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افتتاحية العدد

بقلم المهندس إياد زهراء
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين

مــع  إشــراقة يــوم جديــد.. بعــد ليــل طويــل وشــاق؛ تأتــي 
نســمات الصبــاح، لتداعــب رايــات النصــر، لترفــرف عاليــًا فــي 

ســماء بلدنــا الحبيــب ســورية.

بــكل وضــوح وقــوة  التــي ســطعت  إنهــا لحظــة الحقيقــة 

لنبرهــن للعالــم أجمــع أننــا ســنخرج أقــوى وأكثــر ثقــة وجــدارة، 

وينتظرنــا مســتقبل ســنبنيه بأيدينــا.

وهنــا ال بــد أن نهيــئ أنفســنا فــي قطــاع التأميــن، ونســتعد 

للمرحلــة القادمــة.

إّن مرحلــة إعــادة اإلعمــار تســتوجب تكاتــف جميــع شــركات 

التأميــن وتكاملهــا فيمــا بينهــا، كــي تكــون قــادرة علــى تلبيــة 

مبنــي  مثمــر  بتعــاون  إال  يتحقــق  ال  وهــذا  الســوق،  حاجيــات 

بالفائــدة  يعــود  بمــا  صحيحــة،  وفنيــة  علميــة  أســس  علــى 

علــى شــركات التأميــن، وعلــى بلدنــا الحبيــب.

ومٔوشــرات ســوق التأميــن خــالل الســنوات الماضيــة تعطينــا 

لشــركات  الســوري  لالتحــاد  وســيكون  بالمســتقبل،  أمــاًل 

التأميــن دور بــارز فــي تحقيــق التــوازن والحفــاظ علــى مصالــح 

شــركات التأميــن الســورية وفــق خطــة وطريــق مــدروس نحــو 

القمــة بــإذن اهلل تعالــى.
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يبلــغ  عــدد الشــركات العاملــة فــي ســوق التأميــن ثــاث عشــرة شــركة منهــا شــركة حكوميــة واحــدة واثنتــا عشــرة 
شــركة تأميــن خاصــة منهــا عشــر شــركات تأميــن تقليــدي وشــركتان للتأميــن التكافلــي )اإلســامي(. 

أمــا بالنســبة لشــركات التأميــن المدرجــة أســهمها بســوق دمشــق لــأوراق الماليــة فقــد بلغــت مــع نهايــة النصــف األول 

2017 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 النصف األول 2017 

أنهــت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة تعامالتهــا فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري ٢٠١٧ علــى تــداوالت بلغــت نحــو 3.4 
مليــارات ليــرة ســورية وبلغــت كميــة األســهم المتداولــة حوالــي ١١.8 مليــون ســهم موزعــة علــى 84١٧ صفقــة مقارنــة مــع 
حجــم التــداول خــالل النصــف األول مــن العــام ٢٠١6 والبالــغ حوالــي ١١ مليــون ســهم، وبقيمــة إجماليــة بلغــت( ١.8مليــار ليــرة 
ســورية موزعــة علــى 54١3 صفقــة، علــى مختلــف أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق والبالــغ عددهــا ٢4 شــركة موزعــة 

بيــن:
١- القطاع المصرفي )١4 مصرفًا(.

٢- قطاع الخدمات )٢ شركة(.
3- قطاع التأمين )6 شركات(.

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

وخــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري تــم تنفيــذ 5 صفقــات ضخمــة بقيمــة اجماليــة 3٢5 مليــون ليــرة ســورية وأغلــق المٔوشــر 
العــام للســوق علــى قيمــة ٢849 نقطــة مرتفعــًا بمقــدار ١٢3١ نقطــة عــن نهايــة العــام ٢٠١6.

أداء قطاع التأمين
في سوق دمشق لأوراق المالية في النصف األول 2017

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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فــي  الواحــدة  الجلســة  فــي  التــداول  حجــم  متوســط  بلــغ 
النصــف األول مــن العــام الجــاري نحــو 3٢ مليــون ليــرة ســورية 
الفتــرة  خــالل  تمــت  تــداول  جلســات   ١٠5 مــدى  علــى  وذلــك 
فــي  ليــرة ســورية  بلــغ ١٧ مليــون  تــداول  مقارنــة بمتوســط 

العــام ٢٠١6. النصــف مــن 
لــألوراق  دمشــق  ســوق  فــي  الضخمــة  الصفقــات  أن  يذكــر 
التــداول  فتــرة  تلــي  محــددة،  فتــرات  فــي  تتــم  الماليــة 
المســتمر، وتســتمر هــذه الصفقــات لمــدة ١5 دقيقــة، وتتــم 
اإللكترونــي  التــداول  نظــام  طريــق  عــن  الصفقــات  هــذه 
الخــاص بالســوق، علمــًا أن أســعار الصفقــات الضخمــة تتــم 
الســعر  علــى  تٔوثــر  وال  المحــددة  الســعرية  الحــدود  ضمــن 
بالورقــة  الخــاص  المرجعــي  الســعر  علــى  أو  الوســطي 
أحــكام  إلــى  واســتناداً  عليهــا،  التنفيــذ  تــم  التــي  الماليــة 
المــادة التاســعة مــن دليــل الصفقــات الضخمــة، فــإن كافــة 
التحويــالت النقديــة الخاصــة بالصفقــات الضخمــة تتــم بيــن 

يكــون  وال  والمركــز،  الســوق  خــارج  وعمالئهــم  الوســطاء 
الماليــة  التســوية  بعمليــات  عالقــة  أيــة  والمركــز  للســوق 

الصفقــات. بهــذه  الخاصــة 

أداء قطاع التأمين في بورصة دمشق:

تشــير بيانــات بورصــة دمشــق بــأن قطــاع التأميــن اســتحوذ 
علــى حوالــي 4٪ مــن إجمالــي حجــم تــداول جميــع الشــركات 
المدرجــة وبقيمــة وصلــت إلــى نحــو ١4٠ مليــون ليــرة خــالل 
النصــف األول مــن العــام ٢٠١٧، وكان واضحــًا تركــز التــداول 
فــي قطــاع التأميــن علــى ســهم العقيلــة للتأميــن التكافلــي 
 ٪٢.9 للتأميــن  الكويتيــة  الســورية  الشــركة  وســهم   ٪9٧
ولــم يتــم التــداول علــى ســهم الشــركة الســورية الوطنيــة 

للتأميــن.

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

UIC0.3%2,000368,000الشركة المتحدة للتأمين

AROP0.5%4,350715,825السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC0.0%00الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI96.6%587,707135,823,272شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SAIC)0.0%15017,625االتحاد التعاوني للتأمين  )سولديراتي

SKIC2.6%25,1153,702,748الشركة السورية الكويتية للتأمين

100.0%619,322.00140,627,469المجموع

أداء شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق لأوراق المالية في النصف األول 2017
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أ. جواد الحلبوني
مدير عام بنك االردن - سورية
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ســـنوات  ســـت  من  أكثر  مـــرت 
الســـورية،  األزمة  بدايـــة  علـــى 
في  الودائع  مســـتوى  عـــن  ماذا 
النتائج  ــم  تقيِـّ وكيف  مصرفكم، 

اآلن؟ حتـــى  المالية 
هنـــاك  كانـــت  األزمـــة  بدايـــة  قبـــل 
اســـتراتيجية للتوســـع فـــي الخدمـــات، 
وعـــدد الزبائـــن، والتوســـع الجغرافـــي، 
ت مـــن هـــذه الخطط،  لكـــن األزمـــة حدَّ
واألهـــداف  االســـتراتيجيات  وتغيـــرت 
بعـــض  فاتخذنـــا  األزمـــة،  مـــع  لتتـــالءم 
عمليـــة  لدينـــا  وأصبحـــت  القـــرارات 
تحصيـــل أكبـــر وتخفيض فـــي الودائع 
وأرقـــام  خطـــط  وفـــق  واســـتقطابها 
وأهـــداف محـــددة، أمـــا النتائـــج المالية 
األكثـــر ســـوءاً،   ٢٠١4-٢٠١3 عـــام  فـــكان 
ولكـــن التحســـن بـــدأ فـــي الربـــع األخير 
مـــن عـــام ٢٠١5 نتيجـــة تغيـــر الخطـــط، 
والتوســـع في منح التســـهيالت ضمن 
الزبائـــن،  لبعـــض  محـــددة  شـــروط 
المتعســـرة  المديونيـــات  وتحصيـــل 
وجدولتهـــا، وهـــذا مـــا انعكـــس علـــى 
البيانـــات الماليـــة إيجابًا والتـــي كانت 

أكثـــر مـــن جيـــدة فـــي عـــام ٢٠١6.

المصرف  فـــي  الســـيولة  هـــل 
ظروف  أي  لمواجهـــة  مطمِئنـــة 

؟ مســـتقبلية
لـــم نتعـــرض ألزمة ســـيولة خـــالل فترة 
األزمة كاملة، كما أن نســـب الســـيولة 
المحـــددة  النســـب  مـــن  أعلـــى  لدينـــا 
من مصـــرف ســـورية المركزي، بنســـبة 
خطـــة  وهنـــاك   ،٪8 إلـــى  تصـــل  أمـــان 
لمراقبـــة الســـيولة يوميـــًا، عـــدا وجـــود 
اللجـــان المختصـــة، كلجنـــة الســـيولة 
والمطلوبـــات،  الموجـــودات  ولجنـــة 

حتـــى إننـــي أقـــوم شـــخصيًا بمتابعـــة 
هـــذا الشـــأن، كمـــا أننا نمتلـــك خططًا 
لمواجهـــة أي تحـــدٍّ فـــي هـــذا المجـــال.

اتخذتـــم تدابير مناســـبة من  هل 
والمدخرات  الودائـــع  ضمان  أجل 
فـــي ظـــل المخاطر التـــي تمر 
بهـــا ســـورية، وكيـــف عززتـــم 
تفادي  على  المصرفيـــة  قدرتكم 
التي  المالية  المتغيـــرات  تأثيـــر 

تشـــهدها الســـوق السورية؟
اتخذنـــا الكثير من اإلجـــراءات والخطط 
الزبائـــن  ودائـــع  علـــى  نحافـــظ  كـــي 
الهـــدف  ألن  المســـاهمين  وحقـــوق 
اســـتمرارية  هـــو  لدينـــا  االســـتراتيجي 
تعتمـــد  البنـــك  واســـتمرارية  البنـــك؛ 
علـــى  الحفـــاظ  فـــي  النجـــاح  علـــى 
حقـــوق المســـاهمين وودائـــع الزبائن، 
األصعـــب  الفتـــرة  تجاوزنـــا  أننـــا  كمـــا 
خالل عامـــي ٢٠١3-٢٠١4، واســـتغللناها 
ونغيـــر  الداخليـــة  األمـــور  ننظـــم  كـــي 
فـــي  العمـــل  وإجـــراءات  سياســـات 
ضـــوء التغيـــرات الصعبة خـــالل األزمة، 
لســـد أي ثغـــرات أو نقـــاط ضعـــف قـــد 
تظهر فـــي ٓاليـــات العمل، خشـــية من 
اســـتغالل العمالء، فتـــم تطوير أدوات 
الضبـــط والرقابـــة، ووضـــع السياســـات 
لـــكل الخدمـــات التي نقدمهـــا، ولدينا 
أو  خدمـــة  ألي  كاملـــة  عمـــل  إجـــراءات 
محـــددة  عمـــل  ٓاليـــات  ضمـــن  منتـــج 
وواضحة، والعمـــل على تطويرها من 

اكتســـبناها. التـــي  الخبـــرات 

كيـــف حافظتـــم علـــى ثقـــة 
العمـــاء والمســـتثمرين، ومـــا 
في  فاعليتكم  لزيـــادة  خططكم 

الســـورية؟ المصرفية  الســـوق 
مـــن ضمـــن خططنـــا لزيـــادة الفاعلية 
وأكبـــر  القادمـــة،  للفتـــرة  االســـتعداد 
دليـــل أننـــا بدأنـــا فـــي نهايـــة عـــام ٢٠١5 
للزبائـــن  التجاريـــة  التســـهيالت  بمنـــح 
ضمـــن خطـــط وشـــروط محـــددة، كما 
تســـهيالت  منـــح  حاليـــًا  نـــدرس  أننـــا 

اإلســـكان. قـــروض 

علـــى الرغم مـــن المخاطر التي 
االقتصاد  علـــى  الحـــرب  تفرزها 
المصرفي  القطاع  فإن  الســـوري، 
بصـــورة عامـــة في وضـــع جيد، 
هـــذه  مـــع  تماشـــيتم  كيـــف 
على  القدرة  وامتلكتـــم  الظروف 

اســـتيعاب كل هـــذه المخاطر؟
األزمـــة  اجتـــاز  المصرفـــي  القطـــاع 
بدعـــم ومســـاندة مـــن مصرف ســـورية 
مـــن  العديـــد  اتخـــذ  التـــي  المركـــزي 
ســـاعدت  التـــي  اإليجابيـــة  القـــرارات 
المصـــارف، وكان مواكبًا ألي تطورات، 
فـــي  ســـاعدت  كبيـــرة  جهـــوداً  وبـــذل 
كمثـــال  ضمنهـــا  ومـــن  اســـتمراريتنا، 
القـــرارات  وهـــذه  البنيـــوي،  القطـــع 
انعكســـت علـــى المصـــارف باإليجاب، 
خـــالل  اســـتمراريتها  فـــي  وأســـهمت 

األزمـــة. مـــن  األصعـــب  الســـنوات 

للقطـــاع  دورًا  سنشـــهد  هـــل 
ســـورية  نهضة  في  المصرفـــي 
في المســـتقبل القريـــب، وماذا 
هذا  فـــي  مصرفكـــم  دور  عـــن 

؟ ر طا إل ا
المصـــارف  قطـــاع  أن  المٔوكـــد  مـــن 
يســـاعد فـــي تحريـــك عجلـــة االقتصـــاد 
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الوطنـــي، ونأمل أن يكـــون لنا دور في 
تحـــت  المســـتقبل  فـــي  المســـاهمة 
توجيهـــات مصـــرف ســـورية المركـــزي.

التي  والمنتجـــات  الخدمـــات  ما 
الشـــريحة  ومـــا  تقدمونهـــا، 

؟ فة لمســـتهد ا
التجـــاري  التركيـــز علـــى النشـــاط  يتـــم 
والمصانع والشـــركات التي اســـتمرت 
نشـــاطنا  نـــوزع  فنحـــن  األزمـــة،  خـــالل 
القطاعـــات  علـــى  )التســـهيالت( 
الكبيـــرة  الشـــركات  مثـــل  المختلفـــة 
كالشـــركات  التجاريـــة  والقطاعـــات 
المتوســـطة، إضافة إلـــى قطاع األفراد 

حاليـــًا. المحـــدود 

مـــاذا عـــن توزعكـــم الجغرافي 
خطـــط  مـــن  وهـــل  الحالـــي، 
الفترة  خال  جديـــدة  فروع  الفتتاح 

؟ مة د لقا ا
البدايـــة  فـــي  ســـابقاَ،  ذكـــرت  كمـــا 
إلـــى  تهـــدف  اســـتراتيجيتنا  كانـــت 
الوصـــول  وهـــو  الجغرافـــي،  التوســـع 
إلـــى 4٠ فرعًا فـــي القطر، لكن بســـبب 
الظـــروف الحاليـــة لم نســـتطع تحقيق 
هـــذه االســـتراتيجية كاملـــة، واضطررنا 
إلغـــالق عدد مـــن الفروع كفـــرع حمص 
والحمدانيـــة، وتمـــت إعـــادة افتتـــاح فرح 
حمـــص الحقـــًا، رغـــم ذلـــك تـــم افتتـــاح 
فـــرع طرطـــوس خـــالل األزمة فـــي عام 

واجهنا بعض الصعوبة في 
البداية بسبب هجرة الكثير 
من الكوادر البشرية التي 
تمتلك الخبرة خارج القطر

,,

,,
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كان بعـــدد أقـــل، كالســـفر إلـــى األردن 
للتدريب هناك مع بنك األردن شـــريكنا 

االســـتراتيجي.

ماذا عـــن برامجكم فيمـــا يتعلق 
تجاه  االجتماعيـــة  بالمســـؤولية 

المجتمع؟ أبنـــاء 
بوصفنـــا جـــزءاً مـــن المجتمـــع، هنـــاك 
مســـٔوولية تقـــع علـــى عاتقنـــا لتقديم 
مـــن  الكثيـــر  لدينـــا  فنحـــن  لـــه،  خدمـــة 
المســـاهمات، منهـــا تدريـــب الطـــالب 
الجامعييـــن، ونأمـــل فـــي المســـتقبل 
أكبـــر،  المســـاهمة  هـــذه  تكـــون  أن 
ونهـــدف أيضًا للمســـاهمة في تطوير 

المجتمـــع علـــى جميـــع الصعـــد.

٢٠١٢، وفـــرع الســـويداء عـــام ٢٠١6، كمـــا 
أن هنـــاك خططـــًا الفتتـــاح فـــروع أخرى 

فـــي المســـتقبل القريـــب.

تشـــكل  البشـــرية  المـــوارد 
دائمـــًا عصـــب العمـــل في أي 
شـــركة ترغب بالتطـــور وتحقيق 
على  وأهدافهـــا  اســـتراتيجياتها 
والبعيد،  القريـــب  المســـتويين 
كيـــف تتعاملـــون مع هـــذا األمر 
لتطويـــر  اســـتراتيجيتكم  ومـــا 

البشـــرية؟ البنك  كـــوادر 
واجهنـــا بعـــض الصعوبة فـــي البداية 
الكـــوادر  مـــن  الكثيـــر  هجـــرة  بســـبب 
خـــارج  الخبـــرة  تمتلـــك  التـــي  البشـــرية 
هـــذا  فـــي  اهتمامنـــا  لكـــن  القطـــر، 

المجال الـــذي نراه العصب األساســـي 
لـــم ئوثـــر فـــي المســـتوى الوظيفـــي.
نحـــن بوصفنـــا بنك األردن نهتـــم كثيراً 
بمجـــال التدريب والتطويـــر، ونخصص 
ميزانيـــة كبيـــرة لهـــذا المجـــال، وهناك 
نوعـــان مـــن التدريب داخلـــي وخارجي، 
على المســـتوى الخارجي تـــم التعاقد 
مـــع شـــركات خارجيـــة من أجـــل تقديم 
للموظفيـــن،  خاصـــة  تدريـــب  برامـــج 
أما علـــى المســـتوى الداخلـــي فهناك 
الموظفيـــن  إيفـــاد  اســـتراتيجية 
لكـــن  تدريبهـــم،  أجـــل  مـــن  للخـــارج 
الصعـــب  مـــن  أصبـــح  األزمـــة  بســـبب 
بيـــد  الخارجيـــة،  الشـــركات  اســـتقدام 
إرســـال  فـــي  مســـتمرين  نـــزال  ال  أننـــا 
بعـــض الموظفيـــن لخـــارج القطر وإن 
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حيــن طرحــت وزارة الشــٔوون االجتماعيــة والعمــل دراســتها 
االكتواريــة التقاعــد المبكــر، وبغــض النظــر عــن النتائــج المعلنــة 

»ٓاخــر  الغربيــة  بالكلمــة  مشــدوهًا  البعــض  وقــف  إيجابــًا  أو  ســلبًا 

زماننــا صرنــا نســمع عــن االكتواريــة تتدخــل فــي ذات ذوات شــٔووننا 

الحياتيــة اآلنيــة منهــا والمســتقبلية« والح فــي التجــاذب من ال يعرف 

ــا ( ومعنــى كلمــة اكتــواري وخاصــة مــن الخاصــة! معنــى )اكتواري

ــر  وال عجــب فقــد قــال شــاب إنجليــزي بمــلء الفــم: »ال يفهــم الخبي

االكتــواري إال خبيــر اكتــواري ٓاخــر« مــع أن بــالده بريطانيــا تحتفــل بيــن 

ســنة وأخــرى بصعــود مهنــة - االكتواريــا - لديهــا والتــي بــدأت فــي 

عــام ١8١9.

إن ظاهــرة الصعوبــة فــي فهــم ماهيــة الخبيــر االكتــواري وحــدود 

مســٔووليته ليســت وقفــًا علــى األفــراد العادييــن فــي هــذا البلــد أو 

ــًا إلــى مجــال التأميــن التجــاري والضمــان  ذاك، بــل إنهــا تمتــد أحيان

االجتماعــي، ومــن نافلــة القــول أن يعــد العاملــون فــي التأميــن 

ــًا مــن النــاس،  ــر االكتــواري( نوعــًا غريب والضمــان االجتماعــي )الخبي

ــم!! ــن ظهرانيه ــش بي ــه يعي ــع أن ــاًل م ــوده أص ــن وج ــون ع أو ال يعرف

إن مهنــة - االكتواريــا - ليســت كينونــة ضبابيــة يصعــب فهمهــا 

مادامــت تتنــاول التحققــات والدراســات التــي تســتعملها اإلدارة ـ أي 

إدارة ـ لســبر أغــوار أعمالهــا اآلنيــة منهــا والمســتقبلية.

إن التعبيــر العــام للخبيــر االكتــواري هــو الترجمــة الحرفيــة للكلمــة 

 ،actuarius والمشــتقة مــن الكلمــة الالتينيــة actuary اإلنجليزيــة

وإذا كانــت الكلمــة لــم تغيــر حروفهــا بطريقــة الترجمــة حرفــًا بحــرف، 

وأبقــت علــى مبناهــا وفــق طبيعــة المهنــة.. فكيــف نفهــم الدافــع 

إلى هذا وكيف نفهم االحتياج لالكتواري؟

فــي  وأكثــر  أكثــر  ــق  يتعمَّ االكتــواري(  )الخبيــر  متناهيــة  ببســاطة 

ثقافة تأمينية

االكتواري واكتواريا التأمين

علي شفا عمري
مستشار في التأمين
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ليعطــي  التطبيقــي  اإلحصــاء  وفــي  البحتــة،  الرياضيــات  علــم 

الحكــم الدقيــق فــي نواحــي النشــاط االنســاني والحيــوي المتعــدد 

الرقــم  والمحــدد  الــرؤى،  المتعــدد  المصالــح،  والمحــدد  المعاييــر، 

وماليــًا. حســابيًا 

إن الصيغــة األساســية لعمــل االكتــواري فــي المســألة االحصائيــة 

مــن  العديــد  تجميــع  إلــى  الحاجــة  هــي  الرياضيــة  )التطبيقيــة( 

والطــرق  النتائــج  وإســقاط  الدقيقــة،  واإلحصائيــات  المعلومــات 

العمالتيــة أفقيــًا وشــاقوليًا لعلــم الســكان وعلــم تصانيــف الحيــاة 

ــي  ــة ف ــات الخاص ــتطيالت والمربع ــن المس ــًا، وضم ــيًا وبيئي معيش

ــر األســس االقتصاديــة فــي زيــادة  مســائل التاريــخ والجغرافيــا، وتوات

األســعار واألخطــار، كل هــذا وغيــره مــن الروافــع والدوافــع لتحقيــق 

مكونــات البحــث العلمــي واســتنتاج القــرار الخــاص بــه.

