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افتتاحية العدد

يتســاءل الكثيــرون دومــًا عــن الفــرق بين الــدور الــذي يؤديه 

كلٌّ مــن هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن المحدثــة بموجــب 

المرســوم التشــريعي رقــم 68 لعــام 2004 واالتحــاد الســوري 

لشــركات التأميــن المحــدث بموجــب المرســوم التشــريعي 

رقــم 43 لعــام 2005، ومــا أهــداف صالحيــات وواجبــات كلٍّ 

ــا؟ منهم

ــاع  ــم قط ــي تنظي ــل ف ــي تتمث ــة فه ــداف الهيئ ــبة أله بالنس

يكفــل  بمــا  عليــه،  واإلشــراف  التأميــن  وإعــادة  التأميــن 

تطويــر وتعزيــز دور صناعــة التأميــن فــي ضمــان األشــخاص 

علــى  واإلشــراف  المســؤوليات،  وتغطيــة  والممتلــكات، 

تجميــع المدخــرات الوطنيــة التــي يتيحهــا النشــاط التأمينــي 

فــي  االقتصاديــة  التنميــة  لدعــم  واســتثمارها  وتنميتهــا 

ــوق  ــة حق ــن حماي ــا يضم ــورية، بم ــة الس ــة العربي الجمهوري

ويوفــر  والمســتثمرين،  والمســتفيدين  لهــم  ــن  المؤمَّ

األغطيــة التأمينيــة لحمايــة هــذه الحقــوق، وأمــا بالنســبة 

ألهــداف االتحــاد فهــو يهــدف إلــى رعايــة مصالــح أعضائــه، 

وتطبيــق قواعــد ممارســة المهنــة وتمثيلهــم لــدى أي جهة 

فيمــا يتعلــق بأعمــال التأميــن، وإلــى تقويــة الروابــط بيــن 

شــركات التأميــن وإعــادة التأميــن الســورية وتقويــة التعــاون 

بينهــا بمــا يتماشــى مــع أحــكام المرســوم التشــريعي 43 

.2005 لعــام 

مــن  كاًل  أولــى  قــد  الســوري  ع  المشــرِّ أن  نجــد  تقــدمَّ  ممــا 

جناحــي قطــاع التأميــن؛ هيئة اإلشــراف علــى التأميــن واالتحاد 

ــاًل،  ــقًا ومكم ــًا متناس ــن دوراً مهم ــركات التأمي ــوري لش الس

حيــث يكمــل الواحــد اآلخــر ســواء تجــاه الشــركات أو تجــاه 

الغيــر أو تجــاه كّل منهمــا، حيــث يكــون الهــدف واحــداً وهــو 

ــتويات. ــل المس ــى أفض ــورية إل ــن الس ــوق التأمي ــاء بس االرتق

بقلم المهندس إياد زهراء
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين
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بلغــت  حصيلــة تعامــالت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة نحــو 25.9 مليــار ليــرة فــي عــام 2018، وهــو أعلــى رقــم تحققــه 
ــو 31  ــة نح ــهم المتداول ــة األس ــت كمي ــداول وبلغ ــة ت ــد 244 جلس ــام 2018 عق ــالل ع ــم خ ــام 2009، وت ــي ع ــا ف ــذ انطالقته ــوق من الس

مليــون ســهم بواقــع 22 ألــف صفقــة تقريبــًا، وبلــغ معــدل التــداول فــي الجلســة الواحــدة نحــو 106 مالييــن ليــرة، ويبلــغ عــدد الشــركات 

ــن  ــاع التأمي ــي قط ــت ف ــي، وس ــاع المصرف ــي القط ــركة ف ــى 14 ش ــات إل ــب القطاع ــركات حس ــذه الش ــم ه ــركة، تنقس ــة 24 ش المدرج

وشــركتي خدمــات وواحــدة فــي الصناعــة وأخــرى فــي الزراعــة. وبلغــت القيمــة الســوقية لهــذه الشــركات نهايــة 2018 نحــو 667 مليــار 

ليــرة ســورية أي بزيــادة نســبتها نحــو 3.3 % علــى القيمــة الســوقية فــي نهايــة عــام 2017.

واســتحوذ ســهم بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي علــى مــا نســبته 60% مــن تعامــالت الســوق الماليــة فــي عــام 2018 أو مــا 
يعــادل 15.5 مليــار ليــرة ســورية، وقــد تــم إدارج شــركة ســيرياتيل وبــدأ التــداول علــى أســهمها ابتــداء مــن 10 كانــون الثانــي 

2019، ليرتفــع عــدد الشــركات المدرجــة إلــى 25 شــركة.

والبــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن إجمالــي قيمــة التــداول تشــمل قيمــة الصفقــات الضخمــة التــي عقدتهــا الســوق وهــي 33 
صفقــة، بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة نحــو 11.3 مليــار ليــرة، وتتــم الصفقــات الضخمــة فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي 
فتــرات محــددة، تلــي فتــرة التــداول المســتمر، وتســتمر هــذه الصفقــات مــدة 15 دقيقــة، والحــد األدنــى لقيمــة الصفقــة 
ــوق،  ــاص بالس ــي الخ ــداول اإللكترون ــام الت ــق نظ ــن طري ــات ع ــذه الصفق ــم ه ــورية، وتت ــرة س ــون لي ــو 25 ملي ــة ه الضخم

أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية في 2018

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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ــدود  ــن الح ــم ضم ــة تت ــات الضخم ــعار الصفق ــًا أن أس علم
أو  الوســطي  الســعر  فــي  تؤثــر  وال  المحــددة  الســعرية 
فــي الســعر المرجعــي الخــاص بالورقــة الماليــة التــي تــم 

ــا. ــذ عليه التنفي

وبالمقارنــة مــع أحجــام التــداول في عــام 2017 فقــد تطورت 
بشــكل كبيــر جــداً بلــغ نحــو 105% حيــث كان إجمالــي قيمــة 

التــداول فــي 2017 نحــو 12.6 مليــار ليــرة.

ومــع نهايــة عــام 2018 أغلــق المؤشــر العــام للســوق علــى 
ــو %3.5  ــا نح ــبة مقداره ــًا بنس ــة مرتفع ــتوى 6190 نقط مس

عــن إغــالق العــام الســابق 2017.

ــوق  ــهمها بس ــة أس ــن المدرج ــركات التأمي ــدد ش ــغ ع يبل
ــركات  ــت ش ــة 2018 س ــى نهاي ــة حت ــألوراق المالي ــق ل دمش
المتحــدة   - للتأميــن  الوطنيــة   - ســورية  »أروب  وهــي 
الســورية   - التكافلــي  للتأميــن  العقيلــة   - للتأميــن 
الكويتيــة للتأميــن - ســوليدارتي للتأميــن« مــن أصــل 24 

الســوق. شــركة مدرجــة أســهمها فــي 

التأميــن  قطــاع  أن  إلــى  دمشــق  بورصــة  بيانــات  تشــير 
اســتحوذ علــى نحــو 3.3% مــن إجمالــي حجــم تــداول جميــع 
الشــركات المدرجــة، وبقيمــة وصلــت إلى نحــو 866 مليون 
ليــرة، وكان واضحــًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى 
ســهمي العقيلــة للتأميــن التكافلــي 480 مليــون ليــرة، 

ــرة. ــون لي ــن 291 ملي ــدة للتأمي ــركة المتح ــهم الش وس

ويشــير تقريــر التــداول إلــى ارتفــاع جميــع أســعار أســهم 
شــركات التأميــن المدرجــة فــي البورصــة حتــى نهايــة 2018 

ــابق 2017. ــام الس ــالق الع ــة بإغ مقارن

فقــد ارتفــع ســهم الشــركة المتحــدة للتأميــن بنســبة 
14.7% وأغلــق نهايــة 2018 علــى ســعر 479 ليــرة ســورية 

قيمتــه  ومــا  ســهم  ألــف   664 نحــو  بلــغ  تــداول  بحجــم 
ــورية  ــركة الس ــهم الش ــا س ــورية، أم ــرة س ــون لي 291 ملي
 ،%27.6 بنســبة  ارتفــع  فقــد  )آروب(  للتأميــن  الدوليــة 
ــم  ــورية بحج ــرة س ــعر 343 لي ــى س ــة 2018 عل ــق نهاي ليغل
تــداول بلــغ نحــو 10 آالف ســهم ومــا قيمتــه 3.7 مالييــن 
ليــرة ســورية، بينمــا بلغــت قيمــة التــداول علــى ســهم 
مليــون   75 نحــو  للتأميــن  الوطنيــة  الســورية  الشــركة 
ســهم،  ألــف   148 إلــى  وصلــت  أســهم  وبكميــة  ليــرة، 
ــورية،  ــرة س ــتوى 478 لي ــى مس ــهم عل ــعر الس ــق س وأغل
مرتفعــًا بنســبة مقدارهــا 53% نهايــة 2018، فــي حيــن ارتفــع 
ــبة %17.4،  ــي بنس ــن التكافل ــة للتأمي ــهم العقيل ــعر س س
وأغلــق نهايــة 2018 علــى ســعر 442 ليــرة ســورية، وبلغــت 
أو  ســهم  مليــون   1.3 نحــو  المتداولــة  أســهمه  كميــة 
ــركة  ــهم ش ــا س ــورية، أم ــرة س ــون لي ــه 480 ملي ــا قيمت م
ــتوى 268  ــى مس ــق عل ــد أغل ــن فق ــي للتأمي ــاد التعاون االتح
ليــرة ســورية، مرتفعــًا بنســبة مقدارهــا نحــو 108%، وبحجــم 
تــداول بلــغ نحــو 43 ألــف ســهم أو مــا قيمتــه 9.6 مالييــن 
ليــرة ســورية، فــي حيــن بلغــت كميــة األســهم المتداولــة 
علــى أســهم الشــركة الســورية الكويتيــة للتأميــن نحــو 16 
ألــف ســهم، ومــا قيمتــه 6.5 مالييــن ليــرة ســورية، وارتفــع 
ســعر الســهم بنســبة 18%، ليغلــق مــع نهايــة تعامــالت 
البورصــة الســورية فــي عــام 2018 علــى ســعر 399 ليــرة 

ســورية.

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

النسبة من القيمة%القيمة ل.سالقطاع

%24,988,035,74096.5قطاع المصارف

%866,163,9083.3قطاع التأمين

%00.0قطاع الزراعة

%26,298,0490.1قطاع الصناعة

%21,936,2470.1قطاع الخدمات

%25,902,433,945100المجموع

نسبة التغيرالتغيرالقيمة الحاليةالقيمة السابقةالمؤشر

DWX5,9836,190207.383.47%
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6

أداء شركات التأمين المدرجة في بورصة دمشق في العام 2018

رمز 
الشركة

سعر اإلغالق اسم الشركة
نهاية 2018

سعر اإلغالق 
نهاية 2017

التغير عن سعر 
حجم التداول/نسبة التغير%اإلغالق السابق/ل.س

سهم
قيمة التداول/

عدد الصفقاتل.س

UIC479417.561.514.7664,369291,211,59693الشركة المتحدة للتأمين

AROP343.1826974.1827.610,0673,693,90831السورية الدولية للتأمين - أروب

NIC478.65312.5166.1553.2148,07974,774,438180الشركة السورية الوطنية للتأمين

ATI442.35376.7365.6217.41,289,604480,327,7031,923شركة العقيلة للتأمين التكافلي

SAIC268.59129.25139.34107.843,0929,667,41882االتحاد التعاوني للتأمين

SKIC399338.2560.7518.016,0946,488,84662الشركة السورية الكويتية للتأمين

2,171,305866,163,9082,371اإلجمالي

ريبور تاج
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مالك البطرس 
مدير عام الشركة المتحدة للتأمين
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الشـركة  أداء  تقّيمـون  كيـف 

المتحـدة للتأميـن خالل عـام 2018؟ 

هـذا  المسـتقبلية  توقعاتكـم  ومـا 

العـام؟

الشـركة  حققتهـا  التـي  النتائـج  إن 

مسـتوى  تعكـس   2018 عـام  خـالل 

األداء المميـز للشـركة، والمهنيـة 

العاليـة لهـا فـي عملهـا، ويعـد عـام 

2018 مـن األعـوام التـي حققـت فيها 

جميـع  علـى  نوعيـة  قفـزة  الشـركة 

الشـركة  حافظـت  حيـث  الصعـد، 

علـى قدرتها العاليـة بتقديم أفضل 

الوفـاء  وعلـى  التأمينيـة  الخدمـات 

حملـة  لـدى  التزاماتهـا  بجميـع 

اسـتطاعت  ذاتـه  وبالوقـت  الوثائـق، 

األسـهم  حملـة  ثقـة  علـى  الحفـاظ 

مسـاهميها. وجميـع 

إلـى   2019 عـام  خـالل  نتطلـع 

المهنيـة  علـى  المحافظـة 

واالحترافيـة فـي األداء، والعمل على 

رفـع حجـم أقسـاط الشـركة وزيـادة 

المحافظـة  مـع  السـوقية،  حصتنـا 

أنـواع  جميـع  بيـن  التـوازن  علـى 

التأميـن داخـل محفظتنـا التأمينية، 

وبالرؤيـة ذاتها التـي عملنا بها خالل 

عـام 2018 إذ نسـعى إلـى الربحيـة مـن 

االكتتـاب، ولـن يكـون هدفنـا حجـم 

فقـط. األقسـاط 

ماهـو إجمالـي إيـراداِت المتحـدِة عـن 

ـركُة  الشَّ حّقَقـت  وهـل  2018؟  عـام 

مقارنـًة  أقسـاِطها  حجـِم  فـي  نمـواً 

2017؟ بالعـام 

المكتتبـة  األقسـاط  حجـم  بلـغ 

 2018 خـالل  للشـركة 

بلغـت  و  ل.س(   1.032.766.469(

 2017 عـام  بــ  مقارنـًة  النمـو  نسـبة 

)19%( و ذلـك بعـد اسـتثناء أقسـاط  

حيـث  للسـيارات،  اإللزامـي  التأميـن 

انخفضـت أقسـاط التأميـن اإللزامـي 

فـي عـام 2018 بمبلـغ )219.088.984 

ل.س( نتيجـة تعديـل الحـد األقصـى 

لالكتتـاب فـي فـرع التاميـن اإللزامـي 

الصـادرة  األخيـرة  للقـرارات  وفقـًا 

عـن هيئـة اإلشـراف علـى التأميـن و 

التـي أدت لحرمـان شـركات التأميـن 

فـي  العادلـة  حصتهـا  مـن  الخاصـة 

إلـى  تحويلهـا  و  اإللزامـي  التأميـن 

المؤسسـة العامـة للتأميـن. بينمـا 

ملحـوظ  نمـو  الشـركة  حققـت 

لمعظـم  المكتتبـة  األقسـاط  فـي 

التأميـن  )باسـتثناء  التأميـن  فـروع 

الزيـادة  هـذه  وتركـزت  اإللزامـي( 

بشـكل رئيسـي فـي تأمينـات الحيـاة 

الحـوادث  وتأميـن  الحريـق  وتأميـن 

. مـة لعا ا

شـركات  أعمـال  لتقريـر  وفقـًا 

الربـع  لنهايـة  السـورية  التأميـن 

عـن  الصـادر   2018 عـام  مـن  الثالـث 

التأميـن،  علـى  اإلشـراف  هيئـة 

أعلـى  تمتلـك  شـركتكم  أن  نجـد 

الحريـق  تأميـن  مـن  أقسـاط  نسـبة 

والهندسـي بيـن الشـركات الخاصـة، 

عقـود  فـي  المتحـدة  يميـز  الـذي  مـا 

التأميـن؟ مـن  النوعيـن  هذيـن 

إن االكتتـاب فـي تأميـن الممتلـكات 

الهندسـي  والتأميـن  )الحريـق( 

غالبـًا مـا يتطلـب احترافيـة بالعمـل 

وعالقـة مميزة مع معيدي التأمين، 
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وبالوقـت ذاتـه ثقـة طالبـي التأميـن 

وباختصـار  التأميـن،  شـركة  فـي 

هـذا مـا ميـز الشـركة المتحـدة عـن 

وانعكـس  السـوق  فـي  منافسـيها 

علـى نتائـج الربـع الثالـث لعـام 2018، 

للسـوق  متابـع  ألي  سـيتضح  كمـا 

علـى  اطالعـه  خـالل  مـن  السـوري 

 2018 عـام  نهايـة  فـي  السـوق  نتائـج 

قـد  للتأميـن  المتحـدة  الشـركة  أن 

حققـت نمـواً في األقسـاط في جميع 

التأميـن. أنـواع 

هـل  الجغرافـي،  توزعكـم  عـن  مـاذا 

تخططـون لفتـح مراكـز جديـدة؟ أو 

مغلقـة؟  كانـت  مراكـز  فتـح  إعـادة 

للتوسـع  خطـط  لديكـم  وهـل 

الجغرافـي فـي المسـتقبل القريـب؟

معظـم  فـي  حاليـًا  نتواجـد 

المقـر  إلـى  إضافـة  المحافظـات 

دمشـق،  فـي  للشـركة  الرئيـس 

)حلب-الالذقيـة- فـي  فـروع  لدينـا 

طرطوس-حماة-السويداء(، 

فـرع  افتتـاح  إعـادة  سـيتم  وقريبـًا 

حمـص،  محافظـة  فـي  الشـركة 

الظـروف  وبسـبب  الحـال  وبطبيعـة 

التـي مـر بهـا بلدنـا الحبيـب سـورية، 

اضطـرت الشـركة إلـى إغـالق بعـض 

اسـتعداد  علـى  ولكننـا  فروعهـا 

تفعيلهـا  وإعـادة  مجـدداً  لفتحهـا 

مناسـبة. الظـروف  تكـون  عندمـا 

التـي  والمعوقـات  التحديـات  مـا 

الحاليـة؟  الفتـرة  خـالل  تواجهونهـا 

المسـتقبلية  توقعاتكـم  ومـا 

لسـوق التأميـن السـوري فـي مرحلة 

اإلعمـار؟ إعـادة 

جميـع  أن  أعتقـد  عـام  بشـكل 

فـي  العاملـة  التأميـن  شـركات 

حاليـًا  تواجـه  السـوري  السـوق 

ذاتهـا  والمعوقـات  التحديـات 

وخاصـة تلـك المرتبطـة بالعقوبـات 

الجائـرة والظالمـة المفروضـة علـى 

سـورية، والتـي بموجبهـا تـم حظـر 

مـن  السـوري  السـوق  مـع  التعامـل 

وخاصـة  التأميـن  معيـدي  معظـم 

مـا  نوعـًا  أضعـف  مـا  األوروبييـن 

لشـركات  االكتتابيـة  القـدرة 

التأميـن، وأصبحـت الشـركات تجـد 

بعـض  تأميـن  إعـادة  فـي  صعوبـة 

أنـواع التأميـن، إال أننـا فـي المتحـدة 

شـركائنا  مـن  وبدعـم  للتأميـن 

الحصـول  مـن  تمكنـا  اإلقليمييـن 

التأميـن  إعـادة  تغطيـات  علـى 

مـن  أعمالنـا  لتغطيـة  المطلوبـة 

أصحـاب  تأميـن  معيـدي  خـالل 

وسـمعة  وخبـرة  عالمـي  تصنيـف 

جيـدة، وهذا ما تؤكده نتائج أعمالنا 

تعتمـد  التـي  التأميـن  أنـواع  فـي 

بشـكل رئيـس علـى إعـادة التأميـن 

كتأميـن الممتلكات/الحريـق حيـث 

للتأميـن  المتحـدة  الشـركة  تحتـل 

المركـز األول بين شـركات التأمين 

السـوري. السـوق  فـي 

اإلعمـار  إعـادة  لمرحلـة  بالنسـبة 

األخـذ  تـم  فقـد  قريبـة،  نراهـا  التـي 

نرى أن نشر الوعي التأميني 
بمفهومه الصحيح يعود 

بالنفع على جميع األطراف 
ذات الصلة في وثيقة 

التأمين

,,

,,
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خطـط  وضـع  أثنـاء  االعتبـار  بعيـن 

للشـركة  المسـتقبلية  العمـل 

حجـم األعمـال المرتقبة في السـوق 

السـوري وأنواع التغطيات التأمينية 

الجديـدة التـي مـن المتوقـع أن يتـم 

التأميـن،  شـركات  مـن  طلبهـا 

للوصـول  نعمـل  الخصـوص  وبهـذا 

مـن  ممكـن  مسـتوى  أفضـل  إلـى 

تقديـم  فـي  والمهنيـة  االحترافيـة 

علـى  ونعمـل  التأمينيـة،  خدماتنـا 

مسـتوى  ورفـع  أدواتنـا  تطويـر 

عالقـات  وخلـق  الوظيفـي  كادرنـا 

اسـتراتيجية ومدروسـة مـع معيدي 

التأميـن، وذلك لنكـون قادرين على 

تلبيـة المتطلبات الجديدة للسـوق 

األزمـة. بعـد  مـا 

إدارتكـم  تحـت  جديـدة  انطالقـة 

لشـركة المتحـدة للتأميـن، ما الذي 

ومـا  غيرهـا؟  عـن  إدارَتكـم  يميـُز 

إضافُتـُه؟ ـت  تمَّ الـذي 

تحمـل الشـركة المتحـدة للتأميـن 

وتعـد  سـورية،  فـي  األول  الترخيـص 
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خاصـة  تأميـن  شـركة  أول  أيضـًا 

سـورية،  فـي  نشـاطها  مارسـت 

وظيفيـًا  كادراً  الشـركة  وتمتلـك 

وجـود  إلـى  إضافـة  ومحترفـًا،  مدربـًا 

عالـي  وإجـراءات  سياسـات  نظـام 

أفضـل  الشـركة  وتتبـع  المسـتوى، 

مجـال  فـي  المهنيـة  الممارسـات 

الحوكمة، وبالنسـبة لتسلمي إدارة 

الشـركة، فهذا شـرف كبير لي، وهنا 

أود أن أشـكر مجلـس إدارة الشـركة 

الشـركة  بـإدارة  ثقتـه  منحـي  علـى 

مـن  وأسـعى  للتأميـن،  المتحـدة 

خـالل وجـودي في هـذا المركـز إلى أن 

أعـزز روح العمـل كفريـق واحـد، وأن 

أوظـف خبرتـي ومعرفتـي فـي مجـال 

إلـى  بالشـركة  للوصـول  التأميـن 

ممكـن. مسـتوى  أعلـى 

نعمل للوصول إلى أفضل 
مستوى ممكن من 

االحترافية والمهنية في 
تقديم خدماتنا التأمينية، 
ونعمل على تطوير أدواتنا 

ورفع مستوى كادرنا 
الوظيفي 

,,

,,
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ضروريـة لجميع المواطنيـن، وأيضَا 

فـي  الحيويـة  القطاعـات  لمختلـف 

)الصناعية-التجاريـة- سـورية 

الماليـة...(. الخدميـة- 

وبهـذا الخصـوص ومـن منطلـق أن 

برنامـج  أي  مـن  النهائيـة  الخطـوة 

نتوجـه  فإننـا  البيـع،  هـي  تسـويقي 

التسـويقية  خططنـا  ضمـن  دومـًا 

للمشـاركة فـي العديـد مـن وسـائل 

عـن  واإلعـالن  للترويـج  اإلعـالم 

إلـى  الوصـول  بهـدف  منتجاتنـا 

طالبـي  مـن  ممكنـة  شـريحة  أكبـر 

الصـورة  نقـل  أجـل  ومـن  التأميـن، 

المتحـدة  الشـركة  عـن  الحقيقيـة 

. ميـن للتأ

ومن جهة أخرى، آمل أن تكون نتائج 

والمسـتقبلية  الحاليـة  الشـركة 

مـرآة تعكـس رؤيـة وتوجـه مجلـس 

بشـكل  وُتظهـر  الشـركة،  إدارة 

واضـح نشـاط وجهـد إدارة الشـركة 

وبالوقـت  الوظيفـي  وكادرهـا 

مـن  التـي  اإلضافـات  تعكـس  ذاتـه 

العـام  المديـر  يضعهـا  أن  الممكـن 

الجديـد.

