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عام النصر وبلسمة الجراح
نــودع عــام  2018ومالمــح نصــر ســورية الناجــز ترتســم بلوحة
عظيمــة نســتودعها أمانــة لــدى رجــال الحــق أبطــال الجيــش
العربــي الســوري ،وهــم يكملــون طريــق النصــر ،ويدكــون
مواقــع اإلرهــاب أينمــا وجــد علــى تــراب الوطــن ،وكلنــا ثقــة
آت آت ،بهمــة هــؤالء األبطــال المياميــن ،وبفضــل
بــأن النصــر ٍ
القيــادة الحكيمــة لرمــز وحدتنــا وعزتنــا وشــموخنا الســيد
الرئيــس بشــار األســد .
عــام مضــى ..انصــب فيــه الجهــد الحكومــي علــى بلســمة

شو بيطلعيل
اذا أ ّمنت؟

جــراح الحــرب والنهــوض باالقتصــاد ،وتحســين الوضــع

كيف بحصل عىل
تأمني صحي؟

المعيشــي للمواطــن ،وتالقــى هــذا الجهــد مــع الــروح الوطنية
العاليــة لــدى شــعبنا الصامــد ،حيــث تداعــى الســوريون «كل
مــن موقعــه» لوضــع لبنــة فــي أســاس العمليــة اإلنتاجيــة،
كاتبيــن بأحــرف مــن ذهــب ِســفر صمودهــم ونصرهــم،
وتشــهد لهــم مواقــع العمــل واإلنتــاج ،فهديــر اآلالت فــي
المنشــآت بــات اليــوم مســموع ًا ،واالســتثمارات الكبيــرة

يف أطباء ومشايف مشهورين
متعاقدين معكم؟
طيب
انا أمنت ،وعائلتي؟

شــرعت باإلقــاع ،ومــا منتــدى المــال والمصــارف والتأميــن
الــذي عُ قــد مؤخــراً فــي قصــر المؤتمــرات بدمشــق ،إال مؤشــر
مــن مؤشــرات التعافــي االقتصــادي لســورية ،واجتمــاع هــذا

بقلم السيد وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة اإلشراف على التأمين
د.مأمون حمدان

الكــم الكبيــر مــن رجــاالت االقتصــاد الســوري دليــل واضــح
علــى صفــاء النيــات وتوحــد الهــدف لــدى الجميــع ،وهــو
النهــوض بعمليــة إعــادة اإلعمــار بالكــوادر واإلمكانيــات
الوطنيــة قــدر المســتطاع .
كذلــك فــإن صــدور موازنــة عــام  2019فــي الموعــد الدســتوري
هــو رســالة واضحــة للعالــم علــى قــوة ســورية وصالبتهــا،
وقــوة اقتصادهــا الــذي لــم ولــن يرضــخ لبيوتــات المــال
العالميــة ،ال بــل إن ســورية اســتطاعت أن تلجــم وتبتــر
األيــادي الخارجيــة التــي حاولــت التالعــب بعملتهــا الوطنيــة،
وفرضــت خــال عــام  2018اســتقراراً بســعر الصــرف ،مــا كان
ليتــم لــوال اســتقاللية قرارهــا االقتصــادي والســيادي ،وعــدم
االنجــرار وراء المشــاريع الخارجيــة المشــبوهة.
نطــوي اليــوم صفحــة هــذا العــام ويحدونــا األمــل بالنهــوض
بواقــع القطــاع المالــي فــي ســورية ،مدركيــن دور هــذا
القطــاع بجميــع مفاصلــه ومؤسســاته ،بتحمــل مســؤولياته
المجتمعيــة فــي تــدارك مــا خلفتــه الحــرب الظالمــة علــى
ســورية مــن آثــار وتبعــات ،ســاعين إلــى االرتقــاء بعملنــا إلــى
مســتوى تضحيــات أبطــال جيشــنا الباســل ،وصمــود شــعبنا
األبــي ،وآمليــن أن نكــون علــى قــدر الثقــة التــي ُمنحــت لنــا.
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أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية في تسعة أشهر

تــداول بلــغ نحــو  583ألــف ســهم ومــا قيمتــه  254مليــون

ليــرة ســورية ،فــي حيــن بلغــت كميــة األســهم المتداولــة

ليــرة ســورية ،أمــا ســهم الشــركة الســورية الدوليــة

علــى أســهم الشــركة الســورية الكويتيــة للتأميــن نحــو 12

للتأميــن (آروب) فقــد ارتفــع بنســبة  ،%27.6ليغلــق نهايــة

ألــف ســهم ،ومــا قيمتــه  4.7مالييــن ليــرة ســورية ،وارتفع

الربــع الثالــث مــن  2018علــى ســعر  343ليــرة ســورية

ســعر الســهم بنســبة  %21ليغلــق مــع نهايــة تعامــات

بحجــم تــداول بلــغ نحــو  9آالف ســهم ،ومــا قيمتــه 3.2

البورصــة الســورية فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2018علــى

مالييــن ليــرة ســورية ،بينمــا بلغــت قيمــة التــداول علــى

ســعر  411ليــرة ســورية.

ســهم الشــركة الســورية الوطنيــة للتأميــن  73مليــون

ومــن المتوقــع تحســن أداء شــركات التأميــن المدرجــة

ليــرة ،وبكميــة أســهم وصلــت إلــى  144ألــف ســهم ،وأغلــق

فــي البورصــة الســورية خــال الفتــرة القادمــة ،بالتزامــن

ســعر الســهم علــى مســتوى  478ليــرة ســورية ،مرتفع ـ ًا

مــع التحســن الواضــح فــي تعامــات الســوق بشــكل عــام

بنســبة مقدارهــا  %53نهايــة أيلــول  ،2018فــي حيــن ارتفــع

خــال العــام الجــاري ،حيــث تعــد قيمــة التــداول هــي األعلــى

ســعر ســهم العقيلــة للتأميــن التكافلــي بنســبة ،%3.5

علــى أســاس ســنوي ،مقارنــة مــع الســنوات الســابقة منــذ

وأغلــق نهايــة أيلــول  2018علــى ســعر  390ليــرة ســورية،

االفتتــاح وحتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام .2018

وبلغــت كميــة األســهم المتداولــة عليــه نحــو  783ألــف

يبلــغ عــدد الشــركات العاملــة فــي ســوق التأميــن ثــاث

ســهم أو مــا قيمتــه  274مليــون ليــرة ســورية ،أمــا ســهم

عشــرة شــركة ،منهــا شــركة حكوميــة واحــدة ،واثنتــا

شــركة االتحــاد التعاونــي للتأميــن فقــد أغلــق على مســتوى

عشــرة شــركة تأميــن خاصــة ،منهــا عشــر شــركات تأميــن

 268ليــرة ســورية مرتفعـ ًا بنســبة مقدارهــا  ،%107وبحجــم

تقليــدي ،وشــركتان للتأميــن التكافلــي (اإلســامي).

تــداول بلــغ نحــو  40ألــف ســهم ،أو مــا قيمتــه  9مالييــن

بقلم :منير الرفاعي

تجــاوزت

حصيلــة تعامــات ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة حاجــز  12مليــار ليــرة فــي األشــهر التســعة األولــى مــن العــام

الجــاري  ،2018وبلغــت كميــة األســهم المتداولــة نحــو 16مليــون ســهم بواقــع  15589صفقــة ،ويبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة 24
شــركة ،وتنقســم هــذه الشــركات حســب القطاعــات إلــى  14شــركة فــي القطــاع المصرفــي ،وســت فــي قطــاع التأميــن ،وشــركتي
خدمــات ،وواحــدة فــي الصناعــة وأخــرى فــي الزراعــة.

يبلــغ عــدد شــركات التأميــن المدرجــة أســهمها بســوق دمشــق لــأوراق الماليــة حتــى نهايــة أيلــول  2018ســت شــركات،
وهــي« :أروب ســورية  -الوطنيــة للتأميــن  -المتحــدة للتأميــن  -العقيلــة للتأميــن التكافلــي  -الســورية الكويتيــة
للتأميــن  -ســوليدارتي للتأميــن» مــن أصــل  24شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق.
تشــير بيانــات بورصــة دمشــق إلــى أن قطــاع التأميــن اســتحوذ علــى نحــو  %5مــن إجمالــي حجــم تــداول جميــع الشــركات
المدرجــة ،وبقيمــة وصلــت إلــى نحــو  618مليــون ليــرة ،وكان واضحــ ًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى ســهمي
العقيلــة للتأميــن التكافلــي 274 ،مليــون ليــرة وســهم الشــركة المتحــدة للتأميــن  254مليــون ليــرة.
ويشــير تقريــر التــداول إلــى ارتفــاع جميــع أســعار أســهم شــركات التأميــن المدرجــة فــي البورصــة حتــى نهايــة أيلــول ،2018
مقارنــة مــع إغــاق العــام الســابق .2017
فقــد ارتفــع ســهم الشــركة المتحــدة للتأميــن بنســبة  ،%4.7وأغلــق نهايــة أيلــول علــى ســعر  437ليــرة ســورية ،بحجــم

اسم الشركة

سعر اإلغالق

سعر اإلغالق
السابق

التغير عن سعر
اإلغالق السابق/
ل.س

نسبة التغير%

UIC

الشركة المتحدة للتأمين

437

417.5

19.5

4.67

583,226

AROP

السورية الدولية للتأمين  -أروب

343.18

269

74.18

27.58

8,767

3,238,833

NIC

الشركة السورية الوطنية للتأمين

478.65

312.5

166.15

53.17

144,566

73,117,177

161

ATI

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

389.82

376.73

13.09

3.47

783,229

274,007,993

1,230

SAIC

االتحاد التعاوني للتأمين

268.59

129.25

139.34

107.81

40,720

9,017,279

67

SKIC

الشركة السورية الكويتية للتأمين

410.75

338.25

72.5

21.43

11,664

4,700,913

43

1,572,172

618,212,748

1,573

رمز
الشركة

اإلجمالي

4

حجم التداول/
سهم

قيمة التداول/
ل.س

عدد الصفقات

254,130,554

48
24
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أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي للنصف األول عام 2018

 - 2إجمالي عدد المطالبات للمؤمنين:

بلــغ إجمالــي عــدد المطالبــات ( )1.939.282مطالبــة ،بمعــدل وســطي ( )2.4مطالبــة لــكل مؤمــن للنصــف األول عــام ،2018

الشركة

عدد المؤمنين

عدد المستفيدين

نسبة عدد
المستفيدين إلى عدد
المؤمنين

إجمالي عدد المطالبات

المعدل الوسطي لعدد
المطالبات لكل مؤمن
(تقريب ًا)

غلوب ميد

235.816

132.391

56%

645.566

2.7

الخدمات المميزة

124.748

84.388

68%

384.474

3.1

ميدكسا

112.080

63.336

57%

265.642

2.4

إيمبا

106.774

42.665

40%

185.472

1.7

الرعاية الطبية

101.037

54.814

54%

172.314

1.7

ميدسير

67.261

31.605

47%

114.756

1.7

كير كارد

61.371

41.734

68%

171.058

2.8

اإلجمالي

809.087

450.933

56%

1.939.282

2.4
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وفــق مايلــي:

توزيع المؤمنين على قطاعات النصف األول 2018

المصدر :هيئة اإلشراف على التأمين

الشركة

عدد
المؤمنين
القطاع
اإلداري
(الحكومي)

نسبة توزيع
المؤمنين
اإلداري على
كل شركة

عدد
المؤمنين
القطاع
االقتصادي

غلوب ميد

109.901

18.5%

26.396

نسبة توزيع
نسبة توزيع
عدد
المؤمنين
المؤمنين
المؤمنين
القطاع
القطاع
القطاع
الخاص
االقتصادي
الخاص
للمؤسسة
على كل
للمؤسسة
على كل
شركة
شركة
48.0%

956

16.0%

عدد
نسبة توزيع
المؤمنين المؤمنين
في شركات
شركات
التأمين
التأمين على
الخاصة
كل شركة

95.862

80.3%

صناديق
الرعاية
الطبية

نسبة توزيع
صناديق
الرعاية
الطبية على
كل شركة

إجمالي عدد
المؤمنين

2.701

8%

235.819

 - 1أعداد المؤمنين تأمين صحي:

بلــغ إجمالــي عــدد المؤمنيــن فــي التأميــن الصحــي فــي ســوريا (  )809.087مؤمــن للنصــف األول عــام  ،2018يتوزعــون علــى

ميدكسا

105.496

17.7%

2.009

3.7%

4.575

76.7%

_

_

_

_

112.080

ســبع شــركات إدارة ،أكبــر عــدد مؤمنيــن لــدى شــركة غلــوب ميــد  235.816مؤمــن ،و أقــل عــدد مؤمنيــن لــدى شــركة
كيــر كارد  61.371مؤمــن ،و الجــدول أدنــاه يوضــح توزيــع عــدد المؤمنيــن علــى شــركات إدارة النفقــات الطبيــة:

6

الشركة

عدد المؤمنين 2017

عدد المؤمنين النصف
األول 2018

نسبة النمو

نسبة كل شركة من
إجمالي المؤمنين
للنصف األول 2018

غلوب ميد

209.983

235.816

12%

29.1%

إيمبا

121.953

106.774

-12%

13.2%

الخدمات المميزة

120.397

124.748

4%

15.4%

ميدكسا

102.134

112.080

10%

13.9%

الرعاية الطبية

100.659

101.037

0.4%

12.5%

ميدسير

66.639

67.261

%-3

8.3%

كير كارد

66.245

61.371

%-7

7.6%

اإلجمالي

791.010

809.087

2%

100%

الخدمات المميزة

96.589

16.2%

7.418

13.5%

179

3.0%

20.562

17.2%

_

_

124.748

إيمبا

96.246

16.2%

8.728

15.9%

248

4.2%

1.552

1.3%

_

_

106.774

ميدسير

67.242

11.3%

_

_

_

_

19

0.02%

_

-

67.261

كير كارد

60.046

10.1%

_

_

4

0.07%

1.321

1.1%

_

_

61.371

الرعاية الطبية

59.443

10.0%

10.490

19.1%

_

_

_

_

31.104

92%

101.037

اإلجمالي

594.963

100%

55.041

100%

5.962

100%

119.316

100%

33.805

100%

809.087
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أقساط شركات التأمين خالل النصف األول من عام 2018

مــن اإلجمالــي لــكل منهــا ،بينمــا حققــت كل مــن المتحــدة

مــن شــركتي العقيلــة بنســبة  %6مــن اإلجمالــي ،والعربيــة

وآروب واالتحــاد التعاونــي مــا نســبته %2مــن إجمالــي

بحصــة  ، %5والســورية العربيــة بنســبة  ،%4تليهــا كل مــن

أقســاط الســوق ،أمــا الشــركة الكويتيــة وأديــر واإلســامية

المشــرق والمتحــدة وآروب بنســبة  %3لــكل منهــا ،و%2

فقــد حققــت  %1لــكل منهــا ،وكانــت الحصــة األصغــر مــن

لالتحــاد التعاونــي ،و ،%1لــكل مــن الســورية الكويتيــة وأديــر

أقســاط الســوق لشــركة الثقــة الســورية للتأمين نســبتها

واإلســامية ،وأقــل الشــركات حصــة كانــت الثقــة . %0.3

 -2نمو األقساط

األقساط وفق الفروع ( جميع الشركات)

أعلــى نســبة نمــو فــي األقســاط مقارنــة مــع أقســاط الفتــرة

 -1الحصص السوقية

ذاتهــا مــن العــام الماضــي كانــت لــدى شــركة العقيلــة

حقــق فــرع التأميــن الصحــي الحصــة األكبــر مــن الســوق

للتأميــن التكافلــي ،فقــد بلغــت نحــو  ،%300تليهــا الشــركة

بنســبة  %43مــن اإلجمالــي ،حيــث حقــق أقســاط ًا بلغــت

اإلســامية الســورية بنســبة نمــو  ،%41ثــم المؤسســة

 /7/مليــارات ل.س ،يليــه فــرع تأميــن الســيارات اإللزامــي

العامــة الســورية للتأميــن بنســبة نمــو  ،%32ثــم التأميــن

حيــث بلغــت نســبته  %30مــن إجمالــي أعمــال الســوق،

العربيــة بنســبة نمــو  ،%28وشــركة االتحــاد التعاونــي

وحقــق أقســاط ًا بلغــت  /5.2/مليــارات ل.س ،وجــاء تأميــن

بنســبة نمــو  ،%17وأقــل نســب النمــو كانــت لــدى المتحــدة

الســيارات الشــامل فــي المرتبــة الثالثــة ،بنســبة ،%9

للتأميــن .%0.5

وبلغــت أقســاطه  /1.6/مليــار ل.س ،يليــه تأميــن الحريــق

 -3انخفاض األقساط

الــذي بلغــت أقســاطه نحــو  /1.2/مليــار ل.س ،ويشــكل

االنخفــاض فــي األقســاط :كان أكبــر انخفــاض لــدى شــركة

 %7مــن إجمالــي أقســاط الســوق ،وبلغــت نســبة تأمينــات

الثقــة بنســبة  %66عــن أقســاطها فــي الفتــرة ذاتهــا مــن

النقــل  %6بأقســاط نحــو مليــار ليــرة ســورية ،وشــكلت

العــام الماضــي ،كمــا انخفضــت في كل من شــركة أديــر ،%11

تأمينــات الحــوادث العامــة  %2مــن إجمالــي األقســاط حيــث

وكل مــن الســورية الكويتيــة وآروب بنســبة  ،%9والوطنيــة

بلغــت أقســاطها  /412/مليــون ليــرة ،وبلغــت أقســاط كل

 ،%6والمشــرق  ،%5والســورية العربيــة  ،%2وذلــك مقارنــة

مــن تأميــن الحيــاة والهندســي  /180/مليونـ ًا لــكل منهــا ،أي

مــع أقســاطها فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي.

بنســبة  %1مــن إجمالــي األقســاط ،وأقــل الحصص الســوقية

أمــا بالنســبة ألقســاط التأميــن بــدون أقســاط التأميــن

لــكل مــن تأميــن الســفر وتأميــن الطيــران بأقــل مــن .%1

اإللزامــي علــى الســيارات:

 -2النمو في األقساط

 -بلــغ إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا كل الشــركات

أعلــى نســبة نمــو فــي فــروع التأميــن كانــت فــي أقســاط

مــن دون اإللزامــي فــي النصــف األول مــن عــام /12.4/ 2018

التأمينــات علــى النقــل ،وبلغــت  %48مقارنــة مــع الفتــرة

إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا كل شــركات التأميــن فــي جميــع فــروع التأميــن فــي النصــف األول مــن عــام 2018

مليــار ليــرة ســورية ،بارتفــاع عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام

ذاتهــا مــن العــام الماضــي ،يليــه فــرع التأميــن اإللزامــي

 /17.7/مليــار ليــرة ســورية بنمــو عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي بنســبة  %27حيــث كانــت أقســاط النصــف األول

الماضــي بنســبة  ،%22حيــث كانــت أقســاط النصــف األول

للســيارات ،حيــث بلغــت نســبة نمــو أقســاطه  ،%38يليــه

مــن عــام  /14/ 2017مليــار ليــرة ســورية.

مــن عــام  /10.2/ 2017مليــارات ليــرة ســورية.

التأميــن الصحــي بنســبة نمــو بلغــت  ،%36ثــم التأميــن

بينمــا بلــغ إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا الشــركات الخاصــة فقــط  /4.8/مليــارات ليرة ســورية بنســبة  %27مــن اإلجمالي

 -بلــغ إجمالــي األقســاط التــي حققتهــا الشــركات الخاصــة

الهندســي بـــ ،%18والســيارات الشــامل  ،%17كمــا حقــق فــرع

وبنمــو بنســبة  %14عــن الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضي.

