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افتتاحية العدد

بقلم الدكتور: ياسر المشعل
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين

الســوري  لالتحــاد  جديــد  ٕادارة  مجلــس  انتخــاب  َشــّكَل 
لشــركات التأميــن انطالقــة جديــدة ســيعمل مــن خاللهــا االتحــاد 

ــر مفصلــي فــي طريقــة  ــر أدوات العمــل وٕاحــداث تغيي علــى تطوي

التعاطــي مــع األطــراف ذات الصلــة بقطــاع التأميــن. 

دون  ناحيــة  علــى  العمــل  آليــة  تنظيــم  فــي  تركيزنــا  ينحصــر  لــن 

غيرهــا، وٕانمــا ســنعمل بطريقــة تكامليــة إلعــادة قطــاع التأميــن 

الســوري ٕالــى مســاره الصحيــح ســواء علــى مســتوى تحســين أداء 

داخــل  العمــل  هيكيلــة  بإعــادة  يرتبــط  فيمــا  أو  التأميــن  شــركات 

االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن عبــر تعديــل األنظمــة الخاصــة 

باالتحــاد لتصبــح متماشــية مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة.

وممــا الشــك فيــه بأننــا سنســعى كمجلــس ٕادارة لتحقيــق األفضــل، 

حيــث  المجلــس،  لتشــكيل  األول  اليــوم  منــذ  بذلــك  بدأنــا  وقــد 

ســيكون لدينــا الكثيــر إلنجــازه مــن النواحــي التنظيميــة والفنيــة 

وشــركات  اإلشــرافية  الهيئــات  مــن  الشــركاء  مــع  العالقــة  وفــي 

التجمعــات  فكــرة  تطويــر  علــى  العمــل  ســيتم  حيــث  التأميــن، 

اإللزامــي.  التأميــن  غيــر  أخــرى  تأمينيــة  فــروع  لتشــمل  التأمينيــة 

وبالتــوازي مــع ذلــك ســيكون لدينــا دور فاعــل فــي ٕادارة تجمعــات 

التأميــن  شــركات  بيــن  العدالــة  يضمــن  بمــا  اإللزامــي  التأميــن 

الســوق.  فــي  بقائهــا  ويحافــظ علــى 

ٕالــى جانــب المهمــات األخــرى ذات األهميــة والمرتبطــة باالتحــاد، 

قواعــد  ووضــع  الســوق  اســتقرار  علــى  المحافظــة  حيــث  مــن 

اســتمرارية  تواجــه  عــدة  مشــكالت  معالجــة  المهنــة،  ممارســة 

شــركات التأميــن التــي تأثــرت قدراتهــا الماليــة خــالل ســنوات األزمــة 

وال بــد مــن ٕاعــادة بنائهــا لتكــون جاهــزة للقيــام بالــدور المنــوط بهــا 

فــي مرحلــة ٕاعــادة اإلعمــار.        
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يبلــغ  عــدد الشــركات العاملــة فــي ســوق التأميــن ثــاث عشــرة شــركة منهــا شــركة حكوميــة واحــدة واثنتــا عشــرة 
شــركة تأميــن خاصــة منهــا عشــر شــركات تأميــن تقليــدي وشــركتان للتأميــن التكافلــي )اإلســامي(. 

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

ــورية  ــي، الس ــن التكافل ــة للتأمي ــن، العقيل ــدة للتأمي ــة للتأمين،المتح ــورية، الوطني ــي »أروب س ــركات وه ــت ش 2016 س

ــوق.  ــي الس ــهمها ف ــة أس ــركة مدرج ــل 24 ش ــن أص ــك م ــن« وذل ــوليدارتي للتأمي ــن، س ــة للتأمي الكويتي

أداء بورصة دمشق حتى الربع الثالث  2016 

أنهــت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة تعامالتهــا حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2016 علــى تــداوالت بلغــت نحــو 2.2 مليــار 
ليــرة ســورية وبلغــت كميــة األســهم المتداولــة حوالــي 13 مليــون ســهم تمــت علــى مــدار 149 جلســة تــداول شــهدتها الفتــرة 

علــى مختلــف أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق والبالــغ عددهــا 24 شــركة موزعــة بيــن:
1- القطاع المصرفي )14 مصرفًا(.

أداء قطاع التأمين

في سوق دمشق لأوراق المالية حتى الربع الثالث  2016

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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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 ٕالــى 23% مــا 
يعــادل 283 نقطــة مقارنــة بنهايــة العــام 2015 وأغلــق علــى 

مســتوى 1511 نقطــة.
وبلــغ عــدد الصفقــات الضخمــة التــي تمــت فــي الفتــرة 3 
صفقــات وصلــت قيمتهــا ٕالــى نحــو 180 مليــون ليــرة. وتتــم 
الصفقــات الضخمــة فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي 
فتــرات محــددة تلــي فتــرة التــداول المســتمر، وتســتمر هــذه 
ــة  ــة الصفق ــى لقيم ــد األدن ــة، والح ــدة 15 دقيق ــات لم الصفق
الضخمــة هــو 25 مليــون ليــرة ســورية. وتتــم هــذه الصفقــات 
بالســوق،  الخــاص  اإللكترونــي  التــداول  نظــام  طريــق  عــن 
الحــدود  ضمــن  تتــم  الضخمــة  الصفقــات  أســعار  أن  علمــًا 
الســعرية المحــددة وال تؤثــر علــى الســعر الوســطي أو علــى 
الســعر المرجعــي الخــاص بالورقــة الماليــة التــي تــم التنفيــذ 
دليــل  مــن  التاســعة  المــادة  أحــكام  ٕالــى  واســتناداً  عليهــا، 

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

بعمليــات التســوية الماليــة الخاصــة بهــذه الصفقــات.
تعامــالت  مــن   %91 نحــو  علــى  المصــارف  قطــاع  واســتحوذ 
البورصــة الســورية فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري 2016 

تــاله قطــاع التأميــن %5.5.
اســتحوذ  فقــد  تــداواًل  األكثــر  الشــركات  مســتوى  علــى  أمــا 
ســهم بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي علــى مــا نســبته %39 
ليــرة  مليــون   851 يعــادل  ومــا  التــداول  قيمــة  ٕاجمالــي  مــن 
ومــا   %22 ســورية  الوطنــي  قطــر  بنــك  ســهم  تــاله  ســورية 
ثــم   %9 الشــام  بنــك  ســهم  تــاله  ليــرة.  مليــون   471 يعــادل 
 ، بنــك عــودة ســورية %6.7  ســهم فرنســبنك 7.7% فســهم 
ويذكــر أن مجلــس ٕادارة ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة قــام 
الســوق  فــي  التــداول  تعليمــات  مــن   35 المــادة  بتعديــل 
تفعيــل  يعــاد  بحيــث   1058 رقــم  للقــرار  وفقــا  وتعديالتهــا 
الفقــرة ب منهــا، وتقضــي الفقــرة المذكــورة بأنــه فــي حــال 
كانــت الورقــة الماليــة معروضــة علــى الحــد األدنــى وال توجــد 
أيــة أوامــر علــى الطــرف المقابــل وبقيــت هــذه األوامــر أو جــزء 
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منهــا معروضــة للمــدة المحــددة ضمــن الشــروط المحــددة 
فــي الفقــرة »ج« مــن هــذه المــادة يتــم اعتمــاد أدنــى ســعر 
الحــدود  مراعــاة  مــع  مرجعــي  كســعر  الطــرف  ذلــك  علــى 
الســعرية وتحســب علــى أساســه الحــدود الســعرية الجديــدة 

الماليــة. للورقــة 
و  /أ/  الفقرتيــن  تفعيــل  شــروط  /ج/  الفقــرة  تضمنــت  كمــا 
/ب/ لجهــة عــدم تنفيــذ صفقــات علــى هــذه الورقــة الماليــة 
خــالل ثــالث جلســات متتاليــة أو أن تكــون األوامــر المدخلــة 
علــى نظــام التــداول اإلليكترونــي مفتوحــة وعائــدة لعشــرة 
بالشــركة  عالقــة  لهــم  وليــس  األقــل  علــى  مســتثمرين 

والوســاطة.  الخدمــات  شــركة  أو  المدرجــة 
أمــا الفقــرة /أ/ فقضــت بأنــه فــي حــال كانــت الورقــة الماليــة 
مطلوبــة علــى الحــد األعلــى وال يوجــد أيــة أوامــر علــى الطــرف 
المقابــل وبقيــت هــذه األوامــر أو جــزء منهــا مطلوبــة للمــدة 
المحــددة ضمــن شــروط الفقــرة /ج/ مــن المــادة /35/ فيتــم 

اعتمــاد أعلــى ســعر علــى ســعر ذلــك الطــرف كســعر مرجعي 
مــع مراعــاة الحــدود الســعرية المحددة وتحســب على أســاس 

الحــدود الســعرية الجديــدة للورقــة الماليــة. 
ــًا  ــراً تنفيذي ــم مدي ــرزاق قاس ــد ال ــور عب ــن الدكت ــم تعيي ــراً ت وأخي
مأمــون  للدكتــور  خلفــًا  الماليــة  لــألوراق  دمشــق  لســوق 

للماليــة. وزيــراً  أصبــح  الــذي  حمــدان 
 

أداء قطاع التأمين:
تشــير بيانــات بورصــة دمشــق ٕالــى أن قطــاع التأميــن اســتحوذ 
بقيمــة  التــداول  حجــم  ٕاجمالــي  مــن   %5.5 حوالــي  علــى 
وصلــت ٕالــى نحــو 120 مليــون ليــرة خــالل الفتــرة المذكــورة، 
وكان واضحــًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى ســهم 
مــن   %51 نحــو  علــى  اســتحوذت  والتــي  للتأميــن  المتحــدة 
ٕاجمالــي التــداوالت علــى مســتوى قطــاع التأميــن بالســوق 
وماقيمتــه 61 مليــون ليــرة تــاله ســهم شــركة العقيلــة %43.

ريبور تاج

النسبة من إجمالي القيمة%قيمة األسهم المتاولةكمية األسهم المتداولةاسم الشركةرمز الشركة

UIC50.7%341,080.0060,914,345.00الشركة المتحدة للتأمين

AROP0.6%4,550.00715,975.00السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC0.0%75.009,337.50الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI42.9%51,530,058 518,717 شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SAIC
االتحاد التعاوني للتأمين  

)سوليدارتي(
35539,050.00%0.0

SKIC
الشركة السورية الكويتية 

للتأمين
54,627.006,987,937.50%5.8

100.0%919,404.00120,196,702.50المجموع

أداء الشركات المدرجة في سوق دمشق لأوراق المالية حتى نهاية الربع الثالث 2016
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الدكتور ياسر المشعل
رئيس مجلس ٕادارة االتحاد السوري لشركات التأمين

مــن مواليــد دمشــق عــام 1979، حائــز علــى شــهادتي الدكتــوراة فــي العلــوم االقتصاديــة والماجســتير فــي العلــوم 

االقتصاديــة واإلدارة واالتصــاالت وذلــك مــن كليــة العلــوم االقتصاديــة فــي جامعــة بواتييــه فــي فرنســا، دبلــوم فــي 

ــاد،  ــة االقتص ــق/ كلي ــة دمش ــن جامع ــدي م ــي والنق ــاد المال ــي االقتص ــا ف ــات العلي ــوم الدراس ــية، دبل ــة الفرنس اللغ

وإجــازة فــي االقتصــاد مــن جامعــة دمشــق.

حاليــًا يشــغل الدكتــور ياســر مشــعل المناصــب التاليــة:  رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن، ومدير 

عــام المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن، ومديــر عــام المرصــد العمالــي لأبحــاث والدراســات االقتصاديــة، ونائــب 

رئيــس مجلــس إدارة الشــركة اإلســامية للتأميــن، وعضــو مجلــس إدارة المصــرف التجــاري الســوري اللبنانــي، ومــدرس 

فــي جامعــة دمشــق- كليــة االقتصــاد، وعضــو مجلــس النقــد والتســليف بصفــة خبيــر فــي البنــك المركــزي الســوري، 

وأخيــرًا عضــو المجلــس االستشــاري - المكتــب االقتصــادي فــي القيــادة القطريــة.
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 ... المشـعل  ياسـر  الدكتـور   -1

بوصفكـم اليـوم رئيسـًا لمجلـس 

لشـركات  السـوري  االتحـاد  إدارة 

التأميـن، تـم الحديـث مؤخـرًا عـن 

إعـادة هيكلـة لبعـض األمـور فـي 

إدارة االتحـاد وفق األطـر التي ينص 

وذلـك  الداخلـي  النظـام  عليهـا 

العمـل  وأهميـة  األولويـات  وفـق 

فـي السـوق التأمينيـة، ما هـي أبرز 

تلـك القضايـا التـي تسـعون إلى 

؟ لجتهـا معا

لالتحـاد  اإلداريـة  الهيكلـة  ٕاعـادة 

والمحاسـبة  الضبـط  أدوات  وتصحيـح 

الداخليـة  البنيـة  وضبـط  والتدقيـق 

وتحقيـق  دقيـق  بشـكل  لالتحـاد 

اإلدارات   بيـن  والتواصـل  التنسـيق 

مـع  التعـاون  مجـاالت  توسـيع  فيـه، 

تأمينيـة  تجمعـات  وٕانشـاء  الشـركات 

جديـدة بالقطـاع غيـر اإللزامـي، توحيـد 

خـالل  مـن  الصحـي  التأميـن  آليـات 

جميـع  فـي  الصحـي  للتأميـن  تجمـع 

ناظمـة  قواعـد  وضـع  الشـركات، 

وٕاعـادة  للشـركات،  التأمينـي  للعمـل 

تصحيـح النظـام األساسـي لالتحاد بما 

يتناسـب مـع متغيـرات البيئـة الخارجيـة 

. ة يـد لجد ا

عاقـة  لتطويـر  تسـعون  كيـف   -2

والهيئـات  بالجهـات  االتحـاد 

كهيئـة  التأميـن  بسـوق  العاملـة 

واتحـاد  التأميـن  علـى  اإلشـراف 

التأميـن؟ ووسـطاء  وكاء 

قطـاع  مكونـات  تنظيـم  ٕاعـادة  ٕان 

بمـا  منهـا  كل  دور  تفعيـل  و  التأميـن 

يتناسـب مـع المرحلـة الحاليـة و تطويـر 

أحـد  هـو  سـورية،  فـي  التأميـن  صناعـة 

أهـم األهـداف التي يسـعى لهـا االتحاد 

السـوري لشـركات التأميـن مـع مختلف 

التأميـن  قطـاع  فـي  العاملـة  الجهـات 

االتحـاد  التأميـن،  علـى  اإلشـراف  )هيئـة 

اتحـاد  التأميـن،  لشـركات  السـوري 

النفقـات  شـركات  التأميـن،  وكالء 

السـورية  العامـة  المؤسسـة  الطبيـة، 

آليـة  تحديـد  تـم  عليـه  وبنـاء  للتأميـن(. 

عمـل مـع كل واحدة مـن هذه الجهات، 

بهـا. المنـوط  والـدور  تتناسـب 

دور  تفعيـل  ضـرورة  ٕالـى  وبالنظـر 

االتحـاد السـوري لشـركات التأميـن في 

البيئـة  تنظيـم  مـن  هنـا  بـد  ال  السـوق، 

الداخليـة لالتحـاد وٕاعـادة النظر بنظامه 

التـي  التجمعـات  وتوسـيع  األساسـي، 

أخـرى  أخطـار  ليشـمل  االتحـاد  يديرهـا 

تفعيـل  كذلـك  االلزامـي.  التأميـن  غيـر 

فـي  الهيئـة  مـع  بالمشـاركة  دوره 

التأمينيـة.  السـوق  تطويـر  و  تنظيـم 

كافـة  خضـوع  أهميـة  عـن  عـدا  هـذا 

هيئـة  لرقابـة  االتحـاد  فـي  التجمعـات 

الـدور  وتفعيـل  التأميـن  علـى  االشـراف 

والمشـاركة  لالتحـاد  االجتماعـي 

القضايـا  فـي  الفاعلـة  المجتمعيـة 

التركيـز  مـع  االجتماعيـة.  و  اإلنسـانية 

الرسـمية  الجهـات  مـع  التواصـل  علـى 

عمـل  مـع  عملهـا  يتداخـل  التـي 

العالقـة  لتنظيـم  التأميـن  شـركات 

للتعـاون أسـس  ووضـع  معهـا 

الطـب   - الصحـة  وزارة   - القضـاء   (

 .).... الشـرعي 

وكالء  اتحـاد  عمـل  صعيـد  وعلـى 

الـوكالء  عـدد  توسـيع  علينـا  التأميـن، 

لشـركات  التسـويقية  الـذراع  كونهـم 

ارتباطهـم  عمليـة  وتنظيـم  التأميـن 

و  علميـًا  الـوكالء  تأهيـل  بالشـركات، 

األساسـية  الوصـل  قنـاة  ألنهـم  فنيـًا 

مـع الجمهـور، تنظيـم المهنـة بشـكل 

حضـاري يتماشـى مـع التطـور الحاصل 

وتنظيـم  التأمينيـة،  السـوق  فـي 

مـع  و  التأميـن  شـركات  مـع  العالقـة 

التأميـن.  علـى  اإلشـراف  هيئـة 

النفقـات  بشـركات  يتعلـق  وفيمـا 

الطبيـة، يجـب أن يتـم تنظيـم عالقتهـا 

مـزودي  ومـع  التأميـن  شـركات  مـع 

االسـتفادة،  قاعـدة  وتوسـيع  الخدمـة 

شـركات  مـع  مشـاركة  تكـون  بحيـث 

اقتـراح  التأمينيـة،  بالتوعيـة  التأميـن 

كل  تناسـب  متطـورة  عمـل  آليـات 

مرحلـة، اقتـراح تكنولوجيـا متناسـبة مع 

المرحلـة، تنظيـم المهنـة و العالقـة مع 

التأمينيـة. السـوق  أركان 

أمـا فيمـا يخـص العالقة مع المؤسسـة 

العامـة السـورية للتأميـن، هنـاك نقاط 

مـن  يتـم  عليهـا  العمـل  يمكـن  عـدة 

الخاصـة  التشـريعات  تطويـر  خاللهـا 

للمؤسسـة  يؤمـن  بمـا  بالمؤسسـة 

العمـل،  فـي  فاعليـة  و  أكثـر  مرونـة 

الماليـة  المـالءة  دعـم  علـى  العمـل 
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كوادرهـا،  تطويـر  و  للمؤسسـة 

الخاصـة  التقنيـة  المشـاكل  حـل 

اإلدارة  مركـز  ناحيـة  مـن  بالمؤسسـة 

مـع  الماليـة  التشـابكات  و  الفـروع  و 

القطـاع العـام و غيرهـا، دعـم مشـروع 

قبـل  مـن  المـدار  الصحـي  التأميـن 

المحفظـة  وتوسـيع  المؤسسـة 

 . مينـة لتأ ا

3- كيـف تقيمـون أداء المؤسسـة 

فـي  للتأميـن  السـورية  العامـة 

النصـف األول مـن العـام الحالـي 

وهـل ميـزان التأميـن الصحـي رابح 

اللحظـة؟ حتـى  خاسـر  أم 

حققـت المؤسسـة أرباحـًا فـي مختلـف 

التأميـن  باسـتثناء  التأميـن  فـروع 

نتيجـة  خسـارة  حقـق  الـذي  الصحـي 

االرتفـاع الكبيـر فـي التعويضـات الناتج 

مـع  واألجـور  األدويـة  أسـعار  ارتفـاع  عـن 

مـن  المحصـل  البـدل  قيمـة  فـي  ثبـات 

تشـكل  التـي  اإلداري  القطـاع  عقـود 

بـدالت  قيمـة  مـن  األكبـر  النسـبة 

التأميـن الصحـي. ممـا أدى ٕالـى تحمـل 

قيمـة  تفـوق  كبيـرة  أعبـاء  المؤسسـة 

خسـارة  وتشـكل  المحصلـة  البـدالت 

. سسـة للمؤ

تجـاوز  المؤسسـة  أعمـال  نتائـج  وتبيـن 

المؤسسـة  فـي  التأميـن  أقسـاط 

 6,2 مبلـغ  للتأميـن  السـورية  العامـة 

نهايـة  حتـى  سـورية  ليـرة  مليـارات 

النصـف األول مـن العام الحالي )2016(، 

المؤسسـة  أعمـال  نتائـج  تقريـر  ويبيـن 

أقسـاط  أن  للتأميـن  السـورية  العامـة 

مليـارات    4,1 بلغـت  الصحـي  التأميـن 

مـن  أقسـاط  وبنسـبة  سـورية  ليـرة  

ٕاجمالي أقسـاط المؤسسـة المحصلة 

التقريـر  ويشـير   .)%66,95( مقدارهـا 

المؤسسـة  أعمـال  حجـم  ارتفـاع  ٕالـى 

حيـث  التكميلـي  للتأميـن  بالنسـبة 

األول  النصـف  فـي  أقسـاطه  بلغـت 

ل.س   )579,936,895(  2016 عـام  مـن 

وبمعـدل نمـو نصف سـنوي )%26,48(، 

أقسـاط  أقسـاط مـن ٕاجمالـي  وبنسـبة 

مقدارهـا  المحصلـة  المؤسسـة 

تأميـن  حقـق  حيـن  فـي   .)%9,33(

ٕاجمالـي  مـن  أقسـاط  نسـبة  الحريـق 

المحصلـة  المؤسسـة  أقسـاط 

 2016 عـام  مـن  األول  النصـف  فـي 

 )569,060,867( بقيمـة  قدرهـا)%9,16( 

قيمـة  بلغـت  التقريـر  وبحسـب  ل.س. 

اإللزامـي  السـيارات  تأميـن  أقسـاط 

أقسـاط  بنسـبة  ل.س   )544,518,655(

المؤسسـة  أقسـاط  ٕاجمالـي  مـن 

مـن  األول  النصـف  فـي  المحصلـة 

ازدادت   .)%8,76( مقدارهـا    2016 عـام 

)السـرقة  العامـة  الحـوادث  أقسـاط 

 2016 عـام  مـن  األول  النصـف  فـي   )

قيمتهـا)128,527,952(  بلغـت  حيـث 

أقسـاط  أقسـاط مـن ٕاجمالـي  وبنسـبة 

المؤسسـة المحصلـة نصـف السـنوية 

التأميـن  أقسـاط  أمـا   .)%07,2( مقدارهـا 

 )127,267,690( فبلغـت  الهندسـي 

ٕاجمالـي  مـن  أقسـاط  وبنسـبة  ل.س 

نصـف  المحصلـة  المؤسسـة  أقسـاط 

السـنوية مقدرهـا )2.05%( . بلغـت قيمة 

النصـف  خـالل  النقـل  تأميـن  أقسـاط 

 )72,766,025(  2016 عـام  مـن  األول 

تأميـن  أقسـاط  ووصلـت  ل.س، 

ل.س   )14,437،184( ٕالـى  الحيـاة 

وبنسـبة أقسـاط مـن ٕاجمالـي أقسـاط 

منخفضـة  المحصلـة  المؤسسـة 

المراتـب  فـي  ليأتـي   ،)%0.23( مقدرهـا 

المدنيـة  المسـؤولية  تأميـن  األخيـرة 

وتأميـن الطيـران والتأمين الشـخصي.

4- مؤخرًا قامت المؤسسـة العامة 

بوليصـة  بمنـح  للتأميـن  السـورية 

للكـوادر  الحيـاة  علـى  تأميـن 

الحربـي  اإلعـام  فـي  العاملـة 

كمـا قامـت برفـع سـقف بوليصـة 

التأميـن الصحـي إلى مليـون ليرة 

سـورية، مـا النتائـج المتوقعـة من 

هذيـن اإلجراءين وهـل من منتجات 

جديـدة أخـرى قمتم بطرحهـا تلبي 

المؤمنيـن؟ حاجـة 

رئيـس  السـيد  توجيهـات  علـى  بنـاء 

المؤسسـة  قامـت  الـوزراء  مجلـس 

بتقديـم  للتأميـن  السـورية  العامـة 

تغطيـة تأمينيـة للمراسـلين الحربييـن 

 75 حوالـي  شـملت  ومرافقيهـم 

الهيئـة  فـي  يعملـون  ممـن  ٕاعالميـًا 

تضمنـت  والتلفزيـون  لإلذاعـة  العامـة 

ضمـن  استشـفاء  نفقـات  تغطيـة 

علينا توسيع عدد الوكاء 
كونهم الذراع التسويقية 
لشركات التأمين وتنظيم 

عملية ارتباطهم بالشركات

,,

,,
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قيمـة  بلغـت  مهمـا  التأميـن  إلعـادة 

الشـحنة، وتغطـي هـذه االتفاقيـة نقـل 

هاتـان  تسـتمر  جـواً.  و/أو  بـراً  األمـوال 

.2016 لنهايـة  االتفاقيتـان 

الهندسـي:  التأميـن  ألخطـار  بالنسـبة 

األخطـار  بكافـة  المؤسسـة  تحتفـظ 

كونهـا صغيـرة جـداً لتوقـف المشـاريع 

الكبيـرة فـي الظـروف الراهنة )مالحظة 

علـي  الديـر  محطـة  توسـيع  مشـروع 

العامـة  للخزينـة  ٕاسـناده  تـم  الحراريـة 

للخزينـة  البـدل  تحويـل  تـم  حيـث 

منـه  بجـزء  المؤسسـة  واحتفظـت 

ٕاداريـة(. كنفقـات 

بالنسبة ألخطار الحريق:

التـي  الصغيـرة  باألخطـار  االحتفـاظ 

حاليـًا  البالـغ  االحتفـاظ  حـد  تتجـاوز  ال 

علـى  محسـوبًا  ل.س   /250,000,000/
 %100 ممكنـة  خسـارة  أقصـى  أسـاس 

خسـارة  أقصـى  كانـت  حـال  وفـي 

ممكنـة 50% يمكـن أن يرتفـع هـذا الحـد 

ل.س.  /5,00,000,000/ ٕالـى 

ٕاسـناد أجـزاء مـن األخطـار الكبيـرة ٕالـى 

شـركة االتحـاد العربـي إلعـادة التأميـن.

تتـم  بحيـث  جزئيـة  تغطيـات  ٕاصـدار 

مبلـغ  ٕاجمالـي  مـن  نسـبة  تغطيـة 

االحتفـاظ  حـد  يسـاوي  التأميـن 

مـن  مبلـغ  تحصيـل  يتـم  بالمقابـل 

البدل مسـاوي لهذه النسـبة وفي حال 

بنفـس  التعويـض  يتـم  حـادث  حـدوث 

النسـبة المطبقـة علـى ٕاجمالـي مبلـغ 

البـدل. واحتسـاب  التأميـن 

التأميـن علـى أسـاس الخسـارة األولـى 

المشـفى لحـدود 1,000,000 ل.س، تأميـن 

 1,000,000 مبلـغ  بتعويـض  ويتمثـل  حيـاة 

ل.س فـي حـال الوفـاة، تعويـض العجز 

مبلـغ  حتـى  العجـز  بنسـبة  اإلصابـة  أو 

1,000,000 ل.س، العجـز الكلـي حتـى مبلغ 

التشـخيصية  اإلجـراءات  ل.س،   1,000,000

االتحـاد  قبـل  مـن  مولـت  المرافقـة 

التأميـن بنـاء علـى  السـوري لشـركات 

ٕادارتـه. مجلـس  موافقـة 

التـي  العقوبـات  طالـت   -5

األوروبـي والواليات  االتحـاد  فرضها 

سـورية  علـى  األميركيـة  المتحـدة 

والتأميـن  المصـارف  قطاعـي 

رئيسـي ومنها المؤسسـة  بشـكل 

العامـة السـورية للتأميـن، مـا هي 

فـي  تتبعونهـا  التـي  األسـاليب 

المعوقـات؟ هـذه  مواجهـة 

لـم تفـرض األمـم المتحـدة أي عقوبات 

علـى سـورية ٕانمـا اقتصـرت العقوبـات 

األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  علـى 

واالتحـاد األوروبـي وتبـع هـذا األخيـر كل 

 2011/9/2 فـي  وٕايرلنـدا.  سويسـرا   مـن 

)وتبعـه  األوروربـي  االتحـاد  فـرض 

تأميـن  علـى  حظـراً  وٕايرلنـدا(  سويسـرا 

المسـاعدة المالية لعمليات االسـتيراد 

أو شـراء أو نقـل النفـط الخـام السـوري 

مباشـر  بشـكل  كان  سـواء  ومنتجاتـه 

التأميـن  ذلـك  فـي  بمـا  مباشـر  غيـر  أو 

فـرض   2013/6/1 فـي  التأميـن.  وٕاعـادة 

سويسـرا  )وتبعـه  األوروبـي  االتحـاد 

وٕاعـادة  التأميـن  علـى  حظـراً  وٕايرلنـدا( 

للحكومـة  تابعـة  جهـة  ألي  التأميـن 

ومؤسسـاتها  وهيئاتهـا  السـورية 

امتنعـت   2012 عـام  فـي  وشـركاتها. 

اتفاقيـات  تنفيـذ  عـن  اإلعـادة  شـركات 

تقـم  لـم  أنهـا  حتـى  العـام  ذلـك 

بتسـليم المؤسسـة نسـختها من هذه 

االتفاقيـات. 

نتيجـة لذلـك قامت المؤسسـة بما 

: يلي

بالنسبة ألخطار النقل البحري:

اتفاقيـة نقـل بحـري  ٕابـرام  تـم  فـي 2015 

إلعـادة  العربـي  االتحـاد  شـركة  مـع 

التأميـن تقـوم علـى أسـاس االحتفـاظ 

البحـري  الشـحن  تغطـي  الفائـض  ثـم 

و/أو  والماليـة  النقديـة  األوراق  و/أو 

البـري  و/أو  البحـري  النقـل  تغطيـات 

بمـا فـي ذلـك نقـل البضائـع فـي كافـة 

المؤسسـة  واحتفـاظ  العالـم  أنحـاء 

وبسـعة  ل.س   /2,000,000,000/ بمبلـغ 

ٕالـى   %100 يسـند  ل.س   /8,00,000,000/
شـركة االتحـاد العربـي إلعـادة التأميـن.

أمـوال  نقـل  اتفاقيـة  أبرمـت  كمـا 

العربيـة  الجمهوريـة  أراضـي  ضمـن 

السـورية تقـوم علـى أسـاس االحتفاظ 

ثابتـة  نسـبة  وفـق  الحصـص  وتوزيـع 

تحتفـظ  ل.س   /2,000,000,000/ سـعتها 

المؤسسـة بــ50% مـن قيمة كل شـحنة 

ويسـند 50% ٕالـى شـركة االتحـاد العربـي 

تتركز رؤيتنا نحو قطاع 
تأمين السوري في الوقت 

الحالي بالوصول إلى قطاع 
متماسك و منظم و فاعل 
في عملية التنمية الشاملة
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بمبلـغ يسـاوي حـد االحتفـاظ.

