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افتتاحية العدد

أهميــة  اليــوم  االقتصــادي  القــرار  صّنــاع  علــى  يخفــى  ال 

ــد  ــن رواف ــًا م ــداً مهم ــكل راف ــات يش ــذي ب ــن ال ــاع التأمي قط

ــًا  ــات لزام ــة ب ــذه األهمي ــن ه ــًا م ــي. وانطالق ــاد الوطن االقتص

علــى المعنييــن فــي هــذا المجــال تطويــر هــذا القطــاع وتعزيــز 

عصريــة  ومقترحــات  حلــول  إيجــاد  خــالل  مــن  أكثــر  دوره 

-غيــر تقليديــة- يقــوم بهــا القطاعــان العــام والخــاص علــى 

حــد ســواء، مســتفيدين مــن الدعــم الحكومــي الــذي اســتقرأ 

أهميــة هــذا القطــاع الحيــوي ودوره الكبيــر فــي اإلســهام فــي 

حالــة التعافــي المتســارعة التــي يعيشــها االقتصــاد الوطنــي. 

أن تبقــى  التنفيــذ، ال  أن تدخــل حيــز  المعالجــة يجــب  هــذه 

مجــرد اقتراحــات مهمــا تعرضــت لمعوقــات. ألن مــن شــأنها 

ز مــن حجــم ونمــو قطــاع التأميــن  إذا مــا أبصــرت النــور أن تعــزِّ

مــن خــالل التنســيق بيــن جميــع األطــراف الفاعلــة فــي ســوق 

التأميــن.

ويرتكــز هــذا علــى العديــد مــن المحــاور الرئيســة، أهمهــا 

ــر  ــكار، وتطوي ــة االبت ــرس ثقاف ــة لغ ــر تقليدي ــر غي ــع أط وض

بيئــة عمــل تشــجع الحلــول، وابتــكار طــرق جديــدة لتقديــم 

ــم. ــتقر وداع ــي مس ــع تأمين ــى واق ــواًل ال ــات وص الخدم

وممــا ال شــك فيــه أن هــذه االقتراحــات والحلــول ستســهم 

والتــي  الســورية،  التأميــن  ســوق  فــي  التنافســية  رفــع  فــي 

بدورهــا ســتنتقل بواقــع التأميــن إلــى المــكان الــذي نصبــو 

ــادراً  ــاع ق ــذا القط ــه ه ــح في ــذي يصب ــكان ال ــًا، الم ــه جميع إلي

ــاة  ــي حي ــا ف ــي كم ــاد الوطن ــي االقتص ــي ف ــر  االيجاب ــى التأثي عل

النــاس. 

بقلم المهندس إياد زهراء
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين
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بلغــت  تعامــالت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي النصــف األول 2019 نحــو 9.6 مليــارات ليــرة ســورية توزعــت علــى نحــو 10 
ــتة  ــعار س ــت أس ــا ارتفع ــهمًا، بينم ــعار 13 س ــت أس ــهمًا تراجع ــداول 25 س ــرة ت ــهدت الفت ــة. وش ــع 8867 صفق ــهم بواق ــن س ماليي

أســهم، وحافظــت بقيــة األســهم علــى أســعار اإلغــالق الســابقة مــن دون تغييــر، رغــم التــداول عليها، حيــث إن قيمــة وكميــة التداول 

ــة  ــهم المطلوب ــدد األس ــد ع ــي بتحدي ــرار القاض ــص الق ــا ين ــهم كم ــعر الس ــي س ــر ف ــة للتأثي ــر كافي ــدة غي ــة الواح ــي الجلس ــا ف عليه

للتأثيــر فــي الســعر المرجعــي للورقــة الماليــة فــي جلســة التــداول الواحــدة بمــا يعــادل 2000 ســهم.

وتشــمل قيمــة التــداول 11 صفقــة ضخمــة تمــت خــالل الفتــرة بقيمــة 3 مليــارات ليــرة تقريبــًا، وتعقــد الصفقــات الضخمــة 
فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي فتــرات محــددة، تلــي فتــرة التــداول المســتمر، وتســتمر هــذه الصفقــات مــدة 15 
دقيقــة، والحــد األدنــى لقيمــة الصفقــة الضخمــة هــو 25 مليــون ليــرة ســورية، وتتــم هــذه الصفقــات عــن طريــق نظــام 
ــددة وال  ــعرية المح ــدود الس ــن الح ــم ضم ــة تت ــات الضخم ــعار الصفق ــًا أن أس ــوق، علم ــاص بالس ــي الخ ــداول اإللكترون الت

تؤثــر فــي الســعر الوســطي أو فــي الســعر المرجعــي الخــاص بالورقــة الماليــة التــي تــم التنفيــذ عليهــا.

وعقــدت بورصــة دمشــق 114 جلســة تــداول خــالل النصــف األول مــن عــام 2019، وبلــغ معــدل التــداول فــي الجلســة الواحــدة 
نحــو 84 مليــون ليــرة، وأغلــق المؤشــر العــام للســوق مــع نهايــة تعامــالت الفتــرة عنــد مســتوى 5957 نقطــة، متراجعــًا 

بنســبة بلغــت نحــو 3.75% تقريبــًا.

ــرة  ــارات لي ــغ 3.8 ملي ــداول بمبل ــام الت ــن أحج ــر م ــة األكب ــى الحص ــالمي عل ــي اإلس ــورية الدول ــك س ــهم بن ــتحوذ س واس
ــرة. ــار لي ــة 1.8 ملي ــك البرك ــهم بن ــاله س ــًا، ت تقريب

ويبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة 26 شــركة، وتنقســم هــذه الشــركات حســب القطاعــات إلــى 14 شــركة فــي القطــاع 
المصرفــي، وســت فــي قطــاع التأميــن وشــركتي خدمــات وواحــدة فــي الصناعــة وأخــرى فــي الزراعــة وشــركتين فــي قطــاع 

أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية في النصف األول 2019

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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تيليكــوم  موبايــل  ســيريتل  شــركة  وهــي  االتصــاالت 
.MTN وشــركة 

أداء قطاع التأمين:
ــوق  ــهمها بس ــة أس ــن المدرج ــركات التأمي ــدد ش ــغ ع يبل
دمشــق لــألوراق الماليــة حتــى نهايــة النصــف األول مــن 
ــة  ــورية - الوطني ــي »أروب س ــركات وه ــت ش ــام 2019 س ع
للتأميــن  العقيلــة   - للتأميــن  المتحــدة   - للتأميــن 
ســوليدارتي   - للتأميــن  الكويتيــة  الســورية   - التكافلــي 
للتأميــن« مــن أصــل 26 شــركة مدرجــة أســهمها فــي 

الســوق.

التأميــن  قطــاع  أن  إلــى  دمشــق  بورصــة  بيانــات  تشــير 
اســتحوذ علــى أقــل مــن واحــد بالمئــة مــن إجمالــي أحجــام 
تــداول جميــع الشــركات المدرجــة وبقيمــة وصلــت إلــى 
نحــو 185 مليــون ليــرة، وكان واضحــًا تركــز التــداول فــي 
قطــاع التأميــن علــى ســهمي العقيلــة للتأميــن التكافلــي 

.%37 للتأميــن  المتحــدة  الشــركة  وســهم   %47

ويشــير تقريــر التــداول إلــى ارتفــاع أســعار أســهم ثــالث 
شــركات تأميــن وتراجــع ســعر ســهمين، بينمــا حافــظ 
ســهم آروب ســورية علــى ســعر إغالقــه الســابق 343 ليــرة 

ســورية.

أســعارها  فــي  ارتفاعــًا  حققــت  التــي  لألســهم  بالنســبة 
فهــي ســهم الوطنيــة للتأميــن، حيــث ارتفــع بنســبة %4.7 
ــن  ــف األول م ــة بالنص ــالت البورص ــة تعام ــع نهاي ــق م ليغل
العــام الجــاري علــى مســتوى 501 ليــرة ســورية، كمــا ارتفــع 
 ،%31 بنســبة  للتأميــن  المتحــدة  الشــركة  ســهم  ســعر 
ارتفــع  بينمــا  ســورية،  ليــرة   628 مســتوى  عنــد  وأغلــق 
تقريبــًا   %4.9 بنســبة  للتأميــن  ســولدراتي  ســهم  ســعر 

ليصــل إلــى مســتوى 281 ليــرة ســورية.

ــن  ــة للتأمي ــهم العقيل ــي س ــة فه ــهم المتراجع ــا األس أم
مســتوى  عنــد  وأغلــق   %4.7 بنســبة  وتراجــع  التكافلــي 
421 ليــرة ســورية، بينمــا تراجــع ســعر ســهم الســورية 
عنــد  وأغلــق   %0.04 طفيفــة  بنســبة  للتأميــن  الكويتيــة 

ســورية. ليــرة   399 مســتوى 

يذكــر أن عــدد الشــركات العاملــة فــي ســوق التأميــن يبلــغ 
ثــالث عشــرة شــركة منهــا شــركة حكوميــة واحــدة واثنتــا 
عشــرة شــركة تأميــن خاصــة منهــا عشــر شــركات تأميــن 

تقليــدي وشــركتان للتأميــن التكافلــي.
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تعامالت شركات التأمين في النصف األول 2019

إجمالي كمية األسهم اسم الشركةرمز الشركة
المتداولة 

إجمالي قيمة األسهم 
النسبة من إجمالي القيمةالمتداولة 

UIC130,92268,541,85137الشركة المتحدة للتأمين%

AROP2,428830,9680السورية الدولية للتأمين - أروب%

NIC28,85314,473,3078الشركة السورية الوطنية للتأمين%

ATI198,03886,204,50947شركة العقيلة للتأمين التكافلي%

SAIC5,2101,464,3481االتحاد التعاوني للتأمين%

SKIC33,99513,511,7227الشركة السورية الكويتية للتأمين%

%185,026,703100 399,446 المجموع

ريبور تاج
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احـدث  كيـر  سـيريا  شـركة  تعتبـر 

بلدنـا  فـي  طبيـة  خدمـات  شـركة 

انطلقـت  حيـث   ، سـوريا  الحبيـب 

مـاذا   ، المنصرمـة  السـنة  خـالل 

التـي  مالخطـوات  التأسـيس  عـن 

فـي  وجودكـم  الثبـات  اتبعتوهمـا 

السـورية؟ السـوق 

تأسسـت شـركة سـيريا كيـر إلدارة 

 2018 عـام  فـي  الصحيـة  النفقـات 

بوصفهـا شـركة مسـاهمة مغفلـة 

ليـرة   85.000.000 برأسـمال  خاصـة 

الحتياجـات  تلبيـة  وذلـك  سـورية، 

السـوق السـورية لهذه الخدمة التي 

النفقـات  إدارة  علـى  أساسـًا  تعتمـد 

الطبيـة لمصلحـة شـركات التأمين 

والصناديـق المشـتركة، وإيمانـًا من 

المؤسسـين لهـذه الشـركة )والتـي 

لتحقيـق  سـورية(  شـركة   %100 تعـد 

الوطنـي  لالقتصـاد  اقتصـادي  عائـد 

وتقديـم خدمـة متميـزة للعمـالء.

فقـد تمـت دراسـة السـوق السـوري 

أعـوام  ثمانيـة  مـن  ألكثـر  والعربـي 

مـن البحـث والتدريـب مـع شـركات 

الـى  للوصـول  وعربيـة  محليـة 

هـذه  إلدارة  المطلوبـة  المعرفـة 

تطويـر  فـي  ولتسـهم  الخدمـة. 

البرامـج  ورعايـة  التأميـن  خدمـات 

علـى  الشـركة  اعتمـاد  مـع  الصحيـة 

الخبـرات فـي مجـال الرعايـة الصحية 

إدارتهـا  الدائـم فـي تطويـر  وسـعينا 

مـن خـالل نظـم الكترونيـة حديثـة، 

فـي  الـدؤوب  عملنـا  إلـى  إضافـة 

وجديـرة  مميـزة  عالقـات  ترسـيخ 

مـن  األقطـاب  جميـع  بيـن  بالثقـة 

طبيـة  ومرافـق  تأميـن  شـركات 

مسـتفيدة،  شـركات  أو  وهيئـات 

فـي  المسـتقبلية  لرؤيتنـا  ترسـيخًا 

أن تكـون مـن أولى الشـركات في هذا 

المجـال.

شـركتنا  تكـون  بـأن  رؤيتنـا  تتمثـل 

جميـع  فـي  ملتزمـة  وصـل  همـزة 

مبـدأ  علـى  المهنيـة  مسـؤولياتها 

قطـب  ذات  محايـد  إداري  طـرف 

مرمـوق  ودولـي  وإقليمـي  قطـري 

الصحيـة  الرعايـة  برامـج  إدارة  فـي 

الطبيـة  التأمينيـة  والنفقـات 

. لميـة لعا ا

ذات  تكـون  أن  إلـى  شـركتنا  تسـعى 

خدمتهـا  إدارة  فـي  عاليـة  كفـاءة 

متكاملـة  تكـون  وأن  الصحيـة، 

فـي  اعتباريـًا  ومرجعـًا  ومبتكـرة 

علـى  ذلـك  فـي  معتمـدًة  مجاالتهـا، 

فـي  إدارتهـا  علـى  القائميـن  خبـرات 

المجاليـن الطبي والمالي، في سـبيل 

تقديـم برامـج الرعايـة الصحية ذات 

لعمالئهـا.  المناسـبة  الجـودة 

تأميـن  شـركات   3 مـع  التعاقـد  تـم 

الموقـع  العقـد  إلـى  إضافـة  خاصـة، 

السـورية  العامـة  المؤسسـة  مـع 

نيـن  للتأميـن حيـث بلـغ عـدد المؤمِّ

 5 منـذ  الخـاص  القطـاع  فـي  لدينـا 

أشـهر نحـو 650 منتفعًا تقريبـًا، كما 

عائليـة  فرديـًا/  عقـداً   20 إدارة  تمـت 

العامـة  المؤسسـة  طريـق  عـن 

للتأميـن. السـورية 

منـذ  أداءكـم  تقيمـون  كيـف 

انطالقتكـم فـي السـوق السـوري أي 

2018؟ الماضـي  العـام  منـذ 

لنـا فـرض وجودنـا علـى  لـم يتسـنَّ 

أرض الواقـع الحقيقـي إال أننـا أسسـنا 

البنيـة التحتيـة للشـركة مـن خـالل 

اتبـاع عـدة طـرق حديثـة فـي النظام 

المعلوماتـي فـي الشـركة واألونالين 

التعامـل معـه مـن خـالل  وسـهولة 

تمـت  الكبيـرة،  وسـرعته  بسـاطته 

صحـي  تأميـن  عقـود  لعـدة  إدارتنـا 

.2018 نهايـة 

مـا الـذي يميزكم عن باقي شـركات 

إدارة النفقـات الطبية ؟

الشـركات  كباقـي  شـركتنا  إن 

العاملـة فـي السـوق، وهـي شـركات 
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وتسـعى  المجـال  هـذا  فـي  رائـدة 

بجهـد كبير إلى إنجاح هذا المشـروع 

 . طنـي لو ا

وسـرعتها  خدماتنـا  هـو  يميزنـا  مـا 

ودقتهـا ومحاسـبة المقصـر فيهـا.

خدمـات  شـركتكم  طرحـت  هـل 

بـأي  قمتـم  أو  جديـدة،  ومنتجـات 

؟ الجغرافـي  المسـتوى  علـى  توسـع 

نسـعى  التـي  لمنتجاتنـا  بالنسـبة 

إنشـاء  هـي  المميـزة  تكـون  أن  إلـى 

الذكيـة: األجهـزة  علـى  تطبيـق 

يمكـن  موبايـل:  كيـر  سـيريا    - آ 

تنزيلـه مـن خـالل متجـر التطبيقات 

سـتور(  أبـل   - بـالي  )غوغـل 

البحـث  مـن  للمسـتخدمين  يتيـح 

خـالل  مـن  الطبيـة  الشـبكة  علـى 

حسـب  وبسـيطة  سـهلة  فلتـرة 

أو  االختصـاص  أو  المنطقـة 

المحافظـة  ومتابعة السـجل الطبي 

رسـالة  تصـل  إنـه  حيـث  للمرضـى، 

إلـى التطبيـق مباشـرة بعـد الـرد مـن 

سـواًء  المطالبـة،  علـى  الشـركة 

المطالبـة  علـى  الموافقـة  تمـت 

كاملـة أو علـى جـزء منهـا أو بحاجـة 

هـذا  كل  التشـخيص،  إلثبـات 

التـي  الرسـالة  خـالل  مـن  موضـح 

الخدمـة،  مقـدم  إلـى  إرسـالها  يتـم 

علـى  االطـالع  للمريـض  ويمكـن 

قيـد  كانـت  إن  الرسـالة  مضمـون 

االنتظـار أم تمـت الموافقـة عليهـا، 

أسـباب  مبينيـن  رفضهـا  تـم  أو 

. فـض لر ا

يمكنـه  الخدمـة  لمقـدم  بالنسـبة   

الطبـي  السـجل  علـى  االطـالع  أيضـَا 

المطالبـة  ومتابعـة  لمريضـه، 

كمـا  قبلـه،  مـن  إدخالهـا  تـم  التـي 

الماليـة  الحسـابات  متابعـة  يمكنـه 

أو  عليهـا  الموافقـة  تمـت  التـي 

أسـباب  مـع  وجـدت  إن  المرفوضـة 

أخـرى.  إضافيـة  وميـزات  الرفـض، 

ب -   األدويـة المزمنـة: حيـث يتـم 

بشـكل  المزمـن  الـدواء  تأميـن 

داخـل  صيدليـات  مـن  شـهري 

إلـى  وإيصالـه  الطبيـة  الشـبكة 

منزلـه.  أو  المريـض  مكتـب 

ومن خالل دراسـة السـوق السـورية 

نوعـه  مـن  فريـد  منتـج  طـرح  تـم 

خدمـة: وهـو 

يتـم  حيـث  التخفيـض:  بطاقـة  ج- 

ـن  المؤمَّ عائـالت  مـع  التعاقـد 

بطاقـة  علـى  للحصـول  عليهـم 

خاللهـا  مـن  والتـي  التخفيـض، 

العـالج  مـن  للمسـتفيد  يمكـن 

داخـل الشـبكة الطبيـة وبأسـعارها 

خـارج  باألسـعار  مقارنـة  المقبولـة 

الخاصـة. نفقتـه  وعلـى  التأميـن 

VIP :د - خدمة بالتينيوم

هـذه الخدمـة التـي سـيتم إطالقهـا 

آليتهـا  عـن  التحـدث  سـيتم  قريبـًا 

قريبـًا. منهـا  االسـتفادة  وآليـة 

هـ - إدارة الصندوق المشترك:

حكوميـة  مؤسسـات  هنالـك 

تخضـع  مازالـت  خاصـة  وشـركات 

المشـترك،  الصنـدوق  لنظـام 

عالجـه  يتـم  الموظـف  إن  حيـث 

والمشـافي  الخاصـة  العيـادات  فـي 

ويتـم  األشـعة،  ودور  والمخابـر 

التـي  الصيدليـة  مـن  الـدواء  صـرف 

بنفسـه  ويدفـع  مناسـبة،  يراهـا 

فواتيـر  تقديـم  ويتـم  ثمنهـا، 

إلدارة  لـه  المقدمـة  بالخدمـات 

مقـر  فـي  المشـترك  الصنـدوق 

فتـرة،  بعـد  صرفهـا  ويتـم  عملـه، 

حيـث ال مرجعيـة طبيـة وال تقاريـر 

 .%100 مضبوطـة 

السياحة الطبية: هي 
مشروع جديد تم طرحه 

في السوق، سيتم تعميم 
طريقته وفكرة إطالقه 

وخطواته

,,

,,
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الخدمـة  هـذه  فـي  االشـتراك  إن  إذاً 

والمـال،  الجهـد  مـن  الكثيـر  يوفـر 

مـن  دقيـق  بشـكل  ضبطهـا  ويتـم 

صـح  إن  والماليـة  الطبيـة  الناحيـة 

 . لتعبيـر ا

يتـم التعاقـد مـع الشـركة ذاتها من 

دون شـركة تأميـن مـن خـالل عقـد 

يتـم التفاهـم عليـه وآليـة تطبيقـه 

والماليـة،  الطبيـة  الناحيـة  مـن 

يتـم  طبيـة  بشـبكة  وتزويدهـم 

إرسـال  وكيفيـة  داخلهـا،  العـالج 

)المطالبـات  الشـهرية  الفواتيـر 

خارجهـا  أو  الطبيـة  الشـبكة  داخـل 

خـارج  تغطيـة  علـى  العقـد  نـص  إن 

وصريـح  منظـم  بشـكل  الشـبكة( 

لتقـوم  ذاتهـا،  للمؤسسـة  ودقيـق 

المبالـغ  تلـك  بتحويـل  بدورهـا 

يتـم  أيـام   10 وخـالل  إلينـا  الماليـة 

الجهـات  إلـى  المبالـغ  تلـك  تحويـل 

. لطبيـة ا

هـذه الخدمـة القت استحسـان عدة 

شـركات لما وجدوه مـن راحة ودقة 

الطبيـة  األمـور  ومتابعـة  وتنظيـم 

والوصفـات المصروفـة والعمليـات 

المجـراة مـن دون مبالغـة. 

مشـروع  هـي  الطبيـة:  السـياحة  و- 

السـوق  فـي  طرحـه  تـم  جديـد 

ألخـذ  األوراق  بعـض  تقديـم  وتـم 
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فـي  إلطالقـه  الالزمـة  الموافقـات 

عـدة  خـالل  مـن  وخارجهـا  سـورية 

عالجيـة  طبيـة  صحيـة  مراكـز 

طريقتـه  تعميـم  سـيتم  سـياحية، 

وخطواتـه.  إطالقـه  وفكـرة 

الجغرافـي  للتـوزع  بالنسـبة 

مكاتـب  عـدة  الشـركة  افتتحـت 

منهـا  السـورية،  المحافظـات  فـي 

حلـب وحمـص وحمـاة وطرطـوس 

والالذقية كما تم التعاقد مع أطباء 

المحافظـات  بقيـة  فـي  منتدبيـن 

نيـن  ريثمـا يتـم تكثيـف عـدد المؤمَّ

فـي محافظـة معنيـة، ليتـم افتتـاح 

فـروع ومكاتـب عوض عـن الطبيب 

 . ب لمنتـد ا

الخدمـة  مـزودي  التـزام  مـدى  مـا 

 - مخابـر   - مشـاٍف   - )أطبـاء 

صيدليات( بالتسـعيرات المفروضة 

تتماشـى  وهـل  الصحـة؟  وزارة  مـن 

مـن  كل  رغبـة  مـع  األسـعار  هـذه 

الخدمـة؟ ومـزودي  ـن  المؤمِّ

الخدمـة  مقدمـي  مـع  التعاقـد  تـم 

مـن خـالل تزويدهـم بقائمـة أسـعار 

مـا،  نوعـًا  مقبولـة  خاصـة  جديـدة 

مـا  أمـا  الظـروف،  هـذه  ظـل  فـي 

المفروضـة  التسـعيرة  يخـص 

السـورية  العامـة  المؤسسـة  مـن 

إن الخبرة لدى الكادر في 
الشركة ومكاتبنا في 

المحافظات األخرى
أدت إلى تفادي المشكالت 

أو النقاط السلبية

,,
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السـاعة. مـدار  علـى  االستفسـارات 

تدرسـونها  الـذي  الحلـول  مـا 

فـي  لـه  ـن  المؤمَّ قيمـة  لتحسـين 

مـزودي  بعـض  ألن  ذلـك  السـوق، 

ن  الخدمـة يـرون أن الشـخص المؤمَّ

وذلـك  ثانيـة(،  درجـة  )زبـون  هـو  لـه 

يعـود ألسـباب منهـا تأخـر الشـركة 

المزوديـن؟ إلـى  بالدفـع 

أنـه  ـن  المؤمِّ إلحسـاس  بالنسـبة 

ثانيـة لألسـف موجـودة عنـد  درجـة 

ونسـعى  الخدمـة،  مقدمـي  بعـض 

إلـى تكبيـر وتطويـر سـوق  جاهديـن 

شـريحة  أكبـر  ليشـمل  التأميـن 

تحسـين  إلـى  نسـعى  كمـا  ممكنـة، 

مقدمـي  عنـد  التأميـن  صـورة 

عبـارة:  إلـى  نصـل  أن  إلـى  الخدمـة 

)نحـن نعتـذر عـن اسـتقبال المرضى 

مـن دون بطاقـة التأميـن الصحي( 

التأميـن  نطـاق  توسـيع  بعـد  وذلـك 

شـرائح  كل  ليشـمل  الصحـي 

. لمجتمـع ا

تعديـل أسـعار الخدمـات الطبية بما 

يتناسـب مع الوضـع الراهن.