فقــط مــن دون اإللزامــي  /4.1/مليــارات ليرة ســورية بنســبة

تأميــن الحريــق نمــواً بنســبة  ،%10والســفر .%8

أقساط الشركات:

 %33مــن اإلجمالــي وبنســبة نمــو  %28عــن الفتــرة ذاتهــا

 -3انخفاض األقساط

 -1الحصص السوقية

مــن العــام الماضــي.

انخفضــت أقســاط كل مــن فرعــي الحــوادث العامــة والحياة

بلغــت الحصــة الســوقية للمؤسســة العامــة الســورية نحــو  %73بأقســاط  /12.8/مليــار ليــرة ،تليهــا شــركة العقيلــة

 -حققــت المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن أعلى حصة

بنســبة  %6لــكل منهمــا ،كمــا انخفضــت أقســاط تأميــن

للتأميــن التكافلــي بنســبة  %5وأقســاط بلغــت  /843/مليــون ليــرة ســورية تليهــا شــركة التأميــن العربيــة بنســبة  %4مــن

ســوقية مــن األقســاط مــن دون أقســاط التأميــن اإللزامــي

يؤمــن حصريــ ًا لــدى المؤسســة العامــة
الطيــران الــذي
ِّ

اإلجمالــي وأقســاط بلغــت  /651/مليــون ليــرة ســورية تليهــا كل مــن الوطنيــة والمشــرق والســورية العربيــة بنســبة %3

وبلغــت  /8/مليــارات أي مــا يعــادل نســبته  ،%67تليهــا كل

الســورية للتأميــن.

المصدر :هيئة اإلشراف على التأمين

بلــغ
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 %0.3مــن اإلجمالــي.
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جدول إجمالي أقساط الشركات
الشركة

أقساط 2017

نسبة الشركة إلى
اإلجمالي

أقساط 2018

نسبة الشركة إلى
اإلجمالي

نسبة النمو

المؤسسة العامة السورية للتأمين

9.775.682.069

70%

12.898.869.073

73%

32%

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

207.541.846

1%

843.667.051

5%

307%

الشركة العربية للتأمين

507.663.846

4%

651.620.361

4%

28%

الشركة الوطنية للتأمين

587.776.865

4%

55.975.638

3%

%-6

شركة المشرق للتأمين

560.238.392

4%

529.787.707

3%

%-5

الشركة السورية العربية للتأمين

537.901.902

4%

525.259.087

3%

%-2

الشركة المتحدة للتأمين

435.756.744

3%

437.769.667

2%

0%

شركة آروب للتأمين

473.937.028

3%

430.977.135

2%

%-9

شركة االتحاد التعاوني للتأمين

228.167.497

2%

266.810.420

2%

17%

الشركة الكويتية للتأمين

241.759.929

2%

219.810.929

1%

%-9

شركة أدير للتأمين

195.087.703

1%

172.926.203

1%

-11%

الشركة اإلسالمية للتأمين التكافلي

118.866.362

1%

167.127.745

1%

41%

شركة الثقة للتأمين

158.719.436

1%

54.183.507

0.3%

-66%

المجموع

14.029.99.619

100%

17.749.784.523

100%

27%

مجموع الشركات الخاصة

4.253.417.550

30%

4.850.915.450

27.33%

14%

*بيانات المؤسسة العامة السورية للتأمين وفق ما ورد في اإلحصائيات الواردة إلى هيئة اإلشراف على التأمين.
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حوار العدد

Issue 31

,,

عربي سوري من مواليد الالذقية عام  1980يحمل إجازة في االقتصاد من جامعة
تشرين اختصاص محاسبة لعام  - 2005حائز على شهادة التأمين المهنية من
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية  BIBFلعام .2011
بدأ العمل في مجال التأمين في عام  2007وشغل العديد من المناصب في شركة
سولدارتي للتأمين حيث شغل منصب مدير التأمينات العامة ومسؤول القسم
الفني ثم أصبح نائب المدير العام للشؤون الفنية والعمليات في بداية عام 2017
ومن ثم عين بمنصب المدير العام بتاريخ .2018/07/25

شـركة

التحسـن الملحـوظ بالمنتجـات

المحلـي مادامـت تتحلـى بـروح

سـولدارتي للتأميـن لغايـة الربـع

التأمينيـة التـي تقدمهـا الشـركة،

الفريـق الواحـد الـذي يعـد إحـدى

الثالـث مـن هـذا العـام؟ ومـا

فقـد حققنـا نسـبة نمـو تزيـد علـى

قيمهـا ومبادئهـا األساسـية.

كيـف

تق ّيمـون

توقعاتكـم

مدير عام شركة سولدارتي للتأمين (اإلتحاد التعاوني)
12

المسـتقبلية؟

 %450فـي اإلنتـاج الجديـد لجميـع

بدايـة أرحـب بكـم فـي مقـر شـركة

فـروع التأميـن ،لغايـة الربـع الثالـث

هـل طرحـت شـركة سـولدارتي

سـولدارتي للتأميـن ،وقـد تشـرفنا

مـن العـام الحالـي مقارنـة بنفـس

للتأميـن خدمات ومنتجـات جديدة،

بزيارتكـم لنـا ،ومـن دواعـي سـرورنا

الفتـرة مـن عـام  ،2017وقـد حققنـا

أو قامـت بتطويـر خدمـات سـابقة؟

التحـدث معكـم عـن واقـع وأهـداف

أيضـ ًا نسـبة نمـو بعـدد وثائـق

شـكراً علـى سـؤالك المهـم جـداً

الفتـرة

التأميـن للفتـرة ذاتهـا بنسـبة تزيـد

لنـا ،شـركة سـولدارتي للتأميـن لـم

الحاليـة والمرحلـة المسـتقبلية،

علـى  ،%53ومـن أهـم أسـباب هـذه

تطـرح منتجـ ًا واحـداً أو أكثـر ،شـركة

مـن منظـور ورؤيـة اسـتراتيجية

الزيـادة الخطـة االسـتراتيجية التـي

سـولدارتي للتأميـن بتضافـر جهـود

وتشـغيلية ،فقـد قمنـا بتغييـر

تـم العمـل عليهـا مطلـع العـام،

كوادرهـا البشـرية قامـت بابتـكار

مسـار الدفـة لنواكـب متغيـرات

حيـث قمنـا بإعـادة هيكلـة قـوة

منتـج تأمينـي جديـد يحاكـي التأمين

السـوق ،ولنعيـد للشـركة مكانتهـا

البيـع المباشـر الخـاص بالشـركة،

المتناهـي الصغـر ،وهـو برنامـج

واسـتقرارها ،وذلـك بتركيـز بنـاء

وفـي جميـع فروعهـا بالمحافظـات

تأميـن أجهـزة الخليـوي الـذي تـم

ثقافـة مؤسسـاتية مبنيـة علـى

السـورية ،وسنسـتمر بهـا حتـى

إطالقـه فـي آب مـن عـام ،2018

فكـر العمـل الجماعـي التشـاركي

نهايـة عـام  ،2019وبهـذا سـيكون

وذلـك بعـد دراسـة موسـعة لسـوق

وعلـى مواردنـا ورأسـمالنا البشـري

للشـركة فـي المسـتقبل بصمـة

األجهـزة الخليويـة فـي سـورية،

الـذي كان لـه الـدور األكبـر فـي

نوعيـة وكميـة علـى سـوق التأميـن

وجمـع البيانـات الالزمـة إلجـراء

وخطـط

عزمي علي ديب

أداء

شـركتنا

فـي
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Issue 31
الدراسـة الفنيـة للمنتـج الجديـد،

وقبـو ً
ال كبيرين في شـريحة أصحاب

قـد انقرضت ماعدا «سـولي» الناجي

الـذي يعد المنتـج األول والوحيد من

الدخـل المتوسـط وصغـار الكسـبة،

الوحيـد ،وكان للتأميـن الـدور

نوعـه فـي سـوق التأميـن السـوري

حيـث إنـه ينـدرج تحـت مظلـة

الرئيسـي فـي حمايتـه مـن جميـع

والعربـي بشـكل عـام ،ويغطـي هـذا

التأميـن المتناهـي الصغـر ،الـذي

المخاطـر التـي تعـرض لهـا أبنـاء

البرنامـج األخطـار التـي قـد يتعـرض

يغطـي مخاطـر الوفاة والعجـز الكلي

جيلـه .

لهـا الهاتف الخليوي لمدة  12شـهراً

ألي سـبب ،مـع مخاطـر الحـرب

سـتعمل الشـركة من خلال تجربة

وعلـى الشـكل التالـي:

السـلبية وفـاة فقـط ،مضافـ ًا إليـه

التميمـة «سـولي» على المسـاهمة

* خطر كسر الشاشة.

تعويـض المصاريـف الطبيـة نتيجـة

بنشـر الوعـي التأمينـي والتعريـف

* أخطار الماس الكهربائي.

حـادث مغطى ،وذلك بقسـط تأميني

بالتأميـن وأنواعـه ،والفوائـد التـي

* الضـرر الالحـق بالجهـاز الخليـوي

يسـتطيع أي شـخص مـن أصحـاب

المؤمـن والمجتمـع مـن
يجنيهـا
ِّ

نتيجـة سـقوطه بالمـاء.

هـذه الشـريحة اقتنائـه بـكل يسـر.

عقـد التأمين ،وخاصة عند شـريحة

وقـد تم إطالق هذا المنتج بالتعاون
مع شـركة سـماتيل (وكيل شـركة
هـواوي) ،التـي تعـد مـن الشـركات
الرائدة في سـوق األجهـزة الخليوية،

,,

شركة سولدارتي للتأمين
بتضافر جهود كوادرها
البشرية قامت بابتكار منتج
تأميني جديد يحاكي التأمين
المتناهي الصغر

,,

ويمكـن الحصـول علـى هـذا التأمين

جيـل الشـباب المتعلـق بالتسـويق
اإللكترونـي

وقنـوات

التواصـل

االجتماعـي.

مؤمنـي تأميـن
مـاذا عـن نسـبة
ِّ

حاليـ ًا مـن جميـع مراكـز البيـع،

مـا دور شـركة سـولدارتي للتأميـن

السـيارات الشـامل خلال العاميـن

يعـود لعـدة عوامـل أهمهـا نـوع

ووكالء شـركة سـماتيل فـي كل

فـي نشـر الوعـي التأمينـي؟

الماضييـن هـل هـي فـي تزايـد ،وهـل

ومواصفـات

التأمينـي،

المحافظـات السـورية ،علمـ ًا بـأن

مـن بدايـة الشـهر الحالـي أطلقـت

تتوقعـون اسـتمرار نمـو نسـبة

والخبـرات

التغطيـة التأمينيـة تشـمل إصلاح

شـركة

للتأميـن

المؤمنيـن عليهـا حتـى نهايـة
ِّ

والبيعيـة التـي تتمتـع بهـا الشـركة

والمؤمـن عليهـم لـدى
العملاء
َّ

الجهـاز فـي حـال الضـرر الجزئـي ،أو

الشـخصية الكرتونيـة «سـولي»،

العـام؟

وتميـز جـودة الخدمـة المقدمـة،

شـركة سـولدارتي للتأميـن فيمـا

وخبـرات إداريـة وطبيـة وفنيـة

اسـتبدال الجهـاز بآخـر جديد في حال

وهـي عبـارة عـن ديناصـور صغيـر

حققـت الشـركة نمـواً ملحوظـ ًا في

حيـث تعاقـدت الشـركة مـع أهـم

يخـص محفظـة التأميـن الصحـي

ومهنيـة متميـزة بالسـوق.

الخسـارة الكليـة وتعـذر اإلصلاح.

تهـدف الشـركة مـن خاللـه إلـى

أقسـاط تأميـن السـيارات الشـامل

ورشـات تصليـح السـيارات ،وتـم

اتضحـت باألرقـام واإلحصائيـات

وقـد قامـت الشـركة مطلـع العـام

المسـاهمة بنشـر ثقافـة التأميـن،

تفـوق  %46حتـى الربـع الثالـث مـن

العمـل علـى خدمـات مـا بعـد البيـع،

مسـتوى الخدمـة التـي تقدمهـا

تخططـون لفتـح مراكـز جديـدة؟ أو

الحالـي بطـرح منتـج جديـد تحـت

وقـد جـاءت فكـرة الديناصـور مـن

العـام الحالـي ،مقارنـة بالفتـرة

والتركيـز علـى خدمـة الزبـون فـي

الشـركة لعمالئهـا ،وهـذه النتيجـة

إعـادة فتـح مراكـز كانـت مغلقـة؟

اسـم «خطـوة» ،والذي حقق انتشـاراً

أن هـذا النـوع من الكائنـات الضخمة

ذاتهـا مـن إنتـاج عـام  ،2017وهـذا

المقـام األول واألخيـر.

ليسـت إال مـن إيمـان كوادرنـا

وهـل لديكـم خطـط للتوسـع

14

سـولدارتي

مـا رأيكـم فـي التعامـل مـع شـركات

البشـرية بأهميـة العميـل مـن

إدارة النفقـات الطبيـة؟

جانـب ،ومـن جانـب آخـر حسـن

والتسـويقية

بعد المسـح التسـويقي لنسـبة رضا

انتقائنـا لشـركات إدارة نفقـات
طبيـة تتميـز بكفـاءات وإمكانيـات

المنتـج
الفنيـة
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ستعمل الشركة من خالل
تجربة التميمة «سولي» على
المساهمة بنشر الوعي التأميني
والتعريف بالتأمين وأنواعه

,,

الجغرافـي فـي المسـتقبل القريـب؟
لقـد قمنـا مطلـع العـام الحالـي
بتعزيـز وجودنـا فـي جميـع فروعنـا
فـي المحافظـات السـورية ،وذلـك
مـن خلال تقديـم الدعـم اللازم
لقـوى البيـع المباشـر ،ورفدهـا
بكـوادر بشـرية شـابة تـم تدريبهـا
بعنايـة وبأسـلوب عملـي وعلمـي
ممنهـج ،إضافـة إلـى ذلك كلـه فقد
قمنـا بإعـادة تأهيـل فـرع دمشـق
بمجموعـات

بيـع

ومستشـاري

تأميـن مدربيـن وبهرميـة إداريـة
مميـزة ،وهـذا ما أحدث نقلـة نوعية
بالشـركة ومكانتهـا بين الشـركات
العاملـة بالسـوق ،وتـدرس اإلدارة
حاليـ ًا مجموعـة مـن الخيـارات
المطروحـة لتوسـيع انتشـارها فـي
باقـي المحافظـات السـورية خلال
العـام القـادم.
مـا التحديـات والمعوقـات التـي
تواجهونهـا خلال الفتـرة الحاليـة؟
ومـا

16

توقعاتكـم

المسـتقبلية

لسـوق التأميـن السـوري فـي مرحلة

الحاجـة السـوقية ،ألننـا نؤمـن

تعطينـا مـاذا كنـا وكيـف أصبحنـا

إعـادة اإلعمـار؟

أن التأميـن جـزء ال يتجـزأ مـن

ومـا سـنصبح عليـه بالمسـتقبل

نحـن نحـب كلمـة التحديـات ،ألننـا

الـدورة االقتصاديـة ،ويلعـب الـدور

المنشـود.

نسـتطيع واسـتطعنا ان نثبـت

األساسـي بتحريـك عجلـة االقتصاد،

للعالـم بأسـره بأننـا شـعب قـادر

وسـيكون لـه االهتمـام األكبـر مـن

وكان لمجلـة «التأميـن والمعرفـة»

علـى اجتيـاز كل مـا يواجهنـا مـن

المسـتثمرين ورجـال األعمـال.

مـن بدايتهـا وحتـى اآلن دور كبيـر
بتوسـيع وتعزيـز ثقافـة التأميـن

قضايـا تحـول بيننـا وبيـن مـا نصبـو
إليـه ،وبإيماننـا بوطننـا وقـوة

هـل تـرون أن مجلـة «التأميـن

فـي كل الشـرائح والقطاعـات

اقتصادنـا وبالرأسـمال البشـري

والمعرفـة» قـد أسـهمت فـي نشـر

االقتصاديـة واالجتماعية للمجتمع

وأهميتـه سـنكون قادريـن علـى

الوعـي التأمينـي لـدى المواطـن

السـوري ،وقـد أسـهم أيضـ ًا وجـود

السـوق

السـوري؟ وإلـى أي حد يلعـب اإلعالم

النسـخة اإللكترونية لها على موقع

والمنطقـة ،وكنظـرة اسـتراتيجية

دوراً فـي الترويج لشـركات التأمين؟

االتحـاد السـوري لشـركات التأميـن

لنـا فـي السـوق السـوري هنالـك

نشـر الوعـي التأمينـي مفهـوم

بزيـادة انتشـارها المجانـي وغيـر

العديـد مـن الفـرص التـي نراهـا

واسـع النطـاق ،وال يحـدث بمجهـود

المكلـف مـع جميـع المهتميـن

ونعمـل عليهـا ،وذلـك برسـم

شـخصي أو فـردي ،إنهـا مهمتنـا

مـن باحثيـن ومثقفيـن ،ومـع ذلـك

لهـا،

جميعـ ًا أفـراداً ومؤسسـات عليهـم

فإننـا نوصـي بنشـرها علـى صفحـة

ومـن خلال تطبيـق فلسـفة مبـدأ

المسـاهمة بنشـر الوعـي التأمينـي

قنـوات التواصل االجتماعـي الخاصة

التشـاركية فـي صنـع القـرار بيـن

إيمانـ ًا بالمنافـع والفوائد التي سـوف

باالتحـاد السـوري لشـركات التأميـن

مختلـف اإلدارات داخـل الشـركة،

نحصـل ويحصـل عليهـا المجتمـع

لتعـم الفائـدة علـى الجميـع.

والتـي تعـد أحـد مصـادر قـوة شـركة

واالقتصـاد السـوري ،وإذا عدنـا الـى

سـولدارتي للتأميـن ،والـذي لمسـنا

أساسـيات علـم اإلدارة ومفهـوم

أثـره فـي نمـو إنتـاج الشـركة.

العمـل الجماعـي نرى ثمـار ما نريده،

ومـن منظـور اسـتراتيجي للمرحلـة

ونهـدف الـى تحقيقـه مـع وجـود

المقبلـة ،وخصوصـا مرحلـة إعمـار

خطـة

وتشـغيلية

سـورية الحبيبـة؛ فإننـا نعمـل علـى

سـنوية واضحـة المعالـم ،وتحمـل

خلـق منتجـات تأمينيـة تالمـس

أرقامـ ًا ومؤشـرات لقيـاس أدائنـا

صناعـة

الخطـط

التمييـز

فـي

والسـيناريوهات

اسـتراتيجية
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Issue 31

ثقافة تأمينية

Issue 31

التأمينات الصغيرة
ألول مرة في سورية والمنطقة
تؤمن على الهاتف الخلوي
شركة ِّ

ومــن ثــم فــإن شــريحة المــاك حريصــة علــى تقليــل المخاطــر،

وكثــر الحديــث فــي اآلونــة األخيــرة عــن التأمينــات الصغيــرة

التــي قــد تتعــرض لهــا هــذه األجهــزة.