السـفن:  وأجسـام  الطيـران  أخطـار 

يلـزم  األخطـار  مـن  النـوع  هـذا  كـون 

والبـري  الجـوي  األسـطولين  لتشـغيل 

وهمـا  السـورية  العربيـة  للجمهوريـة 

ٕاضافـة  للدولـة  السـيادية  الرمـوز  مـن 

ٕالـى أن العقوبـات قـد طالـت كل مـن 

السـورية  العربيـة  الطيـران  مؤسسـة 

البحـري  للنقـل  العامـة  والمؤسسـة 

للتأميـن  العامـة  المؤسسـة  فـإن 

تقـوم بإصدار شـهادات تأميـن الطيران 

لألسـطول الجـوي ولسـفن األسـطول 

البحـري بضمانـة الخزينـة العامـة وذلك 

الموافقـات  علـى  الحصـول  بعـد 

)رئاسـة  المعنيـة  الجهـات  مـن  الالزمـة 

الـوزراء(. مجلـس 

تتوقـف  لـم  المؤسسـة  أن  العلـم  مـع 

التأميـن  معيـدي  مـع  التواصـل  عـن 

الحصـول  محاولـة  فـي  والوسـطاء 

جـدوى. دون  تأمينيـة  تغطيـات  علـى 

التأميـن  وكاء  أهميـة  مـا   -6

وإسـهامهم في اسـتقطاب عقود 

التأميـن ومـا هـي نسـبة العقـود 

لديكـم؟ المباشـرة 

الوصـل  صلـة  هـم  التأميـن  وكالء  ٕان 

بمـا  والزبائـن  التأميـن  شـركات  بيـن 

يحقـق أداء أفضـل لمصلحـة الطرفيـن، 

وللـوكالء دور مهـم فـي تحقيـق قيمـة 

خـالل  مـن  التأميـن  لقطـاع  مضافـة 

الوعـي  ونشـر  زيـادة  فـي  مسـاهمتهم 

تعريـف  فـي  يسـهم  بمـا  التأمينـي 

التـي  المخاطـر  بطبيعـة  الزبائـن 

لهـا  المالئمـة  والتغطيـات  تواجههـم 

يضـاف لذلـك أن مهنـة وكيـل التأميـن 

صناعـة  لنمـو  الحقيقـي  الجوهـر  هـي 

التأميـن في سـورية في ظـل انخفاض 

المخاطـر  وتنـوع  التأمينـي  الوعـي 

فـي  سـواء  العمـالء  يواجههـا  التـي 

الممتلـكات.  أو  الحيـاة  مجـال تأمينـات 

فـي  ومهـم  أساسـي  دور  لهـم  وأيضـًا 

لتطويـر  التأميـن  شـركات  مسـاعدة 

بهـا.  الخاصـة  والشـروط  منتجاتهـا 

كمـا وأن دور الـوكالء لـم يعـد مقتصـراً 

وتغطياتهـا  بالوثائـق  التعريـف  علـى 

مستشـارون  هـم  الـوكالء  أصبـح  بـل 

تأمينيـون حقيقيـون للزبائن. فالتأمين 

أنـه  بمعنـى  تشـترى  وال  تبـاع  سـلعة 

ٕالـى  الوصـول  كيفيـة  معرفـة  علينـا 

مـن  وهـذا  العكـس  وليـس  الزبـون 

والتـي  بالـوكالء  المناطـة  األدوار  أهـم 

اسـتقطاب  علـى  الشـركات  تسـاعد 

العقـود وتوسـيع محافظهـا التأمينيـة.

تقـدر نسـبة العقـود المباشـرة من قبل 

الـوكالء بــ 11,81%، مـن ٕاجمالـي العقـود 

المصـدرة فـي المؤسسـة.

يـرون  الخدمـة  مـزودي  بعـض   -7

)زبـون  هـو  المؤمـن  الشـخص  أن 

لتأخـر  يعـود  وذلـك  ثانيـة(  درجـة 

شـركة التأمين بالدفع إلـى مزودي 

الخدمـة. كيـف تتـم معالجـة هـذا 

لديكـم؟ األشـكال 

فـي  الطبيـة  التعرفـة  ٕالـى  يعـود  هـذا 

أصبحـت  حيـث  الصحـي  القطـاع 

المتعلقـة  الصحـة  وزارة  قـرارات 

بالتعرفـة الطبيـة الخاصـة بالمشـافي 

الحصـى  وتفتيـت  واألشـعة  والمخابـر 

والمعاينـات الطبيـة غيـر مطبقة على 

الهـوة واسـعة  الواقـع وأصبحـت  أرض 

بالسـوق  المطبقـة  األسـعار  بيـن 

الـوزارة وهـو مـا  المقـررة مـن  واألسـعار 

خلـق مشـكلة لـدى المؤسسـة العامة 

تطبـق  والتـي  للتأميـن  السـورية 

مـع  عقودهـا  فـي  الصحـة  وزارة  تعرفـة 

مـزودي  رغبـة  بعـدم  الخدمـة  مـزودي 

الخدمـة التعاقـد مـع المؤسسـة نظـراً 

المطبقـة  التعرفـة  تناسـب  لعـدم 

حـال  فـي  و  السـوقية  األسـعار  مـع 

عـن  الخدمـة  مـزود  يبحـث  التعاقـد 

ليعـوض  االسـتخدام  لسـوء  وسـائل 

الفـرق بيـن التعرفـة السـوقية و تعرفـة 

وزارة الصحـة أو أن يحمـل المؤمـن لـه 

الفـرق- ممـا خلق حالة مـن التذمر لدى 

سـوء  ٕالـى  باإلضافـة  لهـم  المؤمـن 

لمرضـى  الخدمـة  مـزودي  اسـتقبال 

الصحـي.  التأميـن 

8- يعانـي التأميـن الصحـي مـن 

التأمينـي  القسـط  محدوديـة 

لتكويـن  ربمـا  كاف  غيـر  وهـو 

التكاليـف  يغطـي  تأميـن  قسـط 

الحقيقيـة: مـا هـي الحلـول التـي 

تسـعون إليهـا فـي ضـوء االرتفاع 

المسـتلزمات  أسـعار  فـي  الكبيـر 

واألدويـة؟ الطبيـة 

السـورية  العامـة  المؤسسـة  قدمـت 

يمكـن  سـيناريوهات  ثـالث  للتأميـن 

مـن خاللها تغطية التكاليف اإلضافية 
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التـي يواجههـا التأميـن الصحي، يرتكز 

السـيناريو األول علـى تطبيـق القواعـد 

التأمينية المعتمدة في عقود التامين 

المؤسسـة  تبرمهـا  التـي  الصحـي 

العامـة السـورية للتأميـن مـع القطـاع 

االقتصـادي  القطـاع  مـع  أو  الخـاص 

المشـاركة  أسـاس  علـى  القائمـة 

المؤسسـة  قبـل  مـن  الخسـائر  فـي 

وهـذا  كاملـة.  الخسـارة  تحمـل  وليـس 

للخسـائر  المؤسسـة  مشـاركة  يعنـي 

جـزءاً  لـه  المؤمـن  تحمـل  خـالل  مـن 

ممـا  لعقـده  المتزايـدة  التكلفـة  مـن 

التأمينيـة  للبطاقـة  اسـتخدامه  يجعـل 

تحميـل  وبالتالـي  مسـؤولية،  أكثـر 

المؤمن له مسـؤولية سـوء اسـتخدام 

المؤمـن  أن  حيـث  التأمينيـة  البطاقـة 

بـأن  كاملـة  درايـة  علـى  سـيكون  لـه 

علـى  سـينعكس  اسـتخدام  سـوء  أي 

البـدل التأميني الذي سـيتحمله للعام 

القـادم، كمـا سـيجري مكافـأة العامـل 

للحاجـة  بطاقتـه  يسـتخدم  الـذي 

الفعليـة فقـط بتخفيض البـدل أو زيادة 

معـدل  مـع  يتناسـب  بمـا  التغطيـات 

خسـارة كل عقد أسـوة بعقود التأمين 

المؤسسـة، عـن  الصـادرة  األخـرى 

 وهـذا يعطـي قـدرة للمؤسسـة علـى 

النفقـات  تكاليـف  بدفـع  االسـتمرار 

الصحـي  بالتأميـن  الخاصـة  الطبيـة 

اإلسراع بإقرار قانون جديد 
للـتأمين يراعى متغيرات 

المرحلة و يساعد في 
توسيع السوق التأمينية
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وليـس  الخسـائر  مـن  جـزء  تحمـل  مـع 

تطبيـق  خـالل  ومـن  الخسـائر.  ٕاجمالـي 

مسـار  تصويـب  يمكـن  السـيناريو  هـذا 

اإلداري  القطـاع  فـي  الصحـي  التأميـن 

مسـتخدم  بيـن  العدالـة  أصـول  واتبـاع 

التأمينيـة. للبطاقـة  وآخـر 

علـى  فيعتمـد  الثانـي  السـيناريو  أمـا 

سـقوف  برفـع  يتعلـق  األول  أمريـن 

التأميـن  بوليصـة  فـي  التغطيـات 

سـقف  يصبـح  بحيـث  اإلداري  للقطـاع 

المشـفى  داخـل  لإلجـراءات  التغطيـة 

مليـون ليـرة بـداًل مـن 300 ألـف مـع نسـبة 

تحّمـل 10%، أمـا خـارج المشـفى )ٕاجراءات 

أشـعة(   - مخابـر   - صيدلـي   - طبيـب 

ألـف.  50 مـن  بـداًل  ألفـًا   150 تصبـح 

األمـر الثانـي يعتمـد على زيـادة البدالت 

التأميـن للقطـاع اإلداري  فـي بوليصـة 

ٕالـى 8400 ليـرة سـنويًا بمعـدل 700 ليـرة 

الحاليـة  البوليصـة  فـي  أمـا  شـهريًا. 

سـنويًا  ليـرة   3000 لـه  المؤمـن  يدفـع 

وتتضمـن  شـهريًا،  ليـرة   250 بمعـدل 

وزارة  حصـة  زيـادة  الجديـدة  البوليصـة 

الماليـة ٕالـى 12600 ليـرة بداًل مـن 5000 ليرة 

البوليصـة  مجمـوع  يكـون  وبالتالـي 

ليـرة.  8000 مـن  بـداًل  ليـرة   21000

9- مـا مـدى التـزام مـزودي الخدمة 

)أطباء-مشافي-مخابر-صيدليات( 

بالتسـعيرات المفروضـة مـن قبـل 

وزارة الصحـة وهـل تتماشـى هـذه 

األسـعار مع رغبـة كل مـن المؤمن 

الخدمة؟ ومـزودي 

السـورية  العامـة  المؤسسـة  تلتـزم 

للتأميـن بتعرفـة وزارة الصحـة ولتجنـب 

حـدوث أي خلـل أو ضعـف فـي تقديـم 

ٕالـى  المؤسسـة  عمـدت  الخدمـة 

وزارة  لتعرفـة  األعلـى  الحـد  اعتمـاد 

وجـود  عـدم  ٕالـى  اإلشـارة  مـع  الصحـة 

تجـاه  الخدمـة  مـزودي  قبـل  مـن  رضـا 

هـذه التعرفـة علـى اعتبـار أن آخر تعديل 

يالئـم  وال  قديمـًا  أصبـح  التعرفـة  لهـذه 

وليـس  الخدمـة،  مـزودي  متطلبـات 

بإمـكان المؤسسـة تجـاوز الوزارة ٕاال من 

وتعرفـة  تسـعيرة  ووضـع  اعتمـاد  خـالل 

تأمينيـة خاصـة لمـزودي الخدمـة الذيـن 

يعملـون فـي قطـاع التأميـن الصحـي 

تـوازي  تأميـن  بوليصـة  واعتمـاد 

بتغطياتهـا البـدالت ويلحـظ بها أسـعار 

السـوق مـن ناحيـة التغطيـة التأمينيـة 

تطلعـات  أيضـًا  وتعكـس  والبـدالت 

ورغباتهـم.   الخدمـة  مـزودي 

الحكومـة  رئيـس  السـيد  نـوه   -10

قطـاع  إيـاء  ضـرورة  إلـى  مؤخـرًا 

أكبـر  إعاميـة  مسـاحة  التأميـن 

والثفافـة  الوعـي  نشـر  بهـدف 

التأمينيـة بشـكل أوسـع... كرئيس 

السـوري  االتحـاد  إدارة  مجلـس 

لشـركات التأميـن هـل مـن خطط 

يخـص  فيمـا  مسـتقبلية  أو  حاليـة 

الجانـب؟ هـذا 

تتركـز رؤيتنا نحو قطاع تأمين السـوري 

ٕالـى  بالوصـول  الحالـي  الوقـت  فـي 

قطـاع متماسـك و منظـم و فاعـل في 

ولتحقيـق  الشـاملة،  التنميـة  عمليـة 

تنظيـم  ٕاعـادة  مـن  البـد  الهـدف  هـذا 

وألجـل  التأميـن  قطـاع  مكونـات 

الجهـات  كافـة  مـن  الطلـب  تـم  ذلـك 

الثقافـة  بنشـر  المشـاركة  التأمينيـة 

اإلعـالم  وسـائل  كافـة  عبـر  التأمينـة 

وتوسـيع  والنـدوات  والمحاضـرات 

خطـة  ضمـن  الجمهـور  مـع  التفاعـل 

والمراحـل  األهـداف  محـددة  سـنوية 

والوسـائل تشرف عليها هيئة اإلشراف 

تنفيذهـا.  وتراقـب  التأميـن  علـى 

الحاليـة  بالخطـط  يتعلـق  وفيمـا 

علـى  خطـط  وضـع  تـم  والمسـتقبلية 

المسـتوى القصيـر والمتوسـط األجـل 

وعلـى المسـتوى طويـل األجـل. علـى 

المسـتوى القصيـر و المتوسـط األجـل 

: سـيتم

العربـي  المعهـد  دور  تفعيـل   -1

علـى  تدريبيـة  دورات  ٕاقامـة  و  للتأميـن 

العمليـة  عناصـر  لكافـة  العـام  مـدار 

التأمينيـة و عدم االقتصار على الجانب 

وورشـات  دورات  ٕاقامـة  بـل  النظـري 

متتاليـة  تطبيقيـة  دورات  و  عمـل 

تشـارك  سـنوية  عمـل  خطـة  ضمـن 

فيهـا جميـع الشـركات و المهتميـن و 

الراغبيـن بالدخـول ٕالـى هـذا القطـاع .

علـى  اإلشـراف  هيئـة  دور  تفعيـل   -2

العمل مع البنك
المركزي إلقرار تركيبة
لرأس مال الشركات

,,
,,

حوار العدد
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اإلشـراف  مظلـة  لتشـكل  التأميـن 

الوحيـدة علـى كافـة مكونـات القطاع 

اسـتنئناء. دون 

إلقـرار  المركـزي  البنـك  مـع  العمـل   -3

تركيبـة لـرأس مـال الشـركات تتضمـن 

يـودع  بنيـوي  كقطـع  منهـا  جـزءاً 

المصـارف  أو  المركـزي  المصـرف  فـي 

مـال  رأس  مـن   %60 بحـدود  المحليـة 

تشـغيلي  كقطـع   %30 و  الشـركات 

يمـول  السـورية  بالليـرة  الباقـي  و 

وتخضـع  التحويـل  عمليـات  المركـزي 

لرقابـة  بالقطـع  العمليـات  كافـة 

البنـك  و  التأميـن  علـى  اإلشـراف  هيئـة 

 . ي كـز لمر ا

علـى  للتأميـن  اإللزاميـة  ٕاعـادة   -4

ٕالزاميـة  قـرار  وتفعيـل  المسـتوردات 

ٕاعـادة  الممتلـكات،  علـى  التأميـن 

االلزامـي  التأميـن  عقـد  ببـدالت  النظـر 

علـى السـيارات و حصـص التوزيـع بمـا 

لـكل  السـوقية  الحصـة  مـع  يتناسـب 

 . كة شـر

5- اإلسـراع بإقـرار قانـون جديد للــتأمين 

يراعـى متغيـرات المرحلـة و يسـاعد في 

توسـيع السـوق التأمينية. 

الجهـات  كافـة  مـن  الطلـب   -6

الثقافـة  بنشـر  المشـاركة  التأمينيـة 

اإلعـالم  وسـائل  كافـة  عبـر  التأمينيـة 

وتوسـيع  والنـدوات  والمحاضـرات 

خطـة  ضمـن  الجمهـور  مـع  التفاعـل 

والمراحـل  األهـداف  محـددة  سـنوية 

والوسـائل تشـرف هيئـة اإلشـراف علـى 

تنفيذهـا.  تراقـب  و  عليهـا  التأميـن 

العامـة  المؤسسـة  مـن  الطلـب   -7

بتقديـم  البـدء  للتأميـن  السـورية 

عوضـًا  للشـركات  تأمينيـة  تغطيـات 

يتناسـب  بمـا  الخارجـي  المعيـد  عـن 

مـع حاجـة الشـركات و بالليـرة السـورية 

مثـل )ax coss of lost( للسـيارات و 

مشـاركة  تفعيـل  و  الصحـي  التأميـن 

الشـركات.  بيـن  األخطـار 

النفقـات  شـركات  مـن  الطلـب   -8

عـن  مسـتقلة  رابطـة  ٕاقامـة  الطبيـة 

التأميـن  لشـركات  السـوري  االتحـاد 

الختالف نشـاطها عن أنشطة شركات 

التأميـن وال يمنـع أن يكـون لهـا ممثـل 

فـي االتحـاد السـوري لشـركات التأمين 

الفنيـة.  اللجـان  مسـتوى  علـى 

تأمينيـة  تجمعـات  بإقامـة  البـدء   -10

التأميـن  كمخاطـر  المخاطـر  لتقاسـم 

الهندسـي و الحريـق و الصحـي وغيرهـا 

كبيـر  بشـكل  التجمعـات  هـذه  دعـم  و 

يتـم  الـذي  األجنبـي  للقطـع  توفيـراً 

الخارجـي.  للمعيـد  تحويلـه 

األجـل  الطويـل  المسـتوى  علـى 

نحـو:  التوجـه  سـيكون 

ٕالـى  التأمينيـة  التجمعـات  تطويـر   -1

يشـمل  للشـركات  تأمينـي  تكتـل 

يدعـم  بمـا  المخاطـر  كافـة  تقاسـم 

و   متماسـكة  تأمينيـة  سـوق  قيـام 

 . يـة قو

التأمينيـة  المحافـظ  توسـيع   -2

لتشـمل تأمينـات جديـدة وهامـة علـى 

مسـتوى االقتصاد الوطنـي كالتأمين 

الزراعي و تأمين االستثمار و الصادرات. 

التأميـن  قطـاع  أركان  تكامـل   -3

األربعـة ) هيئـة اإلشـراف علـى التأميـن 

التأميـن  لشـركات  السـوري  االتحـاد   -

 - التأميـن  ووسـطاء  وكالء  اتحـاد   -

الطبيـة(. النفقـات  شـركات  رابطـة 

فـي  القطـاع  اسـتثمارات  تفعيـل   -4

واسـتخدام  االسـتثمار  قنـوات  مختلـف 

عمليـة  لخدمـة  التأمينيـة  الفوائـض 

االقتصاديـة.  التنميـة 

علـى  الصحـي  التأميـن  تعميـم   -5

ليكـون  المجتمـع  شـرائح  مختلـف 

الطبيـة.  للرعايـة  الوحيـدة  المظلـة 

المعرفـة  تعميـق  علـى  التأكيـد   -6

األولـى  الدراسـة  حلقـات  فـي  التأمينـة 

والوسـطى والجامعيـة بحيـث يكـون 

لمـا  المراحـل  لكافـة  كمقـرر  التأميـن 

فـي  كبيـر  دور  مـن  التأمينيـة  للثقافـة 

تطويـره.  و  القطـاع  هـذا  توسـيع 

تطوير التجمعات 
التأمينية إلى تكتل 

تأميني للشركات 

,,
,,

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  W

inte
r Issue

  I  2
0
1
6



Issue 25

16

عمــًا   بأحــكام المــادة /25/ مــن المرســوم التشــريعي /43/ لعــام 2005 صــدر القــرار رقــم 345 لعــام 2010 المعــدل 
للقــرار رقــم /9/ لعــام 2006 الناظــم لعمــل شــركات إدارة النفقــات التأميــن الصحي،وبموجــب هذيــن القراريــن تــم توفيــق 

ــن  ــذة ع ــي نب ــا يل ــن. وفيم ــركات التأمي ــي لش ــن الصح ــة التأمي ــى إدارة محفظ ــركات تتول ــبع ش ــص لس ــاع والتراخي األوض

هــذه الشــركات:

تقرير عن أعمال شركات إدارة النفقات الطبية 

للنصف األول لعام 2016

ريبور تاج

تاريخ المزاولةالشكل القانونيرأس المالالشركة

2006/6/22محدودة المسؤولية50 مليون ليرة سوريةشركة ميدكسا

2006/8/11مساهمة مغلقة50 مليون ليرة سوريةشركة إيمبا

2007/3/1محدودة  المسؤولية50 مليون ليرة سوريةشركة الخدمات المميزة

2007/3/1مساهمة مغلقة200 مليون ليرة سوريةشركة غلوب ميد

2008/10/30محدودة المسؤولية50 مليون ليرة سوريةشركة ميد سير

2008/11/6محدودة المسؤولية50 مليون ليرة سوريةشركة كير كارد

2013/3/28محدودة المسؤولية75 مليون ليرة سوريةشركة الرعاية الطبية

المصدر هيئة اإلشراف على التأمين
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وفيمــا يلــي نقدم ٕاحصائيةعن أعمال شــركات ٕادارة النفقات 
الطبيــة فــي الســوق الســورية ومــدى تغطيتهــا الجغرافيــة 
للمحافظــات الســورية ضمــن الجداول والرســومات والشــرح:

1- أعداد المؤمنين تأمينًا صحيًا:

 )755630( ســورية  فــي  صحيــًا  تأمينــًا  المؤمنيــن  عــدد  بلــغ 
مؤمــن فــي النصــف األول لعــام 2016 يتوزعــون علــى ســبع 
لــدى  مؤمنيــن  عــدد  أكبــر  الطبيــة،  النفقــات  ٕادارة  شــركات 
ــركة  ــبة 23.81%، وش ــن بنس ــد 179895 مؤم ــوب مي ــركة غل ش
وشــركة   %15.08 بنســبة  مؤمــن   113934 المميــزة  الخدمــات 
كيــركارد 112564 مؤمــن  بنســبة 14.90% وشــركة ٕايمبــا 108297 
مؤمــن   106538 ميدكســا  وشــركة   %14.33 بنســبة  مؤمــن 
بنســبة  مؤمــن    74468 ميدســير  وشــركة    %14.10 بنســبة 
9.86% وشــركة الرعايــة الطبيــة 59934 مؤمــن  بنســبة 7.93، 
والجــدول أدنــاه يوضــح توزيــع عــدد المؤمنيــن علــى شــركات 

الطبيــة. النفقــات  ٕادارة 
2- إجمالي عدد المطالبات للمؤمنين:

مطالبــة   )3,215,075( المطالبــات  عــدد  ٕاجمالــي  بلــغ 
للنصــف  مؤمــن  لــكل  مطالبــات   )4( بـــ  وســطي  بمعــدل 
األول لعــام 2016، وفــق مــا يلــي: شــركة غلــوب ميــد شــكلت 
مطالبــات   4 وســطي  بمعــدل   لديهــا   المطالبــات  عــدد 
وشــركةالخدمات  للشــركة،  المؤمنيــن  عــدد  ٕاجمالــي  مــن 
المميــزة بمعــدل وســطي 6 مطالبــات مــن ٕاجمالــي عــدد 
المؤمنيــن للشــركة، وشــركة كيــركارد بمعــدل وســطي 5 
مطالبــات مــن ٕاجمالــي عــدد المؤمنيــن للشــركة، وشــركة 
عــدد  ٕاجمالــي  مــن  مطالبــات  وســطي3  بمعــدل  ٕايمبــا 
المؤمنيــن للشــركة، وشــركة ميدكســا بمعــدل وســطي 5 
مطالبــات مــن ٕاجمالــي عــدد المؤمنيــن للشــركة ،وشــركة 
عــدد  ٕاجمالــي  مــن  مطالبــات  وســطي4  بمعــدل  ميدســير 
بمعــدل  الطبيــة  الرعايــة  شــركة  للشــركة،  المؤمنيــن 
وذلــك  المؤمنيــن،  عــدد  ٕاجمالــي  مــن  1مطالبــة  وســطي 

اإلدارة. شــركات  مــن  المرســلة  البيانــات  بحســب 

أعداد المؤمنين

توزع أعداد المؤمنين ونسبهم لدى شركات إدارة النفقات

نسبة كل شركة من المؤمنينالشركة
اجمالي المؤمنين

23.81%179,895شركة غلوب ميد

15.08%113,934شركة الخدمات المميزة

14.90%112,564شركة كير كارد

14.33%108,297شركة إيمبا

14.10%106,538شركة ميدكسا

9.86%74,468شركة ميد سير

7.93%59,934شركة الرعاية الطبية

100%755,630ا لمجموع

 شركة غلوب ميد

%24

 شركة خدمات مميزة

%15

 شركة كيركارد

%15

 شركة ايمبا

%14

شركة ميدكسا

%14

شركة ميدسير

%10

شركة

الرعاية الطبية

%8 
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ريبور تاج

إجمالي عدد المطالبات - جدول رقم )2(

المعدل الوسطي لعدد المطالبات إجمالي عدد المطالباتالمؤمنينالشركة
لكل مؤمن )تقريبًا(

179,895700,7264شركة غلوب ميد

113,934692,0726شركة الخدمات المميزة

112,564587,4395شركة كير كارد

108,297327,3123شركة إيمبا

106,538572,0095شركة ميدكسا

74,468285,4324شركة ميد سير

59,93450,0851شركة الرعاية الطبية

755,6303,215,0754ا لمجموع
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شركة
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شركة
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شركة
ميدكسا

شركة
ميد سير

شركة
ميد سير

شركة
الرعاية الطبية

شركة
الرعاية الطبية

العدد الوسطي لعدد المطالبات لكل مؤمن )تقريبًا(ٕاجمالي عدد المطالبات

العدد الوسطي لعدد المطالبات لكل مؤمن )تقريبًا(جدول رقم )2(
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جدول رقم )3( توزيع المؤمنين على القطاعات الثاث النصف األول 2016

الشركة
 عد دالؤمنين

 القطاع اإلداري
)حكومي(

نسبة توزيع 
المؤمنين 

اإلداري على كل 
شركة

عدد الؤمنين 
القطاع 

)االقتصادي(

نسبة توزيع 
المؤمنين 

االقتاصدي على 
كل شركة

 عد دالؤمنين
 القطاع

)الخاص(

نسبة توزيع 
المؤمنين 

الخاص على 
كل شركة

 صناديق الرعاية
)طبق(

نسبة توزيع 
صناديق االقتراع 
على كل شركة

المجموع

شركة غلوب 
ميد

 102,567%1776,078.00%601,250%8500179,895

شركة الخدمات 
المميزة

94,598%1519,281.00%1555%400113,934

41112,564%04,349%100%1513,224.00%94,991شركة كير كارد

1100108,297%10154%1512,758.00%95,385شركة إيمبا

000106,538%36%174,335.00%102,197شركة ميدكسا

00074,468%10%121,103.00 %73,365شركة ميد سير

شركة الرعاية 
الطبية

53,678% 90%00%06,256%5959,934

100755,630%10010,605%1001,465%100126,779 %616,781ا لمجموع

 ، 3- توزيــع أعــداد المؤمنيــن علــى القطاعــات )اإلداري 

الخــاص(:  ، االقتصــادي 

1- القطاع اإلداري:
)العامليــن فــي الدولــة: وتقــوم الدولــة بتســديد)5000( ليــرة 

ليــرة ســورية(.  3000( ســورية ويتحمــل المؤمــن 
بلــغ أعــداد المؤمنيــن فــي القطــاع اإلداري )616781( مؤمنــًا 
الســورية  المؤسســة  طريــق  عــن  صحيــًا  تأمينهــم  )تــم 
شــركة  يلــي:  كمــا  الشــركات  علــى  يتوزعــون  للتأميــن( 
غلــوب ميــد بـــ )102567( مؤمــن بنســبة 17%،  شــركة الخدمــات 
بـــ  كيــركارد  شــركة   ،%15 بنســبة  مؤمــن   )94598( بـــ  المميــزة 
)94991( مؤمــن بنســبة 15%، شــركة ٕايمبــا بـــ )95385( مؤمــن 
بنســبة 15% ، شــركة ميدكســا بـــ )102197( بنســبة 17%، شــركة 
بـــ  الرعايــة الطبيــة   بـــ )73365( بنســبة 12%، شــركة  ميدســير 
المؤمنيــن  عــدد  ٕاجمالــي  مــن   %9 بنســبة  مؤمــن   )53678(

اإلداري. القطــاع  فــي 
2- القطاع االقتصادي:

)وهم العاملون في القطاع االقتصادي الخاص(
تمثــل عــدد المؤمنيــن فــي القطــاع االقتصــادي بـــ )126779( 
مؤمــن يتوزعــون علــى الشــركات كمــا يلــي: شــركة غلــوب 
الخدمــات  وشــركة   ،  %60 بنســبة  مؤمــن   )76078( بـــ  ميــد 

بـــ )13224(  بـــ )19281( بنســبة 15%، وشــركة كيــركارد  المميــزة 
مؤمــن بنســبة 10%، وشــركة ٕايمبــا بـــ )12758( مؤمــن بنســبة 
شــركة   ، بنســبة%3  مؤمــن   )4335( بـــ  ميدكســا  شــركة   ،  %10
الطبيــة ال  الرعايــة  1%، شــركة  ميدســيربـ)1103( مؤمــن بنســبة 

االقتصــادي. القطــاع  مؤمنينفــي  لديهــا  يوجــد 
ج- القطاع الخاص: ) وهم العقود الفردية والعائالت(

)1465( مؤمــن  الخــاص   القطــاع  فــي  المؤمنيــن  عــدد  بلــغ 
ويتوزعــون علــى الشــركات كمــا يلــي: شــركة غلــوب ميــد 
)1250( مؤمــن بنســبة 85% ، شــركة الخدمــات المميــزة )55( 
 %11 بنســبة  مؤمــن   )154( ٕايمبــا   شــركة   ،%4 بنســبة  مؤمــن 
 ، مؤمــن   )0( ميدكســا  شــركة  مؤمــن   )0( كيــركارد  شــركة   ،
شــركة الرعايــة الطبيــة )0( مؤمــن ، شــركة ميدســير )0( مؤمــن 

. مــن ٕاجمالــي أعــداد المؤمنيــن فــي القطــاع الخــاص.
لجهــات  التمويــل  ذاتيــة  )صناديــق  الرعايــة:  صناديــق  د- 
ٕادارة  شــركات  قبــل  مــن  مباشــرًة  ٕاداراتهــا  ويتــم  اعتباريــة 

الطبيــة( النفقــات 
 )10605( الطبيــة  الرعايــة  صناديــق  فــي  المؤمنيــن  عــدد  بلــغ 
 )4349( كيــركارد  شــركة  شــركتين،  علــى  وتتــوزع  مؤمنــًا 
مؤمــن بنســبة 41% وشــركة الرعايــة الطبيــة )6256( مؤمــن 

.%59 بنســبة 
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د- نسبة كل شركة من إجمالي المؤمنين:

فــي   ،  %81.62 اإلداري  القطــاع  فــي  المؤمنيــن  نســب  ٕان 

القطــاع االقتصــادي 16.78% وفــي القطــاع الخــاص 0.19% وفــي 

صناديــق الرعايــة 1.40% مــن ٕاجمالــي المؤمنيــن للقطاعــات 

غلــوب  شــركة  يلــي:  كمــا  الشــركات  علــى  ويتوزعــون   ،

المميــزة  والخدمــات   ،  %23.81 القطاعــات  جميــع  مــن  ميــد 

لجميــع القطاعــات بنســبة 15.08% ، وشــركة كيــركارد لجميــع 

 ،%14.33 بنســبة  ٕايمبــا  وشــركة   ،  %14.90 بنســبة  القطاعــات 

وشــركة ميدكســا للقطاعــات بنســبة 14.10% وشــركة ميدســير 

للقطاعــات بنســبة 9.86%، وشــركة الرعايــة الطبيــة بنســبة 

7.93% وتمثــل توزيعهــا مــا بيــن الشــركات للقطاعــات كمــا 

يلــي:

1- القطاع اإلداري:

وبلغــت نســبته 81.62% وتتــوزع شــركة ٕايمبــا بنســبة %12.62 

،غلوبميــد   %13.52 بنســبة  ميدكســا  وشــركة   ، وشــركة 

 %12.52 بنســبة  المميــزة  الخدمــات  وشــركة  بنســبة%13.57، 

ميدســير%9.71  وشــركة   ،%12.57 بنســبة  كيــركارد  وشــركة   ،

.%7.10 بنســبة  الطبيــة  الرعايــة  ،وشــركة 

2- القطاع االقتصادي:

وبلغــت نســبته )16.78%( وتتــوزع شــركة غلــوب ميــد بنســبة 

ــبة  ــزة بنس ــات الممي ــركة الخدم ــبة 1.69% وش ــا بنس 10.07% ٕايمب

ميدســير  وشــركة   %0.57 بنســبة  ميدكســا  وشــركة    %2.55

بنســبة 0.15% وشــركة كيــركارد بنســب1.75% ، شــركة الرعايــة 

الطبيــة بنســبة %0 .

