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افتتاحية العدد

بقلم المهندس إياد زهراء
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين

األول  الوطنــي  التأميــن  ملتقــى  فــي  وجودنــا 
بعــد غيــاب دام ســنوات بمنزلــة دعــوة للتكاتــف والتكامــل 

والبنــاء  الجماعــي  العمــل  إن  حيــث  المشــترك،  والعمــل 

هــو هــدف المرحلــة القادمــة لنعيــد األلــق والتجــدد لقطــاع 

التأميــن الســوري خصوصــًا، وللقطــاع االقتصــادي عمومــًا. 

وكلنــا يقيــن أنــه آن لنــا أن ننفــض غبــار الحــرب، ونعبــر عــن 

نشــوة االنتصــار، ونتشــارك معــًا بعــزم وقــوة واتحــاد إلعــادة 

بنــاء االنســان والمجتمــع، وإبقــاء رايــة الوطــن خفاقــة عاليــة 

قاســيون. كشــموخ 

اليــوم عقــارب الســاعة لــن تعــود إلى الــوراء، وبرأينــا أن الكثير 

مــن األمــور التــي ســتنبني قواعــد عمــل وفــق رؤيــة تشــاركية 

تنــدرج ضمــن خــط ومنهــج واضــح يرســم مالمــح مســتقبل 

الجهــات  بيــن  الجهــود  تضافــر  خــالل  مــن  التأميــن  قطــاع 

العــام والخــاص. اإلشــرافية للقطاعيــن 

ـ  تمكــن  الســوري  التأميــن  قطــاع  أن  نؤكــد  أن  بــد  ال  وهنــا 

بهــا خــالل  مــر  التــي  الصعوبــات  مــن جميــع  الرغــم  وعلــى 

ـ أن يؤكــد علــى هويتــه وانتمائــه بوصفــه  ســنوات الحــرب 

قطاعــًا وطنيــًا بامتيــاز، حافــظ علــى ثوابتــه الوطنيــة، ومحبتــه 

لوطنــه ولقائــد هــذا الوطــن، ودليلنــا على ذلــك واضح، حيث 

حافــظ قطــاع التأميــن علــى أموالــه داخــل القطــر، واســتمر 

فــي اســتيعاب التضخــم الــذي حصــل علــى ســعر الصــرف، 

صمــود  دعــم  فــي  مهمــة  مســاهمات  للقطــاع  وكانــت 

جيشــنا الباســل، علمــًا أننــا مســتمرون لتكــون مســاهمات 

ــر  ــم ألس ــم الدع ــن، وتقدي ــى الوط ــاه جرح ــر باتج ــاع أكب القط

الشــهداء بمبــادرات فرديــة وجماعيــة مــن كامــل مكونــات 

القطــاع، وهــو مــا نعتبــره أقــل مــن واجبنــا بكثيــر تجــاه مــن 

ضحــوا بدمائهــم الزكيــة التــي أصبحــت مــداداً تعمــدت بــه 

عقودنــا والتزاماتنــا تجاههــم وتجــاه الوطــن.
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يبلــغ  عــدد الشــركات العاملــة فــي ســوق التأميــن ثــالث عشــرة شــركة؛ منهــا شــركة حكوميــة واحــدة، واثنتــا عشــرة 
شــركة تأميــن خاصــة؛ منهــا عشــر شــركات تأميــن تقليــدي، وشــركتان للتأميــن التكافلــي )اإلســالمي(.

أمــا شــركات التأميــن المــدرج أســهمها بســوق دمشــق لــأوراق الماليــة فقــد بلغــت مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 
الجــاري 2017 ســت شــركات وهــي: »أروب ســورية - الوطنيــة للتأميــن - المتحــدة للتأميــن -العقيلــة للتأميــن التكافلــي - 

الســورية الكويتيــة للتأميــن - ســوليدارتي للتأميــن« مــن أصــل 24 شــركة مــدرج أســهمها فــي الســوق.

أداء بورصة دمشق حتى نهاية أيلول 2017

أنهــت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة تعامالتهــا فــي األشــهر التســعة مــن العــام الجــاري 201٧ علــى تــداوالت بلغــت نحــو 5.3 
مليــارات ليــرة ســورية، وبلغــت كميــة األســهم المتداولــة نحــو 1٧ مليــون ســهم مــوزع علــى 12841 صفقــة تمــت علــى مختلــف 

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

2- قطاع الخدمات )شركتان(.

3- قطاع التأمين )6 شركات(.
4- قطاع الصناعة )شركة واحدة(.

5- قطاع الزراعة )شركة واحدة(.
وخــالل الفتــرة تــم تنفيــذ 6 صفقــات ضخمــة بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو ٧21 مليــون ليــرة ســورية، وأغلــق المؤشــر العــام 

للســوق علــى قيمــة 3252 نقطــة مرتفعــًا بمقــدار 1635 نقطــة عــن نهايــة عــام 2016.
بلــغ متوســط حجــم التــداول فــي الجلســة الواحــدة فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري نحــو 32 مليــون ليــرة ســورية وذلــك 
علــى مــدى 105 جلســات تــداول تمــت خــالل الفتــرة مقارنــة بمتوســط تــداول بلــغ 1٧ مليــون ليــرة ســورية فــي النصــف مــن العــام 

.2016

أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لأوراق المالية
في تسعة أشهر من عام 2017

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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فــي  الواحــدة  الجلســة  فــي  التــداول  حجــم  متوســط  بلــغ 
ــدى 16٧  ــى م ــك عل ــورية، وذل ــرة س ــون لي ــو 32 ملي ــرة نح الفت

الفتــرة. تــداول تمــت خــالل  جلســة 
لــألوراق  دمشــق  ســوق  فــي  الضخمــة  الصفقــات  أن  يذكــر 
التــداول  فتــرة  تلــي  محــددة،  فتــرات  فــي  تتــم  الماليــة 
المســتمر، وتســتمر هــذه الصفقــات مــدة 15 دقيقــة، وتتــم 
اإللكترونــي  التــداول  نظــام  طريــق  عــن  الصفقــات  هــذه 
الضخمــة  الصفقــات  أســعار  أن  علمــًا  بالســوق،  الخــاص 
تتــم ضمــن الحــدود الســعرية المحــددة وال تؤثــر فــي الســعر 
بالورقــة  الخــاص  المرجعــي  الســعر  فــي  أو  الوســطي 
أحــكام  إلــى  واســتناداً  عليهــا،  التنفيــذ  تــم  التــي  الماليــة 
المــادة التاســعة مــن دليــل الصفقــات الضخمــة، فــإن كل 
تتــم  الضخمــة  بالصفقــات  الخاصــة  النقديــة  التحويــالت 
بيــن الوســطاء وعمالئهــم خــارج الســوق والمركــز، وال يكــون 
الماليــة  التســوية  بعمليــات  عالقــة  أي  والمركــز  للســوق 

الصفقــات. بهــذه  الخاصــة 

أداء قطاع التأمين في بورصة دمشق:

تشــير بيانــات بورصــة دمشــق إلــى أن قطــاع التأميــن اســتحوذ 
علــى نحــو 3.5% مــن إجمالــي حجــم تــداول جميــع الشــركات 
المدرجــة، وبقيمــة وصلــت إلــى نحــو 188 مليــون ليــرة خــالل 
األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 201٧، وكان واضحــًا تركــز 
التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى ســهم العقيلــة للتأميــن 
وســهم   %93 نســبته  مــا  علــى  اســتحوذ  الــذي  التكافلــي 
الشــركة الســورية الكويتيــة للتأميــن 6%، ولــم يتــم التــداول 
خــالل  للتأميــن  الوطنيــة  الســورية  الشــركة  ســهم  علــى 

الفتــرة.

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

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

AROP0.5%5,350907,575السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC0.0%00الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI93.3%736,734175,918,834شركة العقيلة للتأمين التكافلي

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

SKIC6.0%51,81711,265,223الشركة السورية الكويتية للتأمين

100%796,051.00188,477,256المجموع

أداء شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق لأوراق المالية في النصف األول 2017
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عماًل   بأحكام المادة /25/ من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 صدر القرار رقم 345 لعام 2010 المعدل للقرار رقم /9/ 
لعام 2006 والناظم لعمل شركات إدارة النفقات التأمين الصحي، وبموجب هذين القرارين تم توفيق أوضاع والترخيص لسبع 

شركات إدارة نفقات التأمين الصحي، حيث تتولى إدارة محفظة التأمين الصحي لشركات التأمين وفيما يلي نبذة عن هذه 

الشركات:

تقرير عن أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي

للنصف األول عام 2017 وفقًا لبيانات شركات إدارة نفقات التأمين الصحي

ريبور تاج

تاريخ المزاولةالشكل القانونيرأس المالالشركة

2006/6/22محدودة المسؤولية125 مليون ليرة سوريةشركة ميدكسا

2006/8/11مساهمة مغلقة50 مليون ليرة سوريةشركة إيمبا

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

2007/3/1محدودة المسؤولية100 مليون ليرة سوريةشركة الخدمات المميزة

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

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

2013/3/28محدودة المسؤولية121 مليون ليرة سوريةشركة الرعاية الطبية

المصدر: هيئة االشراف على التأمين
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العاملون في القطاع:
بلغ عدد العاملين في شركات إدارة نفقات التامين الصحي 

460 عاماًل موزعين على 12 محافظة.
نين تأمينًا صحيًا: .1 أعداد المؤمِّ

نين في التأمين الصحي في سوريا  بلغ إجمالي عدد المؤمِّ
نًا، يتوزعون على سبع شركات إدارة، أكبر عدد  ٧65,114 مؤمِّ
نًا، وأصغر عدد  نين لدى شركة غلوب ميد 199,989 مؤمِّ مؤمِّ
أدناه  نًا، والجدول  نين لدى شركة كيركارد 59,841 مؤمِّ مؤمِّ
النفقات  إدارة  شركات  على  نين  المؤمِّ عدد  توزيع  يوضح 

الطبية:
نين: 2- إجمالي عدد المطالبات للمؤمِّ

بلغ إجمالي عدد المطالبات )2,356,626( مطالبة، بمعدل 
ن للنصف األول 201٧. وسطي ثالث مطالبات لكل مؤمِّ

نين على القطاعات: .3 توزيع أعداد المؤمِّ
- قطاعات المؤسسة العامة السورية للتأمين: بلغ إجمالي 
العامة  المؤسسة  قطاعات  جميع  في  نين  المؤمِّ عدد 
عدد  إجمالي  وبلغ  نًا،  مؤمِّ  )665,643( للتأمين  السورية 
 )4,453,202,685( قيمتها  مطالبة،   )2,153,512( المطالبات 

ل.س.
الدولة  ))تقوم  الدولة(:  في  )العاملون  اإلداري  القطاع   -
بلغ  ل.س((   )3,000( ن  المؤمِّ ويتحمل  ل.س   )6,500( بتسديد 
وبلغ  نًا،  مؤمِّ  )591,014( اإلداري  القطاع  في  نين  المؤمِّ عدد 
قيمتها  مطالبة،   )1,898,511( المطالبات  عدد  إجمالي 

)3,694,399,203( ل.س.
- القطاع االقتصادي )العقود الجماعية(: بلغ إجمالي عدد 
المطالبات  عدد  إجمالي  بلغ  نًا،  مؤمِّ  )٧1,25٧( نين  المؤمِّ
أنه  )250,٧٧0( مطالبة وقيمتها )٧45,231,459( ل.س، علمًا 
االقتصادي  القطاع  في  نين  المؤمِّ عدد  احتساب  يتم  لم 
لدى شركة ميدسير لوجود عقد وحيد تم إلغاؤه في الشهر 

األول من الربع األول 201٧.
للمؤسسة  والعائالت(  األفراد  )عقود  الخاص  القطاع   -
نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  بلغ  للتأمين:  السورية  العامة 
 )4,231( المطالبات  عدد  إجمالي  وبلغ  نًا،  مؤمِّ  )3,3٧2(

مطالبة وقيمتها )13,5٧2,023( ل.س.
نين لدى  المؤمِّ بلغ عدد  الخاصة:  التأمين  - قطاع شركات 
السوري  السوق  في  العاملة  الخاصة  التأمين  شركات 

وبلغ  تأمين،  شركة   12 على  متوزعين  نًا  مؤمِّ  )٧6,545(
قيمتها  مطالبة   )193,6٧8( المطالبات  عدد  إجمالي 

)9٧4,369,618( ل.س.
اعتبارية  لجهات  التمويل  ذاتية  )صناديق  الرعاية  صناديق   -
التأمين  نفقات  إدارة  شركات  من  مباشرًة  إداراتها  وتتم 
نًا، وبلغ إجمالي  نين )22,926( مؤمِّ الصحي(: بلغ عدد المؤمِّ
 )45,63٧,46٧( قيمتها  مطالبة   )9,436( المطالبات  عدد 

ل.س.
نين:  نسبة كل شركة من إجمالي المؤمِّ

وباقي   ،%٧٧.25 اإلداري  القطاع  في  نين  المؤمِّ نسب  إن 
قطاعات المؤسسة العامة السورية 9.٧5% ، وفي شركات 
إجمالي  من   %3 الرعاية  صناديق  وفي   ،%10 الخاصة  التأمين 
كما  الشركات  على  ويتوزعون  للقطاعات،  نين  المؤمِّ
 ،%13.3 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  من  ميدكسا  شركة  يلي: 
نين بنسبة 15.4%، شركة  شركة إيمبا من إجمالي عدد المؤمِّ
نين بنسبة 26.1%، وشركة  غلوب مد من إجمالي عدد المؤمِّ
نين بنسبة %15.3،  الخدمات المميزة من إجمالي عدد المؤمِّ
 %9.3 بنسبة  نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  من  ميدسير  وشركة 
 ،%٧.8 بنسبة  نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  من  كيركارد  وشركة 
عدد  إجمالي  من   %12.8 بنسبة  الطبية  الرعاية  وشركة 

نين. المؤمِّ
التأمين  شركات  جميع  من  نين  المؤمِّ أعداد  توزيع  وتمثل 

على شركات إدارة النفقات لكل القطاعات كما يلي:
باقي  إداري-  )قطاع  للتأمين  السورية  العامة  المؤسسة 

القطاعات(:
نسبته  بلغت  الدولة(:  لدى  )العاملون  اإلداري  القطاع   -
الشركات،  لجميع  نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  من   %٧٧.25
نين على شركات إدارة النفقات،  وتتوزع نسب أعداد المؤمِّ
إجمالي  من   %96.41 بنسبة  ميدكسا  شركة  يلي:  كما 
نيها،  نيها، وشركة إيمبا بنسبة 83.1% من إجمالي مؤمِّ مؤمِّ
نيها، شركة  وشركة غلوب مد بنسبة 54.4% من إجمالي مؤمِّ
نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %83.2 بنسبة  المميزة  الخدمات 
نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %99.95 بنسبة  سير  ميد  وشركة 
نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %9٧.٧ بنسبة  كيركارد  وشركة 

نيها. وشركة الرعاية الطبية بنسبة 60.8% من إجمالي مؤمِّ
الجماعية-  )العقود  العامة  المؤسسة  قطاعات  باقي   -
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إجمالي  من   %9.٧5 نسبته  بلغت  والعائالت(:  األفراد  عقود 
أعداد  نسب  وتتوزع  الشركات،  لجميع  نين  المؤمِّ عدد 
شركة  يلي:  كما  النفقات  إدارة  شركات  على  نين  المؤمِّ
إيمبا  شركة  نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %3.59 بنسبة  ميدكسا 
بنسبة  مد  غلوب  شركة  نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %16 بنسبة 
نيها، وشركة الخدمات المميزة بنسبة  16.1% من إجمالي مؤمِّ
نيها، شركة ميدسير بنسبة صفر% من  2.1% من إجمالي مؤمِّ
إجمالي  من   %0.3 بنسبة  كيركارد  شركة  نيها،  مؤمِّ إجمالي 

نيها، شركة الرعاية الطبية بنسبة %1٧.٧. مؤمِّ
إجمالي  من   %10 نسبته  بلغت  الخاصة:  التأمين  شركات   -
ميدكسا  شركة  تتوزع  الشركات،  لجميع  نين  المؤمِّ عدد 
شركة  نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %0.8٧ إيمبا  شركة  صفر%، 
الخدمات  شركة  نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %29.4 مد  غلوب 
 %0.05 ميدسير  شركة  نيها،  مؤمِّ إجمالي  من   %13.09 المميزة 
الرعاية  شركة   ،%1.95 كيركارد  شركة  نيها،  مؤمِّ إجمالي  من 

الطبية صفر%.
عدد  إجمالي  من   %3 نسبته  وبلغت  الرعاية:  صناديق   -
نين لجميع الشركات، تتوزع على شركتي إدارة فقط  المؤمِّ
نيها، وشركة  شركة الخدمات المميزة 1.61% من إجمالي مؤمِّ

نيها. الرعاية الطبية 21.05% من إجمالي مؤمِّ
3- إجمالي مبالغ المطالبات: بلغ إجمالي مبالغ المطالبات 
)5,4٧3,209,٧69( ل.س للمطالبات خارج المشفى وداخله 
للنصف األول 201٧، توزعت )1,665,٧18,204( ل.س للعالجات 
30% )3,80٧,491,565( ل.س للعالج  داخل المشفى وبنسبة 
بالنحو  الشركات  على  وتوزعت   %٧0 بنسبة  المشفى  خارج 

التالي:
خارج   %٧0 المشفى  داخل   %30 بنسبة  ميدكسا:  شركة   -1
المشفى من قيمة مطالبات الشركة الخاصة بها، وبلغت 
نسبتها 3% من إجمالي المطالبات داخل المشفى و8% من 

إجمالي المطالبات خارج المشفى.
خارج   % و٧9  المشفى،  داخل   %21 بنسبة  إيمبا:  شركة   -2
بها،  الخاصة  الشركة  المطالبات  قيمة  من  المشفى 
وبلغت نسبتها 3% من إجمالي المطالبات داخل المشفى 

و12% من إجمالي المطالبات خارج المشفى.
3- شركة غلوب مد: نسبتها 39% داخل المشفى، 61% خارج 
المشفى من قيمة مطالبات الشركة الخاصة بها، وبلغت 

و%19  المشفى  داخل  المطالبات  إجمالي  من   %12 نسبتها 
من إجمالي المطالبات خارج المشفى.

المميزة: نسبتها 35% داخل المشفى،  الخدمات  4- شركة 
65% خارج المشفى من قيمة مطالبات الشركة الخاصة بها، 
وبلغت 6% من إجمالي المطالبات داخل المشفى و11% من 

إجمالي المطالبات خارج المشفى.
خارج   %88 المشفى،  داخل   %12 نسبتها  ميدسير:  شركة   -5
المشفى من قيمة مطالبات الشركة الخاصة بها، وبلغت 
1% من إجمالي المطالبات داخل المشفى و٧% من إجمالي 

المطالبات خارج المشفى.
خارج   %٧0 المشفى  داخل   %30 بنسبة  كيركارد:  شركة   -6
المشفى من قيمة مطالبات الشركة الخاصة بها، وبلغت 
نسبتها 2% من إجمالي المطالبات داخل المشفى و5 % من 

إجمالي المطالبات خارج المشفى.
المشفى  داخل   %28 نسبتها  الطبية:  الرعاية  شركة   -٧
الخاصة  الشركة  مطالبات  قيمة  من  المشفى  خارج  و٧2% 
بها، وبلغت 3% من إجمالي المطالبات داخل المشفى و٧% 

من إجمالي المطالبات خارج المشفى.
عدد  إجمالي  االستخدام:  وسوء  االحتيال  حاالت  عدد   .4
المطالبات لحاالت االحتيال وسوء االستخدام 4,061 مطالبة 
ونسبتها إلى إجمالي عدد المطالبات 0.1٧%، وبلغت قيمتها 
16,859,399 ل.س، ونسبتها إلى إجمالي مبالغ المطالبات 
وسوء  االحتيال  حاالت  بقيمة  تزويدنا  يتم  )لم   ،%0.31
البت فيها من  المميزة لعدم  الخدمات  االستخدام لشركة 

لجنة سوء االستخدام(.
المطالبات  عدد  إجمالي  المرفوضة:  المطالبات  عدد   .5
إجمالي  من  وبلغت نسبتها  299,824 مطالبة،  المرفوضة 
المرفوضة  المطالبات  قيمة  بلغت   ،%13 المطالبات  عدد 
قيمة  إجمالي  إلى  ونسبتها  ل.س   ٧48,80٧,886

المطالبات %14.
المطالبات  عدد  إجمالي  الموقوفة:  المطالبات  عدد   .6
عدد  إجمالي  إلى  ونسبتها  مطالبة،   149,916 الموقوفة 
الموقوفة  المطالبات  قيمة  وبلغت   ،%6.36 المطالبات 
854,045,٧24 ل.س ونسبتها إلى إجمالي قيمة المطالبات 

.%15.6
التأمين  إدارة نفقات  نين في شركات  ٧. توزيع أعداد المؤمِّ
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الصحي على المحافظات السورية:
نًا  نين 201,455 مؤمِّ محافظة دمشق: بلغ إجمالي عدد المؤمِّ

نين. وتشكل نسبتهم 26% من إجمالي عدد المؤمِّ
 49,3٧8 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  دمشق:  ريف  محافظة 

نين. نًا، وتشكل نسبتهم 6% من إجمالي عدد المؤمِّ مؤمِّ
نًا،  نين 8٧,445 مؤمِّ المؤمِّ الالذقية: إجمالي عدد  محافظة 

نين. وبلغت نسبتهم 11% من إجمالي عدد المؤمِّ
 65,8٧6 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  طرطوس:  محافظة 

نين %9. نًا، ونسبتهم من إجمالي عدد المؤمِّ مؤمِّ
نًا،  نين 64,496 مؤمِّ محافظة حلب: بلغ إجمالي عدد المؤمِّ

نين %8. وتشكل نسبتهم من إجمالي عدد المؤمِّ
نًا،  مؤمِّ  2٧,٧01 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  إدلب:  محافظة 

نين. وتشكل نسبتهم 4% من إجمالي عدد المؤمِّ
نًا،  مؤمِّ  ٧1,326 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  حمص:  محافظة 

نين. وتشكل نسبتهم 9% من إجمالي عدد المؤمِّ

نًا،  مؤمِّ  59,960 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  حماة:  محافظة 
نين. وتشكل نسبتهم 8% من إجمالي عدد المؤمِّ

نًا،  مؤمِّ  21,3٧8 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  درعا:  محافظة 
نين. وتشكل نسبتهم 3% من إجمالي عدد المؤمِّ

نًا،  نين 23,02٧ مؤمِّ محافظة السويداء: إجمالي عدد المؤمِّ
نين. وتشكل نسبتهم 3% من إجمالي عدد المؤمِّ

نًا،  مؤمِّ  10,91٧ نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  القنيطرة:  محافظة 
نين. وتشكل نسبتهم 1% من إجمالي عدد المؤمِّ

نًا،  مؤمِّ  29,968 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  ديرالزور:  محافظة 
نين. وتشكل نسبتهم 4% من إجمالي عدد المؤمِّ

نًا،  نين 35,8٧٧ مؤمِّ محافظة الحسكة: إجمالي عدد المؤمِّ
نين. وتشكل نسبتهم 5% من إجمالي عدد المؤمِّ

نًا،  مؤمِّ  16,494 نين  المؤمِّ عدد  إجمالي  الرقة:  محافظة 
نين. وتشكل نسبتهم 2% من إجمالي عدد المؤمِّ
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هل هنـــاك من خطـــط مطروحة 

األســـاليب  وتطويـــر  لتعزيـــز 

أموال  اســـتثمار  في  المعتمـــدة 

التأمين؟ شـــركات 

بوضـــع  حاليـــًا  الهيئـــة  تقـــوم  نعـــم 

التأميـــن  لشـــركات  اســـتثمارية  خطـــة 

صنـــدوق  إحـــداث  تتضمـــن  الخاصـــة، 

بتمويـــل  يُعنـــى  تأمينـــي،  اســـتثماري 

المشـــاريع المختلفـــة، ويمكن تمويل 

باالتفـــاق  مســـتقباًل  المشـــاريع  هـــذه 

الصنـــدوق  لهـــذا  المؤسســـين  بيـــن 

والشـــركات في نـــوع هذه المشـــاريع، 

األوراق  هيئـــة  حّددتـــه  مـــا  ظـــل  فـــي 

بقرارهـــا  الســـورية  الماليـــة  واألســـواق 

لضوابـــط  الناظـــم  م.د   /116٧9/ رقـــم 

صناديق االســـتثمار، والذي حّدد إحداث 

واســـتثمار وإدارة مثـــل هـــذا الصنـــدوق 

التأميـــن. شـــركات  مـــن 

التي  والدراســـات  اإلحصائيات  ما 

على  اإلشـــراف  هيئة  بهـــا  تقوم 

وثائق  تســـعير  بخصوص  التأمين 

التأمين، وهـــل هناك من تعديالت 

أو خطط لوضع حـــد أدنى ألي نوع 

التأمين؟ أنـــواع  من 

تحـــرص هيئـــة اإلشـــراف علـــى التأمين 

يرى المهندس ســـامر العش مدير عـــام هيئة اإلشـــراف على التأمين أنـــه حان الوقت إلعـــادة التذكير 
بـــأن صناعة التأمين في ســـورية هي صناعة رئيســـية وهي قطاع مـــرادف وداعم لالقتصـــاد الوطني 

والتنظيمي. واإلشـــرافي  الرقابي  الهيئة  دور  تعزيـــز  على  ويؤكد 
التأمين والمعرفة أجرت معه الحوار التالي :

أن تتـــم عمليـــة االكتتـــاب لـــكل أنـــواع 

التأميـــن بمـــا يحقق هامشـــًا مـــن الربح 

المقبـــول بالنســـبة لشـــركة التأميـــن، 

وهـــذا مـــا تقـــوم عليـــه عنـــد تأســـيس 

األمـــوال  واســـتثمار  التأميـــن  شـــركات 

الموجـــودة عند بـــدء التأســـيس، ومن 

أنـــواع  مـــن  نـــوع  ألي  خســـارة  أي  ثـــم 

التأمين ال تصب في مصلحة شـــركات 

يخـــص  فيمـــا  ذاتـــه  واألمـــر  التأميـــن، 

الربـــح غير المبـــرر لبعـــض أنـــواع وثائق 

التأميـــن، ومن ثم هيئة اإلشـــراف على 

التأمين تســـعى مـــن خالل الدراســـات 

والتحليـــل القطاعـــي لســـوق التأمين 

إلـــى أن تتـــم عمليـــة التســـعير ضمـــن 

آليـــة عمـــل اكتواريـــة تحقـــق مصلحـــة 

شـــركة التأميـــن، وتحقـــق بالوقت ذاته 

مصلحـــة حامـــل الوثائـــق.