للتأميـن  المتحـدة  شـركة  دور  مـا 

التأمينـي؟ الوعـي  نشـر  فـي 

نتشـارك بهـذا الخصوص مـع جميع 

لنتمكـن  التأميـن  سـوق  فعاليـات 

التـي  التأمينيـة  الثقافـة  نشـر  مـن 

غيـر  بمسـتوى  اآلن  حتـى  مازالـت 

مـرٍض، ونعمـل علـى تعزيزهـا أيضـًا 

مـن خـالل النـدوات وورشـات العمل 

ومعظـم  دمشـق  فـي  نقيمهـا  التـي 

مـن  نهـدف  والتـي  المحافظـات 

خاللهـا لعـرض منتجاتنـا التأمينيـة 

المختلفـة وشـرح مفهـوم التأمين 

واالسـتخدام الصحيـح لـه، ألننـا نرى 

أن نشـر الوعـي التأمينـي بمفهومـه 

جميـع  علـى  بالنفـع  يعـود  الصحيـح 

وثيقـة  فـي  الصلـة  ذات  األطـراف 

التأميـن.

»الّتأميـِن  مجلـَة  أنَّ  تـرون  هـل 

والمعرفـِة« قـد أسـهمت فـي نشـِر 

المواطـن  لـدى  التأمينـي  الوعـي 

السـوري؟ وإلـى أي حٍد يلعـُب اإلعالُم 

دوراً فـي الترويِج لشـركاِت الّتأمين؟

»التأميـن  مجلـة  تنفـرد  ربمـا 

وسـائل  بيـن  مـن  والمعرفـة« 

بالمسـاهمة  المكتوبـة  اإلعـالم 

ألنهـا  التأميـن  الوعـي  نشـر  فـي 

متخصصـة فـي هذا المجـال، وتتميز 

أيضـًا بنوعيـة موادهـا اإلعالمية التي 

تأمينيـة  ومواضيـع  أفـكاراً  تناقـش 

. بحتـة

يلعـب  اإلعـالم  أن  المؤكـد  مـن 

لشـركات  الترويـج  فـي  مهمـًا  دوراً 

التأميـن وبالوقـت ذاتـه فـي الترويـج 

حاجـة  بوصفـه  التأميـن  لمفهـوم 
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أدبيــات التســويق واإلعــالن فــي المنشــآت علــى  تركــز 
اتجــاه مهــم، البــد أن تتبنــاه الشــركات فــي طريقهــا لتحقيــق 

)العمــالء،  بالمنشــأة  المحيطــة  البيئــة  مــع  فاعــل  تواصــل 

األخــرى..(،  والجهــات  المنشــآت  الجمهــور،  المســتهلكون، 

ويتلخــص بالصــورة الذهنيــة التــي يجــب أن تقــدم بهــا المنشــأة 

نفســها لهــؤالء جميعــًا، حتــى بصــرف النظــر عــن تطابقهــا أو 

ــب  ــف يرغ ــى: كي ــا، بمعن ــي له ــع الداخل ــع الوض ــا م ــدم تطابقه ع

القائمــون عليهــا أن ُيــروا- )بضــم اليــاء(- الشــرائح المســتهدفة 

هــذه الصــورة.

لإلجابة عن السؤال المفتاحي:
للعمــالء  نفســها  التأميــن  شــركات  قدمــت  كيــف 

؟ ر للجمهــو و
تحقيــق  إلــى  بالشــركة  يصــل  لــن  متــدن  إعالنــي  إنفــاق 

تيجيتها ا ســتر ا
كفــؤة  وترويــج  إعــالن  إدارات  تخصيــص  الضــروري  مــن 

ومدربــة
دراســات  تطويــري  عمــل  أي  تســبق  أن  الطبيعــي  مــن 

لألســواق معمقــة 
قيــاس تأثيــر الحمــالت اإلعالنيــة واإلعالميــة يــوازي إن لــم 

يــزد علــى إطالقهــا

إدارات مختصة..

وعنــد الحديــث عــن المنشــآت الخاصــة المحليــة، فــإن مثــل 

ــذه  ــب ه ــي أغل ــرار ف ــي الق ــدى صانع ــة ل ــر واضح ــة غي ــذه الرؤي ه

المنشــآت، والســيما تلــك التــي يتطلــب عملهــا احتــكاكًا كبيــراً 

تبــرز  ال  وهنــا  المســتهدفين،  مــن  كبيــرة  بشــرائح  ومباشــراً 

أهميــة وجــود أقســام وإدارات تعنــى بأنشــطة اإلعــالن والترويــج 

والعالقــات العامــة وحســب، بــل ال منــاص مــن أن تكــون أقســامًا 

ــة  ــالت اإلعالني ــالق الحم ــي إط ــرة، إذ ال يكف ــة ومؤث وإدارات فاعل

واإلعالميــة و)تــرك الحبــل علــى الغــارب(، ألن قيــاس نتائــج وأداء 

مثــل هــذه الحمــالت يحتــاج إلــى الكثيــر مــن التدقيــق والمتابعــة 

ورصــد المتغيــرات، وهكــذا يعــرف صانعــو القــرار فــي المنشــآت: 

ــون  ــه لنك ــا فعل ــي علين ــذي ينبغ ــا ال ــا، وم ــن أصبحن ــا، وأي ــن كن أي

ــد. ــب والبعي ــتقبل القري ــي المس ف

شــركات التأميــن فــي الســوق المحليــة- كحالــة دراســية- لديهــا 

ــركات  ــب الش ــر أغل ــاًل يفتق ــا، فمث ــات ذاته ــكالت والتحدي المش

النــوع مــن النشــاط، ويكتفــي  لوجــود أقســام مختصــة بهــذا 

بقســم للعالقــات العامــة، وعلــى أهميــة الــدور الــذي يقدمــه 

هــذا القســم، فإنــه ليــس بديــال مــن أنشــطة الترويــج واإلعــالن 

وبحــوث التســويق وقيــاس األداء وتحســين الصــورة الذهنيــة 

ثقافة تأمينية

أحمد العمار
إعالمي اقتصادي

االعالن في شركات التأمين
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يكــون مــن دون وجــود كــوادر مختصــة  لــن  وغيرهــا. وذلــك 

أكاديميــًا وعمليــًا فــي تقنيــات التوصيــل والتأثيــر ورجــع الصــدى، 

ــة. ــة الراجع ــرف بالتغذي ــا يع أو م

البد من )أكشن(..

مــن الطبيعــي أن تســبق أي عمــل تطويــري دراســات معمقــة 

بهــدف تشــخيص الواقــع، لــذا كان مــن الضــرورة إجــراء دراســات 

وأبحــاث مســبقة عــن الترويــج، وحاجــات ورغبــات وميــول شــرائح 

عناصــر  واختيــار  التأمينيــة،  للمنتجــات  وحاجتهــم  األفــراد، 

ــج  ــج أو منت ــكل برنام ــي، ول ــرع تأمين ــكل ف ــبة ل ــج المناس التروي

ــد  ــة وجه ــل تكلف ــه بأق ــوة من ــداف المرج ــول لأله ــي للوص تأمين

ــن. ــت ممك ووق

ومطلــوب مــن شــركات التأميــن العمــل علــى طــرح إعالنــات 

التأميــن بشــكل عــام، مــن  التأمينــي لقطــاع  ُتعنــى بالنشــاط 

واالتحــاد  التأميــن  علــى  اإلشــراف  هيئــة  مــع  التعــاون  خــالل 

الســوري لشــركات التأميــن، والتركيــز علــى األنــواع اإلعالنيــة 

وعــدم  والتعليمــي،  واإلرشــادي  اإلعالمــي  كاإلعــالن  كافــة 

االقتصــار علــى اإلعــالن التنافســي، وذلــك لنشــر الوعــي والثقافــة 

التأمينييــن، مــا يرفــع مســتوى أداء القطــاع كلــه، إضافــة إلــى 

إقامــة نــدوات وورش عمــل لتدريــب وتأهيــل القائميــن علــى 

النشــاط الترويجــي، وذلــك لتحســين قدراتهــم للتواصــل مــع 

التأميــن. بترويــج  المســتهدفين 

إنفاق متواضع..!

المراقــب لدخــول شــركات التأميــن إلــى الســوق الســورية خــالل 

الســنوات التــي ســبقت األزمــة، يجــد أنهــا اعتمــدت علــى اإلعــالن 

بشــكل واســع لتقديــم رســالتها ومنتجاتهــا وخدماتهــا، وخاصة 

ــه:  ــدة أوج ــن ع ــواق م ــن األس ــر م ــن الكثي ــف ع ــوقها تختل أن س

المحليــة، وأدخلــت  الســوق  فــي  فهــي شــركات جديــدة كليــا 

منتجــات جديــدة لــم تكــن معروفــة للجمهــور المحلــي، كمــا أن 

ــا  ــم يألفه ــات ل ــع قطاع ــور وتوس ــع ظه ــًا م ــى متزامن ــا أت دخوله

الماليــة  والمؤسســات  كالمصــارف  مضــى  فيمــا  الســوريون 

واالتصــاالت الخلويــة وغيرهــا، مــا أدى إلــى اســتحداث منتجــات 

ــات. ــذه القطاع ــات ه ــي احتياج ــات تلب وخدم

والمالحــظ أن اإلنفــاق اإلعالنــي لشــركات التأميــن كان يركــز علــى 

نــون المحليــون، علــى  المنتجــات التأمينيــة التــي يجهلهــا المؤمِّ

الرغــم مــن ضعــف حصتهــا مــن الســوق )التأميــن علــى الحيــاة(، 

مقابــل ضعــف التركيــز علــى المنتــج األكثــر شــهرة فــي الســوق 

نين  )التأميــن علــى الســيارة(، ولعــل مــرد ذلــك إلــى معرفــة المؤمِّ

بهــذا المنتــج، إضافــة إلــى أن القســم األكبــر منــه أصبــح إلزاميــًا 

تتقاســم الشــركات أقســاطه وفــق مبــدأ المحاصصــة، مــا يعنــي 

أنــه أصبــح صيــداً ســهاًل لهــا، ومــن ثــم ال ضــرورة كبيــرة لإلنفــاق 

اإلعالنــي فــي هــذا الجانــب.

والدعايــة  اإلعــالن  علــى  التأميــن  شــركات  عشــر  وتنفــق 

والعالقــات العامــة خــالل العــام نحــو 40-45 مليــون ليرة ســورية، 

مالييــن   4،5-4 بيــن  الواحــدة  للشــركة  ســنوي  بمتوســط  أي 

ــدت  ــرى قي ــف أخ ــاك مصاري ــس هن ــأن لي ــلمنا ب ــذا إذا س ــرة- ه لي

فــي بــاب اإلنفــاق اإلعالنــي- وباحتســاب األقســاط واألربــاح التــي 

حققتهــا الشــركات، وبنــاء علــى مــا هــو متبــع إقليميــًا وعالميــًا، 

فــإن هــذا اإلنفــاق يعتبــر متواضعــًا جــداً، والســيما مــع أهميــة 

تحقيقهــا. المطلــوب  واالســتراتيجية  األهــداف 

هذه االتجاهات..

وإزاء هــذا الوضــع، مــن الضــروري العمــل علــى عديــد االتجاهــات، 

التــي يمكــن إجمالهــا فــي اآلتــي:

-زيــادة مخصصــات اإلنفــاق اإلعالنــي عمــا هــي عليــه بنســبة ال 

تقــل عــن 25 بالمئــة.

فــي  الترويجــي  النشــاط  بممارســة  مختصــة  إدارات  -إحــداث 

ومدربــة. كفــؤة  كــوادر  تديرهــا  الشــركة 

للجمهــور  التأمينــي  الوعــي  زيــادة  أهميــة  -اســتحضار 

الترويجيــة. األنشــطة  تصميــم  عنــد  المســتهدف 

-التركيــز علــى العناصــر األكثــر جذبــًا للشــرائح المســتهدفة، 

أو  األطبــاء  يهــم  ال  قــد  األعمــال،  رجــال  يهــم  قــد  فمــا 

غيرهــم. أو  المهندســين 

-تنشــيط البحــوث التــي تعنــى بدراســة أنمــاط التفكيــر وعــادات 

ــتهدفة. ــرائح المس ــات الش ــول واهتمام ــد ومي وتقالي

-دراســة عوامــل نشــوء الطلــب وقــرار الشــراء والمنافســة فــي 

ســوق التأميــن المحليــة.
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تتمة ..
ثانيًا: العوامل المتعلقة بالسيارة

يكون  والتي  بالسيارة  المرتبطة  العوامل  من  مجموعة  هناك 

لها تأثير مباشر وقوي في درجة الخطورة ومن أهمها:

1- موديل وعمر السيارة:

ليس هناك دليل واضح على أن عمر وقيمة السيارة لهما تأثير 

حجم  في  تأثير  لهما  كان  وإن  الحوادث،  وقوع  تكرار  معدل  في 

الخسارة المتوقعة، فأصحاب السيارات ذات الطرازات الحديثة، 

يتعرضون لخسارة أكبر في حالة السرقة من أصحاب السيارات 

ذات الطرازات القديمة.

والشك في أن تقسيم السيارات حسب عمرها وقيمتها األصلية 

)القيمة  للسيارات  الحالية  للقيمة  وفقًا  تقسيهما  من  يقترب 

من  األصلية  وقيمتها  السيارة  عمر  أن  في  والشك  السوقية(، 

إليها  التعرف  ويمكن  عليها،  االعتماد  يمكن  التي  العوامل 

بسهولة، ومن الصعب أن تتعرض للغش من جانب األفراد، كما 

أنها من العوامل التي يمكن قبولها أو السماح بها، وتعطى دافعًا 

إيجابيًا لألفراد، ويمكنهم التحكم فيها.

ويؤثر عمر السيارة في درجة الخطورة باتجاهين:

إلى  مؤشراً  ذلك  كان  السيارة  عمر  زاد  كلما  أنه  األول:  االتجاه 

عرضة  تكون  ثم  ومن  أجزائها،  معظم  واستهالك  تقادمها 

للحوادث بشكل أكبر من السيارات الحديثة الصنع.

إمكانية  إلى  ذلك  أدى  السيارة  عمر  زاد  كلما  أنه  الثاني:  االتجاه 

عدم توافر قطع الغيار األصلية واستخدام قطع غيار مشابهة 

ومن ثم ارتفاع تكلفة إصالح السيارة.

2- سعة اإلسطوانة أو قوة المحرك:

مما ال شك فيه أن زيادة السعة اللترية إلسطوانة المحرك تؤثر 

عدد  مع  طرديًا  تناسبًا  تتناسب  فإنها  ثم  ومن  سرعتها،  في 

ثقافة تأمينية

العوامل المؤثرة في درجة الخطورة لحوادث السيارات

كتاب تأمين السيارات - أ.د ممدوح حمزة احمد
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مؤثراً  عاماًل  تعتبر  فإنها  ثم  ومن  قيمتها،  ومتوسط  الحوادث 

في درجة الخطورة.

3- حجم السيارة:

فبالنسبة  مقاييس  بعدة  السيارة  حجم  عن  التعبير  يمكن 

أو  اإلسطوانة  سعة  أو  بالحصان  المحرك  قوة  تعتبر  للسيارات 

وقد  السيارة،  لحجم  مناسبًا  مقياسًا  اللترية  بالسعة  يعرف  ما 

السيارة  حجم  بين  طريدة  عالقة  هناك  أن  الدراسات  أثبتت 

الخسارة  ومتوسط  الحوادث  وقوع  تكرار  ومعدل  )قوتها( 

السريعة  القوية  الكبيرة  السيارات  أن  يؤكد  وهذا  أيضًا،  الناتجة 

األقل  الصغيرة  السيارات  على  فيها  تتسبب  التي  الخسارة  تزيد 

قوة واألبطأ سرعة.

حيث  بالحمولة،  عنه  ر  ُيعبَّ النقل  سيارات  حجم  فإن  وبالمثل 

تقسم إلى سيارات نقل خفيف، وسيارات نقل متوسط، وسيارات 

وبالنسبة  بالطن،  الحمولة  لفئات  حدود  وضع  مع  ثقيل،  نقل 

ر عن الحجم في عدد الركاب. لسيارات نقل الركاب ُيعبَّ

أو  اللترية  بالسعة  عنه  راً  معبَّ السيارة  حجم  أن  في  شك  وال 

الحمولة أو عدد الركاب يعتبر من العوامل التي يمكن االعتماد 

فيها،  الغش  ويصعب  بسهولة،  إليها  التعرف  ويمكن  عليها، 

وهو من العوامل التي يمكن قبولها، ويستطيع الفرد أن يتحكم 

فيها، وتعطي للفرد دافعًا إيجابيًا.

الخطورة،  درجة  في  المؤثرة  العوامل  من  السيارة  حجم  ويعد 

يرتبطان  الخسارة  قيمة  ومتوسط  الحوادث  عدد  ألن  نظراً 

بحجم السيارة تناسبًا طرديًا.

4- نوع السيارة:

يعتبر نوع السيارة من أهم العوامل المؤثرة في درجة الخطورة 

من  السيارات  الختالف  وذلك  السيارات،  لحوادث  بالنسبة 

يؤثر  ما  الفرامل،  وقوة  ومتانتها  وتصميمها  سرعتها  حيث 

تكلفة  متوسط  أن  نجد  أخرى  ناحية  ومن  الخطورة،  درجة  في 

إنه  حيث  السيارة،  بنوع  واضحًا  تأثراً  يتأثر  السيارات  إصالح 

وتعرض  مثاًل  تصادم  لحادث  فيات  سيارة  تعرض  حالة  في 

سيارة  إصالح  تكلفة  أن  نجد  مماثل  لحادث  مرسيدس  سيارة 

سيارة  إصالح  أضعاف  ثالثة  أو  ضعف  إلى  تصل  قد  المرسيدس 

العاملة  الغيار واأليدي  الفيات، وذلك يعود الختالف أسعار قطع 

في الحالتين، وهذا يؤثر بدوره في درجة الخطورة أيضًا.

5- استعمال السيارة:

متعلقًا  كان  )سواء  السيارة  استعمال  أن  فيه  شك  ال  مما 

درجة  في  وفعال  قوي  تأثير  له  دونه(  من  أو  االستعمال  بكمية 

الخطورة، فبالنسبة لكمية االستعمال نجد أنه من الطبيعي أن 

يتزايد معدل تكرار الحوادث مع تزايد كمية االستعمال، وكمية 

لها،  مؤشراً  السنوية  الكيلومترات  عدد  أخذ  يتم  االستعمال 

معدل  في  واضحًا  تباينًا  هناك  أن  نجد  فإننا  االستعمال  نوع  أما 

تكرار الحوادث، وأيضًا متوسط التعويض عن الحادث الواحد بين 

سيارات األجرة والسيارات الخاصة، كما نجد أيضًا وجود تباين في 

الواحد  الحادث  عن  التعويض  ومتوسط  الحوادث  تكرار  معدل 

أو  عائليًا  االستعمال  كان  إذا  ما  حسب  الخاصة  السيارات  بين 

لتأجير  أو بمكتب  أو حكومي  أو عام  خاصًا بشركة قطاع خاص 

السيارات.