المسـتحقات  دفـع  فـي  السـرعة 

. ليـة لما ا

بهـا؟  تقومـون  التـي  النشـاطات  مـا 

وهـل مـن إعالنـات أو دورات توعيـة 

الصحـي؟ التأميـن  ألهميـة 

علـى  دومـًا  حرصنـا  النشـاطات: 

المشـاركة فـي المعـارض المحليـة 

مجـال  فـي  المتخصصـة  والعربيـة 

التأميـن الصحـي خاصة وفـي المجال 

عامـة.  الطبـي 

نـدوات  عـدة  رعايـة  تمـت  كمـا 

دمشـق،  فـي  تثقيفيـة  تأمينيـة 

التـي  التأمينيـة  للنـدوة  ورعايتنـا 

علـى  اإلشـراف  هيئـة  تنظمهـا 

حمـاة  محافظـة  فـي  التأميـن 

التنميـة  فـي  التأميـن  »دور  بعنـوان 

واالجتماعيـة«. االقتصاديـة 

كلمة أخيرة: 

محاولـة  طـرق  عـدة  الشـركة  تتبـع 

منهـا إنجـاح هـذا المشـروع الوطنـي 

الصحـي  التأميـن  بخدمـات  لالرتقـاء 

العالميـة. المعاييـر  ألعلـى  وفقـًا 

تطويـر  فـي  أمـل  علـى  ومازلنـا  كنـا 

هذا المشـروع الوطنـي ليصبح جزءاً 

خـالل  مـن  الوطنـي  االقتصـاد  مـن 

الجهـات المعنيـة فيـه، وتذليـل كل 

لنواكـب  تواجهـه  التـي  الصعوبـات 

المجـال. هـذا  فـي  العالميـة  السـوق 

هـي.  كمـا  فبقيـت  للتاميـن 

رغبـة  مـع  األسـعار  هـذه  تماشـي  إن 

بمعنـى  ليسـت  الخدمـة  مقدمـي 

هـذا  وإنمـا  الحقيقـي،  الرضـى 

كل  مـن  معنـي  الوطنـي  المشـروع 

العقبـات  وتذليـل  لنجاحـه  الشـرائح 

تواجهـه.  التـي 

عليهـا  بنـاًء  يتـم  التـي  األسـس  مـا 

وهـل  الخدمـة  مـزودي  مـع  التعاقـد 

بتكويـن  مشـاكل  أي  واجهتـم 

الشـبكة الطبيـة فـي المحافظـات ؟

للقطـاع  طبيـة  شـبكة  تجهيـز  تـم 

المحافظـات  كل  فـي  الخـاص 

السـورية مـن خـالل عقـود ومالحـق 

فـي  الخدمـة  مقدمـي  مـن  موقعـة 

داخـل  لـه  المسـموح  الخدمـات 

اسـتعداداً  وأسـعارها  العيـادة 

السـتقبال أي عقد وفـي أي محافظة 

المسـتفيدين.  عـدد  بلـغ  ومهمـا 

إن الخبـرة لـدى الـكادر فـي الشـركة 

األخـرى  المحافظـات  فـي  ومكاتبنـا 

أو  المشـكالت  تفـادي  إلـى  أدت 

بعـض  لـدى  السـلبية  النقـاط 

مقدمـي الخدمـة مـن خـالل تقديـم 

إدخـال  فـي  التسـهيالت  بعـض 

الماليـة  والمحاسـبة  المطالبـة 

لـكل  الشـركة  اسـتجابة  وسـرعة 
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تمثــل نســبة األراضــي الصالحــة للزراعــة فــي ســورية 32% مــن إجمالــي مســاحتها، بينمــا تملــك 1،1 مليــون رأس مــن األبقــار، 
و18،2 مليــون رأس مــن األغنــام، إضافــة إلــى قطعــان كثيــرة مــن الماعــز وغيرهــا، وأكثــر مــن عشــرة محاصيــل يمكــن 
عدهــا إســتراتيجية أو شــبه إســتراتيجية، وللحفــاظ علــى القطــاع الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي، ولتفــادي الوقــوع فــي 
عديــد المشــكالت، البــد مــن اللجــوء للحــل األنســب، الــذي يقضــي بالتأميــن علــى المحاصيــل الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة، 
ــة،  ــتويات المختلف ــى المس ــوع عل ــرح الموض ــات وط ــرة النقاش ــن كث ــم م ــى الرغ ــاعة، عل ــى الس ــق حت ــم يتحق ــا ل ــو م وه

بينمــا يســتمر ضيــاع مــوارد المزارعيــن والمربيــن، ويســتمر معــه نــزف مــوارد وفــرص فائتــة علــى االقتصــاد الوطنــي..!

ليس مطلوبًا اختراع العجلة.. 

يحــاول البعــض اإلســهاب فــي ســرد الصعوبــات، التــي قــد تعتــرض التأميــن الزراعــي واضعــًا العصــي فــي العجــالت، مــن دون أن يقــدم 

حلــواًل وبدائــل، فمــا الحــل إذن، ومتــى نخــرج مــن هــذا الوضــع الـ)ســتاتيكو(؟!

ــي  ــرع الزراع ــة، والف ــات التأميني ــروع والمنتج ــى كل الف ــم غط ــن ث ــداً، وم ــس جدي ــم لي ــول العال ــة ح ــًا وممارس ــه علم ــن بوصف التأمي

أحدهــا، لكنــه لــم يواكــب لدينــا الفــروع األخــرى، فمنــذ ُطبــق ألول مــرة قبــل عــدة عقــود فــي الســودان، راح الكثيــر مــن الــدول العربيــة 

يســتفيد ويعمــل علــى تطبيــق هــذه التجربــة، التــي بــدأت عندمــا قامــت شــركة شــيكان الســودانية بإدخــال التأميــن الزراعــي إلــى البــالد، 

عبــر تجربــة وادي شــعير، حيــث غطــت محصــول القطــن بمســاحة22.000 فــدان، وكان مبلــغ التأميــن اإلجمالــي للوثائــق الصــادرة 3.919 

مالييــن دوالر، كمــا بلــغ حجــم التعويضــات المدفوعــة 32.000 دوالر.

بات ملحًا..

ثمــة خســائر هائلــة تكبدهــا االقتصــاد الوطنــي نتيجــة األزمــة، التــي عصفــت بمدخــالت ومخرجــات هــذا القطــاع، الــذي يعــد األكثــر تأثيــراً 

فــي حيــاة الســوريين، حيــث يعمــل فيــه نحــو 40 بالمئــة منهــم، وســبق أن ذكــر تقريــر صــدر عــن منظمــة الزراعــة واألغذيــة العالميــة 

أحمد العمار
إعالمي اقتصادي

على الرغم من أنه يمس حاجة 40% من السوريين
ال تأمين زراعيًا في سورية حتى اليوم..!

ليس مطلوبًا إعادة اختراع العجلة بل االستئناس بالتجارب المشابهة

ثقافة تأمينية
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قطــاع  فــي  والخســائر  لألضــرار  اإلجماليــة  التكلفــة  أن  )فــاو( 

الزراعــة فــي ســورية، خــالل الفتــرة 2011-2016، بلغــت مــا ال يقــل 

ــار دوالر. ــن 16 ملي ع

تحقيــق  فــي  محوريــًا  دوراً  الزراعــي  للتأميــن  أن  كمــا   

تحقيــق  فــي  الفاعــل  إســهامه  أســاس  علــى  الغذائــي،  األمــن 

االســتقرار لقطــاع الزراعــة، الــذي يمثــل أســاس وجــود األمــن 

ــة،  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــي التنمي ــزز دوره ف ــا يع ــي، م الغذائ

بقيــة  يفــوق  بــل  ال  آخــر،  اقتصــادي  قطــاع  أي  مــن  وأكثــر 

القطاعــات بســبب قدرتــه علــى النمــو بأقــل قــدر مــن الحاجــة إلــى 

المســتوردات، وفــي الوقــت ذاتــه حاجــة الــدول األخــرى لمنتجاته.

حديث موسمي..!

جــرت العــادة أن يتجــدد الحديــث عــن التأميــن الزراعــي لدينــا، 

بالغــة فــي أحــد  كلمــا حلــت كارثــة طبيعيــة مســببة أضــراراً 

قــاب  بــات  تطبيقــه  أن  نعتقــد  حينهــا  الزراعيــة،  المحاصيــل 

الجهــات  مــن  واســعًا  اهتمامــًا  يلقــى  حيــث  أدنــى،  أو  قوســين 

حتــى  جديــد  مــن  للســكون  يعــود  ثــم  والخاصــة،  الحكوميــة 

حيــن، وحاليــًا تجــدد هــذا الحديــث وســط أخبــار متفائلــة عــن 

موســم القمــح الجــاري، وفــي ظــل انتشــار مخــاوف مــن نشــوب 

حرائــق متكــررة فــي غيــر منطقــة، مــن دون أن يترافــق ذلــك كلــه 

األرض..! علــى  عمليــة  بإجــراءات 

أهم مخاطر هذا التأمين

المــزارع  ألمــوال  الكافيــة  الحمايــة  الزراعــي  التأميــن  يوفــر 

يملــك  ال  الــذي  والمــزارع  المعيشــي،  مســتواه  علــى  ويحافــظ 

تأمينــًا علــى محصولــه يكــون أكثــر عرضــة النخفــاض الدخــل إذا 

تضــرر المحصــول، ومــن ثــم فــإن تأميــن المحصــول، يعنــي تأمينــًا 

الحيوانيــة  الثــروة  علــى  بالتأميــن  ويقصــد  الدخــل،  لمســتوى 

حمايــة المواشــي التــي يمتلكهــا المربــي مــن مجموعــة مــن 

األخطــار التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا، وعــادة تقــدر قيمــة 

التعويــض حســب أســعار الماشــية.

ــن  ــزارع م ــات الم ــن حاج ــتقرار وتأمي ــى اس ــن عل ــاعد التأمي ويس

خــالل تغطيــة محاصيلــه وممتلكاتــه ضــد الجوائــح الطبيعيــة، 

ورفــع اإلنتاجيــة مــن خــالل إدخــال التقنيــة الحديثــة التــي يتقبلهــا 

المــزارع مــن دون خــوف مــن المخاطــر، مادامــت هنــاك جهــة 

ــر  ــن العناص ــن م ــد التأمي ــر، ويع ــذه المخاط ــاركه ه ــرى ستش أخ

ــض  ــدأ التعوي ــى مب ــوم عل ــه يق ــوي، ألن ــاد ق ــة ألي اقتص المكمل

عنــد حــدوث الخطــر. ومــن أهــم األخطــار التــي يغطيهــا التأميــن 

علــى المحاصيــل الزراعيــة: األمــراض واآلفــات الزراعيــة، األحــوال 

المطــري،  للقطــاع  األمطــار  شــح  المعتــادة،  غيــر  الجويــة 

البيــوت  وضمانــات  المــروي  للقطــاع  األمطــار  بفعــل  الغــرق 

البالســتيكية، كمــا يغطــي التأميــن الثــروة الحيوانيــة النفــوق 

واألمــراض والحــوادث، التســمم، الســرقة، اإلجهــاض والنقــل 

والتســويق.

دور بارز..

يعــد التأميــن مــن أهــم قطاعــات الخدمــات الماليــة فــي العالــم 

مــن خــالل اســتخدام األمــوال الضخمــة لألقســاط المدفوعــة 

فــي دعــم النشــاط االقتصــادي وتمويــل االســتثمارات، وللتأميــن 

فقــد  العالميــة،  والكــوارث  األزمــات  فــي  مهــم  اقتصــادي  دور 

غطــى عــام 2017 نحــو 144 مليــار دوالر مــن 337 مليــاراً للخســائر 

اإلجماليــة الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة واألزمــات العالميــة. 

شــركات  لــدى  لالســتثمار  المتاحــة  األمــوال  حجــم  ووصــل 

إلــى 32 تريليــون دوالر، مــا يعــادل  التأميــن فــي العقــد الحالــي 

ــي. ــي العالم ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــًا 30% م تقريب

متى نطلق الصافرة..؟!

لجــان كثيــرة تشــكلت، ودراســات ورؤى كثيــرة وضعــت، بيــد أن 

شــيئًا عمليــًا لــم يتحقــق حتــى اليــوم، ويــرى خبــراء فــي التأميــن 

المعنيــة  الجهــات  تســتمر  أن  يكفــي  ال  أنــه  الزراعــي،  واإلنتــاج 

بقطــاع التأميــن بطــرح المشــكلة مــن دون أخــذ زمــام المبــادرة، 

حتــى وإن كانــت علــى نطــاق محــدود، إذ ليــس شــرطًا أن ينطلــق 

هــذا التأميــن مــن قائمــة عريضــة وواســعة مــن المنتجــات، فقــد 

أو  واحــد  قليلــة  محاصيــل  وعلــى  محــددة،  مخاطــر  مــن  يبــدأ 

اثنــان، أو محصــول خــاص بــكل منطقــة كالزيتــون فــي الشــمال، 

والحبــوب فــي الجزيــرة والجنــوب، والحمضيــات فــي الســاحل، 

األطــراف  يشــجع  بمــا  التجربــة،  تنطلــق  أن  المهــم  وهكــذا.. 

ــي. ــن الزراع ــر التأمي ــن مخاط ــة م المتخوف
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غير مرغوب به..!

مضــى أكثــر مــن 12 عامــًا علــى افتتــاح الســوق التأمينيــة المحليــة 

أمــام الشــركات الخاصــة، إال أننــا مازلنــا أمــام عديــد العقبــات التــي 

تحــول دون اســتفادة المزارعيــن مــن التغطيــة التأمينيــة أســوة 

بغيرهــم مــن المســتثمرين فــي القطاعــات األخــرى، ويعتقــد 

بعــض القائميــن علــى قطــاع التأميــن، أن الفــرع الزراعــي ال يمكــن 

ــي  ــة ف ــة والخاص ــات العام ــد الجه ــاون عدي ــم تتع ــا ل ــح م أن ينج

تحمــل مخاطــره، التــي تعــد عاليــة ومكلفــة جــداً، لــذا يــرون أنــه 

يجــب أن تتعــاون جهــات ووزارات مثــل.. الزراعــة والماليــة وغرف 

الزراعــة وشــركات التأميــن واتحــاد الفالحيــن، ألن الشــركات ال 

تســتطيع تحمــل المخاطــر وحدهــا أســوة بتجــارب الــدول األخــرى 

كالمغــرب، حيــث تكبــدت شــركات التأميــن هنــاك خســائر هائلــة 

أدت إلفــالس بعضهــا. كمــا أن شــركات إعــادة التأميــن ال تبــدي 

ــال  ــة، فض ــات الزراعي ــى المنتج ــادة عل ــال اإلع ــاه أعم ــًا تج حماس

التأميــن علــى مزارعهــم  المزارعيــن علــى  إقبــال  عــن ضعــف 

ألســباب كثيــرة.

رؤى ومقترحات

أن  قرنفلــة  عبدالرحمــن  المهنــدس  الزراعــي  الخبيــر  يــرى 

تطبيــق التأميــن الزراعــي بــات ضــرورة حتميــة، وذلــك لشــراء 

ــوق  ــاالت النف ــراض وح ــات واألم ــعار واإلصاب ــب األس ــر تقل مخاط

ــة  ــود تجرب ــل عق ــت قب ــورية عرف ــى أن س ــيراً إل ــع، مش ــي القطي ف

الضمــان الشــبيهة جــداً بالتأميــن، حيــث يحضــر الضامــن إلــى 

مــن  نســبة  علــى  االتفــاق  ثــم  ومــن  الثمــار،  لمعاينــة  الحقــل 

المحصــول. كامــل  شــراء  أو  المبيعــات 

وال تملــك شــركات التأميــن لدينــا، وفقــًا لقرنفلــة،   

الخبــرات الفنيــة الالزمــة لممارســة مثــل هــذا التأميــن، لــذا مــن 

الضــروري تدريــب كــوادر وخبــرات فــي اإلنتــاج الزراعــي، وتشــكيل 

صناديــق للتعويــض علــى المتضرريــن، أســوة بصنــدوق التأميــن 

ــف  ــذي توق ــة، وال ــة المصري ــن التجرب ــوذ م ــية المأخ ــى الماش عل

منــذ ســنوات..!

الزراعــي فــي ســورية: فــرص  التأميــن  وخرجــت دراســة حــول 

متتاليــة وخســائر  ضائعــة 

ــات  ــن المقترح ــة م ــد بجمل ــد محم ــور راف ــث الدكت ــا الباح أعده

الســورية  العامــة  المؤسســة  قيــام  ضــرورة  حــول  تركــزت 

ذراع  بصفتهــا  الزراعــي،  للتأميــن  وثيقــة  بتســويق  للتأميــن 

محاصيــل  بتأميــن  والبــدء  التأميــن،  قطــاع  فــي  الحكومــة 

اســتراتيجية كبيــرة )القمــح، القطــن، التبــغ( نظــراً ألهميتهــا، 

والمتــالك الحكومــة ســيطرة جيــدة علــى تســعيرها وتســويقها، 

الصــاالت  فــي  البنــدورة  تأميــن  فــي  البــدء  إلمكانيــة  إضافــة 

البالســتيكية، نظــراً لســهولة حصرهــا وتموضعهــا المكثــف 

فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة، ويطبــق األمــر نفســه بالنســبة 

البــدء  وكذلــك  والخريفيــة،  الربيعيــة  البطاطــا  لمحصــول 

بســبب  األبقــار  تأميــن  خــالل  مــن  الحيوانيــة،  الثــروة  بتأميــن 

ــوراً  ــدء ف ــة، والب ــدى وزارة الزراع ــا ل ــدة عنه ــات جي ــر إحصائي تواف

بحصــر أعــداد بقيــة الثــروة الحيوانيــة، تمهيــداً لتأمينهــا بأســرع 

وقــت، وكذلــك تأميــن الدواجــن التــي مــن الســهل حصــر أعدادهــا 

النحــل. ومراقبتهــا، وتأميــن تربيــة 

ــر  ــن للمخاط ــمول التأمي ــي ش ــدرج ف ــات الت ــت المقترح وتضمن

اإلداريــة  الخبــرة  توافــر  لحيــن  المحاصيــل(  حــال  فــي  )كمــا 

ــي  ــرض ف ــة )المفت ــل كاف ــار والمحاصي ــمول األخط ــة لش الكافي

الجفــاف،  مخاطــر  بتغطيــة  نبــدأ  حيــث  فقــط(،  ســنوات  عــدة 

الَبــَرد، الصقيــع، الريــاح القويــة والعواصــف، الحريــق، التلــف نتيجــة 

ــي  ــس، ف ــرات الطق ــة مؤش ــى طريق ــاد عل ــة، واالعتم ــات زراعي آف

حــال تأميــن الجفــاف والصقيــع والريــاح، بعــد التأكــد مــن إمكانيــة 

محطــات الرصــد الجــوي، فــي مراقبــة وقيــاس شــدة الظواهــر 

الجويــة، وكذلــك االنتشــار المناســب لهــذه المحطــات، حيــث 

والتقنيــات  االنتشــار  هــذا  وتمويــل  بضمــان  الحكومــة  تقــوم 

الالزمــة لذلــك.

ــرف  ــروع المص ــار ف ــن انتش ــتفادة م ــًا، االس ــث أيض ــرح الباح واقت

الزراعــي التعاونــي علــى المناطــق الســورية كافــة، وبشــكل قريب 

مــن المــزارع، فــي تحصيــل األقســاط وســداد التعويضــات، ومــن 

انتشــار الوحــدات اإلرشــادية الزراعيــة فــي مختلــف مناطــق الريف، 

وذلــك فــي توعيــة المــزارع بأهميــة التأميــن، وتخفيــف ســوء 

االســتخدام لــه، وكذلــك فــي معاينــة األضــرار إن لــزم األمــر.

ضبــط  آليــات  وفــق  الزراعــي،  التأميــن  إلزاميــة  إلــى  إضافــة 

ــن،  ــي بالتأمي ــل المصرف ــط التموي ــات رب ــك اآللي ــن تل ــك، وم لذل

دول  فــي  المعتمــدة  الزراعــي  التأميــن  بأســعار  واالســتئناس 

الجــوار والــدول ذات المحاصيــل والمنــاخ األقــرب إلــى ســورية، 

ــات(  ــات )البيان ــى المعطي ــاد عل ــعار باالعتم ــذه األس ــة ه ومراجع

ثقافة تأمينية
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األســعار. هــذه  لتعديــل  والواقعيــة  التاريخيــة 

كمــا تضمنــت المقترحــات االســتفادة مــن وجــود شــركة االتحــاد العربــي إلعــادة التأميــن )شــركة اإلعــادة الوحيــدة فــي ســورية( 

فــي عقــد اتفاقيــات إعــادة التأميــن الزراعــي، إضافــة إلــى محاولــة إجــراء إعــادة تأميــن خارجيــة تتضمــن احتمــال تجــاوز الخســائر لحــد 

كبيــر جــداً، بهــدف تخفيــف العــبء فــي هــذه الحالــة عــن االقتصــاد الوطنــي، وإســهام الحكومــة بنســبة مــن أقســاط التأميــن، يتــم 

احتســابها بمــا يتناســب مــع مــوارد الخزينــة، ومــع اإلنفــاق الســنوي علــى صندوقــي دعــم اإلنتــاج الزراعــي وتخفيــف الكــوارث الطبيعيــة، 

اللذيــن يمكــن إعــادة النظــر فــي مهامهمــا بعــد انطــالق التأميــن الزراعــي، وضــرورة إجــراء حــوار مكثــف وواســع مــع المزارعيــن ومربــي 

ــادي  ــتعدادهم الم ــدى اس ــم، وم ــي تواجهه ــر الت ــى المخاط ــرب إل ــن ق ــرف ع ــدف التع ــة، به ــق الريفي ــف المناط ــي مختل ــات ف الحيوان

والنفســي لقبــول التأميــن الزراعــي، وكذلــك ضــرورة العمــل علــى بنــاء الثقــة لديهــم بالتأميــن وإدارتــه، والعمــل فــي مرحلــة الحقــة 

علــى إلزاميــة التأميــن علــى حيــاة المــزارع وصحتــه والحــوادث الشــخصية لــه، ألنــه أســاس العمــل الزراعــي.