التأميـــن  وثائـــق  أنـــواع  بعـــض  هنـــاك 

مثـــل التأميـــن الصحـــي بشـــكل عام، 

التأميـــن  بـــأن  ســـابقًا  ذكـــره  تـــم  هـــذا 

الصحـــي بالمجمـــل هو تأمين خاســـر، 

عمليـــة  خضـــوع  عـــدم  هـــو  والســـبب 

دقيقـــة،  اكتواريـــة  لعمليـــة  التســـعير 

التأميـــن  ضمـــن  وضعنـــا  اآلن  نحـــن 

الصحـــي وضمن دراســـة النصف األول 

  burning cost الــــ   201٧ عـــام   مـــن 

حيث تكـــون عمليـــة التعويض تقابل 

يكـــون  ال  ثـــم  ومـــن  القســـط  عمليـــة 

هنـــاك ربح، ومن هـــذا المنطلق يمكن 

البدء بوضـــع حد أدنى لتســـعير وثائق 

الصحـــي. التأميـــن 

ما المشـــكالت والعقبـــات التي 

تواجـــه شـــركات التأميـــن أثناء 

أدائهـــا لمهامها، وما األســـاليب 

عمل  تطويـــر  شـــأنها  من  التي 

؟ ت كا لشر ا

خـــالل األزمة الحاليـــة كان هناك بعض 

المشـــاكل والعقبـــات التـــي أدت إلى 

التأميـــن  شـــركات  فعاليـــة  ضعـــف 

بســـبب العقوبات التـــي ُفرضت على 

ســـورية، منها موضوع إعـــادة التأمين، 

إضافـــة إلـــى تدميـــر بعـــض المنشـــآت 

لفـــروع  اإلرهابيـــة  المجموعـــات  مـــن 

شـــركات التأميـــن داخـــل المحافظات، 

إضافـــة إلـــى ارتفـــاع أســـعار الخدمـــات 

مثـــل المحروقـــات، وضعـــف أو انقطاع 

الطاقـــة الكهربائية ببعـــض المناطق، 

وهـــذا مـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة النفقـــات 

ضعـــف  إلـــى  إضافـــة  التشـــغيلية، 

عملية االســـتيراد والتصديـــر أو التوقف 

فـــي بعـــض األمـــور لعمليـــة االســـتيراد 

,,
,,

المهندس سامر العش للتأمين والمعرفة: 
تسعى الهيئة الى تطوير األدوات التي من شأنها تفعيل قطاع التأمين بشكل كامل..
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والتصديـــر، ما يؤثـــر في تأميـــن النقل، 

وتوقف بعض المشـــاريع، وهذا ما يؤثر 

فـــي التأميـــن الهندســـي، إضافـــة إلى 

هجـــرة بعض أصحـــاب الكفـــاءات من 

الشـــركات، مـــا تـــرك حالـــة مـــن اإلرباك 

لشـــركات التأمين الفتقارهـــا للخبرات، 

أدت  والمشـــكالت  العقبـــات  وهـــذه 

إلـــى انخفـــاض االكتتـــاب فـــي بعـــض 

أنـــواع التأميـــن، ونحن ـ بوصفنـــا هيئة 

هنـــاك  كان  ـ  التأميـــن  علـــى  اإلشـــراف 

بعـــض الخطـــوات التي قمنـــا بها في 

البداية لمســـاعدة شركات التأمين؛ إن 

كان مـــن خالل تفعيـــل بعض القرارات 

شـــركات  مســـاعدة  خـــالل  مـــن  أو 

التأميـــن علـــى تجـــاوز العقبـــات فيمـــا 

يخـــص عمليـــة تحويل القطـــع، وحاليًا 

ندرس عملية شـــراء القطع بالتنســـيق 

مـــع مصـــرف ســـورية المركـــزي، إضافة 

إلـــى زيـــادة الوعي التأمينـــي من خالل 

النـــدوات التـــي نقـــوم بهـــا، ومن خالل 

ورشـــات العمل، أو من خالل الملتقى 

إضافـــة  األول،  التأمينـــي  الوطنـــي 

إلـــى حوار عـــاٍل علـــى مســـتوى مديري 

عامين لشـــركات التأميـــن فيما يخص 

تعانيهـــا  التـــي  الحاليـــة  المشـــكالت 

التـــي  واألســـاليب  التأميـــن  شـــركات 

ســـنؤمنها للشـــركات لتطوير عملها، 

التســـويقي  الموضـــوع  وخاصـــة 

وزيادة حجـــم االكتتاب بأنـــواع التأمين 

المختلفـــة، وإن مـــا يطلـــب مـــن هيئـــة 

اإلشـــراف علـــى التأميـــن نعمـــل علـــى 

لتجـــاوز  المســـاعدات  كل  تقديـــم 

ومنهـــا  والعقبـــات  المشـــكالت  هـــذه 
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وهناك تنســـيق مع بعـــض الفعاليات 

أو بعـــض  التجـــارة  غـــرف  األخـــرى مثـــل 

الهيئـــات التي تطلـــب أن يكون هناك 

تعـــاون بهـــذا الموضـــوع، وسنتوســـع 

في الشـــهر القادم لننشر هذه الثقافة 

والوعـــي التأمينـــي، وســـتكون هناك 

نـــدوة فـــي محافظـــة الالذقيـــة برعايـــة 

الســـيد وزيـــر المالية، وأتصـــور أنه بدأت 

أصـــداء هـــذا »االثنيـــن التأمينـــي« تأخذ 

منحاهـــا فـــي الفعاليـــات المختلفة إن 

طبيـــة  أم  تجاريـــة  أم  صناعيـــة  كانـــت 

ومـــن ثم هذه هـــو هدفنا أن نبـــدأ ببذرة 

حالـــة  هنـــاك  تصبـــح  حتـــى  وتتطـــور 

عنـــد المجتمـــع الســـوري فيمـــا يخـــص 

الثقافـــة والوعـــي التأميني، وســـنتوج 

الملتقـــى  بإقامـــة  الموضـــوع  هـــذا 

التأمينـــي األول. الوطنـــي 

الملتقى  إقامـــة  من  الهـــدف  ما 

 ( األول  الوطنـــي  التأمينـــي 

وحلول(  واقـــع  التأمين  صناعـــة 

المتوقعـــة له على  النتائج  ومـــا 

وعلـــى  االقتصـــادي  الصعيـــد 

بشـــكل  التأمين  قطـــاع  صعيد 

؟ ص خا

الهدف مـــن إقامة الملتقـــى التأميني 

الوطنـــي األول هو رســـالة مـــن قطاع 

التأميـــن أن هذا القطاع بـــدأ بالتعافي 

وبالنســـبة لنـــا بـــدأت األزمـــة باالنتهـــاء 

وبـــأن  النهائيـــة،  بمراحلهـــا  وهـــي 

مجـــراه  يأخـــذ  بـــدأ  الوطنـــي  االقتصـــاد 

الدراســـات  خـــالل  مـــن  مالحـــظ  وهـــذا 

واإلحصائيـــات التـــي تقـــوم بهـــا هيئة 

بعـــض  الضريبـــي، هنـــاك  الموضـــوع 

المشـــكالت الضريبيـــة التـــي تعانيهـــا 

مـــع  ونتواصـــل  الشـــركات،  بعـــض 

الجهـــات المعنيـــة بهـــذا الموضوع أو 

التأمين الصحي خارج ســـورية، وهناك 

الكثيـــر من المواضيع التـــي نقوم بها 

والتـــي تصـــب بالنهايـــة فـــي مصلحة 

التأميـــن  وقطـــاع  التأميـــن  شـــركات 

عام. بشـــكل 

القرار  تفعيل  عن  مؤخرًا  ســـمعنا 

على  اإللزامي  بالتأميـــن  الخاص 

والتجارية  الصناعيـــة  المنشـــآت 

والفعاليـــات الطبيـــة هل لك أن 

وآلية  القـــرار  هذا  علـــى  تطلعنا 

؟ ه تنفيذ

رئيـــس  الســـيد  عـــن  صـــدر  القـــرار  هـــذا 

 2009 عـــام  منـــذ  الـــوزراء  مجلـــس 

لهـــذه  الملزمـــة  اآلليـــات  توجـــد  ولـــم 

القطاعـــات بالتأميـــن اإللزامـــي علـــى 

منشـــآتها، ولم يتم تفعيـــل القرار لحد 

اآلن، ومـــن ثم من الواجـــب على هيئة 

اإلشـــراف على التأمين أن تضع اآلليات 

المقترحـــة التـــي تـــؤدي إلـــى تنفيـــذه 

كما جاء وفـــق القرار الخـــاص بالتأمين 

اآلليـــات  المنشـــآت  علـــى  اإللزامـــي 

تُعنـــى بطلب عقـــد تأميـــن على هذه 

المنشـــآت عند تجديد السجل التجاري 

أو عنـــد إنشـــاء الســـجل التجـــاري، وهذا 

الداخليـــة.  التجـــارة  وزارة  يخـــص  الجـــزء 

وزارة  يخـــص  فيمـــا  أخـــرى  جهـــة  مـــن 

عنـــد  التأميـــن  عقـــد  طلـــب  الماليـــة 

التكليـــف الضريبـــي لألربـــاح الحقيقية 

التأميـــن  علـــى  الطلـــب  يتـــم  هنـــا 

اإللزامـــي، وســـيتم تعميمـــه على كل 

كل  تابعيـــة  وفـــق  الرقابيـــة  الجهـــات 

طبيـــة  أم  تجاريـــة  كانـــت  إن  فعاليـــة، 

تأكيـــد  هنـــاك  ليكـــون  صناعيـــة  أم 

مـــن هـــذه الجهـــات علـــى طلـــب عقد 

للجهـــات  كان  إن  اإللزامـــي،  التأميـــن 

الحكومية أم للجهـــات الخاصة وهذه 

اآلليـــات هـــي قيـــد الدراســـة فـــي وزارة 

. الماليـــة 

نشـــر  فـــي  الهيئـــة  دور  مـــا 

الوعـــي والثقافـــة التأمينية وما 

نشـــاطاتكم في هـــذا المجال ؟

ســـبق أن قامـــت الهيئـــة بعـــدة نـــدوات 

فيمـــا يســـمى »اإلثنيـــن التأميني« في 

ونقـــوم  العربـــي،  الثقافـــي  المركـــز 

حاليـــًا علـــى مـــدرج المؤسســـة العامة 

الســـورية للتأميـــن بعناويـــن مختلفـــة 

ونشـــاطات وفق البرنامج األســـبوعي، 

مـــن  واســـعة  لشـــريحة  موجـــه  وهـــو 

دعـــوة  بالنهايـــة  ألنـــه  المهتميـــن، 

أم  المثقفـــة  عامـــة إن كان للشـــريحة 

شـــريحة  أم  التخصصيـــة  للشـــريحة 

المهتميـــن. أو  الطـــالب 

الحقيقـــة نحن توســـعنا بهـــذا العمل، 

الهدف من إقامة الملتقى 
التأميني الوطني األول

هو رسالة من قطاع التأمين 
أن هذا القطاع بدأ بالتعافي 

وبالنسبة لنا بدأت األزمة باالنتهاء 
وهي بمراحلها النهائية
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اإلشـــراف على التأميـــن، وبدأ النشـــاط 

أم  االكتتـــاب  مســـتوى  علـــى  كان  إن 

بقطـــاع  االســـتثمار  مســـتوى  علـــى 

الوقـــت  حـــان  ثـــم  ومـــن  التأميـــن، 

المناســـب إلعادة التذكير بـــأن صناعة 

صناعـــة  هـــي  ســـورية  فـــي  التأميـــن 

رئيســـية وهـــي قطـــاع مـــرادف وداعـــم 

النتائـــج  أمـــا  الوطنـــي،  لالقتصـــاد 

المتوقعـــة لنـــا النتائـــج المتوقعة من 

هـــذا الملتقـــى، هنـــاك مشـــروع يدرس 

مـــن هيئـــة االشـــراف علـــى التأمين هو 

شـــركات  أمـــوال  اســـتثمار  موضـــوع 

التأمين بما يدعـــم االقتصاد الوطني، 

وســـيطرح للمرة األولى بهذا الملتقى 

التنفيذيـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ  للبـــدء 

اســـتثمارية  شـــركة  أول  بتأســـيس 

فـــي ســـورية تديرهـــا شـــركات التأمين 

. الخاصـــة 

الملتقـــى  إن  القـــول:  بإمكاننـــا 

ســـيعطي زخمًا لعمل قطاع التأمين 

جديـــدة  مرحلـــة  هنـــاك  وســـتكون 

. الفعـــال  للعمـــل 

الرقابي،  الهيئـــة  دور  عـــن  ماذا   

هل مـــن خطوات اتخـــذت لتعزيز 

وتطويـــر دور الهيئـــة الرقابـــي، 

به؟ نقـــوم  وكيف 

منـــذ  طبيعـــي  بشـــكل  الهيئـــة  دور 

ودور  رقابـــي  دور  هـــو  التأســـيس  بـــدء 

تنظيمـــي ودور إشـــرافي، من الممكن 

فـــي  التـــي حصلـــت  أن تكـــون األزمـــة 

األعـــوام الســـابقة قـــد أثـــرت فـــي هـــذا 

الـــدور، ولكن الهيئـــة جـــادة بتعزيز هذا 
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العـــدل وخاصة بعد تأســـيس محاكم 

تأمينيـــة لتأســـيس ثقافـــة تأمينية عند 

القضـــاة المختصيـــن بإصـــدار األحكام 

المتعلقـــة بالدعـــاوى التأمينية .

هنـــاك تعديل لكثير مـــن القرارات مثل 

شـــركات  ونظـــام  الحوكمـــة  قـــرارات 

إدارة النفقـــات الطبيـــة والقـــرار الناظم 

وقانـــون  التأميـــن  وكالء  لمهنـــة 

إصـــدار  بصـــدد  حاليـــًا  ونحـــن  التأميـــن 

وســـاطة. لشـــركات  نظـــام 

 ما توقعاتك للمرحلة القادمة؟

إيجابيـــة  القامـــة  للمرحلـــة  توقعاتنـــا 

طبيعـــة  تفرضـــه  وهـــذا  عـــام  بشـــكل 

التأميـــن  قطـــاع  وألن  اإلعمـــار  إعـــادة 

حمايـــة  فـــي  الرئيـــس  الجـــزء  هـــو 

االســـتثمارات التي ســـتكون أساســـية 

مـــن  اعتبـــاراً  كان  إن  اإلعمـــار  إلعـــادة 

طريـــق  عـــن  كان  وإن  التحتيـــة  البنـــى 

والتصديـــر  االســـتيراد  وزيـــادة  النقـــل 

البحـــري  النقـــل  أو  البـــري  النقـــل  أو 

التأميـــن  كذلـــك  الجـــوي،  النقـــل  أو 

الهندســـي باعتبـــار أن أكثـــر المشـــاريع 

إلـــى  هـــي مشـــاريع هندســـية إضافـــة 

اســـتيراد المركبـــات بالتالي ســـتكون 

تأميـــن  ببـــدالت  واضحـــة  زيـــادة  لدينـــا 

المركبات الهندســـي، النقـــل، الحريق، 

هنـــاك  ســـيكون  حيـــث  المركبـــات 

ثـــم  ومـــن  وتجـــاري  صناعـــي  نشـــاط 

ســـيكون هناك نشـــاط تأمينـــي على 

مســـتوى كل أنـــواع التأميـــن، ونتوقع 

أن تكـــون هنـــاك طفـــرة تأمينيـــة خالل 

المقبلتيـــن. الســـنتين 

الـــدور ليـــس الرقابي فقط، بـــل تطوير 

األدوات التي من شـــأنها إعادة تفعيل 

قطـــاع التأميـــن بشـــكل كامـــل نحـــن 

بوصفنـــا هيئة اإلشـــراف علـــى التأمين 

نقـــوم بهـــذا الدور مـــن خـــالل األنظمة 

والقـــرارات الصـــادرة من هيئة اإلشـــراف 

على التأميـــن وكل العثرات واألخطاء 

التـــي حصلـــت إن كان على مســـتوى 

الشـــخصنة أم علـــى مســـتوى تجنـــب 

دور الهيئـــة، فهذا األمر ممنوع بشـــكل 

كامـــل مـــن اآلن فصاعداً.

بالمرتبة  الصحـــي  التأمين  يأتي 

اإللزامي  التأميـــن  بعـــد  الثانية 

فـــي إجمالي األقســـاط، وهناك 

اهتمـــام حكومـــي كبيـــر بهذا 

الخطط  مـــا  التأمين،  مـــن  النوع 

التـــي تعملون عليهـــا إلثراء هذا 

العقبات  وما  التأميـــن،  من  النوع 

المهم  القطاع  هـــذا  تواجه  التي 

مـــن التأمين؟

تـــم  كمـــا  الصحيـــة  التأمينـــات  طبعـــًا 

بعـــد  الثانيـــة  بالمرتبـــة  تأتـــي  ذكـــره 

التأميـــن اإللزامي، وهـــذا أتى من خالل 

للقطـــاع  الصحـــي  التأميـــن  وثيقـــة 

أقســـاط،  كحجـــم  الدولـــة  فـــي  اإلداري 

العقبـــات  بعـــض  هنـــاك  كان  وإن 

التـــي تعـــوق اســـتمرار هـــذا النـــوع من 

التأمينـــات بالشـــكل المطلـــوب منـــه 

ن لـــه، أو خدمة  بالنهايـــة خدمـــة المؤمَّ

أو  المواطـــن،  خدمـــة  أو  المســـتفيد، 

أولـــى،  كخطـــوة  الموظـــف  خدمـــة 

وقـــد تـــم تشـــكيل لجنـــة فـــي الهيئـــة 

المؤثـــرة  الجهـــات  كل  مـــن  مكونـــة 

فـــي هذا النـــوع من التأمينـــات كنقابة 

وهيئـــة  األطبـــاء  ونقابـــة  الصيادلـــة 

اإلشـــراف علـــى التأميـــن والمؤسســـة 

العامـــة الســـورية للتأميـــن وشـــركات 

إدارة النفقـــات الطبيـــة، وتـــم توســـيع 

اللجنـــة بإضافـــة منـــدوب  عمـــل هـــذه 

عـــن  ومنـــدوب  الصحـــة  وزارة  عـــن 

التأميـــن  لشـــركات  الســـوري  االتحـــاد 

تموضـــع  بإعـــادة  خطـــة  وضـــع  ويتـــم 

ويســـاعد  يحقـــق  بمـــا  التأميـــن  هـــذا 

العامـــة  المؤسســـة  ذاتـــه  بالوقـــت 

االســـتمرار  علـــى  للتأميـــن  الســـورية 

األمثـــل،  بالشـــكل  خدماتهـــا  بتقديـــم 

والتفاصيـــل قـــد تأتـــي الحقـــًا وهنـــاك 

النوعـــي  باالجتمـــاع  شـــكلت  لجنـــة 

الـــذي عقد في رئاســـة مجلـــس الوزراء 

التـــي  الجهـــات  كل  مـــن  ومشـــكلة 

تملـــك القـــرار مهمتها وضـــع األنظمة 

التنفيذيـــة  والخطـــوط  والتشـــريعات 

التـــي تواكـــب التأمينـــات الصحية في 

أرقـــى دول العالـــم، واعتبـــاره مشـــروعًا 

وطنيًا مهمًا جداً وتوســـيعه بالمراحل 

الالحقـــة.

تعملون  مقترحـــة  حلول  من  هل 

الدعاوى  فصـــل  لتســـريع  عليها 

وهل  المحاكم،  فـــي  التأمينيـــة 

القرارات  لبعـــض  تعديل  هنـــاك 

التأميـــن  بقطـــاع  المتعلقـــة 

والتي  منهـــا  البعض  والســـيما 

أصبـــح تعديلها مطلبـــًا ملحًا لما 

تقتضيـــه المرحلـــة المقبلة؟

لـــم يعـــرض موضـــوع تســـريع فصـــل 

الدعـــاوى، لكن هناك تواصـــاًل مع وزارة 
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كلمــا  قرأنــا التاريــخ ازددنــا يقينــًا بــأن الحاضــر هــو مــرآة 
لألعمــال الماضيــة مــع األخــذ بالحســبان التغيــرات الحاصلــة فــي 

الظــروف االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة، والتــي أثــرت بدورهــا 

الفرديــة  المســاهمات  إهمــال  دون  مــن  التأميــن  صناعــة  فــي 

الصناعــة  هــذه  بتنظيــم  مهمــًا  دوراً  لعبــوا  مميزيــن  ألشــخاص 

فــي عالــم األعمــال. الريــادة  إلــى  وصــواًل 

ــر التاريــخ بمجموعــة مــن األحــداث التــي  تأثــرت صناعــة التأميــن عب

وضعــت صناعــة التأميــن فــي قلــب كل شــخص كحادثــة حريــق 

الحــدث  قلــب  التأميــن  مــن  جعلــت  التــي   ،1666 عــام  فــي  لنــدن 

آنــذاك. الرائــدة  والتجــارة 

لــم تتوقــف صناعــة التأميــن علــى الحــد األدنــى مــن المســاهمة 

لكنهــا  األخــرى،  الصناعــات  باقــي  مثــل  مثلهــا  القومــي  بالناتــج 

تعــدت ذلــك إلــى لعــب دور أساســي فــي دعــم االقتصــاد ودعــم 

واالقتصــادي. والثقافــي  االجتماعــي  والتطــور  التمــدن 

إن الظاهــر للعيــان بــأن خدمات ومنتجــات التأمين ذات طابع تجاري 

ــات  ــات والمنتج ــذه الخدم ــن ه ــتهدفين م ــن المس ــر ع ــض النظ بغ

ســواء أكانــوا أفــراداً أم شــركات، لكــن فــي الحقيقــة تتجــاوز خدمــات 

ومنتجــات التأميــن البعــد التجــاري لتشــمل مجموعــة مــن األبعــاد 

األخــرى غيــر المعلنــة.

لهــذه  واالقتصــادي  واالجتماعــي  الفكــري  البعــد  يشــغل  حيــث 

المنتجــات والخدمــات حيــزاً ال بــأس بــه مــن أبعــاد منتجــات وخدمــات 

التأميــن، كمــا أن منتجــات وخدمــات إعــادة التأميــن تتمتــع باألبعــاد 

نفســها علــى الرغــم مــن اختــالف المســتهدفين مــن هــذه الخدمات 

ــات. والمنتج

عــن  البعــض  مــن  ملحــوظ  وغيــر  معلــن  غيــر  إضافــي  كبعــد 

فــي  المنتجــات  هــذه  مســاهمة  التأمينيــة  والخدمــات  المنتجــات 

ومــن  وللشــركات،  للمجتمــع  الفكريــة  الراحــة  مــن  حالــة  خلــق 

األمثلــة التــي بــادرت إلــى ذهنــي وثائــق التأميــن علــى المنــازل مــن 

الفيضانــات والحريــق وغيرهــا مــن األضــرار أو وثائــق التأميــن الصحــي 

لمــا لهــا مــن دور فــي حمايــة المجتمعــات.