6- وسائل األمان اإلضافية:

تكرار  معدالت  من  تقلل  التي  الوسائل  من  مجموعة  هناك 

عن  الناتجة  الخسارة  متوسط  تخفيض  إلى  إضافة  الحوادث، 

الحادث الواحد في حالة وقوعها، وهذه المجموعة من الوسائل 

الفنية هي بمنزلة تقنيات عالية تفوق المعدالت العادية الخاصة 

فإن  آخر  وبمعنى  السيارة،  وإشارات  وأنوار  واإلطارات  بالفرامل 

من  نوع  لكل  معينة  موديالت  في  السيارات  من  معينة  أنواعًا 

أنواع السيارات تكون لها أنظمة فرامل وإطارات خاصة وأحزمة 

وحقائب هواء المتصاص الصدمات.

يتبع 

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  W

inte
r Issue

  I  2
0
1
9



Issue 32

18

ثقافة تأمينية

التكافلــي  التأميــن  بيــن  الفــروق  تنظيــم  يمكــن  
يلــي: بمــا  وتلخيصهــا  التجــاري  والتأميــن 

1- من حيث التكييف والتنظيم:

تعقــد  أصيــل  طــرف  التجــاري  التأميــن  فــي  الشــركة  إن 

باســمها، وتتملــك األقســاط بالكامــل وتتحمــل المســؤولية 

فــي  الشــركة  أمــا  المســتأمنين،  مواجهــة  فــي  بالكامــل 

التأميــن التكافلــي فهــي وكيلــة حســاب التأميــن أو هيئــة 

المشــتركين فــال تعقــد العقــد باســمها وال تتملــك األقســاط 

ــن  ــرض الحس ــبيل الق ــى س ــيئًا إال عل ــا ش ــن ماله ــع م وال تدف

المســترد.

الفروق الجوهرية بين
التأمين التكافلي والتأمين التجاري
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2- من حيث الشكل:

نــة أبــداً، وإنمــا  الشــركة فــي التأميــن التكافلــي ليســت المؤمِّ

نــة  ــن هــو )حســاب التأميــن( فــي حيــن أنهــا هــي المؤمِّ المؤمِّ

وحدهــا فــي التأميــن التجــاري، وأن المشــتركين المســتأمنين 

نــون أيضــًا فــي التأميــن التكافلــي، فــي حيــن أنهــم  هــم المؤمِّ

نــة فــي التأميــن التجــاري. طــرف مقابــل للشــركة المؤمِّ

3- من حيث العقود:

العقــود التــي تنظــم العالقــات فــي التأميــن التكافلــي هــي 

ثالثــة عقــود:

)هيئــة  التأميــن  وحســاب  الشــركة  بيــن  الوكالــة  عقــد   *

) كين لمشــتر ا

* عقد المضاربة الستثمار أموال حساب التأمين.

* عقــد الهبــة بعــوض التــي تنظــم العالقــة بيــن المشــتركين 

والمستأمنين.

ــد  ــد واح ــو عق ــم ه ــد المنظ ــاري فالعق ــن التج ــي التأمي ــا ف أم

ــن لهــم - حيــث يقــوم هــذا  نــة والمؤمَّ بيــن الشــركة المؤمِّ

بيــن األقســاط ومبالــغ  الحقيقيــة  المعاوضــة  العقــد علــى 

التأميــن.

4- من حيث ملكية األقساط وعوائدها:

تدخــل األقســاط مباشــرة فــي ملكيــة الشــركة فــي التأميــن 

ــا  ــة عوائده ــن ملكي ــث ع ــال للحدي ــم ال مج ــن ث ــاري، وم التج

ــا  ــال تتملكه ــي ف ــن التكافل ــي التأمي ــا ف ــا، أم ــة له ــا تابع ألنه

الشــركة أبــداً، وإنمــا تصبــح ملــكًا لحســاب التأميــن، وجميــع 

عوائدهــا تكــون لهــذا الحســاب، إال أن الشــركة تأخــذ نســبتها 

مــن الربــح عــن طريــق المضاربــة الشــرعية.

5- وجــود حســابين منفصليــن فصــاًل كامــاًل فــي التأميــن 

التكافلــي:

حســابين  وجــود  التكافلــي  التأميــن  مميــزات  أهــم  مــن 

والميزانيــة  اإلنشــاء  حيــث  مــن  كامــاًل  فصــاًل  منفصليــن 

هــو  الــذي  التأميــن  حســاب  هــو  أحدهمــا  والحســابات، 

وعوائدهــا  األقســاط  فيهــا  بمــا  التأميــن  ألنشــطة  وعــاء 

الشــركة  حســاب  هــو  والثانــي   ، والمصاريــف  والتعويضــات 

أربــاح  مــن  ونســبتها  وعوائدهــا  ألموالهــا  وعــاء  هــو  الــذي 

المضاربــة ألمــوال حســاب التأميــن )إن وجــدت( والتزاماتهــا.

6- من حيث الهدف:

زادت  إذا  حيــث  الربــح،  هــو  التجــاري  التأميــن  مــن  الهــدف 

أقســاط التأميــن عــن المصاريــف والتعويضــات فــإن هــذه 

الهــدف مــن  أمــا  ربحــًا،  تبقــى للشــركة وتعتبرهــا  الزيــادة 

ــس  ــتركين ولي ــن المش ــاون بي ــو التع ــي فه ــن التكافل التأمي

التأميــن نفســه ألن  الشــركة تحقيــق أي ربــح مــن  غــرض 

األقســاط ال تدخــل فــي ملكيتهــا أبــداً، حيــث تدخــل األقســاط 

فــي حســاب التأميــن وال تســتفيد الشــركة منهــا.

7- من حيث تعدد العاقدين وانتهاء العقد:

يتــم  حيــث  حقيقــي،  تعــدد  علــى  يقــوم  التجــاري  التأميــن 

بيــن شــخصين يســعى كل منهمــا إلــى تحقيــق مصالحــه، 

وذمــة كل منهــا مختلفــة تمامــًا عــن ذمــة اآلخــر ملكيــة 

وإن  لــه،  ــن  والمؤمَّ )الشــركة(  ــن  المؤمِّ همــا  والتزامــًا، 

ــالل  ــن خ ــذه م ــه إال تنفي ــى من ــد وال يبق ــي بالتعاق ــد ينته العق

ــن  ــن، والتــزام المؤمِّ دفــع المســتأمن أقســاطه إلــى المؤمِّ

ــي  ــن التكافل ــي التأمي ــا ف ــه، أم ــي وقت ــن ف ــغ التأمي ــع مبل بدف

الــذي  ألن  واحــد  حقيقتهمــا  فــي  والمســتأمن  ــن  فالمؤمِّ

ــاط  ــه األقس ــل في ــذي تدخ ــن ال ــاب التأمي ــو حس ــا ه يمثلهم
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وتصــرف منــه مبالــغ التأميــن وهــو حســاب لــكل منهمــا، 

ومــن ثــم ال تنتهــي التزامــات المســتأمن المشــترك بدفــع مــا 

عليــه مــن أقســاط، وإنمــا لــه نصيــب مــن الباقــي، وإذا حــدث 

أن األقســاط ال تكفــي فــإن حســاب التأميــن يســتقرض فيــرده 

المشــتركون فــي الســنة القادمــة.

8- مسألة الفائض والربح التأميني:

ــد  ــا بع ــاط وعوائده ــن األقس ــي بي ــرق المتبق ــو الف ــض ه الفائ

والمخصصــات،  والمصاريــف  التعويضــات  إجمالــي  دفــع 

فالفائــض فــي التأميــن التكافلــي هــو ملــك لحســاب التأميــن 

لالحتياطــات  منــه  قســم  ويتــرك  للمشــتركين  ويصــرف 

المطلوبــة وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يعطــي كلــه أو 

ــًا  ــاري ربح ــن التج ــي التأمي ــمى ف ــا يس ــركة، بينم ــه للش بعض

تأمينيــًا ويعتبــر إيــراداً وملــكًا خاصــًا للشــركة ويدخــل ضمــن 

أرباحهــا.

9- من حيث مكونات الذمة المالية :

وبجميــع  كلهــا  للشــركة  تكــون  التجــاري  التأميــن  فــي 

أنشــطتها وعلــى رأســها التأمينــي ذمــة ماليــة واحــدة تتكــون 

ــي: ــا يل مم

* رأس المال

* عوائد المال المدفوع

* األربــاح التأمينيــة المتحققــة ممــا تبقــى مــن األقســاط بعــد 

خصــم التعويضــات ونحوهــا.

التزامــات  كل  عــن  المســؤولة  هــي  الماليــة  الذمــة  وهــذه 

الشــركة ســواء كانــت تخــص النشــاط التأمينــي أم غيــره مــن 

المصاريــف والتعويضــات.

أما في التأمين التكافلي فهناك ذمتان ماليتان هما:

1- ذمة الشركة التي تتكون مما يأتي:

* رأس المال المدفوع

* عوائد رأس المال المشروعة

* المخصصــات واالحتياطيــات التــي أُخــذت مــن عوائــد أمــوال 

ــط. ــاهمين فق المس

إدارتهــا  مقابــل  الشــركة  عليهــا  حصلــت  التــي  األجــرة   *

بأجــر. الوكالــة  كانــت  إذا  التأميــن  لحســاب 

ــة  ــد المضارب ــق عق ــن طري ــق ع ــح المحق ــن الرب ــبتها م * نس

هــي  الشــركة  وذمــة  التأميــن،  وحســاب  الشــركات  بيــن 

المســؤولة عــن االلتزامــات والمصاريــف الخاصــة بالشــركة.

2- الذمــة الماليــة لحســاب التأميــن التــي تتكــون مكوناتهــا 

ممــا يلــي:

* أقساط التأمين

* العوائد وأرباحها من االستثمارات

* االحتياطيــات والمخصصــات الفنيــة التــي أخــذت مــن حســاب 

التأمين.

التأميــن هــو المســؤول عــن مصاريفــه الخاصــة  وحســاب 

بجميــع أنشــطة التأميــن، وعــن التعويضــات وليــس ذمــة 

الشــركة، حيــث إن الشــركة هــي وكيلــة عــن حســاب التأمين.

10- االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية:

تلتــزم الشــركة فــي التأميــن التكافلــي فــي كل أنشــطتها 

بأحــكام الشــريعة اإلســالمية وألجــل ذلــك تقــوم بتعييــن 

فــي  الشــركة  بينمــا  الشــرعية،  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة 

التأميــن التجــاري ال تلتــزم بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي 

عقودهــا وال فــي تأميناتهــا وال فــي اســتثماراتها.

ثقافة تأمينية



كيف بحصل ع�

تأمني صحي؟

	 أطباء ومشا	 مشهورين

متعاقدين معكم؟

بيشـمل التأم�

العمليات الجراحية الكب�ة؟

شو بيطلع�

اذا أّمنت؟ 

طيب

انا أمنت، وعائلتي؟
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تقوم  وثائق تأمين الممتلكات بتوفير تعويض أو بجبر 
الهالك،  أو  للضرر  نة  المؤمَّ الممتلكات  تعرضت  إذا  الضرر 

إصالح  في  المطالبة  بموجب  تدفع  التي  األموال  صرف  ويجب 

تسوية  حالة  في  إجباريًا  يعتبر  ذلك  بأن  علمًا  الممتلكات،  هذه 

المطالبة على أساس جبر الضرر أو إعادة البناء.

إصالحها  أو  المتضرر  الممتلكات  بناء  إعادة  عملية  وتستغرق 

الموقع  من  األنقاض  رفع  مثاًل  فيجب  الحال،  بطبيعة  وقتًا 

وتنظيفه والبحث عن مهندس معماري لرسم مخطط إعادة 

والتعاقد  المختصة  الجهات  من  ترخيص  على  والحصول  البناء 

البناء.  إعادة  أو  الضرر  جبر  عملية  تبدأ  ثم  ومن  مقاول،  مع 

وبالمثل في حالة اآلالت والمعدات فليس دائمًا باإلمكان شراء 

وتركيبها  وتصنيعها  وتصميمها  الرف،  على  من  منها  بدياًل 

واختبارها.

من  طلبات  المعنية  المنشأة  تخسر  العمليات  هذه  وأثناء 

زبائنها الذين سيذهبون على األرجح إلى منافسي هذه المنشأة 

إلى  المنشأة  زبائن  ذهب  فإذا  إليه،  يحتاجون  ما  على  للحصول 

جهة أخرى فإن دخلها سيتأثر سلبًا من دون شك. ولسوء الحظ 

المصاريف  من  كبير  جزء  يظل  المنشأة  دخل  انخفاض  رغم 

على ما هو عليه، أو ربما يرتفع. فمصاريف مثل اإليجار وأسعار 

وصيانة  والضرائب  المحاسبين  وأجرة  التأمين  وأقساط  الفائدة 

والعمال  الموظفين  ورواتب  اإلدارة  مجلس  وأجور  المركبات 

من  بعض  ترتفع  وقد  انخفاضه،  أو  الدخل  بتوقف  تختفي  وال 

ساعات  وأجور  واإلعالن  بالدعاية  الخاصة  تلك  مثل  المصاريف 

العمل اإلضافية وإيجار محالت مؤقتة في بعض األحيان.

حيث  ل،  العم   توقف  تأمين  إلى  الحاجة  نشأت  األسباب  ولهذه 

يلبي احتياجات المنشآت التجارية والصناعية الخاصة بحمايتها 

ثقافة تأمينية

تأمين الممتلكات التجارية و توقف العمل
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إلى  يؤدي  ما  عملها  في  تؤثر  التي  الحوادث  بعض  وقوع  حال  في 

خسارة في الدخل.

المنشأة نتيجة  العمل يضمن تعويض خسارة  تأمين توقف  إن 

عدم قدرتها على مواجهة المصاريف بالكامل بسبب انخفاض 

دخلها.

س: اشرح لماذا هناك حاجة لتأمين توقف العمل؟

ج: ألنه خالل فترة جبر الضرر بعد حدوث حريق أو خطر آخر قد 

ما  على  المصاريف  بعض  تظل  بينما  الدخل  ينخفض  أو  يتوقف 

هي عليه وربما ترتفع.

التي تصيب  المادية  الحريق تغطي األضرار  التأمين من  أن وثائق 

إلى  باإلضافة  يؤدي  أن  حريق  ألي  والبد  فقط  نة  المؤمَّ األموال 

فوات  الخسائر  هذه  ومن  تبعية  لخسائر  المادية  الخسائر 

أو  عائد  دون  من  مصاريف  تكبد  أو  الربح  خسارة  أو  الكسب 

الحالة  هذه  ومن  االعتيادية.  األحوال  في  يتحقق  مما  أقل  بعائد 

نشأت الحاجة ألصحاب المصانع والمحالت التجارية والشركات 

الحاجة  لهذه  وتبعًا  الخسائر،  هذه  مثل  لتغطية  المختلفة 

التأمين البتكار نوع جديد من  الفكرة لدى شركات  فقد نشأت 

التأمين لتلبية هذه الحاجة، فكانت وثيقة تأمين توقف األعمال 

أو خسارة األرباح. وأول ما ُعرف هذا التأمين في فرنسا منتصف 

إنكلترا  ثم  سويسرا  إلى  بعد  فيما  ودخل  عشر  التاسع  القرن 

بالعالم،  التأمين  شركات  معظم  من  يزاول  وأصبح  فألمانيا، 

المتطورة  البلدان  في  وباألخص  تدريجيًا  عليه  الطلب  وكثر 

بضرورته،  بالوعي  المقرونة  له  الحاجة  وجود  بسبب  صناعيًا، 

وسائر  العربية  الدول  في  التأمين  هذا  على  الطلب  إن  ولألسف 

عديدة  أسباب  إلى  يرجع  وذلك  نادراً،  يكون  يكاد  النامية  الدول 

وصعوبة  التأمين  من  النوع  بهذا  التعريفي  الوعي  ضعف  أهمها 

ن له، كما أن  تسويقه لصعوبة االقتناع به من الجمهور المؤمَّ

األرقام  على  يعتمد  التعويض  واحتساب  التأمين  مبلغ  تحديد 

الحسابية السابقة للمنشأة والتي تفتقر إليها منشآت عديدة.

األولى  النماذج  كانت  التأمين  من  النوع  هذا  نشوء  بداية  في 

معينة  بنسبة  التعويض  طريقة  تعتمد  األرباح  تأمين  لوثائق 

التي  الطريقة  كانت  وإن  حريق  لحادث  المادية  الخسائر  من 

التي  التجارية  المحالت  بعض  ما  حد  إلى  تالئم  بالبساطة  تتصف 

البيع وتحقيق ربح بنسب محددة ومحالت الخزن؛ فإنها  تزاول 

بالتعقيد  تتصف  التي  الصناعية  للمشاريع  إطالقًا  مالئمة  غير 

أحد  في  بسيطًا  حريقًا  إن  إذ  وكميته،  اإلنتاج  طريقة  حيث  من 

قد  قليلة  المادية  خسائره  تكون  الصناعي  المشروع  أقسام 

يؤدي إلى توقف اإلنتاج كليًا ولفترة غير قصيرة ومن ثم سيؤدي 

إلى خسارة كبيرة في األرباح ال تتناسب مع كمية الضرر المادي 

في  يحدث  قد  حريقًا  فإن  وبالمقابل  حريق،  حادث  عن  نشأ  الذي 

خسائر  إلى  يؤدي  األولية  المواد  مخازن  في  حتى  أو  اإلنتاج  مخازن 

مادية كبيرة جداً إال أن اإلنتاج ربما ال يتوقف بسبب هذا الحريق 

المشروع  ُيعاد  ما  وسرعان  بسيطًا  توقفًا  فسيكون  توقف  وإن 

إلى اإلنتاج، وبذلك فإن خسائر األرباح في مثل هذه الحالة ستكون 

المادية. هذا من جهة  الخسائر  بسيطة وال تتناسب مع كمية 

ومن جهة أخرى فإن الخسائر التي تصيب األرباح بسبب التوقف 

بدقة،  احتسابها  يصعب  ثم  ومن  ملموسة  غير  خسائر  هي 

خسائر  تعتبر  التي  المادية  للخسائر  بالنسبة  الحال  هو  كما 

وبطريقة  أكبر  بدقة  احتسابها  الممكن  من  ويكون  ملموسة 

كلفته  احتساب  يمكن  حريق  بسبب  األموال  فتلف  أبسط، 

الحادث  المادة المتضررة وكلفتها وقت  بمجرد معرفة كمية 

في  له  ن  المؤمَّ تعويض  مبدأ  من  وانطالقًا  وقوعه.  مكان  وفي 

خسارة األرباح بمقدار المصاريف التي تكبدها نتيجة الحادث وما 

وثيقة  إعداد  توجب  أكثر،  ال  الحادث  يقع  لم  لو  كسب  من  فاته 
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ثقافة تأمينية

تحديد  في  واقعية  أسس  واعتماد  دقيق  بشكل  األرباح  تأمين 

هذه  من  وانطالقًا  التعويض،  احتساب  وطريقة  التأمين  مبلغ 

الحقيقة فإن وثيقة تأمين توقف األعمال قد تطورت وأصبحت 

تعتمد بداًل من صيغة النسبة )التي تبقى مالئمة لمحالت البيع 

المتفرق والمخازن( إلى صيغة االعتماد على رقم المبيعات هذه 

الصيغة التي تعتبر صيغة متطورة ألنها تحقق عدالة ودقة أكبر 

من الطريقة السابقة في تحديد قسط التأمين واحتساب مبلغ 

التعويض.

وثيقة  عالقة  الحريق  بسبب  األعمال  توقف  تأمين  لوثيقة  إن 

بوثيقة الحريق وتتجلى هذه العالقة في:

هناك  تكن  لم  ما  األرباح  خسارة  تأمين  وثيقة  إصدار  يجوز  ال   .1

وثيقة تأمين من الحريق سارية المفعول تغطي المشروع ذاته 

ن. مع نفس المؤمِّ

تدفع  لم  ما  التعويض  األرباح  خسارة  التأمين  وثيقة  تدفع  ال   .2

المادية  الخسائر  تدفع  أن  تقرر  أو  الحريق  من  التأمين  وثيقة 

أو  اإلنتاج  في  التوقف  إلى  أدى  الذي  الحريق  بسبب  الناشئة 

اضطرابه.

3. أن تحديد سعر التأمين بموجب وثيقة خسائر األرباح يستند 

 %150 يكون  ما  وعادة  به  ويتأثر  الحريق  وثيقة  تأمين  سعر  إلى 

األضرار  تغطي  التي  الوثيقة  أو  الحريق  تأمين  وثيقة  قسط  من 

المادية.