يبقى أن..

وتتفــاوت األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا القطــاع الزراعــي، فهنــاك أخطــار نــادرة الحــدوث فــي ســورية كالــزالزل والبراكيــن وموجــات 

المــد البحــري، وأخــرى تنتمــي لعوامــل طبيعيــة مائيــة وجويــة مثــل الجفــاف والعواصــف وموجــات الحــرارة والصقيــع، كمــا أن هنــاك 

أخطــاراً بيولوجيــة مثــل انتشــار األوبئــة واألمــراض المعديــة، إضافــة إلــى أخطــار مــن صنــع اإلنســان كالحرائــق والتصحــر والتلــوث البيئــي 

وغيرهــا..
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر خدمات التأمين 
اإللكتروني في رضا العمالء بشركات التأمين العربية من خالل 

خالل  من  التأمين  لشركات  اإللكترونية  الخدمات  استخدام 

المواقع اإللكترونية.

وقد يكون مجتمع الدراسة:

شركة،   13 عددها  والبالغ  السورية  التأمين  شركات  من   -

استخدم أسلوب البحث التحليلي، كما استخدم أسلوب المسح 

عمالء  على  استبانة  توزيع  وتم  الدراسة،  لمجتمع  الشامل 

اإللكترونية،  الخدمات  يستخدمون  قد  الذين  التأمين  شركات 

وتم الحصول على 152 استبانة.

- من شركات التأمين األردنية )دراسة سامي ناجي 2016( والبالغ 

كما  التحليلي،  البحث  أسلوب  استخدم  شركة،   28 عددها 

استخدم أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، وتم توزيع 

يستخدمون  قد  الذين  التأمين  شركات  عمالء  على  استبانة 

الخدمات اإللكترونية، وتم الحصول على 397 استبانة.

لم  شركة،   13 عددها  والبالغ  السودانية  التأمين  شركات  من   -

الدكتور  دراسة  على  االعتماد  تم  بحث  أسلوب  أي  يستخدم 

فكري كباشي األمين 2016.

قام  الالزمة،  البيانات  وجمع  الدراسة  من  الغرض  ولتحقيق 

على  موزعة  فقرة   )33( من  مكونة  استبانة  بتطوير  الباحث 

ثالثة أجزاء: 

1. الجزء األول: البيانات الشخصية عن العمالء.

التأمين اإللكترونية وتتكون من  الثاني: أبعاد خدمات  2. الجزء 

21 فقرة موزعة على 5 أبعاد.

فقرات   6 من  وتتكون  العمالء  رضا  يمثل  الثالث:  الجزء   .3

تطابق  وهي  التابعة،  المتغيرات  تمثل  بعدين  على  موزعة 

توقعات العمالء واألداء المدرك. 

وتبين نتائج الدراسة أن تأثير أبعاد الخدمات اإللكترونية في رضا 

العمالء كان متفاوتًا، وبشكل عام كان مرتفعُا لجميع األبعاد، 

حيث احتل ُبعد سهولة االستخدام المرتبة األولى، ثم ُبعد درجة 

المالءمة في المرتبة الثانية، ثم ُبعد دقة المعلومات للخدمات 

ُبعد  ثم  الثالثة،  المرتبة  في  الشركات  مواقع  في  اإللكترونية 

سرعة الخدمة في المرتبة الرابعة، وأخيراً ُبعد حداثة الخدمة في 

ثقافة تأمينية

أثر خدمات التأمين اإللكتروني في رضا عمالء
شركات التأمين العربية- دراسة تطبيقية
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المرتبة الخامسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة 

على  مجتمعة  بأبعادها  اإللكترونية  التأمين  لخدمات  إحصائية 

في  حدة  على  ُبعد  لكل  أثر  وجود  وكذلك  العمالء،  رضا  تحقيق 

تحقيق الرضا.

وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات، من أهمها: ضرورة 

اإللكترونية  الخدمات  بحداثة  االهتمام  زيادة  على  العمل 

لمواكبة التطورات في قطاع الخدمات، والقيام بعمل دراسات 

عن  للكشف  اإللكترونية  الخدمات  لقياس  دوري  بشكل 

كما  الشركات،  في  المعنيين  من  ومعالجتها  الضعف  نقاط 

على  اإللكترونية  الخدمات  أبعاد  تطبيق  بضرورة  الباحث  أوصى 

رضا  لتحقيق  التأمين  شركات  مواقع  عبر  المقدمة  الخدمات 

العمالء، أيضًا ضرورة العمل على تعميم االستخدام اإللكتروني 

التأمين  شركات  عمالء  جميع  لتشمل  التأمين  أنواع  لجميع 

بمختلف متغيراتها الديموغرافية.

إن تطبيق التجارة اإللكترونية يمكن أن يحقق العديد من المزايا 

ن أو لشركة التأمين، كما أن هناك العديد  سواء بالنسبة للمؤمِّ

من العوائق التي تواجهها تلك الشركات وتحد من تقدمها نحو 

التسويق اإللكتروني، وتتمثل هذه المزايا في اآلتي:

التأمين  شركات  تبني  يؤدي  التنافسية:  الميزة  تحقيق   )1

تحقيق  إلى  التأمينية  الخدمة  لترويج  قناة  بوصفها  لإلنترنت 

لالتصال  منفذ  إيجاد  خالل  من  إستراتيجية  تنافسية  ميزة 

على  والعمل  ورغباتهم  حاجاتهم  ومعرفة  مباشرة  بالعمالء 

تلبيتها.

2( إتاحة قناة تسويقية جديدة: تتيح اإلنترنت لشركات التأمين 

أو عالميًا من خالل  أو فتح أسواق جديدة محليًا  إمكانية دخول 

دخولها  دون  تحول  التي  المعوقات  من  العديد  على  التغلب 

بعض األسواق األجنبية أو الوصول إلى عمالء في بعض المناطق 

الجغرافية في نفس الوطن، ومن ثم كسر الحاجز الجغرافي بين 

العميل والسوق.

3( توفر قاعدة مستقبلية من العمالء: تتيح اإلنترنت توسيع 

تستخدمها  التي  التأمين  شركة  مع  المتعاملين  األفراد  قاعدة 

ويرجع ذلك إلى:

- اجتذاب اإلنترنت لقطاعات جديدة من العمالء.

- سرعة اإلستجابة لرغبات العمالء والرد على استفساراتهم.

- السرعة في أداء الخدمة التأمينية.

ثم  ومن  وشروطها،  الوثائق  أسعار  إلى  التعرف  للعميل  تتيح   -

حرية االختيار بين الوثائق واختيار الوثيقة التي تناسب متطلباته 

وبسعر مناسب.

- إمكانية شراء الوثيقة في أي وقت ومن أي مكان.

اإلنترنت  الطويل: يسهم توظيف  األجل  الربحية في  4( تحقيق 

في  ملموس  نحو  على  التأمينية  الخدمة  لترويج  قناة  بوصفها 

تحقيق معدالت ربحية أعلى لشركات التأمين التي تطبق التجارة 

اإللكترونية ويرجع ذلك إلى:

- انخفاض تكلفة الخدمة التأمينية المؤداة من خالل اإلنترنت 

التقليدي، ويرجع ذلك على تقليل  التي تتم باألسلوب  عن تلك 

وقت  وتخفيض  االتصال  تكاليف  وتخفيض  الورقية  المعامالت 

األداء، ومن ثم تبسيط اإلجراءات.

- انخفاض تكلفة فحص وإعادة تصحيح البيانات الخاطئة.

 Mass العمالء  وتوقعات  خصائص  مع  المواءمة   )5

قدرات  لإلنترنت  التفاعلية  الطبيعة  تتيح   :Customization

عالية على تشكيل المعلومات، وذلك من خالل الحوار التفاعلي 

وصياغة  التأمين،  شركة  وموقع  العميل  بين  اإللكتروني 

بما  العمالء  لفئات  الموجهة  االتصالية  الرسائل  وتصميم 

يتناسب مع خصائصهم وتوقعاتهم، وكذلك في المقابل تتيح 

للعميل القدرة على اختيار نوع الخدمة التأمينية المطلوبة.

اإلنترنت  خالل  من  التأمين  شركة  قدرة  بالمواءمة  ويقصد 

على تقديم العديد من الخدمات التأمينية في وقت واحد ولكل 

أنه  إلى  إضافة  شخصية،  بصورة  احتياجاته  يشبع  بنمط  عميل 

يعكس قدرة الشركة على تقديم الوثائق المختلفة على نطاق 

واسع تقابل بصورة فردية احتياجات كل عميل مستهدف.

6(  التوزيع واسع االنتشار Mass Distribution : في حين تقتصر 

التغطية التأمينية التقليدية  لمبنى شركة التأمين على نطاق 

االنتشار  واسعة  تغطية  تتيح  اإلنترنت  فإن  محدد،  جغرافي 

تشمل أي موقع على الكرة األرضية يمكن أن يكون فيه عميل 
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العميل  حصول  في  المكانية  المالءمة  تلك  وتتمثل  الشركة، 

االنتقال  عناء  تحمل  إلى  الحاجة  دون  المناسبة  الوثيقة  على 

الجهد  أو  الطاقة  تكلفة  توفير  أي  الشركة،  مبنى  إلى  المادي 

المبذول للحصول على الخدمة.

الخدمة  بجودة  ويقصد  التأمينية:  الخدمة  جودة  تحسين   )7

الحتياجات  تام  إشباع  توفير  على  الخدمة  قدرة  التأمينية 

العمالء وتحقيق رغباتهم بهدف الوصول إلى رضا العمالء عن 

إيجابيًا على درجة  التأمينية المقدمة، وهو ما ينعكس  الخدمة 

مة للخدمة. والء هؤالء العمالء لشركة التأمين المقدِّ

اإللكترونية  التجارة  استخدام  تواجه  معوقات  هناك  بالمقابل 

التأمينية  الخدمة  وخصائص  بطبيعة  المرتبطة  التأمين  في 

اإللكترونية  التجارة  مالءمة  ومدى  التأمين  سوق  وطبيعة 

هذه  وتتمثل  الخدمات  من  النوع  هذا  لتسويق  كأسلوب 

المعوقات فيما يلي:

1( انخفاض معدل تكرار عملية الشراء للخدمات التأمينية: إن 

المنتجات  من  النوع  ذلك  يناسب  اإللكتروني  التسويق  أسلوب 

التسويق  نجد  لذا  الشراء،  تكرار  معدل  بارتفاع  تتسم  التي 

اإللكتروني للخدمات المصرفية أحرز تقدمًا ملموسًا بالمقارنة 

بتسويق الخدمات التأمينية إلكترونيًا، فالشخص في األغلب ال 

التأمينية  التغطية  أنواع  من  نوع  كل  من  واحدة  وثيقة  يشتري 

التي تقدمها شركة التأمين.

مع  اإللكترونية:  التجارة  لتطبيق  الوسطاء  بعض  مقاومة   )2

التوسع في تطبيق أسلوب التسويق المباشر للخدمة التأمينية 

عبر اإلنترنت سوف يقل االعتماد على المجهود والخدمات التي 

يقدمها الوسطاء، سواء كانوا مندوبين أو وكالء أو سماسرة، 

القطاع  التأمين وهذا  بالعالقة بين شركة  أو يضر  ما قد يفسد 

الحيوي من العمالة في صناعة التأمين، وخاصة أن الجانب األكبر 

من مبيعات شركة التأمين يكون من خالل هؤالء الوسطاء.

اإلنترنت:  التأمين على  المتاحة عن وثيقة  المعلومات  3( ندرة 

شركة  جانب  من  التأمينية  التغطية  بقبول  القرار  إتخاذ  إن 

وخاصة  المتبادلة  المعلومات  من  هائل  كم  إلى  يحتاج  التأمين 

المادية  المعاينة  يشترط  ما  غالبًا  لذلك  االكتتاب،  مرحلة  في 

درجة  تحديد  يمكن  حتى  عليه(  ن  المؤمَّ )الشيء  الخطر  لوحدة 

اإللكتروني  التسويق  حالة  في  يتوافر  ال  ما  وهو  بدقة،  الخطورة 

في  التوسع  أمام  عائقًا  يجعله  الذي  األمر  التأمينية،  للخدمات 

هذا النوع من التجارة، هذا من جانب شركة التأمين، أما بالنسبة 

المقابلة  إلى  يحتاج  األحوال  أغلب  في  أنه  فنجد  له  ن  للمؤمَّ

اختيار  في  الستشارتهم  والمتخصصين  الخبراء  مع  الشخصية 

التغطية التأمينية المناسبة.

ُيقصد  له:  ن  المؤمَّ من  اإلنترنت  مستخدمي  عدد  ندرة   )4

بالوعي التأميني هو مدى اقتناع الفرد وقبوله بسياسة التأمين 

بوصفها أسلوبًاً إلدارة المخاطر التي يتعرض إليها، متى توافرت 

السياسة،  بهذه  الخاصة  التكلفة  سداد  على  القدرة  لديه 

بالعديد  أي مجتمع وارتباطه  التأميني في  الوعي  انتشار  وكذلك 

المادي،  والمستوى  الثقافي،  المستوى  أهمها  العوامل  من 

أسعار  إلى  إضافة  هذا  المجتمع،  ألفراد  الدينية  والمعتقدات 

شركة  جانب  من  التأمينية  الخدمات  تقديم  وأسلوب  التأمين 

في  التأميني  الوعي  انخفاض  أن  فيه  شك  ال  ومما  التأمين، 

المجتمع، من شأنه أن يمثل عائقًا أمام انتشار مفهوم التجارة 

اإللكترونية في مجال تسويق السلع والخدمات.

5( مدى قانونية عقد التأمين والتوقيع اإللكتروني عبر اإلنترنت: 

درجت شركات التأمين على استخدام النماذج الورقية بشكلها 

شركات  تزعج  التي  المسائل  أهم  إحدى  أن  كما  التقليدي، 

متوافرة  نماذج  هناك  اإللكتروني،  التوقيع  مسألة  هي  التأمين 

طويلة  عقود  وهناك  ممكنة،  مطالبة  أو  تأمينية  حالة  لكل 

األجل معقدة، والتي يجب أن توّقع وتوثّق جميعها قبل أن تصبح 

فإن  لذلك  المطالبة،  تسوية  تتم  أو  المفعول  سارية  الوثيقة 

إتمام أي عقد إلكتروني عبر الشبكة سوف يحتاج بالضرورة إلى 

توقيع إلكتروني .

ومن األمور المتعارف عليها أن اإلثبات عنصر أساسي في العالقة 

والمبادئ  النصوص  من  مجموعة  على  يعتمد  وهو  التعاقدية، 
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عن  الخطية  الصيغة  ضرورة  على  جميعها  تنص  التي  القانونية 

غيرها في وسائل اإلثبات، أي إنها تشترط التوقيع بخط اليد على 

العقود وهذا غير متوافر في العقود التي تتم عبر اإلنترنت.

سمات  من  سمة  أصبحت  اإللكترونية  التجارة  ألن  ونظراً 

على  تعديالت  إحداث  في  الملموس  أثره  لذلك  فكان  العصر، 

وبهذا  العملية،  للضرورة  اإلثبات  بوسائل  الخاصة  القوانين 

وأنها  اإلنترنت  عبر  تتم  أن  يمكن  التي  العقود  قانونية  يتضح 

الشركة  من  عليها  اإللكتروني  التوقيع  بشرط  لإلثبات  صالحة 

المصدرة للعقد، وتزداد أهمية تفعيل قانون التوقيع اإللكتروني 

في صناعة التأمين في الفترة الراهنة وخاصة مع االتجاه اإليجابي 

العديد  هناك  اإللكتروني،  التسويق  لممارسة  التأمين  لشركات 

موضوع  بتبني  التأمين  شركات  تجنيها  قد  التي  الفوائد  من 

توقيع  وقت  خفض  المثال  سبيل  على  اإللكتروني،  التوقيع 

وثيقة التأمين، وزيادة الوقت الممنوح لمبيعات وكيل التأمين، 

وأخيراً  بنجاح،  المباشر  التعامل  عملية  إتمام  إمكانية  وكذلك 

مثل  وآخر  تجاري  عمل  بين  للتواصل  برامج  إيجاد  من  التمكن 

األعمال التجارية مع شركات إعادة التأمين. 

مع  للعمل  ثقافيًا  تغيراً  سيشهد  العربي  الوطن  أن  والمتوقع 

إحدى الشركات المتخصصة في تقنيات التأمين– يتمثل بشكل 

رئيس في تعزيز السرعة والمرونة. ولكن الشركات التي تهمل 

على  الحقًا  بذلك  للقيام  ستضطر  البشري،  والتفاعل  التجربة 

حسابها.

التأمين  قطاع  في  لإلهتمام  مثيرة  مرحلة  ندخل  الجوهر،  وفي 

على مستوى العالم؛ ويجب أن نكون مستعدين تمامًا لذلك.

ومن  العمالء،  رضا  في  تأثير  له  اإللكتروني  التأمين  فإن  وعليه 

نتائج  مع  متوافقة  االختبار  نتائج  الخدمات.  جودة  تعزيز  في  ثم 

)2011( Sehhat and Ghobadi البحوث التي أجريت من قبل

 Mazlumi et.al. )2010(، وكاظمي وآخرين )2009(. 

إلى  يحتاج  اإللكترونية  األعمال  إنشاء  في  النجاح  أن  يعني  وهذا 

طائفة من العوامل والظروف. بقدر ما تم تصميم أفضل موقع 

يستطيعون  ال  العمالء  كان  إذا  التبادل،  إمكانية  مع  للشركة 

اإللكترونية  األعمال  أن  الواضح  فمن  الشبكة،  إلى  الوصول 

تأثيراً  الويب  موقع  إلى  الوصول  يؤثر  فعالة  تكون  أن  يمكن  ال 

ووالئهم  العمالء،  ورضا  الويب،  موقع  دخول  في  مباشراً 

أحد  العمالء.  أذهان  في  إيجابية  صورة  خلق  وأخيًرا  للشركة، 

القوى  هو  اإللكتروني  التصميم  لنجاح  األساسية  العوامل 

واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  في  المتخصصة  البشرية 

وتعزيز  لتعليمهم  الالزمة  االستعدادات  توفير  يجب  ثم  ومن 

معرفتهم. خبراء تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الموظفين 

التعليمية  الدورات  وعقد  جديدة،  أساليب  الستخدام  والدوافع 

للموظفين ضرورية لتنفيذ التأمين اإللكتروني. يجب أن يتلقى 

اإلداريين  المسؤولين  كبار  من  التأمين،  قطاع  أعضاء  جميع 

التعليمات  اإلدارة،  مستوى  على  العاملين  الموظفين  إلى 

الضرورية ليعرفوا باسم خبراء المعلومات، وسيتم استخدام 

خبراتهم ومهاراتهم في تطبيق تكنولوجيا المعلومات. أيضًا، 

فعالة  وسائل  وجود  وعدم  الخدمات،  تقديم  في  الدقة  عدم 

التقليدية،  الطرق  جانب  إلى  المكلف  وغير  السهل  لالستخدام 

الستخدام  العمالء  تحفيز  في  القدرة  وعدم  اإلعالن،  وعدم 

يتم  التنمية.  مسار  في  التحديات  أهم  هي  اإللكتروني  التأمين 

اقتراح معظم الحلول التالية:

وتقنيات  تعليمية  وأدوات  بأنواع  اإلقناعية  البرامج  إعداد   .1

للعمالء الستخدام التأمين اإللكتروني.

االجتماعات  في  التأمين  صناعة  في  الفعالة  المشاركة   .2

للتأمين  العربي  العام  االتحاد  مثل  العربية  اإللكترونية 

والسلطات األخرى ذات الصلة لتحقيق النجاح في تطوير التأمين 

اإللكتروني واستخدامه وتطبيقه.

3. عقد ورشات عمل تعليمية وعقد مؤتمرات مشتركة حول 

قضايا إدارة تكنولوجيا المعلومات للعاملين والعمالء.

4. عقد اجتماعات تشاورية لمديري القطاعات المختلفة لمزيد 

من التنسيق بين قطاعات التأمين.

في  المعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  الثابتة  البرامج  إعداد   .5

قطاعات التأمين، وإنشاء بنك معلومات مشترك في قطاعات 

التأمين.

التأمين  المراحل األساسية وخاصة في مجال  6. إعادة هندسة 

للتشغيل في تطوير واستخدام التأمين اإللكتروني.