أو مــا يعــرف بـــ  micro insuranceســواء علــى المســتوى

وباشــرت إحــدى شــركات التأميــن مؤخــراً ،بطــرح منتــج التأميــن

الرســمي أم الشــعبي .ومؤخــراً ،شــجعت هيئــة اإلشــراف علــى

علــى أجهــزة الخلــوي ،وذلــك لقــاء قســط شــهري  500ليــرة ،وضــد

التأميــن الشــركات علــى طــرح منتجــات التأميــن الصغيــرة،

مخاطــر تعــرض الجهــاز للكســر ،وأخطــار التمــاس الكهربائــي،

التــي تســتهدف شــريحة واســعة ،وتتناســب مــع ذوي الدخــل

وتضــرر الجهــاز نتيجــة ســقوطه فــي المــاء ،مــا يعنــي أن هــذا

المحــدود ،إذ تنبــع أهميــة وجــود هــذه األنــواع مــن التأمينــات

المنتــج ال يشــمل شــراء مخاطــر فقــدان الجهــاز أو تعرضــه

مــن تدنــي القــوة الشــرائية لــدى عديــد الشــرائح فــي المجتمــع،

لمشــكالت فنيــة وتقنيــة تخرجــه مــن الخدمــة فــي أغلــب

مــا يســتدعي طــرح منتجــات بأقســاط صغيــرة تلبــي احتياجــات

األحيــان.

الســوق ،حيــث أظهــرت تداعيــات األزمــة وظــروف الحــرب حاجــة
ماســة لمثــل هــذه التأمينــات.

بغــدادي :إن المنتــج الجديــد يحاكــي المنتجــات التأمينيــة

ويشــير الرئيــس التنفيــذي لشــركة «إيمبــا» إلدارة النفقــات

المتناهيــة الصغــر ،وطرحتــه الشــركة بعــد دراســة موســعة

الطبيــة مــروان مطــره جــي إلــى أنــه البــد مــن زيــادة تفعيــل هــذه

ومتأنيــة لســوق األجهــزة الخلويــة ،وال تنفــرد الشــركة بهــذا

التأمينــات ،حيــث يتمتــع التأميــن الصغيــر بطابــع االســتثمار

المنتــج فــي الســوق المحليــة وحســب ،بــل عربيــ ًا وإقليميــ ًا

المؤمــن لــه ،ويناســب أصحــاب المشــاريع الزراعيــة
للمشــروع
َّ

أيضـ ًا ،حيــث ال تشــتري شــركات التأميــن فــي المنطقــة المخاطــر

البســيطة كتربيــة الثــروة الحيوانيــة والمشــاريع الحرفيــة

التــي قــد تتعــرض لهــا هــذه األجهــزة ،بصــرف النظــر عــن نوعهــا

والصناعــات اليدويــة وغيرهــا .ويمكــن أن يســهم وكيــل

وقيمتهــا.

المؤمــن عبــر شــرح تفاصيــل العقــود
التأميــن فــي مســاعدة
ِّ
واختيــار األكثــر مالءمــة منهــا للمشــروع.

وأضــاف بغــدادي :إن الشــركة أطلقــت منتجهــا األخيــر بالتعــاون

أحمد العمار
إعالمي اقتصادي

تعــد

ســوق االتصــاالت بشــكل عــام ،واالتصــاالت المتنقلــة

(الخلويــة) علــى وجــه الخصــوص ،مــن األســواق الســريعة النمــو
والكثيــرة التطــور ،ألنهــا تتماشــى مــع الجديــد مــن التقانــات
مــن خدمــات وباقــات جديــدة ،لــذا فــإن أيــ ًا مــن الشــركات التــي
تســتهدف فــي تســويقها هــذه الســوق الواعــدة ،ســتحصل علــى
نتائــج مهمــة مــن شــأنها تطويــر وتوســيع قاعــدة عمالئهــا،
ورفــع مؤشــرات مبيعاتهــا وأرباحهــا.
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للمؤمنيــن
مــع إحــدى شــركات بيــع األجهــزة الخلويــة ،ويمكــن
ِّ

وكانــت هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن قــد شــجعت الشــركات

الراغبيــن بالتأميــن علــى أجهزتهــم الحصــول علــى هــذا التأميــن

علــى طــرح مثــل هــذه المنتجــات فــي ســياق طــرح منتجــات

مــن مراكــز بيــع ووكالء الشــركة فــي المحافظــات كافــة ،علم ـ ًا

التأميــن الصغيــرة ،حســبما أوضــح المديــر العــام للهيئــة

بأنــه يتــم إصــاح الجهــاز فــي حــال تعرضــه لضــرر جزئــي ،أمــا فــي

المهنــدس ســامر العــش ،الــذي قــال :إن الهيئــة تــدرس إطــاق

حــال عــدم جــدوى اإلصــاح ،فيتــم اســتبداله كلي ـ ًا.

منتجــات تأميــن صغيــرة جديــدة إلــى جانــب تأميــن الخلــوي،
وبعضهــا أصبــح جاهــزاً ،لكــن أغلــب هــذه المنتجــات ينتمــي

وبيــن معتــز أبوالشــكر مديــر العالقــات العامــة في إحدى شــركات

لفــرع التأميــن الصحــي.

ويتجــاوز عــدد مشــتركي الخلــوي فــي الســوق المحليــة ،وفقــ ًا

التأميــن أن كل شــركة تســعى إلــى تمييــز نفســها بمنتــج غيــر

وبــدأت الهيئــة منــذ نهايــة العــام الفائــت ،دراســة تعديــل قانــون

لبعــض التقديــرات ،الـــ 12مليــون ،ومــن ثــم فــإن أمــام شــركات

مطــروح لــدى الشــركات األخــرى ،وهــي بذلــك تطــرق باب ـ ًا جديــداً

التأميــن ،بمــا يســمح بالتأميــن علــى المنتجــات الصغيــرة مثــل

التأميــن فرصــ ًا قويــة لدخــول هــذه الســوق ،والحصــول علــى

مــن أبــواب المنافســة ،بعيــداً عــن منتجــات التأميــن التقليديــة

الهاتــف المحمــول ،إلــى جانــب فــروع التأميــن علــى المركبــات

حصــة ســوقية منهــا ،والســيما إذا علمنــا أن حاجــة الســوق

كتأميــن المركبــات والحريــق والحيــاة والهندســي وغيرهــا ،ومــن

الســورية واألجنبيــة العابــرة ،وعلــى أخطــار النقــل البــري والبحــري

المحليــة مــن األجهــزة الخلويــة ســنوي ًا تتــراوح بيــن  600-500ألــف

ثــم فــإن نجــاح أو فشــل هــذه المنتــج رهــن بمــدى دقــة وجــدوى

والجــوي ،إضافــة إلــى التأميــن ضــد أخطــار الحريــق والســرقة

جهــاز ،وأن قيمــة هــذه األجهــزة مليــارات الليــرات الســورية،

الدراســات التســويقية ،التــي تســبق عــادة طرحــه.

والمســؤولية المدنيــة.
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وقــال مســاعد مديــر االكتتــاب فــي الشــركة المعنيــة جهــاد

ثقافة تأمينية

Issue 31
وتفتقــر شــركات التأميــن للتصنيــف العلمــي المــدروس ،مــا

قطاعــات اإلنتــاج الحقيقــي (الصناعــة والزراعــة والبنــى التحتيــة)،

حــدا بالهيئــة إليجــاد معاييــر عالميــة ،وتطبيقهــا علــى ســوق

مــا يســهم فــي تنميــة حقــوق المؤسســين والمســاهمين فــي

التأميــن المحليــة بعــد دراســتها واختيــار مــا يتناســب مــع

الشــركات ،وينــوع ســلة االســتثمار ســعي ًا إلــى تحقيــق عوائــد

واقعهــا ،حيــث تحفــز هــذه المعاييــر الشــركات علــى النشــاط

مجزيــة ،وتقليـ ً
ا لمخاطــر حصــر االســتثمار فــي قطــاع التأميــن،

بعــد األزمــة ،والســيما أنــه يُنتظــر منهــا دور مهــم فــي مرحلــة

الــذي ُمنــي بخســائر كبيــرة نتيجــة األزمــة.

إعــادة اإلعمــار .وثمــة معاييــر عالميــة معروفــة ومختبــرة،

وســتكون أســهم الشــركة قابلــة للتــداول ،بعــد إدراجهــا فــي

ولكــن أكثرهــا أهميــة للشــركات المحليــة معيــارا (المالءمــة

ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة ،علــى أال يقــل رأســمالها عــن

الماليــة والمديونيــة) و(الســيولة) ،اللــذان يكشــفان المالءمــة

مليــاري ليــرة ،تســهم شــركات التأميــن فيهــا بنســبة 51

الماليــة ،مــا يعنــي قابليتهــا لالســتمرار ،طبع ـ ًا إلــى جانــب عديــد

بالمئــة ،مــا يمكنهــا مــن تولــي اإلدارة ،بينمــا يطــرح  49بالمئــة

المعاييــر األخــرى.

لالكتتــاب العــام (أشــخاص طبيعيــون واعتباريــون) ،مــع الحــرص
علــى توســيع قاعــدة المســاهمين لخلــق تــداول نشــط علــى

وكانــت الهيئــة اعتمــدت ســبعة معاييــر تتعلــق باالكتتــاب

أســهمها.

وإعــادة التأميــن والربحيــة والمصاريف واالســتثمارات والســيولة
والمــاءة والمديونيــة ،إضافــة إلــى  17مؤشــراً لــأداء ،علم ـ ًا بــأن

وتســتهدف الشــركة المزمــع إنشــاؤها ،جملــة مــن األهــداف

معيــار االكتتــاب يتضمــن مؤشــرين (إجمالــي االكتتــاب ونمــو

أبرزهــا ..تعظيــم العائــد االســتثماري لإليداعــات الطويلــة األجــل

األقســاط المكتتبــة) ،ومعيــار إعــادة التأميــن يتعلــق بقيمــة

(أكثــر مــن ســنة) ،والتــي قــدرت لــدى الشــركات بـــ 11مليــار ليــرة،

أقســاط المعيــد ،ويشــمل معيــار الربحيــة علــى أربعــة مؤشــرات،

وضــخ هــذه األمــوال فــي شــريان االقتصــاد الوطنــي ،مــا يرفــع

وتتبــع لمعيــار المصاريــف أربعــة مؤشــرات أيضــ ًا.

التوظيفــات ،ويخلــق فــرص عمــل جديــدة ،وخاصــة أن هــذه

وتنتظــر أوســاط التأميــن إقــرار قانــون التأميــن الجديــد ،بعدمــا

ـتؤمن قنــاة اســتثمارية يمكــن للنقابــات واالتحادات
الشــركة سـ ِّ

أنجــزت الهيئــة مؤخــراً التعديــات المطلوبــة عليــه ،ورفعتــه

والهيئــات اســتثمار فوائــض أموالهــا فيهــا ،كمــا تأتــي هــذه

إلــى وزارة الماليــة ،التــي بينــت أن القانــون يهــدف لمنــح المرونــة

الشــركة بدي ـ ً
ا اســتثماري ًا لمواجهــة الخفــض المتوقــع لفوائــد

الكافيــة لقطــاع التأميــن ،مــا يســمح لــه بتجديــد وتوســيع

المصــارف فــي المرحلــة المقبلــة.

للمؤمنيــن ،وخاصــة لجهــة رســاميل
الخدمــات المقدمــة
ِّ
الشــركات بمــا يتــاءم مــع التذبذبــات الحاصلــة فــي أســعار

وتتوقــع أوســاط شــركات التأميــن أن يتــم اســتثمار الجــزء

الصــرف ،حيــث يتــراوح رســاميلها حاليــ ًا بيــن  850مليــون

األكبــر مــن أمــوال هــذه الشــركة فــي تأســيس مشــاريع حيويــة

ســورية إلــى مليــاري ليــرة ،علــى أن يتــم تقييــم األصــول الثابتــة

فــي االقتصــاد الحقيقــي ،والســيما تلــك المتوافقــة مــع متطلبات

لهــذه الشــركات ،وخاصــة العقــارات المملوكــة لهــا ،مــا يســمح

مرحلــة اإلعمــار (مصانــع اإلســمنت ومــواد البنــاء) ،ومشــاريع

بتقييــم أفضــل لمالءتهــا الماليــة ،إضافــة إلــى تأســيس شــركة

التقانــة والمعلومــات ،والتشــييد (التطويــر العقــاري واإلســكان

اســتثمارية مســاهمة عامــة مغفلــة.

والبنــى التحتيــة والمرافــق) ،ومشــاريع الخدمــات (فنــادق
وجامعــات ومراكــز طبيــة واتصــاالت) ،إضافــة إلــى االســتثمار فــي

وتنطلــق الهيئــة فــي تأســيس هــذه الشــركة مــن وجــود فائــض
أمــوال لــدى الشــركات يســمح لهــا بالمســاهمة فــي دعــم
وتمويــل مشــاريع مختلفــة فــي عديــد القطاعــات ،والســيما
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شــراء أوراق وأدوات ماليــة.

Issue 31

تطبيق المعايير الدولية لإلشراف والرقابة في قطاع التأمين

الدكتور محمد غازي صابر ابراهيم

يعد

تقدم الصناعات الخدمية واالستراتيجية من أهم

أسباب تقدم وازدهار األمم وتجارتها  ،وتعتبر صناعة التأمين
وإدارة المخاطر من أهم المرتكزات األساسية التي ترتكز عليها
هذه الصناعات  ،ومع ازدياد المخاطر حول العالم إلن هاجس
معظم الحكومات هو تجنبها والبحث عن اآلمان .
وعلى مستوى األفراد فاألخطار التي تواجه الشخص متعددة
و متنوعة قديمة و حديثة منها ما تم اكتشافه منها و منها
من ينتظر و يسعى اإلنسان جاهداً الكتشافها و على اإلنسان أن

قانون ًا ،وخاصة تلك المتعلقة بحقوق حَ َملة الوثائق فيما يُعرف
بالمخصصات الفنية.
وإذا نظرنا إلى التدخل الحكومي في السوق األميركي فسنجد أنه
يهدف إلى منع المنافسة غير العادلة بين شركات التأمين في
كل والية ،وخاصة تلك المنافسة الضارة التي تؤدي إلى:
 خفض أسعار التأمين منع االحتكار في أسواق التأمين -المحافظة على المالءة المالية

يقبل الحياة و يتعايش مع األخطار .
ونظراً ألهمية صناعة التأمين؛ فقد تدخلت الحكومات
المختلفة في تنظيم هذه الصناعة واإلشراف والرقابة عليها،
بهدف التحقق من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها
تجاه حملة الوثائق فيما يُعرف بالمالءة المالية ،ودراسة
شروط ومزايا المنتجات التأمينية ،ومدى كفاية رأس المال
والمخصصات المالية.
أيض ًا اهتمت نظم اإلشراف والرقابة بأوجه االستثمار المقررة
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ويقوم مراقب التأمين في كل والية بما يلي :
 -1تطبيق األساليب التي يتم من خاللها التأكد من سالمة
المركز المالي لشركات التأمين ،وعلى ذلك يجب على كل شركة
تأمين تقديم القوائم المالية على فترات دورية إلى مكتب
اإلشراف في الوالية بغرض فحصها والتأكد من سالمتها.
 -2تحقيق العدالة في التسعير ،حيث تكون األقساط المدفوعة
عادلة ،وعلى ذلك يجب أن يكون لدى هيئة اإلشراف والرقابة

خبير فني للقيام بمراجعة الحسابات االكتوارية.

االكتتاب ،وتلك المتعلقة بالمخصصات الفنية ومخاطر سعر

 -3التأكد من حسن اختيار رجال البيع في شركات التأمين ،وهذا

الفائدة ،فإذا نظرنا إلى القواعد الفنية العامة لالكتتاب ،فإنه

يتطلب أن تتعرف هيئة اإلشراف والرقابة إلى هؤالء العاملين،

يجب التعرف إلى العمليات التي ُتقبل بحذر ،والعمليات التي

وتمنحهم تراخيص مزاولة المهنة.

يرفض قبولها ،وفلسفة ذلك ما يلي:

 -4مراجعة شروط الوثائق التي تصدرها شركات وهيئات التأمين

 -1إنجاز المهام وإدارتها بأسلوب مهني متخصص.

والتحقق من عدالة هذه الشروط ،لذا يجب وجود مجموعة من

 -2االلتزام بسياسة اكتتابية فنية سلمية.

القانونيين والفنيين الذين لديهم القدرة على القيام بهذه

 -3االهتمام بجودة الخدمات التأمينية وانتهاج سياسة

المهام.

اكتتابية منتقاة ،مع التركيز على تنمية محفظة أعمال متنوعة

ونتناول هنا بالدراسة والتحليل التطبيق التدريجي لمعايير

ومتوازنة.

اإلشراف والرقابة التي صدرت من االتحاد الدولي لمراقبي التأمين

 -4تقديم المساعدات الفنية في مجال العمل ،والتعاون الجاد

 IAISوالتي صدرت في عام  . 2003أيض ًا اإلرشادات المتعلقة

لتقديم خدمة متكاملة.

بمجلس الخدمات المالية اإلسالمية  IFSBالتي صدرت في

كما يتناول هذا المعيار أيض ًا سياسة ومصادر العمليات

ديسمبر/كانون األول  .2010والتي بُحث فيها معيار كفاية رأس

وفلسفة اإلنتاج ،وهل يتم تركيز النشاط على الشركات العاملة

المال.

في السوق المحلي أو الشركات العربية واألفروآسيوية أو غيرها،

إن تدعيم نظم وقواعد اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين له

والتركيز على األسواق المستقرة والمعروفة ،وخاصة تلك

أثر إيجابي ،حيث يسهم بقدر ملموس في تحديد األسس الفنية

المتعلقة بالعروض االختيارية واالتفاقية.

والمالية التي تساعد على تطوير ونمو قطاع التأمين ،وتحقيق

كما يشير هذا المعيار إلى أنه لحسن إدارة المخاطر المتعلقة

السيولة والربحية ،والضمان الحقيقي لألموال المستثمرة،

باالكتتاب فإنه ينبغي أن تكون اإلدارة قادرة على تسعير األخطار

سواء تلك المتعلقة بحملة الوثائق أو حقوق المساهمين.

المختلفة ،وأن يكون السعر كافي ًا ،وأن يعكس درجات الخطر،

ونظراً ألن صناعة التأمين هي صناعة دولية تتعدى حدود

وعاد ً
ال وغير مبالغ فيه ،وأن يشجع على استخدام أساليب

الدولة إلى دول أخرى الرتباطها بعمليات إعادة التأمين ،فإن

الوقاية والتحكم في األخطار.

األمر يقتضي تطوير العمل في هيئات اإلشراف والرقابة بشكل

ويشير المعيار المتعلق بتقييم المخاطر وإدارتها إلى أنه

منسق وبنظم موحدة لمواجهة المخاطر المباشرة وغير

المكتتب
بالنسبة للعمليات التي ُتقبل بحذر هي التي يجب على
ِ

المباشرة ،وأن يتم تدعيم التعاون بين هذه الهيئات لتحقيق

أن يبذل أقصى عناية في هذا الشأن ،ومن أمثلة ذلك أخطار

االستقرار المالي وإدارة المخاطر المتنوعة.

