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افتتاحية العدد

االقتصاديــة  إجراءاتــه  تمديــد  األوروبــي  االتحــاد  قــرار  يكــن  لــم  
األحاديــة علــى ســورية فــي خضــم جائحــة كورونــا، إال حلقــة مــن 

حلقــات الجرائــم اإلنســانية التــي ترتكــب بحــق الشــعب الســوري، 

وخطــوة متقدمــة لمــا ســمي »قانــون قيصــر« الــذي بــدأت الواليــات 

الشــعب  علــى  الخنــاق  لتضييــق  بتطبيقــه  األمريكيــة  المتحــدة 

الســوري ومحاولــة فــك التحامــه وتكاتفــه مــع قيادتــه وجيشــه.

التأميــن  قطــاع  يســعى  الصعــب،  االقتصــادي  الوضــع  خضــم  وفــي 

لتلبيــة متطلبــات المرحلــة وابتــكار الحلــول التــي تتوافــق معهــا، 

والســيما أن أنــواع تأميــن عديــدة انبثقــت مــن صميــم مــا يشــهده 

العالــم مــن أحــداث ومتغيــرات، كالتأميــن علــى إلغــاء المناســبات 

والتأميــن علــى ســرقة البطاقــة االئتمانيــة، والتأميــن علــى تعــدد 

وبالنســبة  التأميــن،  أنــواع  مــن  وغيرهــا  »التوائــم«  المواليــد 

القتصادنــا فــإن الحاجــة اليــوم تقتضــي التوســع بالتأمينــات الصغيــرة 

التــي  التغطيــات  مــن  المســتفيدين  مــن  قاعــدة  أوســع  لتشــمل 

لهــذه  الحمايــة  ــن  يؤمِّ الــذي  األمــر  التأميــن،  شــركات  تطرحهــا 

الشــريحة، وزيــادة المحافــظ التأمينيــة للشــركات فــي ضــوء التوســع 

واالنتشــار فــي منتجــات هــذا النــوع مــن التأميــن والمرونــة فــي آلياتــه.

تعــد التأمينــات الصغيــرة بمنزلــة الممــر لنشــر ثقافــة التأميــن فــي 

المجتمــع، ومــا تحققــه يلبــي متطلبــات المرحلــة وحاجــة المواطــن 

علــى  القــدرة  وعــدم  يعيشــه  الــذي  المعيشــي  الوضــع  وقــع  علــى 

دفــع مســتحقات التأميــن، فوجــود منتجــات تأميــن صحيــة صغيــرة 

الدخــل  فــي دخــول أصحــاب  وبأقســاط شــهرية مقبولــة تســهم 

المحــدود فــي ســوق التأميــن، والتأميــن علــى المشــروعات الصغيــرة 

دخــول  فــي  يســهم  الزراعيــة  والمشــاريع  الصغــر  والمتناهيــة 

الفــالح والحرفــي وغيرهــم فــي ســوق التأميــن، إضافــة إلــى حمايــة 

مشــاريعهم مــن المخاطــر، ناهيــك عــن منتجــات التأميــن المتعلقة 

تحقيــق  فــي  يصــب  هــذا  وكل  العصــر،  ومتطلبــات  بالتكنولوجيــا 

أهــداف السياســات االقتصاديــة التــي فرضتهــا األزمــة الراهنــة.

حاجتهــا  وبعــدم  المتعــددة،  بمنتجاتهــا  الصغيــرة  التأمينــات 

ــزءاً  ــوم ج ــي الي ــة، تأت ــركات األجنبي ــع الش ــن م ــادة تأمي ــات إع التفاقي

التحديــات  لمواجهــة  المبذولــة  للجهــود  واســتكمااًل  الحــل  مــن 

الراهنــة والنهــوض باالقتصــاد الوطنــي وتكريــس مبــدأ االعتمــاد 

علــى الــذات، وبهــذه الجهــود المخلصــة لــن يــأكل الســوريون إال ممــا 

يزرعــون ولــن يلبســوا إال ممــا يصنعــون، ولــن يكــون ألي قانــون أو 

حصــار أي مفعــول حيــن يقــول أبنــاء الوطــن كلمتهــم 

بقلم المهندس إياد زهراء
رئيس مجلس إدارة

االتحاد السوري لشركات التأمين
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بلغــت   تعامــالت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة فــي العــام الماضــي 2019 نحــو 33 مليــار ليــرة ســورية، وهــي أعلــى قيمــة تــداول 
تســجلها بورصــة دمشــق منــذ انطالقتهــا فــي آذار مــن عــام 2009، مرتفعــة بنســبة %26.5 عــن العــام الســابق 2018، وبلغــت كميــة 

األســهم المتداولــة خــالل الفتــرة نحــو 85 مليــون ســهم بواقــع 18 ألــف صفقــة تقريبــًا. 

ــهم نمــاء الزراعيــة، وتراجعــت أســعار 18  ــهمًا، بينمــا لــم يتــم التــداول علــى س ــهدت الفتــرة التــداول علــى 26 س وش

ســهمًا وارتفعــت أســعار 5 أســهم وحافظــت بقيــة األســهم علــى أســعار اإلغــالق الســابقة مــن دون تغييــر رغــم التــداول 

عليهــا، حيــث إن قيمــة وكميــة التــداول عليهــا فــي الجلســة الواحــدة غيــر كافيــة للتأثيــر فــي ســعر الســهم كمــا ينــص 

أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية  في 2019

ريبور تاج

بقلم: منير الرفاعي
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القــرار القاضــي بتحديــد عــدد األســهم المطلوبــة للتأثيــر 

فــي الســعر المرجعــي للورقــة الماليــة فــي جلســة التــداول 

الواحــدة بمــا يعــادل 2000 ســهم، والحقــا مــع نهايــة عــام 

2019 تــم تعديــل هــذا القــرار فأصبــح ألفــي ورقــة ماليــة 

لــألوراق التــي يقــل ســعرها الســوقي عــن 5 آالف ليــرة، و400 

ــر. ــرة وأكث ــوقي 5 آالف لي ــعرها الس ــي س ــألوراق الت ــة ل ورق

عقــدت بورصــة دمشــق 236 جلســة تــداول خــالل عــام 

2019، وبلــغ معــدل التــداول فــي الجلســة الواحــدة نحــو 139 

ــة  ــع نهاي ــوق م ــام للس ــر الع ــق المؤش ــرة، وأغل ــون لي ملي

تعامــالت الفتــرة عنــد مســتوى 5836 نقطــة، متراجعــًا 

بنســبة بلغــت نحــو 5.7% تقريبــًا أو مــا يعــادل 354 نقطــة.

ــالل  ــت خ ــة تم ــة ضخم ــداول 48 صفق ــة الت ــمل قيم وتش

الفتــرة بقيمــة 16.4 مليــار ليــرة، أي مــا يعــادل نصــف قيمــة 

التــداول اإلجماليــة، وتعقــد الصفقــات الضخمــة فــي ســوق 

دمشــق لــألوراق الماليــة فــي فتــرات محــددة، تلــي فتــرة 

 15 لمــدة  الصفقــات  هــذه  وتســتمر  المســتمر،  التــداول 

دقيقــة، والحــد األدنــى لقيمــة الصفقــة الضخمــة هــو 25 

ــق  ــن طري ــات ع ــذه الصفق ــم ه ــورية، وتت ــرة س ــون لي ملي

أن  علمــًا  بالســوق،  الخــاص  اإللكترونــي  التــداول  نظــام 

أســعار الصفقــات الضخمــة تتــم ضمــن الحــدود الســعرية 

الســعر  فــي  أو  الوســطي  الســعر  فــي  تؤثــر  وال  المحــددة 

التنفيــذ  تــم  التــي  الماليــة  بالورقــة  الخــاص  المرجعــي 

عليهــا.

واســتحوذ ســهم بنــك ســورية والخليــج علــى 46% مــن 

إجمالــي قيمــة التــداول، تــاله ســهم بنــك ســورية الدولــي 

اإلســالمي 16%، ثــم ســهم بنــك البركــة 10%، فســهم بنــك 

الشــام 7%، تــاله بنســبة 5% لــكل مــن ســهم المتحــدة 

للتأميــن وســهم ســيريتل.

ــد  ــك بع ــركة، وذل ــة 27 ش ــركات المدرج ــدد الش ــغ ع ويبل

إدراج ثــالث شــركات جديــدة فــي عــام 2019، وهــي شــركة 

 MTN وشــركة  ســيريتل  وشــركة  الباديــة،  اســمنت 

القطاعــات  حســب  الشــركات  هــذه  وتنقســم  ســورية، 

إلــى 14 شــركة فــي القطــاع المصرفــي، وســت فــي قطــاع 

التأميــن وشــركتي خدمــات وشــركتين فــي قطــاع الصناعة 

االتصــاالت  قطــاع  فــي  وشــركتين  الزراعــة  فــي  وأخــرى 

 MTN ــركة ــوم، وش ــل تيليك ــيريتل موباي ــركة س ــي ش وه

ــة  ــركات المدرج ــوقية للش ــة الس ــت القيم ــورية، وبلغ س

نهايــة عــام 2019 نحــو ألــف مليــار ليــرة ســورية.

القطــاع  اســتحوذ  فقــد  القطاعــات  مســتوى  وعلــى 

المصرفــي علــى مــا نســبته 89% تقريبــًا مــن إجمالــي قيمــة 

التــداول فــي عــام 2019 أو مــا يعــادل 29 مليــار ليــرة ســورية، 

ــاالت  ــاع االتص ــه قط ــن 5.1%، ومثل ــاع التأمي ــده قط ــاء بع ج

ــر  ــات وصف ــن 1% للخدم ــل م ــة 1% وأق ــاع الصناع 5.1%، فقط

للزراعــة.

ــذ  ــق من ــة دمش ــالت بورص ــي تعام ــتوى إجمال ــى مس ــا عل أم

انطالقهــا فــي عــام 2009 وحتــى نهايــة عــام 2019 فقــد بلغــت 

ووصلــت  ســورية،  ليــرة  مليــار   102 نحــو  التــداول  قيمــة 

كميــة األســهم المتداولــة نحــو 255 مليــون ســهم، وبلــغ 

ألــف صفقــة، وعــدد جلســات  عــدد الصفقــات نحــو 188 

التــداول 2036 جلســة. 

ريبور تاج
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ريبور تاج

أداء الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية في 2019

النسبة من اإلجماليقيمة األسهم المتاولةكمية األسهم المتداولةاسم الشركةرمز الشركة

SGB61,601,53915,048,888,28845.9بنك سورية والخليج%

SIIB6,941,0675,382,210,67416.4بنك سورية الدولي اإلسالمي%

ARBS275,320105,613,7000.3البنك العربي- سورية%

BBS296,616113,919,8820.3بنك بيبلوس- سورية%

BOJS76,14332,528,3320.1بنك األردن - سورية%

QNBS1,943,680712,625,3292.2بنك قطر الوطني- سورية%

SHRQ12,51911,226,7220.0بنك الشرق%

BASY290,967220,659,9290.7بنك عوده سورية%

BBSF535,580587,152,6151.8بنك بيمو السعودي الفرنسي%

BBSY2,678,1313,261,092,71310.0بنك البركة - سورية%

BSO847,974830,502,6092.5بنك سورية والمهجر%

CHB3,477,7072,329,735,7677.1بنك الشام%

FSBS416,233144,733,9620.4فرنسبنك - سورية%

IBTF742,176327,830,6451.0المصرف الدولي للتجارة والتمويل%

AVOC الشركة األهلية لصناعة الزيوت
%180,66773,252,2580.2النباتية

ABC240,284244,244,451.500.7اسمنت البادية%

AROP5,7401,890,7940.01السورية الدولية للتأمين - أروب%

ATI374,659148,116,9740.45شركة العقيلة للتأمين التكافلي%

NIC35,56517,610,3240.05الشركة السورية الوطنية للتأمين%

UIC3,515,1391,485,491,1404.53الشركة المتحدة للتأمين%

SKIC34,48713,704,0940.04الشركة السورية الكويتية للتأمين%

SAIC5,7301,608,1280.00االتحاد التعاوني للتأمين/سولدارتي%

AHT8,9296,076,5030.0الشركة األهلية للنقل%

UG المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن
%9824,3530.0و التسويق

MTNسوريا MTN5,00137,508,2680.1%

SYTEL213,2981,621,299,5234.9سيرياتل%

NAMA الشركة الهندسية الزراعية
%000.0لالستثمارات - نماء

%84,755,24932,759,547,972100المجموع
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توزع قيمة التداول حسب القطاعات

النسبة%القيمة ل.سالقطاعات

%1,668,421,4545.1 التأمين

%00.0 الزراعة

%317,496,7101.0 الصناعة

%6,100,8560.02 الخدمات

%1,658,807,7915.1االتصاالت

%29,108,721,16288.9المصارف

%32,759,547,972100المجموع

ريبور تاج

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
2
0



Issue 35

8

ريبور تاج

أداء قطاع التأمين

ــوق  ــهمها بس ــة أس ــن المدرج ــركات التأمي ــدد ش ــغ ع يبل

دمشــق لــألوراق الماليــة حتــى نهايــة 2019 ســت شــركات 

المتحــدة   - للتأميــن  الوطنيــة   - ســورية  »أروب  وهــي 

الســورية   - التكافلــي  للتأميــن  العقيلــة   - للتأميــن 

الكويتيــة للتأميــن - ســوليدارتي للتأميــن« مــن أصــل 27 

الســوق. شــركة مدرجــة أســهمها فــي 

تشــير بيانــات بورصــة دمشــق بــأن قطــاع التأمين اســتحوذ 

علــى حوالــي 5.1% مــن إجمالــي حجــم تــداول جميع الشــركات 

المدرجــة وبقيمــة وصلــت إلــى نحــو 1.7 مليــار ليــرة، وكان 

التأميــن علــى ســهم  التــداول فــي قطــاع  واضحــًا تركــز 

الشــركة المتحــدة للتأميــن 1.5 مليــار ليــرة أو مانســبته 

ــي تعامــالت بورصــة دمشــق فــي 2019.  4.5% مــن إجمال

ويشــير تقريــر التــداول إلــى ارتفــاع ســعر ســهم شــركة 

ــهم  ــعار أس ــع أس ــع جمي ــط وتراج ــن فق ــولدراتي للتأمي س

شــركات التأميــن الخمســة األخــرى المدرجــة فــي البورصــة 

ــابق 2018. ــام الس ــالق الع ــة بإغ ــة 2019 مقارن ــى نهاي حت

فقــد ارتفــع ســهم شــركة ســولدراتي للتأميــن بنســبة %5 

تقريبــًا وأغلــق نهايــة 2019 علــى مســتوى 282 ليرة ســورية، 

بنســبة  تراجــع  للتأميــن  المتحــدة  الشــركة  ســهم  أمــا 

14.5% وأغلــق عنــد مســتوى 409 ليــرات ســورية، أمــا ســهم 

ليغلــق   %9 بنســبة  بنســبة  تراجــع  فقــد  )آروب(  شــركة 

نهايــة 2019 علــى ســعر 312 ليــرة ســورية وتراجــع ســهم 

ــق  ــبة 7% وأغل ــن بنس ــة للتأمي ــورية الوطني ــركة الس الش

ســعر الســهم علــى مســتوى 445 ليــرة ســورية فــي حيــن 

ــبة  ــي بنس ــن التكافل ــة للتأمي ــهم العقيل ــعر س ــع س تراج

ــي  ــورية، ف ــرة س ــعر 312 لي ــى س ــة 2019 عل ــق نهاي 29% وأغل

تراجــع ســعر ســهم الشــركة الســورية الكويتيــة للتأميــن 

بنســبة طفيفــة جــداً بلغــت أقــل مــن واحــد بالمئــة  ليغلــق 

مــع نهايــة تعامــالت البورصــة الســورية فــي العــام 2019 

ــورية. ــرة س ــعر 399 لي ــى س عل

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 )اإلســالمي(. 
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أداء شركات التأمين المدرجة في بورصة دمشق في العام 2019

النسبة من إجمالي قطاع قيمة األسهم المتاولةكمية األسهم المتداولةاسم الشركةرمز الشركة
التأمين

UIC3,515,1391,485,491,14089.0الشركة المتحدة للتأمين%

ATI374,659148,116,9748.9شركة العقيلة للتأمين التكافلي%

NIC35,56517,610,3241.1الشركة السورية الوطنية للتأمين%

SKIC34,48713,704,0940.8الشركة السورية الكويتية للتأمين%

AROP5,7401,890,7940.1السورية الدولية للتأمين - أروب%

SAIC5,7301,608,1280.1االتحاد التعاوني للتأمين/سولدارتي%

%3,971,3201,668,421,454100المجموع

ريبور تاج
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أ. عبد القادر العلي 
مدير عام الشركة السورية الوطنية للتأمين

10
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الشـركة  أداء  تقيِّمـون  كيـف 

الوطنيـة للتأميـن فـي النصـف األول 

توقعاتكـم  ومـا  الحالـي،  العـام  مـن 

العـام؟ لهـذا 

إن قطـاع التأميـن بـات ذا أهميـة فـي 

االقتصـاد الوطني، فنحـن نعتمد في 

عملنـا علـى الخبرات لتطويـر عملنا 

الصعبـة،  الظـروف  هـذه  ظـل  فـي 

تحقيـق  إلـى  جاهديـن  ونسـعى 

الخطـط الموضوعـة بدقـة لنحصـل 

نسـعى  ودائمـًا  النتائـج،  أفضـل  علـى 

إلـى وضع خطط وبرامـج جديدة حتى 

نواكـب الصعوبات التـي نواجهها في 

الراهـن. الوضـع 

وفقًا لتقرير قطاع التأمين السـوري 

2019 الصـادر عـن هيئة اإلشـراف على 

الوطنيـة  الشـركة  تأتـي  التأميـن 

بيـن  األولـى  المرتبـة  فـي  للتأميـن 

شـركات التأميـن الخاصـة السـورية 

فـي إجمالـي أقسـاط التأمين بنسـبة 

هـذا  تقـرؤون  كيـف   %7 بلغـت  نمـو 

التمركـز؟

نحن في الشـركة الوطنيـة للتأمين 

فـي  نمـو  تحقيـق  إلـى  نسـعى  دائمـًا 

األعمـال التـي ننجزهـا وتحقيق الربح 

طبعـًا بمـا يقابلـه مـن رضـا العمـالء 

وهـذا  المقدمـة،  الخدمـات  علـى 

الرقـم دليـل علـى رضـا العمـالء فـي 

الخدمـات  وجـودة  معنـا  التعامـل 

المقدمـة.

أيضـًا  التأميـن  قطـاع  لتقريـر  وفقـًا 

فـي  العامليـن  عـدد  إجمالـي  بلـغ 

الشـركة الوطنيـة 137 فـي عام 2019 

العامليـن  أعـداد  بزيـادة 52% فـي  أي 

مقارنـة بعـام 2018، حيـث كان عـدد 

العامليـن 90 موظفًا، ما مدى أهمية 

البشـرية  المـوارد  فـي  االسـتثمار 

علـى  الزيـادة  هـذه  تنعكـس  وكيـف 

الشـركة؟ وأداء  إنتـاج 

فـي  النمـو  هـذا  وزيـادة  حجـم  إن 

إلـى  يحتـاج  المقدمـة  األعمـال 

فـي  جـدد  موظفيـن  اسـتقطاب 

ظـل اسـتمرارية األعمـال بالسـرعة 

المطلوبـة، إذ ينطلـق هـذا االهتمام 

بأهميـة  االعتـراف  مـن  المتزايـد 

فـي  الموظفـون  يلعبـه  الـذي  الـدور 

تنميـة وتطويـر القدرات التنافسـية 

وطـرح  األخـرى  الشـركات  مـع 

برامـج جديـدة وتفعيـل االسـتخدام 

المتاحـة. للتقنيـات  األنسـب 

الحيـاة  تأميـن  أقسـاط  حصـة  مـا 

لديكم مـن إجمالي أقسـاط التأمين 

العـام  عـن  زيـادة  فـي  هـي  وهـل 

برنامـج  يميـز  الـذي  مـا  الفائـت، 

لديكـم؟ الحيـاة  تأميـن 

إن حصة أقسـاط تأميـن الحياة لعام 

زيـادة  فـي  وهـي   %9.69 بلغـت   2019

الســـيد عبـــد القـــادر العلي حاصـــل على شـــهادة بكالوريـــوس فـــي إدارة األعمـــال وتولـــى إدارة فرع 

الشـــركة الســـورية الوطنيـــة فـــي محافظـــة دير الـــزور بيـــن عامـــي 2007 و 2010  ثم منصب مســـاعد 

نائـــب المدير العام للشـــركة للشـــؤون اإلدارية منذ عـــام 2013 ، قبل أن يتولى منصـــب المدير العام 

للشـــركة الســـورية الوطنية للتأميـــن في نهاية عـــام 2014 .
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عـن عـام 2018 حيـث بلغـت النسـبة 

8.72%، ونحـن نتميـز بمصداقيتنـا 

الزبائـن  مـع  المتابعـة  فـي  الكاملـة 

مـن  التأميـن  عقـود  تصديـر  بعـد 

لعقـود  شـركتنا  إنتـاج  تطويـر  أجـل 

التأميـن. 

مـا المعاييـر والضوابـط التـي تحكـم 

عالقتكـم مـع هيئـة اإلشـراف علـى 

التعـاون  مسـتوى  ومـا  التأميـن، 

جهـة  مـن  الهيئـة  وبيـن  بينكـم 

ومسـتوى التعاون مع شركات إدارة 

أخـرى؟ الطبيـة مـن جهـة  النفقـات 

والضوابـط  بالمعاييـر  االلتـزام 

هيئـة  مـن  الصـادرة  القـرارات  فـي 

والناظمـة  التأميـن  علـى  اإلشـراف 

سـورية فـي  التأميـن  لعمـل 

بااللتـزام  العمـل  آليـة  وتتصـف 

التـي  والمعاييـر  الشـروط  بتطبيـق 

وطـرح  القـرارات  هـذه  تضمنهـا 

التـي  والمعوقـات  المشـكالت 

فـي  عملنـا  خـالل  مـن  نواجههـا 

فـي  المعنيـة  الجهـات  علـى  السـوق 

معهـم  والتواصـل  اإلشـراف  هيئـة 

مرضيـة  حلـول  علـى  للحصـول 

األطـراف. لجميـع 

أمـا شـركات إدارة النفقـات الطبيـة 

اسـتراتيجية،  عالقـة  بهـا  فتربطنـا 

فهـذه الشـركات نعتمـد عليهـا فـي 

إدارة العقـد الصحـي الـذي يصـدر مـن 

حـل  فـي  سـوية  ونسـعى  شـركتنا، 

تواجهنـا. التـي  المشـكالت 

ونأمل أن نجد حلواًل 
في أقرب وقت ممكن 
من أجل نشر مفهوم 
التأمين بشكل كبير 
على السوق السوري
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الوطنيـة  الشـركة  طرحـت  هـل 

للتأميـن خدمات ومنتجـات جديدة، 

جديـدة  خدمـات  بتطويـر  قامـت  أو 

الزبائـن؟ احتياجـات  مـع  تتماشـى 

تـم طـرح منتجـات جديـدة تتناسـب 

منهـا  الزبائـن،  احتياجـات  مـع 

تشـمل  التـي  الصغيـرة  التأمينـات 

والمخابـر  والمحـال  المنـازل 

دراسـة  تمـت  كمـا  والعيـادات، 

مـع  يتناسـب  بشـكل  األسـعار 

والزبائـن. السـوق 

هـل  الجغرافـي.  توزعكـم  عـن  مـاذا 

قمتـم بافتتـاح مراكز جديـدة، وهل 

لديكـم خطـط للتوسـع جغرافيًا في 

المسـتقبل القريـب؟

الجغرافـي فنحـن  بالنسـبة لتوزعنـا 

 - حلـب    - دمشـق  محافظـات  فـي 

 - طرطـوس   - الالذقيـة   - حمـص 

حماة - درعا - دير الزور - السـويداء 

نيـة  وال  الحسـكة.   - القامشـلي   -

جديـدة. مراكـز  لفتـح  حاليـًا 

الوطنيـة  الشـركة  إدراج  تـم  متـى 

للتأميـن فـي سـوق دمشـق لـألوراق 

التـداول  كميـة  ومـا  الماليـة. 