بخلــق  المســاهمة  والخدمــات  المنتجــات  لهــذه  يمكــن  فكيــف 

الفكريــة؟ الراحــة 

معلــن  غيــر  لكنــه  كبيــراً  دوراً  التأميــن  وخدمــات  منتجــات  تلعــب 

أو  لألفــراد  المثلــى  بالطريقــة  وإدارتهــا  المخاطــر  عــبء  رفــع  فــي 

ابتكاريــة  إبداعيــة  بطريقــة  التفكيــر  لهــؤالء  يتيــح  مــا  الشــركات، 

المخاطــر. إدارة  عــبء  مــع  التعامــل  وهــم  القلــق  عــن  بعيــدة 

مــن  والشــركات  لألفــراد  التأميــن  وخدمــات  منتجــات  ترفــع  كمــا 

ثقافة تأمينية

التأمين أبعاد غير معلنة

بقلم االستاذ ماهر سنجر
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التفكيــر  إلــى حالــة  الركــود  مــن حالــة  االنتقــال  مســتوى عمليــة 

اإلبداعــي والتركيــز علــى تأســيس بيئــة عمــل مقومهــا الرئيســي 

فــي  المســتخدمة  للمــوارد  المــادي  االســتقرار  وحالــة  اإلبــداع 

الشــركة، بمعنــى آخــر؛ إن المنتجــات والخدمــات التأمينيــة تســاعد 

الشــركات. فــي  العمــل  وكفــاءة  فاعليــة  رفــع  علــى 

هــذه  اســتخدام  علــى  يســاعد  الشــركة  فــي  المــوارد  اســتقرار  إن 

ثــم  ومــن  الشــركة  فــي  المســتمر  التطويــر  عمليــة  فــي  المــوارد 

المالــي  الرفــع  وهــو  أال  التأميــن  أبعــاد  مــن  آخــر  بعــد  هنــا  يظهــر 

ــل الخســائر وإدارة  ــي تحم ــاهمته ف ــة لمس ــراد نتيج للشــركات واألف

المخاطــر.

فــي حــال رغبنــا بــأن نصــف التطويــر المســتمر بمجموعــة مختصــرة 

مــن الكلمــات يمكننــا القــول: إن عمليــة التطويــر المســتمر ما هي 

إال الهــدف والشــكل الرئيســي لمتطلبــات نظــم الجــودة، ومــن ثــم 

أعــاد التأميــن فــرض نفســه بوصفــه رافعــًا ومكونــًا أساســيًا لنظــم 

الجــودة، وكنتيجــة لذلــك بوصفــه عامــاًل أساســيًا فــي ازديــاد معــدل 

رضــا العمــالء، ومقابلــة المتطلبــات التشــريعية والقانونيــة.

لــم تقتصــر أبعــاد التأميــن غيــر الملحوظــة علــى الفــرد والشــركات؛ 

مســتوى  علــى  ظاهــر  غيــر  آخــر  بعــداً  لتضيــف  امتــدت  لكنهــا 

االقتصــاد الكلــي بوصفــه حاضنــة لتجميــع المدخــرات الوطنيــة 

مــن  االجتماعــي  اإلنفــاق  علــى  الضغــط  لتقليــل  مخففــًا  وعامــاًل 

الحكومــات، ومحســنًا لحيــاة األفــراد واألســرة، ومــن ثــم المجتمــع 

كلــه.

منتجــات  إلــى  الســورية  الســوق  فــي  الســائدة  النظــرة  زالــت  مــا 

التأميــن بأنهــا منتجــات كماليــة، علــى الرغــم مــن تضافــر جهــود 

كل العامليــن فــي قطــاع التأميــن علــى نقــل أبعــاد التأميــن إلــى 

التأمينيــة والمجتمــع بشــكل عــام. متلقــي الخدمــات 

بــأن  والجيــد  ميــل،  ألــف  مــن  مشــوار  التأمينيــة  الثقافــة  تغييــر  إن 

جميعــًا  لنكــن  أخيــرة  بكلمــة  زمــن،  منــذ  ابتــدأ  قــد  المشــوار  هــذا 

ــاد  ــع ألبع ــع إدراك المجتم ــن لنرف ــاد التأمي ــر أبع ــن نش ــؤولين ع مس

إلــى  الحســي  اإلدراك  مــن  وننقلــه  والخدمــات،  المنتجــات  هــذه 

الملمــوس. اإلدراك 
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الطبــي أصبــح حاجــة ضروريــة، ولــم تعــد  التأميــن 
كماليــة لعــدة أســباب، منهــا الخدمــات الضعيفــة التــي تقدمهــا 

أو  االنتظــار،  فــي  الطويــل  والوقــت  الحكوميــة،  المستشــفيات 

طــول الفتــرة الالزمــة ألخــذ الموعــد التالــي، وفقدانــك ميــزة اختيــار 

طبيــب معيــن تثــق فــي خبرتــه وقدرتــه، أضــف إلــى ذلــك إلــى أن 

الكثيــر مــن األشــياء الالزمــة للمريــض يجــب علــى المريــض دفــع 

الحكوميــة. المشــافي  فــي  قيمتهــا 

التــي  الميــزات  مــن  ميــزة  تعــد  أصبحــت  الطبــي  التأميــن  وثيقــة 

المشــافي  فــي  العــالج  إمكانيــة  لــك  وتتيــح  للموظفيــن  تمنــح 

والمراكــز الطبيــة والعيــادات الخاصــة، وتتيــح لــك اختيــار الطبيــب أو 

االستشــاري الــذي تثــق فيــه أو أوصــى بــه أحــد أصدقائــك.

يُســاء فهــم وثيقــة التأميــن الطبــي مــن عــدد غيــر قليــل، فأغلــب 

تخــول  وثيقــة  أنهــا  نفســه  فــي  يقــع  تأميــن،  وثيقــة  يحــوز  مــن 

صحيــح. غيــر  مفهــوم  وهــذا  حــدود،  دون  مــن  العــالج  صاحبهــا 

التأميــن الطبــي هــي وثيقــة تغطــي »الحاجــات الطبيــة  وثيقــة 

واإلجــراءات  كالفيتامينــات  »الكماليــة«  وليــس  األساســية« 

التجميليــة والعالجــات العشــبية والوخــز باإلبــر ومــا شــابه، وهــي 

وثيقــة بحــدود معينــة لــكل جــزء فيهــا، ويجــب علــى مشــتريها أن 

يفهــم كل جــزء قبــل شــرائها، وتقســم فــي العــادة إلــى أقســام: 

األســنان- تغطيــة  الطبيــة األساســية -تغطيــة عــالج  )التغطيــة 

عــالج العيــون - تغطيــة نفقــات الــوالدة والحمــل( وإضافــة عــالج 

األســنان أو العيــون أو الحمــل والــوالدة إلــى الوثيقــة يســتوجب 

دفــع قســط إضافــي، وكل مــا ســبق ذكــره وفــق حــدود معينــة ال 

تجاوزهــا. يجــوز 

إذا لجــأت لشــركة تأميــن لطلــب تأميــن طبــي لــك وألفــراد عائلتــك، 

فســتجد أن لــدى شــركة التأميــن خططــًا محــددة بســقف تغطيــات 

معينــة ال يمكــن تعديلهــا، بينمــا يختلــف األمــر إن كان التأميــن يــزّود 

مــن طــرف الشــركة، عندهــا يمكــن للشــركة تصميــم الوثيقــة وفــق 

متطلباتهــا، فتغطــي مــا تشــاء وتحــذف مــا تشــاء، وتختلف سياســة 

الشــركات فــي هــذا الصــدد، فمنهــا مــن يقــوم بتقديــم التغطيــة 

األساســية فقــط، ومنهــا مــن يبــذخ علــى موظفيــه بتقديــم تغطيــة 

عــالج  تغطيــة  إلــى  إضافــة  األساســية  التغطيــة  تشــمل  شــاملة 

ثقافة تأمينية
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األســنان والعيــون والحمــل والــوالدة بالنســبة لإلنــاث.

األساســية  الطبيــة  االحتياجــات  تغطــي  الطبــي  التأميــن  وثيقــة 

والتــي تتمثــل فيمــا يلــي:

تكلفــة اإلقامــة بالمستشــفيات )إذا لــزم األمــر إدخــال المريــض  •

للمشــفى عــدة أيــام أو أكثــر(.

ــول  • ــة ح ــارة طبي ــذ استش ــادة ألخ ــي العي ــب ف ــارة الطبي ــة زي تكلف

شــكوى طبيــة معينــة.

تكلفــة العمليــات الجراحيــة إذا أثبــت التشــخيص الطبــي الحاجــة  •

. لها

تكلفة األدوية الموصوفة بعد التشخيص. •

تكلفة التمريض المنزلي إذا دعت الحاجة لذلك. •

تكلفــة عــالج األمــراض النفســية- باتفــاق خــاص وبحــدود منفعــة  •

معينــة.

تكلفــة عــالج العيــون- باتفــاق خــاص وبحــدود منفعــة معينــة  •

مــع اســتثناء األشــياء التجميليــة كعدســات العيــون ومــا شــابه.

تكلفــة عــالج األســنان - باتفــاق خــاص وبحــدود منفعــة معينــة،  •

كتبييــض  مغطــاة،  غيــر  التجميليــة  اإلجــراءات  أن  العلــم  ويجــب 

كمــا  وغيرهــا،  المشــاهير  ابتســامة  الفينيــر،  اللومينيــر،  األســنان، 

يجــب العلــم أن تغطيــة عــالج األســنان الناتجــة عــن حــادث مغطــاة 

دائمــًا.

هــذه  • خــالل  الالزمــة  والفحوصــات  والــوالدة  الحمــل  تكلفــة 

الفتــرة وتضــاف باتفــاق خــاص وبحــدود منفعــة معينــة مــع اســتثناء 

أن  العلــم  ويجــب  الوثائــق،  مــن  كثيــر  فــي  القيصريــة  العمليــات 

منفعــة الحمــل والــوالدة ال تكــون فعالــة إال بعــد مــرور 10 شــهور مــن 

بــدء البوليصــة علــى األقــل.

مــا ال تغطيــه وثيقــة التأميــن الطبــي ويعــد اســتثناء فــي أغلــب 

التأميــن: وثائــق 

أي إصابــة أو مــرض يُطبــق عليــه قانــون إصابــات العمــل وأمــراض  •

المهنــة.

اإلصابة أو المرض التي تشملها وثيقة تأمين أخرى سارية. •

العالج الطبي من دون تشخيص أو إصابة. •

الجراحات التجميلية ومستحضرات العمليات التجميلية. •

مــرض  • تكــن بســبب  لــم  إذا  ذاتهــا  حــد  فــي  التجميــل  جراحــات 

تأمينيــًا. مغطــى 

بالشــعر  • العنايــة  )عقاقيــر  الشــخصية  العنايــة  وصفــات 

خــاص(. طبــي  صابــون  )شــامبوهات،  والتجميليــة( 

العالجات الوقائية •

وصفــات طبيــة وقائيــة )مرطبــات لالســتخدام الطبــي، مطهــرات  •

لالســتخدام الطبــي، قفــازات، جــوارب, مشــد للبطــن( الــخ.،

العالجــات الطبيــة قيــد التجريــب أو االختبــار ولــم تعتمــد بشــكل  •

واســع ومعتــرف بــه.

المكمــالت الغذائيــة: الفيتامينــات، متعــدد المكمــالت الغذائيــة  •

بيكربونــات  الملحــي،  والمحلــول  التخســيس،  شــاي  واألعشــاب، 

الصوديــوم، زيــت الخــروع، والســكر البديــل، بديــل الحليــب.. إلــخ.

الطــب البديــل: مثــل الوخــز باإلبــر، المعالجــة المثليــة، العنايــة  •

بالقــدم، واألعشــاب، الــخ.

تكاليــف اقتنــاء جهــاز أو التبــرع بأعضــاء كالكليــة والقلــب وغيرها  •

)عمليــة جراحيــة مغطى(.

ن لنفسه. • الضرر الذي يحدثه المؤمِّ

إيــذاء  • الشــخص  تعمــد  عــن  الناتجــة  اإلصابــات  عــالج  تكاليــف 

. نفســه

العوامــل الخارجيــة )ميــزان الحــرارة، آالت قيــاس الســمع بصريــة..  •

إلــخ(.

عيادات الشفاء الطبيعة ونوادي العالج الطبيعي. •

وكل  • المخــدرات  علــى  اإلدمــان  أو  الكحــول،  علــى  اإلدمــان 

اســتخدامها. عــن  تنتــج  التــي  التكاليــف 

الحــرب واإلصابــة أو المــرض الناجــم عــن التمــرد أو الحــرب ســواء  •

أكانــت معلنــة أم غيــر معلنــة، أو نتيجــة ألعمــال الشــغب، اإلضــراب 

أو االضطرابــات المدنيــة.

العزل أو الحجر في مصحات عقلية أو نفسية. •

استحقاقات األمومة والوالدة. •

التعــب العــام، ضعــف النمــو وأي تعــب أو شــكوى نتيجــة ضغــط  •

العمــل المتصــل.. الخ.

, صعوبــات التعلــم والســلوك: فــرط النشــاط، اضطــراب نقــص  •

االنتبــاه، والــكالم ومشــكالت الســلوك.

الشــهية،  • ضعــف  الشــهية،  فقــدان  مثــل  الغــذاء:  اضطرابــات 

والســمنة، مشــكالت الــوزن، عمليــات شــفط الدهــون والتنحيــف.

الحساســية  • اختبــارات  ذلــك  فــي  بمــا  الحساســية:  أمــراض 

الحساســية. وإجــراءات 

ــر الجنــس، وســائل منــع الحمــل،  • ــد النســل والعقــم، وتغيي تحدي

ــه. ــاء وإزالت ــب للنس ــب اللول ــب، تركي ــال األنابي أطف
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التلقيــح  • الجنســية،  الوظائــف  اختــالل  ومعالجــة  العقــم 

)التلقيــح  اإلخصــاب  الطمــث،  انقطــاع  اإلباضــة،  االصطناعــي، 

. ) عــي لصنا ا

العيــوب الَخلقيــة أو األمــراض الوراثيــة التــي تمــرر مــن جيــل إلــى  •

آخــر ألســرة الشــخص.

اإليــدز وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية: جميــع األمــراض ذات  •

والعالجــات. والشــروط  الصلــة، 

االحتيــال وإســاءة اســتعمال، وهــذا يشــير إلــى مطالبــات احتيالية  •

أو وثائــق، وكذلــك التحقيقــات الالزمــة لتشــخيص مــرض أو إصابــة 

عرضيــة.

اضطرابات النوم: األرق، الشخير، اضطرابات النوم. •

الطقــوس والممارســات مثــل الختــان لحديثــي الــوالدة وتخريــم  •

األذن.

قرطاســية وتكلفــة: مثــل الصــور الفوتوغرافيــة والمطبوعــات،  •

ــر الطبيــة. ورســوم التســجيل، تكلفــة التقاري

اإلصابة نتيجة لنشاط تدريبي عسكري، بحري بري جوي. •

العيــوب  • عــن  الناشــئة  المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  التكاليــف 

والتشــوهات. الَخلقيــة 

عالج مدمني المخدرات والخمور. •

تكاليف الراحة لالستشفاء والنقاهة وأثناء الحجز الصحي. •

عالج العقم والضعف الجنسي ومرض اإليدز. •

العســكرية  • واألعمــال  الحــروب  عــن  الناشــئة  األمــراض 

الداخليــة. واالضطرابــات 

عالج إعادة الشباب أو إنقاص الوزن أو زيادته. •

الحاالت التي ال تغطيها وثيقة التأمين الطبي إال باتفاق خاص:

عالج وتركيبات األسنان. •

تكاليــف عــالج العيــون والنظــارات الطبيــة والعدســات الالصقــة،   •

اختبــارات البصــر وعالجــات العيــن الشــعاعية والليزريــة.

األجهــزة التعويضيــة كالعــكازات -الجبائــر- كرســي متحــرك...  •

إلــخ.

عالج األمراض النفسية والعقلية. •

ســن  • تعــدوا  الذيــن  واألشــخاص  ســنوات   3 مــن  أقــل  األطفــال 

خاصــة. بشــروط  إال  تغطيتهــم  تُقبــل  ال   )65( التقاعــد 

العالج أثناء التنقالت. •

العالج الطبي بالخارج ما لم تستدِع حالته ذلك. •

العمليــة القيصريــة فــي أغلــب وثائــق التأميــن، وتغطــى باتفــاق  •

خــاص.

األســنان واللثــة والفكيــن )الوجــه( أو عــالج األســنان، وتغطــى  •

باتفــاق خــاص.

باألمــواج  • أو  شــعاعية  صــور  ذلــك  فــي  بمــا  الطبيــة  الوقايــة 

للقلــب. الصوتيــة 

ــا  • ــالج كالهم ــخيص والع ــية: التش ــات النفس ــة واالضطراب العقلي

مســتثنى.

تركيب أجهزة السمع والنظارات أو العدسات. •

نفــاذ  • تاريــخ  قبــل  نشــأت  والتــي  للتعاقــد  الســابقة  األمــراض 

التغطيــة )العجــز، األمــراض المزمنــة، الســكري، الضغــط، الديســك، 

أمــراض الغــدد الدرقيــة والنخاميــة... والتــي ال تظهــر فجــأة بــل فــي 

العــادة تأخــذ وقتــًا منــذ نشــأتها وحتــى تشــخيصها(.

خدمــة نقــل المصابيــن أو المرضــى )نقــل بالطائــرة مــع تكلفــة  •

واألجهــزة  المرافقــة  تكلفــة  مــع  مجهــزة  بســيارة  نقــل  المرافقــة، 

وغيرهــا(.

الفحــوص الطبيــة العامــة بغــرض االطمئنــان واختبــارات الصحــة  •

العامــة أو الفحــص الروتينــي.

اللقاحات الطبية لألطفال والتي ال تغطى إال باتفاق خاص. •

نقطة مهمة:
البوليصــة هــو  فــي  التأكــد منهــا  التــي يجــب  النقــاط  أهــم  مــن 

 Pre-Existing Condition أو  للتعاقــد«  الســابقة  »الشــروط 

كالتالــي: وتعــرَّف 

مزمــن  مــرض  أو  اختــالل  أو  داء  أو  مــرض  أو  اعتــالل  أو  إصابــة  )أي 

جســماني أو طبــي أو عقلــي أو عصبــي معــروف أو غيــر معــروف، 

الطلــب،  تقديــم  عنــد  مؤكــدة  طبيــة  حقيقــة  ذا  يكــون  حيــث 

ســواء أكان مالحظــًا أم ال أو ذا أعــراض أو مشــخصًا أو معالجــًا أو 

تــم اكتشــافه قبــل تاريــخ ســريان مفعــول الوثيقــة، ويتضمــن أي 

مضاعفــات أو نتائــج الحقــة أو مزمنــة أو متكــررة تتعلــق بــه أو تحــدث 

بســببه(.

هــذا البنــد يكــون لــه حــد منفعــة معيــن فــي البوليصــة وينصــح 

برفــع هــذا الحــد إلــى أقصــى قــدر ممكــن.
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تقسم  هيئات التأمين الى سبعة أنواع:
1- التأمين الذاتي

2- التأمين التبادلي

3- شركات التأمين المقيدة النشاط

4- شركات التأمين المساهمة العامة

5- نوادي الحماية والتعويض

6- صناديق التأمين الخاصة

Pools ٧- مجمعات التأمين

التأمين الذاتي

Self - insurance

أموالهــا،  علــى  التأميــن  بنشــاط  ذاتهــا  المؤسســة  تتولــى 

ــن لــه(،  ــن( وكذلــك )المؤمَّ فتكــون هــي فــي الوقــت ذاتــه )المؤمِّ

المــال  مــن  منتظمــًا  مبلغــًا  المؤسســة  بتخصيــص  ذلــك  ويتــم 

تســتقطعه وتضعــه فــي صنــدوق لمواجهــة الخســائر الناتجــة عــن 

األخطــار التــي ترغــب الهيئــة فــي التأميــن عليهــا ذاتيــًا، مســتغنين 

التأميــن والوســطاء. عــن خدمــات شــركات  بذلــك 

ويُعــاب علــى هــذا النظــام إذا تعرضــت المؤسســة فــي أول الفتــرة 

التأمينيــة إلــى حــادث جســيم، ال تكــون الهيئــة قــد كّونــت بعــُد 

محفظــة تأمينيــة تســتطيع بهــا مواجهــة األخطــار، كمــا أن عمليــة 

التأميــن فــي هــذا النــوع تكــون محصــورة فــي موقــع واحــد وهــو 

الهيئــة ذاتهــا، حيــث ســيتعارض هــذا النظــام مــع مفهــوم التأميــن 

الــذي يســعى إلــى تثبيــت الخطــر علــى أوســع بقعــة ممكنــة وعلى 

أكبــر عــدد ممكــن، بــل تبقــى آثــاره محصــورة بالمؤسســة نفســها.

Mutual Insurance التأمين التبادلي

هــو إبــرام مجموعــة التفــاق علــى تأســيس هيئــة تأمينيــة مؤلفــة 

الهيئــة  هــذه  تتولــى  أنفســهم  المؤسســين  األعضــاء  مــن 

التأمينيــة التبادليــة التأميــن علــى مصالــح مؤسســيها أنفســهم. 

ــن لهــم وهــم  وقــد يتحــدد بمقتضــى القانــون الحــد األدنــى للمؤمَّ

المؤسســون أنفســهم، وقــد يُفــرض مبلــغ معيــن مــن المــال يـُـودع 

لــدى هــذه الهيئــة لمســتلزمات قانونيــة يوجــب توافرهــا قبــل منــح 

إجــازة مزاولــة العمــل.

ــن  وتتصــف تقنيــة هــذا النــوع مــن هيئــات التأميــن أن يقــوم المؤمَّ

إلــى  التأميــن  أقســاط  بدفــع  الهيئــة(  فــي  المالــك  )العضــو  لــه 

هيئــة التأميــن التبادلــي، التــي يكــون عملهــا غيــر ربحــي، لذلــك إذا 

أظهــرت النتائــج تحقيــق أربــاح فإنهــا تــوزَّع علــى المالكيــن للهيئــة، 

فــي  المالــك  العضــو  علــى  فينبغــي  خســارة  إلــى  تعرضــت  وإذا 

أنواع هيئات التأمين

المصدر المبادئ  العامة للتأمين: أ.شهاب أحمد جاسم العنبكي
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الهيئــة زيــادة مســاهمته فــي أقســاط التأميــن كلٌّ حســب حجــم 

عملــه التأمينــي، فيكــون حاملــو وثائــق التأميــن هــم المعنيــون 

بالربــح وبالخســارة عــن نتائــج أعمالهــم التأمينيــة.

شركات التأمين المقيدة النشاط

Insurance Company Captive

وهــي شــركات تأميــن تؤسســها شــركة أو هيئــة تجاريــة تســعى 

ســة لهــا. وقــد ظهــرت هــذه  المؤسِّ الشــركة  تأميــن أخطــار  إلــى 

الشــركات إلــى الوجــود وخاصــة فــي فتــرة االنتعــاش النفطــي فــي 

بدايــة الســبعينيات، حيــث توســعت أعمــال الشــركات البتروليــة 

مــروراً  النفــط،  اســتخراج  عمليــة  فــي  أنشــطتها  تعــدد  خــالل  مــن 

القيــام  ثــم  العالــم،  فــي  مختلفــة  مناطــق  إلــى  النقــل  بعمليــة 

بعمليــات تكريــر النفــط والصناعــات النفطيــة المختلفــة، وهــذه 

جميعهــا تحتــاج إلــى عمليــات تأمينيــة أضحــت باهظــة الثمــن، األمــر 

الــذي أطمــع هــذه الشــركات علــى تأســيس شــركات تأميــن خاصــة 

ســة لهــا. بهــا يقتصــر نشــاطها علــى أعمــال الشــركة المؤسِّ

العمــل  أســلوب  النشــاط  المقيــدة  التأميــن  شــركات  وتتخــذ 

التأمينــي بشــكله التجــاري، أي إنهــا بعــد إصدارهــا لوثائــق التأميــن 

تقــوم بإعادتهــا لــدى شــركات إعــادة التأميــن بالصــورة التجاريــة 

التقليديــة.

ــض كثيــراً  مــن مميــزات هــذا النــوع مــن شــركات التأميــن أنهــا تخفِّ

إلــى  تحتــاج  ال  فهــي  التأمينيــة،  لألعمــال  اإلداريــة  التكاليــف  مــن 

أعمــال وســطاء التأميــن، وال تكاليــف إداريــة للحصــول علــى أعمــال 

التأميــن حيــث إن العمــل التأمينــي يــرد إليهــا بشــكل انســيابي، وال 

ــذه  ــث إن ه ــن، حي ــاط التأمي ــة أقس ــف جباي ــى مصاري ــًا إل ــاج أيض تحت

ــل فــي الســجالت. العمليــات لربمــا تتــم بمجــرد قيــود حســابية ترحَّ

ويُعــاب علــى أعمــال هــذه الشــركات أنهــا تكــون مقصــورة النشــاط 

علــى حيــز معيــن مــن العمــل، وهــذا أيضــًا يبقــي األعمــال التأمينيــة 

محصــورة فــي مواقــع محــددة أي إنهــا ال تتــم فيهــا عمليــة تشــتيت 

األخطــار علــى أوســع رقعــة ممكنــة.

شركات التأمين المساهمة

Share Holding Companies

وهــي شــركة لهــا شــخصية قانونيــة قائمــة بذاتهــا، يؤلفهــا عــدة 

أشــخاص يكتتبــون فيهــا بأســهم قابلــة للتــداول. وال يســألون عــن 

ديونهــا إال بمقــدار أســهمهم فيهــا. ويقســم رأســمال الشــركة إلــى 

أســهم تُطــرح إلــى االكتتــاب العــام.