7. إلزام الشركات بتوثيق مراحل األعمال األساسية على أساس 

المنهجيات المقبولة.
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ثقافة تأمينية

لقــد    نشــأ مفهــوم التأميــن وتطــور فــي العقــود األخيــرة 
بشــكل مــواٍز للتطــور الصناعــي والتقنــي الذي شــهده العالم، 

ــركة  ــى ش ــون إل ــن الزب ــر م ــل الخط ــيلة لنق ــكل وس ــه يش ألن

التأميــن، مــا يحفــز علــى المضــي قدمــًا فــي تطويــر المشــاريع 

االســتثمارية والهندســية والعقاريــة ألن جانبــًا كبيــراً مــن 

انتقالــه  تــم  قــد  التطويــر  هــذا  يتضمنهــا  التــي  المخاطــر 

التأميــن.  الجديــد وهــو شــركة  الخطــر  إلــى حامــل  نســبيًا 

لكــن لألســف مازالــت صناعــة وثقافــة التأميــن فــي منطقتنــا 

العربيــة فــي بدايــة عهدهــا وتعــد مــن المفاهيــم الجديــدة فــي 

حياتنــا، والتأميــن بأبســط تعاريفــه هــو العمــل علــى إعــادة 

الزبــون إلــى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل الحــادث -ذلــك مــن 

دون الدخــول فــي حيثيــات وتفاصيــل العقــد- وتعمــل علــى 

تعويضــه مــن دون وصــول المتضــرر إلــى حالــة أفضــل مــن 

ــادة  ــى زي ــا إل ــؤدي ربم ــي ت ــادث، والت ــل الح ــا قب ــي كان عليه الت

مــا يســمى مؤثــر الخطــر المعنــوي ومــن ثــم يزيــد إهمالــه 

وعــدم انتباهــه لألخطــار المحيطــة بــه نتيجــة ذلــك، بــل 

ربمــا يخلــق عنــده دافعــًا الفتعــال حــادث يوصــل تعويضــه إلــى 

حالــة أفضــل مــن التــي كان عليهــا، ومــن ثــم تصبــح وســيلة 

ــا  ــن بوصفه ــل التأمي ــة عم ــروع. إن آلي ــر المش ــب غي للكس

صناعــة فاعلــة ال يمكــن أن تتــم بالشــكل المطلــوب مــن 

دون رفدهــا بعناصــر خبــراء فــي علــوم أخــرى لتعطــي النتيجــة 

األمثــل، ولعــل مــن أهــم العلــوم األساســية الشــديدة الصلــة 

ــوم  ــة والعل ــالمة المهني ــة والس ــوم الصح ــي عل ــن ه بالتأمي

العلــوم  إلــى  طبعــا  إضافــة  الطبيــة،  والعلــوم  الهندســية 

األســس  أهــم  مــن  تعــد  هــي  التــي  واإلكتواريــة  اإلحصائيــة 

التأميــن.  أســعار  تحديــد  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي  الفنيــة 

ــل  ــا تحت ــة فإنه ــالمة المهني ــة والس ــوم الصح ــبة لعل بالنس

المركــز األكثــر أهميــة فــي إتمــام عمليــات التأميــن بالشــكل 

لخســائر  التأميــن  شــركات  تعــرض  وتجنيــب  المطلــوب 

كبيــرة، ويأتــي ذلــك مــن خــالل االعتمــاد علــى خبــراء الســالمة 

بالقيــام بالكشــف علــى المنشــآت أو المعــدات أو البضائــع 

بتقاريــر  التأميــن  شــركات  وتزويــد  عليهــا،  التأميــن  قبــل 

مفصلــة حــول األخطــار المحتملــة الممكــن أن يتعــرض لهــا 

موضــوع التأميــن، إضافــة إلــى توصيــات وتدابيــر مــن شــأنها 

التأمين وعالقته بالعلوم األخرى
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ــن  ــركة التأمي ــوم ش ــوادث، وتق ــول ح ــة حص ــل احتمالي تقلي

بدورهــا بنقــل هــذه التوصيــات إلــى المؤسســة أو الشــركة 

الغطــاء  إعطــاء  قبــل  بتنفيذهــا  لتقــوم  التأميــن  طالبــة 

فــي  كاشــتراطات  التوصيــات  هــذه  توضــع  كمــا  التأمينــي، 

الوثيقــة المصــدرة، وألهميــة هــذا النــوع مــن العلــوم وصلتــه 

المباشــرة بــإدارة المخاطــر التــي تعــد جوهــر عمــل التأميــن؛ 

ــى  ــا عل ــب كادره ــوم بتدري ــن تق ــركات التأمي ــب ش ــإن أغل ف

منهــم  لتســتفيد  المهنيــة  الســالمة  وأســس  مبــادئ 

بشــكل أمثــل فــي عملهــم اليومــي، حيــث تقــوم بتكليفهــم 

الكبيــرة  األخطــار  أمــا  الصغيــرة،  األخطــار  علــى  الكشــف 

الخطــر  مؤثــرات  كل  لدراســة  متخصصيــن  مــن  فالبــد 

الماديــة والمعنويــة المؤثــرة بموضــوع الخطــر. أمــا العلــوم 

الهندســية فــإن المشــاريع والمعــدات الهندســية التــي يتــم 

التأميــن عليهــا مــن شــركة التأميــن ال يمكــن تقديــر األضــرار 

الحاصلــة فيهــا عنــد حصــول حــادث مــن دون الرجــوع إلــى 

مهنــدس خبيــر مختــص بهــذا الموضــوع لتحديــد ســبب 

أنــه يقــع تحــت مظلــة شــروط  التأكــد مــن  الضــرر، بغيــة 

ــالل  ــن خ ــرر م ــة الض ــد كمي ــة تحدي ــة ثاني ــة، وكمرحل الوثيق

الرجــوع إلــى المواصفــات والمخططــات وجــداول الكميــات 

بــه  تقــوم  مــا  وهــذا  العــادل،  للتعويــض  الوصــول  بهــدف 

تعييــن مهندســين  التأميــن حقيقــة مــن خــالل  شــركات 

داخلييــن للكشــف عــن مثــل هــذه الحــوادث أو االســتعانة 

ــن  ــين م ــون مهندس ــا يكون ــًا م ــرار غالب ــر أض ــب تقدي بمكات

ــن  ــد م ــود العدي ــظ وج ــا نالح ــى إنن ــات، حت ــف االختصاص مختل

المهندســين بمختلــف االختصاصــات فــي شــركات إعــادة 

بهــذه  يتعلــق  مــا  كل  متابعــة  بغيــة  العالميــة  التأميــن 

الحــوادث مــع شــركات التأميــن المتعامــل معهــا. وبالنســبة 

للمجــال الطبــي فــإن تطــور تأمينــات الحيــاة والتأميــن الطبــي 

قــد أقحــم األطبــاء بهــذا المجــال نظــرا ألن أي شــخص يريــد 

طلــب هــذا النــوع مــن التأميــن البد أن يقــدم لشــركة التأمين 

تقريــرا مفصــال عــن حالتــه الصحيــة ومــن ثــم البــد مــن وجــود 

ــذا  ــم ه ــراءة وفه ــى ق ــادر عل ــن ق ــركة التأمي ــي ش ــخص ف ش

هــذا  ــن،  المؤمِّ الشــخص  حالــة  تقييــم  ثــم  ومــن  التقريــر 

ــون  ــن فيك ــد التأمي ــا بع ــن، أم ــل التأمي ــراء قب ــبة لإلج بالنس

وحــوادث  مطالبــات  طبيعــة  إن  حيــث  إلحاحــًا  أكثــر  األمــر 

ــا إذا  ــر م ــب لتقدي ــب رأي طبي ــن تتطل ــن التأمي ــوع م ــذا الن ه

ــة  ــال التغطي ــن مج ــع ضم ــة تق ــرض أو المعالج ــذا الم كان ه

التأمينيــة أم ال. أمــا بالنســبة للعلــوم اإلحصائيــة واإلكتوارية 

ــث  ــن، حي ــعار التأمي ــع أس ــي وض ــي ف ــاس الفن ــد األس ــي تع فه

الســعر  ووضــع  خطــر  أي  حــدوث  إحتماليــة  دراســة  تتــم 

ألــف منــزل فــي  المناســب علــى أساســه، فبفــرض وجــود 

منطقــة ال يتعــرض أكثــر مــن منزليــن منهــا لحرائــق بشــكل 

ســنوي عــادة يكــون ســعر تأميــن الحريــق األساســي اثنيــن 

إضافيــة  نســبة  بإضافــة  التأميــن  شــركة  وتقــوم  باأللــف، 

لتغطيــة مصاريفهــا وأرباحهــا، يمكــن أن نعــد هــذا المثــال 

أبســط نمــوذج لوضــوع أســعار التأميــن بنــاء علــى العلــوم 

ــر  ــي تقدي ــل ف ــه يحص ــيء نفس ــة، والش ــة واإلكتواري اإلحصائي

ــي  ــات ف ــدد الوفي ــة ع ــالل دراس ــن خ ــاة م ــن الحي ــعار تأمي أس

ــوم  ــذه العل ــور ه ــهم تط ــد أس ــة، وق ــة معين ــريحة عمري ش

علــى  الحصــول  بتســهيل  اآللــي  الحاســب  علــى  وبرمجتهــا 

نتائــج دقيقــة لشــركة التأميــن وتوفيــر الوقــت والجهــد. وال 

تقــل العلــوم البحريــة فــي أهميتهــا عــن باقــي أنــواع العلــوم 

مــن حيــث تداخلهــا فــي تأميــن البضائــع والســفن، مــا حــذا 

ــي  ــل ف ــفينة للعم ــان س ــون قبط ــوا يعمل ــن كان ــر مم بالكثي

تقاعدهــم بمجــال التأميــن البحــري ليرفــدوا مجــال التأميــن 

بخبرتهــم التــي أخذوهــا خــالل عقــود مــن الســنين، ومــن ثــم 

فــإن كل نــوع تأميــن يعتمــد بشــكل أساســي علــى نــوع العلــم 

ــن  ــة م ــل الزراعي ــن المحاصي ــن تأمي ــال يمك ــه، ف ــق ب المتعل

ــرول  ــار بت ــن آب ــن. أو تأمي ــين زراعيي ــارة مهندس دون استش

ــة  ــال. ونتيج ــذا المج ــي ه ــن ف ــى مختصي ــوع إل ــن دون الرج م

لذلــك فــإن التأميــن ليــس بالعلــم المســتقل المغلــق علــى 

نفســه، بــل يتقاطــع مــع كل العلــوم والمهــن بشــكل كبيــر 

ــوادر  ــى الك ــا عل ــن اعتماده ــع م ــن تنب ــركات التأمي ــوة ش وق

المتخصصــة فــي هــذه المجــاالت بغيــة الوصــول للنتيجــة 

ــوادث. ــول الح ــت حص ــن ووق ــد التأمي ــل عن األفض
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تتمة..
ثالثًا: العوامل المتعلقة بالطريق: 

لم يحَظ أي عامل من عوامل التسعير باالتفاق بين كل الدراسات 

حظيت  مثلما  السيارات  على  التأمين  تسعير  على  تمت  التي 

المنطقة الجغرافية كأساس للتقسيم، حيث تتفاوت مسببات 

والمناطق  الرئيسة(  )المدن  الحضرية  المناطق  بين  األخطار 

والكثافة  والطبوغرافيا،  المناخ،  حيث  من  وذلك  الريفية، 

والتشريعات،  المرور  وقواعد  السكان،  وتركيبة  السكانية، 

واتجاهات أحكام القضاء والكثافة المرورية، وأحوال الطرق، كل 

هذه العوامل ستؤدي حتمًا إلى تفاوت كبير في نتائج الخبرة.

أن  نجد  األوروبية  والدول  أمريكا  في  الوضع  عن  الحديث  فعند 

بها،  خاص  سعر  منها  لكل  مناطق  إلى  الدولة  تقسيم  عملية 

قد تخطى إلى تقسيم كل منطقة )والية– مقاطعة( إلى مناطق 

وفقًا لالعتبارات ذاتها التي أشرنا إليها، ففي أمريكا ينادي البعض 

بتقسيم الوالية نفسها إلى مناطق ذات درجة خطورة مرتفعة 

)الضواحي  أقل  خطورة  درجة  ذات  ومناطق  الرئيسة(  )المدن 

ثقافة تأمينية

العوامل المؤثرة في درجة الخطورة لحوادث السير 

كتاب تأمين السيارات- أ.د ممدوح حمزة أحمد
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والريف(، إال أن هذه الدعوة تلقي اعتراضًا قويًا من جانب سكان 

المدن الرئيسة، ويبنون اعتراضهم على أن االزدحام الذي تعانيه 

المدن ينشأ أصاًل عن أصحاب السيارات الوافدين من الضواحي.

ويجب أن يكون واضحًا أن اعتماد التقسيم على معدالت تكرار 

وليس  التقسيم،  عملية  من  المستهدف  المعنى  هو  الحوادث 

إلى  النظر  دون  من  الجغرافي  بمعناها  مناطق  إلى  التقسيم 

نتائجها.

وعلى الرغم من أن هذا العامل يحقق درجة عالية من االستقالل، 

إال أن عملية التقسيم يشوبها بعض من عدم التجانس، وخاصة 

في المناطق ذات الخطورة المرتفعة، حيث إن أي منطقة البد أن 

يكون بها أفراد يتميزون بنتائج طيبة وآخرون بنتائج سيئة.

الغش  فيه  يسهل  حيث  عليه،  االعتماد  يمكن  ال  العامل  وهذا 

مرتفعة،  خطورة  ذات  مناطق  يقطنون  الذين  األفراد  جانب  من 

وخاصة إذا كان لهم مسكن آخر في منطقة أفضل.

المقيمين  أو  مؤقتة  بصفة  المدن  سكان  أن  البعض  ويرى 

بشكل إجباري، وليس بمحض إرادتهم )كالمنتقلين إلى وظائف 

معينة(، يجب أال ُيعاقبوا على وجودهم بالمدينة.

وإن كان هذا الرأي ال يتماشى مع المنطق، حيث إن العبرة بمحل 

اإلقامة  محل  وليس  الوثيقة،  على  التعاقد  إبرام  وقت  اإلقامة 

لألفراد  دافعًا  يقدم  العامل  هذا  أن  البعض  يرى  كما  األصلي، 

بالسهولة  ليس  األمر  هذا  ولكن  الريف،  إلى  المدن  من  للنزوح 

التي يؤثر فيها ارتفاع أقساط التأمين على السيارة، وبالطبع فإنه 

من العوامل التي يستطيع الشخص التحكم بها.

وفاعاًل  مهمًا  عنصراً  السيارة  فيه  تسير  الذي  الطريق  ويعد 

عن  التعويض  بمتوسط  أو  الحوادث  تكرار  بمعدل  يتعلق  فيما 

منطقة  بالطريق:  المتعلقة  بالعوامل  وُيقصد  الواحد،  الحادث 

الطرق، ونوضح كل  السيارة وتخطي  االستعمال ومكان مبيت 

منها باختصار على النحو التالي:

منطقة االستعمال:  -1

في  مؤثراً  عاماًل  تعد  االستعمال  منطقة  أن  فيه  شك  ال  مما 

درجة الخطورة، فاألماكن المزدحمة بالسكان والمدن الرئيسة 

الريفية  والمناطق  الضواحي  عن  خطورتها  درجة  تختلف 

المناطق  تختلف  كما  بالسكان،  المزدحمة  غير  والمناطق 

تتنقل  السيارة  ألن  ونظراً  التجارية،  المناطق  عن  السكنية 

منطقة  بها  ُيقصد  االستعمال  منطقة  فإن  آلخر  مكان  من 

هي  أو  أخرى  أماكن  إلى  غادرتها  وإن  حتى  الغالبة  االستعمال 

المنطقة التي بها مبيت السيارة )باستثناء السيارات الحكومية 

أو الشركات(.

مكان مبيت السيارة:  -2

مما ال شك فيه أن مكان مبيت السيارة يعد من أهم العوامل 

وهنا  السرقة،  خطر  خاصة  وبصفة  خطورة،  درجة  في  المؤثرة 

والسيارات  العراء  في  تبيت  التي  السيارات  بين  التفرقة  يجب 

التي تبيت داخل الكراج والسيارات التي تبيت خارج الكراج، حيث 

تكون السيارات التي تبيت في العراء عرضة لخطر السرقة من 

تبيت  التي  السيارات  وأيضًا  الكراج،  خارج  تبيت  التي  السيارات 

خارج الكراج أكثر عرضة للسرقة من السيارات التي تبيت داخل 

أو االنفجار  الحريق  أو خطر  التصادم  أما ما يتعلق بخطر  الكراج، 

منها  عرضة  أكثر  تكون  الكراج  داخل  تبيت  التي  السيارات  فإن 

للسيارات التي تبيت أمام الكراج أو في العراء، وكل هذه العوامل 

مدى  مراعاة  مع  السعر  تحديد  عند  بالحسبان  تؤخذ  أن  يجب 

توافر وسائل اإلطفاء واإلنذار بالكراج من عدمه.

3- نوع الطريق وجودته:

يقصد بنوع الطريق؛ هل هو طريق رئيس أم طريق فرعي أو داخل 

اهتمام  هناك  يكون  الرئيسة  الطرق  فإن  نعلم  فكما  المدينة، 
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ثقافة تأمينية

زائد بها عن الطرق الفرعية، وذلك سواء ما يتعلق بتعدد حارات 

منحنيات  أو  مطبات  وجود  وعدم  الطريق  نعومة  أو  المرور 

التقاطعات  العالمات اإلرشادية وندرة  إلى توافر  شديدة، إضافة 

العصبي  الشد  وجود  عدم  إلى  إضافة  الواحد،  االتجاه  في  والسير 

لدى السائق، كذلك هذه األمور يندر توافر معظمها في الطرق 

على  أنه  هي  المهمة  المالحظة  ولكن  الداخلية،  أو  الفرعية 

الرغم من انخفاض معدالت تكرار الحوادث في الطرق السريعة 

عنها في الطرق الفرعية والداخلية إال أنها تتميز بارتفاع وطأتها 

نظراً ألن السرعات تكون عالية ما يترتب عليه أن الحادث الواحد 

يترتب عليه خسائر جسيمة للعديد من السيارات واألشخاص، 

الطرق  يستخدم  له  ن  المؤمَّ كان  إذا  ما  مراعاة  تجب  لذلك 

السريعة بصفة منتظمة من عدمه وأثر ذلك في تحديد السعر.

المرور  بتعليمات  الخاصة  اإلرشادية  اللوحات  توافرت  وكلما 

بقدر  والبعد  واحد  اتجاه  في  السير  نظام  تطبيق  إلى  إضافة 

أن  كما  الحوادث،  تكرار  معدل  انخفض  التقاطعات  عن  اإلمكان 

أهم  المرور يكون من  المخالفين لقواعد  العقوبة على  تشديد 

أيضًا،  الحوادث  تكرار  معدل  انخفاض  إلى  تؤدي  التي  العوامل 

وانتشار  السيارات  وقادة  المشاة  بتوعية  االهتمام  فإن  وأخيراً 

والتي  جداً  المهمة  العوامل  من  شك  بال  يكون  المروري  الوعي 

وانخفاض  ناحية،  من  الحوادث  تكرار  معدل  انخفاض  إلى  تؤدي 

وطأتها في حالة حدوثها من ناحية أخرى.

رابعًا: العوامل المتعلقة بالغير 

الخطورة  درجة  في  تأثيراً  العوامل  أكثر  من  العامل  هذا  يعد 

عن  المدنية  بالمسؤولية  يتعلق  ما  وخاصة  السيارات،  لحوادث 

الفئات  هنا  بالغير  ويقصد  الغير،  تصيب  التي  البدنية  األضرار 

التالية:

المشاة.  -

نقل  وسيارات  األجرة  سيارات  مثل  التجارية  السيارات  ركاب   -

الموتى وسيارات النقل العام والنقل الخاص وسيارات اإلسعاف.

كما  الخاصة،  السيارات  ركاب  السابقة  الفئات  من  وُيستثنى 

السيارة وأبواه وأبناؤه  السيارات زوج قائد  أنواع  ُيستثنى لجميع 

حالة  في  الركاب  من  كانوا  أو  السيارة  ركاب  غير  من  كان  إذا 

سيارات األجرة وسيارات نقل الموتى.

ويمكن تحديد تأثير العوامل المتعلقة بالغير في درجة الخطورة 

من خالل ما يلي:

التركيب الديموغرافي ألفراد المجتمع:  -1

العمر  مراحل  حسب  المجتمع  أفراد  توزيع  نسب  به  ويقصد 

أو  األطفال  نسبة  زادت  فكلما  الجنس،  وحسب  المختلفة 

التي  الحوادث  معدالت  زادت  المجتمع  في  كليهما  أو  الشيوخ 

ينتج عنها إصابة بدنية.

نسبة المرضى والمعوقين في المجتمع:  -2

مما ال شك فيه أن زيادة نسبة المرضى والمعوقين في المجتمع 

عن المعدالت العادية يؤدي إلى زيادة معدالت حوادث السيارات 

بمبالغ  تعويضات  عليها  ويترتب  بدنية  إصابات  إلى  تؤدي  التي 

طائلة.

عكسيًا  تناسبًا  المجتمع  ألفراد  الثقافي  المستوى  3- يتناسب 

العوامل  ثبات  )بافتراض  السيارات  حوادث  تكرار  معدالت  مع 

الوعي  زاد  الثقافي  المستوى  ارتفع  كلما  أنه  نجد  حيث  األخرى( 

من  سواء  والمرورية،  اإلرشادية  القواعد  واحترام  المروري 

المشاة أو من قادة السيارات ومن ثم انخفضت معدالت تكرار 

حوادث السيارات التي ينتج عنها إصابة بدنية.

إن مفردات النص تشير إلى تعويض الخسائر المترتبة على إلغاء 

الحجوزات  قبول  على  الضيافة  بيت  أو  الفندق  قدرة  عدم  أو 
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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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من  نوعًا  الكثيرون  يراها  التي  الرياضة  أًن  يتخيل  مّنا  من 
ونمو  المحلي  بالناتج  تسهم  ضخمة،  صناعة  أضحت  الهواية، 

يلقى االستثمار فيها  البلدان، كما  الوطني لكثير من  االقتصاد 

بالشكل  أُديرت  ما  إذا  كبيرة  أرباح  من  فيه  لما  كبيراً،  رواجًا 

المطلوب. 

الرعي،  ثم  ومن  الصيد  على  يعيش  األول  البدائي  اإلنسان  كان 

والرمي  كالجري  كبيراً  بدنيًا  جهداً  تتطلب  األنشطة  وهذه 

والصراع لحماية المجموعة )العائلة( من الحيوانات المفترسة، 

أو من المجموعات البشرية األخرى. ومن هنا كان الحصول على 

جسم قوي وسليم أمراً أساسيًا وضروريًا في الحفاظ على الحياة 

واستمرار النوع، فقانون البقاء لألقوى خلق المنافسات وطّورها 

ليكون الفوز لألقوى واألسرع واألمهر. األمر الذي ينعكس على 

مكانة اإلنسان االجتماعية، حيث إن الذي يمتلك هذه المهارات 

نسل  وجود  وضمان  األسرة،  وحماية  العيش  كسب  على  أقدر 

قوي قادر على االستمرار في ظروٍف قاسية ومتبدلة.

مع  وتطورت  بالحياة  مرتبطًا  أمراً  تزال  وما  كانت  فالرياضة 

بشكل  الرياضة  ممارسة  على  تدل  آثار  وجدت  وقد  تطورها، 

واألزتيك،  المايا  مثل  العالم  من  مختلفة  حضارات  في  تنافسي 

ثقافة تأمينية

صناعـــة الرياضـــــة
االستثمار.. األخطار.. والحماية

ورشة عمل السورية العربية للتأمين
أياة عيد - والء زيدان-  رواد حزوري
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دورات  أول  تنظيم  شهد  الذي  المتوسط  البحر  حوض  وفي 

لأللعاب الرياضية الكبرى في مدينة أولمبيا اليونانية التي كانت 

مركزاً للعبادة في عام 776 ق.م، حيث كانت تقام مرة كل 4 

أعوام على شرف زوس كبير آلهة اليونان، وزوجته هيرا، وتدوم 

التي  األولمبية«،  »األلعاب  فكرة  اقتبست  ومنها  أيام.   7 مدة 

الكثير  إضافة  مع  1896م  عام  الحديث  بشكلها  إحياؤها  أُعيد 

من أنواع الرياضة إليها. 

فحسب  الحديثة،  المجتمعات  في  حتى  عميق  تأثير  وللرياضة   

لجامعة  التابع  الهجرة«  سياسة  »مختبر  نشرها  عمل  ورقة 

مقاطعة  في  الكراهية  جرائم  نسبة  انخفضت  ستانفورد، 

مرزيسايد التي ينتمي لها نادي ليفربول بنسبة 18.9%، في حين 

لإلسالم  المعادية  ليفربول  مشجعي  تغريدات  عدد  انخفض 

محمد  المصري  الالعب  انضمام  منذ  ذلك  وكل   .%47 بنسبة 

صالح إلى النادي.