األخطار المغطاة واألخطار المستثناة

)Perils included and excluded(

)أ( األخطار المغطاة

صورة  تعكس  العمل  توقف  تأمين  يشملها  التي  األخطار  إن 

الممتلكات، فاألخطار  تأمين أضرار  التي يوفرها  التغطية  عامة 

الممتلكات  أضرار  تأمين  وثائق  بموجب  تغطيتها  يمكن  التي 

)تسمى وثائق تأمين األضرار المادية بشكل عام في هذا السياق( 

تأمين  وثائق  بموجب  تغطيتها  يمكن  التي  األخطار  نفسها  هي 

توقف العمل.

ُيعرف  ما  على  العمل  توقف  تأمين  وثائق  تحتوي  الواقع  وفي 

باشتراط وقوع الضرر المادي، الذي يشترط أن يكون لدى حامل 

وثيقة تأمين توقف العمل وثيقة تأمين األضرار المادية تسلم 

تأمين  وثيقة  تقوم  أن  قبل  المادية  األضرار  عن  بمسؤوليتها 

توقف العمل. ولهذا يجب أن تكون األخطار المغطاة في وثيقة 

بوثيقة  المغطاة  األخطار  مع  متشابهة  المادية  األضرار  تأمين 

توقف العمل إن لم تكن متطابقة. وثيقة تأمين توقف العمل 

األساسية )والتي تعني الحريق( تغطي:

الحريق-البرق-االنفجارات المنزلية

»األخطار  وتسمى  إضافتها  يمكن  التي  األخطار  من  وعدد 

الخاصة«:

 - المنزلية-العواصف  غير  االنفجارات   - الطائرات  سقوط 

االصطدام   - المياه  أوعية  أو  مواسير  انفجار   - الفيضانات 

والضرر  الشغب   - األرض  باطن  من  المنبعثة  والنار  الزالزل   -

 - التربة  انزالق  أو  التصدع  أو  المباني  أساس  هبوط   - المتعمد 

تسرب المياه من شبكة اإلطفاء الرشاشة التلقائية.

»األخطار  بجانب  للوثيقة  األخطار  من  عدد  إضافة  يمكن  كما 

الخاصة« مثل:

والبيوت  )للفنادق  الغذائي  المعدية-التسمم  واألمراض  األوبئة 

المراجل  أخطار  واالنتحار-  القتل  وغيرها(  والمستشفيات 

الخاصة.

وإذا كانت هناك حاجة يمكن تغطية األخطار التالية إما بإصدار 

وثائق منفصلة أو بإضافتها لوثيقة توقف العمل األساسية:
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الزجاج- تحطم  أو  األخطار-كسر  كل  أو  العرضية  األضرار 

السرقة.

عام  بشكل  ولكن  التفاصيل  في  بسيطة  اختالفات  هناك 

األخطار المغطاة واألخطار المستثناة من وثيقة تأمين األضرار 

المادية مغطاة ومستثناة من وثيقة تأمين توقف العمل وفيما 

يلي مناقشة لنقاط االختالف.

)ب( نقاط االختالف

غطاء االنفجار

االنفجار  غطاء  االنفجار.  بخطر  الرئيس  االختالف  يتعلق 

أو  مرجل  أي  انفجار  أيضًا  يشمل  العمل  توقف  وثيقة  تحت 

نة إضافة إلى انفجار سخانات  economizier في المحالت المؤمَّ

المياه وأنابيب غاز الطبخ.

ن له يرغب في تغطية  ومن المهم اإلشارة إلى أنه إذا كان المؤمَّ

إضافة انفجار المراجل لوثيقة توقف العمل فعليه شراء وثيقة 

على  المترتبة  المادية  األضرار  تغطي  والتي  هندسية  تأمين 

انفجار المراجل، وذلك بسبب اشتراط وقوع الضرر المادي الذي 

أشرنا إليه سابقًا.

غطاء الشغب والضرر المتعمد

وثيقة  إلى  ُتضاف  التي  المتعمد  والضرر  الشغب  تغطية  تختلف 

تأمين توقف العمل عن تلك المضافة لتأمين األضرار المادية، 

فبينما تغطي وثيقة تأمين األضرار المادية األضرار التي يحدثها 

المضربون عن العمل، تغطي وثيقة تأمين توقف العمل الخسائر 

ال  العمل-  توقف  وثيقة  -أي  ولكنها  األضرار،  هذه  عن  الناتجة 

وكذلك  نفسه.  اإلضراب  تتبع  التي  المالية  الخسائر  تغطي 

المتعمد  الضرر  تغطية  تستثني  »الشغب«  لتغطية  بالنسبة 

المضافة لوثيقة األضرار المادية األضرار المترتبة عن السرقة، 

االستثناء  هذا  على  العمل  توقف  تأمين  وثيقة  تحتوي  ال  بينما 

بالضرر  المتعلقة  السرقة  عن  المترتبة  النتائج  فإن  وعليه 

بموجب  ولكن  العمل.  توقف  وثيقة  بموجب  مغطاة  المتعمد 

السرقة  تأمين  وثيقة  وجود  يجب  المادي  الضرر  وقوع  اشتراط 

لتفعيل هذا الشق من التغطية.

األخطار األخرى

مثل  األخطار  بعض  على  المادي  الضرر  وقوع  اشتراط  ينطبق  ال 

واالنتحار،  والقتل  الغذائي  والتسمم  المعدية  األمراض  خطر 

ومن  تأمينها.  يمكن  مادية  أضرار  بوقوع  مرتبطة  إنها  حيث 

البدهي أن يؤثر انتشار وباء في فندق أو في المنطقة المحيطة 

له في عدد النزالء فيه ومن ثم يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في 

مستوى دخله.

ن وآخر ولكنها تتشابه  وتختلف نصوص هذه الشروط بين مؤمِّ

بالنسبة إلى التعريف »األمراض المعلن عنها، القذارة، الترتيبات 

الصحية، »القتل واالنتحار« مع األمراض المعلن عنها على أنها:

األمراض التي تصيب الشخص نتيجة: _تسمم األكل أو الشرب.

_ أي من األوبئة واألمراض المعدية )باستثناء اإليدز( المتفشية 

إشعار  يجب  المختصة  الحكومية  السلطات  تحددها  التي 

ن به. المؤمِّ

مالحظة:

الفندق  دخل  انخفاض  فإن  وإال  بشريًا،  المرض  يكون  أن  يجب 

نتيجة إغالق سوق الماشية مثاًل بسبب انتشار الحمى القالعية 

قد يعتبر ضمن التغطية.

الجمهور  خوف  بسبب  مستثنى  المناعة  نقص  أو  اإليدز  مرض 

من هذا المرض.
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إن مفردات النص تشير إلى تعويض الخسائر المترتبة على إلغاء 

الحجوزات  قبول  على  الضيافة  بيت  أو  الفندق  قدرة  عدم  أو 

كنتيجة مباشرة ألي من األخطار المحددة في التغطية.

يمكن توسيع التغطية لتشمل الخسارة نتيجة اإلعالن عن أي 

ن له  مرض في األحياء المجاورة، وحتى إن لم يتأثر محل المؤمَّ

بذلك المرض. وقد تكون األحياء أو المناطق المجاورة محدودة 

ن  المؤمَّ المحل  من  مياًل   25 قطرها  نصف  يتعدى  ال  بمساحة 

المرض  بسبب  الحجوزات  إلغاء  نتيجة  الخسارة  ويخص  عليه، 

المعلن عنه.

يرتبط  المادية  لألضرار  غطاء  هناك  ليس  سلفًا  أشرنا  وكما 

األضرار  من  عنصراً  هناك  أن  يبدو  اآلن  ولكن  األخطار،  بهذه 

نتيجة  ذلك  يكون  وربما  الظروف  بعض  في  مطلوب  المادية 

حيث  التنفسي،  الجهاز  في  مرٍض  مع  التأمين  شركات  خبرة 

يستدعي هذا المرض تفكيك اجهزة التكييف وتنظيفها.

ويمكن توسيع التغطية لتشمل:

من  المستخدمة  الممتلكات  وتطهير  تنظيم  مصاريف 

المنشأة.

تكاليف إزالة والتخلص من السلع أو المخزون الملوث.

مبلغ التحمل

المادية على تحمل مبلغ  تحتوي كثير من وثائق تأمين األضرار 

توقف  تأمين  لوثائق  معتاداً  ليس  هذا  ولكن  كبير،  أو  بسيط 

إلى  تحمل  مبلغ  يضيف  أن  ن  المؤمِّ يستطيع  ولكن  العمل، 

قسط  في  تخفيض  على  الحصول  في  يرغب  كان  إذا  وثيقته 

الخسائر  على  المادي  الضرر  وقوع  اشتراط  يطبق  ولن  التأمين. 

التحمل والتي ال تكون وثيقة تأمين األضرار  التي تقل عن مبلغ 

المادية مسؤولة عنها وإال فستصبح وثيقة تأمين توقف العمل 

في مثل هذه الحاالت عديمة الجدوى.

)ج( األخطار المستثناة

المقترح  العمل(  )توقف  االعتيادية  الحريق  تأمين  وثيقة  أن  بما 

تحتوي   )ABI( البريطانية  نين  المؤمِّ جمعية  من  استخدامها 

ثانية  لمناقشتها  حاجة  هناك  فليس  ذاتها  االستثناءات  على 

بالتفاصيل بل يكفي تلخصيها كاآلتي:

الحرب واألخطار المشابهة- دوي اختراق جدار الصوت-التلوث-

التلوث اإلشعاعي.

س: اذكر األخطار اإلضافية التي ترغب الفنادق أو بيوت الضيافة 

في إضافتها إلى وثيقة تأمين توقف العمل؟

ج: األمراض واألوبئة المعدية، القتل، االنتحار والتسمم الغذائي.

Policy conditions شروط الوثيقة

الموجود  النص  نفس  على  العمل  توقف  تأمين  وثيقة  تحتوي 

من  استخدامها  المقترح  االعتيادية  الحريق  تأمين  وثيقة  في 

نين البريطانية )ABI( وهذه هي شروط الوثيقة: جمعية المؤمِّ

* بطالن الوثيقة نتيجة إعطاء معلومات خاطئة.

* التعديالت.

* طريقة المطالبات.

* الغش.

* شرط المشاركة.

* الحلول في الحقوق )شرط الحلول(.

* شرط التحكيم.
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المالية  للمالءة  محدد  تعريف  وضع  السهل  من  ليس 
تتعدد  ولذا  المالية،  والمؤسسات  األفراد  لدى  عامًا  قبواًل  يلقى 

إلى  التعرف  ويمكن  المالية،  للمالءة  المختلفة  المفاهيم 

مفهوم المالءة المالية من خالل وجهات النظر التالية:

1- يقصد بالمالءة المالية -بصفة عامة- قدرة إيرادات الشركة 

المختلفة،  التكاليف  تغطية  على  االستثمار  عائد  ذلك  في  بما 

مواعيد  في  االلتزامات  مواجهة  على  القدرة  آخر  بمعني  أو 

هي  المالية  المالءة  تعد  التأمين  صناعة  وفي  استحقاقها، 

ر  ويعبَّ التأمين،  صناعة  مستقبل  عليه  يقوم  الذي  األساس 

لهذه  المالية  االلتزامات  لمواجهة  كافية  أصول  بتوافر  عنها 

الشركات.

الشركة  »احتفاظ  تعنى  التأمين  لشركات  المالية  المالءة   -2

بالقدرة على مقابلة التزاماتها وفقًا لتواريخ استحقاقها« وحيث 

تسوى  وسوف  الحالية،  العمليات  عن  تنتج  االلتزامات  بعض  إن 

الحاجة  ضرورة  يؤكد  ما  المستقبل،  في  السنوات  من  عدد  بعد 

الكافية،  الخسائر  واحتياطات  مستمرة  بصفة  السيولة  إلى 

ومعدالت السعر المناسبة.

على  التامين  لشركة  المالية  »القدرة  تعني  المالية  المالءة   -3

سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق في مواعيدها المقررة، ويتم 

قياسها عن طريق إيجاد الفرق بين األصول والخصوم الواردين 

في الميزانية المجمعة لشركة التأمين بعد إعادة التقييم.

4- المالءة المالية تعني »القدرة على مقابلة االلتزامات المالية 

-مثل  المالية  المؤسسات  وبعض  استحقاقها«  مواعيد  في 

المالي  اليسر  الختبارات  التأمين-تخضع  وشركات  البنوك 

المحددة والمفروضة من هيئات اإلشراف والرقابة )المؤسسات 

القانونية(.

بها  يقصد  التأمين  لشركة  المالية  المالءة  أن  البعض  يرى   -5

شركة  إن  القول  يمكن  وبذلك  المالي،  مركزها  ومتانة  قوة 

ثقافة تأمينية

مفهوم المالءة المالية في شركات التأمين

كتاب إدارة أخطار شركات التأمين / الدكتور عيد أحمد أبو بكر
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زادت  ما  إذا  ما  سنة  في  مالي  عسر  حالة  في  ليست  التأمين 

االستثمارات  من  الدخل  صافي  إلى  إضافة  المحصلة  األقساط 

عما تدفعه الشركة من مطالبات ومصروفات وأرباح.

6- يحدد البعض المالءة المالية في شركات التأمين وشركات 

بالتزاماتها  الوفاء  على  الشركات  هذه  بمقدرة  التأمين  إعادة 

كاملة عند المطالبة بها، ومدى استعداد وقدرة تلك الشركات 

لدفع مبالغ التعويضات الكبيرة فوراً ومن دون أن تؤدي عملية 

السداد إلى تعثرها أو توقفها أو إفالسها.

المالية  المالءة  كليًا  تفسر  ال  السابقة  التعاريف  فان  ذلك  ومع 

االحتياجات  معرفة  عن  عجزت  إذا  ألنها  التأمين،  لشركات 

تحتفظ  أن  يجب  التأمين  شركة  فإن  القانونية،  )المتطلبات( 

الثروة، ومن  على األقل بمستوى إجباري أو مفروض من صافي 

الناحية القانونية فإن شركة التأمين تكون في حالة مالءة مالية 

فنية إذا كانت صافي األصول المعترف بها تزيد على االلتزامات 

أو  المال  لرأس  األدنى  الحد  األقل  على  يساوي  هامشًا  يعادل  بما 

الحد األدنى للفائض الذي يتطلبه القانون.

المالءة  تعريف  فإن  التأمين،  شركات  في  اإلدارة  وألغراض 

المالية الذي يمكن تطبيقه أو العمل به يمكن الحصول عليه 

المالءة  فإن  وبذلك  السابقة،  التعاريف  من  تركيبة  خالل  من 

المالية لشركات التأمين تعني الحالتين معًا:

لة من المتوقع أن تكفي لتسوية الخسائر  * إن األقساط المحصَّ

المتوقعة، ومقابلة كل مصروفات التشغيل والعمليات.

االلتزامات  التغطية  تكفي  بها  معترف  بأصول  االحتفاظ   *

المطلوبة، ومع وجود هامش أمان يساوي على األقل المتطلبات 

القانونية لصافي الثروة.

بعض المفاهيم المرتبطة بالمالءة المالية:

هناك بعض المفاهيم المرتبطة بالمالءة المالية مثل:

1- اليسر المالي:

المالية،  أنه مرادف للمالءة  المالي على  قد عرف البعض اليسر 

اليسر  وينقسم  بالتزاماتها،  الوفاء  على  الشركة  قدرة  وأنه 

المالي إلى قسمين:

قدرة  يعني  وهي  القانوني:  أو  الحقيقي  أو  الفعلي  المالي  اليسر 

المنشأة على سداد جميع التزاماتها تجاه الغير، وذلك فيما إذا 

مبدأ  مع  يتعارض  وهذا  فعلية،  تصفية  أصولها  بتصفية  قامت 

استمرار المنشأة وبقائها في ميدان األعمال.

الوفاء  على  المنشأة  قدرة  يعني  وهو  الفني:  المالي  اليسر 

بالتزاماتها قصيرة األجل من خالل أصولها السائلة، وهذا النوع 

فإن  ذلك  وعلى  المنشأة،  استمرارية  لمبدأ  مالءمة  األكثر  يعد 

أنها تعاني  المنشأة قد تكون في حالة يسر مالي فعلي في حين 

حالة عسر مالي فني، وعلى العكس قد تكون المنشأة في حالة 

يسر مالي فني، ولكنها في واقع األمر في حالة عسر مالي فعلي، 

حيث إن أصولها في التصفية ال تكفي لتغطية وسداد التزاماتها 

تجاه الدائنين والمالك.

2- العسر المالي:

لليسر  عكسية  حالة  بوصفه  المالي  العسر  لفظ  ُيستخدم  قد 

المالي والذي يعني:

مواعيد  في  المالية  االلتزامات  مقابلة  على  القدرة  عدم 

المالي  اليسر  اختبارات  مقابلة  على  القدرة  وعدم  استحقاقها، 

المحددة والمفروضة من المؤسسات الحكومية.

وينقسم العسر المالي إلى قسمين:

العسر المالي الفني: والذي يعني عدم قدرة المنشأة على الوفاء 

بالتزاماتها قصيرة األجل، وتتحدد هذه الحالة بأنها النقطة التي 

الحالية  التزاماتها  سداد  المنشأة  إيرادات  تستطيع  ال  عندها 

والمستقبلية في األجل القصير.

على  المنشأة  قدرة  عدم  يعني  والذي  القانوني:  المالي  العسر 
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أو  قصيرة  كانت  سواء  الغير  تجاه  التزاماتها  بجميع  الوفاء 

طويلة األجل.

3- الفشل المالي:

قد يستخدم البعض لفظ الفشل المالي كمرادف لحالة العسر 

المالي الحقيقي أو القانوني، والتي تعني عدم قدرة المنشأة على 

قيمتها،  بكامل  للغير  المستحقة  التزاماته  وسداد  مواجهة 

حيث تكون أصول المنشأة أقل في قيمتها الحقيقية من قيمة 

خصومها، األمر الذي يصل بالمنشأة في أغلب الحاالت إلى حالة 

تحدث  ال  المالي  الفشل  حالة  أن  األمر،   حقيقة  وفي  اإلفالس، 

من  لمجموعة  النهائي  الناتج  تعكس  ولكنها  مفاجئ،  بشكل 

وبدرجة  معين  موقف  من  تبدأ  والتي  والمضاعفات  التراكمات 

عدم  حالة  في  تتطور  والتي  السيولة  نقص  درجات  من  معينة 

االهتمام بها من وضع سيئ إلى وضع أكثر سوءاً إلى أن تصل إلى 

حالة الفشل المالي.

وتعد حالة العسر المالي الفني المقدمة الحقيقية لحالة الفشل 

على  المنشأة  قدرة  عدم  الفني  المالي  بالفشل  ويقصد  المالي، 

االنخفاض  من  تنشأ  التي  األجل  قصيرة  بالتزاماتها  الوفاء 

لدفع  والالزم  للمنشأة  المتاح  النقدي  الرصيد  في  الجوهري 

العناصر المتعددة والمكونة لحالة العسر المالي الفني.

المالي،  والعسر  المالي  الفشل  بين  البعض  يفرق  لم  بينما 

ف الفشل المالي بأنه عدم قدرة المنشأة على الوفاء  حيث ُيعرَّ

للدائنين،  المقررة  المواعيد  في  وأقساطها  الديون  بالتزامات 

وبذلك يعد الفشل المالي أولى خطوات تعّرض المنشأة للعسر 

تزايد  مع  المالي  الفشل  درجة  وتتزايد  القانوني،  أو  الفني  المالي 

المالي ينبئ عن وجود  المالي، كما أن وجود العسر  درجة العسر 

الفشل المالي في المنشأة.

أهمية المالءة المالية في شركات التأمين

إن المالءة المالية لشركات التأمين تهم كاًل من هيئات اإلشراف 

والرقابة على التأمين وإدارة الشركة ذاتها، وينبع االهتمام من 

كال الجانبين من حقيقة مؤداها أن أغلب أموال شركات التأمين 

المنشورة  ال  الوثائق(  )حملة  الفئة  وهذه  الوثائق،  حملة  تخص 

هيئات  تقوم  ذلك  على  وبناء  ما،  سنة  في  الشركة  هذه  عن 

اإلشراف والرقابة باتخاذ بعض اإلجراءات التي من شأنها حماية 

حقوق حملة الوثائق من الخسائر التي تترتب على تعرض شركة 

لرأس  أدنى  حد  اشتراط  ذلك  ويشمل  المالي،  للعسر  التأمين 

المال واالحتياطيات، وكذلك وضع ضوابط الستثمارات هيئات 

هيئات  لحسابات  الدوري  الفحص  إجراء  إلى  إضافة  التأمين، 

في  التأمين  لشركة  المالي  المركز  ومتانة  قوة  وتعد  التأمين، 

غاية األهمية لألطراف التالية:

1- حاملو وثائق التأمين الذين يهمهم قدرة شركة التأمين في 

في  نفسها  على  قطعته  الذي  بالتعهد  الوفاء  على  المستقبل 

وثيقة التأمين.

تحتفظ  أن  يهمهم  الذين  األسهم  حاملو  أو  المستثمرون   -2

إلى  إضافة  القيمة  هذه  في  الزيادة  تحقيق  أو  بقيمتها،  األسهم 

صرف الكوبونات التي وعدوا بها.

في  االستمرار  يهمهم  الذين  الشركة  في  الموظفون   -3

أن  يمكن  العامالن  وهذان  رواتبهم،  على  الحصول  مع  العمل 

واجهتها  أو  التأمين  شركة  أفلست  إذا  كالهما  أو  أحدهما  يتأثر 

صعوبات مالية.