ــر هيئــات التأميــن  وتعــد شــركات التأميــن المســاهمة العامــة أكث

الرأســمالي  تكوينهــا  طبيعــة  إلــى  ذلــك  ســبب  ويرجــع  انتشــاراً، 

الــذي يســهم فــي اســتمرار بقائهــا، إضافــة إلــى أن للمســاهمين 

الماليــة  الجوانــب  هــي  هــذه  اإلدارة.  علــى  الكاملــة  الســيطرة 

الشــركة. فــي تكويــن هــذه  واإلداريــة 

ــن )المتمثلة  أمــا مــن ناحيــة التقنيــة التأمينيــة، فــإن شــخصية المؤمِّ

ــن لهــم  بشــركة التأميــن( فتكــون منفصلــة عــن جمهــور المؤمَّ

مــع  صلــة  بــأي  يرتبطــون  ال  الذيــن  التأميــن(  وثائــق  حملــة  )وهــم 

شــخصية شــركة التأميــن.

ــن لــه  تعــرض شــركة التأميــن خدماتهــا التأمينيــة، ويســتطيع المؤمَّ

ــرام  ــة وإب ــة التأميني ــراء الحماي ــيط ش ــق وس ــن طري ــرة أو ع ــا مباش إم

شــركة  الــى  التأميــن  قســط  ودفعــه  ــن  المؤمِّ مــع  التأميــن  عقــد 

عــدد  التأمينــي علــى  التأميــن نشــاطها  وتــزاول شــركة  التأميــن. 

ــن لهــم، وتقــوم بتشــتيت الخطــر وفقــًا ألســس  واســع مــن المؤمَّ

علميــة إحصائيــة، وتلجــأ إلــى إعــادة التأميــن أو التأميــن المشــترك 

نيــن مباشــرين آخريــن. بالمشــاركة مــع مؤمِّ

ويكــون الهــدف األساســي إلنشــاء شــركات التأميــن المســاهمة 

هــو تحقيــق الربــح، وهــذا مــا يعــزز اســتمرار وجودهــا فــي الســوق 

التأمينــي.

نوادي الحماية والتعويض

Protection & Indemnity Clubs

وهــي هيئــات يقــوم بإنشــائها أصحــاب الســفن لتأميــن األخطــار 

التــي يتعــذر التأميــن عليهــا فــي ســوق التأميــن البحــري التقليــدي، 

ويقــوم كل صاحــب ســفينة بتســجيل ســفينته فــي النــادي مثبتــًا 
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بشــهادة تســجيل يصدرهــا النــادي لــكل ســفينة، ويلتــزم صاحــب 

علــى  المتعــارف  دوريــة  بدفعــات  مشــاركة  مبلــغ  بدفــع  الســفينة 

التأميــن  )أقســاط  تمثــل  وهــي   )calls(بـــ الدفعــات  هــذه  تســمية 

Premiums(، وتُســدد التعويضــات مــن محفظــة هــذه األقســاط، 

فهــي  ربحيــة،  غيــر  هيئــات  والتعويــض  الحمايــة  نــوادي  وتكــون 

تســتند فــي أعمالهــا إلــى القاعــدة التاليــة:

مجمــوع مبالــغ أقســاط التأميــن + مجمــوع عوائــد االســتثمارات = 

مجمــوع التعويضــات + مجموعــة المصاريــف اإلداريــة.

النــوادي علــى  التــي تقدمهــا هــذه  التأمينيــة  وتشــتمل الحمايــة 

أخطــار هيــاكل الســفن التــي ال تغطيهــا وثيقــة التأميــن البحــري 

علــى أجســام الســفن النموذجيــة، وتمثــل هــذه األخطــار بصفــة 

عامــة مســؤوليات صاحــب الســفينة تجــاه اآلخريــن عــن 25% مــن 

المتبقيــة  الســفن  تصــادم  حــوادث  عــن  الناشــئة  المســؤوليات 

مــن دون تغطيــة فــي الوثيقــة النموذجيــة للتأميــن البحــري علــى 

أجســام الســفن فــي أســواق التأميــن البحــري االعتياديــة، حيــث إن 

وثائــق التأميــن االعتياديــة تغطــي فقــط ٧5% مــن مبلــغ مســؤولية 

أصحــاب الســفن، وتتــرك النســبة المتبقيــة 25% مــن دون تغطيــة. 

بالنســبة  الســفن  أصحــاب  مشــاركة  تتــم  أن  ذلــك  مــن  الهــدف 

ســالمة  علــى  حرصــًا  أكثــر  يكونــوا  كــي   %25 وهــي  المتبقيــة 

الســفينة، وهــذه النســبة هــي المغطــاة فــي غطــاء نــادي الحمايــة 

حمايــة  والتعويــض  الحمايــة  نــوادي  تمنــح  كمــا  والتعويــض. 

تأمينيــة عــن مســؤولية مالــك الســفينة عــن البضائــع المشــحونة 

والوفــاة  الجســمية  اإلصابــات  عــن  ومســؤوليته  ســفينته،  علــى 

واألضــرار التــي تلحقهــا ســفينته باألجســام الثابتــة، أمــا المصاريــف 

التــي تغطيهــا أغطيــة نــوادي الحمايــة والتعويــض والتــي تُفــرَض 

ــر  ــات التأجي ــي غرام ــا فه ــى أنفاقه ــر عل ــفينة ويُجب ــك الس ــى مال عل

ومصاريــف الحجــر الصحــي )ومدتــه 40 يومــًا يتعيــن علــى الســفينة 

المينــاء  ســلطات  لهــا  تعينــه  الــذي  المــكان  فــي  تقضيهــا  أن 

المحليــة(.

تســمى أقســاط التأميــن التــي يســددها مالكــو الســفن األعضــاء 

المنتمــون فــي النــادي بـــ)calls( عــن تغطيــة مطالبــات التعويض، 

هــذا  لتغطيــة  مشــاركاتهم  زيــادة  النــادي  أعضــاء  مــن  ويُطلــب 

مــدة  نهايــة  فــي  زيــادة  حصلــت  إن  العكــس  حصــل  وإذا  العجــز، 

التأميــن كلٌّ حســب مقــدار مشــاركته، أو أن تــدور هــذه الزيــادة علــى 

حســاب مشــاركات األعضــاء فــي الســنة الجديــدة.

صناديق التأمين الخاصة

تنشــأ صناديــق التأميــن الخاصــة بيــن المجموعات المهنية يســهم 

يكــون  وال  مقدرتــه،  حســب  كل  فيهــا  المنتمــون  األعضــاء  فيهــا 

لهــذه الصناديــق رأســمال، وتغطــي هــذه الصناديــق مخاطــر معينــة 

تحــدد عنــد إنشــائها، ويمكــن أن تشــمل أخطــاراً مؤذيــة أو مناســبات 

مفرحــة، ويشــترط باالنتســاب إلــى هــذه الصناديــق تســديد العضــو 

مســاهماته الدوريــة، وأن يكــون مــن العامليــن فــي مهنــة أو عمــل 

معيــن الــذي حــدده نظــام ذلــك الصنــدوق. ويتطلــب أن يكــون فــي 

تلــك الصفــة أو ذلــك العمــل عــدد كبيــر مــن العامليــن فيهــا، ونــدرج 

علــى ســبيل المثــال نمــاذج مــن األخطــار التــي تغطيهــا صناديــق 

التأميــن الخاصــة:

زواج العضو أو ذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاته. •

حلــول إحــدى المناســبات االجتماعيــة أو الدينيــة أو غيرهــا مــن  •

المشــابهة. المناســبات 

فقدان موارد الرزق أو التقاعد عن العمل. •

عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث. •

الحاجة الى نفقات تعليم من يعوله العضو. •

Pools مجمعات التأمين

ينشــأ مجمــع التأميــن مــن اتفــاق عــدد مــن شــركات التأميــن علــى 

تكوينــه فــي المشــاركة فــي تأميــن نــوع خــاص مــن األخطــار يتــم 

فيهــا توزيــع حصــص المشــاركين فــي المجمــع. وهــو يمثــل نوعــًا 

مــن أنــواع أعمــال إعــادة التأميــن النســبية، حيــث تقــوم الشــركة 

إلــى  وثائقهــا  مــن  معينــة  نســبة  بإســناد  المجمــع  فــي  العضــو 

المجمــع، وبالمقابــل تقبــل نســبة محــدودة مــن إجمالــي أعمــال 

المجمــع.

ثقافة تأمينية
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العقود  خالل  مذهاًل  تطوراً  تطورت  اإلنشاء  صناعة 
الماضية، وأدخلت تقنيات جديدة ومواد جديدة لم تكن مستخدمة 

سابقًا، ورافق هذا ازدياد األخطار المرافقة لهذه الصناعة، وأصبحت 

المشروع  تعقد  بازدياد  تعقيداً  تزداد  للمشروع  المرافقة  األخطار 

وبازدياد تعقد تصميمه والمواد المستخدمة فيه. إن أي مشروع قد 

يكون عرضة لخطر االنهيار نتيجة التصميم أو المواد المستخدمة 

إلى  الحاجة  نشأت  هنا  ومن  الكثير,  وغيرها  التنفيذ  طريقة  أو 

وجود أنواع تأمينات تغطي هذه األخطار المتزايدة.

العيوب المتأصلة أو الكامنة IDI أو المسؤولية العشرية

أو حتى  المشروع  تنفيذ  أثناء  البناء  احتمال ظهور عيوب في  إن 

ظهور  مع  وخاصة  كبير،  بشكل  واردة  أصبحت  منه  االنتهاء  بعد 

العقد  في  ظهرت  جديدة  مواد  استخدام  يتم  معقدة  مشاريع 

البناء  انهيار  إلى  العيوب قد تؤدي  الماضي فقط, وظهور هذه 

وحتى الحاجة إلى هدمه وإعادة بنائه من جديد، وهذا يؤدي إلى 

نتائج كارثية على األطراف المعنية بالمشروع وخاصة »المصمم 

فحسب،  عليهما  تقتصر  ال  األضرار  أن  من  الرغم  على  والمقاول« 

والمستأجرين  البناء  كمالك  األخرى  األطراف  إلى  تمتد  بل 

طرف  أي  يستطيع  ال  للبناء  الحجم  بهذا  ضرر  أي  ألن  والممولين. 

إلى  تؤدي  وقد  المالية  عواقبه  تحمل  المعنية  األطراف  من 

ثقافة تأمينية

تأمين العيوب المتآصلة والكامنة
أو المسؤولية العشرية

IDI - Inherent Defects insurance
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اإلفالس للطرف المسؤول عن ذلك، وسيمتد تأثير ذلك ماليًا في 

بقية األطراف بالضرورة.

تعريف تأمين العيوب المتأصلة:

»تأمين  أحيانًا  ويسمى  الكامنة  أو  المتأصلة  العيوب  تأمين 

أنواع  من  نوع  هو  العشري«  »التأمين  أو  العشرية«  المسؤولية 

وازداد  نسبيًا،  متأخرة  مرحلة  في  ظهر  الذي  الهندسي  التأمين 

الطلب عليه مؤخراً في منطقة الخليج العربي، ويقدم هذا النوع 

حال  في  المشروع  في  المعنية  لألطراف  تغطية  التأمين  من 

ظهور عيوب متأصلة في البناء )الهيكل أو األعمال غير الهيكلية( 

كامل  بشكل  المشروع  بناء  إعادة  أو  جزء  بناء  إعادة  تستلزم  قد 

األخرى  التأمين  أنواع  في  كما  اإلهمال،  إلثبات  الحاجة  دون  ومن 

م(. كتأمين المسؤولية المهنية )تأمين الخطأ المهني للمصمِّ

تأمين  أو  المتأصلة  العيوب  تأمين  أن  إلى  اإلشارة   ويجدر  

القسط،  دفع  بمجرد  لإللغاء  قابل  غير  العشرية  المسؤولية 

في  خسارة  وقوع  بعد  حتى  إلغاؤه  التأمين  لشركة  يمكن  وال 

المشروع موضوع التأمين.

أهمية هذا النوع من التأمين:

تنبع أهمية هذا التأمين بأنها تقدم حماية وأمانًا لألطراف المعنية 

المشاريع  في  وخاصة  ومستثمرين  مستأجرين  من  بالمشروع، 

الضخمة، حيث يشكل وجود تغطية المسؤولية العشرية نوعًا 

من الضمان للمستثمرين والمالك والمستأجرين من عدم ضياع 

المبنى  في  عيب  أي  اكتشاف  حال  في  واستثماراتهم  حقوقهم 

المستثمر، ومن ثم يكون هناك تأمين يغطي هذه األضرار، والتي 

قد ال يستطيع أي مقاول تحملها لضخامة التكلفة المادية.

المسؤولية  وتأمين  العشرية  المسؤولية  تأمين  بين  االختالف 

المهنية في المشاريع الهندسية:

يكون  قد  العشرية  والمسؤولية  المهنية  المسؤولية  بين  الفرق 

مربكًا،  ويمكن تلخيص التالي:

أواًل : المسؤولية المهنية:

م أو من يشترك معه في التصميم فقط. المسؤول: المصمِّ

مدة المسؤولية: 10 سنوات.

تأمين المسؤولية المهنية يغطي: اإلهمال،  الخطأ والسهو.

دفع  قبل  السهو  أو  الخطأ  أو  اإلهمال  إثبات  يجب  التعويض: 

التعويض.

مشتري  يحدده  السنوات  من  عدد   + اإلنشاء  فترة  التأمين:  فترة 

البوليصة يسمح له خالل هذه الفترة بتقديم المطالبات التي قد 

تظهر أثناء هذه الفترة فقط.

هناك  أن  يكتشف  عندما  ترفع  المطالبة  مطالبة:  عن  اإلبالغ 

مسؤولية وقعت،  على أال تكون بعد انتهاء فترة اإلبالغ المحددة 

في البوليصة والتي قد تمتد إلى ثالث أو خمس أو عشر سنوات 

ن له. حسب طلب المؤمَّ

ثانيًا: المسؤولية العشرية:

م،  المسؤول: جميع األطراف المشتركة في عملية البناء )المصمِّ

المقاول،  االستشاري،  أو أي أطراف أخرى مشتركة معهم(.

مدة المسؤولية: 10 سنوات.

اإلهمال،   التنفيذ،   سوء  يغطي:  العشرية  المسؤولية  تأمين 

الخطأ،  السهو.

بل  التعويض،  دفع  يتم  حتى  اإلهمال  إثبات  يجب  ال  التعويض: 

يكفي أن يكون هناك عيب واضح لتبدأ إجراءات التعويض، وهذه 

ميزة ال نجدها في أنواع التأمينات األخرى.

إنشاء  فترة  يغطي  أوتوماتيكي  بشكل  التأمين  التأمين:  فترة 

المشروع إضافة إلى 10 سنوات الحقة لتاريخ التسليم.

هناك  أن  يُكتشف  عندما  تُرفع  المطالبة  مطالبة:  عن  اإلبالغ 

العشر  السنوات  في  أو  التنفيذ  خالل  سواء  وقعت  مسؤولية 

الالحقة للضرر.

المسؤولية الجنائية والمدنية:

يضع  التسليم  بعد  تشققه  أو  مبنى  أي  انهيار  أن  المعلوم  من 

م وأطرافًا أخرى تحت المسؤولية المدنية وكذا  المقاول والمصمِّ

الجنائية في حاالت معينة، ويتم فتح دعاوى في هذا الشأن، ولكن 

تحديد  في  سنوات  إلى  تصل  قد  طوياًل  وقتًا  تأخذ  الدعاوى  هذه 

إثبات  ويكون  مباشر،  بشكل  »المسؤول«  ومن  »المسؤولية« 

أنه  إال  الحاالت  هذه  مثل  في  للغاية  صعبًا  العادة  في  »اإلهمال« 

غالبًا ما يتم تقاسم المسؤوليات وتكلفة إعادة البناء.

العشرية(  المسؤولية  )تأمين  المتأصلة  العيوب  تأمين  إن وجود 

المقاول،   المستأجرون،  )المالك،  المعنية  األطراف  ن  يُـمكِّ

م، الممولون( من الوصول لتسوية إذ إن شركة التأمين  المصمِّ

تقوم ومن دون الحاجة إلثبات »اإلهمال« بالبدء في إجراءات إعادة 
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بناء  بإعادة  أو  البناء،  من  جزء  بناء  بإعادة  سواء  والترميم،  البناء 

المشروع بشكل كامل ومن مرحلة الصفر إذا دعت الحاجة لذلك، 

وهذا يوفر على األطراف الدخول في خالفات قانونية طويلة األمد، 

في وقت هم بأمس الحاجة فيه للبدء فوراً في أعمال الترميم.

يجب العلم أن انهيار المباني أو التشقق بعد التسليم أو أثناءها 

قد ينتج عنها »مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية وخسارة سمعة 

لألطراف« لكن مع ذلك فإن التأمين ال يمكنه إال تغطية الجانب 

المادي  بالتعويض  المتعلقة  المدنية  بالمسؤولية  المتعلق 

اإلصابات  وتعويض  والترميم  البناء  إعادة  تكلفة  دفع  أي  فقط، 

واألضرار  الجنائية  المسؤولية  تالفي  يمكن  وال  حدثت،  حال  في 

األطراف،  أحد  صورة  وتضرر  السمعة  خسارة  إلى  تمتد  قد  التي 

التأمين  من  النوع  هذا  أن  كما  م.  والمصمِّ المقاول  وخاصة 

»اإلفالس«  احتمال  من  المسؤولية  األطراف  يحمي  بالتأكيد 

من  األطراف  ن  ويمكِّ البناء،  إلعادة  الباهظة  للتكاليف  نتيجة 

»اإلهمال«  إلثبات  الحاجة  دون  ومن  فوراً،  البناء  إعادة  في  البدء 

و«المسؤولية« بداًل من انتظار حكم المحكمة لسنوات.

المؤمَّن له:

م،  المصمِّ االستشاري،  المقاول،  )المالك،  يُضاف  أن  يمكن 

ل، وحتى المستأجرين في المستقبل( كأطراف مستفيدة  المموِّ

بشكل  اإلحالل  حقوق  عن  التنازل  ويمكن  البوليصة،  نص  في 

اختياري.

المبلغ المؤمَّن عليه:

)قيمة  بالكامل  المشروع  أعمال  قيمة  هو  عليه  ن  المؤمَّ المبلغ 

ان  ويجب  التسليم،  تاريخ  حتى  التغييرية  األوامر  متضمنًا  العقد( 

فترة  أثناء  تحدث  تغييرية  أوامر  بأي  اطالع  على  ن  المؤمِّ يكون 

اإلنشاء.

مبلغ التعويض:

وقوع  وقت  أعمال  من  تم  ما  بقيمة  المتضرر  الطرف  يعوض 

مبلغ  من  عليه  المتفق  التحمل  مقدار  خصم  وبعد  الحادث، 

التعويض، فإن حدثت الخسارة بعد تنفيذ 30% من أعمال المشروع 

ض بقيمة 30%، وإن حدثت بعد استكمال 100% من قيمة أعمال  يُعوَّ

ض بقيمة 100% وهكذا. المشروع يُعوَّ

مدة التأمين:

كحد  عامًا   12 إلى   10 من  تمتد  فترة  التأمين  مدة  تكون  ما  عادة 

أقصى من تاريخ استكمال البناء، ويمكن الترتيب للتأمين لفترة 

أقصر.

القسط:

يكون  قد  النوع  هذا  على  المترتب  التأميني  القسط  قيمة 

إلى  تصل  التأمين  من  النوع  هذا  تكلفة  إن  إذ  للكثيرين،  صادمًا 

1% من قيمة أعمال المشروع، وهناك تكاليف أخرى تتضمن مسح 

األول  اليوم  منذ  التأمين  شركة  طرف  من  استشاري  وتعيين 

ن  المؤمَّ على  تحمل  التكاليف  وهذه  تسليمه،  وحتى  للمشروع 

هذا  لذا  أحيانًا،   %0.5 إلى  تصل  قد  التكاليف  وهذه  )المقاول(،  له 

النوع من التأمين يعد باهظًا جداً، وقيمة القسط هذه عن كامل 

للتسليم  الالحقة  العشر  السنوات  إلى  إضافة  اإلنشاءات،  فترة 

النهائي.

الغطاء القياسي لبوليصة التأمين العشري أو بوليصة العيوب 

المتأصلة:

البوليصة تغطي األضرار الناتجة عن انهيار أو تضرر هياكل البناء 

كصبات  البناء  سالمة  ضمان  في  المساهمة  العناصر  )وهي 

غير  األعمال  أو  الخ(  والعوارض..  والجدران  واألعمدة  األساس 

إال  البناء  لثقل  حاملة  تكون  ال  التي  العناصر  )وهي  الهيكلية 

ثابتًا متكاماًل في البناء( والناتجة عن عيب في  أنها تشكل جزءاً 

المستخدمة  المواد  في  عيب  أو  التنفيذ،  في  عيب  أو  التصميم، 

في عملية اإلنشاء.

كما ستغطي البوليصة:

االتفاق  • يتم  معين  لحد  الحطام  إزالة  المباني/  هدم  تكلفة 

عليه.

يتم  • معين  لحد  واالستشاريين  والمهنية  القانونية  الرسوم 

االتفاق عليه.

التكاليف اإلضافية إلصالح أو االستبدال والناشئة من تعديالت  •

تغيير  أو  تغييرها  أو  المواد  تحسين  عن  الناتجة  أو  التصميم  في 

أساليب البناء.

القوانين  • في  تغير  عن  والناتجة  البناء  في  الالزمة  التغييرات 
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المحلية.

إضافي  • بقسط  تضاف  والتي  االختيارية  اإلضافية  التغطية 

يتفق عليه:

تسريب  • عيوب  التضخم،  لتشمل:  التغطية  تمتد  أن  يمكن 

التجارية  للمحال  الدخل  فقدان  أرضي،  التحت  والتسريب  المياه 

في البناء نتيجة إخالئها، التكاليف الخاصة باستئجار مبنى بديل،  

الميكانيكية  كالتجهيزات  الهيكلية  غير  المكونات  وتغطية 

والكهربائية.

العيوب  • او  العشرية  المسؤولية  تأمين  بوليصة  استثناءات 

المتأصلة.

المواد  • أو  وصنعة  تصميم  في  تقصير  أو  عيب  أو  خطأ  أي 

الموقعية  والمعدات  الهيكلية  غير  األعمال  في  المستخدمة 

والتركيبات في األعمال الخارجية.

أي تعديالت هيكلية أو تصليحات أو تعديالت أو إضافات على  •

المبنى خالل فترة التأمين لم تبلَّغ بها شركة التأمين.

للمبنى  • الطبيعي  غير  االستخدام  او  المناسبة  غير  الصيانة 

ص له والتي بُينت في البوليصة. لغير الغرض الذي ُخصِّ

م  • ُصمِّ التي  تلك  من  واألكبر  الزائدة  الحمولة  نتيجة  ضرر  أي 

الهيكل أو العقار ألجلها كما بُينت في البوليصة.

األفعال التخريبية العمدية أو السهو المتعمد. •

العواصف،  • الزلزال،  االنفجار،  البرق،  )النار،  الطبيعية  األضرار 

موجات  األنابيب،  أو  المياه  خزانات  انفجار  الصقيع،  الفيضانات، 

بسرعة  تسير  التي  األجهزة  أو  الطائرات  عن  الناجمة  الضغط 

الصوت او سقوط المركبات.

اإلشعاعات المؤينة أو التلوث اإلشعاعي والنووي. •

أو  • العسكري  أو  المسلح  العصيان  التمرد،  الغزو،  الحرب، 

السلطة المغتصبة وأعمال الشغب.

لخلل  • ترجع  لم  ما  األرضي  االنهيار  األرض،  تنفس  الهبوط، 

متأصل.

عقوبات التأخير أو الضرائب. •
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أواًل مفهوم االكتتاب في األخطار:
األخطار  في  االكتتاب  عملية  كانت  بالتأمين  العهد  بداية  في 

تحتها  يندرج  وكان  تأمين،  شركة  أي  في  األساسي  النشاط  هي 

الذي  هو  المكتتِب  فكان  األخرى،  التأمين  عمليات  من  العديد 

يقوم باالتصال باألفراد إلقناعهم بالتأمين، وبعد أن يحصل على 

التأمين  المطلوب  األخطار  وتقييم  بفحص  يقوم  طلباتهم 

عليها، ثم يقرر بعد ذلك ما إذا كان يقبل التأمين على هذه األخطار 

بقبول  القرار  اتخاذ  حالة  وفي  القبول،  شروط  ويحدد  يرفض،  أم 

الواجب  األقساط  وتحصيل  بتحديد  يقوم  التأمينية،  التغطية 

أيضًا  المكتتِب  اختصاصات  ضمن  يدخل  كان  كما  دفعها، 

تسوية المطالبات والتوصل إلى قيم المطالبات )التعويضات( 

ن له في حالة تحقق الخطر ووقوع الخسارة. المستحقة للمؤمَّ

ولكن نتيجة للتوسع المطرد في األعمال وزيادة األخطار وتنوعها 

)المكتتِب(،  فرد  ألي  المحدودة  اإلمكانيات  بالحسبان  األخذ  مع 

أصبح من المحتم على شركات التأمين أن تأخذ بمبدأ التخصص 

وتقسيم العمل، ما بترتب توزيع هذه التخصصات المتنوعة التي 

كان يتوالها المكتتِب على أكثر من فرد واحد وفي أكثر من إدارة 

من اإلدارات المختلفة التي تضمنها شركة التأمين.