حجـم  ومـا  الوطنيـة  أسـهم  علـى 

السـوق؟ هـذا  فـي  اسـتثماراتكم 
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الوطنيـة  الشـركة  إدراج  تـم 

للتأميـن فـي سـوق دمشـق لـألوراق 

وعـدد   ،2020/6/2 بتاريـخ  الماليـة 

سـهمًا،   65119 المشـتراة  األسـهم 

الماليـة  االسـتثمارات  بلغـت  حيـث 

ل.س.  23.391.638

التـي  والمعوقـات  التحديـات  مـا 

الحاليـة،  الفتـرة  خـالل  تواجهونهـا 

المسـتقبلية  توقعاتكـم  ومـا 

التأميـن؟ لسـوق 

فـي الفتـرة الحالية نواجه مشـكالت 

كثيـرة مـن معيـدي التأمين بسـبب 

والتـي  البلـد  فـي  الحاليـة  األوضـاع 

أن  كمـا  المجـاالت،  جميـع  تشـمل 

المواطـن  علـى  كبيـراً  عبئـًا  هنـاك 

دراسـة  فـإن  ثـم  ومـن  السـوري، 

أسـعار التأمين مشـكلة بحد ذاتها.

ونأمـل أن نجـد حلواًل فـي أقرب وقت 

مفهـوم  نشـر  أجـل  مـن  ممكـن 

التأميـن بشـكل كبيـر علـى السـوق 

السـوري.

مـا دور الشـركة الوطنيـة للتأميـن 

أي  وإلـى  التأمينـي،  الوعـي  نشـر  فـي 

حـد يلعـب اإلعـالم دوراً فـي الترويـج 

التأميـن؟ لشـركات 

نحن في الشـركة الوطنيـة للتأمين 

مجانيـة  ورشـات  عمـل  إلـى  نسـعى 

فـي  التأميـن  عـن  فيهـا  نتحـدث 

فيهـا  ونسـتهدف  جوانبـه،  جميـع 

يسـاعد  هـذا  كافـة،  الشـعب  فئـات 

التأمينيـة  الثقافـة  نشـر  فـي  كثيـراً 

المجتمـع. فـي 

أمـا بالنسـبة لإلعـالم فإننـا نعتمـد 

بشـكل كبيـر علـى السوشـال ميديا 

التـي أصبحـت مـن أسـهل الوسـائل 

الحالـي،  عالمنـا  فـي  المسـتخدمة 

حيـث يمكـن مـن خاللهـا مشـاركة 

خاللـه  مـن  يمكـن  جديـد  كل 

ممكـن.  عـدد  ألكبـر  الوصـول 

بالنسبة لإلعالم فإننا 
نعتمد بشكل كبير 

على السوشال ميديا 
التي أصبحت من أسهل 
الوسائل المستخدمة 
في عالمنا الحالي، حيث 

يمكن من خاللها 
مشاركة كل جديد 

يمكن من خالله الوصول 
ألكبر عدد ممكن
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حــددت وثيقــة التأميــن البحــري أجســام الســفن التــي أصدرهــا مجمــع مكتتبــي التأميــن بلنــدن والتــي بــدأ تطبيقهــا 
بــدءاً مــن 1 / 10 / 1983 األخطــار التــي يمكــن أن تغطيهــا وثيقــة تأميــن الســفينة. فالشــرط رقــم 6 مــن شــروط الوثيقــة وهــو 

شــرط األخطــار PERILS  قســم تلــك األخطــار إلــى مجموعتيــن.

األخطار واالستثناءات في وثيقة التأمين على السفينة 

ثقافة تأمينية
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 المجموعــة األولــى وهــي تتعلــق باألخطــار البحريــة المختلفــة 

ــة  ــة الثاني ــن، والمجموع ــرة التأمي ــالل فت ــا خ ــل وقوعه المحتم

وهــي خاصــة بأخطــار إضافيــة ليســت أخطــاراً بحريــة بالمعنــى 

إصابــة  وقوعهــا  عــن  ينتــج  أن  يمكــن  ولكــن  عليــه،  المتفــق 

وفيمــا  البحريــة،  الرحلــة  أثنــاء  بهــا  أضــرار  وإلحــاق  الســفينة 

يلــي تلــك األخطــار التــي تغطيهــا وثيقــة التأميــن علــى جســم 

الســفينة:

أخطار المجموعة األولى:

الميــاه  مــن  غيرهــا  أو  والبحيــرات  واألنهــار  البحــار  أخطــار   -1

: حيــة لمال ا

ويغطــي هــذا البنــد األخطــار التــي تلحــق بالســفينة أثنــاء المالحــة 

الميــاه  والبحيــرات وغيرهــا مــن  البحــار واألنهــار  فــي  العاديــة 

ــل  ــة مث ــوارث البحري ــار كل الك ــذه األخط ــمل ه ــة، وتش المالحي

ــوال  ــوء األح ــن س ــئة ع ــار الناش ــك األخط ــوح وكذل ــرق والجن الغ

الجويــة مثــل االحتــكاك والتصــادم.

2-  الحريق واالنفجار:

أثنــاء  اللــذان يحدثــان  ُيقصــد بهــذا الخطــر الحريــق واالنفجــار 

الرحلــة البحريــة، وكذلــك الضــرر الــذي يحــدث بوســاطة آالت 

ــغب  ــرب والش ــة الح ــار نتيج ــق واالنفج ــا الحري ــق، أم ــاء الحري إطف

واألســلحة النوويــة فــي الحــرب فهــذا الخطــر غيــر مغطــى.

3-  السرقة باإلكراه بوساطة أشخاص من خارج السفينة:

بوســاطة  تتــم  أن  باإلكــراه  الســرقة  خطــر  لتغطيــة  يشــترط 

تتــم  التــي  الســرقة  تلــك  أمــا  الســفينة،  خــارج  مــن  أشــخاص 

مــن  شــخص  بوســاطة  أو  الســفينة  مــالك  أحــد  بوســاطة 

ــفينة أو  ــم الس ــق طاق ــن طري ــفينة أو ع ــة للس ــركة المالك الش

ــح  ــرقات أصب ــن الس ــوع م ــذا الن ــاة. فه ــر مغط ــي غي ــركاب فه ال

أمــراً معتــاداً مــا جعــل شــركات التأميــن ترفــض تغطيتــه.

4- الرمي في البحر:

هــذا الخطــر يتحقــق عمــداً بوســاطة ربــان الســفينة عــن طريــق 

التضحيــة بجــزء مــن البضاعــة إلنقــاذ الســفينة ومــا عليهــا، 

خســارة  الســفينة  تصبــح  أن  وتجنــب  الســفينة  ســير  ولُيعــاد 

كليــة فــي وقــت الرمــي، وإذا لــم تحــدث عواريــة عامــة، وأصبحــت 

الســفينة خســارة كليــة فــإن قيمــة البضائــع الملقــاة فــي البحــر 

ــل  ــث ال تفص ــة، حي ــارة الكلي ــات الخس ــن تعويض ــزءاً م ــون ج تك

ــع  ــرى للبضائ ــات األخ ــن التعويض ــة ع ــارة الكلي ــات الخس تعويض

ــفينة. ــاذ الس ــي إنق ــح ف ــم تنج ــر، وإن ل ــي البح ــاة ف الملق

5- القرصنة: 

بوســاطة  يحــدث  عدائــي  فعــل  أي  علــى  يشــتمل  الخطــر  هــذا 

أشــخاص مــن خــارج الســفينة أو بوســاطة الــركاب على الســفينة 

ــن عليهــا، ويجــب أن يشــتمل هــذا العمــل العدائــي علــى  المؤمَّ

اســتخدام القــوة.

يقــوم  التــي  العدائيــة  األعمــال  علــى  القرصنــة  تشــتمل  وال 

األعمــال  فتلــك  العمــل.  عــن  والمضربــون  المشــاغبون  بهــا 

الســفر. تأميــن  وثيقــة  تحــت  مغطــاة  وغيــر  مســتثناة 

ثقافة تأمينية
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6- عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعالت النووية:

يغطــي هــذا الخطــر الخســائر واألضــرار التــي تحــدث للســفينة 

ــن عليهــا نتيجــة لمــا يلــي: المؤمَّ

المفاعــالت  أو  التــي تحــدث للمنشــآت  الحــوادث  أو  - األعطــال 

النوويــة. 

أو المفاعــالت  التــي حدثــت للمنشــآت  الحــوادث  أو  - األعطــال 

ــفينة  ــرر للس ــداث ض ــي إح ــببت ف ــرى، وتس ــفينة أخ ــة لس النووي

نــة.  المؤمَّ

نــة  وبالنســبة للخســائر أو األضــرار التــي تحــدث للســفينة المؤمَّ

بوســاطة أي ســالح نــووي فــال تتــم تغطيتهــا تحــت هــذا البنــد.

ــرات أو األشــياء المشــابهة أو األشــياء التــي  7- االحتــكاك بالطائ

تســقط منهــا أو وحــدات النقــل البــري أو األرصفــة البحريــة أو 

معــدات ومنشــآت الموانــئ:

وهــذا البنــد يغطــي الخســائر أو األضــرار التــي تحــدث للســفينة 

ــن عليهــا نتيجــة األخطــار التاليــة: المؤمَّ

ســفن  مثــل  المشــابهة  األشــياء  أو  بالطائــرات  االحتــكاك   -

العلميــة. االكتشــافات  فــي  المســتخدمة  الفضــاء 

- االحتــكاك بوحــدات النقــل البــري مثــل الشــاحنات كمــا فــي 

ــفينة  ــا بالس ــر واحتكاكه ــى جس ــن عل ــا م ــقوط أي منه ــة س حال

نــة وإحــداث ضــرر لهــا. المؤمَّ

- االحتــكاك باألرصفــة البحريــة أو معــدات ومنشــآت الموانــئ، 

ــة  ــؤولية الناتج ــن المس ــكل م ــي أي ش ــد ال يغط ــذا البن ــن ه ولك

ــك. ــن ذل م

8- الزالزل أو ثورة البراكين أو الصواعق:

وتغطــي هــذه األخطــار الخســائر واألضــرار التــي تحــدث للســفينة 

ــن عليهــا نتيجــة الــزالزل أو الثــورات البركانيــة أو الصواعــق  المؤمَّ

حينمــا تكــون راســية فــي الحــوض الجــاف أو المينــاء، أما الخســائر 

ــذه  ــبب ه ــا بس ــن عليه ــفينة المؤمَّ ــدث للس ــي تح ــرار الت واألض

ــت  ــى تح ــا تغط ــفينة فإنه ــة للس ــة العادي ــالل المالح ــار خ األخط

بنــد أخطــار البحــار أو الحريــق واالنفجــار.

لهــذا فــإن األخطــار التــي تغطــى تحــت بنــد الــزالزل أو البراكيــن أو 

ــق  ــار أو الحري ــار البح ــد أخط ــت بن ــى تح ــي ال تغط ــي الت ــق ه الصواع

ــار. واالنفج

أخطار المجموعة الثانية:

ينجــم  التــي  التاليــة  األخطــار  بنــود  المجموعــة  تلــك  تشــمل 

عــن تحققهــا إصابــة الســفينة وإلحــاق أضــرار بهــا أثنــاء الرحلــة 

البحريــة:

1- حــوادث ناجمــة عــن الشــحن والتفريــغ أو تحــرك البضاعــة أو 

ــود. الوق

2- انفجــار الغاليــات، كســر عمــود اإلدارة أو أي عيــب خفــي فــي 

الســفينة. أو جســم  اآلالت 

3- إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين.

4- إهمــال القائميــن باإلصــالح أو المســتأجرين بشــرط أال يكونــوا 

ــن لهــم. هــم ذاتهــم المؤمَّ

ثقافة تأمينية
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5- خيانة الربان أو الضباط أو البحارة.

األخطار المستثناة في وثيقة التأمين على السفينة:

ــي  ــفينة، وه ــى الس ــن عل ــة التأمي ــا وثيق ــار ال تغطيه ــاك أخط هن

ــو: ــذا النح ــى ه عل

- الحروب:

ال تغطــي وثيقــة التأميــن علــى أجســام الســفن األضــرار والخســائر 

والمســؤوليات والمصروفــات التــي تحــدث نتيجــة لمــا يلــي:

والتمــرد  والعصيــان  والثــورة  األهليــة  والحــرب  الحــرب    -1

معــاٍد  فعــل  أي  أو  ذلــك  عــن  تنشــأ  التــي  األهليــة  والمنازعــات 

معاديــة. قــوى  ضــد  أو  بوســاطة 

2- االســتيالء والحجــز والقبــض واإليقــاف والمنــع ومــا ينشــأ 

عنهــا أو عــن محاولــة القيــام بهــا مــن نتائــج )باســتثناء القرصنة 

ــن(. ــان والمالحي ــة الرب وخيان

أســلحة  أي  أو  والقنابــل  والطوربيــدات  المتفجــرة  األلغــام   -3

متفجــرة. حــرب 

- اإلضرابات:

أو  الخســائر  الســفن  أجســام  علــى  التأميــن  وثيقــة  تغطــي  ال 

يحدثهــا: التــي  المصروفــات  أو  المســؤوليات  أو  األضــرار 

الذيــن  األشــخاص  أو  المعتصمــون  العمــال  أو  المضربــون   -

اإلضرابــات  أو  الشــغب  أو  العماليــة  القالقــل  فــي  يشــتركون 

األهليــة.

- أي إرهابي أو أي شخص يعمل بدافع سياسي.

- األفعال الضارة:

أو  الخســائر  الســفينة  جســم  علــى  التأميــن  وثيقــة  تغطــي  ال 

األضــرار أو المســؤوليات أو المصروفــات الناجمــة عــن انفجــار 

شــخص  أي  يحدثهــا  والتــي  حــرب،  ســالح  أي  أو  ناســفة  عبــوة 

سياســي. بدافــع  يعمــل  أو  ضــاراً  تصرفــًا  يتصــرف 

- األخطار النووية:

أو  الخســائر  الســفينة  جســم  علــى  التأميــن  وثيقــة  تغطــي  ال 

األضــرار أو المســؤوليات أو المصروفــات الناجمــة عــن اســتعمال 

أي مــن أســلحة الحــرب الذريــة أو النوويــة ســواء تــم التفاعــل فــي 

هــذه األســلحة باالنشــطار أو االندمــاج أو أي تفاعــل مماثــل أو 

باســتخدام قــوى أو مــواد ذات نشــاط إشــعاعي.

هــذه الشــروط األربعــة مــن االســتثناءات تعــد شــروطًا رئيســة، 

لهــذه  نتيجــة  تحــدث  التــي  والمســؤولية  واألضــرار  والخســائر 

األخطــار غيــر مغطــاة فــي وثيقــة التأميــن، ويجــب علــى صاحــب 

الســفينة أن يطلــب إعــادة تغطيــة األخطــار المســتثناة بتغطيــة 

بتأمينــات  تغطيتهــا  تتــم  أي  الســفن  تأميــن  عــن  منفصلــة 

إضافيــة.

ثقافة تأمينية
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فــي  التجــاري  النشــاط  تعطيــل  إلــى   COVID-19 وبــاء  أدى  
جميــع أنحــاء العالــم، وخاصــة تلــك األنشــطة التــي تعتمــد علــى 

التعامــل مــع العمــالء وجهــًا لوجــه - بمــا فــي ذلــك التأميــن، 

الــذي يعتمــد أكبــر العبيــه علــى شــبكات الــوكالء والوســطاء 

وال  ُتبــاع  ســلعة  والتأميــن  التأميــن،  وثائــق  لبيــع  والبنــوك 

ُتشــترى، لكــن هــذا »البيــع« يعتمــد علــى التفاعــل الوثيــق مــع 

وقنــوات  التأميــن  شــركات  بيــن  التفاعــل  وكذلــك  العمــالء، 

التوزيــع الخاصــة بهــا، وحســبما ذكــره االتحــاد المصــري للتأميــن 

ثقافة تأمينية

التحول الرقمي لشركات التأمين في ظل كورونا
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ــر  ــروس COVID-19 ليجب ــاء في ــد ج ــبوعية فق ــرته األس ــي نش ف

ــع  ــرة، وم ــاءات المباش ــات واللق ــف االجتماع ــى وق ــركات عل الش

ــرض  ــد يف ــه ق ــي أن ــذا يعن ــة، فه ــى جائح ــرض إل ــي الم ــول تفش تح

نفســه علــى المجتمــع فتــرة مــن الزمــن، مــا اســتدعى الكثيــر من 

ــن  ــركات التأمي ــة لش ــة الحالي ــدرات الرقمي ــول الق ــاؤالت ح التس

وهــل هــي مناســبة لالســتمرار فــي أداء دورهــا بالكفــاءة نفســها، 

وهــل ســيغير الفيــروس التاجــي مــن عــادات العميــل، مــا يســهل 

ــد؟ ــن بع ــن ع ــراء التأمي ــن إج م

وليــس بجديــد أن نؤكــد أهميــة أن يصبــح عالــم التأميــن رقميــًا، 

ــن  ــة، م ــات التاجي ــة الفيروس ــية ألزم ــروف القاس ــل الظ ــي ظ فف

الواضــح أن شــركات التأميــن وخاصــة الــوكالء والوســطاء الذيــن 

اآلن  يواجهــون  الرقمــي  العمــل  نظــام  مــع  بعــد  يتكيفــوا  لــم 

صعوبــات شــديدة أدت إلــى انهيــار مبيعاتهــم، وغالبــًا مــا يكــون 

التحــول المفاجــئ إلــى العالــم الرقمــي غيــر ممكــن، فالشــركات 

القائمــة ال تحتــاج فقــط إلــى التغييــر التكنولوجــي، ولكــن أيضــًا إلــى 

تغييــر العقليــة التــي تديــر هــذا التحــول.

ففــي غضــون خمــس ســنوات، لــن تجــد موظفيــن جــدداً يرغبــون 

ســنوات،  عشــر  غضــون  وفــي  تقليــدي،  كوســيط  العمــل  فــي 

فــي  صعوبــة  الحجــم  متوســطة  التأميــن  شــركات  ســتواجه 

التواجــد أصــاًل. وفــي غضــون 20 عامــًا، لــن يكــون لــدى أحــد وثائــق 

تأميــن ورقيــة. وســوف يــؤدي وبــاء الفيــروس التاجــي إلى اإلســراع 

بهــذا التحــول الرقمــي إلــى حــد كبيــر، فقــد أدت الحاجــة للتباعــد 

االجتماعــي إلــى اتجــاه الشــركات لتمكيــن موظفيهــا مــن العمــل 

مــن المنــزل، فبالنســبة لشــركات التأميــن التــي تعتمــد علــى 

تقنيــات التأميــن التكنولوجــي  InsurTech  فقــد كانــت تتمتــع 

بســهولة  أمكنهــم  حيــث  جيــدة،  تكنولوجيــة  تحتيــة  ببنيــة 

ــد.  ــن بع ــم ع ــاز تحك ــى جه ــم إل ــل عملياته تحوي

 

ــة  ــة التكنولوجي ــن الناحي ــًا م ــل تقدم ــن األق ــركات التأمي ــا ش  أم

التحــول أكثــر صعوبــة، وهــذا يمثــل مشــكلة  فقــد كان هــذا 

االكتتــاب  فــي  طويــاًل  وقًتــا  تســتغرق  التــي  للعمليــات  خاصــة 

التأخيــر فــي  بــدأ  وخدمــة العمــالء ومعالجــة المطالبــات. وإذا 

رضــا  فــي  ســلبًا  ذلــك  فســيؤثر  المجــاالت  هــذه  فــي  الحــدوث 

العمــالء، ومــع انتشــار الوبــاء تــم توجيــه مالييــن األشــخاص 

التباعــد  أهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى  منازلهــم،  فــي  للبقــاء 

المنــازل  فــي  بالبقــاء  المتعلقــة  والتوجيهــات  االجتماعــي 

وتأثيرهــا فــي تســطيح منحنــى كوفيــد19 وإبطــاء انتشــار هــذا 

الوبــاء العالمــي، إال أنهــا خلقــت لــدى شــركات التأميــن حاجــة 

متزايــدة إلــى أدوات بديلــة للمهــام التــي دأبــت علــى القيــام بهــا 

االكتتــاب،  قبــل  التحريــات  عمليــات  مثــل  شــخصية  بصــورة 

وتقييــم الخســائر الكليــة، وتقديــر األضــرار وتكلفــة اإلصــالح 

وغيرهــا.

 

 وبالطبــع، تعــد القنــوات المحمولــة والرقميــة عوامل رئيســة في 

 )AI( إمكانيــة القيــام بهــذه المهــام، ولكــن الــذكاء االصطناعــي

هــو فــي الواقــع المحــرك لهــذه التفاعــالت، فعلــى ســبيل المثــال، 

أدى اســتخدام تطبيقــات تقييــم الصــور photo estimating  إلــى 

مســاعدة عمــالء التأميــن علــى إرســال إشــعار أول بالخســارة عن 

بعــد باســتخدام هواتفهــم الذكيــة مدعمــة ببعــض الصــور التــي 
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ثقافة تأمينية

توضــح حجــم الضــرر. فبالنســبة لشــركات التأميــن التــي تتمتــع 

العمــل بهــا  الــذكاء االصطناعــي المتضمنــة فــي ســير  بقــوة 

ــمل  ــة لتش ــات بسالس ــة المطالب ــر عملي ــن تطوي ــتتمكن م س

القيــام  يتــم  الضــرر قابــاًل لإلصــالح  إصالحــًا فوريــًا. فــإذا كان 

بفحــص افتراضــي وتقديــر مبدئــي مدّعــم بالــذكاء االصطناعــي، 

والــذي يتــم فحصــه بوســاطة شــخص متمــرس.

 

القضايــا  فــي  غارقــة  التأميــن  شــركات  أن  المفهــوم  ومــن 

تكنولوجيــا  بأنظمــة  المتعلقــة  كالتحديــات  العاجلــة، 

المنافســة،  وتزايــد  اللوائــح،  وتغييــر  القديمــة،  المعلومــات 

يتبــن  لــم  لذلــك،  ونتيجــة  المســتهلك،  ثقــة  علــى  والحفــاظ 

رقميــة  رؤيــة  التأميــن  شــركات  علــى  القائميــن  مــن  العديــد 

لتوجيــه أنشــطتهم أو ال يتخــذون قــرارات لتحريــك المنظمــة 

نحــو تلــك الرؤيــة. فالخطــوة األولــى الحاســمة هــي إنشــاء هــذه 

الرؤيــة ووضــع خارطــة طريــق واضحــة للمضــي قدمــًا، وهنــاك 

خطــوات رئيســة يجــب علــى شــركات التأميــن معالجتهــا للمضي 

قدمــًا والبقــاء فــي المنافســة فــي ســوق اليــوم:

 

1-  التحــول مــن المنتجــات التقليديــة إلــى منتجــات تعتمــد علــى 

التأميــن تحويــل  لــه يجــب علــى شــركات  ــن  احتياجــات المؤمَّ

ســيخلق  كيــف  وتوقــع  المســتهلك  احتياجــات  إلــى  تركيزهــا 

ســلوكه المتغيــر فرصــًا جديــدة للمنتــج.

