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افتتاحية العدد

بقلم الدكتور: ياسر المشعل
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين

ــن    قطــاع التأميــن فــي ســورية خــالل الفتــرة  تمكَّ
علــى  ملموســة  خطــوات  تحقيــق  مــن  الماضيــة  القصيــرة 

إلــى  والنظــر  للقطــاع،  التطويريــة  الــرؤى  توحيــد  صعيــد 

مصلحــة  واعتبــار  متكامــًال،  كًال  بوصفهــا  التأميــن  شــركات 

علــى  قــادر  متماســك  قطــاع  إلــى  وصــوًال  واحــدة،  القطــاع 

القادمــة. المرحلــة  وتحديــات  متطلبــات  تلبيــة 

إال أن تحقيــق قفــزات نوعيــة تتوافــق مــع تعزيــز دور الشــركات 

بحالــة  التأميــن  شــركات  تتمتــع  أن  يتطلَّــب  الســوق  داخــل 

مــن  أو  المالــي،  وضعهــا  حيــث  مــن  ســواء  االســتقرار؛  مــن 

جهــة قدرتهــا علــى التكّيــف مــع التغيــرات التــي تطــرأ علــى 

عمــل الســوق، وكذلــك مــا ســتفرزه عمليــة إعــادة اZعمــار مــن 

متطلبــات جديــدة مــن ناحيــة أخــرى.

لذلــك فــإن التركيــز مســتقبًال ســيكون علــى زيــادة إنتاجيــة 

جميــع  ــن  تمكِّ دة  محــدَّ عمــل  أولويــات  وفــق  الشــركات 

ا�خــذ  مــع  والعقبــات،  المشــكالت  تجــاوز  مــن  الشــركات 

يخــدم  بمــا  الشــركات  جهــود  توحيــد  ضــرورة  بالحســبان 

القطــاع. مصلحــة 

إن االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن حــرص علــى تقديــم 

مــن  بــه  النهــوض  أجــل  مــن  التأميــن  لقطــاع  الدعــم  كل 

جديــد، عبــر إعــادة النظــر بمجموعــة مــن اZجــراءات اتُخــذت 

ــن مــن  ــا أنهــا تدعــم عمــل الشــركات وتحسِّ فيهــا قــرارات رأين

ايراداتهــا.
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يبلــغ  عــدد الشــركات العاملــة فــي ســوق التأميــن ثــالث عشــرة شــركة منهــا شــركة حكوميــة واحــدة واثنتــا عشــرة 
شــركة تأميــن خاصــة منهــا عشــر شــركات تأميــن تقليــدي وشــركتان للتأميــن التكافلــي (اVســالمي). 

أمــا شــركات التأميــن المدرجــة أســهمها بســوق دمشــق لــ`وراق الماليــة فقــد بلغــت مــع نهايــة الربــع الثالــث 2016 ســت 
شــركات وهــي «أروب ســورية - الوطنيــة للتأميــن - المتحــدة للتأميــن - العقيلــة للتأميــن التكافلــي - الســورية الكويتيــة 

للتأميــن - ســوليدارتي للتأميــن» مــن أصــل 24 شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق.

أداء بورصة دمشق في 2016  

أنهــت ســوق دمشــق لــ%وراق الماليــة تعامالتهــا فــي عــام 2016 علــى تــداوالت بلغــت نحــو 3.1 مليــارات ليرة ســورية وبلغــت كمية 
ا�ســهم المتداولــة حوالــي 20.5 مليــون ســهم موزعــة علــى 8809 صفقــات مقارنــة مــع حجــم التــداول خــالل عــام 2015 والبالــغ 
حوالــي( 8,3 مليــون) ســهم، وبقيمــة إجماليــة بلغــت( 1,1 مليــار) ليــرة ســورية موزعــة علــى (4,202) صفقــة. علــى مختلــف أســهم 

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

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

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

ارتفعــت القيمــة الســوقية لجميــع الشــركات المدرجــة (Market Capitalization) إلــى حوالــي (175 مليــار) ليــرة ســورية كمــا 
هــي فــي نهايــة عــام 2016 أي بزيــادة نســبتها حوالــي 31 % عــن القيمــة الســوقية فــي نهايــة عــام 2015.

أداء قطاع التأمين في

سوق دمشق ل`وراق المالية في  ٢٠١٦

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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وأغلــق المؤشــر نهايــة العــام 2016 على (1,617) نقطــة مرتفعًا 
بنســبة 31.73 % عــن العــام الماضي.

خــالل  الواحــدة  الجلســة  فــي  التــداول  حجــم  متوســط  بلــغ 
العــام 2016 مــا يقــارب (102 ألــف) ســهم فــي الجلســة الواحــدة، 
وبمتوســط قيمــة تــداول (5.15 مليــون) ليــرة ســورية تقريبــًا 
فــي الجلســة الواحــدة، وذلــك علــى مــدى (200) جلســة تــداول 
العــام 2015  خــالل  جلســة  مــع (199)  مقارنــة  عــام 2016،  خــالل 
قيمــة  ومتوســط  ســهم  (42ألــف)  تــداول  حجــم  بمتوســط 
تــداول (6 مالييــن) ليــرة ســورية فــي الجلســة الواحــدة تقريبــًا.
ومــن حيــث القطاعــات، فقــد تصــدر قطــاع (البنــوك) المرتبــة 
ليــرة  مليــار)   2.9) حوالــي  مقدارهــا  تــداول  بقيمــة  ا�ولــى 
ســورية، أي مــا نســبته ( 93%) مــن القيمــة اZجماليــة للتــداول 
خــالل عــام 2016، يليــه قطــاع التأميــن بقيمــة تــداول مقدارهــا 
اZجماليــة  القيمــة  مــن   (%4.4) نســبته  مــا  أي  مليونــًا)   136)

للتــداول.
قيــم  حيــث  مــن   2016 عــام  خــالل  تــداوًال  ا�كثــر  ا�ســهم  أمــا 
اZســالمي  الدولــي  ســورية  بنــك  ســهم  تقدمهــا  تداولهــا، 
بقيمــة (915 مليــون) ليــرة ســورية ومــا نســبته نحــو %30 مــن 
إجمالــي القيمــة، تــاله ســهم فرنســبنك بقيمــة ( 665مليــون) 
ليــرة ســورية، ومــن ثــم ســهم بنــك قطــر الوطنــي - ســورية 
بقيمــة (570 مليــون) ليــرة ســورية تقريبــًا، بينمــا نجــد ا�ســهم 
ا�قــل تــداوًال كان ســهم الشــركة المتحــدة للنشــر واZعــالن 
والتســويق بقيمــة (5 آالف) ليــرة ســورية، ثــم ســهم الشــركة 

الســورية الوطنيــة للتأميــن بقيمــة (9 آالف) ليــرة ســورية، ثــم 
ســهم شــركة االتحــاد التعاونــي للتأميــن بقيمــة (39 ألــف) 

ــًا. ليــرة ســورية تقريب
الفتــرة 3  فــي  تمــت  التــي  الضخمــة  الصفقــات  عــدد  وبلــغ 
صفقــات وصلــت قيمتهــا إلــى نحــو 181 مليــون ليــرة، وتتــم 
الصفقــات الضخمــة فــي ســوق دمشــق لــ%وراق الماليــة فــي 
ــرة التــداول المســتمر، وتســتمر هــذه  ــرات محــددة، تلــي فت فت
الصفقــات لمــدة 15 دقيقــة، وتتــم هــذه الصفقــات عــن طريــق 
نظــام التــداول اZلكترونــي الخــاص بالســوق، علمــًا أن أســعار 
الصفقــات الضخمــة تتــم ضمــن الحــدود الســعرية المحــددة 
المرجعــي  الســعر  فــي  أو  الوســطي  الســعر  فــي  تؤثــر  وال 
الخــاص بالورقــة الماليــة التــي تــم التنفيــذ عليهــا، واســتناداً 
إلــى أحــكام المــادة التاســعة مــن دليــل الصفقــات الضخمة، 
بالصفقــات  الخاصــة  النقديــة  التحويــالت  جميــع  فــإن 
الســوق  خــارج  وعمالئهــم  الوســطاء  بيــن  تتــم  الضخمــة 
والمركــز، وال يكــون للســوق والمركــز أيــة عالقــة بعمليــات 

التســوية الماليــة الخاصــة بهــذه الصفقــات.
قــام  الماليــة  لــ%وراق  دمشــق  ســوق  إدارة  مجلــس  أن  يذكــر 
الســوق  فــي  التــداول  تعليمــات  مــن   35 المــادة  بتعديــل 
وتعديالتهــا وفقــًا للقــرار رقــم 1058 حيــث يعــاد تفعيــل الفقــرة 
ب منهــا، وتقضــي الفقــرة المذكــورة بأنــه فــي حــال كانــت 
أي  توجــد  وال  ا�دنــى  الحــد  علــى  معروضــة  الماليــة  الورقــة 
جــزء  أو  ا�وامــر  هــذه  وبقيــت  المقابــل  الطــرف  علــى  أوامــر 
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منهــا معروضــة للمــدة المحــددة ضمــن الشــروط المحــددة 
فــي الفقــرة ج مــن هــذه المــادة يتــم اعتمــاد أدنــى ســعر علــى 
ذلــك الطــرف كســعر مرجعــي مــع مراعــاة الحــدود الســعرية 
وتحســب علــى أساســه الحــدود الســعرية الجديــدة للورقــة 

الماليــة.
كمــا تضمنــت الفقــرة ج شــروط تفعيل الفقرتيــن أ وب لجهة 
عــدم تنفيــذ صفقــات علــى هــذه الورقــة الماليــة خــالل ثــالث 
جلســات متتاليــة أو أن تكــون ا�وامــر المدخلــة علــى نظــام 
مســتثمرين  لعشــرة  وعائــدة  مفتوحــة  اZلكترونــي  التــداول 
علــى ا�قــل وليــس لهــم عالقــة بالشــركة المدرجــة أو شــركة 

الخدمــات والوســاطة. 
أمــا الفقــرة /أ/ فقضــت بأنــه فــي حــال كانــت الورقــة الماليــة 
مطلوبــة علــى الحــد ا�علــى وال يوجــد أي أوامــر علــى الطــرف 
المقابــل وبقيــت هــذه ا�وامــر 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 ــرزاق قاســم مدي ــراً تــم تعييــن الدكتــور عبــد ال وأخي
مأمــون  للدكتــور  خلفــًا  الماليــة  لــ%وراق  دمشــق  لســوق 

للماليــة. وزيــراً  أصبــح  الــذي  حمــدان 

 أداء قطاع التأمين:
تشــير بيانــات بورصــة دمشــق إلــى قطــاع التأميــن اســتحوذ 
بقيمــة  التــداول  حجــم  إجمالــي  مــن   4.4٪ حوالــي  علــى 
وصلــت إلــى نحــو 136 مليــون ليــرة خــالل الفتــرة المذكــورة، 
وكان واضحــًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى ســهم 
العقيلــة للتأميــن التكافلــي ٪49 وســهم المتحــدة للتأميــن 
التــي اســتحوذت علــى نحــو ٪44.7 مــن إجمالــي التــداوالت 
علــى مســتوى قطــاع التأميــن بالســوق وماقيمتــه 61 مليــون 

ليــرة.

ريبور تاج

النسبة من اVجماليقيمة اpسهم المتاولةكمية اpسهم المتداولةاسم الشركةرمز الشركة

AHTهلية للنقلp0.11%20,5023,394,152الشركة ا

ARBS0.11%19,2773,446,449البنك العربي- سورية

BASY4.82%660,565149,375,270بنك عوده سورية

BBSF2.35%215,10172,953,048بنك بيمو السعودي الفرنسي

BSO0.31%37,0099,514,702بنك سورية والمهجر

IBTF
المصرف الدولي للتجارة 

والتمويل
428,08558,922,914%1.90

NAMA
الشركة الهندسية الزراعية 

لالستثمارات - نماء
00%0.00

UG
المجموعة المتحدة للنشر و 

اVعالن و التسويق
204,995%0.00

SIIBسالميV29.51%4,630,029915,014,765بنك سورية الدولي ا

AVOC
الشركة اpهلية لصناعة الزيوت 

النباتية
178,26777,542,054%2.50

BBS0.11%26,6473,528,409بنك بيبلوس- سورية

UIC1.96%341,08060,914,345الشركة المتحدة للتأمين

AROP0.02%4,550715,975السورية الدولية للتأمين - أروب

أداء الشركات المدرجة في سوق دمشق ل`وراق المالية في عام ٢٠١٦
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النسبة من اVجماليقيمة اpسهم المتاولةكمية اpسهم المتداولةاسم الشركةرمز الشركة

NIC0.00%759,338الشركة السورية الوطنية للتأمين

QNBS18.38%3,880,626570,058,799بنك قطر الوطني- سورية

BOJSردن - سوريةp0.33%95,72010,118,850بنك ا

SGB0.26%81,1298,139,879بنك سورية والخليج

ATI2.14%659,13766,433,703شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SHRQ2.06%404,51863,911,875بنك الشرق

FSBS21.44%6,575,718664,959,476فرنسبنك - سورية

CHB7.93%1,707,207245,930,283بنك الشام

SAIC
االتحاد التعاوني للتأمين  

(سولديراتي)
35539,050%0.00

SKIC
الشركة السورية الكويتية 

للتأمين
62,5978,032,054%0.26

BBSY3.48%474,726108,047,108بنك البركة - سورية

100.00%20,502,940.003,101,007,489المجموع

ريبور تاج
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النسبة من إجمالي القيمة٪قيمة اpسهم المتاولةكمية اpسهم المتداولةاسم الشركةرمز الشركة

UIC44.7%341,08060,914,345الشركة المتحدة للتأمين

AROP0.5%4,550715,975السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC0.0%759,338الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI48.8%659,13766,433,703شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SAIC
االتحاد التعاوني للتأمين  

(سولديراتي)
35539,050%0.0

SKIC
الشركة السورية الكويتية 

للتأمين
62,5978,032,054%5.9

100.0%1,067,794.00136,144,463.50المجموع

أداء الشركات المدرجة في سوق دمشق ل`وراق المالية في ٢٠١٦
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الدكتور عزيز صقر
رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي اZسالمي

رئيس مجلس إدارة شركة االتحاد العربي Zعادة التأمين
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االقتصادية  ل`وضاع  رؤيتكم  ما 
أبرز  وما  عام  بشكل  الحالية 
هذا  فى  تواجهنا  التى  التحديات 

الصدد؟
عصب  (االقتصاد  دائمًا  يقال  كما 
الوضع  يعكس  حيث  الحياة)، 
تأثر  وقد  للمواطنين،  المعيشي 
ل%زمة  نتيجة  بشدة  السوري  االقتصاد 
التي مرت بسورية، والتي أعادت عجلة 
أن  بعد  الوراء،  إلى  السوري  االقتصاد 

كان يُصنف على أنه اقتصاد واعد.
ا�زمة  خالل  سورية  تعرضت  لقد 
اقتصادي  وحصار  جائرة  لعقوبات 
التحتية  للبنى  ممنهج  ولتدمير  ظالم 
أثر  االقتصادية،  النشاطات  لمختلف 
وكان  الحياة،  مناحي  مختلف  على 
بهذه  المتأثرين  أكثر  هو  المواطن 
التحديات  من  يعتبر  وهذا  العقوبات 
النهوض  أعاقت  التي  الكبيرة 

االقتصادي السوري.
أن  بآخر  أو  بشكل  القول  ويمكننا 
تحوًال  شهد  قد  السوري  االقتصاد 
الكلية  مؤشراته  في  استثنائيًا  سلبيًا 
البالد،  بها  تمر  التي  ا�زمة  جراء 
ا�نشطة  مراحل  تقسيم  ويمكننا 
ا�زمة  خالل  سورية  في  االقتصادية 
إلى ثالثة مراحل أولها مرحلة الصدمة 
والتي  ل%زمة  ا�ولين  العامين  في 
النمو  في  كبيراً  تراجعًا  شهدت 
هذه  امتصاص  مرحلة  تم  االقتصادي، 
عمر  من  الثالث  العام  في  الصدمة 
أجل  من  العمل  نحو  والتحول  ا�زمة 
النهوض بالواقع االقتصادي وشهدت 
لعجلة  جزئي  دوران  المرحلة  هذه 

المرحلة  أما  االقتصادية،  ا�نشطة 
الثالثة وهي ا�هم في العامين الرابع 
محاوالت  وشهدت  ل%زمة  والخامس 
على  االقتصادي  بالواقع  للنهوض 
من  بعضًا  فنجد  المستويات  جميع 
قد  الرئيسية  اZنتاجية  القطاعات 
بفضل  وهذا  التعافي  مسيرة  بدأت 
الجيش  حققها  التي  االنتصارات 
كبيرة  أجزاء  وتحريره  السوري  العربي 
المجموعات  عليها  تسيطر  كانت 
أن  القول  نستطيع  لذلك  اZرهابية، 
الصمود  استطاع  السوري  االقتصاد 
تشير  كانت  التي  التوقعات  كل  رغم 
مايتعرض  كل  ورغم  كليًا  انهياره  إلى 
البنية  ورغم  خارجية،  ضغوط  من  له 
التدمير  نتيجة  الضعيفة  االقتصادية 
والخسائر وا�ضرار، التي سببتها الحرب 

على االقتصاد الوطني.

المصرفي  القطاع  واقع  ترون  كيف 
ست  حوالي  مرور  بعد  سورية  في 

سنوات على اpزمة؟
انهيار  على  الكثيرون  راهن  لقد 
مع  السوري  المصرفي  القطاع 
وخالفًا  أنه  إال  سورية،  في  ا�زمة  بداية 
الصمود  استطاع  التوقعات  لجميع 
متين  مصرفي  قطاع  أنه  على  وبرهن 
في  الصمود  على  مقدرته  اثبت 
التي  والمتغيريات  التحديات  مواجهة 
يحدث  ولم  ا�زمة،  طيلة  لها  تعرض 
أمام  أبوابه  البنوك  من  أي  أغلق  أن 
تلبية  مجال  في  السيما  المتعاملين 
لها  تعرض  التي  الكبيرة  السحوبات 
أكسبه  مما  ا�زمة،  بداية  مع  خاصة 

كونه  عزز  الذي  ا�مر  المتعاملين  ثقة 
وعزز  المودعين  �موال  ا�من  المالذ 
مواجهة  في  الصمود  على  قدرته  من 
من  يجعل  كله  وهذا  الصدمات، 
الرئيس  الداعم  المصرفي  القطاع 
استثمار  خالل  من  الوطني  لالقتصاد 
المشروعات  في  المودعين  أموال 
االقتصادية التي تنعكس في النتيجة 
بالدرجة  المواطن  مصلحة  على 

ا�ولى.

القطاع  كفاءة  ترون  وكيف 
الوطني  االقتصاد  لدعم  المصرفي 
المرحلة  هذه  في  سورية  في 

الصعبة التي تمر بها البالد؟
عصب  «االقتصاد  سابقًا  قلت  كما 
الحياة» والقطاع المصرفي هو عصب 
السورية  المصارف  وتؤكد  االقتصاد، 
يومًا بعد يوم قوتها ومتانتها وقدرتها 
ومساهمتها  التحديات  مواجهة  على 
الوطني  االقتصاد  بناء  في  الفعالة 
بها  تمر  التي  الحرجة  المرحلة  رغم 
المصرفي  القطاع  تمكن  وقد  البالد.، 
الدعم  بتقديم  االستمرار  من  السوري 
الرغم  على  االقتصادية  للفعاليات 
القطاع  هذا  ويعمل  ا�زمة،  امتداد  من 
للمشاريع  الالزم  التمويل  تأمين  على 
المناطق  في  خاصة  االنتاجية 
المتوسطة  والمشاريع  الصناعية 
ايجابًا  انعكس  الذي  ا�مر  والصغيرة 
وبشكل  التدريجي  التعافي  خالل  من 
االقتصاد  قطاعات  من  لعدد  ملحوظ 

الوطني.
إلى  أشير  أن  لي  اسمحوا  وهنا 

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sp

ring
 Issue

  I  2
0
1
7



حوار العدد Issue 25

12

القطاع  أداء  على  طرأ  الذي  التعافي 
المصرفي الخاص مؤخراً والذي يتضح 
حتى  الودائع  إجمالي  ارتفاع  خالل  من 
 ٢٠١٦ العام  من  الثالث  الربع  نهاية 
العام  بنهاية  مقارنة   ٪  ٪٣٩٫٦ بنسبة 
قدرة  على  واضح  دليل  وهذا   ٢٠١٥
المصارف السورية على جذب الودائع 
لما تتمتع به من ثقة كبيرة لدى أبناء 
إجمالي  ارتفع  كما  السوري،  المجتمع 
لمختلف  الممنوحة  التمويالت 
 ٪٧٫٢ بنسبة  االقتصادية  ا�نشطة 

بينما ارتفعت أرباح البنوك الخاصة

الثالث  الربع  نهاية  حتى   ٪٦٩٫٥ بنسبة   
قدرة  على  دليل  وهذا   ٢٠١٦ العام  من 
إلى  وعودتها  الصمود  على  البنوك 
بأدائها  الثقة  يزيد  الذي  ا�رباح  تحقيق 
والدور  االقتصادية  التنمية  في  ودورها 

الذي ستلعبه في المرحلة القادمة.
تطورت  فقد  المثال  سبيل  وعلى 
سورية  بنك  أعمال  كبير  بشكل 
يتعلق  فيما  اZسالمي  الدولي 
و  وا�رباح  التمويالت  بإجمالي 
المساهمين  حقوق  و  الموجودات 
ففي  التشغيلي  الدخل  اجمالي  و 
الموجودات  بلغت   :/٢٠١٦/ عام 
وحقوق  ل.س   [٢٠١٫٢٨٨٫٨٦٠٫٠٠٧]
 [٢٦٫٧٦٦٫٢٦٢٫٢٤٦] المساهمين 
التشغيلي  الدخل  واجمالي  ل.س، 

[١٣٫٢١٩٫٨٨٠٫٢٥٤] ل.س

ما هي استراتيجية البنك في مرحلة 
إعادة إعمار سورية؟

لتمويل  الالزمة  ا�موال  إن  شك  ال 
كبيرة  سورية  في  اZعمار  إعادة  عملية 
دفعة  تأمينها  يمكن  وال  وضخمة 
التحدي  هو  التمويل  ويعتبر  واحدة، 
ا�كبر كون هذه ا�موال ستذهب إلى 

مشاريع طويلة ا�مد.
التي  والقروض  المالي  القطاع  ويعد 
االقتصاد  عصب  المصارف  تمنحها 
في جميع دول العالم، إال أن المصارف 
أعتقد  ال  والخاصة  العامة  السورية 
اZعمار  إعادة  تمويل  على  قادرة  أنها 

لوحدها.
اهتمامًا  اZعمار  إعادة  عملية  تتطلب 
وتفعيل  المصارف  بقطاع  استثنائيًا 
في  تساعد  التي  التشريعات  بعض 
جديدة  استثمارية  أدوات  استخدام 
رأسها  وعلى  االعمار  لغايات  توجه 
سيكون  التي  اZسالمية  الصكوك 
سيولة  توفير   في  جداً  كبير  دور  لها 

تخصص لهذه الغاية.
الدولي  سورية  لبنك  وبالنسبة 
اZسالمي فهو جاهز للعب أي دور يناط 
والمستقبلية  الحالية  المرحلة  في  به 
وأود  كما  المتاحة  اZمكانيات  ضمن 
بجاهزية  يتمتع  البنك  أن  إلى  اZشارة 
البشرية  الكوادر  مستوى  على  عالية 
التعامل  على  قادرة  وهي  واZدارية 
وأنواع  الحالية  المتغيرات  مختلف  مع 

التمويل الذي يمكن منحه.

لبنك  االستراتيجية  اpهداف  من 
االلتزام  اVسالمي،  الدولي  سورية 
تقديم  في  العالية  بالجودة 
المتعاملين  لجميع  الخدمات 
أنكم  تعتقدون  فهل  البنك،  مع 
ا�يزو  شهادة  على  وبحصولكم 

العالمية وصلتم إلى ماتريدون؟
للحصول  البنك  سعي  جاء  لقد 
إنطالقًا   ٢٠٠٨  :٩٠٠١ ا�يزو  شهادة  على 
العليا  البنك  إدارة  وإدراك  حرص  من 
الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  بأهمية 
اZسالمي  الدولي  سورية  بنك  في 
وذلك سعيًا منها إلى تقديم الخدمة 
القدرة  وزيادة  عالية  وبكفاءة  ا�فضل 

التنافسية في السوق. 

في  الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  إن 
لتحقيق  أساسيًا  مطلبًا  يعد  البنك 
فهي  التميز،  إلى  وصوًال  النجاح 
واZنتاجية،  الكفاءة  زيادة  في  تساهم 
وتطويراً  العمالء  رضى  وتحقيق 
عملها،  وأساليب  البشرية  للموارد 
الخدمات  تحسين  إلى  باZضافة 
اZدارية  والممارسات  با�داء  واZرتقاء 
أدوات  واستحداث  اZجراءات  وتبسيط 
تنظيم  على  تساعد  جديدة  تقنية 
عن  الضغط  وتخفيف  ا�عمال 
أداء  عن  الرضى  وزيادة  الموظفين 

وخدمات البنك.

أمر  الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  إن 
الجودة  وأساليب  أنظمة  �ن  ضروري 
خدمة  أفضل  تحقيق  في  تساعد 
التغير  وتلبي  العمالء،  ترضي 

نحن فخورون بالحصول 
على هذه الشهادة التي 

تؤكد حرصنا المستمر على 
تقديم أفضل الخدمات 
والمنتجات المصرفية

,,

,,
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والصعوبات التي فرضتها ا�زمة سوف 
المستقبل  في  كبير  دور  له  يكون 
باعتباره  والتمويل  اZعمار  إعادة  في 
جمع  في  لدوره  ومهما  حيويًا  مطلبًا 
استثمارات،  إلى  وتحويلها  المدخرات 
إضافة إلي جذب االستثمارات ا�جنبية 
ا�كثر  المشاريع  لتمويل  وتوجيهها 
يخدم  بما  وربحية،  وإنتاجية  كفاءة 
االقتصاد  ويدعم  التنمية  عملية 
كبيراً  نمواً  أتوقع  وبالتالي  الوطني 
بشكل  السورية  المصارف  أعمال  في 
وجه  على  اZسالمية  والمصارف  عام 

الخصوص خالل السنوات المقبلة.

ضبط  مع  العمالء  لمتطلبات  الدائم 
المشاكل  لتجنب  الداخلية  العمليات 
إليه  يسعى  ما  هو  وهذا  وا�خطاء، 

بنك سورية الدولي اZسالمي.

على  بالحصول  فخورون  ونحن 
حرصنا  تؤكد  التي  الشهادة  هذه 
المستمر على تقديم أفضل الخدمات 
والمتوافقة  المصرفية  والمنتجات 
كما  اZسالمية،  الشريعة  أحكام  مع 
المصرف  التزام  على  تأكيد  إنها 
بتقديم  والمساهمين  العمالء  أمام 
اZسالمية  المصرفية  المالية  الحلول 
كافة  على  مركزه  يعزز  ما  المتميزة، 

المستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

قطاع  لنمو  توقعاتكم  هي  ما 
سورية  في  اVسالمية  الصيرفة 
هي  وما  القادمة  السنوات  خالل 
لتلبية  طرفكم  من  االستعدادات 

احتياجات هذا النمو؟
رغم حداثته في السوق السورية حقق 
خالل  اZسالمي  المصرفي  القطاع 
نمو  معدالت  ا�زمة  ماقبل  سنوات 
المصارف  تصل  سوف  وكانت  عالية، 
اZسالمية لبلوغ أقصى إمكاناتها لوال 

ا�حداث التي تشهدها سورية.  

أن  استطاع  الذي  القطاع  أن  وأعتقد 
يصمد طوال الفترة الماضية من عمر 
التحديات  مواجهة  واستطاع  ا�زمة 
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الصيرفة  قطاع  يعاني  هل 
اVسالمية من نقص الخبرات؟ كيف 

يمكن التغلب على هذا التحدي؟
أن  على  اZطار  هذا  في  التأكيد  أود 
العمل  قطاع  في  الوطنية  الكوادر 
قدرة  أثبتت  قد  اZسالمي  المصرفي 
في  التطورات  مواكبة  على  كبيرة 
أسهمت  وقد  مميز،  بشكل  العمل 
هذا  تطوير  في  كبيرة  إسهامات 
المصارف  سمعة  وترسيخ  القطاع 
اكتسب  وقد  فيها،  تعمل  التي 
خبرات  القطاع  هذا  في  العاملون 
با�مور  معرفتهم  وتعمقت  واسعة 
المالية بل وأصبحوا أكثر دراية بكيفية 
مع  متوافقة  ومنتجات  أدوات  ابتكار 
الينفي  هذا  ولكن  اZسالمية  الشريعة 
وبرامج   لدورات  المستمرة  الحاجة 
تعليمية  متخصصة تتيح الفرصة أمام 
الصيرفة  قطاع  دخول  في  الراغبين 
هذا  في  بالعمل  االلتحاق  اZسالمية 
بنك  يوليه  ما  وهذا  مباشرًة،  القطاع 
أهمية  اZسالمي  الدولي  سورية 
التدريبية  الدورات  خالل  من  كبيرة 
لموظفيه  يقيمها  التي  المستمرة 
من  الوظيفية  مستوياتهم  بكافة 
أحدث  على  المستمر  االطالع  أجل 
عمل  في  والتحديثات  التطورات 

الصيرفة اZسالمية.
سد  أجل  ومن  أنه  إلى  اZشارة  وأود 
الكوادر  في  مستقبلي  نقص  أي 
المصارف  من  المطلوب  فإن  البشرية 
اZسالمية خالل المرحلة المقبلة، تعزيز 
المؤسسات  مع  والتعاون  التنسيق 
المختصة  ا�كاديمية  التعليمية 

بالمصرفية اZسالمية لتشجيع الكوادر 
على مواكبة أحدث التطورات التقنية 
في هذا القطاع السريع النمو، بهدف 
والكفاءات  المواهب  توفير  ضمان 
ليس  و  القطاع.  احتياجات  تلبي  التي 
الدولي  سورية  بنك  بين  اتفاق  توقيع 
إال  مؤخراً  اليرموك  وجامعة  اZسالمي 

خطوة على هذا الطريق .

