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Issue 36

َّ
شــكلت كلمــة الســيد الرئيــس بشــار األســد خــال ترؤســه اجتمــاع
الــوزارة الجديــدة بعــد أدائهــا اليميــن الدســتورية ،منهــج عمــل
انبثقــت عنــه اســتراتيجيات وخطــط البيــان الحكومــي ،وال ســيما أن
الــدروس الماضيــة خلصــت إلــى الكثيــر مــن النتائــج والعبــر التــي ســيتم
العمــل علــى تــدارك ســلبياتها وتعزيــز إيجابياتهــا خــال فتــرة العمــل
القادمــة.
وتعمــل وزارة الماليــة بكوادرهــا الوطنيــة ومؤسســاتها العاملــة علــى
ترجمــة كلمــة قائــد الوطــن علــى أرض الواقــع ،واضعيــن نصــب أعيننــا
حــب الوطــن واإلخــاص لــه ،واالرتقــاء بالعمــل إلــى مســتوى تضحيــات
جيشــنا الباســل ،والنهــوض بالواقــع المعيشــي للمواطــن الســوري...
بهــذه القيــم ســنضع برامجنــا ونحــدد أولوياتنــا ونعمــل علــى إنجازهــا
واحــدة تلــو األخــرى ،للوصــول إلــى المبتغــى.
لــه مــن دور مهــم وبــارز فــي االقتصــاد الســوري ،هــذا القطــاع المتداخل
والمتشــابك مــع العديــد مــن الجهــات وجبهــات العمــل ،مــا يســتدعي
تموضعــه فــي صميــم برامجهــا واســتراتيجياتها ،لتتضافــر الجهــود
فــي ســبيل تقديــم الخدمــة األمثــل وتحقيــق القفــزات المأمولــة ،وال

بقلم المهندس إياد زهراء
رئيس مجلس إدارة
االتحاد السوري لشركات التأمين

ســيما أن هــذا القطــاع كان فــي مرحلــة مــن مراحــل نجــاح برنامــج
«جريــح الوطــن» ،وبتكاملــه مــع الجهــات العاملــة فيــه حظــي بثقــة
وتقديــر الســيد الرئيــس بشــار األســد ،وهــذا مــا يقتضــي اســتنفار جميــع
الجهــود للحفــاظ علــى هــذه الثقــة.
واليــوم ..وقــد رســمت الحــرب الظالمــة التــي ُتشــن علــى ســورية
الكثيــر مــن الصــور المؤلمــة فــي المجتمــع ،حيــث فرضــت أولويــات
فــي توجيــه المــوارد ،يأتــي قطــاع التأميــن بوصفــه شــريك ًا فــي
التخفيــف مــن وطــأة األزمــة ،مــن خــال ممارســة دوره ومســؤوليته
المجتمعيــة مــن دون االنحــراف عــن مســار التنميــة المنشــودة،
ليتبــوأ مكانتــه االقتصاديــة بوصفــه رافعــة
ويتطلــع هــذا القطــاع
َّ
لالقتصــاد الســوري ومكانتــه االجتماعيــة فــي بلســمة جــراح الحــرب
وتبعاتهــا.
ومــع اإلدراك الكامــل لحجــم العمــل والمســؤولية والجهــود
المضاعفــة التــي يجــب بذلهــا علــى وقــع الظــرف االســتثنائي الــذي يمــر
فيــه بلدنــا الحبيــب ســورية ،إال أن اإلصــرار والعزيمــة علــى إنجــاز أقصــى
مــا يمكــن إنجــازه هــو بوصلــة عملنــا ،وقــد نصيــب فــي أماكــن ،ونخطئ
فــي أخــرى ،إال أنــه كمــا قــال الســيد الرئيــس بشــار األســد« :مــن يعمــل
يخطــئ ومــن ال يعمــل ال يخطــئ» ،فلــن نخــاف الخطــأ مادمنــا نعمــل
وننتــج وفــق توجيهــات قائــد الوطــن ..ونســأل اهلل التوفيــق.
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أداء قطاع التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية في النصف األول 2020

بقلم :منير الرفاعي

بلغــت

تعامــات ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري  2020نحــو  12مليــار ليــرة ســورية ،وبلغــت

كميــة األســهم المتداولــة خــال الفتــرة نحــو  17مليــون ســهم بواقــع  11ألــف صفقــة تقريبـ ًا.