الحروب بالنسبة للتأمينات العامة .العمليات ذات النتائج

وسوف نقوم بتسليط الضوء على المعيار رقم  18وهو الخاص

المتذبذبة نحو الخسارة ،ما لم يكن هناك مؤثر يدل على

بتقييم المخاطر وإدارتها التي تتعرض لها شركات التأمين:

تحسينها في المستقبل ،وأيض ًا العمليات التي تمثل تراكم ًا

إن خطة اإلشراف والرقابة لفحص شركات التأمين الفنية يجب

واضح ًا مع عمليات سارية (حيث يُقصد بالتراكم في وثيقة

عليها أن تقدم إقراراً بالمخاطر التي تواجهها وكيفية تقديمها

الوحدات؛ إجمالي االلتزامات الخاصة بجميع األخطار المغطاة في

وطرق إدارتها .وهنا يجب على كل شركة تأمين أن تقدم لهيئة

الوثيقة الواحدة ،أي التراكم بين الخسائر المادية وقيمة الوحدة

اإلشراف والرقابة القواعد والسياسات المتعلقة بمخاطر

متضمنة زيادة القيمة وفقد اإليجار ومسؤوليات نوادي الحماية
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Issue 31
والتعويض في حالة طلب تغطيتها ضمن الوثيقة كمسؤولية

 -9قائمة بأسماء معيدي التأمين.

التلوث -المقاضاة والعمل -انتشال الحطام).

 - 10السياسات واإلجراءات ودليل العمل مع سلوك السوق.

كما يشير المعيار إلى أن العمليات التي ُتقبل بحذر أيض ًا تلك

 -11محاضر اجتماع مجلس اإلدارة خالل العام الحالي.

العمليات التي تصدر بالعملة المحلية لدول ذات تضخم عالمي،

 -12نسخ من الموضوعات التي تم عرضها على مجلس اإلدارة

والعمليات التي تحتوي على خطر معنوي هي التي تدر حجم

من اإلدارة العليا بما فيها التقارير المالية.

أقساط غير اقتصادية مقارنة بالتكلفة اإلجمالية للحصول على

 -13آخر تقريرين إلدارة المراجعة الداخلية والرد عليها.

العملية ،إال إذا كانت هناك اعتبارات تسويقية أو غيرها.

 -14آخر تقريرين إلدارة االلتزام والرد عليها.
 -15آخر تقريرين إلدارة التحليل المالي والرد عليها.

أما العمليات التي يُرفض قبولها فهي المتعلقة بتغطية

 -16خطة الشركة في إدارة رأس المال.

أخطار الحروب ،كخطر مستقل ،وأخطار الحروب األهلية ،والتي

 - 17خطة تدريب الموارد البشرية.

ال تخضع لشرط اإللغاء العادي ألخطار الحروب ،كذلك أعمال

 -18خطة نظم المعلومات.

الوكاالت والعمليات المتضمنة ترتيبات .FRONTING

 - 19دليل السلوكيات واألخالقيات (الالئحة الداخلية للشركة).

ويقع العبء الرئيس على هيئات اإلشراف والرقابة في عملية

 -20خطة مواجهة الكوارث واألزمات.

الرقابة المستمرة لسياسات شركات التأمين ،ومراجعة

 -21التعويضات المعروضة على مجلس اإلدارة.

سياسات إدارة المخاطر ،وأنظمة الرقابة عليها ،واستخالص

 -22التعويضات المعروضة على اللجان الفنية.

النتائج ،ووأد اآلثار السلبية في بيئة عمل شركات التأمين.

 -23بيان يوضح أسماء الوكالء المتعاملين مع الشركة ورقم

وفيما يلي الخطة التي يجب على هيئات اإلشراف والرقابة اتباعها

الترخيص بالوزارة.

في عمليات الفحص الدوري لشركات التأمين:

 -24بيان بحجم العموالت المصروفة لكل منهم خالل العام

أعمال الفحص واالطالع على مستندات وسجالت وملفات

الحالي وحجم أعماله مع الشركة.

الشركة والتي تشمل ما يلي:

 -25نظام العموالت لكل فرع من فروع التأمين.

 -1دراسة الهيكل التنظيمي.

 -26إحصائية بعدد المطالبات المسددة وقيمة المطالبات

 -2الخطة االستراتيجية وخطة العمل.

المسددة لكل فرع.

 -3تقرير المراجع الخارجي ونسخه من أوراق عمل المراجع.

 -27إحصائية بعدد المطالبات تحت التسوية لكل فرع من

 -4التقرير اإلكتواري للمخصصات الفنية.

الفروع.

 -5التقرير السنوي عن نشاط الشركة.

 -28إحصائية باألقساط تحت التحصيل لكل فرع.

-6

السياسات واإلجراءات ودليل العمل لتنظيم عملية

 -29إحصائية بكبار العمالء في كل فرع من الفروع ومعدل

االكتتاب في األخطار.

الخسارة لكل منهم.

 -7السياسات واإلجراءات ودليل العمل لتنظيم عملية

 - 30إحصائية بعدد الوثائق وصافي الرسوم المسددة بوساطة

االستثمار (حقوق المساهمين  -حقوق حملة األسهم).

الوكالء لكل فرع من فروع التأمين.

 -8السياسات واإلجراءات ودليل العمل لتنظيم عمليات إعادة

 -31السياسات االستثمارية للشركة.

التأمين.

 - 32تقارير لجنة الرقابة الداخلية خالل العام.
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العوامل المؤثرة في درجة الخطورة
لحوادث السيارات

هنــاك

الخطــورة لحــوادث الســيارات ،والتــي تؤثــر فــي عمليــة
التســعير ،ومــن أهــم العوامــل مــا يلــي:
 -1العوامل المتعلقة بقائد السيارة.
 -2العوامل المتعلقة بالسيارة.
 -3العوامل المتعلقة بالطريق.
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فــي القيادة...إلــخ .وفيمــا يلــي توضيــح ألهــم العوامــل

كمــا أنــه ال يقــدم أي دافــع لألفــراد ألخــذ جانــب الحيطــة

البشــرية المؤثــرة فــي درجــة الخطــورة:

والحــذر ،وخاصــة لفئــة الشــباب حيــث إنــه يعلــم أنــه دفــع
قســط ًا أكبــر مقابــل ارتكابــه للحــوادث ،بــل قــد يدفعــه هــذا

 -1السن:

إلــى التقســيم فــي ارتــكاب الحــوادث ،لكــي يشــعر بأنــه قــد

حيــث أثبتــت الدراســات واإلحصــاءات أن الســن لــه أثــر فعــال

اســترد القســط الــذي دفعــه.

فــي درجــة الخطــورة ،وبمعنــى آخــر فــإن الشــباب والشــيوخ

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن البعــض يــرى أن فــرض ســعر

تكــون معــدالت تكــرار الخســارة لديهــم أعلــى مــن بقيــة

أغلــى لفئــة الشــباب قــد يدفعهــم إلــى التقليــل مــن فتــرات

األعمــار األخــرى.

القيــادة أو الحــرص أثنــاء القيــادة ،مــا يــؤدي إلــى إلغــاء جانــب ال

ظهــر بصورة
وممــا ال شــك فيــه أن العمــر مــن العوامــل التي ُت ِ

بــأس بــه مــن الخســائر المحتملــة.

واضحــة مــدى التفــاوت فــي احتمــاالت وقــوع الحــوادث ،ففئــة

إن األوضــاع االجتماعيــة تجــاه قبــول التمييــز علــى أســاس

صغــار الســن (الشــباب) أكثــر تســبب ًا فــي وقــوع الحــوادث مــن

الســن قــد تغيــرت بشــكل واضــح فــي الســنوات القليلــة

فئــة البالغيــن ،كمــا أن حــوادث الفئــة األولــى أكثــر خطــورة،

الماضيــة ،ففــي بعــض الواليــات األميركيــة أصبــح التمييــز

والخســارة الناشــئة عنهــا تكــون جســيمة ،ومــن ثــم فــإن

علــى أســاس الســن فــي تأميــن االئتمــان وتأميــن إصابــات

ا مهمــ ًا وعــاد ً
الســن يعــد عامــ ً
ال فــي التفرقــة بيــن وحــدات

العمــل غيــر قانونــي.

الخطــر.

 -2الحالة الصحية:

وعلــى الرغــم مــن أن الســن مــن العوامــل الموضوعيــة

ممــا ال شــك فيــه أن الحالــة الصحيــة لقائــد الســيارة تعــد

ويســهل تحديــده ،إال أنــه مــن العوامــل التــي يتــم االعتمــاد

مــن المؤثــرات المهمــة فــي درجــة الخطــورة ،حيــث توجــد

عليهــا بشــكل كامــل ،حيــث أظهــرت إحــدى الدراســات أن %19

بعــض األمــراض التــي تتــرك آثــاراً ســلبية فــي عمليــة التحكــم

المؤمــن لهــم يقعــون فــي فئــة الشــباب
مــن إجمالــي عــدد
َّ

بقيــادة الســيارة ،ومــن أهمهــا :ضعــف النظــر ،ضعــف

(أقــل مــن  25ســنة) ،بينمــا هــم فــي الواقــع يمثلــون %23

الســمع ،أو األمــراض العصبيــة التــي تؤثــر فــي تحكــم اليديــن

مــن إجمالــي أصحــاب الســيارات ،وهــذا الفــرق يرجــع؛ إمــا إلــى

أو القدميــن وغيرهــا مــن األمــراض التــي تؤثــر فــي ســرعة

 -4العوامل المتعلقة بالغير.

أن عــدداً مــن أصحــاب الســيارات مــن فئــة الشــباب ال يقــودون

االســتجابة والــرد فــي المواقــف الحرجــة ،وهــذه األمــور تؤثــر

وســنوضح فيمــا يلــي تأثيــر كل عامــل مــن العوامــل الســابقة

ســياراتهم بالفعــل ،أو أن ســياراتهم يتــم التأميــن عليهــا

فــي درجــة الخطــورة.

فــي درجــة الخطــورة ،وذلــك علــى أربعــة أجــزاء:

مــن خــال اســم األب ،وهــو االحتمــال األكثــر قبــو ً
ال.

 -3الجنس:

أو ً
ال :العوامل المتعلقة بقائد السيارة:

كمــا أن الســن يحقــق درجــة منخفضــة مــن خــال معيــار

ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك اختالفـ ًا بينـ ًا بيــن اإلنــاث والذكــور

فالعامــل البشــري يمثــل حجــر الزاويــة لحــوادث الســيارات،

القبــول أو الســماح ،فهــو مــن العوامــل التــي تخــرج عــن نطــاق

مــن حيــث معــدالت تكــرار الحــوادث ،وظهــر ذلــك واضحــ ًا

ولــه أكبــر األثــر فــي درجــة الخطــورة ،مــن أهــم هــذه العوامــل:

التحكــم مــن جانــب الفــرد ،كمــا أن العالقــة الســببية بيــن

مــن خــال الدراســة التــي أجراهــا  Spahr & Escloasفــي

كتاب تأمين السيارات  -أ.د ممدوح حمزة احمد

العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر فــي درجــة

الســن والجنــس والحالــة االجتماعيــة والمهنــة والمهــارة

الســن وتكــرار وقــوع الحــوادث غيــر مباشــرة.
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واليــة ويومنــج األميركيــة فــي عــام .1979

توخــي الحــذر ،حيــث إنــه ليــس مــن العوامــل التــي يســتطيع

ويعــد الجنــس مــن العوامــل المعبــرة عــن احتمــال الخســارة،

الفــرد التحكــم بهــا.

وخاصــة لفئــة الشــباب حيــث إن الشــباب مــن الذكــور تمثــل

 -4المهنة:

ضعــف مــا تتســبب فيــه اإلنــاث ،وإن كان البعــض يــرى أن

يبــدو تأثيــر المهنــة بالنســبة لمالكــي الســيارات نظــراً لتباين

العالقــة الســببية ليســت مباشــرة بيــن الجنــس وتكــرار

مهــن قائــدي الســيارات (حرفيــون ،موظفــون ،إداريــون،

وقــوع الحــادث ،بــل إن هنــاك عوامــل أخــرى تبــدو المســؤولة

أطبــاء ،ضباط...،إلــخ) وينتــج عــن اختــاف المهــن اختــاف

عــن هــذا التفــاوت مــن أهمهــا اســتعمال الســيارة ،فالشــباب

معــدالت ونوعيــات الحــوادث ومــن ثــم فإنهــا تؤثــر فــي درجــة

الذكــور يقــودون ســياراتهم ضعــف مــا يقودهــا اإلنــاث ،كمــا

الخطــورة.

أنهــم يمارســون القيــادة فــي ظــروف معاكســة مثــل القيــام

 -5التاريخ التأميني لقائد السيارة:

بالرحــات إلــى المناطــق الجبليــة ،والتعــرض لظــروف جويــة

ممــا ال شــك فيــه أن معــدل تكــرار الحــوادث وقيمــة هــذه

غيــر مواتيــة مثــل ســقوط األمطــار والعواصــف الثلجيــة

الحــوادث يتأثــر بشــكل كبيــر بخبــرة قائــد الســيارة فــي

واألعاصيــر الجويــة.

القيــادة ،أي بعــدد ســنوات القيــادة ،والتــي يمكــن االســتدالل

وهنــاك عامــل آخــر يبــدو أكثــر ارتباطــ ًا بارتفــاع معــدالت

عليهــا مــن خــال رخصــة القيــادة ،ومــن الطبيعــي أن تنخفض

وقــوع الحــوادث لفئــة الشــباب مــن الذكــور ،وهــو التفــكك

درجــة الخطــورة لــكل مســتأمن كلمــا زادت مــدة الخبــرة

األســري ،حيــث أظهــرت إحــدى الدراســات أن التفــكك األســري

فــي القيــادة ،ومــن ناحيــة أخــرى فــإن التاريــخ التأمينــي لقائــد

والضغــوط االجتماعيــة تســهم فــي زيــادة وقــوع الحــوادث

الســيارة طالــب التأميــن وعــدد الحــوادث ونوعيتهــا التــي

بيــن الذكــور ،وال تؤثــر فــي اإلنــاث ،ويعــارض البعــض التفرقــة

ارتكبهــا خــال الفتــرة الماضيــة (يمكــن الحصــول عليهــا

بيــن أصحــاب الســيارات بســبب الجنــس ،اعتمــاداً علــى

ســواء مــن ملفــه فــي الشــركة ،أو مــن أقســام الشــرطة إذا

أن التغيــرات االجتماعيــة فــي طبيعــة الــدور الــذي تلعبــه

لــم يســبق لــه التأميــن).

المــرأة فــي مجتمعــات اليــوم ،وتزايــد روح المغامــرة لديهــا،

 -6الحالة االجتماعية:

وإصرارهــا علــى أن تتســاوى بالرجــل  ،ال يجعــل هنــاك مــا

تســتخدم الحالــة االجتماعيــة عامــ ً
ا مــن عوامــل التســعير

نســتند إليــه فــي هــذه التفرقــة.

لفئــة الشــباب مــن الذكــور فقــط ،حيــث إن هنــاك فرق ـ ًا فــي

ومــع أن الجنــس مــن العوامــل التــي يُعتمــد عليهــا فــي تحقيق

متوســط الخســارة بيــن المتزوجيــن وغيــر المتزوجيــن مــن

العدالــة عنــد التســعير ،ومــن الســهل تحديــده والتعــرف إليه،

الشــباب ،حيــث تقــل فــي الفئــة األولــى عــن الثانيــة بـــ.%50

وليــس مــن الســهل الغــش فيــه ،إال أن المشــكلة األساســية

وعلــى الرغــم مــن أن الحالــة االجتماعيــة تقــدم نموذجــ ًا

فــي التفرقــة تكمــن فــي معيــار القبــول أو الســماح بــه ،حيــث

جيــداً لالســتقالل بيــن المجموعــات ،إال أنــه يظــل هنــاك

إن البعــض يستشــعر اشــتباه ًا فــي دســتورية هــذه التفرقــة،

احتمــال للخطــأ فــي التصنيــف ال يمكــن تجنبــه ،وذلــك إذا

كمــا أن التقســيم وفقــ ًا للجنــس ال يشــجع األفــراد علــى

تمــت التفرقــة ولــم تكــن تتعلــق بمســببات الحــوادث.
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وعلــى الرغــم مــن أن الحالــة االجتماعيــة تمثــل درجــة عاليــة

الــدورات .وذلــك ألنهــا تعمــل علــى تحســين مقــدرة الفــرد

مــن إمكانيــة االعتمــاد عليهــا ،فإنهــا بالنســبة لمعيــار

علــى القيــادة ،وإن هــذا التحســن فــي النتائــج ال يتعــدى ســنة

القبــول تقــف علــى خــط واحــد مــع عامــل العمــر ،كمــا أنهــا

واحــدة ،تعــود بعدهــا النتائــج إلــى مــا كانــت عليــه.

ال تقــدم أي دافــع لألفــراد لتوخــي الحيطــة والحــذر ،ويمكــن

وهــذا العامــل يلقــى درجــة عاليــة مــن القبــول ،وتبــدو العالقــة

القــول بــأن هنــاك بعــض الصفــات األخــرى مثــل النضــج

الســببية بينــه وبيــن الخســائر واضحــة جــداً ،كمــا أنــه مــن

واإلحســاس بالمســؤولية.

العوامــل التــي يتحكــم فيهــا الفــرد ،كمــا يقــدم دافعـ ًا إيجابيـ ًا

إلــى جانــب كــون الشــخص متزوجــ ًا تعــد أكثــر ارتباطــ ًا

لاللتــزام بــه مــن جانــب األفــراد.

بالخســائر ،إال أن الحالــة االجتماعيــة هــي التــي تســتخدم
لســهولة تحديدهــا عــن الصفــات المذكــورة.

يتبع ...

 -7دورات التدريب على القيادة:
أثبتــت النتائــج أن فئــة الشــباب الذيــن أتمــوا دورات تدريبيــة
علــى القيــادة نتائجهــم أفضــل مــن الذيــن لــم يتمــوا هــذه
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«حابب استفيد» من التأمين

ما نصت عليه بوليصة التأمين من شروط؟ لكن عبارة «حابب

من بوليصة التأمين الصحي أو يرغب بأن يصدم أحد المارة

استفيد» هي عبارة ذات دالالت مختلفة بلهجتنا المحكية

لالستفادة من بوليصة التأمين اإللزامي للمركبات أو أن تتحول

«حابب استفيد» قد تعني «حابب استنفع» أو قد تعني «مكسب»

سيارته إلى خردة لالستفادة من شركة التأمين.

أو قد تعني «حقي» أو قد تعني «انتهاز للفرصة» فلغتنا غنية

لألسف حتى اليوم اليزال مفهوم التأمين ومفهوم الشراكة

ويمكن للقارئين بالتأكيد اإلضافة على ما تم ذكره من معان.

والمؤمن له يُبنى على مفاهيم
الحقيقية بين شركة التأمين
َّ

بترجمة أكثر احترافية للعبارة السابقة استناداً إلى منافع

مغلوطة ،كما أن مفهوم نقل الخطر اليزال غير واضح المعالم

المؤمن له االستفادة والحصول على حقوقه
التأمين ،من حق
َّ

للكثيرين .فصدرت جميع القوانين والقرارات التي تنظم عمل

كاملة من شركة التأمين ،لكن ليس من حقه اإلثراء والرغبة

شركات التأمين ،لكن بقي المفهوم الحقيقي والصحيح لجوهر

باالستفادة دون وجه حق ،وخاصة إذا ترافقت هذه االستفادة مع

التأمين غير واضح.

حصول تالعب بالمطالبة بموضوع التأمين.
أما بترجمة أقل احترافية لكنها تتعلق أيض ًا بالتأمين فيمكن

فاليوم من الضروري أن يستصدر قرارات تنص على مسؤولية

المؤمن له يرغب بالمرض
لنا ترجمة «حابب استفيد» على أن
َّ

المؤمن له تجاه شركة التأمين على األقل أسوة بالدول األخرى
َّ

رغم أنه «زي البومبة» (آسف على استخدام تعبير آخر باللهجة

التي أصدرت هذه القرارات لضبط حب االستفادة الزائد لبعض

المحكية لكن هذه المرة من مصر الشقيقة) لالستفادة

العمالء من شركات التأمين.