واالكتــواري يمــارس عملــه مثــل الطبيــب والمحامــي والمهنــدس 

وال يجــوز أن يُعطــى صفــة »االكتــواري« مــن جمعيــة أو هيئــة، وإنمــا 

مــن شــهادته العلميــة، ومــن كونــه حائــزاً درجــة زميــل fellow، أو 

المعاهــد  مــن  االكتواريــة  العلــوم  فــي   associate رفيــق  درجــة 

أو  العربيــة  الــدول  فــي  ليــس  األســف  ومــع  العالميــة،  والكليــات 

دول العالــم النامــي جامعــات أو معاهــد متخصصــة بهــذه البرامــج 

التعليميــة وتنظيــم االمتحانــات العامــة علــى أساســها، وإن وجــدت 

بعــض الجمعيــات فــي لبنــان أو قبــرص إال أنهــا ال ترقــى إلــى رتبــة 

الخبيــر االكتــواري ذي الشــفافية العلميــة والمعلوماتيــة المطلوبة 

الكليــات  أو  المعاهــد  مــن  رفيــق  أو  زميــل  درجــة  علــى  للحصــول 

العالميــة فــي ادنبــره أو كنــدا وفرنســا وأميــركا.

العمــل  لتنظيــم  ومهمــة  أساســية  حاجــة  االكتــواري  الخبيــر  إن 

يقــدم  ال  فهــو  االجتماعــي،  الضمــان  كمــا  التجــاري  التأمينــي 

اإلحصائيــات البحثيــة الخاصــة فقــط، وإنمــا يتعامــل بــكل القضايــا 

والمســائل الفنيــة واإلداريــة والماليــة، ويعــد مســٔوواًل مســٔوولية 

مهنيــة عمــا يقدمــه لشــركات التأميــن مــن نصائــح ومالحظــات فــي 

القبــول واالختيــار، وفــي أعمــال أنظمــة الرقابــة واإلشــراف. 

إن تأمينــات الحيــاة هــي المجــال األوســع والجــذر األول لبصمــات 

الحيــاة  لجــدول  والجنــس  العمــر  بحــث  فــي  االكتوارييــن  الخبــراء 

 mortality وفــي المعــدالت المقابلــة لجــدول الوفــاة ،life table

معــادالت  عــن  المعلومــات  مــن  حزمــة  إلــى  إضافــة   ،table

أو  تقديــر  ثــم  ومــن  واالستشــفاء،  والعجــز  الحــوادث  ومٔوشــرات 

المرافــق  الفائــدة  ســعر  جانــب  إلــى  اإلداريــة  المصاريــف  تحديــد 

والمعــدالت  المعــادالت  مــن  وغيــره  هــذا  كل  والنمــو،  للتضخــم 

لتقســيم تعريفــات تأمينــات الحيــاة بالرقــم النســبي المئــوي أو 

ــن لــه بقســط التأميــن  األلفــي المناســب بغيــة عــدم إرهــاق المٔومَّ

اآلخــر  الجانــب  ذلــك  إلــى  أضــف   ،premium level المتســاوي 

مــن لوحــة تأمينــات الحيــاة، حيــث تتجلــى بصمــة الخبيــر االكتــواري 

فــي تحديــد قيــم التصفيــة والتخفيــض، وتحديــد أســس القبــول 

الصحــي فــي الفحــوص الطبيــة فــي تأمينــات الحيــاة ليطمئــن 

ــدار  ــى م ــاوي عل ــط المتس ــع القس ــه يدف ــه أن ــى حيات ــن عل كل مٔومِّ

 .risk premium الســنين بــكل عدالــة، والــذي هــو قســط الخطــر

فــي  الحيــاة  تأمينــات  فــي  االكتــواري  الخبيــر  أهميــة  تظهــر  كمــا 

ــل  ــن أج ــوق م ــة الس ــول ودراس ــم األص ــد قي ــض وتحدي ــل الفائ تحلي

االســتثمار والتســويق، ومــن ثــم فــي ســبيل طــرح أنــواع جديــدة مــن 

الجمهــور. يحتاجهــا  التأميــن 

إن القــرارات والبيانــات التأمينيــة الفنيــة منهــا و)اإلداريــة - الماليــة( 

تتطلــب خبيــراً اكتواريــًا مقيمــًا فــي شــركة التأميــن بشــكل دائــم إذا 

أمكــن علــى مــدار العــام، وليــس لنصــف يــوم فــي العــام.

إن شــركة تأميــن حديثــة أو قديمــة مــن دون خبيــر اكتــواري مقيــم 

إيجابيــة ومســتقرة مــن  نتائــج  أجــل تحقيــق  الكثيــر مــن  ينقصهــا 

الحيــاة،  العامــة وتأمينــات  التأمينــات  فــي  التحليــل واإلدارة  خــالل 

الحقيقــي  الرقــم  وتقييــم  )الربــح(  العقــد  واســطة  إلــى  وصــواًل 

فــي حســاب االحتياطــي الفنــي، واالحتياطــي الحســابي )الناجــز( 

لتأمينــات الحيــاة، والــذي مــن دونــه ال يكــون هنالــك مســمى اســمه 

تأمينــات الحيــاة، ولمزيــد مــن المعرفــة فــإن االحتياطــي الحســابي 

المبالــغ  تلــك  يمثــل   matchmatical resrve الحيــاة  لتأمينــات 

التــي تجنيهــا )شــركة التأميــن علــى الحيــاة( مــن األقســاط التــي تــم 

تحصيلهــا، وتحتفــظ بهــا فــي ذمــة تلــك العقــود الســارية المفعول 

كــي تتمكــن مــن الوفــاء بااللتزامــات المترتبــة علــى هــذه العقــود 

عندمــا يحــل أجلهــا.
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فــي  التأميــن  ســوق  بتنظيــم  الخــاص   ٢٠٠5/43 المرســوم  عــرَّف 

ســورية ـ االكتــواري ـ فــي الفصــل األول مــن المــادة /١/ فــي البنــد /١9/ 

ــص مــن هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن للقيام  بأنــه »الشــخص المرخَّ

بتقديــم قيمــة عقــود التأميــن والوثائــق االحتياطيــات والحســابات 

المتعلقــة بهــا«

وفــي مجــال تنظيــم االحتياطــي الحســابي جــاء فــي المــادة /١٧/ 

مــن المرســوم ٢٠٠5/43: »تلتــزم الشــركة )شــركة التأميــن( بتكويــن 

الوثائــق  حملــة  تجــاه  اللتزاماتهــا  المقابلــة  الفنيــة  االحتياطــات 

وتشــمل: المســتفيدين 

بمعرفــة  تقديــره  ويتــم  الحيــاة،  لتأمينــات  الحســابي  االحتياطــي 

علــى  ـب  المترتِـّ االســتحقاق  معــرض  وفــي  المعتمــد.  االكتــواري 

نصــت  االكتــواري  يخــص  فيمــا  الحيــاة  علــى  التأميــن  شــركات 

المجــازة  الشــركة  »علــى   :٢٠٠5/43 المرســوم  مــن   /١9٠/ المــادة 

لممارســة أعمــال التأميــن علــى الحيــاة أن تعيِّــن أو تعتمــد اكتورايــًا 

تاريــخ  مــن  شــهرين  خــالل  وذلــك  الهيئــة،  مــن  ومعتمــداً  مرخصــًا 

منحهــا الترخيــص، وتلتــزم الشــركة بإعــالم الهيئــة بالمعلومــات 

عنــه«. التفصيليــة 

إذا كانــت اســتعانة شــركات التأميــن بالخبيــر االكتــواري قــد أضحــت 

إلزاميــة، فــال غــرو أن ينــم ذلــك عــن مــدى أهميــة )االكتواريــا( فــي 

ركائــز الشــفافية المهنيــة العاليــة والمتانــة واالســتقرار لشــركات 

التأميــن عامــة والتأميــن علــى الحيــاة خاصــة.

االكتــواري،  بعمــل  مرتبطــة  التقنيــة  واالســتراتيجيات  القــرارات  إن 

وتقييــم  التعريفــات  لجهــة  واإلدارة  التحليــل  فــي  ويدخــل 

مــع  التأميــن  إعــادة  واتفاقيــات  الســارية  واألقســاط  االحتياطيــات 

بالتأميــن  المتعلقــة  القضايــا  كل  بتعامــل  الرئيــس  العنــوان 

علــى الحيــاة، واالستشــفاء، وفــي الضمــان االجتماعــي كالمــرض 

والتقاعــد. العمــل  علــى  القــدرة  وعــدم  والوفــاة  والحــوادث 

فــي التأمينــات العامــة وفــي تأمينــات الحيــاة يضطلــع االكتــواري 

بــدور رائــد فــي تحديــد وقيــاس قيمــة المخاطــر واالحتياطــي الفنــي 

فــي معــدل المــالءة وفــي سياســة االســتثمار.. وبالمجمــل فــإن دور 

الخدمــات  فــي  والصناعــة  التجــارة  فــي  يرتســم  االكتــواري  الخبيــر 

واإلدارة فــي التســويق والتنظيــم فــي التخطيــط والتطويــر وغيرهــا 

مــن األعمــال والضمانــات التــي علــى رأســها تأمينــات الحيــاة.
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يعتبــر  احتياطــي التعويضــات مٔوونــة لدفــع المطالبــات 
التــي لــم تدفــع بعــد لــدى شــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق 
احتياطــي  إلــى  االحتياطــات  هــذه  تقســم  حيــث  الســورية 
ــي  ــوادث الت ــة للح ــة تقديري ــل قيم ــوية يمث ــت التس ــات تح تعويض
تبليــغ  وتــم  الشــركة  عــن  الصــادرة  التأميــن  عقــود  فعــاًل  وقعــت 
الشــركة عنهــا ولكــن لــم تتــم تســويتها بشــكل كامــل ألســباب 

أو قانونيــة، فنيــة 
ومــن   - البشــرية  بالمــوارد  التأميــن  عالقــة  وربــط  لفهــم  محاولــة 
ومتابعــة  البشــرية،  المــوارد  بتنميــة  بالمهتميــن  االجتمــاع  خــالل 
بعــض األوضــاع والتطــورات وتأثيــر االقتصــاد فــي األعمــال - 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 
ممتلــكات وأصــول الشــركة األخــرى -  بدايــة مــن األجــر أي المبلــغ 
المدفــوع مقابــل عملــه، مــروراً ببيئــة العمــل، وصــواًل إلــى المنافــع 
او مــا يســمى منافــع الموظفيــن مــن امتيــازات وتطويــر وبنــاء لهــذا 
الفرد/الموظــف - الــذي يعــد مــن أهــم عناصر/مصــادر ومقومــات 

العمــل وتوســع المنشــأة وازدهارهــا وزيــادة عوائدهــا.
يُقــال: إنــه مــن المفتــرض أن االســتراتيجية التــي تســير عليهــا أي 
منشــأة تتضمــن خطــة إلدارة المخاطــر - وأعتقــد أن هــذه النقطــة 
تعــد أحــد المخاطــر التــي تواجههــا المنشــآت، وهــي عــدم اســتقرار 
ــا  ــاط له ــب االحتي ــي يج ــار الت ــي األخط ــى باق ــة إل ــف - إضاف الموظ

ــتراتيجية. ــع االس ــد وض عن
وكثيــراً مــا نســمع عــن التســرب الوظيفــي أو انتقــال الموظفيــن 
بعــض  لكــن   - آلخــر  أو  لهــدف  األخــرى  والجهــات  الشــركات  بيــن 
األشــخاص فــي هــذا المجــال يعــزو هــذا التنقــل إلــى أحــد أبــرز أســباب 
هــذه الظاهــرة وهــو مــا يســمى األمــان الوظيفــي - أي إن شــخصًا 

مــا موظفــًا يشــعر باالطمئنــان فــي جهــة عملــه، وذلــك بســبب 
المنشــأة وٓاخــر ال يشــعر بهــذه الطمأنينــة - وكمثــال  قــوة هــذه 
لبعــض  مســتهدفة  كجهــة  الســعودية  أرامكــو  شــركة  ســنأخذ 
االشــخاص العامليــن مــع شــركات المقاولــة المتعاقــدة مــع أرامكــو 
الســعودية - األســباب كثيــرة صحيــح ولكــن أبرزهــا ومــا يتداولــه 
»األمــان  هــو  أرامكــو  الــى  المقــاوالت  شــركات  مــن  المهاجــرون 

الوظيفــي«.
باألمــان  المقصــود  أن  مفهــوم  لنــا  يتضــح  الســابق  المثــال  مــن 
علــى  وقدرتهــا  لديهــا  تعمــل  التــي  الجهــة  قــوة  هــو  الوظيفــي 
البقــاء واالســتمرار - فبالمقارنــة نــرى أن المقــاول قــد يخســر العقــد 
ثــم  التعاقــد، ومــن  أرامكــو فتنهــي  مــع  األســباب  ألي ســبب مــن 
كنتيجــة ســيقوم هــذا المقــاول بإنهــاء عقــد الموظــف إن لــم يتــم 
تحويلــه الــى عقــد ٓاخــر مــع جهــة أخــرى إن أســعفه حظــه ووفقــه اهلل 
- وإال فســيكون مــن ضمــن مجموعــات الباحثيــن عــن العمــل مــن 

جديــد، وهــذا مــا يتجنبــه الموظــف بطبيعــة الحــال.
مــن خــالل الممارســة العمليــة تتجلــى محدوديــة النظــرة اإليجابيــة 
للتأميــن مــن المســٔوولين عــن هــذا الخــط كعامــل أساســي وأداة 
الموظــف  واســتمرارية  المنشــأة  اســتقرار  فــي  الضمــان  لزيــادة 
إلــى نتيجــة تبعيــة وهــي توســع األعمــال وزيــادة حجــم  المــٔودي 
االســتثمار - بــل علــى العكــس ففــي حــال إهمــال هــذا الجانــب، 
الوظيفــي  التســرب  بموضــوع  نفســك  تشــغل  أن  وبمجــرد 
للطاقــة  هــدراً  يعــد  فيــه  البشــرية  المــوارد  إدارة  وقــت  واســتهالك 
التــي كان مــن الممكــن االســتفادة منهــا فــي التطويــر والتوســع.
إضافــة إلــى - ال ســمح اهلل - حــدوث أي خســارة لــم تكــن مغطــاة 
بغطــاء تأمينــي، كحريــق للمصنــع أو المنشــأة، فــإن ذلــك ســيعد 
المــوارد  شــح  أو  قلــة  نتيجــة  العمــل،  اســتمرار  دون  تحــول  كارثــة 

الماليــة إلعــادة البــدء مــن جديــد وتكبــد الخســائر.

التأمين والموارد البشرية
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الكثيــر ممــن يشــتري منتجــات التأميــن ال يعــي الفائــدة مــن ورائهــا 
- فقــط يشــتريه ألنــه مطلــوب مــن جهــة معينــة كبنــك أعطــى 
التســهيالت وأراد ضمانــًا أو صنــدوق التنميــة الصناعيــة أو غيــر ذلــك 
التأميــن-  التــي جعلــت صاحــب المنشــأة يطلــب  مــن األســباب 
بأهميــة  لوعيــه  ليــس  لمركبتــه  التأميــن  يشــتري  كمــن  تمامــًا 
وجــود التأميــن، ولكــن ألن الجهــات الحكوميــة تلزمــه بــه ليتملــك 

المركبــة.
إدارات  وأهــداف  مهــام  لبعــض  معقــد  غيــر  بســيط  باســتعراض 

التاليــة: النقــاط  نجــد  المنشــآت  فــي  البشــرية  المــوارد 
 - المــوارد البشــرية تقــدم مزايــا ومنافــع لجعــل بيئــة العمــل جاذبــة 

للكــوادر والخبــرات فــي مرحلــة االســتقطاب مثــل:
- رواتب مغرية

- عالوات / بدالت
- تدريب وتطوير

- مسار وظيفي واضح
مناســبة  عمــل  بيئــة  توفيــر  علــى  تحــرص  البشــرية  المــوارد   -
وأمــان وظيفــي للمنشــأة للمســاعدة فــي اســتمرارية النخبــة مــن 

مثــل: التوظيــف  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  الموظفيــن 

- التأمين الطبي
- تأمين الحماية واالدخار

- التأمين على الممتلكات
- تأمين التعطل عن العمل

- تأمينات أخرى مثل تأمين تعويضات األخطار المهنية
- تسهيالت مصرفية لتملك المنازل إلخ-

اســتقرار  ومعــدل  جاذبــة  عمــل  بيئــة  تمتلــك  حيــة  أمثلــة  لدينــا 
البنــود فــي اســتراتيجية  وظيفــي عاليــًا ممــن أدرج مــن أولويــات 
العمــل درء المخاطــر والتقليــل مــن الخســائر - فاتخــذوا تحويــل 
الخطــر - التأميــن - وســيلة للنهــوض بعــد أي كارثــة قــد تحصــل ال 
ســمح اهلل - ومــن ضمــن تلــك المخاطــر التســرب الوظيفــي الــذي 
تمــت معالجتــه ببرامــج الحمايــة واالدخــار ومنفعــة التأميــن الطبــي 

وغيــره.
هــذه البرامــج ال تعــد ميــزات يحصــل عليهــا الموظــف لتجنــب تركــه 
للعمــل فحســب- وإنمــا تعــد درعــًا للشــركة تتخــذه إدارة المــوارد 
البشــرية لصــد أي هــزة قــد تحــدث للمنشــأة، فــإن لــم تبــَق المنشــأة- 

فلــن يكــون هنــاك حاجــة لهــذه اإلدارة أو تلــك.
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يُقال: إنك يمكن أن تأخذ الحصان إلى منهل الماء، لكن 
عدم  عن  التساؤل  لجميعنا  يحق  يشرب،  تجعله  أن  لك  يمكن  ال 

جره  بعد  المتوافرة  المياه  من  يستفيد  الحصان  جعل  إمكانية 

إليها، علمًا بأن النية الموجودة وهي جره للمياه لالستفادة منها، 

والتساؤل عن عدم تفكير صاحب الحصان قبل جره إلى المياه، أو 

على األقل عن عدم تفكير المالك باالستفادة من رفض الحصان 

بأس  ال  كمية  كجلب  ٓاخر  لمشروع  تحويله  ثم  ومن  الماء،  شرب 

منبع  إلى  أخرى  مرة  الحصان  دفع  محاولة  تجنبه  المياه  من  بها 

المياه، وتوفيراً للوقت الالزم الستقدام حصان غير راغب بالشرب 

إلى المنهل الذي قد يبعد مسافة ال بأس بها، وهذا ما قد يتكرر مع 

أكثر من حصان غير راغب بالمياه.

سريع  رأي  وتكوين  موضوع،  أي  على  بعيد  من  حكم  إطالق  إن 

الحصان  يرغب  لم  لماذا  أو  االستفادة؟  تتم  لم  لماذا  والتساؤل 

الحكم  من  يجعل  وأين...؟  ومتى  وكيف  ومن  المياه؟  بشرب 

الفائدة  تنخفض  ثم  ومن  المضمون،  من  أكثر  بالشكل  مطلقًا 

من طرح كل هذه األسئلة التي هي بمجموعها واحدة من مفاتيح 

المعرفة. أحيانًا قد ترى بريق الذهب وتظنه سريعًا انعكاسًا ألشعة 

يفقده  ال  الذهب  على  الشمس  أشعة  انعكاس  لكن  الشمس، 

مع  يتوافق  قرار  اتخاذ  ثم  ومن  حكم  إلطالق  إذاً  خصائصه.  من  أيًا 

الشخصي  المستوى  على  الحكم  هذا  أكان  سواء  الحكم  هذا 

كلها  التأمين  شركة  مستوى  على  أم  العمل  مستوى  على  أم 

التريث واالطالع على الموضوع بتفصيل أكثر، وبصورة  يتطلب 

أدق وأوضح والنظر إليه من عدة اتجاهات مختلفة.

منهجية  إلى  استناداً  القرارات  واتخاذ  األحكام  بناء  يتم  ما  عادًة 

ينطبق  كما  التأمين،  شركات  على  ينطبق  الكالم  وهذا  معينة، 

على كل أنواع األنشطة والشركات األخرى، حتى على المستوى 

يبنى استناداً  أخرى  إلى محافظة  بالخروج بعطلة  الفردي، فالقرار 

الفرد من موازنة موضوعة لهذه  إلى المعطيات المتوافرة لدى 

العطلة إلى المكان والوقت المتوقع لقضاء العطلة فيه، إلى 

وقت المغادرة ووقت العودة، والوسيلة األنسب للسفر، ومعرفة 

الرحلة،  حالة الطقس، وبعدها تحديد قائمة المغادرين في هذه 

حصولهم  لعدم  األسرة  أفراد  من  بعضًا  يشمل  قد  الحرمان  ألن 

على العالمات الكافية في امتحان ما، أو لخطأ تقني في قائمة 

أو نتيجة لفرمان بالحرمان من  الحرمان ليبقى وحيداً في المنزل، 

رب االسرة من دون معرفة األسباب )في هذه الحالة ال يسمح لك 

بالمراجعة ومعرفة األسباب فما عليك إال التنفيذ(.

القرارات  واتخاذ  األحكام  بناء  منهجية  من  المهم  فالجزء  إذاً 

المعطيات  ضمن  األولويات  ترتيب  هو  التأمين  شركات  في 

واإلمكانيات الممنوحة والمتاحة، فال يمكن أن يتم الحكم إال بعد 

معرفة الظروف الداخلية والخارجية واالرتباطات األمامية والخلفية 

مع  الحساسة  لعالقتها  التأمين  شركات  وخاصًة  شركة،  لكل 

شركة  من  ذاته  القطاع  في  العاملين  وباقي  التأمين  معيدي 

والوكالء  والوسطاء  الطبية  النفقات  إدارة  وشركات  تأمين 

والعمالء، ولعالقتها المهمة جداً مع الجهات الرقابية والوصائية. 

فلو توافرت لشركتي تأمين المعلومات ذاتها عن إصدار بوليصة 

معينة فهل سيتم الحكم على درجة الخطر وعلى سعر التأمين 

ذاته  للقرار  الشركتين  كلتا  ستتوصل  وهل  ذاتها؟  بالطريقة 

)القبول أو الرفض(.