 

2- البحــث عــن شــراكات تكنولوجيــة. علــى شــركات التأميــن 

الفائقــة  التكنولوجيــا  شــركات  مــع  الشــراكة  فــي  التفكيــر 

رقميــة  قــدرات  توفيــر  يمكنهــا  التــي  الماليــة  والتكنولوجيــا 

فوريــة.

 

أن يكــون نظــام  الداخلــي: يمكــن  العمــل  3- معالجــة نظــام 

حيــن  ففــي  التغييــر.  طريــق  فــي  عثــرة  حجــر  القديــم  العمــل 

أن المزيــد مــن شــركات التأميــن تتجــه نحــو تقديــم منتجــات 

رقميــة، إال أن القليــل منهــا قــام بإعــادة تصميــم نظــام العمــل 

الداخلــي ليتناســب مــع هــذا التغييــر، وهــو أمــر غيــر فعــال ويزيــد 

ــذه  ــة ه ــن معالج ــركات التأمي ــى ش ــذا عل ــأ. ل ــال الخط ــن احتم م

الثغــرات.

 

4- خلــق ثقافــة االبتــكار فــال شــيء تفعلــه شــركة التأميــن اليــوم 

ال يمكــن ابتــكاره أو تحويلــه أو إعــادة التفكيــر فيــه بالكامــل 

باســتخدام التكنولوجيــا، ومــع ذلــك، يلــزم إجــراء تغييــر ثقافــي 

علــى مســتوى الشــركة للبحــث عــن هــذا االبتــكار واحتضانــه، 

فعلــى شــركات التأميــن أن تشــجع موظفيهــا )مــن القيــادات 

البحــث  علــى  والــوارد(  الصــادر  عــن  المســؤولين  إلــى  العليــا 

عــن فــرص االبتــكار، مــع اســتخدام مؤشــرات األداء الرئيســة 

لقيــاس األداء والحوافــز لتحفيــز العمــل. هــذا النــوع مــن الثقافــة 

سيســاعد شــركات التأميــن علــى اتخــاذ خطــوات كبيــرة فــي 

جــذب المواهــب الرقميــة واالحتفــاظ بهــا.
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وأجهزة  الحديثة  للتكنولوجيا  الُمتزايد  االنتشار  يتبع 
توفير  كيفية  في  البحث  بها  المرتبطة  والخدمات  اإلنترنت 

غياب  بسبب  ذلك  يصعب  أنه  إال  الالزمة،  التأمينية  الحماية 

غير  اإللكترونية  الهجمات  أخطار  حول  التاريخية  البيانات 

أنظمة  في  القراصنة  تحكم  عن  الناتجة  كالحوادث  التقليدية 

القيادة ذاتية التحكم في السيارات واألجهزة الطبية.

التأمين  لسوق  الحالي  الحجم  تقدير  في  خبراء  يختلف  وبينما 

األعوام  خالل  للزيادة  سبيله  في  أنه  على  يتفقون  اإللكتروني، 

إلى  وصوله  المالية«  للخدمات  »أليانز  شركة  وتتوقع  الُمقبلة. 

7.5 مليارات دوالر في عام 2020، بينما ُتقدر شركة »برايس ووتر 

دوالر  مليار  عشرين  بلوغه  المهنية  للخدمات  كوبرز«  هاوس 

في العام نفسه.

لسبٍب  باإلنترنت  الُمتصلة  للمنتجات  تأمين  توفير  ويصعب 

الخسائر  حول  جًدا  بالقليل  ومعرفتنا  حداثتها  وهو  بسيط 

ويحتاج  عنها.  تنجم  قد  التي  الشخصية  واإلصابات  االقتصادية 

حول  واإلحصاءات  البيانات  توفير  إلى  التأمين  من  النوع  هذا 

الخسائر وكيفية التسعير، ومن المجاالت التي تتطلب هذا النوع 

الطبية  األجهزة  وشبكات  القيادة  ذاتية  السيارات  التأمين  من 

المتصلة باإلنترنت.

صناعة  لتأسيس  الرامية  المجهودات  ُتؤتي  أن  خبراء  ويتوقع 

الحالي.  العام  مطلع  ثمارها  أولى  المجال  هذا  في  للتأمين  قوية 

وبالفعل بدأت عدد من المجموعات االتفاق على معايير لحماية 

وضع  في  تنجح  أن  وُيؤمل  إنترنت،  أجهزة  في  اإللكتروني  األمن 

مع  للتعامل  قانونية  ومعايير  التأمينية  للممارسة  معايير 

الخسائر  عن  المسؤولية  تحديد  في  وللمساعدة  البيانات، 

الناتجة عن األخطاء.

شركة التأمين البريطانية اتش اس بي

ضد  تأمين  عقد  أعدت    HSB ENGINEERING  INSURANCE

ثقافة تأمينية

تأمين األخطار اإللكترونية
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القرصنة اإللكترونية واألخطار المرتبطة بها بما في ذلك التوقف 

  REPUTATIONAL المؤسسة   بسمعة  يلحق  وما  العمل،  عن 

مليون   15   TURN OVER أعمالها  حجم  يتجاوز  ال  التي   RPRISES

يتجاوز  ال  التي  المتوسطة  المؤسسات  وكذلك  أميركي،  دوالر 

التأمين  عقد  ويغّطي  أميركي.  دوالر  مليون   75 أعمالها  رقم 

الذي استحدثته الشركة األخطار الرئيسة اآلتية:

تعرض  حال  في  المؤسسة  تتحملها  التي  التصليح  نفقات   -

.DATA BREACH EXPENSES  قاعدة معلوماتها لالختراق

.  CYBER CRIME  االحتيال االلكتروني -

االلكتروني  النظام  اختراق  عن  الناجمة  المدنية  المسؤولية   -

. CYBER LIABILITY للمؤسسة

لالختراق  المعلومات  قاعدة  تعرض  نتيجة  العمل  عن  التوقف 

 LOSS OF المؤسسة  بسمعة  يلحق  الذي  األذى  ذلك  ويشمل 

. BUSINESS

تعريف تأمين األخطار االلكترونية

التغطيات المستحدثة وهى  تأمين األخطار االلكترونية هي من 

حماية تأمينية تستخدم لحماية الشركات أو أي شخص يزاول 

نشاطًا معينًا عن طريق االنترنت وكذلك األفراد المستخدمين 

الشبكة.  تلك  استخدام  على  القائمة  المخاطر  من  لإلنترنت 

وبشكل أشمل هو تأمين من األخطار المتعلقة بالبنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات وأنشطتها.

ويندرج هذا النوع من التأمين تحت مظلة تأمينات المسؤوليات 

غير أنه عادة ما يتم استثناؤه من وثائق المسؤوليات النمطية 

وتتم تغطيته بوثيقة خاصة في حالة طلب العميل لذلك.

أهم التغطيات التأمينية

أو  المعلومات الشخصية  أو  البيانات  أو تدمير  أو ضياع  - سرقة 

التجارية أو أي بيانات ذات قيمة للعميل.

الموقع  مثل  بالعميل  الخاصة  االتصاالت  وسائل  تعطل   -

اإللكتروني الخاص به.

حساباته  اختراق  طريق  عن  بالعميل  الخاصة  األموال  سرقة   -

الشخصية.

حجم الجرائم اإللكترونية

اإللكترونية  الجرائم  عن  الناتجة  االقتصادية  الخسائر  وتقدر 

على مستوى العالم بنحو 3 تريليونات دوالر  في عام 2015 ومن 

المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في عام 2021.

 10 أكبر  على  االلكترونية  والجرائم  الهجمات  تكلفة  حجم 

اقتصاديات حول العالم

 Source: Allianz Global Corporate & Specialty - A Guide

 to Cyber Risk Managing the Impact of Increasing

Interconnectivity

مخاطر  عن   )2017( عام  تقريراً  ري  سويس  شركة  نشرت  وقد 

تحت   sigma من  التقرير  وصدر  مواجهتها،  وكيفية  االنترنت 

عنوان:

Cyber: getting to grips with a complex risk

اإللكترونية  اإلنترنت والهجمات  أن تهديدات  إلى  التقرير  وأشار 

شك  ال  ومما  المتنامي،  الرقمي  التحول  بسبب  بسرعة  تتطور 

أن  على  تدل  األخيرة  البارزة  اإللكترونية  الهجمات  فإن  فيه، 

وتتزايد  أيضًا،  تتسع  المجال  هذا  في  حدوثها  الممكن  الخسائر 

يتعلق  فيما  سواء  حد  على  والمالية  المادية  األضرار  فيها 

وغير  الملموسة  واألصول  البيانات  خصوصية  بانتهاكات 

الملموسة للشركات بما في ذلك أيضا تكلفة تعطل األعمال.

وتعد أكثر القطاعات تعرضًا لهذه الجرائم القطاعات التالية:

- الرعاية الصحية.

- التصنيع.

- الخدمات المالية.

- النقل والتجارة

األخطار  ضد  التأمين  أقساط  تصل  أن  المتوقع  من  أنه  كما 

االلكترونية إلى 20 مليار دوالر في عام 2026.

ثقافة تأمينية
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الصحية  الرعاية  تأمين  في  الصحي  التأمين  أهمية  تتوقف  ال 
من  ذلك  من  أكثر  إلى  يتعداه  بل  ومعنويًا  ماديًا  الفرد  ودعم 

خالل رفع سالمة المجتمعات والحفاظ على األسر من التفكك 

في  العمل  انقطاعات  تقليل  إلى  إضافة  صحيًا  أفرادها  بحماية 

والراحة  الصحي  األمان  تحقيق  خالل  من  اإلنتاجية  القطاعات 

للعاملين وتميز اسم المنشآت التي ترعى موظفيها.

تزداد يومًا بعد يوم أهمية التأمين الصحي في المجتمعات التي 

ضغط  وبات  المريحة  الحياة  على  فيها  المادي  الطابع  تغلب 

االستهالك يؤرق الجميع وخاصة الطبقة المتوسطة التي بدأت 

ثقافة تأمينية

ما بين كورونا والتأمين 

د. ماهر سنجر
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تتالشى رويداً رويداً في معظم دول العالم. أخذ التأمين الصحي 

فمن  للجميع  ملزمًا  تأمينًا  اعتباره  خالل  من  جديداً  منحى 

التأمين  بإلزامية  أوباما  باراك  األسبق  األمريكي  الرئيس  برنامج 

إلى  ثانية  انتخابية  بدورة  بفوزه  ساهم  والذي  للجميع  الصحي 

المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الصادر  الصحي  التأمين  قانون 

والذي ألزم الجميع مواطنون أو مقيمون في اإلمارات بالحصول 

العمال  رواتب  قيمة  القانون  هذا  راعى  حيث  صحي  تأمين  على 

والحدود  الجميع  لتناسب  الطبية  الشبكات  وتنوع  المختلفة 

الدنيا للتأمين الصحي المقبولة في اإلمارات.

الصين  أعلنت  حيث  المتحدة  العربية  باإلمارات  انتهاًء  وليس 

ستقوم  بأنها  الخاصة  بجهودها  كورونا  فيروس  تواجه  التي 

إصاباتهم  في  المشتبه  وحتى  المصابين  عالج  ثمن  بسداد 

بالفيروس عن طريق ما يسمى التأمين الطبي األساسي وتأمين 

األمراض الطبية والمساعدة الطبية ومحاولة دعم الباقين من 

التأمين  شركات  أعلنت  ذلك  إلى  إضافة  مالية،  صناديق  خالل 

الصينية أنها ستقوم بشكل مؤقت بتغطية األدوية والخدمات 

الطبية للجهات المشاركة في خطة تشخيص وعالج الفيروس 

التي وضعتها اللجنة الوطنية للصحة.

اإلصابة  بتغطية  التأمين  شركات  تقوم  اليوم  لغاية  عالميًا 

التغطيات المنصوص عليها في  بفيروس كورونا ضمن حدود 

كوباء  الفيروس  تصنيف  يتم  لم  أنه  وطالما  البوليصة  سقف 

الدول  في  الصحة  وزارات  من  أو  العالمية  الصحة  منظمة  من 

التي حصلت لديها اإلصابات، مازالت شركات التأمين مستمرة 

في تقديم غطاء تأميني للفيروس بوصفه مرضًا معديًا وليس 

وباء وهذا ما ساعد على نمو حجم مبيعات وثائق التأمين الصحي 

منذ بداية عام 2020 ولغاية شهر شباط حيث شهدت شركات 

التأمين  وثائق  طلب  على  إقبااًل  والعالمية  العربية  التأمين 

الصحي.

الشروط  لتعديل  التأمين  شركات  بعض  انتقلت  بالمقابل 

خاصة  مالحق  إضافة  خالل  من  التأمينية  بالتغطية  الخاصة 

بتغطية األمراض المعدية والمصنفة كوباء، على الجانب األخر 

ارتبط موضوع السفر واالنتقال وتغطية كورونا بمخاوف الكثير 

من شركات التأمين بحصول خسائر في محفظة التأمين الصحي 

والسفر نتيجة إلغاء وتوقف حركة السفر والسياحة واإلشغاالت 

الفندقية. كما أن مخاوف الشركات من إلغاء الشحنات التجارية 

نتيجة لتوقف الرحالت أو تأخيرها سيلحق ضرراً بمحفظة تأمين 

المتعلقة بمحفظة  المخاطر  أيضًا عن  الحديث  النقل من دون 

التأمين على الحياة.

انتقال التأمين الصحي من ممارسة فردية من شركات التأمين 

العامة والخاصة بغاية خدمة المجتمع إلى مسؤولية اجتماعية 

أهمية  على  دليل  هو  والدول  والحكومات  لألحزاب  ريادي  ودور 

على  الحفاظ  في  كأداة  التأمين  أهمية  وعلى  المجتمعات  صحة 

مدخرات األفراد والحفاظ على العمليات اإلنتاجية مستمرة من 

دون أي انقطاعات تذكر. االنتقال بالتأمين من مشارك للخطر 

الحكومات  لكل  السائد  االتجاه  سيكون  لألزمات  مخمد  إلى 

والدول وإن غداً لناظره قريب.

ثقافة تأمينية
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الهندسية  للعلوم  الشاملة  النهضة  مع  بالتزامن 
غير  بشكل  العمرانية  النهضة  برزت  الميادين  مختلف  في 

مسبوق وفرضت نفسها بقوة متمثلة بإنجاز مشاريع سكنية 

مظلة  تحت  تنفذ  كانت  حيث  ضخمة،  وخدمية  وصناعية 

أخطار  من  المستثمر  بحماية  ساهم  الذي  الهندسي  التأمين 

عديدة واجهت هذه المشاريع خالل مراحل العمل المختلفة.

مباشر  وغير  مباشر  بشكل  سلبًا  تؤثر  التي  األخطار  هذه 

نطاق  خارج  تأتي  المختلفة  تنفيذه  مراحل  في  المشروع  في 

الهاجس  كان  ولكن  حدوثها،  بأسباب  يتعلق  فيما  السيطرة 

للحيلولة  سبل  إيجاد  كيفية  في  والبحث  التفكير  في  يزال  وما 

دون التعرض لمثل هذه األخطار وفي حالة التعرض لها العمل 

المشروع  عناصر  على  السلبية  نتائجها  وتخفيض  تقليل  على 

ثقافة تأمينية

مؤثرات الخطر المادية و المعنوية
في تأمين المشاريع الهندسية
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اآلليات،  إلى  إضافة  المشيدة  بالمنشأة  المتمثلة  األساسية 

المخازن وسكن العمال.

يأتي ذلك من خالل التحكم بمؤثرات الخطر المادية والمعنوية 

أما  الناتجة،  الخسارة  حجم  تحديد  في  األكبر  الدور  تلعب  التي 

المشروع  عمر  باختالف  إجراءاتها  فتختلف  المادية  المؤثرات 

المؤثرات  هذه  إدارة  في  المسؤولية  تقع  أساسي  وبشكل 

تقع  والتصميم  الدارسة  مرحلة  ففي  أساسيين  طرفين  على 

المسؤولية على عاتق الجهة الدارسة المخططة للمشروع أما 

خالل مرحلة التشييد فتنتقل المسؤولية للجهة المنفذة.

في مرحلة الدراسة تقوم الجهة الدارسة باختيار الموقع بشكل 

مناسب من عدة نواح:

لتجنب  متماسكة  قوية  التأسيس  تربة  تكون  أن  ينبغي  أواًل   -

المشروع  من  متقدمة  مراحل  في  واالنزالق  الهبوط  مخاطر 

التأكد  ويتم  الخدمة  في  المنشأة  وضع  من  زمنية  فترة  بعد  أو 

من  للتربة  جيوتكنيكية  اختبارات  إجراء  خالل  من  ذلك  من 

مخابر خاصة )هذه الترب توجد في مناطق جنوب وشمال مدينة 

دمشق وهي من نوع كونغلوميرا(.

أو  أو أي عوامل طبيعية  أال تقع في منطقة تواجه سيول  ثانيًا   -

جغرافية استثنائية.

الدفاع المدني واإلسعاف  - ثالثًا دراسة إمكانية وصول سيارات 

للموقع خالل وقت قصير في حالة حدوث طارئ.

المتوقعة  األخطار  بعض  يجنب  بشكل  الموقع  الختيار  إضافة 

توزيع  حيث  من  ذاتها  باألهمية  الزمني  البرنامج  تصميم  يأتي 

لتوضيع  والعمل  متناسق  بشكل  وربطها  المشروع  فعاليات 

التوقيت  واختيار  مناسبة  فصول  في  األساسية  العمليات 

يؤثر  التي  الحرجة  األعمال  بعض  تنفيذ  في  للبدء  المناسب 

تأخرها في سير عمليات أساسية في المشروع بهدف تجنب أي 

تأخير في تسليم المشروع عن التاريخ المحدد.

مع بدء فعاليات المشروع على أرض الواقع تأخذ الجهة المنفذة 

عليها  التمهيدية  المرحلة  ففي  الخطر،  إدارة  في  مسؤولياتها 

تسوير  خالل  من  الالزمة  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ 

إلى  إضافة  المالئمة  اإلضاءة  وتأمين  مناسب  بشكل  الموقع 

ضرورة وجود حارس ليلي لتقليل احتماالت التسلل للموقع.

أما أعمال التأسيس فيجب العمل بعناية ودقة فائقة عند البدء 

عنها  تنتج  آليات  باستخدام  يتعلق  ما  وخاصة  الحفر  بأعمال 

لألبنية  اإلنشائية  الجملة  في  تؤثر  أن  الممكن  من  اهتزازات 

الحاملة  عناصرها  في  والتصدع  كالهبوط  المجاورة  والمنشآت 

كل  تدعيم  على  العمل  يجب  كما  واألساسات  األعمدة  مثل 

التربة  لنوعية  المالئمة  االشتراطات  حسب  الحفريات  جوانب 

لمنع االنهيارات التي قد تؤدي إلى أضرار كارثية إضافة إلى العمل 

على إنهاء كل األعمال التي تقع تحت منسوب األرض الطبيعية 

من حفريات وأعمال تأسيس في فترة زمنية معقولة ألنها غالبًا 

ما تكون عرضة أكثر من غيرها لألخطار الطبيعية كاالنهيارات 

وتجمع المياه من مصادر مختلفة تؤدي بدورها إلى خسائر عدة 

وتوقف في العمل.

األعمال  وبدء  بالمنشأة  الخاصة  التأسيس  أعمال  انتهاء  ومع 

ثقافة تأمينية

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
2
0



Issue 35

28

األخطار  من  جديدة  نوعية  تبرز  المختلفة  بمراحلها  اإلنشائية 

كيال  والسيطرة  المعالجة  في  مختلفة  أساليب  إلى  تحتاج  التي 

يكون  ما  غالبًا  الذي  المشيد  األساسي  الهيكل  هذا  في  تؤثر 

إلى  الزمن  أن تؤدي مع مرور  المسلح، حيث يمكن  البيتون  من 

االفتراضي  عمره  انقضاء  قبل  الخدمة  من  وخروجه  اهتالكه 

التصميمي الذي غالبًا ما يكون خمسين عامًا.

لذا على الجهة المنفذة استخدام قوالب صب بجودة عالية مع 

تدعيمها بشكل كبير حيث تمنع انهيارها خالل عملية الصب 

البيتونية  للخلطة  المناسبة  اإلضافات  استخدام  مراعاة  مع 

البيتوني  العنصر  مقاومة  تزيد  التي  تلك  مثل  التحضير  أثناء 

وقدرة تحمله أو التي تسرع من عملية التصلب وذلك حسبما 

يجب  االنتهاء  وبعد  المرحلة،  تلك  في  العمل  ظروف  تقضيه 

التصميمية  الزمنية  الفترة  انقضاء  قبل  القالب  فك  عدم 

الخاصة بنوع هذا العنصر واالهتمام بزيادة هذه الفترة في حالة 

مرور أيام غير مشمسة إضافة إلى القيام بالسقاية المنتظمة 

ليأخذ الصالبة المطلوبة حيث يكون قادراً على تحمل الحموالت 

واإلجهاد المطلوبين.

تعقيداً  أكثر  وتصبح  العمليات  تتداخل  اإلنهاء  مرحلة  في  أما 

فالهيكل األساسي أصبح مفتوحًا وجاهزاً الستقبال كل أعمال 

التداخل  هذا  نتيجة  حوادث  أو  تعارض  أي  لتجنب  لذا  اإلكساء، 

الجهات  بين  الدقيق  التنسيق  على  العمل  يتم  والتزامن 

مقاولي  أو  موردين  من  اإلكساء  عمليات  تنفيذ  عن  المسؤولة 

الجهة  إدارة  من  مباشر  وإشراف  ورقابة  تحت  وجدوا  إن  باطون 

المنفذة وغالبًا ما يتم العمل على تصميم برنامج لتوريد المواد 

المستودعات  في  التخزين  وأضرار  مخاطر  تجنب  يتم  حيث 

تهيئة  بعد  للموقع  وصولها  عند  مباشرة  بتركيبها  المؤقتة 

كل الظروف الالزمة للتركيب.

تكون  ما  غالبًا  السكنية  المباني  وفي  متنوعة  اإلكساء  مواد  إن 

النسبة األكبر فيها للمنجور الخشبي الذي يشكل مصدراً كبيراً 

من  المبنى  تزويد  يتم  لذا  لالشتعال  السريعة  بقابليته  للخطر 

يدوية  إطفاء  بأجهزة  المشروع  من  المرحلة  هذه  في  الداخل 

الحاجة  عند  فعال  بشكل  للتشغيل  قابليتها  من  التأكد  ويتم 

مناطق  مختلف  لتغطي  سليمًا  توزيعًا  توزيعها  مراعاة  مع 

المنشأة المشيدة.