الرياضة واالقتصاد

للمنافسة  مجااًل  الكبرى  الرياضية  األحداث  استضافة  أضحت 

شهده  ما  منها  الكبرى–  ومدنه  العالم  دول  بين  الشديدة 

القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  مباراة  استضافة  مؤخراً 

لعام 2019 من صراٍع بين مدن »القارة العجوز«، نظراً لألرباح التي 

تجنيها هذه المدن في أيام معدودة، فهذا النهائي ليس مجرد 

مباراة يتابعها اآلالف مباشرًة والماليين عبر الشاشات فحسب، 

أرباح  لجني  المباراة  هذه  تستضيف  التي  للمدينة  فرصة  هي  بل 

خيالية. فمباراة هذا العام التي جمعت ناديي توتنهام وليفربول 

يوم  بمدريد  ميتروبوليتانو«   »واندا  ملعب  على  اإلنجليزيين 

السبت 2019/06/01، بلغت عائداتها نحو 133 مليون يورو، منها 66 

بالعاصمة  والخاصة  العامة  للمؤسسات  عائدات  يورو،  مليون 

اإلسبانية.

وحتى   ،2019/05/30 الخميس  يوم  منذ  مدريد  إلى  وصل  حيث 

السبت 2019/06/01، بين 60 إلى 70 ألف مشجع إنجليزي، منهم 34 

متوسطه  ما  أنفق  هؤالء  من  وكٌل  المباراة،  تذاكر  اشتروا  ألفًا 

إيرادات  يمثل  ما  والشراب،  الطعام  على  يومين  خالل  يورو   300

للمطاعم تفوق 18مليون يورو.

كذلك تضاعف سعر إقامة الليلة الواحدة في الفنادق ثالث مرات. 

على   الطيران  شركات  عملت  الجماهيري  التدفق  هذا  وأمام 

تعزيز عروضها، كما قررت شركة السكك الحديدية اإلسبانية 

توفير 300 ألف تذكرة إضافية بقطارات الضواحي لتسهيل تنقل 

الزوار، هذا مع العلم بأن عائدات نادي ليفربول بعد فوزه بهذه 

البطولة بلغت 74.35 مليون يورو.

الرياضية ما مقداره 145 مليار  في عام 2016م بلغ حجم السوق 

مجتمعة،  دول  لـ110  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يعادل  ما  أي  دوالر. 

وذلك حسب جامعة التسويق واالستثمار الرياضي في انكلترا.

 ،2018 عام  في  أقيم  الذي  القدم  لكرة  العالم  لكأس  باالنتقال 

الستضافة  دوالر  مليار   12 مبلغ  بإنفاق  الروسية  الدولة  قامت 

هذا الحدث الضخم، ُصرفت على تطوير البنى التحتية، وتشييد 

وقطاع  الحديدية  والسكك  المطارات  وتطوير  المالعب، 

االتصاالت. إضافة لهذه األعمال التي تنعكس إيجابيًا ولسنوات 

طويلة على االقتصاد والمجتمع، فإن عائدات هذا الحدث بلغت 

أرباٍح  جني  من  الروسية  الدولة  تمكنت  م  ومن  دوالر،  مليار   13

المحلي  الناتج  من   %1 يعادل  ما  أي  دوالر،  المليار  إلى  وصلت 

الروسي،  تحققت خالل شهر واحد، وهذه األرباح المباشرة فقط، 

في حين أن األرباح غير المباشرة تفوق هذا الرقم حتمًا. 

مداخيل األندية:

أبراموفيتش،  رومان  الروسي  األعمال  رجل  قام   2013 عام  في 

بشراء نادي تشلسي االنجليزي بصفقة ُقدرت بـ140 مليون دوالر. 

في حين وصلت القيمة السوقية للنادي في عام 2016م لحدود  

66–1 مليار دوالر.
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ثقافة تأمينية

بشكل عام تتوزع مداخيل األندية الرياضية على عدة قطاعات 

منها: حقوق النقل التلفزيوني،  بيع تذاكر المباريات– بيع وشراء 

الالعبين، بيع قمصان األندية، متاحف ومتاجر األندية، إضافة إلى 

الدخل من الشركات الراعية واإلعالنات.

الالعب  قميص  بيع  من  عائدات  كانت  المثال  سبيل  فعلى 

لنادي  انتقاله  من  األولى  األيام  خالل  رونالدو  كريستيانو 

يوفنتوس 54 مليون يورو. حيث بيع ما يقارب 520 ألف قميص. 

من ناحيٍة أخرى قامت شركة أديداس بإبرام عقد رعاية لمدى 

الحياة مع الالعب ذاته بقيمة 1 مليار دوالر.

بعدد  قياسيًا  رقمًا  برشلونة  نادي  متحف  حقق   ،2014 عام  في 

زائر لتصل عائداته لما يقارب  العدد 25 مليون  بلغ  الزوار، حيث 

المدينة  على  العائدة  الفوائد  نتخيل  أن  ولنا  يورو،  مليون   625

في  هؤالء  سينفقه  مما  عام،  بشكٍل  وإسبانيا  خاص  بشكل 

قطاع السياحة وحركة الشراء والنقل. 

كذلك لدى نادي برشلونة عقد رعاية مع شركة أودي للسيارات، 

تقوم الشركة بموجبه بمنح كوادر النادي من إداريين والعبين 

وطاقم تدريبي سيارة سنويًا لكل من هؤالء، شريطة قيادتها 

أو للمباريات. هذا إضافة  للتدريبات  أثناء ذهابهم  من قبلهم 

تصل  بقيمة  الرياضية  للمالبس  نايكي  شركة  مع  رعاية  لعقد 

إلى هذه  إذا ما نظرنا  إلى 150 مليون يورو سنويًا. من جهة أخرى 

في  تؤثر  مخاطر  من  تواجهه  قد  وما  الضخمة  االستثمارات 

عائداتها فسوف نلحظ بسهولة حاجتها إلى الحماية، وهنا يأتي 

دور شركات التأمين.

تأمين األحداث الرياضية:

التأمين  صناعة  خارج  هم  من  على  الصعب  من  يكون  ربما   

التأمينية لحدث ضخم وكبير مثل كأس العالم  تقدير األرقام 

التأمين  عقود  على  الطلب  أن  علمنا  إذا  وخاصًة   ،2018 )روسيا( 
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التي تغطي األعمال اإلرهابية ازداد بمقدار 10% عن كأس العالم في 

البرازيل 2014، وذلك نتيجة مساهمة روسيا في محاربة اإلرهاب، 

التي  اإلرهابية  الجماعات  للتهديدات من قبل  ما جعلها عرضًة 

لتغطية  تأمين  عقود  شراء  جرى  حيث  سوريا،  في  تقاتل  كانت 

كما  دوالر.  مليون   350 بقيمة  الحي  الرصاص  وإطالق  اإلرهاب 

 800 بمبلغ  وعائالتهم  الالعبين  خطف  مخاطر  على  التأمين  تّم 

ومنظمي  التذاكر  بيع  شركات  قامت  حين  في  دوالر.  مليون 

دوالر  مليون   200 بقيمة  تأمين  عقود  بشراء  الرياضي  الحدث 

عقود  اشترت  فقد  التلفزيوني  البث  شركات  أما  شركة.  لكل 

المالعب  تأمين  كلفة  ووصلت  دوالر،  مليون   100 بقيمة  تأمين 

دوالر.  مليار   1 إلى  الحدث  استضافت  التي  الرياضية  والمنشآت 

الغذائية كان لها نصيبها،  المواد  الضيافة وإمداد  حتى شركات 

حيث بلغت قيمة التأمين على عملياتها ما مقداره 500 مليون 

دوالر– وغير ذلك الكثير من الشركات التي قامت بالتأمين.

الالعب الرياضي.. والتأمين:

الرياضيون  يشكل  وغيرها،  واألندية  المنشآت  لقيم  إضافة 

وخاصًة النجوم واألبطال المحترفون العنصر األساسي ألي حدث 

رياضي، وخاصًة مع انخفاض العمر اإلنتاجي لالعب والذي يترواح 

الرياضية  المسيرة  خالل  وحتى  سنة،   35 إلى   15 سن  بين  عادًة 

مع  وخاصًة  آلخر  عام  تكبرمن  اإلصابة  احتماالت  فإن  لالعب 

مستوى  لتدني  تؤدي  قد  االصابات  فهذه  المنافسات،  صعوبة 

لألندية  كبيرة  خسارة  عليه  يترتب  قد  ما  الشفاء،  بعد  الالعب 

إلى  واألندية  الرياضيون  يلجأ  لهذا  والرعاة،  والمستثمرين 

شركات التأمين.

فعلى سبيل المثال، الالعب االنكليزي مايكل أوين تعرض خالل 

كأس العالم 2006، لتمزق في الرباط الصليبي للركبة، حرمته من 

نيوكاسل  بنادي  يلعب  حينها  وكان  أشهر،  ستة  لمدة  اللعب 

كان  االنكليزي  االتحاد  فإن  النادي  حظ  حسن  ومن  االنكليزي، 

نادي  حصل  ثم  ومن  االنكليزي  المنتخب  العبي  على  أّمن  قد 

فترة  خالل  الالعب  راتب  نصف  يغطي  تعويض  على  نيوكاسل 

غيابه، إضافة إلى تغطية تكاليف العالج.

في عام 2009 قام نادي ريال مدريد بإبرام عقد تأمين على قدمي 

100 مليون يورو.  آنذاك كريستيانو رونالدو بقيمة  العِبِه الجديد 

وذلك في حال تعرِضِهِ إلصابة تمنعه من ممارسة رياضة كرة 

القدم.

ألونسو  فرناندو   1 الفورموال  سباقات  سائق  بأن  تتخيل  أن  ولك   

قام بالتأمين على إبهاميه بمبلغ 8.7 ماليين جنيه إسترليني، 

حيث إن التحكم بسيارة الفورموال 1 يتم عن طريق اإلبهامين.

تختلف وثائق التأمين باختالف نوع الرياضة، وحسب المستفيد 

الالعب  بها  يقوم  الفردية  التأمين  وثيقة  فمثاًل  التأمين،  من 

لنفسه ويستفيد منها هو أو أحد ورثته، أما وثيقة التأمين التي 

عن  العبيه  غياب  حال  في  التعويض  فتعطيه  النادي،  بها  يقوم 

كان  الذي  الدخل  العالج،  مصاريف  الالعب،  )راتب  الملعب  أرض 

الغياب(. وأيضًا شركات  النادي في فترة  يمكن أن يحصل عليه 

الرعاية  فشركة  النجوم،  الالعبين  على  بالتأمين  تقوم  الرعاية 

وغياب  الرياضي،  النجم  بها  يقوم  التي  الدعاية  من  تستفيد 

بين  االختالفات  تتخيل  أن  ولك  اإلعالن،  إيرادات  في  يؤثر  النجم 

هذه الوثائق من حيث حدود التغطية، وشروطها والتسعير.

سورية والرياضة ودور التأمين: 

إذاً الرياضة موضوع مهم، يسهم بالنهوض باالقتصاد الوطني، 

ُيصرف عليه الماليين وينتج عنه المليارات.

))إني أرى في الرياضة حياة(( الجملة التي قالها يومًا القائد الخالد 

حافظ األسد والتي تختصر معنى الرياضة وأهميتها. 

في عام 1987م استضافت سوريا الدورة العاشرة أللعاب البحر 

األبيض المتوسط،، وكانت نتيجتها افتتاح المدينة الرياضة في 

الالذقية، وهي مركز سياحي ورياضي تستثمر حتى يومنا هذا في 

عدة فعاليات ونشاطات ثقافية واجتماعية وترفيهية.
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امتلكت  المحافظات  مختلف  في  الرياضية  للمنشآت  إضافة 

غادة  مثل  العالميين  واألبطال  المواهب  من  العديد  سورية 

شعاع وفراس معال وعمر خريبين.

انتماءاتهم حول  السوريين بمختلف  اجتماع  الملفت  كان من 

الرياضة  أن  على  يدل  ما  له،  وتشجيعهم  السوري  المنتخب 

نستفيد  أن  البد  لذلك  السوريين،  توّحد  أن  فعاًل  استطاعت 

المجتمع وخلق فرص جديدة  الرياضة لجمع فئات  من صناعة 

لالستثمار تدعم االقتصاد الوطني أُسوًة بالدول المتقدمة.

الهدف  تحقيق  في  ريادي  دور  التأمين  لصناعة  يكون  قد  وهنا 

ومستثمراً  راعيًا  للدخول  إضافة  التأمين  فشركات  المنشود. 

التأمينية  التغطية  بتوفير  أيضًا  تقوم  فهي  الرياضي،  للنشاط 

المال  من  الكثير  الوطن  أبناء  كلفت  التي  الرياضية  للمنشآت 

والجهد.

توفر  أن  السورية  التأمين  شركات  تستطيع  آخر  جانب  من   

وتأمين  الحوادث  ضد  والتأمين  الصحي  الضمان  للرياضي 

أفضل،  نتائج  تحقيق  على  جهوده  تركيز  في  يسهم  ما  التقاعد 

من  لكثير  جاذبية  أكثر  الرياضة  قطاع  سيجعل  ذلك  أن  كما 

للرزق،  أخرى  مصادر  عن  البحث  من  بداًل  الموهوب  الشباب 

وخصوصًا أنه مع انخفاض التكاليف واألجور في الرياضة المحلية 

نسبيا  صغيرة  ستكون  المطلوبة  التأمينية  التغطيات  فإن 

ومتوافرة، وبتكلفة تقع ضمن إمكانيات الالعبين واألندية.

التغطية  توفر  أن  تستطيع  التأمين  شركات  فإن  كذلك   

التأمينية للمناسبات الرياضية المحلية واإلقليمية ضد إلغائها 

نتيجة أخطار مختلفة كاألحوال الجوية أو الشغب وغيره.

بتشجيع  حيويًا  دوراً  الرياضة  مجال  في  للتأمين  فإن  وبالتالي 

وضخ  الرياضة  مجال  في  الدخول  على  والرعاة  المستثمرين 

في  ويسهم  للعمل  جديدة  فرصًا  سيخلق  ما  االستثمارت، 

تحقيق العوائد على االستثمارات في المجال الرياضي، إضافة إلى 

في  يسهم  الذي  األمر  الرياضي  واألداء  المنافسة  مستوى  رفع 

التفاف الجماهير حول الرياضة السورية كنشاط صحي وحضاري 

وجامع لهم بكل أطيافهم.
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التي  التأمينية  العمليات  أقدم  من  البحري  التأمين  يعد 
القرض  يسمى  ما  عنه  يعرف  األزل،  قدم  من  العالم  عرفها 

ممارسي  أيدي  على  بدأ  والذي  السفينة  على  القرض  أو  البحري، 

العمليات في البحر األبيض المتوسط.

عرف التأمين البحري فيما مضى بالقرض البحري، أو القرض على 

السفينة حيث يقوم أحد المقرضين باإلقراض على السفينة أو 

الفائدة  معدالت  تفوق  عالية  بفائدة  معًا  االثنين  أو  حمولتها 

تلفت  أو  هلكت  فإذا  األخرى،  التجارية  العمليات  في  السائدة 

حق  يسقط  البحرية  األخطار  بسبب  للقرض  الضامنة  األشياء 

المقرض في المطالبة بالقرض والفوائد، وهذا يعني أن القرض 

التعويض  مقدار  آنذاك  تعد  كانت  فوائد  من  عليه  يستحق  وما 

وما  السفينة  وصلت  وإذا  المحققة،  الخسائر  لتغطية  الالزم 

وجب  البحر  ألخطار  تتعرض  أن  دون  سالمة  بضائع  من  عليها 

على المقترض رد القرض بالفائدة في هذه الحالة.

ولقد ظهرت فكرة »الخسارة العامة« أول ما ظهرت في تشريع 

كل  على  توزيعها  وضرورة  الميالد  قبل   916 عام  )رودس( 

منقوالت السفينة من بضائع وأيضًا على ما تم التخلص منه من 

شحنات )ضمانًا لسالمة السفينة( وأيضًا على ذات السفينة.

البحري، حيث تطور  غير أن األمر لم يتوقف على فكرة القرض 

وعمليات  والتبادلية  التعاونية  فكرة  وبروز  البحري  العمل 

العمل  أسلوب  تطور  البحر،  أضرار  من  للخسائر  التعويض 

على  ينطوي  الذي  البحري  القرض  إطار  من  وخرج  التأميني 

مفهومه  في  التأمين  إطار  إلى  والمراهنة  المقامرة  عمليات 

الحالي كأسلوب وفكرة على أساس من توزيع للخطر.

ولقد ساعد في تطوير عمليات التأمين البحري وتطور أسلوب 

هذه  لها  تتعرض  التي  المخاطر  وزيادة  عامة  بصفة  النقل 

إلى  كليهما،  أو  أشخاص  أو  بضائع  من  تحمله  ما  أو  المركبات 

التجارة  عمليات  وازدهار  الدولي  التعاون  رقعة  اتساع  جانب 

الخارجية ورغبة رجال األعمال في القيام بأعمالهم التجارية في 

ظل ظروف مطمئنة على األموال واألشخاص.

أيضًا كان من أهم عوامل تطور وتقدم أسلوب العمل التأميني 

في  والسريع  الهائل  التكنولوجي  التقدم  البحري  المجال  في 

من  العديد  وظهور  البحرية،  والترسانات  السفن  صناعة 

عليها  يطلق  والتي  للمحيطات  والعابرات  المتطورة  الشاحنات 

حاليًا »الشاحنات العمالقة« والسفن النووية.

وتقدم  ازدهار  إن  حيت  مزدوجة،  التطور  عملية  كانت  ولقد 

من  البحري  المجال  في  التأميني  األسلوب  تطور  التي  العوامل 

رقعتها  واتسعت  وتطورت  تقدمت  أيضًا  العوامل  هذه  خاللها، 

البحري،  التأمين  أسلوب  وتطور  بازدهاره  عملياتها  حجم  وزاد 

حتى أصبح يشمل التأمين من كل أخطار البحر وكل األشياء في 

حدود استثناءات بسيطة.

أدى هذا إلى ضرورة تنظيم العمل التأميني بالتشريعات القانونية 

فصدرت عدة تشريعات في دول العالم من أهمها وأرسخها في 

بانكلترا   1906 عام  الصادر  البحري  التأمين  قانون  المجال  هذا 

ثقافة تأمينية

نشأة التأمين البحري
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والمنظم للعمل التأميني في مجال البحر من كل جوانبه.

جانبه  له  الضخمة  السفن  صناعة  في  الهائل  التطور  أن  غير 

ما  جداً  كبيرة  تكون  للخسائر  التعويض  عمليات  ألن  السلبي، 

الخسارة، ما يجعل معه، بصفة عامة،  ارتفاع معدالت  إلى  يؤدي 

وجود عدم كفاية لألقساط المدفوعة مع تلك التعويضات، هذا 

فترة  مكوثها  مشكلة  تواجه  قد  الضخمة  السفن  أن  جانب  إلى 

طويلة في الموانئ دون تفريغ لشحنتها وعدم كفاية األحواض 

الجافة التي تتسع لها،  إلى جانب أن السفن الضخمة عندما تبحر 

في ظل أجواء بحرية سيئة فإن خطر إصابة قاع السفينة يكبر 

بطريقة مخيفة.

المشكالت التي تواجه التأمين البحري:

في الوقت الحالي تواجه عمليات التأمين البحري عدة مشكالت 

من أهمها:

ارتفاع معدالت الخسائر: ارتفع معدل الخسائر خالل السنوات   -1

ذلك  ويرجع   ،%20 األعوام  بعض  في  بلغ  قد  أنه  لدرجة  األخيرة 

أساسًا إلى عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها، وخصوصًا 

بعد انتشار استخدام السفن العمالقة. 

ارتفاع  نتيجة  الزيادة  هذه  وكانت  التأمين:  أسعار  زيادة   -2

تغطية  في  المحصلة  األقساط  كفاية  وعدم  الخسائر،  معدالت 

أقساط  قبول  في  التأمين  شركات  الضطرار  نظراً  الخسائر 

أن  غير  بينها،  الشديدة  المنافسة  لمواجهة  القيمة  منخفضة 

من  بالمعارضة  تقابل  ما  دائمًا  التأمين  أسعار  في  الزيادة  هذه 

قبل من لهم المصحلة في التأمين.

3- مصاريف اإلصالح: نتيجة الرتفاع األسعار عالميًا صحب ذلك 

ارتفاع  بعد  وخصوصًا  السفن،  إصالح  تكاليف  في  شديد  ارتفاع 

ذلك  وكل  اآلولية،  والمواد  المستخدمة  العاملة  األيدي  أسعار 

يقابل بإهمال من أصحاب السفن وزيادة أعباء شركات التأمين.

التي  الضخمة  للناقالت  بالنسبة  وخصوصًا  اإلنقاذ:  مشكلة   -4

ال تحمل وسائل تفريغ حمولتها، وصعوبة وصول وسائل اإلنقاذ 

مشكالت  توجد  حيث  الدولية،  الناحية  من  وخصوصًا  إليها، 

بدخوليها  لإلنقاذ  األجنبية  للمعدات  السماح  بخصوص  دولية 

للمياه لبلد معين.

الحريق  يدمر  ما  دائمًا  السفن:  في  النيران  اندالع  مشكلة   -5

السفينة ويأتي على كل شحناتها، حتى الحريق الذي يدب باآلالت 

أكسيد  بثاني  اإلطفاء  وسيلة  ألن  البضائع،  إلى  بتسرب  فإنه 

أفراد  وجود  عدم  جانب  إلى  لألشخاص،  وقاتلة  سامة  الكربون 

مدربين على اإلطفاء ما يزيد من معدل الخسارة.

تصنيف الخسارة البحرية:

تنقسم الخسارة في التأمين البحري إلى نوعين أساسيين وهما 

خسارة كلية وخسارة جزئية:

التأمين  موضوع  األشياء  تتعرض  حيث  الكلية:  الخسارة   -1

تعد  أن  أو  ناحية،  من  المادي  الفناء  أو  التام  للهالك  البحري 

ن له صاحب الشيء  هذه األشياء خسارة كلية في اعتبار المؤمَّ

يمكن  الكلية  الخسارة  فإن  ذلك  وعلى  التأمين،  موضوع 

أو  اعتبارية  وأخرى  فعلية  الخسائر،  من  نوعين  إلى  تقسيمها 

تقديرية على النحو التالي:

من  تنتج  التي  الكلية  الخسارة  وهي  الفعلية  الكلية  الخسارة 

أصاب  إذا  أو  عليه،  ن  المؤمَّ للشيء  المادي  الفناء  أو  الهالك 

صفته  عن  تمامًا  مختلفًا  جعله  ضرر  التأمين  موضوع  الشيء 

األصلية كغرق السفينة أو هالكها هالكًا تامًا. 