قطاع  مع  العالقة  تصفون  كيف 
شركات  من  بمكوناته  التأمين 
المتبادلة  الخدمات  وماهي  واتحاد 

بينكم؟
الدولي  سورية  مصرف  أن  الحقيقة 
التواصل  إلى  يسعى دائما  اZسالمي 
تعاون  وهنالك  التأميني  القطاع  مع 
التي  القضايا  بعض  في  ايجابي 
الفائدة  وتحقق  ا�طراف  كافة  تهم 
المثال  سبيل  على  -ونورد  المتبادلة 
التأمين  شركات  مع  المصرف  تواصل 
على  تامين  وثائق  إصدار  اجل  من 
بالنسبة  الممتلكات  أو  ا�شخاص 
لزبائنه  يمنحها  التي  القروض  لمبالغ 
حقوقه  ضمان  على  منه  حرصا  وذلك 
تحقيق  وكذلك  القروض  مبالغ  في 
خالل  من  التأمين  لشركات  فائدة 
ا�قساط التي ستحصل عليها من بيع 
إلى  نطمح  الواقع  في  لكننا  الوثائق . 
هذين  بين  المثمر  التعاون  من  المزيد 
الدائم  التشاور  إلى  ونحتاج  القطاعين 
العالقات  هذه  تطوير  آلية  لبحث 
ويعرف  المصارف  عبر  التأمين  ومنها 
  Bancassurance االنكليزية:  باللغة 
التأمين  من  النوع  هذا  أصبح  فقد 
شائعا في الدول المتقدمة، بينما نجد 

العربي  الوطن  في  جدا  محدودا  أثره 
مع  دراسة  إلى  يحتاج  فهو  لذلك   -
على  والمشرفة  المنظمة  الجهات 
السوري  واالتحاد  التأمين  صناعة 
لشركات التأمين لوضع تصور معين 
أمام  المجال  فسح  يمكن  خالله  من 

المصارف للقيام بعمليات التأمين . 
الساحة  على  نالحظ  أن  ويمكن 
لديها  المصارف  بعض  أن  الدولية 
واحدة  لمجموعة  تتبع  تأمين  شركات 
التأمينية  المنتجات  بتسويق  بدأت 
عبر  لها  التابعة  التأمين  لشركات 
نجده  الواقع  وهذا  المصرفية-  الفروع 
قائما في السوق السوري إذ أن العديد 
برؤوس  ساهمت  قد  المصارف  من 
من  وبالرغم  التأمين  شركات  أموال 
سنوات  عشرة  عن  تزيد  فترة  انقضاء 
السوري  التأمين  سوق  انفتاح  على 
الناظمة  التشريعات  بان  نالحظ 
بنود  أية  تتضمن  ال  التأمين  لصناعة 
بالرغم  المصارف  عبر  بالتأمين  تتعلق 
اZجراء  هذا  حققه  الذي  النجاح  من 
عمليات  في  الدولي  الصعيد  على 

التسويق . 
في  البحث  بان  نعتقد  فإننا  لذلك 
للتسويق  وتشريعات  قواعد  إيجاد 
يحقق  سوف  المصارف  عبر  التأميني 
وذلك   ، للقطاعين  و  مزدوجة  فائدة 
سوف  المصارف  عبر  التسويق  �ن 
الزيادة  في  كبير  حد  والى  يساهم 
إلى  إضافة  التأمين،  �قساط  اZنتاجية 
الحد  و  التسويق  عمليات  تسهيل 
لشركات  فروع  انتشاء  تكاليف  من 
تخفيف  و  المدن   كافة  في  التأمين 

العبء اZداري في إجراءات التأمين . 
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عمــًال   بأحــكام المــادة /٢٥/ مــن المرســوم التشــريعي /٤٣/ لعــام ٢٠٠٥ صــدر القــرار رقــم ٣٤٥ لعــام ٢٠١٠ المعــدل 
للقــرار رقــم /٩/ لعــام ٢٠٠٦ الناظــم لعمــل شــركات إدارة النفقــات والتأميــن الصحــي وبموجــب ذات القراريــن تــم توفيــق 
أوضــاع والتراخيــص لســبع شــركات ،حيــث تتولــى إدارة محفظــة التأميــن الصحــي لشــركات التأميــن وفيمــا يلــي نبــذة 

عــن هــذه الشــركات:

تقرير عن أعمال شركات إدارة نفقات التأمين 

الصحي لغاية نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٦

ريبور تاج

تاريخ المزاولةالشكل القانونيرأس المالالشركة

2006/6/22محدودة المسؤولية٥٠ مليون ليرة سوريةشركة ميدكسا

2006/8/11مساهمة مغلقة٥٠ مليون ليرة سوريةشركة إيمبا

2007/3/1محدودة  المسؤولية٥٠ مليون ليرة سوريةشركة الخدمات المميزة

2007/3/1مساهمة مغلقة٢٠٠ مليون ليرة سوريةشركة غلوب ميد

2008/10/30محدودة المسؤولية٥٠ مليون ليرة سوريةشركة ميد سير

2008/11/6محدودة المسؤولية٥٠ مليون ليرة سوريةشركة كير كارد

2013/3/28محدودة المسؤولية٧٥ مليون ليرة سوريةشركة الرعاية الطبية

المصدر هيئة اVشراف على التأمين
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وفيمــا يلــي نقــدم إحصائيــة عــن أعمــال شــركات إدارة نفقات 
الجــداول  ضمــن  الســورية،  الســوق  فــي  الصحــي  التأميــن 

والرســومات والشــرح كمــا يلــي:

١-أعداد المؤمنين تأمينًا صحًي:

ســوريا  فــي  الصحــي  التأميــن  فــي  المؤمنيــن  عــدد  بلــغ 
 ،٢٠١٦ لعــام  الثالــث  الربــع  نهايــة  لغايــة  مؤمنــًا    (٧٥٣,٥٩٨)
يتوزعــون علــى ســبع شــركات إدارة، أكبــر عــدد مؤمنيــن لــدى 
شــركة غلــوب ميــد ١٨٤,٢٤٢ مؤمنــًا، وأصغــر عــدد مؤمنيــن 
ــاه  ــًا، والجــدول أدن لــدى شــركة الرعايــة الطبيــة ٧٢,٠٦٦ مؤمن
يوضــح توزيــع عــدد المؤمنيــن علــى شــركات إدارة النفقــات 

الطبيــة:

٢- إجمالي عدد المطالبات للمؤمنين:

بلــغ إجمالــي عــدد المطالبــات (٤,٧٦٠,٩١٤) مطالبــة، بمعــدل 
الربــع  نهايــة  لغايــة  مؤمــن  لــكل  مطالبــة   (٦,٣٢) وســطي 

الثالــث لعــام ٢٠١٦، وفــق مايلــي:

نسبة كل شركة من جميع القطاعات 

توزيع أعداد المؤمنين ونسبهم لدى شركات إدارة النفقات

نسبة كل شركة من المؤمنون الشركة
إجمالي المؤمنين 

24.45%184,242 شركة غلوب ميد 

15.61%117,609 شركة الخدمات المميزة 

14.64%110,302 شركة إيمبا

14.33%107,979 شركة ميدكسا 

11.62%87,551 شركة كيركارد 

9.80%73,849 شركة ميدسير 

9.56%72,066 شركة الرعاية الطبية  

100%753,598ا لمجموع

إجمالي عدد المطالبات

إجمالي عدد عدد  المؤمنينالشركة
المطالبات

المعدل 
الوسطي لعدد 

المطالبات لكل 
مؤمن (تقريبا)

184,2421,001,1645 شركة غلوب ميد 

117,6091,049,7409 شركة الخدمات المميزة 

107,979771,3807 شركة إيمبا

110,302475,0724 شركة ميدكسا 

87,551862,68610 شركة كيركارد 

73,849406,7836 شركة ميدسير 

72,066194,0893 شركة الرعاية الطبية  

753,5984,760,9146ا لمجموع

 شركة غلوب ميد

%24

 شركة الخدمات المميزة

%16

 شركة كيركارد

%12

 شركة ايمبا

%15

شركة ميدكسا

%14

شركة ميدسير

%10
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الرعاية الطبية

%9 

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

12

10

8

6

4

2

-

شركة
غلوب ميد

شركة
كيركارد

شركة
كيركارد

شركة
ميدكسا

شركة
ميدكسا

شركة
ميدسير

شركة
إيمبا

شركة
غلوب ميد

شركة
ميدسير

شركة
إيمبا

شركة
الرعاية الطبية

شركة
الرعاية الطبية

إجمالي عدد المطالبات

المعدل الوسطي لعدد المطالبات لكل مؤمن (تقريبًا)

إجمالي عدد المطالبات

المعدل الوسطي لعدد المطالبات
لكل مؤمن (تقريبًا)
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ريبور تاج

٣- توزيع أعداد المؤمنين على القطاعات:

١- قطاعات المؤسسة العامة السورية للتأمين:
بلــغ إجمالــي عــدد المؤمنيــن فــي جميــع قطاعــات المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن (٦٥١,٤٧٨) مؤمــن، وبلــغ إجمالــي 

عــدد المطالبــات (٤,٤٤٠,٣١٩) مطالبــة، قيمتهــا (٧,٧٠٥,٦٧٤,٧٧١) ل.س، متوزعيــن علــى قطاعيــن وفــق مايلــي:
القطاع اVداري (العاملون في الدولة):

(( تقــوم الدولــة بتســديد(٥,٠٠٠) ل.س ويتحمــل المؤمــن (٣,٠٠٠)ل.س)) بلغــت أعــداد المؤمنيــن فــي القطــاع اZداري (٥٩٩,٨٧٢) 
مؤمنــًا، وبلــغ إجمالــي عــدد المطالبــات (٤,٠٤٣,٧٣٥) مطالبــة، قيمتهــا (٦,٩٢٠,٧٩٥,٨٣٠)ل.س، يتوزعــون علــى الشــركات كمــا 

يلي:  

باقي القطاعات المؤسسة العامة السورية للتأمين (العقود الجماعية- عقود اpفراد  والعائالت): 
بلــغ عــدد المؤمنيــن (٥١,٦٠٦) مؤمــن، بلــغ إجمالــي عــدد المطالبــات (٣٩٦,٥٨٤) مطالبــة وقيمتهــا (٧٩٠,٣٦٢,٦١٥) ل.س، (لــم 

يتــم لنــا معرفــة القســط التأمينــي لهــذه العقــود)، يتوزعــون علــى الشــركات كمايلــي:

٢- قطاع شركات التأمين الخاصة: 
مطالبــة   (٣١١,١٠٧) المطالبــات  عــدد  إجمالــي  وبلــغ  مؤمنــًا،   (٨٠,١٧٤) الخاصــة  الشــركات  فــي  المؤمنيــن  عــدد  بلــغ 
قيمتها(١,١٠٧,٧٥٥,١٤٢)ل.س،(لــم يتــم لنــا معرفــة القســط التأمينــي لهــذه العقــود)، يتوزعــون علــى الشــركات كمايلــي:

عدد المؤمنين القطاع االداري

إجمالي مبالغ المطالباتالمعدل الوسطي للمطالباتإجمالي عدد المطالبات  عدد المؤمنين  الشركة

104,997576,0345.49876,374,243 شركة غلوب ميد 

97,004908,4619.371,473,254,043 شركة الخدمات المميزة 

69,724831,99111.931,278,511,836 شركة كيركارد 

97,190402,0784.14700,301,834 شركة إيمبا 

103,776730,6567.041,369,999,721 شركة ميدكسا 

72,712402,0825.53903,926,423 شركة ميدسير 

54,469192,4333.53318,427,730 شركة الرعاية الطبية 

599,8724,043,7356.746,920,795,830ا لمجموع

عدد المؤمنين باقي القطاعات

إجمالي مبالغ المطالباتالمعدل الوسطي للمطالباتإجمالي عدد المطالبات  عدد المؤمنين  الشركة

25,670186,7827.28328,940,738 شركة غلوب ميد 

7,63386,71511.36155,639,393 شركة الخدمات المميزة 

6994,9537.099,092,597 شركة كيركارد 

12,32472,9245.92193,444,841 شركة إيمبا 

4,20340,7249.6987,704,754 شركة ميدكسا 

1,0774,4864.1710,056,619 شركة ميدسير 

---- شركة الرعاية الطبية 

51,606396,5847.68784,878,941ا لمجموع

عدد المؤمنين شركات التأمين الخاصة

إجمالي مبالغ المطالباتالمعدل الوسطي للمطالباتإجمالي عدد المطالبات  عدد المؤمنين  الشركة

53,575238,3484.45902,028,799 شركة غلوب ميد 

12,97254,5644.21146,100,127 شركة الخدمات المميزة 

12,77917,9101.4058,613,143 شركة كيركارد 

788700.09139,230 شركة إيمبا 

---- شركة ميدكسا 

602153.58873,844 شركة ميدسير 

---- شركة الرعاية الطبية 

311,1073.881,107,755,142 80,174ا لمجموع
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توزيع المؤمنين على القطاعات الثالث لغاية نهاية الربع الثالث ٢٠١٦ 

الشركة
 عدد المؤمنين 
القطاع اVداري 

(حكومي) 

نسبة توزيع 
المؤمنين 

اVداري على كل 
شركة

 عدد المؤمنين 
باقي القطاعات 

(المؤسسة) 

نسبة توزيع 
المؤمنين باقي 
القطاعات على 

كل شركة

 عدد المؤمنين 
شركات التأمين 

نسبة توزيع 
المؤمنين 

شركات التأمين 
على كل شركة

صناديق (الرعاية 
الطبية)

نسبة توزيع 
صناديق الرعاية 
على كل شركة

 مجموع عدد 
المؤمنين 

 شركة غلوب 
ميد 

104,997%1825,670%5053,575%67--184,242

 شركة الخدمات 
المميزة 

97,004%167,633%1512,972%16--117,609

107,979----8%174,203%103,776 شركة ميدكسا 

110,302--0.98%24788%1612,324%97,190 شركة إيمبا 

2087,551%164,349%1.3512,779%12699%69,724 شركة كيركارد 

73,849--0.07%260%121,077%72,712 شركة ميدسير 

 شركة الرعاية 
الطبية  

54,469%9----17,597%8072,066

100753,598%10021,946%10080,174%10051,606%599,872ا لمجموع

ــركات إدارة  ــن ش ــرًة م ــا مباش ــم إداراته ــة وتت ــات اعتباري ــل لجه ــة التموي ــق ذاتي ــة (صنادي ــق الرعاي ٣- صنادي
ــي):  ــن الصح ــات التأمي نفق

بلــغ عــدد المؤمنيــن (٢١,٩٤٧) مؤمنــًا، وبلــغ إجمالــي عــدد المطالبــات (٩,٤٨٨)مطالبــة قيمتهــا (٣٦,١٥٦,٨٦٤) ل.س، متوزعــة 
علــى شــركتي إدارة كمايلــي:

عدد المؤمنين صناديق الرعاية

إجمالي مبالغ المطالباتالمعدل الوسطي للمطالباتإجمالي عدد المطالبات  عدد المؤمنين  الشركة

4,3497,8321.8018,921,773 شركة كيركارد 

17,5971,6560.0917,235,091 شركة الرعاية الطبية 

21,9469,488236,156,864ا لمجموع
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د- نسبة كل شركة من إجمالي المؤمنين:

إن نســب المؤمنيــن فــي القطــاع اZداري ٧٩٫٦٠٪، وفــي باقــي 

قطاعــات المؤسســة العامــة الســورية ٦٫٨٥٪، وفــي شــركات 

مــن   ٪٢٫٩١ الرعايــة  صناديــق  وفــي    ،٪١٠٫٦٤ الخاصــة  التأميــن 

إجمالــي المؤمنيــن للقطاعــات ، ويتوزعــون علــى الشــركات 

كمايلــي: شــركة غلــوب ميــد مــن إجمالــي عــدد المؤمنيــن 

٢٤٫٤٥٪، والخدمــات المميــزة مــن إجمالــي عــدد المؤمنيــن 

المؤمنيــن  عــدد  إجمالــي  مــن  إيمبــا  شــركة   ،٪١٥٫٦١ بنســبة 

عــدد  إجمالــي  مــن  ميدكســا  وشــركة   ،  ٪١٤٫٦٤ بنســبة 

المؤمنيــن بنســبة ١٤٫٣٣٪، وشــركة كيــر كارد مــن إجمالــي 

عــدد المؤمنيــن بنســبة ١١٫٦٢٪ وشــركة ميدســير مــن إجمالــي 

الطبيــة  الرعايــة  وشــركة   ،٪٩٫٨٠ بنســبة  المؤمنيــن  عــدد 

بنســبة ٩٫٥٦٪ مــن إجمالــي عــدد المؤمنيــن.

وتمثــل توزيــع أعــداد المؤمنيــن مــن جميــع شــركات 

لكافــة  النفقــات  إدارة  شــركات  علــى  التأميــن 

القطاعــات  كمــا يلــي:

- المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن( قطــاع إداري- 

باقــي القطاعــات):

١- القطاع اZداري(العاملين لدى الدولة):

بلغــت نســبته ٧٩٫٦٠٪مــن إجمالــي عــدد المؤمنيــن لجميــع 

شــركات  علــى  المؤمنيــن  أعــداد  نســب  وتتــوزع  الشــركات 

 ٪٥٧ بنســبة  ميــد  غلــوب  شــركة  كمايلــي:  النفقــات  إدارة 

مــن  إجمالــي مؤمنيهــا، وشــركة ميدكســا بنســبة ٩٦٫١٪ مــن  

إجمالــي مؤمنيهــا، وشــركة إيمبــا بنســبة ٨٨٫١٪ مــن  إجمالــي 

مــن    ٪٨٢٫٥ بنســبة  المميــزة  الخدمــات  وشــركة   ، مؤمنيهــا 

مــن    ٪٩٨٫٥ بنســبة  ســير  ميــد  وشــركة   ، مؤمنيهــا  إجمالــي 

مــن    ٪٧٩٫٦ بنســبة  كيــركارد  وشــركة   ، مؤمنيهــا  إجمالــي 

 ٪٧٥٫٦ بنســبة  الطبيــة  الرعايــة  وشــركة  مؤمنيهــا،  إجمالــي 

مــن  إجمالــي مؤمنيهــا.

٢- باقــي قطاعــات المؤسســة العامــة (العقــود الجماعيــة- 

عقــود ا�فــراد و العائــالت) :

وبلغــت نســبته ٦٫٨٥٪ مــن إجمالــي عــدد المؤمنيــن لجميــع 

الشــركات، وتتــوزع نســب أعــداد المؤمنيــن علــى شــركات 

 ٪١٣٫٩ بنســبة  ميــد  غلــوب  شــركة  كمايلــي:  النفقــات  إدارة 

مــن  إجمالــي مؤمنيهــا ، وشــركة الخدمــات المميــزة بنســبة 

بنســبة  كارد  كيــر  وشــركة   ، مؤمنيهــا  إجمالــي  مــن    ٪٦٫٥

 ٪١١٫٢ بنســبة  إيمبــا  وشــركة  مؤمنيهــا،  إجمالــي  مــن     ٪٠٫٨

مــن  إجمالــي مؤمنيهــا،و شــركة ميدكســا بنســبة ٣٫٩٪ مــن  

إجمالــي مؤمنيهــا، شــركة ميــد ســير بنســبة ١٫٥٪ مــن  إجمالــي 

مؤمنيهــا ، شــركة الرعايــة الطبيــة بنســبة ٠٪ .

شركات التأمين الخاصة:

بلغــت نســبته ١٠٫٦٤٪ مــن إجمالــي عــدد المؤمنيــن لجميــع 

٢٩٫٠٨٪،شــركة  ميــد  غلــوب  شــركة  علــى  تتــوزع  الشــركات، 

شــركة   ،٪١١٫٠٣ مؤمنيهــا  إجمالــي  مــن   المميــزة  الخدمــات 

إيمبــا ٠٫٧١٪ مــن  إجمالــي مؤمنيهــا ، شــركة كيــر كارد١٤٫٦٠٪ 

مــن  إجمالــي مؤمنيهــا ، وشــركة ميدســير ٠٫٠٨٪ مــن  إجمالــي 

مؤمنيهــا ، مــن  إجمالــي مؤمنيهــا شــركة ميدكســا ٠٪، شــركة 

الرعايــة الطبيــة ٠٪.

صناديق الرعاية:

وبلغــت نســبته ٢٫٩١٪ مــن إجمالــي عــدد المؤمنيــن لجميــع 

كيــركارد  شــركة  فقــط  شــركتين  علــى  تتــوزع   ، الشــركات 

الطبيــة  الرعايــة  ،وشــركة  مؤمنيهــا  إجمالــي  مــن   ٪٤٫٩٧

مؤمنيهــا. إجمالــي  مــن   ٪٢٤٫٤٢

ريبور تاج
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الشركة
 نسبة المؤمنين القطاع 

ا:داري من إجمالي 
المؤمنين لكل شركة

 نسبة المؤمنين اباقي 
قطاعات المؤسسة من 
إجمالي المؤمنين لكل 

شركة 

 نسبة المؤمنين شركات 
التأمين 

إجمالي المؤمنين لكل 
شركة 

 نسبة المؤمنين صناديق 
الرعاية من إجمالي 

المؤمنين لكل شركة  
 نسبة كل شركة من جميع 

القطاعات 

100%-29.08%13.93%56.99% شركة غلوب ميد 

100%-11.03%6.5%82.48% شركة الخدمات المميزة 

100%--3.9%96.11% شركة ميدكسا 

100%-0.71%11.2%88.11% شركة إيمبا 

100%4.97%14,60%0.8%79.64% شركة كيركارد 

100%-0.08%1.5%98.46% شركة ميدسير 

100%24.42%-0.0%75.58% شركة الرعاية الطبية  

100%2.91%10.64%6.85%79.60%ا لمجموع

٣- إجمالي مبالغ المطالبات:

ل.س   (٨,٨٤٩,٥٨٦,٧٧٩) المطالبــات  مبالــغ  إجمالــي  بلــغ 
الربــع  نهايــة  لغايــة  المشــفى  وداخــل  خــارج  للمطالبــات 
ل.س   (١,٨٢٤,٩٧٤,٠٩٩) علــى  توزعــت   ،٢٠١٦ لعــام  الثالــث 
للعالجــات داخــل المشــفى و بنســبة ٢١٪، (٧,٠٢٤,٦١٢,٦٧٧) 
علــى  وتوزعــت   ،٪٧٩ بنســبة  المشــفى  خــارج  للعــالج  ل.س 

التالــي: بالنحــو  الشــركات 

 ٪٦٥ المشــفى  داخــل   ٪٣٥ بنســبة  ميــد:  غلــوب  شــركة   -١
الخاصــة  الشــركة  مطالبــات  قيمــة  مــن  المشــفى  خــارج 
داخــل  المطالبــات  اجمالــي  مــن   ٪٨ نســبتها  وبلغــت  بهــا، 
المشــفى و١٥٪ مــن اجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى .

٢-  شــركة الخدمــات المميــزة: بنســبة ١٧٪ داخــل المشــفى ، 
٨٣٪ خــارج المشــفى مــن قيمــة مطالبــات الشــركة الخاصــة 
داخــل  المطالبــات  اجمالــي  مــن   ٪٣ نســبتها  وبلغــت  بهــا، 
المشــفى و ١٧٪ مــن اجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى. 

 ٪٨٢ المشــفى،  داخــل   ٪١٨ نســبتها  ميدكســا:  شــركة   -٣
الخاصــة  الشــركة  مطالبــات  قيمــة  مــن  المشــفى  خــارج 
داخــل  المطالبــات  اجمالــي  مــن   ٪٣ نســبتها  وبلغــت  بهــا، 

المشــفى و ١٣٪ مــن اجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى .

خــارج   ٪٨٦ المشــفى،  داخــل   ٪١٤ نســبتها   إيمبــا:  شــركة   -٤
بهــا،  الخاصــة  الشــركة  مطالبــات  قيمــة  مــن  المشــفى 
 ٪٩ و  المشــفى  داخــل  المطالبــات  اجمالــي  مــن   ٪١ وبلغــت 

. المشــفى  خــارج  المطالبــات  اجمالــي  مــن 

 ٪٨٥  ، المشــفى  داخــل   ٪١٥ نســبتها  كيــركارد:  شــركة   -٥
خــارج المشــفى مــن قيمــة مطالبــات الشــركة الخاصــة بهــا، 
وبلغــت ٢٪ مــن اجمالــي المطالبــات داخــل المشــفى و ١٣٪ 

مــن اجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى .

 ٪٨٧  ، المشــفى  داخــل   ٪١٣ بنســبتها   ميدســير:  شــركة   -٦
الخاصــة  الشــركة  مطالبــات  قيمــة  مــن  المشــفى  خــارج 

بهــا، وبلغــت ١٪ مــن اجمالــي المطالبــات داخــل المشــفى و 
٩٪ مــن اجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى .

و  المشــفى  داخــل   ٪١٧ نســبتها  الطبيــة:  الرعايــة  شــركة   .٧
٨٣٪ خــارج المشــفى مــن قيمــة مطالبــات الشــركة الخاصــة 
بهــا ، وبلغــت ١٪ مــن اجمالــي المطالبــات داخــل المشــفى و 

٣٪ مــن اجمالــي المطالبــات خــارج المشــفى .

النسبة من إجمالي المؤمنين لكل شركة

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sp

ring
 Issue

  I  2
0
1
7



Issue 25

22

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

-

1,600,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

800,000,000

600,000,000

400,000,000

200,000,000

-
شركة

غلوب ميد
شركة

غلوب ميد
شركة

خدمات مميزة
شركة

خدمات مميزة
شركة
ميدكسا

شركة
ميدكسا

شركة
إيمبا

شركة
إيمبا

شركة
كيركارد

شركة
كيركارد

شركة
ميد سير

شركة
ميد سير

شركة
الرعاية الطبية

شركة
الرعاية الطبية

إجمالي مبالغ المطالبات خارج المشفى (ل.س)إجمالي مبالغ المطالبات داخل المشفى (ل.س)إجمالي مبالغ المطالبات لشركات اZدارة (ل.س)

مبالغ المطالبات داخل وخارج المشفىإجمالي مبالغ المطالبات لشركات اVدارة (ل.س)

ريبور تاج

 شركة غلوب ميد

%19
 شركة غلوب ميد

%24

 شركة
الخدمات المميزة

%21

 شركة
الخدمات المميزة

%20

 شركة كيركارد

%17
 شركة كيركارد

%15

 شركة ايمبا

%11
 شركة ايمبا

%10

شركة ميدكسا

%17
شركة ميدكسا

%17

شركة
ميدسير

%11

شركة
ميدسير

%10

شركة الرعاية الطبية   4%شركة الرعاية الطبية   %4

نسبة كل شركة من اجمالي المطالبات داخل  المشفىنسبة كل شركة من اجمالي المطالبات خارج المشفى

           إجمالي مبالغ المطالبات  داخل وخارج المشفى  لغاية نهاية الربع الثالث ٢٠١٦                                        

الشركة
 اجمالي مبالغ المطالبات 

لشركات اVدارة (ل.س) 
 مبالغ مطالبات داخل 

المشفى (ل.س) 
 مبالغ المطالبات خارج 

المشفى (ل.س) 

 نسبة كل شركة من 
اجمالي المطالبات 

خارج المشفى 

 نسبة كل شركة 
من اجمالي 

المطالبات داخل  
المشفى 

 نسبة كل الشركة 
من اجمالي 

مطالبتها داخل 
المشفى 

 نسبة كل الشركة 
من اجمالي 

مطالبتها خارج 
المشفى 

 نسبة كل شركة 
من مطالبات 

داخل المشفى 
من إجمالي 
المطالبات 

 نسبة كل شركة 
من مطالبات 

خارج المشفى 
من إجمالي 
المطالبات 

15%8%65%35%24%19%2,107,343,780743,281,0061,364,062,774 شركة غلوب ميد 

17%3%83%17%20%21%1,774,993,561307,791,5481,467,202,013 شركة الخدمات المميزة 

13%3%82%18%16%17%1,457,704,474263,955,9171,193,748,557 شركة ميدكسا 

9%1%86%14%10%11%893,885,907120,943,774772,942,132 شركة إيمبا 

13%2%85%15%15%16%1,365,139,349209,984,8481,155,154,499 شركة كيركارد 

9%1%87%13%10%11%914,856,886120,908,062793,948,825 شركة ميدسير 

3%1%83%17%4%4%335,662,82158,108,944277,553,877 شركة الرعاية الطبية  

79%21%79%21%100%100%8,849,586,7791,824,974,0997,024,612,677ا لمجموع





Issue 25

24

االكتتــاب هــو عمليــة يحــدد مــن خاللهــا المؤمــن 
شــروط  وبــأي  التأميــن،  لطلــب  قبولــه  مــدى  التأميــن)  (شــركة 

التــي  ا�خطــار  اختيــار  عمليــة  تطويــر  يتضمــن  ذلــك  أن  ســيقبل. 

صممــت لحمايــة محفظــة شــركة التأميــن ، إن االختيــار عكســي 

لعمليــة  التهديــدات  أهــم  احــد  هــو  التأميــن  شــركة  صالــح  ضــد 

االكتتــاب، إن االختيــار العكســي هــو عمــل أفــراد يمثلــون أنفســهم 

باالســتفادة  مباشــر  غيــر  بشــكل  أو  مباشــرة  مهتميــن  آخريــن  أو 

ا�خطــار. تصنيــف  عمليــة  مــن  الماديــة 

إن تأميــن الحيــاة مثــًال مهتــم أساســًا بالوفــاة، أي خطــر الوفــاة فــي 

مجتمــع معيــن. أمــا االكتتــاب فــي التأميــن الصحــي فهــو مهتــم 

أوًال بالمــرض، أي ظاهــرة الحــوادث وا�مــراض فــي مجتمــع معيــن 

يمكــن  الطبــي  التقــدم  إن  وحيــث  للحــادث.  التكلفــة  ومتوســط 

أن يقلــل مــن الوفيــات، إال أنــه يســهم فــي زيــادة معــدالت المــرض، 

فمثــًال لعــدد مــن الســنوات مضــت كان التــوءم الــذي يولــد مبكــراً 

بعــدة شــهور ويــزن بالــكاد رطــًال واحــداً لــم يكــن لــه الفرصــة للبقــاء، 

غيــر  ا�طفــال  لهــؤالء  قــدم  قــد  الطبــي  العلــم  فــإن  اليــوم  أمــا 

مكتمليــن فرصــة للبقــاء.