في  العليا  اإلدارة  تهم  التأمين  لشركة  المالي  المركز  متانة   -4

لدى  بالمستقبل  عملها  وفرص  سمعتها  في  ويؤثر  الشركة 

هذه الشركة أو الشركات األخرى.

5- شركات التأمين األخرى التي يمكن أن تتأثر بما يحدث إلحدى 

الشركات من إفالس وأثره في سوق التأمين بصفة عامة، فقبل 

اإلفالس مباشرة تحاول الشركة إغراء المستأمنين ببيع وثائق 
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التأمين بمستوى أقل من األسعار، أما بعد إفالس الشركة فإن 

الوثائق التي كانت لديها يتم توزيعها على الشركات التي مازالت 

قائمة.

6- معيدو التأمين الذي يتأثرون بواحد أو أكثر من الصور اآلتية:

* ظهور صعوبات في جميع أقساط إعادة التأمين.

* رغبة معيدي التأمين في التدخل أثناء تسوية المطالبات.

في  االقتصادية  الهيئات  على  مشرفة  بوصفها  الحكومة   -7

الدولة يهمها أن تعمل هذه الهيئات بسهولة في سوق التأمين، 

من  شركة  قدرة  عدم  نتيجة  األفراد  يصيب  بما  تتأثر  وسوف 

شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها.

التنبؤ بما يمكن  التي على عاتقها  8- هيئات اإلشراف والرقابة 

أن يحدث من إفالس إلحدى شركات التأمين العاملة في السوق.

مما سبق تعد حماية حقوق حملة الوثائق أحد األهداف األساسية 

لإلشراف والرقابة على هيئات التأمين، وذلك من منطلق عدم 

قدرة حاملي وثائق التأمين على الحكم على مدى متانة المركز 

هناك  مازال  أنه  إال  بالسوق،  العاملة  التأمين  لهيئات  المالي 

مثل  بوجود  حتى  يعلمون  ال  التأمين  وثائق  حاملي  من  الكثير 

والرقابة  اإلشراف  هيئات  على  أكبر  عبئًا  يلقي  ما  الهيئات،  هذه 

في التأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها عند 

تحقق الخطر.

العوامل المؤثرة في المالءة المالية لشركات التأمين:

التأمين  التي تؤثر في المالءة المالية لشركات  إن أهم العوامل 

تتمثل في:

1- السياسة االكتتابية السليمة وتحقيق عائد تأميني مناسب:

ويقصد بالسياسة االكتتابية السليمة انتقاء الخطر بكل عناية، 

تضع  أو  الرديئة،  األخطار  تقبل  وال  الجيدة  األخطار  تقبل  حيث 

القسط  إلى جانب تحديد  الرديئة،  األخطار  شروطًا لالكتتاب في 

التأميني الكافي القائم على أسس علمية وفنية سليمة، حيث 

تغطية  وكذلك  عليه،  ن  المؤمَّ الخطر  لتغطية  كافيًا  يكون 

اإلدارية  المصروفات  اإلنتاج،  )عموالت  األخرى  المصروفات 

والعمومية( مع تحقيق هامش ربح معقول، والهدف النهائي هو 

تحقيق ربح تأميني صاف.

2- السياسة االستثمارية السليمة لشركة التأمين:

ال تقل أهمية السياسة االستثمارية لشركة التأمين سواء التي 

عمليات  أو  والمسؤولية  الممتلكات  تأمينات  عمليات  تزاول 

تأمينات الحياة عن سياستها االكتتابية الواعية الخاصة بدراسة 

الرئيس  الدور  يتمثل  حيث  المناسب،  القسط  وتحديد  الخطر 

التأمين  لشركة  الكلية  المخاطر  من  يقلل  أنه  في  لالستثمار 

عن طريق المشاركة مع قسط التأمين في تغطية المتطلبات 

يتبقى  ما  األخرى،  اإلدارية  والمصروفات  والعموالت  المختلفة 

والمخصصات  الحرة  االحتياطيات  لتكوين  ه  يوجَّ ذلك  بعد 

المختلفة الكفيلة بتدعيم المركز المالي للشركة.

3- سياسة الشركة السليمة في اختيار معيدي التأمين:

التأمين  لشركة  السماح  هو  التأمين  إعادة  من  الرئيس  الهدف 

حاجة  هناك  تكون  عندما  المستأمنين  لرغبات  باالستجابة 

الصعب  من  جديدة  مخاطر  أو  كبيرة  بمبالغ  مخاطر  لتغطية 

تحملها، ألنها من المخاطر الجسيمة التي ال يمكنهم قبولها 

إال بعد الرجوع إلى معيدي التأمين المتخصصين، كما تقدم إعادة 

التأمين إلى شركة التأمين الحماية الالزمة لعدم تأثر إنجازاتها 

االكتتابية والمالية للنتائج السلبية أو لألحداث غير المتوقعة، 

تخدم  المجال  هذا  في  السليمة  الشركة  سياسة  فإن  وبذلك 

موقفها المالي السليم القادر على أداء التزاماتها تجاه الغير.

4- سياسة الشركة السليمة في إدارة أموالها:

يقصد بها تنظيم تدفق اإليرادات والمدفوعات عن طريق إدارة 

سليمة لألموال، وهي من األمور التي يجب أن تهتم بها شركة 

إنه عن طريق اإلدارة السليمة ألموالها يمكنها  التأمين، حيث 

أن تحدد حجم األموال المتاحة لالستثمار في الوقت المناسب.
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للوحات  نظره  يلفت  أن  البد  التسويقي  بالشأن  يهتم  من 
بالمنتجات  معظمها  والمرتبطة  الطريق  جانبي  على  الراسخة 

الغذائية، ومن ثم البد أن يبدأ مباشرة بالمقارنة بين ما شاهده 

منحك  اإلعالن  غايات  إحدى  هذه  وبالحقيقة  إعالنات،  من 

واألكثر  األنسب  الختيار  المنتجات  هذه  بين  للمقارنة  الفرصة 

فالفرق  تلبيتها،  عن  تبحث  كنت  إذا  رغباتك  أو  لحاجاتك  تلبية 

بين الحاجة والرغبة أمر ال يختلف عليه اثنان في عالم التسويق.

على  حثك  غايته  تأثيراً  يحمل  اإلعالن  مع  المباشر  االحتكاك  إن 

اتخاذ قرار الشراء للمنتج موضوع اإلعالن، ومن ثم الدخول في 

من  المنتج  لهذا  للوالء  وصواًل  وهكذا  المنتج،  تجريب  مرحلة 

الواجب  فالسؤال  متكرر.  غير  أم  متكرر  شرائي  سلوك  خالل 

طرحه: ما المانع من طرح اإلعالنات لمنتجات التأمين )وكلمة 

منتج نعني بها كاًل من المنتجات والخدمات( من خالل اللوحات 

الطرقية؟ هل سيمتلك هذا اإلعالن التأثير ذاته ويتجه الشخص 

لشراء منتجات التأمين؟ أم إن متلقي اإلعالن سيبتعدون أكثر 

وأكثر في حال استخدمت هذه الوسيلة االعالنية؟ ما الوسيلة 

األنسب لإلعالن عن التأمين؟ وما..........؟

بل  واحد  بمقال  التساؤالت  هذه  عن  اإلجابة  يمكن  ال  بصراحة 

لكن  عنها،  لإلجابة  المقاالت  من  به  بأس  ال  عدد  كتابة  يجب 

التنويه  هو  التساؤالت  لهذه  طرحي  خالل  من  الحقيقية  الغاية 

تسويقها  وصعوبة  التأمينية  المنتجات  ملموسية  لعدم 

لم  اآلن  لغاية  الملموسة.  الحسية  المنتجات  بباقي  مقارنة 

ثقافة تأمينية

تسويق التأمين كثقافة

أ. ماهر سنجر
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غير  المنتجات  تسويق  صعوبة  يدرك  فالجميع  جديد،  أي  أقدم 

الملموسة.

إن البعد غير المعلن للتساؤالت السابقة هي اإلدراك بأن التأمين 

التأمين هو  هو فكر وثقافة وليس مجرد منتج غير ملموس، 

التأمين  صحيح،  بشكل  وإدارتها  األخطار  من  للحماية  وسيلة 

للثروات،  حماية  هو  وممارسات،  أسس  هو  وأرقام،  علم  هو 

الفكر  هذا  تسويق  بصعوبة  االعتراف  علينا  ثم  ومن  هو..... 

الثقافة؟ ما أصعب تسويق األفكار والعلوم والثقافة في  وهذه 

زمن تعلو فيه أصوات األزمات المالية والصعوبات االقتصادية.

يمكن ألي متابع لسوق التأمين في الجمهورية العربية السورية 

ما  أو  التسويق  فريق  بعمالة  العالي  الدوران  حجم  يلحظ  أن 

يسمى مستشاري التأمين لدى شركات التأمين وصعوبة توافر 

مديري تسويق مؤهلين وذوي دراية للعمل في شركات التأمين 

للخصوصية العالية لهذا القطاع، كما أنه يمكن لنا شبه التأكيد 

أن سوق التدريب والدورات والبرامج التدريبية المنفذة بمجال 

التسويق ال تراعي ببرامجها تسويق وبيع األفكار والثقافة )ال أود 

التعميم لكن حسب معرفتي المتواضعة بهذا القطاع( بل تركز 

في برامجها التدريبية على المنتجات الملموسة.

المنتجات  وبيع  لإلعالن  األنسب  للوسيلة  اليوم  أتطرق  لن 

إلى  يحتاج  التأمين  منتجات  تسويق  في  العمل  لكن  التأمينية 

قدرة كبيرة وأشخاص ذوي تأثير عال قادرين على حمل ثقافة 

التأمين للجميع بغض النظر عن طبيعة عملهم أو وجودهم، 

يعد  وجدت-  -إن  التأمين  ثقافة  تعزيز  أو  اليوم  الثقافة  فبيع 

الوسيلة  أن  كما  مستحيلة.  شبه  نقل  لم  إن  صعبة  مهمة 

الثقافة يجب أن يعكس  المنتقاة لإلعالن عن هذا الفكر وهذه 

الصورة الصحيحة وأن يكون على قدر كبير من المصداقية.

في  التسويق  مدير  على  يجب  هل  نتسأل:  الحديث  سياق  في 

شركات التأمين تبويب التأمين في خانة الثقافة المكتسبة أم 

الموروثة لتسويقه وبيعه بالشكل الصحيح؟

الثقافة  أنه من ضمن  التأمين على  الخطير تسويق  أنه من  أرى 

وسلبيات،  أخطاء  من  الثقافة  هذه  تحمله  لما  الموروثة 

صعبة  التسويق  مدير  عاتق  على  الملقاة  المهمة  وستكون 

التصورات  من  الموروثة  الثقافة  هذه  تنقية  في  ينجح  ال  وقد 

التأميني ومنتجاته  النشاط  الموروثة ضد  الضمنية والسلبيات 

الموروثة ال نختار ما نحب وما نكره،  الثقافة  بشكل عام، ففي 

أما الطريقة الصحيحة وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة 

تلفاز-  إذاعة-  طرقية-  )لوحات  التأمينية  المنتجات  لتسويق 

قد  التي  المكتسبة  الثقافة  بناء  فهي  مجالت....(  صحف- 

وقد  األحيان،  من  كثير  في  الموروثة  الثقافة  مع  تتعارض 

المستخدمة  المكتسبة  فالثقافة  األحادي،  الفكر  مع  تتعارض 

ومن  تجاربه  من  اإلنسان  يتعلمه  ما  على  تعتمد  للتسويق 

واقعه وبالطريقة التي تعد تصحيحًا لثقافته الموروثة وتصحيحًا 

لمغالطات الماضي.

أو  أفراداً  التأمين  شركات  في  التسويق  مديرو  يواجه  ما  كثيراً 

جماعات تحمل من الثقافة الموروثة ما يجعل تقبلها لمنتجات 

ضمن  هؤالء  التسويق  مديرو  يصنف  لذا  للغاية،  صعبًا  التأمين 

يتطلبون  الذين  المستهدفين  لكن  الصعبين،  العمالء  فئة 

وكلف  طويل  وقت  ذات  مختلفة  تسويقية  وخططًا  برنامجًا 

شركات  في  التسويق  مديرو  يبدأ  ما  عادًة  ثم  ومن  عالية، 

التأمين من األفراد القابلين الكتساب الثقافة لتحقيق األهداف 

التسويقية من دون إهمال سوق كبير متمثل بأصحاب الثقافة 

الموروثة.

وبالفكر  بالمهزلة  وأرسطو  سقراط  فكر  واجهوا  الكثيرون 

وفلسفة  حكمة  بأن  والنتيجة  الموروثة،  والثقافة  األحادي 

دعونا  الساخرون،  واختفى  لليوم  استمرت  وأرسطو  سقراط 

بالطريقة  لها  ونسوق  التأمين  ثقافة  فلسفة  راية  نرفع 

الصحيحة لنستمر أسوًة بإنجازات سقراط وأرسطو.
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تعد عملية التسعير من األمور المهمة لشركات التأمين 
نظراً  تأمين،  وطالبي  عليهم  ن  مؤمَّ من  معها  وللمتعاملين 

العدالة بين الطرفين من ناحية،  ألنها الفيصل في تحديد مدى 

والغاية  أخرى.  ناحية  من  التأمين  شركات  عمل  والستمرار 

التأمين هي إمكانية الحصول على عائد كاٍف  عند تسعير منتج 

جميع  بدفع  للشركة  السماح  أجل  من  المنتج  ذلك  وراء  من 

أرباح  على  وحصولها  المتكبدة  النفقات  إلى  إضافة  منافعه، 

يكون  أن  منتج  أي  لتسعير  والبد  استمراريتها.  تضمن  كافية 

مناسبًا للتشريعات المطبقة من هيئات اإلشراف والرقابة على 

أعمال التأمين وأسعار المنافسين. 

السلع  تسعير  أسس  عن  التأمين  خدمة  تسعير  أسس  تختلف 

تكلفتها  مسبق  بشكل  معروفًا  يكون  إذ  األخرى،  والخدمات 

يمكن  ال  مستقبلية  خدمة  فهي  التأمين  خدمة  أما  الكلية، 

يعرف  ال  ن  فالمؤمِّ التأمين،  عقد  نهاية  في  إال  تكلفتها  معرفة 

يمتلك  ال  بمعنى  الخطر،  وقوع  بعد  إال  التزاماته  حجم  مسبقًا 

ن له، لذلك فإن  تصوراً حول مقدار التعويض الذي سيدفع للمؤمَّ

القسط المدفوع قد يكون بمنزلة مجمل ربح لشركة التأمين 

ثقافة تأمينية

أسس تسعير التأمين

د.ندى اليوسف
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وتقوم  الخطر  يقع  وقد  ضده،  ن  المؤمَّ الخطر  يتحقق  لم  إذا 

الشركة بدفع مبلغ التأمين، وهو بالعادة أكبر بكثير من القسط 

الذي حصل عليه. إضافة إلى أن أسعار التأمين ال يحددها العرض 

أو  منفردة  بتحديدها  تقوم  بل  التاريخية  التكلفة  وال  والطلب 

الحكومية  الهيئات  تقوم  وأحيانًا  اتحادات،  هيئة  في  مجتمعة 

بفرضه على شركات التأمين كما في التأمينات اإلجبارية. 

تعد عملية وضع األسعار من أصعب ما يواجه مكتتبي التأمين، إذ 

عليهم أن يعرفوا مسبقًا مقدار الخسائر المتوقعة والمحتملة 

المشكالت  أهم  من  فإن  لذلك  حدة،  على  خطر  كل  تحقق  من 

الشائعة بين شركات التأمين هي عملية تحديد السعر المناسب 

التوزيع  طريق  عن  يحدد  السعر  إن  حيث  التأمينية،  للخدمة 

بين  التأمين  بعملية  الخاصة  والمصروفات  للخسائر  العادل 

حملة البوالص باالعتماد على اإلحصائيات المتوافرة عن المدة 

الماضية كمؤشر لما ستكون عليه النتائج في المستقبل، مع 

األخذ باالعتبار إجراء التعديالت الضرورية، إضافة إلى أن التسعير 

من  كبير  عدد  مع  تتفاعل  لكنها  منعزلة،  وظيفة  ليست 

المسؤولة  التخطيط  وظيفة  مثل  للشركات،  األخرى  الوظائف 

وتنتج  الشركة،  استراتيجية  تعكس  التي  األهداف  تحديد  عن 

التي  االكتتاب  وظيفة  التسعير،  لقرارات  وتوجيهات  إرشادات 

الواردة  المعلومات  إلى  الفردية استناداً  العقود  تقرر عادة سعر 

المطالبات،  وظيفة  أخرى،  ومعلومات  اإلكتوارية  التكاليف  من 

والمعلومات  الخبرة،  لتقييم  األولية  المعلومات  توفر  التي 

تستلم  التي  المعلومات  إدارة  ووظيفة   ،  IBNR عن  المتعلقة 

من تقييم االكتواريين معلومات محدثة حول األسعار وتغيرات 

التمويل  ووظيفة  المحفظة،  على  معلوماتهم  وتغذي  السعر 

ووظيفة  المصروفات،  تحميل  حول  المعلومات  مصدر  وهي 

إدارة الخطر، ووظيفة االستثمار، التي تنص على خصم اإليرادات 

عن  معلومات  توفر  التي  التأمين  إعادة  ووظيفة  االستثمارية، 

ووظائف  السعر،  مكونات  أحد  تعد  التي  التأمين،  إعادة  تكلفة 

المعلومات،  وتكنولوجيا  والمبيعات،  التسويق،  مثل  أخرى 

في  ذلك  كان  وإن  بالتسعير،  الصلة  ذات  جميعها  والقانونية، 

كثير من األحيان بصورة غير مباشرة. 

مراقبة  لدورة  الرئيسة  األنشطة  التالي  البياني  الشكل  ويبين 

التسعير النموذجية:
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لذا، من أجل وضع تسعير للمنتج يستخدم اإلكتواريون نماذج 

مقابل  المقترح  التسعير  هيكل  لقياس  وإحصائية  رياضية 

العديد من معايير الربحية. 

أسلوب  على  تعتمد  رياضية  نماذج  إلى  النماذج  هذه  وتنقسم 

السالسل الزمنية حيث يستخدم هذا األسلوب في تحليل منتج 

في  الخسارة  بمعدالت  التنبؤ  إمكانية  في  للمساهمة  التأمين 

وتفسير  الدراسة  محل  المنتج  وصف  يتم  أن  بعد  المستقبل 

كل  وعالقة  به  المرتبطة  المتغيرات  على  تطرأ  التي  التغيرات 

وهو  الخسارة  بمعدل  التنبؤ  وأخيراً  األخرى  بالمتغيرات  متغير 

المطلوب عند تحديد سعر التأمين. 

نظرية  تستند  حيث  االحتمالية  التوزيعات  على  تعتمد  ونماذج 

الخطر والتأمين إلى مفهوم مفاده أن تحقق الخطر وما قد يترتب 

عليه من خسائر مالية يخضع لتوزيع احتمالي معين. بمعنى أنه 

في حال تحقق الخطر فإنه يصحبه توزيع احتمالي معين للخسائر 

للخسارة  االحتمالي  التوزيع  هذا  وأن  الخطر،  هذا  عن  الناجمة 

بيانات  من  االستفادة  يمكن  ثم  ومن  المستمر،  النوع  من 

الماضي في وضع نموذج رياضي لتوزيع الخسائر حيث يكون أكثر 

شمواًل وعلى درجة عالية من المرونة ويشمل ضمن مكوناته 

الشركة  تعويض  يضمن  وبما  الخطر.  عناصر  كل  األساسية 

ونفقات  وضرائب  عموالت  من  التشغيلية  نفقاتها  كامل  عن 

مقابل    )Safet Margin( أمان  هامش  وتحقيق  عامة  تشغيل 

النتائج غير المتوقعة وحاالت اإللغاء الطوعية لبوالص التأمين. 

لعدد  سواء  المناسب  االحتمالي  التوزيع  تحديد  أهمية  وتأتي 

لمجموع  أو  حادث  كل  عن  الناتجة  الخسارة  لقيمة  أو  الحوادث 

الخسائر التي تتعرض لها الشركة من خالل النقاط التالية: 

أو  الخام  القسط  عليه  يطلق  ما  وهو  الخطر  قسط  تحديد    -1

األولي. 

الخسائر  قيم  في  االنحرافات  لمواجهة  الالزم  المخصص    -2

الفعلية عن الخسائر المتوقعة باستخدام االنحراف المعياري. 

إعادة  بأسعار  أو  االحتفاظ،  بحدود  يتعلق  قرار  أي  اتخاذ    -3

المناسب  بالتوزيع االحتمالي  إلى اإللمام  إذ يحتاج ذلك  التأمين، 

لعدد وقيم الخسائر ولمجموع الخسائر . 

بإدارة  خاص  قرار  أي  أو  بالدمار  الخاصة  االحتماالت  تحديد    -4

الخطر.

جمع  بتلخيص  يتميز  المناسب  االحتمالي  التوزيع  تحديد    -5

نموذج  شكل  في  ككل  التأمين  بمحفظة  المتعلقة  البيانات 

كمي واحد. 