األخطار  حدوث  احتمال  من  لتقلل  تأتي  اإلجراءات  هذه  مثل  إن 

وتقلل من جوانبها السلبية في حالة حدوثها بالنسبة للمنشأة 

مصدر  هي  التي  المشروع  هذا  في  العاملة  اآلليات  أما  نفسها 

األخطار  أهمية  درجة  بنفس  معها  التعامل  يجب  للخطر  آخر 

وتخزين  الدورية  الصيانة  إجراء  خالل  من  بالمنشأة  المحدقة 

األماكن  اختيار  إلى  إضافة  آمنة  أماكن  في  بها  الخاص  الوقود 

المناسبة لوقوفها في خارج أوقات العمل.

عناصر  من  آخر  مهمًا  عنصرا  تشكل  التي  للمخازن  وبالنسبة 

مقاومًا  قويًا  البناء  يكون  أن  على  العمل  فيتم  المشروع 

هذه  قاعدة  تكون  وأن  وعواصف  أمطار  من  الجوية  للعوامل 
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دون  تحول  حيث  كافية  مسافة  األرض  عن  مرفوعة  المخازن 

واألعاصير  األمطار  حاالت  في  المخزنة  للمواد  المياه  وصول 

والفيضانات.

على  المشروع  من  معينة  مراحل  في  المخازن  هذه  تحتوي 

بطرق  التخزين  يتم  لذا  األولية  البناء  مواد  من  كبيرة  كميات 

تعرض  حالة  في  وإنقاذها  إليها  الوصل  يسهل  حيث  منتظمة 

المخزن لحادث معين كالحريق ومراعاة عدم تكديسها بشكل 

غير منتظم يعرقل عمليات اإلنقاذ.

سكن  أيضًا  المشروع  في  وجودها  يحتمل  التي  العناصر  من 

وجه  في  وثباته  البناء  قوة  فيه  ُيراعى  أن  يجب  الذي  العمال 

إضافة  الحريق  مكافحة  أجهزة  فيه  توجد  وأن  الجوية  العوامل 

إلى توزيع الوحدات السكنية، حيث يتم ترك مسافة أمان كافية 

تعمل على تخفيض احتمال انتقال الحرائق من وحدة ألخرى في 

اإلنقاذ  سيارات  من  إليها  الوصول  يسهل  حيث  نشوبها  حالة 

المعنية بالحادث.

إن كل المؤثرات المادية السابق ذكرها ال يتم األخذ والعمل بها 

بمعزل عن مؤثرات الخطر المعنوية التي تلعب دوراً ال ُيستهان 

في  الخطر  حدة  وتخفيف  لتقويض  الالزمة  العناية  أوليت  إذا  به 

مراحل مختلفة:

- قبل حدوث الخطر لمنع وقوعه.

- خالل حدوث الخطر لتخفيض حدته.

- بعد حدوث الخطر لتقليل تبعاته وآثاره المستقبلية السلبية.

يتحملها  المادية  كالمؤثرات  المعنوية  الخطر  مؤثرات  إن 

على  المسؤولية  تقع  الدراسة  مرحلة  ففي  أساسيان،  طرفان 

التحقق  خالل  من  للمشروع  والمخططة  الدارسة  الجهة  عاتق 

من خبرة وكفاءة الكادر الفني والتأكد من أن عملية التصميم 

الكود  واشتراطات  مقاييس  ووفق  عالية  بدقة  تتم  اإلنشائي 

اإلنشائية  العناصر  وأبعاد  تسليح  حيث  من  المعتمد  الهندسي 

التصميمية  للحموالت  تحملهم  وقدرة  والشاقولية  األفقية 

عامل  بأخذ  تمت  قد  الدراسة  أن  من  التحقق  مع  المطلوبة 

العناصر  ألبعاد  بالنسبة  طارئة  تغيرات  أي  لمواجهة  عاٍل  أمان 

على  العمل  ذلك  إلى  إضافة  التصميمية،  والحموالت  اإلنشائية 

اختيار كادر بخبرة مميزة الختيار نوعية المواد التي ستستخدم 

في المشروع بمواصفات مناسبة من حيث خواصها المطلوبة، 

كميتها الالزمة وإمكانية توفرها في السوق. 

من  المعنوية  الخطر  مؤثرات  فتتجلى  التنفيذ  مرحلة  في  أما 

خالل سلوك كادر العمل اليومي في الموقع وقدرته على تحمل 

دوره  وأخذ  كامل  بشكل  عاتقه  على  تقع  التي  المسؤوليات 

الكامل  التزامه  خالل  من  األزمات  إدارة  في  المناسب  الصحيح 

التزامه  إلى  إضافة  شركته  عن  الصادرة  اإلدارية  بالتعليمات 

بالتعليمات الفنية الصادرة عن الجهة المشرفة على المشروع 

والكميات  بالمواصفات  الكامل  التقيد  خالل  من  ذلك  ويتجلى 

الزمني  بالبرنامج  لاللتزام  إضافة  البناء،  مواد  من  الالزمة 

للمشروع.

أمن  لتحقيق  الوعي  بنشر  تلتزم  أن  المنفذة  الجهة  على  لذا 
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الموقع وسالمته من خالل إجراءات عديدة تتمثل أولها بانتقاء 

يكون  اإلدارية  السويات  لكل  عالية  وكفاءة  خبرة  ذي  كادر 

قادراً على إدارة األزمات بالشكل المطلوب، فعدم خبرة الكادر 

ذلك  مثال  كارثية  بحوادث  تتسبب  ربما  الموقع  في  الهندسي 

بحوادث  تتسبب  قد  التي  للمخططات  الدقيقة  غير  القراءة 

تؤدي  الموقع  أرض  في  مهمة  خدمات  خطوط  كضرب  ضخمة 

وبالنسبة  نفسه  للمشروع  خطيرة  وتبعات  أضرار  إلى  بدورها 

احتمال  أن  إلى  إضافة  الخطوط  هذه  من  تستفيد  أخرى  ألطراف 

األوزان  مع  يتناسب  ال  بشكل  اإلنشائية  العناصر  تنفيذ 

ألخطار  المنشأة  يعرض  أن  شأنه  من  المفترضة  التصميمية 

تدعيمًا  يتطلب  ما  المختلفة  العناصر  في  كالتشققات  عديدة 

دقيقًا غالبًا ما يكون ذا كلفة عالية.

لدورة  إخضاعهم  فيجب  المشروع  عمالة  مستوى  على  أما 

المختلفة  األخطار  مع  للتعامل  متعددة  ودورات  أولية  إسعاف 

وتعريض  المشروع  أماكن  كل  في  التدخين  منع  على  والعمل 

خاص  تدريب  إلى  إضافة  عقوبات،  ثم  إلنذارات  المتجاوزين 

هذه  مع  السليم  تعاملهم  لضمان  الثقيلة  المعدات  لسائقي 

المعدات.

هذه اإلجراءات تتطلب تعيين موظف مختص باألمن والسالمة 

للمشاريع  كامل  قسم  أو  إدارة  إنشاء  يكن  لم  إن  والبيئة 

الضخمة يهتم بالتوعية ورصد مكامن الخطر واإلنذار بوجوده 

لتجنبه من خالل اإلرشادات والتقارير اليومية التي يتم إرسالها 

يوميًا إلدارة المشروع.

إن السيطرة والمتابعة الحثيثة لمؤثرات الخطر بشقيها المادي 

وسالمته  الموقع  أمن  تحقيق  في  وتسهم  تسعى  والمعنوي 

الذي هو مصلحة مشتركة بين شركة التأمين والجهة المنفذة 

الخطر  في  أساسي  شريك  المنفذة  الجهة  إن  حيث  للمشروع، 

تأمين  وثيقة  في  واالستثناءات  التحمل  مبالغ  وجود  خالل  من 

المقاولين  أخطار  كل  تأمين  وثيقة  في  المتمثلة  المشروع 

وآليات  منشأة  من  المشروع  عناصر  كل  تغطيتها  تشمل  التي 

المدنية  المسؤولية  تغطية  إلى  إضافة  عمال  وسكن  ومخازن 

تجاه الطرف الثالث.

كل  تحمل  للمشروع  المنفذة  الجهة  عاتق  على  يقع  حيث 

الخسائر  إلى  إضافة  التحمل  مبلغ  تتجاوز  ال  التي  الخسائر 

الناتجة  المستثناة من التغطية في الوثيقة كالغرامات المالية 

عن  المشروع  تسليم  في  التأخر  منها  مختلفة  أسباب  عن 

الموعد المحدد.

الجدي  بالعمل  المنفذة  الجهة  دور  من  تفعل  األسباب  هذه  إن 

خسائر  وقوع  دون  للحيلولة  عديدة  إجراءات  لفرض  والمثابر 

تؤثر سلبًا في سير المشروع والعمل على تخفيف آثارها في حالة 

وقوعها هذه اإلجراءات تأتي استجابة وتنفيذاً لمتطلبات وثيقة 

ن له في أحد  تأمين كل أخطار المقاولين التي تفرض على المؤمَّ

شروطها أن يتخذ على نفقته الخاصة كل االحتياطات المعقولة 

لتفادي وقوع الخسارة وإن مخالفة الجهة المنفذة لهذا الشرط 

الحق  يعطي  وربما  العقد  شروط  بأحد  إخالاًل  اعتباره  يمكن 
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التفكير مليًا قبل الموافقة على المطالبة  التأمين في  لشركة 

في حالة وقوع حادث وطلب تعويض عن الخسائر الناتجة.

وللتأكد من أن الجهة المنفذة للمشروع تلتزم بقواعد األمن 

والسالمة العامة بالنسبة ألعمال المشروع وبالنسبة للعمالة 

الموجودة يأتي دور شركة التأمين في الرقابة والمتابعة للتأكد 

من أن هذه اإلجراءات يتم تنفيذها بشكل مرٍض وسليم.

شروطها  أحد  في  تنص  المقاولين  أخطار  كل  تأمين  وثيقة  إن 

بشكل صريح على أنه يحق لشركة التأمين القيام بهذا اإلجراء 

إما من خالل موظفيها الفنيين أو من خالل معاينين خارجيين 

تقوم شركة التأمين بتعيينهم لهذا الغرض، حيث إن الشرط 

ن  المؤمَّ الخطر  وفحص  بالكشف  التأمين  لشركة  الحق  يعطي 

في أي وقت خالل فترة سريان عقد التأمين.

دعمًا  تأتي  التأمين  شركة  من  الدوري  الفني  الكشف  عملية  إن 

خالل  من  األخطار  تجنب  في  المنفذة  الجهة  لجهود  إضافيًا 

إرشادات وتوجيهات المعاين خالل عملية الكشف وتأتي أهمية 

المشروع  عناصر  كل  أن  من  للتأكد  أخرى  ناحية  من  المعاينة 

المقاولين  أخطار  كل  تأمين  وثيقة  ضمن  تأمينها  تم  التي 

متوافقة مع ما تم التصريح به في بداية المشروع وأن تكون قد 

أسقطت في جدول الوثيقة بشكل سليم، إضافة إلى التأكد من 

عدم وجود أي أعمال إضافية قد تم تلزيمها للجهة المنفذة، 

ولم يتم اإلبالغ عنها لتعديل مبلغ التأمين في الوثيقة المتمثل 

بقيمة المشروع األساسية بهدف احتساب قسط تأمين إضافي.  

لذا إن دور عملية المعاينة والكشف الدوري ال يقتصر فقط على 

التأكد من إجراءات األمن والسالمة بل لفحص عناصر المشروع 

الحقيقية والقيم  نة وإجراء عملية مطابقة بين قيمها  المؤمَّ

المصرح بها للتأكد من كفاية مبلغ التأمين ولتجنب أي تعارض 

عناصر  أحد  تعرض  حالة  في  الوثيقة  تفسير  في  فهم  وسوء 

المشروع ألي حادث قد يسفر عنه خسائر معينة.

إن العمل الحثيث للجهة المنفذة للمشروع على الربط الوثيق 

من  والمعنوية  المادية  الخطر  مؤثرات  بين  العالي  والتنسيق 

المشروع  طبيعة  حسب  تختلف  التي  المتاحة  السبل  كل  خالل 

ومعنوية  مادية  خسائر  المشروع  لتجنب  تأتي  وخصوصيته 

من  له  ن  المؤمَّ يجد  المادية  للخسائر  فبالنسبة  مختلفة 

يشاركه فيها وذلك من خالل إيفاء شركة التأمين بالتزاماتها 

بوثيقة  المطالبة  من  المغطى  الجزء  له  ن  المؤمَّ بتعويض 

آخر  المادية وهو بدوره يتحمل جزءاً  الخسائر  التأمين من هذه 

كمبالغ التحمل والخسائر التبعية التي غالبًا ما تكون مستثناة 

من وثيقة تأمين كل أخطار المقاولين.

الشركة  سمعة  كتضرر  األخطر  وهي  المعنوية  الخسائر  أما 

نتيجة  كبيرة  ألخطار  تعرضها  حالة  في  بها  الثقة  وفقدان 

بسهولة  ُتمحى  ال  السلبية  آثارها  فإن  اإلدارة؛  سوء  أو  اإلهمال 

جاهداً  يعمل  حيث  منفرداً  نتائجها  ليتحمل  له  ن  المؤمَّ ويبقى 

ليمحوها من الذاكرة محاواًل إعادة شركته إلى مكانتها السابقة 

في سوق العمل اإلنشائي.

سوف  وعندها  التأمين،  من  النوع  بهذا  الخاصة  التشريعات 

وإدراجه  التأمين  من  النوع  هذا  لتبني  التأمين  شركات  تتشجع 

ضمن برامجها.

ثقافة تأمينية
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يتعرض  التي  األخطار  وتعدد  تطور  مع  التأمين  ظهر 
ممتلكاته؛  على  أو  ذاته  على  سواًء  الزمن،  مر  على  اإلنسان  لها 

نتيجة  اإلنسان  لها  يتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر  كثرة  فمع 

البد  كان  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  قطاعات  أكثر  تطور 

من وجود آلية معينة لمجابهة تلك المخاطر والحد من آثارها.  

هو  والتأمين  بالتأمين.  اليوم  يعرف  أصبح  ما  إلى  التوصل  فتم 

الوسيلة التي يمكن من خاللها مواجهة المخاطر التي يتعرض 

سبيل  في  حياته  فترة  أثناء  أمواله  أو  ذاته  في  اإلنسان  لها 

التخفيف من حدتها... ولهذه الوسيلة أكثر من شكل كما هو 

معروف... ولقد مر التأمين بمراحل زمنية مختلفة حتى وصل 

سطح  على  اإلنسان  وجد  أن  فمنذ  اليوم؛  نراه  الذي  الشكل  إلى 

األرض بدأ يسعى لتأمين متطلباته الحياتية ويقلل ما استطاع 

من خسائره وآالمه. 

أين ومتى ظهرت أول وثيقة تأمين في التاريخ؟

تاريخ التأمين

الباحث م. حسام القصار
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أول وثيقة تأمين في التاريخ:

في  كان  المنفصلة  أو  الخاصة  التأمين  لعقود  ظهور  أول  إن 

ل عقد  جمهورية جنوة ِخالل القرن الرابع عشر الميالدي، وإن أوَّ

تأمين مكتوب فيها يعود إلى سنة 1347م. 

لها  تتعرض  كانت  التي  الجسيمة  البحرية  لألخطار  فنتيجة 

السفن في البحار في عهود المالحة األولى، ظهر التأمين البحري 

وكان  أصحابها.  على  آثارها  من  ويخفف  األخطار  تلك  ليجبر 

التعويض محصوراً آنذاك بتعويض صاحب البضاعة عما يصيب 

ن عليها من ضرر الغرق أو الحريق أو التلف. ويعد  بضاعته المؤمَّ

التأمين ظهوراً، حيث ظهر في القرن  أنواع  التأمين البحري أول 

البحرية  التجارة  الزدهار  نتيجة  وانتشر  الميالدي،  عشر  الرابع 

بين المدن اإليطالية ودول حوض البحر المتوسط. وأول تأمين 

تأمين  شركة  وأول  بإيطاليا،  لمبارديا  مدينة  في  ظهر  بحري 

أول  إن  القول:  يمكننا  وعليه  بإنجلترا.  لندن  في  أسست  بحري 

وثيقة تأمين ظهرت في التاريخ كانت هي وثيقة التأمين البحري 

ل صورة ظهرت  أوَّ الـرابع عشر، والتي يمكن اعتبارها  القرن  في 

للتأمين الحديث.

وجود  الحين،  ذلك  في  البحري  التأمين  انتشار  في  ساهم  ومما 

كان  الذي  الجسيمة«  المخاطر  »عقد  يسمى  الُعقود  من  نوع 

عقد  عن  عبارة  هو  والذي  وأثينا،  روما  في  قبل  من  معروفًا 

التاريخ.  في  للتأمين  رسمي  عقد  أول  يعد  الذي  البحري  القرض 

وفحواه أن يقترض صاحب السفينة مبلغًا من المال إلصالحها 

العقد،  هذا  بموجب  الشحنة،  صاحب  يحصل  أن  أو  وتجهيزها، 

الشحنة،  منها  ن  تتكوَّ التي  البضاعة  ثمن  به  يسدد  مبلغ  على 

وتكون السفينة أو شحنتها في الحالتين ضامنة السترداد مبلغ 

إذا  أو  السفينة  غرقت  إذا  أنه  العقد  ويشترط  وفوائده.  القرض 

ا إذا وصلت سالمة،  تلفت شحنتها، ال يسترد المقرض شيئًا، أمَّ

التزم المقترض ِبرد مبلغ القرض مع فائدته الباهظة.

العقيدة  في  محرم  ربا  من  العقد  هذا  نه  يتضمَّ لما  ونظراً 

غير  عقداً  ة  الكاثوليكيَّ الكنيسة  اعتبرته  فقد  ة؛  المسيحيَّ

ومنها  الُقروض  جميع  في  الفائدة  اشتراط  وحرمت  شرعي، 

آنذاك  البابا  البحري، وذلك بمقتضى مرسوم صادر عن  القرض 

اسع سنة 1234م. غريغوري التَّ

نجم عن فتوى البابا ظهور نظام جديد آخر لمواجهة المخاطر 

البحرية، يشابه عقود التأمين الحالية إلى حٍد بعيد، ألنه يتضمن 

يقوم  الجديد  النظام  هذا  األساسية.  التأمين  عقد  عناصر  كل 

شخص  يتَّفق  حيث  فاسخ.  شرٍط  على  ق  ُمعلَّ بيٍع  عقد  على 

شراء  على  الحالية(  التأمين  شركة  يشابه  ما  أي  ن،  )الُمؤمِّ

العوض  )شبيه  يدفعه  بثمن  بضائع  من  عليها  وما  السفينة 

الخطر(،  وقوع  )أي  سالمة  البضاعة  تصل  لم  إذا  الحالي(  المالي 

وصلت  إذا  مفسوخًا  البيع  عقد  يكون  حيث  فاسخ،  شرٍط  على 

د صاحب السفينة  السفينة سالمًة إلى ميناء الوصول، مع تعهُّ

ن لُه( بدفع مبلغ معيَّن متفق عليه للمشتري  )أي البائع ـ الُمؤمَّ

القسط في  المخاطرة )ما يشابه  ن( مقابل تحمله هذه  )الُمؤمِّ

التأمين الحالي(. 

رت  ثم انتشرت فكرة التأمين بين تجار المدن اإليطالية، وتطوَّ

أسس  البحري  للتأمين  ووضعت  بعد،  فيما  ملحوظًا  تطوراً 

نظام  أول  هو  قانوني  نظام  تضمنها  منظمة  وقواعد  ومبادئ 

البحري سمي »أوامر برشلونة« سنة 1435م،  للتأمين  معروف 

وإجراءاته  وقواعده  البحري  التأمين  عقد  عناصر  على  اشتمل 

ومحاكم فض نزاعاته... 

األشكال البدائية للتأمين:

إذا رجعنا في التاريخ إلى الوراء نجد أنه قد ظهرت قبل هذا العقد 

األلفيتين  منُذ  الـ14(،  القرن  في  البحري  التأمين  وثيقة  قبل  )أي 

الثالثة والثانية قبل الميالد، أشكال أخرى لنقل وتوزيع المخاطر 

والمكتشفات  الدالئل  تشير  حيث  وبابل،  الصين  من  كٍل  في 

كانوا  والصين  بابل  في  القدماء  التجار  بعض  أن  إلى  األثرية 

يوزعون البضائع على أكثر من سفينة لتقليل الخسائر في حال 

نظامًا  البابليون  ر  طوَّ فقد  وكذلك  سرقتها.  أو  السفينة  غرق 

تأمينيًا تم ذكره في شريعة حمورابي الشهيرة نحو سنة 1750 

ق.م، ُطبٍّق في بالد ما بين النهرين وفي بعض بلدان حوض البحر 

للتاجر  يحق  كان  فقد  النظام؛  لهذا  ووفقًا  ط.  المتوسِّ األبيض 

تاريخ التأمين
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تاريخ التأمين

للدائن  يدفع  أن  تجارته  لتمويل  المال  من  مبلغًا  اقترض  الذي 

وصولها  لحين  البضاعة  لسالمة  ضمانته  لقاء  إضافيًا  مبلغًا 

البضائع  حمولة  ضياع  حال  في  القرض  يلغى  أن  على  هدفها،  إلى 

من  أنها  حمورابي،  شريعة  اعتبار  يمكن  وبذلك  سرقتها.  أو 

ل الشرائع في العالم التي تضمنت ما ينص على اعتماد نظام  أوَّ

لحماية التجار من المخاطر.

 

جانب من اللوح الذي ُنقشت عليه شريعة حمورابي، التي نصت 

على اعتماد نظاٍم لحماية التجار من المخاطر

القدامى،  المصريين  عند  أيضًا  القديمة  التأمين  صور  ومن 

والتي  والدفن،  القبور  وبناء  التحنيط  مراسم  ارتفاع  وبسبب 

كانت من ضمن الطقوس الدينية لديهم، أن أسسوا جمعيات 

تقوم بتلك المراسم لمن يعجز ذووه على تحمل تلك النفقات 

الباهظة، مقابل أقساط أو اشتراكات سنوية يدفعها للجمعية 

خالل حياته.

ة األولى قبل الميالد )في  وابتكر أبناء جزيرة »رودس«، في األلفيَّ

»المتوّسط  باسم  عرف  تأمينيًا  نظامًا  تحديداً(،  ق.م   916 عام 

من  مجموعة  يقوم  حيث  العامة«،  الخسارة  »نظام  أو  العام« 

في  معًا  بضائعهم  شحن  لضمان  المال  من  مبلغ  بدفع  التجار 

سفينة واحدة، حيث إن المبالغ المجمعة تستخدم إليفاء ديون 

أي تاجر تأذت بضائعه، أو فقدت أثناء الشحن مهما كان السبب 

البحر  في  البضاعة  من  جزء  إلقاء  أو  سرقة،  غرق،  )عاصفة، 

بغرض تخفيف الحمولة...(، ما يعني توزيع الضرر على الجميع. 

ويمكننا تشبيه ذلك حاليًا بالتأمين التكافلي أو التعاوني.

نحو  قبل  الصين  في  وجد  ما  أيضًا  التعاوني  التأمين  صور  ومن 

الذين يقطنون في  يتفق عدد من األسر  بأن  خمسة آالف سنة، 

معًا،  المتالصقة  ومتاجرهم  بيوتهم  ربط  على  عائمة  بيوت 

حيث إذا تعرض أحدها للغرق أو الضرر تقاسموا الخسائر بشكل 

مشترك.  