الجميــع  مــن  االستحســان  القــى  الــذي  الطبــي  التقــدم  هــذا  إن 

بمــا فــي ذلــك صناعــة التأميــن، أتــى علــى حســاب زيــادة التكلفــة 

يســتطيعون  ال  المؤمنــون  وأصبــح  الــدوالرات  مــن  ا�الف  بمئــات 

ا�ســعار. بزيــادة  إال  التكاليــف  هــذه  تغطيــة 

ثقافة تأمينية

إدارة االكتتاب في التأمين الصحي
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قسم االكتتاب:

ــًا مــع كل أقســام شــركة التأميــن  إن قســم االكتتــاب يعمــل تقريب

التعويضــات  قســم  مــع  يتعــاون  حيــث  خارجيــًا،  أو  داخليــًا  ســواء 

فيمــا  تعــرض  التــي  اZداريــة  بالمشــكالت  درايــة  علــى  ويكــون 

البيــع  أعمــال  مــع  أيضــًا  ويعمــل   ، المنتــج  بتصميــم  يتعلــق 

الــرأي  ولــه  ا�قســاط  دفــع  فواتيــر  وقســم  للشــركة  الميدانيــة 

النهائــي فيمــا يتعلــق باســتحقاق المزايــا وانحــراف قيــم ا�قســاط 

عــن مقابلــة ا�خطــار وإعــادة هــذه اقيــم للمطابقــة ، كمــا يعمــل 

قســم االكتتــاب أيضــًا مــع قســم الشــؤون القانونيــة فيمــا يتعلــق 

الخاصــة  الَشــكاَوى  وقســم   ، الوثــاق  بحملــة  الخاصــة  باالتفاقــات 

التنظيميــة  االعتبــارات  مــن  والعديــد  والتأميــن  الوئائــق  بحملــة 

. ا�خــرى 

كمــا يعمــل قســم االكتتــاب باZضافــة إلــى ذلــك مــع قســم المــوارد 

قســم  مــع  ويعمــل  التأميــن  وعقــد  طلــب  تطويــر  علــى  البشــرية 

يتعلــق  فيمــا  االكتــواري  القســم   ، المنتجــات  وتنميــة  التســويق 

يقبــل  ان  بعــد  اZصــدار  فريــق   ، التقاريــر  إعــداد  مكتــب   ، با�ســعار 

. الوثائــق  وتجديــد  الطلــب 

إن شــركات التأميــن فــي تأسيســها لقســم االكتتــاب تعمــل علــى 

أو  الوظيفــي  التنظيــم   : التالييــن  ا�ســلوبين  مــن  واحــد  أســاس 

التنظيــم علــى أســاس المنتــج .

النظم الوظيفية:

مســتقلة  اكتتــاب  وحــدة  إنشــاء  فــي  الوظيفــي  النظــام  يتبــع 

لالكتتــاب فــي تأميــن الحيــاة والتاميــن الصحــي الفــردي، مــع مراعــاة 

 ، الجماعــي  والصحــي  الحيــاة  لتأميــن  مســتقلة  وحــدة  تكويــن 

وبعــض الشــركات تقســم وحــدة التاميــن الجماعــي إلــى وحدتيــن 

 ( أقــل  او  فــرداً   ٢٥  ) الصغيــرة  المجموعــات  مــع  للتعامــل  ا�ولــى 

وا�خــرى للتعامــل مــع المجموعــات الكبيــرة ( أكثــر مــن ٢٥ فــرداً ) 

هــذا التصميــم يمكــن الشــركة مــن تطبيــق درجــة عاليــة مــن الخبــرة 

المجموعــات   - (الفــردي  المتعــددة  ا�ســواق  فــي  االختيــار  فــي 

الكبيــرة). المجموعــات   - الصغيــرة 

�عمــال  مســتقلة  وحــدات  بتأســيس  الشــركات  بعــض  وتقــوم 

أصحــاب  جمعيــات  الحكوميــة،  ا�عمــال   ،taft Hartley نــوع  مــن 

وتســتطيع  للعمــل.  أخــرى  مصــادر  وأي  المتعدديــن،  ا�عمــال 

شــركات التأميــن العمالقــة فقــط تكويــن عــدة وحــدات منفصلــة 

أن  هــو  ا�ســلوب  هــذا  علــى  الرئيســي  المأخــذ  ويعــد  لالكتتــاب 

يكــون هنــاك أكثــر مــن فلســفة فــي عمليــة االكتتــاب ويــؤدي ذلــك 

إلــى خلــق اتجاهــات فــي االكتتــاب متعــددة فــي الشــركة نفســها.

التنظيم على أساس المنتج :

شــركة  بــأن  المنتــج  أســاس  علــى  االكتتــاب  إدارة  تنظيــم  يتميــز 

وطبقــًا  المنتجــات  مختصــي  بواســطة  اZدارة  هــذه  تديــر  التاميــن 

التأميــن  تتنــاول  مســتقلة  اكتتــاب  وحــدة  فــإن  التنظيــم  لهــذا 

الصحــي الفــردي وتمــارس وحــدة أخــرى كل التأميــن الجماعــي أو 

يتــم تناولــه بوســاطة وحــدة للتأميــن الصحــي الجماعــي وأخــرى 

الجماعــي. الحيــاة  لتأميــن 

بســبب  النظــام  هــذا  تفضــل  التأميــن  شــركات  مــن  كثيــراً  إن 

المنافســة الحــادة فــي صناعــة التأميــن والحاجــة إلــى خبــراء ذوي 

أن  التأميــن  شــركة  وتســتطيع   ، المنتجــات  مــن  عــال  مســتوى 

تمــارس حينئــذ فلســفات مختلفــة لــكل منتــج حيــث  تــزداد خبــرة 

. المنتجــات  خبــراء 

ويؤخــذ علــى هــذه الطريقــة أنهــا تحتــاج إلــى مراجعــة للتنســيق بيــن 

المنتجــات المتنوعــة ليتــم تحقيــق نــوع مــن التوحيــد فــي طلــب 

الــذي  العمــل  صاحــب  فــإن  المراجعــة  هــذه  بــدون  �نــه  التأميــن 

يطلــب تأمينــًا طبيــًا مثــًال يمكــن أن يتــم ســؤاله ا�ســئلة نفســها 

مــن مكتتبيــن مختلفيــن مــن الشــركة نفســها ويتســلم عروضــًا 

مختلفــة للقبــول .

التنظيم على أساس السوق أو المنطقة :

بعــض  فــإن  التنظيــم  فــي  الســابقين  ا�ســلوبين  إلــى  باZضافــة 

المؤمنيــن ينشــئون فــرق اكتتــاب تركــز علــى المناطــق الجغرافيــة 

وأســواق معينــة ( مثــل الواليــات المتحــدة الجنوبيــة الغربيــة ) ، إن 

فــرق االكتتــاب المنشــأة علــى أســس جغرافيــة تســمح للمكتتبيــن 

بالتعــرف أكثــر علــى المنتجيــن المحليين وعلى مجتمع الوســطاء 

الميدانييــن ،وعلــى الصفــات االقتصاديــة لقليــم ، وعلــى البيئــة 

التنظيميــة .

كمــا أن بعــض الشــركات قــد نقلــت فروعهــا إلــى عواصــم ا�قاليــم 

حيــث تســتطيع الفــرق أن تعمــل مــع البيئــة فــي  الوقــت ذاتــه الــذي 

تعمــل علــى الحضــور فــي ا�ســواق البعيــدة .
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ثقافة تأمينية

يعتبــر  احتياطــي التعويضــات مؤونــة لدفــع المطالبــات 
التــي لــم تدفــع بعــد لــدى شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق 
احتياطــي  إلــى  االحتياطــات  هــذه  تقســم  حيــث  الســورية 
تعويضــات تحــت التســوية يمثــل قيمــة تقديريــة للحــوادث التــي 
تبليــغ  وتــم  الشــركة  عــن  الصــادرة  التأميــن  عقــود  فعــًال  وقعــت 
الشــركة عنهــا ولكــن لــم تتــم تســويتها بشــكل كامــل �ســباب 

قانونيــة، أو  فنيــة 
 ، حــدة  علــى  حــادث  لــكل  االحتياطــي  هــذا  احتســاب  يتــم  حيــث 
وبنــاء علــى تقديــرات الشــركة للمبالــغ المحتمــل ســدادها وفــق 

الحــادث.  هــذا  مقابــل  التأميــن  عقــد  تغطيــات 
أمــا النــوع الثانــي فهــو احتياطــي متوقــع لحــوادث وقعــت ولــم 
يبلــغ عنهــا وهــو يمثــل احتياطيــًا لمواجهــة الحــوادث التــي مــن 
المحتمــل أن تكــون قــد وقعــت بتاريــخ معيــن ضمــن فتــرة عقــود 

التأميــن ولــم يتــم تبليــغ الشــركة عنهــا .
وفــق  االحتياطــي  هــذا  احتســاب  يتــم  حيــث   /IBNR/ مايســمى 
احتياطــي  مــن   ٪١٥ احتســاب  علــى  تنــص  التــي  الهيئــة  قــرارات 
التعويضــات تحــت التســوية أو ٧٫٥٪ مــن ا�قســاط المكتتبــة أيهمــا 

أكبــر لــكل فــرع تأمينــي علــى حــدة. 
كمــا يمكــن احتســاب احتياطــي إضافــي للتعويضــات إذا ارتــأت 
كافيــة  غيــر  ســابقًا  المذكــورة  االحتياطــات  أن  الشــركة  إدارة 

المســتقبلية.  التعويضــات  لمواجهــة 
تشــير لبنــى محمــود مديــرة الدراســات و إدارة المخاطــر فــي هيئــة 
اZشــراف علــى التأميــن إلــى أن احتياطــي التعويضات يتــم تحديده 
وفقــًا لقيمــة الخطــر (المطالبــة) المبلــغ عنهــا وال يتــم احتســابه 
وفــق معــدالت أو نســب وإنمــا يجــب احتجــاز ١٠٠٪ مــن قيمــة المطالبــة 
المتحققــة حيــث تتــم دراســة كل حالــة علــى حــدة وتقديــر مبلــغ 
المعاينــة  بعــد  ظروفهــا  حســب  لهــا  المطلــوب  التعويضــات 
الخاصــة  االحتياطيــات  وتجمــع  المبدئيــة،  الخســائر  حجــم  وتقديــر 
بــكل الحــوادث المعلقــة لينتــج مبلــغ االحتياطــي اZجمالــي الــذي 

تحتجــزه الشــركة. 

بشــكل  يرتبــط  التعويضــات  احتياطــي  إن  محمــود  تضيــف  و 
فــي  التأميــن  لنــوع  أثــر  وال  المحتملــة  الخســارة  بحجــم  أساســي 
قيمــة االحتياطــي حيــث يتــم احتجــاز مبلــغ يســاوي قيمــة الخســارة 

المحتملــة. 
ا�جــل  الطويلــة  للوثائــق  المرصــود  االحتياطــي  موضــوع  أمــا 
يحتجــز  االحتياطــات  مــن  بنــوع  يرتبــط  فهــو  ا�جــل  والقصيــرة 
بنــاء علــى دراســة فنيــة ُمقــرّة مــن الهيئــة تلتــزم بموجبهــا جميــع 
شــركات التأميــن باحتجــاز نــوع آخــر مــن االحتياطيــات هــو احتياطــي 
ا�قســاط أو احتياطــي ا�خطــار غيــر المنتهيــة الــذي يختلــف حســب 

احتياطي التعويضات ضمانة للمؤّمن..
يجنب شركة التأمين عنصر المفاجأة عند المطالبة
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نــوع التأميــن وذلــك بيــن ٢٥٪ مــن مجمــل ا�قســاط ليصــل إلــى 
٤٥٪ لفــرع الســيارات وهــو ا�علــى ، وبحســب محمــود فــإن نســب 
االحتياطــات فــي شــركات اZعــادة ليســت بالضرورة أن تكــون أعلى 
ممــا هــي عليــه بالشــركات المباشــرة فهــذا ا�مــر ليــس حتميــًا أو 
دائمــًا ، وإنمــا يخضــع لنســبة اZســناد مــن الخطــر إلــى المعيــد حيــث 
يتــم احتجــاز حصــة المعيــد مــن االحتياطــي حســب نســبة مشــاركته 
فــي الخطــر المتحقــق وفــق مــا تنــص عليــه اتفاقيــة اZعــادة بيــن 
شــركة التأميــن والمعيــد وكيفيــة تــوزع حصــص الخطــر بينهمــا. 

أمــا أهميــة االحتياطــات بالنســبة لشــركة التأميــن فتكمــن بتجنبهــا 
عنصــر المفاجــأة عنــد تســوية المطالبــة ، حيــث يكــون االحتياطــي 
المكــون ســابقًا جاهــزاً لدفــع قيمــة التعويضــات مــن دون اللجــوء 
�ي مصــادر تمويــل أخــرى ، كمــا أن احتجــاز االحتياطيــات فــي العــام 
الــذي يحصــل فيــه الحــادث يجنــب الشــركة مــن أثــره فــي الســنوات 

الالحقــة حيــث تتحمــل كل ســنة أعباءهــا الماليــة. 
كمــا أن احتجــاز االحتياطيــات يــؤدي إلــى تكويــن كتلــة ماليــة قابلــة 
لالســتثمار وتهــدف هــذه االحتياطيــات إلــى توفيــر الســيولة الالزمــة 
المركــز  تعــرض  دون  مــن  التزاماتهــا  لســداد  للشــركة  والدائمــة 

المالــي والمــالءة الماليــة للشــركة للخطــر. 

ــن لــه قالــت  ــن والمؤمَّ وعــن فائــدة االحتياطــات بالنســبة للمؤمِّ
ــن لــه فــي  محمــود: إن االحتياطــات تشــكل ضمانــة لحــق المؤمَّ
ــن لــه باالطمئنــان  الحصــول علــى تعويضــه حيــث يشــعر المؤمَّ
بمجــرد  الخطــر  لقيمــة  مقابلــة  مبالــغ  برصــد  قامــت  الشــركة  بــأن 
المطالبــة  تســوية  إجــراءات  اســتكمال  لحيــن  بحدوثــه  إبالغهــا 

وســدادها. 

بالكامــل  الضــرر  قيمــة  احتجــاز  يتــم  أن  يجــب  أنــه  إلــى  وأشــارت 
كاحتياطــي.. وتقــوم الهيئــة مــن خــالل دورهــا اZشــرافي بالرقابــة 
علــى مــدى كفايــة االحتياطيــات المحتجــزة فــي البيانــات الماليــة 
الميدانيــة  الجــوالت  خــالل  مــن  بذلــك  تقــوم  كمــا  للشــركات 
الشــركات.  لــدى  التســوية  قيــد  المطالبــات  مــن  عينــات  ومراقبــة 

وتختــم محمــود أن قيمــة المطالبــة هــي مــا يؤثــر فــي االحتياطيــات 
،ومــن الممكــن أن تقــع الشــركات بخطــأ فــي تقييــم قيمــة الخطــر 

المتحقــق وقــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم احتجــاز احتياطيــات كافيــة. 
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في محاولــة لفهــم وربــط عالقــة التأميــن بالمــوارد البشــرية، 
و مــن خــالل االجتمــاع بالمهتميــن بتنمية الموارد البشــرية ومتابعة 

بعــض ا�وضــاع والتطــورات وتأثيــر االقتصــاد علــى ا�عمــال، يظهــر 

أن العالقــة أوثــق ممــا يتخيــل الكثيــرون.

المــوارد البشــرية فــي منشــأة مــا، تهتــم بأغلــب مــا يتعلــق بالفــرد/

الموظــف إن لــم تكــن تهتــم بجميــع مــا لــه عالقــة بــه إضافــة الــى 

المبلــغ  أي  ا�جــر  مــن  بدايــة  ا�خــرى،  الشــركة  أصــول  و  ممتلــكات 

المدفــوع مقابــل عملــه مــروراً ببيئــة العمــل وصــوًال إلــى المنافــع او 

مــا يســمى بمنافــع الموظفيــن مــن امتيــازات و تطويــر وبنــاء لهــذا 

الفرد/الموظــف، والــذي يعــد مــن أهــم عناصر/مصــادر ومقومــات 

ــادة عوائدهــا. العمــل وتوســع المنشــأة وازدهارهــا وزي

أي  عليهــا  تســير  التــي  االســتراتيجية  أن  المفتــرض  مــن  إنــه  يقــال 

منشــأة تتضمــن خطــة Zدارة المخاطــر، وأعتقــد أن هــذه النقطــة 

تعتبــر أحــد المخاطــر التــي تواجههــا المنشــآت وهــي عــدم اســتقرار 

الموظــف� إضافــة إلــى باقــي ا�خطــار التــي يجــب االحتيــاط لهــا 

عنــد وضــع االســتراتيجية.

و كثيــراً مــا نســمع عــن التســرب الوظيفــي أو انتقــال الموظفيــن 

بعــض  لكــن  �خــر،  أو  لهــدف  ا�خــرى  الجهــات  و  الشــركات  بيــن 

ا�شــخاص فــي هــذا المجــال يعــزو هــذا التنقــل إلــى أحــد أبــرز أســباب 

هــذه الظاهــرة وهــو مــا يســمى ا�مــان الوظيفــي� أي إن شــخصًا 

بســبب  وذلــك  عملــه  جهــة  فــي  باالطمئنــان  يشــعر  موظفــًا  مــا 

كمثــال  و  الطمأنينــة�  بهــذه  يشــعر  ال  آخــر  و  المنشــأة  هــذه  قــوة 

لبعــض  مســتهدفة  كجهــة  الســعودية  أرامكــو  شــركة  ســنأخذ 

االشــخاص العامليــن مــع شــركات المقاولــة المتعاقــدة مــع أرامكــو 

الســعودية� االســباب كثيــرة صحيــح و لكــن أبرزهــا و مــا يتداولــه 

”ا�مــان  هــو  أرامكــو  الــى  المقــاوالت  شــركات  مــن  المهاجــرون 

الوظيفــي“.

با�مــان  المقصــود  أن  مفهــوم  لنــا  يتضــح  الســابق  المثــال  مــن 

علــى  وقدرتهــا  لديهــا  تعمــل  التــي  الجهــة  قــوة  هــو  الوظيفــي 

البقــاء و االســتمرار، فبالمقارنــة نــرى أن المقــاول قــد يخســر العقــد 

ثــم  ومــن  التعاقــد  فتنهــي  ارامكــو  مــع  ا�ســباب  مــن  ســبب  �ي 

كنتيجــة ســيقوم هــذا المقــاول بإنهــاء عقــد الموظــف إن لــم يتــم 

تحويلــه الــى عقــد آخــر مــع جهــة اخــرى إن اســعفه حظــه و وفقــه ا®، 

و إال فســيكون مــن ضمــن مجموعــات الباحثيــن عــن العمــل مــن 

جديــد و هــذا مــا يتجنبــه الموظــف بطبيعــة الحــال.

مــن خــالل الممارســة العمليــة- تتجلــى محدوديــة النظــرة االيجابيــة 

للتأميــن مــن المســؤولين عــن هــذا الخــط  كعامــل أساســي و أداة 

الموظــف  اســتمرارية  و  المنشــأة  اســتقرار  فــي  الضمــان  لزيــادة 

المــؤدي إلــى نتيجــة تبعيــة وهــي توســع ا�عمــال و زيــادة حجــم 

الجانــب  هــذا  إهمــال  حــال  ففــي  العكــس  علــى  بــل  االســتثمار، 

و  الوظيفــي  التســرب  بموضــوع  نفســك  تشــغل  أن  وبمجــرد 

اســتهالك وقــت إدارة المــوارد البشــرية فيــه يعتبــر هــدر للطاقــة التــي 

كان مــن الممكــن االســتفادة منهــا فــي التطويــر و التوســع.

ناهيــك عــن - ال ســمح ا® - حــدوث أي خســارة لــم تكــن مغطــاة 

بغطــاء تأمينــي كحريــق للمصنــع أو المنشــأة فــإن ذلــك ســيعتبر 

المــوارد  شــح  أو  قلــة  نتيجــة  العمــل  اســتمرار  دون  تحــول  كارثــة 

الماليــة Zعــادة البــدء مــن جديــد و تكبــد الخســائر.

ثقافة تأمينية

التأمين و الموارد البشرية
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الكثيــر ممــن يشــتري منتجــات التأميــن ال يعــي الفائــدة مــن ورائهــا، 

أعطــى  كبنــك  معينــة  جهــة  مــن  مطلــب  �نــه  يشــتريه  فقــط 

التســهيالت و أراد ضمانــًا أو صنــدوق التنميــة الصناعيــة أو غيــر ذلــك 

التأميــن،  يطلــب  المنشــأة  صاحــب  جعلــت  التــي  ا�ســباب  مــن 

بأهميــة  لوعيــه  ليــس  لمركبتــه  التأميــن  يشــتري  كمــن  تمامــًا 

ــه ليتملــك  وجــود التأميــن ولكــن �ن الجهــات الحكوميــة تلزمــه ب

المركبــة.

إدارات  وأهــداف  مهــام  لبعــض  معقــد  غيــر  بســيط  بإســتعراض   

التاليــة: النقــاط  نجــد  المنشــآت  فــي  البشــرية  المــوارد 

-  المــوارد البشــرية تقــدم مزايــا و منافــع لجعــل بيئــة العمــل جاذبــة 

للكــوادر و الخبــرات فــي مرحلــة االســتقطاب مثــل:

- رواتب مغرية

- عالوات / بدالت

- تدريب و تطوير

- مسار وظيفي واضح

و  مناســبة  عمــل  بيئــة  توفيــر  علــى  تحــرص  البشــرية  المــوارد   -

أمــان وظيفــي للمنشــأة للمســاعدة فــي اســتمرارية النخبــة مــن 

مثــل: التوظيــف  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  الموظفيــن 

- التأمين الطبي

- تأمين الحماية و االدخار

- التأمين على الممتلكات

- تأمين التعطل عن العمل

- تأمينات أخرى مثل تأمين تعويضات ا�خطار المهنية

- تسهيالت بنكية لتملك المنازل إلخ.

 

اســتقرار  معــدل  و  جاذبــة  عمــل  بيئــة  تمتلــك  حيــة  أمثلــة  لدينــا 

وظيفــي عالــي ممــن أدرج مــن أولويــات البنــود فــي اســتراتيجية 

العمــل درء المخاطــر و التقليــل الخســائر، فاتخــذو تحويــل الخطــر 

- التأميــن - وســيلة للنهــوض بعــد أي كارثــة قــد تحصــل ال ســمح 

ا®� و مــن ضمــن تلــك المخاطــر التســرب الوظيفــي الــذي تمــت 

و  الطبــي  التأميــن  ومنفعــة  االدخــار  و  الحمايــة  ببرامــج  معالجتــه 

غيــره.

لتجنــب  الموظــف  عليهــا  يحصــل  ميــزات  تعتبــر  ال  البرامــج  هــذه 

إدارة  تتخــذه  للشــركة  درع  تعتبــر  إنمــا  و  فحســب،  للعمــل  تركــه 

المــوارد البشــرية لصــد أي هــزة قــد تحــدث للمنشــأة فــإن لــم تبقــى 

تلــك. او  اZدارة  لهــذه  حاجــة  هنــاك  يكــون  لــن  المنشــأة، 
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في عقد التأمين - وثيقة التأمين - بوليصة التأمين، هناك 
عدة أطراف تنظم الهيكلية العامة للتأمين:

التأمين  بطلب  يتقدم  الذي  الشخص  التأمين:  طالب 

APPLICANT
INSURER المؤمن: شركة التأمين

INSURED المؤمن له: صاحب التأمين

 BENEFICIARY  :والمستفيد

المستفيد: هو من عقد التأمين لمصلحته .. وهو الشخص الذي 

يستحق مبلغ التأمين - أو قيمة التعويض في حال تحقق الخطر 

المؤمَّن منه ...

وهذا ما نصت عليه المادة /٧١٣/ من القانون المدني السوري 

له  المؤمَّن  إلى  يؤدي  أن  بمقتضاه  المؤمِّن  يلتزم  عقد  (التأمين: 

أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغًا من المال 

أو إيراداً مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق 

الخطر المبين في العقد .. ) 

يقال : استفاد منه علمًا أو ماًال :

               أخذه منه واكتسبه ...

جاء في المرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٥/٢٤ الناظم لسوق التأمين 

السوري المادة ١٠/١ وتحت عنوان التعاريف :

التأمين  أجري  الذي  االعتباري  أو  الطبيعي  الشخص  المستفيد: 

ثقافة تأمينية

التأمين والمستفيد ....

علي شفا عمري - مستشار في التأمين
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لمصلحته أو انتقلت إليه حقوق عقد التأمين بصورة قانونية ....

تأمين  في  واحداً  شخصًا  له  والمؤمَّن  المستفيد  يكون  ما  غالبًا   _

ا�ضرار 

تأمينات  في  آخر  شخصًا  له  والمؤمَّن  المستفيد  يكون  ما  وغالبًا 

الحياة 

طالب  المتعاقد  هو  السيارة  مالك  نجد  قد  السيارات  تأمين  في 

التأمين والسائق هو المستفيد .... أو نجد مشتري السيارة بقرض 

هو/هي  السيارات  وكالة  أو  والبنك  المتعاقد  هو  بالتقسيط  أو 

المستفيد ...

الدائن  يشترط  ..قد  واالسكان  السكن   .. العقارية  القروض  في 

المقترض  المدين  حياة  على  تأمين  وثيقة  لمصلحته  -البنك- 

الوثيقة  في  المحدد  التأمين  مبلغ  من  المستفيد  البنك  ،ويكون 

المدين  وفاة  جراء  الورثة  من  القرض  رصيد  تسديد  عدم  حال  في 

المقترض ..... وهناك اقتراض عين معينة حيث التأمين ضد خطر 

الحريق لمنزل مثًال ويكون المستفيد الدائن المقرض _المرتهن_ 

بين  بالتقسيط  والشراء  البيع  حيث  االئتمان  تأمين  في  وهكذا 

والمدين  الدائن  تحدد  تأمين  وثيقة  من  والبد  الفعاليات  أصحاب 

أي المؤمَّن له والمستفيد ...

التأمين  عقد  في  اتفاق  كل  يبطل  السوري  المدني  القانون  في 

لصالح  كان  إذا  إال  القانون  في  الواردة  العامة  ا�حكام  يخالف 

السوري  المدني  القانون  من   /٧١٩/ المادة  في  ..جاء  المستفيد 

هذا  في  الواردة  النصوص  أحكام  يخالف  اتفاق  كل  باطًال  «يقع 

لمصلحة  ذالك  يكون  أن  إال   ( العامة  �ا�حكام  فصل   ) الفصل 

المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ..»

الخاصة  والحاالت  الخاصة  الخصوصية  هناك  الحياة  تأمينات  في 

تأمينات  بوالص  في   ASSURED عليه  والمؤمَّن  للمستفيد 

المؤمَّن  ويكون  المستفيد  هو  التأمين  طالب  يكون  قد   : الحياة 

عليه شخصًا آخر.. وهو ما يعرف بالتأمين على حياة الغير ..أي عند 

التأمين  مبلغ   - المستفيد   - التأمين  طالب  يستحق  الغير  وفاة 

له  المؤمَّن  موافقة  من  البد  وهنا   .. التأمين  بوليصة  في  المحدد 

-الغير- على طلب التأمين حتى يستوي ا�مان واالطمئنان فيما 

..جاء  عليه  المؤمَّن  تجاه  التأمين  طالب  يبغيه  ا�كمة -لما  وراء 

في المادة /٧٢١/ من القانون المدني السوري 

عليه  الغير  يوافق  مالم  الغير  حياة  على  التأمين  باطًال  يقع   -١»

كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير ال تتوافر فيه ا�هلية - 

فال يكون العقد صحيحًا إال بموفقة من يمثله قانونًا.

٢- وتكون هذه الموافقة الزمة لصحة حوالة الحق في االستفادة 

من التأمين أو لصحة  رهن هذا الحق . 

_في عقود تأمينات الحياة جائز أن يكون المستفيد شخصًا آخر غير 

تأمين  وثيقة  أول   .. له  المؤمن  وغير  المتعاقد-  التأمين -  طالب 

التأمين  طالب  عقدها  وقد   ١٥٨٣/٦/١٨ في  صدرت  الحياة  على 

 - مارتن  رتشارد  المحامي  لمصلحة  جيبونز  وليم  له-  المؤمن   -

المستفيد- من التأمين

جاء في المادة /٧٢٤/ من القانون المدني السوري: 

« يجوز في التأمين على الحياة االتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين 

إما إلى أشخاص معينين - وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمَّن له 

فيما بعد..»

يتحدد  أن  يمكن  الحياة  تأمينات  عقد  في  المستفيد  فإن  وعليه 

خالل  أو  العقد  انعقاد  وقت  فقط  بالصفة  أو   .. والصفة  باالسم 

سريان بوليصة التأمين.. 

لمن  يمنحه  التأمين  لطالب  شخصي  حق  المستفيد  تعيين   _

كان  إذا  فيما  التأمين  فقهاء  اختلفت  وهنا   .. يشاء  ومتى  يشاء 

هذا الحق يحدده وجود المصلحة من عدمها ..؟!

وإن  مستفيد  أي  تعيين  له  المؤمَّن  يستطيع  ا�حوال  جميع  في 

أراد  متى  المستفيد  تغيير  يستطيع  كما   .. شخصيًا  يعرفه  ال  كان 

بأي  المستفيد  يلتزم  ..ال  التأمين  قبوله  المستفيد  إعالن  بشرط 

الموجبات  في  حقه  وإنما   .. التأمين  عقد  على  مترتبة  التزامات 

لناحية قبض االستحقاقات ...

لمبلغ  القبض  حق  له  من   PAYEE المستوفي  إلى  نشير  وهنا 

التأمين أو التعويض حين استحقاقه .. إذا قام المستفيد باالعتداء 

على حياة الغير - المؤمَّن عليه - ليجني ثماراً قبل ا�وان فإن حق 

القبض يحجب عنه ..

أو يطلب منه أثمان وأثمان .. وتبرأ ذمة المؤمَّن عمًال 

عوقب  أوانه  قبل  الشيء  استعجل  من  الفقهية:  بالقاعدة 

بحرمانه...!!

كان  إذا   »  : السوري  المدني  القانون  من   /٧٢٣/ المادة  في  جاء 

التأمين على الحياة لمصلحة شخص غير المؤمن له فال يستفيد 

في وفاة الشخص المؤمَّن على  هذا من التأمين إذا تسبب عمداً 

وقع  ما  كان  فإذا   .. منه  تحريض  على  بناء  الوفاة  وقعت  أو  حياته 

له  للمؤمَّن  كان   � الوفاة  أحداث  في  شروع  مجرد  الشخص  لهذا 
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ثقافة تأمينية

الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر ولو كان المستفيد 

قد قبل ما اشترط لمصلحته في التأمين .»

وكما االلتزامات في الحياة هناك التحفظات : 

قد يعمد المؤمَّن له، المؤمَّن على حياته على االنتحار وهنا تختلط 

من  يستفيد  المستفيد  كان  إذا  فيما  بالقانون  العقود  نصوص 

مبلغ التأمين الكامل أو من االحتياطي الحسابي .. وبين أن يكون 

االنتحار عن مرض عقلي ..أو االنتحار عن سابق إصرار وتصميم خالل 

مدة معينة من تاريخ إصدار بوليصة التأمين ... ! 