ثقافة تأمينية

معلومة بوجهين

أ.ماهر سنجر
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اختالف  هو  ذاتها  المعلومات  توافرت  لو  الطبيعية  النتيجة  إن 

القرار لشركات التأمين أو شركات الوساطة المالية أو غيرها، فقد 

تتوافق كلتا الشركتين على قبول التأمين أو رفضه، لكن مع رؤية 

االنعكاس بشكل متباين  الخطر، ومن ثم سيتم  مختلفة لدرجة 

على موضوع السعر وعلى مدى قبول هذه الشركة لهذا الخطر، 

وذلك لألسباب التالية:

١. طبيعة ومرونة استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس 

اإلدارة.

٢. حدود الخطر المحددة ضمن هذه االستراتيجية.

3. طبيعة اإلدارة بحد ذاتها فيما إذا كانت راغبة بأخذ درجة مخاطرة 

أعلى من باقي الشركات العاملة في القطاع ذاته.

والمقصود  المعلومات  فجوة  إدارة  على  الشركة  إدارة  قدرة   .4

القرار  لبناء  والمعرفة  المعلومات  من  مزيد  إلى  اإلدارة  حاجة  بها 

الصحيح بداًل من اتخاذ مبادرة بصنع قرار.

التأمين  شركات  بين  المستخدمة  التحليلية  النماذج  اختالف   .5

ومن ثم اختالف النتائج.

6. انعكاس التجارب الماضية لشركة التأمين على حاضرها.

٧. قدرة شركة التأمين على إدارة الخطر وتحمله.

8. وجود اتفاقيات تأمين تغطي موضوع الخطر.

9. السعات االكتتابية التفاقيات إعادة التأمين.

١٠. بيئة العمل التي قد تشجع أو ال تشجع على قبول أعمال كهذه.

الفنية  األعمال  على  القائمين  االكتتاب  مسٔوولي  خبرة   .١١

لشركات التأمين.

١٢. حدة المنافسة في السوق وتأثيرها في عملية التسعير وقبول 

األخطار.

١3. الخسائر المترتبة على المحفظة التأمينية.

حسب  يتباين  المتخذ  القرار  ثم  ومن  القرار  صنع  عملية  إن  إذاً 

المعلومات المتوافرة وطبيعة الشخص متخذ القرار، فالمعلومة 

الواحدة قد ينتج عنها قرارين متناقضين تمامًا من شركتي تأمين، 

ثم  ومن  كليًا،  متناقضين  بوجهين  ذاتها  المعلومة  تُفهم  وقد 

بين  التمييز  إن  مختلفة.  بطرق  وتحليلها  حيالها  التصرف  سيتم 

في  القرار  لصانع  األولوية  يمنح  القرار  وصنع  القرار  اتخاذ  مبادرة 

المياه  منهل  من  للشرب  بالحصان  فالدفع  التأمين،  شركات 

يبقى مبادرة من صاحب الفرس، لكن تحويل هذه المبادرة إلى 

قرار يتطلب مديراً ناجحًا وصانع قرار حقيقيًا.
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التأمين  في  والوكالة  الوساطة  مهنتا  تحظى 
لدى  واإلشرافية  الرقابية  األنظمة  جميع  في  المنظمين  باهتمام 

الدول الحريصة على رفع معدالت كفاءة وفاعلية قطاع التأمين 

من  العريض  بالقطاع  اتصاال  األكثر  المهن  من  باعتبارها  لديها، 

اختالف  على  التأمينية  الخدمات  من  والمستفيدين  المتعاملين 

ومسٔوولياتها  دورها  مهنة  لكل  كان  ولما  وأنماطها،  صورها 

المختلفة عن األخرى، فسوف نتناولها على النحو التالي:

أوال: أدوار والتزامات وسطاء ووكالء التأمين.

أعمال  يزاول  الذى  هو   )Agent( الوكيل  أو   )Broker( الوسيط 

التجارية  البائع والمشترى في األعمال  السمسرة والوساطة بين 

أحدهما  من  أو  والمشتري  البائع  من  عليها  يحصل  عملة  مقابل 

العمليات  هذه  بين  ومن  المطبق،  التجاري  العرف  لطبيعة  وفقاَ 

الوساطة والوكالة في عمليات التأمين، مع اقتصار أجر الوسيط 

أو الوكيل في التأمين عما يقوم به من أعمال على طرف واحد 

فقط هو البائع “شركة التأمين”.

وبالنسبة  للعماء  بالنسبة  والوكاء  الوسطاء  أدوار  هي  ما 

الى شركات التأمين ؟

)1( بالنسبة للعمالء.

هدف الوسيط “أو السمسار” بصورة أساسية هو الحصول للعميل 

أفضل  وجود  مع  التكاليف  بأقل  التغطيات  وأشمل  أفضل  على 

إن  يمكن  التي  باألخطار  العميل  بتوعية  يقوم  كما  الضمانات، 

يتعرض لها وأفضل التغطيات التأمينية المتاحة، ويمكن كذلك 

طريق  عن   )Risk Management( األخطار  تلك  بإدارة  يقوم  أن 

الخسائر، ويكون ممثاًل  الحد من  تحليل األخطار ووضع مقترحات 

للعميل في اتصاالته بسوق التأمين بهدف اختيار شركة التأمين 

يهدف  بينما  تكلفه،  بأقل  تأمينية  تغطية  أفضل  تقدم  التي 

عن  ممثاًل  بصفته  ليس  وإنما  الغايات  ذات  تحقيق  إلى  الوكيل 

تلخيص  ويمكن  التأمين،  شركة  عن  كوكيل  وإنما  له  المٔومن 

الخدمات التي يقدمها الوسطاء والوكالء فيما يلي:

التأمينية  والمعايير  لألسس  وفقًا  التأمينية  المخاطر  تقييم   -

الصحيحة.

ثقافة تأمينية

وسطاء ووكاء التأمين
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.)Market Survey( التفاوض وإجراء المسح الشامل للسوق -

- تسويق المخاطر التأمينية بما يحقق مصالح العمالء وشركات 

التأمين.

- ترشيح أكثر التغطيات التأمينية مالئمة الحتياجات العمالء.

التعويضات في حال تحقق  - توزيع وتحصيل األقساط ومتابعة 

األخطار المٔومن منها.

)2( بالنسبة لشركات التأمين:

- يعتبروا من أهم مصادر التسويق وتزويد الشركات بالعمالء.

- يساهموا في تحصيل األقساط لحساب شركات التأمين.

- يعملوا على تزويد شركات التأمين بالمعلومات األساسية عن 

العمالء ومخاطرهم التأمينية وتقديمها على نحو يخدم اغراض 

المعاينة وتقييم المخاطر.

الوقت  يوفر  مما  للعمالء  الحوادث  بسجالت  يحتفظوا   -

والنفقات للشركة.

االلتزامات التي تقع علي عاتق وسطاء ووكالء التأمين:

الوسطاء  على  يتعين  التي  للواجبات  التنفيذية  الالئحة  تصدت 

والوكالء االلتزام بها والتي يمكن إيرادها على النحو التالي:

يكون  وأال  للعمالء،  المنتجات  عن  وافية  معلومات  تقديم   -

هناك أي نوع من اإلغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات 

المقدمة كحد أدنى اآلتي:

االشتراك  مبلغ  التغطية،  استثناءات  التأمينية،  التغطية  حدود   -

عليها  تنص  شروط  أي  الوثيقة،  ونهاية  بداية  تاريخ  القسط،  أو 

الوثيقة، اسم الشركة المصدرة للوثيقة.

من  الشركة  من  عليه  يحصلون  عما  لهم  ن  للمٔومَّ اإلفصاح   -

عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها.

أوال  محلية  إعادة  شركات  على  التأمين  إعادة  حصص  عرض   -

وتصدير ما يزيد عن ذلك إلى أسواق إعادة التأمين الخارجية )مهام 

وسيط إعادة التأمين(.

الذين  التأمين  في  الوساطة  مهنة  لمزاولي  السماح  عدم   -

إعادة  ووساطة  التأمين  وساطة  بين  بالجمع  لديهم  يعملون 

التأمين، وأن تكون العموالت واألتعاب الناتجة عن أعمال التأمين 

يكون  وأال  التأمين،  إعادة  أعمال  عن  الناتجة  تلك  عن  مفصولة 

هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل.

- العمل لما فيه مصلحة المٔومن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول 

على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.

األخرى  الوثائق  مع  بالمقارنة  الوثيقة  ميزات  عن  اإلفصاح   -

المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.

كما تضمنت احكام الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين 

االلتزامات  من  مجموعة  الثامنة(  )المادة  المٔوسسة  عن  الصادرة 

والواجب التي يتعين على الوسطاء والوكالء االلتزام بها وهي 

على النحو التالي:

للعمالء  التزام  أي  وتنفيذ  ونزاهة  وشفافية  بأمانة  العمل   -

وشركات التأمين وإعادة التأمين.

العمالء  مع  التعامل  عند  المقبولة  المهنية  إطار  في  العمل   -

وشركات التأمين وإعادة التأمين.

- إخطار العمالء قبل وقت كاف بجميع المعلومات ذات الصلة 

وقيود  واستثناءات  شروط  وأي  التغطية،  تفاصيل  تتضمن  التي 

يترتب  التزام  أي  العمالء  فهم  من  والتأكد  التأمين،  وثيقة  على 

على العقود المبرمة لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب.

- اتخاذ تدابير معقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة 

إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابة.

متعلقة  مستندات  أو  معلومات  بأي  التأمين  شركة  إخطار   -

عند  التأمين  شركات  تتخذه  الذي  القرار  على  تٔوثر  قد  بالعمالء 

تقديم التغطية التأمينية وأسعارها وشروطها.

ثانيًا: التمييز بين دور وسيط التأمين ودور وكيل التأمين.

ووسيط  التأمين  وكيل  بين  الفرق  حول  التساؤل  يثور  ما  غالبًا 

ألحكام  وفقًا  منهما  كل  ئوديه  الذي  الدور  حيث  من  التأمين 

ووسيط  التأمين  وكيل  وأن  السيما  المطبقة،  واللوائح  النظام 

اليهم  الحرة المشار  التأمين كالهما يُعتبران من أصحاب المهن 

التنفيذية  الالئحة  تعريف  إلى  فبالرجوع  والالئحة،  النظام  في 

يقوم  الذي  االعتباري  الشخص  »هو  أنه:  نجد  التأمين  لوكيل 

لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، 

أو بالنيابة  التي يقوم بها عادة لحساب الشركة  وجميع األعمال 

عنها«، كما عرفت نفس المادة وسيط التأمين بأنه:

»الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع 

ن لهم«. والمقصود  الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح المٔومَّ

العامة  المساهمة  »شركة  هو  المادة  لهذه  وفقًا  هنا  بالشركة 

التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما«. 

بصفة عامة يشترك كل من وكيل التأمين ووسيط التأمين في 
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ثقافة تأمينية

االلتزام بواجب تقديم المشورة التأمينية الصحيحة لعمالئه حول 

كل ما يثار من استفسارات أو تساؤالت تتعلق بالتغطية التأمينية 

المطلوبة مع بيان حدودها واستثناءاتها ومساعدتهم في اختيار 

ضرورة  مع  التأمينية،  احتياجاتهم  تناسب  التي  التغطيات  انسب 

الشركة  طريق  عن  تتم  األخطار  تغطية  أن  عن  واإلفصاح  التأكيد 

التضليل.  أو  اإلغراء  من  نوع  أي  تجنب  مع  للوثيقة،  المصدرة 

وكيل  قبل  من  بها  العمالء  تزويد  الواجب  المعلومات  وتشمل 

التأمين ووسيط التأمين كحد أدنى ما يلي:

- حدود واستثناءات التغطية التأمينية.

- مبلغ االشتراك أو القسط.

- تاريخ بداية ونهاية الوثيقة.

- أي شروط تنص عليها الوثيقة واسم الشركة المصدرة للوثيقة.

التأمين  وكيل  عمل  طبيعة  في  االختالف  نقاط  عن  أما 

 Insurance( التأمين  وسيط  عن   )Insurance Agency(

Brokerage( فتكمن في أن وكيل التأمين يتعامل مع العمالء 

بصفته وكياًل عن واحدة فقط من شركات التأمين المرخص لها 

ال  أنه  بمعنى  المملكة،  في  التأميني  العمل  بممارسة  نظامًا 

يُمثل أو يتعامل أو يسوق أية منتجات تأمينية تخص شركة تأمين 

في  الوكالة  اتفاقية  بموجب  معها  المتعاقد  الشركة  غير  أخرى 

التأمين  وسيط  خالف  على   ،)Agency Agreement( التأمين 

واجباته  من  بل  تأمين  شركة  من  أكثر  أمام  العمالء  يمثل  الذي 

افضل  عن  نظامًا  لها  المرخص  الشركات  كافة  لدى  يبحث  أن 

حيث  من  العمالء  احتياجات  تناسب  التي  التأمينية  التغطيات 

التعامل  الشفافية والمصداقية في  الشروط واألسعار، ولضمان 

يفصح  أن  التأمين  وسيط  على  التنفيذية  الالئحة  احكام  أوجبت 

لعمالئه عما يحصل عليه من شركة التأمين من عموالت وأتعاب 

ن  مقابل الخدمات التي يقدمها، والعمل لما فيه مصلحة المٔومَّ

والمنتجات  العروض  أفضل  على  الحصول  لهم  يتيح  وأن  لهم 

وثيقة  مميزات  عن  واإلفصاح  السوق،  في  المتاحة  التأمينية 

التأمين المقترحة من جانبه بالمقارنة مع الوثائق األخرى المماثلة 

من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها. 

صناعة  تطوير  في  التأمين  ووكالء  وسطاء  دور   )٣(

التأمين.

التأمين،  ووكالء  بوسطاء  المنوطة  األدوار  على  تعرفنا  أن  بعد 

اهمية  من  الحرة  المهن  اصحاب  من  الفئة  لهذه  ما  اتضح  فقد 

المعنين  لدى  التأميني  الوعي  ثقافة  إزكاء  في  مباشر  وتأثير 

بالخدمات التأمينية، فللوسطاء والوكالء واجبات تجاه عمالئهم 

أفضل  على  الحصول  بهدف  معها،  يتعاملون  التي  والشركات 

مصلحة للمٔومن له أو العميل، فضال عن واجب تقديم االستشارة 

تأثير  أي  عن  مستقلة  تكون  أن  يجب  والتي  الصحيحة،  العملية 

يعتبر  حيث  واألتعاب،  العمولة  لحسابات  أو  التأمين  لشركة 

وسيط أو وكيل التـأمين هنا كالمحاسب أو المحامي أو الطبيب 

المحايدة  المهنية  االستشارة  بتقديم  يقوم  الذي  المهندس  أو 

والممارسة  السوق  ودراسات  الخبرة  سنوات  من  المستمدة 

واألطر  الضوابط  روعيت  ما  فإذا  المستمر،  والتدريب  العملية 

التأمين  في  والوكالة  الوساطة  مهنتي  لممارسة  الحاكمة 

الواجب  المهنة  شرف  ميثاق  ومبادي  أحكام  تفعيل  جانب  إلى 

إعالء احكامه على المغريات المالية وارباح المبيعات، ألدى ذلك 

بالضرورة إلى تطوير مباشر في سلوكيات التعامل مع الخدمات 

التأمينية وألنعكس بدوره على أداء شركات التأمين والمتعاملين 

مع وسطاء ووكالء التأمين. 

الخبراء االكتواريين

يُعرف الخبير االكتواري بأنه من يجمع بين فهم وإدراك النظريات 

واالقتصاد  واالحصاءات  الرياضيات  علوم  في  والتطبيقات 

والعلوم المالية ويستخدم ذلك في قياس المخاطر المستقبلية 

ويمكن  مشكالت،  من  عنها  ينتج  لما  الحلول  اقتراح  ثم  ومن 

التقاعد  مجاالت  في  كثيرة  نقاط  في  يساهم  أن  لالكتواري 

والتأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة، ومن مجاالت عمله تطوير 

تحليل  االستثمار،  عوائد  تحليل  والمٔوسسات،  الشركات  أعمال 

تطور المخاطر، تحليل المصاريف العامة للمٔوسسات والشركات 

وتوزيع  وااللتزامات  األصول  بين  التوازن  تحقيق  على  والعمل 

في  االحتفاظ  ومعدالت  التأمينية  التغطيات  وتسعير  األرباح، 

التأمين وكذا المساهمة في العديد من المهام  اتفاقيات إعادة 

ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.

على  حاصاًل  يكون  أن  االكتوارية  األعمال  يمارس  فيمن  ويشترط 

شهادة متقدمة في تخصص علم الرياضيات أو اإلحصاء أو المالية 

ثم اجتياز تدريبًا متقدمًا )ماجستير أو دبلوم في العلوم االكتوارية(، 

ويعد عمل الخبير االكتواري أساسي وهام في القطاع التأميني 
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فهو ال يقدم اإلحصائيات فحسب، وإنما يتعاطى بكافة المسائل 

عما  كاملة  مسٔوولية  مسٔوواًل  ويعتبر  والمالية،  واإلدارية  الفنية 

التأمين من نصائح ومالحظات سواء في تسعير  يقدمه لشركة 

الوثائق أو الخدمات أو في تحديد قواعد القبول واالختيار.

وتعد الدراسات االكتوارية هي االساس الذي تقوم عليه حسابات 

تأمين الحماية واإلدخار لدى أي شركة تأمين، فموجبها يتم تحديد 

العوامل  من  متغيرة  بمجموعة  ارتباطًا  التأمينية  االقساط  قيمة 

االستثمار  ومعدالت  الصحية  وحالته  التأمين  طالب  كعمر 

قيمة  في  للمتغيرات  المستقبلية  والرؤى  التأمين  فترات  خالل 

العمالت وفي معدالت التغيير التي يمكن أن تطرأ على عوامل 

وفي   Life Tableومنها منه،  المٔومن  الخطر  تحقق  في  المٔوثرة 

Mortality Table إضافة إلى  المعدالت المقابلة لجداول الوفاة 

والعجز  الحوادث  ومٔوشرات  معدالت  عن  المعلومات  من  حزمة 

جانب  إلى  اإلدارية  المصاريف  تحديد  أو  وتقدير  واالستشفاء، 

البصمة  أن  أي  والنمو.  التضخم  بمعدالت  المرتبط  الفائدة  سعر 

الحرفية للخبير االكتواري تظهر بجالء في هذا الفرع التأمين، وإن 

كانت موجودة في باقي الفروع التأمينية األخرى.

ونظراً لهذا الدور المحوري الذي يناط بالخبير االكتواري كأحد أهم 

عنى  فقد  التأمين،  بنشاطات  المرتبطة  الحرة  المهن  اصحاب 

النظم بتحديد المهام التي يتوالها الخبير االكتواري لدى شركات 

التأمين الخاضعة ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، 

حيث ورد بالمادة العشرون من الالئحة التنفيذية للنظام أنه على 

أن  أو  مشارك،  درجة  على  حاصال  اكتوارًيا  خبيًرا  تعين  أن  الشركة 

الحصول  بعد   )Outsourcing( إكتواري  خبير  بخدمات  تستعين 

على موافقة كتابية من المٔوسسة، ئودي المهام اآلتية :

االكتواري  المطلوبة من  والبيانات  المعلومات  الحصول على   .١

السابق.

٢. مراجعة المركز المالي للشركة.

3. تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية.

4. تحديد نسب االحتفاظ.

5. تسعير المنتجات التأمينية للشركة.

6. تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.

توصياته  وإبداء  للشركة  االستثمارية  السياسة  على  االطالع   .٧

عليها.

8. أي توصيات اكتوارية أخرى.

المسئولية  االكتواري  الخبير  على  التنفيذية  الالئحة  رتبت  كما 

نوعها  كان  أيا  نصائح  أو  استشارات  من  يقدمه  عما  الكاملة 

لشركة التأمين، وذلك لما يترتب عليها من قرارات وسياسات فنية 

ومالية واستثمارية مصيرية لشركة التأمين. حيث اعتبرت الالئحة 

عما  كاملة  مهنية  مسٔوولية  مسٔووال  االكتواري  الخبير  التنفيذية 

على  بناًء  الزمته  لذا  خدمات  أو  استشارات  من  للشركة  يقدمه 

طلب شركة التأمين، أن يقدم لها ما يلي:

الوضع  عن  الصحيحة  االكتوارية  والبيانات  المعلومات  كافة   -

المالي الحالي والمستقبلي للشركة.

- تقريراً سنويًا عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد 

أقصاه ستون يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية.

- تقريراً سنويًا عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد 

أقصاه ستون يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية.

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
1
7



Issue 27

22

ثقافة تأمينية

- تحلياًل لعائد االستثمار للشركة.

- تحلياًل لتطور المحافظ التأمينية.

- تحلياًل للمصاريف.

- مدى توافق األصول مع الخصوم.

- التطورات اإليجابية والسلبية في سياسة االكتتاب.

وتفرض احكام الالئحة التنفيذية جزاءات على شركات التأمين إذا 

قصرت في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها، مع جواز تعيين 

بالمهام  للقيام  الشركة  حساب  على  إكتواري  لخبير  المٔوسسة 

المستندات  أحد  االكتواري  الخبير  تقرير  ويكون  المطلوبة، 

عند  وخاصة  الخارجي  القانوني  المحاسب  عليها  يطلع  التي 

يتم  كما  الشركة،  تهدد  مستقبلية  أو  حالية  مخاطر  أية  مالحظة 

الخبير  وعلى  حينه.  في  التقرير  هذا  من  بنسخة  المٔوسسة  تزويد 

تهدد  مستقبلية  أو  حالية  مخاطر  أية  مالحظة  عند  االكتواري 

الشركة أن يقدم بذلك تقريراً عاجاًل لمجلس إدارة الشركة مباشرة، 

وموافاة  عليه  مرئياته  وإبداء  التقرير  مراجعة  اإلدارة  مجلس  وعلى 

المٔوسسة بها خالل خمسة عشر يومًا من استالمهم للتقرير.

خبراء المعاينة وتقدير الخسائر التأمينية

متواصل،  وتغيير  تنوع  من  التأمينية  االخطار  به  تتسم  لما  نظراً 

فقد ظهرت الحاجة إلى وجود جهات خبرة متخصصة يتوافر لديها 

الكفاءات الفنية في مختلف مجاالت الصناعة والتجارة واألعمال 

فقد  لذا  المخاطر،  وإدارة  لتقييم  والمٔوهلة  المتخصصة  التقنية 

كفلت األنظمة التأـمينية تنظيم عمل تلك الجهات حين افردت 

فيمن  توافرها  الواجب  والمتطلبات  الضوابط  من  العديد  لها 

يطلب الترخيص له بمزاولة أيًا من أعمال الخبرة أو تقدير الخسائر 

في نشاطات التأمين أو إعادة التأمين لضمان أداء الدور المنوط 

المرجوة منه، حيث  الغاية  الجهات على نحو محايد يحقق  بتلك 

أصبحت تلك الخدمات من المهن الحرة التي ال غنى عنها سواء 

من شركات التأمين أو من العمالء والمستفيدين من التغطيات 

تلك  تقدمها  التي  التقارير  على  يترتب  لما  المختلفة،  التأمينية 

الجهات من ٓاثار مباشرة في مراحل التأمين المختلفة، وذلك على 

النحو التالي:

أوال: خال المرحلة السابقة على إصدار وثيقة التأمين.