ما  منها  نعرض  األخطار  في  لالكتتاب  متعددة  مفاهيم  وهناك 

يلي:

يرى د. سالمة عبداهلل أن عملية االكتتاب يقصد بها دراسة وفحص 

األخطار في شركات التأمين بقصد قبولها أو رفضها، وتتم عملية 

بغرض  وذلك  المقدمة،  الطلبات  فحص  طريق  عن  االكتتاب 

الوصول إلى فكرة صحيحة عن الخطر قبل التأمين عليه، وتتمثل 

خطوات االكتتاب في اآلتي:

1- فحص األخطار

2- اختيار األخطار

3- تحليل األخطار بقصد تسعيرها

4- مراقبة األخطار خالل مدة التعاقد

5- األخطار المرفوضة

بينما يرى Frederick G. crane أن عملية االكتتاب هي عملية 

تحديد لماهية األخطار التي يجب قبولها وكيفية التأمين عليها، 

ثقافة تأمينية

االكتتاب في األخطار:
مفهومه، مبادئه، أهميته، أهدافه
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التأمين يُطلق عليهم مكتتبو  حيث يتوالها أشخاص في شركة 

الشركة  منتجي  من  التأمين  طلبات  باستالم  يقومون  التأمين، 

وفحصها وإعطاء قرار بقبول التأمين على األخطار أو عدمه، وفي 

حالة القبول يقومون بتحديد األسعار المالئمة لألخطار المقبولة 

حسب درجة خطورتها.

ويرى د. السيد عبدالمطلب أن مفهوم االكتتاب يقتصر على تلك 

وتصنيف  التأمين  طلبات  رفض  أو  بقبول  المتعلقة  العمليات 

وكذلك  بها،  الخاص  السعر  لتحديد  تمهيداً  المقبولة  األخطار 

تحديد مدى التغطية التي يمكن قبولها من دون تعريض المركز 

تشمل  االكتتاب  عملية  فإن  وبذلك  للخطورة،  لشركة  المالي 

األوجه التالية:

1- تقييم األخطار المعروضة على شركة التأمين

2- اختيار األخطار

3- تصنيف األخطار

4- تحديد مدى التغطية الممكنة

وتصنيف  اختيار  عملية  إلى  يشير  االكتتاب  أن   rejda يرى  بينما 

طلبات التأمين والهدف األساسي من االكتتاب هو التوصل إلى 

محفظة أعمال مربحة، والمكتتِب هو الشخص الذي يقرر قبول أو 

رفض طلبات التأمين.

بينما يرى البعض أن عملية االكتتاب هي تحديد لطلبات التأمين 

التي تكون مالئمة للتغطية التأمينية، ولذا فإن شركات التأمين 

ويكون  اآلخر،  البعض  وتقبل  التأمين  طلبات  بعض  ترفض  عادة 

الغرض من االكتتاب هو التحكم في االختيار العكسي، وتجميع 

المحتملة  الخسائر  تكون  حيث  مجموعات،  في  لهم  ن  المؤمَّ

متجانسة،  المحتملة  الخسائر  تكون  عندما  إنه  حيث  متجانسة، 

فإنه يتم دفع القسط ذاته للمجموعة كلها.

جوهرية  عملية  تعد  األخطار  واختيار  فحص  عملية  فإن  وبذلك 

الوجه  على  تتم  لم  فإذا  التأمين،  شركة  نجاح  عليها  يتوقف 

التأمين  شركة  بها  تلتزم  التي  الخسائر  وحجم  عدد  فإن  المالئم 

قبل المستأمنين تربو على األقساط التي تحصلها، وهذا يعرض 

ليس  األخطار  اختيار  عملية  فإن  لذا  لإلفالس،  التأمين  شركة 

الغرض منها تجنب االكتتاب في األخطار الرديئة فقط، بل الهدف 

منها زيادة حجم وربحية العمليات التأمينية التي تقوم بها شركة 

التأمين عن طريق االختيار المالئم لألخطار.

الفحص  في  التأمين  مكتتبي  توفيق  مدى  فإن  ذلك  إلى  إضافة 

شركة  أعمال  نتائج  عليه  يتوقف  لألخطار  المالئم  والتصنيف 

التأمين، ولهذا أصبحت عملية االكتتاب من أهم النواحي الفنية 

للتأمين التي ينبغي على شركة التأمين أن توليها عناية فائقة، 

وعدم تركها للعامل الشخصي الذي يعتمد على منطق التجربة 

والخطأ، بل يجب أن تعتمد على أسلوب علمي مبني على الخبرة 

وهو  نواكبه،  الذي  العصر  في  والسيما  التأمين  لشركة  الفعلية 

عصر تحرر الخدمات وفقًا التفاقية تحرير التجارة والخدمات )الجات(.

ومما سبق نجد أن المهمة الرئيسية لمكتتبي التأمين هي اتخاذ 

القبول هل  التأمين من عدمه، وفي حالة  القرار في قبول طلب 

أن  أو بسعر إضافي، حيث إن المكتتب بعد  العادي  يقبل السعر 

عليه  يجب  فإنه  بالخطر،  المتعلقة  المعلومات  بتقييم  يقوم 

االكتتاب  قرارات  من  أنواع  ثالثة  وهناك  االكتتاب،  قرارات  يتخذ  أن 

للتعامل مع طلبات التأمين وهي:

- قبول طلبات التأمين

- قبول طلبات التأمين مع بعض التعديالت أو التحفظات

- رفض طلبات التأمين

ثانيًا: المبادئ األساسية لالكتتاب
محفظة  حجم  إلى  التوصل  هو  االكتتاب  عملية  من  الهدف  إن 

معينة  مبادئ  هناك  الهدف  هذا  إلى  وللوصول  مربحة،  أعمال 

لالكتتاب يجب اتباعها، وتتمثل المبادئ األساسية لالكتتاب في 

اآلتي:

الخاصة  االكتتاب  لمعايير  وفقًا  )المستأمن(  له  ن  المؤمَّ اختيار   -

بالشركة.

- إعداد توازن للسعر داخل كل مجموعة.

- العدالة بين حملة الوثائق.

النحو  على  وذلك  التفصيل،  من  بشيء  المبادئ  لهذه  نتعرض 

التالي:

ن له )المستأمن( وفقًا لمعايير االكتتاب الخاصة  أ- اختيار المؤمَّ

بالشركة:

ن له المتوقع  وهذا المبدأ يعني أن المكتتب يجب أن يختار المؤمَّ

أن  يعني  وهذا  بالشركة،  االكتتاب  لمعايير  وفقًا  )المرتقب( 

تكون  الذين  لهم  ن  المؤمَّ هؤالء  فقط  يختار  أن  يجب  المكتتِب 

المفترضة  الخسائر  تزيد على خبرة  الفعلية لهم ال  الخسائر  خبرة 

في هيكل السعر.

االختيار  تخفيض  هو  بالشركة  االكتتاب  معايير  من  والغرض 

العكسي ضد مصلحة شركة التأمين، واالتجاه العكسي يعني 

اتجاه األفراد الذين تكون فرص الخسائر لهم أعلى من المتوسط 

للسعر إلى التأمين بالمعدل المتوسط )المعياري(، وإذا لم يتم 

عنه  ينتج  سوف  ذلك  فإن  االكتتاب  بوساطة  ذلك  في  التحكم 

ارتفاع عن مستويات الخسائر المتوقعة.
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ثقافة تأمينية

ب- إعداد توازن للسعر داخل كل مجموعة:

لهم  الخسائر  فرص  الذين  لهم  ن  المؤمَّ أن  يعني  المبدأ  وهذا 

ن  أقل من المتوسط في مجموعة االكتتاب سوف تعادل المؤمَّ

لهم الذي تكون فرص الخسارة أكبر من المتوسط، وبذلك يحدث 

لدفع  مناسبًا  يكون  كلها  للمجموعة  المعدل  فإن  ولذا  التوازن، 

كل التعويضات والمصروفات، وبما أن كل وحدة معرضة للخطر 

الوحدات  كل  فإن  ذلك  ومع  ذاته،  السعر  تدفع  المجموعة  داخل 

المعرضة للخطر ليست متطابقة بالكامل، بعضها يكون أعلى 

من المتوسط العام للمجموعة كلها، والبعض اآلخر يكون أقل 

من المتوسط، والمكتتِب يجب أن يختار حيث يكون هناك توازن 

يكون  أن  يجب  السعر  متوسط  فإن  ولذا  عليهم،  ن  المؤمَّ بين 

كافيًا لدفع كل التعويضات والمصروفات.

ج- العدالة بين حملة الوثائق:

به  ويقصد  الوثائق،  حملة  بين  المساواة  يعني  المبدأ  وهذا 

المساواة في األسعار التي تدفع، حيث إن كل مجموعة من حملة 

والمصروفات،  الخسائر  بنود  في  نصيبها  تدفع  أن  يجب  الوثائق 

الوثائق ال يكون مناسبًا  إن ما تدفعه مجموعة من حملة  وحيث 

لما تدفعه مجموعات أخرى.

ثالثًا: أهمية االكتتاب في األخطار:
شركة  في  االكتتاب  عملية  أهمية  من  التقليل  البعض  يحاول 

نوعه  كان  أيًا  التأمين  أسعار  أن  إلى  ذلك  في  مستندين  التأمين 

الناشئة  المطالبات  قيم  متوسط  أساس  على  تحديدها  يتم 

التأمين  شركة  تواجهها  التي  والمصروفات  الخطر  تحقيق  عن 

يمكن  أنه  يرون  فإنهم  ذلك  وعلى  بأعمالها،  قيامها  سبيل  في 

لشركة التأمين أن تقبل كل األخطار المعروضة عليها، وأن تحدد 

السعر بما يتناسب مع التعويضات والمصروفات المتوقعة التي 

تحققت  التي  والمعدالت  التامين  أقساط  أساسها  على  حسبت 

فعاًل.

ارتفاع  إلى  يؤدي  ذلك  تطبيق  فإن  العملي  الواقع  في  ولكن 

األخطار  تحقق  معدالت  مع  ليتناسب  كبيراً  ارتفاعًا  التأمين  أسعار 

التي سوف تحدث في حالة غياب عملية فحص وانتقاء األخطار 

من جانب شركة التأمين، ويرجع ذلك إلى أن عملية شراء التأمين 

وراء  يسعون  فإنهم  ولذا  األفراد،  جانب  من  اختياريًا  عماًل  تمثل 

عينة  يمثلوا  لن  المستأمنين  فإن  ولذا  الخاصة،  مصالحهم 

الرديئة  األخطار  نسبة  من  ستزيد  وإنما  المجتمع،  من  عشوائية 

في  أثره  ينعكس  ما  بالمجتمع،  الخاصة  تلك  عن  بكثير  بينهم 

األخطار  أصحاب  خروج  إلى  ذلك  يؤدي  الخطر،  تحقق  معدالت 

الجيدة من النظام.

ولذلك تعد وظيفة االكتتاب من أهم وأعقد الوظائف الفنية في 

شركات التأمين، لذا ال تعهد الشركة بهذه العملية إلى أشخاص 

من خارج الشركة، وإنما تتولى القيام بها بمعرفة موظفيها. في 

مكاتب  على  التأمين  شركة  فيه  تعتمد  أن  يمكن  الذي  الوقت 

وتسوية  والتسويق  واالستثمار  التسعير  مجاالت  في  متخصصة 

داخل  االكتتاب  بعمليات  تحتفظ  ما  دائمًا  فإنها  المطالبات، 

الخبرة  ذوي  المتخصصين  األفراد  أولئك  على  وتقصرها  الشركة 

العالية.

على  وقدرتها  التأمين  شركة  أعمال  نتائج  أن  فيه  شك  ال  ومما 

على  كبير  حد  إلى  يتوقف  بنجاح  أعمالها  مزاولة  في  االستمرار 

حيث  الشركة،  لدى  االكتتاب  بعملية  القائمين  ومقدرة  كفاءة 

شركة  على  المعروضة  األخطار  تصنيف  أو  قبول  في  خطأ  أي  إن 

الالزم لتغطية كل  يترتب عليه تحصيل أقساط أقل من  التأمين 

النفقات المتعلقة بالتأمين ما يؤدي إلى خسائر لشركة التأمين، 

وهذه يتوقف مداها على مدى الخطأ في عمليات االكتتاب.

للمتغيرات  الحساسة  الصناعات  من  التأمين  قطاع  كان  ولما 

شركات  من  األمر  يقتضي  لذا  واالقتصادية،  والمالية  النقدية 

التأمين أن تكون كل اكتتاباتها سليمة وأسعارها عادلة وموائمة 

على  سواء  تنافسيًا  مركزاً  تحتل  أن  تستطيع  حتى  لألخطار، 

المستوى المحلي أو العالمي، بالقدر الذي يكفل لها المساهمة 

في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

رابعًا: أهداف عملية االكتتاب في األخطار:
الممتلكات  تأمينات  مجال  في  التسعير  عملية  تعتمد 

المعرضة  األشياء  تقسيم  على  األولى  بالدرجة  والمسؤولية 

لخطر معين إلى عدة فئات تحوي كل منها تلك الوحدات األقرب 

ما تكون إلى التجانس، من حيث معدالت تحقق الخطر ومعدالت 

المتوسط  يمثل  فئة،  لكل  خاص  سعر  تحديد  ثم  المصروفات، 

بعملية  والقائم  الفئة،  هذه  تحويها  التي  للمفردات  الخاص 

عليها  يحصل  التي  المعلومات  كل  يستخدم  أن  يجب  االكتتاب 

انحرافات  ممكن  مستوى  أدنى  إلى  تقل  حيث  خبرته  وكذلك 

لحساب  أساسًا  والمتخذة  المتوقعة  تلك  عن  الفعلية  النتائج 

أسعار التأمين، حتى ال تتعرض شركة التأمين للخسارة.

وهذا ال يعني أن يقتصر دور المكتتِب على قبول األخطار الجيدة 

يكون  أال  يراعي  أن  عليه  يجب  إنما  عداها،  ما  ويرفض  فحسب 

المستخدم  ذلك  دون  المقبولة  لألخطار  بالنسبة  المتوسط 

المحصلة  األقساط  تعجز  ال  حتى  األقساط،  تحديد  في  أساسًا 
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تتعرض  ثم  ومن  بالتأمين  المتعلقة  النفقات  كل  تغطية  عن 

الشركة للخسارة.

األخطار  في  االكتتاب  عملية  من  األساسي  الهدف  فإن  وبذلك 

الفعلية  النتائج  انحرافات  تظل  أن  على  المحافظة  في  يتمثل 

في  األقساط  أساسها  على  والمحسوب  المتوقعة  تلك  عن 

حدود ذلك النطاق الذي ال يعرض المركز المالي لشركة التأمين 

للخطر، وبذلك يمكن صياغة األهداف األساسية لعملية االكتتاب 

في األخطار في اآلتي:

إلى  منه  الحد  أو  التأمين  شركة  مصلحة  ضد  االختيار  تفادي   -1

الرديئة  األخطار  استبعاد  طريق  عن  وذلك  ممكنة،  درجة  أقصى 

ذلك  على  كثيراً  لها  بالنسبة  الخطر  تحقق  معدالت  تزيد  ال  التي 

استبعاد  عملية  على  ويترتب  قبوله،  يمكن  الذي  المستوى 

لألخطار  الخطر  تحقق  بمعدالت  االحتفاظ  هذه  الرديئة  األخطار 

المقبولة في نطاق المستوى المتوقع والمتخذ أساسًا لحساب 

القسط.

2- التصنيف السليم لألخطار المقبولة، وذلك بالتأكيد من وضع 

كل خطر في الفئة التي تتناسب مع درجة الخطورة الخاصة به، 

وبعضهم  لهم  ن  المؤمَّ بين  العدالة  تحقيق  على  حرصًا  وذلك 

المتوقع  ذلك  عن  الفعلي  االحتمال  يختلف  ال  وحتى  البعض، 

بالنسبة لكل فئة.

شركة  داخل  بها  االحتفاظ  الممكن  التغطية  مدى  تحديد   -3

الخطر  وطبيعة  بالشركة  الخاصة  الظروف  ضوء  في  التأمين 

وذلك للحد من األخطار المركزة.

بينما يرى البعض أن عملية االكتتاب يجب أن تحقق ثالثة أهداف 

أساسية هي:

ن لألخطار - توزيع مؤمِّ

- توزيع مريح لألخطار

- المحافظة على العدالة بين حملة الوثائق

بينما يرى البعض أن التغطيات االكتتابية لها العديد من األهداف 

تتمثل في:

- قبول أو رفض األخطار المعروضة، وفي حالة القبول يتم تحديد 

األقساط وحد االحتفاظ.

للتغطية  معايير  إنشاء  يتم  حيث  خطر،  كل  وتسعير  تصنيف   -

وتحديد كمية الحماية التي يتم تقديمها لكل خطر مقبول.

المعايير والقواعد  إنشاء  أمان ومربح لألخطار، حيث يتم  - توزيع 

واإلجراءات الالزمة لحفظ وتطبيق هذه المعايير.
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التأمين،  في  األساسي  للمبدأ  امتداداً  التأمين  إعادة  تعد 
ضد  التأمين  شركة  به  تقوم  تأمين  فهو  الخطر:  مشاركة  وهو 

تكتتبها،  التي  التأمين  عقود  بموجب  تحدث  التي  المطالبات 

على  بالتأمين  التأمين  شركة  تقوم  أن  معناه  جوهره  في  إنه  أي 

الخطر مرة أخرى.

هناك العديد من األسباب إلعادة التأمين منها:

حماية المحفظة من أي حدث وحيد كبير، مثل الزلزال. •

مثل  • كبير  بند  على  كبيرة  مطالبة  أي  من  المحفظة  حماية 

متحف فني.

حماية رأسمال الشركة. •

الحماية من تذبذب تكاليف المطالبات من سنة إلى أخرى. •

أن  • فقط  تستطيع  التأمين  شركة  إن  أي  للعمليات  استيعاب 

تقبل التأمين على أخطار الحريق حتى مبلغ محدد، مثال )10 ماليين 

إضافة  يمكن  سابقًا  مرتبة  تأمين  إعادة  وجود  ومع  سورية(  ليرة 

وقبول عمليات بقيم أكبر بكثير من ذلك ما يضيف خدمات إلى 

العمالء.

الحياة  • على  تأمين  شركة  مثل  جديد،  سوق  في  الدخول 

تستطيع أن تبدأ في محفظة تأمين بحري أو جوي.

تخفيض تأثير الخسارة في الدخل إلى أقصى درجة ممكنة. •

المشاركة في األخطار الخطرة )الثقيلة(. •

وأخيراً، فإن شركات التأمين تريد أن تحتفظ باألقساط بقدر اإلمكان 

هناك  ليس  اإلمكان،  بقدر  الخطر  تأمين  مع  ذاته  الوقت  وفي 

مكتتب يريد أن يشارك غيره في األعمال ذات الربح المرتفع، ومع 

قد  المتوقعة  غير  األحداث  ضد  الحماية  بعض  شراء  فإن  ذلك 

يكون من األعمال المرغوبة، فهو بالفعل جزء مهم في إدارة كل 

من المحفظة والوحدات المعرضة للخطر.

مرتبطون  جميعًا  أنهم  دائمًا  يعلم  أن  المكتتب  على  ويجب 

من  تعويضها  طلب  قبل  حتى  تنتج  التي  الخسائر  بدفع  قانونيًا 

تدفق  في  واضح  بشكل  يؤثر  قد  ما  وهو  التأمين،  معيدي  خالل 

الموارد.

ثقافة تأمينية

ماهو إعادة التأمين
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المستهَدف.. زيادة مساهمته في الناتج، خلق 
فرص عمل، تنويع قنوات االستثمار، والبقية تأتي..

قطاع  أهمية  السطح  على  تطفو  مقدمات،  دون  ومن  فجأة، 

ربما  والتي  الواجهة،  إلى  الحكومة  بها  دفعت  أهمية  التأمين.. 

الرعاية، كما يجب،  تكون قد رأت فيه قطاعًا لم يأخذ نصيبه من 

القطاع،  هذا  بها  يتمتع  كبيرة  إمكانات  من  بذلك  تنطلق  وهي 

إن أُحسن استغاللها، سواء لجهة فتح وتوسيع قنوات االستثمار 

المحلي  الناتج  في  مساهمته  زيادة  أم  التأمين،  شركات  أمام 

اإلجمالي، أم ما يعول عليه لخلق فرص عمل جديدة تسهم نسبيًا 

في امتصاص فائض البطالة.

الحكومة  رئيس  طرح  خالل  من  واضحة  كانت  التنبؤات  هذه 

إن  قال:  إذ  مؤخراً،  عقد  اجتماع  في  خميس،  عماد  المهندس 

الصحي،  وخاصة  التأمين،  بقطاع  االرتقاء  على  عازمة  الحكومة 

وهو  منه،  المرجو  الهدف  لتحقيق  المطلوب  المستوى  إلى 

ثم  الحكومي،  القطاع  في  للموظف  نوعية  خدمة  تقديم 

في  هي  فالمشكلة  جديدة،  مرحلة  نحو  القطاع  بهذا  االنطالق 

وضع  يتطلب  ما  والفساد،  الروتينية  واإلجراءات  اإلدارية  الهيكلية 

التأمينية  العملية  أطراف  حقوق  وضمان  التمويل،  لتعزيز  خطة 

جميعًا.

ثقافة تأمينية

بعد تزايد مساهمته في الناتج المحلي 
قطاع التأمين يتصدر اهتمامات الحكومة

بقلم: أحمد العمار
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االهتمام الحكومي لم يكن وحده ما ميز ذاك االجتماع وغيره من 

االجتماعات، بل حشد الجهات المعنية بالتأمين جميعًا، إذ حضر 

وزيرا الصحة والمالية وهيئة اإلشراف على التأمين القائمون على 

والصيادلة  األطباء  ونقابات  والعامة  الخاصة  التأمين  شركات 

بتطوير  المهتمين  من  وغيرهم  الطبية  النفقات  إدارة  وشركات 

والتحديث،  بالتطوير  ومستهدفًا  مطلوبًا  بات  الذي  القطاع،  هذا 

التأمين  قانون  تفعيل  إلى  الدعوة  بدليل  مهره((،  ))غال  وإن 

بالتأمين  عائالتهم  بتشميل  والنظر  للمتقاعدين،  الصحي 

إلى  تصل  قد  عليا  إدارية  بنية  إحداث  وضرورة  مستقباًل،  الصحي 

تشكيل مجلس أعلى لهذا النوع من التأمين، ووضع التشريعات 

الناظمة له.

العالم  حول  المالية  الخدمات  قطاعات  أهم  أحد  التأمين  ويعد 

ألنه يتكامل مع األنشطة االقتصادية األخرى، ويسهم في دعمها 

االقتصادي  النشاط  في  يؤثر  حيث  استقرارها،  على  والمحافظة 

وخاصة في الصناعة والزراعة والنقل والتجارة والعقارات، فتطور 

الدولة  في  العام  االقتصادي  التطور  مع  يرتبط  بات  القطاع  هذا 

)أي دولة(.

إن ازدهار االقتصاديات الحديثة، زاد من المخاطر التي يتعرض لها 

والتي  ونوعًا،  كمًا  والممتلكات  اإلنسانية  والمجتمعات  األفراد 

أسهمت في تفاقم الخسائر المالية واالقتصادية، ما جعل التأمين 

نشاطًا اقتصاديًا يقدم حاًل واقعيًا ومعقواًل للحؤول دون الوقوع 

والمنشآت  األفراد  كاهل  عن  أضرارها  ويرفع  المخاطر،  تلك  في 

على أشكالها وأنشطتها المختلفة.

ومن القضايا المهمة التي يستدعيها الحديث عن أهمية التأمين 

المحلي  الناتج  في  مساهمته  الوطنية،  االقتصاديات  دعم  في 

عبر  ذاك  أو  البلد  هذا  في  قوته  على  الحكم  بمعنى  اإلجمالي، 

فرص  وخلق  التشغيل،  معدالت  وزيادة  المساهمة،  هذه  حجم 

التي  القطاعات  في  مباشر  غير  أم  مباشر  بشكل  سواء  العمل 

تتشارك وتتداخل في العملية التأمينية كمًا ونوعًا.

ويعد قطاع الخدمات المالية في أي بلد من بلدان العالم محرِّكًا 

أساسيًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة وذلك بقطاعيه 

األساسيين المصارف والتأمين، وتشكل مساهمة التأمين الناتج 

المحلي اإلجمالي نسبًا عالية في بعض دول العالم، كبريطانيا 

تسعة  األمريكية  المتحدة  والواليات  10بالمئة،  واليابان  16بالمئة، 

فإن  العربية  البلدان  في  أما  بالمئة،   15 إفريقيا  وجنوب  بالمئة، 

بالمئة،   2،9 فالمغرب  بالمئة،  ثالثة  لبنان  في  كانت  مساهمته 

واحد  من  أقل  فهي  سورية،  في  النسبة  أما  بالمئة،   1،9 واإلمارات 

للزيادة  مرشحة  كانت  وإن  متواضعة،  نسبة  وهي  بالمئة، 

بنسب كبيرة خالل السنوات المقبلة مع ميل االقتصاد الوطني 

للتعافي، والخروج من حالة ارتدادات األزمة وانعكاساتها.