3- القطاع الخاص:

ميــد  غلــوب  شــركة  وتتــوزع   %0.19 نســبته  وبلغــت 

 %0 بنســبة  الطبيــة  الرعايــة  وشــركة   ،  %0.17 بنســبة 

كيــركارد  وشــركة  ،وشركةالخدماتالمميزةبنســبة%0.01 

بنســبة 0% ، وشــركة ميدكســا بنســبة 0%وشــركة ٕايمبــا بنســبة 

.%0 بنســبة  ميدســير  0.02%،وشــركة 

4- صناديق الرعاية:

وبلغــت نســبته 1.40% وتتــوزع علــى شــركتين فقــط، شــركة 

الطبيــة%0.83. الرعايــة  وشــركة  كيــركارد%0.58 

عدد المؤمنين القطاع اإلداري )الحكومي(

عدد المؤمنين القطاع )االقتصادي(

عدد المؤمنين القطاع )الخاص(

صناديق )الرعاية الطبية(

ريبور تاج
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 نسبة  المؤمنين القطاع الشركة
اإلداري )حكومي( 

 نسبة المؤمنين القطاع 
)االقتصادي( 

 نسبة المؤمنين القطاع 
)الخاص( 

نسبة صناديق )الرعاية 
طبية(

 نسبة كل شركة من جميع 
القطاعات  

23.81%0%0.17%10.07%13.57%شركة غلوب ميد

15.08%0%0.01%2.55%12.52%شركة الخدمات المميزة

14.90%0.58%0.00%1.75%12.57%شركة كير كارد

14.33%0%0.02%1.69%12.62%شركة إيمبا

14.10%0%0.00%0.57%13.52%شركة ميدكسا

9.86%0%0.00%0.15%9.71%شركة ميد سير

7.93%0.83%0.00%0.00%7.10%شركة الرعاية الطبية

100%1.40%0.19%16.78%81.62%ا لمجموع

5- إجمالي مبالغ المطالبات:

بلــغ ٕاجمالــي مبالــغ المطالبــات )5,951,086,141( ليــرة ســورية 
لعــام  األول  للنصــف  المشــفى  وداخــل  خــارج  لمطالبــات 
2016 توزعــت بـــ )1,205,225,069( ليــرة ســورية لعالجــات داخــل 
المشــفى بنســبة 20 % ، )4,745,861,070( ليــرة ســورية لعــالج 
الشــركات  علــى  وتوزعــت   ،%  80 بنســبة  المشــفى  خــارج 

بالنحوالتالــي:

ــفى64،  ــل المش ــبة36% داخ ــد:  بنس ــوب مي ــركة غل 1- ش
الخاصــة  الشــركة  مطالبــات  قيمــة  مــن  المشــفى  خــارج   %
،وبلغــت نســبتها 9% مــن  ٕاجمالــي المطالبــات داخــل  بهــا 
المشــفى و16% مــن  ٕاجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى.

داخــل   %16 بنســبة  المميــزة:  الخدمــات  شــركة   -2
المطالبــات  قيمــة  مــن  المشــفى  خــارج  المشــفى،%84 
ٕاجمالــي  مــن    %3 نســبتها  وبلغــت  بهــا،  الخاصــة  الشــركة 
المطالبــات داخــل المشــفى و16% مــن  ٕاجمالــي المطالبــات 

المشــفى. خــارج 

3- شــركة ميدكســا: نســبتها 15% داخــل المشــفى،%85 
الخاصــة  الشــركة  مطالبــات  قيمــة  مــن  المشــفى  خــارج 
بهــا، وبلغــت نســبتها 3% مــن  ٕاجمالــي المطالبــات داخــل 
المشــفى و15% مــن  ٕاجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى.

ــا: نســبتها 14% داخــل المشــفى،86% خــارج  ــركة إيمب 4- ش
بهــا،  الخاصــة  الشــركة  قيمةمطالبــات  مــن  المشــفى 
و%9  المشــفى  داخــل  المطالبــات  ٕاجمالــي  مــن   وبلغــت%1 

المشــفى. خــارج  المطالبــات  ٕاجمالــي  مــن  

نســبتها 16% داخــل المشــفى،%84  5- شــركة كيــركارد: 
خــارج المشــفى مــن قيمــة مطالبــات الشــركة الخاصــة بهــا، 
وبلغــت2% مــن  ٕاجمالــي المطالبــات داخــل المشــفى و %13 

مــن ٕاجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى.

6- شــركة ميدســير: بنســبتها13% داخــل المشــفى،%87 
خــارج المشــفى مــن قيمةمطالبــات الشــركة الخاصــة بهــا، 
و%9  المشــفى  داخــل  المطالبــات  ٕاجمالــي  مــن   وبلغــت%1 

مــن  ٕاجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى.

7- شــركة الرعايــة الطبيــة: نســبتها 15% داخــل المشــفى 
و 85% خــارج المشــفى مــن قيمــة مطالبــات الشــركة الخاصــة 
بهــا ، وبلغــت 0.2% مــن ٕاجمالــي المطالبــات داخــل المشــفى 

و 1% مــن ٕاجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى.
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ٕاجمالي مبالغ المطالبات خارج المشفى )ل.س(ٕاجمالي مبالغ المطالبات داخل المشفى )ل.س(ٕاجمالي مبالغ المطالبات لشركات اإلدارة )ل.س(

مبالغ المطالبات داخل وخارج المشفىاجمالي مبالغ المطالبات لشركات اإلدارة

ريبور تاج

 شركة غلوب ميد

%24

 شركة
خدمات مميزة

%15

 شركة كيركارد

%15
 شركة ايمبا

%14

شركة ميدكسا

%14

شركة
ميدسير

%10

شركة الرعاية الطبية   %8

إجمالي عدد ومبالغ المطالبات داخل وخارج المشفى - النصف األول - جدول رقم )7 (

الشركة
عدد المطالبات داخل 
المشفى الربع األول 

ق.إداري

عدد المطالبات  
داخل المشفى الربع 

الثاني ق.إداري
نسبة النمو

مبلغ المطالبات  
داخل المشفى الربع 

األول ق.إداري

مبلغ المطالبات 
داخل المشفى 

الربع الثاني 
ق.إداري

نسبة النمو

نسبة الشركة 
من اجمالي 

المطالبات داخل 
المشفى

نسبة الشركة 
من اجمالي 

المطالبات خارج 
المشفى

نسبة كل شركة 
من المطالبات 
داخل المشفى 

من اجمالي 
المطابقات

نسبة كل شركة 
من المطالبات 
خارج المشفى 

من اجمالي 
المطابقات

16%9%64%36%45%20%45963,143,639%1,510,019,794546,876,155شركة غلوب ميد

16%3%84%16%15%20%15966,812,283%1,146,063,824179,251,541شركة الخدمات المميزة

15%3%85%15%13%19%13892,022,396%1,047,972,369155,949,973شركة كير كارد

9%1%86%14%7%11%7512,787,479%597,543,99184,756,511شركة إيمبا

13%2%84%16%12%17%12786,040,208%930,470,932144,430,723شركة ميدكسا

9%1%87%13%7%12%7550,536,944%631,653,07481,116,130شركة ميد سير

1%0.2%85%15%1%2%174,518,121%87,362,15712,844,036شركة الرعاية الطبية

80%20%80%20%100%100%1004,745,861,070%5,951,086,1411,205,225,069ا لمجموع
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مقارنــة نســب النمــو مــا بيــن الربــع األول و الثانــي مــن عــام 2016 للبيانــات الربعيــة المقدمــة مــن شــركات إدارة نفقــات 
ــاع اإلداري( ــي ) القط ــن الصح التأمي

1- ٕاجمالي عدد المؤمنين الفعلي: زيادة نسبة النمو في ٕاجمالي عدد المؤمنين الفعليين بنسبة 2.1% عن الربع األول 2016.
2- ٕاجمالي عدد المطالبات : زيادة نسبة النمو في ٕاجمالي عدد المطالبات في الربع الثاني 2016 بنسبة 1.2% عن الربع األول 2016.

3- ٕاجمالي مبالغ المطالبات: زيادة نسبة النمو في ٕاجمالي مبالغ المطالبات بنسبة 5.7% عن ٕاجمالي المبالغ في الربع األول 2016.
4- ٕاجمالــي عــدد المطالبــات داخــل المشــفى: انخفــاض فــي نســبة النمــو اإلجمالــي عــدد المطالبــات داخــل المشــفى عــن الربــع األول 

2016 بنســبة -%14.7.
5- ٕاجمالــي مبالــغ المطالبــات داخــل المشــفى: زيــادة فــي نســبة النمــو اإلجمالــي مبالــغ المطالبــات داخــل المشــفى بنســبة 0.8%عــن 

ٕاجمالــي المبالــغ للربــع األول 2016.
6- ٕاجمالــي عــدد المطالبــات خــارج المشــفى: زيــادة فــي نســبة النمــو اإلجمالــي مبالــغ المطالبــات خــارج المشــفى بنســبة 1.4% عــن 

الربــع األول2016. فــي  اإلجمالــي 
ــادة فــي نســبة النمــو اإلجمالــي مبالــغ المطالبــات خــارج المشــفى بنســبة 6.7% عــن  7- ٕاجمالــي مبالــغ المطالبــات خــارج المشــفى: زي

اإلجمالــي فــي الربــع األول2016.

مقارنة بين الربع األول والثاني من ٢٠١٦

الشركة

عدد 
المطالبات 

داخل 
المشفى الربع 

األول ق.ٕاداري

عدد 
المطالبات

  داخل 
المشفى 

الربع الثاني 
ق.ٕاداري

نسبة النمو

مبلغ 
المطالبات

  داخل 
المشفى الربع 

األول ق.ٕاداري

مبلغ 
المطالبات 

داخل 
المشفى 

الربع الثاني 
ق.ٕاداري

نسبة النمو

عدد 
المطالبات 

خارج المشفى 
الربع األول 

ق.ٕاداري

عدد 
المطالبات 

خارج  
المشفى 

الربع الثاني 
ق.ٕاداري

نسبة 
النمو

مبلغ 
المطالبات 

خارج 
المشفى 
الربع األول 

ق.ٕاداري

مبلغ 
المطالبات 

خارج  
المشفى 

الربع الثاني 
ق.ٕاداري

نسبة 
النمو

0.1%2.0234,243,409234,504,602%12.0198,254202,218%0.274,666,87883,662,096%2,0892,094شركة غلوب ميد

شركة الخدمات 

المميزة
2,4221,551-%36.067,308,97268,402,232%1.6298,969294,743-%1.4399,199,526412,963,054%3.4

12.3%0.8395,808,921444,640,158%-9.6267,164265,157%-18.177,729,52970,237,989%-6,5525,363شركة ميدكسا

9.5%2.1197,047,936215,675,296%25.2137,262140,159%16.326,521,18733,192,877%760884شركة ٕايمبا

11.7%-10.4396,296,180349,909,929%-24.8296,020265,325%-33.472,859,37554,768,211%-2,2811,520شركة كير كارد

15.7%11.8252,179,984291,879,971%30.0132,393148,081%11.135,146,06945,689,478%9301,033شركة ميد سير

شركة الرعاية 

الطبية
64435%579.71,966,6312,952,849%50.17,72440,905%429.610,440,61161,619,603%490.2

6.7%1.41,885,216,5672,011,192,613%0.81,337,7861,356,588%14.7356,198,641358,905,733%-15,09812,880ا لمجموع

الشركة
عدد المٔومنين 

الربع األول 
ق.ٕاداري

عدد المٔومنين 
الربع الثاني 

ق.ٕاداري
نسبة النمو

ٕاجمالي عدد 
المطالبات 
الربع األول 

ق.ٕاداري

ٕاجمالي عدد 
المطالبات 
الربع الثاني 

ق.ٕاداري

نسبة النمو

ٕاجمالي مبالغ 
المطالبات 
الربع األول 

ق.ٕاداري

ٕاجمالي مبالغ 
المطالبات 
الربع الثاني 

ق.ٕاداري

نسبة النمو

3.0%2.0308,910,287318,166,698%2.7200,343204,312%-105,435102,567شركة غلوب ميد

شركة الخدمات 

المميزة
97,49694,598-%3.0301,391296,294-%1.7466,508,499481,365,286%3.2

8.7%1.2473,538,450514,878,147%-5.1273,716270,520%-107,687102,197شركة ميدكسا

11.3%2.2223,569,123248,868,173%18.0138,022141,043%-116,35695,385شركة ٕايمبا

13.7%-10.5469,155,556404,678,140%-0.7298,301266,845%94,33194,991شركة كير كارد

17.5%11.8287,326,053337,569,449%2.2133,323149,114%-74,98073,365شركة ميد سير

شركة الرعاية 

الطبية
7,86253,678%582.87,78841,340%430.812,407,24264,572,452%420.4

5.7%1.22,241,415,2102,370,098,345%2.11,352,8841,369,468%604,147616,781ا لمجموع
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ــركات إدارة  ــن ش ــة م ــة المقدم ــات الربعي ــام 2016  للبيان ــي ع ــع األول و الثان ــن الرب ــا بي ــو م ــب النم ــة نس مقارن

ــرى(. ــات األخ ــن الصحي)القطاع ــات التأمي نفق

1- ٕاجمالــي عــدد المؤمنيــن الفعلــي: زيــادة نســبة النمــو فــي ٕاجمالــي عــدد المؤمنيــن الفعاليــن بنســبة 16.5% عــن الربــع األول 

2016، وذلــك بســبب زيــادة أعــداد المؤمنيــن حيــث بلغــت الزيــادة فــي عــدد المؤمنيــن فــي شــركة غلــوب مــد 20.77%، وشــركة 

الخدمــات المميــزة 1.90%، شــركة ميدكســا 41.35%، شــركة ايمبــا 0.13%، شــركة كيــركارد 61.15%، بينمــا انخفــض عــدد المؤمنيــن 

لــدى شــركة ميدســير بنســبة -0.36%، وانخفــض عــدد المؤمنيــن لــدى شــركة الرعايــة الطبيــة بنســبة -%23.77.

2- ٕاجمالــي عــدد المطالبــات : انخفــاض نســبة النمــو فــي ٕاجمالــي عــدد المطالبــات فــي الربــع الثانــي 2016 بنســبة -0.4% عــن 

الربــع األول 2016، وذلــك بســبب ضبــط شــركات ٕادارة النفقــات الطبيــة للمطالبــات، حيــث بلغــت الزيــادة فــي ٕاجمالــي عــدد 

المطالبــات لــدى شــركة غلــوب مــد 0.5%، وانخفــض عــدد المطالبــات لــدى شــركة الخدمــات المميــزة بنســبة -10.5%، وبلغــت 

الزيــادة فــي شــركة ميدكســا 5.6%، شــركة ايمبــا 6.8%، وشــركة كيــركارد 5.3% وشــركة ميدســير 34.5%، وشــركة الرعايــة الطبيــة 

.%41.1

زيــادة نســبة النمــو فــي ٕاجمالــي مبالــغ المطالبــات بنســبة 11.8% عــن ٕاجمالــي المبالــغ  3.- ٕاجمالــي مبالــغ المطالبــات: 

فــي الربــع األول 2016، بســبب الزيــادة فــي ســعر الوحــدة المخبريــة واألدويــة و المســتلزمات الطبيــة، بلغــت الزيــادة فــي مبالــغ 

المطالبــات فــي شــركة غلــوب مــد نســبة 15.7%، وشــركة ميدكســا 3.4%، وشــركة ايمبــا 19.4%، وشــركة كيــركارد 29.6%، شــركة 

ميدســير 51%، بينمــا انخفضــت مبالــغ المطالبــات لــدى كل مــن شــركة الخدمــات المميــزة بنســبة -7.9% وشــركة الرعايــة 

الطبيــة بنســبة -%34.4.

4- ٕاجمالــي عــدد المطالبــات داخــل المشــفى: زيــادة فــي نســبة النمــو اإلجمالــي عــدد المطالبــات داخــل المشــفى عــن الربــع 

األول 2016 بنســبة %11.8.

5- ٕاجمالــي مبالــغ المطالبــات داخــل المشــفى: زيــادة فــي نســبة النمــو اإلجمالــي مبالــغ المطالبــات داخــل المشــفى بنســبة 

17.2%عــن ٕاجمالــي المبالــغ للربــع األول 2016.

6- ٕاجمالــي عــدد المطالبــات خــارج المشــفى: انخفــاض فــي نســبة النمــو اإلجمالــي عــدد المطالبــات خــارج المشــفى بنســبة 

-0.7% عــن اإلجمالــي فــي الربــع األول2016. 

7- ٕاجمالــي مبالــغ المطالبــات خــارج المشــفى: زيــادة فــي نســبة النمــو اإلجمالــي مبالــغ المطالبــات خــارج المشــفى بنســبة 

8.8% عــن اإلجمالــي فــي الربــع األول2016.

ريبور تاج
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مقارنة بين الربع األول والثاني من ٢٠١٦

الشركة

عدد 
المطالبات 

داخل 
المشفى الربع 

األا ول

عدد 
المطالبات 

داخل 
المشفى الربع 

الثاني

نسبة النمو

مبلغ 
المطالبات 

داخل 
المشفى الربع 

األول

مبلغ 
المطالبات 

داخل 
المشفى الربع 

الثاني

نسبة النمو

عدد 
المطالبات  
خارج المشفى 

الربع األول

عدد 
المطالبات 

خارج المشفى 
الربع الثاني

نسبة النمو

مبلغ 
المطالبات 

خارج 
المشفى 
الربع األول

مبلغ 
المطالبات 

خارج 
المشفى 

الربع الثاني

نسبة النمو

11.5%0.4233,794,990260,600,638%21.4147,044147,648%3.2175,480,873213,066,308%4,6964,844شركة غلوب ميد

شركة الخدمات 

المميزة
9061,328%46.622,250,37621,289,961-%4.348,89443,259-%11.580,900,04173,749,663-%8.8

16.4%6.523,832,40627,740,912%53.613,23214,094%-39.85,453,0152,529,440%-279168شركة ميدكسا

18.4%6.545,815,73354,248,513%23.323,14224,655%38.111,216,33913,826,108%189261شركة إيمبا

12.1%3.318,779,82121,054,278%85.610,78811,146%291.85,883,19710,919,939%73286شركة كير كارد

40.6%33.92,692,3043,784,686%1,2771,710-0280,583-8-شركة ميد سير

شركة الرعاية 

الطبية
137127-%7.35,321,7442,602,812-%51.1260433%66.5949,5611,508,346%58.8

8.8%0.7406,764,855442,687,035%-17.2244,637242,945%11.8225,605,544264,515,151%6,2807,022ا لمجموع

عدد المٔومنين الشركة
الربع األول

عدد المٔومنين 
نسبة النموالربع الثاني

ٕاجمالي عدد
  المطالبات 

الربع األول

ٕاجمالي عدد 
المطالبات 
الربع الثاني

نسبة النمو
ٕاجمالي مبالغ

  المطالبات 
الربع األول

ٕاجمالي مبالغ 
المطالبات 
الربع الثاني

نسبة النمو

15.7%0.5409,275,863473,666,946%20.77151,740152,492%64,02877,328شركة غلوب ميد

شركة الخدمات 

المميزة
18,97519,336%1.9049,80044,587-%10.5103,150,41695,039,624-%7.9

3.4%5.629,285,42130,270,352%41.3513,51114,262%3,0714,341شركة ميدكسا

19.4%6.857,032,07268,074,621%0.1323,33124,916%12,89512,912شركة ٕايمبا

29.6%5.324,663,01831,974,217%61.1510,86111,432%10,90517,573شركة كير كارد

51.0%34.52,692,3044,065,269%0.361,2771,718%-1,1071,103شركة ميد سير

شركة الرعاية 

الطبية
8,2076,256-%23.77397560%41.16,271,3054,111,158-%34.4

11.8%0.4632,370,399707,202,185%-16.5250,917249,967%119,188138,849ا لمجموع
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لــدى   قــراءة العنــوان حتمــًا ســيتبادر ٕالــى ذهــن القــارئ بــأن 
المشــهورين  الفنانيــن  علــى  التأميــن  ٕالــى  ســيأخذنا  الموضــوع 

وخاصــة الممثليــن وأغلــى /15/ بوليصــة تأميــن للمشــاهير حــول 

العالــم مــن أهــل الفــن أو غيرهــم مــن المشــاهير، فجوليــا روبرتــس 

علــى  أمنــت  قــد  تدعــي  كمــا  الموناليزيــة  االبتســامة  صاحبــة 

ابتســامتها بمــا يســاوي /30/ مليــون دوالر أمريكــي، فــي حيــن أن 

كريســتيانو رونالــدو العــب فريــق ريــال مدريــد والفائــز بالكــرة الذهبيــة 

قــد أمــن علــى قدميــه بمبلــغ /144/ مليــون دوالر أمريكــي فــي حــال 

وقــوع ضــرر عليهمــا.

لســنا بصــدد مقارنــة مبلــغ التعويــض علــى االبتســامة الموناليزيــة 

لقــاء التعويــض علــى ٕاصابــة القدميــن، فمــاذا لــو أصيبــت جوليــا 

روبرتــس باالكتئــاب وغابــت ابتســامتها فهــل ســيتوقف النــاس عــن 

حبهــا كمــا تدعــي ومــاذا لــو فقــد عشــاق الريــال النجــم المدلــل 

نتيجــة ٕاصابــة مــا فهــل ســيكون ذلــك مــن حــظ شــركة التأميــن 

أم مــن حــظ المنافســين فــي الــدوري االســباني كالخصــم اللــدود 

فالمبالغــة  شــائك  الفنانيــن  موضــوع  يبقــى  لكــن  برشــلونة، 

ــة  ــه حاج ــن كون ــر م ــس أكث ــض هــو هاج والتنافــس بمبالــغ التعوي

فماريــا كاري تجــاوزت الجميــع لــدى شــرائها بوليصــة تأميــن علــى 

قدميهــا بمبلــغ مليــار دوالر أمريكــي.

مــن المنطقــي بعــد ســماع مــا ســبق أن نــرى الفنانيــن األردنييــن 

مســتائين مــن قــرار مجلــس الــوزراء األردنــي تشــميلهم بالتأميــن 

ومطالبتهــم   /2007/ العــام  فــي  الثالثــة  الدرجــة  مــن  الصحــي 

بتشــميلهم بالتأميــن الصحــي مــن الدرجــة األولــى بــداًل عــن الدرجــة 

الثالثــة، فلــم ال ونظراؤهــم مــن الغــرب يتنافســون علــى الحصــول 

علــى بوالــص تأمينيــة مختلفــة وفريــدة وعلــى مبالــغ تعويضيــة 

صادمــة أحيانــًا.  ليســت الغايــة المعلنــة مــن هــذه المقالــة هــو 

االطــالع علــى مــا قــام بــه الفنانــون أو المشــاهير كالرياضييــن لكــن 

الهــدف يتمثــل فــي االطــالع علــى المفاهيــم المتعلقــة بتطويــر 

كافــة  تالئــم  جديــدة  لمنتجــات  أو  لمنتجاتهــا  التأميــن  شــركات 

الشــرائح مــن المســتهدفين مــن أفــراد أو فعاليــات اقتصاديــة.

التكيــف  حالــة  عــن  بعيــدة  الســورية  التأميــن  ســوق  تكــن  لــم 

الشــركات  الســتمرار  ضــروري  األمــر  فهــذا  الحاصلــة  والتطويــر 

وبقائهــا، فعملــت هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن علــى توفيــر البيئــة 

بتطويــر  المتعلــق  القــرار  فأصــدرت  الالزمــة  والتنظيميــة  الرقابيــة 

المخاطــر  علــى  أكــد  الــذي  المخاطــر  بدليــل  مرفقــًا  المنتجــات 

المرافقــة لعمليــة تطويــر المنتجــات وكيفيــة التعامــل معهــا. فمــا 

كان أمــام شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق الســورية ٕاال أن 

تتبنــي االســتراتيجية المالئمــة لعمليــة تطويــر المنتجــات أو تكيــف 
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وكذلــك  الحاليــة  المرحلــة  متطلبــات  لتالئــم  الحاليــة  المنتجــات 

تطلعــات الشــركة ورغبــة العمــالء والــذي هــو فــي النهايــة شــكل 

مــن أشــكال تطويــر المنتجــات.

تطويــر  يكــون  فقــد  االبتــكار،  عــن  يختلــف  بمحتــواه  فالتطويــر 

المنتجــات مــن خــالل تبنــي منتــج نجــح فــي دول الجــوار والعمــل 

مــع  وليتوافــق  وأهدافهــا  الشــركة  رؤيــة  ليالئــم  تكييفــه  علــى 

المتطلبــات الرقابيــة أيضــًا. وقــد يكــون التطويــر بإجــراء تحســينات 

علــى المنتجــات القائمــة أو ٕاعــادة ترتيــب المنتجــات المتوفــرة لــدى 

الشــركة وهــذا خيــر دليــل علــى تبنــي معظــم الشــركات للمنتجــات 

المتعلقــة بتغطيــة أخطــار الحــرب واإلرهــاب أو إلصدارهــا لبوالــص 

تلبــي حاجــة المجتمــع كالبوالــص الخاصــة بتغطيــة أضــرار الحــرب 

واإلرهــاب علــى الســيارات أو تغطيــة أضــرار قذائــف الهــاون علــى 

المحــال التجاريــة.

الســورية  التأميــن  شــركات  معظــم  لــدى  المنتجــات  فتطويــر 

يعكــس فكــرة التجــاوب المنطقــي لهــذه الشــركات مــع الظــروف 

الحاليــة مــن خــالل التواصــل المباشــر مــع عمالئهــا والعمــل علــى 

مــن  نــوع  تحقيــق  علــى  العمــل  وبالتالــي  متطلباتهــم  تحقيــق 

المنافســين  لــدى  قــوي  انطبــاع  وخلــق  اإليــرادات  فــي  االســتقرار 

هــذه  رغبــة  ٕاهمــال  دون  واالســتمرارية،  البقــاء  علــى  بالقــدرة 

الــذي  لديهــا  والمعرفــة  الخبــرة  قاعــدة  بتحســين  الشــركات 

ســينعكس بشــكل أو بآخــر علــى رضــا العمــالء مقارنــة بالشــركات 

منتجاتهــا. تطويــر  علــى  تعمــل  لــم  التــي 

فالفــن يتجلــى فــي ٕادارة الشــركة الســتراتيجية تطويــر منتجاتهــا 

وكيفيــة تطبيقهــا وآلليــة مقابلــة احتياجــات العمــالء والمحافظــة 

علــى حصتهــا الســوقية فــي وجــه المنافســين ويظهــر أكثــر بريقــًا 

لــدى الرفــع مــن ســوية الشــركة والعامليــن فيهــا وتحســين قدرتهــم 

علــى تطويــر منتجــات بالشــكل الــذي يجعــل الشــركة قــادرة علــى 

تجــاوز ســقف المســتحيل فــي ظــل األزمــات الماليــة واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة التــي تهــدد بقائهــا. فهــل ســيأتي اليــوم الــذي نــرى 

أحــد  ابتســامة  علــى  بالتأميــن  تقــوم  الســورية  الشــركات  فيــه 

ــت. ــام تثب ــدع األي ــدري لن ــن ي ــوريين م ــن الس الفناني
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ثقافة تأمينية

إن  دور صناعــة التأميــن هــو توفيــر األمــان ألصحــاب الممتلــكات 
والبضائــع بمــا فيهــا الســفن ضــد جميــع األخطــار حتــى تحظــى 
بــدور كبيــر مــن الثقــة، وعليــه فعلينــا نحــن صنــاع هــذه الصناعــة 
توفيــر البدائــل ومــن دون تعقيــد. مــن المعــروف أن وثيقــة التأميــن 
البحــري األكثــر شــهرة هــي وثيقــة اللويــدز النموذجيــة المســماة 
ــذه  ــت ه ــد وضع ــي )Ship( و )Goods( ، وق ــاراً لكلمت )S.G( اختص
البريطانيــة،  الســوق  فــي  عــام 1779م  االســتعمال  فــي  الوثيقــة 
ووردت علــى هيئــة ملحــق لقانــون التأميــن البحــري اإلنجليــزي لعــام 
1906م والــذي يعــد اليــوم أهــم مرجــع لقوانيــن التأميــن فــي العالــم، 
وكانــت تشــتمل علــى عــدد مــن األخطــار البحريــة والحربيــة، وقــد 
كانــت )القرصنــة( تنــدرج تحــت أخطــار الحــرب. بعــد أكثــر مــن قــرن 
مــن ذلــك العــام وفــي ســنة 1899 م بالــذات اتفــق مكتتبــو التأميــن 
الوثيقــة  تلــك  ٕالــى  نــص  ٕاضافــة  علــى  البريطانيــة  الســوق  فــي 
ينســخ منهــا األخطــار ذات الطابــع الحربــي مــن أجــل تمييزهــا بســعر 
مســتقل عــن الســعر الــذي يمنــح لغطــاء األخطــار البحريــة، ٕاضافــة 
ٕالــى أن المؤمــن لــه قــد ال يطلــب هــذه األخطــار الحربيــة أو العكــس، 
األخطــار  النوعيــن:  بــكال  أجــل ذلــك صــدرت شــروط خاصــة  ومــن 

الحربيــة واألخطــار البحريــة.
وثيقــة  علــى  أدخــل  الــذي  الحــرب  أخطــار  اســتثناء  شــرط  وينــص 
اللويــدز النموذجيــة والمعــروف بشــرط )عــدم االســتيالء والحجــز( 
واإليقــاف  والحجــز  االســتيالء  التأميــن  هــذا  يســتثني   (  : أنــه  علــى 

والمنــع ومــا ينشــأ عنهــا أو عــن محاولــة القيــام بهــا مــن نتائــج أو 
مــا ينشــأ عــن نتائــج األعمــال العدائيــة ومــا يماثلهــا مــن العمليــات 
هــذا  ويشــمل   .... تعلــن  لــم  أو  الحــرب  أعلنــت  ســواء  الحربيــة 
الشــرط التصــادم واالرتطــام مــع أجســام ثابتــة أو طافيــة والجنــوح 
ورداءة الطقــس أو الحريــق ٕاال ٕاذا كانــت ناجمــة مباشــرة عــن عمــل 
عدائــي مــن قبــل قــوة محاربــة أو ضدهــا، ويســتثني هــذا الشــرط 
اآلثــار المترتبــة علــى الحــرب األهليــة والثــورة والتمــرد والعصيــان 

القرصنــة. أو  عنهــا  الناجمــة  الشــعبية  واالضطرابــات 
ٕان خطــر القرصنــة كان قبــل عــام 1937م يعتبــر أحــد األخطــار البحرية 
ٕالــى  ثــم تحــول هــذا الخطــر  البحريــة  التأميــن  المغطــاة بوثيقــة 
تغطيــة الحــرب نتيجــة نشــوب الحــرب األهليــة اإلســبانية فأضيــف 
ضمــن األخطــار التــي يســتبعدها الشــرط )شــرط عــدم االســتيالء 
والحجــز( مــن التغطيــة البحريــة. وفــي ســوق لنــدن اعتبــرت القرصنــة 
أســوة  البنــد  هــذا  ضمــن  وشــمل  الحــرب  بأخطــار  شــبيها  خطــراً 
بالخطــر نفســه فــي وثيقــة اللويــدز ٕالــى أن عدلــت الوثيقــة عــام 
1982 م حيــث اعتبــرت خطــراً بحريــًا وليــس حربيــًا. ونتيجــة لذلــك 
جــرت الوثائــق علــى اســتبعاد األخطــار الحربيــة مــن ضمــان المؤمــن 
نظيــر تخفيــض قســط التأميــن، كمــا وجــدت بجانــب وثائــق أخــرى 
للتأميــن مــن األخطــار الحربيــة مقابــل قســط مرتفــع يكــون ٕابرامهــا 

ضــرورة ال منــاص منهــا ٕان نشــبت الحــرب .
وهنــاك طريقتــان ممكنتــان للحصــول علــى تغطيــة ضــد الخســائر 

أو األضــرار التــي تســببها أعمــال القرصنــة، وهمــا

التأمين والقرصنة البحرية
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التأميــن  وثائــق  مــن  جــزءاً  التغطيــة  هــذه  تكــون  أن  يمكــن   -1  :
البحــري العاديــة المتوافــرة فــي األســواق العالميــة، وهــذه تنظــر 
لهــذا الخطــر علــى أنــه مســاو للخطــر الناجــم عــن خطــر بحــري عــادي 

واالصطــدام. كالجنــوح 
2-  : المصــدر الثانــي للتغطيــة هــو وثائــق تأميــن أخطــار الحــرب 
لتغطيــة  البضائــع  وأصحــاب  الســفن  مــالك  ٕاليهــا  يلجــأ  والتــي 

القياســية. البحــري  التأميــن  وثائــق  فــي  المســتثناة  األخطــار 
وصناعــة التأميــن فــي بريطانيــا كانــت لغايــة أوائــل الثمانينيــات 
أنهــا خطــر حربــي  القــرن تنظــر للقرصنــة علــى أســاس  مــن هــذا 
الشــروط  مــع ظهــور  أمــا  األصليــة،  الوثيقــة  ٕالــى  يمكــن ٕاضافتــه 
ٕانعكســت  فقــد  الجديــدة  البحــري  التأميــن  لوثائــق  المعهديــة 
و  )أ(  المســماة  المعهديــة  بالشــروط  يتعلــق  وفيمــا  الصــورة. 
)ب( و)ج( ) بضائــع( والصــادرة فــي مطلــع عــام 1982م فــإن خطــر 
هــذه  نصــت  ولقــد  )أ(  المســماة  الشــروط  فــي  مــدرج  القرصنــة 
الشــروط فــي بــاب االســتثناءات علــى اســتثناء الخســائر أو األضــرار أو 
المصاريــف الناجمــة عــن الحجــز أو االســتيالء أو القبــض أو اإليقــاف أو 
المنــع )باســتثناء القرصنــة(، مــا ينشــأ عنهــا أو عــن محاولــة القيــام 

بهــا مــن نتائــج.