ئوديه  الذي  الدور  اهمية  تظهر  األولية  المرحلة  هذه  خالل 

 ،)Risk Assessors( التأمينية  المخاطر  وتقييم  معاينة  خبراء 

الفنية  المعاينات  أعمال  كافة  المعاينات  خبراء  يتولى  حيث 

إجالء  بهدف  التأمين  لموضوع  الالزمة  التقنية  والفحوصات 

وكشف كافة العوامل التي تٔوثر على تحقق األخطار المطلوب 

تتحملها  قد  تعويضية  قيمة  أقصي  بيان  مع  عليها  التأمين 

اقتراح  وكذا  األخطار،  تلك  من  أي  تحقق  حالة  في  التأمين  شركة 

أفضل التغطيات التأمينية التي تتناسب مع الطاقة االستيعابية 

التأمين  إعادة  واتفاقيات  االكتتابية  سياستها  ضوء  في  للشركة 

المعاينة  خبراء  وتوصيات  نتائج  على  وتأسيسًا  بها،  الملتزمة 

قرارها  اتخاذها  من  التأمين  شركة  تتمكن  المرحلة  تلك  خالل 

الحالة  وفي  رفضها،  أو  التأمينية  التغطية  بقبول  سواء  الفني 

المناسب للتغطية في ضوء  التسعير  إجراء  األولى تتمكن من 

إضافية  شروط  تضع  أن  أو  وتداعياتها،  المخاطر  تحقق  احتماالت 

االلتزام بها  التأمين  )Precautions( مسبقة يتعين على طالب 

إذا  المثال  سبيل  فعلي  التأمينية،  التغطية  سريان  لبدء  كشرط 

ما أظهر تقرير الخبير المعاين أن المصنع المطلوب التأمين عليه 

أيًا من  أو  ضد خطر الحريق والسطو ال يطبق نظام أمني محكم 

سريان  تعليق  التأمين  شركة  فتستطيع  الحريق،  مكافحة  نظم 

التغطية التأمينية على تعاقد المٔومن له مع إحدى شركات األمن 

والحراسة وكذا البدء في تفعيل نظم مكافحة الحريق التي يتم 

االتفاق عليها مع شركة التأمين إلى ٓاخرة من التدابير الوقائية اتي 

تراها شركة التأمين الزمة.

وأثناء  التأمين  وثيقة  إلصدار  التالية  المرحلة  خال  ثانيًا: 

السريان.

لشركة  يحق  والمعقدة  الكبرى  المخاطر  ذات  التأمين  وثائق  في 

بشروط  له  المٔومن  التزام  مدى  من  التحقق  أرادت  متى  التأمين 

أو  والسالمة  األمن  شروط  ومنها   )Inspection Visits( التأمين 

المٔومن  للبضائع  والخروج  الدخول  حركة  وتسجيل  رصد  شروط 

المعاينة  خبراء  أحد  تكلف  أن  ومتنوعة،  كثيرة  واألمثلة   … عليها، 

المٔومن  للمواقع  مفاجئة  زيارات  بعمل  نظامًا  لهم  المرخص 

عليها للتأكد من مدى التزام المٔومن له بالشروط المتفق عليها 

والتي من شأنها السيطرة على العوامل التي تزيد من احتماالت 

تقارير  عنه  تسفر  ما  ضوء  وفي  منها،  المٔومن  األخطار  تحقق 

المعاينة المذكورة قد ترى شركة التأمين إلغاء الوثيقة لألخالل 

إصدار  عند  عليه  االتفاق  تم  بما  له  المٔومن  جانب  من  الواضح 

الوثيقة أو االستمرار فيها مع إضافة بعض التعديالت على شروط 
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واستثناءات التغطية التأمينية، وبطبيعة الحال قد ترى االستمرار 

بذات الشروط دون تعديل.

ثالثًا: بعد تحقق األخطار المؤمن منها.

المعاينة  خبراء  ئوديه  الذي  الدور  أهمية  من  التقليل  عدم  مع 

خالل المرحلتين سالفتي البيان، فأن من أهم وابرز صور الخدمات 

يتمثل  منها  المٔومن  األخطار  تحقق  عند  الخبراء  ئوديها  التي 

التعرف على  التأمين بهدف  الفورية لمحل  المعاينات  إجراء  في 

وبالعوامل  بالحادث  احاطت  التي  والمالبسات  الظروف  كافة 

باألخطار  ارتباطها  من  التحقق  بهدف  وقوعه،  إلى  أدت  التي 

الرئيسي المتمثل  الدور  التأمينية من عدمه، فضاًل عن  المغطاة 

 Loss( في التحديد الدقيق لقيمة األضرار التي نجمت عن الحادث

ومن  التأمينية،  بالتغطية  شمولها  مدى  بيان  مع   )Assessing

التي كلفته بإجراء اعمال  “للجهة  التأمين  رفع تقريره لشركة  ثم 

أن  يجب  التي  للبيانات  نموذج  يلي  وفيما  والتقدير”،  المعاينة 

سبيل  )على  حريق  حادث  عن  المعد  الخسائر  مقدر  تقرير  في  ترد 

المثال(:

العناصر التي تتناولها المعاينة لموقع الحادث.

عن  الناجمة  واألضرار  به  المخزنة  البضائع  وبيان  الموقع  وصف   -

الحادث.

وقت  بالموقع  المتواجدة  الحريق  من  الوقاية  تركيبات  وصف   -

وقوع الحادث، ومالحظات الخبير حول وسائل الوقاية.

- المالحظات العامة على طريقة التخزين والرقابة على المخزون.

بيان تفصيلي بأطراف عقد التأمين.

- اسم المنشأة )المٔومن له(.

- المستفيد من التغطية التأمينية حال كونه مغاير للمٔومن له.

- العنوان.

- أسم شركة التأمين.

- رقم وثيقة التأمين.

- تاريخ سريان الوثيقة و وتاريخ انتهاء التغطية.

- تاريخ وقوع الحادث.

- مبلغ التأمين.

- موضوع التأمين )وصف التغطية التأمينية واالستثناءات(.

- تاريخ إجراء المعاينة.

موقع الحادث.

الحادث  موقع  وبين  بينها  والمسافة  المجاورة  المنشآت  طبيعة 

محل المعاينة.

- شمااًل: على مسافة

- جنوبًا: على مسافة:

- شرقًا: على مسافة:

- غربًا: على مسافة:

نشاط المنشأة:

- طبيعة النشاط.

- المواد الخام المستخدمة في التصنيع أو التخزين.

- المنتج النهائي.

مكونات ومحتويات المبنى/المباني وقت الحادث:

- عدد المباني المٔومن عليها.

- تاريخ اإلنشاء.

- االستخدامات.

- المواد المشيدة منها.

- عدد الطوابق.

- ارتفاع الطابق.

- المساحة.

- المسافة بين موقع الحادث وما يجاوره داخل المنشأة.

- مدى تكدس البضائع أمام األبواب.

وصف تركيبات الوقاية من الحريق المتواجدة وقت وقوع الحادث.

أسباب الحادث، المعاينة وحصر التلفيات:

أ- أسباب الحادث.

ب- وقت وظروف الحادث.

ج- معاينة موقع الحادث واألشياء موضوع التأمين ومدى األضرار.

والخسائر  “بضائع”  التأمين  موضوع  لألشياء  الفعلي  الجرد  د- 

الناجمة.

- نطاق التغطية التأمينية.

داخل  المخزون  ومراقبة  التخزين  طريقة  على  الخبير  مالحظات   -

المخزن.

ومدى  الحادث،  وقوع  وقت  التأمين  موضوع  األشياء  قيمة   -

وتطبيق  التأمين  موضوع  األشياء  لقيمة  التأمين  مبلغ  تناسب 

قاعدة النسبية.

- المخلفات والمستنقذات.

- إمكانية الرجوع على المتسبب في الحادث )إن وجد(.

- المسئوليات الناشئة عن الحادث لصالح لغير )إن وجد(.
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- التعويض المقترح سدادة للمٔومن له/المستفيد.

- مرفقات.

- رسم كروكي للموقع مع بيان المسافات.

- الصور الفوتوغرافية والرقمية إن وجدت.

أخصائيين تسوية المطالبات التأمينية

تعتبر تسوية المطالبات التأمينية من أهم التحديات التي تواجه 

أوجه  أبرز  تشكل  حيث  التأمين،  شركات  لدى  البشري  العنصر 

معدالت  في  تأثيراً  األكثر  والعامل  الشركات  تلك  في  اإلنفاق 

مخاطر  وتعرّف   ،)Technical Loss Ratios( الفنية  الخسارة 

تسديد  بعملية  المتعلقة  المخاطر  بأنها  المطالبات  تسوية 

و  التأميني  للغطاء  طبقًا  التأمين  وثائق  ألصحاب  المطالبات 

التأمين والتي يجب أن تتم في خالل المدى الزمني  شروط عقد 

إدارات  التأمين  شركات  لدى  يوجد  ما  وغالبًا  نظامًا،  المحدد 

عليها  االعتماد  يتم  المطالبات  تسوية  في  متخصصة  ووحدات 

في إنهاء وسداد مطالبات العمالء والمستفيدين من التغطيات 

التأمينية في كافة أنواع التأمين التي تطرحها الشركة.

جهات  وجود  إلى  الشديدة  الحاجة  أظهر  العملي  التطبيق  أن  إال 

التأمينية  المطالبات  وسداد  تسوية  مهمة  تتولى  متخصصة 

الخدمات  بأداء  المرتبطين  الخدمات  ولمقدمي  للعمالء 

التأمينية نيابة عن شركات التأمين، ومن أكثر الصور شيوعًا في 

التأمينية  المطالبات  تسوية  أخصائيين  إلى  المهام  هذه  اسناد 

التأمين  شركات  إسناد  هي   )Third Party Administrator(

الطبي هذه المهام إلى أخصائيين مرخص لهم بموجب أحكام 

النظام والالئحة التنفيذية ليتولوا نيابة عنها مهام التواصل مع 

المستشفيات والمراكز الطبية والعمالء والمستفيدين، للتحقق 

المستفيدين  عليها  يحصل  التي  الطبية  الخدمات  طبيعة  من 

المنافع  جداول  حدود  في  التأمينية  بالتغطية  شمولها  ومدى 

في  الرئيسي  السبب  ولعل  الطبي،  التأمين  بوثائق  المرفقة 

من  متخصصة  جهات  إلى  الطبي  التأمين  مطالبات  إسناد 

ضرورة  من  التسويات  هذه  تتطلبه  ما  هو  الحرة  المهن  اصحاب 

حتى  المطالبة  ملف  دراسة  يتولى  فيمن  الطبية  الخبرة  توافر 

يحصل  التي  العالج  ومراحل  الطبية  التقارير  تقييم  له  يتسنى 

واستثناءات  شروط  مع  كله  ذلك  ومطابقة  المستفيد  عليها 

وثيقة التأمين، وهي الخبرات التي قد ال تتوافر في طاقم تسوية 

جانب  إلى  هذا  التأمين،  شركات  لدى  التأمينية  المطالبات 

ضرورة توافر الرد الفوري على مدار الساعة )٧/٢4( على الطلبات 

التفاصيل  من  ٓاخره  إلى  الجراحات  وإجراء  العالج  بتلقي  الخاصة 

يعرف  ما  أو  الطبي  الوضع  لتقييم  المٔوهل  الرد  تتطلب  التي 

أو  رفض  أو  بقبول  سواء   )  Prompt Technical Response( بـ 

تعديل الخدمات العالجية فور طلبها من قبل مقدمي الخدمات 

الطبية.

بأصحاب  لالستعانة  الوحيدة  الصورة  أن  تقدم  مما  يستفاد  وال 

صورة  هي  التأمينية  المطالبات  تسوية  مجال  في  الحرة  المهن 

األخرى  الحاالت  من  العديد  هناك  وإنما  فحسب،  الطبي  التأمين 

تخصصية  بخبرات  االستعانة  التأمين  شركات  فيها  ترى  قد  التي 

المطالبات،  من  معينة  نوعية  أو  معينة  مطالبة  تسوية  عند 

سواء لعدم توافر الخبرة الداخلية لديها للتعامل مع هذه النوعية 

الحرة  المهنة  صاحب  به  يتمتع  لما  أو  التأمينية  المطالبات  من 

من  النوعية  هذه  اتمام  من  تمكنه  مهارات  من  التسوية”  “خبير 

التسويات على نحو أفضل.

وبطبيعة الحال يلتزم اخصائي تسوية المطالبات التأمينية بذات 

الذي يتعين  الزمني  بالمدى  التأمين فيما يتعلق  التزامات شركة 

على  المستفيد،  أو  له  للمٔومن  المطالبة  خالله  يسدد  أن  عليه 

النحو الذي ورد بيانه تفصيال بالمادة الرابعة واألربعون من الالئحة 

بيانها  ورد  التي  االلتزامات  باقي  جانب  إلى  وذلك  التنفيذية، 

سواء  المٔوسسة  تصدرها  التي  والتعليمات  واللوائح  بالنظام 

التي  تلك  أو  الحرة  المهن  أصحاب  لكل  بالعمومية  تتسم  التي 

بأخصائيين  الخاصة  والمسئوليات  المهام  أداء  بتنظيم  تعنى 

تسوية المطالبات التأمينية.

تسند  أن  التأمين  لشركات  أجازت  اللوائح  أن  من  الرغم  وعلى 

مهام سداد وتسوية كل أو بعض المطالبات التأمينية ألصحاب 

المهن الحرة المرخص لهم نظامًا بهذه األعمال، إال أنها … شركات 

التأمين- تظل على الرغم من ذلك هي المسئولة أمام عمالئها 

عدم  عن  التعويض  عن  التأمينية  التغطيات  من  والمستفيدين 

أمام  الرئيسي  الملتزم  باعتبارها  المماطلة  أو  التأخير  أو  السداد 

العمالء والمستفيدين من التغطيات التأمينية.

استشاريين التأمين. 

تعد مهنة استشاريين التأمين )Insurance Advisor( من المهن 
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الحرة التي يتطلب ممارستها الحصول على تراخيص مسبقة من 

المهن  من  بحسبها  إليه،  اإلشارة  السابق  النحو  على  المٔوسسة 

أو  التأمين  لشركات  سواء  والتوجيه  النصح  بتقديم  المرتبطة 

للعمالء راغبي الحصول على التغطيات التأمينية، حيث تتشابه 

طبيعة الدور الذي تٔوديه تلك المهنة مع دور الوسيط أو الوكيل، 

وإنما يتم اللجوء اليها نظراً لما تتميز به من االستقالل والحيادية 

إبداء  على  يترتب  ال  حيث  الوكيل،  أو  الوسيط  بمهنة  مقارنة 

على  االستشاري  الخبير  حصول  التأمينية  االستشارة  أو  النصيحة 

عموالت تسويقية كحال وسيط التأمين أو وكيل التأمين، وإنما 

يحصل على اتعاب االستشارة بغض النظر عما إذا ترتب على رأيه 

إبرام عقد التأمين من عدمه، لذا فغالبًا ما ينظر إلى االستشارات 

محايدة  أنها  على  التأمين  استشاريو  يقدمها  التي  التأمينية 

ومعبرة عن الرأي الفني الصحيح لعدم ارتباطها بالمقابل النقدي 

في حال تم األخذ بها.

فقد  االستشاري،  التأمين  خبير  ئوديه  الذي  الدور  ألهمية  ونظراً 

أسوة  المهنة  هذه  عمل  بتنظيم  الرقابية  األنظمة  عنيت 

في  يرغب  من  على  اشترطت  حيث  األخرى،  الحرة  المهن  بباقي 

عن  فضاًل  المسبقة  الرقابية  التراخيص  على  الحصول  ممارستها 

ضرورة توافر الخبرة العملية التي تقبلها المٔوسسة فيمن يمارس 

المطبقة  والرقابة  اإلشراف  آلليات  اخضعته  كما  المهنة،  هذه 

السجالت  على  كالتفتيش  األخرى  الحرة  المهن  اصحاب  على 

ووجوب تحرير اتفاقيات مكتوبة مع أيًا من العمالء والمتعاملين 

حاصلة  الغير  التأمين  لشركات  االستشارات  تقديم  وحظر  معه، 

التأميني  النشاط  ممارسة  لها  تتيح  نظامية  عمل  تراخيص  على 

بالمملكة.

االستشاريين  الخبراء  يقدمها  التي  االستشارية  الخدمات  وتأخذ 

عدة صور، لعل اكثرها شيوعًا تلك التي يقدمها الخبراء للشركات 

أو  ممتلكاتها  على  التأمين  في  الراغبة  االقتصادية  والكيانات 

مسئولياتها أو على العناصر البشرية العاملة لديها، حيث يتولى 

تجاه  والتزاماتها  الشركة  عمل  طبيعة  دراسة  االستشاري  الخبير 

المخاطر  ورصد  تحديد  بهدف  معها  تتعامل  التي  األطراف  كافة 

التي يمكن أن تتعرض إليها ومن ثم يقترح الخبير حزمة متكاملة 

العميل  احتياجات  تلبي  أن  يجب  التي  التأمينية  التغطيات  من 

أن  أو  إليها  حاجة  هناك  يكون  ال  قد  تغطيات  ابرام  تجنبه  بحيث 

الهامة،  التغطيات  من  محددة  نوعيات  ابرام  فرصة  عليه  تفوت 

ويرفع الخبير االستشاري تقريره للشركة أو الفرد الذي كلفة بإعداد 

على  التأميني  القرار  التخاذ  تمهيداً  االستشاري  والرأي  الدراسة 

أساس ما ورد بالرأي االستشاري من توصيات.

وقد تأخذ أعمال الخبرة االستشارية صورة أخرى من صور الخدمات، 

في  األحقية  مدى  في  االستشاري  الرأي  إبداء  صورة  وهي 

مثل  في  االستشاري  الخبير  يتولى  حيث  التأمينية،  المطالبات 

أو  التأمين  شركة  عن  نيابة  المطالبة  ملف  دراسة  الحاالت  هذه 

العميل )المٔومن له أو المستفيد من التغطية التأمينية( وله أن 

يطلب الحصول على أية تقارير فنية أو مستندات يراها الزمة إلبداء 

الجهة  إلى  تقريره  يرفع  ثم  ومن  المطالبة،  في  االستشاري  الرأي 

المسبب  التأميني  رأيه  على  مشتماًل  التقرير  بإعداد  كلفته  التي 

واستثناءات  شروط  مع  متفقة  يراها  التي  بالتوصيات  ومنتهيًا 

التغطية التأمينية والقواعد الفنية واجبة التطبيق على المطالبة 

التأمينية محل الدراسة.

محاضرة الثالثة

المسئولية المهنية ألصحاب المهن الحرة

من  عشرة  الثامنة  بالمادة  اليهم  المشار  الحرة  المهن  أصحاب 

التي  الجهات  أمام  مهنيًا  مسئولون  التنفيذية،  والالئحة  النظام 

تكلفهم بأداء الخدمات االستشارية أو التسويقية أو االكتوارية، … 

إلى ٓاخره عما قد يتسببوا فيه من أضرار نتيجة اإلهمال أو التقصير 

في أداء األعمال الموكلة إليهم، وحتى ال تتعرض حقوق الجهات 

اشترط  فقد  للمخاطر،  الحرة  المهن  أصحاب  مع  المتعاملة 

تأمين  وثيقة  على  الحرة  المهنة  صاحب  يحصل  أن  المنظم 

عن  والتعويض  الحماية  توفير  تكفل  التي  المهنية  المسئولية 

المهنة  صاحب  مع  بالمتعاملين  تلحق  قد  التي  المهنية  األضرار 

أداء  في  التقصير  أو  المهنة  بواجبات  اإلخالل  ثبوت  بشرط  الحرة، 

األعمال، وأن تكون األضرار التي لحقت بمن تعامل معه مرتبطة 

صاحب  أو  للخبير  المنسوبة  األخطاء  مع  مباشرة  سببية  بعالقة 

المهنة الحرة.
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تقنية التأمين على خمسة مبادٔي فنية وهي التي  تُبنى 
تعطي للتأمين شكليته التطبيقية، وهي كما يلي: 

- مبدأ الخسارة العرضية )االحتمالية(

- مبدأ الخسارة المالية

-  مبدأ انتشار الخطر

- مبدأ إمكانية إثبات وقوع الخسارة

- مبدأ تقدير االحتماالت المتوقعة.

مبدأ الخسارة العرضية )االحتمالية(:

ن«  )»المٔومِّ المتعاقدين  أحد  تدخل  عدم  اشتراط  به  يُقصد 

زيادة  في  يتدخل  أال  وكذلك  الضرر،  إحداث  في  له«(  ن  و«المٔومَّ

إلى  العرضية  الخسارة  فكرة  وتستند  عمدي.  بشكل  الخطر 

التأمين  في  المتخصصين  بعض  يعرِّفه  الذي  »الخطر«  مفهوم 

أن  ذلك  يعني  الخسارة«  من  التأكد  »عدم  هو:  الخطر  أن  على 

ـ  الخسارة  من  التأكد  حالة  بين  تقع  الخسارة  حدوث  إمكانية 

ولنفترض ١٠٠٪ ـ وبين حالة عدم وقوع الخسارة وتمثل ٠٪ )صفر لكل 

مئة( أي عدم وجود الخطر.

مبدأ الخسارة المالية:

المعنوية  الخسائر  أما  المالية،  بالخسائر  التأمين  عقد  يختص 

فإنها تخرج من اختصاصه. ويرجع سبب ذلك إلى أن عقد التأمين 

يصبح  لكي  بذلك  ويقصد  المالي.  العوض  عقود  من  يعد 

هذا  يكون  أن  ويستلزم  ضرر.  حدوث  ينبغي  مستحقًا  التعويض 

يتمكن  ذلك  ضوء  وفي  ماليًا.  والتقييم  للتقدير  قاباًل  الضرر 

تتحدد  التي  للمعادلة  وفقًا  التأمين  قسط  تحديد  من  ن  المٔومِّ

مع  التأمين  شركات  تدفعها  التي  الخسائر  مجموع  يتعادل  بأن 

ن  المٔومَّ جمهور  من  تستحقها  التي  الصافية  األقساط  مجموع 

لهم لنوع معين من الخطر، وضمن فترة التأمين المحددة عادة 

بسنة تقويمية.