بسبب  تحدث  ال  كلية  خسارة  وهي  التقديرية  الكلية  الخسارة 

الهالك أو الفناء المادي للشيء موضوع التأمين، ولكن بسبب 

التجارية،  النظر  اعتباره كذلك وتحقق خسارة كلية من وجهة 

وتحدث هذه الخسارة في الحاالت التالية:

الخطر  تحقق  بعد  وذلك  عليه  ن  المؤمَّ الشيء  عن  التخلي   -

لو  كما  حتمية،  كلية  خسارة  حدوث  ذلك  سبب  من  المؤّمن 

أصبح من الصعب وصول البضائع إلى الجهة المرسلة إليها نظراً 

ن منه. لتحقق الخطر المؤمَّ

اإلنقاذ،  أو  اإلصالح  تكاليف  ارتفاع  بسبب  السفينة  ترك   -

ألن  كثيراً  مرتفعة  عليها  ن  المؤمَّ األشياء  قيمة  تصبح  حيث 

عليه  ن  المؤمَّ الشيء  قيمة  تفوق  اإلنقاذ  أو  اإلصالح  مصاريف 

التأمين  مبلغ  على  الحصول  له  ن  للمؤمَّ أفضل  فيكون  نفسه، 

المستحق.

الجزئية: أي خسارة بحرية تخرج عن اإلطار السابق  الخسارة   -2

للخسارة الكلية )الفعلية والتقديرية( فإنها تعد خسارة جزئية، 

والبضائع  للسفينة  حماية  متعمدة  بطريقة  تحدث  قد  وهي 

أو  واقعة  حدوث  من  العامة  والسالمة  واألشخاص  والمنقوالت 

من  تحدث  فردية  حاالت  تخص  خسائر  شكل  تأخذ  وقد  ضرر، 

الجزئية  الخسارة  فإن  وعليه  منها،  ن  المؤمَّ األخطار  حصول 

يمكن تقسيمها إلى نوعين 1-الخسارة العامة )العوارية العامة( 

2- الخسارة الجزئية أو الخاصة )العوارية الخاصة( .
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تتخذ اتفاقات إعادة التأمين عدة صور أهمها: 

الصورة األولى: إعادة التأمين بالمحاصة

يلتزم المؤمن المباشر، بمقتضى هذا االتفاق، بأن يعطى نسبة 

معينة من كل أو بعض عمليات التأمين المتحدة النوع )حرائق أو 

سرقات أو غيرها( إلى مؤمن معيد معين. و يحصل األخير نظير 

بعد  المباشر  التأمين  أقساط  من  ثابتة  مئوية  نسبة  على  ذلك 

في  المعيد  المؤمن  إسهام  نسبة  تبلغ  و  معينة  نفقات  خصم 

عمليات التأمين المباشر عادة 10% أو 20% أو 50%بحسب األحوال. 

للمؤمن  بالنسبة  مثلى  صورة  بالمحاصة  التأمين  إعادة  تعد  و 

تكون  عندما  تمامًا  تصلح  أنها  كما  الخبرة،   قليل  المباشر 

عمليات التأمين المباشرة كلها ذات قيمة كبيرة.

الصورة الثانية: إعادة التأمين بما جاوز الطاقة

أوسعها  و  التأمين  إعادة  اتفاقات  صور  أهم  الصورة  هذه  تعد 

انتشاراً. فهي تتيح للمؤمن المباشر تقدير حد أقصى لطاقته في 

  )excedentSurplus( مجال التأمين ثم تحديد الجزء الزائد عنها

نوع  وجود  ضمان  بغية  معيد  مؤمن  لدى  بشأنه  التأمين  ليعيد 

توعية تأمينية

صور اتفاقات إعادة التأمين

كتاب االحكام العامة لعقد التأمين
/ د. محمد حسام محمود لطفي
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التي  التأمين  مبالغ  و  قبضها  التي  األقساط  بين  التوازن  من 

يحتمل أن يدفعها تفاديًا لحدوث الفروق )Les ecarts(، و من هنا 

يتضح وجود حد أقصى لطاقة االحتفاظ بالمخاطر لدى المؤمن 

المباشر بالمقابلة لطاقته في قبول المخاطر.

الصورة الثالثة : إعادة التأمين بما جاوز حداً من الكوارث

للمؤمن  يدفع  بأن  الصورة  هذه  في  المعيد  المؤمن  يلتزم 

مباشرة أي مبيلغ يزيد على مجموع مبالغ التأمين ) أو جزءاً من 

المؤمن  إلى  المباشر  المؤمن  يدفعها  التي   ) فقط  الزيادة  هذه 

لهم ، فيحدد األطراف حداً أقصى للمبلغ ويسمى بالجزء الواجب 

األساس  هذا  وعلى  المباشر  المؤمن  يتحمله  والذي  أواًل  الدفع 

المؤمن  مسؤولية  حجم  عليه  بناء  يتحدد  الذي  المعيار  فإن 

المعيد هو قيمة الخطر عند تحقق الكارثة وليس عند التعاقد .

الصورة الربعة : إعادة التأمين يما جاوز حداً من الخسارة 

فيتعهد   ، التأمين  إعادة  اتفاقات  صور  أحدث  الصورة  هذه  تعد 

التأمين  مبالغ  من  جزء  أو  كل  بدفع  المعيد  المؤمن  فيها 

إذا  لهم  المؤمن  إلى  المباشر  المؤمن  يدفعها  التي  السنوية 

ذلك  لقاء  المعيد  المؤمن  ،ويحصل  معينًا  اتفاقيًا  حداً  تجاوزت 

المؤمن  يقبضها  التأمينالتي  أقساط  من  مئوية  نسبة  على 

المباشر عن كل أو بعض عمليات التأمين التي يقوم بها .

مرهون  المعيد  المؤمن  مسؤولية  انعقاد  فإن   ، أخرى  بعبارة 

األفرع  أو  الفرع  من  سنوية  لخسارة  المعيد  المؤمن  بتحقيق 

التي أعيد التأمين بشأنها بما جاوز حداً من الخسارة فالعبرة هنا 

بقيمة » الخسارة السنوية » للمؤمن المباشر وليست بقيمة 

التي يتحملها المؤمن  التأمين  الزيادة على الحد األقصى لمبالغ 

 ( التأمين بما جاوز الطاقة( وال بقيمة عملياته  المباشر )إعادة 

إعادة التأمين بالمصلحة(.
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باسم  وذلك   1779 عام  البحرية  الوثائق  أول  ظهرت  لقد 
وثائق  كل  أساس  ويعد  )إس.جي(  النموذج  شكل  في  »اللويدز« 

التأمين الموجودة حاليًا، لما احتواه من شروط عامة. وفي بداية 

من هذا القرن قام معهد مكتتبي لندن بتحديث وثيقة التأمين 

البحري، وذلك استجابة لمتطلبات األسواق العالمية، وقد جرى 

الشروط  من  مجموعات  شكل  على  الوثيقة  شروط  تحديث 

بالوثيقة،  ترفق  البحري  للتأمين  المختلفة  بالتغطيات  الخاصة 

أسواق  في  قبولها  وتم  نصوصها،  في  موحدة  الشروط  وهذه 

التأمين البحري في جميع أنحاء العالم. 

بقلم المستشار القانوني لالتحاد السوري لشركات التأمين
المحامي األستاذ: عمار غباش

تتألف وثيقة التأمين من: 

بالوثيقة  المذكور  القسط  مقابل  التأمين  شركة  تعهد   -1

بالتأمين على موضوع التأمين ضد الضرر والخسارة والمسؤولية 

والمصاريف وذلك حسب الشروط المتفق عليها في الوثيقة.

2- الشروط الخاصة والتعهدات:

في  والزيادة  المعهدية،  التصنيف  لشروط  السفن  تخضع  أن   -

األقساط المترتبة على ذلك.

- إن التأمين خاضع الستثناء التلوث اإلشعاعي.

- أن يتم الشحن ببوليصة شحن نظيفة.

زاوية قانونية

وثيقة التأمين البحري 



39

المخصصة  السفينة  عنابر  في  المشحونة  البضائع  توضع  أن   -

وفق  التغطية  تنحصر  السفينة  ظهر  على  شحنت  وإذا  لها، 

شروط البضائع )ج(.

- أن تقدم جميع الوثائق الخاصة بالمطالبات الى شركة التأمين 

ن عليها من  خالل ثالثة أشهرمن عملية تفريغ البضائع المؤمَّ

وبوليصة  الشحن  لوثيقة  األصلية  النسخة  وهي  النقل،  وسيلة 

الشحن والفواتير وقوائم التعبئة والبيان الجمركي.

للبضائع  يقع  ضرر  بأي  فوراً  التأمين  شركة  إبالغ  يتم  أن   -

المشحونة من أجل معاينة الضرر.

3 - جدول الوثيقة ويحوي:

االعتماد،  رقم  له،  ن  المؤمَّ اسم  اإلصدار،  تاريخ  الوثيقة،  رقم 

مكان بدء عملية النقل وانتهائه، وسيلة النقل، مبلغ التأمين، 

متعلقة  شروط  وأي  ووصفها،  البضاعة،  تسليم  شروط 

بالتغطية.

من  نوع  بكل  الخاصة  المعهدية  الشروط  وهي  المرفقات   -4

ن له، والتي تتناسب  أنواع التغطية التأمينية التي يطلبها المؤمَّ

مع وسيلة الشحن والبضاعة المشحونة.

5 - ملخص الشروط المعهدية:

البحري  التأمين  وثائق  إصدار  يتم  بموجبها  التي  الشروط 

األكثر  هي  أدناه  الثالثة  الشروط  وتعد  ومتنوعة،  كثيرة  وهى 

استخدامًا:

1( شروط التأمين البحري بضائع )أ(: وتغطي هذه الشروط جميع 

أثناء  البضائع  تصيب  أن  المحتمل  من  التي  والخسائر  األضرار 

نقلها من مخزن المصدر في بلد المنشأ إلى مخزن المستورد، 

الكلي  والنقص  التسليم  وعدم  والسلب  السرقة  يشمل  وهو 

بالمياه  والبلل  والسيالن  والطعج  والكسر  والتلوث  والجزئي 

الحلوة واألمطار وماء البحر وضرب الشناكل وتماس البضاعة 

العامة  البحرية  واألضرار  الخسائر  وكذلك  أخرى،  ببضاعة 

الخطأ  عن  الناجم  السفن  تصادم  أو  والغرق  والحريق  والخاصة 

العامة  الشروط  في  صراحة  مستثنى  هو  ما  عدا  المشترك، 

والخاصة المذكورة في عقد الـتأمين مع إضافة بعض الشروط 

حسب  التامين  عقد  استثناءات  إلى  حكمًا  ُتضاف  التي  الخاصة 

أنواع البضائع.

الشروط  هذه  تغطي  )ب(:  بضائع  البحري  التامين  شروط   )2

وهى  التامين،  موضع  الشيء  تصيب  آلتي  واألضرار  الخسائر 

تغطية محددة األخطار وفيها بعض االستثناءات.   يضمن هذا 

التأمين إضافة إلى األخطار المشمولة في شروط )ج( مايلي: 

- األضرار الناجمة عن البلل بالمياه الحلوة والمالحة.

- الفقدان الكلي للطرد من على متن السفينة أو أثناء التحميل 

والتنزيل.

-  األضرار الناجمة عن الصواعق والزالزل والبراكين.

التأمين  هذا  يتضمن  )ج(:  بضائع  البحري  التأمين  شروط   )3

يعد  والتي  عليه،  ن  المؤمَّ الشيء  تصيب  التي  واألضرار  الخسائر 

سببها بصورة معقولة إلى:

- الحريق أو االنفجار.

-  جنوح أو تشحيط أو غرق أو انقالب السفينة أو المركب.

القضبان  عن  خروجها  أو  البحري  النقل  وسيلة  انقالب    -

الحديدية.

بأي  النقل  وسيلة  أو  المركب  أو  السفينة  احتكاك  أو  تصادم   -

جسم خارجي عدا الماء.

- تفريغ البضاعة في مكان إغاثة.

ويكون  عليه  ن  المؤمَّ بالشيء  تلحق  التي  األضرار  أو  الخسائر   -

سببها.
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- التضحية في الخسائر العامة.

- الرمي.          

معينة  ألنواع  خاصة  تغطيات  هنالك  الشروط  هذه  إلى  إضافة 

من البضائع، هذا إلى جانب أنه يمكن تغطية بعض االستثناءات 

هنالك  أن  كما  إضافية.  بتكلفة  وذلك  له،  ن  المؤمَّ من  بطلب 

محددة  البري  النقل  وثيقة  تغطي  خاصة  وشروطًا  تغطية 

المخاطر واالستثناءات. 

تصنيف وثائق التأمين البحري:

1- حسب الشيء موضوع التأمين:

 - وثائق تأمين السفينة: وتهدف الى تعويض أصحاب السفن عن 

والتصادم  الغرق  أهمها:  ومن  تصيبهم  التي  المادية  الخسائر 

والتمرد  والثورة  الحرب  نتائج  تغطي  وال  والحريق.  والجنوح 

والعصيان.

 - وثائق التأمين على أجرة الشحن: وتهدف الى تعويض أصحاب 

السفن عن فقدان الدخل الناتج عن تلف البضاعة أو فقدانها أو 

عدم تسليمها، أي فقدان الدخل الناتج عن عدم إكمال الرحلة 

البحرية.

التغطية  وتشمل  البناء:  أثناء  السفينة  على  التأمين  وثائق   -

كل مراحل البناء منذ البدء حتى إنزال السفينة إلى البحر وتصل 

المدة إلى سنتين أو أكثر.

الخسائر  الوثائق  هذه  وتغطي  البضائع:  على  التأمين  وثائق   -

بحراً  نقلها  أثناء  بضاعتهم  لها  تتعرض  التي  األخطار  بسبب 

وأهم أنواعها:

 

. الوثيقة العائمة: وتستخدم عندما يكون مبلغ تأمين البضائع 

عاليًا جداً، ويكون كافيًا لتغطية عدد كبير من الشحنات، وعلى 

شحنة  كل  قيمة  عن  التامين  شركة  يبلغ  أن  هنا  له  ن  المؤمَّ

بشكل دقيق إلى أن يتم استيفاء مبلغ التأمين بالكامل.

ن  والمؤمِّ لديه  ن  المؤمَّ بين  اتفاقًا  ويمثل  المفتوح:  الغطاء   .

من  معينة  شحنات  بقبول  بموجبه  لديه  ن  المؤمَّ يتعهد  له، 

البضائع، ويقوم بإصدار وثيقة تأمين منفصلة لكل شحنة من 

شحنات البضائع المتفق عليها.

2- حسب مدة التأمين:

والبضائع  السفينة  تأمين  في  وتستخدم  الرحلة:  وثيقة   -

ولكنها أكثر شيوعًا في البضائع وتغطي الشيء البضاعة لرحلة 

معينة، وتخضع عادة لشرط »من المخزن إلى المخزن«.

- الوثيقة الزمنية: وتضمن تغطية موضوع التأمين مدة زمنية 

أجسام  ن  تؤمَّ وغالبًا  شهراً   12 من  ألكثر  تمتد  وقلما  محددة، 

السفن.

 - الوثيقة المختلطة: وهي خليط من الزمنية والرحلة، أي مدة 

التأمين تمتد فترة أطول بعد وصول السفينة الى ميناء التفريغ 

النهائي.

. حسب نوع العوارية التي تغطيها الوثيقة:

ن نتائج   - وثائق تغطي العوارية الكلية فقط: وهنا يضمن المؤمِّ

األخطار التي تقع لموضوع التأمين إذا كانت العوارية عامة )غرق 

السفينة أو البضاعة أو تلفها بالكامل(.

ن   - الوثائق التي ال تغطي العوارية الجزئية بالمرة: ويعرض المؤمِّ

هذا النوع من الوثائق في حالة ما إذا كانت السفينة من النوع الذي 

الشراعية  )السفن  إلنفاذها.  شحنتها  من  جزء  إلقاء  يتطلب 

والمراكب الصغيرة(.

 - الوثائق التي تغطي جميع العواريات ماعدا الخاصة:

الجزئية  تغطي  وال  العامة  والجزئية  الكلية  العوارية  تغطي 

الخاصة إال إذا كانت نتيجة حادث مثل جنوح السفينة أو غرقها.            
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التأمين على شيء ما فإن هناك  ُنقدم على  عندما 
في  يكمن  السبب  وهذا  بذلك،  للقيام  يدفعنا  سببًا  أو  هاجسًا 

بالمصلحة  ُيعرف  ما  أو  الشيء،  هذا  على  التأمين  في  مصلحتنا 

»الحق  بأنها  التأمينية  المصلحة  تعريف  ويمكن  التأمينية. 

بين  قانونية  مالية  عالقة  من  الناشئ  التأمين  في  القانوني 

من  البد  فإنه  آخر،  بمعنى  التأمين«.  موضوع  والشيء  الشخص 

أو  والشيء  التأمين  طالب  بين  قانونًا  ُمعتبرة  مصلحة  وجود 

بسالمة  التأمين  طالب  ينتفع  حيث  التأمين،  موضوع  الشخص 

وعدم تضرر موضوع التأمين، ويتضرر إذا لحق بموضوع التأمين 

أي ضرر. فأي شخص ُيقدم على التأمين على شيء أو شخص ما، 

البد أن يهدف من وراء هذا التأمين على جبر الضرر الذي قد يصيبه 

المصلحة  ومبدأ  ضرر.  أي  الشخص  أو  الشيء  بذلك  لحق  ما  إذا 

التي  الرئيسة  المبادئ  أحد  هو    Insurable Interest التأمينية 

يقوم عليها أي عقد تأمين. وهناك شرطان جوهريان يجب أن 

هو  أولهما  واعتبارها،  لقيامها  التأمينية  المصلحة  في  يتوافرا 

المعنوية،  أن تكون هناك مصلحة مادية، فال عبرة بالمصلحة 

وبقاء  سالمة  من  ماديًا  التأمين  طالب  يستفيد  أن  البد  إنه  أي 

ن عليهم، ويتضرر ماديًا بضرر  الممتلكات أو األشخاص المؤمَّ

هذه الممتلكات أو هؤالء األشخاص، وبرغم ذلك، فقد ُيكتفى 

تتوافر  لم  إن  المعنوية  بالمصلحة  الحياة  على  التأمين  في 

المصلحة المادية، بشرط وجود صلة الدم أو توافر درجة قرابة 

معينة. ولعل من أوضح األمثلة على المصلحة المادية كمقوم 

في  الشخص  مصلحة  هو  التأمينية  المصلحة  في  أساسي 

الممتلكات التي يملكها، فلمالك المركبة مثاًل مصلحة مادية 

مالية  لخسارة  سيتعرض  إنه  حيث  سليمة،  مركبته  بقاء  في 

في  مادية  مصلحة  المنزل  ولمالك  ضرر،  أي  بمركبته  لحق  لو 

مالية  لخسارة  حتمًا  سيتعرض  إنه  حيث  منزله،  وبقاء  سالمة 

منزله،  في  حريق  كنشوب  خسارة  أو  ضرر  أي  بمنزله  لحق  لو 

كما أن للمستأجر أيضًا مصلحة مادية في سالمة المنزل الذي 

استأجره والذي ربما سيكون مسؤواًل عن دفع تكاليف اإلصالح 

في حالة تعرض المنزل للضرر، وسيكون عليه أيضًا دفع اإليجار 

الذي  الثاني  الشرط  أما  للسكن.  صالح  غير  المنزل  كان  لو  حتى 

يجب أن يتوافر في المصلحة التأمينية فهو أن تكون المصلحة 

اآلداب  أو  العام  بالنظام  ُتخل  ال  حيث  قانونية،  أو  مشروعة 

سؤال يتكرر طرحه

ما هو مبدأ المصلحة التأمينية؟
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التأمين على المسروقات والممنوعات مثاًل،  العامة، إذ ال يصح 

هذه  على  التأمين  في  التأمين  لطالب  مصلحة  وجود  ورغم 

القانون.  بها  يعترف  أو  ُيقرها  ال  مصلحة  أنها  إال  الممتلكات، 

ويمكن إيعاز ضرورة توافر المصلحة التأمينية في جميع عقود 

الخطر  مؤثرات  من  الحد  هو  أولهما  رئيسين،  لسببين  التأمين 

منا  سلَّ فلو  األخالقي،  الخطر  من  الحد  آخر  بمعنى  أو  المعنوية، 

التأمين،  عقود  في  التأمينية  المصلحة  وجود  ضرورة  بعدم 

التأمين  ضميره  عليه  ُيملي  من  بظهور  سنسمح  بذلك  فإننا 

والحصول  بها  الضرر  إلحاق  بنية  غيره  حياة  أو  ممتلكات  على 

على مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، فقد يعمد شخص 

ما إلى التأمين على يخت فاخر تعود ملكيته لشخص آخر، ومن 

ثم يقوم بحرقه أو إغراقه من أجل الحصول على تعويض مجز 

حياة  على  للتأمين  آخر  شخص  يندفع  وقد  التأمين،  شركة  من 

شخص ما ال تربطه به أي رابطة، لُيفضي به الحال إلى قتل ذلك 

ن على حياته، ولسبب وحيد فقط وهو الحصول  الشخص الذي أمَّ

على التعويض من شركة التأمين. أما السبب الثاني الذي يحتم 

ضرورة توافر المصلحة التأمينية في عقود التأمين، فهو لمنع 

في  التأمينية  المصلحة  فثبوت  فيها،  المراهنة  أو  المقامرة 

عقود التأمين ضروري لمنع عمليات المقامرة أو المراهنة، ففي 

المجال ليتحول عقد  ظل عدم وجود هذه المصلحة سُيفسح 

أحكام  يخالف  ما  والمقامرة،  المراهنة  من  ساحة  إلى  التأمين 

مضت  عصور  ففي  العامة.  بالمصلحة  ويضر  الشريف  ديننا 

التأمين  عقود  إلى  الغربية  الدول  بعض  في  اللجوء  يتم  كان 

كغطاء وستار لعمليات المقامرة والمراهنة، حيث كان بإمكان 

ن على سفينة  الشخص التأمين على ممتلكات غيره، كأن يؤمِّ

خبر  وينتظر  لمالكها،  طريقها  في  قافلة  أو  البحر  عرض  في 

قيمة  على  ليحصل  القافلة  تلك  هالك  أو  السفينة  تلك  غرق 

تأمينها. وقد كان هذا أحد األسباب الرئيسة التي دفعت ببعض 

المجتمعات قديمًا للمناداة بضرورة توافر المصلحة التأمينية 

في عقود التأمين.
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ـــم  ـــي العال ـــن ف ـــأة التأمي ـــة أن نش ـــق التاريخي ـــر الوثائ تذك
ترجـــع الـــى حضـــارة بـــالد الرافديـــن فـــي العصـــر البابلـــي وإلـــى 

ـــة  ـــارة الفرعوني ـــى الحض ـــا إل ـــض يرجعه ـــي، والبع ـــريعة حموراب ش

ـــد  ـــالم، وق ـــا الس ـــوب عليهم ـــن يعق ـــف ب ـــة يوس ـــي قص ـــا ورد ف وم

اعتمـــدت فـــي مقالـــي هـــذا علـــى مصـــادر عـــدة أهمهـــا موقـــع بنـــك 

معلومـــات التأميـــن العربـــي.

ــا ظهـــور التأميـــن فـــي الـــدول العربيـــة فـــي العصـــر الحديـــث  أمـ

العالـــم  دول  معظـــم  فـــي  لظهـــوره  مشـــابهًا  كان  والـــذي 

ــع  ــرن التاسـ ــن القـ ــي مـ ــف الثانـ ــالل النصـ ــر خـ ــد ظهـ ــث فقـ الثالـ

عشـــر، وذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء فـــروع وتوكيـــالت شـــركات 

التأميـــن األجنبيـــة التـــي أنشـــأت لتخـــدم أفـــراد الجاليـــات األجنبيـــة 

ولحمايـــة ممتلكاتهـــم ورؤوس أموالهـــم المســـتثمرة فـــي 

البلـــدان العربيـــة.