على  تعمل  التي  الجمعيات  بعض  قيام  القديمة  روما  وعرفت 

وتقديم  الوفاة،  عند  ماديًا  العسكريين  أعضائها  أسر  مساعدة 

راتب للباقين أحياًء منهم، وذلك مقابل اشتراٍك محدد يؤديه 

العضو أثناء خدمته. وهذا ما يشابه نظام التأمينات االجتماعية 

المعروف حاليًا.

ومن روما انتقلت األفكار التأمينية إلى الفينيقيين، ومنهم إلى 

يشترك  مجمعات  أسست  حيث  إيطاليا،  شمال  اللومبارديين 

قد  التي  الخسائر  لتخفيف  البضائع  أصحاب  التجار  تمويلها  في 

يتعرض لها أي صاحب بضاعة منهم عند نقلها بحراً.

ولقد عرف العرب قبل اإلسالم من صيغ التأمين التعاوني؛ تأمين 

منها  خلدون(.  ابن  )مقدمة  صورة  من  وبأكثر  الممتلكات، 

والصيف  الشتاء  رحلتي  في  القافلة  أعضاء  عليه  يتفق  كان  ما 

أو  تجارته  تبور  من  أو  يموت(  )أي  جمله  َيْنُفْق  مْن  تعويض  على 

تخسر أو تتلف نتيجة نفوق جمله أثناء الرحلة من أرباح التجارة 

الناجمة عن الرحلة. وذلك بأن يدفع كل عضو نصيبًا بنسبة ما 

حققه من أرباح أو بنسبة رأسماله في الرحلة حسب الحال. 

قديمًا  عرفت  التعاوني  للتأمين  عديدة  أشكال  ظهرت  كما 

تقوم على تشكيل جمعيات تعاونية أو عقد اتفاقات بين التجار 

البحار،  وراء  من  والتصدير  االستيراد  بأعمال  يقومون  الذين 

حيث يعوضون من تصيبه خسارة منهم أو ضرر في بضاعته أو 

نقص في رأسماله، من خالل ما اتفق عليه، وهم بذلك يتبادلون 

التأمين على أخطار بعضهم البعض..    

أشكال التأمين األكثر تطوراً:

البري،  التأمين  أشكال  بعض  ظهرت  البحري  التأمين  بعد 

التأمين ضد الحريق الذي كان أصاًل في بريطانيا، ولكن  وأهمها 

على شكل نقابات تعاونية تكافلية، حيث كانت تعطي ألعضائها 

منتصف  في  ولكن  أمالكهم.  احتراق  حال  في  مناسبة  إعانة 

نشب  عندما  1666م،  سنة  في  وتحديداً  عشر،  السابع  القرن 

حريق لندن الشهير وما تبعه من خسائر مادية كبيرة جداً، برزت 

»التأمين  صوره  أولى  وكانت  البري،  التأمين  إلى  الملحة  الحاجة 

تأمين  شركة  ل  أوَّ تأسيس  تم  1681م  عام  وفي  الحرائق«.  ضد 

ضدَّ الحريق. ومن إنكلترا انطلق هذا النوع من التأمين إلى بلدان 

ل شركة للتأمين  عديدة، ومنها فرنسا، والتي تأسست فيها أوَّ
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النوع  ذلك  تطور  ثم  1750م.  سنة  في  الحريق  مخاطر  ضد 

نظم  به  وصدرت  بحت،  تجاري  طابع  له  وأصبح  التأمين،  من 

وصكوك إدارية تختلف باختالف أوضاع البالد. ومع نهاية القرن 

الثامن عشر انتشر التأمين ضدَّ الحريق في بلدان أوروبا وأمريكا 

وفق الصيغة المعروفة حاليًا.

 

ضدَّ  التأمين  نظام  ظهور  سبب  كان  الذي  الكبير  لندن  حريق 

الحريق

وفي إنكلترا أيضًا، وفي أواخر القرن السابع عشر، وفي مدينة لندن 

تحديداً، ونظراً ألهميتها كمركز تجاري عالمي في ذلك الوقت، 

»مقهى  عرف  البحري؛  التأمين  على  الطلب  الرتفاع  ونتيجة 

البحرية  التجارية  األعمال  أصحاب  فيه  يلتقي  كمكان  لويد« 

والشحن، والذين يرغبون بتأمين بضائعهم وسفنهم... ويعد 

هذا أول شكل شبه رسمي لشركات التأمين، وصدرت في ذلك 

الوقت قرارات حكومية لتنظيم هذا النوع من التأمين. وهذا ما 

باسم  عرفت  رسمية  غير  ائتمانية  سوق  تأسيس  على  ساعد 

ة للتأمين والشحن،  »لويدز لندن«، تضم شركات ومشاريع عدَّ

وشركات أُخرى مرتبطة بها.

 

ل شركات التأمين البحرّي مقهى لويد، أوَّ

وبالعودة بالتاريخ إلى الوراء قلياًل إلى عام 1583م، وفي بريطانيا 

الكنيسة  ولكن  الحياة.  على  للتأمين  وثيقة  أول  ظهرت  أيضًا، 

التأمين عماًل  النوع من  في الكثير من أنحاء أوروبا اعتبرت هذا 

منافيًا لألخالق وللدين، ونوعًا من المقامرة على حياة اإلنسان، 

عشر  الرابع  لويس  الملك  أصدره  ملكي  بأمر  فرنسا  في  م  وُحرِّ

وبعد  عشر،  الثامن  القرن  في  بعد،  فيما  ولكن  1681م...  سنة 

أن أصبح من الُممكن تحديد درجة احتمال خطر الوفاة وتحديد 

أقساط التأمين على الحياة على أُسس علمية وفنية، تأسست 

ل شركة تأمين من هذا النوع في إنكلترا هي »مكتب المجتمع  أوَّ

الُمتحاب للتأمين الدائم« في عام 1706م، تلتها في عام 1762م 

كما  الُمنصف«،  الحياة  تأمين  »مجتمع  هي  أُخرى  تأميٍن  شركة 

ة للتأمين على الحياة سنة 1787م  ل شركة فرنسيَّ تأسست أوَّ

ة للتأمين«. ولكن هذا التأمين لم يبدأ  باسم »الشركة الملكيَّ

ومع   .1774 عام  في  إال  حاليًا  معروف  هو  كما  النظامي  بشكله 

الثورة الصناعية في أوربا التي قامت في نهاية القرن الثامن عشر 

أقبل الكثيرون على هذا النوع من التأمين على الحياة. 

حوادث  من  تسببه  أن  يمكن  وما  الصناعية،  اآلالت  تطور  ومع 

للعاملين عليها قد تصل إلى حد الموت، ظهرت فكرة التأمين 

الحوادث  ضد  للتأمين  مكتب  أول  تأسس  حيث  الحوادث،  ضد 

في  إنكلترا  في  الحديدية  بالسكة  المسافرون  لها  يتعرض  التي 

التأمين معًا.  ُتباع بطاقات السفر وبطاقات  عام 1848، وكانت 

ثم تطورت الفكرة حتى شملت التأمين ضد الحوادث الشخصية 

وكل األمراض.

ضد  التأمين  منها  للتأمين،  أخرى  أشكال  ظهرت  بعد  وفيما   

خيانة األمانة، وكذلك التأمين على المسؤولية نتيجة التغييرات 

االقتصادية والتطورات الناجمة عن الثورة الصناعية، بما فيها 

البري  النقل  ووسائل  والسيارات،  الميكانيكية،  اآلالت  انتشار 

أنشطة  في  زيادة  من  التطّور  ذلك  رافق  وما  والجوي،  والبحري 

دعاوى  وكثرة  الحوادث،  كثرة  ثم  ومن  وفعالياته،  اإلنسان 

المسؤولية المدنية عن اإلصابات التي تحدث للغير. ما دفع ذلك 

إلى ُظهور نظام التأمين ضدَّ المسؤولية الناتجة عن استخدام 

السيارات،  حوادث  ضدَّ  التأمين  )مثل:  الحديثة  المدنية  وسائل 

والتأمين ضدَّ المسؤولية عن الحوادث التي تقع للعمال بسبب 

آالت وأدوات العمل(، حيث يقوم أصحاب األعمال بالتأمين ضد 

مسؤوليَّتهم بسبب تلك الحوادث، أو بتأمين عمالهم مباشرة 

وفي  بعملهم.  قيامهم  أثناء  لها  يتعرضون  التي  الحوادث  ضد 

الحوادث،  ضدَّ  التأمين  شركات  أولى  تأسست  1848م  عام 

األضرار  لضمان  الحديدية«،  السكك  ركاب  تأمين  »شركة  وهي 

شركة  وهي  القطارات،  ضحايا  نسب  ارتفاع  بسبب  الحاصلة 

إنكليزية.

تطور التأمين في بعض دول العالم:

تاريخ التأمين
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تاريخ التأمين

العلمية  التطورات  مع  ملحوظ  بشكل  التأمين  ر  تطوَّ

والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية خالل القرن العشرين، 

حيث غدا مرافقًا ألغلب النشاطات اإلنسانية، والسيَّما في مجال 

الحرة  المهن  أرباب  تأمين  وخاصة  المسؤولية،  ضدَّ  التأمين 

والُمحامين  المعماريين  والمهندسين  والصيادلة  )كاألطباء 

أخطائهم.  عن  الناشئة  المدنية  المسؤولية  من  وغيرهم( 

قبل،  من  معروفٌة  تكن  لم  للتأمين  أُخرى  صوٌر  وظهرت 

استخدام  أخطار  من  والتأمين  الذرية،  المخاطر  من  كالتأمين 

الحاسبات اآللية اإللكترونية..إلخ.

أوروبية عدة  التاسع عشر، أطلقت حكومات  القرن  أواخر  ومنذ 

من  ألمانيا  وتعد  والعجز،  المرض  ضدَّ  وطنية  تأمينية  برامج 

الدول الرائدة في هذا المجال، حيث بدأت بتطبيق مشاريع خيرية 

ات من القرن  في ُكلٍّ من بروسيا وسكسونيا ُمنُذ عقد األربعينيَّ

األلماني  الُمستشار  أدخل  منه  الثمانينيات  وخالل  المذكور، 

الحوادث،  ضدَّ  والتأمين  العجزة،  معاشات  نظام  »بسمارك« 

دول  من  تكون  ألن  بألمانيا  حدا  الذي  األمر  الطبية،  والِرعاية 

الرفاهية. 

قانون  عبر  التأمين  ينظم  األمريكية  المتحدة  الواليات  وفي 

باسم  المشهور  1945م  سنة  الصادر  فيرگسون  گ  ماكاران 

شركات  يعفي  فدرالي  قانون  وهو   ،»15 رقم  العام  »القانون 

وأول  االتحادية...  والقوانين  التنظيمات  أغلب  من  التأمين 

وفي  1851م.  سنة  نيوهامشير  في  تعيينه  تم  تأميني  ٍض  مفوَّ

سوق  إلصالح  فرانك  »دود  قانون  الكونغرس  أصدر  2010م  عام 

وأنشئ  المستهلك«،  وحماية  ستريت  وول  في  المالية  األوراق 

صالحية  به  أُنيطت  الذي  الفدرالي«،  التأمين  »مكتب  بموجبه 

أُنشئ  كما  التأمين.  شركات  أعمال  جوانب  جميع  ُمراقبة 

ِبموجبه مجلس رقابة االستقرار المالي المكَلف مراقبة أسواق 

الخدمات المالية، بما فيها شركات التأمين...

والقرارات  واللوائح  األحكام  كل  تجميع  تمَّ  فقد  فرنسا؛  وفي 

هذا  ن  تضمَّ 1976م،  سنة  واحد  قانون  في  بالتأمين  المتعلِّقة 

القانون كاًل من أحكام قانون التأمين الصادر في 1930م، وأحكام 

ة  عدَّ صدرت  وقد  1967م.  في  الصادر  البحري  التأمين  قانون 

القوانين:  هذه  أهم  ومن  القانون،  هذا  أحكام  بتعديل  قوانين 

ة،  الطبيعيَّ المخاطر  عن  بالتعويض  الخاص  1982م  قانون 

والشفافية  لهم  ن  المؤمَّ إعالم  تدعيم  بهدف  1985م  وقانون 

1985م  وقانون  األموال،  وتكوين  الحياة  على  التأمين  ُعقود  في 

وأخيًرا  الُمرور.  حوادث  ضحايا  تعويضات  تحسين  إلى  الهادف 

الفرنسي  التأمين  تقنين  تطويع  إلى  الهادف  1989م  عام  قانون 

الفتتاح السوق األوروبية.

ة  عت في بريطانيا عدَّ ا التأمين في المملكة المتحدة؛ فقد شرَّ أمَّ

أنظمة وقوانين على نحٍو واسع في أوائل القرن العشرين )1911م(، 

التأمين الوطني«، الذي منح الطبقة العاملة  من أبرزها »قانون 

ل نظام تأميني مساهم ضدَّ المرض والبطالة، ثم  البريطانية أوَّ

الثانية بفضل »تقرير  العالمية  الحرب  ع بشكل مكثف بعد  وسِّ

بڤريدج«، الذي أدخل البالد في عداد دول الرفاهيَّة.

تنظيم  المتحدة  المملكة  في  المالية  الخدمات  هيئة  وتتولى 

مجلس  محل  حلَّت  أن  بعد  2005م  عام  منذ  التأمين  شؤون 

البريطانية  القوانين  أبرز  ومن  للتأمين،  العامة  المعايير 

1973م  لسنة  التأمين  شركات  قانون  بالتأمين  المتعلِّقة 

ة  عدَّ أجرى  الذي  2012م  سنة  وقانون  1982م،  لسنة  ونظيره 

إصالحات لنظام الضمان.

وفي البلدان العربية:

والعالم  اإلسالمي  المشرق  بلدان  إلى  التجاري  التأمين  أُدخل 

الشركات  خالل  من  الميالدي  عشر  التاسع  القرن  في  العربي 

البريطانية واإليطالية وغيرها، حيث كانت تلك الشركات تقوم 

بالتأمين على البضائع المجلوبة من البلدان األوروبية بوساطة 

ن  تؤمِّ وكانت  بلداننا،  في  المقيمين  األجانب  التجاريين  الوكالء 

أيضًا على حياة أفراد الجاليات األجنبية وممتلكاتهم.

بدأ  الذي  للتأمين،  اعتماداً  العربية  البلدان  أقدم  مصر  وتعد 

بتنظيم التأمين البحري من خالل قانون التجارة البحري الصادر 

سنة 1883م، والذي حلَّ محّله الحقًا قانون التجارة البحرية عام 

1990م. وقد ظلَّت األنواع اأُلخرى من التأمين بال تنظيم تشريعي 
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عقد  تنظيم  تضمن  الذي  الحالي  المدني  القانون  صدور  حتى 

التأمين متأثراً بقانون التأمين الفرنسي الصادر سنة 1930م. 

بأنواع  الخاصة  التشريعات  بعض  ُصدور  إلى  الحاجة  دعت  وقد 

معينة من التأمين جعلها القانون إجبارية حمايًة لبعض الفئات، 

وأمراض  حوادث  عن  الناشئة  المسؤولية  ضدَّ  التأمين  ومنها 

نتها قوانين  المهنة، وغيرها من المخاطر االجتماعية التي تضمَّ

التأمين االجتماعي.

ع  التأمين في مصر، تدخل المشرِّ ومع توسع نشاطات شركات 

ل  أوَّ كان  وقد  التأمين،  هيئات  على  واإلشراف  الرقابة  لتنظيم 

لسنة   92 رقم  القانون  بُمقتضى  الصدد  هذا  في  تشريعي  تدخل 

التأمين،  شركات  بتأميم  قانون  صدر   1960 عام  وفي  1939م. 

ُثم تبع ذلك إنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين لتضم 

سياسة  وإثر  بينها.  العمل  وتنسيق  التأمين  شركات  جميع 

بشأن  1975م  ِلسنة   119 رقم  القانون  صدر  االقتصادي  االنفتاح 

سنة  الجمهورية  لرئيس  قرار  صدر  كما  التأمين،  شركات 

محل  ِلتحل  للتأمين  العامة  المصرية  الهيئة  بإنشاء  1976م 

 10 رقم  القانون  ذلك  بعد  صدر  ُثمَّ  للتأمين.  العامة  المؤسسة 

ِلسنة 1981م الذي ألغى القانون والقرار السابقين ليحل محلهما 

قانون اإلشراف والرقابة على التأمين. وفي منتصف التسعينيات 

ونتيجة لمتطلبات سياسات اإلصالح االقتصادي وتحرير السوق 

رقم  القانون  بموجب  1981م  ِلسنة   10 رقم  القانون  تعديل  تمَّ 

ليسمح  1998م  عام  ثانيًة  تعديله  تمَّ  ُثمَّ  1995م،  ِلسنة   91

رقم  القانون  صدر  وأخيراً،   .%100 لنسبة  تصل  أجنبية  بمشاركة 

بين  تجمع  التي  التأمين  شركات  ألزم  والذي  2008م  لسنة   118

نشاطّي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بأن تفصل بينهم 

خالل سنتين من تاريخ ُصدور القانون.

ع للضمان البحري في القانون البحري،  وفي لبنان تعرض الُمشرِّ

صدور  قبل  تشريعي  تنظيم  له  يكن  فلم  البري  التأمين  أما 

الموجبات  قانون  جاء  وقد  الحديثة.  القانونية  المجموعات 

وضمان  للتأمين،  العامة  األحكام  تناول  الذي  اللبناني  والعقود 

أن  المالحظ  ومن  الحوادث.  وضمان  الحياة  وضمان  الحريق 

اللبناني لم يهتم بالضمان اإلجباري عن طوارئ العمل  القانون 

بإصدار  حديثة  مرحلة  في  إلَّا  غيرها  أو  المهنة  أمراض  عن  أو 

قانون الضمان االجتماعي بمرسوم عام 1963م، مع مالحظة أن 

هذا الضمان يدخل في إطار الضمان االجتماعي، وليس الضمان 

الخاص الذي يتم بين األشخاص وشركات التأمين. أما بالنسبة 

للضمان اإلجباري عن حوادث السيارات فالمالحظ أنَُّه لم يدخل 

ز التنفيذ إلَّا بعد 26 سنة، وتحديداً في عام 2003.  حيِّ

كشركة  1960م،  سنة  للتأمين  شركة  تأسست  الكويت  وفي 

في  والغاز  النفط  لقطاع  الحيوية  التأمين  مجاالت  في  رائدة 

كل  تنفيذ  تأسيسها  من  الهدف  وكان  العربي.  الخليج  منطقة 

أعمال وأنواع التأمين، إضافة إلى القيام باستثمار رؤوس األموال 

والموجودات المنقولة وغير المنقولة.

وفي سورية بدأ التأمين من خالل عدة شركات ووكاالت عربية 

شركة  أول  وتأسست  شركة،   77 على  عددها  يزيد  وأجنبية 

تأمين باسم شركة الضمان عام 1952. ولكن تم تأميم جميع 

شركات التأمين العاملة في سورية في عام 1961، وبقيت شركة 

ملكيتها  آلت  أن  بعد  سورية  في  وحيدة  تأمين  شركة  الضمان 

السورية  العامة  المؤسسة  أسم  عليها  وأطلق  للدولة، 

العربي إلعادة  للتأمين. وفي عام 1974 تأسست شركة االتحاد 

التأمين. 

وبهدف تنظيم قطاع التأمين في سورية وتطويره، وتعزيز دور 

صناعة التأمين وضمان األشخاص، تم في عام 2004 إنشاء هيئة 

اإلشراف على التأمين.

وفي عام 2006 تأسست 7 شركات تأمين خاصة في سورية، تالها 

التأمين، وذلك  السوري لشركات  االتحاد  في عام 2007 تأسيس 

وفي  الجهات.  مختلف  لدى  وتمثيلهم  أعضائه  مصالح  لرعاية 

للتأمين  إحداها  تأمين جديدة  3 شركات  العام نفسه تأسست 

إحداهما  للتأمين  شركتان  تأسست   2008 عام  وفي  التكافلي، 

للتأمين التعاوني، ومن ثم يوجد حاليًا في سوق التأمين السوري 

14 شركة تأمين، واحدة منها فقط حكومية.

تاريخ التأمين
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الوثيقة(  صدور  )قبل  التأمين  يبدأ  أن  قبل  يبدأ  االكتتاب  
االكتتاب  عملية  وتمثل  الحادث،  يحدث  أن  بعد  والتعويضات 

أهم وأخطر وظيفة، وتعتمد عملية االكتتاب عند وضع السعر 

على البيانات االكتوارية، لذلك يرى العديد من خبراء التأمين أن 

االكتتاب ليس فقط جزءاً من التأمين ذاته، فمن دون االكتتاب 

ال يكون هناك تأمين.

بل  الوظائف،  أهم  من  التأمين  مجال  في  االكتتاب  عملية  وتعد 

هي سر نجاح الشركة أو فشلها ألن أي خطأ في قبول أخطار كان 

من المفروض رفضها أو تقييم الخطر بدرجة أقل من الحقيقة 

تغطية  عن  المحصلة  األقساط  كفاية  عدم  إلى  يؤدي  سوف 

للتعبير  االكتتاب  مصطلح  ويستخدم  المدفوعة،  التعويضات 

وُيطلق  التأمين،  شركة  بوساطة  التأمين  وثيقة  صدور  عن 

الخطر  التأمين  شركة  جانب  من  قبوله  تم  الذي  الخطر  على 

المكَتتب فيه، أما الموظف المختص بعملية االكتتاب فيسمى 

المكتِتب. 

مفهوم االكتتاب 

يقصد باالكتتاب تحديد التغطيات التأمينية التي سيتم قبولها 

وتحديد شروط االتفاق على منح هذه التغطية وقيمة القسط، 

إلى االكتتاب بنظرة أكثر شمولية بحيث يمكن  النظر  ويمكن 

أن تعرفه بأنه ذلك النشاط الذي يضمن لشركة التأمين النجاح 

من الناحية المالية ومن وجهة النظر اإلدارية يعد االكتتاب ليس 

مجرد وظيفة الختيار أو انتقاء األخطار التي تتم ممارستها من 

التأمينية  التغطيات  ماهية  ليشمل  يمتد  بل  المكتتب  جانب 

التي يمكن أن تقدمها شركة التأمين ومن العمالء المرتقبون.

لنجاح  والمحددة  الحيوية  الوظائف  من  االكتتاب  وظيفة  وتعد 

واستمرار شركة التأمين إذ إن تحقيق نتائج مرضية من النشاط 

االكتتابي سوف يساعد على تحقيق المزيد من األرباح والنمو.

وظائف  تؤدي  التأمين  هيئات  أو  منظمات  أن  من  الرغم  وعلى 

واإلنتاج  التسويق  االكتواري،  العمل  مثل  االكتتاب  خالف  أخرى 

إال أن كل هذه الوظائف أو األنشطة تعتمد بصورة أو بأخرى على 

قرارات االكتتاب.

ما االكتتاب في التأمين؟ 

سؤال يتكرر طرحه
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زاوية قانونية

عقد التأمين الجوي

أواًلـ التعريف بعقد التأمين الجوي وخصائصه:   

بخالف عقود التأمين البحري والبري التي خصها المشّرع السوري 

وقانون  البحرية  التجارة  قانون  من  كل  في  به  خاصة  بأحكام 

بعقد  خاصة  نصوص  أي  من  السورية  التشريعات  خلت  السير، 

التأمين الجوي ليبقى ذلك العقد خاضعًا لألحكام العامة للعقود 

التي  التأمين  المدني، وألحكام عقد  القانون  الواردة في نصوص 

المدني  القانون  من   )737 حتى   713( المواد  بنصوص  وردت 

التأمينية  األعراف  إلى  إضافة  التأمين،  أنواع  من  واحداً  باعتباره 

الخاصة بالتأمين الجوي التي استقر العمل بها في هذا الميدان. 