وفــي الشــرطين )ب( و )ج( يــرد نفــس النــص مــع اســتبعاد جملــة 
) باســتثناء القرصنــة(، وهــذا يعنــي أن خطــر القرصنــة يعــد خطــراً 
بحريــًا مشــمواًل وذلــك بالنســبة للشــروط المعهديــة تلــك فحســب. 
وبالنســبة للقرصنــة فــي شــروط تأميــن أخطــار الحــرب واإلضرابــات 
المعهديــة  الشــروط  هــذه  فــإن  الزمنــي-  الســفن  هيــاكل   -
المؤرخــة بتاريــخ 1983/10/01م وفــي بنــد االســتثناءات تعتبــر القرصنــة 
بنــد  فــي  تشــمل  لكنهــا  بحريــًا،  خطــراً  اعتبــرت  أن  بعــد  مســتثناة 
األخطــار المشــمولة الــذي ينــص علــى أن المضربيــن أو العمــال 
الذيــن منعــوا مــن دخــول موقــع العمــل أو األشــخاص المشــاركين 
فــي اإلضرابــات العماليــة أو الشــغب أو اإلضرابــات األهليــة، أي أنــه 
عــن  المضربيــن  العمــال  قبــل  مــن  القرصنــة  أعمــال  ارتكبــت  ٕاذا 
العمــل أو العمــال المحجوزيــن خــارج مــكان العمــل أو المشــاركين 
فــي ٕاضرابــات عماليــة أو شــغب أو ٕاضرابــات أهليــة فإنهــا تكــون 
مشــمولة. وفيمــا يتعلــق بالشــروط المعهديــة الخاصــة بأجســام 
حيــث  عــادي  بحــري  خطــر  كأي  تعامــل  القرصنــة  فــإن  الســفن 
ــار  ــق واالنفج ــرى كالحري ــار أخ ــع أخط ــة( م ــار )القرصن ــد األخط ــدرج بن ي

واإللقــاء فــي البحــر.. ٕالــخ.
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مــن   المبــادئ األوليــة واألساســية والقانونيــة للتأميــن مبــدأ 
. insurable interest المصلحــة التأمينيــة

للطبيــب مصلحــة تأمينيــة ضــد المســؤولية ..للشــخص مصلحــة 
تأمينيــة فــي رب العائلــة ..للتاجــر مصلحــة تأمينيــة فــي بضاعتــه 
تأمينيــة  مصلحــة  والطائــرة  الســفينة  ..ولصاحــب  ومســتودعاته 

فــي ســالمة وســائله .
المصلحــة فــي قامــوس اللغــة: مــا يتعاطــاه اإلنســان مــن األعمــال 
الباعثــة علــى نفعــه وعلــى نفــع قومــه والمصلحــة فــي التأميــن: 
بقــاء الشــيء موضــوع التأميــن علــى مــا هــو عليــه ســليمًا بمــا 
ضــرر  تحقــق  حــال  فــي  وبالخســارة  صاحبــه،  علــى  بالنفــع  يعــود 
معيــن لــه مــن جــراء حــادث، المصلحــة فــي القوانيــن: المصلحــة 
التأمينيــة عنــوان أحــكام التأميــن ولصحــة عقــد التأميــن تشــترط 

القوانيــن وجــود المصلحــة التأمينيــة لمحــل التأميــن.
نصــت المــادة /715/ مــن القانــون المدنــي الســوري  »يكــون محــاًل 
للتأميــن كل مصلحــة اقتصاديــة مشــروعة تعــود علــى الشــخص 
مــن عــدم وقــوع خطــر معيــن« وعليــه فــإن المصلحــة هــي العنــوان 
األول لكافــة فــروع التأميــن، ولجميــع أنــواع عقــود التأميــن .. ويجــب 

أن يتوفــر فيهــا:
التعويضيــة  القيمــة  بهــا  ويقصــد  االقتصاديــة:  المصلحــة   -1

التأميــن( مبلــغ  )قيمــة  عليــه  المؤمــن  للشــيء 
2- المصلحــة المشــروعة: أي التــي تتماشــى مــع النظــام العــام 

العامــة. واآلداب 
المصلحــة  وهــي  الحيــاة  تأمينــات  فــي  الزيــادة   « »حبــة  وهنــاك 
المعنويــة - األدبيــة _ العاطفيــة باإلضافــة ٕالــى المصلحــة الماديــة 

فــي  ذلــك  ويشــمل  وحمايــة  ضمــان  التأميــن  فــي  المصلحــة 
أموالــه  وفــي  نفســه  فــي  اإلنســان  ســالمة  علــى  المحافظــة 
التأميــن  فــي  المصلحــة  أصحــاب  فــإن  وعليــه  حقوقــه،  وســائر 
التأميــن  فــي  مصلحــة  لهــم  ممــن  الجهــات  أو  األشــخاص  هــم 

ومنهــم: لغيرهــم  أو  لخاصيتهــم 
- مالك الشيء.     - مالك الرقبة.     - الدائن المرتهن.

- أصحــاب المعامــل والمصانــع والمؤسســات فــي تأميــن العمــال 
ضــد ٕاصابــات العمــل وضــد أخطــار المســؤولية المدنيــة، أي أخطــاء 

العمــل تجــاه الغيــر وهــذه مصلحــة اقتصاديــة اجتماعيــة .
جــاء فــي المــادة /735/ مــن القانــون المدنــي الســوري: »يســأل 
المؤمــن عــن االضــرار التــي تســبب فيهــا األشــخاص الذيــن يكــون 

المؤمــن لــه مســؤواًل عنهــم مهمــا يكــن خطؤهــم ومــداه ».
المصلحــة فــي التأميــن تعتبــر ركنــًا فــي جميــع أنــواع التأمين ســواء 
تأميــن األضــرار أم تأميــن األشــخاص، فــي تأمينــات الحيــاة: هنــاك 
المصلحــة األدبيــة المعنويــة فــي بقــاء المؤمــن عليــه حيــًا وفــي 
وجــود عاطفــة حــب أو قرابــة لــدى المؤمــن لــه بالنســبة للشــخص 
المعنويــة   – األدبيــة  .. وتختلــط المصلحــة  المؤمــن علــى حياتــه 
– مــع المصلحــة االقتصاديــة الماديــة  فــي تأميــن الزوجــة بمبلــغ 
تأميــن يكفــي مــن بعدهــا أجــور مربيــة أوالد ، وهنــا التعويــض عمــا 

ــم. ــاة والده ــراء وف ــادي ج ــرر م ــن ض ــب األوالد م يصي
ــاب  ــارب واألصح ــة األق ــي ودرج ــرر األدب ــرز الض ــاة يب ــات الحي ــي تأمين ف
ــه  ــى حيات ــن عل ــي المؤم ــة ف ــة المصلح ــدى نجاع ــن، وم ــي التأمي ف
ــث  ــر بحي ــات الغي ــي تأمين ــام ف ــام الع ــن النظ ــًا ع ــر خارج ــا يعتب .. وم

تنتفــي صفــة المضاربــة.

ثقافة تأمينية

المصلحة في التأمين 
علي شفا عمري

مستشار في التأمين



31

عــام  بوجــه  أوروبــا  دول  فــي  تفشــت  عشــر  الثامــن  القــرن  خــالل 
وفــي ٕانكلتــرا علــى وجــه الخصــوص ظاهــرة التأميــن علــى القــادة 
والمشــاهير مــن أفــراد المجتمــع بواســطة أفــراد عادييــن ال تربطهــم 
بهــم أي صلــة، وشــاب مــوت بعــض هــؤالء الكثيــر مــن الغمــوض 
بمــا يوحــي بتعمــد ٕاحــداث الخطــر مــن جانــب المســتفيدين مــن 

عقــود التاميــن هــذه .
شــرط  ٕالــى  أضــاف  الســوري  المشــرع   : الســوري  القانــون  فــي 
المصلحــة فــي التأميــن علــى حيــاة الغيــر ضــرورة موافقــة الغيــر 
كتابــة علــى التأميــن علــى حياتــه قبــل ٕابــرام عقــد التأميــن وٕاال أعتبــر 

باطــاًل  التأميــن 
جــاء فــي المــادة /721 / مــن القانــون المدنــي الســوري » يقــع باطــاًل 
التأميــن علــى حيــاة الغيــر مالــم يوافــق الغيــر عليــه كتابــة قبــل ٕابــرام 

العقــد »
فــي الشــركات العالميــة الكبــرى تأميــن خــاص للعلمــاء ورؤســاء 
المجالــس وكبــار المــدراء مــن ذوي الكفــاءات العاليــة يطلــق عليــه 
تأميــن الرجــل المفتــاح key man  لمــا لــه مــن نفــع مادي ومكســب 

معنــوي .
التأميــن:  تأميــن  فــي  المصلحــة  هنــاك  التأميــن  عالــم  فــي 
لشــركات التأميــن مصلحــة فــي تأميــن » التأميــن » لحمايــة عــدم 
أخطــار  لمطالبــات  المــالءة  وضمــان  االســتيعاب  علــى  القــدرة 
المســتأمنين وذلــك مــن خــالل ٕاعــادة التأميــن لهــا مصلحــة فــي 
ٕاعــادة ٕاعــادة التأميــن )ٕاعــادة التأميــن المكــرر( retrocession  بيــن 
 bank التأميــن  فــي  المصــارف  التأميــن ودخــول  التأميــن وٕاعــادة 

.  insurance
أصبحــت المصلحــة ملحــة فــي تأميــن األخطــاء المهنيــة للرؤســاء 
والمديريــن التنفيذييــن فــي المصــارف وشــركات التأميــن، وهنــاك 
تأميــن  فــي  مصلحــة  لهــم  ممــن  المهــن  أصحــاب  مــن  العديــد 
المســؤولية المدنيــة ومنهــم األطبــاء - المحاســبون - الــوكالء - 

الوســطاء - المحامــون .
تغطيــة  فــي  الزوجيــن  هاجــس  المصلحــة  أصبحــت  أميــركا  فــي 
الخســائر الماليــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا جــراء أي عمليــة تزويــر 
أو احتيــال أو ٕاســاءة ائتمــان مــن خــالل بوليصــة التأميــن الخاصــة 
 fraud safeguard homeowners بالحمايــة  والمختصــة  

.policy
من أهداف المصلحة التأمينية :

- المحافظة على محل التأمين والعناية به.
- تحديد مبلغ التأمين وفقًا لواقع الحال والتكلفة.

- تحديــد الصفــة التعويضيــة وٕاعــادة الشــيء ٕالــى مــا كان عليــه 
فــي حــال تحقــق الخطــر.

- الحد من الخسائر ومنع اإلثراء بال سبب على حساب التأمين.

- درء شبهة المقامرة والرهان.
ــذه  ــن أركان ه ــن، وم ــن أركان التأمي ــي م ــن أساس ــة رك ٕاذاً المصلح

ــن  ــت والزم ــة: الوق ــة التأميني المصلح
درجــت القوانيــن التأمينيــة فــي العالــم علــى أن تتوفــر المصلحــة 
التأمينيــة للتأمينــات العامــة ال ســيما التأميــن البحــري منهــا عنــد 
الحيــاة  تأمينــات  أمــا  بالتعويــض،  والمطالبــات  الخطــر  تحقــق 
التأميــن  فاكتفــي بشــرط توفــر المصلحــة حيــن ٕاصــدار بوليصــة 

كــون تأمينــات الحيــاة طويلــة األجــل .
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر انتشــرت فــي فرنســا 
الذيــن  األطفــال  حيــاة  علــى  بالتأميــن  المرضعــات  قيــام  ظاهــرة 
األطفــال  هــؤالء  وفيــات  معــدل  وبارتفــاع   ، بإرضاعهــم  يقومــون 
تبيــن أن وراء ذلــك المرضعــات بغيــة االســتفادة مــن مبالــغ تامينات 
بضــرورة  الفرنســي  المشــرع  تأكيــد  ٕالــى  أدى  الــذي  األمــر  الحيــاة  
علــى  التأميــن  عقــد  انعقــاد  وقــت  التأمينيــة  المصلحــة  توفيــر 

الحيــاة، وأتخــذ ذلــك مثــاًل لجميــع قوانيــن التأميــن فــي العالــم.
المصلحــة التأمينيــة : نســغ النقــاء للعمليــة التأمينيــة ودرء أهــل 
فــي  التعويضــات  وفــي  االنتــاج  فــي  المصالــح  عــن  المفاســد 
 moral ــاة ــات الحي ــي تأمين ــوي ف ــدي – المعن ــر العم ــال الخط افتع
  insurance fraud الوهميــة  الحــوادث  فبركــة  وفــي    hazard
بحيــث يســتقر أهــل المصالــح فــي اإلنتــاج وفــي التعويضــات ضمــن 

المبــدأ األساســي للتأميــن.
ويأتــي الســؤال ومــا يثــار مــن جــدل حــول الكســب الفائــت المؤكــد 
.. أي مــا يلحــق الشــخص مــن خســارة نتيجــة حــدوث الضــرر ومــا يفوته 
ــح  ــادث، وأوض ــل الح ــوع قب ــود والوق ــق الوج ــب كان محق ــن كس م
المحاصيــل  ســيما  ال  الزراعيــة  التأمينــات  فــي  ذلــك  علــى  مثــال 
يفــوت  مــا  ٕانمــا  المحصــول  الضــرر علــى  يتوقــف  crops حيــث ال 
المــزارع مــن كســب مــادي نتيجــة الشــراء والبيــع فــي ســوق التجــارة!
وهنــا المصلحــة فــي الكســب واضحــة وال مــراء فيهــا  كمــا فــي 
تأمينــات الحريــق للمصانــع والمعامــل والمؤسســات، هنــا أو هنــاك 
يجــوز التأميــن علــى الخســارة وفــوات الكســب مــا دام األمــر جليــًا 
وواضحــًا وصاحــب المصلحــة واحــد حيــن تحقــق الخطــر شــرط أن 
يتــم ذلــك بملحــق خــاص بعقــد التأميــن األساســي ويشــار ٕاليــه فــي 

النصــوص بشــكل صريــح.

األضــرار  فــي  الفائــت  الكســب  عــن  مــاذا  اآلخــر  الســؤال  ويبقــى 
المســؤولية  تأميــن  حــوادث  نتيجــة  للغيــر  والجســدية  الماديــة 
المدنيــة فــي ٕالزامــي الســيارات لهــذا وأمثالــه؟  الجــواب فــي النــص 
ــريعات  ــن والتش ــي القواني ــن وف ــد التأمي ــي عق ــح ف ــح الواض الصري
علــى  اإللزامــي  للتأميــن  المدنيــة  المســؤولية  تنظــم  التــي 

الســيارات.
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آلخر.  زمان  ومن  ألخرى  دولة  من  السطو  تأمين  يختلف  
ٕاذا  ٕاال  السطو  تأمين  تقبل  ال  الدول  بعض  في  التأمين  فشركات 

كان مقترنًا بتأمين حريق على نفس الخطر وبنفس مبلغ التأمين، 

الحريق.  تأمين  عن  مستقل  كتأمين  تقبله  الشركات  وبعض 

أو  الفقد  عن  له  المؤمن  تأمين  هو  السطو  تأمين  من  والهدف 

الدخول  طريق  عن  تسرق  التي  بممتلكاته  يلحق  الذي  التخريب 

بالعنف واإلكراه.

 تعريفات:

:Burglary 1 -تعريف السطو

هو دخول مباني اآلخرين والخروج منها باستخدام القوة والعنف 

بنية ارتكاب السرقة سواء تحقق هذا القصد أو لم يتحقق.

:Theft 2  - تعريف السرقة

دون  أصحابها  من  غفلة  وعلى  سراً  الغير  مباني  دخول  هو 

استخدام القوة والعنف واالستيالء على ممتلكاتهم.

:Robbery 3  - قطع الطريق

واإلرهاب  بالقوة  الغير  ممتلكات  وانتزاع  باإلكراه  السرقة  هو 

في  السالح  وبإشهار  منهم  مرأى  وعلى  أصحابها  من  والمراغمة 

ثقافة تأمينية

تأمين السطو
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وجه صاحب الحق.

 أقسام وثائق تأمين السطو:
1- وثائق المساكن الخاصة:

السطو  خطر  من  الخاصة  المساكن  تغطية  ٕالى  تعمد  وثائق 

وهي وثيقة نموذجية )قياسية( وتحمل نفس مواصفات وشروط 

وثيقة الحريق القياسية.

2- وثائق المحالت التجارية:

والمخازن  والشراء  البيع  محالت  بتغطية  تتعلق  وثائق  وهي 

األنواع  ٕالى  وتنقسم  السطو  خطر  من  البضائع  ومستودعات 

التالية:

:Standard Policy الوثيقة القياسية - النموذجية -

وهي وثيقة يحدد فيها مبلغ التأمين، ويتميز مبلغ التأمين بالثبات 

وشروط  مواصفات  نفس  الوثيقة  وتحمل  التأمين  مدة  طوال 

وثيقة الحريق القياسية.

:Declaration Policy الوثيقة ذات اإلقرارات -

الكمية  في  للتغير  القابل  المخزون  تأمين  على  تعمل  وهي 

وثيقة  وشروط  مواصفات  نفس  تحمل  األخرى  وهى  والقيمة 

الحريق ذات اإلقرارات.

 العوامل المؤثرة في االكتتاب والتسعير:
1-  بيانات طلب التأمين:

طلب التأمين وسيلة تضع أولى المؤشرات لقياس الخطر وعن 

 Moral )Hazard( طريقه يمكن قياس الخطر المعنوي األخالقي

المؤمن  ويعطى   Physical Hazard المادي  الخطر  وحجم 

أكبر قدر من البيانات والمعلومات عن الشيء موضوع التأمين 

الختيار الخطر. وينقسم طلب التأمين ٕالى نوعين - طلب تأمين 

ضد السطو )محالت تجارية( وطلب تأمين ضد السطو )مساكن 

خاصة(. ويجب التركيز على اآلتي في بيانات طلب التأمين:

-  يجب ذكر التحف الفنية عدداً وقيمة.

وقيمة  عدداً  الكريمة  واألحجار  المجوهرات  قيمة  تحديد  يجب    -

بكشف تفصيلي وبشهادة جهة مختصة وأن يكون حفظها في 

خزائن بمواصفات معينة.

-  األجهزة الكهربائية، تذكر النوعية والعدد والقيمة والموديالت .

-  وينطبق أعاله على السجاد واألمتعة الشخصية.

تجارية(  محال   – )سكن  المكان  من  التغيب  مدة  مراعاة    -

والتسعير تؤثر عليه المدة القياسية ومدة التأمين ألكثر من عام 

أو أقل وتقرير المعاينة ودرجة التحمل المنصوص عليه بالوثيقة 

)كما ورد بوثيقة التأمين على الحريق(.

-  الخطر المعنوي )شخصية المؤمن له(.

-  الموقع )هل الموقع منعزل، ما هي شخصية الجيران(.

-  طبيعة الحيطة والحذر.

-  تصنيف الخطر وفق درجة الخطورة على النحو التالي:

. أخطار من الدرجة األولى )جيدة(:

الخاصة،  المساكن  مثل:  الخطورة  ضعيفة  أخطار  وهي 

اللحوم  بيع  محالت  المخابز،  الحديد،  خردة  محالت  المكتبات، 

واألسماك، الفنادق، المطاعم، محالت الحالقة والمكاتب.

. أخطار من الدرجة الثانية )متوسطة(:

وهي أخطار متوسطة الخطورة مثل: محالت المالبس، البقاالت، 

ومحالت  الجلود  الخردوات،  الصيدليات،  والمفروشات،  األقمشة 

الخياطة، الفيالت والشقق المفروشة.

. أخطار من الدرجة الثالثة )رديئة(:

محالت  التحف،  ت  محال  مثل:  الخطورة  شديدة  أخطار  وهي 

المجوهرات، الفراء، وخزائن الرهن.

االكتتابية  بالسياسة  مباشرة  بصورة  ترتبط  التسعير  مؤشرات 

الدورية للشركة التي تصدر في بداية كل عام.

مراحل إصدار الوثيقة
التغطيات واالستثناءات

:Insurance Perils التغطيات 

 -  يعوض المؤمن له عن حوادث السرقة باإلكراه أو االعتداء على 

األماكن، بكسر منافذها والتسلق عليها أو استعمال السالح خالل 

مدة التأمين.

 -  التلف الذي يلحق باألمكنة التي تحتوي على األشياء المؤمن 

عليها أو جزء منها وذلك ٕان قام السارق بإتمام عملية السرقة أو 

لم تتم.

:Excluded االستثناءات 

تكون الشركة مسؤولة عن أي فقد أو تلف يلحق باألشياء المؤمن 

عليها ناتجة عن اآلتي:

شقات  أو  بفناء  توجد  التي  األشياء  على  السطو  حوادث   -1

أو المستقلة  القائمة بذاتها  أبنية الملحقات والمنافع  أو  المبنى 
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ثقافة تأمينية

عن ذات المبنى.

2-   الخسائر أو التلف المتسببة عن حوادث السطو أو الشروع فيه 

المرتهن  الدائن  أو  الراهن،  المدين  أو  له،  المؤمن  من  تقع  التي 

من  أي  مستخدمي  أو  عائلته  أفراد  أحد  أو  عليها  المؤمن  باألعيان 

المؤمن له.

عدو  من  عمل  أي  أو  غزو  أو  حرب  عن  الناتج  التلف  أو  الخسائر    -3

أجنبي أو عدوان أو غزو أو تمرد أو عصيان أو تآمر أو فتنة أو ثورة أو 

قوة عسكرية أو سلطة غاضبة.

أي  أو  فيضان  أو  انفجار  أو  حريق  حدوث  عن  الناتجة  الخسارة    -4

كارثة طبيعية.

5-  الخسائر التبعية أو غير المباشرة التي نتجت أو تنتج عن حادث 

مالءمته  عدم  أو  األرباح  فقدان  أو  المكان  تعطل  مثل  السطو 

لالستعمال أو العجز في اإليراد بكل ما يتعلق بالخسائر التبعية.

6-  الخسائر أو األضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأدت 

واألسلحة  واأليونية  والذرية  النووية  لإلشعاعات  نتيجة  للسطو 

الذرية والنووية.

7-  الخسائر أو األضرار المتسببة عن حوادث السطو باستعمال 

المفاتيح المصطنعة.

أخطار ال يضمنها التأمين إال بنص صريح:
أو  الوديعة  سبيل  على  له  المؤمن  حوزة  في  التي  البضائع    -

الوكالة .

الصرف،  أذونات  الشيكات،  الدمغات،  البريد،  طوابع   ، النقود   -

األوراق المالية وكوبوناتها، الكمبياالت، والسندات، الكتب األثرية 

القوالب،  النماذج،  والتصميمات،  الرسومات  والمخطوطات، 

العقود والوثائق والسجالت.

-  الخسائر والتلف الناتج عن الشغب واالضطرابات األهلية.

التأمين  موضوع  المكان  ترك  حالة  في  تقع  التي  الحوادث    -

مغلقًا لمدة تزيد عن الشهر ما لم يكن المؤمن له أخطر الشركة 

بذلك وحصل على الموافقة كتابة.

-  حوادث السطو التي تقع بمحتويات أبنية الملحقات والمنافع 

القائمة بذاتها أو مستقلة عن نفس المبنى.

-  البضائع الموجودة بفترينات العرض الخارجية والتي ليس لها 

اتصال بداخل المحل.

:Claims التعويضات
عن  الشركة  بإخطار  له  المؤمن  قيام  هو  أهمية  اإلجراءات  أكثر 

المستندات  وٕاحضار  بحدوثها  علمه  أو  حدوثها  بمجرد  المطالبة 

مطالبة  استمارة  له  المؤمن  تسليم  يتم  للمطالبة  الداعمة 

)Claim Form ( يقوم بتعبئتها ولربما يأخذ المؤمن له قدر من 

المؤمن  واجب  من  عليه  خسارته،  مدى  لتقدير  ذلك  في  الوقت 

يقوم  بل  مكتملة  اإلستمارة  تعود  حتى  له  المؤمن  ينتظر  ال  أن 

قائمة  له  المؤمن  تقديم  بعد  فوراً  والتحقيق  البحث  بإجراءات 

باألشياء المفقودة.

من  للتحقيق  فورية  بزيارة  القيام  له  المؤمن  على  يجب  كما 

الدليل على وقوع خسارة فعلية تمت بواسطة السطو ومن ثم 

فتح ملف للمطالبة وتسجيل المطالبة في سجل المطالبات.

 واجبات شركة التأمين )المؤمن) :

سريان  من  والتأكد  التأمين  وثيقة  واقع  مع  المطالبة  فحص    -

وثيقة التأمين وأن الخطر الذي تحقق مغطى بالوثيقة.

يمثله  من  أو  للمطالبة  المقدم  هو  له  المؤمن  أن  التأكد    -  

قانونيًا.

بوثيقة  الواردة  اإلستثناءات  ضمن  ليست  الخسارة  أن  التأكد    -

التأمين.

لتزويد  خسائر  مقدر  تكليف  يتعين  الكبيرة  الخسائر  حالة  في   -

المؤمن بتفاصيل الحادث إلعانته في تسوية المطالبة بداًل من 

اإلعتماد على ٕاستمارة المطالبة.

-  التأكد أن المؤمن له قام بسداد القسط.

-  هل الممتلكات المسروقة تخص المؤمن له أم تخص شخص 

آخر.

- هل توجد وثائق أخرى ضامنة لنفس موضوع التأمين وتشارك 

في الخسارة.

-  هل راعى المؤمن له كل اإلشتراطات.

-  التأكد من مدى كفاية التأمين وتطبيق شرط النسبية )المحالت 

التجارية(.

-  هل ٕاحتفظ المؤمن له بسجالت طبق شروط الوثيقة )في حالة 

المحالت التجارية(.
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لتخــدم  اإللكترونــي  التســويق  خدمــات  اتســعت 
بــل  فقــط  الماديــة  والمنتجــات  للســلع  ليــس  التســويق  عمليــة 

شــملت أيضــًا الخدمــات المعنويــة وخدمــة التأميــن هــي واحــدة 

التســويق  مجــال  فــي  والشــائكة  الهامــة  الخدمــات  هــذه  مــن 

بهــا  يمــر  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة  الظــروف  فــي  اإللكترونــي. 

التغيــرات  كافــة  مــن  والحــذر  اليقظــة  مــن  بــد  ال  أجمــع  العالــم 

الجذريــة التكنولوجيــة الهائلــة التــي تحــدث كل لحظــة فــي عالــم 

التســويق ولتلحــق خدمــات التأميــن كصناعــة فــي محــور االقتصــاد 

عــن  تتخلــف  ال  أن  مــن  لهــا  بــد  ال  العالمــي  االقتصــادي  بالركــب 

الســريع. القطــار  لمحطــة  الوصــول 

مــن التحديــات التــي تواجــه التســويق اإللكترونــي لخدمات 

: مين لتأ ا

- عــدم وجــود تنظيــم قانونــي خــاص للتســويق اإللكترونــي فــي 

العديــد مــن الــدول لضمــان حمايــة كلٍّ مــن العمــالء والشــركات.

ثقافة تأمينية

أهمية التسويق اإللكتروني لخدمات التأمين
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- صعوبــة معاينــة الخدمــة التأمينيــة المطلوبــة مــن المعلومــات 

وســائل  مــن  فالبــد  اإلنترنيــت  علــى  العميــل  يقدمهــا  التــي 

تكنولوجيــة متطــورة تعــادل او تقتــرب مــن المعاينــة علــى أرض 

الواقــع.

- عــدم ضمــان ســرية المعلومــات المتبادلــة وعــدم ضمــان حقــوق 

الملكيــة الفكريــة.

تحديدهــا  ويصعــب  ثابتــة  غيــر  التأمينــي  المنتــج  خصائــص   -

باختــالف  المــؤداة  التأمينيــة  الخدمــة  تختلــف  فمثــاًل  وتســويقها 

المطلوبــة. التأمينيــة  االحتياجــات 

لماذا التسويق اإللكتروني مهم للخدمات التأمينية ؟

- التقــدم الهائــل فــي مجــال تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات 

ممــا يوجــب تقــدم معــادل لــه فــي العمليــة التســويقية لكافــة 

المنتجــات ماديــة كانــت أو معنويــة.

لممارســة  الحريــة  مــن  المزيــد  نحــو  المتجــه  العالمــي  االتجــاه   -

ــراف  ــة واإلشـ ــتأميني المتمثــل فــي اتجــاه هيئــات الرقاب النشــاط الـ

والقيــود  الحكوميــة  الرقابــة  خفــض  ٕالــى  التأميــن  صناعــة  علــى 

المفروضــة.

التأميــن  لشــركات  عالميــًا  مناخــًا  اإللكترونــي   التســويق  يوفــر   -

المختلفــة حيــث يمكنهــا مــن  الحصــول علــى عمــالء مــن كافــة 

العالــم. دول 

المتطــورة  التأمينيــة  األســواق  وتقنيــات  خبــرات  علــى  االنفتــاح   -

والعالميــة ممــا يســاعد األســواق الجديــدة علــى التطــور بســرعة.