بقلم :أ .ماهر سنجر

كثر

الحديث في اآلونة األخيرة عن التأمين نتيجة للجهود

المبذولة من كل الفرقاء في هذا القطاع لنشر الثقافة
التأمينية ،تماشي ًا مع رغبة شركات التأمين السورية وبالتوازي
مع انفتاح السوق المرافق النتصارات الجيش العربي السوري.
كما كان الرتفاع األسعار خالل الفترة الماضية بما فيها تكاليف
العالج الطبية واألدوية ،وما يرافق ذلك من خدمات أثره في إقبال
الناس على شراء منتج التأمين الصحي ،حيث يُلحظ من خالل
مراقبة نتائج أعمال الشركات السنوية أو الفصلية ارتفاع طردي
لحجم أقساط التأمين الصحي لدى معظم الشركات السورية،
مقارنة مع باقي المنتجات رغم عدم االرتفاع الكبير في قيمة
أقساط التأمين الصحي .ما يزيد اليقين بأن معظم الشركات
المؤمن لهم وتعاملت مع
السورية قابلت االحتياجات لدى
َّ
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المؤمن له ،فمن يتابع قيمة
ظروف األزمة بما يخدم مصلحة
َّ
قسط التأمين الصحي مقارنة بكلفته يعلم بأن شركات
التأمين السورية عانت نتيجة التغير في طبيعة الطلب من
المؤمن لهم والضغط بالطلب على التأمين الصحي مقارنة مع
َّ
باقي أنواع التأمين كالتأمين الهندسي.
ومن ثم لم تخرج شركات التأمين عن طبيعة نشاطها بنقل
مخاطر اآلخرين ومشاركتهم به ،لكن ما يقلق البال بأنه حتى
المؤمن لهم ال ينظرون إلى شركة
اليوم مازال الكثير من
َّ
التأمين على أنها شريك حقيقي ،بل على العكس ،فمن الواجب
علينا االستفادة من شركة التأمين قدر المستطاع من خالل
جملة مكررة لدى الجميع «حابب استفاد من شركة التأمين».
فالجواب اليوم على هذه العبارة المكررة :ما المانع مادامت
شركة التأمين بخدمة عمالئها ،ومادام ذلك ال يتعارض مع
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قابلية األخطار للتأمين في عقد اإلنشاء

كتاب األخطار والتأمين في صناعة اإلنشاء  -الدكتور نائل بني

ليست

كل األخطار قابلة للتأمين ،وإذا كان مبدأ

المؤمن لهم) في تعويض
اإلسهام العادل لكثيرين (أي مجموع
َّ
فرد يعاني من خسارة هو بمنزلة حجر الزاوية في فلسفة

التأمين ،لذا يتعيّن ،بحكم الضرورة ،وضع قيود معينة على ذلك
المبدأ لجعل اتفاقية التأمين قابلة للتطبيق.
والقيود هي التالية:
 -1أن يكون مبدأ التأمين مبني ًا على نظرية االحتماالت ،ولذلك
البد من وجود عنصر عدم اليقين حيال الخطر المؤمن ضده،
بمعنى أن يكون الحادث طارئ ًا أو عرضي ًا.
 -2يفضل أن يكون الخطر القابل للتأمين قاب ً
ال للقياس على
صعيد كمي وبطريقة تتيح استخدام نظرية االحتماالت وقانون
األعداد الكبيرة ،ألنه ال يمكن حساب قيمة القسط الالزم
للتأمين على الخطر بطريقة علمية من دون هذا الشرط.
وسيصبح التأمين مقامرة في غياب هذه الحسابات .لكن
تجدر اإلشارة إلى أن تقييم القسط وليس القابلية للتأمين هو
كمي ًا.
الموضوع األهم إذا تعذر تحديد األخطار ّ
المؤمن عليه مقبو ً
ال في سوق
 -3يفضل أن يكون الخطر
َّ
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أمثلة على أخطار من هذا النوع وهي موزعة طبق ًا للفئات األربع

العيوب قابلة للتأمين ،ويتعين أن تكون النيات الحسنة لشركة

الموصوفة سابق ًا:

التأمين ،واضحة دائم ًا في هذا الخصوص .ويتعين استخدام لغة

َّ
متوقعة:
 -أخطار

واضحة ودقيقة دائم ًا في كتابة وثائق التأمين ،والسيما عند

ستجادل شركة تأمين بأنه إذا َّ
خزن مقاول اإلسمنت في العراء

التعامل مع هذه القضية ،ألنه بخالف ذلك قد ينشب نزاع إذا كان

في فصل الشتاء ،فإن أي ضرر يعد مح ّتم ًا .ولذلك فإن الشركة

إصالح الضرر الناتج باهظ التكلفة.

غير ملزمة بتعويضه .ومن ناحية أخرى إذا ُخ ّزن اإلسمنت في

 -األخطار السياسية واألخطار على المستوى الدولي:

سقيفة مانعة لتسرب الماء ومقاومة للرياح العاتية ،سيجادل

الحرب مثال جيد على هذه األخطار غير القابلة للتأمين في

َّ
متوقع.
المقاول بأن الضرر غير

العادة .والسبب أن مبدأ مساهمة كثيرين في تعويض فرد

 -أخطار غير قابلة للقياس:

َّ
تتول مؤسسات
يعاني خسارة ال يعود صالح ًا في هذا الوضع ما لم

الخطر االقتصادي التبعي غير قابل للقياس ،ولو في ظرف

حكومية عملية التأمين.

معين .لذلك ال يمكن تغطيته إال نادراً .لكن يتعين عدم الخلط

 -السببية:

بين كلمة «تبعي» وكلمة «نتيجة لـ» كما ترد في سياق الحديث

معنى السببية هو أن تثبت سبب أي ضرر يلحق بمشروع ،وإثبات

عن أخطار تنتج من عواقب العيب في التصميم أو المواد

ّ
مغطى
المسؤولية عنه وااللتزام تجاهه ،وإثبات إن كان الضرر

والمصنعية ،ألن هذه األخطار قابلة للقياس ،وحدود قيمتها

من خالل بنود عقد التأمين أم ال .إذا تعذر إثبات ذلك في حالة

المؤمن عليه .إن األضرار الناجمة أو المترتبة على هذه
هو العقد
َّ

خطر معيّن ،يكون الخطر غير قابل للتأمين.

يوضح الشكل التالي العنصر غير القابل للتأمين في األخطار في عقد اإلنشاء  ،ويظهر على الفور العالقة القائمة بين ثالوث اإلنشاء
واألخطار والقابلية للتأمين

التأمين من خالل الطرق المناسبة في اختيار الخطر .ويتعين أن

المالك

المؤمن عليها كثيرة العدد ومتجانسة بما يكفي
تكون األشياء
َّ
للسماح باختيار عدد كاف.
المؤمن عليه من نوعية تمكن
 -4يفضل أن يكون الخطر
َّ

أخ

طار ق

المرء من الجزم أن خسارة قد وقعت بالفعل ،ومن معرفة
سبب الضرر الناتج .وينبغي أن يكون تقييم مدى الضرر ممكن ًا
أيض ًا.
األخطار غير القابلة للتأمين
عندما تقع األخطار خارج القيود المذكورة سابق ًا تكون غير

أخ

طار ق

ابلة ل

أخطا

ر

ابلة
للتأم

لتأمي

ين ل

كنها

ن
ومؤمّ

غير م

ؤمّ
ن علي

قاب
لة لل
تأمين
ومؤمّ
ن
ع
ل
ي
وثيقة
ها بأكث
تأمين
ر من
واحدة

أخ

طار قاب

ن علي

ها فع ً
ال

ها

األخطار

لة ل
لتأمي

ن

قابلة للتأمين في العادة .استخدمنا عبارة «في العادة» هنا
لإلشارة إلى أنه إذا كان القسط كبيراً بما يكفي وإذا كانت شركة

البناء

عندئذ تتقلص القيود
التأمين مستعدة للمغامرة بما يكفي،
ٍ
المذكورة أعاله.
من المهم اإلشارة الى وجوب تعريف المسؤولية وااللتزام
المترتب على اإلضرار بالممتلكات أو إصابة شخصية بسبب
أخطار غير قابلة للتأمين بشكل واضح في أي عقد .ومن

المهني

المهني
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حدود التعويض في تأمين المسؤولية المهنية

عندما يتم تقديم المطالبات وتتم تسويتها خالل سنة

شاقة وتستوجب تحليل أقصى خسارة محتملة ألكبر المشاريع

وللمؤمن
المؤمن،
للمؤمن له أن يطلب من
التأمين ،يمكن
َّ
ِّ
ِّ

المؤمن .ومن ثم يجري تقدير احتمال وقوع
التي يضطلع بها
َّ

أن يوافق على إعادة حدود التعويض إلى ما كانت عليه أص ً
ال.

هذه الخسائر في وقت واحد ،وعندها يتم وضع حدود التعويض

لكن الحاصل في معظم الحاالت أن تقدم مطالبة بالتعويض

اعتماداً على األرقام المتوافرة.

من دون أن تجري تسويتها قبل مرور فترة طويلة من الزمن،

 -الدراسات اإلحصائية المسحية لحدود التعويض التي تختارها

المؤمن له من إمكانية إعادة الحدود التعويضية إلى
ما يحرم
َّ

مؤسسات مختلفة ،والتي تنشر أحيان ًاُ ،تقدم مؤشراً إلى

ما كانت عليه .وألن تأمين المسؤولية المهنية هو من نمط

المستوى االعتيادي لحدود التعويض الذي يشتريه اآلخرون

المسؤولية القائم على تقديم المطالبة تمييزاً له عن التأمين

العاملون في حقل النشاط نفسه.

القائم على تاريخ وقوع الحادث المسبب لقيام المسؤولية أو

 -بعض المؤسسات المهنية تطلب من جميع أو بعض أعضائها

ما يعرف بالمسؤولية االستعادية فإنه من األفضل العمل على

تقديم تأمين على المسؤولية المهنية مع حد أدنى محدد

محاولة الحصول على وثيقة بحدود تعويضية ُتطبق على كل

للتعويض .ومثل هذه األرقام قد توفر دلي ً
ال ،لكن الحد األدنى

مطالبة بشكل منفرد ،رغم القسط اإلضافي الذي يتعين عادة

يكون ،على العموم ،منخفض ًا.

تسديده.
فترة التأمين

صممت

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لتعويض

المؤمن له فيما يخص أي مسؤولية تنشأ من مطالبة خالل
َّ
فترة التأمين ،ولغاية حد معين مضاف ًا إليه جميع التكاليف
المؤمن الخطية في
المؤمن له ،بموافقة
والنفقات ،إن تكبدها
َّ
َّ
رد المطالبة أو تسويتها.
إن عدداً قلي ً
ال جداً من الوثائق يستثني التعويض عن التكاليف
والنفقات القضائية .لكن البعض منها يقصر بالكامل تسديد
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هذه التكاليف في تلك الحاالت التي تتجاوز فيها التكاليف حدود
التعويض المنصوص عليها في الوثيقة ،وعندما يتحدد مبلغ ما
يسدد عن التكاليف والنفقات بنسبة حدود التعويض الى القيمة
الكلية للتسوية.
من المهم إدراك أن حدود التعويض في معظم الحاالت هي
مبلغ إجمالي للسنة التأمينية الواحدة ،ولذلك فإن تسديد أي
مبلغ بخصوص مطالبة بالتعويض خالل السنة سيخفض حدود
التعويض في الوثيقة ألي مطالبات موقوفة أو مقبلة.

من الصعب ،دائم ًا ،تقييم حدود التعويض المناسبة التي يجب

إن وثيقة تأمين المسؤولية المهنية هي في األغلب وثيقة

اختيارها من الشخص المهني عندما يفكر بشراء وثيقة تأمين

سنوية قابلة للتجديد كل سنة من خالل إكمال استمارة

المسؤولية المهنية .ومنشأ هذه الصعوبة هو أن المرء عليه

المؤمن له ،يقدم فيها أحدث المعلومات الضرورية
خاصة من
َّ

أن يقدر مقدَّ م ًا أقصى خسارة محتملة من المرجح أن تنشأ

للمؤمن ،لتقييم الخطر والقسط .إن الجانب األكثر أهمية
ِّ

نتيجة لتصرف مهني خالل فترة الـ 12شهراً .وفي حالة المشاريع

لفترة التأمين في مثل هذه الوثيقة هو ما يعرف بقاعدة

اإلنشائية ،فإن تحليل هذا العامل المجهول هو أكثر صعوبة ،إذ

التأمين على أساس «تقديم المطالبة» .ويعني هذا التعبير أن

إن قيم أقصى خسارة محتملة تعتمد على قيم تصميم كل

الغطاء الممنوح يمتد فقط إلى المطالبة المقدمة خالل فترة

مشروع ،في حين أن دخل الرسوم ،الذي يستخدم الحتساب

التأمين ،بغض النظر عن التاريخ الذي وقع فيه اإلهمال ،أو

القسط ،هو نسبة من القيمة الكلية لجميع المشاريع( .هذا

الخطأ ،أو السهو الذي تقوم عليه المطالبة .وفي بعض الحاالت،

يعني أن رسوم المشروع الفرد ال تعكس درجة الخطورة).

يُشار إليه بوثيقة «المسؤولية بأثر رجعي» وعليه إذا نشأ

إضافة إلى ذلك فإن هامش الربح المكتسب يشكل نسبة

فعل التعامل معها بموجب وثيقة التأمين السارية بعد ثالث

صغيرة من دخل الرسوم.

المؤمن يكون معفى من
سنوات من تاريخ فعل اإلهمال ،فإن
ِّ

ومع ذلك هناك طرق مختلفة الختيار حد التعويض المناسب

المسؤولية المترتبة على هذا الفعل ،وأي مطالبة بالتعويض.

لشركة معينة .وهذه الطرق هي:

المؤمن بميزة المعرفة،
في مثل هذا النوع من التأمين ،يتمتع
ِّ

-طريقة االعتماد على «قاعدة ثابتة» حيث يطبق مضاعف

سنوي ًا ،بمقدار قسط التأمين الذي اكتسبه ومقدار تعرضه

يتراوح من  1.5الى  4على دخل األجور السنوي اإلجمالي.

للمسؤولية فيما يخص أي سنة تأمينية.

ً
علمية ،لكنها
-طريقة اعتماد أقصى خسارة محتملة هي أكثر

35

Insurance & Knowledge I Autumn Issue I 2018

ثقافة تأمينية

ثقافة تأمينية

Issue 31

أنواع وثائق تأمين السيارات

هناك

العديد من أنواع وثائق تأمين السيارات وذلك حسب

المؤمن منه أو حسب طبيعة الشيء موضوع التأمين:
الخطر
َّ
المؤمن منه:
أنواع وثائق تأمين السيارات حسب الخطر
َّ
 -1وثائق تأمين المسؤولية المدنية (أضرار بدنية) :وهي األضرار
التي تسببها السيارة للغير في أجسامهم ،سواء عجز أو وفاة،
ويكون مالك السيارة أو مشغلها مسؤو ً
ال عنها طبق ًا لقواعد
المسؤولية المدنية ،وهذا النوع من الوثائق يطبّق إجباري ًا في كل
دول العالم.
 -2وثائق تأمين المسؤولية المدنية (أضرار مادية):
حيث يتم بموجب هذه الوثيقة تغطية األضرار التي تسببها
سيارة للغير في ممتلكاتهم ،مثل إحداث ضرر منزل أو محل
أو بضاعة أو سيارة مملوكة للغير ،وطبق ًا لقواعد المسؤولية
المدنية ،فإن مالك أو مشغل أو قائد السيارة يكون مسؤو ً
ال
عن تعويض الغير عن هذا الضرر ،وفي بعض دول العالم فإن
هذا التأمين يكون إجباري ًا مثله مثل األضرار البدنية ،ولكن

في بعض الدول األخرى فإن هذا التأمين يكون اختياري ًا ،ويتم
تغطيته بموجب وثيقة تأمين تكميلية أو ضمن وثيقة التأمين
الشامل.
 -3وثائق التأمين الشامل:
يتم بموجب هذه الوثيقة تغطية المسؤولية المدنية عن
األضرار البدنية والمادية التي تسببها السيارة للغير في
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أجسادهم أو ممتلكاتهم ،بما في ذلك سيارة الغير ،كما تغطي
هذه الوثيقة األضرار التي تتعرض لها السيارة نفسها وما عليها
من منقوالت ومصروفات العالج لركاب السيارة ،سواء بسبب
خطر تصادم أو انقالب أو حريق أو سطو.
-4

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية الناتجة عن حوادث

السيارات:
حيث يتم بموجب هذه الوثيقة التعويض عن الحوادث
الشخصية التي لها عالقة بقيادة استخدام السيارة ،أو الصعود
لها ،أو النزول منها ،أو أثناء تحميل أو تفريغ السيارة ،وهناك
أكثر من صور لهذا التأمين منها :وثيقة تغطي قادة السيارة
المحترفين ،ومنها :وثيقة تغطية الركاب والتي تسري على
الركاب إضافة إلى مالك السيارة إذا كان هو قائدها ،أما إذا كان
غبر مالكها فال يسري عليه هذا التأمين ،وتغطي هذه الوثيقة
بعض أو كل المزايا التالية:
 تكلفة العالج الطبي داخل المستشفيات وخارجها. تعويض نقدي أثناء فترة المرض. تعويض نقدي في حالتي العجز الدائم أو الوفاة. -5التأمين على الحقائب واألمتعة :
يغطي هذا التأمين فقد أو تلف األمتعة الشخصية ،سواء تلك
الخاصة بالركاب أو الخاصة بقائد السيارة ،ويمكن الجمع بين
التغطيات المختلفة السابقة في وثيقة واحدة )وثيقة شاملة)،
وذلك لتسهيل عملية التعاقد مع طالبي التأمين.

ثقافة تأمينية

Issue 31

شروط وثيقة التأمين من الحريق وأنواعها

هذا ويمكن إدراج هذه الشروط الضمنية في الوثيقة صراحة أو

رجال المطافئ إخماد النيران.

تعديلها بما يعمل على الحد منها أو امتدادها .

المؤمن
 -2عليه كذلك بقدر المستطاع أن ينقل األشياء
َّ

ب )  -الشروط الصريحة :وهي الشروط واألحكام الوارد ذكرها

عليها إلى مكان آمن ،وأال يمنع اآلخرين من محاوالتهم المهمة

في وثيقة التأمين تحت عنوان «الشروط العامة» وهي؛ إما

ذاتها ،بل عليه أن يقدم لهم جميع المساعدات الممكنة.

شروط يتعين مراعاتها بعد التعاقد على التأمين ،أو شروط

المؤمن له بما تفرضه عليه هذه
ومن الواضح أنه ما لم يقم
َّ

يتعين مراعاتها بعد وقوع الخسارة .

الواجبات فسوف تزداد قيمة الخسارة النهائية ،وبناء عليه إذا

المؤمن له عند وقوع الحريق
واجبات
َّ

المؤمن له بهذه الواجبات يرجع إلى غرض
تبين أن عدم قيام
َّ
المؤمن ليس له فقط أن يمتنع عن دفع تعويض
متعمد؛ فإن
ِّ

المؤمن له أن يرعى دائم ًا مبدأ منتهى حسن النية
إن من واجبات
َّ

المؤمن له
مقابل قيمة األشياء الهالكة بسبب عدم قيام
َّ

المؤمن ،ولهذا عليه أن يسلك دائم ًا مسلك ًا شريف ًا صادق ًا
نحو
ِّ

بالواجبات المفروضة عليه ،بل له أن يرفض تحمل المسئولية

المؤمن عليها،
عند حدوث حريق يتسبب عنه ضرر لألشياء
َّ

كلية ،وأن يمتنع عن دفع أي تعويض بمقتضى الوثيقة.