وقد عّرف المشرع عقد التأمين بنص المادة )713( من القانون 

ن  ن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّ المدني بأنه: »عقد يلتزم المؤمِّ

من  مبلغًا  لمصلحته  التأمين  اشترط  الذي  المستفيد  إلى  أو  له 

بقلم المستشار القانوني لالتحاد السوري لشركات التأمين
المحامي األستاذ: عمر غباش
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المال أو إيراداً مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث 

دفعة  أي  أو  قسط  لقاء  وذلك  بالعقد،  المبين  الخطر  تحقق  أو 

ذلك  من  وانطالقًا  ن«.  للمؤمِّ له  ن  المؤمَّ يؤديها  أخرى  مالية 

التعريف يمكن تعريف عقد التأمين الجوي بأنه »ذلك النوع من 

عقود التأمين الذي يغطي المخاطر التي تتعرض لها الطائرة أو 

الحمولة والناتجة عن حوادث تشغيل أو صيانة أو إصالح أو صنع 

وتشير  عنها«.  والمسؤولية  الجوي  النقل  حوادث  أو  الطائرات 

هذا  أن  إلى  التأمين  سوق  في  المتداولة  الجوي  أمين  الت  وثائق 

العقد يغطي بصورة رئيسة األخطار التالية: 

تلحق  قد  التي  األضرار  ويشمل  الطائرة:  جسم  على  التأمين    -

داخل  وقوفها  أو  تجوالها  أو  الطيران  أثناء  الطائرة  بهيكل 

المطار، حيث تتحمل شركة التأمين دفع تعويض محدد مسّبقًا 

األضرار  التغطية  من  عادة  ويستثنى  التأمين  عقد  بنود  في 

الطائرة لالختطاف ما  أو تعرض  الحربية  العمليات  الناجمة عن 

لم يتم االتفاق على شمولها بالتأمين بشكل مستقل. 

-  تأمين المسؤولية المدنية تجاه الركاب: ويغطي األضرار التي 

ن له في ماله نتيجة التزامه قانونًا تجاه ركاب  قد تلحق بالمؤمَّ

الطائرة في حال وفاة أحدهم أو إصابته في أثناء وجوده على متن 

راكب  كل  عن  للتعويض  األقصى  الحد  تحديد  ويتم  الطائرة، 

ضمن وثيقة العقد. 

المبالغ  ويغطي  الجوية:  الشحنات  عن  المسؤولية  تأمين   -

ن له بأدائها قانونًا نتيجة أي  التي قد يلتزم الناقل الجوي المؤمَّ

عمليات  أثناء  في  حادث  بسبب  الجوية  للشحنات  تلف  أو  فقد 

التحميل والنقل أو التفريغ من الطائرة وإليها. 

يتم  حيث  الثالث:  الطرف  تجاه  المدنية  المسؤولية  تأمين   -

ن له عن كل المبالغ التي يلتزم بسدادها قانونًا  تعويض المؤمَّ

الطائرة  ركاب  غير  من  الثالث  الطرف  تجاه  تعويضات  بوصفها 

عما قد يلحق بهم من وفاة أو أضرار جسدية أو مادية، بسبب 

سقوط  نتيجة  أم  مباشراً  أكان  سواء  الطائرة  عن  ناجم  حادث 

شيء منها، ويستثنى عادة من هذا التأمين األضرار الناجمة عن 

سقوط الطائرة. 

ويغطي  المطارات:  لمشّغلي  المدنية  المسؤولية  تأمين   -

نتيجة  المطارات  بمشّغلي  تلحق  قد  التي  األضرار  التأمين  هذا 

التزامهم بالتعويض عن األخطار التي قد تتسبب بها النشاطات 

المختلفة التي تتم في المطارات. 

خصائص عقد التأمين الجوي:

شركة  بين  والقبول  اإليجاب  بتبادل  ُيبرم  فهو  الرضائية:   -

بوثيقة  العقد  إثبات  يتم  أن  على  التأمين،  وطالب  التأمين 

مكتوبة تتضمن أطراف العقد وشروطه. 

- عقد ملزم لجانبين: حيث يرتب العقد التزامات متقابلة على 

كل من طرفيه. 

له  ن  بالمؤمَّ التأمين  شركة  عالقة  تحمل  احتمالي:  عقد   -

احتمال الربح والخسارة بالنسبة إلى كل من الطرفين. 

ن  المؤمَّ الخطر  ضمان  التأمين  شركات  تتولى  إذ  زمني:  عقد   -

منه مدة محددة تبدأ وتنتهي بتاريخ محدد. 

له  ن  المؤمَّ عاتق  على  يقع  حيث  النية:  حسن  عقود  من  عقد   -

ن منه، ومن ثم  واجب إجراء ما يلزم لتجنب وقوع الخطر المؤمَّ

ن له في هذا المجال  فإن أي سوء نية أو تحايل قد يقع من المؤمَّ

يعني بالضرورة إلحاق خسارة غير مقبولة بشركة التأمين. 

زاوية قانونية
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ن:  ن له والمؤمِّ ثانيًاـ التزامات المؤمَّ

ن له:  1ـ التزامات المؤمَّ

التأمين  طالب  على  بالخطر:  المتعلقة  البيانات  عن  اإلعالن    -

الجوي أن يزود شركة التأمين بجميع البيانات التي تتعلق بالخطر 

ن منه والتي من شأنها أن تتيح لشركة التأمين الوقوف  المؤمَّ

له،  المناسب  البدل  وتقدير  ستؤمنه  الذي  الخطر  حقيقة  على 

الجوي.  التأمين  عقد  إبرام  عملية  سياق  في  األمر  هذا  ويتم 

وتتضمن تلك البيانات عادة بيانات عن الطائرة من حيث جهة 

الصنع وسنته والنوع وعدد المقاعد، وأماكن التسجيل وبيانات 

والقيمة  وسنته،  صنعها  وجهة  وعددها  محركاتها  نوع  عن 

والنطاق  ألجله،  تستخدم  الذي  والغرض  للطائرة،  اإلجمالية 

األخرى  البيانات  وجميع  فيه،  تشغيلها  سيتم  الذي  الجغرافي 

ذات الصلة. 

- اإلعالن عن الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر خالل مدة 

من  الجوي  التأمين  مجال  في  االلتزام  هذا  تكريس  تم  العقد: 

خالل وثائق التأمين المبرمة وعقوده وبعض نصوص تشريعات 

التأمين الوطنية كالتشريعين اللبناني والفرنسي، وبموجب هذا 

ن له أن ُيعِلم شركة التأمين مسبقًا بكل ما  االلتزام على المؤمَّ

عن  ناجمًا  أكان  سواء  منها  ن  المؤمَّ األخطار  يزيد  أن  شأنه  من 

أو  العقد  فسخ  بين  مخيرة  التأمين  شركة  وتكون  ال،  أم  فعله 

بالتعويض  بالمطالبة  بحقها  احتفاظها  مع  التأمين،  بدل  زيادة 

المخاطر  عما تكون قد تكبدته من نفقات في حال كون زيادة 

ن له.  ناجمًة عن فعل المؤمَّ

بدل  بأداء  له  ن  المؤمَّ يلتزم  التأمين:  قسط  أو  بدل  دفع   -

في  عليها  االتفاق  تم  التي  بالصورة  التأمين  لشركة  التأمين 

وهياكل  الركاب  على  التأمين  مقابل  يكون  ما  وعادة  العقد، 

على  التأمين  أما  سنوية،  دورية  أقساطًا  ومعداتها  الطائرات 

الشحنات الجوية فيما يتصل بمسؤولية الناقل فيكون مقابله 

عادة مبلغًا إجماليًا يناسب قيمة الشحنة المنقولة جواً ويسمى 

ن له عن أداء هذا االلتزام فإن  القسط الوحيد. وإذا امتنع المؤمَّ

وثائق التأمين المعمول بها تعطي الحق لشركة التأمين بوقف 

ن له  التزامها بالضمان بموجب عقد التأمين بعد إعذارها المؤمَّ

الخصوص وامتناعه عن ذلك خالل مهلة  التزامه بهذا  لتنفيذ 

محددة. 

ن  ن منه: ينبغي على المؤمَّ -  التصريح عن تحقق الخطر المؤمَّ

له في حال تحقق الخطر محل التأمين أن يصرح بذلك إلى شركة 

التأمين. وتنص وثائق التأمين الجوي وغيرها عادة على ضرورة 

مهلة  خالل  الكارثة  أو  منه  ن  المؤمَّ الخطر  وقوع  عن  التصريح 

في  له  ن  المؤمَّ تأخر  على  ويترتب  حصولها،  تاريخ  من  محددة 

شركة  قيام  إمكانية  المحددة  المهلة  عن  التصريح  تقديم 

الضرر  بمقدار  المستحق  التعويض  قيمة  بتخفيض  التأمين 

بحقوق  يخل  ال  الجزاء  هذا  ولكن  التأخير،  نتيجة  بها  لحق  الذي 

يحق  ال  إذ  المدنية  المسؤولية  تأمين  حاالت  إلى  بالنسبة  الغير 

بحصول  المتضررين  مواجهة  في  االحتجاج  التأمين  لشركة 

أن حق  باعتبار  المستحق لهم  التعويض  التأخير لالنتقاص من 

المتضرر ينشأ في هذه الحال من لحظة وقوع الكارثة وال ينبغي 

ن له عن تنفيذ التزاماته بعد ذلك.  أن ينتقص منه تخلف المؤمَّ

وخاصة  الجوي  التأمين  وثائق  من  العديد  إن  الخسائر:  تقليل   -

اتخاذ  له  ن  المؤمَّ عاتق  على  تضع  الجوي  النقل  تتناول  التي  تلك 
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كل التدابير المعقولة بغية تفادي الخسائر أو تقليلها إلى حدها 

يتكبدها  قد  مصاريف  أي  تحصيل  بحق  له  االحتفاظ  مع  األدنى، 

مع  ومعقولة،  صحيحة  بصورة  االلتزام  ذلك  تحقيق  سبيل  في 

التعويض المستحق له بموجب عقد التأمين. 

2ـ التزام شركة التأمين )المؤمن(: ينشأ التزام شركة التأمين 

حيث  التأمين  محل  الخطر  تحقق  بمجرد  بيانه  سبق  لما  وفقًا 

األداء،  واجب  عليه  المتفق  التأمين  مبلغ  أو  التعويض  يصبح 

وفي  النقود،  من  مبلغًا  التأمين  شركة  التزام  محل  ويكون 

التي  كاألضرار  المادية  األضرار  التأمين  فيها  يغطي  التي  الحاالت 

يجوز  ال  الغير  بممتلكات  أو  ومعداتها  الطائرات  بهياكل  تلحق 

التعويض بحال من األحوال قيمة تلك األضرار،  أن يتجاوز مبلغ 

ويختلف األمر إذا كان التأمين يغطي األضرار الجسدية حيث يكون 

مبلغ التأمين عادة محدداً مسبقًا في عقد التأمين. ويسبق أداَء 

التأمين اللتزامها في هذه األحوال قياُم الشركة بإجراء  شركة 

وعلى  المنكوبة  أو  المتضررة  الطائرة  على  فنية  وخبرة  كشف 

مكان الحادث للتحقق من شمول الضرر في نطاق العقد المبرم 

ن له وتقدير قيمة األضرار.  بينها وبين المؤمَّ

ثالثًاـ اقتضاء التعويض في عقد التأمين الجوي:

يصبح التعويض مستحقًا للمستفيد منه بموجب عقد التأمين 

تقدير  ويخضع  التأمين،  محل  الخطر  تحقق  بمجرد  الجوي 

ن منه في عقد التأمين  التعويض الناشئ من تحقق الخطر المؤمَّ

الجوي العتبارات تختلف حسب نوع التأمين وفقًا لآلتي: 

1ـ عقد تأمين جسم الطائرة: تشير الوثائق التأمينية إلى نوعين 

الكلية  التغطية  العقود،  تلك  تشملها  التي  التغطية  من 

الكلية  الخسارة  عن  له  ن  المؤمَّ تعويض  يتم  حيث  للخسائر 

للطائرة محسومًا منها أي نسبة متفق في العقد على تحملها 

ن له نظير تخفيض قسط التأمين »شرط الخصم«،  من المؤمَّ

الخسارة  عن  له  ن  المؤمَّ تعويض  يتم  حيث  الجزئية  والتغطية 

الجزئية التي تلحق بالطائرة على أساس ما يتطلبه إصالح الضرر. 

2ـ عقد تأمين المسؤولية المدنية: يرتبط تقدير التعويض عن 

وفقًا  الناقل  مسؤولية  بتقدير  الجوي  الناقل  مسؤولية  تأمين 

ألحكام عقد النقل الجوي حيث تخضع عقود النقل الجوي الدولي 

التفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل 

العامة  الشروط  إلى  إضافة  وتعديالتها،  1929م  لعام  الجوي 

فإن  االتفاقية  لتلك  ووفقًا   .IATA الجوي  للنقل  الدولي  لالتحاد 

إصابتهم  أو  الركاب  وفاة  تعويض  عن  الجوي  الناقل  مسؤولية 

أثناء  والبضائع  باألمتعة  تلحق  قد  التي  المادية  األضرار  عن  أو 

الرحالت الجوية الدولية تكون محدودة بحد أقصى للتعويض ما 

لم يثبت تقصير الناقل الجوي في بيان محدودية مسؤوليته في 

وثائق السفر، أو رجوع الضرر إلى غشه أو خطئه الجسيم. أما ما 

التشريعات  العديد من  الداخلي فقد لجأت  الجوي  بالنقل  يتصل 

الداخلي  النقل الجوي  إلى إحالة األحكام الخاصة بعقود  الوطنية 

ألحكام اتفاقية وارسو آنفة الذكر، ومنها قانون الطيران المدني 

السوري الصادر في العام 2004 والذي نصت المادة )136( منه على 

إخضاع مسؤولية الناقل في مجال النقل الجوي الداخلي ألحكام 

اتفاقية وراسو وتعديالتها وغيرها من االتفاقيات التي قد تنضم 

سورية إليها مستقباًل
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مصطلحات التأمين

مصطلحات التأمين

  Underwriting and claims control clause

شرط الرقابة على االكتتاب والمطالبات 
شــرط يــرد فــي بعــض إتفاقيــات إعــادة التأميــن ، يعطــي معيــد 

ــا  ــي يتبعه ــاب الت ــة االكتت ــى سياس ــراف عل ــق االش ــن ح التأمي

المؤمــن فــي فــرع التأميــن موضــوع االتفاقيــة وعلــى تســوية 

التعويضــات الخاضعــة لهــا . وغنــي عــن القــول أن معيــدي 

التأميــن ال يصــرون علــى هــذا الشــرط اال اذا كانــت الشــركة 

ــرة . ــة الخب ــندة قليل المس

  Profit insurance

عمولة األرباح
فالعمولــة التــي يدفعهــا معيــد التأميــن للمؤمــن المســند 

تشــجيعًا لــه علــى اتبــاع سياســة أكتتــاب حكيمــة ، وتدفــع 

هــذه العمولــة علــى أســاس ســنوي وتحــدد قيمتهــا بنســبة 

ــادة  ــال إع ــن أعم ــن م ــد التأمي ــاح معي ــي أرب ــن صاف ــة م معين

ــن  ــادة وم ــة اإلع ــب اتفاقي ــه بموج ــتندت الي ــي اس ــن الت التأمي

المألــوف أن يقتــرن شــرط عمولــة األربــاح )بشــرط عجــز ( 

ينــص علــى ترحيــل الخســارة ) العمولــة الســالبة ( إلــى حســاب 

ــة . ــنوات القادم ــي الس ــاح ف ــة االرب عمول

  Limitation of liability

تحديد أو حصر المسؤولية
القانونــي  التحديــد  بيــن  الخلــط  عــدم  الضــروري  مــن 

المؤمــن  لمســؤولية  االقصــى  الحــد  وبيــن  للمســؤولية 

ــة  ــود القانوني ــى القي ــاداً عل ــن . فإعتم ــة التأمي ــب وثيق بموج

يســتطيع صاحــب الســفينة مثــاًل تحديــد مســؤوليته عــن 

االضــرار التــي تلحقهــا ســفينته بممتلــكات وامــوال الغيــر، 

بســبب ســوء المالحــة وســوء االدارة بالحــد االقصــى الــذي 

ــر  ــاك اي تقصي ــون هن ــريطة ان ال يك ــون ش ــه القان ــص علي ين

احــداث  فــي  الســفينة  صاحــب  قبــل  مــن  تواطــؤ  او  فعلــي 

االضــرار.

   Indemnity - salvage

تعويض ) اتعاب االنقاذ (
نــوع مــن التأميــن يكتتــب بــه مكتتبــو التأميــن بهيئــة لويــدز 

ضمانــات  تقديــم  عــن  الناجمــة  الماليــة  الخســائر  ويغطــي 

ــة. ــذه الهيئ ــل ه ــن قب ــدة م ــاذ المعتم االنق

 Reinsurance reserve

احتياطي إعادة التأمين

احتياطــي مخصــص لمواجهــة الكلفــة المتوقعــة ألغطيــة 

اعــادة التأميــن للتأمينــات التــي هــي قيــد التحقــق، ولذلــك 

يوضــع جــزء مــن أقســاط هــذه التأمينــات جانبــًا علــى انهــا 

أقســاط لــم تكتســب بعــد.

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
2
0



Issue 35

44

قد  التي  المخاطر  مواجهة  على  التأمين  يساعدنا 
حيث  السلبية،  آثارها  من  التخفيف  في  ويسهم  لها  نتعرض 

تتكفل شركة التأمين بتحمل األعباء المالية الناتجة عن وقوع 

منتجات  تطورت  وقد  معينة.  أقساط  مقابل  المخاطر  هذه 

األفراد  بإمكان  فأصبح  مجاالت،  عدة  إلى  وامتدت  التأمين 

ضد  األخرى  وممتلكاتهم  ومركباتهم  صحتهم  على  التأمين 

العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها كحوادث السير 

أو اإلصابة باألمراض أو السرقة أو غير ذلك.

فما أهمية التأمين؟

حماية مستقبلك المالي  .1

توعية تأمينية

ستة أسباب ستغير نظرتك للتأمين
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المالي  التأمين وسيلة ناجحة تساعدك على حماية مستقبلك 

في حال تعرضك - ال قّدر اهلل - ألي حادث أو مرض عضال يعوقك 

تمنحك  تأمين  برامج  هناك  حيث  المال،  وكسب  العمل  عن 

اإلصابة  نتيجة  لها  تتعرض  قد  التي  المخاطر  وتغطي  الحماية 

الحوادث  ضد  كالتأمين  المستعصية  األمراض  أو  الكلي  بالعجز 

الشخصية.

إدارة المخاطر بطريقة فعالة  .2

ال تخلو حياة أي إنسان من التعرض إلى األزمات والحوادث، لذا من 

أفضل  ومن  الالزمة.  التدابير  باتخاذ  ذلك  ضد  التحوط  الحكمة 

في  االشتراك  هي  المخاطر  هذه  لمواجهة  لالستعداد  الطرق 

برامج تأمينية تتناسب مع احتياجاتك وإمكانياتك.

حماية عائلتك ماليًا  .3

التي  المالية  الضغوط  تخفيف  في  جوهريًا  دوراً  التأمين  يلعب 

قد تتحملها عائلتك في حال وقوع أمر طارئ لك - ال قدر اهلل. 

فهناك نوع من المنتجات التأمينية يطلق عليه تأمين الحماية 

توفير  خالل  من  لعائلِتك  المالية  الحماية  يوفر  حيث  واالدخار، 

ويساعد  يساعدك  التأمين  وثيقة  حسب  محدد  مادي  دخل 

عائلتك في دفع النفقات المالية الطارئة الناشئة عن حدوث أي 

أو أي مخاطر أخرى تمت  أو العجز الكلي  الوفاة  مكروه لك مثل 

تغطيتها في وثيقة التأمين.

التأمين يعني استثمار  .4

االستثمار  أنواع  أحد  ذاته  بحد  هو  التأمين  برامج  في  االشتراك 

على  التأمين  أنواع  من  العديد  تقّدم  حيث  المستقبلي، 

وتقوم  السرقة،  أو  التلف  أو  الضرر  ضّد  تغطية  الممتلكات 

شركة التأمين بتعويضك أو استبدال ممتلكاتك بما هو جديد 

المخاطر  من  ألي  تعرضها  حال  في  الصيانة  خدمة  توفير  أو 

المغطاة طبقًا لوثيقة التأمين، ما يحفظ قيمة ممتلكاتك.

الحفاظ على مدخراتك  .5

غير  شهرية  نفقات  أنها  على  التأمين  أقساط  إلى  تنظر  ال 

ضرورية تزيد العبء المالي عليك، ألّن اختيار التأمين المناسب 

نفقات  تحمل  تجنب  على  يساعدك  المستقبلية  الحتياجاتك 

طارئة لم تكن في الحسبان من دون المساس بمدخراتك.

ضمان استقرار أعمالك  .6

مشروعك  تعرض  حال  في  األمان  طوق  التأمين  يمثل  قد 

ُصممت  التي  التأمين  برامج  من  العديد  فهناك  للمخاطر. 

لتتناسب مع احتياجات المؤسسات التجارية، حيث توفر تغطية 

ممتلكات  حماية  أو  األعمال  تعطل  أخطار  لتحمل  تأمينية 

الشركة مثل محتويات المخازن أو العقارات التجارية أو أسطول 

المركبات الخاص بالشركة ضد التلف أو السرقة أو غيرها.

توعية تأمينية
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لها  نتعرض  قد  التي  المخاطر  مواجهة  على  التأمين  من  
شركة  تتكفل  حيث  السلبية،  آثارها  من  التخفيف  في  ويسهم 

التأمين بتحمل األعباء المالية الناتجة عن وقوع هذه المخاطر 

وامتدت  التأمين  منتجات  تطورت  وقد  معينة.  أقساط  مقابل 

التأمين على صحتهم  إلى عدة مجاالت، فأصبح بإمكان األفراد 

ومركباتهم وممتلكاتهم األخرى ضد العديد من المخاطر التي 

أو  باألمراض  اإلصابة  أو  السير  كحوادث  لها  يتعرضوا  أن  يمكن 

السرقة أو غير ذلك.

فما أهمية التأمين؟

حماية مستقبلك المالي  .1

المتوقع أن تنخفض حوادث السيارات بنسبة 80% في عام 2040، 

لمستقبل  مختلفة  تأثيرات  له  سيكون  ذلك  أن  األهم  لكن 

السيارات  صناعة  تطور  ومع  السيارات،  على  التأمين  أقساط 

وظهور  الرقمية  القيادة  ومع  مضى  وقت  أي  من  أسرع  بوتيرة 

تبدأ  أن  التأمين  شركات  على  يتعين  سائق  دون  من  سيارات 

االستعداد للتغيير.