ثقافة تأمينية
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األعمال  كل  أو  جزء  تحويل  عن  عبارة  التأمين  إعادة 
تأمين  شركة  إلى  التأمين  شركة  عليها  تتعاقد  التي  التأمينية 

به  الذى تحتفظ  التأمين  تأمين(، وتعد قيمة مبلغ  )إعادة  أخرى 

الشركة األولى تحت مسمى االحتفاظ، أما الشركة الثانية )إعادة 

الثانية  للشركة  ويجوز  عنه  المتنازل  مسمى  تحت  التأمين( 

)إعادة التأمين( أن تعيد التأمين لدى شركة ثالثة )إعادة تأمين(، 

أجل  من  التأمين  إعادة  بشركات  التأمين  شركة  وتستعين 

الحماية ضد الخسائر، حيث تقدم عملية إعادة التأمين حماية 

معيد  يدفع  حيث  لخسائر  تعرضها  حين  لخسائرها  وتقليل 

التأمين جزاء أو كل الخسائر التي تتعدى حد احتفاظ الشركة.

لشركة  االكتتابية  المقدرة  زيادة  في  التأمين  إعادة  تساعد   -1

التأمين، حيث تتمكن شركة التأمين عند إعادة التأمين لجزء أو 

كل األعمال التأمينية لديها من قبول بعض التأمينات التي تزيد 

ن آخر بالحد الزائد. عن حد احتفاظها، ثم إعادة التأمين لدى مؤمِّ

التأمين من  2- وتسهم في استقرار األرباح، حيث يمكن إعادة 

لشركة  المالية  النتائج  في  الكبيرة  التقلبات  آثار  من  التقليل 

واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  في  التغيرات  بسبب  التأمين 

لدى  به  ن  المؤمَّ البلد  لها  تتعرض  التي  الطبيعية  والكوارث 

شركة التأمين.

تقلل  حيث  المكتسبة  غير  األقساط  مخصص  تقليل   -3

المكتسبة  األقساط  مخصص  حجم  من  التأمين  إعادة  عملية 

المطلوب بموجب القانون.

إعادة  عملية  تقدم  حيث  الخسائر  ضد  الحماية  تقديم   -4

حيث  لخسائر،  تعرضها  حين  لخسائرها  وتقليل  حماية  التأمين 

يدفع معيد التأمين جزاء أو كل الخسائر التي تتعدى حد احتفاظ 

الشركة.

التأمين  إعادة  يتيح  حيث  معينة،  أنواع  تأمين  عن  التراجع   -5

ن عن التأمين الساري إلى متعهد آخر ويظل  نقل التزامات المؤمِّ

ن مسؤواًل عن تغطية مالكي الوثائق. المؤمِّ

يقدم  حيث  التأمين،  معيد  ومساعدة  نصائح  على  الحصول   -6

االحتفاظ  وحدود  بالتسعير  تتعلق  مساعدات  التأمين  معيد 

وغطاء الوثيقة.

من  التأمين  شركات  حماية  على  التأمين  إعادة  يساعد   -7

اإلفالس، ألن الشركة إذا قامت بالتأمين على خطر كبير فإنها 

تقوم  عندما  ولكن  الخطر،  وقوع  عند  لإلفالس  تتعرض  ربما 

بإعادة التأمين على ذلك الخطر لدى واحدة أو أكثر من شركات 

منها  كل  ستقوم  التأمين  إعادة  شركات  فإن  التأمين،  إعادة 

قبلت  التي  النسبة  تعادل  الخسارة  من  معينة  نسبة  بتسديد 

إعادة تأمينها، ومن خالل هذه العملية ستكون شركة التأمين 

في وضع آمن.

نسبية،  تأمين  اتفاقيات  إلى  تنقسم  التأمين  إعادة  طرق   -8

الحصة  تحديد  على  تعمل  األولى  نسبية،  غير  تأمين  واتفاقيات 

وتسند  التأمين،  حجم  من  الشركة  تتحملها  أن  تريد  التي 

أكثر  إلى  االستناد  يتم  وهنا  التأمين،  معيد  إلى  المتبقي  الرصيد 

من معيد تأمين، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة 

أما  التأمين،  إعادة  شركات  أو  التأمين  شركة  بين  بالتناسب 

شركة  تريد  التي  الحصة  على  فترتكز  النسبية  غير  االتفاقيات 

التأمين أن تتحملها من الخسائر.

توعية تأمينية

ثماني معلومات عن »إعادة التأمين«
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تعاقدي  تنظيم  أنه  على  التكافلي  التأمين  ُيعّرف 
المشتركين  من  مجموعة  بين  التعاون  تحقيق  إلى  يهدف 

أو أخطار معينة، حيث يقوم كّل منهم  يتعّرضون لخطر واحد 

التبرع ُيدعى »االشتراك« بما يؤّدي  بدفع مبلغ مالي على سبيل 

من  يتّم  المشتركين«  »صندوق  يسّمى  صندوق  تكوين  إلى 

الصندوق  هذا  ويكون  يستحقه،  لمن  التعويض  دفع  خالله 

التكافلي  التأمين  مؤسسة  حسابات  عن  تاّم  بشكل  منفصال 

الذي يسمى حساب المساهمين.

المشتركين  بإدارة صندوق  التكافلي  التأمين  وتقوم مؤسسة 

بما  معّينة  عمولة  مقابل  فيه  المتجمعة  األموال  واستثمار 

يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

أما ما يتعلق بأصناف التأمين التكافلي فتنقسم أعمال التأمين 

عمليات  يشمل  الذي  العائلي  التكافلي  التأمين  إلى  التكافلي 

المرض،  على  والتأمين  األموال،  وتكوين  الحياة  على  التأمين 

التكافلي  بالتأمين  المرتبطة  البدنية  الحوادث  على  والتأمين 

التأمين  العائلي. والتأمين التكافلي العام الذي يشمل عمليات 

على الممتلكات، والتأمين على المسؤوليات.

ضمن  التكافلي  التأمين  ممارسة  وجوب  على  االتفاق  ويتم 

مع  التأمين،  عقد  ومبادئ  أسس  وتحديد   ، مختصة  شركة 

والذي  شيوعًا  األكثر  النموذج  وهو  المزدوج  النموذج  اعتماد 

االكتتاب،  عمليات  إلى  بالنسبة  الوكالة  اعتماد  على  ينّص 

وتتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي مقابل ذلك مبلغًا معلومًا 

بالنسبة  والمضاربة  وكياًل،  باعتبارها  االشتراكات  من  نسبة  أو 

التوظيفات  عائدات  من  نسبة  مقابل  االستثمار  عمليات  إلى 

باعتبارها مضاربًا.

فعلى  الشرعية،  الرقابة  هيئة  ومهام  تركيبة  إلى  وبالنسبة 

تضم  شرعية  رقابة  هيئة  تكوين  التكافلي  التأمين  مؤسسة 

على األقل ثالثة أعضاء يقع تعيينهم لمّدة ثالث سنوات قابلة 

من  أو  المؤسسة  في  المساهمين  من  يكونوا  أالّ  على  للتجديد 

في  الشرعية  الرقابة  هيئة  مهمة  وتتمّثل  فيها.  العاملين 

وإبداء  عليها،  واإلشراف  المؤسسة  معامالت  جميع  مراقبة 

الرأي في مدى تطابقها مع أحكام الشريعة االسالمية ومبادئها. 

ملزمة  الشرعية  الرقابة  هيئة  عن  الصادرة  القرارات  وتكون 

لمؤسسة التأمين التكافلي. هذا إلى جانب إحداث خطة المدقق 

بين  التام  الفصل  ووجوب  الشركة  موظفي  بين  من  الشرعي 

حساب المساهمين وحساب المشتركين.

التوظيفات  في  ومبادئها  الشريعة  أحكام  مراعاة  وكذلك 

سواء  حد  على  والمساهمين  المشتركين  إلى  بالنسبة  المالية 

بما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية.

سؤال يتكرر طرحه

ما هو التأمين التكافلي؟
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الفائض التأميني والقرض الحسن

حساب  في  المتبقي  المال  أنه  على  التأميني  الفائض  ُيعّرف 

ايرادات  مجموع  بين  الفرق  من  والمتأتي  المشتركين  صندوق 

التأمين  إعادة  عمليات  وعوائد  التوظيفات  وأرباح  االشتراكات 

وكذلك  الفنية،  والمّدخرات  المدفوعة  التعويضات  ومجموعة 

للمؤسسة  المعلومة  واألجرة  التأمين  إعادة  مصاريف 

وجد-  -إن  الحسن  القرض  لخالص  المدفوعة  والتسديدات 

وتضبط بأمر كيفية احتسابه.

ويتعّين على مؤسسة التأمين التكافلي توزيع الفائض التأميني 

على  للمؤسسة  األساسي  القانون  وينّص  المشتركين،  على 

كيفية توزيع الفائض التأميني بعد موافقة الرقابة الشرعية.

الثالث بالقرض الحسن )قرض من دون فوائض(  الباب  ويهتم 

بااللتزامات  اإليفاء  عن  المشتركين  صندوق  عجز  صورة  في 

ثم  التكافلي  التأمين  مؤسسة  بالتزام  عليه،  المحمولة 

بما  حسنًا  قرضًا  المشتركين  صندوق  بإقراض  المساهمين 

إعادة  اتفاقيات  كل  استيفاء  بعد  وذلك  المسجل  العجز  يغطي 

قبل  التأميني  الفائض  من  اقتطاعه  تم  الذي  والمّدخر  التأمين 

توزيعه. ويتّم تسديد مبلغ القرض الحسن من الفائض التأميني 

هذا  ويكون  المّدخر.  تكوين  قبل  وذلك  الحقًا،  يتوافر  الذي 

التسديد إّما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما يقرره مجلس 

إدارة مؤسسة التأمين التكافلي.

مؤسسات  إلى  أعمالها  إسناد  التكافلي  التأمين  مؤسسة  على 

استيعابية  طاقة  توافر  عدم  حالة  وفي  تكافلي،  تأمين  إعادة 

كافية لدى شركة إعادة التأمين التكافلي أو عدم وجود تغطية 

للخطر المراد إعادة تأمينه فيمكن لمؤسسة التأمين التكافلي 

التعامل مع مؤسسات إعادة تأمين تقليدية. وهذا باب ثان من 

أبواب التيسير. وتخضع اتفاقيات إعادة التأمين إلى موافقة هيئة 

الرقابة الشرعية.
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تمويل  إلى  رئيس  بشكل  المالية  األسواق  تهدف 
النمو  معدالت  على  إيجابيًا  ينعكس  ما  االقتصادية،  األنشطة 

االقتصادي، كما يسهم في تجميع مدخرات األفراد مع رؤوس 

الذي  األمر  الوطني.  الضخمة الستثمارها في االقتصاد  األموال 

مدخرات  جذب  خالل  من  الخارج  إلى  األموال  تدفق  من  يحد 

المؤسسات واألفراد لالستثمار اآلمن.

التالعب  خالل  من  الصحيحة  الممارسات  عن  االنحراف  لكن 

بأسعار األسهم وقيمتها يضعف ثقة المستثمرين.

حيث  نشأتها،  منذ  المالية  األسواق  في  وجد  التالعب  هذا 

من  مجموعة  أو  متداول  بها  يقوم  التي  التصرفات  بأنه  ف  ُيعرَّ

المالية  الورقة  سعر  بين  مقصود  فرق  إلحداث  المتداولين 

في  المتداولين  بقية  حساب  على  الربح  بهدف  وقيمتها، 

السوق.

ويمكن تصنيف التالعب في صنفين رئيسين، صنف يؤدي الى 

التالعب بقيمة األسهم، وصنف يؤدي إلى التالعب بالسعر.

القيمة: ويحدث عندما يقوم المتالعب  المؤثر في  التالعب   -

بتصرف يؤثر في قيمة السهم، وفي األغلب يكون هذا التالعب 

النوع  هذا  ويظهر  المساهمة،  الشركة  في  القرار  متخذي  من 

في االندماج أو االستحواذ، فيتم اإلعالن مثاًلً عن تقديم عرض 

الوهمي على شركة االستحواذ،  أو االستحواذ  الدمج  أو  الشراء 

وذلك يؤدي إلى رفع سعر سهم الشركة المستهدفة، فيقوم 

أن  ذلك  بعد  وُيعلن  أسهمها،  من  يملكه  ما  ببيع  المعلن 

قانونية التالعب في االسواق المالية
آلياتها ومخاطرها

بقلم المستشار القانوني لالتحاد السوري لشركات التأمين

المحامي األستاذ عمر غباش

الزاوية القانونية
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المفاوضات تعثرت، وتم العدول عن العرض.

ـ التالعب المؤثر في السعر: يتم ذلك من خالل أشكال عديدة 

لة والقيام بتداوالت وهمية أهمها: أهمها بث معلومات مضلِّ

لة:  مضلِّ معلومات  بث  خالل  من  السعر  في  المؤثر  التالعب 

صحيحة،  غير  معلومات  بنشر  متالعب  يقوم  عندما  ويحدث 

أن  يمكن  بطريقة  معروضة  ولكن  صحيحة  معلومات  أو 

التأثير  إلى  يؤدي  بما  خاطئ،  بشكل  المتداولين  بقية  يفسرها 

الشركة  نشر  مثل  المالية،  الورقة  قيمة  حول  توقعاتهم  في 

تبرز  وهنا  المالي،  وضعها  حول  لة  مضلِّ معلومات  المساهمة 

وضرورة  الشركة،  عن  الصادرة  المالية  البيانات  دقة  أهمية 

والمعايير  الشركة  واقع  مع  يتوافق  بما  بدقة  تدقيقها 

المحاسبية المعتمدة.

ـ التالعب المؤثر في السعر من خالل تداوالت وهمية: وهي أكثر 

بتنفيذ  المتداول  يقوم  عندما  ويحدث  شيوعًا،  التالعب  أنواع 

المتداولة  والكميات  األسعار  في  مباشرة  آثاراً  ُتحدث  تداوالت 

في السوق، بما يؤدي إلى التأثير في توقعات بقية المتداولين في 

السوق حول قيمة الورقة المالية محل التداول.

لضعف  تعود  التالعب  حاالت  معظم  أن  يتبين  سبق  ومما 

خالل  من  الواقع  مع  وتطابقه  دقته  وعدم  اإلفصاح  مستوى 

بيانات مالية ناقصة أو مخالفة للواقع وتداوالت وهمية.

وكذلك  الوطني،  لالقتصاد  الضرر  يسبب  التالعب  وهذا 

عزوف  إلى  يؤدي  حيث  ومؤسسات،  أفراداً  المستثمرون 

وتضرر  السوق،  في  أموالهم  توظيف  عن  المستثمرين 

المستثمر الحقيقي لمصلحة مضاربين ومستغلين طفيلين.

ومحاربة التالعب تكون من خالل تطبيق دقيق لمعايير إعداد 

المحاسبة  آليات  وتأمين  المدرجة  للشركات  المالية  القوائم 

المالية الدقيقة والتطبيق الزجري لمعايير المحاسبة المالية.

من  يجعل  دقيقًا  تعريفًا  وتعريفها  التالعب  حاالت  وتجريم 

اليسير إجراء التحقيقات فيها، ومن ثم مقاضاة مرتكبيها.

بإنشاء  المتعلق   2005 لعام   22 رقم  القانون  جاء  سورية  وفي 

لم  عامة  بأحكام  السورية  المالية  واألسواق  األوراق  هيئة 

تتطرق إلى التالعب بصورة مباشرة وأحكام تفصيلية، ولكنه 

في  والمستثمرين  المواطنين  حماية  مسؤولية  للهيئة  اتاح 

السوق من الممارسات غير السليمة وغير العادلة التي تنطوي 

على غش أو تالعب أو تدليس أو احتيال.

صالحية  السوق  إدارة  لمجلس  القانون  أعطى  لذلك  وتأييداً 

اقتراح الغرامات التي تفرض على مرتكبي تلك المخالفات، ومن 

بين تلك المخالفات:

- تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير 

ومعايير  المحاسبية  للمعايير  مخالفة  أو  لة  مضلِّ أو  صحيحة 

التدقيق المعتمدة.

لة. - تقديم بيانات غير صحيحة أو مضلِّ

ومعلومات  بيانات  إلى  باالستناد  بيعها  أو  مالية  أوراق  عرض   -

غير صحيحة أو مضلِّلة.

لمعلومات  مركزه  أو  وظيفته  بحكم  ما  شخص  استغالل   -

داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو 

معنوية.

غير  بيانات  أو  معلومات  إعطاء  أو  الشائعات  وتوزيع  بث   -

في  التأثير  بغرض  مالية  ورقة  أي  حول  لة  مضلِّ أو  صحيحة 

سعرها أو سمعة الشركة المالكة لهذه الورقة.

المدير  على   2006 لعام   55 التشريعي  المرسوم  حظر  كما 

القيام بأي عمل من  التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق 

عملهم  بحكم  عليها  اطلعوا  معلومات  أي  استغالل  شأنه 

لدى السوق لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر 

عليها  اطلعوا  سرية  معلومات  أي  وإفشاء  مباشر،  غير  أو 

المفوض  غير  آخر  طرف  ألي  السوق  لدى  عملهم  بحكم 

باالطالع عليها.

المالية  األوراق  لتداول  الناظمة  للقوانين  سريعة  مراجعة  إن 

وقصور  غموض  وجود  يبين  السورية  المالية  األوراق  وسوق 

والمضاربين  للمتالعبين  يمكن  ثغرة  يترك  التشريعات  في 

استغاللها.

وإن عدم تسجيل حاالت تالعب خطر في السوق السوري يعود 

لضآلة التداوالت والحداثة النسبية للسوق.

وحاجات  سورية  في  المتوقعة  االقتصادية  النهضة  ولكن 

النمو االقتصادي السليم المبني على اإلنتاج وليس المضاربة، 

األوراق  سوق  لعمل  الناظمة  للقوانين  مراجعة  يستدعي 

ثقة  ويعزز  التداول  انسيابية  يكفل  بما  لتطويرها  المالية 

المستثمرين.
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تتمة ..

بنــود  أهــم  مــن  المناســبة  التســويقية  القنــاة  اختيــار  إن 

ــد  ــر عائ ــق أكب ــى تحق ــن لك ــركات التأمي ــل لش ــتراتيجية العم اس

ممكــن وعــادة مــا تختــار الشــركة مــن بيــن القنــوات اآلتيــة:

ــي )اإلدارة-  ــز الرئيس ــق المرك ــن طري ــر ع ــع المباش ــام البي 1. نظ

ــروع(. ــب - الف المكت

2. نظام التوكيالت العامة.

3. نظام سماسرة التأمين.

4. نظام مندوبي التأمين.

5. الوسائل الحديثة للتسويق.

وفيمــا يلــي ملخــص بأهــم الخصائــص التــي تتميــز بهــا كل مــن 

ــوات: ــة أو القن ــك األنظم تل

أواًل: نظام البيع المباشر:

بمقتضــى هــذا النظــام تقــوم شــركة التأميــن باالتصال المباشــر 

ــة  ــائل مختلف ــتخدام وس ــر اس ــتلزم األم ــن، ويس ــي التأمي بطالب

للترويــج مثــل »المجــالت الدوريــة، أجهــزة اإلعــالم المســموعة 

والمرئيــة، اســتخدام المنتجيــن )المندوبيــن وموظفــي تقديــم 

أمــام  الشــركة  ويمثلــون  بأجــر  يعملــون  الذيــن  الخدمــة( 

الجمهــور«.

وتظهــر أهميــة هــذا النظــام بالنســبة للشــركات الحديثــة التــي 

تفتقــر للخبــرة ومــن ثــم يتولــد لديهــا الشــعور بالخــوف مــن 

ــة. ــارة مالي ــدوث خس ــية ح ــع خش التوس

ثانيًا: نظام التوكيالت العامة:

مــن الناحيــة القانونيــة الوكيــل هــو أي شــخص نيابــة عن شــخص 

آخــر، وفــي مجــال التأميــن هــو الشــخص الــذي ينــوب عــن شــركة 

تسويق

القنوات التسويقية 
Channels of Distributions

بقلم : د. فادي عياش - مستشار وخبير اقتصادي
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ــن لهــم مقابــل أجــر. التأميــن فــي التعامــل مــع المؤمَّ

ــخص ذي  ــكًا أو أي ش ــل بن ــون الوكي ــد يك ــاالت ق ــع الح ــي جمي وف

خبــرة يقــوم بأعمــال تســويق الوثائــق لمصلحــة شــركة أو أكثــر 

طلبــات  تلقــي  علــى  عملــه  ويقتصــر  التأميــن،  شــركات  مــن 

التأميــن وإرســالها للمركــز الرئيســي تمهيــداً إلصــدار الوثائــق 

وأحيانــًا يســمح لــه بتقديــر وحــدات الخطــر المقدمــة، أي إنــه 

يقــوم باألعمــال األوليــة وبعــض األعمــال اإلداريــة المرتبطــة 

بالوثائــق.