الناتج  في  التأمين  قطاع  مساهمة  أهمية  من  الرغم  على 

اإلشراف  هيئة  حسب  وهو  مهمًا،  آخر  مؤشراً  ثمة  أن  إال  المحلي، 

في  كانت  التي  التأمين،  أقساط  من  الفرد  حصة  التأمين،  على 

دوالرات  ستة  من  ارتفاعًا  أمريكيًا،  دوالرا   14 نحو   2009 عام  سورية 

عام 2006، من دون أن نغفل مساهمة التأمين في جوانب الحياة 

االقتصادية واالجتماعية المختلفة.

إعادة  مرحلة  الوطني  االقتصاد  دخول  عن  الحديث  تزايد  ومع 

الوطنية،  للصناعات  الالزمة  الحماية  يوفر  التأمين  فإن  اإلعمار، 

استمرار  يضمن  الذي  وبالشكل  منها،  اإلستراتيجية  وخاصة 

إلى جوانب  آثاره  اإلنتاجية من دون توقف، وهو ما تمتد  العملية 

كثيرة اقتصادية واجتماعية، عدا التأثير اإليجابي الكبير للتأمينات 

ذات الطابع االجتماعي في استقرار العاملين بالمجال الصناعي.

التنمية الشاملة، وذلك من خالل  التأمين أحد محركات  ويشكل 

التي  الفنية  واالحتياطات  التأمين  شركات  رساميل  استثمار 

تمتلكها هذه الشركات في قنوات استثمارية كالصناعة والزراعة 

والخدمات والتكنولوجيا واالتصاالت والطاقة واإلنتاج السينمائي 

والتلفزيوني وغيرها.. علمًا بأن رساميل شركات التأمين تبلغ نحو 

15 مليار ليرة سورية، واحتياطياتها الفنية نحو 10 مليارات.

عن  نتكلم  أن  القطاع،  هذا  أهمية  عن  نتحدث  ونحن  يفوتنا،  وال 

ووفقًا  ونوعية،  كمية  جديدة  عمل  فرص  خلق  في  مساهمته 

آالف  أربعة  إلى  تصل  حاليًا  عمالته  عدد  فإن  القطاع،  لمؤشرات 

عامل ومقدم خدمة تأمينية موزعة على ثالث عشرة شركة تأمين، 

وفي االتحاد السوري لشركات التأمين.
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الزاوية القانونية

العالقـات  تنظيـم  علـى  المدنـي  المشـرِّع  حـرص 
القانونيـة ومـا ينتج عنها من حقوق والتزامات، وبمقتضاها 

وضـع  وتـم  اآلخريـن،  تجـاه  مدينـًا  أو  دائنـًا  الشـخص  يكـون 

بيـن  التوفيـق  أجـل  مـن  القانونيـة  العالقـات  تنظـم  قواعـد 

كثيـرة  وسـائل  المشـرِّع  قـرر  وقـد  المتعارضـة،  المصالـح 

الوسـائل  هـذه  أهـم  ومـن  وااللتزامـات،  الحقـوق  لحمايـة 

الدعـوى القضائيـة والتـي تعـد سـمًة أساسـية مـن سـمات 

والقانـون  عـام،  بشـكل  القانـون  فـي  الحقـوق  حمايـة 

القانـون  يقـرره  حـق  كل  فمقابـل  خـاص،  بشـكل  المدنـي 

هنـاك دعـوى تحميـه، وإن اسـتعمال هـذه الدعـوى مرهـون 

عالقـة  وجـود  أهمهـا  مـن  التـي  القانونيـة  شـروطها  بتوافـر 

فـي  ولكـن  الدعـوى،  طرفـي  بيـن  عليهـا  متنـازع  قانونيـة 

بعـض األحيـان يخـرج المشـرِّع عـن هـذا األصـل العـام، ويقـرر 

عالقـة  أي  تربطـه  ال  والـذي  الغيـر  تجـاه  للدائـن  الدعـوى 

ذمتـه  فـي  يكـون  أنـه  سـوى  الدائـن  بهـذا  سـابقة  قانونيـة 

يسـمى  مـا  الدعـاوى  هـذه  ومـن  الدائـن،  هـذا  لمديـن  حـق 

»الدعـوى المباشـرة« التي قررها المشـرِّع فـي حاالت خاصة، 

أي فـي العالقـات القانونيـة غيـر المباشـرة بين األفـراد والتي 

يمارسـها الدائـن تجـاه مدين مدينه للمطالبـة بما ترتب من 

حـق لـه فـي ذمـة مدينـه المباشـر، والمتحقق في ذمـة مدين 

بتنفيـذ  الصلـة  وثيقـة  تبـدو  المباشـرة  والدعـوى  المديـن 

القانـون  منحهـا  التـي  الوسـائل  مـن  تعـد  فهـي  االلتـزام 

للدائـن فـي سـبيل جبر المديـن على تنفيـذ التزاماته، لكنها 

ليسـت وسـيلة متاحة لكل دائن، بل إنها تمنح للدائن الذي 

يوجـد بيـن حقـه وحق مدينـه تجاه الغير صلـًة وارتباطًا وثيقًا، 

بشـرط وجـود نـص قانونـي يجيزهـا ويحكمهـا، والواقـع إن 

الهـدف الحقيقـي الـذي يسـعى إليـه الدائن عند اسـتعماله 

الدعـوى المباشـرة هـو الحصـول علـى حقـه كامـاًل، لذلـك 

مزايـا  أقامهـا  الـذي  الدائـن  تمنـح  المباشـرة  الدعـوى  فـإن 

كثيـرة تجعلـه فـي مركـز متميـز عـن باقـي الدائنيـن اآلخريـن، 

تلـك  وثمـار  بنتائـج  االسـتئثار  حـق  تمنحـه  أنهـا  إلـى  إضافـة 

ومنافسـة  لمزاحمـة  يتعـرض  أن  دون  مـن  وحـده  الدعـوى 

سـائر الدائنيـن اآلخريـن، حيـث ال يدخـل الحـق فـي الضمـان 

الدائـن وحـده. بـه  بـل يسـتأثر  العـام للدائنيـن، 

وجـاء التشـريع السـوري عند تنظيم عقـود التأمين اإللزامي 

استثناءات عقد التأمين االلزامي من القواعد 
العامة للدعوى المباشرة

المحامي أحمد نَمير الصواف
مدير الدائرة القانونية- شركة الـتأمين العربية - سورية
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المسـؤولية  مـن  التأميـن  بـه  يقصـد  والـذي  للمركبـات، 

المدنيـة تجـاه الغيـر الناجمة عـن اسـتعمال المركبة، والذي 

يشـمل األضـرار الجسـدية والماديـة التي تصيـب الغير، ليقرر 

إعمـال التأميـن اإللزامي عند تحقق المسـؤولية الناتجة عن 

بـأن  عليهـا،  ـن  المؤمَّ المركبـة  اسـتعمال  عـن  نجـم  حـادث 

ـن لـه( بالتعويـض  يطالـب المتضـرر مالـك السـيارة )المؤمَّ

لديهـا  ـن  المؤمَّ الجهـة  علـى  المالـك  رجـوع  يسـتوجب  مـا 

بالغيـر،  الالحـق  الضـرر  جبـر  عـن  بالمـال  مسـؤولة  ألنهـا 

ـن لـه والسـائق وجهـة التأمين رابطـة قانونية  وتجمـع المؤمَّ

مصدرهـا العقد فهـم متضامنون ومتكافلـون بالتعويض، 

وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة /1٧0/ مـن القانـون المدنـي )إذا 

تعـدد المسـؤولون عـن عمـل ضـار كانـوا متضامنيـن فـي 

قـرار  مـن   /5/ المـادة  وكذلـك  الضـرر...(  بتعويـض  التزامهـم 

جهـة  مـن  كل  )تعـد   2008/1915 رقـم  الـوزراء  مجلـس  رئاسـة 

بالتضامـن  مسـؤولين  والسـائق  لـه  ـن  والمؤمَّ التأميـن 

الـذي يلحـق بالغيـر...( ومـن ثـم ينشـأ  والتكافـل عـن الضـرر 

الـذي سـببه  الضـرر  بالتعويـض بمجـرد وقـوع  المتضـرر  حـق 

مـن   164 للمـادة  سـنداً  لمركبتـه  اسـتعماله  عنـد  السـائق 

القانـون المدنـي السـوري والتـي نصـت: )كل خطـأ سـبَّب 

ارتكبـه بالتعويـض( وللمتضـرر الحـق  يُلـزم مـن  للغيـر  ضـرراً 

التأميـن،  جهـة  أو  المالـك  أو  الضـرر  مسـبِّب  علـى  بالرجـوع 

ن لـه الحق بالرجوع  فهـو مـن يختـار خصومـه، ويبقى للمؤمَّ

التأميـن فيمـا دفعـه للمتضـرر، وقـد جـاء فـي اجتهـاد  علـى 

لمحكمـة النقـض بالقرار رقم 2004/359٧ أنه إذا قام مسـبِّب 

ـن لـه( بتسـديد التعويـض للمتضـرر وفـق عقد  الضـرر )المؤمَّ

التأميـن ومـن دون إذن المؤسسـة فـإن لـه أن يطالبهـا بمـا 

دفعـه علـى أال يتجـاوز ذلـك مـا قـد يسـتحقه المتضـرر.

وكذلك يمكن للمتضرر الرجوع مباشرة على جهة التأمين 

عـن  بالتعويـض  للمطالبـة  المباشـرة  الدعـوى  طريـق  عـن 

حـدود  وفـي  لـه،  ـن  المؤمَّ ذمـة  فـي  لـه  المسـتحق  الضـرر 

المسـؤولية التـي يحددهـا العقـد وفـق مـا جـاء بالمـادة /6/ 

مـن القـرار 1915 )يعطـي عقـد التأمين اإللزامـي للمتضرر حقًا 

مـن   /190/ المـادة  كانـت  وقـد  التأميـن...(  جهـة  تجـاه  مباشـراً 

قانـون السـير تنـص علـى ذلـك قبـل أن تُلغـى بالمرسـوم 

تاريـخ 2008/1/30.  /11/ رقـم  التشـريعي 

وتبقى هنا إشكالية مدى صحة إقامة دعوى المتضرر على 

المتضـرر  يلـزم  لـم  القانـون  إن  حيـث  فقـط،  التأميـن  جهـة 

إقامـة الدعـوى علـى كل المتضامنيـن، بـل يبقـى للمدعي 

)يجـوز  مدنـي:   /285/ للمـادة  سـنداً  خصومـه  اختيـار  حريـة 

للدائـن مطالبـة المدينيـن المتضامنيـن بالديـن مجتمعين 

المـادة  فـي  /ج/  الفقـرة  نصـت  حيـن  فـي  منفرديـن...(  أو 

الدعـوى  إقامـة  تصـح  )ال  أنـه  علـى   2008/1915 القـرار  مـن   /13/

بمواجهـة جهـة التأميـن فقـط بـل البـد مـن اختصـام مالـك 

المركبـة ومسـبِّب الضـرر للمطالبـة بالتعويـض الناجم عن 

الحـادث( إال أن المحاكـم الناظـرة بدعـاوى التعويض ال تلزم 

تكتفـي  بـل  بالدعـوى،  المتضامنيـن  كل  إدخـال  المدعـي 

الخصومـة  صحـة  لتحقيـق  التأميـن  جهـة  علـى  باالدعـاء 

خـاص  قانـون  بصـدور  إال  حلهـا  يمكـن  ال  المشـكلة  وهـذه 

عـن  الناشـئة  للنزاعـات  والقواعـد  األسـس  ويحـدد  ينظـم 

أنواعهـا. بـكل  التأميـن  عقـود 

قواعـد  علـى  باسـتثناءات  االلزامـي  التأميـن  عقـد  ويمتـاز 

يلـي: بمـا  تتمثـل  المباشـرة  الدعـوى 

التأميـن  جهـة  علـى  المباشـرة  المتضـرر  دعـوى  تتمتـع  أواًل: 

فـي العقـد اإللزامـي بميـزة كبـرى تجعـل المتضـرر يحصـل 

علـى تعويضـه مباشـرًة مـن التأميـن وبحـدود عقـد التأميـن، 

لـه اآلخريـن، وال  ـن  المؤمَّ وال يتحمـل بذلـك مزاحمـة دائنـي 

يمكـن  التـي  بالدفـوع  التمسـك  التأميـن  لجهـة  يمكـن 

بذلـك  المتضـرر  وينـال  لـه،  ـن  المؤمَّ بمواجهـة  إثارتهـا  لهـا 

ـن لـه فـي  التعويـض المسـتحق لـه كامـاًل، ولـو كان المؤمَّ

المـادة  عليـه  نصـت  عمـا  خروجـًا  اإلعسـار  مـن  سـيئة  حالـة 

جميعهـا  المديـن  أمـوال   ,1( المدنـي  القانـون  مـن   /235/
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ضامنـة للوفـاء بديونـه 2- جميـع الدائنيـن متسـاوون فـي 

طبقـًا  التقـدم  حـق  منهـم  لـه  كان  مـن  إال  الضمـان  هـذا 

للقانـون(.

التمسـك  إمكانيـة  مـن  التأميـن  جهـة  المشـرِّع  منـع  وقـد 

االحتجـاج  بإمكانـه  كان  التـي  بالدفـوع  المتضـرر  بمواجهـة 

ـن لـه فقـد نصـت المـادة /6/ مـن القـرار  بهـا بمواجهـة المؤمَّ

يجـوز  التـي  الدفـوع  بحقـه  تسـري  وال   ...( علـى:   2008/1915

أال  علـى  لـه  ـن  المؤمَّ قبـل  بهـا  تتمسـك  أن  التأميـن  لجهـة 

ـن عليهـا من  تتجـاوز حـدود نسـبة مسـؤولية المركبـة المؤمَّ

األضـرار التـي سـببها الحـادث( وكذلـك كانـت الفقـرة /أ/ مـن 

المـادة /190/ مـن قانـون السـير تنـص على هذا قبـل أن تُلغى 

فالمشـرِّع   ،2008/1/30 تاريـخ   /11/ رقـم  التشـريعي  بالمرسـوم 

ـن )شـركة التأميـن(  فـي هـذا النـص قـرر أنـه ال يكـون للمؤمِّ

أن يحتـج قبـل المتضرر بالدفـوع التي كان بإمكانه االحتجاج 

ـن لـه، وعلـى الرغـم مـن أن النـص جـاء عامـًا  بهـا قبـل المؤمَّ

إال أن االجتهـاد القضائـي اسـتقر علـى ترسـيخ هـذه القاعـدة 

المحكمـة  علـى  تعـرض  التـي  الحـاالت  بـكل  وتطبيقهـا 

بعـده،  أم  الحـادث  وقـوع  قبـل  الدفـوع  هـذه  نشـأت  سـواًء 

ومـن تلـك االجتهـادات مـا جـاء بقـرار محكمـة النقـض رقـم 

16٧6 لعـام 200٧ والـذي نـص: )المتضـرر شـخص ثالـث عـن 

عقـد التأميـن وحقـه يتولـد مباشـرة منـه، وال تلزمـه أحكامـه 

وليـس مـن حـق مؤسسـة التأميـن أن تثيـر بوجهـه الدفـوع 

المتعاقـد(. إثارتهـا بمواجهـة  التـي تملـك 

المتضـرر  التأميـن االحتجـاج قبـل  ويعـد عـدم إمكانيـة جهـة 

ـن  المؤمَّ قبـل  بهـا  االحتجـاج  بإمكانهـا  كان  التـي  بالدفـوع 

المباشـرة  الدعـوى  فـي  العامـة  القواعـد  عـن  خروجـًا  لـه 

فـي المسـؤولية المدنيـة، حيـث تقضـي تلـك القواعـد أن 

حـق  مـن  التعويـض  علـى  التأميـن  مـن  المتضـرر  يحصـل 

ـن لـه فـي ذمـة  ـن لـه فـي ذمـة التأميـن، فحـق المؤمَّ المؤمَّ

المتضـرر  إلـى  الحـادث  وقـوع  يـوم  مـن  ينتقـل  التأميـن 

بذاتـه  الحـق  هـذا  وينتقـل  التعويـض،  منـه  ليسـتوفي 

وتوابعـه مـن فوائـد وضمانـات ودفـوع، ويترتـب علـى هـذا 

االنتقـال أن يكـون للمؤّمـن الحـق باالحتجـاج قبـل المتضـرر 

بمواجهـة  بهـا  التمسـك  بإمكانـه  كان  التـي  بالدفـوع 

الحـادث ال  إذا نشـأت هـذه الدفـوع قبـل وقـوع  لـه  ـن  المؤمَّ

ـن االحتجـاج قبـل المتضـرر مثـاًل بـكل  بعـده، فيكـون للمؤمِّ

شـرط فـي عقـد التأميـن مـن شـأنه أن يؤثـر فـي وجـود حـق 

ـن لـه أو فـي مـداه مـادام هـذا الشـرط قـد تـم االتفـاق  المؤمَّ

ـن لـه قبـل وقوع الحـادث، ولكن  ـن والمؤمَّ عليـه بيـن المؤمِّ

عليـه  االتفـاق  تـم  مماثـل  شـرط  بـأي  التمسـك  لـه  يجـوز  ال 

ـن  بعـد وقـوع الحـادث، إال أن المشـرِّع منـع ذلـك علـى المؤمِّ

بالتمسـك  الحـق  يعطـه  ولـم  اإللزامـي،  التأميـن  عقـد  فـي 

سـواًء  المتضـرر،  بمواجهـة  التأميـن  بعقـد  ورد  شـرط  بـأي 

نشـأ قبـل وقـوع الحـادث أم بعـده، ويعـد ذلـك خروجـًا علـى 

المدنيـة. المسـؤولية  مـن  التأميـن  فـي  العامـة  القواعـد 

التأميـن  عقـد  بهـا  يتمتـع  التـي  األخـرى  الميـزة  أمـا  ثانيـًا: 

تقطـع  التـي  القانونيـة  باألسـباب  تتمثـل  فهـي  اإللزامـي 

التقـادم فقـد نصـت المـادة /13/ مـن قـرار رئاسـة الـوزراء رقـم 

1915 لعام 2008 على أنه: )تسـقط دعوى المتضرر تجاه جهة 

التأميـن بمـرور الزمـن بعـد انقضـاء ثالث سـنوات علـى تاريخ 

وقـوع الحـادث إذا لـم يُقطـع هذا التقـادم بالمراجعة اإلدارية 

السـير  قانـون  مـن   /190/ المـادة  كانـت  وأيضـًا  القضائيـة(  أو 

تنـص علـى ذلـك قبـل أن تُلغى بالمرسـوم التشـريعي رقم 

النـص أن المسـؤولية  /11/ تاريـخ 2008/1/30، ويتبيـن مـن هـذا 

عقـد  فـي  ـن  المؤمِّ علـى  المباشـرة  المتضـرر  دعـوى  فـي 

التأميـن اإللزامـي ناشـئة عـن القانـون، وهذا ما أكـده اجتهاد 

فيـه:  جـاء  والـذي   1999 لعـام   1450 بالقـرار  النقـض  محكمـة 

)مسـؤولية التأميـن عـن المصابين سـندها القانـون وليس 

عقـد التأميـن(. ولمـا كان القـرار الـوزاري قـد حـدد مـدة تقـادم 
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دعـوى المتضـرر بنـص خـاص، وحـدد بـدء سـريان المـدة مـن 

تاريـخ الحـادث، وقـرر أن هـذه المـدة تقطـع بالمراجعـة اإلدارية 

أو القضائيـة؛ فقـد

خـرج عـن القواعـد العامـة لقطـع التقـادم والتـي وردت فـي 

نصـت:  التـي  السـوري  المدنـي  القانـون  مـن   380 المـادة 

)ينقطـع التقـادم بالمطالبـة القضائيـة ولـو رُفعت الدعوى 

وبالطلـب  وبالحجـز  وبالتنبيـه  مختصـة،  غيـر  محكمـة  إلـى 

الـذي يتقـدم بـه الدائـن لقبـول حقـه فـي التفليـس أو فـي 

التوزيـع وبـأي عمـل يقـوم بـه الدائـن للتمسـك بحقـه أثنـاء 

مـن  األولـى  الفقـرة  وكذلـك  الدعـاوى(.  إحـدى  فـي  السـير 

المـادة /381/ مدنـي سـوري والتـي جـاء فيهـا أنـه: )ينقطـع 

التقـادم إذا أقـر المديـن بحـق الدائـن إقـراراً صريحـًا أو ضمنيـًا( 

التقـادم لدعـوى  قـرر أن مـن أسـباب قطـع  ثـم عندمـا  ومـن 

اإلداريـة،  المراجعـة  اإللزامـي  التأميـن  عقـد  فـي  المتضـرر 

فـإن ذلـك خـروج عـن القواعـد العامـة التـي حددهـا القانـون 

أن  بينهـا  يـرد  لـم  والتـي  التقـادم  قطـع  ألسـباب  المدنـي 

السـبب  هـذا  يجعـل  مـا  التقـادم،  تقطـع  اإلداريـة  المراجعـة 

ويسـتفيد  اإللزامـي،  التأميـن  عقـد  بهـا  يتمتـع  كبيـرة  ميـزة 

لجهـة  اإلداريـة  مراجعتـه  مجـرد  إن  حيـث  المتضـرر،  منهـا 

مـدة  سـريان  وبـدء  التقـادم  مـدة  لقطـع  كافيـة  التأميـن 

إداري. إجـراء  آخـر  تاريـخ  منـذ  جديـدة 

اسـتثناءات  أعطـى  المشـرِّع  إن  القـول:  لنـا  ويمكـن 

اإللزامـي خروجـًا عـن  التأميـن  المتضـرر فـي  مهمـة لدعـوى 

المبـادئ العامـة للدعـوى المباشـرة، وذلـك صونـًا لحقـوق 

السـير. حـوادث  مـن  المتضرريـن 
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ـن له عن  يهدف التأميـن البحـري إلـى تعويـض المؤمَّ
إضافـًة  البحريـة،  والحـوادث  األخطـار  تسـببها  التـي  األضـرار 
لـو  حتـى  ـ  البحـري  بالنقـل  المرتبطـة  األخـرى  األخطـار  إلـى 
شـركة  بيـن  صريـح  اتفـاق  بموجـب  إمـا  وذلـك  ـ  بريـة  كانـت 
بحـري  تجـاري  عـرف  إلـى  اسـتناداً  أو  لـه،  ـن  والمؤمَّ التاميـن 

ملـزم. قانونـي  نـص  أو  مسـتقر 
أن  التعويـض  اقتضـاء  سـبيل  فـي  لـه  ـن  للمؤمَّ ويمكـن 
يسـلك إحـدى دعوييـن للوصـول لحقـه فـي مبلـغ التأميـن، 
وفـق مـا يجـده مناسـبًا لـه، اسـتناداً إلـى جسـامة الضـرر الـذي 
دعـوى  هـي  األولـى  فالدعـوى  بضائعـه،  أو  بسـفينته  لحـق 
التعويـض عـن الخسـائر البحريـة، ألن عقـد التأميـن البحـري 
قانـون  مـن   354 المـادة  عليـه  نصـت  كمـا  تعويـض،  عقـد 

التـي جـاء فيهـا: السـوري  البحريـة  التجـارة 
أن  يجـوز  وال  تعويـض.  عقـد  البحـري  التأميـن  عقـد  »ويعتبـر 

ـن لـه مـن تحقـق الخطـر بمـا يزيـد  يترتـب عليـه إفـادة المؤمَّ
يخالـف  اتفـاق  كل  ويبطـل  للضـرر.  الحقيقـي  القـدر  علـى 

ذلـك«.
التخلـي؛  أو  التـرك  دعـوى  هـي  المتاحـة  الثانيـة  والدعـوى 
دون  البحـري  التأميـن  بهـا  يختـص  اسـتثنائية  دعـوى  وهـي 
يلجـأ  التـي  التقليديـة  الخسـارة  دعـوى  عـن  وتختلـف  البـري، 
البحـري  أو  البـري  التأميـن  حـاالت  فـي  لـه  ـن  المؤمَّ لهـا 

ضـرره. يجبـر  تعويـض  القتضـاء 
ـن لـه حـق اختيـار إحـدى هاتيـن  وقـد أعطـى المشـرِّع المؤمَّ
مـع  تسـوية  بموجـب  التعويـض  السـتيفاء  الطريقتيـن 
فـي  وذلـك  قضائيـة،  دعـوى  بموجـب  أو  التأميـن،  شـركة 

السـوري: البحـري  القانـون  مـن   380 المـادة 
المادتيـن  لنـص  وفًقـا  التعويـض  بطريـق  األضـرار  »تسـوى 
ـن  ـن لـه تـرك الشـيء المؤمَّ /353/ و/354/ إال إذا اختـار المؤمَّ