إجمالي  خفض  يجرى  أن  “ديلوت”،  لشركة  دراسة  وتوقعت 

األقساط السنوية بنسبة 30% في عام 2040، بينما تتوقع شركة 

“كيه بى إم جى” أن ينكمش السوق بنسبة هائلة تبلغ 60%، فال 

عجب إذن أن يكون هناك عدم يقين حول مستقبل التأمين على 

متغيرات   7 هناك  كييز”  “أوتو  لموقع  تقرير  وحسب  السيارات، 

مستقبلية يمكن سردها كما يلى:

توعية تأمينية

سبعة متغيرات تصنع
مستقبل التأمين على السيارات
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1-  انخفاض في التأمين على السيارات الشخصية

في بيئة اليوم، أصبحت مشاركة السيارات أكثر شيوعًا، وكذلك 

“أوبر”  الركوب مثل  أن تطبيقات  الطلب، حيث يبدو  النقل عند 

النقل  وسائل  من  المزيد  وهناك  السوق،  على  بالفعل  تسيطر 

الذين  المزيد والمزيد من األشخاص  الصديقة للبيئة ستجلب 

سيختارون التنقل المشترك.

يصبح  سوف  المشاركة  اقتصاد  أن  افتراض  األفضل  من  لذلك 

أكثر شيوعًا للجيل القادم، وقد ال يكون لدى الشباب الحاجة أو 

الرغبة نفسها في امتالك سيارتهم الخاصة، كما فعلوا سابقًا، 

ما يؤدي إلى انخفاض في التأمين على السيارات الشخصية.

تكنولوجيا المركبات المستقلة  -2

جميع  في  المراقبون  به  يتنبأ  أن  يمكن  الذي  الوحيد  الشيء 

سائق  دون  من  المركبات  تكنولوجيا  ظهور  هو  المجاالت 

من  الرغم  فعلى  تعتقدون،  مما  أقرب  الحقيقة  تكون  وقد 

في  شيئًا  تمثل  التزال  بالكامل،  القيادة  ذاتية  السيارات  أن 

بالفعل بعض  السيارات تستخدم  العديد من  أن  إال  المستقبل، 

وأجهزة  السرعة،  في  التحكم  مثل  اآللي،  التشغيل  مستويات 

المستوى  هذا  زيادة  ومع  اآللية،  السيارات  ومواقف  االستشعار، 

أقساط  تنخفض  أن  المتوقع  من  مطرد  بشكل  األتمتة  من 

التأمين على السيارات التقليدية بشكل كبير.

3- - انخفاض في وتيرة الحوادث

عن  ناتجة  السيارات  حوادث  من   %90 أن  إلى  اإلحصاءات  تشير 

في  القيادة  يجعل  البشري  العنصر  دور  تراجع  لكن  بشري،  خطأ 

وضع أكثر أمانًا على الطرق، ويبدو أن أجهزة استشعار الفرملة 

لتخفيض  فقط  سببان  هي  االنجراف  وحساسات  األوتوماتيكية 

هائل في وتيرة الحوادث.

4-  نقل المسؤولية

الماضي،  من  شيء  إلى  البشري  الخطأ  تحول  مع  الحال،  بطبيعة 

نفسها،  السيارة  إلى  عائدة  حوادث  أي  تكون  أن  المحتمل  فمن 

السائقين  من  المسؤولية  في  منه  مفر  ال  تحواًل  يعنى  وهذا 

البرامج  عيوب  ضد  التأمين  يصبح  أن  ويمكن  المصنعين،  إلى 

مجااًل  يفتح  ما  المصنعين،  لهؤالء  المعيار  هو  والخوارزميات 

جديداً لإليرادات المحتملة.

5-  مخاطر جرائم اإلنترنت

المنال؛  بعيدة  ليست  باإلنترنت  المتصلة  السيارات  فكرة 

بالطريقة نفسها التي يمكن بها اآلن التحكم في نظام التدفئة 

المركزية من الهاتف يمكن أن يفعل السائق الشيء نفسه مع 

سيارته في يوم من األيام، لكن مع هذا، هناك خطر حيث هناك 

السيبراني  األمن  يكون  وقد  لالختراق،  للتعرض  أكبر  فرصة 

اتجاهًا جديداً لشركات التأمين مع الحاجة إلى منتجات وخدمات 

جديدة للحماية من سرقة اإلنترنت والقرصنة وطلبات الفدية.

6-  زيادة متوسط تكاليف اإلصالح

آفاق التقنيات الجديدة والمثيرة تأتي مع جانب سلبي، ففي حين 

ميزات  بسبب  تنخفض  أن  المحتمل  من  التأمين  تكلفة  أن 

ارتفعت، وهذه  أن تكلفة اإلصالحات قد  المحسنة، يبدو  األمان 

التقنيات األكثر تطوراً هي أكثر تكلفة عند اإلصالح، ومع احتمال 

اإلجمالية  التكلفة  فإن  معينة،  وأنظمة  أجزاء  الستيراد  إضافي 

سوف ترتفع فقط.

7-  ديموغرافية جديدة للسائقين

بالكامل  جديداً  سوقًا  تفتح  أن  يمكن  التحكم  ذاتية  المركبات 

األكثر  التكنولوجيا  فبفضل  السيارات،  على  التأمين  لشركات 

يعني  قد  السائق  عاتق  على  المسؤولية  تضع  تعد  لم  التي  أمانًا 

ذلك تغيراً ديموغرافيًا في مالكي السيارات، وخاصة من األقدم 

سنًا ألنه بات قادراً على ركوب سيارة من دون الحاجة إلى قيادتها 

بنفسه.

ليست  وهذه  السيارة،  قيادة  موقع  يتغير  قد  أخرى  جهة  من 

مزحة، فعلى الرغم من أن السوق قد اليزال بعيداً عن مستقبل 

تغييرات  سيشهد  المحتم  من  أنه  يبدو  الطائرة،  السيارات 

كبيرة في هذه الصناعة على مدار السنوات الـ25 المقبلة، ويجب 

إذا استمرت  التكيف  السيارات في  التأمين على  تبدأ شركات  أن 

في االستفادة من النمو والربحية.

توعية تأمينية
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أخبار
التأمين

محلية، 
عربية، 
دولية
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مجلس الوزراء يوافق على تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية 
فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة

وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة وذلك 
بهدف ضمان استمرار تقدم الخدمات التأمينية للمستفيدين من قبل مزودي هذه الخدمات والمواد.

وبموجب التعديل الجديد أصبحت قيمة التغطيات داخل المشفى 650 ألف ليرة  سنويًا، بداًل من 500 ألف ليرة، في حين بقيت قيمة 

التغطيات خارج المشفى على  حالها بقيمة 50 ألف ليرة، و25 ألف ليرة لألدوية لمن لديه مرض مزمن . 

وبدوره صّرح مدير عام المؤسسة السورية للتأمين المهندس إياد زهراء،  أنه تم فتح عدد الحركات الطبية المسموحة، أي الزيارات 

المسموح بها  للمؤّمن له، لمقدمي الخدمات الطبية من طبيب، مخبري، صيدالني، وأشعة.. إلخ  من دون تقييد، وهو إجراء مماثل 

لما كان معمواًل به قبل عام 2017  . 

وتمت في المقابل مضاعفة قسط التأمين الصحي الشهري للعاملين المؤّمن لهم في  القطاع الحكومي اإلداري، ليصبح 500 ليرة بداًل 

من 250 ليرة . 

التعديل جاء بناًء على دراسة قدمت لرئاسة مجلس  الوزراء، بقصد تعديل أجور تقديم الخدمة الطبية على  وأوضح زهراء أن هذا 

خلفية عزوف عدد كبير من  المرافق الطبية عن استقبال المرضى المؤّمن لهم، أو استقبالهم بعد تحميلهم مبالغ  نقدية إضافية 

زائدة على نسبة التحمل، أو الحّد المنصوص عليه عقديًا بين مقدم  الخدمة الطبية وشركة التأمين

أخبار التأمين المحلية
أخبار التأمين
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االتحاد السوري لشركات التأمين يوقع اتفاقية تعاون مع المعهد 
الوطني لإلدارة ” إينا “

في خطوة مهمة تتناسب مع احتياجات تطوير قطاع التأمين ورفده بالكفاءات والموارد البشرية المدّربة والمؤهلة للنهوض 
بقطاع التأمين وتأمين خروجه من ظروف الحرب قادراً على مواجهة المتغيرات واالنسجام مع متطلبات التطوير.

للنهوض  حقيقية  فرصة  ستكون  »إينا«  لإلدارة  الوطني  المعهد  مع  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  قام 

بالكوادر السورية الراغبة بالعمل في قطاع التأمين، وفي الوقت نفسه منح العاملين في القطاع فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم 

وخاصة لجهة مواكبة ما يجري في العالم من دون أن يكون ذلك بعيداً عن استيعاب ظروف السوق المحلية وما واجهته طوال عشر 

سنوات من الحرب .

ومحاولة  البشرية  الموارد  وتنمية  التأمين  قطاع  تطوير  في  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  أهداف  من  انطالقًا  االتفاقية  وتأتي 

حقيقية لتأكيد الدور الحيوي لقطاع التأمين في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية عبر العمل على زيادة إنتاجية العاملين فيه 

ورفع مستوى ثقتهم في اإلدارات .

أسامة  الدكتور  واألستاذ  زهراء  إياد  المهندس  التأمين  لشركات  السوري  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  بحضور  االتفاقية  توقيع  تم 

الفراج عميد المعهد الوطني لإلدارة وذلك يوم األربعاء 2020/3/11 .

أخبار التأمين
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أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي 2019

االتفاقية ستكون عتبة لتنفيذ دورات وبرامج تدريبية مشتركة بهدف رفع كفاءة المتدربين والعاملين في سوق التأمين السورية 

والتنظيم والمشاركة في النشاطات العلمية والمؤتمرات والندوات وورشات العمل في مجاالت عملهما المشتركة.

الالفت للنظر أن هذه االتفاقية تعد األولى من نوعها بين المعهد الوطني لإلدارة مع القطاع الخاص.

أمين عام االتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عبادة المراد أكد أن النهوض بمستوى العاملين في قطاع التأمين يشكل أحد 

أولويات عمل االتحاد وخاصة في هذه المرحلة التي يقف فيها القطاع على أعتاب مرحلة جديدة مطلوب منه أن يكون قطاعًا تنمويًا 

وحاماًل لالقتصاد، وهذا ما يحتم رفع مستوى األداء وصقل الخبرات والرفع من مستواها الفني إلى جانب االرتقاء بنوعية العالقة بين 

العاملين في القطاع وإداراته بالشكل الذي يجعل روح الجماعة والتفاني سمة العمل في هذا القطاع.

مبشراً  والمتميز،  الجيد  التدريب  توفير  مستوى  على  لإلدارة  الوطني  المعهد  يوفرها  أن  يمكن  التي  الكبيرة  اإلمكانيات  إلى  مشيراً 

ببرنامج تدريب واسع ونوعي سيتم تنفيذه بعد أن أصبح التعاون حقيقية .

نين تأمينًا صحيًا: أعداد المؤمِّ

نين في التأمين الصحي في  بلغ إجمالي عدد المؤمِّ

نًا عام2019 ، سورية )867.926( مؤمِّ

عدد  أكبر  إدارة،  شركات  ثماني  على  يتوزعون 

نين لدى شركة غلوب مد  )237.178( مؤمِّ

نين لدى شركة سيريا كير  نًا، وأقل عدد مؤمِّ مؤمِّ

نًا، والجدول أدناه يوضح توزع 690 مؤمِّ

نين على شركات إدارة نفقات التأمين  عدد المؤمِّ

الصحي

نين: إجمالي عدد المطالبات للمؤمِّ

بلغ إجمالي عدد المطالبات )4.035.276( مطالبة، بمعدل وسطي )4.6( مطالبات لكل

ن عام 2019 . مؤمِّ

أكبر عدد مطالبات لشركة كانت شركة غلوب مد )1.224.247( مطالبة تليها شركة ايمبا )414.229( مطالبة، بينما كان أقل عدد 

مطالبات من شركة سيرياكير )1.138( مطالبة.

أخبار التأمين

المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين
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أعمال قطاع التأمين السوري لعام 2019 

شركات  كل  حققتها  التي  األقساط  إجمالي  وبلغ   ،2019 لعام  السوري  التأمين  قطاع  تقرير  التأمين  على  اإلشراف  هيئة  أصدرت  
التأمين في كل فروع التأمين قرابة 37 مليار ليرة بنسبة نمو 12% عن عام 2018.

وبلغت  ليرة،  مليار   25.8 أقساط  بمجموع  التأمين  قطاع  أعمال  إجمالي  من   %70 للتأمين  السورية  العامة  المؤسسة  حصة  بلغت 

إجمالي األقساط التي حققتها الشركات الخاصة فقط 11 مليار ليرة سورية بنسبة 30% من اإلجمالي وبنسبة نمو 11% عن العام الماضي، 

حققت الشركة الوطنية للتأمين نسبة 5% من اإلجمالي وأقساط بلغت 1،8 مليارات ل.س، تليها شركة المتحدة للتأمين بنسبة 

3.8% من اإلجمالي وأقساط بلغت نحو 1.4 مليار ل.س.

نسب نمو األقساط وفقًا  للشركة:

حققت معظم شركات التأمين نسب نمو في األقساط مقارنة مع أقساطها في العام الماضي، وكانت أعلى نسبة نمو في األقساط 

لدى شركة الثقة بلغت نحو 110%، وأقل نسبة نمو كانت لدى المشرق العربي بنسبة 5% عن العام الماضي.

الحصص السوقية:

حقق فرع تأمين السيارات اإللزامي الحصة األكبر من السوق بنسبة 35% من اإلجمالي بمجموع أقساط 12.7 مليار ل.س.

يأتي فرع التأمين الصحي في المرتبة الثانية بنسبة 34% من إجمالي أعمال السوق محققًا أقساطًا بلغت 12.4 مليار ل.س.

كما حقق تأمين السفر أقل نسبة أقساط بلغت 1% من إجمالي أعمال السوق محققًا 170 مليون ل.س فقط.

النمو في األقساط وفقًا لنوع التأمين:

حققت معظم فروع التأمين نمواً في أقساطها مقارنة بأقساط العام الماضي، أعلى نسبة نمو في فروع التأمين كانت في أقساط 

السيارات الشامل وبلغت 53% عن العام الماضي، وأقل الفروع نمواً كان فرع تأمين السيارات اإللزامي بنسبة %5.

كما انخفضت أقساط تأمينات النقل بنسبة 5% عن العام الماضي.

بلغ مجموع تعويضات سوق التأمين 20.6 مليار ل.س بنسبة نمو 13% عن عام 2018، بلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين 

13.6 مليار ل.س بنسبة نمو 5% عن عام 2018، بينما بلغت حصة الشركات الخاصة من التعويضات 7 مليارات ليرة بنسبة نمو %31 

عن عام 2018.

أخبار التأمين

المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين
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أخبار التأمين

االتحاد السوري لشركات التأمين .. في مهمة مزدوجة على 
الحدود .. تأمينية ضد الحوادث .. وتوعوية ضد الكورونا

بدأ   االتحاد السوري لشركات التأمين بوصفه المعني الرئيسي بالتأمين اإللزامي على السيارات وإصدار البطاقة البرتقالية للسيارات 

الداخلة والمغادرة.. بحملة مركزة للتوعية من فيروس الكورونا عبر توزيعه لمنشورات تنبه إلى خطر الفايروس وطرق الوقاية 

منه واإلجراءات المتوجب اتخاذها عند الشك بوجود المرض.

االجتماعي  دوره  مع  وانسجاما  الناس  من  واسعة  شريحة  الى  الوصول  على  مراكزه  عبر  االتحاد  قدرة  من  انطالقا  الحملة  وجاءت 

وحرصه على السالمة العامة التي تشكل جوهر عمله .

الشخص  يحتاجها  معلومات  أية  لتقديم  االستعداد  مع  الكورونا  فيروس  عن  توضيحي  منشور  تأمين  عقد  كل  مع  االتحاد  ويرفق 

انطالقا من أن الوقاية هي خير عالج .

هذا وقام قام االتحاد السوري لشركات التأمين بتوزيع الفاليرات التوعية عن الكورونا مرفقة مع عقود التأمين اإللزامي والبطاقة 

والعريضة  والجوسية  والدبوسية  القمار  وجسر  يابوس  وجديدة  نصيب  من  كل  في  الحدود  على  الموزعة  مراكزه  في  البرتقالية 

والبوكمال.

Insura
nc

e
 &

 Kno
w

le
d

g
e
  I  Sum

m
e
r Issue

  I  2
0
2
0



Issue 35

54

يذكر أن االتحاد السوري لشركات التأمين يقوم 

بمهمة تنظيم التأمين االلزامي على السيارات 

المحافظات  كافة  في  المنتشرة  مراكزه  عبر 

من  النوع  هذا  تنظيم  في  مايساعد  والمناطق 

يعمل  حيث  واالزدحام  الفوضى  ومنع  التأمين 

ايرادات  جعلت  واضحة  وضوابط  قواعد  ضمن 

تصل  سورية  في  للسيارات  اإللزامي  التأمين 

مسجال  ليرة  مليار   12.5 الى  الماضي  العام  في 

الحصة األكبر من االقساط المحققة عام 

. 2019

التوعية  بحملة  قيامه  وعبر  االتحاد 

بفيروس الكورونا فإنه يستطيع الوصول 

وغير  السوريين  من  كبير  عدد  الى 

يتركز  نشاطه  وأن  خاصة  حتى  السوريين 

على المعابر الحدودية

أخبار التأمين
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أخبار التأمين

التأمين  لشركات  األردني  االتحاد  في  والتدريب  الدراسات  دائرة  أصدرت 

العامة  والحوادث  الحريق  تأمينات  للجنة  التنفيذية  اللجنة  مع  وبالتعاون 

احتوى  والذي  الهندسي(  التأمين  في  )دليلك  اإلرشادي  الدليل  والهندسي 

أخطار  تأمين  المقاولين،  أخطار  )تأمين  تناولت  المواضيع  من  عدد  على 

لعطب  الالحقة  الربح  خسارة  تأمين  المكائن،  عطب  تأمين  التركيب، 

المكائن، تأمين األجهزة اإللكترونية، تأمين آليات ومعدات المقاولين، تأمين تلف البضائع في مخازن التبريد، تأمين المراجل وأوعية 

الضغط(.

المعاهد  مع  بالتعاون  الخاصة  المهنية  التدريب  أكاديمية  اإلمارات  أطلقت 

والمراكز العلمية والتعليمية العالمية المتخصصة لتدريب الكوادر العاملة 

في قطاع التأمين مجانًا.

اإلماراتي  االقتصاد  وزير  المنصوري  سعيد  بن  سلطان  المهندس  وأعطى 

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إشارة إطالق األكاديمية التي ستركز على مجاالت علوم التأمين والعلوم اإلكتوارية.

تدعيم  بهدف  الوزراء  مجلس  وتوجيهات  الحكيمة  القيادة  لرؤية  تنفيذاً  يأتي  المهنية  األكاديمية  هذه  إطالق  أن  المنصوري  وأكد 

التوطين في قطاع التأمين وتمكين الكوادر البشرية المواطنة وتأهيلهم لتبوؤ المراكز القيادية في القطاع.

شركات  دعم  من  التأمين  هيئة  تطلقها  التي  التحفيزية  القرارات  حزمة  مع  بالتوازي  يأتي  المهنية  األكاديمية  إطالق  إن  وأضاف: 

التأمين والمهن المرتبطة وضمان استمرارية األعمال في قطاع التأمين وتمكينه من مواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عن 

فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

االتحاد األردني لشركات التأمين يصدر دليل إرشادي للتأمين 
الهندسي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية

للجنة الحريق والحوادث العامة

اإلمارات تطلق أكاديمية تدريب بقطاع التأمين
للتعليم عن بعد مجانًا

أخبار التأمين العربية
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التأمين/  لشركات  األردني  االتحاد  رئيس  سميرات  ماجد  المهندس  أعلن 

موعد  تحديد  للتأمين  الثامن  العقبة  لمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  رئيس 

الموافق  االثنين  مساء  من  للفترة  ليكون  للتأمين  الثامن  العقبة  مؤتمر 

2021/5/31 ولغاية مساء األربعاء الموافق 2 / 6 / 2021.

دوري  بشكل  سنتين  كل  مرة  ُيعقد  الذي  المؤتمر  موعد   تحديد  ويأتي 

واإلعالن عنه في هذه الفترة بعد رصد ومتابعة اإلجراءات الدولية والمحلية للسيطرة على مستجدات فايروس كورونا والحد من 

التي أثرت في جميع الدول ليكون فرصة  انتشاره متمنيًا أن ينعم اهلل تعالى قريبًا على البشرية جمعاء بالتغلب على هذه الجائحة 

لممثلي قطاع التأمين حول العالم االجتماع ثانية في مدينة العقبة الشاطئية في األردن لبحث آخر مستجدات التأمين عالميًا وعربيًا 

في  التدريب  بتلقي  والراغبين  القطاع  في  والعاملين  للمواطنين  بالمجان  التدريبية  برامجها  جميع  ستقدم  األكاديمية  أن  وأوضح 

ومهن  تأمين  شركات  من  التأمين  قطاع  في  للعاملين  المالية  الجرائم  لمكافحة  شامل  برنامج  تقديم  إلى  إضافة  التأمين،  مجال 

مرتبطة به.

وأكد المنصوري أن إطالق هذه األكاديمية سيساعد شركات التأمين والمهن المرتبطة به على تخفيض تكاليف التدريب وتشجيع 

التي  الالزمة  والمؤهالت  بالمهارات  وتزويدهم  القطاع  في  العاملة  البشرية  الموارد  كفاءة  ورفع  القطاع  في  للعمل  المواطنين 

تمكنهم من االرتقاء بأداء السوق التأمينية المحلية.

وقال: إن إطالق أكاديمية التدريب المهنية يهدف إلى إنشاء أكاديمية احترافية في مجال التطوير المهني للمواطنين والعاملين في 

قطاع التأمين.

وتابع: إن األكاديمية ستوفر اإلطار والموارد الالزمة لرفع الكفاءة والمعايير التقنية في سوق التأمين اإلماراتية والتدريب عن بعد 

من خالل استخدام الوسائل الحديثة المبتكرة.

وأوضح أن ذلك سيتم بالتعاون مع عدد من الشركاء االستراتيجيين العالميين والمتخصصين في علوم التأمين والعلوم االكتوارية 

مثل معهد التأمين القانوني البريطاني ومجمع االمتثال في المملكة المتحدة.

اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة الثامن للتأمين تحدد موعد 
انعقاده في 31 آيار 2021

أخبار التأمين
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أخبار التأمين

قال شكيب أبو زيد، أمين عام االتحاد العام العربي للتأمين وإعادة التأمين: إنه 

تقرر تأجيل الملتقى الخامس عشر للتأمين وإعادة التأمين، والذي كان مقرًرا 

عقده في مدينة قرطاج التونسية، خالل الفترة من 22 حتى 24 من أيار، تحت 

شعار »صناعة التأمين في مواجهة التحديات الرقمية والتشريعية«.

وأشار أبو زيد إلى أن سبب تأجيل الملتقى مرتبط باألوضاع الصحية الراهنة في 

تونس والعالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، الفًتا إلى أنه سوف يتم تحديد 

موعد الحق لعقد الملتقى، وسيتم اإلعالن عن ذلك في حينه.

إلعادة  التونسية  والشركة  التأمين،  لشركات  التونسية  الجامعة  من  كل  بين  بالتعاون  قرطاج  ملتقى  ُيعقد  أن  المقرر  من  وكان 

التأمين، واالتحاد العام العربي للتأمين “GAIF”، تحت إشراف وزير المالية التونسي، رضا شلغوم.