ثقافة تأمينية

المبادئ الفنية لعقد التأمين

المصدر: المبادئ العامة للتأمين شهاب أحمد جاسم العنبكي
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مبدأ انتشار الخطر:

ممكنة،  رقعة  أكبر  على  الخطر  تشتيت  إلى  التأمين  يسعى 

ٓاثاره، وذلك بتوزيعها إما عن  ويهدف من ذلك إلى تصغير حجم 

طريق:

- التأمين المشترك مع مجموعة شركات تأمين مباشر.

د منه يكون  - إعادة تأمين ذلك الخطر بعد أن يحتفظ بجزء محدَّ

ضمن طاقته.

- إنشاء صناديق مجمعات تأمينية تعمل على التأمين التعاوني.

مبدأ إمكانية إثبات وقوع الخسارة:

و«الظروف  التأمين«  »محل  يكون  أن  التأمين  تقنية  تفرض 

إن  الخسارة.  ومكان  وقت  إثبات  إمكانية  يوفران  به«  المحيطة 

القصد من وراء هذين العاملين هو أن يتضح من حيث »الزمن« إن 

ن  المٔومَّ الخطر  أو تحقيق  بالتأمين  الحادث المغطى  كان وقوع 

إن  منه  يتبين  فإنه  المكان  أما  التأمين.  مدة  ضمن  حصال  قد  منه 

خارجه.  في  أو  عليه  ن  المٔومَّ الموقع  في  حصل  قد  الحادث  كان 

الحادث  كان  إن  يتحقق  أن  ن  المٔومِّ يستطيع  ذلك  ضوء  وفي 

عقد  في  المشمولين  والزمان  الموقع  في  تحقق  قد  الخطر  أو 

عن  له  ن  المٔومَّ بتعويض  ملتزمًا  ن  المٔومِّ يصبح  عندئذ  التأمين. 

قيمة الخسائر التي تعرض لها.

مبدأ إمكانية تقدير االحتماالت المتوقعة:

توافر  لزوم  هي  التأمين،  إليها  يستند  التي  الجوهرية  األمور  من 

وفي  سنوات،  عشر  عن  تقل  ال  عدة  سنوات  عن  إحصائيات 

لدى  لتكون  سابقة،  سنوات  خمس  عن  تقل  ال  الحاالت  أسوأ 

ن القدرة على التنبٔو عن مدى احتمال تحقق الخسارة، وما  المٔومِّ

الحوادث،  هذه  منوال  تكرار  مقدار  وما  المتوقعة،  الخسائر  حجم 

منه،  ن  المٔومَّ الخطر  ظروف  دراسة  ضوئها  في  ليستطيع 

وليتمكن بوساطتها من تقدير قسط التأمين الصافي الذي يتم 

وكذلك  السابقة،  األعوام  خالل  حدثت  التي  الخسائر  على  بناًء 

الممكن  من  ثم  ومن  التأمين،  موضوع  األشياء  تلك  قيمة 

استخراج معدل الخسائر وفق المعادلة التالية:

محل  الشيء  قيمة   / حدثت  التي  الخسائر   = الخسارة  معدل 

التأمين.
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الزاوية القانونية

التأميـن مـن عقـود المعاوضـة الرضائيـة والـذي  عقـد 
يدخـل فـي زمـرة العقـود االحتماليـة، فـال يسـتطيع أي طـرف 
فيـه معرفـة اآلثـار الناجمة عنه بشـكل نهائـي، أي قبل وقوع 
ومحلـه  عناصـره  تحديـد  إبرامـه  عنـد  يجـب  لذلـك  الخطـر، 
بدقـة كبيـرة لتجنـب أي التباسـات أو إشـكاالت مسـتقبلية، 
ـن لـه علـى دراية كاملـة بحقوقـه والتزاماته،  وليكـون المٔومَّ
التأميـن  شـركة  فـي  القانونـي  القسـم  مسـٔوولية  وذلـك 
التأميـن  عقـد  أبعـاد  توقـع  يسـتطيع  إذ  األولـى،  بالدرجـة 

األمثـل. بالشـكل  ونتائجـه 
التأميـن  يتـم  الـذي  الخطـر  هـو  التأميـن  عقـد  ومحـل 
بمواجهتـه، وبانتفـاء المحـل ال يعـود هنـاك وجـود للعقـد، 
التأميـن  عمليـة  يجعـل  الوقـوع  المسـتحيل  فالخطـر 
حيـاة  علـى  تأميـن  عقـد  فإبـرام  مجديـة،  غيـر  بمواجهتـه 
شـخص اتضـح الحقـًا وفاتـه عنـد إبـرام عقـد التأميـن يجعـل 
العقـد المبـرم باطاًل النعدام المحـل، فالمخاطر التي يصح 
أن تكـون محـاًل للتأميـن لها ثالثة شـروط أساسـية، وتدور مع 
العقـد وجـوداً وعدمـًا، فـإذا مـا تأكـد أن الخطـر واقـع ال محالـة 
الخطـر  شـروط  أهـم  أحـد  عندهـا  انتفـى  يقينـي؛  بشـكل 
احتمالـي،  عقـد  التأميـن  فعقـد  االحتماليـة،  شـرط  وهـو  أال 
حصـول  احتمـال  األول  ألمريـن؛  ينصـرف  االحتمـال  وعنصـر 
الخطـر والضـرر، والثانـي أن يكـون أجـل وزمـن وقـوع الخطـر 

الحيـاة. علـى  التأميـن  كحالـة  محتمـاًل 

اسـتحالة  نوعيـن  علـى  تكـون  الخطـر  حـدوث  واسـتحالة 
نسـبية ومطلقـة، واالسـتحالة النسـبية تجعـل الخطـر ظنيًا، 
وال يتـم التأميـن فـي هـذه الحالـة فـي نطـاق التأميـن البـري 
طبيعـة  ذات  البحريـة  األخطـار  ألن  البحـري،  عكـس  علـى 
فـي بعـض  لتأخـر ظهورهـا  ٓاثارهـا  إدراك  خاصـة، وال يمكـن 

األحيـان.
الماضـي  فـي  حصلـت  واقعـة  علـى  التأميـن  يجـوز  ال  كمـا 
تطبيقـًا لمبـدأ عـدم الرجعيـة، فـال تنصـرف ٓاثـار العقـد لخطـر 
لـه،  ـن  بالمٔومَّ لحـق  ضـرراً  ورتـب  الماضـي  فـي  حصـل  قـد 
فالتأميـن يجـب أن يكـون على أمر محتمل في المسـتقبل، 
كمـا يجـب أال يكـون الخطـر مسـتنداً فـي وقوعـه إلـى إرادة 
ـ هـو الخطـر  ـ محـل وثيقـة التأميـن  أحـد الطرفيـن، فالخطـر 
إرادة المتعاقديـن، وذلـك ينسـجم مـع  نتيجـة أمـر خـارج عـن 
ـن لـه مـن  الغايـة مـن عمليـة التأميـن، ومـن ثـم يحـرم المٔومَّ
يتعمـد  كأن  الخطـر،  إحـداث  فـي  قصـداً  تسـبب  إذا  البـدل 
ـن عليـه، ويسـتثنى من ذلك  إحـداث حريـق فـي عقـاره المٔومَّ
حالـة الخطـأ ما لم يكن جسـيمًا وحسـب االتفـاق المبرم مع 

نـة. المٔومِّ الجهـة 
التأميـن  عقـد  محـل  يكـون  أن  يجـب  العقـود  وكجميـع 
مشـروعًا، وبمـا أن المحـل هنـا هـو الخطـر فيجـب أن يكـون 
التأميـن مـن خطـر مشـروع، فـال يصـح التأميـن مـن غرامـة أو 
لـه للقوانيـن واألنظمـة،  ـن  المٔومَّ نتيجـة مخالفـة  مصـادرة 
كالتأميـن علـى مـواد غير مشـروعة كالمخـدرات، أو أي فعل 

المخاطر االستثنائية ومدى التزام
قطاع التأمين بتغطية آثارها

بقلم المستشار القانوني لاتحاد السوري لشركات التأمين - األستاذ عمر الغباش
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قانونـًا. غيـر مشـروع 
وللخطـر الـذي يصـح محـاًل للتأميـن عـدة أنـواع؛ فقـد يكـون 
ثابتًا أو متغيراً معينًا بالذات أو غير معين، وقد يكون الخطر 
عامـًا أو خاصـًا، فاألول هـو الخطر الذي يلحق ببقعة جغرافية 
أو  طبيعيـة  كارثـة  حـدوث  كحالـة  الدولـة،  ضمـن  كاملـة 
حـرب، وتلحـق ضـرراً بعدد كبيـر من األفـراد، وبإمكاننا تصنيف 
هـذا النـوع مـن المخاطـر ضمـن خانـة المخاطـر االسـتثنائية 
عمليـة  فـي  كبيـرة  إشـكاليات  إلـى  تـٔودي  التـي  الكبيـرة 
إن  إذ  العقـد،  طرفـي  التزامـات  تحديـد  حيـث  مـن  التأميـن، 
إلـى  يحتـاج  المخاطـر  مـن  النـوع  هـذا  مثـل  علـى  التأميـن 
ـن  اتفـاق صريـح ومفصـل بشـكل دقيـق، ويرتـب علـى المٔومَّ
لـه دفـع بـدل إضافـي لشـركة التأمين في حـال وافقت على 
تغطيتـه فـي عقودهـا، أمـا الخطر الخاص فهـو الخطر الذي 
يمـس الفـرد بحـد ذاته، كالحريـق والوفاة والحـوادث وغيرها.
ينـص  فلـم  التأميـن  وثيقـة  فـي  المخاطـر  أنـواع  تحديـد  أمـا 
وثيقـة  ذكـر  عندمـا  وذلـك   ،٢٠٠5 لعـام   43 المرسـوم  عليـه 
فالقانـون  األمـر  وكذلـك  و٢٢،  و٢١   ٢٠ المـواد  فـي  التأميـن 
لوثيقـة  ذكـره  عنـد  األخطـار  يحصـر  لـم  السـوري  المدنـي 
للقوانيـن  تحديدهـا  أحـال  قـد  يكـون  وبذلـك  التأميـن، 
التنفيذيـة  التعليمـات  أن  بالذكـر  والجديـر  الخاصـة. 
للمرسـوم 43 قـد نصـت فـي المـادة ٢٢ منهـا علـى وجـوب 
شـمولها  ومـدى  وحدودهـا  التأمينيـة  التغطيـة  وصـف 
األخطـار  فـإن  ثـم  ومـن  التأميـن،  وثيقـة  متـن  فـي  لألخطـار 
بموجـب  دة  محـدَّ تكـون  بهـا  التأميـن  شـركة  تلتـزم  التـي 
المخاطـر  ذلـك  فـي  بمـا  لـه،  ـن  المٔومَّ مـع  المبـرم  العقـد 
أن  بشـرط  وغيرهـا،  واألزمـات  كالـزالزل  العامـة  االسـتثنائية 
تُذكـر وتُحـدد بدقـة وبشـكل واضـح ضمـن عقـد التأميـن، مع 
مراعـاة االسـتثناءات الـواردة فـي حـاالت التأميـن البحـري، إذ 
إن القانـون البحـري السـوري قـد جـاء بتفصيـالت أكبـر فيمـا 

الحقـًا. سـيرد  كمـا  المخاطـر  بشـمول  يتعلـق 
وقـد اسـتبعد القانـون المدنـي السـوري زمـرة مـن المخاطـر 
مقصـود  فعـل  عـن  الناشـئة  كتلـك  التأميـن،  نطـاق  مـن 
ـن لـه، وعـدَّ أي اتفـاق علـى ذلـك مخالفـًا للنظـام  مـن المٔومَّ
يتضمـن  بنـد  التأميـن  عقـد  فـي  ورد  لـو  حتـى  أي  العـام، 
موافقـة الطرفيـن علـى تشـميل األفعال المقصـودة بعقد 
ـذ هـذا الشـرط، وعندهـا يصح العقـد ويبطل  التأميـن فـال ينفَّ

اآلمـر. القانونـي  المخالـف للنـص  البنـد 
أمـا المخاطـر البحريـة فتخضـع لقواعـد خاصـة فـي القانـون 
البحـري السـوري رقـم 46 لعـام ٢٠٠6، فهـي تشـمل الحرائـق 
والغـرق والتصـادم بيـن السـفن وتلـف البضائـع، وقـد نـص 
التأميـن  عقـد  فـي  بدقـة  إدراجهـا  ضـرورة  علـى  القانـون 

البحـري، وتنـص المـادة 358 فقـرة »هــ« مـن القانـون البحـري 
علـى:

 ))تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التالية:
المسـتثناة  واألخطـار  التأميـن  يشـملها  التـي  األخطـار   - هــ 

ومكانهـا.(( وزمانهـا  منـه 
هـو  ومـا  الحربيـة  األخطـار  السـوري  المشـرع  اسـتبعد  وقـد 
النـص  هـذا  أن  إال  التأمينيـة  المخاطـر  نطـاق  مـن  بحكمهـا 
يحـق  ثـم  ومـن  العـام،  النظـام  مـن  ليـس  القانونـي 
ويكـون  ذلـك،  خـالف  علـى  االتفـاق  المتعاقـدة  للشـركات 
التأميـن،  قسـط  علـى  إضافيـة  مبالـغ  دفـع  مقابـل  ذلـك 

علـى: البحريـة  التجـارة  قانـون  مـن   3٧6 المـادة  فتنـص 
))ال يشـمل التأميـن األخطـار التاليـة إال إذا اتفـق علـى خـالف 

ذلـك:
القرصنـة،  وأعمـال  الخارجيـة،  أو  األهليـة،  الحـرب  أخطـار   -١
وأعمـال  واإلغـالق،  واإلضـراب  والثـورات،  واالضطرابـات، 
أو  تفجيـرات  عـن  الناشـئة  واألضـرار  واإلرهـاب،  التخريـب، 
إشـعاعات ذريـة أيـًا كان سـببها، وكذلـك االسـتيالء والمنـع 

دولـة. أي  فـي  عامـة  سـلطة  مـن  الصـادر 
لألمـوال  عليهـا  ـن  المٔومَّ األشـياء  تحدثهـا  التـي  األضـرار   -٢
األخـرى أو لألشـخاص فيمـا عـدا مـا نصـت عليـه المـادة 39٢((
ومـن ثـم فـإن هـذا النـص القانوني هو من قبيـل النصوص 
الخاصـة،  االتفاقـات  فـي  األفـراد  إلرادة  المكملـة  القانونيـة 
ويتـم إعمالـه عنـد إغفـال األطـراف لذكـر مـا يتعـارض معـه 

عقودهـم. ضمـن 
للقوانيـن  تخضـع  التـي  العقـود  زمـرة  مـن  التأميـن  وعقـد 
بعـض  فـي  إلزاميـًا  يكـون  أنـه  مـن  الرغـم  علـى  الخاصـة 
الحـاالت، ويجـب أال يتعـارض فـي بنـوده مـع القواعـد اآلمـرة 
فـي التشـريع الداخلـي، ولئـن كان عقـد التأميـن مـن عقـود 
اإلذعـان ـ وخصوصـًا فـي حالـة التأميـن اإللزامـي ـ إال أن ذلـك 
ال يعنـي إلغـاء مبـدأ الرضائيـة بشـكل كامـل، أي إن العقـد 
داً  محـدَّ هنـا  اإلرادة  دور  يكـون  ولكـن  المتعاقديـن،  شـريعة 
شـركة  تتـرك  المثـال  سـبيل  فعلـى  أضيـق،  نطـاق  فـي 
البنـود فـي  ـن لـه الخيـار فـي تحديـد بعـض  التأميـن للمٔومَّ
وثيقـة التأميـن وفـق إرادتـه، كتحديـده لألخطـار التـي يرغـب 

بمواجهتهـا. التأميـن  فـي 
األساسـي  المصـدر  هـو  التأميـن  عقـد  فـإن  وبالمحصلـة 
الفريقيـن،  كال  عاتـق  علـى  المترتبـة  وااللتزامـات  للحقـوق 
فـي  للمتعاقديـن  كبيـراً  مـدى  السـوري  المشـرع  تـرك  وقـد 
فـي  لـه  ـن  المٔومَّ يرغـب  التـي  المخاطـر  وإدراج  تحديدهـا، 
المخاطـر  أكانـت  وسـواء  التأميـن،  شـركة  مـن  تغطيتهـا 

عامـة. اسـتثنائية  أم  خاصـة 
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الزاوية القانونية

الصـادرة  باألحـكام  الفنيـة  الخبـرة  علـى  المحاكـم  تعتمـد 

ـن  بالمٔومَّ لحقـت  التـي  األضـرار  عـن  التعويـض  بدعـاوى 

إلجـراء  المحكمـة  تلجـأ  حيـث  وممتلكاتـه-  بأموالـه  أو  لـه 

الخبـرات الفنيـة علـى موضـوع الدعـاوى المعروضـة عليهـا 

لتحديـد طبيعـة الحـادث وقيمـة األضـرار الناتجـة عنـه، وذلـك 

باالسـتعانة بأشـخاص يمتلكـون المعرفـة والخبـرة فـي هذا 

المجـال، هـذا وتلجـأ شـركات التأميـن أيضـًاـ  وقبـل حدوث أي 

ـن عليـه  إلـى إجـراء خبـرة علـى المـال المٔومَّ ـ  نـزاع قضائـي 

والـذي تعـرض للضـرر من أجل تحديد أسـباب الحادث وقيمة 

وذلـك  األضـرار،  لتلـك  التأميـن  عقـد  تغطيـة  ومـدى  األضـرار 

عـن طريـق شـخص يُسـمى مسـوي الخسـائر، والـذي يكـون 

يقدمـه  الـذي  التقريـر  علـى  وبنـاًء  العمـل،  بهـذا  متخصصـًا 

المتعلقـة بالمطالبـة. النقـاط األساسـية  يتـم تحديـد كل 

الدعـوى  بنـوع  ترتبـط  للخبـرة  عديـدة  أنـواع  وهنـاك 

التجاريـة  فمنهـا  الخبـراء،  اختصـاص  وحسـب  وموضوعهـا 

والهندسـية والفنيـة والطبيـة والعقاريـة- إضافـة إلى أنواع 

تتعلـق بالجرائـم الجنائيـة كخبـرة البصمـات وتحديد أسـباب 

الوفـاة وأنـواع األسـلحة وتزويـر العملـة والخطـوط واألختـام 

وغيرهـا ممـا ال يدخـل فـي مجـال بحثنـا هـذا.

ويمكـن القـول: إن الخبـرة القضائيـة الجاريـة علـى دعـاوى 

مـن  األكبـر  الكـم  لكـون  نظـراً  انتشـاراً،  األكثـر  هـي  السـير 

دعـاوى التعويـض تتعلـق بحـوادث السـير حيـث تعـد الخبـرة 

القضائيـة بشـقيها )الفنيـة والطبيـة( هـي أسـاس األحـكام 

الصـادرة بدعـاوى السـير التـي تكـون شـركات التأميـن طرفًا 

األضـرار  عـن  بالمـال  مسـٔوولة  كجهـة  فيهـا،  عليـه  مدعـى 

تاريـخ  نـة بعقـد تأميـن يغطـي  التـي تلحـق المركبـة المٔومَّ

إلجـراء  باللجـوء  المحاكـم  كل  تقـوم  لذلـك  الحـادث- 

الخبـرات علـى حـوادث السـير موضـوع الدعـاوى المعروضة 

الدعـوى،  طرفـي  بيـن  المسـٔوولية  نسـب  لتحديـد  عليهـا 

سـواًء  الحـادث،  نتيجـة  الحاصلـة  األضـرار  علـى  والوقـوف 

األضـرار الماديـة التـي تصيـب المركبات، أو األضرار الجسـدية 

األشـخاص. تصيـب  التـي 

الخبرة الفنية وأثرها في الدعوى
بين القانون واالجتهاد

شركة التأمين العربية - سورية 
مدير الدائرة القانونية  / المحامي أحمد نَمير الصًواف 
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م  المقـدَّ الخبـراء  تقريـر  باعتمـاد  المحاكـم  تقـوم  مـا  غالبـًا 

الشـأن فـي األحـكام الصـادرة عنهـا ألنهـا جـرت  إليهـا بهـذا 

المعرفـة  يمتلكـون  أشـخاص  مـن  مـة  ومقدَّ منهـا،  بقـرار 

الدعـوى  أطـراف  حقـوق  إلـى  للوصـول  المطلوبـة 

الحـادث. نتيجـة  المتضرريـن 

علـى  الضـوء  بتسـليط  البحـث  هـذا  خـالل  مـن  وسـنقوم 

طبيعـة الخبـرة وخصائصها وشـروطها، وصالحيـة القاضي 

فـي اللجـوء إليهـا عنـد النظـر بالدعـوى المطروحـة أمامـه، 

وذلـك  بالدعـوى،  الصـادر  القـرار  علـى  الخبـرة  حجيـة  ومـدى 

لذلـك. الناظمـة  القوانيـن  حسـب 

 تعريف الخبرة:

لـم يـأت المشـرِّع السـوري علـى تعريـف محـدد للخبـرة إال مـا 

جـاء فـي المـادة ١38 مـن قانـون البينـات والتـي نصـت على 

))إذا تبيـن للمحكمـة أن الفصل فـي الدعوى موقوف على 

مـن  للمحكمـة  كان  فنيـة،  معرفـة  تسـتلزم  أمـور  تحقيـق 

تلقـاء نفسـها، أو بنـاء علـى طلـب الخصـوم، أن تقـرر إجـراء 

تحقيـق فنـي بوسـاطة خبيـر واحـد أو ثالثـة خبـراء((.