المؤمن له بمجرد له حدوث حريق في االتي :
وتنحصر واجبات
َّ

المؤمن له عن الخسائر التى
المؤمن يقبل تعويض
ولهذا فإن
َّ
ِّ

-1

عليه أن يتخذ كل الخطوات والوسائل الممكنة إلطفاء

قد تلحقه نتيجة قيامه بالواجبات المفروضة عليه.

كتاب التأمين من الحريق

يمكن

تقسيم شروط وثيقة التأمين من الحريق إلى

نوعين:
المؤمن له يكون لها تأثير في
 -1شروط في حالة مخالفتها من
َّ
المؤمن حسب األحوال :
صحة التعاقد أو مسؤولية
ِّ
أ)  -شروط يتعين مراعاتها قبل التعاقد على التأمين ،وفي
حالة مخالفتها يكون عقد التأمين باط ً
ال (ويُطلق عليها أيض ًا
الشروط الضمنية).
ب)  -شروط يتعين مراعاتها بعد التعاقد وقبل أن ينشأ أي التزام
المؤمن بالتعويض بمقتضى العقد ،وفي حالة مخالفتها
على
ِّ
للمؤمن الحق في إبطال التعاقد.
يكون
ِّ
ج)  -شروط يتعين مراعاتها بعد وقوع الخسارة مباشرة،
المؤمن ،وفي حالة مخالفتها
وسابقة على تحديد مسؤولية
ِّ
للمؤمن الحق في الدفع بعدم مسؤوليته عن تعويض
يكون
ِّ
المؤمن له في هذا التعويض .
الخسارة ،وسقوط حق
َّ
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 -2شروط في صيغة أحكام ،وهذه ال يكون لمخالفتها أثر في
المؤمن
المؤمن ،كل ما هنالك أن
صحة التعاقد أو في مسؤولية
ِّ
ِّ
المؤمن له .
يستطيع أن ينفذ ما قصده الشرط أو الحكم ضد
َّ
أ)  -الشروط الضمنية :يعد من الشروط الضمنية في عقد
التأمين ما يلي:
المؤمن عليه موضوع التأمين موجود وقت إبرام
 أن الشيءَّ
وثيقة التأمين.
 أنه في حالة وقوع الخسارة ،يجب أن تكون األشياء التالفةهي األشياء ذاتها التي قصد التأمين عليها ،وتحمل المواصفات
ذاتها.
المؤمن عليه .
للمؤمن له مصلحة تأمينية في الشيء
 أنَّ
ِّ
والمؤمن له يتعين عليهما مراعاة
المؤمن
 أن طرفي التعاقدَّ
ِّ
واجب منتهى حسن النية فيما يتعلق بكل البيانات واألمور
الجوهرية سواء عند التقدم بطلب التأمين أو عند حدوث
مطالبات بالتعويض .
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الحريق أو منع انتشاره وتسربه ،كما يجب أال يتدخل في محاوالت

Issue 31

ما الفرق بين وثيقة التأمين اإللزامي
والتأمين الشامل؟

المرورية في عدد من دول العالم ،حيث يقوم مالك السيارة

المؤمن عليها
 .1تغطية تأمينية للمركبة
َّ

بتأمين سيارته ضد األضرار التي قد تلحق باآلخرين أو

 .2المسؤولية تجاه الغير (الطرف الثالث)

بممتلكاتهم بنسبة  100بالمئة نتيجة لوقوع حادث ناتج عن

 .3تغطية المصاريف العالجية الطارئة

سيارتك  -ال قدر اهلل .كما تشمل هذه وثيقة شهادة كفالة

.4تغطية الكوارث الطبيعية ،وعادة ما يُستثنى من ذلك

الغرم وأي ملحق إضافي (إن وجد) على أال يتعارض أو يخالف

العواصف الرملية

األحكام الواردة في الوثيقة.

 .5حوادث السرقة والحريق

التأمين الشامل هو برنامج تأميني يغطي الخسارة أو

 .6تغطية تكاليف النقل إلى الورشة

المؤمن عليها بما فيها اإلضافات
الضرر الملحق بالسيارة
َّ

 .7وقد تشمل وثيقة التأمين بعض الخيارات اضافية مثل

(االكسسوارات) داخلها نتيجة ألي اصطدام طارئ ،أو انقالب

إصالح المركبة في ورشة الوكيل ،توفير سيارة بديلة ،توسعة

بسبب عطل ميكانيكي ،أو بسبب األعطال الناتجة عن

الحدود الجغرافية

االستخدام فترة طويلة من دون صيانة ،إضافة إلى األضرار

 -3المميزات:

غير الناتجة من حادث السيارة ،وذلك حسب األحكام والشروط

التأمين إلزامي :

المذكورة في الوثيقة.

 -1هو تأمين إلزامي على جميع المركبات

(ما المستندات المطلوبة لتقديم مطالبة تأمين لمركبات

ً
عادة ما تكون هذه الوثيقة أرخص من وثيقة التأمين الشامل
-2

طرف ثالث؟)

 -3غالب ًا سعر وثيقة التأمين ال يخضع لقيمة السيارة لكنه قد
يعتمد على نوع السيارة

بعد

أن تقوم بشراء سيارتك ،يجب أن تتخذ الخطوة

التالية ،وهي الحصول على تأمين مناسب ،حيث يعد تأمين

 -2التغطية التأمينية

التأمين الشامل:

التأمين اإللزامي يرتكز الهدف من هذا التأمين على حماية

 -1هو تأمين اختياري على المركبات

للمؤمن له ضد األضرار التي يلحقها بالغير
المسئولية المالية
َّ

 -2يعتمد سعر التأمين بشكل رئيس على نوع السيارة وقيمتها

بموجب وثيقة التأمين سواء كانت ناشئة عن استعمال

 -3يضمن مزايا أكثر من التأمين اإللزامي

المركبة أو توقفها .ومن هنا تكون شركة التأمين ملزمة

 -4يمكن توسعة نطاق تغطية وثيقة التأمين الشامل لتشمل

بتعويض الغير نقداً في حدود األحكام والشروط الواردة في

المؤمن عليها للحوادث التي تقع خارج المملكة
أضرار السيارة
َّ

المؤمن له أو السائق
الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم على
َّ

مقابل تكلفة إضافية

بدفعها لقاء - :األضرار التي تلحق بالغير داخل المركبة وخارجها

 -5يوفر تغطيات إضافية اختيارية تمنح عدداً من المزايا التي ال

اإللزامي والتأمين الشامل للمركبات .تعرف معنا على الفرق

 -األضرار المادية خارج المركبة.

تتوفر في برامج التأمين المشابهة

بينهما وكيف تختار برنامج التأمين المناسب لك.

التأمين الشامل :أما التأمين الشامل للمركبات فهدفه تغطية
المؤمنة وممتلكات الغير نتيجة
األضرار التي تلحق بالسيارة
َّ

المركبات إلزاميًا بموجب أنظمة المرور .في هذه اللحظة،
قد تصيبك الحيرة بين أنواع التأمين التي تنقسم بين التأمين

 -1من حيث التعريف:

ً
وعادة ما تتضمن التغطية التأمينية لها ما يلي:
وقوع حادث.

التأمين اإللزامي (ضد الغير) هو تأمين إجباري حسب األنظمة
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سؤال يتكرر طرحه

Issue 31

إعادة التأمين:
مفهومها ،الغرض منها ،أنواعها
بقلم المستشار القانوني لالتحاد السوري لشركات التأمين
المحامي األستاذ عمر غباش

إن

قبول شركة التأمين األخطار من حملة وثائقها يعني

أنها تهتم بتوزيع األخطار التي قبلتها ،ونقل بعضها لشركات
تأمين أخرى .وقد يبدو غريب ًا أن تقبل شركات التأمين األخطار
ثم تنقلها إلى شركات تأمين أخرى ،ولكن هناك أسباب تجارية
ومالية سليمة وراء هذا اإلجراء.

ـ فبد ً
ال من رفض هذا الخطر يمكن لشركة التأمين أن تقرر
قبول الخطر ،ثم ترتب لنقل بعض من هذا الخطر إلى شركة
تأمين أخرى ،وتعرف هذه العملية بإعادة التأمين.
المؤمن
ومن الضروري أن نتذكر أنه ال عالقة قانونية بين
َّ
المؤمن له
له ومعيد التأمين .فعقد التأمين هو عقد بين
ِّ
وشركة التأمين ،وهناك ترتيب مماثل بين شركة التأمين
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المؤمن
ومعيد التأمين ،ولكن ال عالقة قانونية أو تعاقدية بين
َّ

تنقسم عقود إعادة التأمين من حيث الطبيعة الفنية (أسلوب

المؤمن له في معظم
له ومعيد التأمين .ففي الواقع ال يعلم
َّ

المؤمن المباشر ومعيدي
تقسيم األقساط والخسائر بين
ِّ

الحاالت أن هناك أي إعادة تأمين.

التأمين) إعادة التأمين النسبي وإعادة التأمين غير النسبي .إن

إضافة إلى االعتبارات التجارية ،فإن هناك أسباب ًا مالية أيض ًا

عقود إعادة التأمين إما نسبية أو غير نسبية.

إلجراء إعادة التأمين .فإن شركات التأمين هي القائمة على

 -1إعادة التأمين النسبي يعني مشاركة كل من شركة التأمين

إدارة نظام التأمين المشترك ،وذلك يعني أنها األمين على

ً
وعادة
ومعيد التأمين في الخطر وأقساط التأمين والمطالبات،

األموال التي تخص حملة وثائقها التأمينية .ولذلك فواجب

ما يكون ذلك على أساس نسبة مئوية .فمث ً
ال قد يقبل معيد

شركات التأمين حماية هذه األموال ،وإعادة التأمين هي إحدى

التأمين تحمل  %25من الخطر ،وتلقي  %25من قسط التأمين

طرق حماية مصالح حملة وثائق التأمين وضمان أموالهم.

األصلي ،وتحمل دفع  %25من كل المطالبات.

الغرض من إعادة التأمين تتمثل فيما يلي:

 -2إعادة التأمين غير النسبي يعني عدم مشاركة شركة

 -1راحة البال:

التأمين ومعيد التأمين في أقساط التأمين والمطالبات

مثلما يحظى حاملو الوثائق براحة البال عند شرائهم للتأمين،

بالتساوي .ويتضمن ذلك مبلغ ًا معين ًا ،وغالب ًا ما يكون كبيراً

فإن شركات التأمين تسعى إلى تحقيق الهدف ذاته .فهم ال

المؤمن أن يدفعه قبل أن يسهم معيد التأمين في أي
على
ِّ

يرغبون في أن يعرض حدث كارثي الوعاء المشترك بأكمله إلى

مطالبة (ويسمى حد االحتفاظ) .فمث ً
ال إذا صدرت وثيقة إعادة

الخطر ،ما قد يتسبب في مشكالت مالية لحملة وثائق التأمين

التأمين تجاوز خسارة مبلغ  10ماليين ،فعلى معيدي التأمين

اآلخرين .إن إعادة التأمين يحقق هذا الهدف بوساطة توفير

المشاركة في تحمل الخسارة فقط إذا تجاوزت هذا المبلغ.

الحماية وخاصة ضد الخسائر الكارثية.

المؤمن
أي إن أي خسارة في حدود  10ماليين يتحملها بالكامل
ِّ

االستقرار االكتتابي:

المباشر ،أما إذا تجاوزت الخسارة هذا المبلغ ،مث ً
ال إذا كان

تعد تكلفة المطالبات من التكاليف الرئيسة التي تتحملها

المؤمن المباشر يتحمل حد احتفاظه وهو 10
 12مليون ًا فإن
ِّ

شركات التأمين ،وال تود شركة التأمين أن تتأرجح لديها

ماليين ،ويتحمل معيد التأمين الباقي وهو مليونان ،وغالب ًا

هذه التكاليف بشكل كبير من عام آلخر .فإعادة التأمين

ما تتضمن االتفاقية حداً أقصى للخسارة التي يتحملها معيد

يوفر الوسيلة لضمان استقرار نتائج االكتتاب (قسط التأمين

التأمين.

 -المطالبات = نتيجة االكتتاب) واستقرار نسبة الخسارة

ثاني ًا :أنواع إعادة التأمين من حيث الطبيعة القانونية:

(المطالبات ÷ قسط التأمين  )%لكل عام.

تنقسم عقود إعادة التأمين من حيث الطبيعة القانونية

أو ً
ال :أنواع عقود إعادة التأمين من حيث الطبيعة الفنية:

المؤمن المباشر من عدمه بالتنازل عن جزء من
(التزام
ِّ
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الزاوية القانونية

Issue 31
الخطر ،والتزام معيد التأمين من عدمه في تحمل هذا الجزء)

وبموجب هذه االتفاقية يلتزم معيدو التأمين بقبول جميع

المؤمن) له
على تأمين يغطي الخطر بنسبة  %100وعدم ترك
َّ

مؤمن يعد مسؤو ً
ال أمام
ـ ومن الضروري أن نالحظ أن كل
ِّ

إلى نوعين هما :إعادة التأمين االختياري ،وإعادة التأمين

األخطار الواقعة في الحدود الموضحة في االتفاقية .يتم توقيع

بتغطية تأمينية جزئية فقط .ويتولى الوسيط أيض ًا جزءاً كبيراً

المؤمن له فقط على نسبته المئوية المحددة من الخطر ،أي
َّ

االتفاقي.

االتفاقيات لسنة واحدة ،ثم بعد ذلك يمكن تجديدها بموافقة

من العمل اإلداري.

المؤمن له وكل من الشركات التي
إن هناك عالقة قانونية بين
َّ

هناك نوعان رئيسان لعملية إعادة التأمين ،وهما إعادة التأمين

الطرفين .وبموجبها يوافق معيدو التأمين مقدم ًا على قبول

ً
المؤمن الذي يظن
عادة بأن يتقدم الوسيط إلى
تبدأ العملية
ِّ

اشتركت في تغطية الخطر ،كل في حدود النسبة المئوية التي

االختياري واالتفاقي .لقد كان إعادة التأمين االختياري الطريقة

المؤمنون .وتعد
أعمال إعادة التأمين التي يسندها لهم
ِّ

أنه قد يرغب في قبول التأمين .تقرر هذه الشركة األولى قسط

وافقت عليها.

األصلية المتبعة في عملية إعادة الـتأمين ،ولكن اليوم أصبح

للمؤمنين هي أنهم يعلمون مقدم ًا أنهم
الفائدة الرئيسة
ِّ

التأمين والشروط األخرى ،وقد تقوم بمعاينة المواقع الخاصة

السواد األعظم من إعادة التأمين اتفاقي ًا.

يتمتعون بحماية إعادة التأمين ،ويعرفون تكلفة هذه الحماية

المؤمن
بالمؤمن له ،وتقوم بإصدار وثيقة التأمين ،ويسمى
َّ
ِّ

 -1إعادة التأمين االختياري :Facultative

فور قبول الخطر من العميل.

المؤمن الرئيس
الرئيس أو الرائد .وبعد ذلك يتقدم الوسيط أو
ِّ

الكلمة فرنسية األصل وتعني “اختياري” أو “حسب الطلب”،

االشتراك في التأمين والتأمين الذاتي:

مؤمنين آخرين بما تبقى من الخطر ،وعليهم أن يقرروا إذا
إلى
ِّ

وعادة فإن شركات التأمين تطلب إعادة التأمين االختياري

المشاركة في التأمين

كانوا مستعدين التباع الشروط والقواعد التي وافق عليها

عندما تحتاجه .وهذا يعني أنه على شركة التأمين االتصال

إذا كان الخطر كبيراً لدرجة أنه يصعب على شركة التأمين

المؤمن الرئيس .وتتكرر العملية حتى تتم تغطية الخطر
ِّ

بمعيد التأمين ومنحه تفاصيل الخطر األصلي مع كل البيانات

قبوله ،فهناك خيار آخر غير إعادة التأمين .فبد ً
ال من قبول %100

بنسبة .%100

المهمة المتعلقة بالخطر .فإذا رفض معيد التأمين أو كانت

من الخطر ،ثم اللجوء إلى إعادة التأمين ،فإنه يمكن لشركة

شروطه عالية جداً فسوف تحتاج شركة التأمين إلى البحث عن

التأمين قبول نسبة مئوية من الخطر في حدود طاقتها

معيد تأمين آخر.

المؤمن له أو مستشاروه إلى البحث
االستيعابية ،وسيحتاج
َّ

ورغم أن وسيط (سمسار) إعادة التأمين المتخصص قد يكون

عن شركة (أو شركات) تأمين أخرى لقبول باقي الخطر.

مفيداً؛ إال أن األمر اليزال يستهلك كثيراً من الوقت والتكلفة

ً
عادة بنسب
المؤمنون المشاركون في الخطر (الذي يتم
يُعرف
ِّ

اإلدارية مرتفعة ،ودائم ًا ما يكون هناك شك في أن تتم إعادة

المشتركين (المتضامنين) ،و ُتعرف هذا
بالمؤمنين
مئوية)
ِّ
ِ

التأمين بشروط مقبولة .وعادة فإن إعادة التأمين االختياري

العملية بالمشاركة في التأمين .ينتشر هذا اإلجراء في عديد

قد يكون مطلوب ًا عندما:

ً
وعادة ما يتضمن التأمين على أخطار
من أسواق التأمين،

* ال متسع في االتفاقية (تم نفاد االتفاقية).

كبيرة غالب ًا ما يتم ترتيبها من خالل سمسار يسمى وسيط

* يقع الخطر خارج شروط االتفاقية.

التأمين.

* يكون الخطر غير عادي.

يفضل الوسيط في أغلب األحيان وضع كل نشاطه التأميني

 -2إعادة التأمين االتفاقي :Treaty

مؤمن واحد ،ولكن إذا لم يتيسر ذلك فإنه يلجأ إلى
لدى
ِّ

المؤمنين ومعيدي التأمين،
االتفاقية هي اتفاق يتم بين
ِّ

االشتراك في التأمين( .ويبقى الوسيط مسؤو ً
ال عن الحصول
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استراتيجية التسويق

MARKETING STRATEGY

بقلم  :د .فادي عياش  -مستشار وخبير اقتصادي

تتمة ..

إن الغايات المرجوة من االستراتيجية التسويقية هي:
 -1صياغة الرؤية االستراتيجية للمنظمة.

تتضمــن اســتراتيجية التســويق رؤيــة عامــة تحــدد أهــداف
التســويق ،وتتكــون مــن جزأيــن رئيســين همــا :األهــداف،
والوســائل التــي يجــب اتباعهــا لتحقيــق هــذه األهــداف ،ويعتمــد
النجــاح أو الفشــل فــي تحقيــق تلــك األهــداف علــى الطــرق
والسياســات المتبعــة .بمعنــى آخــر ،يجــب أن تكــون لديــك
الطــرق والمــوارد الالزمــة لتحقيــق أهدافــك المنشــودة ،ولــذا
يجــب أن تكــون األهــداف واقعيــة ضمــن القــدرات والمــوارد
المتوافــرة للشــركة (.)SMART
إن وصــف أي خطــة علــى أســاس تحقيــق األهــداف هــو أمــر عــادي،
إال أن ربــط األهــداف باإلنجــازات واعتبارهمــا مرتبطيــن ببعضهمــا
بعضـ ًا يعــد أمــراً أكثــر واقعيــة.