العالميــة  بالمنافســة  العربيــة  التأميــن  شــركات  تلحــق  لــم  ٕاذا   -

وبســرعة فمــا علينــا ســوى ان ننتظــر تحولهــا ٕالــى مجــرد وســيط 

األجنبيــة. التأميــن  شــركات  لحســاب  يعمــل 

ولمــا وجدنــاه مــن أهميــة لتســويق االلكترونــي لخدمــات التأميــن، 

العربيــة كافــة االهتمــام بتشــريع قوانيــن تضمــن  الــدول  فعلــى 

تضمــن  التــي  االســتراتيجيات  ٕاعــداد  مــن  بــد  وال  األطــراف  حمايــة 

الهائلــة  التطــورات  مــن  القصــوى  االســتفادة  التأميــن  لشــركات 

مــع  التكيــف  علــى  قــادرة  وتكــون  اإللكترونــي  التســويق  فــي 

الجديــدة. التحديــات 
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ــظ  هيئــات التأميــن بمــاٍل احتياطــي لدفــع مبالــغ  تحتف
التأميــن بمــا فــي ذلــك دفعــات الحيــاة )المعاشــات الســنوية للمؤمــن 
لهــم(. وهنــاك أنــواع فــي التأميــن علــى الحيــاة يلــزم فيهــا دفــع مبلــغ 
أخــرى  أنــواع  فــي  بينمــا  المختلــط،  والتأميــن  الحيــاة  مــدى  التأميــن 
قــد يدفــع مبلــغ التأميــن وقــد ال يدفــع مثــل عقــود التأميــن المؤقــت 
والوقفيــة الحيــة ودفعــات الحيــاة، ٕاال أنــه مــن الوجهــة النظريــة يكــون 
يكــون  العمليــة  الوجهــة  ومــن  الحســابي،  احتياطيهــا  وثيقــة  لــكل 
فــي  الدفــع  طلبــات  لمواجهــة  احتياطيــة  أمــوال  مجتمعــة  للوثائــق 

المســتقبل.
التأميــن  علــى  أمــره  يقتصــر  ال  احتياطيــة  بأمــوال  االحتفــاظ  وضــرورة 
علــى الحيــاة، ٕاذ يجــب االحتفــاظ بأمــوال احتياطيــة لمواجهــة طلبــات 
الدفــع المســتقبلة أو الطلبــات التــي قدمــت ولــم يتــم تســويتها بعــد 
بالنســبة لــكل نــوع مــن أنــواع التأميــن. ونناقــش فيمــا يلــي األنــواع 
المختلفــة مــن األمــوال االحتياطيــة التــي تحتفــظ بهــا عــادة هيئــات 

التأميــن .
احتياطي األخطار السارية:

لــكل هيئــة تأميــن ســنة ماليــة خاصــة بهــا وغالبــًا ينــص قانــون الرقابــة 
واإلشــراف علــى هيئــات التأميــن علــى ســنة ماليــة معينــة تبــدأ فــي أول 
كانــون الثانــي وتنتهــي فــي آخــر كانــون األول، ٕاال أن هيئــة التاميــن 
تصــدر وثائــق تأميــن علــى مــدار الســنة وبذلــك تنتهــي الســنة الماليــة 
ويكــون لديهــا وثائــق لــم تنتــه مدتهــا بعــد، األمــر الــذي يســتدعي ضرورة 
االحتفــاظ بمــال احتياطــي لمقابلــة الخســائر التــي تنتــج عــن تحقــق 
األخطــار  باحتياطــي  المــال  المؤمــن ضدهــا، ويســمى هــذا  األخطــار 
الســارية ألنــه يشــمل األخطــار التــي تغطيهــا الوثائــق ســارية المفعــول 
فــي نهايــة الســنة الماليــة، ويســمى هــذا النــوع مــن االحتياطــي فــي 

حالــة التأميــن علــى الحيــاة باالحتياطــي الحســابي.

االحتياطي اإلضافي:
مــن  أكثــر  خســائر  الســنوات  بعــض  فــي  التأميــن  شــركات  تواجــه 
الخســائر العاديــة المتوقعــة، ولهــذا تحجــز جــزءاً مــن أرباحهــا الســنوية 
علــى  المترتبــة  التعويضــات  لمقابلــة  احتياطــي  لديهــا  فيتكــون 
اإلضافــي. باإلحتياطــي  االحتياطــي  هــذا  ويســمى  الشــاذة،  األخطــار 

احتياطي التعويضات تحت التسوية :
مطالبــة  ٕالــى  الخطــر  وقــوع  يــؤدي  التأميــن  مــن  كثيــرة  أنــواع  فــي 
باتخــاذ  التأميــن  شــركة  تبــدأ  ولذلــك  التعويــض  بدفــع  لــه  المؤمــن 
اإلجــراءات الضروريــة للتثبيــت مــن وقــوع الخطــر المؤمــن ضــده، ومــن 
أن هــذا الخطــر هــو الســبب القريــب الــذي أدى ٕالــى الخســارة المطلــوب  

التعويــض عليهــا، ولتقديــر هــذه الخســارة.
ومــن الواضــح أن اتخــاذ هــذه اإلجــراءات يســتغرق وقتــًا ولهــذا تنتهــي 
لــه،  المؤمــن  نحــو  التزاماتهــا  تســوية  دون  للشــركة  الماليــة  الســنة 
ذمــة  علــى  باحتياطــي  الشــركة  تحتفــظ  أن  لذلــك  الواجــب  ومــن 
المطالبــات التــي يجري تســويتها يســمى فــي المجموعــة باحتياطي 

التســوية. تحــت  التعويضــات 
ويقــدر المبلــغ الــذي تحتفــظ بــه الشــركة علــى ذمــة كل مطالبــة علــى 
ــل  ــار العوام ــي االعتب ــذ ف ــد أن تأخ ــه بع ــب ب ــذي تطال ــغ ال ــاس المبل أس
المختلفــة المرتبطــة بوقــوع الحــادث ومــدى أحقيــة المؤمــن لــه فــي 

التعويــض .
احتياطي التعويضات تحت التسديد:

كذلــك قــد تنتهــي الســنة الماليــة لشــركات التأميــن دون أن تســدد 
اإلجــراءات  جميــع  اتخــذت  قــد  تكــون  التــي  التعويضــات  بعــض 
مثــل  لمواجهــة  باحتياطــي  تحتفــظ  ولهــذا  وٕاقرارهــا،  لهــا  بالنســبة 
هــذه التعويضــات يســمى باحتياطــي التعويضــات تحــت التســديد 
أو  المــرض  أو  البطالــة  ضــد  التأميــن  حالــة  فــي  غالبــًا  هــذه  ويحــدث 

دوريــة. مبالــغ  بدفــع  التأميــن  شــركة  تلتــزم  حيــث  العمــل  ٕاصابــات 

ثقافة تأمينية

احتياطات التأمين
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ــن  ــدر م ــس الق ــن  بنف ــوع  التأمي ــى موض ــم   يحظ ل
االهتمــام  الــذي حظــي بــه المجــال الخــاص بشــراء الســلع 

والخدمــات الملموســة، ويرجــع ذلــك إلــى أن التأميــن يعتبر 

ــو  ــا ه ــس م ــى عك ــة عل ــر ملموس ــتقبلية غي ــة مس خدم

ــي  ــة الت ــات العاجل ــة والخدم ــلع المادي ــن الس ــروف م مع

ارتبــط بهــا مفهــوم الترويــج والدعايــة والتســويق. فالبحــث 

ــن  ــه م ــوى علي ــا ينط ــتقبل وم ــار للمس ــان و االدخ ــن األم ع

مخاطــر أصبــح مــن المحــددات الرئيســية لقــرار وثيقــة 

ــة  ــا المالي ــم المزاي ــك أن المفاهي ــى ذل ــف إل ــن، أض التأمي

ــة  ــار ومجابه ــروض ( و االدخ ــتثمارية ق ــد اس ــن )عوائ للتأمي

ــرة  ــل المؤث ــن العوام ــاح م ــي األرب ــاركة ف ــم والمش التضخ

ــن. ــرار التأمي ــاذ ق ــي اتخ ف

علــى  ســريعة  وتطــورات  تغيــرات  التأميــن  شــركات  وتشــهد 

عرضــة  تجعلهــا  والعالمــي  واإلقليمــي  المحلــي  المســتوى 

لتحديــات مختلفــة، فاالنفتــاح العالمــي وتخفيــف القيــود النظاميــة 

التغيــرات  أهــم  مــن  تعتبــر  والتخصيــص  التكنولوجيــا  وتطــور 

الحاليــة والتــي تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى شــركات التأميــن فــي 

دول المنطقــة والعالــم. وتواجــه شــركات التأميــن تحديــات أهمهــا 

توفــر التغطيــات والخدمــة التأمينيــة المناســبة والكافيــة فــي عصــر  

ــة،  ــاالت الفوري ــي، االتص ــان اآلل ــبة، اإلنس ــة الحوس ــه كثاف ازدادت في

المنــزل الحديــث والمصنــع الحديــث، النقــل بالطائــرات والســفن 

والطــرق الســريعة ممــا ضاعــف مــن حجــم ودرجــة المخاطــر ممــا دعــا 

التأميــن وخصخصتهــا وذلــك لمواكبــة عجلــة  ٕالــى تبنــي فكــرة 

التقــدم والتطورممــا تطلــب توافــر تغطيــات تأمينيــة مناســبة و 

زاوية اقتصادية

دور قطاع التأمين
في تنمية االقتصاد الوطني
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جديــدة. وتعتبــر أســواق الــدول العربيــة فــي التأميــن بأمــس الحاجــة 

التأميــن وخصخصتهــا وذلــك لمواكبــة عجلــة  ٕالــى تبنــي فكــرة 

التقــدم والتطــور.

بالرغــم مــن األهميــة المتعاظمــة لخدمــات التأميــن فــي العالــم 

المتقــدم ، ودورهــا الكبيــر فــي خدمــة االقتصــاد فيــه وأثرهــا اإليجابــي 

وطننــا  فــي  بالتأميــن  االهتمــام  فــإن   ، الوطنــي  االقتصــاد  فــي 

العربــي لــم يــرق بعــد ٕالــى المكانــة الالئقــة بــه بيــن النشــاطات 

االقتصاديــة األخــرى ولعــل هــذا األمــر هــو أكبــر تحــد لرجــال التأميــن 

فــي الوطــن العربــي وعلــى عاتقهــم يقــع حــل مشــكالته.

تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في االقتصاد:

الــدور االقتصــادي للتأميــن: يواكــب التأميــن تطــور األخطــار باختــالف 

األساســي  هدفــه  علــى  الحفــاظ  علــى  يعمــل  فهــو  أنواعهــا، 

ــة  ــة تفــرض الدولــة رقاب ــة(. و حتــى يكــون وســيلة للمضارب )الحماي

علــى  المحافظــة  فــي  تتمثــل  التأميــن  شــركات  علــى  خاصــة 

التزاماتهــم ٕازاء المؤمــن لهــم وذلــك بتكويــن احتياطــات مختلفــة  

الفرديــة  المصلحــة  جانــب  ٕالــى  التأميــن  يراعــي  هــذا  كل  مــع  و 

المصلحــة العامــة، فهــو يقــوي االقتصــاد الوطنــي ويصبــح عامــل 

علــى  وبالتالــي  األخــرى،  اإلنتــاج  وســائل  علــى  بالمحافظــة  ٕانتــاج 

المردوديــة االقتصاديــة مــن خـــالل:

تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع:

يعمــل التأميــن علــى تجميــع كتلــة معتبــرة مــن األمــوال بواســطة 

االحتياطــات الفنيــة ألن تحصيــل القســط يكــون قبــل أداء الخدمــة، 

وبالتالــي شــركات التأميــن ال تكتنــز هــذه األمــوال بــل توظفهــا فــي 

صــور متعــددة : أســهم، ســندات، عقــارات...(، و بالتالــي المســاهمة 

ــة  ــى ٕاقام ــال عل ــالل اإلقب ــن خ ــة م ــاريع االقتصادي ــل المش ــي تموي ف

معيشــة  مســتوى  رفــع  ذلــك  علــى  يترتــب  ممــا  جديــدة  مشــاريع 

األفــراد و بالتالــي تحقيــق االســتمرار االجتماعــي 

القــرض  التأميــن وســيلة ائتمــان: يســهل عمليــة اكتســاب 

بفضــل الضمانــات التــي يمدهــا للمورديــن وبالتالــي يســاهم فــي 

تكويــن الدخــل الوطنــي بتوليــد قيمــة مضافــة لالقتصــاد بفضــل 

تشــجيع االســتثمار عــن طريــق الطمأنينــة والضمــان الــذي يمنحــه.

التأميــن وميــزان المدفوعــات: يمثــل التأميــن بنــداً مــن بنــود ميــزان 

المدفوعــات و بالتحديــد فــي ميــزان حركــة رؤوس األمــوال حيــث 

الشــركات  تحولهــا  التــي  التأميــن  ٕاعــادة  أقســاط  فيهــا  تســجل 

التأميــن  شــركات  مــع  المبرمــة  االتفاقيــات  بموجــب  الوطنيــة 

فــي الخــارج و كذلــك تســيير محفظــة األصــول الماليــة لشــركات 

التأميــن، وشــركات ٕاعــادة التأميــن فــي الخــارج. و تأثيــر التأميــن فــي 

ميــزان المدفوعــات يرتبــط برصيــد العمليــات التأمينيــة الــذي يمثــل 

الفــرق بيــن األمــوال الــواردة واألمــوال الصــادرة، وبالتالــي يتناســب 

حجــم التدفــق الطبيعــي لألمــوال ٕالــى الخــارج تناســبًا عكســيًا مــع 

درجــة نمــو صناعــة التأميــن المحليــة.

التأمين والتضخم:

يلعــب التأميــن دوراً مهمــًا فــي الحــد من خلق الضغــوط التضخمية 

التــي تســببها زيــادة كميــة النقــود المتداولة وهــذا من خالل :

- اإلقبــال علــى طلــب التأميــن يــؤدي حتمــًا ٕالــى حجــز األمــوال التــي 

كانــت ســتنفق.

- يعمــل التأميــن علــى توفيــر حصيلــة معتبــرة مــن المــوارد الماليــة 

ليعــاد اســتثمارها فــي مشــاريع منتجــة ، ممــا يزيــد مــن حجــم الســلع 

و  العــرض  بيــن  التــوازن  النهايــة  فــي  و  المعروضــة  الخدمــات  و 

الطلــب .

التأمين و الدخل الوطني:

لمعرفــة أهميــة التأميــن فــي االقتصــاد فــال بــد مــن معرفــة أقســاط 

و  الخــام.  الوطنــي  الناتــج  مــع  وعالقاتهــا  الواحــد  للفــرد  التأميــن 

البلــد  تطــور  علــى  دليــاًل  ســتكون  مهمــة  العالقــة  كانــت  كلمــا 

المعنــي.، و يســاهم التأميــن فــي تكويــن الدخــل الوطنــي مــن 

خــالل تحقيــق قيمــة مضافــة و تقــاس هــذه األخيــرة بالفــرق مــا بيــن 

رقــم العمــال لقطــاع التأميــن أي مجمــوع األقســاط الصــادرة خــالل 

الســنة و مجمــوع المبالــغ المدفوعــة ٕالــى الغيــر. .

مســاهمة  لتقييــم  االعتبــار  بعيــن  تؤخــذ  أخــرى  عوامــل  هنــاك  و   

منهــا: الوطنــي  الدخــل  فــي  التأميــن 

المساهمة الكمية:

- دفــع مباشــر للمــوارد فــي االقتصــاد الوطنــي بفضــل دفــع مبالــغ 

تأميــن للمّؤمــن لهــم.

- تزويــد االقتصــاد الوطنــي بأمــوال مــن خــالل تمويــن مؤسســات 

خاصــة أو حكوميــة بالســلع والخدمــات.

- توفير رؤوس األموال الستثمارها في مشاريع مختلفة.

عوامل أخرى:

االدخــار،  علــى  التأميــن  مكتتــب  تشــجيع  علــى  التأميــن  يعمــل 

االســتثمار، تســهيل منــح االئتمــان الــذي يلعــب دورا أساســيًا فــي 

النقــل. قطــاع  تطويــر  و  االقتصاديــة  التنميــة 
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الزاوية القانونية

فـي ظـل ازديـاد الضغـوط االجتماعيـة واالقتصاديـة 
الحاجـة  وازديـاد  ومؤسسـات  أفـرادًا  المجتمـع  علـى 
للتعاون والمشـاركة فـي تحمل أعباء الحيـاة وحماية 
رؤوس األمـوال والممتلـكات من األخطـار التي يمكن 
أن تتعـرض لهـا، فقـد ازداد التوجه نحو قطـاع التأمين 
بهـدف نقـل العـبء أو جـزء منـه لتتحملـه شـركات 
التأميـن وذلـك عن طريـق تعويض المؤمـن لهم عن 

األضـرار التـي تلحـق بهـم وبأموالهم.
ومـن هنـا يمكـن لنـا القـول بـأن الهـدف الرئيسـي أو الغايـة 
علـى  الحصـول  هـي  التأميـن  نحـو  التوجـه  مـن  األساسـية 
لـه  المؤمـن  ٕاعـادة  يكفـل  والـذي  الضـرر  لجبـر  التعويـض 
الضـرر  الـذي كان عليـه قبـل وقـوع  المالـي  المركـز  لنفـس 
ٕاحـدى  مـع  المبرمـة  الوثيقـة  وتغطيـات  حـدود  وضمـن 

التأميـن. شـركات 
التشـريعات  ضمـن  بالتأميـن  خـاص  قانـون  لغيـاب  ونظـراً 
المدنـي  القانـون  أحـكام  القضـاء علـى  السـورية واعتمـاد 
قـرارات  وبعـض  القضائيـة  واالجتهـادات  السـير  وقانـون 
السـلطة التنفيذية والتي سـيأتي ذكرها الحقًا، البد لنا من 
التفريـق بيـن التعويـض القانونـي الـذي يأخـذ سـمة الجـزاء 
االلتـزام  أو  عمـل  بتنفيـذ  االلتـزام  عـدم  نتيجـة  بـه  ويحكـم 
المسـؤولية  تعويـض  يسـمى  مـا  أو  عمـل  عـن  باالمتنـاع 
التعويـض  وبيـن  والتقصيريـة  العقديـة  بنوعيهـا  المدنيـة 
أحدهمـا  طرفيـن  بيـن  مبرمـة  تأميـن  وثيقـة  عـن  الناشـئ 
الضـرر للمؤمـن  الوفـاء بعـد تحقـق  تأميـن يسـتحق  شـركة 
لـه وفـق األسـس والمعاييـر التأمينيـة ووفـق شـروط الوثيقـة 
المتفـق عليهـا سـلفًا وسـنتحدث عـن النوعيـن بشـيء مـن 

التفصيـل.

أواًل : التعويـض القانوني: ويشـمل المسـؤولية المدنية 

بنوعيهـا العقديـة والتقصيريـة ويمكـن تعريـف هـذا النـوع 
مـن التعويـض بأنـه مبلـغ أو ترضيـة مـن جنـس الضـرر تعادل 
مـا لحـق المضـرور مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب نتيجـة 
ووسـيلة  المدنيـة  المسـؤولية  جـزاء  وهـو  الضـار  للفعـل 
القضـاء لجبـر الضـرر وهـو يـدور مـع الضـرر وجـوداً وعدمـًا وال 
الضـرر  يتناسـب مـع  أن  الخطـأ فيـه وينبغـي  تأثيـر لجسـامة 
دون أن يزيـد عليـه أو ينقـص عنـه فـال يجـوز أن يتجـاوز مقـدار 
وهـو  للمضـرور  ربـح  مصـدر  أو  عقابـًا  يكـون  ال  كـي  الضـرر 
بذلـك يختلـف عـن العقوبـة التي تهدف ٕالـى ردع المخطئ 
وتأديبـه ويتأثـر تقديرهـا بجسـامة الخطـأ وقـد تفـرض وٕان لم 
يلحـق أحـداً ضـرراً مـا طالمـا أن القانـون يعاقـب علـى الفعـل 
المرتكـب وكذلـك كـون المسـؤولية الجزائيـة التـي تنشـأ 
المعنـوي  الركـن  توفـر  تسـتلزم  بالغيـر  األذى  ٕالحـاق  عـن 
الـذي يشـكل عنصـراً أساسـيًا بمعنـى أن الركـن المعنـوي 
إلثبـات  شـرطان  النيـة  وتوجـه  الفعـل  بـإرادة  المتمثـل 

الجزائيـة.       المسـؤولية 

ويمكـن لنـا تعريـف التعويـض انطالقـًا مـن مـا ورد بالمـادة 
222 مـن القانـون المدنـي بأنـه مـا لحـق الدائـن مـن خسـارة 
ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن يكـون هـذا نتيجـة طبيعيـة 

لعـدم الوفـاء بااللتـزام أو للتأخـر فـي الوفـاء بـه.
كمـا نصـت المـادة 216 مـن القانـون المدنـي علـى أنـه )ٕاذا 
عليـه  حكـم  عينـًا،  االلتـزام  ينفـذ  أن  المديـن  علـى  اسـتحال 
بالتعويـض لعـدم الوفـاء بالتزامه، ما لم يثبت أن اسـتحالة 
التنفيـذ قـد نشـأت عـن سـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه. ويكـون 

الحكـم كذلـك ٕاذا تأخـر المديـن فـي تنفيـذ التزامـه(.

المسـؤولية عـن األعمـال  المـادة 164 تحـت فصـل  ونصـت 
الشـخصية - العمـل غيـر المشـروع - علـى أنـه )كل خطـأ 

مبدأ التعويض بالمفهوم التأميني
المحامي أحمد نَمير الصوَّاف
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ارتكبـه بالتعويـض( ومـن هنـا  للغيـر يلـزم مـن  سـبب ضـرراً 
التعويـض تتمثـل بثالثـة عناصـر  نجـد أن شـروط اسـتحقاق 
أساسـية ال بـد مـن توفرها معًا وهـي الخطأ والضرر والعالقة 
السـببية بينهمـا وهـي أركان المسـؤولية التقصيريـة وهـذا 
موضـع بحـث واسـع ومتشـعب لسـنا بصـدد التطـرق له في 

هـذا المقـام .
بعقـد  سـلفًا  مقـدراً  يكـون  أن  يمكـن  التعويـض  وأن  كمـا 
كذلـك  يكـن  لـم  وٕان  االلتـزام  آثـار  كأحـد  القانـون  بنـص  أو 
جابـراً  ليكـون  مـداه  وتحديـد  تقديـره  القاضـي  علـى  كان 
للضـرر وهـذا مـن نصـت عليـه المـادة 171 قانـون مدنـي )يقدر 
المضـرور  لحـق  الـذي  الضـرر  عـن  التعويـض  مـدى  القاضـي 
ذلـك  فـي  مراعيـًا   223 و   222 المادتيـن  ألحـكام  طبقـًا 
الظـروف المالبسـة ودون أن يتقيـد بـأي حـد، فـإن لـم يتيسـر 
نهائيـًا  تعيينـًا  التعويـض  مـدى  يعيـن  أن  الحكـم  وقـت  لـه 
فلـه أن يحتفـظ للمضـرور بالحـق فـي أن يطالـب خـالل مـدة 

التقديـر(. فـي  النظـر  بإعـادة  معينـة 

ثانيـًا : التعويـض التأمينـي: وهـو المبلـغ الـذي يحصـل 
بأموالـه  أو  بنفسـه  الضـرر  تحقـق  بعـد  لـه  المؤمـن  عليـه 
تأميـن  شـركة  مـع  مبـرم  عقـد  بموجـب  عليهـا  المؤمـن 
إلرجاعـه للحالـة الماديـة التـي كان عليهـا قبـل وقـوع الضـرر. 
لألحـكام  وفقـًا  يختلـف  ومـداه  التعويـض  مفهـوم  ويبقـى 
بـه  المسـلم  ومـن  التأميـن  أنـواع  مـن  نـوع  بـكل  الخاصـة 
بـأن كاًل مـن عقـد التأميـن علـى األمـوال وعقـد التأميـن مـن 
التـي  التعويضيـة  العقـود  مـن  همـا  المدنيـة  المسـؤولية 
قبـل  التـي كان عليهـا  للحالـة  المضـرور  ٕاعـادة  ٕالـى  تهـدف 
وقـوع الضـرر وذلـك فـي حـدود قيمـة التأميـن وهـذا االلتـزام 
ذاتـي  التـزام  هـو  التأميـن  شـركة  عاتـق  علـى  يقـع  الـذي 
بمعنـى أنـه مـن اآلثـار المرتبطـة بعقـد التأميـن نفسـه منـذ 
قيمـة  تزيـد  أن  يجـوز  ال  األحـوال  كافـة  وفـي   . التأميـن  بدايـة 
الحـد  يمثـل  التأميـن  فمبلـغ  الواقـع  الضـرر  عـن  التعويـض  
وتحديـد  الوثيقـة  ٕاصـدار  وعنـد  المؤمـن  اللتـزام  األقصـى 
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المـراد تأمينـه وقيمتـه يتفـق الطرفـان علـى مبلـغ  الشـيء 
التعويـض الـذي يسـتحقه المؤمن له في حـال وقوع الضرر 

. نفسـها  الوثيقـة  وأحـكام  شـروط  ضمـن  وذلـك 

لنتحـدث  التخصيـص،  إلـى  التعميـم  وباالنتقـال مـن 
السـيارات  علـى  التأميـن  عقـود  فـي  التعويـض  مبـدأ  عـن 
ولـكل  الغيـر  ضـد  واإللزامـي  التكميلي)الشـامل(  بشـقيه 
العامـة  بالشـروط  ورد  حيـث  خاصـة  وأحـكام  شـروط  منهـا 
السـوري  االتحـاد  عـن  الصـادرة  التكميلـي  التأميـن  لوثيقـة 
لشـركات التأميـن ضمـن بنـد التعريفات تعريـف للتعويض 
بأنـه التعويـض المالـي الحقيقـي الكافـي إلرجـاع المؤمـن 
لـه ٕالـى الحالـة الماليـة التـي كان عليهـا تمامـًا قبـل وقـوع 
الحـادث.  بسـبب  تكبدهـا  التـي  الماديـة  واألضـرار  الخسـارة 
أن  ذكـر  أغفـل  كونـه  التعريـف  هـذا  علـى  تحفظنـا  ومـع 
التعويـض بهـذه العقـود مرتبـط بقيمـة المركبـة المؤمنـة 
العقـد   ٕاصـدار  عنـد  لـه  المؤمـن  قبـل  مـن  عنـه  المصـرح 
. ويتـم تحديـد قيـم التعويضـات سـلفًا  بقيمتهـا السـوقية 
أو  منهـا  الماديـة  سـواء  يحـدث  قـد  ضـرر  لـكل  بالنسـبة 
الجسـدية أو أضـرار الغيـر أيضـًا ٕاضافـة ٕالـى شـرطي التحمـل 
مقـدرة  التعويـض  قيمـة  تكـون  وبالتالـي  واالسـتهالك 
ومعروفـة مسـبقًا ٕالـى حـد كبيـر. وتعتبـر هذه القيمة أساسـًا 
عقـد  أن  هـو  والسـبب  التأميـن  قسـط  تحديـد  فـي  جوهريـًا 
وبالتالـي  عليـه  المؤمـن  الشـيء  بقيمـة  يتعلـق  التأميـن 
ليـس مـن الدقـة أن نقـول بـأن التعويـض سـيعيد المؤمـن 

لـه لمـا كان عليـه تمامـًا قبـل وقـوع الضـرر.

أمـا عقـد التأميـن اإللزامـي فهـو عقد تأمين من المسـؤولية 
يقـود  مـن  أو  المدنيـة  لـه  المؤمـن  مسـؤولية  يغطـي 
قـد  ومـا  السـير  حـوادث  نتيجـة  والمترتبـة  المؤمنـة  السـيارة 
ينجـم عنهـا مـن ضـرر مـادي أو جسـدي لشـخص ثالـث وفـق 

العقـد. وشـروط  التقصيريـة  المسـؤولية  قواعـد 

التشـريعات الناظمـة للتعويـض الناشـئ عـن عقود 
التأمين اإللزامي للسـيارات: مـن الناحيـة القانونيـة تُحدد 
عالقـة المؤمـن له بالغير أو ما يسـمى الطـرف الثالث طبقًا 
للمـادة  سـنداً  التقصيريـة  للمسـؤولية  العامـة  للقواعـد 

سـبب  خطـأ  )كل  نصـت  التـي  المدنـي  القانـون  مـن   164
ضـرراً للغيـر يلـزم مـن ارتكبـه بالتعويـض( ، والتعويـض هنـا 
المؤمنـة والعقـد يغطـي  السـيارة  لـه عالقـة بقيمـة  ليـس 
الغيـر فقـط ويقصـد بالغيـر كل شـخص عـدا السـائق كان 
داخـل السـيارة أم خارجهـا لحـق بـه ضـرر جـراء اسـتعمال تلـك 
المؤمـن  مـع  متضامنـة  التأميـن  شـركة  وتعتبـر  السـيارة، 
مسـؤولية  تكـون  أال  أجـل  ومـن  التعويـض.  هـذا  بدفـع  لـه 
التأميـن مطلقـة فقـد تـم تحديـد سـقف لهـذه المسـؤولية 
ضمـن شـروط الوثيقـة ذاتهـا وتـم تحديـد قيـم التعويضـات 

التالـي: الشـكل  علـى 
للورثـة  وفيـة  كل  عـن  س  ل   750,000 الوفـاة:  تعويـض   -1

. عيين لشـر ا
2- العجـز الدائـم: نسـبة العجـز المقـدرة مضروبـة بــ 750,000 

ل س للمصـاب الواحـد.
3- الحمل المتكون: 200,000 عن كل حمل.

4- التعطـل عـن العمـل: 12,000 شـهريًا بحـد أقصـى 72,000 
ل س لـكل متضـرر.

5- نفقـات التـداوي والعـالج الفعليـة: بحـد أقصـى 200,000 ل 
س لـكل متضـرر.

للمتضـرر  س  ل   1,500,000 للغيـر:  ماديـة  أضـرار  تعويـض   -6
الواحـد.

ونظـراً لغيـاب قانـون خـاص يحكـم كافـة النزاعـات الناشـئة 
عـن عقـود التأميـن فقـد بقيـت هـذه القيـم شـروطًا خاصـة 
ال  المتضـرر  الثالـث  فالطـرف  وبالتالـي  العقـود  ضمـن 
تربطـه عالقـة بالعقـد كونـه ليـس طرفـًا فيه وال تسـري عليه 
الشـروط الـواردة فيـه كونهـا ليسـت صـادرة  بقانـون، ٕاضافة 
ٕالـى ذلـك فـإن القانـون المدنـي الواجـب التطبيـق بحـاالت 
تحديـد  مهمـة  للقاضـي  تـرك  التقصيريـة  المسـؤولية 
أيضـًا وذلـك بالمـادة 171  التعويـض ومـداه وطريقـة دفعـه 
مدنـي حيـث جـاء فيهـا )يقـدر القاضـي مـدى التعويـض عن 
الضـرر الـذي لحـق المضـرور طبقـًا ألحـكام المادتيـن 222 و 
يتقيـد  أن  ودون  المالبسـة  الظـروف  ذلـك  فـي  مراعيـًا   223

بـأي حـد(.

كما نصت الفقرة / أ / من المادة 183 من قانون السـير رقم 
31 لعـام 2004 والمعمـول بـه حاليـًا )كيفية التعويض ومداه 

الزاوية القانونية
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يحـددان وفـق القواعـد الـواردة فـي القانـون المدنـي بصـدد 
العمل غير المشـروع(.