فـي  الفنيـة  المعلومـات  علـى  الحصـول  بالخبـرة  يُقصـد 

يسـتطيع  وال  القاضـي  علـى  تعـرض  قـد  التـي  المسـائل 

فـي  تقضـي  أن  للمحكمـة  يجـوز  ال  إنـه  أي  بهـا،  العلـم 

المسـائل الفنيـة بعلمهـا، بـل يجـب الرجـوع فيهـا إلـى رأي 

قانـون  مـن   /٢/ المـادة  عليـه  نصـت  مـا  وهـذا  الخبـرة،  أهـل 

الشـخصي((  بعلمـه  يحكـم  أن  للقاضـي  ))ليـس  البينـات 

وتقتصـر الخبـرة علـى المسـائل الفنيـة التـي يصعـب علـى 

وتقديـر  القانونيـة-  المسـائل  دون  بهـا  اإللمـام  القاضـي 

المحكمـة،  لتقديـر  متـروك  أمـر  بالخبـرة  االسـتعانة  طلـب 

فالخبـرة بوصفهـا مبـدأً عامـًا فـي اإلثبـات هـي دليـل يطـرح 

فـي الدعـوى ويمكـن األخـذ به متى كان مسـتوفيًا شـروطه 

القانونيـة. ومقوماتـه 

بأنهـا  الخبـرة:  تعريـف  يمكـن  المفهـوم  هـذا  ضـوء  وفـي 

معلومـات  علـى  الحصـول  إلـى  يهـدف  تحقيقـي  تدبيـر 

أجـل  مـن  واالختصـاص  الخبـرة  أصحـاب  بوسـاطة  ضروريـة 

البـت فـي مسـائل فنيـة ذات طبيعـة محـددة تكـون محـل 

نـزاع، وال تلجـأ المحكمـة إليهـا إال عند عدم إدراكها للمسـألة 

المعروضـة بنفسـها، أو عندمـا تكـون األدلـة المعروضة في 

لتوضيحهـا. كافيـة  غيـر  الدعـوى 

خصائص الخبرة:

المسـائل  دون  الماديـة  والمسـائل  الوقائـع  الخبـرة  تتنـاول 

نصـوص  وفـق  للمحكمـة  تقديرهـا  يرجـع  والتـي  القانونيـة 

اسـتثنائية-  إثبـات  وسـيلة  الخبـرة  أن  اعتبـار  علـى  القانـون 

مجهـول  بعنصـر  تتعلـق  ال  فهـي  دليـاًل،  تخلـق  ال  ألنهـا 

تتطلـب  موجـودة  واقعـة  علـى  تـرد  وإنمـا  اكتشـافه،  يُـراد 

الكفـاءة  لديهـم  تتوافـر  ممـن  طبيـة  أو  فنيـة  معلومـات 

والمعرفـة، لمسـاعدة المحكمـة فـي اتخـاذ القرار المناسـب 

بالنـزاع المعـروض أمامهـا- ومـن ثم فالخبـرة الجارية في أي 

دعـوى ال تكسـب الخصـوم حقـًا، ليبقـى حقهـم مكتسـبًا 

مـن الحكـم الـذي تصـدره المحكمـة- لذلـك فالخبـرة هـي 

عمـل قضائـي يجـري تحـت إشـراف المحكمـة وبقـرار منهـا، 

القضـاء،  خـارج  الخصـوم  يجريهـا  التـي  للخبـرة  قيمـة  فـال 

وليـس للمحكمـة االعتمـاد علـى تقريـر خبـرة جـرى بدعـوى 

أخـرى، وهـذا مـا اسـتقر عليـه االجتهـاد القضائـي لمحكمـة 

النقـض ))ال يجـوز اعتمـاد خبـرة جـرت خـارج مجلـس القضاء(( 

قضيـة أسـاس ٧٢ قـرار4٢8 تـا٢٠٠٠/٢/٢٠ ))ليـس للمحكمـة أن 

تعتمـد خبـرة جـرت في خصومـة أخرى مادامت لـم تجر تحت 

.١999/١١/9 تـا   ١١٧٢ قـرار  أسـاس١٧٧8  قضيـة  إشـرافها(( 

شروط صحة الخبرة:

هنـاك شـروط عامـة لـكل أنواع الخبرة يجـب توافرها ليكون 

التقريـر المقـدم مبنيـًا علـى أسـس علميـة وقانونية سـليمة 

يمكـن االعتمـاد عليـه كأسـاس للحكم نذكـر أهمها:

واالختصـاص  المعرفـة  أصحـاب  مـن  الخبيـر  يكـون  أن   -

بجـدول  ومسـجاًل  فيـه-  الخبـرة  إجـراء  المطلـوب  بالمجـال 

الخبـراء المعتمـد مـن وزارة العـدل ))األمـور الفنيـة ال يمكـن 

إثباتهـا إال بالخبـرة والتـي يجـب أن تتـم مـن خبيـر مختـص(( 

.١995/5/١6 تـا   85 قـرار   83 أسـاس  نقـض 

- قـرار إجـراء الخبـرة يصـدر مـن المحكمـة الناظـرة بالدعـوى 

إذا رأت ضـرورة لذلـك- أو بنـاًء على طلب الخصوم- ويجب 
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وتحـدد  واضـح،  بشـكل  محـدده  ماديـة  واقعـة  علـى  يـرد  أن 

قانـون   ١4٠ المـادة  حسـب  أيضـًا  الخبـراء  أتعـاب  المحكمـة 

بينـات.

المحكمـة  تأخـذ  وال  المحكمـة،  بإشـراف  الخبـرة  تجـري   -

بـأي خبـرة جاريـة بدعـوى أخـرى أو خـارج مجلـس القضـاء ))ال 

يجـوز للمحكمـة أن تعتمـد الخبـرات التـي لـم تجـر بحضـور 

الطرفيـن والتـي لـم تشـرف عليهـا(( نقـض أسـاس ٢6١ قـرار 

.١996/3/٢3 تـا   ١43

الشـكلية  لشـروطه  مسـتوفيًا  التقريـر  يكـون  أن   -

سـليمة،  ومهنيـة  فنيـة  أسـس  علـى  ومبنيـًا  والقانونيـة- 

لوقائـع  ومسـتنداً   - والغمـوض  التناقـض  عـن  وبعيـداً 

مـن   ١ الفقـرة  حسـب  بالملـف  المبـرزة  والوثائـق  الحـادث 

المادة ١5١ قانون بينات، وما اسـتقر عليه االجتهاد القضائي 

))يجـب أن تكـون الخبـرة محـددة المعالـم محيطـة بالنـزاع 

متعلقـة بـه مـن جميـع جوانبـه(( نقـض أسـاس 5٠١ قـرار 3١6 

.١995/3/١9 تـا 

البحـث  وعـدم  المحكمـة  بقـرار  التقيـد  الخبـراء  علـى   -

مـن  هـي  التـي  الدعـوى  لموضـوع  القانونيـة  بالنواحـي 

فيهـا. بالبـت  الحـق  صاحبـة  المحكمـة  اختصـاص 

بالخبـرة  توافرهـا  الواجـب  الشـروط  تتحقـق  لـم  حـال  وفـي 

والحكـم  الهـدر  ومسـتوجبة  للقانـون  مخالفـة  اعُتبـرَت 

عليـه  اسـتقر  مـا  وهـذا  النقـض،  يسـتحق  عليهـا  المبنـي 

الشـأن. بهـذا  القضائـي  االجتهـاد 

 صاحية المحكمة في إجراء الخبرة:

يحـق للمحكمـة أن تقـرر الخبـرة مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاء 

علـى طلـب الخصـوم، كمـا سـبق بيانـه. عـدَّ القانـون الخبرة 

هـو  وهـذا  مرفوعـة،  دعـوى  بصـدد  تقـرر  للتحقيـق  وسـيلة 

مسـتقلة  بصـورة  الخبـرة  إلـى  اللجـوء  يجـوز  أنـه  إال  األصـل، 

يسـتلزم  أمـر  تحقيـق  فـي  العجلـة  يتطلـب  األمـر  كان  إذا 

معرفـة فنيـة، عندئـٍذ تتم مراجعة قاضي األمور المسـتعجلة 

بدعـوى أصليـة إلجراء الخبرة، وعندما تقرر المحكمة اللجوء 

إلـى الخبـرة بوصفهـا مبـدأ عامـًا فإنهـا تطلـب مـن الخصوم 

أن يتفقـوا علـى اختيـار خبيـر أو ثالثـة خبـراء، وإن لـم يتفقـوا 

قامـت هـي بتسـمية الخبـراء.

المحكمـة  تقـرره  جوازيـًا  أمـراً  بالخبـرة  االسـتعانة  تبقـى 

فـي  الفصـل  احتـاج  كلمـا  النـزاع  موضـوع  فـي  تنظـر  التـي 

الدعـوى إلـى التحقـق مـن بعـض المسـائل الفنيـة التـي ال 

يمكـن التأكـد منهـا اال بوسـاطة مـن كانـت لـه معرفـة فنيـة 

والوثائـق  الدعـوى  دراسـة  المحكمـة  وعلـى  متخصصـة، 

واألدلـة المعروضـة أمامهـا قبـل تقريـر إجـراء الخبـرة، وذلـك 

أن  المحكمـة  رأت  فـإذا  التقاضـي-  أمـد  إطالـة  لعـدم 

التأميـن ال يغطـي  أو أن عقـد  المدعـي غيـر محـق بادعائـه، 

لاللتـزام  الُمنشـئة  العقـد  شـروط  أن  أو  الحـادث،  تاريـخ 

ويجـب  الخبـرة  إجـراء  مـن  فائـدة  ال  عندهـا  محققـة  غيـر 

))علـى  مباشـرًة  الدعـوى  بـرد  القـرار  اتخـاذ  المحكمـة  علـى 

مـن  التحقـق  قبـل  الخبـرة  بإجـراء  التسـرع  عـدم  المحكمـة 

قـرار  أسـاس ٢١٧  الطرفيـن(( نقـض  ادعـاءات ودفـوع  صحـة 

١٢٢ تـا ١99٧/3/١5، إال أن صالحيـة القاضـي فـي اللجـوء إلـى 

التحقيـق الفنـي والخبـرة ليسـت مطلقـة بـل ترتبـط بمـدى 

حاجـة الدعـوى لالسـتعانة بأهل االختصـاص للوصول لقرار 

النـزاع. يحسـم  عـادل 

حجية الخبرة ومدى تقيد المحكمة بها:

عندما تقرر المحكمة إجراء الخبرة على واقعة مادية معينة 

متعلقـة بالدعـوى الناظـرة بها، ويصدر تقريـر الخبراء، يكون 

التقريـر فـي  اعتمـاد هـذا  الصالحيـة فـي  للمحكمـة مطلـق 

حكمهـا أو عـدم األخـذ بـه، مـع وجـوب تعليـل قرارهـا- ومـن 

ثـم فالخبـرة ليسـت ملزِمـة للمحكمـة، وال تخـرج عـن كونهـا 

مشـورة فنيـة، وال تشـكل بحـد ذاتها دليل إثبـات كاماًل يُبنى 

التـي تقّيمهـا  الموضوعيـة  األمـور  الحكـم ألنهـا مـن  عليـه 

رأي  تقييـم  ))إن  القانـون  وقواعـد  أسـس  وفـق  المحكمـة 

الخبـراء يعـود لمحكمـة الموضـوع وال معقـب عليهـا فـي 

ذلـك مادامـت الخبـرة المعتمـدة غيـر مشـوبة بـأي نقـص أو 

وفـي   ،١998/3/9 تـا   3١٧ قـرار   ١٠٧9 أسـاس  نقـض  غمـوض(( 

هـذا المجـال للمحكمـة عـدة خيـارات فـي كيفيـة التعامـل 

مـع الخبـرة الجاريـة وهـي:

ببعـض  األخـذ  أو  كليـًا،  الخبيـر  تقريـر  اعتمـاد  للمحكمـة   -

أو تأخـذ  التعليـل،  الباقـي مـع  ٓاراء، وتطـرح  مـا جـاء فيـه مـن 

بنتيجـة التقريـر مـع بنـاء رأيهـا علـى أسـباب أخـرى ))مـن حـق 

الزاوية القانونية
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المحكمـة االقتنـاع بالخبـرة الجاريـة أمامهـا وطـرح مـا عداهـا 

.١99٧/4/١4 تـا   364 قـرار   6١4 أسـاس  نقـض  أدلـة((  مـن 

- للمحكمـة أال تأخـذ بتقريـر الخبيـر إذا رأت أن الخبـرة مخالفـة 

لوقائـع الدعـوى واألدلـة المطروحـة فيهـا وهنـا يجـب عليهـا 

التعليـل حتـى ال يكـون القـرار عرضـًة للنقـض سـنداً للمـادة 

وإذا  المحكمـة،  يقيـد  ال  الخبيـر  ))رأي  البينـات  قانـون   ١55

بيـان  عليهـا  وجـب  الخبيـر  لـرأي  خالفـًا  المحكمـة  حكمـت 

بعضـه((  أو  كلـه  الـرأي  هـذا  إهمـال  أوجبـت  التـي  األسـباب 

علـى  ))يجـب  أيضـًا  القضائـي  االجتهـاد  أكـده  مـا  وهـذا 

المحكمـة أن تبيـن األسـس التي دعتها لطـرح الخبرة وعدم 

.١993/١١/٢٢ تـا   3١٧٢ قـرار   ١5٢٧ أسـاس  نقـض  بهـا((  األخـذ 

- للمحكمـة أن تقـرر دعـوة الخبير ومناقشـة تقريره، وتطلب 

خبرتـه  فـي  وردت  التـي  واألخطـاء  النواقـص  اسـتدراك  منـه 

سـنداً للمـادة ١54 قانـون بينـات ))للمحكمـة أن تأمـر بدعـوة 

الخبيـر لحضـور الجلسـة إذا رأت فـي تقريـره نقصـًا، أو إذا رأت 

فـي  للفصـل  والزمـة  معينـة  مسـائل  فـي  تسـتوضحه  أن 

الدعـوى((.

- للمحكمـة أن تعيـد الخبـرة مجـدداً إذا رأت عـدم صالحيتهـا 

أو مخالفتهـا للقانـون، أو عـدم كفايـة اإليضاحـات المقدمـة 

مـن الخبيـر سـنداً للفقـرة 3 مـن المـادة ١54 بينـات ))ولهـا إن 

أو  تأمـر مـن تلقـاء نفسـها  رأت عـدم كفايـة اإليضاحـات أن 

بنـاًء علـى طلـب الخصـوم بالقيـام بتحقيـق جديـد أو عمـل 

ٓاخـر((،  خبيـر  إلـى  أو  نفسـه  الخبيـر  إلـى  بـه  تعهـد  تكميلـي 

أو  الخبـرة بأخـرى مماثلـة لهـا،  إعـادة  وهنـا يجـوز للمحكمـة 

عـدد  يقـل  أال  علـى  ـ  لذلـك  ضـرورة  وجـدت  إن  ـ  منهـا  أعلـى 

إعادتهـا،  تقـرر  التـي  الخبـرة  فـي  العـدد  عـن  الجـدد  الخبـراء 

فـي  األغلبيـة  رأي  لترجيـح  فرديـًا  الخبـراء  عـدد  يكـون  وأن 

حـال االختـالف بينهـم، بـأن تكـون الخبـرة ثالثيـة أو خماسـية 

حسـب اجتهـاد محكمـة النقـض ))ليـس مـا يمنـع مـن إعـادة 

الخبـرة مـن خبيـر واحـد دون ثالثـة خبراء(( نقض أسـاس ٢5٧٠ 

أن  تسـتدعي  ال  الخبـرة  إعـادة  ))إن   ١999/5/١8 تـا   ١٧65 قـرار 

تكـون بخبـراء يفـوق عددهـم عـدد الخبـراء فـي الخبـرة التـي 

العـدد  عـن  الخبـراء  عـدد  يقـل  أال  يجـب  وإنمـا  إعادتهـا،  تقـرر 

بعـدد  تتـم  الخبـرة  فإعـادة  إعادتهـا-  تقـرر  التـي  الخبـرة  فـي 

خبـراء الخبـرة السـابقة، أو بعـدد يفـوق عـدد الخبـراء بالخبـرة 

 -٢٠٠٠/١١/٢9 تـا   349١ قـرار   4٢٧3 أسـاس  نقـض  السـابقة(( 

طلـب  بقبـول  ملزمـة  غيـر  المحكمـة  تبقـى  ذلـك  ورغـم 

الخبـرة صحيحـة  األطـراف وكانـت  أحـد  بـه  تقـدم  إذا  اإلعـادة 

ومقنعـة للمحكمـة، وهـذا مـا أكـده االجتهـاد القضائي ))إن 

أحـد  لطلـب  تحقيقـًا  الخبـرة  بإعـادة  ملزمـة  غيـر  المحكمـة 

الخصـوم مادامـت مقتنعـة بالخبـرة وبموافقتهـا لألصول(( 

الخبـرة  ))إعـادة   ١99٢/3/4 تـا   36٢ قـرار   3٢6٢ أسـاس  نقـض 

متروكـة لقناعـة قاضـي الموضـوع، وهـو غيـر ملـزم بذلـك 

إذا لـم تبيـن أسـباب سـائغة إلعادتهـا(( نقـض أسـاس 3٢١٢ 

.١99٧/١١/9 تـا  قـرار ١95٢ 

المتعلقـة  األساسـية  النقـاط  أوضحنـا  قـد  نكـون  وبهـذا 

بالخبـرة، وبقـي أن نقـول: إن توجـه بعـض المحاكـم إلجـراء 

أمامهـا والسـيما دعـاوى  المطروحـة  الدعـاوى  خبـرات علـى 

حـوادث السـير، واعتمـاد مـا يقولـه الخبـراء مـن دون دراسـة 

وتدقيـق كاف مـن خـالل إصـدار األحـكام وفـق تلـك التقاريـر، 

حتى وإن كانت مخالفة لوقائع الحادث، ولحدود مسٔوولية 

جهة التأمين المحددة بالعقد، وما جاء بقرار رئاسـة مجلس 

الـوزراء بالقـرار ١9١5 لعـام ٢٠٠8.. قـد تكون تقاريـر الخبرة أحيانًا 

مخالفـة لمـا تـم إجـراؤه مـن معاينـات وقـت وقـوع الحـادث 

للمتضـرر  المحكمـة  مـن  المعيـن  الطبيـب  يعطـي  كأن 

عـن  الناتـج  الوظيفـي  للعجـز  مرتفعـة  نسـبًا  الحـادث  مـن 

الحـادث تخالـف مـا جـاء بتقريـر الطبيب الشـرعي الذي عاين 

المصـاب وقـت وقـوع الحـادث، وأحيانـًا تأتي التقاريـر الطبية 

بعـد  المعاينـة  رفضـوا  ألشـخاص  جسـدية  أضـراراً  متضمنـة 

الحـادث ألنهـم لـم يتـأذوا مـن الحـادث، أو صـدور تقاريـر خبـرة 

تتعلـق باألضـرار الماديـة الالحقـة بسـيارة المدعـي، تتضمـن 

مبالغـة فـي أسـعار القطـع وأجور اإلصـالح، أو تتضمـن أضراراً 

ليسـت ناتجـة عـن الحـادث، ولـم تذكـر فـي ضبـط الشـرطة، 

واعتمـاد المحكمـة علـى التقرير مـن دون التدقيق بصحة ما 

جـاء فيـه، وهـذا التوجـه يجعـل مـن المحكمـة غيـر منصفـة 

بقرارهـا، ولـم تقـم بدورهـا الـذي أوجبـه القانـون فـي تحقيـق 

ثقـة  يضعـف  مـا  المتخاصميـن،  بيـن  الضـرر  وجبـر  العـدل 

المتقاضيـن بحياديـة المحكمـة، ويجعـل قرارهـا مسـتوجبًا 

النقـض.
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مصطلحات التأمين

    Risk assumption

هــذا  يكــون  الوقوع،بحيــث  محتملــة  لخســارة  شــخص  تحمــل 

الشــخص علــى علــم باحتمــال وقــوع الخطــر وفــي نفــس الوقــت 

ال يقــوم بالتأميــن عليــه ، علمــًا بــأن ســوق التأميــن توفــر غطــاء 

التأميــن المناســب لهــذا الخطــر .ويعتبــر تحمــل الخطــر أحــد صــور 

إدارة الخطــر .

 Pool

مجمــع  وينشــأ  النســبي  التأميــن  إعــادة  اشــكال  مــن  شــكل 

التأميــن عندمــا يقــوم عــدد مــن المٔومنيــن باالتفــاق فيمــا بينهــم 

علــى المشــاركة فــي تأميــن نــوع خــاص مــن األخطــار ،كل حســب 

حصــة معينــة.

 Lose event

التــي  المطالبــات  مجمــوع  عــن  للتعبيــر  يســتعمل  مصطلــح 

يدفعهــا المٔومــن أو معيــد التأميــن نتيجــة حادثــة واحــدة كالزلــزال.

Indirect business

أعمال غير مباشرة:
أعمــال التأميــن التــي يحصــل المٔومــن عليهــا عــن طريــق وســيط 

فــي  المشــاركة  ســبيل  علــى  ٓاخــر  مٔومــن  طريــق  عــن  أو  تأميــن 

التأميــن. وهــي تتميــز بذلــك عــن أعمــال التأميــن التــي يحصــل 

المٔومــن عليهــا مــن المٔومــن لــه مباشــرة.

 

Split risk

خطر مجزأ:
يطلــق هــذا التعبيــر علــى الخطــر الــذي يتــم التأميــن عليــه لــدى 

مٔومنيــن مختلفيــن أو شــركتي تأميــن مختلفتيــن كتأميــن أعمــال 

ــر  المقاولــة لــدى مٔومــن وتاميــن المســٔوولية المدنيــة تجــاه الغي

بشــأن نفــس األعمــال لــدى مٔومــن ٓاخــر أو شــركة أخــرى .
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وإدراك  فهم  بين  يجمع  من  بأنه  االكتواري  الخبير  يُعرَّف 
واإلحصاءات  الرياضيات  علوم  في  والتطبيقات  النظريات 

واالقتصاد والعلوم المالية، ويستخدم ذلك في قياس المخاطر 

المستقبلية، ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكالت، 

ويمكن لالكتواري أن يسهم في نقاط كثيرة في مجاالت التقاعد 

عمله  مجاالت  ومن  المختلفة،  وتغطياته  بأنواعه  والتأمين 

االستثمار،  عوائد  وتحليل  والمٔوسسات،  الشركات  أعمال  تطوير 

للمٔوسسات  العامة  المصاريف  وتحليل  المخاطر،  تطور  وتحليل 

والشركات والعمل على تحقيق التوازن بين األصول وااللتزامات 

االحتفاظ  ومعدالت  التأمينية  التغطيات  وتسعير  األرباح،  وتوزيع 

من  العديد  في  المساهمة  وكذا  التأمين،  إعادة  اتفاقيات  في 

المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.

حاصــاًل  يكــون  أن  االكتواريــة  األعمــال  يمــارس  فيمــن  ويشــترط 

علــى شــهادة متقدمــة فــي تخصــص علــم الرياضيــات أو اإلحصــاء 

فــي  دبلــوم  أو  )ماجســتير  متقــدم  تدريــب  اجتيــاز  ثــم  الماليــة،  أو 

العلــوم االكتواريــة(، ويعــد عمــل الخبيــر االكتــواري أساســيًا ومهمــًا 

م اإلحصائيــات فحســب، وإنمــا  فــي القطــاع التأمينــي، فهــو ال يقــدِّ

يتعامــل بــكل المســائل الفنيــة واإلداريــة والماليــة، ويعــد مســٔوواًل 

نصائــح  مــن  التأميــن  لشــركة  يقدمــه  عمــا  كاملــة  مســٔوولية 

ومالحظــات ســواء فــي تســعير الوثائــق، أو الخدمــات، أو فــي تحديــد 

قواعــد القبــول واالختيــار.