 -2صياغة رسالة المنظمة.
 -3تحليــل الفــرص والتهديــدات أو القيــود فــي البيئــة الخارجيــة،
وتحليــل مكامــن القــوة والضعــف فــي المنظمــة أي بيئتهــا
الداخليــة.
 -4بنــاء وتطويــر اســتراتيجية األعمــال علــى مســتوى المنظمــة
واســتراتيجيات األعمــال علــى مســتوى وحــدات األعمــال
االســتراتيجية وعلــى المســتوى الوظيفــي .
 -5تطبيق استراتيجيات األعمال بكفاءة وفعالية .
 -6تنفيــذ أنشــطة الرقابــة االســتراتيجية لضمــان الوصــول إلــى
األهــداف االســتراتيجية .
 -7اتخاذ القرارات االستراتيجية للمنظمة .
 -8تقويم األداء الكلي للمنظمة .
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 -9إدارة التحالفــات االســتراتيجية الدوليــة والمشــروعات

 -تحديد أهداف واقعية لسياساتها التسويقية.

االســتراتيجية الدوليــة واســتراتيجيات االندمــاج ،الشــراء أو

 -وضع أهداف عقالنية مناسبة.

االســتراتيجية فــي األســواق العالميــة .

وبعــد إنجــاز ذلــك يمكــن تنفيــذ الخطــة التــي تشــتمل علــى

 -10تحديــد الخصائــص األساســية للمنظمــة واســتثمارها بمــا

اإلعالنــات والطــرق األخــرى إلشــعار الشــرائح المختــارة مــن

َّ
المؤكــدة .
يســاعد اإلدارة علــى تحقيــق الميــزة التنافســية

الجمهــور بالمنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة .

 -11تحديــد المنتجــات واألســواق التــي ســوف تتعامــل معهــا

فاإلعــان الفعــال -كمــا هــو الحــال مــع جميــع أنــواع االتصــاالت-

المنظمــة واألســواق المســتهدفة.

لــن يكــون ممكنــ ًا إال إذا قامــت الشــركة باتخــاذ موقــف واضــح

 -12تخصيــص المــوارد المتاحــة لالســتخدامات البديلــة ،وزيــادة

اســتناداً إلــى وضــع الســوق

الكفــاءة والفعاليــة.

ومــن هنــا يمكــن أن تتكــون لدينــا نظــرة عــن هــدف ودور

وهنــا نســتطيع القــول ببســاطة ،إن الخطــة أو اإلســتراتيجية

الترويــج .وهنــاك اربعــة أدوار يمكــن أن يؤديهــا الترويــج وهــي

هــي:

 -1اإلعالم

تحديــد األهــداف وتحديــد الطــرق التــي ســ ُتتبع لتحقيــق تلــك

 -2اإلقناع

األهــداف ،وهــذا يضمــن بقــاء األهــداف دائمــ ًا ضمــن الخطــة

 -3التذكير

المرســومة ومراجعتهــا بصفــة مســتمرة مــع الخطــة.

 -4التعزيز

بحوث التسويق Market Research

وعلــى الرغــم مــن تشــابه المزيــج الترويجــي بغــض النظــر عــن

تســتخدم بحــوث التســويق لجمــع وتســجيل وتحليــل البيانــات

نوعيــة األعمــال إال أن صلتــه بأشــكال االتصــال والتواصــل األخــرى

والمعلومــات الرئيســية فيمــا يختــص بالنواحــي التاليــة:

تختلــف بالنســبة للخدمــات ،فاإلعــان مثــ ً
ا ليــس المصــدر

 -مستوى الوعي واإلدراك بالقيم وبالشركة وخدماتها.

الوحيــد لتوصيــل المعلومــات أو إلعــادة طمأنــة المســتهلك

 -مــدى قــدرة الجمهــور علــى اســتيعاب الرســالة التــي تريــد

-فــي أي عمــل تجــاري -حيــث يلعــب تغليــف وتصميــم الســلعة

الشــركة إيصالهــا .

دوراً مهمــ ًا فــي هــذا النطــاق .أمــا التأميــن والخدمــات األخــرى

 -كميــة الجمهــور الذيــن يحملــون انطباعـ ًا حســن ًا عــن الشــركة

المشــابهة فــإن األمــر مختلــف حيــث يســتبدل «التغليــف»

وخدماتها.

شــكل المعاملــة التــي يحصــل عليهــا العميــل ممــن يتعامــل

 -كميــة الجمهــور المهتــم بالشــركة وبمــا تقــوم بــه (علــى

معــه.

ســبيل المثــال شــراء أحــد منتجــات الشــركة ،أو زيــارة فروعهــا

وقــد أكــدت األبحــاث أنــه عندمــا يشــتري المســتهلك شــيئ ًا غيــر

أو مكاتبهــا ،أو االتصــال بهــا هاتفيــ ًا).

ملمــوس (مثــل وثيقــة تأميــن) فإنــه يقــوم بالبحــث بشــكل

وبعبــارة أخــرى؛ يجــب أن يكــون هنــاك تقييــم للفجــوة بيــن مــا

أكبــر عــن إيضاحــات ملموســة والتــي قــد تكــون فــي شــكل جــودة

ِّ
يمكــن
يريــده المســتهلك ومــا تريــد الشــركة تحقيقــه ،وهــذا

الخدمــات المقدمــة .وهــذا مــا ندعــوه (الدليــل المــادي للمنتــج

الشــركة مــن :

المعنــوي -الخدمــة).

 -فهم ما يجب عليها تحقيقه.

كمــا الحــال فــي التأميــن ،فــإن ضعــف أســلوب أو رداءة تصميــم
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اســتمارة طلــب التأميــن قــد يجعــل اختيــار التأميــن مــع تلــك

صحيــح وخاصــة بســبب تبايــن خدمــات التأميــن ،وربمــا يرجــع

الموضوعــة مــن الشــركة لــن يكــون فعــا ً
ال إال إذا كان ضمــن

بمــن يتلقــي المكالمــات الهاتفيــة وموظفــي قســم المطالبــات،

الشــركة يبــدو أمــراً غيــر صائــب ،والمخاطبــة ببــرود قــد تعطــي

ذلــك لتبايــن أداء الموظفيــن (أو المســتهلكين) أو بســبب

اســتراتيجية متكاملــة لتطويــر أداء اإلدارة وتوفيــر المســاعدة

إلــى إدارة الشــركة؛ لهــم تأثيــر فــي شــعور العميل تجاه الشــركة،

انطباعــ ًا ســيئ ًا عــن الشــركة ،وأنهــا (شــركة التأميــن) قــد ال

عوامــل أخــرى خارجيــة .ومــن األمثلــة التــي يمكــن أن تــؤدي

الالزمــة للموظفيــن لتطويــر أدائهــم وتكيفهــم مــع المتغيرات

وكذلــك الحــال مــع المتخصصيــن فــي تصميــم اإلعالنــات وكاتبي

تتعامــل مــع المطالبــات بصــورة عادلــة .وكذلــك إرســال خطــاب

لتبايــن األداء وجــود المشــكالت العائليــة الشــخصية ،ووجــود

والمعطيــات المســتجدة .

نصــوص الوثائــق .أي لــكل شــخص يعمــل فــي مجــال التأميــن دور

المؤمــن بدفــع القســط علــى الرغــم مــن أنــه قــد تــم
يطالــب
ِّ

خلــل فــي أداء الحاســب اآللــي وغيرهــا .وتلعــب آراء اآلخريــن

يجــب أن تعكــس اســتراتيجية التســويق البيئــة الحقيقيــة

فــي عمليــة تســويق الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة ،ويجــب

دفعــه مــن فتــرة ليســت بوجيــزة ،ربمــا تكــون دلي ـ ً
ا علــى عــدم

-وخاصــة األشــخاص ذوي الثقــة -فــي وضــع خبــرة العميــل

للشــركة .وهنــا نأتــي إلــى النقطــة األساســية وهــي؛ إن أي

إيصــال هــذه الفكــرة لهــم كجــزء مــن مفاهيــم ومبــادئ العمــل

كفــاءة الشــركة حتــى إذا كان بســبب خطــأ بســيط فــي نظــام

الشــخصية فــي إطارهــا الصحيــح .

شــخص يعمــل فــي شــركة تأميــن فــإن وظيفتــه ســتكون ذات

فــي الشــركة .وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الموظفيــن يشــغلون

الحاســب اآللــي .فــي الحقيقــة أن أي ســمعة أو انطبــاع عــن

فــي هــذا الظــروف يجــب أن يُنظــر إلــى الدعايــة واإلعــان وغيرهــا

تأثيــر مباشــر فــي العميــل ،ويجــب أن يســعى لتبــدو الشــركة

وظائــف محــددة فــي تخطيــط وتطبيــق اســتراتيجية التســويق ،إال

الشــركة مــن الــورق المســتخدم إلــى شــعار الشــركة وألوانهــا

مــن آليــات الترويــج بوصفهــا عوامــل مســاعدة وآليــات

جيــدة التنظيــم ،و ُتــدار بشــكل اقتصــادي فعــال ،وأن اهتمامهــا

أنهــم جميع ـ ًا يشــكلون فريق ـ ًا متكامــا منــوط بــه الســعي إلــى

المســتخدمة وحتــى زي العامليــن فيهــا يســهم فــي إعطــاء

لالســتفادة ممــا يســمعه اآلخرون مــن المســتهلكين (WORD

الرئيــس ينصــب بصــورة رئيســة وفــي كل الظــروف علــى العنايــة

تنفيــذ هــذه االســتراتيجية .

معلومــات عــن ماهيــة الشــركة وخدماتهــا ،ومــن ثــم تكويــن

 )OF MOUTHعــن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة.

بالعمــاء.

الهويــة البصريــة للشــركة.

علــى ســبيل المثــال ربمــا تنطــوي حملــة إعالنيــة معينــة علــى:

فجميــع موظفــي شــركة التأميــن ابتــداء مــن الحــارس ،مــروراً

وللترويــج دور أساســي فــي توفيــر المعلومــات للمســتهلكين

 -تشــجيع الزبائــن الراضيــن عــن تعاملهــم مــع الشــركة علــى

والموظفيــن وتوضيــح مــا ترغــب الشــركة مــن المســتهلكين

إشــعار اآلخريــن بذلــك.

ومــن الموظفيــن أن يتوقعــوا منهــا ،ولمنحهــم اإلحســاس بــأن

 -توزيع مواد دعائية على العمالء لتوصيلها لغير العمالء.

اختيارهــم كان ســديداً فــي الشــراء منهــا أو العمــل لمصلحتهــا.

 -تشــجيع العمــاء علــى االستفســار عــن منتجــات وخدمــات

وعــادة مــا ُتدعــم اإلعالنــات بكتيبــات دعائيــة تــوزع علــى العمــاء

الشــركة.

المحتمليــن مباشــرة ،أو ُتقــدم لهــم عنــد ذهابهــم لوســطاء

 -توصيــل إعالنــات ودعايــات الشــركة إلــى الجهــات المؤثــرة فــي

ووكالء التأميــن .ويمكــن تعزيــز اإلعــان عــن طريــق إرســال

آراء النــاس.

خطابــات شــخصية للعمــاء لتأكيــد فوائــد الوثيقــة ،وبإرســال

 -توظيــف رضــا الزبائــن وقبولهــم عــن الخدمــات التــي تقدمهــا

مجــات ترويجيــة أو رعايــة مشــاريع عامــة مفيــدة (مثــل بيــوت

الشــركة والترويــج لهــا وللخدمــات التــي تقدمهــا.

العجــزة والمســنين والصناديــق الخيريــة) وهــذا مــا ينــدرج ضمــن

وبصفــة عامــة يجــب أن تكون إعالنات الشــركة واقعيــة وصادقة

مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ،وهــو مفهــوم

فــي جميــع الظــروف مــن دون اســتثناء .حتــى ال تصــل للعميــل

حديــث بالــغ األهميــة ،وخصوص ـ ًا لشــركات الخدمــات وباألخــص

فكــرة مخالفــة للحقيقــة عــن قــدرات الشــركة وخدماتهــا،

شــركات التأميــن.

وعلــى الشــركة دائمـ ًا أن تكــون قــادرة علــى الوفــاء بوعودهــا ،وأن

وبمــا أن العمــاء يواجهــون مشــكالت فــي التعــرف إلــى القيمــة

تعكــس هــذه الوعــود الحقيقــة ال اآلمــال .

الحقيقيــة للخدمــات التــي تقــدم لهــم ،حيــث تبــدو جميــع

كمــا أن اســتخدام اإلعــان فقــط (مــن دون االعتمــاد علــى آليــات

الخدمــات متشــابهة ،فــإن مــا يســمعه العميــل مــن اآلخريــن

أخــرى) لتشــجيع الموظفيــن أو الوســطاء علــى العمــل علــى

عــن الشــركة ( )WORD OF MOUTHلــه تأثيــر كبيــر .وهــذا

تحقيــق أهــداف الشــركة فــي إطــار الخطــط والمفاهيــم العامــة
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شــركات أجنبيــة :الشــركة الهنديــة The Oriental Insurance

وبرأســـمال قـــدره  68مليـــون روبيـــه هنديـــة فـــي دبـــي ،وفـــي
عـــام  1962دخلـــت الـــى الســـوق االماراتـــي الشـــركة الهنديـــة
 The New India Insuranceوذلـــك مـــن خـــال فرعيـــن لهـــا
ف ــي دب ــي وأبوظب ــي وش ــركة The American Life Insurance
أسســـت لهـــا مكتبـــ ًا إقليميـــ ًا فـــي الشـــارقة ،مـــع فرعيـــن فـــي
الشـــارقة وأبوظبـــي وفـــرع واحـــد فـــي كل مـــن دبـــي والعيـــن،
وتبعتهـــم الشـــركة اللبنانيـــة شـــركة التأميـــن العربيـــة
برأس ــمال ق ــدره  51ملي ــون لي ــرة لبناني ــة ،م ــن خ ــال تأس ــيس
مكتـــب رئيـــس للشـــركة فـــي أبوظبـــي وســـتة فـــروع فـــي كل
مـــن أبوظبـــي والعيـــن ودبـــي والشـــارقة ورأس الخيمـــة.
ف ــي ع ــام  1964دخل ــت ش ــركة قط ــر للتأمي ــن الس ــوق اإلمارات ــي،
وفتحــت فرع ـ ًا لهــا فــي دبــي برأســمال قــدره  120مليــون درهــم.
ف ــي ع ــام  1968انضم ــت الش ــركة البريطاني ــة The Northern
 Insuranceإلـــى الســـوق برأســـمال قـــدره مليـــار درهـــم مـــن
خ ــال أربع ــة ف ــروع ف ــي كل م ــن دب ــي وأبوظب ــي والعي ــن ورأس
الخيمـــة .فـــي عـــام  1970شـــهد الســـوق اإلماراتـــي دخـــول
الش ــركات الوطني ــة حي ــث تأسس ــت ش ــركة الش ــارقة الوطني ــة
للتأميـــن وإعـــادة التأميـــن ،وشـــركة دبـــي للتأميـــن برأســـمال
قـــدره  50مليـــون درهـــم لـــكل منهـــا ،وشـــهد العـــام نفســـه
تس ــجيل أول ش ــركة وطني ــة بوصفه ــا وكي ــل تأمي ــن ،ودخ ــول
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ف ــي ع ــام  1972تأسس ــت أبوظب ــي للتأمي ــن برأس ــمال ق ــدره 200
ملي ــون دره ــم ،وكذل ــك ش ــركة الضم ــان اللبناني ــة برأس ــمال
قــدره  50مليــون درهــم ،وشــركة التأميــن األردنيــة المســاهمة
برأســـمال قـــدره  10مالييـــن دينـــار أردنـــي .فـــي عـــام 1974
تأسســـت شـــركة رأس الخيمـــة الوطنيـــة برأســـمال قـــدره 50
ملي ــون دره ــم ،والش ــركة اللبناني ــة االتح ــاد الوطن ــي للتأمي ــن
برأســـمال قـــدره  50مليـــون درهـــم.
فـــي عـــام  1984صـــدر قانـــون رقـــم  9نظـــم عمـــل شـــركات
التأميـــن مـــا زادت نســـبة الشـــركات الوطنيـــة واألجنبيـــة
وازدادت أقســـام وأنـــواع بوالـــص التأميـــن ،وشـــهدت هـــذه
الفت ــرة دخ ــول ش ــركاء وس ــطاء تأمي ــن وإدارة خدم ــات التأمي ــن
ووكالء التأميـــن الـــى الســـوق التأمينـــي اإلماراتـــي .فـــي عـــام
 1988وبموجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم  62تأسســـت جمعيـــة
اإلم ــارات للتأمي ــن الت ــي تض ــم ف ــي عضويته ــا جمي ــع ش ــركات
التأمي ــن العامل ــة ف ــي الدول ــة .ف ــي ع ــام  1993أُنش ــئت اللجن ــة
العليـــا للتأميـــن ممثلـــة مـــن اتحـــاد غـــرف التجـــارة والصناعـــة
ف ــي الدول ــة لتمث ــل ال ــدور الرقاب ــي عل ــى ش ــركات التأمي ــن الت ــي
تك ــون بدوره ــا الجه ــة التنفيذي ــة لسياس ــات اللجن ــة .ف ــي ع ــام
 2007بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  171/29لســـنة 2007
تـــم تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئـــة التأميـــن ،ويتولـــى رئاســـته
وزيـــر االقتصـــاد وفـــي عضويتـــه عشـــرة أشـــخاص مـــن ذوي
الخبـــرة واالختصـــاص.

Impact damage

Non - selection – limit

معيد تأمين متخصص:

حدود المنفعة بدون الفحص الطبي:

االضــرار التــي تلحــق بالممتلــكات الثابتــة نتيجــة الرتطــام

تلجــأ شــركات التأميــن فــي بعــض عقــود التأميــن الصحــي

جســم متحــرك بهــا  ،مثــال علــى ذلــك ارتطــام عجلــة آليــة

الجماعــي الدائــم إلــى قبــول عــدد مــن األفــراد فــي برنامــج

باالســيجة أو جــدران البيــوت.

التأميــن الجماعــي بحــد أعلــى للمنفعــة  ،يثبــت فــي جــدول
الوثيقــة  ،دون النظــر إلــى حالتهــم الصحيــة  ،اي دون اشــتراط

Contract works insurance

اخضــاع كل عضــو فــي البرنامــج لفحــص طبــي لتقريــر ســعر

تأمين أعمال المقاولة:

التأميــن المناســب لحالتــه  .وقــد تقيــد بعــض عقــود التأميــن

يشــبه تأميــن جميــع أخطــار المقاوليــن  .اال ان وثيقــة اعمــال

الفئــة التــي ينطبــق عليهــا هــذا الحــد مــن المنفعــة كأن

المقاولــة مصممــة لتأميــن عقــود المقــاوالت التــي تشــمل

تســتثني مــن يزيــد عمــره عــن ســتين ســنة.

اعمــا ً
ال مدينــة وتركيبــات ميكانيكيــة فــي نفــس الوقــت .
لــذا فــأن هــذه الوثيقــة تجمــع غطائــي وثيقــة جميــع أخطــار

Moral hazard

التركيــب اضافــة إلــى غطــاء المســؤولية المدنيــة بطبيعــة

مؤثر الخطر المعنوي

الحــال.

مؤثــر الخطــر المتعلــق بشــخص طالــب التأميــن والــذي قــد
يزيــد مــن احتمــال تحقــق الخســارة نظــراً لمــا يلحــظ عنــه مــن

Accident frequency

أهمــال أو ســوء إدارة أو عــدم شــعور بالمســؤولية.