صحة التأمين ضد االنتحار غير اZرادي .. إذا كان المؤمَّن على حياته 

عاتق  على  ويقع   .. نفسي  أو  عصبي  أو  عقلي  لمرض  اZرادة  فاقد 

المستفيد من التأمين إثبات انتحار المؤمَّن على حياته هو المرض 

الذي أفقده وعيه وإرادته ودفعه من دون وعي إلى االنتحار....

وإدراك  اختيار  عن  انتحار  إثر  عليه  المؤمَّن  وفاة  كانت  إذا  بالمقابل 

االحتياطي  قيمة  يساوي  مبلغًا  -المستفيد-  الحق  �ولي  فإن 

الحسابي .. وبالعموم في التأمين عدم جواز التأمين ضد الخطأ 

العمدي سواء أكان من المؤمِّن أم من المؤمَّن له ..!! 

في القانون المدني السوري جاءت المادة /٧٢٢/ على مايلي: 

الشخص  انتحر  إذا  التأمين  مبلغ  التزامه  من  المؤمِّن  ذمة  تبرأ   -١  »

المؤمِّن على حياته . 

الحق  إليهم  يؤول  لمن  يدفع  أن  المؤمِّن  يلتزم  ذلك  ومع 

(المستفيد) مبلغًا يساوي قيمة احتياطي التأمين .

٢- فإذا كان سبب االنتحار مرضًا أفقد المريض إرادته - بقي التزام 

المؤمِّن قائمًا بأكمله . وعلى المؤمِّن أن يثبت أن المؤمَّن على 

على  المؤمن  أن  يثبت  أن  المستفيد  وعلى  منتحراً  مات  حياته 

حياته كان وقت انتحاره فاقد االرادة .

وفي  االثبات  في  الحياة  على  التأمين  في  المستفيد  هكذا 

االستحقاق ناظم العملية التأمينية بين المؤمن والمؤمن له .....

بوالص  أصبحت  العالم  بالد  بعض  وفي   - ا�خر  الوجه  _في 

تأمينات الحياة للمستأمنين متداولة بين أيدي المستفيدين .......

الحياة  على  التأمين  بوليصة  ا�مريكية  المتحدة  الواليات  في 

تجارة ال  تبور  ... ومن دون أي قيود ..وذلك من خالل نظام استثمار 

 INVESTMENT LIFE POLICY بوالص التأمين على الحياة

وهكذا  ثالث  فريق  إلى  ببيعها  البوليصة  لحامل  فيه  يسمح  الذي 

المستفيد  بتسمية  التأمين  شركة  علم  قبل  فريق  إلى  فريق  من 

ببيع  تسمح  التي  الدول  في  عليه  متعارف  هو  ما  خالف  على   ..

الحالة  هذه  في  يقتضي  والتي  الحياة  على  التأمين  بوالص 

التنازل  حال  في  المستفيد  تسمية  على  التأمين  شركة  موافقة 

عنها في البيع في سوق التأمين المتداول لمثل هذه البوالص .

اZعالمي الري كينغ مقدم البرنامج التلفزيوني الذي يحمل اسمه 

تسديد  بعد  حياته  على  التأمين  بوليصة  باع   LARRY KING
قسط التأمين لسنتين - وأصبح من المستفيد في قيمة التأمين 

 SUMINSURED

باعها  بأنها  وقيل   .... التأمين  بوليصة  يملك  من   / دوالر  ماليين   ١٠/

بثمن بخس /٥٥٠ ألف دوالر / ولو أبقاها أكثر لباعها بثمن أكبر...!

الموجبات  تختلط  الحياة  على  التأمين  ببوالص  المتاجرة  وهنا 

المستفيد  -الشاري-  الثالث  الفريق  يلتزم  حيث  بااللتزامات 

ولحين  البوليصة  سريان  فترة  خالل  من  التأمين  أقساط  بتسديد 

استحقاقها أو انتهاء أجلها ... وبالتالي يحصد المستفيد العوائد 

االستثمارية ومبلغ التأمين ...

ال  االنسان  حياة  إن  عال:  بصوت  يقال  التأمينية  المناسبات  في   _

تقدر بثمن .. ويمكن لنسان أن يقيم العديد من بوالص التأمين 

على الحياة وبأي ثمن ..

التأمين  بوليصة  من  المستفيد  أصبح  هل  التأمينية:  البيوع  _في 

على الحياة هو الذي ال يقدر بثمن ..!! 
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-١/ أساسـيات ومفاهيـم عامـة حـول النشـاط الترويجي في 
شـركات التأمين -االتصـاالت التسـويقية المتكاملة-

المنظمـات  فـي  المهمـة  التسـويقية  ا�نشـطة  مـن  الترويـج  إن 
تلـك  نجـاح  إن  إذ  تحديـداً،  التأميـن  وهيئـات  عمومـًا  الماليـة 
مجموعـة  تقديمهـا  علـى  فقـط  يتوقـف  ال  والهيئـات  المنظمـات 
خـالل  مـن  للزبائـن  وتوفيرهـا  مناسـبة  بتكلفـة  الخدمـات  مـن 
إلـى  نجاحهـا  يتطلـب  بـل  جغرافيـًا،  المنتشـرة  توزيعهـا  شـبكة 
وجـود وسـائل لالتصـال بالزبائـن وتعريفهـم بطبيعـة ومواصفـات 
هـذه الخدمـة ومـكان التعامـل بهـا. وقـد زادت أهميـة الترويـج فـي 
وجـدت  حيـن  السـبعينيات  بدايـة  منـذ  الماليـة  الصناعـات  مجـال 
اZعـالن  علـى  الضخمـة  المبالـغ  إنفـاق  إلـى  مضطـرة  نفسـها 
الجمهـور  تعريـف  أجـل  مـن  الشـخصي  والبيـع  العامـة  والعالقـات 
نقـل  علـى  الترويـج  عمليـة  وتقـوم  للسـوق.  المقدمـة  بخدماتهـا 
وتشـكيلة  الشـركة  عـن  والحقائـق  المعطيـات  مـن  مناسـب  كـم 
الخدمـات التـي يقدمهـا إلـى الزبـون الحالـي والمرتقـب، ثـم إقنـاع 
هـذا الزبـون بالتعامـل مـع المنظمـة الماليـة وإشـباع حاجاتـه مـن 
تلـك الخدمـات عـن طريـق تعاملـه مـع هـذه المنظمـة دون سـواها 

الطلـب). (تحريـك 

بوسـاطة  يتـم  بجمهورهـا  الشـركة  صلـة  وتطويـر  تدعيـم  إّن 
الطلـب،  سـلوك  تعديـل  بغيـة  المناسـبة  الترويـج  ووسـائل  أدوات 
وتسـهيل الحصـول علـى الخدمـة وقصـد كسـب ثقتهـم  وتنميـة 
وفائهـم. وإقناعهـم أّن مـا يقّدم لهم من خدمات يسـتوفي معايير 
الجودة المطلوبة، فاالتصاالت التسـويقية المنسـجمة (العالقات 
البيعيـة،  القـوى  التعاقـدات،  تنشـيط  واZعـالن،  اZشـهار  العامـة، 
الدعايـة والنشـر، التسـويق المباشـر) لهـا أهميـة كبيـرة فـي تقديـم 
معلومـات حـول كيفيـة التعامـل مع شـركات التأمين وأهم عقود 

التأميـن لـكل أنـواع ا�خطـار المؤمـن عليهـا.

وفي هذا السـياق المتصل، يقصد بالترويج التأميني: «مجهودات 
المؤمِّـن فـي إقامـة منافـذ للمعلومـات، وفـي تسـهيل بيع 
الخدمـة أو فـي قبول فكـرة معينـة. إذ يتغلب على مشـكلة 
جهـل الزبـون بتقديـم المعلومـات عـن الوثيقـة، واpغطية 
التـي توفرها، واpسـعار، ويتغلب علـى تردد الزبـون بالعمل 
علـى إقناعه وخلق جو نفسـي مالئـم لتقبل الخدمـة التام».

وعليه يمكن أن نستشف ونستخلص ا�تي:
نسـبيًا،  االسـتخدام  حديـث  التسـويقي  االتصـال  مصطلـح  يعـد    -

ثقافة تأمينية

جدارة االتصاالت التسويقية المتكاملة
في تجسير الثقافة التأمينية لدى المواطنين
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أدبيـات  ظلـت  الماضـي  القـرن  مـن  الثمانينيـات  منتصـف  حتـى  إذ 
علـى  للداللـة  الترويـج  مصطلـح  تسـتخدم  التسـويقي  الفكـر 
الماضـي  القـرن  مـن  ا�خيـر  العقـد  لكـن  التسـويقي،  االتصـال 
شـهد تركيـزاً علـى البعـد االتصالـي فـي العمليـة الترويجيـة، حيـث 
حـل التخطيـط لالتصـاالت التسـويقية للمنشـأة محـل التخطيـط 
للترويـج  أو المزيـج الترويجـي منـذ مطلع التسـعينيات في كثير من 

واZعـالن. التسـويق  مصنفـات 
عارضـي  بيـن  القائمـة  الشـديدة  المنافسـة  اعتبـارات  ظـل  تحـت   -
ومتعاملـي صناعـة التأميـن، فـإن شـركات التأميـن ملزمـة بالقيـام 
للترويـج  وعمليـات  التسـويقي  لالتصـال  حمـالت  بسلسـلة 
تقديـم  بهـدف  المسـتهدفة،  والجماهيـر  ا�طـراف  مـع  المكثفـة 
الحقيقيـة  المعلومـات  عـن  والبـوح  والسـليمة  الصادقـة  البيانـات 
التـي تناسـبهم ويبحثـون عنهـا بشـفافية ووضـوح ودقة وبسـاطة، 
فيـه  ويرغـب  يتوقعـه  الـذي  ا�داء  تعكـس  أن  يسـتوجب  والتـي 

المشـتري.
مـن  التأمينـات  ميـدان  فـي  التسـويقي  االتصـال  عمليـة  تتألـف   -
فيمـا  تتناسـق  التـي  الفرعيـة  ا�نظمـة  مـن  متكاملـة  منظومـة 
بينهـا لتحقيـق غـرض مشـترك هـو التوعيـة التأمينيـة، انطالقـًا مـن 
اZعالمـي:  (المحتـوى  الرسـالة  يصمـم  الـذي  ـن)  (المؤمِّ المرسـل 
لغـة سـهلة، واضحـة، دقيقـة، شـاملة)، حيـث يتـم إطـالق الحمـالت 
والمتطـورة  التفاعليـة  االتصـال  بوسـائل  باالسـتعانة  الترويجيـة 
الترميـز  عمليـة  أن  فـي  شـك  وال  والمقـروءة)،  والسـمعية  (المرئيـة 
واZشـارة مهمـة للغايـة فـي توضيـح المعنـى وتقريـب الفهـم إلـى 
أهدافهـا  الرسـالة  تحقـق  وال  الوثيقـة)،  (حامـل  المسـتقبل  مـدارك 
التأثيـر  إحـداث  إلـى  يـؤدي  الـذي  بالشـكل  صياغتهـا  تمـت  إذا  إال 
المطلـوب، حيـث يتـم قيـاس ذلـك عـن طريـق التغذيـة العكسـية 

ا�فعـال). (ردود 
مرهـون  الترويجـي  مسـعاها  فـي  التأميـن  شـركات  نجـاح  إّن   -
بمـدى قدرتهـا علـى إرسـاء عالقـات وروابـط بعيـدة ا�مـد مـع الزبائـن 
والعمـالء، وجدارتهـا فـي تمتيـن أواصـر التعاقـد ووشـائج االكتتـاب 
في العقود الطويلة ا�جل، وخصوصا أن مهنة التأمينات التجارية 
تتصـف بخاصيـة االسـتمرارية والديمومـة، من خـالل تجديد الضمان 
وتسـوية المطالبـات ودفـع المسـتحقات وإجـراء المعاينـات ... إلخ، 
فهـي سلسـلة مـن االجـراءات والعمليـات المتواصلـة سـواء أثنـاء 

التعاقـد أو قبلـه أو بعـده.
- إّن مهـام وأدوار الترويـج فـي شـركات التأميـن تـكاد تتطابـق مـع 
وتوجيـه  تسـخير  خـالل  مـن  التأمينيـة،  التوعيـة  ومضمـون  جوهـر 
فهـي  التأمينيـة،  الثقافـة  وغـرس  الوعـي  لبـث  الترويجيـة  الجهـود 

والمزايـا  والفوائـد  المنافـع  إبـراز  علـى  التركيـز  إلـى  تسـعى  بذلـك 
الوثيقـة  حامـل  يجنيهـا  التـي  واZيجابيـات  المحاسـن  وإظهـار 
والتغطيـات  العـروض  بخصـوص  والسـيما  المسـّلمة)،  (القيمـة 
حمايـة  ثناياهـا  فـي  تحـوي  والتـي  نـون،  المؤمِّ يقدمهـا  التـي 
المسـتأمنين مـن ا�خطـار والكـوارث التـي تصيبهـم فـي أرواحهـم 

وممتلكاتهـم. وأنفسـهم 
العناصـر  مـن  يتشـكل  التأميـن:  شـركات  فـي  الترويجـي  المزيـج   -

التاليـة:
وسـيلة   :Advertising And Publicity واZشـهار  اZعـالن    -
الالزمـة  واZرشـادات  الشـروحات  لتقديـم  شـخصية  غيـر  اتصـال 
الضمـان،  علـى  الحصـول  ومـكان  التأميـن  بوليصـة  تكلفـة  حـول 
واZمـداد اZعالمـي والتعليمـي للتغطيـات المتوافـرة ضـد ا�خطـار 
المحتملـة بوسـاطة جهـة معلومـة ونظيـر أجـر مدفوع. تتميـز بأنها 
توظـف وسـائط اعالميـة واسـعة االنتشـار، مثـل: الراديـو، التلفزيون، 

إلـخ.  ... الالفتـات،  المجـالت،  الصحـف،  السـينما، 
طرفيـن  بيـن  شـخصية  مقابلـة  وسـيلة  الشـخصي:  البيـع  رجـال   -
البيعيـة  القـوة  تلتقـي  حيـث  لوجـه-،  وجهـًا  شـفهي  اتصـال   -
للشـركة مـع الزبـون الحالـي -متعاقـد- أو المرتقـب �جديـد-، أيـن 
يقـوم مقـدم الخدمـة بتوظيـف طائفـة مـن المهـارات السـلوكية 
التأثيـر،  التحـاور،  اZقنـاع،  (التفـاوض،  والتجاريـة  واالستشـارية 
العقـد  وإبـرام  الصفقـة  إتمـام  أجـل  مـن  إلـخ)   ... الـذكاء،  التعامـل، 
الوكيـل  أو  المباشـر  الوكيـل  مـع  العميـل  باكتتـاب  ينتهـي  الـذي 
العـام. وال شـك فـي أن التكويـن الجيـد والتدريـب المتواصـل مهم 
فـي صقـل موهبـة رجل البيع وترقية أدائه باتجـاه تحقيق المبيعات 

المسـتهلكين. مـع  عالقـة  وبنـاء  المسـتهدفة 
- العالقـات العامـة: وسـيلة تواصـل مجتمعيـة ترمـي إلـى تفعيـل 
 Marketing Citizenship التسـويقية  المواطنـة  مفهـوم 
ومـد  التسـويقية،  البيئـة  عناصـر  ازّاء  ومتينـة  طيبـة  روابـط  بإرسـاء 
تربطهـم  الذيـن  والجماهيـر  والفئـات  الشـرائح  جميـع  مـع  جسـور 
أواصـر مع شـركة التأميـن: المكتتبون، المسـاهمين، الموظفون، 
االعالميـون  الحكومـة،  المقرضـون،  الموزعـون،  المنافسـون، 
فـي  العامـة  العالقـات  إن  إلـخ.   ... العـام،  والـرأي  والصحفيـون، 
واسـتراتيجية  ورسـالة  وفلسـفة  رؤيـة  مـن  تشـتق  التأمينـات  مجـال 
الشـركة، وهـي مرادفـة �هـداف التأثيـر االيجابـي والتغييـر العميـق 
فـي اتجاهـات وإدراكات حملـة الوثائـق مـن السـيء إلـى الحسـن، 
وعليـه تنعكـس العمليـة علـى الصورة الذهنية والسـمعة الطيبة 

. الشـركة  وخدمـات  لمنتجـات  والحسـنة 
- تنشـيط التعاقـدات: تعنـي مجموعـة مـن ا�سـاليب والتقنيـات 
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وتنشـيط  الطلـب  تقويـة  أساسـًا  تسـتهدف  التـي  الترويجيـة 
فـي  التأميـن  وثائـق  علـى  االكتتـاب  معـدالت  وزيـادة  التعاقـدات 
المـدى القصيـر، وتحسـين ا�داء التسـويقي مـن خـالل التأثيـر فـي 
جـدد،  زبائـن  جـذب  وكذلـك  الحالييـن  الزبائـن  لـدى  الشـراء  عـادات 
المكتتبيـن،  أذهـان  فـي  الشـركة  وصـورة  عالمـة  لترسـيخ  إضافـة 
وكسـب  الشـركة  مـع  التعامـل  علـى  التجاريـة  الشـبكة  وتشـجيع 
موزعيـن جـدد، وقـد توجـه للزبائـن أو الوسـطاء. وهـي شـكل مـن 
أشـكال البيـع الشـخصي، تسـمح هـذه الوسـيلة االتصاليـة بإيصال 
المعـارض،  خـالل  مـن  الواسـع  الجمهـور  أو  للزبائـن  المعلومـات 
رفـع  علـى  الزبائـن  مـن  أكثـر  بالتقـرب  تسـمح  كمـا  والمسـابقات، 
الشـراء  قـرارات  بعـث  خـالل  مـن  المحـددة،  الفتـرة  خـالل  المبيعـات 
الفوري من خالل العروض المؤقتة المقدمة للزبائن أو الموزعين، 
والحسـومات،  التخفيضـات  الهدايـا،  الوسـائل:  هـذه  وتشـمل 
بمعنـى تقديـم عـروض تتضمـن حوافـز مهنية، مثل تأمين بأسـعار 
الذيـن  الزبائـن  لبعـض  وخصوصـًا  معينـة  زمنيـة  لفتـرة  منخفضـة 
يتجـاوز حجـم أقسـاطهم مبلغـًا معينـًا سـنويًا أو شـهريًا، وغالبـًا مـا 

معيـن. زمنـي  إطـار  ذات  التعاقـدات  تنشـيط  أسـاليب  تكـون 
الخدمـة  مـؤدي  بيـن  تسـويقية  منظومـة  المباشـر:  التسـويق   -
والوسـائل  ا�دوات  مـن  حزمـة  يسـتعمل  بهـا،  والمعنـي  التأمينيـة 
العـادي  البريـد   -  :Interactive الجّذابـة  التفاعليـة  والوسـائط 
الخـط  التلفـاز،  والخلـوي،  الثابـت  الهاتـف  الفاكـس،  وااللكترونـي، 
ا�خضـر -مجانـي-، ... إلـخ، حيـث يتـم إلغـاء اللجوء إلى الوسـطاء 
وتؤثـر  وسماسـرة-،  عامـون  توزيعيـة -وكالء  كقنـاة  الوظيفييـن 
هـذه الطريقـة بفّعاليـة فـي المسـتفيدين والراغبيـن فـي التعاقـد 
عـدم  إلـى  وبالنظـر  للقيـاس-،  قابـل  -تأثيـر  التأميـن  شـركات  مـع 
وجـود وسـيط فـإن الوفـورات المحققـة فـي العموالت ينتفـع منها 
العميل في شـكل منح خصم. والشـك في أن للتسـويق المباشـر 
فـي صناعـة التأمينـات مـآرب أخـرى تمـس الترويـج للمـواد الدعائيـة 
واالستفسـارات  والشـكاوى  البيانـات  واسـتقبال  إرسـال  غـرار:  علـى 

الزبائـن. وانطباعـات  وميـول  آراء  وسـبر  واسـتفتاء  والكتالوجـات، 
- الدعايـة والنشـر: وسـيلة اتصـال غيـر مدفوعـة ا�جـر بهـدف إعـالم 
طريـق  عـن  باقتنائهـا  القيـام  علـى  وحثـه  التأميـن،  بوثيقـة  الزبـون 
والراديـو  والمجـالت  والجرائـد  كالصحـف  اZعالنيـة  الوسـائط 

والتلفزيـون.
باالتصـاالت  المعـروف  التأمينـي:  الترويجـي  المزيـج  أهـداف   -
طائفـة  تحقيـق  إلـى  يرمـي  والمنسـجمة  المتناغمـة  التسـويقية 

والغايـات: ا�غـراض  مـن 
وبنـاء  الشـركة  وخصائـص  بهويـة  والتعريـف  واZخبـار  اZعـالم   -

ا�خيـرة  فهـذه  التأمينيـة،  السـوق  فـي  المميـزة  مكانتهـا  وترقيـة 
التـي  الوقـوع  المحتملـة  ا�ضـرار  مـن  العديـد  تغطيـة  تشـمل 
�ا�شـخاص  المجتمـع  وفئـات  شـرائح  مختلـف  لهـا  تتعـرض 
الفيزيائيـون أو االعتبارييـن-، مثـل: السـرقات، الحرائـق، االنفجـارات، 
الكـوارث الطبيعيـة، حـوادث المرور، ا�مـراض والعمليات الجراحية، 

إلـخ.  ...
والسـلوكيات  النفسـية  االتجاهـات  علـى  والتأثيـر  االقنـاع   -
ضـد  التأميـن  فـي  للمشـتركين  الشـرائية  والقـرارات  االسـتهالكية 
الجـوي  النقـل  والمركبـات،  السـيارات  تأمينـات:  مثـل  ا�خطـار 
العقاريـة  القـروض  والصناعيـة،  الزراعيـة  ا�خطـار  والبحـري،  والبـري 
أو  الحيـاة  حالتـي  فـي  ا�شـخاص  واالسـتهالكية،  واالسـتثمارية 
الوفـاة، السـفر، حـوادث العمـل، ... إلـخ. فالترويـج فـي التأمينـات لـه 
شـق تعليمـي وتحسيسـي مهـم وخصوصـًا أن إدراكات وتصـورات 
وانطباعـات ا�فـراد تكـون سـلبية اتجـاه التأميـن �نـه فـي نظرهـم 

والنكبـات. والمصائـب  بالكـوارث  مرتبـط 
العائـالت  حمايـة  فـي  التأميـن  ودور  بأهميـة   Remind التذكيـر   -
العمـل  وأربـاب  والمهندسـين  والمقرضيـن  والمسـتثمرين 
والمزارعين والمنتجين أصحاب المشاريع من النكبات والمصائب 
وحـث  واسـتقطاب  فجـذب  ثرواتهـم،  أو  بذواتهـم  تلحـق  قـد  التـي 
ا�فـراد والمؤسسـات علـى القيـام بالتأميـن قـد يكـون أمـرا سـهل 
فتـرة  �طـول  بهـم  االحتفـاظ  هـو  الصعـب  الشـيء  لكـن  المنـال 

الـوالء). وتنميـة  الرضـا  (تعميـق  ممكنـة  زمنيـة 
- العوامل المؤثرة في ا�داء الترويجي لخدمات التأمين:

- حجم وخصائص السـوق المسـتهدفة: مثل الطاقة االسـتيعابية 
المتوافـرة،  التغطيـات  المنافسـين،  عنـد  الترويـج  طرائـق  للسـوق، 
كيفيـات تسـوية الخسـائر، المزايـا التنافسـية للعارضيـن، الشـبكة 
المعمـول  والتنزيـالت  التخفيضـات  المطبقـة،  ا�قسـاط  التجاريـة، 

بهـا، ... إلـخ.
الهندسـي  أو  العقـاري  فالتأميـن  المكتتبـة:  العقـود  طبيعـة   -
ا�ضـرار  وتأمينـات  والفالحـي،  الصناعـي  التأميـن  عـن  يختلـف 
والممتلـكات ليسـت هـي تأمينـات ا�شـخاص وا�رواح أو تأمينـات 
التأمينـات  عـن  تتبايـن  النقديـة  والتأمينـات  المدنيـة،  المسـؤولية 
العينيـة. كمـا أن التأمينـات التجاريـة ال تشـبه التأمينـات الحكوميـة 
وهكـذا دواليـك، وكل تقسـيم مـن تقسـيمات التأميـن يحتـاج إلـى 
كل  تميـز  التـي  وا�حـوال  الظـروف  تراعـي  ترويجيـة  برامـج  تطويـر 

نـوع.
- سـلوك المسـتهلك: من خالل دراسـة أحاسيسـه وفهم مشـاعره 
حدوثهـا.  حـال  جبرهـا  أو  ا�خطـار  ودرء  للحمايـة  الملحـة  وحاجتـه 
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الترويـج  عمليـة  تواجههـا  التـي  العويصـة  المشـكالت  مـن  فمثـًال 
للخدمـات التأمينيـة عـدم اكتـراث وال مبـاالة المسـتهلك بمـا يقـدم 
المطلـوب  التأثيـر  تحقيـق  فـي  قصـور  والنتيجـة  اتصـاالت،  مـن  لـه 

الترويجيـة. الحملـة  فـي  المنشـود  الهـدف  إلـى  والوصـول 
درجـة  فـي  التأثيـر  علـى  ينعكـس  ممـا  المصـدر:  مصداقيـة   -
المتطفليـن  ظهـور  التأمينيـة  الترويجيـة  الحمـالت  مصداقيـة 

والتحايـل. بالتالعـب  تقـوم  التـي  الوهميـة  والشـركات 
- المحـددات القانونيـة: تتدخل النصوص التشـريعية والتنظيمية 
في الترويج للخدمات التأمينية إلى حد كبير، لحساسـية وتداعيات 
نشـاط االكتتـاب. و�ن الغايـات االجتماعيـة والتضامنيـة للتأمينـات 

يجـب أن تطغـى على ا�هداف االسـترباحية.
- الموازنـة الماليـة: ا�غلفـة وا�رصدة الماليـة المخصصة لتمويل 
النشـاط الترويجـي، فهـي مخصصـات موّجهـة لتسـهيل مأموريـة 
بكفـاءة  المرسـومة  أهدافهـا  تحقيـق  فـي  التسـويقية  االتصـاالت 

وفّعاليـة ومرونـة.
٢/ أساسيات ومفاهيم عامة حول الوعي والثقافة التأمينية 

ماهيـة  حـول  العامـة  المفاهيـم  بعـض  يتضمـن  أسـفله  الجـدول 
التأمينـي: الوعـي 

المضمونالتعاريف

التعريف ا�ول

درجة اقتناع المالك وأصحاب ا�عمال 
بأهمية وفوائد التأمينات العامة كوسيلة 
لتوفير الحماية لعوامل اZنتاج لكي تؤدي 

عملها الطبيعي على الوجه ا�كمل، 
وذلك بحمايتها من أي نقص أو فناء بغير 
العملية اZنتاجية، وذلك مقابل استقطاع 
جزء من الدخل يدفع للهيئة القائمة بتوفير 

هذه الحماية.

التعريف الثاني

اZدراك الكامل با�خطار المحيطة بحياة 
اZنسان وممتلكاته، واالقتناع بضرورة 

مواجهة هذه ا�خطار، والفهم بأن التأمين 
هو أنسب وسيلة لذلك بتحمل تكلفة 

قليلة عاجلة �القسط- بدال من مواجهة 
خطر ال يعرف حدوده أو مداه، واالقتناع أن 
يتم ذلك من خالل نظام تعاوني يفيد 

الفرد والمجتمع.

التعريف الثالث

درجة اقتناع الفرد بدفع مبلغ صغير �
القسط- مقابل تعويض مالي يحصل 
عليه في حالة تحقق خطر ما أو خسارة 

معينة، أي استبدال  خسارة معينة يحتمل 
أن يصاب بها بقسط صغير يدفعه في 

التأمين.

التعريف الرابع

إدراك الفرد للمخاطر التي يتعرض لها 
في حياته، وحاجته للحماية التي توفرها 
شركات التأمين، من خالل ما تقدمه من 
تغطيات للخسائر التي يتعرض لها في 

ممتلكاته وحياته.

التعريف الخامس

تفضيل الفرد للتأمين كأداة اجتماعية 
Zزالة أو تقليل عدم التأكد الناتجة عن 

بعض أنواع ا�خطار أو حالة الشك والخوف 
التي تالزمه قبل اتخاذه لقراراته اليومية.

التعريف السادس
درجة اقتناع الفرد بأهمية وفوائد التأمين 
كوسيلة لنقل الخطر المحتمل تعرضه 

له، أو كوعاء ادخاري أو كالهما معًا.