كل  لتعتبـر  السـير  قانـون  مـن   184 المـادة  جـاءت  وكذلـك 
باطـاًل،  يعـد  المدنيـة  المسـؤولية  يحـدد  أو  يلغـي  اتفـاق 
وعليـه ذهبـت المحاكـم بتقديـر التعويـض لألضـرار الناشـئة 
والمتعلقـة بعقـود التأميـن اإللزامـي بحسـب قناعتهـا دون 
ضمـن  والـواردة  ٕاليهـا  المشـار  القصـوى  بالحـدود  االلتـزام 
كافـة  مـن  اعتـراض  محـل  كان  الـذي  األمـر  أنـه  ٕاال  العقـود 
خجولـة  خطـوة  جـاءت  ذلـك  أثـر  وعلـى  التأميـن،  شـركات 
رئاسـة  عـن  الصـادر   1915 بالقـرار  تمثلـت  المنحـى  بهـذا 
مجلـس الـوزراء بتاريـخ 2008/5/12 ليؤكـد علـى ٕالزاميـة التقيد 
التأميـن  بعقـود  المتعلقـة  والعامـة  الخاصـة  بالشـروط 
وعـدم  فيـه  الـواردة  التعويضـات  حـدود  وتطبيـق  االلزامـي 
ٕالـزام جهـات التأميـن بأكثـر مـن الحـد األعلـى الـوارد فيهـا ٕاال 
أنـه لـم يكـن حـاًل جذريـًا  للمشـكلة حيـث وجهـت لهـذا القـرار 
العديـد مـن االنتقـادات بأنـه ال يحمـل صفة التشـريع وال يغير 
مـا ورد بنصـوص القانـون المدنـي واجبـة التطبيـق وأصبـح 
بعض القضاة ال يأخذون بعين االعتبار القواعد المنصوص 
عليهـا فـي القـرار المذكـور عنـد الحكـم بالتعويـض. وعلـى 
تاريـخ   /  8  / برقـم  العـدل  وزارة  مـن  تعميـم  صـدر  ذلـك  أثـر 
2010/2/18 جـاء فيـه )) نصـت المـادة )198( مـن قانـون السـير 
رقم )31( لعام 2004 المعدلة بالمرسـوم التشـريعي رقم )11( 
تاريـخ 2018/12/30 علـى مـا يلـي ) يصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء 
بنـاء علـى اقتـراح وزيـري المالية والعدل بالتنسـيق مع رئيس 
مجلـس ٕادارة هيئـة اإلشـراف علـى التأميـن النظـام الخـاص 
بالتأميـن اإللزامـي وبداللتـه وشـموليته( وبنـاء علـى ذلـك 
فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /1915/ تاريخ 
التـي  التأميـن  جهـة  مسـؤولية  حـدود  أبـان  الـذي   2008/5/12
تترتـب بسـبب اسـتعمال المركبـة علـى أراضـي الجمهوريـة 
العربيـة السـورية وذلـك فـي حـاالت التأميـن اإللزامـي. وٕان 
القـرار المذكـور واجـب التطبيـق كونـه ينـزل منزلـة التشـريع 
المشـرع  مـن  تفويـض  علـى  بنـاء  صـدر  قـد  أنـه  طالمـا 
أن  الـوزارة  رأي  كان  وبالتالـي  تشـريعي((،  نـص  بموجـب 
قـرار مجلـس الـوزراء لـه صفـة التشـريع وهـو واجـب التطبيـق 
ونتيجـة صـدور عـدة قـرارات متناقضـة عـن المحاكـم الناظـرة 

بدعـاوى التعويـض عـن حـوادث السـير بمـا فـي ذلـك غـرف 
رقـم  الـوزاري  القـرار  تطبيـق  معـرض  فـي  النقـض  محكمـة 
التعويـض  حسـاب  طريقـة  حـول  اآلراء  تضاربـت  حيـث   1915
التأميـن  جهـة  بيـن  وتوزيعهـا  المسـؤولية  نسـبة  وٕاعمـال 
 2014/2/24 بتاريـخ   12 رقـم  القـرار  جـاء  والسـائق  والمالـك 
الصـادر عـن الهيئـة العامـة لمحكمـة النقـض والتـي تعتبـر 
قراراتهـا واجبـة التطبيـق وبمثابـة القانـون لتوحيـد توجهـات 

التالـي: المبـدأ  الشـأن وأقـرت  المحاكـم بهـذا 

ٕاجمالـي  علـى  الحـادث  عـن  المسـؤولية  نسـبة  ٕاعمـال   -  1
المبلـغ  زاد  فـإذا  المحكمـة  قبـل  مـن  المقـدر  التعويـض 
الناتـج علـى سـقف مبلـغ التأميـن المحـدد بالمـادة /3/ مـن 
قـرار رئاسـة مجلـس الـوزراء رقـم )1915( تاريـخ 2008/5/12 يحكـم 
المركبـة  مالـك  و  والسـائق  التأميـن  جهـة  علـى  بالسـقف 
ويحكـم  والتكافـل  بالتضامـن  عليهـا  المؤمـن  المتسـببة 
بالتضامـن  والمالـك  السـائق  علـى  )الزيـادة(  بالباقـي 
نسـبة  ٕاعمـال  بعـد  الناتـج  المبلـغ  نقـص  وٕاذا  والتكافـل، 
المسـؤولية عـن سـقف مبلـغ التأميـن المحـدد بالمـادة /3/ 
التأميـن  جهـة  علـى  الناتـج  بالمبلـغ  قضـي  الذكـر  سـالفة 

والتكافـل. بالتضامـن  المركبـة  ومالـك  وسـائق 

2 - تعميـم هـذا القرار على المحاكم السـورية التباع المبدأ 
المقـرر حيث يلزم.

وبنـاًء عليـه أصبحـت المحاكـم أكثـر التزامـًا بتطبيـق حـدود 
بحـق  مجحفـًا  كان  المبـدأ  هـذا  أن  رغـم  التأميـن  مسـؤولية 
التأمين كونه حرمها من االسـتفادة من نسـبة المسـؤولية 
عـن الحـادث وحصر هذه االسـتفادة بالمالك والسـائق فقط 
عندمـا ألـزم جهـة التأميـن بالحـد األعلـى لمسـؤوليتها بعـد 
ٕاعمـال نسـبة المسـؤولية على مبلغ التعويـض المقدر من 

قبـل المحكمـة.

وطالمـا أن التشـريع السـوري يفتقـر لقانـون خـاص يحكـم 
هذا النوع من النزاعات سـيبقى هذا الموضوع مجال جدل 
ونقـاش رغـم الحاجـة الماسـة لتنظيـم قطـاع بحجـم قطـاع 
التأميـن بتشـريعات مسـتقلة سـيما وأن أغلـب التشـريعات 

العربيـة سـبقتنا ٕالـى ذلـك منـذ عـدة سـنوات.
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الزاوية القانونية

نعلـم أن الغايـة مـن التأميـن هـي تحقيـق األمـان 
توزيـع  و  األخطـار  تجميـع  عبـر  للمسـتفيدين  الطمأنينـة  و 

الخسـائر، و إذا كان التأمين بمفهومه الفني يتصل بشـكل 

مباشـر على أطـراف الوثيقة فقـط إال أنه يعززعلى مسـتوى 

أوسـع االسـتقرار االقتصادي للمجتمع ككل ممـا يدفع بنمو 

عمليـة االسـتثمار االقتصادي . 

اليـوم و فـي ظـل النمـو الهائـل ألدوات التجـارة الدوليـة 

المترافقـة مـع التمايز النوعـي للتكتـات االقتصادية على 

مسـتوى العالـم نجـد أن دور الشـركات العابـرة للبحـار قـد 

تعاظـم بحيـث أصبحـت ميزانيـات هـذه الشـركات تـوازي 

الناتـج القومـي لكبـرى الـدول ، وال أحـد يسـتطيع أن ينكـر 

التجـارة  ألدوات  داعـم  وقائـي  كنظـام  التأميـن  فضـل 

الدوليـة عبـر التقليل من الخسـائر التـي قد تعتـرض أيًا من 

االسـتثمارات أو الخدمـات أو حتـى األمـوال العينيـة الخاصة 

بهـا ممـا زاد مـن فـرص نجـاح التجـارة الدوليـة 

فما هي الصفة الدولية لعقد التأمين ؟

العقـود،  مـن  غيـره  عـن  بهـا  ينفـرد  خاصـة  ماهيـة  التأميـن  لعقـد 

هـو  يكـون  بحيـث   ، العقـد  تكويـن  فـي  جوهـري  عنصـر  فالزمـن 

المقيـاس الـذي يقـدر بـه محـل التأميـن، ٕاذ ال يتصـور مـن الناحيـة 

التأميـن دون تحديـد مـدة واضحـة خاللهـا  العمليـة أن يبـرم عقـد 

يتـم تغطيـة المطـرح المـراد تأمينـه ، و لهـذا جـاء الـرأي الفقهـي 

المسـتقر علـى اعتبـار عقـد التأميـن مـن العقـود الزمنيـة محـددة 

األجـل و أن عـدم تحديـد اإلطار الزمني لعقد التأمين يجعله باطاًل. 

ليـس هـذا فقـط بـل أن لعنصـر الزمـن مفاعيـل قانونيـة واضحـة 

علـى عقـد التأميـن تتكـرس بشـكل جلـي مـن خـالل تاريـخ وقـوع 

الخطـر و أحـكام التعويـض وأحـكام الفسـخ قبـل انتهـاء المـدة و 

أحـكام التمديـد و التجديـد التلقائـي و غيرهـا. 

أثـر  أي  نجـد  ال  الفقهيـة  المـدارس  اختلفـت  مهمـا  و  بالمقابـل 

عـن  الناشـئة  للتغطيـة  المكانـي  اإلطـار  تحديـد  لعـدم  قانونـي 

علـى  واضـح  بشـكل  يـدرج  خـاص  بنـد  يـرد  لـم  مـا  التأميـن  عقـد 

ٕابـرام  مـن  يمنـع  شـيء  ال  أن  الفقهـاء  وجـد  فقـد   ، الوثيقـة  متـن 

عقـد التأميـن علـى المطـرح المؤمـن أينمـا وجـد طالمـا أن مطـرح 

أو  للمنقـوالت  بالنسـبة  النـوع  و  بالكـم  للتحديـد  قابـل  التأميـن 

ٕابـرام  بعـد  و   . العينيـة  األمـوال  أو  لألشـخاص  بالنسـبة  بالـذات 

علـى  الواقعـة  األخطـار  تغطيـة  مـن  التنصـل  يمكـن  فـال  العقـد 

شـروط  فـي  يـرد  لـم  طالمـا  الخطـر  وقـع  أينمـا  المؤمـن  المطـرح 

ذلـك. يخالـف  خـاص  بنـد  العقـد 

و  الدوليـة  الطبيعـة  اكتسـاب  التأميـن  عقـد  اسـتطاع  هنـا  مـن 

و  الدوليـة  التجـارة  لمتطلبـات  اإلسـتجابة  علـى  التامـة  القـدرة 

توفيـر المنـاخ اآلمـن لتعزيـز أهدافهـا مـن خـالل وضـع مجموعـة من 

النمـاذج و المعاييـر التـي أقـرَت تاريخيًا كأعـراف عملت على ضبط 

النشـاط التأمينـي و حديثـًا كإتفاقيات موحدة لكبرى الشـركات و 

وكاالت التأميـن و حتـى الـدول.

التأميـن  عقـد  أن  نجـد  التأميـن  لعقـد  التقليـدي  النمـوذج  فـي 

وثيقـة  وجـود  يتصـور  أن  ألحـد  فليـس  مثـال  أفضـل  هـو  البحـري 

للتأميـن البحـري دون أن نطلـق العنـان للطابـع الدولـي ، ٕاذ مهمـا 

كان مـكان وقـوع الخطـر المؤمـن ضـده نجد أن الحـق بالتعويض 

للمسـتفيد هو أمر محقق طالما تم ٕاثباته حسـب شـروط الوثيقة 

و نوع التأمين . و خير شاهد على الطبيعة الدولية لعقد التأمين 

البحـري هـي اتفاقية األمم المتحـدة لقانون البحار التي حررت في 

هامبـورغ عـام 1978 . تعـزز المفهـوم الدولـي لعقـد تأميـن النقـل 

مـع تطـور وسـائل النقـل البـري التـي اسـتطاعت أن تجتـاز حـدود 

الطبيعة الدولية لعقد التأمين
بقلم المحامية سوسن بوادقجي
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الـدول بحيـث أن وثيقـة التأميـن تخطـت الحـدود اإلقليميـة لدولـة 

بذاتهـا و بـدأت بالوصـول الـى أبعـد حـدود ، وهنـا أبرمـت مجموعة 

كبيـرة مـن اإلتفاقيـات بيـن الـدول بهذا الخصـوص أهمهـا ٕاتفاقية 

النقـل البـري العابـر )TIR( عـام 1975.

أمـر  هـو  األشـخاص  و  األمـوال  علـى  التأميـن  أن  نجـد  اليـوم  و 

مـن  مجموعـة  فرضتـه  الجـوي  النقـل  شـركات  علـى  جبـراً  مقـرر 

اإلتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بتأميـن النقل الجـوي تناولت العديد 

الناتجـه  تأميـن األخطـار  النقـل و  الخاصـة بعقـد  التطبيقـات  مـن 

عنـه و خصوصـًا لجهـة تحديد مسـؤولية الناقـل ودور عقد التأمين 

 . فـي الحـد مـن هـذه المسـؤولية 

كيف تكرست الصفة الدولية لعقد التأمين ؟

مـن  اإلسـتفادة  اسـتطاع  التأميـن  أن  لنـا  يؤكـد  ذكـره  سـبق  مـا   

الخدمـات  أفضـل  تقديـم  فـي  اسـتثمارها  و  الدوليـة  الطبيعـة 

التأمينيـة ليـس علـى مسـتوى نقـل األمـوال أو البضائـع بـل حتـى 

علـى مسـتوى التأميـن علـى األفـراد بحيـث أمسـى التأميـن علـى 

فـي  معتمـدة  دوليـة  شـهادة  بمثابـة  الصحـي  التأميـن  أو  الحيـاة 

مجموعـة غيـر منتهيـة مـن المشـافي و المراكز الصحيـة ووكاالت 

 . لهـا  التابعـة  الخدمـات  وشـركات  التأميـن 

مـع  الدوليـة  التأميـن  عقـود  تتعـارض  ال  حتـى  و  آخـر  جانـب  مـن 

أن  نجـد  بهـا  العاملـة  للـدول  المحليـة  القواعـد  و  التشـريعات 

أو  موحـدة  اقتصاديـة  أنظمـة  تتبـع  التـي  الـدول  مـن  العديـد 

متشـاركة قـد قـررت لهـا ٕاتفاقيـات دوليـة حرصـًا منهـا على اسـتقرار 

المعامـالت التجاريـة الدوليـة و مثالهـا اإلتفاقيـة الدوليـة لسـالمة 

الحاويـات )CSE( لعـام 1972 أو أن تلـك الـدول قـد عملـت علـى 

توحيـد نمـاذج أساسـية لـكل نـوع من أنـواع عقود التأميـن و التي 

بدورهـا تطـورت حتـى قـررت كنمـاذج دوليـة لعقـود التأميـن مـن 

IFRS مشـروع تحديـث عقـود التأميـن دون  أحدثهـا نمـوذج الــ )) 

 .  2015 لعـام  الميـزات  مشـاركة 

وفـق التصنيـف الدولـي لعـام 2016 نجـد أن أهـم شـركات التأميـن 

األول  للنصـف  الصافيـة   أرباحهـا  عـن  متميـزة  مراتـب  نالـت  التـي 

لعـام 2016 هـي تلـك الشـركات التـي تجـد لهـا عقـود تأميـن ذات 

طابـع دولـي مسـطرة وفـق نمـاذج موحـدة و معتمـدة ، لهـا مراكـز 

منتشـرة في مختلف ٕارجاء المعمورة ، ووكالء و شـركات خدمات 

متعـددة الجنسـيات ، و منهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر: 

موظـف   55.000 مـن  أكثـر  تملـك  التـي   :Zurich insurance  -

يعملـون فـي أكثـر مـن 127 دولـة جميعهـم يتبعون نمـاذج دولية 

. التأميـن  أنـواع  التأميـن تغطـي كافـة  موحـدة لعقـود 

- AXA group :و هي عبارة عن شـركة فرنسـية ظهرت بشـكلها 

الحالـي بعـد تحقيـق مجموعـة مـن اإلندماجـات مـع اتحـاد تأمينات 

باريـس تملـك أكثـر مـن 120.000 موظـف اسـتحوذت الشـركة علـى 

مجموعـة مـن الشـركات األمريكيـة و السويسـرية انتشـرت هـذه 

معظـم  فـي  التأميـن  لعقـد  الفرانكوفونـي  بالنمـوذج  الشـركة 

دول العالـم 

ماهوالقانون الواجب التطبيق على عقد التأمين الدولي ؟

و  تفسـيرها  فـي  العقـود  كل  تخضـع  العقـود  نظريـة  حسـب 

عقـد  و   ، الوضعيـة  التشـريعات  مـن  مجموعـة  الـى  تطبيقهـا 

معظـم  توافقـت  التـي  العقـود  تلـك  مـن  واحـد  هـو  التأميـن 

أن  كـون  الرضائيـة  العقـود  مـن  اعتبارهـا  علـى  التشـريعات 

بأوسـع  التغطيـات  علـى  الحصـول  فـي  الحـق  كل  لـه  للمؤمـن 

نطـاق مـن األخطـار مقابل قسـط يوازي الخطـر المؤمن ضده .من 

جهـة أخـرى البـد مـن ٕايجـاد السـند القانونـي المالئـم لتكييف عقد 

التأميـن ذا الطبيعـة الدوليـة و هـذا مـا شـغل فكر فقهـاء القانون 

الوضعيـة، حيـث  القوانيـن  بتحييـد  نـادوا  الذيـن  الخـاص  الدولـي 

أن تكييـف عقـد التأميـن فـي ضـوء القواعـد القانونيـة المسـتقرة 

المراكـز  حمايـة  الـى  بالنتيجـه  يـؤدي  الخـاص  الدولـي  للقانـون 

تنظـر  ال  التـي  القواعـد  هـذه   ، المتعامليـن  لألشـخاص  الماليـة 

فقـط الـى جنسـية أطـراف العقـد بل الى المطـرح التأمينـي بذاته 

 . الـى نطـاق العقـد و مـداه الجغرافـي  و 

بالمقابـل ٕان امتـداد العالقـات القانونيـة عبـر الحـدود يفـرز جملـة 

مـن األوضـاع التـي تتطلب تأمين الحمايـة القضائية لها عند ٕاثارة 

النـزاع بيـن أطرافهـا و لهـذا نجـد أن أعمـال قواعـد القانـون الدولـي 

المختصـة  المحكمـة  تحديـد  و  القوانيـن  تنـازع  لجهـة  الخـاص 

للنظـر فـي النـزاع هـو مـن األمـور اإلعتياديـة التـي درسـها القانـون 

الدولـي للعالقـات التعاقديـة الدوليـة التـي تربـط األشـخاص .

أطـراف  ٕارادة  توجهـت  طالمـا  معطلـة  تبقـى  القواعـد  هـذه  كل 

العقـد ٕالـى اسـتثنائها بشـكل واضـح و االتفـاق علـى اللجـوء ٕالـى 

التقاضـي  أسـاليب  مـن  آخـر  أسـلوب  ٕالـى  أو  بذاتـه  محـدد  قضـاء 

 . كالتحكيـم 

علـى  تقـرر  لـم  التأميـن  لعقـد  الدوليـة  الصفـة  أن  نجـد  بالنهايـة 

لتطـور  حقيقيـًا  نتاجـًا  كانـت  بـل  صدفـة  الدولـي  المسـتوى 

هـذا   . للحـدود  تجاوزهـا  و  الشـركات  و  لألفـراد  التجاريـة  العالقـات 

التطـور التاريخـي لعقـد التأميـن لـن يتوقـف عنـد هـذا المسـتوى 

أنظمـة جديـدة فـي  المسـتقبل  أن نشـهد فـي  لنـا مـن  بـد  بـل ال 

حاجـات  و  الدوليـة  التجـارة  متطلبـات  تفرضهـا  التأميـن  عالـم 

فـي  فعلـي  تغييـر  ٕالـى  بالطبـع  يـؤدي  ممـا  المصالـح  أصحـاب 

مسـتلزماته.  و  التأميـن  لعقـد  القانونـي  التكييـف  و  صفـات 
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بســبب االرتفــاع المتزايــد فــي تكاليــف الرعايــة الصحيــة 
تأمينيــة  تغطيــة  عــن  بالبحــث  النــاس  بــدأ  الصحــي،  والتأميــن 

جديــدة تعتمــد علــى مبلــغ القســط فقــط. فهــم يضعــون رقمــًا 

فــي رؤوســهم يتعلــق بالمبلــغ الــذي يرغبــون بإنفاقــه كل شــهر 

ذلــك  مــع  تتناســب   تأمينيــة  خطــط  عــن  بالبحــث  يبــدؤون  ثــم 

المبلــغ متجاهليــن عــدة عوامــل كمبلــغ الخســارة المحتمــل فــي 

تلــك الخطــط أو الشــبكات الطبيــة والتأميــن المشــترك.

وفــي الوقــت الــذي قــد ال تكــون فيــه هــذه العوامــل ذات قيمــة 

عــام  بشــكل  جيــد  صحــي  وضــع  فــي  كنــت  ٕان  لديــك  كبيــرة 

هــو  ليــس  األرخــص  الخيــار  أن  ٕاال  تعيلــه،  مــن  لديــك  يوجــد  ال  أو 

يحتاجــون  الذيــن  األشــخاص  الؤلئــك  بالنســبة  دائمــًا  األفضــل 

للرعايــة الصحيــة.  ففــي بعــض الحــاالت قــد يــؤدي اللجــوء ٕالــى 

توعية تأمينية

ثاثة أسباب للحصول على
تأمين صحي بقسط عاٍل
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خطــة تأمينيــة ذات قســط منخفــض ٕالــى 

ثالثــة  يلــي  فيمــا  أكبــر.  مبالــغ  تحميلــك 

تأمينيــة  خطــة  فــي  للنظــر  جيــدة  أســباب 

أعلــى ســعراً بالمقارنــة مــع الخيــار األرخــص.

1- لديك مرض مزمن

الصحــي،  بالتأميــن  األمــر  يتعلــق  عندمــا 

تأمينيــة  خطــة  ٕالــى  اللجــوء  يكــون  قــد 

وذلــك  ســيئًا  ماليــًا  قــراراً  القســط  رخيصــة 

والزيــارات  المعالجــة  األدويــة  بســبب 

بذلــك  والمرتبطــة  لألطبــاء  المتكــررة 

تحققــه  وفــر  أي  فــإن  وبالتالــي  المــرض 

رخيصــة  الخطــة  لتلــك  شــرائك  جــراء  مــن 

ســتدفعه  بمــا  عليــه   ســُيقضى  القســط 

مــن جيبــك مــن تكاليــف. ٕاضافــة ٕالــى ذلــك 

قــد ال تشــمل الشــبكة الطبيــة فــي الخطــة 

وقــد  أخصائييــك  أو  أطبــاءك  الرخيصــة 

تتضمــن مبالــغ للخســارة ال بــأس بهــا . وٕاذا 

مــا فكــرت بالخــروج مــن الشــبكة ســتكون 

عنهــا  مســؤواًل  ســتكون  التــي  التكاليــف 

. فلكيــة

الخيــار األفضــل ٕان كان لديــك مــرض مزمــن 

اإلجماليــة  الكلفــة  فــي  تدقــق  أن   هــو 

تختــار  ثــم  ومــن  تحتاجهــا  التــي  للرعايــة 

الخطــة التــي تلبــي جميــع احتياجاتــك دون 

عاليــة  خســارة  تغطيــة  ٕالــى  تضطــرك  أن 

تأميــن  أو  دفعــات  علــى  المئــات  تنفــق  أو 

تغطــي  الخطــة  أن  مــن  تأكــد  مشــترك. 

وأخصائييــك  أطبــاءك  وتشــمل  أدويتــك 

الطبيــة. شــبكتها  فــي 

2- لديك من تعيله

أنــك  أطفــال  لديــه  شــخص  أي  يــدرك 

ســتمضي الكثيــر مــن الوقــت فــي عيــادة 

الطبيــب ســواء أكان ذلــك بســبب انفلونزا 

أو عظــام مكســورة، فبينمــا تغطــي كل 

العاديــة  الزيــارات  مــن  معينــًا  عــدداً  خطــة 

ألطفالــك لعيــادة الطبيــب ٕاال أن الخطــط 

الرخيصــة قــد تعنــي تكاليــف كثيــرة ناجمــة 

ــإن  ــة. ف ــر متوقع ــات غي ــراض أو ٕاصاب ــن أم ع

كان لديــك أطفــال، فــإن الخطــة التأمينيــة 

العالــي  المهــدرة  الخســارة  عامــل  ذات 

لــن تكــون ذات معنــى ٕاذا مــا نظرنــا ٕالــى 

الكلفــة. زاويــة  الموضــوع مــن 

معــدل  وذات  التكلفــة  عاليــة  الخطــة 

تعنــي  قــد  المتدنــي   المهــدرة  الخســارة 

المــال  مــن  المزيــد  لدفــع  اضطــرارك 

حادثــة  هــو  األمــر  يتطلبــه  مــا  كل  شــهريًا. 

الخطــة  الســنة حيــث ســتوفر عليــك  فــي 

التكلفــة  عاليــة  فالخطــة  كبيــرة.  مبالــغ 

وذات معــدل الخســارة المهــدرة المتدنــي 

الذيــن  اآلبــاء  منطقــي  بشــكل  تناســب 

أكثــر  هــم  صغــار  أطفــال  لديهــم  يوجــد 

اآلبــاء  و/أو  المــرض  أو  لإلصابــة  عرضــة 

الذيــن لديهــم أبنــاء أكبــر ســنًا يشــاركون 

فــي أنشــطة رياضيــة خطــرة ٕالــى حــد كبيــر.

يتنبــأ  أن  شــخص  ألي  يمكــن  ال   -3

وضعــك  كان  فمهمــا  بالمســتقبل: 

حــدوث  منــع  يمكنــك  ال  ســليمًا  الصحــي 

تحمــي  أن  يمكنــك  مــا  مــرض.  أو  ٕاصابــة 

التــي  التكلفــة  مقــدار  هــو  ضــده  نفســك 

يتعلــق  عندمــا  لــك.  المــرض  سيســببها 

األمــر بالتأميــن الصحــي يلجــأ الكثيــر مــن 

التأميــن  ٕالــى اختيــار   األشــخاص األصحــاء 

معــدل  وجــود  يعنــي  ممــا  رخصــًا  األكثــر 

أن  يشــعرون  فهــم  عــاٍل  مهــدرة  خســارة 

يضطرهــم  بــأذى  ٕاصابتهــم  احتمــاالت 

ضعيفــة  المستشــفى  ٕالــى  للدخــول 

ذات  لخطــة  لهــم  حاجــة  ال  وبالتالــي 

مهــدرة  خســارة  ومعــدل  منخفــض  قســط 

ــم  ــيئ ول ــر س ــك أم ــدث ل ــن ٕان ح ــاٍل. ولك ع

تتمكــن مــن تحمــل عــبء مبلــغ الخســارة 

فأنــت فــي وضــع ســيء جــداً. فقــد يعنــي 

ٕالغاءهــا  أو  الطبيــة  الرعايــة  تأجيــل  هــذا 

بالكامــل، وهــذا بــدوره قــد يجعــل وضعــك 

بعــد  يتطلــب  ممــا  ســوءاً  أكثــر  الصحــي 

. مكلفــًا  طبيــًا  تدخــاًل  ذلــك 

لوجــود  مــادي  معنــى  ال  الســبب  لهــذا 

عــاًل  مهــدرة  خســارة  معــدل  ذات  خطــة 

وكلفــة متدنيــة طالمــا أنــه ال يوجــد لديــك 

لمعالجــة  جانبــًا  لتضعــه  الكافــي  المــال 

المهــدرة. الخســارة  مبلــغ 

الخاصة:

وفــي  رخيصــًا  الصحــي  التأميــن  يعتبــر  ال 

كلفــة  أكثــر  ســيصبح  االعتبــارات  جميــع 

وهــذا مــا يجعــل أكثــر النــاس يركــزون علــى 

النــوع  هــذا  شــرائهم  عنــد  فقــط  القســط 

قــد  بذلــك  قيامهــم  أن  ٕاال  التأميــن.  مــن 

يــؤدي بهــم ٕالــى تحمــل مزيــد مــن النفقــات 

فــي  تكــن  فمالــم  الحــذر.  يتوخــوا  لــم  ٕان 

المــال  مــن  الكثيــر  ولديــك  ممتــازة  صحــة 

فــي  البنــك لــن يكــون هنــاك أي معنــى 

المهــدرة  الخســارة  مبلــغ  ذات  للخطــة 

العالــي. فاألشــخاص المصابــون بأمــراض 

صغــار  أطفــال  لديهــم  والذيــن  مزمنــة، 

يوجــد  ال  الذيــن  وأولئــك  للرعايــة  بحاجــة 

لتحمــل  المــال  مــن  يكفــي  مــا  لديهــم 

ــر  ــيوفرون الكثي ــدرة س ــارة المه ــغ الخس مبل

مــن المــال مــن خــالل خطــة تأميــن صحــي 

ذات قســط عــاٍل والتــي تقــدم مزايــا أكبــر 

الماليــة. التكلفــة  مــن  والقليــل 
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المطالبة التأمينية

توعية تأمينية

ما هي المطالبة التأمينية

هــي طلــب رســمي لشــركة التأميــن بغــرض الحصــول علــى دفعــة 

تقــوم  التأميــن.  بوليصــة  شــروط  فــي  ورد  لمــا  باالســتناد  ماديــة 

شــركة التأميــن بمراجعــة الطلــب للتأكــد مــن صالحيتــه ومــن ثــم 

تدفــع للمؤمــن أو الطــرف المتقــدم بالطلــب ) نيابــة عــن المؤمــن( 

التعويــض المطلــوب بعــد الموافقــة عليــه.

المزايــا  مــن  تقريبــًا  شــيء  كل  التأمينيــة  المطالبــات  تشــمل 

ٕالــى  الحيــاة  علــى  التأميــن  بوالــص  فــي  الوفــاة  علــى  المترتبــة 

الفحوصــات الطبيــة الروتينيــة لــدى طبيبــك المحلي. وفــي العديد 

التعويــض  بطلبــات  بالتقــدم  ثالثــة  أطــراف  تقــوم  الحــاالت  مــن 

بالنيابــة عــن الشــخص المؤمــن عليــه، ٕاال أنــه فــي العــادة ال يســتحق 

اســتالم مبالــغ المطالبــة ٕاال األشــخاص المذكوريــن فــي بوليصــة 

التأميــن.

تفاصيل المطالبة التأمينية

الهــدف مــن المطالبــة التأمينيــة المدفوعــة هــو التعويــض علــى 

المجموعــة  أو  فالفــرد  الماديــة.   الخســارة  ضــد  البوليصــة  حامــل 

عقــد  فــي  ورد  لمــا  اســتكمااًل  التأميــن  أقســاط  بدفــع  يقومــون 

وشــركة  عليهــا  المؤمــن  الجهــة  بيــن  عليــه  المتفــق  التأميــن 

حــول  عليهــا  المتعــارف  التأميــن  عقــود  معظــم  وتــدور  التأميــن. 

النفقــات المترتبــة علــى الخدمــات الطبيــة ومســتلزماتها، والضــرر 

الجســدي أو المســؤولية الناجمــة عــن تشــغيل الســيارات، أو الضــرر 

ملكيــة  عــن  الناجمــة  المســؤولية  أو  بالممتلــكات  يلحــق  الــذي 

الحيــاة. فقــدان  العقــار وأخيــراً 

المطالبات الصحية

تبقــى التكاليــف المترتبــة علــى العمليــات الجراحيــة أو البقــاء فــي 

كبيــر.  حــد  ٕالــى  مرتفعــة  بالمستشــفى  الداخليــة  العنايــة  قســم 

فــي  واحــداً  يومــًا  للمبيــت  الكلفــة  معــدل  كان   ،2014 عــام  ففــي 

مستشــفى فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 2.212 دوالراً. وتقــوم 

ــة أو الجماعيــة بالتعويــض علــى  بوالــص التأميــن الصحيــة الفردي

المرضــى ضــد األعبــاء الماليــة التــي قــد تــؤدي ٕالــى أضــرار ماليــة 

فادحــة. المطالبــات التأمينيــة الصحيــة التــي تتقــدم بهــا شــركات 

بالنيابــة عــن حملــة بوالــص التأميــن تتطلــب المزيــد مــن الجهــد 

مــن   %94 فــي  الفصــل  تــم   2011 عــام  ففــي  المرضــى،  قبــل  مــن 

المطالبــات الطبيــة بطريقــة ٕاليكترونيــة ممــا شــكل زيــادة بنســبة 

19% عــن عــام 2006. يجــب علــى حملــة البوالــص التقــدم بمطالبــات 

ورقيــة عندمــا ال يشــارك مقدمــو الخدمــات الطبيــة فــي اإلحــاالت 

اإلليكترونيــة وتكــون التكاليــف ناجمــة عــن الخدمــات المغطــاة 

التــي يقدمهــا األطبــاء المحترفــون أو المراكــز الطبيــة. فــي نهايــة 

األمــر، فــإن تعويــض التأميــن يحمــي المــرء مــن النتائــج المترتبــة 

علــى التعــرض ألعبــاء ماليــة ضخمــة نتيجــة لحــادث أو مــرض.