معدل وقوع الحوادث  ،تكرار الحوادث:
قياس عدد الحوادث التي تقع خالل فترة زمنية معينة.
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بـــدأ

التأميـــن فـــي االمـــارات عـــام  ،1959وذلـــك بإنشـــاء

ش ــركات باكس ــتانية للس ــوق مث ــل ش ــركة ادمج ــي للتأمي ــن.

أخبار التأمين
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محلية،
عربية،
دولية
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أخبار التأمين المحلية

أخبار التأمين
للمؤمن عليهم .
االقتصادية ،بهدف تقديم الخدمات الفضلى
َّ
واختتمت فعاليات منتدى المال والمصارف والتأمين ،بتوصل المشاركين في المنتدى إلى التوصيات التالية:
 -1دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (بمشاركة الفعاليات االقتصادية وبدعم منها) بإجراءات ميسرة وبضمانة
اجتماعية ،ودمجها باالقتصاد المنظم.

منتدى المال والمصارف والتأمين

 -2تنويع ضمانات القروض ،وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية ،واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة
المنشأة وموجوداتها.
 -3اإلسراع بإطالق مؤسسة ضمان مخاطر القروض ،لدعم عملية تمويل المشاريع.
 -4تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يضمن تعزيز الشفافية والمرونة لتشجيع االستثمار.
 -5التطوير اإلداري والفني للمصارف العامة وإعطاؤها المزيد من االستقاللية ،والعمل على تبسيط اإلجراءات وتطوير الكوادر البشرية.
 -6استكمال إجراءات استصدار قانون االستثمار الجديد.
 -7تشجيع إنشاء صناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية االستراتيجيةُ ،تنشئها شركات قابضة جديدة
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ؤسس لهذا الغرض.
ُت َّ
 -8تفعيل األدوات االدخارية مثل شهادات اإليداع والسندات والصكوك اإلسالمية ،وتشجيع تداولها في سوق دمشق لألوراق المالية.
-9تفعيل قانون التشاركية ،وخاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية ،األمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ (.)BOT
 -10تعزيز نشاط سوق دمشق لألوراق المالية بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة (صناعية وزراعية) ومنحها مزايا تفضيلية.
 -11تحمل الدولة لجزء من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي.

انطلقت

أعمال منتدى المال والمصارف والتأمين تحت رعاية

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ،وذلك يوم األربعاء ( )2018/11/28في
قصر األمويين للمؤتمرات في دمشق ،بمشاركة من االتحاد السوري
لشركات التأمين وشركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية
والمصارف ورجال األعمال .
كان لقطاع التأمين النصيب األكبر في جلسات النقاش في اليوم الثاني
الخميس ( )2018/11/29من منتدى المال والمصارف والتأمين ،حيث أولى
المنتدى أهمية كيرة لقطاع التأمين في المرحلة الحالية والمستقبلية،
وذلك من خالل توسيع دائرة التأمين واألمور التي يشملها قانون التأمين،
إضافة إلى تعاون شركات التأمين مع بعضها لالنطالق وتجاوز العقوبات
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االتحاد السوري لشركات التأمين يشارك في
الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي

تحت

رعاية الدكتور

بشار األسد

رئيس

الجمهورية العربية السورية أقيم معرض دمشق الدولي،
حيث شارك االتحاد السوري لشركات التأمين في الدورة
الستين للمعرض خالل الفترة بين  6و 15أيلول .2018
وتأتي مشاركة االتحاد في هذا المعرض تأكيداً على المشاركة
والحضور في كل الفعاليات واألنشطة االقتصادية المهمة.
وفي تصريح للسيد األمين العام لالتحاد السوري لشركات
التأمين الدكتور محمد عبادة المراد أكد أهمية المشاركة
في هذا المعرض ،وخصوص ًا أننا في مرحلة إعادة اإلعمار،
تأمين ومصارف وشركات إعمار وإكساء ،وهنا يبرز دورنا
بتقديم التسهيالت المتاحة لدعم المشاريع القادمة.
كما تهدف مشاركتنا إلى نشر الوعي والثقافة التأمينية ،وترسيخ مفهوم التأمين لدى المواطن ،عن طريق تقديم برامج تلفزيونية
وإذاعية وحمالت إعالنية منظمة ،تخدم سوق التأمين بشكل عام ،كما قمنا بصناعة أفالم انفوغرافيك عن التأمين الصحي وتأمين
السيارات ،إضافة إلى التأمين الهندسي الذي سيكون عليه تركيز واهتمام كبيرين في المرحلة القادمة.
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حيث تتطلب تكاتف الجهود في القطاع االقتصادي كله ،من
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انعقاد ملتقى مديري التسويق والمبيعات الثاني بالتعاون
مع االتحاد السوري لشركات التأمين

برعاية
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وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،وبالتعاون مع االتحاد السوري
لشركات التأمين؛ أطلقت الجمعية السورية للتسويق فعاليات ملتقى مديري
التسويق والمبيعات الثاني في فندق دمشق -قاعة األمويين وذلك يومي اإلثنين
والثالثاء .2018/10/23-22
افتتحت فعاليات الملتقى بكلمة ألقاها الدكتور محمد عبادة المراد أمين عام االتحاد
السوري لشركات التأمين وسط حضور ومشاركة من مديري التسويق والمبيعات
وأصحاب الفعاليات االقتصادية والمديرين التنفيذيين للشركات المشاركة.
ثم تبعها جلسة حوار مميزة ترأسها كل من الدكتور محمد عبادة المراد ،والدكتور
فادي عياش ،والدكتور عالء األصفري ،تحدثوا خاللها عن إستراتيجيات التسويق
ودورة حياة المنتج.
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تكريم الطالب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة

قام

االتحاد السوري لشركات التأمين بالتعاون مع نقابة المهندسين فرع حماة بتكريم الطالب المتفوقين في الشهادة

الثانوية العامة من خالل تقديم شهادات تقدير ومنح الطالب العشرة األوائل عقود تأمين على الحياة (حوادث شخصية) وذلك في
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صالة نقابة المهندسين في مدينة حماة ،األربعاء . 2018/9/26
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أخبار التأمين العربية
رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين شخصية العام

حصل

السيد خالد سعود الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة

السورية الكويتية للتأمين والمدير التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين
على جائزة «شخصية العام» خالل الدورة الخامسة من حفل توزيع «جوائز

وفق ًا
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قطاع التأمين في الشرق األوسط» الذي أقيم في دبي

لبنان موطن ألكبر عدد من شركات التأمين في المنطقة
لبيانات جمعتها صحيفة البيان،

يوجد في لبنان أكبر عدد من شركات التأمين
(  50شركة) في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
يتبع لبنان مصر التي لديها  36شركة تأمين،
و السعودية التي لديها .34

اطالق «جائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية»

صرح

المهندس ماجد سميرات رئيس االتحاد األردني

لشركات التأمين ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة

بدورته السابعة لعام  2019أن اللجنة قد قررت في اجتماعها األخير
استحداث جائزة تأمينية بعنوان «جائزة مؤتمر العقبة للبحوث
التأمينية» حول التأمين االلكتروني وذلك بمناسبة مرور عشر
سنوات على انطالق مؤتمر العقبة الدولي السابع للتأمين المنوي
عقده في مدينة العقبة للفترة من  2019/4/17-15بالتعاون ما بين
االتحاد االردني لشركات التأمين واالتحاد العام العربي للتأمين.
وأضاف المهندس ماجد أن موضوع البحث الذي سيقدم للجائزة
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What Is an Insurance Endorsement?

A

في دورتها األولى سيكون حول «التأمين االلكتروني» نظرا ألهمية هذا الموضوع وضرورة االستثمار به من كل من شركات التامين
.العربية والمحلية على حد سواء
) صفحة تأمينية15(  وبحد ادنى للبحث2019/3/1 وحددت اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة آخر موعد إلستالم البحوث التأمينية في
 حيث سيتم تقييم البحوث المقدمة بمنتهى الشفافية والنزاهة من،والذي يمكن تقديمه اما باللغة العربية او اللغة االنجليزية

An insurance endorsement is an amendment or

خالل لجنة مختصة بالتأمين التي ستقوم باختيار االبحاث الثالثة الفائزة بالجائزة وعلى ان تقوم اللجنة بدعوة مقدمي االبحاث الثالثة

addition to an existing insurance contract which
changes the terms or scope of the original policy.

» كضيوف شرف بحيث يتحمل االتحاد األردني لشركات التأمين تغطية2019 الفائزة لحضور المؤتمر الدولي السابع «مؤتمر العقبة

Endorsements may also be referred to as riders. An

.رسوم وكلف اشتراكهم في المؤتمر وأجور اقامتهم في الفنادق خالل فترة المؤتمر اضافة لمنحهم جائزة مالية رمزية

insurance endorsement may be used to add, delete,

 والثالث سيتم خالل حفل افتتاح المؤتمر يوم االثنين الموافق، الثاني،وقررت اللجنة التنظيمية أن اإلعالن عن اسم الفائز األول

exclude or otherwise alter coverage. An insurance

 بحيث سيتم تسليم الجائزة بحضور كافة المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل االعالم المرئية والمقروئة والمسموعة2019/4/15

endorsement may be issued mid-term, at the time of

) دوالر امريكي2000(  دوالر امريكي) والجائزة للفائز الثاني بمقدار3000(  علما بأن الجائزة للفائز االول ستكون بمقدار،العربية والمحلية

purchase, or at renewal. The insurance endorsement

. ) دوالر امريكي1000( والجائزة للفائز الثالث ستكون بمقدار

is a legally binding amendment to the insurance

أخبار التأمين العالمية

contract.
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What is the purpose of an insurance endorsement?
The purpose of an endorsement is a policy change.
Insurance companies create endorsements to offer

insurance endorsemen

options to insureds to add coverage or increase
coverage limits, but insurers may also issue special

When an insurance endorsement reduces or deletes

endorsements to limit or restrict coverage. Insurance

coverage

endorsements are used in property and casualty

If you get an endorsement in the mail, or from your

insurance.

insurance company and do not know what it is about,

How long is an insurance endorsement valid?

make sure you call your insurance representative

An endorsement alters the policy and becomes part

and find out.

المؤتمر الثالث للتأمين الرقمي في الس فيغاس
.الرقمية في مرحلتها الثانية

الثورة

الـــروبــوت يــحـــل مــكـــان وســـــيط التـــأميـن والذكاء
.االصطناعي مكان االكتواري
صرح دانيال شرايبر مؤسس شركة التأمين الرقمية ليمونايد

of your legal insurance contract. It remains in force

LEMONADE DIGITAL INSURANCE(

until the expiry of the policy and may renew under the

Endorsements can also remove or limit coverage. For

(خالل المؤتمر

same terms and conditions as the rest of your policy.

example, limiting liability to the premises, or excluding

 إن، الثالث للتأمين الرقمي الذي انعقد في الس فيغاس

The exception to this is if the endorsement specifies a

water damage to your property, or increasing your

التأمين الرقمي ينتقل إلى المرحلة الثانية من الثورة التأمينية

specific term which the endorsement is valid.

deductible . These situations reduce coverage and can

 واضاف.ACT 2 OF INSURTECH REVOLUTION الرقمية

Basics of an Insurance Endorsement

also be issued as company mandated endorsements

BROKERS  المرحلة الثانية تتم باستبدال وسطاء التأمين:

An insurance endorsement is a policy change that

based on underwriting concerns.

 والخبراء االكتواريين بآالت الذكاءROBOTS بالروبوت

may
Insurance endorsements may provide important
1- Add to the coverage of an insurance policy

advantages or limitations to your policy, make sure

2- Limits or deletes coverage of a policy

to understand what endorsements are available

3- Adds or deletes people and locations on an

for a policy along with how that endorsement can

insurance policy

change your current insurance policy by asking your

4- May be added mid-term

insurance representative.

A.I. االصطناعي

5- Premiums may be adjusted as a result of an
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general average and salvage charges, strikes,

Types of Cargo Insurance Coverage

riots, etc.

Different cargo insurance policies available for

Trade coverage covers the insurance needs of

transporting cargo by land, sea, or air.

the various type of cargoes of general nature.

Common types of cargo insurance are;

A number of commodities and foodstuff provide

- All Risk : All Risk policy typically covers any

for particular hazards. Institute of London

physical loss or damage from external causes,

Underwriters (ILU) have adopted uniform trade

with some exclusions listed.

practices.

This policy should cover include collision with an

Which are followed by other insurers for

external object, jettison, train derailment, truck

insurance of cocoa, coffee, cotton, fats oil knots,

overturning, deliberate destruction, improper

hides, skins, leather, metal, oilseeds, sugar, tea

stowage by ship owners, theft, and acts of God

and so is assured under a standard policy.

(e.g. earthquake, lightning strike).

E-promoting of insurance

By: Maher Sinjer
Every day we perceive the influence of the social
media on our daily life, this influence might be positive

There is separate insurance of coal, Jute,
Rubber, tanker, bulk oil, frozen products.

- Free of Particular Average (FPA ) : FPA or

F

or negative based on its aspects and consequences.
The social media became a reality which must be

Following aspects are covered under the

Free of Particular also known as a Named Peril

taken into our account.

benefits of this insurance:

policy, lists exactly what is covered by the policy.

Syrian insurance companies started to use the social

- Damages due to inappropriate packing.

Usually, theft is not covered by FPA policy. FPA

media for different purposes, some of those purposes

- Infestation.

usually covers collision, stranding, burning,

keeping connected to their insured, activating PR

are connecting with far away segment of the market,

- Cargo abandonment.

sinking, train derailment, truck overturning, and

activities through using the suitable application, etc.

- Customs rejection.

some acts of God

The existing of insurance companies on the

- Employee’s dishonesty.

- Shipment – by – shipment : shipment – by

social media became a necessity with different

- Damages due to Collision.

– shipment insurance coverage through the

benefits to the company more than other, and how

concentration on which social media will provide

- Damages due to Heavy weather, Sinking,

carrier who is shipping your goods .

many followers will follow the company page, which

Derailment.

However; there may be certain exclusions,

company brand.

of this social media will have positive effects on

- Non-delivery.

including defects in the transportation vessel,

I call the mentioned purposes from existing on

- Theft.

criminal acts on the part of the vessel’s crew,

main purposes are increasing company revenue

- Fire.
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acts of God, and acts of war.

social media “traditional purposes”. The declared
by targeting new sales opportunity, targeting job
searchers and the publicity.

Those purposes are not enough to get the planned
goals and each company must think out of the box.
By example: changing your status on Facebook from
single to married must push insurance company to
offer you some new products, it will not be sufficient
to congratulate you only.
Any communication must have two ways, the sent
message and the feedback. Insurance Company
on social media must concentrate on both
communication ways, and sometimes the feedback
considered more importance than the sent message
because it will enforce the insurance company to
modify its message or the used social media.
The selection between social media must be the key
question before launching up any campaign on social
media, since we need to measure the effect of our
message and monitor the coming news about the
company.
The question is which tool is more effective Facebook
or tweeter and the answer will depend on company
vision and goals.
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Cargo Insurance

What is ‹Business Interruption Insurance›?
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B

Business interruption insurance is a form of insur-

- Extra Expenses. Business interruption insurance

ance coverage that replaces business income lost as

will provide reimbursement for reasonable expenses

a result of an event that interrupts the operations of

(beyond the fixed costs) that allow the business to

the business, such as fire or a natural disaster. Busi-

continue operating while the business gets back on

ness interruption insurance is not sold as a separate

solid footing.

policy, but is either added to a property/casualty pol-

- Civil Authority Ingress / Egress. A business interrup-

icy or included in a comprehensive package policy.

tion event may result in a government-mandated closure of business premises that directly causes finan-

C

Cargo Insurance provides coverage against all

What Business Interruption Insurance Covers :

cial loss. Examples include forced closures because

- Profits. Based on prior months’ performance, a pol-

of government-issued curfews or street closures re-

icy will provide reimbursement for profits that would

lated to a covered event.

have been earned.

- Employee wages. This is essential if a business

- Fixed Costs. These can include operating expens-

doesn’t want to lose employees while shut down.

es and other incurred costs of doing business.

This coverage can help a business owner make pay-

Also, known as Freight Insurance, it covers

- Temporary Location. Some policies cover the costs

roll when you’re unable to operate.

transits carried out in water, air, road, rail,

involved with moving to and operating from a tempo-

- Taxes. Businesses are still required to pay taxes,

rary business location.

even when disaster hits. This can help you pay your

registered post parcel, and courier.

- Commission & Training Cost. In the wake of a busi-

taxes on time.

ness interruption event, a company will often need

- Loan payments. Loan payments are often due

example, wares, merchandise, property, goods

to replace machinery and retrain personnel on how

monthly. Business Interruption coverage can help

and so on. Duration of the risk of attaching from

to use it. Business interruption insurance may cover

you make those payments even when you can’t gen-

these costs.

erate income.
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risks of physical loss or damage to freight during
the shipment from any external cause during
shipping, whether by land, sea or air.

The cargo may be of any description, for

the time the goods leave the warehouse or

another place of storage at the placement of the
policy for the commencement of transit.
Freight is to be payable for the carriage of
cargoes or if the vessel, is chartered, the money
to be paid for the use of the vessel. The carriage
is unable to earn freight if the goods or properties
(cargoes) are not safely transported.
Importance of Cargo Insurance
Cargo insurance has coverage of loss or damage
caused by war, civil war, revolution, rebellion,
insurrection or civil strife or any hostile act,
capture, seizure, arrest, restraint detainment,
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عندمــا

نتكلــم عــن التأميــن ،فإننــا حكمــ ًا نتكلــم

عــن إدارة الخطــر ،وهــي بمفهومهــا العــام غالبــ ًا مــا تكــون
مجهولــة لكثيــر مــن العامليــن فــي قطــاع التأميــن أو
المؤمنيــن ،فالغايــة مــن إدارة الخطــر هــي تخفيــف األخطــار
ِّ
الناجمــة عــن مؤثــرات خطــر ال منــاص منهــا ،عبــر التحديــد
األمثــل ألجهــزة التحذيــر والســامة ،وإجــراءات الســيطرة
علــى الخطــر مثــل الخطــط الطارئــة وأعمــال الطــوارئ.
بعــد تحديــد مؤثــرات الخطــر وتقييمهــا وتحليلها يتعيــن توزيع
إدارتهــا علــى واحد أو أكثــر من األطراف المختلفــة إلبقائها تحت
الســيطرة ،ومنــع تحقــق أي عواقــب ضــارة ،ومــن ثــم تقليــص

بقلم الدكتور محمد عباده المراد

مــدى خطــر وقــوع أي ضــرر .وهــذا التوزيع جــزء من عمليــة إدارة

أمين عام
االتحاد السوري لشركات التأمين

الخطــر ،وينبغــي إجــراؤه بمــا ينســجم مــع القواعــد المناســبة.
بعــد تشــخيص مؤثــرات الخطــر ،يتعيــن إجــراء تحليــل
لحســاب احتماليــة حصولهــا وتأثيراتهــا إذا تجســدت
ِّ
مؤثــر خطــر وكل
فــي حــوادث .يتعيــن دراســة كل
خطــر ،مــن زاويــة تحديــد إن كان تخفيفــه ممكنــ ًا أم
ال .إذا كان ذلــك ممكنــ ًا ،هــل العمليــة مبــررة ماليــ ًا؟
يتعيــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال مــن جانــب المؤ َت َمنيــن علــى
صنــع القــرار ،والذيــن يجــب عليهــم الحكــم علــى المنافــع
والطــرق البديلــة الســتخدام المــوارد المتاحــة ،مــع األخــذ
باالعتبــارات التقنيــة والوقــت المتــاح ،إضافــة للمــوارد
الماليــة والمالمــح الخاصــة التــي يتعيــن المحافظــة عليهــا.
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