التعريف السابع
الدراية االستيعابية والفهم الجيد بكل ما 
يتعلق بمجال التأمينات فكراً وممارسة، 

حقوقًا وواجبات.
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وعليه يمكن أن نكتشف ونستنبط ا�تي:
الطبيعييـن  سـواء  ل%شـخاص  التأمينيـة  والثقافـة  الوعـي  يعتمـد   -
االسـتيعاب  مـدى  علـى  -المؤسسـات-  المعنوييـن  أو  -ا�فـراد- 
أن  واالقتنـاع  واZدراك  الفهـم  ومنسـوب  والتفضيـل  والدرايـة 
ومزاياهـا  العديـدة  االقتصاديـة  بمحاسـنها  التأمينيـة  المنظومـة 
لـدرء  ونافعـة  ناجعـة  تضامنيـة  وسـيلة  هـي  المتعـددة  االجتماعيـة 
التـزام  مقابـل  الكبيـرة  الماديـة  الخسـائر  وتفـادي  المحتملـة  ا�خطـار 
توفرهـا  التـي  الحمايـة  مـن  والمرتقبيـن-  -الحالييـن  المسـتفيدين 
مـن  اقتطاعهـا  يتـم  الدوريـة  ا�قسـاط  بتسـديد  التأميـن  شـركات 

المتاحـة. الماليـة  ومداخيلهـم  مواردهـم 
- يرتبط نجاح هيئات التأمين في تشـجيع الزبائن على اZقبال القتناء 
الشـروط  مـن  طائفـة  علـى  بالمنافسـين  مقارنـة  التأميـن  بوالـص 
ومواردهـا  اZداريـة،  هياكلهـا  مثـل:  التنظيميـة  والمتطلبـات  البنيويـة 
المـال  -رأس  الماليـة  وسـيولتها  المحوريـة-،  -الكفـاءات  البشـرية 
التأمينيـة-،  -الوسـاطة  والتجاريـة  التوزيعيـة  ومسـالكها  المـادي-، 
التعويضيـة  وجدارتهـا  االنتـاج-،  -وظيفـة  االكتتابيـة  وقدراتهـا 
الخسـائر  وتسـوية  المسـتحقات  تسـديد  فـي  الوظيفيـة  وكفاءتهـا 
والتكلفـة  -الجهـد  وااللتزامـات  بالوعـود  والوفـاء  والمطالبـات 

والوقـت-.  
- العوامل المؤثرة في نشر الوعي التأميني:

-الموثوقيـة،  والضحايـا  للمتضرريـن  التعويضـات  تأديـة  جـودة   -
ا�مانـة، العدالـة، المصداقيـة، النزاهـة، االلتـزام، التعاطـف: يعـد الجهاز 
التعويضـي فـي شـركات التأميـن العصـب الحّسـاس لذلـك يجب أن 
تشـيع بيـن أجهزتهـا التعويضيـة روح الثقـة وعـدم التـردد والمماطلـة 
فـي اتخـاذ القـرار التعويضـي القائـم علـى أسـس فنيـة عادلـة خاصـة 
فـي  قناعتهـم  طريـق  عـن  الخسـائر  بتسـوية  للمخوليـن  بالنسـبة 
أحقيـة التعويـض مـن خالل خبرتهـم وكفاءتهم، وهذا بدوره يسـتلزم 
انتقـاء العامليـن فـي أجهـزة التعويضـات مـن أكثـر العامليـن معرفـة 
لمقتضيـات العمـل، وممـن يتصفـون با�خالق العالية فـي التعامل، 
بسـبب  التعويـض  لطالـب  النفسـية  الحالـة  بالحسـبان  ا�خـذ  مـع 

تعـرض أموالـه أو ذويـه لحادثـة.
- جودة المعاينات وتقارير الخبرة: تجب االسـتعانة با�شـخاص الذين 
وجرائـم  المخالفـات  فـي  الوقـوع  فـي  الحسـنة  بالسـمعة  يتمتعـون 
االحتيـال والفسـاد االداري والمالـي: تزويـر المحاضـر، تضخيـم الفواتيـر، 
التالعـب بالوقائـع، تزييـف الحقائـق، ... إلـخ. والخبير هو شـخص مؤهل 
لتقديـم الخدمـة فـي مجـال البحـث فـي ا�سـباب وطبيعتهـا وامتـداد 

ا�ضـرار وتقييمهـا والتحقـق مـن ضمـان التأميـن.
والتسـويقية-:  والماليـة  -الفنيـة  االقتصاديـة  الجـدوى  دراسـات   -
المسـتقبل،  فـي  التأمينـي  ا�داء  وتوقـع  بالحاجيـات  والتنبـؤ  للتقديـر 

وخصائـص  طبيعـة  تشـخيص  فـي  متعمقـة  بحوثـًا  يسـتوجب  وهـذا 
وميـوالت وطموحـات وتطلعـات المجتمـع، وتحليـل مكونات ا�سـرة 
وظروفهـا المعيشـية، والتناسـب بيـن معـدل تطـور السـكان �النمـو 

االقتصـادي. -النمـو  والدخـل  الديمغرافـي- 
- دراسـات الوسـاطة التأمينيـة �المباشـرة أو غيـر المباشـرة-: للتقديـر 
والتنبـؤ بالقنـوات التسـويقية المثلـى، بمعنـى تحديـد طـرق وقنوات 
والـوكالء  المباشـرة  الـوكاالت  بيـن  بالمفاضلـة  وذلـك  التوزيـع، 

التأميـن. �صيرفـة  التأميـن  وبنـوك  والسماسـرة  العاميـن 
- معوقات التوعية التأمينية:

- المرِسـل: كبـر حجـم الشـركة وانتشـارها وأنمـاط التسـيير فيهـا مـن 
غيـر  أو  الرسـمي  والتنظيـم  الالمركزيـة  أو  المركزيـة  السـلطة  حيـث 

الرسـمي.
لمسـتقبل  االجتماعيـة  والوضعيـة  النفسـية  الحالـة  المسـتقبِل:   -
الرسـالة يؤثـر فـي معنـى وضـوح الرسـالة ومـدى اسـتعداده لتقبلهـا. 
فقـد يرفـض الفرد ا�فـكار الجديدة التي تعـارض معتقداتهم -النظرة 

التحريميـة، القـراءة الضريبيـة، مقاومـة التغييـر، ... إلـخ-.
تصميمهـا  علـى  المقـدرة  فعـدم  االتصـال،  عمليـة  جوهـر  الرسـالة:   -

قيمتهـا. يفقدهـا  واZشـارات  والرمـوز  المحتـوى  حيـث  مـن  وبنائهـا 
القـرار  أمثليـة  مـن  فالبـد  غاليـًا،  يكلـف  االختيـار  دقـة  عـدم  الوسـيلة:   -
-فالحيـن،  المقصـودة  الفئـة  لمخاطبـة  االتصاليـة  ا�داة  ومالءمـة 
إلـخ-.  ... مهنيـون،  حرفيـون،  مسـتهلكون،  البيـوت،  ربـات  مقاوليـن، 
معنـى  عـن  وسـالمة  بوضـوح  التعبيـر  علـى  القـدرة  عـدم  الترميـز:   -
واZشـارات  المـواد  مـن  السـليمة  الخلفيـة  افتقـاد  نتيجـة  الرسـالة 

وااليحـاءات. والرمـوز 
- التشـويش: ورود أخطـاء فـي مضمـون الرسـالة أو توقيتهـا أو عـدم 

مالءمـة الوسـيلة للجماهيـر المسـتهدفة.
الوعـي  وتنميـة  تطويـر  فـي  للتسـويق  الترويجـي  التوجـه  أثـر   /٣

مينـي  لتأ ا
وغيـر  -الشـخصية  الترويجيـة  المـواد  أهميـة  زيـادة  علـى  العمـل  إن 
فـي   -Personal And Impersonal Promotion الشـخصية: 
ا�فـراد  مـن  عريـض  قطـاع  لـدى  التأمينيـة  التوعيـة  هـدف  تحقيـق 
علـى  يتوجـب  التـي  ا�ساسـية  المهـام  مـن  يعتبـر  والمؤسسـات 
هـذه  ظـل  فـي  وخصوصـًا  بالغـًا،  اهتمامـًا  ايالؤهـا  التأميـن  شـركات 
الثـورة فـي وسـائل االتصـال والتواصـل، لمـا لهـذا مـن تأثيـر عميق في 
مسـتوى مداخيـل هـذه الشـركات مـن أقسـاط تعينهـا علـى مواجهـة 
االسـتحقاقات وااللتزامـات المتنوعـة، ولمـا لهـذا مـن نفـع يعـود علـى 
المواطنيـن الذيـن يحرمـون مـن وسـائل مهمـة تلزمهم فـي مواجهة 
أن  يمكـن  والتـي  لهـا،  يتعرضـوا  أن  يمكـن  التـي  ا�خطـار  مـن  الكثيـر 
تنـزل بهـم خسـائر فادحـة، يمكـن تفاديهـا لـو توافـر الغطـاء التأمينـي 
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أن  يدركـون  ال  بـل  شـيئًا،  عنـه  يعلمـون  ال  ل%سـف  الـذي  المناسـب، 
هكـذا تغطيـات كهـذه تتوافـر تحـت خيمـة التأميـن مـن دون أن يلفت 

إليهـا. أنظارهـم  أحـد 
أهـم  مـن  االختياريـة �الطوعيـة-  التأمينـات  علـى  ا�فـراد  إقبـال  يعتبـر 

عاليـة. تأمينيـة  ثقافـة  وجـود  إرهاصـات 
فـي  الترويـج  تأثيـر  عمليـة  تتجلـى  السـابقة،  المكتسـبات  ضـوء  فـي 
والمرتقبـة  الحاليـة  الجماهيـر  لـدى  التأمينيـة  الثقافـة  أو  الوعـي  بـث 

التاليـة: العناصـر  فـي 
- اZمـداد والدعـم اZعالمـي بخصـوص مزايـا وثيقـة التأميـن مـن حيـث 
والتذكيـر  والتعويضـات  والمنازعـات  وا�سـعار  والعقـود  الشـروط 
المسـتمر والـدؤوب بـكل العمليـات وخصوصـًا تاريـخ سـريان العقـود 

ونفاذهـا.
واZرشـادات  واالستفسـارات  والتوضيحـات  الشـروحات  تقديـم   -
وتداعياتهـا  -أسـبابها  ا�خطـار  إدارة  حـول  والنصائـح  والتوجيهـات 

ونتائجهـا. وآثارهـا 
- التحسـيس ولفـت االنتبـاه ل%خطـار الماديـة أو الجسـمية المتجـددة 
مـن  -التقـرب  حياتـه  فـي  المواطـن  لهـا  يتعـرض  أن  يمكـن  التـي 

الزبـون-.

- التأثيـر فـي االتجاهـات وا�راء والمواقـف السـلبية حيـال التعاقـد مـع 
شـركات التأميـن كضـرورة لمواجهـة تحديـات ا�خطـار.

- التواصـل التفاعلـي باسـتغالل قواعد البيانـات وبنوك المعلومات 
المدونـة والمخزنـة إلكترونيـًا، فالشـركة تمسـك السـجالت والوثائـق 
بعناويـن  المتعلقـة  المعطيـات  جميـع  علـى  تحتـوي  التـي  اZداريـة، 

وأرقـام هواتـف المتعامليـن -ا�رشـيف االلكترونـي-.
صـورة  ورسـم  وجماهيرهـا،  التأميـن  شـركات  بيـن  العالقـات  توثيـق   -
ذهنيـة ايجابيـة طيبـة عـن ا�هميـة السـيكولوجية والسيسـيولوجية 

للتأميـن.
بمنـع  ل%خطـار  المعرضيـن  ا�شـخاص  تنويـر  تشـمل  التوعيـة   -
إذا  الخسـائر  مـن  التقليـل  وأيضـًا  العـالج،  مـن  خيـر  فالوقايـة  وقوعهـا 

ا�ضـرار- -أقـل  حدثـت 
وعليـه فـإن نشـر الوعـي التأمينـي وسـيلة مهمـة للتعريـف بمفهـوم 
فيهـم  الرغبـة  وتحريـك  للخطـر  المعرضيـن  الجماهيـر  لـدى  التأميـن 
فهـم  يجـب  ولذلـك  وممتلكاتهـم،  أنفسـهم  حمايـة  Zقناعهـم 
فـي  المؤثـرة  والبيئيـة  النفسـية  العوامـل  أهـم  ومعرفـة  سـلوكهم 
قراراتهـم االكتتابيـة، وال بـد من كسـب ثقتهم، وذلك عـن طريق إعداد 

والفّعاليـة. الكفـاءة  مؤشـري  ضـوء  فـي  متكاملـة  ترويجيـة  خطـة 
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ــاك أوجــه شــبه وأوجــه خــالف بيــن التأميــن علــى الحيــاة  هن
وأنــواع التأمينــات ا�خــرى نســتعرضها فــي عــدة نقــاط :

١- الخطــر المؤّمــن ضــده فــي التأميــن علــى الحيــاة ( وهــو الوفــاة ) 
خطــر مؤكــد الوقــوع وعــدم التأكــد هــو بالنســبة لتاريــخ وقوعــه ولهــذا 
يلعــب العمــر دوراً مهمــًا فــي حســاب أقســاط التأميــن علــى الحيــاة ، 
أمــا فــي ا�نــواع ا�خــرى فيكــون وقــوع الخطــر أمــراً احتماليــًا أي يمكــن أال 
يقــع بتاتــًا للمؤّمــن لــه ولذلــك ال يكــون للعمــر أي أهميــة فــي حســاب 
أقســاط هــذه التأمينــات ويتوقــف الحســاب علــى الخســارة التــي تنتــج 

مــن وقــوع الخطــر .
٢- فــي معظــم أنــواع التأميــن تكــون مــدة التأميــن ســنة واحــدة أو 
ــن والمؤّمــن لــه  أقــل وفــي خــالل هــذه المــدة يســتطيع كل مــن المؤمِّ
أن يلغــي عقــد التأميــن، بينمــا فــي التأميــن علــى الحيــاة تكــون مــدة 
التاميــن أكثــر مــن ســنة ، وال يســتطيع المؤّمــن أن يلغــي عقــد التأميــن 

ــن يســتطيع ذلــك . قبــل انتهــاء مدتــه إال أن المؤمِّ
٣- مــن ناحيــة مبــدأ منتهــى حســن النيــة يشــبه التأميــن علــى الحيــاة 
يجــب  ال  التأميــن  أنــواع  جميــع  فــي  حيــث  للتأميــن  ا�خــرى  ا�نــواع 
علــى طرفــي التعاقــد أن يخفــي أي معلومــات جوهريــة يكــون عالمــًا 
بهــا ويمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر فــي مضمــون العقــد (والمقصــود 
ــن  بالمعلومــات الجوهريــة تلــك المعلومــات التــي لــو عرفهــا المؤمِّ
حســابًا  التأميــن  قســط  لحســب  أو  التأميــن  لرفــض  لــه  المؤّمــن  او 

مختلفــًا).
ــاة  ــدأ المصلحــة التأمينيــة يشــبه التأميــن علــى الحي ٤- مــن ناحيــة مب
ا�نــواع ا�خــرى للتأميــن حيــث فــي جميــع أنــواع التأمين ال يجــوز التأمين 
ضــد أخطــار ال يكــون للمؤّمــن لــه أي مصلحــة فــي عــدم وقوعهــا ، مثــًال 
فــي  مصلحــة  أي  لــه  ليــس  آخــر  شــخص  حيــاة  علــى  التأميــن  يجــوز  ال 
ــًا ، وكذلــك ال يجــوز التأميــن علــى بضائــع مــن الحريــق ليــس  بقائــه حي

للمؤّمــن لــه أي مصلحــة فــي عــدم احتراقهــا .
عــن  الحيــاة  علــى  التأميــن  يختلــف  التعويــض  مبــدأ  ناحيــة  مــن   -٥

ا�نــواع  االخــرى للتأميــن ، ففــي معظــم التامينــات ال يحــق للمؤّمــن 
عنــد  وقعــت  التــي  الخســارة  قيمــة  علــى  تزيــد  بقيمــة  المطالبــة  لــه 
ــاة يلتــزم المؤّمــن بدفــع  وقــوع الخطــر ،بينمــا فــي التأميــن علــى الحي
مبلــغ التأميــن بكاملــه عنــد وقــوع الخطــر حيــث ال يمكــن تقديــر قيمــة 
نقديــة لحيــاة اZنســان أو أي عضــو مــن جســمه ، كذلــك ال تخصــع أنــواع 

التأميــن ضــد الحــوادث الشــخصية لمبــدأ التعويــض .
٦- مــن ناحيــة مبــدأ الحلــول فــي الحقــوق يختلــف التأميــن علــى الحيــاة 
عــن ا�نــواع ا�خــرى للتأميــن ، ذلــك أنــه فــي معظــم أنــواع التأميــن 
ــن أن يحــل بعــد دفعــه للتعويــض فــي الحقــوق والدعــاوى  يحــق للمؤمِّ
التــي تكــون للمؤّمــن لــه قبــل مــن تســبب فــي الضــرر الــذي وقــع والــذي 

نتــج عنــه مســؤولية المؤّمــن بالتعويــض .
كمــا  التقاليــد  بحكــم  أو  القانــون  بمقتضــى  إمــا  الحــق  هــذا  ويكــون 
هــو الحــال فــي التأميــن البحــري أو بمقتضــى نــص صريــح فــي وثيقــة 
التأميــن ، وال يســري هــذا المبــدأ علــى التأميــن علــى الحيــاة أو الحــوادث 

الشــخصية .
علــى  التأميــن  يختلــف  التأميــن  فــي  المشــاركة  مبــدأ  ناحيــة  مــن   -٧
أنــواع  معظــم  فــي  إنــه  حيــث  للتأميــن  االخــرى  ا�نــواع  عــن  الحيــاة 
التأميــن إذا أمــن شــخص ضــد خطــر معيــن لــدى عــدة مؤّمنيــن يشــترك 
هــؤالء جميعــًا فــي تحمــل قيمــة الخســارة عنــد وقــوع الخطــر، بينمــا 
عــدة  لــدى  حياتــه  علــى  شــخص  أمــن  اذا  الحيــاة  علــى  التأميــن  فــي 
مؤمنيــن فــإن مبلــغ التأميــن بكاملــه يحــق لورثــة المؤّمــن لــه مــن كل 

. التأميــن)  ــن (شــركة  مؤمِّ
المختلفــة  التأميــن  أنــواع  فــي  التأميــن  عقــد  ينــص  ان  يمكــن   -٨
،باســتثناء تأميــن الحيــاة والتأميــن علــى الحــوادث الشــخصية علــى 
شــرط النســبية ، أي يتحمــل كل مؤّمــن نســبة معينــة مــن الخســارة 
التأميــن  مبالــغ  مجمــوع  كان  إذا  الكليــة  بقيمتهــا  وليــس  الكليــة 
لديهــم أقــل مــن قيمــة الشــيء موضــوع التأميــن عنــد وقــوع الخطــر 

. الكفايــة  دون  مــن  التأميــن  كان  إذا  أي 
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الصحـف  بإحـدى  صحفيـة  مقالـة  مؤخـراً  انتباهـي  لفـت 
التـي تعنـي بأمـور اZدارة عـن المنتجات الفاشـلة لكبرى الشـركات 

بفـورد  مـروراً  بيبسـي،  إلـى  كـوال  كـوكا  مـن  ،انطالقـًا  العالميـة 

الهواتـف  ذات  وسامسـونغ  وآبـل  ومايكروسـوفت  وسـوني 

وينظـر  المثـل  بهـا  يضـرب  التـي  الشـركات  مـن  وغيرهـا  المتفجـرة 

لهـا علـى أنهـا ا�سـطورة فـي تطويـر المنتجـات وتسـويقها ،ليـس 

علـى المسـتوى المحلـي فحسـب بـل علـى المسـتوى اZقليمـي 

والدولـي.

حيـث عـزا كاتـب المقـال أخطـاء هـذه الشـركات إلـى عـدة أسـباب 

نذكـر منهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر: 

- عـدم تحديـد مكانـة المنتـج الجديـد بالسـوق بشـكل جيـد مـا أثـر 

والبيـع. التسـويق  عمليـة  فـي 

- التفوق التكنولوجي للشركات المنافسة.

- عدم اعتياد المستهلكين على المنتجات الجديدة.

- عدم مالءمة فترة طرح المنتج الجديد.

- اZشباع الحاصل في السوق بالمنتجات ا�خرى.

مـن  نظـراءه  تفـوق  ميـزة  بـأي  الجديـد  المنتـج  تميـز  ضعـف   -

. ت لمنتجـا ا

أثـرت  التـي  ا�خـرى  العوامـل  مـن  مجموعـة  إضافـة  لنـا  يمكـن  هنـا 

بشـكل مؤكـد فـي عـدم نجـاح منتجـات هـذه الشـركات أو منتجـات 

والظـروف  للمسـتهلكين،  النفسـي  كالعامـل  ا�خـرى  الشـركات 

ثقافة تأمينية

هيك السوق بدو

ماهر سنجر 
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المتعلقـة  ،وا�خطـاء  وانخفاضهـا  الشـرائية  والقـدرة  االقتصاديـة، 

�حـد  يمكـن  ال  التـي  المجهولـة  ،وا�سـباب  والتسـويق  بالتسـعير 

إدراكهـا إال مجموعـة مـن العرافيـن الذي يطلون علينا برأس السـنة 

السـعيدة. بالتوقعـات  Zبالغنـا 

لكـن مـن المؤكـد أن هـذه الشـركات كانـت مـن الحكمـة والذكاء 

تجاربهـا  علـى  الضـوء  تسـليط  خـالل  مـن  نجاحاتهـا  أظهـرت  بـأن 

الفاشـل  الجـزء  عـن  المقصـود  ،وبالتعتيـم  كبيـر  بشـكل  الناجحـة 

،علمـًا  بمذاقهـا  أسـطورة  كـوال  كـوكا  فاليـوم  التجـارب،  هـذه  مـن 

منتجهـا  وأطلقـت  واحـدة  مـرة  السـرية  التركيبـة  غيـرت  بأنهـا 

الجديـد ،لكنهـا منيـت بفشـل ذريـع لدرجـة أنـه تـم تشـكيل بعـض 

الجمعيـات التـي تنـادي وتروج عبر المنابـر اZعالمية بضرورة الحفاظ 

علـى الطعـم ا�صلـي للمنتـج لتعـود كـوكا كـوال من جديـد Zنتاج 

المـذاق ذاتـه مـع إضافـة صغيـرة علـى اسـم المنتـج ليصبـح كـوكا 

كالسـيك. كـوال 

،ويتـداول  الشـركة  هـذه  نجاحـات  عـن  يعلـم  اليـوم  فجيـل 

بتجاربهـا  العميقـة  معرفتـه  دون  مـن  لهـا  اZعالميـة  الفيديوهـات 

الفاشـلة الناتجة عن تغير بسـيط بحجم السـكر المحروق المضاف 

إلـى العبـوة. لسـت بصـدد مناقشـة تجـارب هـذه الشـركات ومـدى 

مسـمى  تحـت  إال  ينـدرج  ال  سـبق  مـا  فـكل  فشـله  مـن  نجاحهـا 

تسـليط  إلـى  باالنطـالق  خاللهـا  مـن  أرغـب  التـي  العامـة  المقدمـة 

التقليديـة.  غيـر  بالطـرق  التأمينيـة  المنتجـات  تطويـر  علـى  الضـوء 

مـن وجهـة نظـر شـخصية يجـب أن تتكامـل الطـرق غيـر التقليديـة 

التأمينيـة  المنتجـات  تطويـر  سـبيل  فـي  التقليديـة  الطـرق  مـع 

المرضيـة.  غيـر  النتائـج  ذات  التجـارب  عـن  اZمـكان  قـدر  واالبتعـاد 

لتطويـر  تسلسـلية  مراحـل  علـى  التقليديـة  الطـرق  عـادة  تعتمـد 

المنتـج تبـدأ مـن دراسـة السـوق الحالـي بعـد تقسـيمه جغرافيـًا إن 

تطلـب ا�مـر، إضافـة إلـى دراسـة المعلومـات والبيانـات المتوافـرة 

لـدى الشـركة وجمـع اZحصائيات من الجهـات المختصة وتصميم 

المنتـج والتأكـد من مطابقته للنظـم والقوانين المرعية و�هداف 

الشـركة ثـم مراقبـة أداء هـذا المنتـج، لكـن مـن المؤكـد أن الطـرق 

غيـر التقليديـة الختبـار هـذا المنتـج أو المسـاعدة فـي تطويـره أتـت 

اسـتبدالها. مـن  بـدًال  التقليديـة  الطـرق  لتعـزز 

،حيـث  ذلـك  مـن  أبعـد  إلـى  ذهبـت  التقليديـة  غيـر  الطـرق  أن  إال 

الخطـر  دراسـة  التأميـن  شـركات  فـي  العليـا  اZدارة  علـى  يتوجـب 

وتحليـل  السـوق،  دراسـة  علـى  القائميـن  با�شـخاص  المتعلـق 

علـى  الشـركة  اعتمـدت  لـو  وخاصـة  البيانـات،  وجمـع  المنتجـات 

المعلومـات  لجمـع  التأمينيـة  المنتجـات  ووكالء  مندوبـي  بعـض 

لمـا  ،وذلـك  يرتفـع  سـوف  الحالـة  هـذه  فـي  ،فالخطـر  وتقديمهـا 

وترويجهـا  المنتجـات  بعـض  بإصـدار  تتعلـق  مصلحـة  مـن  لهـؤالء 

منطقـة  متطلبـات  مـع  لتتناسـب  أو  متطلباتهـم  مـع  لتتناسـب 

دون  العمـالء  مـن  معيـن  قطـاع  أو  أخـرى  دون  السـوق  مـن  معينـة 

سـواه. 

 بـدأت الطـرق التقليديـة تتطلـب اعتمـاد أسـاليب إضافيـة لتجنـب 

التجـارب غيـر المرغـوب بهـا لدى طـرح المنتجـات التأمينيـة الجديدة 

االسـتراتيجي،  التفكيـر  إلـى  بالتفاصيـل  الغـرق  مـن  ،فانتقلـت 

علـى  واعتمـدت  البعيـد،  المـدى  إلـى  ا�نيـة  مـن  آخـر  وبمعنـى 

حيـز  لتأخـذ  فرصـة  الجديـدة  البدايـات  منـح  بهـدف  أكثـر  االبتكاريـة 

،بـل  ا�خـرى  التأميـن  شـركات  تقليـد  عـن  االبتعـاد  ،وتـم  التنفيـذ 

التأميـن  شـركة  حسـب  الجديـدة  المنتجـات  تفصيـل  أضحـى 

عـن  الجديـدة  المنتجـات  تمييـز  بهـدف  حاجـة  هـو  ممـا  أكثـر  ضـرورة 

باقـي المنتجـات، واالسـتئثار بحصـة سـوقية ال يشـاركها بهـا باقـي 

أداء  مراقبـة  علـى  التأميـن  شـركة  قـدرة  أن  كمـا  التأميـن،  شـركات 

إطالقـه.  علـى  الوقـت  مـر  كلمـا  تـزداد  سـوف  المنتـج  هـذا 

فـي علـم النفـس يتطلـب حـل المشـكلة تركهـا فتـرة زمنيـة معينة 

وعلـوم  الجـودة  نظـم  وفـي  أخـرى،  مـرة  لحلهـا  إليهـا  العـودة  ثـم 

المشـكلة،  عكـس  خـالل  مـن  المشـكلة  حـل  يتـم  الحديثـة  اZدارة 

بمعنـى آخـر مـن خـالل التسـاؤل عـن كيفيـة جعـل منتجـي الجديـد 

غيـر رائـج عـن طريـق هـذا التسـاؤل سـيتم اZجابـة المشـكالت التـي 

ليتـم  نجاحهـا  عـدم  وأسـباب  الجديـدة  المنتجـات  بتطويـر  ترتبـط 

تالفيهـا خـالل فتـرة تطويـر المنتـج الجديد وتجنب المشـكالت التي 

قـد تحـدث.

فاليـوم علـى شـركات التأميـن التشـكيك بالمقولـة الرائجـة بيـن 

مقولـة  مـن  واالنطـالق  بـدو»  السـوق  «هيـك  المبيعـات  مندوبـي 

وتحقيـق  بالسـوق  عمالئهـا  كل  Zرضـاء  الشـركة»  بدهـا  «شـو 

أهدافهـا. 
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الزاوية القانونية

يذكـر أنـه تـم تسـجيل أول جريمـة سـرقة لسـيارة في 
عـام ١٩١٢ حيث اسـتهدفت عصابة بونات سـيارة ديون 
بوتـون الفاخـرة علـى الطريق بيـن باريـس وليون في 

فرنسـا أسـفر عنها مقتل شـخصين كانـا بداخلها.
وتعتبـر سـرقة السـيارات فـي وقتنـا الحاضـر مـن أكثر 
الجرائم انتشـارًا فـي جميع المجتمعات ويتم تسـجيل 
مئـات لحـاالت سـرقة السـيارات يوميـًا حـول العالـم 
ففـي عام ٢٠١٢ تم اVبالغ عن ١١٥٠٠ حالة سـرقة لسـيارة 
فـي مصـر وفي عـام ٢٠١٤ كشـفت مصادر رسـمية أنه 
تتـم سـرقة سـيارة واحـدة كل سـاعة في السـعودية 
هـذا  لسـهولة  ذلـك  فـي  الرئيسـي  السـبب  ويعـود 
النـوع مـن السـرقات وقلـة عوامـل الحيطـة واpمـان 
أو  السـيارات  مسـتعملي  Vهمـال  أحيانـًا  يرجـع  الـذي 
الرقابـة  ضعـف  إلـى  إضافـة  الحمايـة  أجهـزة  ضعـف 

يشـجع  والـذي  المختصـة  السـلطات  مـن  اpمنيـة 
ضعـاف النفـوس علـى ارتـكاب مثـل هـذه الجرائـم .

فـي  السـيارات  سـرقة  معـدالت  إرتفعـت  وقـد  هـذا 
سـورية بشـكل كبير نظرًا لتردي الوضـع اpمني نتيجة 
اpزمـة التـي تعصف بالبـالد حيث كشـفت إحصائيات 
التـي  العموميـة  السـيارات  عـدد  أن  الداخليـة  وزارة 
تمـت سـرقتها خـالل عـام ٢٠١٣ وصل إلـى ٣٠٠٠ سـيارة 
فـي المحافظـات السـورية أحرق منهـا ١٠٠٠ سـيارة وتم 
اسـتخدام مـا يقـارب ٥٠٠ سـيارة للتفجيـر وهـذه أرقـام 
كانـت  الـذي  االسـتقرار  ظـل  فـي  نعرفهـا  نكـن  لـم 

اpزمة. قبـل  سـورية  تعيشـه 
وإن انتشـار هـذه الظاهـرة دفـع الكثيـر مـن مالكـي 
التأميـن  بوالـص  شـراء  علـى  ل�قبـال  السـيارات 
الشـامل (التكميلـي) للسـيارات كضمـان pموالهـم 

سرقة السيارات المؤمنة تكميليًا
وأحكام التعويض عنها

شركة التأمين العربية - سورية 
مدير الدائرة القانونية  / المحامي أحمد نَمير الصًواف 
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ومصالحهـم فـي حـال تعرضـت سـياراتهم للسـرقة .
وفـي هـذا السـياق سـنتحدث بشـيء مـن التفصيـل 
عن السـرقة بالمفهـوم القانوني وعن أحكام سـرقة 

السـيارات المؤمنـة وعـن إجـراءات التعويـض عنها.