تعويضات الممتلكات والحوادث

يعتبــر المنــزل ٕاحــدى أكبــر ممتلــكات اإلنســان، وبالتالــي يتــم مبدئيًا 

تمريــر طلــب التعويــض ضــد ضــرر ناجــم عــن أخطــار مغطــاة تأمينيــًا 

بواســطة الهاتــف أو االنترنــت ٕالــى ممثــل الشــركة المؤمنــة أو ٕالــى 

وكيــل أو خبيــر تســوية التعويضــات. وعلــى غيــر مــا هــو الوضــع 

عليــه فــي التعويضــات الخاصــة بالتأميــن الصحــي، يكــون العــبء 

يلحــق  الــذي  الضــرر  عــن  لإلبــالغ  البوليصــة  حامــل  عاتــق  علــى 

بممتلكاتــه التــي يمتلكهــا بصــورة رســمية. بعــد ذلــك يقــوم خبيــر 

تســويات التعويضــات، اســتناداً لنــوع المطالبــة، بفحــص وتقييــم 

التــي لحقــت بالممتلــكات مــن أجــل تعويــض المؤمــن  األضــرار 

عنهــا . ولــن يتــم دفــع التعويــض ٕاال بعــد أن يتحقــق خبيــر التســويات 

مــن صحــة األضــرار كــي يتــم بعــد ذلــك البــدء باإلجــراءات الخاصــة 

بالتعويــض.

تعويض التأمين على الحياة

نمــوذج  رفــع  الحيــاة  بالتأميــن علــى  الخــاص  التعويــض  يتطلــب 

تتطلــب  أن  ويمكــن  الوفــاة.  بشــهادة  مرفقــًا  بالتعويــض  خــاص 

اإلجــراءات، وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بدفــع مبالــغ كبيــرة، فحصــًا 

دقيقــًا مــن قبــل الشــركة المؤمنــة للتأكــد مــن أن وفــات المؤمــن 

عليــه ال تقــع ضمــن الحــاالت المســتثناة فــي عقــد التأميــن كاالنتحار 

أو المــوت نتيجــة لعمــل ٕاجرامــي. بشــكل عــام، تســتغرق اإلجــراءات 

وتحّمــل   المخففــة  الظــروف  دون  مــن  يومــًا   60 ٕالــى   30 حوالــي 

دخــل  عــن  لالســتعاضة  المــال  مــن  يكفــي  لمــا  المســتفيدين 

المتوفــى أو بــكل بســاطة تغطيــة عــبء التكاليــف النهائيــة.
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مصطلحات التأمين

   Safely landed

تفريغ البضاعة بسامة: 
عمليــة  تتــم  عندمــا  بســالمة  فرغــت  بأنهــا  البضاعــة  عــن  يقــال 

التفريــغ وفقــًا للطريقــة المتعــارف عليهــا فــي تفريــغ البضائــع مــن 

علــى ظهــر الســفينة ٕالــى مينــاء التفريــغ. 

 Crop insurance

تأمين المحاصيل:
الزراعيــة  المحاصيــل  نقــص  أو  فشــل  ضــد  المزارعيــن  تأميــن 

الناشــئ ٕامــا عــن خطــر محــدد كالعاصفــة الثلجيــة أو أخطــار عامــة 

الجويــة. األحــوال  ســوء  أو  ورداءة  كالفيضانــات 

 Deferred share

سهم مؤجل:
ســهم ال يحــق لحاملــه حصــة مــن األربــاح الموزعــة ٕاال بعــد دفــع مــا 

يســتحق لحملــة األنــواع األخــرى مــن األســهم 

Full value insurance

تأمين على القيمة الكاملة:
تأمين القيمة الكاملة للشيء موضوع التأمين .

مبلــغ  بــأن  فيــه  يتعهــد  لــه  المؤمــن  يوقعــه  ٕاقــرار  عــادة  وهنــاك 

التأميــن. لموضــوع  الكاملــة  القيمــة  يمثــل  الوثيقــة  تأميــن 

Touch and stay

توقف وزيادة:
يظهــر هــذا المصطلــح فــي وثيقــة التأميــن البحــري التــي يســمح 

بموجبهــا للســفينة بزيــارة الموانــىء الواقعــة علــى خــط ســير 

تكــن  لــم  وٕان  حتــى  الموانــئ  هــذه  فــي  والتوقــف  الســفينة 

التأميــن. بوثيقــة  مذكــورة 

غيــر أن هــذا المصطلــح ال يعنــي أنــه يجــوز للســفينة االنحــراف عــن 

خــط ســيرها المالحــي.
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اإلكتــواري  الخبيــر  ماهيــة  فهــم  فــي  الصعوبــة  ظاهــرة  إن 
وحــدود مســؤولياته ليســت وقفــًا علــى األفــراد العادييــن فــي هــذا 

البلــد أو ذاك، بــل ٕانهــا تمتــد أحيانــًا ٕالــى مجــال التأميــن والضمــان 

االجتماعــي. ومــن غرابــة القــول أن يعتبــر العاملــون فــي التأميــن 

والضمــان )الخبيــر االكتــواري( نوعــًا غريبــًا مــن النــاس أو ال يعرفــون  

بوجــوده أصــاًل مــع أنــه يعيــش بينهــم.

بيــن  يجمــع  مــن  هــو  اإلكتــواري(  )الخبيــر   متناهيــة،  ببســاطة 

واإلحصــاءات  الرياضيــات  علــوم  فــي  والتطبيقــات  النظريــات 

المســتقبلية  المخاطــر  لقيــاس  الماليــة  والعلــوم  واالقتصــاد 

لهــا. الحلــول  وٕايجــاد 

ٕان عمــل الخبيــر اإلكتــواري أساســي وهــام فــي القطــاع التأمينــي 

فهــو ال يقــدم اإلحصائيــات الخاصــة فقــط، وٕانمــا يتعاطــي بكافــة 

المســائل الفنيــة واإلداريــة والماليــة، ويعتبــر مســؤواًل مســؤولية 

مبنيــة بمــا يقدمــه لشــركة التأميــن مــن نصائــح ومالحظــات فــي 

القبــول واالختيــار، وفــي أعمــال أنظمــة الرقابــة واإلشــراف.

ٕان تأمينــات الحيــاة هــي المجــال األوســع والجــذر األول لبصمــات 

الحيــاة  لجــدول  والجنــس  العمــر  بحــث  فــي  االكتوارييــن  الخبــراء 

Mor- الوفــاة  لجــدول  المقابلــة  المعــدالت  وفــي   Life Tablee

taleity Tablee ٕاضافــة ٕالــى حزمــة مــن المعلومــات عــن معــدالت 

تحديــد  أو  وتقديــر  واالستشــفاء،  والعجــز  الحــوادث  ومؤشــرات 

ٕالــى جانــب ســعر الفائــدة المرافــق للتضخــم  المصاريــف اإلداريــة 

والنمــو. كل هــذا وغيــره مــن المعــادالت تشــكل األســاس الــذي 

تبنــى عليــه تعريفــات تأمينــات الحيــاة بالرقــم النســبي المئــوي أو 

المناســب. األلفــي 

سؤال يتكّرر طرحه

الخبير اإلكتواري والتأمين
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1-  جميع األخطار التالية تعتبر أخطار خاصة عدا
أ - الفيضانات 

ب- السطو على البنوك
ت- العجز الجسدي

د- سرقة السيارات

2- ما هي أهم النقاط في تقرير المعاين للخطر الذي يجب أن يوضحها للمكتتب؟

جواب السؤال األول:
1- الربح اإلجمالي

2- األجور
3- أتعاب المحاسبين أو المراجعين

جواب السؤال الثاني:
يطبق على المؤمن وطالب التأمين

جواب السؤال الثالث:
- الخطأ أو السهو الذي يحدث في دفاتر الحسابات

- خيانة أمانة أحد الموظفين ، والتي ال يتم ٕاكتشافها خالل سبعة أيام
- األضرار التي تنشأ خارج المملكة المتحدة 

- فتح الخزنة أو حجرة النقود بمفتاح ترك في المبنى بعد غلق المحل التجاري 

أسماء الرابحين في مسابقة العدد الماضي )24(:

عمار عموري   )الشركة العربية للتأمين ( - السؤال األول )3000( ل.س
كريم الغازي   )العقيلة للتأمين التكافلي( - السؤال الثاني )3000( ل.س

فاتن موسى   )شركة المشرق للتأمين( - السؤال الثالث )3000( ل.س

3- الهيكل األساسي لجميع وثائق التأمين العامة متشابه، ما هي عناصره؟

1

2

3

3000
S.P

3000
S.P

3000
S.P

حل مسابقة العدد 24

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

مالحظة: كل ٕاجابة تحمل تعلياًل  بسيطًا تعتبر غير مقبولة

25
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تاريخ التأمين

بدأ التأمين في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
عن طريق ٕانشاء توكيالت لشركات بريطانية وفرنسية، وفي عام 
التأمين  تأمين مصرية تحت اسم شركة  أول شركة  1900 تأسست 
الشرق ثم مصر لعموم  األهلية، وفي عام 1933 تأسست شركة 

التأمينات عام 1934.
األجنبية  التأمين  شركات  تواجد  المرحلة  هذه  بعد  مصر  شهدت 
فرعًا   130 عددها  جاوز  حيث  والتوكيالت  الفروع  ٕانشاء  طريق  عن 

وتوكياًل.
التأمين  أعمال  ينظم  قانونًا  تصدر  عربية  دولة  أول  مصر  تعتبر 
بعد  صدر  الذي   1939 لسنة   92 رقم  القانون  بصدور  ذلك  وكان 
أول  تأسست  القانون  هذا  وبموجب  األجنبية.  االمتيازات  ٕالغاء 
العامة  »الهيئة  باسم   1939 عام  مصر  في  رسمية  رقابية  هيئة 
للرقابة على التأمين  في مصر«. ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 
1950 ثم القانون رقم 23 لسنة 1957 بقصد تمصير هيئات التأمين 
ثم تاله قانون في زمن الوحدة عام 1959. ومنذ ذلك الحين وحتى 
التأمين )14(  التأمين وشركات ٕاعادة  عام 1961 أصبح عدد شركات 

شركة مصرية.
عام  أصدرت  التي  التأميم  قرارات  على  وبناًء  الستينات  فترة  في 
في  التأمين  شركات  عدد  أصبح   1964 عام  االندماج  وقرارات   1961
مصر )4( شركات مملوكة ملكية كاملة للدولة منها )3( شركات 

تأمين مباشر وشركة واحدة متخصصة بإعادة التأمين.
 43 رقم  قانون  صدر   ،1973 عام  أكتوبر  األول(  )تشرين  حرب  بعد 
لسنة 1975. وشهد تحول صناعة التأمين في السوق بشكل كبير 
من خالل السماح بمشاركة رأس المال األجنبي عن طريق ٕانشاء 

شركات تأمين بالمناطق الحرة.

في نهاية السبعينات بدأت سوق التأمين تشهد مشاركة القطاع 
 1979 عام  للتأمين  السويس  قناة  شركة  أنشئت  حيث  الخاص 

وشركة المهندس عام 1980 والدلتا للتأمين عام 1981.
المصرية  التأمين  سوق  في  االقتصادي  التطور  حركة  واستمرت 
أن  ٕالى  بالسوق  العاملة  الخاصة  التأمين  شركات  عدد  زاد  حيث 
وصلت في التسعينيات ٕالى )9( شركات منها )4( قطاع عام و)3( 

قطاع خاص وشركتين بالمناطق الحرة.
السوق  وتحرير  االقتصادي  اإلصالح  سياسات  لمتطلبات  نتيجة 
قانون  وبموجب  التسعينيات   منتصف  في  مصر  شهدتها  التي 
91 لسنة 1995 الذي سمح فيه بالمشاركة األجنبية بنسبة 49% مما 
و  عام  قطاع   )4( شركة   )12( التأمين  شركات  عدد  زيادة  ٕالى  أدى 
تم  والحقًا  الحرة،  بالمناطق  وشركتين  خاص  قطاع  شركات   )6(
تعديل القانون بموجب قانون 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة 
100% وعلى أثر ذلك أصبح عدد الشركات العاملة )17(  أجنبية حتى 

منها )4( شركات قطاع عام و )13( شركة برأسمال أجنبي.
في عام 2008 ألزم قانون رقم 118 لسنة 2008 شركات التأمين التي 
تجمع بين نشاطي تأمين الحياة وتأمين الممتلكات بأن تفصل 
بينهما خالل سنتين من تاريخ صدور القانون وأجاز القانون تمديد 

مهلة توثيق أوضاع الشركات.
وبذلك أصبح عدد شركات التأمين التابعة لقطاع األعمال العام 
شركتين ٕاحداهما للتأمينات العامة واألخرى لتأمينات الحياة في 
 )28( بالهيئة  المسجلة  األخرى  التأمين  شركات  عدد  أصبح  حين 
ليكون بذلك اإلجمالي )30( شركة تعمل ٕاما برأسمال مصري أو 

أجنبي واآلخر مشترك.

تاريخ صناعة التامين في مصر
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أخبار التأمين المحلية
اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس: وضع رؤية تطويرية شاملة لمكونات 
قطاع التأمين.. حل مشكالت مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة

بعـد  سلسـلة لقـاءات نوعيـة 
اجتمـاع  وضـع  التأميـن  لقطـاع 
العمـل النوعـي لمجلـس ٕادارة االتحـاد 
اليـوم  التأميـن  لشـركات  السـوري 
خميـس  عمـاد  المهنـدس  برئاسـة 
التأميـن  نهائيـًا لتطويـر قطـاع  تصـوراً 
بمـا يحقـق الهـدف الذي تم ٕانشـاء هذا 
العمليـة  ليحقـق  أجلـه  مـن  القطـاع 

الشـاملة. التنمويـة 
رؤيـة  وضـع  علـى  االجتمـاع  تركـز  كمـا 

والخاصـة. العامـة  التأميـن  شـركات  عمـل  بواقـع  المتعلقـة  السـورية  التأميـن  سـوق  لمكونـات  واسـعة 

واتخـذ االجتمـاع قـرارات مباشـرة لدعـم الرؤيـة الجديـدة لسـوق التأميـن تمثلـت  بحـل مشـكالت مشـروع التأميـن الصحـي للعامليـن فـي 
الدولة دون تحميل العامل المؤمن عليه أي تكلفة ٕاضافية والوقوف عمليًا على أداء وعمل شركات التأمين من خالل النظر بالتأمينات 
الخاصـة التـي تنتجهـا هـذه الشـركات، ومراجعـة الهيكليـة اإلداريـة التـي يقوم عليهـا القطاع، وٕاجراء انتخابات لتشـكيل مجلـس ٕادارة دائم 
لالتحـاد السـوري لشـركات التأميـن، وتحديـد مـن هـم القائمـون علـى هـذا القطـاع، وواقـع التأميـن اإللزامـي، وعالقـة شـركات الخدمـات 

الصحيـة مـع دول الجـوار.      

الهيمنـة  ومعالجـة  التأميـن،  علـى  اإلشـراف  وهيئـة  التأميـن  ووكالء  التأميـن  شـركات  اتحـاد  بيـن  للعالقـة  ضوابـط  وضـع   االجتمـاع  أقـر 
الشـخصية المنتشـرة في بعض شـركات التأمين والتي تسـيء آللية العمل، وتأمين الكوادر التأمينية المدربة والمؤهلة لرفد الشـركات 

بهـا وٕاعـادة النظـر بتشـريعات التأميـن كونـه قطـاع مـرن ويحتـاج لمراجعـة دوريـة للتشـريعات التـي تحكـم عملـه.

والمؤسسـات  )األفـراد  مسـتويات  ثالثـة  علـى  القطـاع  هـذا  فـي  وأسـبابه  الخلـل  معالجـة  مـن  واسـتراتيجيتها  الحكومـة  رؤيـة  وتنطلـق 
والتشـريعات(، والبـدء بآليـة سـليمة تحقـق الهـدف الـذي أُحـدث مـن أجلـه قطـاع التأميـن وٕاعادتـه ٕالـى ألقـه وتأمينـه خدمـات المواطنيـن 
وتحقيـق أهدافـه فـي ٕادارة المخاطـر أثنـاء األزمـات وخلـق فـرص اسـتثمارية وتقنيـة كبيـرة، انطالقًا من أهميـة ودور قطاع التأميـن في تحقيق 

التنميـة الشـاملة فـي كل بلـدان العالـم.
اجتمـاع العمـل الشـفاف بالطروحـات وعـرض المشـكالت التـي عانـى منهـا قطاع التأمين على مر السـنوات السـابقة يهدف ٕالـى االرتقاء 

بآليـة عمـل سـوق التاميـن لمسـتوى التحديـات التي تتعـرض لها البالد على المسـتوى االجتماعـي واالقتصادي.
حضـر االجتمـاع وزيـر الماليـة الدكتـور مأمـون حمـدان ورئيـس المجلـس االستشـاري فـي رئاسـة مجلـس الـوزراء الدكتور قيس خضـر ومعاون 

األميـن العـام فـي مجلـس الـوزراء لينـا رسـالن وأعضـاء مجلـس ٕادارة االتحاد السـوري لشـركات التأمين .

المصدر : الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء 
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السورية للتأمين واالتحاد السوري يطلقان بوليصة تأمين للمراسلين الحربيين

أطلقــت  المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن بتمويــل مــن االتحــاد 
الســوري لشــركات التأميــن، بوليصــة تأميــن للمراســلين الحربييــن ومرافقيهــم 
وجميــع الــكادر االعالمــي المرافــق للقــوات المســلحة، وجــاء ذلــك بنــاء توجيهــات 
الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء بتقديــم تغطيــة تأمينيــة مــن هــذا النــوع وتشــمل 
تغطيــات البوليصــة )تأميــن حيــاة ويتمثــل بتعويــض مبلــغ 1,000,000 ل.س فــي حــال 
الوفــاة، تعويــض العجــز أو اإلصابــة بنســبة العجــز حتــى مبلــغ 1,000,000 ل.س، العجــز 

الكلــي حتــى مبلــغ 1,000,000 ل.س، اإلجــراءات التشــخيصية المرافقــة(.
تــم ٕاصــدار البوليصــة حيــث زودت المؤسســة مــن قبــل هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون بحوالــي 75 اســم وتــم تمويــل هــذه البوليصــة مــن قبــل 

االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن بنــاء علــى قــرار مجلــس ٕادارتــه.           

أكثر من 50% زيادة في أصول بنك البركة سورية و75% في
ربحه الصافي خالل النصف األول عام 2016

حقــق  بنــك البركــة ســورية أرباحــًا صافيــة تقــدر بنحــو 7 مليــارات ليــرة خــالل النصــف األول مــن 2016 مقارنــة بزيــادة نســبتها 75% مــن 
الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي ٕاذ بلغــت األربــاح 4 مليــارات ليــرة فــي النصــف األول مــن العــام الســابق. وزادت أصــول البنــك بنســبة %55 

خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري، حيــث بلغــت نحــو 256 مليــار ليــرة ســورية.

وبمقارنــة أهــم بنــود الميزانيــة العموميــة فــي النصــف األول مــن 2016 مــع كانــون األول 2015 نالحــظ أن البنــك قــد حقــق نمــواً فــي التمويــالت 

واالســتثمارات بنســبة 53%، وبنســبة 34% فــي بنــد ودائــع العمــالء وبنســبة 38% فــي حقــوق الملكيــة.

العقيلة للتأمين التكافلي تعقد اجتماع الهيئة العامة وتقرر توزيع 
أرباح على المساهمين بقيمة 4.5 ليرة سورية للسهم الواحد

للتأميـن  العقيلـة  شـركة  عقـدت  
بتاريـخ  العاديـة  العامـة  الهيئـة  اجتمـاع  التكافلـي 

2016/9/6 فـي فنـدق الشـيراتون بدمشـق حيـث تقـرر  

المسـاهمين  علـى  أربـاح  توزيـع  االجتمـاع  خـالل 

الواحـد للسـهم  سـورية  ليـره   4.5 بقيمـة 

وحضر اجتماع الهيئة العامة  السـادة المسـاهمين 

الرقابـة  هيئـة  أعضـاء  و  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  و 

اإلشـراف  هيئـة  مـن  كل  عـن  ممثليـن  و  الشـرعية 

الماليـة  األوراق  و  األسـواق  هيئـة  و  التأميـن  علـى 

ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و مدقق

البيانات باإلضافة ٕالى اإلدارة التنفيذية. 

وشـكل مجمـوع االشـتراكات المكتتبـة حتـى نهايـة عـام 2015 مبلغـًا وقـدره   451,297,833 ليـرة سـورية حيـث زادت االشـتراكات بنسـبة %26  
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مقارنـة مـع نفـس الفتـرة مـن العـام السـابق. فيمـا بلغـت  قيمـة األربـاح التـي تقـرر توزيعهـا مـن األربـاح القابلـة للتوزيـع 90 مليون ليرة سـورية، 

أي بواقـع 4,5 ليـرة سـورية للسـهم الواحـد.

 كما بلغت األرباح اإلجمالية للشـركة قبل الضريبة لسـنة  2015 : 445,431,008 / في حين بلغت األرباح الصافية للشـركة بعد الضريبة لسـنة 

2015:  /417,644,887 / وصافي أرباح المساهمين القابلة للتوزيع لسنة  2015: / 95,456,050  /     

يشـار ٕالـى أن “شـركة العقيلـة للتأميـن التكافلـي” هـي شـركة مسـاهمة مغفلـة سـورية، تأسسـت فـي 16 كانـون األول 2007، وهـي أول 

شـركة تأميـن تكافلـي تحصـل علـى ٕاذن مباشـرة العمـل مـن “هيئـة اإلشـراف علـى التأميـن السـورية” برقـم 11 فـي سـجل الهيئـة، وسـجل 

تجـاري رقـم 15185..

أخبار التأمين العربية

ــدرت هيئــة الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة فــي مصــر )EFSA( قــراراً تنفيذيــًا ســمحت بموجبــه لشــركات التأميــن فــي  أص
مصــر بــأن تصــدر عقــود تأميــن ٕاليكترونيــة علــى أن يقتصــر ذلــك علــى ثالثــة أنــواع محــددة مــن عقــود التأميــن وهــي:

.COMPULSORY THIRD LIABILITY 1- عقود التأمين اإللزامي للسيارات

.TRAVEL INSURANCE 2- عقود التأمين ضد أخطار السفر

3- عقــود التأميــن علــى الحيــاة ذات المــدة التعاقديــة القصيــرة SHORT TERM LIFE INSURANCE علــى أن ال يزيــد المبلــغ المؤمــن 

عليــه SUM INSURED فــي مطلــق األحــوال عــن 500 ألــف جنيــه مصــري.

والخطــوة المصريــة هــذه هــي األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم العربــي. ولعــل هيئــات اإلشــراف علــى التأميــن فــي الــدول العربيــة األخــرى 

تقتــدي بهــا اختصــاراً للوقــت وتســريعًا لعمليــات ٕابــرام عقــود التأميــن ذات المســؤوليات المحــدودة )راجــع خبــر التوقيــع االلكترونــي فــي 

مــكان آخــر مــن هــذا العــدد(.

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 ٕاعــادة 

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

صعوبــات فــي ٕاعــادة التأميــن فــي االتفاقيــات الســابقة مــن حيــث التشــدد فــي شــروط اإلعــادة وقبــول األخطــار.

مصر تسمح بإصدار عقود التأمين اإللكتروني لثالثة 
أنواع محددة من األخطار
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كشــف الشــيخ محمــد بــن عبــداهلل آل خليفــة رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة عــن 
أن تطبيــق الضمــان الصحــي الشــامل فــي البحريــن ســيكون فــي عــام 2018 بعــد أن يتــم ٕاقــراره 

مــن قبــل مجلســي الشــورى والنــواب فــي العــام المقبــل.

وقــال رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة خــالل مؤتمــر التأميــن الصحــي ٕان التأميــن الصحــي 

وســتتكفل  الجراحيــة،  العمليــات  فيهــا  بمــا  الصحيــة  الخدمــات  لجميــع  شــاماًل  ســيكون 

الحكومــة للمواطنيــن بكلفــه مــن دون تحديــد حــد أقصــى، بينمــا ســتتكفل جهــات العمــل 

بتأميــن الموظفيــن لديهــا مــن المقيميــن.

وأكــد أن المشــروع ســيخلق مجــااًل للتنافــس بيــن شــركات التأميــن التــي تقــدم  تأمينــًا صحيــًا، مشــيراً ٕالــى أن الشــركات التــي ســتلتزم 

بالمعاييــر ســيتم التعامــل معهــا، والفتــًا ٕالــى أن هــذا المشــروع ســيفتح المجــال أمــام المستشــفيات للتنافــس وتقديــم خدمــات صحيــة 

عاليــة الجــودة.

ــرّ   البرلمــان قانونــًا يقضــي بفــرض رســم القيمــة المضافــة VAT علــى عقــود التأميــن وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الصلــة بمــا فــي  أق
ذلــك التعويضــات التــي تدفعهــا شــركات التأميــن ٕالــى أصحــاب الحقــوق.

ويفــرض القانــون ضريبــة 5 بالمئــة علــى أوتوبيســات النقــل المكيــف بيــن المحافظــات وعلــى ســيارات الركــوب حتــى 1600 ســي ســي أو 

ذات المحــركات الــدوارة وبنســبة 1 فــي المئــة علــى المركبــات ذات العجــالت الثــالث التــي تعمــل بمحــرك دراجــة بخاريــة.

أمــا بالنســبة لســيارات ركــوب ســعة 1601 حتــى 2000 ســي ســي فنســبة الضريبــة 15 فــي المئــة وهــي نفــس النســبة للســيارات ذات المحــركات 

الــدوارة وســيارات نقــل البضائــع واألشــخاص معــًا وســيارات المعســكرات المجهــزة للمعيشــة والمقطــورات المجهــزة للرحــالت.

كمــا تنــدرج ســيارات الركــوب ســعة أكثــر مــن 2000 أو ذات المحــركات الــدوارة )محلــي( وســيارات الركوب ســعة أكثــر مــن 2000 أو ذات المحركات 

الــدوارة )مســتوردة( فــي قانــون القيمــة المضافة.

وقــد عقــد االتحــاد المصــري لشــركات التأميــن اجتماعــًا خصصــه للبحــث فــي النتائــج الســلبية التــي ســوف تترتــب علــى اســتيفاء هــذا 

الرســم الجديــد.

ورأى فيهــا عامــاًل ســلبيًا يــؤدي ٕالــى رفــع قيمــة أقســاط التأميــن علــى ســائر أنــواع الســيارات كمــا يرفــع األعبــاء التــي تتحملهــا شــركات التأمين 

جــراء التعويضــات التــي تدفعهــا ألصحــاب الحقوق.

وقــال ابراهيــم لبيــب، رئيــس لجنــة الســيارات باالتحــاد المصــري للتأميــن ٕان شــركات التأميــن تنتظــر ٕاصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون القيمــة 

المضافــة ألنهــا ســتكون أكثــر تفصيــاًل لبنــود القانــون ونســب الضريبــة المفروضــة ودراســة تأثيــر ذلــك علــى نشــاط التأميــن بصفــة عامــة، 

وفــرع الســيارات بصفــة خاصــة.

وأضــاف أن الالئحــة التنفيذيــة ســوف توضــح بشــكل تفصيلــي مــا ٕاذا كانــت الضريبــة المفروضــة علــى الســيارات وقطــع غيارهــا، بديــاًل 

للضريبــة العامــة للمبيعــات أو ٕاضافــة لهــا. وفــي حــال كانــت ٕاضافــة لهــا وزيــادة العــبء الضريبــي، فــإن ذلــك يعنــي ارتفــاع تكلفــة ٕاصــالح 

الســيارات وحجــم التعويضــات ألن قيمــة الضريبــة تضــاف ٕالــى فاتــورة اإلصــالح وتقــدم لشــركة التأميــن لســداد هــذه التكلفــة.

البحرين - تطبيق التأمين الصحي الشامل في 2018
الحكومة تتكفل بالمواطنين.. وجهات العمل بالمقيمين

 VAT البرلمان المصري ٔاقّر قانونا يفرض رسم القيمة المضافة
على عقود التٔامين والتعويضات
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أخبار التأمين

أخبار التأمين العالمية
A.M.BEST إنخفاض في أسعار أسهم شركات إعادة التأمين العالمية

 A.M.BEST بســت  أ.ام.  وكالــة  ذكــرت  
أســواق  فــي  الســائدة  المرونــة  أن  األميركيــة  للتصنيــف 

أســعار  علــى  ســلبًا  أثــرت  العالــم  فــي  التأميــن  ٕاعــادة 

أســهم شــركات ٕاعــادة التأميــن العالميــة حيــث انخفضــت 

أســعارها.

وأحصــت الوكالــة خــالل الفصــل األول مــن العــام الجــاري 

البورصــة  فــي  التأميــن  ٕاعــادة  شــركات  كبريــات  مــن   16

وتبيــن لهــا أن أســعار تداولهــا فــي البورصــة تتراجــع يومــًا 

بعــد يــوم، وقالــت ٕان المســتثمرين باتــوا يقلقــون تجــاه النتائــج التــي ســوف تحققهــا الشــركات فــي ضــوء الركــود االقتصــادي العالمــي، 

والرســاميل الفائضــة التــي تملكهــا الشــركات والتــي تجعلهــا تســعى لتســويق خدماتهــا وجنــي أقســاط ٕاعــادة التأميــن بأســعار قــد تكــون 

ــًا. ــة اقتصادي ــًا غيــر مجدي أحيان

أضف ٕالى ذلك، تراجع العوائد على االستثمار في سائر أنحاء العالم.

أمــا شــركات ٕاعــادة التأميــن الـــ 16 العالميــة التــي أحصتهــا وكالــة أ.ام. بســت A.M.BEST والتــي ســجلت تراجعــًا فــي أســعار أســهمها فــي 

البورصــة فهــي:

المصدر : البيان االقتصادي

   ALLEGHANY  1( اليغاني

ARCH CAPITAL GROUP  2( آرش كابيتال غروب

ALLIED WORLD  3( االّيد وورلد

ASPEN  4( أسبن

 AXIS  5( اكسيس

 ENDURANCE  6( اندورنس

 EVEREST  7( افرست

GREEN LIGHT  8( غرين اليت

HANNOVER RE  9( هانوفر ري

MADEN HOLDING  10( مادين هولدنغ

MUNICH RE  11( ميونيخ ري

RENAISSANCE  12( رونسانس

 SCOR  13( سكور

 SWISS RE  14( سويس ري

VALIDUS  15( فاليدوس

XL GROUP  16(  اكس ٕال غروب
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ميونيخ ري MUNICH RE تدعم شركة جديدة للتأمين 
DIGITAL INSURANCE الرقمي

أعلنــت  ميونيــخ ري MUNICH RE عــن عزمهــا علــى المشــاركة فــي توفيــر غطــاء ٕاعــادة التأميــن لشــركة تأميــن جديــدة تحمــل اســم «تــروف» 

TROVE وتمــارس التأميــن غــب الطلــب ON DEMAND INSURANCE وذلــك عبــر  اإلنترنــت.
ELECTRONICS, PHO�  وتحصــر الشــركة نطــاق أعمالهــا فــي ٕاطــار تأميــن األغــراض الشــخصية اإللكترونيــة وأدوات التصويــر والرياضــة

TOGRAPHY, SPORTS EQUIPMENT . وقــد بــدأت الشــركة أواًل مــن أســتراليا ثــم انتقلــت ٕالــى بريطانيــا وهــي تســتعد للعمــل فــي ســائر 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة. ويمكــن لطالــب التأميــن أن يحصــل علــى عقــد التأميــن فــور االتصــال ٕالكترونيــًا بالشــركة، علــى أن يدفــع قســط 

التأميــن مباشــرة عبــر اإلنترنــت أيضــًا ويمكنــه أن يلغــي أو يجــدد عقــد التأميــن بالطريقــة عينهــا.