ثالثًا: السماسرة:

ــال  ــي مج ــاطها ف ــر نش ــركة ينحص ــخص أو ش ــو ش ــار ه السمس

التأميــن، ويختلــف السمســار عــن الوكيــل مــن حيــث إنــه وكيــل 

ــراً  ــار خبي ــد السمس ــن، ويع ــركة التأمي ــس لش ــه ولي ــن ل للمؤمَّ

فــي التأميــن، ويقــوم بتقديــم النصــح والمشــورة ويبــرم العقــود 

ــن لــه. الخاصــة بالمؤمَّ

التجاريــة  األعمــال  علــى  التأميــن  عمليــات  معظــم  وتتــم 

السماســرة  عبــر  المتطــورة  التأميــن  أســواق  معظــم  فــي 

المســجلين، وفــي كثيــر مــن الحــاالت يكــون السماســرة عبــارة 

خدمــات  بتقديــم  تقــوم  الجنســيات  متعــددة  شــركات  عــن 

السماســرة  هــؤالء  ويقــوم  الكبيــرة،  الشــركات  إلــى  مهمــة 

بتقديــم خدمــات يمتــد نطاقهــا ألكثــر مــن مجــرد البحــث عــن 

لــه. ــن  للمؤمَّ المناســب  التأميــن  نــوع 

رابعًا: نظام مندوبي التأمين )المنتجين(

المنتــج هــو ممثــل الشــركة أمــام جمهــور العمــالء، ومــن ثــم 

ــذا  ــا، ل ــي يمثله ــركة الت ــورة الش ــا ص ــس عليه ــرآة تنعك ــد م يع

يجــب أن تتوافــر فيــه شــروط معينــة تؤهلــه لتحقيــق أهــداف 

الشــركة مثــل الكفــاءة والتدريــب والدرايــة الكافيــة بظــروف 

الســوق والتشــريعات التأمينيــة المعمــول بهــا.

المنتــج )المنــدوب( المرتبــط: وهــو منتــج براتــب ثابــت ويتمتــع 

التــي  العمــوالت  إلــى  إضافــة  بالشــركة،  العامليــن  مزايــا  بــكل 

ــخصي. ــه الش ــر إنتاج ــه نظي ــح ل ُتمن

المرتبــط: ويتقاضــى عمولتــه علــى  )المنــدوب( غيــر  المنتــج 

إجمالــي العمليــات التــي يحققهــا للشــركة )أو يتمتــع بنظــام 

الحوافــز(.

مجــال  فــي  اشــتغاله  بمجــرد  اإلنتــاج  منــدوب  علــى  وينبغــي 

التأميــن أن يبــدأ فــوراً بتوســيع نطــاق اتصاالتــه، حيــث إنهــا أولــى 

النجــاح. خطــوات 

خامسًا: الوسائل الحديثة للتسويق:

وقنــوات  وســائل  تطــور  نحــو  بالعالــم  التأميــن  أســواق  تتجــه 

التســويق بهــدف تنميــة هــذه الصناعــة التــي تعــد إحــدى دعائــم 

بالبريــد  الوثائــق  تســويق  يتــم  أن  ويمكــن  القومــي،  االقتصــاد 

المباشــر أو بالطريقــة اآلليــة، وعــن طريــق االنترنــت أو مــن خــالل 

البنــوك )التســويق البنكــي( وســنتناول فيمــا يلــي أهــم هــذه 

الطــرق:

a. التسويق اإللكتروني

يعــد االتجــاه نحــو زيــادة االعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة مــن 

ــة  ــي اآلون ــم –ف ــهد العال ــد ش ــث، وق ــر الحدي ــمات العص ــم س أه

األخيــرة– تقدمــًا هائــال فــي تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات، 

وتعاظــم دور التجــارة االلكترونيــة فــي مجــال تســويق الســلع 

ــم مظاهــر العولمــة. والخدمــات عبــر اإلنترنــت كأحــد أه

وُيطلــق مصطلــح التجــارة االلكترونيــة علــى جميــع عمليــات 

البيــع أو الشــراء أو الخدمــات التــي تتــم بيــن الشــركات التجاريــة 

والخاصــة  العامــة  المنظمــات  وســائر  والحكومــات  واألفــراد 

ــالل  ــن خ ــات م ــة للبيان ــة االلكتروني ــي المعالج ــد عل ــي تعتم والت

شــبكات الحاســب اآللــي.

b. تسويق التأمين عبر البنوك )التسويق البنكي(

يعــد التأميــن عبــر البنــوك )Banc assurance( ظاهــرة عالميــة 

ــى  ــعى إل ــي تس ــة الت ــتراتيجيات المهم ــدى االس ــو إح ــة وه حضاري
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تسويق

ــم  ــادة حج ــدف زي ــم به ــي العال ــن ف ــواق التأمي ــا كل أس تطبيقه

ــى  ــة إل ــوق، إضاف ــن الس ــا م ــبة حصته ــة ونس ــاطها التأميني أقس

التأمينيــة،  المنتجــات  وأســعار  التســويقية  التكلفــة  خفــض 

البنــوك  فــروع  شــبكات  مــن  االســتفادة  طريــق  عــن  وذلــك 

المنتشــرة فــي أنحــاء كل دولــة باعتبــار هــذه الوســيلة إحــدى 

قنــوات التوزيــع البديلــة التــي تســاند قنــوات التســويق التقليدية.

ــدة  ــات عدي ــوك إيجابي ــر البن ــة عب ــات التأميني ــويق المنتج ولتس

المجتمــع،  فــي  ونشــره  التأمينــي  الفكــر  إنمــاء  أهمهــا  مــن 

ــن  ــاع التأمي ــى قط ــا عل ــة مردوده ــذه اإليجابي ــي أن له ــك ف والش

بأكملــه، ومــن ثــم فلشــركات التأميــن مصلحــة مؤكــدة فــي 

ــة  ــدة العريض ــى القاع ــل إل ــوك لتص ــع البن ــف م ــذا التحال ــة ه إقام

مــن عمــالء البنــك.

ــدة  ــالل ع ــن خ ــم م ــتوى العال ــى مس ــي عل ــن البنك ــزاول التأمي وُي

الطرفيــن  بيــن  ُتبــرم  التــي  التعــاون  اتفاقيــات  أشــكال، منهــا 

إلــى حــاالت  أمــوال مشــتركة، إضافــة  بــرؤوس  والمشــروعات 

التأميــن. البنــوك وشــركات  االندمــاج واالســتحواذ بيــن 

أهم معوقات سوق الخدمات التأمينية في سورية:

ــن  ــبة المواطني ــن أن نس ــد تبي ــن األول فق ــر التأمي ــب مؤتم حس

المســجلين ضمــن شــركات التأميــن ال تتجــاوز 10% مــن مجمــوع 

الســكان فــي ســورية، حيــث هنــاك 13 شــركة تأميــن واحــدة منهــا 

حكوميــة و12 خاصــة، وشــركة واحــدة إعــادة تأميــن، إضافــة إلــى 

7 شــركات إلدارة نفقــات التأميــن الصحــي، بينمــا وصــل إجمالــي 

أقســاط التأميــن فــي ســورية إلــى 9.5 مليــارات ليــرة ســورية، 

التأميــن  مــن  تبــدأ  والتــي  التأميــن  فــروع  كل  علــى  توزعــت 

اإللزامــي مــن حيــث النســبة األكبــر 32%، مــروراً بالصحــة 21%، ثــم 

باقــي فــروع التأميــن مــن خدميــة وإنســانية، وصــواًل إلــى التأميــن 

ــي. الهندس

ــى  ــه إل ــن إرجاع ــن، يمك ــى التأمي ــن عل ــال المواطني ــف إقب إن ضع

ــا: ــي مقدمه ــي ف ــددة يأت ــباب متع أس

1( غيــاب الوعــي التأمينــي الــذي يعــد أحــد أهــم المعوقــات التــي 

الســوري  فالمواطــن  ســورية.  فــي  التأمينيــة  الســوق  تواجــه 

والعربــي عمومــًا ليــس لديــه الوعــي الكافــي بأهميــة التأميــن، 

وهــو أقــل بكثيــر ممــا عليــه األمــر فــي أوروبــا والعالــم المتطــور، 

حيــث إن نحــو 80% مــن الســوريين ليــس لديهــم فكــرة عــن 

التأميــن، و86 % مــن الســوريين يعتقــدون أنهــم ليســوا بحاجــة 

للتأميــن.

دوراً  يلعــب  المــادي  فالوضــع  وضعفــه،  الدخــل  محدوديــة   )2

التأمينــي. الوعــي  أو انخفــاض  إمــا فــي زيــادة  مهًمــا 

نتيجــة  التأميــن.  وشــركات  بمؤسســات  الثقــة  ضعــف   )3

والمــوارد  الكــوادر  تأهيــل  وضعــف  الخاطئــة  الممارســات 

أشــكال  وبعــض  البيروقراطيــة  إلــى  إضافــة  فيهــا،  البشــرية 

. د لفســا ا

4( أســاليب التســويق غيــر المدروســة وخصوصــًا الحمــالت التــي 

واكبــت انطــالق شــركات التأميــن الخاصــة وطريقــة تعاملهــا مع 

المواطنيــن أعطــى لإلنســان العــادي انطباعــًا أن تلــك الشــركات 

ليســت إال مجــرد مشــروع اســتثماري يهــدف إلــى الربــح وال شــيء 

غيــره.

5( محدوديــة ســوق التأميــن الســوري ومعــدالت النمــو البطيئــة 

رغــم التوقعــات المســتقبلية المشــجعة ســواء بمعيار الســكان 

أو الفــرص االســتثمارية المتوقعــة فــي مرحلــة إعــادة اإلعمــار أو 

بمعيــار المقارنــة مــع األســواق المحيطــة واألصغــر مــن الســوق 

الســوق  محدوديــة  إن  واألهميــة...  الحجــم  لجهــة  الســورية 

ــى  ــة إل ــورية إضاف ــة الس ــروف األزم ــي وظ ــي التأمين ــف الوع وضع

قصــر عمــر شــركات التأميــن كل ذلــك حصــر المنافســة فــي 

المنافســة الســعرية والمنافســة علــى الخدمــات المتاحــة وذات 

ــي. ــع اإللزام الطاب
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كانـــت بدايـــة التأميـــن فـــي العـــراق بإقامـــة فـــروع 
وفرنســـية  وهنديـــة  )انجليزيـــة  أجنبيـــة  لشـــركات  ووكاالت 

وأســـترالية وسويســـرية ونيوزيلنديـــة وأمريكيـــة وإيطاليـــة( 

وفـــروع لبعـــض الشـــركات العربيـــة، وقـــد كانـــت الحكومـــة 

ـــدى  ـــتيراداتها ل ـــا واس ـــى ممتلكاته ـــن عل ـــري التأمي ـــة تج العراقي

شـــركات التأميـــن األجنبيـــة، وقـــد اســـتمر الحـــال حتـــى عـــام 

1946، حيـــث تأسســـت أول شـــركة تأميـــن فـــي العـــراق، وهـــي 

شـــركة الرافديـــن برأســـمال قـــدره 100 ألـــف دينـــار )60% رأســـمال 

غيـــر عراقـــي و40% رأســـمال عراقـــي(.

فـــي عـــام 1950 رأت الحكومـــة العراقيـــة أن ســـوق التأميـــن العراقـــي 

بحاجـــة إلـــى وجـــود شـــركة عراقيـــة قويـــة، وذلـــك لمنافســـة 

الشـــركات األجنبيـــة ووكاالتهـــا وفروعهـــا، وبنـــاًء علـــى ذلـــك 

تأســـيس  بموجبـــه  تـــم  الـــذي   1950 لســـنة   56 قانـــون  صـــدر 

شـــركة التأميـــن الوطنيـــة برأســـمال اســـمي قـــدره مليـــون 

دينـــار وكان المدفـــوع منـــه 100 ألـــف دينـــار حتـــى أصبـــح مدفوعـــًا 

الحكومـــة  بمســـاهمة  الشـــركة  هـــذه  وأسســـت  بأكملـــه، 

ــارف  العراقيـــة بخمســـين بالمئـــة مـــن رأســـمالها وأربعـــة مصـ

ـــي  ـــرف الصناع ـــي والمص ـــرف الزراع ـــن والمص ـــرف الرافدي ـــي مص ه

والمصـــرف العقـــاري ويســـهم كل مصـــرف منهـــا باثنـــي عشـــر 

ونصـــف بالمئـــة مـــن رأســـمال الشـــركات، وقـــد باشـــرت الشـــركة 

عملهـــا الفعلـــي يـــوم 1952/3/24.

ــمال  ــن برأسـ ــداد للتأميـ ــركة بغـ ــت شـ ــنة 1958 تأسسـ ــي سـ فـ

التأميـــن  تأسســـت   1959 أواخـــر  وفـــي  دينـــار،  ألـــف   300 قـــدره 

العراقيـــة برأســـمال قـــدره 100 ألـــف دينـــار، وإلـــى جانـــب هـــذه 

ـــة  ـــن أجنبي ـــة تأمي ـــون هيئ ـــان وثالث ـــدت اثنت ـــع وج ـــركات األرب الش

هـــي فـــروع ووكاالت للشـــركات األجنبيـــة منهـــا خمســـة فـــروع 

لشـــركات تأميـــن عربيـــة.

الوطنيـــة  الشـــركة  تأســـيس  قانـــون  ل  ُعـــدِّ  1960 عـــام  فـــي 

بالقانـــون رقـــم 94 لســـنة 1960 والـــذي يســـمح للشـــركة الوطنيـــة 

ــًا فـــي العـــراق ووكاالت فـــي الخـــارج، وقـــد  بـــأن تفتـــح لهـــا فروعـ

فتحـــت لهـــا أول فـــرع فـــي البصـــرة عـــام 1961، كمـــا ســـمح قانـــون 

تأســـيس الشـــركة المعـــدل بـــأن تقـــوم الشـــركة بجميـــع أعمـــال 

التأميـــن.

التأميـــن  إعـــادة  تأســـيس  قانـــون  صـــدر  ذاتـــه  العـــام  وفـــي 

ل بالقانـــون رقـــم 132  العراقيـــة رقـــم 21 لســـنة 1960 )المعـــدَّ

تاريخ التأمين

تاريخ صناعة التأمين في العراق



49

لســـنة 1964 وذلـــك بتاريـــخ 1960/1/27، وجـــرى تصديـــق عقـــد 

قـــدره  اســـمي  برأســـمال   1960/4/25 فـــي  الشـــركة  تأســـيس 

5 مالييـــن، ورأســـمال مدفـــوع يقـــدر بمليـــون وربـــع مليـــون 

دينـــار، وألـــزم قانـــون تأســـيس هـــذه الشـــركة جميـــع هيئـــات 

ــا  ــن أعمالهـ ــزءاً مـ ــند جـ ــراق أن تسـ ــي العـ ــة فـ ــن العاملـ التأميـ

-حـــدده القانـــون- إلـــى شـــركة إعـــادة التأميـــن العراقيـــة، وقضـــى 

قانـــون تأسيســـها بـــأن تعيـــد التأميـــن فـــي الداخـــل والخـــارج 

بالنســـبة التـــي تراهـــا مناســـبة.

بعـــض  تأميـــم  قانـــون  صـــدور  وبموجـــب   1964/7/14 فـــي 

ـــركات  ـــت الش ـــنة 1964 قام ـــم 99 لس ـــآت رق ـــركات والمنش الش

األجنبيـــة بتصفيـــة الفـــروع والـــوكاالت التابعـــة لهـــا فـــي العـــراق، 

وبذلـــك أصبحـــت شـــركات التأميـــن العاملـــة فـــي العـــراق 9 

شـــركات  دمـــج  قانـــون  صـــدر   1964/10/7 فـــي  ثـــم  شـــركات 

التأميـــن فـــي أربـــع مجموعـــات، وقـــد ُمـــددت المهلـــة حتـــى 

ــت  ــا وأصبحـ ــركات بترتيـــب أوضاعهـ ــوم الشـ ــى تقـ 1965/1/1 حتـ

ــي: ــا يلـ ــركات كمـ الشـ

1. شركة التأمين الوطنية تتولى أعمال التأمينات العامة.

2. شـــركة التأميـــن العراقيـــة )تضـــم شـــركة التأميـــن العراقيـــة 

ـــد  ـــن( وق ـــيد للتأمي ـــركة الرش ـــن وش ـــاد للتأمي ـــركة االعتم وش

ـــاة. ـــى الحي ـــن عل ـــركة التأمي ـــذه الش ـــت ه تول

3. شـــركة بغـــداد للتأميـــن )تضـــم شـــركة بغـــداد للتأميـــن 

ـــات  ـــال التأمين ـــى أعم ـــي( وتتول ـــاري العراق ـــن التج ـــركة التأمي وش

العامـــة.

الرافديـــن  شـــركة  )تضـــم  للتأميـــن  الرافديـــن  شـــركة   .4

للتأميـــن(. دجلـــة  وشـــركة  للتأميـــن 

5. شركة إعادة التأمين العراقية.

6. شـــركات قطـــاع عـــام لغايـــة فتـــح البـــاب أمـــام القطـــاع 

ــًا 29 شـــركة تأميـــن 3  الخـــاص، وأصبـــح عـــدد الشـــركات حاليـ

منهـــا مملوكـــة للقطـــاع العـــام، واحـــدة هـــي شـــركة إلعـــادة 

التأميـــن، والباقـــي للقطـــاع الخـــاص.
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Contractors all risk Insurance

تأمين كافة أخطار المقاولين:
يهــدف هــذا النــوع مــن التأميــن إلــى توفيــر حمايــة شــاملة 

وكافيــة ضــد الخســائر واالضــرار الماديــة التــي تلحــق بأعمــال 

توفيــر  وكذلــك  االنشــاء،  ومعــدات  ومكائــن  المقــاوالت 

الحمايــة للمقــاول ورب العمــل ضــد المســؤولية المدنيــة 

اتجــاه الغيــر اثنــاء تنفيــذ االنشــاءات فــي موقــع العمــل.

Free reserves

إحتياطات حرة أو غير مخصصة:
أليــة  تخصيصهــا  يمكــن  التــي  التأميــن  شــركة  احتياطــات 

األخطــار  كاحتياطــي  الفنيــة  االحتياطــات  عــدا  مــا  اغــراض 

ووجــود   ، الموقوفــة  التعويضــات  واحتياطــي  الســارية 

ــى  ــدل عل ــي وي ــركة المال ــز الش ــزز مرك ــرة يع ــات الح االحتياط

. مته ســال

In good safety

في وضع اآلمان:
قــد يــرد هــذا المصلــح  كاشــتراط أو تحذيــر بوثيقــة التأميــن 

البحــري للتأكيــد علــى ضــرورة أن تكــون الســفينة فــي وضــع 

آمــن ، اي صالحــة تمامــًا للمالحــة عنــد بــدء الخطــر.

Limit of indemnity

حد التعويض:
حــد التعويــض االقصــى الــذي يمكــن للمؤمــن دفعــه بموجــب 

علــى  التأميــن  عقــد  ينــص  وقــد   ، المعاوضــة  تأميــن  عقــد 

ــنة  ــدة او للس ــة الواح ــد او الواقع ــادث الواح ــض للح ــد تعوي ح

التأمينيــة. 

مصطلحات التأمين

مصطلحات التأمين
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أخبار التأمين المحلية
أخبار التأمين

ورشة عمل تأمين الحياة )مفاهيم أنواع وأسلوب لبيع الحاجة(

اقام االتحاد السوري لشركات التأمين ورشة عمل تحت اسم تأمين الحياة )مفاهيم أنواع وأسلوب لبيع الحاجة ( قدمها السيد المدرب هراير 
قيومجيان ، وشهدت مشاركة من مختلف شركات التأمين ، وذلك في قاعة عشتار في اتحاد عمال دمشق يومي 3-2 / 3 / 2019
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أخبار التأمين

ورشة عمل عالقة الطب الشرعي بالتأمين 

اقام االتحاد السوري لشركات التأمين ورشة عمل تحت عنوان »عالقة الطب الشرعي بالتأمين » قدمها الدكتور حسين نوفل بمشاركة من 
موظفي شركات التأمين وذلك في قاعة عشتار في اتحاد عمال دمشق في الفترة ما بين 17- 19 /2/ 2019 .
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مدير عام المؤسسة السورية للتأمين: إجمالي األقساط التي 
دفعها المؤمن تجاوز 20 مليار ليرة سورية خالل عام 2018

التي دفعها المؤمن لهم للمؤسسة  إياد زهراء لـ»الوطن« بأن إجمالي األقساط  التأمين السورية  مدير عام مؤسسة  صّرح 
تجاوز 20 مليار ليرة سورية خالل العام الماضي )2018،( وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق بنسبة نحو 23 بالمئة، وذلك كمؤشر 

أولي، علمًا بأن البيانات النهائية والتفصيلية لمؤشرات التأمين لم تنجز بعد بشكل كامل.

عمل  أنشطة  مختلف  عن  مفصلة  ومعلومات  أرقامًا  يظهر  والذي  للمؤسسة  النهائي  التقرير  لصياغة  جاٍر  العمل  أن  زهراء  وبّين 

المؤسسة خالل العام الماضي، مع اإلشارة إلى أن قطاع تأمين السيارات كان في الصدارة لجهة األقساط مع تحقيق مختلف القطاعات 

األخرى معدالت نمو مختلفة وخاصة التأمين الصحي والشامل وتأمين الحريق والنقل والحياة والهندسي، مع العلم أن إجمالي أقساط 

العام 2017 سجلت نحو 17.6 مليار ليرة بينما سجل حجم التعويضات نحو 12 مليار ليرة حصة التأمين الصحي منها 83 بالمئة.