أوًال : المفهوم القانوني للسرقة : 
بدايـة البـد لنـا مـن إلقـاء الضـوء علـى المفهـوم القانونـي 
بالمـادة  السـوري  العقوبـات  قانـون  عرفهـا  كمـا  للسـرقة 
/٦٢١/ فالسـرقة هـي أخـذ مـال الغيـر المنقـول مـن دون رضاه 
منقـول  مـال  مـن  يملكـه  لمـا  حيـازة  مـن  المـرء  حرمـان  أي 
مـن  البـد  عناصـر  للسـرقة  فـإن  وعليـه  مشـروع  غيـر  بفعـل 
توفرهـا العتبـار الفعـل جرمـًا معاقبـًا عليـه قانونـًا تتمثـل بمـا 

يلـي:
منـه  الغايـة  مـادي  فعـل  وهـو  االسـتيالء:  أو  ا�خـذ  فعـل   -١

عليـه. والتسـلط  المـال  حيـازة 
٢- مـال منقـول: وهـو المـال الـذي يمكـن نقلـه مـن مـكان 

�خر.
للسـارق  ملـكًا  ليـس  أنـه  بمعنـى  للغيـر:  مملـوك  مـال   -٣

المالـك. برضـاء  لـه  يسـلم  ولـم 
٤- توافـر النيـة لـدى الفاعـل وهـو العنصـر المعنـوي القائم 
العـام  فالقصـد  الخـاص  والقصـد  العـام  القصـد  علـى 
إلـى  السـارق  إرادة  انصـراف  بمجـرد  يتحقـق  السـرقة  فـي 
أخـذ المـال علـى الرغـم مـن علمـه بأنـه مملـوك لغيـره ،أمـا 
القصـد الخـاص فإنـه اتجـاه إرادة الفاعـل إلـى حيـازة الشـيء 
المملـوك للغيـر دون رضـاه حيـازة تامـة ونهائيـة واالسـتئثار 
مـن  هـي  فالسـرقة  المالـك  تصـرف  بـه  والتصـرف  بالمـال 
الجرائـم التـي ال يكفـي لقيامهـا توافـر القصـد العـام إذ البـد 
وال  مقصـودة  جريمـة  هـي  إذن  الخـاص  القصـد  توافـر  مـن 
يتصـور وقوعهـا بصـورة غيـر مقصـودة فـإذا انتفـى القصـد 

الجريمـة   انتفـت 
فمـن يدخـل فـي حيازتـه مـاًال منقـوًال بصورة غيـر مقصودة ال 

يعتبـر سـارقًا له.
تطبـق  ال  أنـه  إال  المنقـوالت  مـن  تعتبـر  السـيارات  أن  وبمـا 
فـي  «الحيـازة  بـأن  تقضـي  التـي  القانونيـة  القاعـدة  عليهـا 
حيازتـه  المالـك  فقـد  �ن  وذلـك  الحائـز»  سـند  المنقـول 
لسـيارته نتيجـة السـرقة ال ينـزع منـه ملكيتهـا وال تنتقـل هذه 

بالحيـازة  المقصـود  �ن  الحيـازة  بمجـرد  للسـارق  الملكيـة 
التـي تكـون سـند الملكيـة هـي الحيـازة المشـروعة إضافـة 
الحيـازة  سـند  إلـى  أضـاف  قـد  السـير  قانـون  فـإن  ذلـك  إلـى 
سـنداً آخـر Zثبـات الملكيـة هـو وجـوب التسـجيل لـدى دوائـر 
مـن   /٩٧/ بالمـادة  وذلـك  المختصـة  والمواصـالت  النقـل 
قانون السـير والتي نصت (( تسـجل جميع المركبات ا�لية 
النقـل  مديريـة  لـدى  خاصـة  سـجالت  فـي  مقطوراتهـا  مـع 
المعنيـة وذلـك منـذ وضعهـا فـي السـير للمـرة ا�ولـى ........ 
المرجـع  هـي  النقـل  مديريـة  سـجالت  فـإن  ثـم  ومـن   (( الـخ 

السـيارة. ملكيـة  إثبـات  فـي  ا�ساسـي 
وفـق  تتفـاوت  عقوبـات  وضـع  قـد  المشـرَّع  أن  إلـى  إضافـة 
مـن  هـي  ،فالسـرقة  الجـرم  ارتـكاب  ترافـق  التـي  ا�حـوال 
الجرائـم الجنحيـة البسـيطة وقـد تصبـح جنحـة مشـددة، وقـد 
تصـل فـي بعـض الحاالت إلـى جناية وقد نـص عليها قانون 
حيـن  فـي  بعدهـا  ومـا   /٦٢١/ بالمـادة  السـوري  العقوبـات 
المـادة  هـي  مسـتقلة  بمـادة  السـيارات  سـرقة  جـرم  خـص 

نصـت: التـي  مكـرر   /٦٢٥/
١- أ- يعاقـب با�شـغال الشـاقة المؤقتـة لمـدة ال تقـل عـن 
خمـس سـنوات وبغرامـة مـن ٢,٠٠٠ إلـى ٥,٠٠٠ ليـرة سـورية كل 
مـن أقـدم بـأي طريقـة ومـن أي مـكان علـى سـرقة أي سـيارة 
المـادة  مـن  الثالثـة  الفقـرة  فـي  المعرفـة  السـيارات  مـن 

ا�ولـى مـن قانـون السـير. 
٢- أ- يعاقـب با�شـغال الشـاقة المؤقتـة وبغرامـة مـن ١,٥٠٠ 
إلـى ٣,٠٠٠ ليـرة سـورية كل مـن أخـذ أو اسـتعمل من دون حق 
وسـائل النقـل المبينـة فـي البنـد ا�ول مـن هـذه المـادة إذا 

لـم يكـن قاصداً سـرقتها. 
سـرقة  علـى  العقوبـة  شـدد  المشـرع  أن  نجـد  وبالتالـي 
أثـر  مـن  لـه  لمـا  الوصـف  جنائـي  جـرم  واعتبرهـا  السـيارات 
سـلبي فـي المجتمـع وبالمقابـل حـدد ثالثـة شـروط تجعـل 
هـذا الجـرم جنحـة عندمـا نـص بالفقـرة ب مـن البنـد /٢/ فـي 
المـادة /٦٢٥/ مكـرر عقوبـات علـى أنـه (( تخفـض العقوبـة 
هـذه  مـن   /٢/ البنـد  مـن  (أ)  الفقـرة  فـي  عليهـا  المنصـوص 
ا�قـل  علـى  واحـدة  سـنة  الشـغل  مـع  الحبـس  إلـى  المـادة 
مـا  الفاعـل  أعـاد  إذا  سـورية  ليـرة   ١,٠٠٠ إلـى   ٥٠٠ مـن  والغرامـة 
ثالثـة  خـالل  أخـذه  مـكان  أو  صاحبـه  إلـى  اسـتعمله  أو  أخـذه 
فيـه)) تلـف  إحـداث  دون  الفعـل  تاريـخ  مـن  ا�كثـر  علـى  أيـام 
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ثانيًا : أحكام سرقة السيارات المؤمنة:
وثيقـة  بموجـب  المؤمنـة  السـيارات  سـرقة  إلـى  وباالنتقـال 
لهـذه  العامـة  الشـروط  بـأن  نجـد  (شـامل)  تكميلـي  تأميـن 
المؤمنـة  ا�خطـار  عنـوان  تحـت   /١/ بالمـادة  نصـت  الوثيقـة 
المؤمنـة  للمركبـة  الكليـة  السـرقة   )) أن  علـى  /ت/  الفقـرة 
تلـك  تكـون  عندمـا  سـرقتها  محاولـة  عـن  الناتجـة  ا�ضـرار  أو 
التأميـن  يشـمل  وال  بالمفتـاح  ومقفلـة  متوقفـة  المركبـة 
المركبـة  وقطـع  اZكسسـوارات  سـرقة  أي  الجزئيـة  السـرقة 
المركبـة  سـرقة  تتـم  لـم  مـا  الحصـر  ال  المثـال  سـبيل  علـى 
بكاملهـا وتعتبـر ا�ضـرار التـي تصيـب المركبـة خـالل سـرقة 
الكليـة مشـموله بوثيقـة التأميـن حسـب الشـروط الـواردة 
أمـام  الحـوادث  بتسـوية  والمتعلقـة  الرابعـة  المـادة  فـي 
حـاالت السـرقة الجزئيـة التـي تصيـب المركبـة أثنـاء السـرقة 
زاد  فيمـا  مشـموًال  المسـروقة  القطـع  ثمـن  فيعتبـر  الكليـة 
عـن قيمـة التحمـل المنصوص عليها في الشـروط الخاصة 

.((
للمركبـة  الكليـة  السـرقة  تكـون  المـادة  هـذه  وبموجـب 
مغطـاة بعقـد التأميـن وتلتـزم الشـركة المؤمنـة بتعويض 
المؤمـن لـه عـن الضـرر الـذي لحـق بـه جـراء ذلك وفق شـروط 
العقـد إال اذا توافـر أحـد ا�سـباب الـواردة فـي المـادة /٣/ مـن 
والمتعلقـة  االسـتثناءات  مسـمى  تحـت  العامـة  الشـروط 
الشـركة  تكـون  إحداهـا  توافـر  عنـد  والتـي  السـرقة  بحـادث 
المؤمنـة فـي حـل مـن التزامهـا بالتعويـض ونذكـر مـن هذه 
 /٢٥/ الفقـرة  الحصـر  ال  المثـال  سـبيل  علـى  االسـتثناءات 
أو  تشـغيل  وضـع  فـي  السـيارة  تـرك  عـن  الناجمـة  السـرقة 

عليهـا. أو  داخلهـا  والمفتـاح  مفتوحـة  تركهـا 
مـن  كغيـره  التكميلـي (الشـامل)  التأميـن  عقـد  كان  ولمـا 
العقـود االتفاقيـة التـي تتضمـن حقـوق وواجبـات للطرفين 
الشـروط  تحكمهـا  بينهمـا  متبادلـة  التزامـات  وتنشـئ 
الخاصـة التـي يتـم االتفـاق عليهـا وتنـدرج ضمن بنـود العقد 
مـا  اتفاقيـة  شـروط  هـي  الخاصـة  الشـروط  هـذه  ولكـون 

�خـر. عقـد  مـن  تختلـف  يجعلهـا 
االسـتثناءات  بعـض  بـإدراج  التأميـن  شـركات  تقـوم  لذلـك 
عقـود  إصـدار  عنـد  الخاصـة  الشـروط  ضمـن  التغطيـة  مـن 
والمنطقـة  لـه  للمؤمـن  السـائق  قرابـة  كدرجـة  التأميـن 
الجغرافيـة التـي تشـملها التغطية والنسـبة التـي يتحملها 

المؤمـن لـه مـن مبلـغ التعويـض عنـد وقوع حـادث مغطى 
وغيرهـا. الوكالـة  داخـل  واZصـالح 

ثالثًا : إجراءات التعويض عن سرقة السيارات المؤمنة :
عنـد وقـوع حادث سـرقة مغطى تأمينيًا يتـم إتباع االجراءات 
الشـروط  عليهـا  نصـت  والتـي  عنـه  بالتعويـض  الخاصـة 
العامة بالمادة /٥/ الفقرة /ج/  (( إذا سرقت المركبة يتوجب 
المختصـة  السـلطات  إلـى  ا�مـر  يبلـغ  أن  لـه  المؤمـن  علـى 
فـي ظـرف ١٢ سـاعة وعليـه أن يرفـع ا�مـر إلـى النيابـة العامـة 
وال يسـتحق مبلـغ التعويـض إال بعد مضي سـتة أشـهر على 
كتـاب  وإبـراز  المختصـة  السـلطات  لـدى  الضبـط  تنظيـم 
تأكيـد بعـدم العثـور علـى المركبـة المؤمنـة وفـي حـال تـم 
التعويـض  مبلـغ  دفـع  بعـد  المؤمنـة  المركبـة  علـى  العثـور 
إلـى المؤمـن له يتعهـد المؤمن له بإعـادة مبلغ التعويض 
المركبـة  ملكيـة  بنقـل  أو  المؤمنـة  الشـركة  إلـى  كامـًال 
نفقـة  علـى  تختـاره  مـن  السـم  أو  الشـركة  السـم  المؤمنـة 
المؤمـن لـه متضمنـة كافـة الرسـوم وبـراءة ذمـة المركبـة 

تجـاه كافـة الجهـات الرسـمية )) .
وبالتالي فاZجراءات الواجب اتباعها تتلخص بما يلي:

 ١٢ خـالل  المختصـة  الجهـات  لـدى  شـرطة  ضبـط  تنظيـم   -
السـرقة. حادثـة  وقـوع  مـن  سـاعة 

- االنتظار مدة ستة أشهر من تاريخ ضبط الشرطة. 
- إبـراز كتـاب مـن الجهـات الرسـمية يفيـد بـأن المركبـة لـم 

يتـم العثـور عليهـا. 
- تعهـد المؤمـن لـه بإعـادة مبلـغ التعويـض أو نقـل ملكية 

المركبـة بريئـة الذمـة في حـال العثـور عليها. 
وعنـد االنتهـاء مـن اسـتكمال تلـك االجـراءات يتـم احتسـاب 
مبلـغ التعويـض وفـق الشـروط الخاصـة للعقـد بعـد حسـم 

نسـبة التحمـل المتفـق عليهـا والتـي تتـراوح بيـن ١٠ - ٢٥ ٪.
وتجـدر االشـارة هنـا إلى إشـكالية قـد تواجه شـركات التأمين 
نـص  يعتـري  الـذي  بالغمـوض  تتمثـل  حقوقهـم   وتهـدد 
إعـادة  فـي  الخيـار  كان  إذا  فيمـا   /٥/ المـادة  مـن  /ج/  الفقـرة 
أم  لـه  للمؤمـن  يعـود  الملكيـة  نقـل  أو  التعويـض  مبلـغ 
للشـركة ومـا هـي الضمانـات التـي يجـب علـى المؤمـن لـه 
تقديمهـا إضافـًة للتعهـد المشـار إليـه بنـص المـادة حفاظـًا 
علـى حقـوق الشـركة في حال تم العثـور على المركبة من 
دون علـم الشـركة ولـم يبـادر المؤمـن لـه Zعـادة التعويـض 

الزاوية القانونية



47

وفـق  قيـداً  المالـك  يبقـى  كونـه  للشـركة  ملكيتهـا  نقـل  أو 
سـجالت مديريـة النقـل وسـيتم تسـليمه المركبـة مـن قبـل 
أو  االنتفـاع  ولـه  عليهـا  العثـور  عنـد  المختصـة  السـلطات 
التصـرف بهـا  فيكـون قـد حصـل علـى التعويـض واحتفـظ 
بالمركبـة وهـذا مخالـف للقانـون ويعتبـر مـن أسـباب االثـراء 
بمبلـغ  الشـركة  حـق  تضمـن  ال  المـادة  وأن  سـيما  سـبب  بـال 
الزمنيـة  فالفتـرة  لـه  للمؤمـن  تدفعـه  الـذي  التعويـض 
ولحيـن  لـه  للمؤمـن  التعويـض  دفـع  تاريـخ  مـن  الممتـدة 
الوضـع  فيهـا  يُعـرف  ال  المسـروقة  المركبـة  علـى  العثـور 
دفـع  الشـركة  علـى  يتوجـب  وهـل  للمركبـة  القانونـي 
التعويـض دون أيـة ضمانـات لحين العثـور عليها أم ينبغي 
عنـد دفـع التعويـض وينتهـي  نقـل الملكيـة للشـركة فـوراً 
شـروط  وفـق  للتعويـض  قبضـه  بمجـرد  لـه  المؤمـن  حـق 

العقـد.
مالـك المركبـة  قيـام  ا�ساسـية مـن  إن الغايـة  وهنـا نقـول 
حـال  فـي  حقـه  حفـظ  هـو  تأميـن  شـركة  مـع  التعاقـد  مـن 
الشـركة  تقـوم  بـأن  السـرقة  أو  للضـرر  مركبتـه   تعرضـت 
بتعويضه عن ذلك وفي حالة السـرقة الكلية فإن المؤمن 
مطالبتـه  فـإن  وبالتالـي  لمركبتـه  الكليـة  الحيـازة  فقـد  لـه 
المركبـة  فقـدان  أسـاس  علـى  يقـوم  بالتعويـض  للشـركة 
كافـة  وتنتقـل  عليـه  المتفـق  بالتعويـض  حقـه  وينحصـر 
الحقـوق المتعلقـة بالمركبـة للشـركة وإال كانـت الشـركة 
وكأنهـا تقـرض المؤمـن لـه مبلـغ التعويـض لحيـن العثـور 
علـى المركبـة مهمـا طالـت الفتـرة وهـذا مخالـف للمنطـق 
ويلحـق  التأميـن  عليهـا  بنـي  التـي  ا�سـس  مـع  يتناسـب  وال 

بالشـركة. ضـرراً 
 /٥/ المـادة  مـن  /ت/  بالفقـرة  ورد  مـا  فـإن  ذلـك  إلـى  إضافـة 
كالحريـق  الكلـي  الهـالك  بمثابـة  السـرقة  اعتبـرت  والتـي 
والفقـدان وألزمـت المؤمـن لـه بنقـل الملكيـة للشـركة أو 
مـن تختـاره يتناقـض مـع نـص الفقـرة /ج/ الذي هو با�سـاس 
غير واضح  وهذا الغموض ينشـأ عنه خالفات حين يتمسـك 
المؤمـن لـه بنـص وتتمسـك الشـركة بنـص وكال النصيـن 

القانونيـة.  القـوة  بـذات 
وتفاديـًا لمثـل هـذا االشـكال تلجـأ بعـض شـركات التأميـن 
Zدراج شـرط نقـل الملكيـة قبـل دفـع التعويـض عنـد وقـوع 
الشـروط  ضمـن  المؤمنـة  للمركبـة  كليـة  سـرقة  حـادث 

اZصـدار. عنـد  بالعقـد  الخاصـة 
إال أنـه ومـن جهـة نظرنـا ال بـد مـن إجـراء تعديـل علـى الفقـرة 
المؤمـن  حقـوق  ويكفـل  والغمـوض  التناقـض  يزيـل  /ج/ 
لـه والشـركة المؤمنـة علـى حـد سـواء كأن تصبـح الفقـرة 

التاليـة: بالصيغـة 
علـى  يتوجـب  للسـرقة  المؤمنـة  المركبـة  تعـرض  ((عنـد 
سـاعة   ١٢ خـالل  المختصـة  السـلطات  إبـالغ  لـه  المؤمـن 
التخـاذ  العامـة  للنيابـة  ا�مـر  ورفـع  الـالزم  الضبـط  وتنظيـم 
التعويـض  لـه  المؤمـن  يسـتحق  وال  القانونيـة  اZجـراءات 
تنظيـم  علـى  أشـهر  سـتة  مضـي  بعـد  إال  عليـه  المتفـق 
بكتـاب  المؤمـن  وتزويـد  المختصـة  الجهـات  لـدى  الضبـط 
يفيد عدم العثور على المركبة  صادر عن الجهة المختصة 
وقبـل  لـه  المؤمـن  يلتـزم  كمـا  عنهـا  البحـث  أذاعـت  التـي 
الشـركة  السـم  المركبـة  ملكيـة  بنقـل  التعويـض  قبـض 
لـه  المؤمـن  نفقـة  وعلـى  الذمـة  بريئـة  تختـاره  مـن  السـم  أو 
وفـي  الرسـمية،  الجهـات  تجـاه  الرسـوم  كافـة  متضمنـة 
حـال تـم العثـور علـى المركبـة بعـد ذلـك يمكـن للمؤمـن 
لـه طلـب اسـترجاع المركبـة وإعـادة مبلـغ التعويـض وعلـى 

ذلـك)). علـى  المؤمـن  وافـق  إذا  نفقتـه 
وختامـًا نقـول إننـا مازلنـا بحاجـة ماسـة Zصـدار تشـريع خـاص 
صورهـا  بكافـة  نزاعاتـه  ويحكـم  التأميـن  قضايـا  ينظـم 

بـه. المتعاملـة  ا�طـراف  كافـة  حقـوق  ويكفـل 
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مصطلحات التأمين

   Net absolutely
قسط صافي مطلق: 

قــد  الخصومــات  كافــة  أن  للتأكيــد  المصطلــح  هــذا  يســتعمل 
 ( مطلــق   )  absolutely كلمــة  وتضــاف   ، الحســبان  فــي  أخــذت 
لمصطلــح  «صافــي القســط « عنــد االشــارة إلــى صافــي القســط 

. اســتثناء  أي  دون  الخصومــات  كافــة  منــه  المســتقطع 

 Outstanding claims reserve
إحتياطي المطالبات الموقوفة:

إحتياطــي تنــص عليــه اتفاقيــات إعــادة التأميــن، اذ تجيــز للمؤمــن 
المباشــر أن يحتجــز مــن مســتحقات المعيــد مبلغــًا يقابــل حصتــه 
( المعيــد ) مــن المطالبــات الموقوفــة علــى الوثائــق موضــوع 

االتفاقيــة .

 Policy register
سجل االصدار:

ســجل يحتفــظ بــه المؤمــن لتدويــن بيانــات التأميــن عنــد إصــدار 
الوثيقــة ، وعــادة مــا تشــمل هــذه البيانــات علــى اســم المؤمــن لــه 

ونــوع التأميــن وموضــوع التأميــن ومــدة الوثيقــة ونــوع الغطــاء 
الــخ ...

فــي  التأميــن  شــركات  علــى  واZشــراف  الرقابــة  قوانيــن  وتحــدد 
فيــه  إثباتهــا  الواجــب  والبيانــات  الســجل  شــكل  البلــدان  بعــض 
أقســاط  علــى  بالضربيــة  يتعلــق  فيمــا  أهميتــه  الســجل  ولهــذا   ،
التأميــن �نــه يعتبــر المرجــع االساســي الــذي تعتــد بــه مصلحــة 

الضرائــب.

Ground risks
أخطار أرضية:

يطلــق هــذا المصطلــح فــي تأميــن الطيــران علــى ا�خطــار التــي 
أرض  علــى  جاثمــة  وجودهــا  اثنــاء  لهــا  معرضــة  الطائــرة  تكــون 

المطــار .

Builders risk
أخطار التشييد أو البناء:

غطــاء بحــري خــاص بالتأميــن علــى هيــاكل الســفن أثنــاء عمليــة 
بنائهــا.
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Standard Policy :١- الوثيقة النموذجية أو القياسية
التأميــن  فتــرة  طــول  وثابتــة  التأميــن  لمبلــغ  محــددة  قيمــة  ذات 
فتــرة  لطــول  محــدد  قســط  مقابــل  التعويــض  موجبــة  وهــي 
التأميــن وهــي خاضعــة وقابلــة للتعديــل وفــق طلــب مــن المؤمــن 
ســداد  مــع  نقصانــه  أو  التأميــن  مبلــغ  بزيــادة  ملحــق  بموجــب  لــه 
التعديــل  هــذا  عــن  القســط  مــن  جــزء  رد  أو  المســتحقة  الرســوم 
ويمثــل مبلــغ تأميــن الوثيقــة (بعــد تعديلــه بالملحــق إن وجــد) الحــد 
انتهــاء  حتــى  ثابتــًا  ويظــل  التأميــن  شــركة  لمســؤولية  ا�قصــى 

الوثيقــة. مــدة 

Declaration Policy قراراتZ٢-  الوثيقة ذات ا
تعمــل علــى تأميــن مخــزون البضائــع القابلــة للتغييــر فــي الكميــة 
ــر ا�ســعار، حيــث يتــم  والقيمــة نتيجــة البيــع والشــراء ونتيجــة لتغي
إصــدار وثيقــة التأميــن بمبلــغ تأميــن تقديــري أو تقريبــي يمثــل الحــد 
ا�قصــى لقيمــة البضائــع المعرضــة للخطــر فــي أي يــوم أثنــاء مــدة 
ســريان الوثيقــة حيــث ال يجــوز أن تزيــد مســؤولية شــركة التأميــن 

علــى مبلــغ التأميــن المحــدد بالوثيقــة.
يتــم تحصيــل قســط مؤقــت بواقــع ٧٥٪ مــن القســط ا�ساســي 
وعلــى المؤمــن لــه إخطــار شــركة التأميــن بإقــرارات شــهرية يبيــن 
فيهــا أقصــى قيمــة للمخــزون خــالل يــوم معيــن متفــق عليهــا مــن 
كل شــهر وفــي حالــة اZخــالل بالمواعيــد يتــم افتراض مبلــغ التأمين 

المقــدر بالوثيقــة اعتمــاداً علــى التقريــر الســابق لــه مباشــرة. فــي 
نهايــة مــدة التأميــن يخضــع ا�مــر إلــى تســوية إمــا بحصــول الشــركة 
إلــي قســط إضافــي أو يــرد قســط إلــى المؤمــن لــه إذا كان القســط 

الفعلــي أقــل مــن قســط التأميــن المقــدر فــي البــدء.

 Floating / Blanket Policy الشــائعة  ـ  العائمــة  الوثيقــة    - ٣
هــذه الوثيقــة تغطــي المخــزون مــن البضائــع فــي مواقــع مختلفــة 
المواقــع  كل  فــي  للمســئولية  أقصــي  بحــد  واحــد  تأميــن  بمبلــغ 
يكــون  واحــد  مخــزن  فــي  حريــق  حــدث  إذا  بمعنــي  مجتمعــة،أي 
بالوثيقــة  المحــدد  المبلــغ  هــو  التأميــن  لشــركة  التــزام  أقصــى 
وينســحب ذلــك حــال حــدوث حريــق علــى كل المخــازن المشــمولة 
لــه  للمؤمــن  الشــركة  بــه  تلتــزم  مبلــغ  أقصــي  ويكــون  بالتأميــن 
هــو مبلــغ التأميــن المحــدد بالوثيقــة ويقابــل قســطًا أضافيــًا يقــدر 
بنســبة تتــراوح بيــن ١٥٪ ـ ٢٠٪ مــن القســط ا�ساســي. لتقلــل شــركة 
التأميــن مــن مســؤوليتها تشــترط إال تزيــد البضاعــة فــي أي مخــزن 
علــى حــد معيــن، كمــا يجــب فــرض ســعر التأميــن علــى أســاس 

أكثــر المواقــع خطــورة.

Valued Policy ٤- الوثيقة القيمية
بيــن  باتفــاق  التأميــن  موضــوع  الشــيء  قيمــة  تحديــد  فيهــا  يتــم 

سؤال يتكّرر طرحه

أنواع وثائق تأمين الحريق
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يمكــن  حيــث  الوثيقــة  إصــدار  وقــت  فــي  لــه  والمؤّمــن  المؤّمــن 
قيمتهــا  بكتابــة  ا�خــرى  الوثائــق  عــن  وتمييزهــا  إليهــا  التعــرف 
ذكــرت  إذا  So Valued or Valued at بمعنــي  عليهــا  المتفــق 
محــدد  بمبلــغ  الوثيقــة  فــي  التأميــن  موضــوع  للشــيء  القيمــة 
المنصــوص  القيمــة  مــن  أقــل  القيمــة  أن  الحــادث  بعــد  واتضــح 
عليهــا بالوثيقــة، فــإن شــركة التأميــن ملزمــة بدفــع القيمــة المتفــق 
عليهــا بالوثيقــة ويعتبــر ذلــك خروجــًا عــن مبــدأ التعويــض لتحقيــق 
المؤمــن لــه الربــح مــن عمليــة التأميــن. (هــذا النــوع مــن التأميــن 

يســتخدم غالبــًا فــي تأميــن التحــف الفنيــة).

٥- وثيقة القيمة االستبدالية - إحالل الجديد
Reinstatement Policy or New for OLD

بقيمــة  المحــددة  الوثيقــة  أو  الضــرر  جبــر  وثيقــة  تســمي  أحيانــًا 
البــدل وفيهــا عندمــا يتحقــق الخطــر المؤمــن منــه يتــم التعويــض 
بإحــالل الجديــد بــدًال مــن ا�لــة القديمــة الهالكــة مــن دون خصــم 
نســبة اســتهالك. وهــي تغطــي الممتلــكات (عــدا المخــزون) علــى 

أســاس أنهــا ممتلــكات جديــدة وليســت قديمــة وتكــون تســوية 
الخســائر علــى هــذا ا�ســاس. هنــاك وثيقــة أخــرى مختلفــة عــن هــذا 
فــي أنهــا تتكــون مــن جزأيــن، الجــزء ا�ول يســمي القيمــة المعلنــة 
ــرات الخاصــة بتكلفــة االســتبدال  Declared Value وهــي التقدي
الثانــي  الجــزء  أمــا  العقــد.  ســريان  بدايــة  فــي  جديــد)  أصــل  (ثمــن 
مــن  مئويــة  نســبة  عــن  عبــارة  وهــي  التضخــم  احتياطــي  فهــو 
القيمــة المعلنــة لمواجهــة الزيــادة فــي ارتفــاع ا�ســعار ومســؤولية 
المؤّمــن تحــدد بنســبة القيمــة المعلنــة إلــي تكلفــة االســتبدال في 
بدايــة الوثيقــة ويطبــق الشــرط النســبي عنــد تحقــق الضــرر إذا اتضــح 
أن القيمــة المعلنــة كانــت أقــل مــن تكلفــة االســتبدال فــي وقــت 

إصــداره الوثيقــة. والوثيقــة ا�خيــرة تســمي وثيقــة اليــوم ا�ول.