حق الترك في التأمين البحري
بقلم المستشار القانوني لالتحاد السوري لشركات التأمين

المحامي عمر الغباش 
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اتبـاع  القانـون  أو  االتفـاق  لـه  يجيـز  التـي  األحـوال  فـي  عليـه 
الطريقـة«. هـذه 

ـن لـه إلـى دعـوى الخسـارة البحريـة، بمواجهـة  فيلجـأ المؤمَّ
نـة للحصـول علـى تعويـض لجبـر الضـرر الـذي  الجهـة المؤمِّ
مبلـغ  وبحـدود  البحريـة،  المخاطـر  تحقـق  نتيجـة  بـه  لحـق 
التأميـن المتفـق عليـه، كمـا تنـص المـادة 3٧2 مـن قانـون 

البحـري: التجـارة 
الناتـج  الضـرر  عـن  لـه  ـن  المؤمَّ بتعويـض  ـن  المؤمِّ »يلتـزم 
ـن منـه علـى أال يتجـاوز ذلـك قيمـة  عـن وقـوع الخطـر المؤمَّ

التأميـن«.
ـن عليـه،  ـن لـه ملكيـة الشـيء المؤمَّ وتبقـى عندهـا للمؤمَّ
ودعـوى الخسـارة البحريـة هـي الطريـق العـادي الـذي يجـب 
عليـه الذهـاب إليـه، القتضاء تعويض عن تضرر السـفينة، أو 
تضـرر البضائـع عنـد شـحنها أو قبله، كما في حالة شـرط من 
ن لـه إثبات تحقق  المخـزن إلـى المخـزن، ويجـب علـى المؤمَّ
التأميـن  شـركة  وتحـل  بـه،  الالحـق  الضـرر  وحصـول  الخطـر 
ـن لـه فـي دعـاوى الرجـوع تجـاه مسـبِّب الضـرر  محـل المؤمَّ
ـن لـه الحـق فـي الحصـول علـى  إذا كان مـن الغيـر، وللمؤمَّ
تعويـض مـن شـركة التأميـن إن كان قـد أنفق مبلغـًا إضافيًا 
اسـتناداً  منـه،  ضـرر  أي  يصيبـه  أن  دون  ومـن  الخطـر  لتجنـب 

لنـص المـادة 3٧3 مـن القانـون البحـري:
األشـياء  تلحـق  التـي  الماديـة  األضـرار  عـن  ـن  المؤمِّ »يُسـأل 
يعتبـر  حـادث  أو  بحـري  خطـر  وقـوع  بسـبب  عليهـا  ـن  المؤمَّ

كذلـك: يُسـأل  كمـا  قاهـرة،  قـوة 
الخسـارات  فـي  عليهـا  ـن  المؤمَّ األمـوال  مسـاهمة  عـن   -1
البحريـة المشـتركة مـا لـم تكـن ناشـئة عـن خطـر مسـتثنى 

التأميـن. مـن 
منـه  ـن  مؤمَّ خطـر  بسـبب  تنفـق  التـي  المصاريـف  عـن   -2
للحـد  أو  مـادي  ضـرر  مـن  عليهـا  ـن  المؤمَّ األمـوال  لحمايـة 

منـه«.
ـن لـه فـي التـرك خيـاراً أخيـراً فـي  فـي حيـن يبقـى حـق المؤمَّ
حالـة تحقـق إحـدى الحـاالت التـي أجازهـا المشـرِّع عنـد وقـوع 
جهـة  منـح  مـع  لـه،  ـن  المؤمَّ إرادة  ووفـق  وجسـيم  بالـغ  ضـرر 
الشـيء  ملكيـة  انتقـال  رفـض  أو  قبـول  فـي  الحـق  التأميـن 

إليهـا. ـن عليـه  المؤمَّ

1- دعوى الترك:

وهـي حالـة اسـتثنائية ال توجد إال في نطـاق التأمين البحري، 
ـن لـه إليهـا عنـد حصـول خطـر جسـيم سـواًء  ويلجـأ المؤمَّ
لسـفينته أو بضائعـه، وقـد أباحتهـا المـادة 380 مـن قانـون 
التجـارة البحرية السـوري، ونكون هنـا أمام حالة نقل ملكية 
العـرف  إلـى  التـرك  حالـة  وترجـع  تعويـض،  حالـة  وليـس 
ـن  المؤمَّ ألن  أوروبـا،  فـي  الوسـطى  العصـور  فـي  التجـاري 
عنـد  السـفينة  هـالك  علـى  الدليـل  إقامـة  يسـتطيع  ال  لـه 
انقطـاع أخبارهـا، وقـد قّننهـا المشـرِّع الفرنسـي عـام 1681م 
فـي حالـة االنقطـاع، والفـرق األكبـر بيـن دعويـي التعويـض 
عـن الخسـارة البحريـة والتـرك يكـون فـي مبلـغ التعويـض، 
إذ يحصـل عليـه كامـاًل فـي حـال التـرك، بينمـا يحصـل فـي 
مـع  يتناسـب  مـا  علـى  التقليديـة  التعويـض  دعـوى  حالـة 
الضـرر الالحـق بسـفينته أو بضائعـه، وهـو بذلـك يكـون قـد 
تنـازل عـن ملكيته بشـكل كامل لشـركة التأمين ومن دون 
قيـد أو شـرط، وليـس لـه التـرك فـي حالـة الضـرر البسـيط غيـر 
ـن  البالـغ، علـى أنـه غيـر ملـزَم بإثبـات هـالك الشـيء المؤمَّ
والزمـن،  اإلجـراءات  بذلـك  نفسـه  علـى  فيختصـر  عليـه، 
وخصوصـًا فـي حالـة اختفـاء سـفينته، ويعـّد عندهـا الهـالك 
المشـرِّع  د  حـدَّ وقـد  الحقيقـي،  الهـالك  بمنزلـة  الحكمـي 
ـن لـه  السـوري عـدداً مـن الحـاالت التـي يسـمح فيهـا للمؤمَّ
و406   398 المادتيـن  فـي  ـن،  للمؤمِّ ملكيتـه  عـن  بالتخلـي 
مـن قانـون التجـارة البحريـة السـوري علـى أن ذلـك ال يمنـع 
حـاالت  وتشـمل  أخـرى،  حـاالت  علـى  االتفـاق  مـن  الطرفيـن 
البضائـع،  ملكيـة  أو  السـفينة  ملكيـة  عـن  التخلـي  التـرك 
والقاسـم المشـترك بيـن الحـاالت هـو الخطـر الشـديد الـذي 
يلحـق بالسـفينة أو البضائـع، ويجعـل المالـك يتنـازل عنهـا 

التأميـن. مقابـل حصولـه علـى مبلـغ 

2- حاالت الترك:
البضائـع فـي  السـفن وتـرك  تـرك  بيـن حـاالت  المشـرِّع  ميـز 
 398 المـادة  فـي  فنـص  السـوري،  البحريـة  التجـارة  قانـون 

أنـه: علـى 
األحـوال  فـي  ـن  للمؤمِّ السـفينة  تـرك  لـه  ـن  للمؤمَّ »يجـوز 

التاليـة:
1- إذا هلكت السفينة كليًا.

2- إذا انقطعت أخبار السـفينة مدة ثالثة أشـهر بعد وصول 
آخـر أنباء عنها.
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الزاوية القانونية

3- إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصالحه.
أربـاع  ثالثـة  تعـادل  السـفينة  إصـالح  نفقـات  كانـت  إذا   -4

األقـل. علـى  قيمتهـا 
لـه  ـن  للمؤمَّ جـاز  الحـرب  أخطـار  التأميـن  شـمل  وإذا   -5
أو  أسـرها  حالـة  فـي  السـفينة  تـرك  فـي  حقـه  اسـتعمال 
احتجازهـا أو إيقافهـا بنـاء علـى أمـر مـن السـلطات العامـة، 
السـفينة  اسـترداد  مـن  لـه  ـن  المؤمَّ يتمكـن  لـم  إذا  وذلـك 
ـن بوقـوع  خـالل أربعـة أشـهر مـن تاريـخ قيامـه بإخطـار المؤمِّ

الحـادث«.
حقيقـي  بشـكٍل  كليـًا  هالكهـا  السـفينة  بهـالك  ويقصـد 
يترتـب  حيـث  حكمـي،  بشـكل  أو  مصادرتهـا،  أو  كغرقهـا 
نفقـات باهظـة علـى إصـالح الضـرر الالحـق بهـا، أو فـي حالـة 
وبمـا  إصالحهـا،  بالمقـدور  كان  لـو  أمـا  إصالحهـا،  اسـتحالة 
الحـق  لـه  ـن  للمؤمَّ يكـون  ال  قيمتهـا  أربـاع  ثالثـة  يتجـاوز  ال 
فـي تركهـا، وتعـّد السـفينة هالكـًة أيضـًا بعـد مضـي فتـرة 
ثالثـة أشـهر عـن ورود آخـر خبـر عنهـا وانقطاعهـا، فـإذا عـادت 
للمالـك  بـل  األصلـي  للمالـك  ملكيتهـا  تعـود  ال  السـفينة 
مـن  بتركهـا  قبلـت  التـي  التأميـن  شـركة  وهـو  الجديـد 

ـن. المؤمَّ
فيهـا  يحـق  التـي  الحـاالت  علـى   406 المـادة  نصـت  بينمـا 

فيهـا: فجـاء  البضائـع  تـرك  لـه  ـن  للمؤمَّ
الحـاالت  فـي  ـن  للمؤمِّ البضائـع  تـرك  لـه  ـن  للمؤمَّ »يجـوز 

اآلتيـة:
1- إذ انقطعـت أخبـار السـفينة مـدة ثالثـة أشـهر بعـد وصول 

آخـر أنبـاء عنها.
2- إذا أصبحـت السـفينة غيـر صالحـة للمالحـة خـالل الرحلـة، 
مـكان  إلـى  أخـرى  طريقـة  بـأي  البضائـع  نقـل  واسـتحال 
ن  الوصـول المتفـق عليـه خـالل أشـهر مـن تاريخ قيـام المؤمَّ

للمالحـة. السـفينة  صالحيـة  بعـدم  ـن  المؤمِّ بإخطـار  لـه 
أربـاع  ثالثـة  يعـادل  بمـا  تلفـت  أو  البضائـع  هلكـت  إذا   -3

األقـل. علـى  التأميـن  وثيقـة  فـي  المبينـة  قيمتهـا 
الرحلـة بسـبب إصابتهـا بتلـف  أثنـاء  إذا بيعـت البضائـع   -4

مـادي، متـى نشـأ الضـرر عـن خطـر يشـمله التأميـن«.

هلكـت  لـو  حتـى  البضائـع  تـرك  لـه  ـن  للمؤمَّ يجـوز  وال 
السـفينة أو غرقت، إذا كان باإلمكان اسـتردادها، إضافًة إلى 
ـن بتحقـق الخطـر، فالعبـرة  ـن لـه بإخطـار المؤمِّ قيـام المؤمَّ

إليهـا  الوصـول  أو  اسـتردادها  اسـتحالة  أو  البضائـع،  لتضـرر 
قانونـًا. المحـددة  المهـل  خـالل 

3- آثار الترك:
ـن له القـرار بتـرك السـفينة أو البضائع،  فـي حـال اتخـذ المؤمَّ
فـإن قـراره يكـون نهائيـًا، وال رجـوع عنـه، وال يجـوز أن يكـون 
ـن  المؤمِّ أو معلَّقـًا علـى شـرط، ويترتـب علـى  التـرك جزئيـًا 
)شـركة التأميـن( تسـديد التعويـض المتفـق عليـه فـي عقد 
تزيـد  ال  فتـرة  وخـالل  منقـوص،  غيـر  كامـاًل،  البحـري  التأميـن 
التـرك، وعندهـا تنتقـل  علـى ثالثـة أشـهر مـن تاريـخ تبليغـه 
وفـي  التأميـن،  شـركة  إلـى  البضائـع  أو  السـفينة  ملكيـة 
ـن  المؤمَّ الشـيء  يصبـح  نـة  المؤمِّ الجهـات  تعـددت  حـال 
عليـه مملـوكًا علـى الشـيوع بينهـم، ووفـق نسـب التأميـن 
المتفـق عليهـا، ويجـب تسـجيل ذلك في صحيفة السـفينة 
ن  ن لـه إعالم المؤمِّ في سـجل السـفن، ويجـب على المؤمَّ
علـى  بهـا  يعلـم  التـي  المبرمـة  التأميـن  عقـود  بجميـع 
هنـا  الملكيـة  انتقـال  أثـر  ويكـون  عليـه،  ـن  المؤمَّ الشـيء 
ـن لـه خيـاره بالتـرك إلـى الجهـة  بـدءاً مـن يـوم إبـالغ المؤمَّ
ثالثـة  فتـرة  تجـاوز  لـه  يجـوز  وال  رسـمي،  بشـكل  نـة  المؤمِّ
المجيـز  الحـادث  أو  الخطـر،  بوقـوع  علمـه  تاريـخ  مـن  أشـهر 
للتـرك، وتنقضـي بالتقـادم دعـوى التـرك بعـد سـنتين بـدءاً 
مـن تاريـخ وقـوع الحـادث مـا لـم تكـن هنـاك مهلـة فـي عقـد 
هـذه  انتهـاء  تاريـخ  مـن  التقـادم  فيسـري  إلقامتهـا،  التأميـن 
المهلـة، وينقـل حـق التـرك جميـع الحقـوق والدعـاوى التـي 
نة، وتسـتطيع عندها  ـن لـه إلـى الجهـة المؤمِّ كانـت للمؤمَّ
ـن  شـركة التأميـن االحتجـاج بـكل الدفـوع التـي كان المؤمَّ

لـه يسـتطيع الدفـع بهـا.
ن  ن أن يرفض انتقال ملكية األشـياء المؤمَّ وللطرف المؤمِّ
عليهـا إليـه، ولكـن ذلـك ال يعفيـه مـن التزامـه بسـداد مبلـغ 
ـن لـه، وقـد يرجـع قـراره بذلـك  التأميـن بشـكل كامـل للمؤمَّ
إلـى احتمـال وجـود ضـرر قـد يلحـق بـه نتيجـة انتقـال ملكيـة 
قـد  سـفينة  حطـام  كان  لـو  كمـا  لـه،  المتضـرر  الشـيء 
ـن التزامات  يسـبب ضـرراً لسـفن أخـرى، مـا يرتـب علـى المؤمِّ

جديـدة تجـاه جهـات أخـرى.
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مصطلحات التأمين

   Professional reinsurance

معيد تأمين متخصص:
معيــد التاميــن أو شــركة إعــادة 

تقتصــر  التــي  التأميــن 

إعــادة  علــى  اعمالهــا 

تــزاول  وال  التأميــن 

التأميــن  اعمــال 

. ة شــر مبا

    Concealment

االخفاء 
العمدي:

أحــد  افصــاح  عــدم 

اثنــاء  العقــد،  طرفــي 

أو  حقائــق  عــن  التعاقــد 

جوهريــة  معلومــات  أو  ظــروف 

قــد يؤئــر العلــم بهــا فــي قــرار الطــرف 

اآلخر .

     Cargo

مجموع ما تحمله السفينة من بضائع أو ممتلكات أو حاجيات أخرى

 بغرض كسب اجرة الشحن

 Blocking off

ربط أو تثبيت البضائع:
يلجأ الناقل لهذا االجراء حينما كون العنابر غير معبأة بالكامل وذلك لمنع حركة البضائع داخل العنابر .

 

 Ordinary bond

كفالة عادية:
كفالــة جمركيــة أو ضريبيــة تغطــي معاملــة واحــدة علــى عكــس الكفالــة العامــة  التــي تصــدر لتغطيــة كل المعامــالت التجاريــة خــالل 

فتــرة زمنيــة محــددة.
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ــدأ التأميــن فــي الجزائــر نتيجــة جلــب المســتعمر الفرنســي  ب
المســتوطين وزيــادة معامالتهــم، فــازداد الطلــب علــى التأميــن 

مــن المخاطــر التــي تصيــب الفــرد وأمالكــه، لذلــك عملــت فرنســا 

علــى إنشــاء وكاالت تأميــن فرنســية، ونظمــت عمليــة التأميــن فــي 

الجزائــر بوضــع نصــوص قانونيــة، مــن بينهــا المرســوم التشــريعي 

التأميــن  وقانــون  التأمينــات،  بمحاســبة  والمتعلــق   1939 عــام 

التأميــن  وقانــون  العموميــة،  االستشــفائية  المؤسســات  علــى 

االجتماعــي عــام 1943، والقانــون الصــادر فــي عــام 1946الخــاص 

بتأميــن بعــض الشــركات الخاصــة بالتأميــن وصناعــة التأميــن.

منهــا  تشــريعية  نصــوص  عــدة  فرنســا  أصــدرت   194٧ عــام  فــي 

مرســوم خــاص بتنظيــم اإلدارة العامــة لمراقبــة شــركات التأميــن، 

الســيارة،  علــى  اإللزامــي  التأميــن  قانــون  صــدر   1958 عــام  وفــي 

ــر مــن مــرة للتعديــل وذلــك  وتعرضــت نصــوص هــذه القــرارات أكث

خــالل مرحلــة احتــالل فرنســا للبــالد. فــي عــام 1963 وبعــد اســتقالل 

التأميــن  قطــاع  لتنظيــم   63/16٧ رقــم  القانــون  صــدر  الجزائــر 

والمتمثلــة  جزائريــة  تأميــن  شــركة  أول  إنشــاء  وتــم  الجزائــر  فــي 

كانــت  حيــث  التأميــن،  وإعــادة  للتأميــن  الجزائريــة  الشــركة  فــي 

10% مــن محفظتهــا لديهــا،  المؤسســات الوطنيــة ملزمــة بوضــع 

وهــي  للتأميــن،  الوطنيــة  الشــركة  تأسســت  ذاتــه  العــام  وفــي 

 .1966 عــام  تأميمهــا  تــم  ثــم  مصريــة،  جزائريــة  مختلطــة  شــركة 

فــي عــام 1964 تــم تأســيس الشــركة التعاونيــة الجزائريــة لتأميــن 

عمــال التربيــة والثقافــة، ويقتصــر نشــاطها علــى ممارســة عمليــة 

تأميــن الســيارات واألخطــار المتعلقــة بهــؤالء العمــال. فــي عــام 

وذلــك  الفالحــي،  للتعــاون  الوطنــي  الصنــدوق  تأســس   19٧2

ظهــرت   1995 عــام  بعــد  التعاونــي.  التأميــن  عمليــات  لمزاولــة 

أجنبيــة وإمــا  إمــا كفــروع لشــركات  تأميــن خاصــة؛  عــدة شــركات 

التأميــن  عمليــات  كل  بمزاولــة  لهــا  وســمح  جزائريــة،  مؤسســات 

وإعــادة التأميــن، وفــي عــام 199٧ تأسســت شــركة ترســت الجزائــر 

برأســمال  أســهم  ذات  شــركة  وهــي  التأميــن،  وإعــادة  للتأميــن 

مشــترك )جزائــري، بحرينــي، قطــري( قــدره 1.8 مليــار دينــار جزائــري. 

لمزاولــة  للتأميــن  الجزائريــة  الشــركة  تأسســت   1998 عــام  فــي 

مليــون   )500( قــدره  وبرأســمال  التأميــن  وإعــادة  التأميــن  عمليــات 

جزائــري. فــي عــام 2001 تأسســت شــركة البركــة واإلمعــان برأســمال 

قــدره 480 مليــون دينــار، وشــركة الريــان للتأميــن برأســمال مشــترك 

ــة  ــركة العام ــر(، وش ــي لقط ــر والباق ــر )2٧% للجزائ ــر وقط ــن الجزائ بي

دينــار  مليــار   500 قــدره  وطنــي  برأســمال  المتوســطية  للتأميــن 

ــرة للقــارات للتأميــن وإعــادة التأميــن. فــي  ــري، والشــركة العاب جزائ

ــي  ــن ف ــاط التأمي ــزاول نش ــي ت ــات الت ــدد المؤسس ــغ ع ــام 2004 بل ع

الجزائــر 18 مؤسســة منهــا 6 مؤسســات كانــت تنشــط قبــل 1995 

خاصــة  وشــركات  عموميــة  بشــركات  ممثلــة  مؤسســات  وهــي 

متخصصــة. وشــركات  تعاضديــة  ومؤسســات 

حاليًا يبلغ عدد شركات التأمين في الجزائر 16 شركة

تاريخ التأمين

تاريخ صناعة التأمين في الجزائر



1- اذكر ثالث من عوامل األكتتاب التي تطبق عند تقييم خطر التأمين الصحي؟

2- فبمــا يتعلــق بتجميــع األخطــار ، يســاعد قانــون األعــداد الكبيــرة المؤمنيــن علــى عمــل تنبــؤات 
موثــوق بهــا فــي أي مــن الحــاالت التاليــة:

1- التنبؤ بحجم المطالبات
2- التنبؤ بعائد االستثمار

3- التنبؤ بحجم األعمال الجديدة
4- التنبؤ بحجم األقساط

3- خطوات إدارة الخطر :
1- تحديد األخطار

2- تحليل األخطار 
3- التحكم في األخطار

4- جميع اإلجابات صحيحية

أسماء الرابحين في مسابقة العدد الماضي )27(:

أحمد السعيد - السؤال األول  )3000( ل.س   -  مها المصري - السؤال الثاني )3000( ل.س
قاسم محمد - السؤال الثالث )3000( ل.س

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 3168913 011
مالحظة: كل إجابة تحمل تعلياًل  بسيطًا تعتبر غير مقبولة

28

جواب السؤال األول:
جميع االجابات صحيحة

جواب السؤال الثاني:
جميع اإلجابات صحيحة

جواب السؤال الثالث:
FPA جمعية الحماية ضد الحريق -                 Firto منظمة بحث وإختبار حرائق شركات التأمين -

- لجنة مكاتب الحريق FOC                                                                   - المكتب الفني للتأمين

حل مسابقة العدد 27
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أخبار
التأمين

محلية، 
عربية، 
دولية
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أخبار التأمين المحلية
األمين العام لالتحاد السوري يقدم ندوة تثقيفية

التأمين الدكتور محمد  األمين العام لالتحاد السوري لشركات  قدم 
فريق  »أهمية  عنوان:  تحت  تثقيفية  ندوة   ،201٧/10/16 االثنين  المراد  عبادة 

العمل في شركات التأمين« في مدرج المؤسسة العامة السورية للتأمين، 

وذلك خالل فعاليات االثنين التأميني برعاية هيئة اإلشراف على التأمين.

ودارت الندوة حول أهمية فريق 

التأمين  شركات  لدى  العمل 

تسرب  حاالت  عانت  التي 

األزمة،  سنوات  خالل  العمالة 

المؤسسات  من  كغيرها 

والخاصة،  العامة  والشركات 

حاالت  معظم  أن  والسيما 

شركات  عمالة  في  التسرب 

التأمين كانت لدى شريحة الخبراء في العمل التأميني، حيث كان معظمهم من األجانب، 

بالمهام  القيام  على  وقادرة  كفوءة  محلية  بأخرى  الخبرات  هذه  تعويض  تم  أنه  مبينًا 

خالل  والسيما  البلد  ضمن  لعملها  والء  أكثر  المحلية  الكوادر  أن  وخاصة  بها،  المكلفة 

األزمات والظروف الصعبة كما حدث في سنوات األزمة التي تمر فيها سورية.

أخبار التأمين



51

التأميني  الملتقى 
برعاية  أقيم  الذي  األول  الوطني 

المالية-  وزير  السيد  من  كريمة 

اإلشراف  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس 

في  أعماله  يختتم  التأمين  على 

الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  دمشق 

وقد   ،201٧-10-26 الخميس  يوم  من 

بالتوصيات  المشاركون  أوصى 

الختامية التالية:

- التأكيد على ضرورة تطوير قطاع 

يشكل  ألنه  مكوناته  بكل  التأمين 

رافعة اقتصادية, وتطوير األنظمة والقرارات واآلليات الجاذبة لالستثمار، بما ينسجم مع توجه الحكومة في تشجيع االستثمار.

- ابتكار منتجات تـأمينية تعوض األثر السلبي لألزمة الحالية، وتلبي شرائح جديدة من المؤّمنين. 

التأمين الصحي والخدمات المرتبطة بها، ومراقبة عقود الشركات وفق دراسات تعدها الهيئة للتأكد من كفاءة  ـ إعادة دراسة تعرفة 

وعدالة التسعير مع شروط العقد والتغطيات.

ـ وضع نظام للتأمين الصحي يحدد واجبات ومسؤوليات كل األطراف. 

ـ إدراج واستخدام األنظمة االلكترونية بما يخدم جودة خدمة التأمين الصحي، بما فيها الوصفة اإللكترونية والملف الموحد للمستفيدين 

من الخدمات الصحية. 

التدريب التخصصي المهني، والعمل على إنشاء معهد تدريب وطني للتأمين يمنح  التأمينية، وخاصة  التركيز على تأهيل الكوادر  ـ 

شهادات تخصصية بإشراف هيئة اإلشراف على التأمين وبخبرات محلية، ضمن منهاج معتمد ومعترف به عالميًا. 