ـــن  ـــركات التأمي ـــور ش ـــدأ ظه ـــر ب ـــع عش ـــرن التاس ـــر الق ـــي أواخ وف

فـــي العالـــم العربـــي، وتحديـــداً فـــي مصـــر حيـــث تأسســـت أول 

شـــركة للتأميـــن فـــي الشـــرق األوســـط، وهـــي شـــركة التأميـــن 

ـــركات  ـــيس الش ـــدأ تأس ـــم ب ـــن ث ـــام 1900، وم ـــة ع ـــة المصري األهلي

الوطنيـــة تباعـــًا فـــي الـــدول العربيـــة، حيـــث أنشـــأت شـــركة 

التأميـــن التعاونـــي فـــي تونـــس عـــام 1912، وشـــركة التأميـــن 

ــن  ــركة التأميـ ــام 1944، وشـ ــان عـ ــي لبنـ ــدودة فـ ــة المحـ العربيـ

ــن  ــركة التأميـ ــام 1949، وشـ ــرب عـ ــي المغـ ــي فـ ــي المغربـ الملكـ

الوطنيـــة فـــي العـــراق عـــام 1950، وشـــركة التأميـــن األردنيـــة 

ـــان  ـــركة الضم ـــام 1951، وش ـــي األردن ع ـــدودة ف ـــاهمة المح المس

التعويضـــات  وصنـــدوق   ،1953 عـــام  ســـوريا  فـــي  الســـورية 

التعاونـــي للتأميـــن علـــى المركبـــات فـــي البحريـــن عـــام 1954، 

وشـــركة الكويـــت للتأميـــن عـــام 1960، والشـــركة الســـودانية 

ـــة  ـــركة الجزائري ـــام 1962، والش ـــودان ع ـــي الس ـــات ف ـــن العرب لتأمي

للتأميـــن  ليبيـــا  وشـــركة   ،1963 عـــام  الجزائـــر  فـــي  للتأميـــن 

فـــي ليبيـــا عـــام 1964، وشـــركة قطـــر للتأميـــن فـــي قطـــر عـــام 

1964، وشـــركة الشـــارقة وشـــركة دبـــي للتأميـــن فـــي اإلمـــارات 

وإعـــادة  التأميـــن  وشـــركة   ،1970 عـــام  المتحـــدة  العربيـــة 

التأميـــن الوطنيـــة فـــي اليمـــن عـــام 1970، والشـــركة الموريتانيـــة 

ـــركة  ـــام 1974، والش ـــا ع ـــي موريتاني ـــن ف ـــادة التأمي ـــن واع للتأمي

ــام 1977. ــان عـ ــي ُعمـ ــة فـ ــة الُعمانيـ الوطنيـ

أمـــا عـــن شـــركات إعـــادة التأميـــن فقـــد تبنـــت العديـــد مـــن 

الـــدول العربيـــة منـــذ أواخـــر الخمســـينيات فكـــرة تأســـيس 

الشـــركة  أوالهـــا  تأميـــن متخصصـــة كانـــت  إعـــادة  شـــركات 

المصريـــة إلعـــادة التأميـــن التـــي أسســـت عـــام 1957 وفـــي عـــام 

ـــن  ـــادة التأمي ـــة إلع ـــركة المركزي ـــن الش ـــيس كل م ـــم تأس 1960 ت

فـــي المغـــرب وشـــركة إعـــادة التأميـــن العراقيـــة.

ــدف  ــة تهـ ــة عربيـ ــاد مظلـ ــى إيجـ ــة الـ ــرزت الحاجـ ــك بـ ــد ذلـ وبعـ

ــم  ــى دعـ ــا وإلـ ــة وتكاملهـ ــن العربيـ ــة التأميـ ــر صناعـ ــى تطويـ الـ

وإعـــادة  التأميـــن  وهيئـــات  أســـواق  بيـــن  والصـــالت  الروابـــط 

التأميـــن العربيـــة وتوثيـــق أواصـــر التعـــاون بينهـــا والتنســـيق بيـــن 

نشـــاطاتها المختلفـــة وتنميـــة صناعـــة التأميـــن العربيـــة، حيـــث 

تاريخ التأمين

لمحات من تاريخ التأمين العربي
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ـــي  ـــم ف ـــن ليض ـــي للتأمي ـــام العرب ـــاد الع ـــام 1964 االتح ـــس ع تأس

ـــد  ـــة، وق ـــدول العربي ـــي ال ـــة ف ـــن العامل ـــركات التأمي ـــه ش عضويت

ـــًا  ـــام 2010، علم ـــي ع ـــواً ف ـــو 285 عض ـــى نح ـــه ال ـــدد أعضائ ـــل ع وص

بـــأن عـــدد شـــركات التأميـــن وإعـــادة التاميـــن العاملـــة فـــي 

أســـواق التأميـــن العربيـــة نحـــو 400 شـــركة.

أمـــا الشـــكل المؤسســـي لســـوق التأميـــن العربـــي فقـــد تبلـــور 

ـــول  ـــة ودخ ـــن العربي ـــركات التأمي ـــن ش ـــد م ـــيس المزي ـــد تأس بع

شـــركات أجنبيـــة الـــى األســـواق العربيـــة، وظهـــرت الحاجـــة إلـــى 

ـــال  ـــة أعم ـــم ورقاب ـــريعات لتنظي ـــة وتش ـــات رقابي ـــيس هيئ تأس

التأميـــن، وتعـــد مصـــر أول دولـــة عربيـــة تصـــدر قانونـــًا ينظـــم 

أعمـــال التأميـــن، وكان ذلـــك بصـــدور قانـــون رقـــم 92 لســـنة 

1939 الـــذي صـــدر بعـــد إلغـــاء االمتيـــازات األجنبيـــة، وبموجـــب 

القانـــون فقـــد تأسســـت أول هيئـــة رقابيـــة رســـمية فـــي مصـــر 

ـــي  ـــن ف ـــى التأمي ـــة عل ـــة للرقاب ـــة العام ـــم »الهيئ ـــام 1939 باس ع

مصـــر«.

ــركات  ــق الشـ ــن طريـ ــن عـ ــرف التأميـ ــد ُعـ ــوريا فقـ ــي سـ ــا فـ أمـ

األجنبيـــة التـــي كان ينظمهـــا قـــرار المفـــوض الســـامي 1926، ثـــم 

ــون  ــدر قانـ ــا صـ ــتقالل 1949 وبعدهـ ــد االسـ ــوم بعـ ــدر مرسـ صـ

1961 الـــذي أمـــم شـــركات التأميـــن وأضفـــى عليهـــا الصبغـــة 

الوطنيـــة، ونـــص علـــى إلزاميـــة التأميـــن علـــى المســـؤولية 

ــة. ــات اآلليـ ــتعمال المركبـ ــن اسـ ــة عـ ــة الناجمـ المدنيـ

إلـــى جانـــب التأميـــن التجـــاري وفـــي ســـبعينيات القـــرن الماضـــي 

ــريعة  ــادئ الشـ ــع مبـ ــق مـ ــذي يتفـ ــي الـ ــن التكافلـ ــر التأميـ ظهـ

اإلســـالمية، حيـــث بـــدأت تجربـــة التطبيـــق الفعلـــي للتأميـــن 

)التكافلـــي( اإلســـالمي فـــي الســـودان ألول مـــرة فـــي العالـــم 

تزايـــد  ويعـــد   1979 عـــام  شـــركة  أول  بتأســـيس  اإلســـالمي، 

ــد الطلـــب  ــى تزايـ ــاًل علـ ــي دليـ ــن التكافلـ ــركات التأميـ ــدد شـ عـ

علـــى أنشـــطتها فـــي الســـوق، حيـــث وصـــل عـــدد شـــركات 

التأميـــن التكافلـــي فـــي ســـوق التأميـــن العربـــي عـــام 2009 إلـــى 105 

شـــركات، وشـــهد هـــذا النـــوع مـــن التأميـــن نمـــواً متزايـــداً خـــالل 

الســـنوات الماضيـــة.
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مصطلحات التأمين

مصطلحات التأمين

Force majeure

قوة قاهرة ، قضاء وقدر
أي حادث خارج عن السيطرة البشرية وال يمكن تجنب 

وقوعه بأعمال الفطنة والحذر . ويطبق هذا المصطلح، 

المقتبس من اللغة الفرنسية، على الظواهر الطبيعية 

الماحقة كالزالزل والفيضانات المدمرة.

General hazard

مؤثر الخطر العام
االمؤثــر الــذي يزيــد فــي احتمــال وقــوع الحريــق او فــي احتمــال 

زيــادة انتشــار الحريــق عنــد وقوعــه.

علــى  التأميــن  مواضيــع  معظــم  فــي  يوجــد  العــام  والؤثــر 

عكــس مؤثــر الخطــر الخــاص الــذي يقتصــر وجــوده علــى انــواع 

معينــة مــن مواضيــع التأميــن المعرضــة للخطــر.

Impact damage

ضرر االرتطام
االضــرار التــي تلحــق بالممتلــكات الثابتــة نتيجــة الرتطــام 

أو  آليــة باالســيجة  ، كارتطــام عجلــة  جســم متحــرك بهــا 

البيــوت. جــدران 

New written premiums

صافي االقساط المكتتبة
االقســاط المحصلــة أو القابلــة للتحصيــل مــن قبــل المؤمــن 

مخصومــًا منهــا تكلفــة إعــادة التأميــن فقــط دون خصــم 

ــة. ــر المنتهي ــارية أو غي ــار الس ــي االخط احتياط
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أخبار التأمين

أخبار
التأمين

محلية، 
عربية، 
دولية
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مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين
في المؤتمر اإلحصائي األول

برعاية رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد قباقيبي ورعاية الماسية 
من االتحاد السوري لشركات التأمين ،انطلقت يوم  االثنين 2019/7/2 فعاليات 

المؤتمر اإلحصائي الدولي األول في كلية االقتصاد بجامعة دمشق تحت عنوان 

)توظيف األساليب اإلحصائية في األبحاث العلمية (.

االختصاصات  مختلف  ومن  عربية  دول  عدة  من  باحثين  بمشاركة  وذلك 

والجامعات والهيئات العامة والخاصة ، ويسلط المؤتمر الضوء على أساليب 

المجاالت  مختلف  من  البحثية  القوة  جمع  إلى  ويهدف  المتنوعة  اإلحصاء 

وتشبيك العلم بالعمل من خالل التركيز على دور البحث العلمي في تطوير 

عمل المنظمات الحكومية والخاصة .

وجلسات  علمية  عمل  ورشات  يومين  لمدة  استمر  الذي  المؤتمر  ورافق 

حوارية سلط خاللها الضوء بشكل كبير على األساليب اإلحصائية في التأمين 

من   ، للمؤمن  الصحي  الواقع  تحليل  في  اإلحصائية  األساليب  كاستخدام 

الفيزياء إلى التأمين عبر اإلحصاء التطبيقي  .

أخبار التأمين المحلية
أخبار التأمين
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أخبار التأمين

مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين في مؤتمر العقبة

مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين 
في معرض السيارات الدولي 

شارك االتحاد السوري لشركات التأمين في المؤتمر الدولي السابع »مؤتمر العقبة 2019« في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نيسان الماضي.
وشهد المؤتمر مشاركة 550 مشاركًا من 25 دولة، وضم عدة جلسات حوارية وموضوعات مختلفة حيث جاء موضوع الجلسة األولى حول مخاطر 

الكوارث الطبيعية، أما موضوع المحاضرة الثانية فجاء بعنوان »التأمين الزراعي«.

»تأمين األخطار مقابل رأس المال« كان محور الجلسة الثالثة، أما الجلسة الختامية فدارت حول دور هيئات الرقابه بتحسين أداء األسواق التأمينية.

كما حصلت اآلنسة أزهار محي الدين التال من شركة العقيلة للتأمين التكافلي على المركز الثالث عربيًا في البحوث التي ُقدمت للترشح لجائزة 

البحوث التأمينية في مجال التأمين االلكتروني بعنوان: )أثر خدمات التأمين اإللكتروني في رضا عمالء شركات التأمين العربية- دراسة تطبيقية(، 

تم اختيار خمسة أبحاث من أصل 35 بحثًا ُقدم للترشح لجائزة البحوث التأمينية في مؤتمر العقبة السابع للتأمين لعام 2019. وجرى التكريم من 

برعاية وزير النقل المهندس علي حمود انطلقت يوم الخميس 2019/6/13 فعاليات المعرض الدولي للسيارات واآلليات وإكسسواراتها على 
أرض مدينة المعارض بدمشق .

ويتضمن المعرض أجنحة وكاالت السيارات المعتمدة في سورية بمختلف أنواعها، والشاحنات وآليات النقل والباصات واآلليات الثقيلة، إضافة إلى 

قطع غيار السيارات واإلكسسوارات ومواد العناية بالسيارات،  وكل أنواع الزيوت والشحوم وأجهزة التشخيص والفحص لألعطال ومعدات  الصيانة 

وأنظمة الصوت وكل ما يتعلق بخدمة السيارات.

وتقوم مشاركة االتحاد السوري لشركات التأمين في المعرض بتسجيل عقود التأمين اإللزامي للسيارات المبيعة حديثًا خالل المعرض بالتنسيق 

مع وزارة النقل، حيث يتم تسجيل وفراغ وإصدار عقد تأمين إلزامي للسيارة التي يتم بيعها في فترة المعرض.
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الجمعية العمومية للشركة السورية الكويتية العربية للتأمين

أخبار التأمين

السيد ماكس زكار نائب رئيس االتحاد العام العربي للتأمين، ويعد التأمين اإللكتروني من المواضيع الحيوية والمهمة التي تسعى شركات التأمين 

العربية والسورية إلى تقديم كل خدماتها التأمينية إلى عمالئها بصورة إلكترونية. نبارك لآلنسة أزهار هذا اإلنجاز الذي يسجل إنجازاً وتميزاً لشركة 

العقيلة للتامين التكافلي التي تسعى إدارتها إلى دعم البحث العلمي المتخصص وتطوير الكفاءات العلمية لدى موظفيها وتحفيزهم للحصول 

على أفضل الشهادات المهنية في مجال التأمين.

للتأمين  الكويتية  السورية  عقدت 
العادية بتاريخ 2019/4/29  العمومية  جمعيتها 

تم  حيث  بدمشق،  روز  الدامــا  فندق  في 

وخطة  اإلدارة  مجلس  تقرير  إلى  االستماع 

إضافة  عليها  والمصادقة   2019 لعام  العمل 

 2018 لعام  الختامية  الميزانية  مناقشة  إلى 

أعضاء  من  عليها  والمصادقة  وإقرارها 

الجمعية.

كما تمت الموافقة على إعادة انتخاب مجلس 

اإلدارة الحالي لوالية جديدة بالتزكية.

هذا وقد بلغت األرباح المتراكمة 115.8 مليون 

القابلة  وغير  المحققة  غير  الصرف  أسعار  فروق  إيرادات  واستثناء  الضريبة  بعد  سورية  ليرة  مليون  الصافية38.3   األرباح  وبلغت  سورية،  ليرة 

للتوزيع وخصم االحتياطيات القانونية ومصاريف زيادة رأس المال.

أرباح نقدية بعد اإلطالع من السادة المساهمين على مقترح مجلس اإلدارة، فقد تم  الموافقة  وبناء عليه تقدم مجلس اإلدارة بمقترح توزيع 

عليه. 
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أخبار التأمين

توزيع أرباح بنسبة 50% من رأس المال
أسهمًا مجانية للمساهمين

عقدت الهيئة العامة للشركة المتحدة للتأمين اجتماع الهيئة العامة غير العادية في فندق الداما روز بدمشق بتاريخ 2019/04/30 حيث حضر 
مساهمون يمثلون 94.1% من أسهم الشركة– وتم خالل االجتماع مناقشة تقرير مجلس اإلدارة الذي عرض نتائج أعمال الشركة حتى نهاية عام 

2018 الذي شهد أداًء جيداً، حيث بلغت األرباح الصافية المحققة للشركة مبلغ 655.695.798 ليرة سورية لعام 2018، وباالستناد إلى ما سبق وافقت 

الهيئة العامة على توزيع جزء من األرباح المحققة على شكل أسهم مجانية على المساهمين بواقع 50% من رأس المال القائم في تاريخ 2018/12/31. 

السعودي  بيمو  بنك   – لبنان  للتأمين–  المتحدة  التجارية  الشركة  من:  كل  وعضوية  عفاكي  مروان  برئاسة  جديد  إدارة  مجلس  انتخاب  تم  كما 

الفرنسي– مجموعة الجميل المساهمة المغفلة الخاصة - جود جويد - هيا والي - د. عمار ناصر آغا.

عرض  كما  السورية.  التأمين  سوق  في  األولى  للمراتب  واحتاللها  الشركة  عمل  في  الكبير  التطور  إلى  كلمته  في  عفاكي  مروان  السيد  أشار  وقد 

أعمال الشركة وأرباحها وأكد على »العمل باحترافية عالية وتقديم الخدمة األفضل دومًا: فالنجاح قرار وليس مصادفة«. وقد شكر السيد رئيس 

المجلس الشريك االستراتيجي الشركة التجارية المتحدة للتأمين على ما تقدمه من دعم فني كبير - كما شكر أعضاء مجلس اإلدارة والسادة 

المساهمين واإلدارة العليا وموظفي الشركة المتحدة للتأمين الذين يعملون بإخالص: »حيث ال فرق فيها بين الرتب وال ُيرى فيها امرؤ أن الفضل 

له وحده« ولهذا كان شعارنا »سوا منقوى« فكما ال تنهض األسرة بهمة فرد واحد والبد من تعاضد كل الجهود ألفرادها فإن المتحدة للتأمين ال 

تنهض بغير أهلها وأنتم أهلها«.

انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة مروان عفاكي
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تقرير عن أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي عام 2018

المصدر هيئة اإلشراف على التأمين

أخبار التأمين

فيما يلي نقدم إحصائية عن أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي في السوق السورية كما

يلي:

أعداد المؤمنين تأمين صحي :

بلغ إجمالي عدد المؤمنين في التأمين الصحي في سوريا ) 848,099 ( مؤمن بنسبة نمو %7

عن عام 2017 ، يتوزعون على سبع شركات إدارة، أكبر عدد مؤمنين لدى شركة غلوب  ميد) 239,311( مؤمن، وأقل عدد مؤمنين لدى شركة كير 

كارد) 63,043(  

إجمالي عدد المطالبات للمؤمنين:

بلغ إجمالي عدد المطالبات ) 3,782,692 ( مطالبة، بمعدل وسطي ) 5 ( مطالبات لكل مؤمن  لعام 2018 

توزيع أعداد المؤمنين على القطاعات:

قطاعات لمؤسسة العامة السورية للتأمين :

 ) 3.141.120 ( ) 687.341 ( مؤمن، وبلغ إجمالي عدد المطالبات  العامة السورية للتأمين  بلغ اجمالي عدد المؤمنين في جميع  قطاعات المؤسسة 

مطالبة، قيمتها ) 9,988,769,102 ( ل.س.

القطاع اإلداري )العاملين في الدولة(:

تقوم الدولة بتسديد ) 6,500 ( ل.س ويتحمل المؤمن ) 3,000 ( ل.س (

بلغ عداد المؤمنين في القطاع اإلداري ) 609,376 ( مؤمن، وبلغ إجمالي عدد المطالبات   ) 2,710,977 ( مطالبة، قيمتها  )8,121,499,197( ل.س 

القطاع االقتصادي:

بلغ اجمالي عدد المؤمنين ) 58,092 ( مؤمن، بلغ إجمالي عدد المطالبات ) 302,628 ( مطالبة  وقيمتها )1,155,636,936( ل.س

القطاع الخاص للمؤسسة العامة السورية للتأمين:

بلغ اجمالي عدد المؤمنين) 19,873 (  مؤمن، بلغ إجمالي عدد المطالبات  ) 127,515 ( مطالبة وقيمتها  )711,632,969( ل.س .

قطاع شركات التأمين الخاصة :

العاملة في السوق السوري )125,138( مؤمن متوزعين على 12 شركة تأمين، وبلغ إجمالي عدد  الخاصة  التأمين  المؤمنين لدى شركات  بلغ عدد 

المطالبات )617,322( مطالبة قيمتها  )3,427,717,974(

العاملين في القطاع:

بلغ عدد العاملين في شركات إدارة نفقات التامين الصحي) 534( عاماًل موزعين على  اثنى عشر محافظة، وبلغ معدل التغير 13 % عن عام 2017.    
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شكيب أبوزيد أمينًا عامًا لالتحاد العربي للتأمين

الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب يحقق 17.8 مليون دوالر 
أرباحا صافية في 2018

  ،»GAIF« التأمين  وإعادة  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد  العامة  الجمعية  انتخبت 
شكيب أبوزيد أمينًا عامًا لالتحاد للدورة المقبلة )2024/2020( .

المتوسط  األبيض  البحر  »مجموعة  في  التأمين  إعادة  مسؤولية  حاليا  »أبوزيد«  ويتولى 

منصب  تولى  أن  له  وسبق  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ومقرها  التأمين«  إعادة  لوساطة 

ري  تكافل  لشركة  التنفيذي  والرئيس   BEST RE ري   بست  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

.TAKAFUL

واالتحاد العام العربي للتأمين، هو هيئة عربية دولية داعمة لصناعة التأمين العربية وصواًل إلى تطويرها وتكاملها من خالل اتباع 

السياسات والوسائل المحددة بالنظام األساسي له، وبما يحقق مصالح الشركات األعضاء.

له،  مقراً  البحرين  من  يتخذ  الذي  الحرب،  أخطار  لتأمين  العربي  الصندوق  عقد 
الفنية  اللجنة  رئيس  الريس  إبراهيم  برئاسة  العمومية  لجمعيته  السنوي  االجتماع 

أعلن  إذ  العربية،  األقطار  جميع  من  األعضاء  الشركات  ممثلي  وبحضور  للصندوق، 

خاللها استمرار الصندوق في تحقيق نتائج ممتازة خالل عام  2018  بالرغم من التحديات 

المنافسة  حدة  وزيادة  العربية  بالمنطقة  التنمية  عجلة  بطء  وأهمها  المتعددة 

السعرية في السوق الدولية، وقد حقق الصندوق ارباحا صافية بلغت 17.8 مليون دوالر 

مقارنة بـ 17.6 مليون دوالر في عام 2017.

أخبار التأمين العربية
أخبار التأمين
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إفرست للتأمين تطلق وثيقة مسؤولية مهنية
تغطي أخطاء شركات المحاماة

وثيقة   ،Everest Insurance للتأمين   إفرست  شركة  أطلقت 
المحاماة  لشركات  المتطورة  االحتياجات  لتلبية  المهنية  المسؤولية 

المتوسطة والكبيرة.