قرر مجلس الوزراء األردني، منح تأمين صحي شامل، لألردنيين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر: إن الحكومة ستمنح تأمينًا صحيًا بنسب مختلفة تصل إلى 90% من مصاريف العالج للذين تزيد 

رواتبهم على 300 دينار، ومن يزيد راتبه على 1000 دينار، سيتحمل تكاليف العالج.

وأضاف وزير الصحة: “نعتقد أنه سيتم البدء في هذا النظام قريبًا جداً وإصدار بطاقات التأمين”.

وبين أنه تم إقرار نظام التأمين الصحي الشامل لتأمين جميع مواطني المملكة في غضون عام 2025.

تأجيل ملتقى قرطاج للتأمين بسبب كورونا

تأمين صحي شامل لكل أردني يقل راتبه عن 300 دينار

ظل  في  العالم  في  التأمين  صناعة  على  القائمون  تعلمها  التي  والعبر  الدروس  من  واالستفادة  والتجارب  الخبرات  وتبادل  ومحليًا 

الضوء على  االقتصادية بشكل عام والتأمين بشكل خاص، وتسليط  القطاعات  أثرت في مختلف  التي  المسبوقة  األزمة غير  هذه 

البرامج التأمينية الجديدة التي وفرتها أسواق التأمين العالمية لمساعدة القطاعات االقتصادية للحفاظ على نشاطها واستثماراتها 

وموجوداتها وبرامج الحماية التأمينية التي يمكن توفيرها لألفراد.
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الربحية  التوقعات  عن   )MUNICH RE ري)  ميونيخ  شركة  تراجعت 

عن  الناتجة  المطالبات  على  بذلك  اللوم  ملقية   ،2020 لعام  الموضوعة 

العام  من  األول  الربع  خالل  عالميًا  )كورونا(  فيروس  انتشار  وآثار  تداعيات 

الحالي.

الحوادث  وضد  الممتلكات  على  التأمين  إعادة  فرعي  أن  الشركة  وأوضحت 

شهدا مطالبات كبيرة في الربع األول شكلت خسائر مرتبطة بتغطية التأمين على مستوى إلغاء وتأجيل األحداث الكبيرة .

وأفادت الشركة بأنها لم تحقق توقعات ربحيتها البالغة 2.8 مليار يورو )ما يعادل 3.08 مليارات دوالر(، مضيفة: إن برنامج شراء 

األسهم المقرر لسنتي 2020 و2021 سيتوقف حتى إشعار آخر.

العالم  في  القطاع  هذا  يتكبد  أن  للتأمين  لندن«  أوف  »لويدز  مجموعة  توقعت 

كوفيد-19،  وباء  بسبب   2020 عام  خالل  دوالر  مليارات   203 بقيمة  خسائر 

مشيرة إلى أنها ستدفع تعويضات لزبائنها تصل إلى 4.3 مليارات دوالر، ما يوازي 

التعويضات بعد اعتداءات 11 أيلول.

كورونا  فيروس  نتيجة  التأمين  قطاع  خسائر  أن  بيان  في  المجموعة  وأوضحت 

المستجد ستكون شبيهة بالسنوات التي شهدت كوارث طبيعية كبرى، مثل 

اإلعصار كاترينا عام 2005 وأعاصير هارفي وإيرما وماريا عام 2017.

وتتوزع الخسائر المتوقعة هذه السنة بين 107 مليارات دوالر من التعويضات )إللغاء مناسبات أو التأمين على السفر مثاًل( و96 مليار 

دوالر من تراجع قيمة محافظ االستثمار.

المتضررين  واألشخاص  للشركات  تعويضات  يدفع  العالم  في  التأمين  »قطاع  أن  نيل  جون  لويدز  لمجموعة  العام  المدير  وأوضح 

نتيجة كوفيد-19 من خالل عدد كبير من التغطيات المختلفة«.

وأضاف: إن ما يجعل هذا الوباء العالمي »فريداً ليس تأثيره البشري واالجتماعي فحسب، بل كذلك الصدمة االقتصادية« مع االرتفاع 

الحاد في البطالة وإفالس الشركات وانهيار إجمالي الناتج الداخلي في العديد من الدول.

دوالر  مليارات  و4.3   3 بين  تدفع  أن  عشر،  السابع  القرن  إلى  أصولها  تعود  لندن  شركات  أعرق  من  تعد  التي  التأمين  شركة  وتتوقع 

لزبائنها في العالم.

وقالت المجموعة: إنه ما زال من الصعب تقييم الوطأة االقتصادية واالجتماعية للوباء بشكل دقيق نظراً لمدى الصدمة وتشعبها، 

لكن كلفتها اإلجمالية لمجمل شركات التأمين ستتخطى بكثير تكلفة هذه الحوادث.

)ميونيخ ري( MUNICH RE توقعات الربحية تتراجع جراء )كورونا(

203 مليارات دوالر خسائر قطاع التأمين المتوقعة في 2020

أخبار التأمين العالمية
أخبار التأمين
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• Privacy and notification: This includes required 

data breach notifications to customers and other 

affected parties, which are mandated by law in many 

jurisdictions, and credit monitoring for customers 

whose information was or may have been breached.

• Lawsuits and extortion: This includes legal expenses 

associated with the release of confidential information 

and intellectual property, legal settlements and 

regulatory fines. This may also include the costs of 

cyber extortion, such as from ransomware.

Keep in mind that cyber insurance is still evolving. 

Cyber risks change frequently, and organizations 

tend not to report the full impact of breaches in 

order to avoid negative publicity and damage the 

trust of customers. Thus, underwriters have limited 

data on which to determine the financial impact of 

attacks. Essentially, the true risk of cyberattacks is not 

completely understood.

What to look for as a cyber insurance buyer

Lots of well-known insurance companies offer 

cyber insurance policies, such as Allianz, Chubb 

Philadelphia and Travelers, to name a few. Insurance 

industry watchers believe that clients will soon 

expect cyber insurance to part of every business 

insurer’s product line. However, like any business 

insurance, cyber insurance coverage varies by insurer 

and policy.

When comparing policies among insurers, find out 

if they cover all of the items listed in the previous 

section and inquire about the following special 

circumstances and limits:

• Does the insurance company offer one or more types 

of cyber insurance policies or is the coverage simply 

an extension to an existing policy? In most cases, a 

stand-alone policy is best and more comprehensive. 

Also find out if the policy is customizable to an 

organization.

• What are the deductibles? Be sure to compare 

deductibles closely among insurers, just like you do 

with health, vehicle and facility policies.

• How does coverage and limits apply to both first 

and third parties? For example, does the policy cover 

third-party service providers? On that note, find out if 

your service providers have cyber insurance and how 

it affects your agreement.

• Does the policy cover any attack to which an 

organization falls victim or only targeted attacks 

against that organization in particular?

• Does the policy cover non-malicious actions taken 

by an employee? This is part of the E&O coverage 

that applies to cyber insurance as well.

• Does the policy cover social engineering as well as 

network attacks? Social engineering plays a role in all 

kinds of attacks, including phishing, spear phishing 

and advanced persistent threats (APTs).

• Because APTs take place over time, which can be 

months to years, does the policy include time frames 

within which coverage applies?

Insurance Awarences
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What is cyber insurance?

A cyber insurance policy, also referred to as cyber risk 

insurance or cyber liability insurance coverage (CLIC), 

is designed to help an organization mitigate risk 

exposure by offsetting costs involved with recovery 

after a cyber-related security breach or similar event. 

With its roots in errors and omissions (E&O) insurance, 

cyber insurance began catching on in 2005, with the 

total value of premiums forecasted to reach $7.5 

billion by 2020. According to PwC, about one-third 

of U.S. companies currently purchase some type of 

cyber insurance.

The numbers indicate that organizations are seeing 

a need for cyber insurance, but what does it cover? 

Cyber insurance typically covers expenses related to 

first parties as well as claims by third parties. Although 

there is no standard for underwriting these policies, 

the following are common reimbursable expenses:

• Investigation: A forensics investigation is necessary 

to determine what occurred, how to repair damage 

and how to prevent the same type of breach from 

occurring in the future. Investigations may involve 

the services of a third-party security firm, as well as 

coordination with law enforcement and the FBI.

• Business losses: A cyber insurance policy may 

include similar items that are covered by an errors & 

omissions policy (errors due to negligence and other 

reasons), as well as monetary losses experienced by 

network downtime, business interruption, data loss 

recovery and costs involved in managing a crisis, 

which may involve repairing reputation damage.

Insurance Awarences
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I

What Is an Insurance Underwriter?

Insurance underwriters are professionals who 

evaluate and analyze the risks involved in insuring 

people and assets. Insurance underwriters establish 

pricing for accepted insurable risks. The term 

underwriting means receiving  remuneration for the 

willingness to pay a potential risk. Underwriters use 

specialized software and actuarial data to determine 

the likelihood and magnitude of a risk.

Insurance underwriters evaluate the risks involved in 

insuring people and assets and establish pricing for 

a risk. 

Underwriters in investment banking guarantee a 

minimum share price for a company planning an IPO 

(initial public offering).

Commercial banking underwriters assess the risk of 

lending to individuals or lenders and charge interest 

to cover the cost of assuming that risk.

Insurance underwriters assume the risk of a future 

event and charge premiums in return for a promise 

to reimburse the client an amount in the event 

damage or occurs.

Insurance Awarences
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Understandably, insurers are mired in immediate issues. 

Challenges regarding legacy IT systems, changing reg-

ulations, rising competition and low consumer trust all 

loom large in the traditional insurer’s windshield. As a 

result, many incumbents have not created a digital vi-

sion to guide their activities or are not making decisions 

to move the organization toward that vision. The critical 

first step is to create both this vision and a clear road-

map for the way forward.

Next, insurers need to address four key components of 

their business:

1. Shifting product mindset. Most insurers today think 

about specific product lines instead of the needs of the 

customer buying the product. Insurers must shift their 

focus to consumer needs and anticipate how changing 

behaviors will create new product opportunities.

2. Seeking technology partnerships. Building or buying 

technological solutions may no longer be the best op-

tion. Instead of developing an in-house solution, com-

panies should consider partnering with insurtech and 

fintech companies who can provide immediate digital 

capabilities.

3. Addressing backend processes. Legacy processes can 

be a stumbling block in the road to change. While more 

insurers offer digital products, few have reengineered 

their backend to match, which is inefficient and increas-

es the risk of error. Insurers must address these gaps and 

take advantage of opportunities to improve their digital 

processes.

4. Creating a culture of innovation. There is nothing 

that an insurer does today that cannot be innovated, 

transformed or entirely rethought with enabling tech-

nology. However, an organization-wide cultural change 

is required to seek and embrace this innovation. From 

the C-suite to the mailroom, insurers must encourage 

their employees to look out for innovation opportuni-

ties, with KPIs to measure performance and incentives 

to spur action. This type of culture will also help insurers 

take considerable strides in attracting and retaining dig-

ital talent.

There is no direct path

In an inherently risk-averse industry, many insurers have 

approached digital innovation with caution and even 

hesitance. Yet a basic, step-by-step approach to innova-

tion as part of pilot programs and discrete innovation 

groups will achieve one result only: being left behind.

Disruptive change is already happening in the industry, 

driven by new and developing technologies. Digital in-

surers, fintechs and insurtechs that are unencumbered 

by legacy systems, processes and people are already 

pushing the boundaries and leading the industry. This 

change will only accelerate. Embracing disruptive inno-

vation at a cultural level is a significant challenge — but 

it is better than the inevitable alternative.
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way forward. So, how can an organization meaningfully 

pursue digital innovation that challenges the industry?

Understanding the potential depth of change

Customer needs are changing, with digital products and 

purchase options becoming more essential to the mod-

ern consumer. Yet the different technologies used for 

digital services have varying levels of business impact. 

When we look at the potential of digital innovation, 

there are three levels that companies can aim for: basic, 

transformative and disruptive.

Basic innovation is using digital means to replace or sim-

plify existing processes. Today’s examples include pro-

cess automation, chatbots, cloud computing and AI tri-

aging high-volume, low-value claims. These areas bring 

incremental improvements that deliver short-term ben-

efits and is where most insurers are focusing the majori-

ty of their time and attention today.

In contrast, transformative innovation can potentially 

change the way insurers interact with their customers. 

Key to this transformation is a shift from a product-cen-

tric to a customer-centric approach, in which insurers 

use AI, big data and analytics to understand customers 

and provide data that allows decision-makers to act 

quickly.

This approach does not only help insurers understand 

how to better reach potential markets and through 

what channels, but also offers the ability to design tai-

lored products based on customers’ needs. On-demand 

coverage is an important first step on this journey.

Another way is by using technology to support a mind-

set shift from protection to prevention. For example, an 

insurer in Singapore is providing affordable insurance to 

diabetics while helping individuals manage their condi-

tion. Using portable monitors that track health informa-

tion like blood sugar, heart rate and weight, the insurer 

can lower their risk profile while providing coverage to 

an underserved market. Other examples include mo-

bile risk alerts based on a consumer’s location, to health 

trackers that notify pregnant women of potential issues 

before their unborn child is at risk.

Disruptive innovation is both the most meaningful and 

challenging level for insurers to achieve. Instead of us-

ing a specific technology, disruptive innovation creates 

a vision for a new insurance business model that is sup-

ported by technology. Today’s business models will no 

longer exist in tomorrow’s digital landscape, because 

insurers must evolve to survive. To achieve this vision of 

an insurer at the front end of a customer’s daily trans-

actions — such as new purchases, travel or trips to the 

doctor — the insurer must reconsider the way it oper-

ates from the ground up. Therefore, using technology 

becomes the means to achieve that clear and specific 

business vision rather than a goal in and of itself.

 

How should an insurer move forward?
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IIn the disruption era, insurance executives have realized 

that quick-win strategies and just doing more of the 

same is unsustainable. The window of opportunity for 

digital transformation and future-readiness is now.

This article examines how insurers can get fit for digital 

through the three levels of innovation — basic, transfor-

mative and disruptive. Disruptive innovation is the most 

meaningful and challenging level to achieve, and here 

we outline the four key business components that insur-

ers must address to move forward and stay competitive 

in today’s market:

• shift from a product mindset

• seek technology partnerships

• address backend processes

• create a culture of innovation.

The future insurer will look drastically different than to-

day’s incumbent model. Technology can fundamentally 

change not only how consumers perceive and interact 

with their insurers but also the role that insurance plays 

in their everyday life. Instead of insurance being a back-

end purchase in the wake of decisions about home, 

health, travel and more, it could become a major part of 

the front-end ecosystem.

We are already witnessing the first steps towards this 

change — but significant challenges are barring the 

The digital transformation of insurance
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No money for successful team

Generally, living costs increasing within the crisis as 

opposed to companies’ market share and revenues that 

decreasing based on that most employees start asking 

for some salary increases.

The companies will be unable to encounter many 

problems as the unexpected qualified employees’ 

turnover or the constraints of attracting new comers 

especially qualified persons.

Based on that most companies initiated to bridge 

up a full motivation plan with the aim of mitigating 

operational risks and start to think about how they could 

motivate their employees to become a winning team 

without increasing salaries or increasing administrative 

expenses.  

“No money” is one of the mainstays of this plan and 

at the same time money is nice but it is not enough 

to motivate employees. It is good to state that some 

employees get high salaries but they leave their jobs to 

find new roles with another companies.

Therefore, managers should master the art of motivation, 

and they are responsible for increasing the feelings of 

being a part of an extraordinary high performance team, 

feelings of being proud of what we did; feelings of being 

a part of this company, feelings of being productive 

employees and an added value to the job.

Near future will be for the Values- based-management 

diagram, which depends on value creation in each 

processes and mitigating all type of risks based on used 

qualitative and semi qualitative methods for risk analysis 

and based on motivation golden triangle: People – 

processes – reward. 

By:  Dr. Maher Sinjar
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Insurance Awarences

any insurance policies taken out by you or taken out in 

your favour.

Notify the insurer. If said loss could fall under the cover-

age, then you should notify it and file a claim with the 

insurer without delay.

What types of insurance policies could the coronavirus 

trigger?

There are several types of insurance policies that could 

be triggered, a.o.:

Life and pension insurance 

Standard life insurance, which covers death, will also 

cover the insured in the event of death caused by a dis-

ease, such as the coronavirus. In principle, death as a re-

sult of an epidemic or pandemic is not excluded from 

coverage. 

Pension insurance schemes usually provide for surviv-

ing dependant’s pensions and partner pensions.

Hospitalisation insurance

Hospitalisation insurances provide cover in the event 

that the insured is hospitalised in Belgium. If one is hos-

pitalised abroad, cover depends on the general terms 

and conditions of the insurance contract.

Disability (or incapacity) insurance

Regarding disability (or incapacity) insurances, the inca-

pacity resulting from being infected by the coronavirus 

should be covered. By contrast, anyone who is placed 

in quarantine as a (voluntary) precautionary measure, 

without being ill, does not seem to benefit from disabil-

ity (or incapacity) insurance coverage.

Travel insurance (cancellation and assistance) 

Standard travel cancellation insurance does not cover 

pandemics per se: cancelling a trip because the coro-

navirus outbreak has spread to the country you had 

planned to visit, is thus not covered. It will only cover 

the cancellation if the insured is infected with the coro-

navirus prior to departure, just as coverage would be 

granted to such person for any other medical reasons. 

However, some insurers offer more extensive types of 

coverage, e.g; cancellation of travel due to official an-

nouncement from the authorities warning or discourag-

ing travel to the purported destination (in that respect 

it is noteworthy that on March 14th the Federal Govern-

ment published a general negative advice for any travel 

abroad). 

Most travel assistance insurance policies will cover med-

ical and ancillary expenses that have been incurred be-

cause of a coronavirus infection, just as they cover the 

same expenses incurred because of other diseases. 

Nevertheless, most travel insurances exclude losses re-

sulting from events that were known or foreseeable.

Business interruption insurance 

Business interruption insurance covers the actual loss 

of income that a business sustains due to the necessary 

suspension of its operations. It may be covered as part 

of a company’s commercial property insurance or via 

a separate policy. It is usually triggered when the sus-

pension is caused by “direct physical loss, damage or de-

struction to property”.

It can be questioned whether said physical loss- require-

ment will be fulfilled in the event of a business interrup-

tion caused by the coronavirus. However, it must be not-

ed that business interruption policies often provide for 

an “interruption by civil or military authority”-extension 

(covering business interruptions due to the mere fact 

that the government restricts the access to the insured’s 

premises). 
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TThe coronavirus will impact almost all aspects of the in-

surance sector and will trigger many insurance policies. 

It is important to analyse your insurance policy terms 

and conditions and to determine whether and to what 

extent you are covered.

What impact will the coronavirus have on the insurance 

sector?

Any pandemic (such as the coronavirus) is, by virtue of 

its tremendously large scale, apt to affect a multitude of 

insurance lines (life & pension insurances, health care 

and hospitalisation, but also some types of property in-

surance) and thereby have a serious impact on the in-

surance sector. From a technical standpoint, assessing 

the frequency and (certainly) the impact of pandemics 

is a tall task for insurers and reinsurers, as trustworthy 

actuarial data are lacking to a large extent. However, it is 

certain that the coronavirus pandemic will raise unseen 

legal questions about insurance coverage and that coro-

navirus-related litigation will emerge.

How to determine whether there is any insurance cov-

erage?

The coronavirus is impacting businesses in various ways. 

In order to identify any available insurance coverage, it 

is important to:

Determine the impact of the coronavirus on your par-

ticular business or activities. You should first of all define 

the loss you are suffering as a result of the coronavirus 

(e.g. incurring of medical or repatriation costs, cancella-

tion or interruption of business, default of certain busi-

ness partners, etc.).

Review insurance policy terms and conditions. Second-

ly, you should check whether the loss is covered under 

Coronavirus and insurance
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الكلمة األخيرة

بقلم الدكتور محمد عباده المراد 

أمين عام
االتحاد السوري لشركات التأمين

منــذ  أن أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة تفشــي وبــاء 
كورونــا المســتجد كوفيــد19، حتــى دخــل العالــم بأســره فــي 

حالــة طــوارئ طويلــة األمــد ومــع متابعــة التدابيــر الصارمــة 

التــي اتخذتهــا البلــدان المتضــررة الحتــواء الوبــاء تبيــن للجميــع 

ــم. ــادات دول العال ــدد كل اقتص ــات يه ــذي ب ــع ال ــورة الوض خط

وقــد لوحــظ أنــه في كثيــر من الحاالت، لــم تتم تغطيــة العواقب 

الماليــة لتفشــي الوبــاء عــن طريــق التأميــن، حيــث جــرت العــادة 

ــادي  ــرر م ــن ض ــة ع ــرار الناجم ــن األض ــركات التأمي ــي ش أن تغط

بعــض  مــن  بهــا  االحتفــاظ  تــم  ولكــن  األوبئــة،  عــن  وليــس 

الشــركات العالميــة.. األمــر الــذي أدى إلــى خســائر كبيــرة قاربــت 

حد اإلفالس لكبرى الشــركات... وقد أدى تســارع انتشــار الوباء 

إلــى دق ناقــوس الخطــر لمديــري المخاطــر وإيقاظهــم للتنبــه 

ــركاتهم. ــات ش ــي ميزاني ــاء ف ــل للوب ــي المحتم ــر الكارث للتأثي

والجديــر بالذكــر أن قطــاع التأميــن فــي الماضــي بنــى منظومــة 

عملــه علــى أســاس االبتعــاد عــن المخاطــر الوبائيــة، وذلــك 

ــى  ــى ال ــن يرق ــارئ ول ــر ط ــة أم ــع األوبئ ــل م ــأن التعام ــه ب ــًا من ظن

مســتوى الكــوارث وخاصــة مــع تقــدم الطــب والعلــوم.. أمــا 

اليــوم ومــع االنتشــار الســريع للوبــاء كان البــد لهــذا القطــاع 

ليــس  خالقــة  حلــول  إليجــاد  وذلــك  أدواتــه  مــن  يطــور  أن 

فــي  طــارئ  ألي  تحســبًا  وإنمــا  فحســب  الوبــاء  مــع  للتعامــل 

ــم.  ــي العال ــا ف ــه الكورون ــذي ترك ــر ال ــبيه بالتأثي ــتقبل ش المس

الحلــول  وإيجــاد  األدوات  تطويــر  بــأن  فيــه  شــك  ال  وممــا 

عميقــة  بخبــرة  يتمتــع  متخصــص  لفريــق  بحاجــة  الخالقــة 

المخاطــر  ونمذجــة  واإلحصــاءات  األوبئــة  علــم  فــي 

القــدرات للمؤسســات  المطالبــات لتوفيــر  والتمويــل وإدارة 

لتغطيــة  وذلــك  الخــاص،  القطــاع  وشــركات  العامــة 

ظــل  فــي  وخصوصــًا  باألوبئــة،  مرتبطــة  محــددة  مخاطــر 

المؤقــت. االقتصاديــة  الحركــة  وشــلل  األعمــال  انقطــاع 

لقطــاع  البــد  ولكــن  آنيتهــا..  رغــم  المرحلــة  خطــورة  مــع 

واقــع  ألي  الســنوات  قــادم  فــي  حاضــراً  يكــون  أن  التأميــن 

تتماشــى  وخطــط  اســتراتيجية  رؤى  لــه  تكــون  وأن  مشــابه 

التأميــن  قطــاع  يقــع  كيــال  حــدة..  علــى  مرحلــة  كل  مــع 

القطاعــات. باقــي  فيــه  وقعــت  الــذي  العجــز  مطــب  فــي 
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