All Risks Policy :٦- وثيقة جميع ا�خطار
تســمية  بعــدم  ا�خــرى  والوثائــق  القياســية  الوثيقــة  عــن  تختلــف 
الخطــر المغطــي بــل يســمى الخطــر المســتثنى وفيمــا عــدا ذلــك 

فإنهمــا يخضعــان لنفــس المبــادئ والشــروط العامــة.
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فــي ظــل ارتفــاع شــكاوى العمــالء مــن تأمينــات الســيارات 
أن  يمكــن  ومــا  التأميــن  شــركات  ضــد  و»اZجبــاري»  «التكميلــي» 
حالــة  فــى  بالتعويــض  المطالبــة  عنــد  صعوبــات  مــن  يواجهــوه 
ــًا مــا يعانــى العميــل مــن  تلــف الســيارة نتيجــة وقــوع حــادث فغالب
بــطء اZجــراءات وارتفــاع نســب التحمــل ومحاولــة بعــض الشــركات 
وثيقــة  بنــود  بســبب  الفعليــة  التعويــض  قيمــة  مــن  التنصــل 
التأميــن التــى ســبق أن وقعهــا صاحــب الســيارة مــن دون أن يعلــم 
عنهــا شــيئًا، وهــل هــي فــى مصلحتــه أم فــى مصلحــة الشــركة 
بشــكل كلــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بوجــود ملحــق لهــذه البنــود 
شــروط   ٥ هنــاك  أن  المختصيــن  بعــض  أوضــح  خاصــة  بشــروط 
أساســية تجــب مراعاتهــا قبــل اختيــار شــركة التأميــن علــى ســيارتك :

فيمــا  وذلــك  ســمعتها،  مراعــاة  التأميــن  شــركة  اختيــار  عنــد  أوًال: 
يخــص ســرعة ســدادها للتعويضــات، �نــه يوجــد بعــض الشــركات 
التــي تماطــل فــي دفــع قيمــة التعويــض لفتــرات طويلــة وتنتهــي 

ــا أمــام المحاكــم.  ــر مــن القضاي برفــع عــدد كبي
وثانيــًا: معرفــة وضــع الشــركة المالــي وحجــم أعمالهــا بالســوق 
والــذى ينبــئ عــن قــدرة الشــركة علــى صــرف جميــع التزاماتهــا تجــاه 
العمــالء وعــدم تعثرهــا كمــا ســبق أن حــدث فــى فتــرة مــن الفتــرات 
لبعــض الشــركات العاملــة بالســوق، وأدت خســائرها خاصــة فــى 
فــرع الســيارات إلــى عــدم قدرتهــا علــى الوفــاء بحقــوق عمالئهــا فى 
ذلــك الوقــت، ا�مــر الــذي أدى إلــى وقــف أعمالهــا فــى هــذا النشــاط.
المتقــدم  الشــكاوى  عــدد  إلــى  يتعــرف  أن  العميــل  علــى  وثالثــًا: 
بهــا ضــد شــركة التأميــن والتــي تعبــر عــن مصداقيتهــا فــي الوفــاء 
بالتزاماتهــا تجــاه العمــالء، والــذي يعــد مقياســًا مهمــًا عنــد اختيــار 
ضــد  الشــكاوى  عــدد  علــى  الحصــول  ويمكــن  التأميــن  شــركة 

يرصدهــا  الــذي  الماليــة  الرقابــة  هيئــة  تقريــر  خــالل  مــن  الشــركات 
دوريــة. بصفــة 

ورابعــًا: البــد أن يراعــي العميــل قــراءة بنــود الوثيقــة كاملــة قبــل 
التعاقــد ومراجعــة جميــع البنــود ســواء العامــة أو الخاصــة التــي 
يتــم فيهــا تحديــد نســب التحمــل، والتــي تعنــي مقــدار مــا ســوف 
يتحملــه العميــل مــن نســبة عنــد إعــادة إصــالح وصيانــة الســيارة 
بعــد أي حادثــة والتــي تختلــف قيمتهــا مــن شــركة �خــرى حتــى ال 
كاملــة  حقوقــه  تضمــن  اســتثنائية  بنــود  أي  وكذلــك  بهــا،  يفاجــأ 
كمــا يجــب علــى العميــل التأكــد مــن كتابــة البنــود المتفــق عليهــا 
بالوثيقــة وعــدم االعتــداد بــأي بنــود شــفوية، �ن القانــون ال يعــرف 
أي اشــتراطات غيــر مكتوبــة وتوقيــع العميــل علــى وثيقــة التأميــن 
وعلــى جميــع الشــروط العامــة والخاصــة وكذلــك تقريــر المعاينــة 
«علــى  الســيارة  كانــت  ولــو  حتــى  الوثيقــة  إصــدار  قبــل  للســيارة 

الزيــرو».
ا�صــل  طبــق  صــورة  علــى  العميــل  يحصــل  أن  يجــب  وخامســًا: 
مــن  كثيــراً  إن  حيــث  لــه،  إصدارهــا  تــم  التــى  التأميــن  وثيقــة  مــن 
العمــالء ال يراعــون هــذه المســألة المهمــة ويكتفــون باZمضــاء 
علــى الوثيقــة والحصــول علــى عقــد الســيارة واعتبــار أن الوثيقــة 
تحــدث  وعندمــا  اZجــراءات  ضمــن  مــن  تكميلــي  شــيء  مجــرد 
الكارثــة ال يســتطيعون معرفــة البنــود التــي يمكــن التفــاوض مــع 
الشــركة مــن خاللهــا للحصــول علــى التعويــض أو عنــد التقــدم 
مــن  صــورة  تقديــم  معهــا  يلــزم  التــى  الرقابيــة  للجهــة  بشــكوى 
الوثيقــة، ويكثــر هــذا ا�مــر بالتحديــد عندمــا يتــم عمــل البوليصــة 
بوســاطة معــرض الســيارات أو وكالء عــن الشــركة، ولذلــك ينصــح 
للعميــل  مستشــار  بمنزلــة  يكــون  تأمينــي  بوســيط  باالســتعانة 

عنــد تنفيــذ الوثيقــة.

توعية تأمينية

خمسة شروط تجب مراعاتها عند اختيار شركة التأمين على سيارتك



1- يتطلب اVكتتاب في تأمين السفر التركيز على عدة عوامل منها ؟

ــن  ــي تأمي ــاب ف ــد االكتت ــار عن ــي االعتب ــا ف ــب أخذه ــي يج ــل الت ــن العوام ــد م ــاك العدي 2- هن
ــا: ــيارات منه الس

١- نوع وصناعة السيارة
٢-  المنطقة الجغرافية

٣- سجل القيادة
٤-  جميع اZجابات صحيحة

أسماء الرابحين في مسابقة العدد الماضي (25):

رؤى العبدا¡ - السؤال ا�ول (3000) ل.س
اشرف ياسر حمزة  - السؤال الثاني (3000) ل.س

محمد طالل عبد الغني - السؤال الثالث (3000) ل.س

3- من التكاليف التي تحدث أثناء إدارة أعمال التأمين:
١- تكلفة العمالة

٢- صيانة المباني وإيجارها 
٣- التسويق واZعالن

٤- جميع اZجابات صحيحة

1

2

3

3000
S.P

3000
S.P

3000
S.P

للمشاركة نرجو إرسال اVجابة إلى البريد ا لكتروني: tameen@sif-sy.sy، أو رقم الفاكس ٣١٣٩٩٨٤٠ ٠١١
مالحظة: كل إجابة تحمل تعليًال  بسيطًا تعتبر غير مقبولة

26

جواب السؤال اpول:
١-الفيضانات

جواب السؤال الثاني:
- وصف كامل للخطر .

- تقييم لمستوى الخطر .
- تقدير �قصى خسارة متوقعة (EML) وهي أعلى قيمة معرضة للخسارة من وجهة نظر المعاين.

جواب السؤال الثالث:
- العنوان ، الفقرة االستهاللية ، شرط التوقيع

- الشرط الفعال ، االستثناءات ، الشروط
- جدول الوثيقة ، المعلومات والتسهيالت 

حل مسابقة العدد 25
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تاريخ التأمين

ووكاالت  فروع  بإقامة  العراق  في  التأمين  بداية  كانت 
وسويسرية  وأسترالية  وفرنسية  وهندية  انجليزية   ) أجنبية  لشركات 
العربية  الشركات  لبعض  وفروع  وإيطالية)  وأمريكية  ونيوزيلندية 
ممتلكاتها  على  التأمين  تجري  العراقية  الحكومة  كانت  وقد 
حتى  الحال  استمر  وقد  االجنبية  التأمين  شركات  لدى  واستيراداتها 
شركة  وهي  العراق  في  تأمين  شركة  أول  تأسست  حيث   ١٩٤٦ عام 
و٤٠٪  عراقي  غير  رأسمال   ٪٦٠) دينار  الف   (١٠٠) قدره  برأسمال  الرافدين 

رأسمال عراقي).
في عام ١٩٥٠ رأت الحكومة العراقية أن سوق التأمين العراقي بحاجة 
االجنبية  الشركات  لمنافسة  وذلك  قوية  عراقية  شركة  وجود  الى 
ووكاالتها وفروعها، وبناًء على ذلك صدر قانون ٥٦ لسنة ١٩٥٠ الذي 
قدره  اسمي  برأسمال  الوطنية  التأمين  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 
مدفوعًا  أصبح  حتى  دينار  ألف   (١٠٠) منه  المدفوع  وكان  دينار  مليون 
العراقية  الحكومة  بمساهمة  الشركة  هذه  وأسست  بأكمله 
بخمسين بالمئة من الرأسمال وأربعة مصارف هي مصرف الرافدين 
والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري ويسهم 
الشركات  رأسمال  من  بالمئة  ونصف  عشر  باثني  منها  مصرف  كل 

وقد باشرت الشركة عملها الفعلي يوم ٢٤/٠٣/١٩٥٢.
 (٣٠٠) قدره  برأسمال  للتأمين  بغداد  شركة  تأسست   ١٩٥٨ سنة  في 
قدره  برأسمال  العراقية  التأمين  تأسست   ١٩٥٩ اواخر  وفي  دينار  الف 
(١٠٠) الف دينار وإلى جانب هذه الشركات ا�ربع وجدت اثنتان وثالثون 
منها  االجنبية  للشركات  ووكاالت  فروع  هي  أجنبية  تأمين  هيئة 

خمسة فروع لشركات تأمين عربية.
في عام ١٩٦٠ عّدل قانون تأسيس الشركة الوطنية بالقانون رقم ٩٤ 
في  فروعًا  لها  تفتح  بأن  الوطنية  للشركة  يسمح  والذي   ١٩٦٠ لسنة 
العراق ووكاالت في الخارج وقد فتحت لها أول فرع في البصرة عام 
١٩٦١ كما سمح قانون تأسيس الشركة المعدل بأن تقوم الشركة 

بجميع أعمال التأمين.

رقم  العراقية  التأمين  إعادة  تأسيس  قانون  صدر  نفسه  العام  وفي 
بتاريخ  وذلك   (١٩٦٤ لسنة   ١٣٢ رقم  بالقانون  (المعدل   ١٩٦٠ لسنة   ٢١
٢٧/٠١/١٩٦٠ وجرى التصديق على عقد تأسيس الشركة في ٢٥/٠٤/١٩٦٠ 
وربع  مليون  المدفوع  والرأسمال  ماليين   ٥ قدره  اسمي  برأسمال 
هيئات  جميع  الشركة  هذه  تأسيس  قانون  وألزم  دينار،  مليون 
التأمين العاملة في العراق أن تسند جزءاً من أعمالها حدده القانون 
إلى شركة إعادة التأمين العراقية وقضى قانون تأسيسها بأن تعيد 

التأمين في الداخل والخارج بالنسبة التي تراها مناسبة.
الشركات  بعض  تأميم  قانون  صدور  وبموجب   ١٤/٠٧/١٩٦٤ في 
بتصفية  االجنبية  الشركات  قامت   ١٩٦٤ لسنة   ٩٩ رقم  والمنشآت 
شركات  أصبحت  وبذلك  العراق  في  لها  التابعة  والوكاالت  الفروع 
صدر   ٠٧/١٠/١٩٦٤ في  ثم  شركات   (٩) العراق  في  العاملة  التأمين 
قانون دمج شركات التأمين في أربع مجموعات وقد مددت المهلة 
وأصبحت  أوضاعها  بترتيب  الشركات  تقوم  حتى   ٠١/٠١/١٩٦٥ حتى 

الشركات كما يلي:-
١. شركة التأمين الوطنية تتولى أعمال التأمينات العامة.

وشركة  العراقية  التأمين  شركة  تضم   ) العراقية  التأمين  شركة   .٢
الشركة  هذه  تولت  وقد  للتأمين)  الرشيد  وشركة  للتأمين  االعتماد 

التأمين على الحياة.
وشركة  للتأمين  بغداد  شركة  تضم   ) للتأمين  بغداد  شركة   .٣

التأمين التجاري العراقي) وتتولى أعمال التأمينات العامة.
وشركة  للتأمين  الرافدين  شركة  (تضم  للتأمين  الرافدين  شركة   .٤

دجلة للتأمين).
٥. شركة اعادة التأمين العراقية.

الخاص  القطاع  امام  الباب  فتح  لغاية  العام  القطاع  شركات   .٦
مملوكة  منها   (٣) تأمين  شركة   (٢٩) حاليًا  الشركات  عدد  وأصبح 
والباقي  التأمين  الإعادة  شركة  هي  منهما  واحدة  العام  للقطاع 

للقطاع الخاص.

تاريخ صناعة التأمين في العراق
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أخبار التأمين المحلية
وزير المالية خالل لقائه مع االتحاد السوري لشركات التأمين:

على الشركات أن تكون مستعدة للمرحلة القادمة ...
وزيادة الوعي التأميني حاجة ملحة

الدكتور  المالية  وزير  السيد  عقد  
إدارة  مجلس  مع  اجتماعًا  حمدان  مأمون 
دور  أهمية  على  الوزير  أكد  حيث  االتحاد، 
المرحلة  خالل  السورية  التأمين  شركات 
لكافة  قوية  عودة  ستشهد  التي  القادمة 
دور  سيبرز  وهنا  االقتصادية  النشاطات 
يحافظ  أن  استطاع  الذي  التأمين  قطاع 
الست  الحرب  سنوات  خالل  استمراريته  على 
أخرى  دول  في  نراه  لم  ما  وهذا  الماضية 
القطاع  انهيار  إلى  فيها  ا�زمات  أدت  والتي 
أن  التأمين  شركات  على  وبالتالي  المالي. 

رفع  على  العمل  طريق  عن  أو  أموالها  رؤوس  زيادة  خالل  من  سواء  االقتصادي  النشاط  عودة  متطلبات  لتلبية  وجاهزة  مستعدة  تكون 
سوية الوعي التأميني لدى الشرائح االجتماعية المختلفة بحيث يمكن تعزيز مبدأ التأمين كحاجة حياتية وليس رفاهية أو ضريبة تدفع 
المدن  من  عدد  إلى  للصناعيين  عودة  هناك  وأيضًا  عدة،  استثمارية  لمشاريع  تأسيس  بدايات  نرى  وأننا  السيما  مجتمعيًا  سائد  هو  كما 

الصناعية تمهيداً القالع معاملهم من جديد.

كما دعا السيد الوزير، شركات التأمين إلى العمل على التسويق لمنتجات تأمينية جديدة تلبي من خاللها حاجات قطاعات مختلفة عما 
تقدمه في الوقت الحالي، مثل التوجه نحو قطاع رجال ا�عمال، أو العمل مع البنوك في مجال تفعيل التأمين على القروض، وعلى 
صعيد آخر ال بد من التركيز على مسألة الترويج االعالمي من خالل المشاركة في الندوات والمقابالت التلفزيونية وتقديم المحاضرات 
إلى أهمية المشاركة في معرض دمشق الدولي القادم والذي سيشكل فرصة حقيقية أمام الشركات  في الجامعات السورية مشيراً 

لتقديم منتجاتها.

من جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أهمية االنجازات التي تحققت مؤخراً على صعيد قطاع التأمين وآخرها كان المصادقة على النظام 
ا�ساسي لمعهد التأمين العربي، وأمام هذه التطورات فإن الحكومة على استعداد تام للمساعدة في تطوير عمل االتحاد السوري 
لشركات التأمين وقطاع التأمين بشكل عام مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين االتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة االشراف 
على التأمين في هذا المجال وبالتالي يجب أال نسمح بوجود أي خلل في عمل هذا القطاع منوهًا إلى ضرورة مكافحة الفساد من خالل 

تعاون الشركات فيما بينها لالنتهاء من مشكلة الحوادث الوهمية.

للشركات  االجتماعي  الدور  تعزيز  أهمية  عن  المشعل،  ياسر  الدكتور  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  رئيس  تحدث  االجتماع  وخالل 

أخبار التأمين
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على  بدوره  سيساعد  وهذا  الشهداء)  لذوي  مساعدات  وتقديم  محددة  مهارات  على  التدريب  عبر  عمل  (فرص  توفير  خالل  من  واالتحاد 
وخلق  الشركات  صورة  تحسين  في  يسهم  مما  التأمينية  الصحافة  في  دورات  تقديم  على  التركيز  سيتم  أيضًا  التأمين،  لفكرة  الترويج 
في  مكانتها  على  والحفاظ  الشركات  مصداقية  على  االتحاد  رئيس  أثنى  كما  للتأمين  العربي  المعهد  دور  يأتي  وهنا  مجتمعية  ثقافة 
السوق رغم المشاكل التي واجهتها وتم تجاوزها من تفعيل العالقة بين االتحاد وهيئة االشراف والذي كانت له نتائج ايجابية، منوهًا 
أشار  كما  االقتصادي.  للنشاط  قوية  عودة  مع  ذلك  يترافق  لم  ما  الصحيح  بالشكل  نشاطه  يستعيد  لن  السوري  التأمين  قطاع  أن  إلى 
من  السيما  التأمين  في  الموجود  الفساد  حاالت  من  الكثير  تلغي  والتي  التقنية  الحلول  تطبيق  على  العمل  ضرورة  إلى  االتحاد  رئيس 

خالل الحوادث الوهمية ولكن هذه الحلول تتطلب تأمين كلف عالية.

بدوره أشار مدير عام هيئة االشراف على التأمين الدكتور عمار ناصر آغا، إلى دور الهيئة في زيادة الوعي التأميني وهذا يمكن عبر مشاركة 
كافة الشركات في إنشاء صندوق لتسويق التأمين يتم تمويله من خالل اقتطاع جزء من االقساط ويتولى إدارته كل من االتحاد السوري 

لشركات التأمين وهيئة االشراف على التأمين، كما يجري العمل على انجاز قانون التأمين.

واZدارية  الفنية  القدرة  لديه  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  أن  زهراء،  إياد  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  عام  أمين  تحدث  كذلك 
للعمل في السوق سواء على مستوى التجمعات أو غيرها، وهذا يتطلب تعزيز القدرة المالية لالتحاد بشكل خاص والتركيز على رفع 
أداء شركات التأمين التي خسرت مع ضعف القوة الشرائية وتوقف االقراض في البنوك حتى أصبحت الشركات تعتمد على مواردها 
من خالل التأمينات االلزامية التي أعطت ضمانة للشركات من ناحية تقليل المخاطر وزيادة ا�قساط وبالتالي الشركات غير قادرة في 

الوقت الحالي على توفير فرص عمل جديدة أو التوسع في أعمالها وافتتاح فروع جديدة.      
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تحدد التزامات جهة التأمين في التعويضات وفق ا�سس التالية (القرار رقم ٩) :

أخبار التأمين

ــر الماليــة الدكتــور مأمــون حمــدان رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اZشــراف علــى التأميــن القــرار رقــم ١٠٠/١٧/٨ تاريــخ  ــدر الســيد وزي أص
٢٠١٧/٢/٢٢ والــذي يقضــي بتعديــل جــداول تعرفــة التأميــن االلزامــي للســيارت والقــرار رقــم ١٠٠/١٧/٩ تاريــخ ٢٠١٧/٢/٢٣ القاضــي برفــع ســوية 
التعويضــات فــي عقــد التأميــن االلزامــي التــي تلتــزم بموجبــه شــركة التأميــن بضمــان التعويضــات الناتجــة عــن المســؤولية المدنيــة 
التــي تقــع علــى عاتــق مالــك المركبــة أو حائزهــا او ســائقها وذلــك عــن ا�ضــرار الجســدية والماديــة التــي تلحــق بالغيــر بســبب اســتعمال 
المركبــة ضمــن أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية  تماشــيا مــع أحــكام قانــون الســير رقــم ٣١ لعــام ٢٠٠٤ والمعــدل بالمرســوم التشــريعي 

١١ لعــام ٢٠٠٨ وأحــكام القــرار رقــم ١٩١٥ المبنــي علــى أحــكام قانــون الســير باقتــراح وزيــري الماليــة والعــدل تاريــخ ٢٠٠٨/٥/١٢ .
وبناء عليه (القرار رقم ٨)  تعدل جداول تعرفة التأمين اZلزامي وفق الجدول التالي:

قرارين بتعديل تعرفة وتغطية عقد التأمين اإللزامي للسيارات
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ويأتــي قــرار الرفــع بنــاًء علــى دراســة احصائيــة ( اكتواريــة ) مقدمــة مــن االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن لضمــان وصــول المؤمــن لــه 
إلــى حــد أعلــى مــن التغطيــات مــع التغيــر الطــارئ علــى ســعر صــرف الليــرة ومــا حصــل مــن رفــع التكاليــف عنــد التعويــض ل%ضــرار الماديــة 

والجســدية وبمــا يواكــب الواقــع الحالــي ل%ســعار فــي حالــة جبــر الضــرر الواقــع والناجــم عــن حــوادث الســير.

بموجــب  تأســس  التأميــن»  لشــركات  الســوري  «االتحــاد  أن  يذكــر 
عــام٢٠٠٧.  رســميًا  العمــل  وبــدأ   ٢٠٠٥/٤٣ رقــم  التشــريعي  المرســوم 
المرخــص  التأميــن  إعــادة  و  التأميــن  شــركات  هــم  االتحــاد  أعضــاء  أمــا 

ســورية. فــي  العمــل  لهــا  والمســموح 
هــذا ويمكــن لجميــع مالكــي المركبــات المرخــص لهــا مراجعــة مراكــز 
االتحــاد المختصــة باصــدار عقــود ومالحــق التأميــن االلزامــي واالطــالع 

علــى الشــروط ، علمــًا أن القــرار يبــدأ تنفيــذه اعتبــاراً مــن ٢٠١٧/٣/١ .
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ٕاياد زهراء ٔامينًا عامًا لالتحاد السوري لشركات التأمين

أمينـًا  زهـراء  إيـاد  السـيد  تعييـن  تـم 
التأميـن  لشـركات  السـوري  لالتحـاد  عامـًا 

مـن  السادسـة  الجلسـة  خـالل  وذلـك 

اجتمـاع مجلـس إدارة االتحـاد فـي ٢٠١٧/١/١١ .

نبذة عن المهندس إياد زهراء:

شـهادة  ونـالَّ   ١٩٦٥ عـام  إيـاد  االسـتاذ  ولـد 

عـام  الكهربـاء  هنسـة  فـي  البكالوريـوس 

. مشـق  جامعـة  مـن   ١٩٩٢

تأمينيـة  بخبـرة  زهـراء  إيـاد  السـيد  يتمتـع 

فـي  العمـل  لـه  سـبق  إذ  بهـا،  يسـتهان  ال 

المؤسسـة العامـة السـورية للتأميـن منـذ 

عـام ١٩٩٣ وعّيـن عـام ٢٠٠٢ مدير فرع دمشـق 

المديـر  كمعـاون  عّيـن   ٢٠٠٦ عـام  وفـي 

يشـغل  أن  قبـل  المؤسسـة  فـي  العـام 

اZشـراف  هيئـة  فـي  العـام  المديـر  منصـب 

.٢٠١٤ وحتـى   ٢٠٠٨ عـام  مـن  التأميـن  علـى 

التأميـن  لشـركات  السـوري  االتحـاد  أسـرة 

زهـراء  إيـاد  السـيد  تعييـن  بدورهـا  تبـارك 

التوفيـق  لـه  وتتمنـى  لالتحـاد  عامـًا  أمينـًا 

. والنجـاح 
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قرار بخفض نسب التأمين اإللزامي لشركات التأمين الخاصة

أصدرت  هيئة اZشراف على التأمين التعليمات التنفيذية للقرار الخاص بخفض الحّد ا�قصى الذي يجوز �ي شركة تأمين أن 
تكتتب به في فرع التأمين اZلزامي للسيارات من ٤٥٪ إلى ٣٠٪ من حجم ا�قساط اZجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين 

عدا أقساط فرع التأمين اZلزامي للسيارات.
أقساط  إجمالي  من   ٪٣٠ على  لديها  للسيارات  اZلزامي  التأمين  أقساط  نسبة  تزيد  بأّلا  تأمين  شركة  كل  ألزمت  التنفيذية  التعليمات 
التأمين التي تنتجها في جميع فروع التأمين عدا فرع التأمين اZلزامي للسيارات، وأن تلتزم كل شركة تأمين بتزويد الهيئة خالل ١٥ يومًا 
كحد أقصى من نهاية كل ربع سنة بإحصائية تبين توزع أقساط التأمين المحققة من قبلها في ذلك الربع وفقًا لفروع التأمين، على أن 
تكون هذه اZحصائية وفقًا للنماذج التي تعتمدها الهيئة متطابقة مع البيانات المالية المرحلية الربعية المصدقة من مدقق الحسابات 

التي تزود بها الهيئة خالل المهلة نفسها وفي حال االختالف تعتمد البيانات المالية. 
كما تم إلزام االتحاد السوري لشركات التأمين بتزويد هيئة اZشراف على التأمين ببيانات عقود التأمين اZلزامي المصدرة من قبله لكل 
شركة خالل عشرة أيام من نهاية الربع، على أن تقوم الهيئة في اليوم الخامس عشر التالي لنهاية كل ربع سنة بحساب القيمة المقابلة 
للنسبة المنصوص عنها في القرار (٣٠٪) لكل شركة ثم تزويد االتحاد السوري لشركات التأمين في اليوم السادس عشر بهذه القيم، 
بالشكل  لصدار  المعلوماتي  النظام  على  القيم  هذه  بإدخال  للسيارات  اZلزامي  التأمين  تجمعات  إدارة  خالل  من  االتحاد  يقوم  وأن 
توزيع  وتعديل  لها  المحدد  ا�قصى  الحد  بلغت  التي  الشركة  لمصلحة  قبله  من  إلزامي  تأمين  عقود  أي  إصدار  توقف  إلى  يؤدي  الذي 
العقود بمباشرة بين الشركات المتبقية وفقًا التفاقية إحداث تجمعات التأمين اZلزامي وبما ال يتعارض مع أحكام القرار ١٠٠/١٦/٤٧ وهذه 

التعليمات والتعليمات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بافتتاح فروع الشركات في المحافظات. 
من  حصة  أي  من  المحددة  المهلة  خالل  القرار  في  عنها  المنصوص  البيانات  للهيئة  تورد  ال  التي  الشركة  حرمت  التنفيذية  التعليمات 
عقود التأمين اZلزامي التي تصدرها تجمعات التأمين اZلزامي في الربع التالي للربع الذي لم تحصل الهيئة على بياناته، على أن تلحظ 
الهيئة عند تزويدها االتحاد بالقيم المذكورة في القرار وجود أي تجاوز للنسبة المحددة خالل الربع المنتهي، حيث يتم تخفيض القيمة 
المسموح بها Zصدار عقود تأمين مقابلها خالل الربع الجاري بمقدار الزيادة الحالة في الربع المنتهي، وبغض النظر عن هذه اZجراءات، 

تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن التقيد بالنسبة المحددة في القرار، من خالل مراقبتها �قساطها المتحققة في جميع فروع التأمين 
االتحاد  يقوم  وأن  أعمالها،  يخص  فيما  التعليمات  وهذه   ١٠٠/١٦/٤٧ القرار  لتطبيق  قبلها  من  الالزمة  اZجراءات  واتخاذ  أسبوعي  بشكل 
السوري لشركات التأمين بإعداد ربط شبكي (إلكتروني) مع هيئة اZشراف على التأمين يتيح للهيئة االطالع ومراقبة حسن تنفيذه هذه 

التعليمات، من دون أن يؤدي ذلك إلى تخلي االتحاد بأي صورة عن مسؤولياته في تنفيذ اZجراءات المنوطة به. 
إلى بيانات  تجدر اZشارة إلى أن تطبيق هذه التعليمات يبدأ من ٢٠١٧/١/١ ويعتمد توزيع عقود الربع ا�ول ٢٠١٧ وفقًا للتعليمات، واستناداً 

الربع ا�ول من عام ٢٠١٦، وبدءاً من الربع الثاني ٢٠١٧ سيتم التوزيع في كل ربع استناداً إلى بيانات الربع الذي يسبقه مباشرًة. 
تجاري رقم ١٥١٨٥..

أخبار التأمين
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االتحاد السوري لشركات التأمين يرفع بدل البطاقة البرتقالية إلى ثـالثة أضعـاف

أصــدر  االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن قــراراً برفــع البــدل الواجــب علــى البطاقــة 
البرتقاليــة ثالثــة أضعــاف ، وهــي بطاقــة التأميــن التــي تمــر المركبــات بموجبهــا بيــن الــدول 

 . الموحــدة  التأميــن  اتفاقيــة  علــى  الموقعــة   ، العربيــة 
وبموجــب هــذا القــرار ارتفــع بــدل البطاقــة البرتقاليــة الواجــب دفعــه مــن ٦ آالف ليــرة إلــى ١٦ ألــف 
ليــرة ســورية، إال أن هــذا االرتفــاع لــن يؤثــر فــي المشــتركين بهــذا التأميــن ، والســيما أن االســتفادة 
ــًا ضمــن ا�راضــي  مــن الخدمــات التــي تقدمهــا البطاقــة البرتقاليــة تــكاد تكــون محصــورة حالي

اللبنانيــة ، بســبب الوضــع الراهــن وإغــالق المعابــر البريــة الحدوديــة مــع البــالد العربيــة .
أمــا الســوريون المشــتركون بهــذه البطاقــة فقــد انخفــض عددهــم بشــكل واضــح طبقــًا لمصــادر فــي ســوق التأميــن، ذلــك أن خمــس 
ســنوات مــن ا�زمــة الراهنــة منعــت الســوريين مــن التنقــل بمركباتهــم إلــى خــارج حــدود القطــر يضــاف إلــى ذلــك ارتفــاع تكاليــف التنقــل 

بالمركبــات بيــن الــدول العربيــة قياســًا بالتنقــل عبــر الموانــئ البحريــة والجويــة .
يشــار إلــى أن اتفاقيــة التأميــن الموحــد تهــدف إلــى االعتــراف بوثائــق التأميــن الخاصــة بالتأميــن اZلزامــي علــى المركبــات التــي تصدرهــا 
ــة، فهــي ترمــي إلــى توحيــد  أي دولــة عربيــة منضمــة لالتفاقيــة وذلــك عنــد عبــور المركبــات بيــن تلــك الــدول عبــر المنافــذ الحدوديــة البري
القواعــد التــي تحكــم التأميــن اZلزامــي علــى المركبــات التــي تمــر عبــر البــالد العربيــة، مــع اZشــارة إلــى أن البطاقــة البرتقاليــة تعــد بمنزلــة 
وثيقــة تأميــن معتمــدة فــي حــال حصــول أي حــادث علــى حامــل هــذه البطاقــة فــي أي مــن الــدول الموّقعــة اتفاقيــة التأميــن الموحــد، كمــا 
أن المكتــب الموحــد فــي تلــك الدولــة يتولــى إجــراءات تســوية المطالبــات الناتجــة عــن الحــادث والرجــوع بكامــل مــا دفعــه إلــى المكتــب 

الموحــد المصــدر للبطاقــة الــذي تــم إنشــاؤه عــام ١٩٧٧ تنفيــذاً لهــذه االتفاقيــة.
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ــدر   الســيد الرئيــس بشــار ا�ســد، القانــون رقــم ٥ لعــام ٢٠١٧ القاضــي  أص
بإحــداث محاكــم مدنيــة «اســتئناف وبدايــة» فــي كل محافظــة تختــص بالنظــر فــي 

ــا التأميــن. قضاي
وبحســب مــا نشــرته وكالــة (ســانا)، جــاء فــي المــادة  ا�ولــى مــن القانــون انــه تحــدث 
فــي كل محافظــة مــن محافظــات الجمهوريــة العربيــة الســورية محاكــم مدنيــة 
القوانيــن  �حــكام  وفقــًا  التأميــن  قضايــا  فــي  بالنظــر  تختــص  «اســتئناف-بداية» 
النافــذة ولقواعــد االختصــاص الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات تمــ% وظائفها 

مــن المــالك العــددي لــكل محافظــة بقــرار مــن مجلــس القضــاء ا�علــى.
ونصــت المــادة ٢ :انــه تقبــل أحــكام المحاكــم المحدثــة وفقــا �حــكام هــذا القانــون الطعــن وفقــًا للقواعــد المقــررة فــي قانــون أصــول 
المحاكمــات وتقبــل أحــكام محكمــة االســتئناف الطعــن أمــام غرفــة أو أكثــر لــدى محكمــة النقــض تختــص بالنظــر فــي قضايــا التأميــن.
ووفقــا للمــادة ٣: تحــال الدعــاوى القائمــة بوضعهــا الراهــن إلــى المحكمــة المختصــة المماثلــة المحدثــة بموجــب هــذا القانــون والتــي 

تدخــل فــي اختصاصهــا المحلــي.
وكان مجلــس الشــعب أقــر مشــروع القانــون المتضمــن إحــداث محاكــم مدنيــة «اســتئناف وبدايــة» فــي المحافظــات تختــص بـ»النظــر فــي 

قضايــا التأميــن وفقــا �حــكام القوانيــن النافــذة ولقواعــد االختصــاص الــواردة فــي قانــون أصــول المحاكمــات».
يشــار الــى ان مجلــس الــوزراء وافــق فــي تشــرين الثانــي الماضــي علــى مشــروع قانــون احــداث محاكــم مدنيــة مختصــة بقضايــا التأميــن، 

وأخــرى مدنيــة ”اســتئناف.. بدايــة“ تختــص بالنظــر فــي القضايــا البحريــة بالمحافظــات.
ــزاع حــول الملكيــة- آداء نفقــة- بيــع أصــل تجــار -آداء مال-قســمة  يذكــر ان المحاكــم المدنيــة تنظــر فــي النزاعــات التاليــة كالطالق-ن

عقــار تســوية قضائيــة- دعــوى اZفــالس- تجــارة بحريــة وغيرهــا

صدور قانون بإحداث محاكم مدنية »بداية واستئناف«
مختصة بقضايا التأمين

أخبار التأمين

دراسة إلنشاء مركز ينظم شؤون التأمين على حوادث السيارات

ــد االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن دراســة Zنشــاء مركــز اســتعالم  يؤمــن ميــزات عــدة تضمــن حقــوق شــركات التأميــن بمــا  أع
يخــص حــوادث المركبــات ، ويضمــن عــدم االزدواجيــة فــي عقــد التأميــن وعــدد الحــوادث التــي تعرضــت لهــا المركبــة الواحــدة .