المسؤولية  بتغطية  المحاماة  شركات  ستزود  الشركة  أن  بيان  وأوضح 

واألخطاء  األفعال  بسبب  ثالثة  أطراف  تتكبدها  التي  المالية  الخسائر  عن 

واإلغفاالت في تقديم الخدمات القانونية.

Rob Diziki  أن  المهنية روب ديزيكي  نائب رئيس المسؤولية  كما أوضح 

هذه الوثيقة تهدف إلى تغطية تكاليف الدفاع ومدفوعات التسوية الناشئة عن مزاعم الممارسات الخاطئة.

التأديبية  واإلجراءات  األزمات  ألحداث  المصروفات  سداد  ذلك  في  بما  متاحة،  التغطية  تحسينات  إن  البيان:  في  الشركة  وقالت 

والحوادث األمنية واالمتثال للمذكرة.

أخبار التأمين العالمية

أخبار التأمين
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تايوان أولى عالميًا باإلنفاق على شراء وثائق التأمين والصين 
في ذيل الالئحة بسبب تعدادها السكاني

تايوان دول العالم في مؤشر إنفاق الفرد على شراء وثائق التأمين سنويًا، بعدما كانت في المركز السابع عالميًا  تصدرت 
منذ 10 أعوام.

وبلغ معدل إنفاق المواطن التايواني على شراء التأمين في عام 2016 نحو 4321 دوالراً أميركيًا سنويًا.

وحلت الواليات المتحدة األميركية بالمركز الثاني من حيث إنفاق الفرد على شراء وثائق التأمين سنويًا بمبلغ 4174 دوالراً في عام 

2016 مقابل 4087 في عام 2007.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بمبلغ 4064 دوالراً في 2016 مقارنة بـ7114 دوالراً في عام 2007.

واحتلت اليابان المرتبة الرابعة في الترتيب، وبلغ معدل إنفاق المواطن الياباني على التأمين سنويًا 3732 دوالراً في 2016.

وجاءت فرنسا بالمركز الخامس بمبلغ 3395 دوالراً في 2016 مقابل 4148 دوالراً في 2007.

وبالمركز السادس حلت كوريا الجنوبية في 2016 متقدمة مركزين خالل تلك الفترة. وبلغ حجم إنفاق المواطن الكوري على شراء 

التأمين 3362 دوالراً.

وجاءت كندا في المركز السابع بمبلغ 3161 دوالراً في 2016 مقابل 3054 في 2007.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثامنة من حيث إنفاق الفرد على التأمين في 2016 بمبلغ 2548 دوالراً سنويًا.

وتذيّلت الصين ترتيب دول العالم من حيث إنفاق الفرد على التأمين في 2016 بمبلغ 337 دوالراً مقارنة بـ70 دوالراً في 2007، رغم النمو 

النسبة بقسمة حجم أقساط  الترتيب، حيث يتم حساب  إال أن عدد السكان الضخم للصين أدى لتذيلها  الفترة  الكبير خالل تلك 

التأمين في الدولة على عدد سكانها لحساب حجم إنفاق المواطن سنويًا على شراء وثائق التأمين.
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Insurance Awarences

What Is Insurable Interest?

A person or entity has an insurable interest in an item, 

event or action when the damage or loss of the object 

would cause a financial loss or other hardships. To have 

an insurable interest a person or entity would take out 

an insurance policy protecting the person, item or event 

in question. The insurance policy mitigates the risk of 

loss should something beset the asset.

Insurable interest is an essential requirement for issuing 

an insurance policy which makes the entity or event 

legal, valid and protected against intentionally harmful 

acts. People not subject to financial loss do not have an 

insurable interest. Therefore a person or entity cannot 

purchase an insurance policy to cover themselves in the 

event of a loss.

Understanding Insurable Interest

Insurance is a method of pooled risk exposure which 

protects policyholders from financial losses. Insurers 

have created many tools to cover losses related to 

various factors such as automobile expenses, health 

care expenses, loss of income through disability, loss of 

life and damage to property.

Insurable interest is a type of investment which protects 

anything subject to a financial loss. It specifically 

applies to people or entities where there is a reasonable 

assumption of longevity or sustainability, barring any 

unforeseen adverse events. Insurable interest insures 

against the prospect of a loss to this person or entity.
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MMoral hazard is idea that a party protected in some way 

from risk will act differently than if they didn’t have that 

protection. We encounter moral hazard every day—ten-

ured professors becoming indifferent lecturers, people 

with theft insurance being less vigilant about where 

they park, salaried salespeople taking long breaks, and 

so on.

Moral hazard is usually applied to the insurance indus-

try. Insurance companies worry that by offering payouts 

to protect against losses from accidents, they may ac-

tually encourage risk-taking, which results in them pay-

ing more in claims. Insurers fear that a “don’t worry, it’s 

insured” attitude leads to policyholders with collision 

insurance driving recklessly or fire-insured homeowners 

smoking in bed.

Moral Hazard in Business 

The idea of a corporation being too big to fail also rep-

resents a moral hazard. If the public and the manage-

ment of a corporation believe the company will receive 

a financial bailout to keep it going, management may 

take more risks in pursuit of profit. Government safety 

nets create moral hazards that lead to more risk-taking, 

and the fallout from markets with unreasonable risks—

meltdowns, crashes and panics—reinforces the need for 

more government controls. Consequently, the govern-

ment feels the need to strengthen these nets through 

regulations and controls that increase the moral hazard 

in the future.

The alternative to creating a moral hazard is to simply 

let corporations fail when they risk too much and let 

the stronger corporations buy up the wreckage. This 

theoretical free-market approach should remove any 

moral hazard. In a true free market, companies would 

still fail, just as houses burn down whether they’re in-

sured or not, but the impact would be minimized. There 

would be no industry-wide meltdowns because most 

companies would be more cautious, just as most people 

choose not to smoke in bed whether they are insured or 

not. In both cases, the risk of getting burned is enough 

to prompt serious second thoughts.

True free market capitalism doesn’t exist, so the taxpay-

ers of many countries are the unwilling insurers for mar-

kets. The problem is insurers profit by selling policies, 

whereas taxpayers gain little or nothing for footing the 

bill on the policies and bailouts that create moral haz-

ards.

What is moral hazard? 

Insurance Awarences
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Build your future

If you are working in insurance field, I am sure that you 

will build your future career better than your friends 

who are working in another fields. In general the people 

who are working in insurance have more capability to 

set their future goals and to draw their career bath.

From my point of view, starting your career with 

insurance company will give you the opportunity to 

deal with very structured organization, severe roles 

and instructions. You will be able to understand the 

methodology of managing risk and dealing with 

different types of hazards.     

You will be in touch with dissimilar insured from many 

different sectors and be able to assess their risks; to 

meet their needs and to provide them with maximum 

protection against risks.

Working in insurance will help you in developing your 

skills and knowledge which could be of benefit in your 

future career, more over it will make you able to take 

new tasks and to develop your experience and skills.

Insurance employees always have the opportunity to 

learn more, to take critical decisions in a glance; to make 

productive changes, dealing with stress and unexpected 

situations.

Today you must seek to have a job in insurance company 

and you have to be happy when you get it. Please be 

sure that the road of success is starting from insurance 

company, don’t be late send your CVs today to build 

your future career.

Insurance Awarences

By:  Dr. Maher Sinjar
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this trial is 0.5 points because there is only a 50% chance 

that the quarter will land as heads.

If you only flip the coin only twice the average value 

could end up far from the expected value. Consecutive 

heads produce an average value of one point while two 

tails have an average value of zero points. Increasing 

the number of observations is more likely to yield an 

average value closer to the expected value. If there are 

53 heads and 47 tails during 100 flips, the average value 

would be 0.53, which is very close to the 0.5 expected 

value.

This is how the law of large numbers works.

How Insurers Use the Law

In the insurance industry, the law of large numbers 

produces its own axiom. As the number of exposure 

units, or policyholders, increases, the probability is 

higher that the actual loss per exposure unit will equal 

the expected loss per exposure unit.

To put it in economic language, there are returns to 

scale in insurance production.

In practical terms, this means that it is easier to 

establish the correct premium and thereby reduce risk 

exposure for the insurer as more policies are issued 

within a given insurance class. An insurance company 

is better off issuing 500 rather than 150 fire insurance 

policies, assuming a stable and independent probability 

distribution for loss exposure.

To see it another way, suppose that a health insurance 

company discovers that five out of 150 people will suffer 

a serious and expensive injury during a given year. If 

the company insures only 10 or 25 people, it faces far 

greater risks than if it is able to ensure all 150 people. The 

company can be more confident that 150 policyholders 

will collectively pay sufficient premiums to cover the 

claims from five customers who suffer serious injuries.
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Behind the Law of Large
Numbers in the Insurance Industry

Insurance companies rely on the law of large numbers 

to help estimate the value and frequency of future 

claims they will have to pay out to policyholders. When 

it works perfectly, insurance companies run a stable 

business, consumers pay a fair and accurate premium, 

and the entire financial system avoids serious disruption. 

However, the theoretical benefits from the law of large 

numbers do not always hold up in the real world.

How the Law of Large Numbers Works

The law of large numbers stems from probability 

theory in statistics. It proposes that when the sample 

of observations increases, variation around the mean 

observation declines. In other words, the average value 

gains predictive power.

For example, consider a simple trial in which someone 

flips a quarter. Every time the quarter lands on heads, 

the person records one point. No points are recorded 

when it lands as tails. The expected value of a coin flip in 

I
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ing with success and finally being able to find software 

for communication between a business and another like 

business with reinsurers.

The researcher suggests a set of recommendations with 

most important using the necessity to increase the in-

terest in modernizing the electronic services in order to 

cope with the accelerating development in the sector 

of services; studies should be periodically conducted to 

measure the electronic services so as remedy the found 

mistakes for the concerned department in the company. 

The researcher recommends as well the necessity to ap-

ply the dimensions of the electronic services on the ser-

vice provided through the insurance company’s sites to 

achieve the customer’s satisfaction as well as the neces-

sity of publicizing the electronic services on all types of 

insurance to cover all he the customers of the insurance 

companies in all their different demographic variables.

Where it is expected that the Arab world will see cultural 

change to work with a company specializing in insur-

ance techniques – mainly consists in promoting speed 

and flexibility. But companies that neglect trial and hu-

man interaction, you will have to do it later.

In essence, we enter an interesting phase in the insur-

ance sector globally and we must be fully prepared for 

it.

Electronic insurance therefore has an impact on cus-

tomer satisfaction and thus enhance the quality of ser-

vices. The test results are consistent with the results of 

research conducted by Sehhat and Ghobadi (2011), Ma-

zlumi et.al. (2010), Kazemi et al (2009).

Success in creating e-business needs to a variety of fac-

tors and circumstances. As far as the best website de-

sign company with the possibility of Exchange, if cus-

tomers do not have access to the network, it is clear that 

E-business cannot be effective affect access to the Web 

site has a direct impact on the income of the website, 

customer satisfaction, and loyalty to the company, and 

finally any image creation Collector in the minds of cus-

tomers, one of the key factors for the success of the elec-

tronic design is specialized manpower in ICT. Therefore, 

you must provide the necessary preparations for their 

education and enhance their knowledge. It experts and 

staff interest and motivation to use new methods, and 

educational sessions for employees are necessary to im-

plement E-insurance.

All members must receive the insurance sector, from se-

nior management to staff working at the management 

level, the instructions necessary to know the name in-

formation, and will use their expertise and skills in the 

application of information technology. Also, inadequate 

provision of services, and the lack of effective means of 

easy and inexpensive use alongside traditional meth-

ods, not to advertise, and in motivating customers to 

use electronic insurance are the main challenges in the 

course of development. Most solutions are suggested:

1. The persuasive types and programming educational 

tools and techniques for clients to use E-insurance.

2. effective participation in the insurance industry 

in electronic meetings Arabic like General Arab Insur-

ance Federation and other relevant authorities to suc-

ceed in developing electronic insurance and use it and 

apply it.

3. Hold educational workshops and conferences about 

information technology management issues for em-

ployees and customers.

4. Consultative meetings of Directors of various sectors 

for more coordination between insurance sectors.

5. Prepare the firmware to use information technology 

in insurance sectors, creating a common data bank in 

the insurance sectors.

6. Restructuring the basic stages, especially in the area 

of insurance in the development and use of E-insurance.

7. Compelling companies to document the basic Busi-

ness flow chart on the basis of accepted methodologies.
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the nature of the insurance market and suitability of 

electronic commerce as a way to market this type of ser-

vice these constraints are as follows:

1. Low frequency of purchase of insurance services: 

email marketing method that fits the kind of products 

with high frequency of buying electronic marketing 

integrates banking services made significant progress 

compared to marketing insurance services electronical-

ly; a person mostly buys one document from each type 

of insurance coverage provided by the insurance com-

pany.

2. Resistance by some brokers for e-commerce applica-

tion: with the expansion of direct marketing approach 

online insurance service will be less reliance on effort 

and the services provided by intermediaries, wheth-

er they are agents or representatives or brokers which 

may spoil or jeopardize the relationship between the 

insurance company This vital sector of employment in 

the private insurance industry and that the bulk of insur-

ance sales through these intermediaries.

3. Scarcity of available information on the insurance pol-

icy online: the decision to accept the insurance coverage 

by the insurance company needs a tremendous amount 

of information exchanged particularly subscribe, there-

fore often not provide physical inspection unit (insured 

thing) so you can identify Severity accurately and is 

malaitwavr in the case of e-marketing of insurance ser-

vices, which makes it a barrier to expansion of this type 

of trade, this part of the insurance company, either for 

the insured, we find that in most cases require a person-

al interview with experts and specialists To be consulted 

in choosing appropriate insurance coverage.

4. Scarcity of Internet users of the insured: the insurance 

awareness means is how much an individual’s convic-

tion and his acceptance of the insurance policy as a way 

to manage the risk to them once he has the ability to pay 

the cost of this policy as well as the proliferation of insur-

ance awareness in any society and its association with 

many The most important factors in the cultural level 

and the physical level, and religious beliefs of communi-

ty members, in addition to insurance rates and method 

of providing insurance services by the insurance com-

pany, there is no doubt that low insurance awareness in 

society, would represent a barrier to the spread of the 

concept of Electronic commerce in the marketing of 

goods and services.

5. the legality of the insurance contract and online elec-

tronic signature: the practice of insurers to use paper 

forms in its traditional form, as one of the most import-

ant issues that annoy the insurance companies is the 

issue of electronic signature, there are models available 

for each case or possible claim insurance, contracts 

Complex, long term and that all documents must be 

signed before the document is valid or the claim is set-

tled, so to complete any contract email over the network 

will necessarily require an electronic signature.

It is customary to prove an essential element in the con-

tractual relationship and is based on a set of texts and 

legal principles which all States need the written version 

in evidence which require a handwritten signature for 

contracts and not available in contracts across The In-

ternet.Given that electronic commerce has become a 

feature of the era, had a significant impact in bringing 

about amendments to the laws on evidence of practi-

cal necessity in this clear legal contracts that can take 

place online and it’s valid evidence provided by elec-

tronic signature from the company. Exporting for the 

contract, and the importance of activating the electron-

ic signature law in the insurance industry in the current 

period, especially with the positive trend of insurance 

companies to practice online marketing, there are many 

benefits that may accrue to the insurance companies 

adopt electronic signature theme for instance reduction 

At the time of the signing of the insurance policy, and 

increase the time granted to the sales agent, as well as 

the possibility of completing the process of direct deal-
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the achievement of satisfaction.

The application of E-commerce can bring many advan-

tages both for the insurar or insurance company as there 

are many barriers faced by those companies and limit 

their progress towards E-Marketing these advantages 

are as follows:

1. Competitive advantage: leading insurance compa-

nies to embrace the Internet as a channel to promote 

insurance service on achieving strategic competitive ad-

vantage by finding an outlet for direct customer contact 

and find out their needs and desires and work to meet 

them.

2.  Provide new marketing channel: allows Internet ac-

cess to insurance companies or open new markets local-

ly and globally through overcoming many obstacles to 

entering foreign markets or access to customers in cer-

tain geographical areas in the same country and then 

break the geographical barrier between the client and 

the market.

3. Provide a future base of customers: let the Internet 

broaden individuals dealing with the insurance compa-

ny that you use due to:

- Attracting new customer segments online

- Responsiveness to the wishes of customers and answer 

their questions.

- Insurance service speed

- Allow the customer to identify the documents and 

terms and rates then the choice between documents 

and choose the document that fit his requirements and 

the price.

- Possibility to purchase a document at any time and 

from anywhere.

4. profitability in the long term: contributes to employ 

the Internet as a channel to promote the service pur-

chase significantly higher profitability rates for insurers 

that apply to electronic commerce due to:

-Low cost insurance service rendered through the Web 

for those with traditional method is due to reduce pa-

perwork and reduce communication costs and reduce 

time to perform and then simplify procedures.

-Low cost checking and re-correcting erroneous data.

5. harmonization with the characteristics and customer 

expectations Mass Customization: allows the interactive 

nature of the Internet high capacity on formation of in-

formation through an electronic interactive dialogue 

between the customer and the insurance company 

website, drafting and designing communicative mes-

sages addressed to customer groups in proportion to 

the Characteristics and expectations and in turn allows 

the customer the ability to choose the type of service 

required insurance. 

Coping refers to the ability of the insurance company 

through the Internet to provide many insurance services 

simultaneously to each client personally satisfy style 

plus it reflects the company’s ability to provide various 

documents broadly meet each client’s needs individual-

ly targeted.

6. widespread distribution Mass Distribution: while tra-

ditional insurance coverage is limited to the insurance 

company building on specific geographical scale, the 

Internet provides widespread coverage include any lo-

cation on the globe where the company client can exist, 

these spatial access appropriate Client on the appropri-

ate document without having to navigate the physical 

robot based company which provide energy cost or 

Grandpa to get service.

7. improve quality insurance service: quality of 

service refers to the ability of the insurance service to 

provide full satisfaction to customer needs and fulfill 

their desires to reach client satisfaction with the service 

provided and the insurance is not affect positively on 

the degree of loyalty of those customers to the insur-

ance company provided the service.

In return there are impediments facing the use of elec-

tronic commerce in the insurance associated with the 

nature and characteristics of the insurance service and 
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TThis study aims to reveal the effect of insurance elec-

tronic services on the customers’ satisfaction in the Ar-

abic insurance companies that use electronic services 

through the electronic sites .The population of the study 

consists of: 

- (13) Syrian insurance companies. The descriptive ana-

lytical method and the method of comprehensive sur-

vey were used on the population study. Questionnaires 

were distributed among the insurance company cus-

tomers who use the electronic services. The number of 

questionnaires that was returned were (152) question-

naires.

- (28) Jordan insurance companies (Sami Naji Study, 

2016). The descriptive analytical method and the meth-

od of comprehensive survey were used on the popula-

tion study. Questionnaires were distributed among the 

insurance company customers who use the electronic 

services. The number of questionnaires that was re-

turned were (397) questionnaires.

- (13) Sudanese insurance companies. No research 

method was used, which was based on Dr. Fikri Kab-

bashi’s study, 2016.

To achieve the purpose of this study and to collect the 

required data, the researcher developed a questionnaire 

that consisted of (33) paragraphs distributed in three 

parts was:

 The first part the customers’ personal data, the second 

part was on the dimensions of electronic insurance ser-

vices consisted of (21) paragraphs distributed on 5 di-

mensions, while the third part was on the customers’ 

satisfaction consisted of (6) paragraphs distributed on 

two dimensions representing the dependent variables, 

which were customers’ expectations and perceptive 

performance.

The study results reveal the effect of the electronic ser-

vices on the customers’ satisfaction was uneven but in 

general, it was high for all dimensions, as it has occu-

pied, after the easiness of use, the first rank then after 

the adaptability degree is the second rank. After the 

then, accuracy of data of the electronic services in the 

companies’ site came in at third rank. After the swiftness 

of services came in the fourth rank and finally after the 

novelty of service it came in the fifth rank. The study 

also concludes that there is an effect of statistical sig-

nificance for the electronic insurance services with col-

lective dimensions on achieving customer’s satisfaction, 

and there is an effect for each dimension separately on 

Abstract to “ the effect of insurance
electronic services on the customers ”

Insurance Awarences
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الكلمة األخيرة

بقلم الدكتور محمد عباده المراد 

أمين عام
االتحاد السوري لشركات التأمين

تحــّواًل  الرقميــة  والتحليــالت  التكنولوجيــا  تفــرض 
التنافســية للعديــد مــن الصناعــات بمــا فيهــا  فــي األرضيــة 

ــارى  ــذل قص ــا تب ــًا م ــركات غالب ــع أن الش ــن.. وم ــة التأمي صناع

اإلمكانــات  اســتغالل  فــي  تفشــل  أنهــا  إال  للتغييــر؛  جهدهــا 

التــي  التأميــن  شــركات  وتشــهد  الرقمــي.  للعالــم  الكاملــة 

ــرة،  ــااًل مزده ــد أعم ــي الجدي ــع الرقم ــو الواق ــرعة نح ــل بس تنتق

عــن  تتخّلــف  مكانهــا  تــراوح  التــي  الشــركات  أن  حيــن  فــي 

الموجــودة  التأميــن  شــركات  تنمــو  الواقــع،  فــي  الركــب. 

مضاعفــة،  بســرعة  الرقمــي  لــألداء  األعلــى  الربــع  فــي 

رقميــًا. نضجــًا  األقــل  نظيراتهــا  مــن  أعلــى  ربحيــة  وتحّقــق 

ــة،  ــي المرون ــة ف ــدرة عالي ــة ق ــن التقليدي ــة التأمي ــدت صناع أب

لكنهــا بــدأت اليــوم تشــعر بأثــر الثــورة التكنولوجيــة الرقميــة، 

وبالفعــل غّيــرت هــذه التكنولوجيــا فــي صناعــات أخــرى غيــر 

التأميــن، كمــا غيــرت في طريقــة توصيل المنتجــات والخدمات، 

.Business Model وســتغّير قريبــًا منظومــة العمــل بأكملهــا

التــي  التأميــن  صناعــة  علــى  األمــر  هــذا  وسينســحب 

أدنــى  وبــال  االتجــاه.  هــذا  فــي  خجــواًل  تحــركًا  أظهــرت 

ســتتحرك  التــي  هــي  الرابحــة  الشــركات  فــإن  شــك، 

وحــزم. بســرعة  الرقميــة  التكنولوجيــا  اتجــاه  فــي 

لــذا علــى قطاع التأمين الســوري وجميــع القطاعــات االقتصادية 

بشــكل عــام العمــل علــى طــرح موضــوع التكنولوجيــا الرقميــة 

علــى الطاولــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء لمواكبــة كل مــا هــو 

ــر  ــد أن المؤتم ــب التأكي ــا يج ــاج، وهن ــن اإلنت ــادة م ــد، والزي جدي

»التحــول  شــعار  تحــت   ،2018 األخيــر  للتأميــن  العربــي  العــام 

الرقمــي وصناعــة التأميــن فــي الوطــن العربــي« المنعقــد فــي 

تونــس ومؤتمر العقبــة للتأمين 2019 الذي أطلــق جائزة البحوث 

التأمينيــة فــي مجــال التأميــن اإللكترونــي كانــا خيــر دليــل علــى 

االهتمــام العربــي بالتأميــن اإللكترونــي والتكنولوجيــا الرقمية.