ـ وضع معايير تدقيق للجهات الرقابية للتدقيق على عمل الجهات التأمينية، بما يحقق العدالة والشفافية في أساليب التدقيق والمراقبة، 

والتأكيد على االلتزام بتطبيق المعايير الفنية وضوابط العمل التي تعتمدها هيئة اإلشراف على التأمين في المراقبة على شركات 

التأمين وتطبيق قواعد حوكمة الشركات. 

ـ التركيز على زيادة االكتتاب في سوق التأمين خالل توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة. 

ـ التعامل مع االستثمارات الخاصة لشركات التأمين بجدية وتأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية إدراج أسهمها 

في سوق دمشق لألوراق المالية، وتقديم المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم االقتصاد الوطني. 

ـ التركيز على جودة الخدمة المقدمة لحاملي الوثائق التأمينية المختلفة وابتكار الحلول الفعالة لتنفيذها. 

ـ االبتعاد عن سياسة المنافسة غير المنسجمة مع أسس التسعير االكتوارية واتباع سياسة اكتتابية مرنة ال تتسم بالتشديد ولكن تستند 

إلى معايير فنية وعملية. 

ـ إيجاد رابط مشترك يجمع شركات التأمين ووكالء ووسطاء التأمين وشركات النفقات الطبية للخروج بقرارات مشتركة تضبط السوق 

التأميني وتكاملها التحاد مشترك. 

ـ إدراج الملتقى التأميني الوطني األول على جدول أعمال هيئة اإلشراف على التأمين، واعتباره حدثًا سنويًا يجمع كل قطاعات التأمين، 

ويناقش آخر التطورات الطارئة واعتماد الشهر التاسع من كل عام موعداً للملتقى. 

ـ العمل على إيجاد حلول فعالة فيما يخص إعادة التأمين، وإحداث تجمعات لجميع شركات التأمين، والتعاون مع الدول الصديقة بهذا 

المجال.

توصيات الملتقى التأميني الوطني األول
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أخبار التأمين

دورة تدريبية برعاية هيئة اإلشراف على التأمين

أيلول،   19-  9 من  امتدت  تدريبية  دورة  التأمين  على  اإلشراف  هيئة  أقامت  التأميني  الوعي  زيادة  وبهدف  التأمين  بأهمية  إيمانًا 
تناولت عدة مجاالت مختلفة من التأمين وتناوب على تقديمها أفضل األساتذة العاملين في قطاع التأمين السوري .

كما قدم األمين العام لالتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور محمد عبادة المراد في اليوم الثاني من الدورة التدريبية محاضرة تحت 

عنوان »تأمين الحريق«. 

االتحاد السوري لشركات التأمين يعقد جمعيته العمومية

عقد االتحاد السوري لشركات التأمين اجتماع الجمعية العمومية العادي، وذلك في قاعة زنوبيا بفندق الداما روز بتاريخ 10/3/201٧، 
حيث تم عرض تقرير أعمال مجلس اإلدارة لعام 2016 والتصديق عليه، كما تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 201٧.

كذلك تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لتجمعات التأمين اإللزامي، حيث تم التصديق على الميزانية الختامية لعام 2016، واعتماد 

الموازنة التقديرية لتجمعات التأمين اإللزامي لعام 201٧، كما تمت مناقشة واقع هذه التجمعات واإلشارة إلى وجود تحسن في االيرادات 

خالل عام 201٧، سواء عقود التأمين االلزامي أو تجمعات المراكز الحدودية، وعلى التوازي مع ذلك فإنه من المقرر افتتاح مراكز جديدة 

لتجمعات التأمين اإللزامي في عدد من المناطق السورية، ومن بينها السويداء والزبداني.

حضر االجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد السوري لشركات التأمين واألمين العام إضافة لمديري شركات التأمين، ومعاون مدير 

عام هيئة اإلشراف على التأمين مندوبًا عن الهيئة، وبعض السادة أعضاء مجالس إدارة االتحاد، والمحاسب القانوني ومحامي االتحاد 

المعتمدين..
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عقد فــي تونــس اجتمــاع الهيئــة العامة 
لرابطــة وســطاء التأميــن العــرب، بحضــور أميــن 

األســتاذ  للتأميــن  العربــي  العــام  االتحــاد  عــام 

ســامر  والمهنــدس  خليــل،  رؤوف  عبدالخالــق 

العــش مديــر عــام هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن 

فــي ســوريا.

فــي  التأمينيــة  األوضــاع  المجتمعــون  ودرس 

مختلــف الــدول العربيــة وقضايــا تخــص الرابطــة 

كمــا  المشــترك،  العربــي  التأمينــي  والعمــل 

وتــم  الرابطــة،  إدارة  مجلــس  انتخابــات  جــرت 

رئيســًا  لبنــان  مــن  زيــادة  ايلــي  الســيد  انتخــاب 

لمجلــس إدارة رابطــة وســطاء التأميــن العــرب، والمهنــدس هيثــم الحريــري رئيــس اتحــاد وكالء ووســطاء التأميــن فــي ســوريا نائبــًا أول 

لرئيــس الرابطــة والســيدة عقيلــة العرقوبــي مــن تونــس نائبــًا ثانيــًا وكل مــن الســادة إيهــاب ســمير مــن مصــر ويوســف رزق اهلل مــن لبنــان 

مــن  انطــوان  وســعيد  اإلمــارات  مــن  المقيــد  وفــواز  األردن  مــن  فــراج  وحبــش 

ســلطنة عمــان أعضــاء لمجلــس اإلدارة، وأيضــًا تــم اتخــاذ العديــد مــن القــرارات 

منهــا:

ــوريا وباســتضافة  ــي س ــادم ف ــة الق ــة للرابط ــة العام ــاع الهيئ ــون اجتم - أن يك

ــوريا ــي س ــن ف ــطاء التأمي ــاد وكالء ووس ــن اتح م

التأميــن  التأميــن عــن طريــق وكالء ووســطاء  أن تصــور كل عقــود  - علــى 

حقــوق  علــى  حفاظــًا  وذلــك  الشــركات  طريــق  عــن  مباشــر  بشــكل  وليــس 

لهــم ــن  المؤمَّ

- أوصــت الهيئــة العامــة الطلــب مــن الجمعيــات واتحــادات التأميــن العربيــة 

بــأن يتــم إشــراك ممثليــن مــن اتحــادات وكالء ووســطاء التأميــن العامليــن فــي 

األســواق العربيــة فــي مجالــس إدارات الجمعيــات واتحــادات التأميــن العربيــة 

مــن عنايــة واهتمــام لكــي  مــا تســتحقه  التوصيــة  تنــال هــذه  المحليــة، وأن 

أخبار التأمين العربية
اجتماع الهيئة العامة لرابطة وسطاء التأمين العرب
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أخبار التأمين

أخبار التأمين العالمية
خسائر شركات التأمين األمريكية من إعصار »إرما«

ذكــرت وكالــة االئتمــان العالميــة »فيتــش« أن حجــم الخســائر الناجمــة عــن إعصــار »إرمــا«، بحســب التقديــرات األوليــة، قــد تكلــف 
قطــاع التأميــن األمريكــي مــا بيــن 25 و50 مليــار دوالر.

ووصفــت »فيتــش« الخســائر، التــي ســتتكبدها شــركات التأميــن فــي واليــة فلوريــدا، بالجســيمة، لكنهــا أكــدت أن ذلــك لــن يؤثــر بشــكل 

دراماتيكــي علــى الوضــع المالــي، أو التصنيــف االئتمانــي لهــذه الشــركات. حســب صحيفــة »ســبق«

ويعــد »إرمــا« أقــوى إعصــار يضــرب منطقــة المحيــط األطلســي علــى مــدى العقــد الماضــي، ويعتبــره الخبــراء أقــوى مــن إعصــاء »هارفــي«، 

الــذي ضــرب أواخــر الشــهر الماضــي ســاحل تكســاس وأدى إلــى فيضانــات كارثيــة.

يحصــل التكامــل بيــن شــركات التأميــن والــوكالء والوســطاء لتوحيــد الــرؤى واألهــداف.

وعلــى هامــش االجتمــاع تناقــش المجتمعــون وبمبــادرة مــن رئيــس اتحــاد وكالء ووســطاء التأميــن في ســوريا أن يتم عقد مؤتمــر تضامني 

للتضامــن مــع صمــود ســوريا وتعزيــز هــذا الصمــود، وأيضــًا لرفــض الحصــار االقتصــادي علــى ســوريا وشــعبها، وســوف يتــم التواصــل مــع 

األمانــة العامــة وبعــد القيــام بالتحضيــرات المطلوبــة تحديــد موعــد هــذا المؤتمــر المهــم.

أبــرز هــذا االجتمــاع دور وأهميــة الكــوادر الســورية التأمينيــة وتفاعلهــا مــع محيطهــا العربــي، وأيضــًا أهميــة نقلهــا الصــورة الحقيقيــة عمــا 

يجــري فــي ســوريا والتضليــل اإلعالمــي الممــارس علــى ســوريا، والــذي تــم التنديــد بــه فــي االجتمــاع مــن خــالل موافقــة الحاضريــن باإلجمــاع 

علــى عقــد االجتمــاع القــادم للهيئــة العامــة لرابطــة وســطاء ووكالء التأميــن العــرب فــي ســوريا.
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ملتقى التأمين الوطني األول
»صناعة التأمين.. واقع وحلول«

أقامت هيئة اإلشراف على التأمين الملتقى التأميني الوطني األول بعنوان »صناعة التأمين.. واقع وحلول« في فندق شيراتون 
دمشق بتاريخ 25 تشرين األول 201٧ وامتد حتى يوم الخميس 26 منه.

وبحضور أكثر من 450 مشاركًا افتتح الدكتور مأمون حمدان- وزير المالية- رئيس مجلس إدارة هيئة اإلشراف على التأمين أعمال الملتقى 

التأميني الوطني األول.

وبين وزير المالية خالل افتتاحه أعمال الملتقى أن إجمالي األقساط منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بلغ 21 مليار ليرة مقارنة بـ14.5 

ملياراً في عام 2016، وبمعدل نمو بلغت نسبته %31.

وأكد حمدان أن أهمية دور التأمين في الحياة االقتصادية، ألنه قطاع واعد، والحكومة توليه أهمية عالية من خالل إجراء مراجعات لنشاط 

قطاع التأمين ومراقبة أدائه، على الرغم من وجود عدة تحديات، ولكن عول على أن تتضافر الجهود ليتمكن القطاع من تجاوزها.

في  وبحثوا  التأمين،  قطاع  في  القرار  صناع  ترأسها  الحاضرين  مع  للنقاش  المفتوحة  الجلسات  من  العديد  الملتقى  خالل  أجريت 

ودور  اإلعمار،  إعادة  في  ودوره  التأمين  قطاع  في  واالستثمار  التأمين،  قطاع  وتطوير  الصحي،  كالتأمين  المواضيع  من  عدداً  الجلسات 

الرعاة من السيد وزير المالية والسيد وزير  التأميني األول تم تكريم كل  التأمين. وخالل فعاليات ملتقى دمشق  الرقابية على  الجهات 

النفط وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام هيئة اإلشراف على التأمين، ومنها تكريم مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين 

المهندس إياد الزهراء، وتكريم أمين عام االتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور محمد عبادة المراد.

على  اإلشراف  هيئة  إلى  إضافة  الصحية،  النفقات  إدارة  وشركات  التأمين  وإعادة  التأمين،  لشركات  المثالي  الموظف  تكريم  تم  كما 

التأمين واالتحاد السوري لشركات التأمين من السيد وزير المالية ومدير عام هيئة اإلشراف على التأمين.

نشاطات
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نشاطات
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مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين
في معرض دمشق الدولي 59

بعد انقطاع خمسة أعوام، ومن الواجب الوطني والمساهمة والدعم في إنجاح أي نشاط اقتصادي، وبهدف نشر الوعي والثقافة 
الدولي في جناح  النسخة )59( من معرض دمشق  التأمين في  االتحاد السوري لشركات  التأمينية للمواطن السوري؛ كانت مشاركة 

المصارف والتأمين.

زار جناح االتحاد السوري لشركات التأمين الكثير من األشخاص الفاعلين بالمجتمع أبرزهم السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الذي 

اطلع على واقع ومشاركة االتحاد السوري وشركات التأمين ككل في المعرض .

كما أجرى السيد رئيس مجلس اإلدارة المهندس إياد زهراء واألمين العام الدكتور محمد عبادة المراد لقاء مطوأًل حول التأمين مع القناة 

الفضائية السورية خالل أيام المعرض.
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الجناح السوري

من أجواء االفتتاح

جناح المصارف والتأمين

نشاطات
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جناح العربية للتأمين

جناح الشركة الوطنية للتأمين

جناح الشركة الوطنية للتأمين

جناح شركة الثقة للتأمين

جناح المؤسسة العامة السورية للتأمين

جناح الشركة السورية الكويتية للتأمين
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مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين
في معرض التوظيف والتدريب

شارك االتحاد السوري 
معرض  في  التأمين  لشركات 

»ابن  والتدريب  التوظيف 

أقيم  الذي   « مسؤوليتنا  البلد 

بالفترة  روز  الداما  فندق  في 

 18 ولغاية   16 من  الممتدة 

والذي  األول،  تشرين  شهر  من 

اإلدارية  التنمية  وزارة  تقيمه 

البجعة  شركة  مع  بالتعاون 

والمؤتمرات  للمعارض 

الدولية.

التنمية  وزيرة  المعرض  افتتح 

اإلدارية الدكتورة سالم سفاف 

ووزير اإلعالم المهندس محمد 

رامز ترجمان. وتهدف مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين إلى االطالع على الكفاءات والكوادر الشبابية ذات الشهادات األكاديمية 

وتوظيفها في حال تطابقت مؤهالتهم مع المواصفات المطلوبة.

نشاطات
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One Leader thus many business miracles  

Today, we cannot speak about successful processes or 
operations without mentioning the role of somebody who 
influenced the other and pressed them to the extreme. 
Irrespective of the kind of this influence, this person has 
achieved a real miracle and increased the efficiency of 
the company.

Today in each Syrian company, we have a hidden 
leader who moves the company forward and makes 
its employees able to encounter challenges, converting 
those challenges to opportunities. 

Threats are exist as much as opportunities but not all 
people are able to discover those opportunities and 
exploit them in a professional way, only the wise person 
who can unify different employees in one team able to 
discover those opportunities.

Converting opportunities to real achievements is not 
an easy job; it needs a lot of sacrifice, hard work, self-
confidence, imagination, humbleness and faithfulness. 

Matching personal purposes with company’s goals is 
a daily task. Employees who have started to work in 
an organized team discovered that they are able to 
accomplish personal goals in parallel with the company’s 
goals, the miracle started and nobody can stop it, 
high team spirit, great productivity and extraordinary 
achievements.
 
Having a leader at your company is not enough, we have 
to support and provide him with all kind of motivations, 
bright ideas require special kind of support. Effective 
leader means more revenue, productivity and countless 
opportunities.
 
Leader differentiate company profile, enhance its market 
share and make an amazing improvement in others life, 
the company will be good as the leader is supported by 
the management.

Finally, we have to work on changing our company culture 
to make everybody a leader in his company. Leader 
means more satisfied clients and more productivity.

Insurance Awarences

by :Maher Sinjar
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In this estimate of life expectancy, if the applicant 

were to live as long or longer than anticipated based 

on the mortality table, then the funds that the insured 

has paid into the policy in the form of premiums will 

typically create enough of an investment for the insur-

er to take on the risk.

This means that even after the insured has passed 

away, the total amount of premium that he or she paid 

into the policy over time – combined with such funds’ 

invested return – will be more than what the insurer 

will pay out in the form of a death benefit on the poli-

cy, resulting in a profit to the insurance company.

Given this, life insurance underwriters will also ana-

lyze factors that could possibly cause an applicant 

to pass away prior to their average life expectancy. 

Such factors could include a family history of certain 

health impairments such as cancer or stroke, as well 

as external factors such as working in a dangerous 

occupation. Some policies require you to undergo a 

medical exam, while you may choose the option of 

enrolling in a no medical exam life insurance poli-

cy, with a higher premium. Maybe you want to know 

more about life insurance for someone with pre exist-

ing conditions. Let us help you today.

The criteria that are analyzed by a life insurance un-

derwriter will typically include the following:

• Applicant’s current age (you can still qualify for life 

insurance for senior citizens)

• Applicant’s gender (It should be noted that some 

states offer uni-sex insurance rates)

• Height and weight of the applicant

• Health history (in addition to family health history of 

the applicant’s parents and siblings)

• The purpose of the insurance policy (estate plan-

ning, business, or individual life insurance)

• Applicant’s marital status

• Applicant’s children, if any

• The amount of life insurance already in force by 

the applicant, as well as any additional life insurance 

that the applicant intends to purchase (applicants with  

more life insurance than needed are generally poor 

risks to the insurance company)

• Applicant’s occupation (hazardous occupations in-

crease the risk to the insurance company)

• Applicant’s income (income can help determine the 

suitability of the amount of life insurance)

• Applicant’s smoking habits or tobacco use (smokers 

tend to have shorter lives, therefore making smokers a 

higher risk for the insurance company)

• Use of alcohol by the applicant (excessive drinkers 

are also high risks to the insurance company)

• Hobbies that the applicant engages in (some hob-

bies are considered hazardous, such as rock climbing 

or hang gliding and are considered high risks to the 

insurance company)

• Amount of foreign travel that the applicant engages 

in (some types of foreign travel are considered risky)

All of the above factors are considered to be elements 

of risk. Each is analyzed and factored in by the life in-

surance underwriters prior to an approval or rejection 

decision being made. Therefore, prior to applying for 

life insurance coverage, it is important to understand 

how underwriting works, as well as how different 

factors could affect the possibility of being accepted 

or rejected for coverage. Those applicants who have 

been rejected due to risk factors can still apply for 

high risk life insurance.

Insurance Awarences
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Insurance Awarences

What Is Underwriting And 
How Does it Work?

When you apply for life insurance, the company is 

going to look at dozens of different factors to decide 

if they are going to accept your application for cover-

age. Before they will approve your application, they 

are going to require that you take a medical exam 

and they are going to ask you dozens of different 

questions about various areas of your life.

The underwriting process is an essential part of any 

insurance application. When an individual applies 

for insurance coverage, he or she is essentially asking 

the insurance company to take on the potential risk of 

having to pay a claim in the future.

In some cases – such as with life insurance – such 

claims can be quite high. Therefore, it is important 

that the insurance company not take on too great of 

a risk when considering an applicant for coverage.

What Does The Term Underwriting Mean?

In its most basic sense, underwriting refers to the pro-

cess of issuing insurance. In this process, an insurance 

underwriter will evaluate the risk and the potential ex-

posure of a potential insured. During this evaluation, 

the underwriter will decide how much coverage the 

applicant should receive, as well as how much premi-

um the insured should pay for the particular amount 

of coverage.

When underwriting an applicant, an insurance un-

derwriter will therefore attempt to protect the insur-

ance company’s book of business from risks that could 

cause a loss. With this in mind, it is possible that if an 

applicant for coverage presents too high of a risk to 

the insurer, he or she may be denied coverage alto-

gether.

Factors To Consider When Underwriting A Life Insur-

ance Policy

There are numerous factors that are considered when 

underwriting a life insurance policy. First, an under-

writer will need to determine the probability of an ap-

plicant’s life lasting as long – or even longer – than 

the “average” life expectancy for an individual of that 

particular age and gender.
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The obvious distinction between the type categories 

is the length of the coverage that you’ll get. With a 

term insurance plan, you only purchase one of these 

policies for a set amount of time. These plans come 

with an expiration date attached to them, and after 

that point, they will no longer be active, and you 

won’t have coverage.

With a whole life policy, these plans are never going 

to expire. As long as you continue to pay the monthly 

premiums, you’ll have life insurance coverage. Some 

insurance companies have age limits on their whole 

life plan. Some insurance companies have expiration 

dates, but most companies will allow you to have life 

insurance protection until your around -100years-old.

Term VS. Whole: The Cost

One of the most important factors that applicants look 

at when they’re shopping for insurance coverage is 

the cost of the plan. One of the most common reasons 

that people don’t buy life insurance is because they 

assume that it’s going to be too expensive. In most 

cases, that couldn’t be further from the truth.

When you’re deciding which type of plan that you’re 

going to buy, one factor that you should consider 

is how much money you can spend on your life 

insurance premiums. There is going to be a significant 

gap between the two kinds of policies.

If you want to get the most affordable insurance 

coverage, then a term policy is the way to go. These 

plans are going to be much cheaper than all of the 

other options on the market, especially compared to 

a whole life policy. We can’t say exactly how much 

more expensive a whole life policy would be for you 

because there are so many determining factors, but 

in most cases, a term life insurance plan is going 

to be three times cheaper versus their permanent 

counterpart.

Term Vs. Whole: Which is Right for You?

When you’re choosing between the two options, 

there are several different questions that you can ask 

yourself to guide your decision making. There are 

some important categories that you should look at to 

ensure that your family has the protection that they 

need.

The first question that you should ask yourself is, “How 

long am I going to need life insurance?” this might 

seem like an obvious question, but it’s going to be 

one of the most impactful. For most applicants, they 

will only need life insurance until they reach retirement 

age (or around there). The main purpose of a life 

insurance plan is to pay off all of your debts and other 

final expenses, which means that if you reach of stage 

of life where you no longer hold a massive amount of 

debt, then you don’t need insurance coverage.

Additionally, your life insurance will give your family 

the money that they need to replace your paycheck 

if something tragic were to happen. If you’re one of 

the primary income earners in your home, and you 

were to pass away, your family would struggle to pay 

for any necessary expenses. Life insurance will ensure 

that they have the money to get through the difficult 

time, without having to sacrifice their standard of 

living. When you’re deciding between a term plan or 

a whole life policy, you’ll need to consider how long 

you will have dependents. If you have children that 

are getting close to going to college or earning their 

own paycheck, then you will only need life insurance 

for a short time, which means a term plan will be a 

better option.

Insurance Awarences
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Term Life Insurance
Vs. Whole Life Insurance

When you are looking for life insurance coverage, there are dozens of different factors that you’ll need to 

consider to guarantee that you have the best plan for you and your family. Aside from having life insurance, it’s 

vital that you get the perfect plan for your loved ones. The two biggest decisions that you’ll face are, how much 

coverage that you should buy and the type of plan that you should buy.

There are several kinds of life insurance coverage that you can choose from, but they all fall into two separate 

categories: term or whole. As you can guess from the names, term insurance policies are only active for a “term, 

” and whole life insurance plans are going to give you a permanent form of coverage. Deciding between the 

two are is an important decision and will have an enormous impact on your life insurance protection.

Term Vs. Whole: Head to Head

To ensure that you’re making the best choice for your life insurance coverage, you’ll need to look at the 

characteristics of each type of plan and decide which one is going to work best for you. Before we start looking 

at which one is best for you, let’s look at the basics of each type.

Insurance Awarences
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الكلمة األخيرة

بقلم الدكتور محمد عباده المراد 
أمين عام

االتحاد السوري لشركات التأمين

كلنــا يعلــم أنــه ال قائــد بــال أتبــاع، وال نجــاح لقائــد إذا لــم 
جماعــة فــي  يعمــل  فالــكل  مميــز،  عمــل  فريــق  لديــه  يكــن 

النمل تبني قراها في تماسكها..

                         والنحل يجني رحيق الشهد أعوانا

الســحاب أســهل  بنــاء كبــرى ناطحــات  أن  لكننــا ال نخفــي ســراً 

بكثيــر مــن بنــاء فريــق عمــل مميــز، ألن هــذا يحتــاج إلــى وقــت وجهــد 

ــا  وتكاتــف الجميــع، ويعتمــد علــى انتقــاء أعضــاء الفريــق.. ولكنن

نوقــن أيضــًا أن بنــاء ناطحــة الســحاب يحتــاج إلى فريق، وهــذا أحوج 

مــا يكــون إلــى تكاتــف جميــع األفــراد والشــركات للنهــوض بقطاع 

التأميــن الســوري، بمــا ينعكــس ازدهــاراً وتطــوراً لوطننــا الغالــي 

ســورية.. وهــذا مــا أكدتــه مشــاركتنا فــي ملتقــى التأميــن الوطني 

األول لدعــم مبــدأ التكامــل بيــن مكونــات قطــاع التأميــن، وإيجــاد 

الحلــول المناســبة لتجــاوز المعوقــات التــي مــرت، والتــي ســوف 

علــى  وقــادرون  مســتمرون  أننــا  لنؤكــد  مســتقباًل،  لهــا  نتعــرض 

تشــهده  الــذي  واالجتماعــي  االقتصــادي  التغيــر  حركــة  مواكبــة 

بالدنــا بعــد ســنوات الحــرب الطويلــة.

لنســهم معــًا فــي بنــاء تأمينــي حقيقــي، مــن خــالل التواصــل 

وتبــادل اآلراء وإيجــاد الحلــول الواقعيــة، مــا يزيــل أي هاجــس أمــام 

مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي قطــاع التأميــن، وخاصــة أننــا أمــام 

ــا  مرحلــة غايــة فــي األهميــة، وهــي مرحلــة إعــادة اإلعمــار فــي بلدن

الحبيــب.