عليــه  تقــوم  الــذي  األســاس  هــي  االكتواريــة  الدراســات  وتعــد 

حســابات تأميــن الحمايــة واالدخــار لدى أي شــركة تأمين، فبموجبها 

يتــم تحديــد قيمــة األقســاط التأمينيــة ارتباطــًا بمجموعــة متغيــرة 

مــن العوامــل كعمــر طالــب التأمينــن وحالتــه الصحيــة، ومعــدالت 

االســتثمار خــالل فتــرات التأميــن، والــرؤى المســتقبلية للمتغيــرات 

فــي قيمــة العمــالت، وفــي معــدالت التغييــر التــي يمكــن أن تطــرأ 

ــن منــه، ومنهــا  علــى عوامــل المٔوثــرة فــي تحقــق الخطــر المٔومَّ

 Mortality وفــي المعــدالت المقابلــة لجــداول الوفــاة ،Life Table
Table إضافــة إلــى حزمــة مــن المعلومــات عن معدالت ومٔوشــرات 
المصاريــف  تحديــد  أو  وتقديــر  واالستشــفاء،  والعجــز  الحــوادث 

التضخــم  بمعــدالت  المرتبــط  الفائــدة  ســعر  جانــب  إلــى  اإلداريــة 

بجــالء  تظهــر  االكتــواري  للخبيــر  الحرفيــة  البصمــة  إن  أي  والنمــو. 

فــي هــذا الفــرع التأمينــي، وإن كانــت موجــودة فــي باقــي الفــروع 

التأمينيــة األخــرى.

ونظــراً لهــذا الــدور المحــوري الــذي يُنــاط بالخبيــر االكتــواري كأحــد 

أهــم أصحــاب المهــن الحــرة المرتبطــة بنشــاطات التأميــن، فقــد 

بتحديــد  العمــل  تنظيــم  ولوائــح  والقوانيــن  األنظمــة  اهتمــت 

التأميــن: لــدى شــركات  التــي يتوالهــا الخبيــر االكتــواري  المهــام 

١. مراجعة المركز المالي للشركة.

٢. تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية.

3. تحديد نسب االحتفاظ.

4. تسعير المنتجات التأمينية للشركة.

5. تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.

6. االطــالع علــى السياســة االســتثمارية للشــركة وإبــداء توصياتــه 

عليهــا.

٧. إعداد تقرير سنوي عن مدى كفاية المخصصات.

سؤال يتكّرر طرحه

الخبير االكتواري ومهامه



1- هناك عدة عوامل اساسية مرتبطة بحساب قسط الخطر منها:
١- التكرار 

٢-  شدة الخطورة
3- المطالبات الكبيرة

4- تكلفة إعادة التأمين
5- جميع اإلجابات صحيحة 

2- من مهام المكتبب:
١- تقييم الخطر الذي يجلبه الشخص للشركة

٢- إتخاذ القرار بقبول الخطر أو رفضه
3- حساب القسط المناسب

4- جميع اإلجابات صحيحة

أسماء الرابحين في مسابقة العدد الماضي )26(:

رغدة شرتح - السٔوال الثاني )3000( ل.س

3- ماهي المنظمات التي يضمها مجلس منع الخسارة البريطاني )LPC( ؟

1

2

3

3000
S.P

3000
S.P

3000
S.P

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

مالحظة: كل إجابة تحمل تعلياًل  بسيطًا تعتبر غير مقبولة

27

جواب السؤال األول:
المكان التي تنتهي منه الرحلة 

الغرض من السفر ومدته 
الوثائق االجتماعية

جواب السؤال الثاني:
جميع اإلجابات صحيحة

جواب السؤال الثالث:
جميع اإلجابات صحيحة

حل مسابقة العدد 26
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ــن  إن وظيفــة التأميــن الرئيســة هــي نقــل الخطــر مــن المٔومَّ
ــه  ــن )شــركة التأميــن(. ولتســهيل نقــل الخطــر، فإن لــه إلــى المٔومِّ

تكــون  وأن  )المجمعــة(  المشــترك  التأميــن  نظــام  توافــر  يجــب 

التأميــن منصفــة وعادلــة. أقســاط 

أخطــار  فــي  المشــاركة  تريــد  التــي  األطــراف  نــون  المٔومِّ يجمــع 

متشــابهة وينشــئون لهــم وعــاء مشــتركًا لمواجهــة هــذه األخطــار 

نــون بعمــل وعــاء تأميــن واحــد، حيــث إن  ماليــًا. وال يقــوم المٔومِّ

صاحــب المصنــع لــن يرغــب أن يســهم فــي الخســائر التــي يتســبَّب 

فيهــا أصحــاب الســيارات والعكــس. ولذلــك هنــاك سلســلة مــن 

األوعيــة، إحداهــا للســيارات واألخــرى للمنــازل، وهكــذا.

متطابقــة،  ليســت  الوعــاء  إلــى  ل  تحــوَّ التــي  الفرديــة  واألخطــار 

العوامــل  اختــالف  حســب  مختلفــة  خطــر  درجــة  منهــا  فلــكل 

المســاعدة للخطــر الخاصــة بهــا وقــد يختلــف أيضــًا حجــم كل خطــر 

م كل مشــارك إســهامًا منصفــًا وعــاداًل  منهــا. ومــن الضــروري أن يقــدِّ

وفقــًا لدرجــة وحجــم الخطــر الخــاص بــه.

ويعمــل  يدعمــه  الخطــر  لنقــل  طريقــة  هــو  التأميــن  فــإن  لذلــك 

علــى نجاحــه الوعــاء المشــترك واألقســاط العادلــة. ويترتــب علــى 

بهــا  يتمتــع  الفوائــد  مــن  عــدد  للتأميــن  الرئيســة  الوظيفــة  هــذه 

التأميــن. حملــة وثيقــة 

1ـ راحة البال:

ــل  ــن مقاب ــة، ولك ــة معلوم ــو تكلف ــوع ه ــن المدف ــط التأمي إن قس

فــي حالــة وقــوع  أنــه  التأميــن وعــداً  يتلقــى حاملــو وثيقــة  ذلــك 

خســائر معينــة فإنهــم ســوف يتلقــون تعويضــًا ماليــًا. فهــم بذلــك 

يدفعــون نفقــة معروفــة صغيــرة نســبيًا مقابــل إمكانيــة تفــادي 

تكلفــة أكبــر غيــر معروفــة.

ويمنــح ذلــك حامــل وثيقــة التأميــن نفقــة راحــة البــال؛ التــي تمثــل 

الوظيفــة الرئيســة للتأميــن، ألنــه يشــعر باالطمئنــان لمعرفتــه أنــه 

ــر منزلــه أو شــركته( فإنــه ســيجد  فــي حالــة وقــوع كارثــة )كحريــق يدمِّ

التعويــض المالــي متوافــراً.

2ـ تحسين الخطر:

وتســتثمر  ومواردهــا  جهودهــا  التأميــن  شــركات  ــد  توحِّ مــا  غالبــًا 

وحــدة  تكــرار  معــدل  مــن  كل  تقليــل  لمحاولــة  طائلــة  مبالــغ 

مــن  للحــد  جديــدة  طرقــًا  ويدرســون  يســتثمرون  فهــم  الخســائر. 

الخســائر، كتجربــة وتطويــر معــدات مكافحــة الحرائــق، وأيضــًا طــرق 

فــي  لالشــتعال  القابلــة  غيــر  المــواد  واســتعمال  جديــدة،  إصــالح 

توعية تأمينية

فوائد التأمين
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الســيارات  إلصــالح  جديــدة  طــرق  وأيضــًا  االســتهالكية،  البضائــع 

واختبــارات التصــادم، وهكــذا. وقــد يتــم ذلــك بالتعــاون مــع أطــراف 

أخــرى لهــا االهتمــام ذاتــه )مثــل المصانــع والحكومــات ومكافحــي 

الحرائــق( وأحيانــًا يقومــون بذلــك بشــكل منفــرد.

حملــة  ينصحــون  عندمــا  المعرفــة  هــذه  بنقــل  يقومــون  وهــم 

وثائــق التأميــن لديهــم بكيفيــة تجنــب أو تقليــل األخطــار التــي 

قــد تواجههــم. ويــٔودي ذلــك إلــى خفــض تكاليــف المطالبــات، 

ومــن ثــم خفــض األقســاط. ومــن المزايــا اإلضافيــة األخــرى نجــد 

ثــم  ومــن  الحــوادث،  انخفــاض  تعنــي  المطالبــات  انخفــاض  أن 

تخفيــض المعانــاة الشــخصية، وانخفــاض حجــم أي خســارة، مــا 

المجتمــع. بالفائــدة علــى  يعــود 

فــإن  التأميــن؛  وثائــق  لحملــة  مباشــرة  فوائــد  هنــاك  أن  وكمــا 

كلــه. األعمــال  مجتمــع  يفيــد  أيضــًا  التأميــن 

3- تجنب احتجاز رأس المال:

ــذ  ــى أن تأخ ــتحتاج إل ــركات س ــإن الش ــن ف ــاك تأمي ــن هن ــم يك إذا ل

تدفــع  أن  مــن  وبــداًل  إصالحهــا.  وتكلفــة  الخســائر  أثــر  بالحســبان 

مبلغــًا صغيــراً معلومــًا مــن المــال )قســط التأميــن( فإنهــا ســتحتاج 

إلــى احتجــاز مبلــغ مــن رأس المــال تحســبًا ألي خســارة، والــذي كان 

يمكــن االســتفادة منــه فــي توســعة وتطويــر أنشــطتها التجاريــة 

)تكلفــة الفرصــة البديلــة(.

4- تشجيع المشاريع الجديدة:

إن إنشــاء أي نشــاط تجــاري جديــد يتطلــب اســتثماراً رأســماليًا غالبــًا 

مــا يتــم توفيــره مــن المســتثمرين أو المصــارف. وتمثــل أصــول 

الذيــن  للمســتثمرين،  الضمــان  عــادًة  التجــاري  النشــاط  وأربــاح 

التأميــن.  وجــود  لــوال  أموالهــم  اســتثمار  فــي  ســيترددون  كانــوا 

ــاري  ــاط التج ــارة النش ــى خس ــهولة إل ــٔودي بس ــد ي ــاًل ق ــق مث فالحري

األنشــطة  تكــون  مــا  وعــادًة  المــال،  رأس  ثــم  ومــن  بالكامــل، 

التجاريــة الجديــدة أكثــر عرضــة لألخطــار، ومــن ثــم فــإن التأميــن 

والمســتثمرين. للمقرضيــن  المالــي  الضمــان  يمثِّــل 

5-االستثمارات:

نيــن بصفتهــم القائميــن علــى نظــام التأميــن لديهــم  إن المٔومِّ

مبالــغ كبيــرة مــن األمــوال، مــا يحفزهــم علــى إقــراض واســتثمار 

أموالهــم تحــت أيديهــم. وهنــاك فــرق زمنــي بيــن تحصيــل أقســاط 

الفــرق  هــذا  يصــل  وقــد  التأمينيــة.  المطالبــات  ودفــع  التأميــن 

الزمنــي الــى ســنوات فــي حالــة التأميــن علــى الحيــاة. إن هــذه 

األمــوال ال تتــرك مــن دون اســتخدام، ولكنهــا متاحــة لالســتثمار، 

ــن  نــون باســتثمار هــذه األمــوال لمصلحــة المٔومَّ وتقــوم المٔومِّ

لهــم.

مــن  كبيــرة  مجموعــة  فــي  األمــوال  هــذه  نــون  المٔومِّ يســتثمر 

أســهم  فــي  المباشــر  االســتثمار  بيــن  تتــراوح  االســتثمارات 

الشــركات، وتوفيــر القــروض للصناعــات والحكومــات، واالســتثمار 

فــي العقــارات والســندات الماليــة ذات العائــد الثابــت الفائــدة. 

ال  والشــركات  األفــراد  ٓاالف  يدفعهــا  التــي  الصغيــرة  فاألقســاط 

تُحتجــز، ولكنهــا تــدور مــع عجلــة االقتصــاد وتســاعد فــي تحفيــز نمــو 

القومــي. االقتصــاد 

لقــد علمنــا الفوائــد التــي يمنحهــا التأميــن لحملــة وثائــق التأميــن 

االقتصــاد  علــى  بالفوائــد  يعــود  أيضــًا  وأنــه  األعمــال،  ومجتمــع 

القومــي.

6 -االستيراد والتصدير:

البــالد،  تتبادلهــا  التــي  الخدمــات  باقــي  التأميــن خدمــة مثــل  إن 

وعليــه فــإن البلــد التــي تبيــع التأميــن هــي بلــد مصــدرة للتأميــن، 

والبلــد التــي تشــتريه هــي بلــد مســتوردة. وبمــا أن التأميــن منتــج 

غيــر  »إيــرادات  أنــه  علــى  يصنَّــف  فإنــه  )خدمــة(،  ملمــوس  غيــر 

الســياحة  المنظــورة  غيــر  اإليــرادات  أيضــًا  وتشــمل  منظــورة«. 

والمصــارف.

ضخــم  بشــكل  تســتثمر  التــي  الكبيــرة  الشــركة  فــإن  وبالطبــع 

فــي صــورة مصنــع ومعــدات ســتحتاج إلــى حمايــة هــذا االســتثمار. 

وإذا لــم يكــن لــدى الدولــة صناعــة تأميــن، أو كان لديهــا صناعــة 

تأميــن غيــر كافيــة؛ فــإن مثــل هــذه الشــركة ســترتب للتأميــن علــى 

ممتلكاتهــا خــارج البــالد، ومــن ثــم ســتكون هــذه البلــد مســتوردة 

لخدمــات التأميــن. أمــا البلــد األجنبيــة التــي توفــر أو تبيــع التأميــن 

مصــدرة  بلــد  فإنهــا  وعليــه  التأميــن،  أقســاط  تتلقــى  فســوف 

لخدمــات التأميــن.

7-النقد األجنبي:

تتــم الصفقــات الدوليــة بعملــة البلــد المصــدرة، وتعانــي العديــد 

األجنبــي هــو ســلعة  النقــد  بينمــا  العملــة،  البــالد مشــكلة  مــن 

صناعــة  فــإن  وشــرائها.  بيعهــا  علــى  الســيطرة  يمكــن  قّيمــة 

االحتفــاظ  علــى  والقــادرة  ماليــًا  والســليمة  الراســخة  التأميــن 

إلــى  حاجتهــا  تخفيــض  فــي  البــالد  تلــك  ستســاعد  بأخطارهــا 

األجنبيــة. العملــة 
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أخبار التأمين المحلية
المهندس ٕاياد زهراء مديرًا عامًا للمٔوسسة العامة السورية للتٔامين

المهندس سامر العش مديرًا عامًا لهئية اإلشراف على التٔامين

»إياد زهراء« وظيفة مدير عام للمٔوسسة  الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتكليف المهندس  أصدر  رئيس مجلس 
العامة السورية للتأمين.

كما تضمن القرار إنهاء العمل بالمادة األولى من القرار رقم ٢١68 تاريخ ٢٠١4/8/6 المتضمنة الندب الجزئي للدكتور ياسر مشعل لوظيفة 

مدير عام المٔوسسة المذكورة.

يذكر أن المهندس إياد زهراء كان يشغل منصب األمين العام االتحاد السوري لشركات التأمين قبل هذا القرار.

وبدورنا أسرة مجلة »التأمين والمعرفة« نهنئ المهندس إياد زهراء، ونتمنى له كامل التوفيق والنجاح.

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتعيين المهندس سامر العش بوظيفة مدير عام هيئة اإلشراف 
على التأمين، وإنهاء العمل بالقرار المتضمن الندب الجزئي للدكتور عمار ناصر ٓاغا لوظيفة مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين.

يذكر أن المهندس سامر العش شغل منصب األمين العام في االتحاد السوري لشركات التأمين، ومٔوخراً مدير عام شركة كير كارد إلدارة 

النفقات الطبية.

أسرة مجلة »التأمين والمعرفة« تهنئ المهندس سامر العش وتتمنى له كل التوفيق والنجاح.

أخبار التأمين

د. محمد عبادة المراد أمينًا عامًا لالتحاد السوري لشركات التأمين

تم  تعيين الدكتور محمد عبادة المراد أمينًا عامًا لالتحاد السوري لشركات التأمين 
وذلك خالل الجلسة الثالثة عشر من اجتماع مجلس إدارة االتحاد في ٢٠١٧/٧/١٢ .

األعمال  إدارة  في  دكتوراه  شهادة  على  حاصل  المراد  عبادة  محمد  الدكتور  أن  يذكر 

من جامعة مصر األمريكية الدولية وعلى ماجستير في إدارة أعمال من جامعة دمشق 

وجامعة أتونوما باسبانيا وخريج جامعة حلب /هندسة ميكانيك/ 

- مدرب معتمد من األكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير

AIC4T مدرب معتمد من المركز األمريكي الدولي للتدريب -

- محكم معتمد من الغرفة العربية للتحكيم والتوفيق في العقود الهندسية وعقود 

التأمين

 ويتمتع الدكتور محمد عبادة المراد بخبرة تأمينية ال يستهان بها إذ سبق له العمل في 

العديد من شركات التأمين السورية. 

أسرة االتحاد السوري لشركات التأمين تبارك بدورها تعيين الدكتور محمد عبادة المراد 

كأمين عام لالتحاد وتتمنى له التوفيق والنجاح .
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بنك سورية الدولي اإلسالمي يوزع أسهمًا مجانية على مساهميه
ويرفع رأسماله  12.5% تقريبًا 

وافقت  الهيئة العامة لمساهمي 
عقدت  التي  اإلسالمي  الدولي  سورية  بنك 

 ٢٠١٧\4\٢6 بتاريخ  دمشق  شيراتون  فندق  في 

واالحتياطيات  المتحققة  األرباح  توزيع  على 

والخاص(  )القانوني  للرسملة  القابلة 

على  مجانية  منحة  أسهم  شكل  على 

الرأسمال  من   ٪١٢.5 نحو  بواقع  المساهمين 

قيمة  وتبلغ   ،٢٠١6/١٢/3١ تاريخ  في  القائم 

ليرة  مليار   ١.٠6٢ نحو  للتوزيع  القابلة  المبالغ 

سورية بواقع سهم واحد لكل ثمانية أسهم، 

المجانية  األسهم  هذه  توزيع  يتم  وسوف 

بعد إتمام كل اإلجراءات الالزمة مع الجهات الوصائية، ويصبح رأسمال البنك بعد توزيع األسهم المجانية نحو 9.56١ مليارات ليرة سورية.

وقدم الدكتور عزيز صقر رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي رئيس الجلسة عرضًا لنتائج أعمال البنك حتى نهاية عام ٢٠١6 

والذي شهد أداًء جيداً على الرغم من الظروف التي تعيشها سورية، فحقق البنك أرباحًا صافية بعد الضريبة ومن دون األرباح الناتجة عن 

إعادة تقييم مركز القطع البنيوي بلغت 4.١ مليارات ليرة سورية محققًا نمواً نسبته 395٪، مقارنة بأرباح عام ٢٠١5، حيث كانت نحو 83٠ 

مليون ليرة، بينما بلغت أرباح البنك بعد الضريبة ومع احتساب األرباح الناتجة عن إعادة تقييم القطع البنيوي نحو ١١.6 مليار ليرة سورية.

وبين صقر أن البنك استمر باستراتيجيته في الحفاظ على حقوق المساهمين، وزيادة إجمالي الموجودات، والعمل على زيادة الدخل 

الخدمات المصرفية اإلسالمية بأفضل  بالليرة السورية عبر توفير أحدث  النمو باإليداعات وخاصة  األرباح، وتحقيق  التشغيلي، وتعظيم 

التي  اآلمنة  االقتصادية  الجدوى  الجديـــدة وفق شروط  التمويالت  األمثل لإليداعات عبر منح  التوظيف  إلى استمرار  المواصفات، إضافة 

تضمن حقوق البنك- فتم تمويل المشـروعات المتنوعة، وتلبية شرائح واسعة من العمالء، لنٔوكد لهم مجدداً أننا على قدر كبير من 

ثقتهم.

من جانبه بين السيد عبدالقادر الدويك الرئيس التنفيذي للبنك أن الموجودات نمت بنسبة بلغت 453٪ في عام ٢٠١6 ليتخطى مجموع 

أصول البنك حاجز ٢٠١ مليار ليرة مقابل ١3١ مليار ليرة في ٢٠١5، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين نحو .8٢6 مليارات ليرة في ٢٠١6 مقابل 

١5.٢ مليار ليرة في ٢٠١5 بمعدل نمو قدره ٧6٪، كما بلغ إجمالي حجم المحفظة التمويلية للبنك نحو 48.٧ مليار ليرة، بينما بلغ إجمالي 

الدخل التشغيلي نحو ١3.٢ مليار ليرة مقابل 38. مليار ليرة سورية في ٢٠١5 وبنسبة نمو بلغت 6٠٪، كما بلغ إجمالي اإليداعات لدى البنك 

حتى نهاية عام ٢٠١6 نحو ١٧١ مليار ليرة سورية مقابل نحو ١١5 مليار ليرة نهاية عام ٢٠١5 بنسبة نمو بلغت ٪49.

وأكد الدويك أنه على الرغم من التحديات التي تعيشها سورية في ظل األزمة الحالية، وفي ظل الحظر المفروض عليها، والذي كان 

لها تأثير سلبي في الوضع االقتصادي وفي القطاع المصرفي- إال أننا في بنك سورية الدولي اإلسالمي ـ وبحمد اهلل تعالى ـ استطعنا 

التخفيف إلى أقصى حد ممكن من التأثيرات السلبية لألزمة، وتحقيق نمو وتطور ايجابي على مختلف األصعدة، ما مكننا من المحافظة 

على مكانتنا المتميزة ضمن القطاع المصرفي السوري، وأوضح الدويك أن البنك سيواصل العمل والجهد من أجل تحقيق نتائج أكثر 

تميزاً خالل الفترة المقبلة.

حضر االجتماع مندوبون عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومصرف سورية المركزي، وهيئة األوراق واألسواق المالية، وأعضاء 

هيئة الرقابة الشرعية، وعدد كبير من المساهمين ورجال الصحافة واإلعالم.