MU� أن أعلنــت دعمهــا لشــركات تأميــن رقميــة مماثلــة فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم. وتــرى ميونيــخ ري MUNICH RE  وســبق لميونيــخ ري

NICH RE أن التأميــن الرقمــي ســوف يتقــدم علــى ســواه خــالل الســنوات القادمــة، ٕاذ أنــه يختصــر الوقــت والمســافات و ســوف يتوســع ليشــمل 
مختلــف مرافــق الحيــاة مســتقباًل.

سي سي آر ري CCR RE شركة إعادة تأمين جديدة تنطلق اعتبارًا 
من 2017/1/1 برأسمال قدره 750 مليون يورو

ــت  هيئــة التأميــن اإلماراتيــة نظامــًا ٕالكترونيــًا يتيــح لشــركات وســاطة التأميــن ٕادخــال بياناتهــا الماليــة بشــكل آلــي،  تأسس
بهــدف جمــع البيانــات الماليــة وتطويــر عمليــات مراقبــة أداء شــركات الوســاطة.

شــركة الصنــدوق الفرنســي إلعــادة التـــــــــــأميـــــــــــــــــــــــن  CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE )CCR(   ســنة 1946، أي غــداة 

الحــرب العالميــة الثانيــة مــن قبــل الحكومــة الفرنســية التــي أوكلــت ٕاليهــا تغطيــة الكــوارث الطبيعيــــــة NATURAL DISASTERS فــي 

فرنســا. وقــد وســعت الشــركة فــي وقــت الحــق ٕاطــار أعمالهــا ليشــمل تغطيــة ٕاســنادات ٕاعــادة التأميــن فــي أســواق التأميــن فــي العالــم 

. MARKETS REINSURANCE وهــذا مــا أسســته ٕاعــادة تأميــن األســواق

 وفــي مطلــع العــام 2016 قــررت أن تفّعــل أخطــار تأميــن األســواق عــن ٕاعــادة تأميــن الكــوارث وذلــك مــن خــالل شــركة ٕاعــادة تأميــن جديــدة 

تؤســس وتحــول ٕاليهــا محفظتهــا مــن أخطــار ٕاعــادة تأميــن األســواق. وقــد تــم بالفعــل ٕانشــاء شــركة ٕاعــادة تأميــن جديــدة تحمــل اســم ســي 

ســي آر ري CCR RE  علــى أن تبــدأ أعمالهــا اعتبــاراً مــن 2017/1/1.

ــة مــن اإلســنادات غيــر  وســوف تنطلــق الشــركة الجديــدة برأســمال قــدره 750 مليــون يــورو وتحــول ٕاليهــا الشــركة األم محفظتهــا المكون

 STANDARD & POORS المرتبطــة بالكــوارث التــي وردت ٕاليهــا مــن 60 دولــة أخــرى فــي العالــم. وقــد أجــرت وكالــة ســتاندرد انــد بــورز

ــتقرة  ــتقبلية مس ــرة مس ــع نظ ــاز EXCELLENT م ــي ممت ــي تعن ــوس ),-( الت ــف ماين ــة أل ــي مرتب ــا ف ــدة وصنفته ــركة الجدي ــًا للش تقويم

.STABLE OUTLOOK
ــاء  ــن ٕانش ــن م ــه تمّك ــي آر )CCR( ٕان ــي س ــركة س ــس ٕادارة ش ــس مجل ــو PIERRE BLAYAU رئي ــار بالي ــال بي ــور ق ــذا التط ــى ه ــًا عل وتعليق

الشــركة الجديــدة بالتعــاون مــع برتــران البيلــوا BERTRAND LABILLOY ، وبذلــك تعــود شــركة ســي ســي آر CCR ٕالــى مزاولــة العمــل 

الــذي وجــدت مــن أجلــه أساســًا ســنة 1946 ٕالــى تغطيــة الكــوارث الطبيعيــة التــي تتعــرض لهــا فرنســا، علــى أن تتــرك للشــركة الجديــدة 

 LIFE AND NON  أن تتعامــل مــع االســواق التجاريــة، علمــًا بــأن الشــركة الجديــدة تتعاطــى أنــواع التأميــن كافــة بمــا فيهــا الحيــاة CCR RE
.CCR RE وبذلــك ينتقــل الفــرع اإلقليمــي مــن لبنــان والــذي يقــوده بيــار ســالمه ٕالــى الشــركة الجديــدة ســي ســي آر ري ،LIFE
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انتخاب مجلس إدارة دائم لالتحاد السوري لشركات التأمين 

ــاب  ــة النتخ ــر العادي ــة غي ــة العمومي ــاع اللجن ــاء 12-10 -2016 اجتم ــوم األربع ــد ي عق
المجلــس الدائــم لالتحــاد الســوري لشــركات التأميــن فــي فنــدق الفــور ســيزنز، وتــم انتخــاب 

ــة . ــت بالتزكي ــس المؤق المجل

تــم عقــد الجلســة برئاســة الدكتــور عزيــز صقــر رئيــس مجلــس ٕادارة شــركة االتحــاد إلعــادة 

التأميــن لكونــه أكبــر األعضــاء، وبحضــور المستشــار القانونــي فــي االتحــاد ســامر رســتم 

وبعــد أن تــم اختيــار مراقبيــن إلدارة االنتخابــات هــم الســيد حــازم دويــك و الدكتــور مالــك 

حســن، فــاز بالتصويــت الدكتــور ياســر المشــعل مديــر عــام المؤسســة العامــة الســورية 

للتأميــن رئيســًا و معتــز قولــي مديــر عــام اإلتحــاد التعاونــي للتأميــن نائبــا لــه وبعضويــة كل 

مــن مــروان عفاكــي مــن شــركة المتحــدة 

للتأميــن، وعــزت أســطواني مــن شــركة 

المشــرق العربــي للتأميــن وباســل عبــود 

مــن الشــركة الســورية العربيــة للتأميــن 

ٕاضافــة للســيد هيثــم حريــري ممثــاًل عــن 

اتحــاد وكالء ووســطاء التأميــن والســيد 

مــروان مطــره جــي ممثــاًل عــن شــركات ٕادارة النفقــات الطبيــة .

كمــا تــم انتخــاب المجلــس التأديبــي المكــون مــن أربعــة أعضــاء ، وهــم مالــك حســن 

وعبــد القــادر العلــي، وحــازم دويــك وحــازم تقــي الديــن، وتــم انتخــاب كل مــن نبيــل 

حنيــدي وذو الفقــار منصــور كعضويــن رديفيــن.

وفــي اجتمــاع عقــب عمليــة االنتخــاب أكــد وزيــر الماليــة الدكتــور مأمــون حمــدان اهتمــام 

الحكومــة البالــغ بقطــاع التأميــن لمــا لــه مــن دور فــي ٕاعــادة بنــاء االقتصــاد الســوري 

واســتمراريته رغــم كل الظــروف التــي يمــر بهــا وطننــا الحبيــب مؤكــداً دعمــه المســتمر 

لهــذا القطــاع واســتعداده الدائــم لالســتماع ألي شــكوى أو مقتــرح مــن شــأنة أن يغنــي 

هــذا القطــاع 
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العربية للتأمين تحتفل بمرور 10 أعوام على انطالقها

ــت شــركة التأميــن العربيــة - ســورية بالذكــرى العاشــرة لبــدء اعمالهــا فــي الســوق الســورية بتاريــخ 2006/10/10، وذلــك  احتفل
خــالل لقــاء فــي مركــز الشــركة الرئيســي بدمشــق حيــث تبــادل الموظفــون وٕادارة الشــركة التهانــي بهــذه المناســبة الغاليــة علــى قلــوب 

الجميــع ، كمــا وتــم توزيــع شــهادات تقديــر لعــدد مــن الموظفيــن الذيــن رافقــو الشــركة منــذ البدايــة وأمضــو عشــر ســنوات فــي خدمتهــا ، 

وأكــدت ٕادارة الشــركة والعاملــون فيهــا مجــدداً علــى ضــرورة وأهميــة بــذل كل الجهــود نحــو مزيــد مــن التقــدم والنجــاح.

نشاطات
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دورة مهارات التعامل مع متلقي الخدمة
ــام االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن دورة لموظفيــه مــن مراكــز التأميــن اإللزامــي تحــت ٕاســم مهــارات التعامــل مــع متلقــي  أق
الخدمــة علــى مــدى خمســة أيــام قدمهــا  الدكتــور عبــد الحميــد خليــل - نائــب عميــد المعهــد العالــي إلدارة األعمــال )Hiba(، وأقيمــت فــي 

مركــز المأمــون الدولــي للتدريــب.

وهدفــت الــدورة ٕالــى تزويــد المشــاركين بالمعلومــات األساســية حــول مفهــوم الوظيفــة وأخالقياتهــا وٕاكســابهم مهــارات التواصــل 

وكيفيــة التعامــل مــع المواطنيــن باإلضافــة لتزويدهــم بالمهــارات األساســية التــي تســاعدهم فــي القيــام بأعمالهــم بكفــاءة وفعاليــة.
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االتحاد السوري لشركات التأمين
يشارك في معرض إعادة إعمار سورية 2016

شــارك  ااالتحــاد الســوري لشــركات التأميــن فــي معــرض ٕاعــادة ٕاعمــار ســورية الثانــي المقــام علــى أرض مدينــة المعــارض والــذي 
انطلقــت فعالياتــه فــي الســابع مــن شــهر أيلــول 2016 واســتمرت لغايــة الحــادي عشــر منــه.

وفــي التفصيــل، افتتــح وزيــر األشــغال العامــة و اإلســكان المهنــدس حســين عرنــوس فعاليــات معــرض ٕاعــادة ٕاعمــار ســورية 2016 فــي دورتــه 

الثانيــة علــى أرض مدينــة المعــارض بحضــور معــاون وزيــر الكهربــاء الدكتــور حيــان ســلمان وبمشــاركة 122 شــركة محليــة وعربيــة وعالميــة. 
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2- Quality control measures: There should be consistent 

internal auditing for the claims operations, in order to 

check effective & efficient operational practice is imple-

mented at all times, and to set Standard Operating Pro-

cedures (SOP) for each line;

 3- Consistent monitoring on all providers: Due to the 

large number of Third parties involved in the claim op-

eration (Workshops, medical providers, etc), daily moni-

toring is essential to first check the customer service level 

they are providing to your clients, and second to monitor 

the convenience of judgements against certain claims;

4- Segmentation of providers for Motor Insurance: This is 

already implemented in the healthcare insurance, and in 

my opinion can be implemented in the motor insurance 

as well, in order to create a competitive advantage on 

one hand and push down the loss ratio on the other. This 

formula can work perfectly for vehicles above 5 years of 

manufacture, and for Motor Third Party Liability claims.

5- Daily cooperation with the technical team: Again, In-

ter-Departmental communication with the technical team 

is of crucial importance especially for complex Non-Mo-

tor claims where there has been significant correspon-

dence about the risk in caption;

6- Commercial view for certain claims (ex-gratia/By Fa-

vor) payments: The never-ending dilemma… When to 

settle an ex-gratia payment? Under which circumstanc-

es? For which clients? And what is the percentage to 

be paid? Ex-gratia payment is a voluntary payment by 

the insurer for certain claims for non-technical reasons. 

Mainly these payments are done for commercial rea-

sons, and the insurer should take into consideration a 

commercial benefit out of such payments;

7- Use of CRM techniques in claims operation: Disregard-

ing all other aspects, claims are considered a second 

contact with the client after policy issuance, so claims 

executives should be trained on Cross/Up selling tech-

niques in order to use them AFTER finalizing the claims 

process and ensure that the client is satisfied from the 

service provided. Based on my market experience, the 

insurer can easily win a large portfolio from one simple 

motor claim fairly solved by the insurer;

8- Claims Incentives: with reference to the above point, 

and since Sales isn’t in their job descriptions, I strongly  

recommend to implement an incentive scheme for them, 

which will encourage them to solve the claim efficiently 

as it will give them the opportunity for a selling opportu-

nity that will generate additional income;

9- Accurate Claim reserving: This condition is of utmost 

financial importance to have a healthy balance sheet, 

as any exaggeration in the claim reserve made by the 

claims executive will affect it negatively. Therefore, the 

staff shouldn’t make any reserve until he receives mate-

rial information about the exact claim cost. The reserve 

might look unimportant for simple claims, but is very 

important for large ones (i.e. Engineering, Onshore & 

Offshore claims, Property, Marine, etc);

10- Subrogation & Contribution: Vis-à-vis the client, he 

receives the indemnification from the insurer and signs a 

discharge. However, if other parties are involved in the 

claims and there has been liability proven against them, 

the insurance company must use its Subrogation right to 

recover it. The same applies for the Contribution clause. 

This can earn a lot of valuable money and limit the loss.

This will affect the reinsurance as the company will ben-

efit from a higher risk exposure and have competitive 

advantage

Having said all of the above, and if properly implement-

ed, it will give a huge advantage for the insurance com-

pany on two levels:

a-    Having better Reinsurance terms whether for Treaties 

or Facultative, since it has strong measures for loss ratio 

minimization and having sustainable profitability;

b-    Increasing the retention percentage for the insurance 

company, which can be used by either negotiating better 

treaty terms with the reinsurers, and/or invest the money 

in Marketing activities, Stocks, etc.

In conclusion, the claims department can be profit-gen-

erating one if the above 10 measures are properly fol-

lowed. At the end of the day, it is the claims operation 

that truly sets the benchmark for an insurance company 

performance.

Insurance Awarences
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10 steps to make
Profits from Your Claims Department

The claims department can be a profit-making generator 

to the company rather than only settling claims, and in-

creasing loss ratios for the client equally.

There is nothing more satisfying to the clients than an 

efficient claims executive managing the file and fulfilling 

the promise made inside this piece of paper called “In-

surance Policy”.

After all, Insurance is all about indemnifying human as-

sets against different risks (life, health, property, vehicle, 

shipment, etc) depending on the insurable interest in 

hand. Having said that, once the loss is occurred, any 

individual relies on his nearest peers for help (family, 

friends), and in this case it is the Insurance Company.

Just imagine how large are the expectations that the cli-

ent has from the insurers upon claim occurrence, so it is 

a huge responsibility to handle: “Human, Ethical, Social, 

and Financial”!!

On the other side, the claims executive has a legal bind-

ing to put the company’s interests as Top Priority in his 

operational duties, and being the “Front Office” guy 

upon claim occurrence, he’s the official representative of 

the company, so it’s his responsibility to apply the poli-

cy’s terms and conditions and honour the client’s right in 

proper indemnification.

 How can we make the claims department a profitable 

one without jeopardizing service quality?

1- Economies of Scale: Insurance companies benefit from 

the Volume game in its commercial deals with providers 

(hospitals, workshops, loss adjusters, etc), therefore they 

should always strengthen on this factor to have whole-

sale price scale;

Insurance Awarences
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Insurance Claim

WWhat is an ‹Insurance Claim›
An insurance claim is a formal request to an insurance 
company asking for a payment based on the terms of 
the insurance policy. The insurance company reviews the 
claim for its validity and then pays out to the insured or 
requesting party (on behalf of the insured) once approved.

Insurance claims cover everything from death benefits 
on life insurance policies to routine health exams at your 
local doctor. In many cases, third parties file claims on 
behalf of the insured person, but usually only the person(s) 
listed on the policy is entitled to claims payment.

BREAKING DOWN ‹Insurance Claim›
A paid insurance claim serves to indemnify a policyholder 
against financial loss. An individual or group pays 
premiums as consideration for completion of an insurance 
contract between the insured party and an insurance 
carrier. The most common insurance contracts revolve 
around costs for medical goods and services, physical 
damage or liability resulting from the operation of 
automobiles, property damage or liability from home 
ownership, and the loss of life.

Health Insurance Claims
Costs for a surgical procedures or inpatient hospital stays 
remain prohibitively expensive. In 2014, the average cost 
across the United States for a day in a hospital sat at 
2,212$. Individual or group health policies indemnify 
patients against financial burdens that may otherwise 
cause crippling financial damage. Health insurance claims 
filed with carriers by providers on behalf of policyholders 
require little effort from patients, as %94 of medical 

claims were adjudicated electronically in 2011, a %19 
increase from 2006. Policyholders must file paper claims 
where medical providers do not participate in electronic 
transmittals but charges result from covered services 
rendered by professionals or facilities. Ultimately, an 
insurance claim protects an individual from the prospect 
of large financial burdens resulting from an accident or 
illness.

Property and Casualty Claims
A home is typically one of the largest assets an individual 
owns. A claim filed against damage from covered perils is 
initially routed via phone or the internet to a representative 
of an insurer, typically an agent or claims adjuster. Unlike 
health insurance claims, the onus is on the policyholder 
to report damage to a deeded property he owns. An 
adjuster, depending on the type of claim, inspects and 
assesses damage to property for reimbursement to the 
insured. Upon verification of the damage, the adjuster 
initiates the process of reimbursing the insured.

Life insurance Claims
Life insurance claims require the submission of a claim 
form accompanied by a death certificate. The process, 
especially when claims involve high face amounts, may 
require in-depth examination by a carrier to ensure that 
the death of the covered individual did not fall under 
any exclusion contained in the contract, such as suicide 
or death resulting from a criminal act. Generally, the 
process takes about 30 to 60 days without extenuating 
circumstances, affording beneficiaries the financial 
wherewithal to replace the income of the deceased or 
simply cover the burden of final expenses.
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Fraud Fighting Responsibility

In this article, I am going to give an enough idea about 

the Fraud in different companies especially in insurance 

sector and the responsibility of the different parties in 

those entities for fighting it.

First, what is the fraud? The fraud is an intentional act 

committed to secure an unfair or unlawful gain, i.e. 

dishonestly obtaining a benefit by deception or other 

means, internal or external.

The responsible for fraud fighting will different according 

to its role in the company and its relation with it, generally; 

the management is the first line of managing, preventing, 

mitigating and detecting fraud in the business. 

In addition to the management role, nobody can ignore 

the role of external audit in assessing and evaluating 

the risk of fraud, which could raise up from material 

misstatements due to fraud and errors.

From other side, the role of internal audit is vital in 

assessing internal control implemented by management 

and addressing the risks related to fraud, which could 

affect negatively the revenue of the company, destroying 

the relation with main stakeholders and stockholders as 

regulatory bodies.

The role of internal audit will enrich the relation between 

the management and the board of directors, as he will 

provide them with the evidences that clarifies to which 

degree is the management stick to company vision, 

mission and goals and to which level the management 

is following up the board of directors’ strategy and 

instruction. 

For this reason, the success of any company in fighting the 

fraud will be limited to its ability of addressing the risk of 

fraud, getting a sound governance structure, preparing 

its priorities that might tempt to commit fraud, decreasing 

the challenges companies are facing in dealing with 

fraud and enhancing commitment to fraud acts.

by :Maher Sinjar
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reconsider. When in November 2009, the ISO 31000 

standard was (finally) published the IRM stubbornly con-

tinued to ignore it. Today, they realize that it would be a 

huge effort to align all their education materials with the 

principles, framework and process proposed in the ISO 

31000 risk management standard. Quite sad, in fact, for 

an association pretending to “lead the risk management 

profession” to ignore any initiative, not created by them.

Let›s certify people as risk managers!!

Since the Privy Council refuses in 2013 to recognize risk 

manager as a profession in the UK, Airmic, the associa-

tion for risk and insurance management professionals is 

supporting the initiative of the UK-based Institute of Risk 

Management (IRM) andFerma, the European Federation 

of National Risk Management Associations whose mem-

bers are mainly risk and insurance-buyers professionals, 

to create their own certification plans for “risk managers”. 

After working 2 years together, they finally broke up their 

discussion and decided to go on their separate ways: The 

IRM created Certified Risk Managers in 2015 and FERMA 

created “Certification for European Risk Managers” in 

October 2015. Both referring to the ISO 31000 standard 

with limited understanding. In parallel, a new entity called 

PECB, a non-professional body with no knowledge or ex-

perience in risk management enters the playing ground 

and proposes a certificate called “ISO 31000 Risk Man-

ager” to anyone to those paying a three-day course. Since 

then, risk manager is largely losing whatever meaning it 

had…Is there still anybody “leading the profession”, if 

yes…leading to where?

Linking risk management to decision-making

While the chaos related to the title of “risk manager” is 

growing, risk management discipline is progressing with-

out the so-called professional bodies. In relation to the ISO 

31000 risk management standard, G31000, the Global 

Institute for risk management standard, an international 

non-profit organization created in December 2011 in col-

laboration with members of the ISO TC 262 and national 

mirror committees, believes that risk management is linked 

to decision-making, performance management and uncer-

tainty management. In consequence, risk management is 

at best a management tool helping managers to make 

better, structured, risk-balanced decisions in an uncertain 

environment, helping to allocate efficiently and effectively 

resources in order to achieve the organization’s objec-

tives. According to ISO 31000, the architecture of risk 

management is based on three pillars -principles, frame-

work and process.

Holding the C31000 certification

Can you certify your organization on ISO 31000? No 

(see discussion) as clearly stated in the ISO 31000:2009 

version. However, you can teach, examine and verify the 

knowledge acquired by individuals. The Global Institute 

G31000 has so far conducted 54 courses in 6 languag-

es (English, Spanish, Portuguese, French, Italian, Russian) 

in 26 countries, delivering 656 certificates with a strong 

emphasis on train-the-trainers courses. While some pro-

fessional bodies are active in «protecting» the risk man-

agement «profession» barely referring to ISO 31000, the 

Global Institute G31000 is making efforts to advance risk 

management teaching on the content of ISO 31000. It 

does not give the title of a “risk manager” since the inter-

national C31000 certification stated that the certificate 

holder is granted the title of Certified ISO 31000 risk 

management professional – C31000 having demonstrat-

ed knowledge and comprehension of the content of ISO 

31000 – Principles, framework, process.

The growing risk management community referring to ISO 

31000

The progress of risk management discipline is growing, 

with many risk professionals contributing, sharing ideas 

and spreading knowledge in the ISO 31000 LinkedIn 

discussion forum founded in March 2009. So far, about 

1,500 discussions and 21,000 associated comments 

have been made in 7 years. A simple discussion forum 

has now 55,000 members and growing by 1,000 new 

members per month. Ignoring ISO 31000 would be a 

major mistake for those involved in risk management.

Since its publication in November 2009, about 63 coun-

tries have adopted the international ISO 31000 risk man-

agement standard as their national standard 
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Do you see risk management 
as a professional discipline?

The tentative of the Chartered Insurance Insti-

tute....

In 2013, the Chartered Insurance Institute, a UK-based 

professional organisation for those working in the insur-

ance and financial services industries, had its application 

for Chartered Risk Manager turned down by the Privy 

Council, the body responsible for awarding professional 

status in the UK. Not discouraged, the Chartered Insur-

ance Institute (CII) re-apply and has now received provi-

sional approval for a Chartered Insurance Risk Manager 

status that it hopes to launch this year.

A limited survey

In the ISO 31000 LinkedIn group, a popular discussion fo-

rum on the ISO 31000 risk management standard, a pool 

was launched in 2014 asking “Is risk management a pro-

fession?”. It attracted 76 comments and 108 votes (before 

LinkedIn deleted all pools) of which 76% declaring that 

YES, risk management is a profession. This is a nice wish!

Risk management = a profession?

Do I think that Risk Management is a Profession? Having 

spent 20 years in risk management after earning an MBA 

and a Master in Risk Management, my reply is: absolute-

ly not, Risk Management is NOT a Profession because it 

lacks the fundamentals of a profession?

Although the UK Privy Council does not make its decisions 

public, the following reasons are probably behind their 

decision to refuse the Chartered Risk Manager status:

1- Wide application of the title risk manager (different 

roles, different responsibility, no harmonized curriculum, 

etc.)

2- lack of definition of risk manager

3- wide gap between insurance managers and enterprise 

risk managers or chief risk officers

Leading the risk profession, really?

Of course, UK-based Institute of Risk Management (IRM) 

created in 1986 with the mission to “lead the risk profes-

sion”, would self-claim that yes, risk management is a pro-

fession. Interestingly, back in 2004, the IRM was invited 

to join as an organization with observing status, the inter-

national ISO Technical Committee in charge of develop-

ing the first international ISO risk management standard, 

they preferred to decline or ignore the invitation. During 5 

years needed to develop the ISO 31000, the IRM did not 
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may not have your doctors and specialists in network 

and the plans may have a hefty deductible. And if you 

need to go out-of-network, the costs you›re responsible 

for can skyrocket.

A better option if you have a chronic disease is to examine 

the total cost of care and then choose a plan that meets 

all your needs without requiring you to cover a high 

deductible or spend hundreds in co-payments and co-

insurance. Make sure the plan covers your medications 

and includes your must-have doctors and specialists. 

(Read more, here: Cutting Your Cost For Marketplace 

Health Insurance.)

2. You Have Dependents

Anyone who has children knows that you can spend a 

lot of time in the doctor’s office, whether it’s for the flu 

or broken bones. While every plan will cover a specific 

amount of wellness visits for your children, cheaper 

plans could also mean a lot of out-of-pocket costs for 

unexpected injuries and illnesses. If you have children, 

a high-deductible health insurance plan, while temping 

from a cost point of view, may not make much sense. Just 

one broken arm, and you could owe a huge doctor bill 

before your coverage will kick in.

A low-deductible, higher-cost plan may mean that you 

have to shell out more each month. But all it takes is one 

accident a year, and the plan could save you substantial 

money. A low-deductible, pricier plan makes particular 

sense for parents of small children, who are more 

prone to injuries and illness, and/or of older ones who 

participate in potentially dangerous sports.

3. You Can›t Meet the Deductible

Nobody can predict the future: no matter how healthy 

you are, you can’t prevent an unexpected illness or 

injury. What you can protect against, however, is how 

much the ailment will cost you. Many healthy people 

choose the lowest-cost option when it comes to health 

insurance, which means a higher-deductible plan. After 

all, they figure the odds of getting hurt and needing 

hospitalization are low, so they won’t have to worry 

about meeting a high deductible that comes with lower-

premium plans. But if something bad happens and 

you can’t afford this deductible, the worse off you will 

be. It could mean delaying medical care or putting it 

off altogether. That in turn could worsen your illness, 

requiring more costly medical intervention down the 

road.

That›s why a high-deductible, low-cost insurance plan 

doesn›t make financial sense if you don’t have the money 

set aside to meet the deductible. 

The Bottom Line

Health insurance isn’t cheap and by most accounts, it’s 

only going to get more expensive. It›s why many people 

focus on the premium alone when shopping for health 

insurance. But doing so could end up costing them more 

if they aren’t careful. Unless you›re in perfect health and 

have a lot of money in the bank, a high-deductible plan 

doesn›t really make sense. People with chronic illnesses, 

those who have young children to care for and those 

who don›t have enough money to meet a high deductible 

will ultimately save more with a higher-premium health 

insurance plan, which offers greater benefits and fewer 

out-of-pocket costs.
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3 Reasons To Get 
High-Premium 

Health Insurance

Thanks to the rising costs of healthcare and health 

insurance, many people shop for new coverage 

based on premium alone. They come up with a 

number in their head in terms of how much they 

want to spend each month, then look for insurance 

plans that match that figure, not taking into account 

such factors as a plan›s deductible, doctor network 

and co-insurance.

While these factors may not matter that much if you›re generally healthy or don’t have dependents, for those who do 

need more regular healthcare, the cheapest option isn’t always the best. In some cases, going with the lower-premium 

insurance plan could wind up costing you more. Here are three good reasons to consider a more expensive plan over 

the cheapest option. (Read more, here: How To Shop For Health Insurance.)

1. You Have a Chronic Disease

When it comes to health insurance, the more that you pay in premiums, the more coverage you get and the less you›ll 

need to pay out of pocket. These days, most insurance policies have co-payments, co-insurance and a deductible 

that you will have to meet before coverage kicks in. The size of your monthly premiums will dictate how much of that 

coverage you’re responsible for.

If you suffer from a chronic illness, going with a low-premium plan can turn out to be a bad financial decision. Because 

of the maintenance medications and frequent doctor visits typically associated with a chronic disease, any savings 

you’ll get from a lower-premium insurance plan will be wiped out by your out-of-pocket costs. Also, cheaper plans 
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الكلمة األخيرة

بقلم االستاذ معتز قولي
رئيس التحرير

نائب رئيس مجلس إدارة
االتحاد السوري لشركات التأمين

تـدأب حكومتنـا الحاليـة علـى ٕايجـاد الحلـول المثلـى وٕاصـالح مـا 
أفسـد ودّمـر بهـذه الحـرب التـي لـم يشـهد لهـا مثيـل، فقطاعنـا كباقـي 

لإلعمـار  نحـارب  والزلنـا  حاربنـا  ينهـار،  لـم  ولكنـه  واهتـز  تأثـر  القطاعـات 

واإلصـالح والتجديـد. هنـاك دائمـًا حلول لكل المشـاكل والعقبات وعلينا 

األفضـل،  ٕالـى  بهـا  واالرتقـاء  األمـة  هـذه  لنهضـة  منهـا  الصائـب  اختيـار 

والتنـازالت  التضحيـات  تكمـن  وهنـا  دائمـًا  الجميـع  ترضـي  ال  الحلـول 

الوطـن. سـيد  قادهـا  التـي  المسـيرة  لنكمـل 

جميـع  فـي  الصعـاب  مـن  العديـد  يشـهد  والزال  شـهد  التأميـن  قطـاع 

مهمـا  كاملـة  التزاماتـه  يسـدد  مـازال  ولكنـه  وخارجيـًا،  داخليـًا  مجاالتـه 

الحيـاة وغيرهمـا،  أو  بالتأميـن الصحـي  ٕان كانـت  بلغـت وبجميـع فروعـه 

وبهـذا أثبـت مصداقيتـه وثباتـه خـالل األعـوام الصعبـة التـي خلـت. ونحـن 

نؤمـن بـأن العمـل المسـتمر والـدؤوب ووضـع األشـخاص المناسـبين في 

المواقـع المناسـبة سـيعطي النتائـج المرجـوة فـال أحـد يحصـد غيـر مـا زرع 

نتاجهـا. لنحصـد  الصائبـة  والخيـارات  التأسـيس  نـزرع  نحـن  فهـا 

نـزال نسـير  الرئيـس أحسـن العطـاء وتحلـى بالحكمـة فسـرنا وال  سـيادة 

علـى خطـاه لنصـل سـوية ٕالـى مـا وعدنـا بـه: ٕالـى بـر السـالم واألمـان.

القطـاع التأمينـي بـذل ومـا زال يبـذل كل الجهـود لمحاربـة كل العوائـق 

حكومتنـا  وجهـود  قائدنـا  وبحكمـة  لهـا  يتعـرض  التـي  والعقبـات 

سـنتخطى مـا نحـن فيه وسـننهض ونكلل نجاحنا بثباتنـا ومواجهاتنا لما 

فيـه. نحـن 

شرسـة  نواجههـا  التـي  فالحـرب  لنختـار  والقليـل  لننجـز  الكثيـر  لدينـا 

أودت بـأرواح شـهداء وأبطـال ولـم تكتـِف بذلـك بـل اتجهـت ٕالـى محاربـة 

وتحاصرنـا  المعطـاء  البلـد  لهـذا  التحتيـة  والبنيـة  الوطنـي  اقتصادنـا 

وإلذاللنـا. لكسـرنا  تسـتطيع  مـا  وبـكل  بعقوبـات 

هنـاك تجـارب عـده مـرت بهـا دول صديقـة ومجـاورة وكانـت قـد حوصـرت 

الحلـول  ووجـدت  صمـدت  ولكنهـا  فيـه  نحـن  كمـا  وحوربـت  وُحظـرت 

وتقبلـت واقعهـا فنجـت بعـد صبـر آل بهـا ٕالـى أن تنهـض لتعلمنـا كيـف 

تجاربهـا. مـن  نسـتفيد 