وبينــت الدراســة  أن إنشــاء مركــز االســتعالمات الموحــد لشــركات التأميــن ، يهــدف Zيجــاد نظــام اســتعالم وإعــالم عــن حــوادث الســيارات 

الناتجــة عــن عقــود التأميــن اZلزامــي فــي االتحــاد ، والكشــف علــى المركبــات المتضــررة بالتعاون مــع الخبــراء المحلفين والطبابة الشــرعية 

بشــكل فــوري، إضافــة لتقديــم خدمــات فوريــة للمواطنيــن عبــر مراكــز االســتعالم فــي حــال وقــوع حــادث مــا فــي أي منطقــة وتبســيط 

االجــراءات المعتمــدة عنــد وقــوع حــادث ســير ومعرفــة مالبســات الحــادث لحظــة وقوعــه ، والكشــف فــي مــكان الحــادث بمــا يضمــن حقــوق 

المؤمــن لــه وشــركات التأميــن ، كمــا يتيــح المركــز أيضــًا الحصــول علــى معلومــات وبيانــات كاملــة عــن عقــود التأميــن اZلزامــي والحــوادث 

العائــدة لــه وتقليــل حــاالت االحتيــال علــى شــركات التأميــن .

وأوضحــت الدراســة آليــة العمــل بنظــام مركــز االســتعالم إذ تتصــل أي جهــة رســمية تابعــة لــوزارة الداخليــة عنــد وقــوع حــادث ســير برقــم 

مركــز االســتعالم وتــزوده بمــكان وتوقيــت وتاريــخ الحــادث وأرقــام الســيارات المشــاركة بالحــادث ، ويتــم تســجيل الحــادث مــن خــالل البرامــج 

برقــم خــاص بــه كمرجــع لــدى االتحــاد ، كمــا يتــم تحديــد شــركات التأميــن العائــدة لهــا المركبــات المتشــاركة بالحــادث ،  وتحديــد اســم الخبير 

المحلــف ، وإرســال رســالة نصيــة إلــى شــركات التأميــن العائــدة لهــا الســيارات ، وأقــرب خبيــر ضمــن منطقــة الحــادث ومكتــب االســتعالم 

فــي المحافظــة .
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للتأميــن  الوطنيــة  الســورية  الشــركة  عقــدت  
اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم ا�حــد الموافــق ٢٦ شــباط ٢٠١٧ فــي 

فنــدق بلــو تــاور بدمشــق بحضــور الســادة أعضــاء مجلــس إدارة 

الشــركة والمســاهمين و بحضــور ممثلــي عــن وزارة االقتصــاد 

وهيئــة االوراق وا�ســواق الماليــة وهيئــة اZشــراف علــى التأميــن 

ومســؤول اZعــالم مــن مجلــة البنــك والمســتثمر .

إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  قبــل  مــن  االجتمــاع  افتتــاح  وتــم 

الشــركة الســيد محمــد رســتم بكلمــة افتتاحيــة قــدم فيهــا شــرح 

وا�ربــاح. والتعويضــات  واZنتــاج  الشــركة  أعمــال  وعــن   ٢٠١٦ لعــام  الســنوي  التقريــر  عــن  مفصــل 

ووافقــت الهيئــة العامــة خــالل االجتمــاع علــى توصيــة مجلــس اZدارة بتوزيــع أربــاح للمســاهمين بمــا يعــادل ٢٠٪ مــن رأســمال الشــركة لعــام 

٢٠١٦ حيــث بلغــت ا�ربــاح الصافيــة للعــام الســابق مبلــغ وقــدره // ٥٩٦٫٧٦٠٫٤٧٢ // ل.س خمســمائة وســتة وتســعون مليــون وســبعمائة 

وســتون الفــآ واربعمائــة وائنــا وســبعون ليــرة ســورية ال غيــر .

ونــوه الســيد رســتم بــأن وضــع الشــركة مســتقر وجيــد ضمــن ســوق التأميــن وتعمــل علــى تطويــر أعمالهــا وزيــادة إنتاجهــا وتمنــى لــكل 

العامليــن فــي الشــركة دوام النجــاح.

اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية للتأمين

السورية الكويتية للتأمين تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس الشركة

احتفلــت الشــركة الســورية الكويتيــة للتأميــن 
بحضــور الســيد نائــب رئيــس مجلــس اZدارة وأعضــاء المجلــس 

علــى  أعــوام   ١٠ بمــرور  الشــركة  وموظفــي  التنفيذيــة  واZدارة 

الذيــن  للموظفيــن  الــدروع  توزيــع  وتــم  الشــركة،  تأســيس 

بــذل  أهميــة  علــى  مؤكديــن  العمــل  فــي  ســنوات   ١٠ أمضــوا 

والنجــاح. التقــدم  مــن  المزيــد  نحــو  الجهــود  كافــة 

اعالن توقيع عقد التٔامين الصحي مع جامعة الحواش الخاصة

ــورية الكويتيــة للتأميــن توقــع اتفاقيــة تأميــن صحــي لجامعــة  الس
الحــواش الخاصــة بحضــور الســيدة رئيــس الجامعــة ومديــر فــرع الشــركة فــي مدينــة 

والميــزات  الصحــي  التأميــن  وثيقــة  عــن  تفصيليــًا  عرضــًا  قــدم  الــذي  طرطــوس 

والمنافــع المتفــق عليهــا وتــم فــي نهايــة العــرض توزيــع بطاقــات التأميــن الصحــي 

لجميــع إداريــي وطــالب الجامعــة.
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أخبار التأمين العربية
اجتماع اللجنة العربية لتأمين السيارات والمكاتب العربية الموحدة

شــارك االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن  فــي اجتمــاع لجنــة تأميــن الســيارات العربيــة والمكاتــب العربيــة الموحــدة الــذي 
اســتضافه االتحــاد االردنــي لشــركات التأميــن فــي مقــره يــوم االربعــاء الموافــق ٢٠١٦/١٢/٧.

شــارك فــي أعمــال اللجنــة (٢٠) مشــارك يمثلــون (١٣) ســوق تأميــن عربيــًا وهــي كل مــن الســوق المصــري، الليبــي، القطري،التونســي، 

الســوري  االتحــاد  ومثــل   ، ا�ردنــي  للســوق  إضافــة  العراقــي   ، الســوري،  الكويتــي،  اللبنانــي،  الجزائــري،  البحرينــي،  الُعمانــي،  اZماراتــي، 

لشــركات التأميــن الســيد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن الدكتــور ياســر المشــعل ونائــب رئيــس مجلــس إدارة 

االتحــاد ا�ســتاذ معتــز قولــي ونائــب ا�ميــن العــام والمديــر الفنــي باالتحــاد ا�ســتاذ حكــم غنــوم.

ناقــش االجتمــاع العديــد مــن المواضيــع ذات العالقــة بالمكاتــب العربيــة الموحــدة منهــا مقتــرح إنشــاء صنــدوق فــي االتحــاد العــام العربــي 

للتأميــن يمــول مــن بيــع البطاقــات البرتقاليــة العربيــة لتســوية المبالــغ التــي بذمــة المكاتــب العربيــة للمكتــب المعنــي، أيضــًا تمــت 

ــراح المكتــب الموحــد الســوري انشــاء موقــع  ــًا فــي المكتــب الموحــد البحرينــي واقت مناقشــة مقتــرح اصــدار البطاقــة البرتقاليــة إلكتروني

إلــى  باZضافــة  الســوداني  الموحــد  المكتــب  لتأســيس  المتخــذة  االجــراءات  علــى  واالطــالع  الموحــدة  العربيــة  للمكاتــب  الكترونــي 

المواضيــع التــي تهــم فــرع تأمينــات الســيارات والمكاتــب العربيــة الموحــدة.

تعريفات موحدة لتأمين المركبات في اإلمارات مطلع 2017

أصــدر  مجلــس إدارة هيئــة التأميــن فــي االمــارات نظــام تعريفــات أســعار التأميــن علــى المركبــات اســتناداً إلــى قــرار نظــام توحيــد وثائــق 
التأميــن علــى المركبــات والصــادر فــي شــهر أيلــول الماضــي.

ويشــتمل النظــام علــى تعريفــة ا�ســعار لوثيقــة تأميــن مركبــة مــن المســؤولية المدنيــة، وتعريفــة ا�ســعار لوثيقتــي تأميــن مركبــة مــن 
الفقــد والتلــف ومــن المســؤولية المدنيــة مجتمعتيــن، حيــث يعتبــر النموذجــان المرفقــان بهــذا النظــام جــزءاً ال يتجــزأ منــه.

وتلتــزم شــركات التأميــن بتطبيــق تعريفــة ا�ســعار المبينــة علــى جميــع وثائــق تأميــن المركبــات التــي تصدرهــا بتاريــخ العمــل بهــذا النظــام، 
اعتبــاراً مــن أول كانــون الثانــي ٢٠١٧.

تمثــل تعريفــة ا�ســعار الــواردة فــي هــذا النظــام فيمــا يخــص وثائــق التأمين من المســؤولية المدنيــة الحدين ا�دنــى وا�على الواجــب االلتزام 
بحدودهمــا، ولشــركات التأميــن حريــة التنافــس بتقديــم ا�ســعار وفقــًا لخبــرة الشــركة مــع العميــل أو أي أســباب فنيــة أو أكتواريــة وبمــا ال يــؤدي 

إلــى تعريــض مركزهــا المالــي للخطــر أو إلــى ضيــاع حقوق المؤّمــن لهم.
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وفيمــا يخــص تعريفــة أســعار وثائــق التأميــن مــن الفقــد والتلــف والمســؤولية المدنيــة، فقــد حــدد النظــام حــداً أعلــى فقــط فيمــا قرر أقل قســط 
يمكــن قبــول التأميــن عليــه. وحــدد النظــام تعريفــة ا�ســعار بحيــث تشــمل جميــع التغطيــات التــي وردت فــي الوثيقتيــن وجميــع البــدالت 

والمصاريــف اZداريــة والعمــوالت.

كمــا تكــون تعريفــة ا�ســعار شــاملة للقســط اZضافــي المترتــب علــى بــدل خدمة اZســعاف والنقل الطبي للمستشــفيات، وال يحق لشــركة 
التأميــن أو وكيــل التأميــن أو الوســيط فــرض أو اســتيفاء أي مبلــغ أو بــدل إضافــي إال بموجــب قــرار يصــدر عــن الهيئــة، كمــا جــاء ذكــره فــي جريدة 

الخليــج االماراتية.

ونــص النظــام علــى أن تكــون المــدة التأمينيــة (١٣) شــهراً، ويتــم اســتيفاء قســط التأميــن عــن كســور المــدة التأمينيــة وفــق مبــدأ النســبة 
والتناســب.

وتضمــن النظــام ضــرورة التــزام الشــركة بعــدم الخــروج عــن الحــد ا�علــى وعــدم النــزول با�ســعار عــن الحــد ا�دنــى. أما مــا يتعلق بوثيقــة الفقد 
والتلــف والمســؤولية المدنيــة (الشــامل) فقــد أبقــت الهيئــة علــى الحــد ا�علــى المعمــول بــه حاليــًا وهــو (٥٪) علــى مركبــة الصالــون، فــي 

حيــن تــم رفــع أقــل قســط بحيــث يتــالءم مــع التغطيــات الجديــدة التــي تضمنهــا نظــام توحيــد وثائــق التأميــن علــى المركبــات.
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Many people mistakenly believe that price is the only 

differentiator for term life insurance. However, there 

are important policy provisions that you should inves-

tigate before going with the lowest price.

Most term policies are “convertible,” meaning they 

may be exchanged for a permanent type of life insur-

ance policy at a later date regardless of your future 

health. Some policies also offer more generous con-

version privileges than others. Get an understanding 

of how long the conversion option is available; the 

most generous conversion privileges are available 

for as long as you pay term policy premiums or to 

a specific age, such as 70. Also, make sure to find 

out if there are any restrictions on the type of policy 

available for purchase under the conversion privilege. 

Some policies offer just one type of permanent policy 

at conversion, while others offer several.

Mistake No.3 — Making Late or Missed Pay-

ments

If you’re considering buying a universal life policy 

with secondary guarantees — low-premium guaran-

teed death benefits for life or for a specified period of 

time — a late payment can have an impact on policy 

benefits.

Universal life is a special type of permanent policy 

that has been marketed as having long-term guaran-

teed protection at the lowest possible rate — it is very 

different from term insurance. While many of these 

types of policies have cash surrender value, universal 

life with secondary guarantees focuses on maximiz-

ing the amount of insurance available per dollar of 

premium.

Some of these policies can be sensitive to the timing 

of premium payments. For example, if you happen to 

miss a monthly payment — or are more than a month 

late sending in your check — your guaranteed policy 

may no longer be guaranteed. A policy purchased 

with guaranteed coverage to age 100 might only pro-

vide protection to age 92 if one premium payment is 

late or missed. Be sure to check with your company if 

you think you’re going to be late on a payment; many 

will allow 30 to 60 days without changing the policy’s 

guarantee.

Mistake No.4 - Borrowing From Your Policy

The cash value of a permanent policy can generally 

be used for any reason you see fit, including tax-free 

withdrawals and loans, if done properly. This is a 

great benefit, but it must be carefully managed. If you 

take too much money out of your policy and your poli-

cy “lapses,” or runs out of money, all the gains you’ve 

taken out will become taxable.

If you have taken too much money out and your pol-

icy is about to lapse, you may be able to maintain 

the policy by making additional premium payments, 

assuming you can afford them. When accessing your 

life insurance policy’s cash value, be sure to monitor it 

closely to avoid any unwanted  tax liability.

Conclusion

The decision to buy life insurance is an important one. 

Make sure you do your homework, read your policy 

and understand all of its provisions. While losing or 

never buying life insurance may not ruin your life, it 

will certainly hurt those people who you’re buying it 

for.

Insurance Awarences
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4 Mistakes That Can Ruin Your Life Insurance

There are many good reasons to consider buying a 

life insurance policy, such as a recent marriage, a 

new baby, or a large debt purchase , that loved ones 

would have trouble paying if something happened to 

you. Or, perhaps you have witnessed first-hand the 

impact a death has on a surviving family’s finances. If 

you’re in the market for life insurance or have recently 

bought a policy, make sure you don’t put your family’s 

finances in jeopardy by making these mistakes. 

Mistake No.1 — Waiting to Buy Insurance

Regardless of the reason, it’s important to take action 

as soon as you feel a policy is required. Life insurance 

rates generally increase as people age or their health 

deteriorates. And, in some cases, illnesses or health 

problems may make you ineligible for coverage. The 

longer you put off the buying decision the more the 

insurance will probably cost — if you can buy it at all.

Mistake No.2 — Buying the Cheapest Policy

While it is important to shop for a policy that’s priced 

in line with the rest of the marketplace, that should not 

be the sole consideration in your decision-making pro-

cess. Life insurance policies can be a bit complicated, 

so it’s a good idea to learn about policy features and 

benefits.

Insurance Awarences
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Corporate Culture is a red flag 

WWhen we speak about culture, we have to talk more 
about people than rules and regulations, because the 
culture is created by what we do and what we have to 
do. Generally, the actions speaking loader than anything 
when the culture is the objective.
Nowadays, the contemporary strategies in insurance 
companies depend on the working people in those 
companies with the aim of connecting between their 
sub-culture and different geographies and the expected 
culture module of the insurance company. 
The culture of the company is the reflection of its units, 
departments, people, economic environment, mission 
and values .For this purpose a management behavior 
modeling was created by the board of directors and a 
communication plan was announced.
The compliance of the insurance company management to 
this module is necessary and the board control is required 
in order to guarantee that the management behavior is 
consistent and in compliance with this module in order to 
deliver the required culture.
In insurance companies, It is not very healthy to look at 
the culture as a separated elements of others, all used 
processes to bridge up the required culture module must 
take into consideration other factors which organize 
insurance company’s activities as customer service, 

brokers and agents relationship management, insurance 
and reinsurance activities, legal affairs activities, decision 
making, managing employees, branches management, 
, risk management, governance requirements, internal 
auditing, anti- money laundering etc.  All these factors 
must come together.
The mission and value of the insurance company must 
be enlightened in people behaviors and that needs a lot 
of training and knowledge in order to change insurance 
company’s values into reality.
It is normal to see that the companies have an ethic 
code but it would be amazing to notice the behaviors 
of all employees which reflect company culture module.  
The company performance will be indirectly enhanced 
through applying this culture module. 
At the end, the challenge of converting the mission and 
values of the company to some touchable behaviors is still 
the giant challenge that must be treated by the board of 
directors and the executive management.
All employees in the insurance company are responsible 
to overcome all challenges that make the delivery of the 
culture module a hard process. At the end the culture of 
the insurance company is the mirror of all business aspects 
and activates so let us keep this mirror clean to reflect our 
insurance companies reality. 

Insurance Awarences
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Why Do Businesses Benefit From Life 
Insurance on Employees

Buying life insurance on a key employee to protect the 
business against the loss of that employee is widely 
accepted as a legitimate business practice. However, 
many large corporations have taken the practice to 
extremes by buying life insurance on non-key employees 
so they can reap the benefits when they die. It may be 
controversial and morbid, but, within certain limits, it is 
not illegal.

The Business Purpose of Owning Life Insurance 
on an Employee
The practice of buying life insurance on an employee 
is common and accepted in situations in which a 
company stands to lose revenue and profits from the loss 
of a key employee. Often times, a key employee is a 
major contributor to the success of a company. When a 
company loses a key employee to a premature death, it 
can impact revenue if the employee plays a major role 
in generating that revenue. Not only will the company 
have to replace lost revenue, it has to expend substantial 
resources to replace the employee. In these situations, 
keyperson life insurance is often purchased, with the 
company named as the owner and beneficiary of the 
policy.

Life Insurance as a Revenue Generator
Larger corporations also purchase keyperson life 
insurance on senior executives and employees who bring 

critical human capital to the business. However, many 
companies expanded the practice to include employees 
up and down the value chain, including those who sweep 
the floors and empty the garbage at night. As the owner 
of these policies, a company collects tax-free death 
benefits upon the death of the employee. Companies 
that follow this practice offer as the reason the necessity 
to use the proceeds to finance the increasing costs of 
health care and pension obligations. Companies claim 
that the tax advantages of life insurance make it the most 
cost-effective way to fund these obligations. However, 
to outside observers, it simply looks like the company is 
profiting from the death of employees.

The practice became so widespread that regulators 
were compelled to step in and draw some boundaries, 
disallowing corporate ownership of life insurance on 
all but the highest-paid %35 of employees. In addition, 
the employees must give their consent. However, for 
companies the size of JPMorgan Chase & Co. (NYSE: 
JPM), Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) and Bank of 
America Corp. (NYSE: BAC), that still includes thousands 
of employees, and hundreds of corporations engage in 
the practice. It is estimated that hundreds of billions of 
dollars of corporate-owned policies are in place, with 
more than 1$ billion added each year. As current and 
former employees die, the policies can provide the 
companies with a steady stream of income in perpetuity.
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tax, you may want to purchase a permanent life insur-

ance policy with a cash value to help pay those taxes.

When you meet with an agent, pay attention to the 

due diligence that the agent performs. An agent who 

fails to ask probing questions about your financial 

situation doesn’t have enough information to make 

informed recommendations. In particular, avoid work-

ing with an agent who recommends products before 

learning anything about you.

Agents Should Avoid Jargon

The life insurance industry uses plenty of arcane terms 

to describe its products and services. A good agent 

should explain what these terms mean in simple, clear 

language. State financial agencies often provide glos-

saries that explain industry terms, but it is the agent’s 

responsibility to make sure that you have a clear un-

derstanding of the product you are purchasing. A 

good agent should provide you with a personalized 

written document that summarizes your financial situa-

tion and describes the features of the proposed cover-

age in clear, simple language.

Agents Should Follow Up

Your life insurance needs change over time, and a 

good agent should follow up with you periodically 

to determine whether the product you purchased con-

tinues to be suitable. For example, if your dependent 

children enter the workforce or your income changes, 

then your life insurance needs may change as well. If 

an agent fails to follow up regularly, then you should 

seek out a new agent.

Agents Should Be Licensed

Make sure that your agent is licensed by the insurance 

department in your state. One way to ensure that an 

agent is qualified is to choose a member of the Na-

tional Association of Insurance and Financial Advisors 

(NAIFA). The agents in this organization subscribe to 

the organization’s code of ethics. Use the organiza-

tion’s search features to locate an agent in your area.

In addition, seek out agents who have one or more of 

the professional financial service designations used in 

the industry. These include the Chartered Life Under-

writer Chartered Financial Consultant issued by The 

American College, Certified Financial Planner issued 

by Certified Financial Planner Board of Standards, 

and Registered Representative or Registered Principal 

issued by the National Association of Securities Deal-

ers.

Understand the Agent’s Compensation

Agents and insurance brokers get paid for connecting 

buyers with insurance companies. While most agents 

get compensated with commissions, some receive 

fees for their services. Most agents receive the bulk of 

their commissions at the time of sale and then receive 

monthly residuals from the insurance premiums.

Before you buy life insurance, understand how your 

agent gets paid. If it seems that your agent is only 

pushing products that give him or her a high commis-

sion, look for a new agent.

Insurance Awarences
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5 Keys to Finding the Right 
Life Insurance Agent

Choosing the right life insurance agent is the first and 

most important step in obtaining coverage. A good 

agent can help you make important decisions about 

the type and amount of coverage you need, and ex-

plain confusing industry jargon. There are many ways 

to find agents, including personal recommendations 

from friends, lawyers and accountants, as well as 

internet resources. However, not all agents offer the 

same level of service. Pay attention to these key fac-

tors.

Agents Should Develop a Financial Profile

A good life insurance agent should get to know your 

complete financial picture before recommending any 

products. First, the agent should be familiar with your 

attitude about risk and your income and tax bracket. 

This information can help an agent figure out how 

much coverage you need to provide for your depen-

dents if you die. Generally, if you have a higher in-

come, you require more coverage to make up for a 

larger shortfall in income.

The agent should inquire about your marital status and 

dependents. The number of dependents correlates 

with the amount of coverage that you need.

Finally, the agent should inquire about your assets. 

For example, if your assets are subject to an estate 
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Practical Meaning of Acting in Utmost Good Faith

Over the years, courts have dealt with complex 

questions related to the doctrine of utmost good faith, 

such as whether the obligation is sufficient basis for 

an independent cause of action and to what extent it 

applies to contract law. However, the basic principle 

is fairly straightforward. The duty to act in good faith 

means that the insured has the responsibility to honestly 

and fully disclose all information that is relevant to an 

insurer being able to make an informed decision to 

accept the risk of providing insurance coverage at a 

given price. The insured is further obligated to cooperate 

with the insurer when filing a claim, and to file only fair 

and honest claims.

On the opposite side, the insurer`s good faith obligation 

includes responding to the filing of claims in a prompt 

and honest manner, making a fair and honest assessment 

followed by prompt payment, and not refusing to pay 

claims without just cause. For example, if an insurer 

refuses to pay a claim based on using the findings of 

a medical generalist in preference to the findings of a 

medical specialist, then the insurer is failing to act in 

good faith.

The utmost good faith doctrine is commonly applied to 

applications for life or health insurance. An applicant 

for insurance has a positive duty to disclose all relevant 

information that might reasonably have a bearing on 

the insurer›s decision to provide coverage, and at what 

premium price. Applying the doctrine to claims filed on a 

life or health insurance policy, a court may well find that 

an insurer is not required to pay a claim if the insured 

provided false, misleading or incomplete information 

on his application, such as presenting himself as a non-

smoker when he is, in fact, a smoker.

Utmost Good Faith as Applied to Reinsurance

The principle of acting in utmost good faith in the context 

of reinsurance means an imperative for the ceding 

company to clearly communicate to the reinsurer all 

relevant representations of the original insured party, 

along with any other relevant information that the ceding 

company has which could reasonably be considered 

material to the reinsurer›s risk. This obligation applies 

regardless of whether the ceding company obtained the 

information before or after providing insurance coverage 

to the original insured.

Suppose an insurance company provided a policy 

for property insurance against storm damage, and 

subsequently sought to purchase reinsurance to offload 

its risk exposure from that policy. Then assume that, after 

issuing the original policy, the ceding company learned of 

significant construction faults that increase the likelihood 

that the property will sustain a large amount of damage 

in the event of a storm. Even if the ceding company did 

not possess this information when it issued the original 

policy, it is nonetheless obligated to communicate the 

information to the reinsurance firm when applying for 

reinsurance.

Companies failing to act in good faith in the reinsurance 

market increase costs because reinsurers have to 

redundantly investigate and verify the risk assessment 

already conducted by the cedent, or alternatively, raise 

premiums to cover an uncertain level of risk.

The Bottom Line

Insurance relationships between insurer and insured are 

inherently based on trust. The principle of utmost good 

faith is an articulation of the need for both parties to act 

in a completely open and honest manner with each other 

to facilitate access to services at a fair market price.

Insurance Awarences
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How Utmost Good Faith is
Applied in Practice

«Utmost good faith» is the common English translation of the Latin phrase «uberrimae fidei,» alternately translated 

as «most abundant faith,» and designates the crucial principle that all parties to a financial transaction have an 

obligation to act in an open, honest, fair and trustworthy manner toward the other parties in a contractual relationship, 

such as that which exists between insurer and insured.

History of the Good Faith Doctrine

The doctrine of utmost good faith was first formally recognized in the 18th century, in British maritime insurance law. 

Lord Mansfield is credited with articulating the principle in the seminal legal case of Carter v. Boehm. A critical point 

noted by Lord Mansfield was that the duty to act in good faith is reciprocal, applying to both parties in a contractual 

or other legal circumstance. Further, the doctrine is to be understood as not just a basic obligation to avoid acting in 

bad faith, but a positive imperative to act in good faith.

Although the principle is applied across a wide range of business and legal matters, there has been great emphasis in 

recent years on its application to reinsurance services. Reinsurance is insurance that one insurance company, known 

as the «ceding company,» obtains from another insurance company, known as the «reinsurer,» for the purpose of 

reducing risk exposure. The management of portfolio risk through the purchase of reinsurance is such a critical service 

in the industry that a number of insurance companies specialize in providing reinsurance.

Insurance Awarences
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الكلمة األخيرة

بقلم المهندس إياد زهراء
أمين عام

االتحاد السوري لشركات التأمين

االتحـاد  فـي  بهـا  تكليفـي  تـم  التـي  المسـؤولية  بدايـة  مـع   
اسـتمرارية  زالـت  ومـا  كانـت  والتـي  التأميـن،  لشـركات  السـوري 

الـدؤوب  الجهـد  السـابقة  اZدارة  فـي  زمالؤنـا  فيـه  بـذل  لعمـل 

لتأسـيس هـذا الصـرح الـذي أثبـت موجوديتـه وفاعليتـه في قطاع 

القطـاع  هـذا  وتطويـر  تنميـة  فـي  كبيـر  دور  لـه  وكان  التأميـن، 

المهـم.

تلــك  تحّمــل  علــى  قادريــن  نكــون  بــأن  أمنياتــي  عميــق  ومــع 

المســؤولية فــي متابعــة مســيرة االتحــاد، وقطــاع التأميــن كلــه 

ينتظرنــا  مــا  رغــم  علــى  بــه،  والمأمــول  المنشــود  الهــدف  نحــو 

قــادرون  بأننــا  كبيــرة  ثقتنــا  ان  إال  الجميــع  يعلمهــا  تحديــات  مــن 

إنجــازات  إلــى  تحويلهــا  بــل  عليهــا،  والتغلــب  مواجهتهــا  علــى 

بجهــود وعمــل جميــع الموظفيــن الجــاد والمخلــص مــن خــالل 

توجهــات الجهــات المشــرفة علــى القطــاع، وبنــاء خطــط العمــل 

دور  تُظهــر  والتــي  القادمــة  المرحلــة  تناســب  التــي  الصحيحــة 

القطــاع فــي عمليــة إعــادة البنــاء والمشــاركة بتحريــك وحمايــة 

الوطنــي. االقتصــاد 

االتحــاد  حققهــا  نجاحــات  أو  إنجــازات  أي  عــن  الحديــث  وعنــد 

ــن  الســوري لشــركات التأميــن فــي المرحلــة الســابقة البــد أن نثمِّ

عاليــًا الجهــود التــي بُذلــت مــن جميــع العامليــن فــي االتحــاد مــن 

مجلــس إدارة ومديريــن وموظفيــن، والــذي كان لهــم ا�ثــر الكبيــر 

فــي مــا وصــل إليــه االتحــاد مــن نجــاح وازدهــار... آمليــن مــن ا® أن 

ــا إلــى مــا نصبــو إليــه... يوفقن