يذكر أن بنك سورية الدولي اإلسالمي تأسس برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية، وقام برفعه ليصل إلى نحو 8.5 مليارات ليرة، وبدأ 
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الثالث  الربع  في  المصرفية  أعماله  تقديم 

من عام ٢٠٠٧، ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه ٢5 

المناطق  مختلف  في  منتشراً  ومكتبًا  فرعًا 

إلى  البنك  عمالء  عدد  ووصل  السورية، 

عام  نهاية  حتى  متعامل  ألف   ١9٠ من  أكثر 

السورية  البنوك  أكبر  من  البنك  ويعد   ،٢٠١6

حيث  المساهمين،  عدد  حيث  من  الخاصة 

ومن  مساهم،  ألف   ١3 نحو  عددهم  بلغ 

الخدمات  وتقديم  توفير  البنك  غايات  أهم 

اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  وفق  المصرفية 

واالستثمار  التمويل  أعمال  وممارسة 

جميع  في  الفائدة  أساس  غير  على  القائمة 

التمويل  عملية  في  بالمساهمة  البنك  قيام  خالل  من  سورية،  في  االقتصادية  التنمية  عملية  في  والمساهمة  وأشكالها،  صورها 

واالستثمار الالزمة لتلبية احتياجات المشاريع اإلنمائية المختلفة بما ينسجم مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم 

ومتصاعد في الربحية وفي معدالت العائد على حقوق المساهمين.
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Issue 27

أخبار التأمين العربية
انطالق فعاليات المٔوتمر الدولي

السادس للتامين )مٔوتمر العقبة 2017(

افتتح  األميــن العــام المفــوض لشــٔوون ســلطة العقبــة االقتصاديــة، محمــود خليفــات، يــوم الثالثــاء ٢٠١٧/5/١6 فعاليــات المٔوتمر 
الدولــي الســادس للتأميــن )مٔوتمــر العقبــة ٢٠١٧(، والــذي ينظمــه االتحــاد األردنــي 

لشــركات التأميــن بالتعـــاون مــع االتحــاد العــام العربــي للتأميــن.

واالضطرابــات  واالقتصاديــة  الماليــة  واألزمــات  التحديــات  إن  خليفــات:  وقــال 

التجــارة  حركــة  وتراجــع  االقتصــاد،  تباطــٔو  فــي  كبيــر  بشــكل  أســهمت  اإلقليميــة 

البينيــة، ونقــل البضائــع، وتدفــق االســتثمارات بســبب حالــة الشــك وعــدم اليقيــن؛ 

حيــث لــم يكــن االقتصــاد الوطنــي بمنــأى عــن تبعــات هــذه األزمــات، إال أن صناعــة 

لــة ومســاندة لــكل النشــاطات التجاريــة واالقتصاديــة  التأميــن هــي صناعــة مكمِّ

علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي، وخاصــة فــي مجــاالت النقــل البحــري والتجــارة 

اإللكترونيــة ومــا يشــوبها مــن مخاطــر.

مــن جانبــه، أكــد أميــن عــام االتحــاد العــام العربــي للتأميــن عبــد الخالــق رؤوف خليــل 

أهميــة مٔوتمــر العقبــة للتأميــن الــذي يعــد مــن أهــم المٔوتمــرات اإلقليميــة التــي 

مــن  التأميــن،  مجــال  فــي  ومســتحدث  جديــد  كل  علــى  الضــوء  بإلقــاء  تُعنــى 

خــالل توفيــر منصــة للمعنييــن بصناعــة النقــل والتأميــن البحــري لتبــادل األفــكار 

واآلراء حــول المخاطــر والتحديــات الجديــدة التــي تواجــه هــذه الصناعــة، إضافــة 

الــى مناقشــة المٔوتمــر للعديــد مــن المواضيــع التــي تخــص قطــاع التأميــن وإدارة 

المخاطــر واســتيعاب الصدمــات واحتــواء األزمــات، مشــيراً الــى حجــم الجهــود التــي 

القائمــون علــى االتحــاد األردنــي لشــركات األميــن فــي ســبيل ديمومــة  يبذلهــا 

انعقــاد هــذا المٔوتمــر وإنجــاح أعمالــه.

وأشــار خليــل إلــى أن األحــداث اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي بعــض البلــدان العربيــة 

اإلرهــاب  أخطــار  مســألة  لطــرح  الحاجــة  ظهــور  أهميــة  فــي  أســهمت  مٔوخــراً 

وكيفيــة مواجهتهــا تأمينيــًا، باعتبــار أن كل خســارة تقــع نتيجــة تحقــق أي مــن 

ــو  ــتمرارها ه ــي، واس ــاد الوطن ــائر االقتص ــار خس ــي إط ــدرج ف ــا تن ــار إنم ــك األخط تل

الوطنــي. لالقتصــاد  اســتنزاف 

ــور  ــن الدكت ــركات التامي ــي لش ــاد األردن ــس إدارة االتح ــس مجل ــال رئي ــه ق ــن جانب م

علــي الوزنــي: إن التغييــرات المتســارعة التــي يشــهدها عالمنــا باتــت تٔوكــد مــن 

أخبار التأمين
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جديــد أن األقــدر علــى البقــاء اليــوم ليــس األســرع أو األقــوى، ولكنــه األكثــر قــدرة 

علــى التاقلــم والتكيــف مــع هــذه التغييــرات، حيــث إن مٔوتمــر العقبــة للتأميــن منــذ 

انطــالق أعمالــه فــي عــام ٢٠٠8 ُوجــد للبحــث فــي عناويــن مهمــة شــكلت تحديــات 

لقطــاع التأميــن فــي المنطقــة، وخصوصــًا فــي مجــال التأميــن البحــري واســتمر 

ــر أعمالــه مــن خــالل أوراق متخصصــة. المٔوتمــر فــي تطوي

وأشــار الوزنــي إلــى أن مٔوتمــر العقبــة ٢٠١٧ فــي دورتــه السادســة والــذي يحظــى 

بمشــاركة دوليــة واســعة ســيناقش ثالثــة محــاور تأمينيــة مهمــة تتمثــل فــي تأميــن 

أخطــار  وتأميــن  للشــركات،  المٔوسســية  المخاطــر  وإدارة  اإللكترونيــة،  الجرائــم 

العنــف السياســي، وهــي مــن أهــم المخاطــر التــي تواجــه األفــراد والمٔوسســات 

ــواء. ــد س ــى ح عل

الدوليــة  التأميــن  شــركات  ممثلــي  مــن  نخبــة  حضــره  الــذي  الحفــل  ختــام  وفــي 

والمحليــة وعــدد مــن المهتميــن ورجــال الصحافــة واإلعــالم تــم تكريــم كوكبــة 

مــن رواد ورجــال قطــاع التأميــن األردنييــن ممــن لهــم بصمــات راســخة فــي مســيرة 

صناعــة التأميــن محليــًا وعربيــًا، كمــا تــم تكريــم الشــركاء والداعميــن للمٔوتمــر.
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Issue 27نشاطات

يوم المرور العالمي »سالمتك غايتنا التزامك أملنا«

بمناســبة يــوم المــرور العالمــي وأســبوع المــرور العربــي 4-٢٠١٧/5/١٠ وتحــت 
التوجيــه  -إدارة  الداخليــة  وزارة  أطلقتــه  الــذي  أملنــا«  التزامــك  غايتنــا  »ســالمتك  شــعار 

مــرور دمشــق/  قيــادة شــرطة  بزيــارة  التأميــن  الســوري لشــركات  االتحــاد  قــام  المعنــوي، 
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هــذا  بمناســبة  لتهنئتهــم  المــرور  فــرع 

اليــوم، وتكريــم بعــض عناصــر الشــرطة 

المميزيــن بهدايــا رمزيــة، والتأكيــد علــى 

التعــاون الدائــم والمســتمر لنشــر الوعــي 

المــروري وأهميــة عقــد التأميــن اإللزامــي 

الســائقين. للســادة 

لشــركات  الســوري  االتحــاد  قــام  كمــا 

لإلخــوة  توعيــة  بحملــة  التأميــن 

الســائقين مــن خــالل توزيــع بروشــورات 

توعويــة ضمــن مدينــة دمشــق عــن طريق 

التوزيــع فــي الســاحات العامــة لســائقي 

اإللزامــي  التأميــن  ومراكــز  المركبــات 

أثنــاء زيــارة المواطنيــن لهــا إلجــراء عقــد 

ــادث  ــوع ح ــد وق ــية عن ــوات األساس ــات والخط ــات، التعليم ــي للمركب ــن اإللزام ــف بالتأمي ــورات: تعري ــذه البروش ــن ه ــي، تتضم ــن إلزام تأمي

التعويضــات. فــي  التأميــن  جهــة  التزامــات  يوضــح  جــدول  إلــى  إضافــة  ســير، 
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نشاطات

االتحاد السوري لشركات التأمين يقيم
حفل إفطار لمدراء شركات التأمين ولموظفي االتحاد

بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك ، أقــام االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن حفــل افطــار فــي مطعــم مــازة يــوم االثنيــن 
٢٠١٧/6/١9 لموظفــي االتحــاد بحضــور الســيد رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس إيــاد زهــراء والســادة أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد ومديــر عــام 

هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن وعــدد مــن مــدراء شــركات التأميــن باإلضافــة لموظفــي االتحــاد مــن األمانــة العامــة .
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نشاطات

مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين
في معرض التعليم الدولي

شــارك  االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن فــي معــرض التعليــم الدولــي الثانــي الــذي اقيــم فــي فنــدق الدامــا روز مــن ٢3 وحتــى 
٢5 تمــوز و الــذي يضــم افضــل الجامعــات والمعاهــد بهــدف زيــادة الوعــي والثقافــة التأمينيــة لــدى زوار المعــرض الــذي كانــت غالبيتهــم مــن 

الطــالب الجامعيــن .

كمــا قــدم الدكتــور عبــادة مــراد أميــن عــام االتحــاد الســوري لشــركات التأميــن محاضــرة خــالل المعــرض تحــت اســم دور التأمين فــي االقتصاد 

الوطنــي وإعــادة إعمار ســوريا 
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Insurance Awarences

I

What Is Risk Pooling in Insurance?

In insurance, the term “risk pooling” refers to the spread-

ing of financial risks evenly among a large number of 

contributors to the program. Insurance is the transference 

of risks from individuals or corporations who cannot bear 

a possible unplanned financial catastrophe to the capital 

markets, which can bear them easily -- at least in theory. 

The capital markets, meanwhile, are generally happy to 

take on risk from individuals and corporations -- in ex-

change for a premium they believe is sufficient to cover 

the risk.

History

Risk pooling is essential to the concept of insurance. 

The earliest known insurance policies were written some 

5,000 years ago, to protect shippers against the loss of 

their cargo and crews at sea. Any one of them would be 

devastated by the loss of a ship. But by pooling their re-

sources, these ancient businessmen were able to spread 

the risks more evenly among their numbers, so each paid 

a relatively small amount. Under the Babylonians, those 

receiving a loan to fund a shipment would pay an addi-

tional amount in exchange for a rider cancelling the loan 

if a shipment should be lost at sea.

Modern Insurance Policies

The insurance industry grew enormously, as individuals 

and businesses sought to protect themselves from eco-

nomic catastrophe by transferring their risks to an insur-

ance pool. We still have commercial shipping insurance 

-- just as we did in the ancient world -- and we also insure 

against such diverse risks as fires, floods, theft, auto acci-

dents, kidnap and ransom schemes, defaults on the part 

of our debtors, lawsuits and judgments, dying too early 

and even against the risk of living too long.

Risk and Premium

A class of professional experts in finance and probabili-

ty, called actuaries, work for insurance companies to at-

tempt to predict the probability and severity of risk. They 

also take lapse rates and interest rates or other expected 

rates of return on investment assets into account, with the 

goal of setting acceptable premiums. The premium is the 

cost of pooling one’s own risk with that of others via an 

insurance company and includes the insured’s share of 

expected claims costs, administrative expenses, sales and 

marketing expenses, and a profit for the insurer. If a pre-

mium payer is affected by a covered risk, the insurance 

company, and not the insured, takes the hit. If claims are 

higher than expected, however, the insurance compa-

ny may have to raise rates on policy holders across the 

board.

Insurable vs. Uninsurable Risks

Not every negative economic event is insurable. For risk 

pooling to be effective, the risk should be unforeseen and 

infrequent. If a negative event can be predicted in a cer-

tain case, it’s not a risk, but certainty -- and certainties 

are not insurable (with the possible exception of death, 

which is insurable because its timing is uncertain). Fur-

thermore, if a risk is too frequent, it cannot meaningfully 

be transferred to an insurance company, since the insur-

ance company would only pass on the cost of the nega-

tive occurrence to the pool of insureds, along with their 

expenses and profits. If nearly everyone in a risk pool is 

filing a claim, then they are likely better off not attempting 

to pool their risks at all but setting aside sufficient reserves 

to pay for them themselves.
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What is Insurance Underwriting?

UUnderwriting is the process of evaluating the risk of insuring 
a home, car, driver or individual, such as in the case of life 
insurance, to determine if it›s profitable for the insurance 
company to take the chance. After determining risk, the 
underwriter sets a price and establishes the insurance 
premium that will be charged in exchange for taking on 
that risk.
An insurance underwriter chooses who and what the 
insurance company will insure based on this risk assessment.
Underwriting is the «behind the scenes» work in an 
insurance company.
What Does an Insurance Underwriter Do?
• Reviews specific information to determine what the actual 
risk is
• Determines what kind of policy coverage or what perils 
the insurance company agrees to insure and under what 
conditions
• May restrict or alter coverage by endorsement
• Looks for proactive solutions that may reduce or eliminate 
the risk of future insurance claims
• Negotiates with your agent or broker to find ways to 
insure you when the issue isn›t so clear-cut
Underwriters are trained insurance professionals who 
understand risks and how to prevent them. They have 
specialized knowledge in risk assessment and use this 
knowledge to determine whether they will insure something 
or someone, and at what cost to the insured. The insurance 
underwriter is the insurance company›s appointed risk taker, 
the one who decides to take on the financial responsibility to 
the insured if he believes in the risk.
He reviews all the information your agent provides and 
decides if the company is willing to take a gamble on you.
Insurance Underwriting in Simple Terms

Insurance is a gamble. When you self-insure or decide to go 
without insurance, you›re basically saying that you›re sure 
nothing will happen so you›re not going to ask an insurance 
company to back your investments and you›ll take the full 
risk yourself.
When you ask an insurance company to assume that risk 
instead, it must have a way of deciding just how much of 
a gamble it›s taking and how likely it is that something will 
indeed go wrong. If the stakes are too high, the company 
won›t take on the risk. Arriving at this conclusion is a highly 
sophisticated process involving data and statistics that 
enable underwriters to predict the likelihood of most risks 
and charge premiums accordingly.  
How Is an Underwriter Different Than an Agent or Broker?
If the insurance underwriter is the gambler, then the agent or 
broker is the person who is selling the risks. The basic rules 
for coverage are usually outlined in an underwriting manual 
that›s provided to agents. The manual covers standard 
situations and rules. When a client meets these basic rules 
or criteria, the agent or broker can usually place the risk. 
This is known as the agent or broker›s binding authority.  
The risk is what you want to insure, such as your car, your 
home or your life. Placing the risk with an insurer means 
issuing you a policy. 
Insurance agents don›t typically have decision-making 
authority beyond the basic rules they›re given in the 
underwriting manual, but an agent may decline to insure 
you based on his knowledge of the insurance company›s 
underwriting department.
He can›t bend the rules or make special arrangements to 
offer you insurance on the insurance company›s behalf 
without the consent of the insurance underwriter.

Insurance Awarences
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Business whirlpool

Managing a business is not a simple task. To be involved 
in a business means that you have to adapt your behavior. 
Your goals & objectives must be integrated into the goals 
and objectives of the business. 
Your daily life, your Social activities and relationships will 
be affected; your family must familiarize the new routine 
(long working hours…..) and you must rescheduling your 
time to enhance your role in the new business.
Balancing between personal goals, business goals, 
personal plans and business plans is crucial. Dealing 
with short term and long-term expectations is necessary. 
Working on actual plans and future strategies is a fact, 
facing daily operations and long-term growth is required. 
Treating yours anxieties, employees concerns and facing 
the competitors’ are unavoidable points. 
Managing a business means a comprehensive view 
and a competence to deal with managerial levels, 
technical divisions and support departments. Be involved 
means keep in touch with customers, understand their 
expectations, increase their satisfaction, meet their 
needs.
Compliance is a very important matter, you have to be 
stick to business internal codes, polices, procedures, 
manuals, ethic and values. Managing the relation with 
regulatory bodies; be familiar with laws, regulations and 
instructions is lifeline.
Establishing a relationship with employees and 

colleagues needs respect more than friendship, it must 
be based on business roles, ethics, goals and values 
with the aim of addressing all staff for direct or indirect 
participation in achieving business goals.
Studying the market on a regular basis will be a steady 
task; following up market news and economic changes is 
compulsory. Understanding the culture and environment 
of the business is the main stone.
Trying to match the talent of your team with the required 
tasks is the hardest task, motivating the team especially 
in bad economic conditions needs a miracle, unifying 
the goals of your team with the business goals is the 
greatest achievement.
Protecting the assets, increasing company resources, 
handling the gaps between assets and liabilities, 
enhancing internal control, bridging up required systems, 
meeting contractual requirements need endurance.
All of the above will make you another person who is 
shrinking and living in its business roles more than its 
own special roles. Spending hours in work more than 
spending them with his family, talking about works more 
than its concerns. 
Business environment will be dominated thus you have 
to try to manage all your life aspects (family – business 
– social role …...) in the same time and that will be your 
first challenge. 

Insurance Awarences
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States, or appointed actuary in Canada.

For a property/casualty or liability insurer, most re-

serves are for insured events that have already oc-

curred. They are called claim reserves. Interestingly 

enough, the largest portion of claim reserves is typ-

ically those claims that the insurance company has 

not yet been notified about, incurred-but-not-reported 

reserves (IBNR). It is the job of the actuary who cal-

culates the reserves to estimate IBNR. In health insur-

ance, IBNR reserves are mostly for incurred but not 

fully developed claims, as reporting is faster.

For life insurance, on the other hand, most reserves 

are for insured events that have not occurred yet. 

They are called benefit reserves. In the basic life con-

tingencies you have learned how to calculate them 

on the net basis, i.e., only accounting for benefits 

(and thus the name – benefit reserves). However, in 

actuarial practice, you need to be also aware of all 

insurance company expenses, including the cost of 

capital, which is an expense in economic terms, and 

termed profit in accounting. The life insurance valu-

ation actuary must make certain that the company’s 

reserves and surplus are adequate, after accounting 

for benefits and expenses. When premiums are calcu-

lated to pay only for benefits, they are called benefit 

premiums, or net premiums. When expenses are also 

included, premiums are termed gross premiums or 

contract premiums. Valuation not including expenses 

is called net premium valuation, and if expenses are 

included, it is called gross premium valuation. Gross 

premium valuation is also called the Policy Premium 

Method in Canada.

In the process of valuation, actuary must consider the 

policy cash flows. Cash flows for a life insurance pol-

icy are: premiums, dividends, benefits. They do not 

depend on the accounting method, or reserving meth-

od used.

Traditional life insurance products have benefits and 

premiums known in advance, but there are also new 

design “dynamic” products (e.g., variable universal 

life), where all cash flows are flexible.

When analyzing cash flows, you must distinguish 

cash flows per unit in force (at the time of analysis) 

or per unit issued. For example, assume 500 policies 

issued, each with death benefit of $1000 and annual 

premium $40. Three years later 367 policies in force. 

Then:

- Premium per unit in force = $40.

- Premium per unit issued = 

Note that the policies that are no longer in force are 

gone either because of deaths of

policyholders or because of lapses, not because of 

just one of the two reasons.

Insurance Awarences

$40.367 = $40.p(τ).
500 t x
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The nature of valuation
When a life insurance product is created, its premi-

ums are established by the pricing actuary. But a pol-

icy that is in force already still requires attention of an 

actuary – in order to assure that the benefits or claims 

are paid properly, and that the insurance company’s 

profit objectives are realized. While these two objec-

tives may appear contradictory, they should not be. 

The company must remain solvent if it wants to earn 

profits at all, so actuaries make certain that all sched-

uled liabilities cash flows: benefits (for life insurance, 

annuities, etc.) and claims (for property/casualty and 

liability insurance, etc.) are met. In order to do this, an 

actuary effectively designates a portion of the compa-

ny’s assets as set aside to meet those liabilities cash 

flows. To put it simply, this actuary marks a part of the 

assets held by the insurance company as “customers’ 

money”. This work of marking “customers’ money” 

is called valuation, or calculation of reserves. Most 

of liabilities of insurance companies are reserves. It 

should be noted that insurance companies rarely, or 

ever, have liabilities typical in regular industrial com-

panies, i.e., loans and bonds, because such liabilities 

would have to be, by law, junior to insurance liabil-

ities (i.e., reserves) and this would make them very 

unattractive investments. The actuary who calculates 

reserves is called the valuation actuary in the United 
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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



63

U

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

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
1
7



Issue 27

64

الكلمة األخيرة

بقلم الدكتور محمد عباده المراد 

أمين عام
االتحاد السوري لشركات التأمين

كلوحة   موزاييـك دمشـقية، ال تكتمـل إال بعـد أن تتداخل 
ـد فـي فكـرة واحـدة، وفـق رؤيـة واضحـة،  األلـوان فيمـا بينهـا، وتتوحَّ

ل عمـاًل فنيـًا نـادراً، هكـذا هـي شـركات التأميـن السـورية،  لتشـكِّ

ـل بعضنـا اآلخـر، ونبنـي علـى مـا  وهكـذا هـو اتحادهـا، فنحـن نكمِّ

أُسـس بشـكل متيـن، لينعكـس ثباتـًا ونمـواً وازدهـاراً.

وال يســعني مــع بدايــة تكليفــي فــي االتحــاد الســوري لشــركات 

اإلدارات  فــي  لزمالئــي  الكبيــر  الــدور  ــن  أثمِّ أن  ســوى  التأميــن 

أن  أمــل  القطــاع، وكلــي  بــه هــذا  وأثــروا  لمــا قدمــوه  الســابقة، 

لهــذا  والمنيــرة  الكاملــة  اللوحــة  تشــكيل  فــي  معــًا  نســهم 

هــذا  علــى  المشــرفة  الجهــات  وتوجهــات  بمســاعدة  القطــاع، 

القطــاع.

وال ننســى الــدور الكبيــر لمــن أســهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق 

اللــذان  القويــان  الجناحــان  وهمــا  االتحــاد،  وإنجــازات  نجاحــات 

نســتند إليهمــا، ونحلِّــق بهمــا؛ مجلــس إدارة االتحــاد، والعامليــن 

الفاعلــة  األداة  فهــم  وموظفيــن،  مديريــن  مــن  االتحــاد  فــي 

والمٔوثــرات.

نتمنــى مــن اهلل أن نكــون عنــد حســن الظــن، وأن يوفقنــا لمــا فيــه 

الخيــر لقطــاع التأمين.