وحول ملف التأمين الصحي، أوضح زهراء أنه يحظى بأولوية لدى الحكومة ويتم العمل على تحديث هذا الملف وتطوير آليات عمله 

بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بالتأمين الصحي وأن المؤسسة استطاعت خالل السنوات السابقة من الحرب على سورية؛ 

االستمرار في تقديم التغطيات الصحية للمؤمن لهم لدى المؤسسة، وخاصة للعاملين في الجهات العامة.

العديد من  العامة، حيث تناقش  العاملين في الجهات  اليوم على تحقيق تأمين صحي أفضل وأكثر عدالة بين  ونوه بأن العمل جاٍر 

القضايا في هذا االتجاه سعيًا لمنظومة عمل للتأمين الصحي وتشكيل إطار ومرجعية تشريعية أكثر وضوحًا تسهم في تطويره، 

وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، وآليات عمل تحد من حاالت سوء االستخدام التي تعمل المؤسسة مع شركائها 

التأمين على ضبط هذه الظاهرة والحد منها، وخاصة أن ظاهرة سوء االستخدام يشترك بها العديد من أطراف عملية  في قطاع 

التأمين وخاصة مزودي الخدمة من الصيادلة، مع دور مهم لثقافة استخدام التأمين الصحي من المؤمن لهم حيث يتعامل بعض 

المؤمن لهم على أن بطاقة التأمين الصحي تشبه بطاقة الصراف.

واعتبر زهراء أن العام الحالي سجل بداية الحراك الحقيقي في ملف التأمين الزراعي لجهة دراسة حقيقية إليجاد التغطيات المطلوبة 

العديد من  أن هناك تنسيقًا وتفاعاًل مع  الزراعي، مبينًا  التأمين  السابقة لفكرة  البيانات والدراسات  الملف بعد جمع وبحث  في هذا 

الجهات المهتمة في التأمين الزراعي وخاصة كلية الزراعة في دمشق واتحاد الغرف الزراعية والمصرف الزراعي التعاوني، وخاصة أن 

المصرف الزراعي قادر على لعب دور مهم في التقدم بمشروع التأمين الزراعي، مبينًا أنه البد من تأمين وتوسيع محفظة تمويل 

التأمين الزراعي وتنويع تمويلها وعدم تحميلها للمزارع الذي يمثل الحلقة األضعف في العمل الزراعي لجهة المردود، وخاصة أن 

توسيع قاعدة المؤمن لهم في القطاع الزراعي يستند إلى قانون األعداد الكبيرة وأن التجارب العالمية تفيد بعدم قبول التغطيات 

الجزئية لما تمثله من ارتفاع في نسب المخاطرة، منوهًا بأن بعض التغطيات قد ترتفع فيها نسب تحقق الخطر بشكل كبير ومن 

ثم نكون أمام تأمينات خاسرة حكمًا.

المصدر جريدة الوطن

أخبار التأمين
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أقساط التأمين في لبنان حققت
 نموًا يوازي 3 بالمئة خالل 2018

أكد  وزير االقتصاد والتجارة  اللبناني منصور بطيش »على أهمية قطاع التأمين كركن أساسي في صناعة الخدمات المالية«، 
مشيرا إلى أّن أقساط التأمين حققت نموا يوازي 3% خالل سنة 2018 لتصل إلى 1,7 مليار دوالر، متأثرة بالضغوط االقتصادية بسبب 

األوضاع الذي مرَّ به لبنان منذ االنتخابات النيابية المنصرمة .

التي وضعها  الضمان عرض بطيش االستراتيجية  التأمين نظمته لجنة مراقبة هيئات  وفي كلمة له خالل لقاء تعارفي مع قطاع 

Risk-based- لقطاع التأمين للمرحلة المقبلة، والتي »ارتكزت إلى عدد من المحاور، منها تطوير مقياس المالءة وفق منظومة ال

capital، وتطبيق الحوكمة طبقا ألفضل المعايير العصرية، وتشجيع عمليات الدمج لخلق كيانات تأمينية تتمتع بقدرات خدماتية 

تأمينات  تحفيز  عن  فضال  بها،  المرتبطة  والعموالت  اإللزامي  الضمان  عقود  لناحية  سيما  ال  الشفافية  مستوى  من  والرفع  عالية، 

الحياة والتأمينات االدخارية«.

أخبار التأمين العربية
أخبار التأمين
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أخبار التأمين

أقساط التأمين في اإلمارات لسنة 2018 بلغت 13,6 مليار دوالر اميركي

أعلن وزير االقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري، أن أقساط التأمين المكتتبة لسنة 2018 خرقت 
للمرة األولى عتبة الـ12 مليار دوالر اميركي وبلغت 13.6 مليار دوالر، وبذلك تبقى اإلمارات سوق التأمين األكبر حجمًا في العالم العربي.

وقال الوزير المنصوري: لقد دخلت السيارات الكهربائية أسواق اإلمارات وباتت تستعمل ونحن نشجع على استعمالها، وقد أوعزنا 

إلى شركات التأمين أن تمنح حسمًا خاصًا لحملة عقود التأمين على هذا النوع من السيارات تشجيعًا الستعمالها.

46 مليار جنيه حصيلة أقساط قطاع التأمين في 2018

حقق  قطاع التأمين في مصر إجمالي أقساط تأمينية خالل العام الماضي )2018( بقيمة 46 مليار جنيه، مقابل 35 ملياراً لعام 
2017، بزيادة 11 ملياًرا في الحصيلة الكلية وبنمو 31.4 بالمئة عن عام 2017.

وتركز النصيب األكبر من األقساط المباشرة لمصلحة شركات تأمين الحياة والبالغة 32.2 مليار جنيه خالل العام نفسه، مقابل 

23.2 مليار خالل عام 2017 بارتفاع 9.4 مليارات وبنمو %41.

وحقق نشاط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات في السوق المصرية أقساطًا مباشرة 14 مليار جنيه خالل عام 2018 مقابل 12.3 

مليار خالل عام 2017 بزيادة 1.7 مليار ونمو 14 %.

وبلغت التعويضات المدفوعة من قطاع التأمين بالكامل نحو 14 مليار جنيه خالل العام نفسه، مقابل 11.7 ملياراً بزيادة 2.3 مليار 

وبنمو 16.7 %.

وبلغ نصيب شركات تأمينات الممتلكات من التعويضات 7 مليارات جنيه، مقابل 5.5 مليارات خالل فترة المقارنة، بارتفاع 1.5 مليار 

ونمو 39 % بينما سددت وحدات التأمين على الحياة مطالبات بقيمة 6.8 مليارات، مقابل 6.7 مليارات بزيادة 100 مليون جنيه ونمو 

.% 2.3
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دراسة إحصائية لالتحاد األردني لشركات التأمين 

حول تطور القطاع خالل 4 عقود

أصدر  االتحاد األردني لشركات التأمين دراسة إحصائية عن أعمال قطاع التأمين المحلي للفترة بين 1971-2017، واشتملت 
على العديد من المؤشرات االقتصادية والتأمينية ونسب تطورها خالل هذه الفترة وارتباطها بعدد السكان خالل كل مرحلة ونسب 

النمو السكاني في المملكة.

والمستثمرين  للباحثين  التأمين  بقطاع  الخاصة  المعلومات  لتوفير  االتحاد  من  سعيًا  التجميعية  اإلحصائية  هذه  إعداد  ويأتي 

فرص  ودراسة  القطاع  عن  التفصيلية  الدراسات  إعداد  من  لتمكينهم  الجامعات  طالب  إلى  إضافة  القطاع،  بأعمال  والمهتمين 

االستثمار بهذا القطاع االقتصادي الحيوي والمهم.

وأظهرت اإلحصائية العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع التأمين ونسب نموها خالل 47 عامًا حيث شملت المخصصات الفنية، 

حقوق المساهمين، وأرباح القطاع )داخل وخارج المملكة(، إضافة الى جداول تفصيلية لفروع التأمين من حيث )األقساط والتعويضات 

واألرباح والخسائر( موزعة حسب الشركات، وذلك للفترة من )2001-2017(، وتطور أعداد الشركات العاملة في السوق والتغييرات التي 

طرأت عليها من تغيير لألسماء أو اندماجات، حيث يعمل حاليًا في السوق 24 شركة تأمين علمًا بأنه سبق أن وصل عدد شركات 

التأمين عام 1987 إلى 33 شركة.

 1.9 بلغت  نفسها  للسنة  التأمين  أقساط  فإن   ،1971 عام  نسمة  مليون   1.56 المملكة  سكان  عدد  كان  عندما  أنه  الدراسة  وبّينت 

مليون دينار أردني أي إن حصة الفرد من األقساط لم تكن تتجاوز 1.2 دينار، مقارنة بعدد سكان لعام 2017 الذي بلغ 10 ماليين نسمة 

مرتفعًا بنسبة 544 بالمئة بينما وصلت أقساط التأمين لعام 2017 إلى 594 مليون دينار بحصة فرد بلغت 69.9 ديناراً بارتفاع نسبته 

5725 بالمئة مقارنة بعام 1970.

وفي جانب التعويضات، فقد أظهرت اإلحصائية أن تعويضات قطاع التأمين خالل عام 1971 بلغت 879 ألف دينار، بينما بلغت تعويضات 

القطاع 459 مليون دينار خالل عام 2017.

ومن جانب آخر، فقد أظهرت اإلحصائية النمو الكبير في استثمارات شركات التأمين والتي وصلت عام 1971 الى 4.3 ماليين دينار، 

ووصلت الى 565.7 مليون دينار عام 2017 مرتفعة بنسبة 12944.7 بالمئة.

كما أن رؤوس أموال شركات التأمين شهدت نمواً كبيراً حيث كانت 5.5 ماليين دينار فقط عام 1981، بينما بلغت 265.4 مليون 

دينار عام 2017 مرتفعة بنسبة 4725.5 بالمئة خالل ثالثة عقود.
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Failure Management

Recently, few managers considers failure 

management as a process because it helps the 

companies enhancing the investment in alternative 

opportunities, which affect positively resources 

management in the company.

Only successful managers have the capacity to see the 

failure as an opportunity that must be exploited and 

enhanced with the aim of saving limited resources.

Financial failure or managerial failure in most 

departments of the company (from the front desks 

to the top management) in addition to the failure in 

some specific line of business can be detected based 

on specific statistics; for example: Some financial 

ratios, change in sales volume, annual trend of 

administrative expenses, operational mistakes 

committed by employees, system failures times, 

frequency of system failure,…. Etc.

 

Surely, those statistics can be considered as early 

warning signs, which require the building of some 

financial reserves to meet those liabilities and 

requires speed corrective actions from management 

to meet new raised up needs. However, at same 

time they require a manager with an outstanding 

personality that ensures a smooth take off.

  

Failure management require top management believe, 

support and a team which take into consideration 

his company size, its market position, the available 

bargaining power, the available flexibility, existing 

qualifications, accessible data, industry and sector 

fluctuations, internal and external culture.

Business continuity is the principal goal of any 

company, thus it would be better to train ourselves 

to manage failure than to correct it in order to avoid 

domino effect on the industry as a whole.

Insurance Awarences

By:  Maher Sinjar
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Why do insurance policies have 
deductibles?

Insurance policies have deductibles for behavioral 

and financial reasons.

Moral Hazards 

Deductibles mitigate the behavioral risk of moral 

hazards. A moral hazard describes the risk that two 

parties to an agreement or contract may not act in 

good faith. Because insurance policies protect the 

policyholder from loss, a moral hazard exists; the 

insured party may engage in risky behavior due to the 

protection provided by the insurance policy he holds.

For example, if a driver holds an automobile insurance 

policy, he may have the incentive to drive in a reckless 

manner or leave his vehicle unattended in dangerous 

areas because he is insured against damage or theft. 

A deductible mitigates the risk that the insured party 

may engage in reckless behavior. The insured party 

is responsible for a substantial portion of the costs in 

the event of catastrophic loss along with the insurer. 

In effect, deductibles serve to align the interests of 

the insurer and the insured so that both parties seek 

to mitigate the risk of catastrophic loss.

Financial Stability 

Insurance policies also use deductibles to ensure 

a measure of financial stability on the part of the 

insurer. A properly structured insurance policy 

should protect against catastrophic loss. A deductible 

provides a cushion between any given minimal loss 

and a true catastrophic loss that allows the insurance 

company to administer its policies.

For example, suppose an insurance policy did not 

have a deductible in place. The cost of every minor 

claim, regardless of the severity of loss, would be 

the responsibility of the insurer. Any small dent in 

an automobile or minor property damage on a home 

would create a claim the insurer must address. This 

scenario would create an overwhelming number of 

claims and increase the financial costs of the policy, 

damaging the ability of the insurer to respond properly 

to actual catastrophic losses from policyholders.

Insurance Awarences
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What is reinsurance?
Insurance Awarences

Reinsurance occurs when multiple insurance 

companies share risk by purchasing insurance 

policies from other insurers to limit the total 

loss the original insurer would experience in 

case of disaster. By spreading risk, an individual 

insurance company can take on clients whose 

coverage would be too great of a burden for the 

single insurance company to handle alone. When 

reinsurance occurs, the premium paid by the 

insured is typically shared by all of the insurance 

companies involved.

Reinsurance can help a company by providing:

1. Risk Transfer - Companies can share or 

transfer of specific risks with other companies

2. Arbitrage - Additional profits can be garnered 

by purchasing insurance elsewhere for less 

than the premium the company collects from 

policyholders.

3. Capital Management - Companies can avoid 

having to absorb large losses by passing risk; 

this frees up additional capital.

4. Solvency Margins - The purchase of surplus 

relief insurance allows companies to accept 

new clients and avoid the need to raise additional 

capital.

5. Expertise - The expertise of another insurer 

can help a company obtain a proper rating and 

premium.
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Takaful insurance
Insurance Awarences

What is Takaful
Takaful is a type of Islamic insurance, where 

members contribute money into a pool system 

in order to guarantee each other against loss or 

damage. Takaful-branded insurance is based on 

sharia, Islamic religious law, and explains how it is 

the responsibility of individuals to cooperate and 

protect each other.

 How Takaful Works

All parties (policyholders) in a takaful arrangement 

agree to guarantee each other and make contributions 

to a mutual fund, or pool, instead of paying premiums. 

The pool of collected contributions creates the takaful 

fund. The amount of contribution that each participant 

makes is based on the type of coverage they require 

and their personal circumstances. As in conventional 

insurance, a takaful contract specifies the nature of 

the risk and time period of coverage.

The takaful fund is managed and administered on 

behalf of the participants by a takaful operator, who 

charges an agreed-upon fee to cover costs. Much 

like a conventional insurance company, costs include 

sales and marketing, underwriting, and claims 

management.

Any claims made by participants are paid out of the 

takaful fund and any remaining surpluses, after 

making provisions for the likely cost of future claims 

and other reserves, belong to the participants in the 

fund, not the takaful operator. Those funds may be 

distributed to the participants in the form of cash 

dividends or distributions or via a reduction in future 

contributions. 

 Takaful Operating Principles

An Islamic insurance company operating a takaful 

fund must operate under the following principles:

- It must operate according to Islamic co-operative 

principles.

- A reinsurance commission may be paid out 

to, or received from, only Islamic insurance and 

reinsurance companies.

- The insurance company must maintain two separate 

funds: a participants/policyholders’ fund and a 

shareholders’ fund.

Differences Between Takaful and Conventional 

Insurance 

Most Islamic jurists have concluded that conventional 

insurance is unacceptable in Islam because it does 

not conform with sharia for the following reasons:

- Conventional insurance includes an element of al-

gharar (uncertainty)

-  Conventional insurance is based on the concept and 

practice of charging interest. Islamic insurance, on 

the other hand, is based on tabarru, where a portion 

of the contributions made by participants is treated as 

a donation. For this reason, policyholders in takaful 

are usually referred to as participants.

- Conventional insurance is considered a form of 

gambling.
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assesses income, liabilities (debt), savings, credit 

history, credit score and more, depending on in-

dividual financial circumstances. Mortgage under-

writing typically has a “turn time” of a week or less. 

Refinancing often takes longer because buyers, 

who face deadlines, get preferential treatment. Al-

though loan applications can be approved, denied 

or suspended, most are “approved with condi-

tions” meaning the underwriter wants clarification 

or additional documentation.

Insurance Underwriting

With insurance underwriting, the focus is on the 

potential policyholder – the person seeking health 

or life insurance. In the past, medical underwriting 

for health insurance was used to determine how 

much to charge an applicant based on health and 

whether to even offer coverage at all, often based 

on the applicant’s pre-existing conditions. Begin-

ning in 2014, under the Affordable Care Act, insur-

ers were no longer allowed to deny coverage or 

place limitations based on pre-existing conditions.

Lie, ofe-insurance underwriting seeks to assess 

the risk of insuring a potential policyholder based 

on age, health, lifestylccupation, family medical 

history, hobbies and other factors as determined 

by the underwriter. Unlike health insurance, life-in-

surance underwriting is not restricted regarding 

pre-existing conditions or any other health factors. 

Life-insurance underwriting can result in approval 

along with a whole range of coverage amounts, 

prices, exclusions and conditions or outright rejec-

tion.

Securities Underwriting

Securities underwriting, which seeks to assess 

risk and the appropriate price of a particular se-

curity – most often as it relates to an initial public 

offering (IPO) – is performed on behalf of a poten-

tial investor, often an investment bank. Based on 

the results of the underwriting process, an invest-

ment bank would buy (underwrite) securities is-

sued by the company attempting the IPO and then 

sell those securities in the market. Underwriting 

ensures the IPO company it will raise the amount 

of capital needed and provides the underwriters a 

premium or profit for the service they provide. In-

vestors benefit from the vetting process underwrit-

ing provides and the ability it gives them to make 

an informed investing decision.

Underwriting in the financial market can involve 

individual stocks, as well as debt securities includ-

ing government, corporate or municipal bonds. 

Underwriters or their employers purchase these 

securities to resell them for a profit either to inves-

tors or dealers (who sell them to other buyers). 

When more than one underwriter or group of un-

derwriters is involved, this is known as an under-

writer syndicate.
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AAs noted above, the main types of underwriting 

are for loans, insurance and securities.

Loan Underwriting

All loans undergo some form of underwriting. In 

many cases, underwriting is automated and in-

volves appraising credit history, financial records 

and the value of any collateral offered along with 

other factors that depend on the size and purpose 

of the loan. Depending on the process and wheth-

er a human underwriter is involved, the process 

can be almost instant or take a few hours or even 

days or weeks.

Mortgage underwriting is the most common type 

of loan underwriting that involves a human under-

writer, and it’s the type of loan underwriting most 

people face during their lifetime. The underwriter 

3 Types of Underwriting

Insurance Awarences
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الكلمة األخيرة

بقلم الدكتور محمد عباده المراد 

أمين عام
االتحاد السوري لشركات التأمين

يبــرز الــدور المهــم لالتحــاد الســوري لشــركات التأميــن 
وموظفــي  لموظفيــه  البشــرية  الكــوادر  تدريــب  فــي 

ينعكــس  والــذي  تطويرهــم،  بهــدف  التأميــن  قطــاع 

التأميــن  قطــاع  ثــم  ومــن  التأميــن،  شــركات  علــى  إيجابــًا 

فــي  جديــد  هــو  مــا  كل  لمواكبــة  المجمــل،  فــي  الســوري 

منــه. للمســتفيدين  الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  التأميــن، 

حيــث إن للتدريــب دوراً فعــااًل وكبيراً في تطوير األفــراد، والعمل 

علــى زيــادة إنتاجيتهــم، فهو يمدهــم بالمعلومات التي تســاعد 

فــي تحقيــق أهدافهــم، ويطــور مهاراتهــم وقدراتهــم، كمــا أن 

لــه دوراً رئيســًا فــي تعديــل الســلوك واالتجاهــات، وذلــك بمــا 

يكتســبه الفــرد مــن معلومــات وأفــكار تجعلــه يغيــر ســلوكه 

نحــو األفضــل، ومــن ثــم تتحقــق قــدرات ومهــارات فعليــة فــي 

اســتخدام المفاهيــم واألســاليب فــي مواقــف معينــة، ســواء 

كانــت هــذه المهــارات فنيــة أو فكريــة أو ســلوكية أو كل ذلــك. 

وحيــث إن اإلنســان هــو األســاس فــي عمليــة اإلنتــاج، فهــو يحتاج 

إلــى تجديــد وتطويــر، وهــذا يأتــي عــن طريــق تزويــده باألســاليب 

األداء وصقــل  زيــادة  التــي تعمــل علــى  الحديثــة والمتطــورة 

تحقيــق  إلــى  عامــة  بصفــة  تســعى  فالمؤسســات  المهــارات. 

أهدافهــا ونشــاطاتها عــن طريــق األداء الصحيــح، فإن هــذا األداء 

ــن  ــاس م ــى أس ــًا عل ــب إذا كان مبني ــق التدري ــن طري ــي إال ع ال يأت

التخطيــط الســليم والتنفيــذ المنظــم والمتابعــة المســتمرة. 

ــات  ــه المؤسس ــذي تولي ــر ال ــام الكبي ــظ االهتم ــا نالح ــث إنن حي

ــًا،  ــًا إداري ــًا أم تدريب ــًا فني ــواء أكان تدريب ــب، س ــوع التدري لموض

ه توجيهًا ســليمًا  لــذا فــإن التدريــب يعــد اســتثماراً إيجابيــًا إذا ُوجِّ

للمنظمــة. المرســومة  والسياســات  األهــداف  مــع  يتفــق 