وشــهدت الفتــرة التــداول علــى  26ســهم ًا ،بينمــا لــم يتــم التــداول علــى ســهم نمــاء الزراعيــة ،وتراجعــت أســعار أربعــة
أســهم وارتفعــت أســعار  16ســهم ًا ،وحافظــت بقيــة األســهم علــى أســعار اإلغــاق الســابقة مــن دون تغييــر ،رغــم التــداول
عليهــا ،حيــث إن قيمــة وكميــة التــداول عليهــا فــي الجلســة الواحــدة غيــر كافيــة للتأثيــر فــي ســعر الســهم كمــا ينــص
القــرار القاضــي بتحديــد عــدد األســهم المطلوبــة للتأثيــر فــي الســعر المرجعــي للورقــة الماليــة فــي جلســة التــداول
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الواحــدة بمــا يعــادل  2000ســهم ،والحقــ ًا مــع نهايــة عــام

القطــاع المصرفــي ،وســت فــي قطــاع التأميــن وشــركتي

 2019تــم تعديــل هــذا القــرار فأصبــح ألفــي ورقــة ماليــة،

خدمــات وشــركتين فــي قطــاع الصناعــة وأخــرى فــي

لــأوراق التــي يقــل ســعرها الســوقي عــن  5آالف ليــرة ،و400

الزراعــة ،وشــركتين فــي قطــاع االتصــاالت وهــي شــركة

ورقــة لــأوراق التــي ســعرها الســوقي  5آالف ليــرة وأكثــر.

ســيريتل موبايــل تيليكــوم ،وشــركة  MTNســورية.

الفتــرة ،وبلــغ معــدل التــداول فــي الجلســة الواحــدة نحــو

أداء قطاع التأمين

 134مليــون ليــرة ،وأغلــق المؤشــر العــام للســوق مــع

يبلــغ عــدد شــركات التأميــن المدرجــة أســهمها بســوق

نهايــة تعامــات الفتــرة عنــد مســتوى  7671نقطــة مرتفع ًا

دمشــق لــأوراق الماليــة حتــى نهايــة النصــف األول 2020

بنســبة بلغــت نحــو  %31تقريبـ ًا ،أو مــا يعــادل  1834نقطــة.

ســت شــركات وهــي «أروب ســورية  -الوطنيــة للتأميــن

وتشــمل قيمــة التــداول  20صفقــة ضخمــة تمــت خــال

 -المتحــدة للتأميــن  -العقيلــة للتأميــن التكافلــي -

الفتــرة بقيمــة  3مليــارات ليــرة ،وتعقــد الصفقــات

الســورية الكويتيــة للتأميــن  -ســوليدارتي للتأميــن» مــن

الضخمــة فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة فــي فتــرات

أصــل  27شــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق.

محــددة ،تلــي فتــرة التــداول المســتمر ،وتســتمر هــذه

تشــير بيانــات بورصــة دمشــق إلــى أن قطــاع التأميــن

الصفقــات مــدة  15دقيقــة ،والحــد األدنــى لقيمــة الصفقــة

اســتحوذ علــى نحــو  %1.2مــن إجمالــي حجــم تــداول جميــع

الضخمــة هــو  25مليــون ليــرة ســورية ،وتتــم هــذه

الشــركات المدرجــة ،وبقيمــة وصلــت إلــى نحــو 143مليــون

الصفقــات عــن طريــق نظــام التــداول اإللكترونــي الخــاص

ليــرة ،وكان واضحـ ًا تركــز التــداول فــي قطــاع التأميــن علــى

بالســوق ،علمـ ًا أن أســعار الصفقــات الضخمــة تتــم ضمــن

ســهم شــركة العقيلــة للتأميــن  127مليــون ليــرة.

الحــدود الســعرية المحــددة ،وال تؤثــر فــي الســعر الوســطي

ويشــير تقريــر التــداول إلــى ارتفــاع ســعر ســهم شــركة

أو فــي الســعر المرجعــي الخــاص بالورقــة الماليــة التــي تــم

العقيلــة بنســبة  %49عــن ســعر اإلغــاق الســابق ،وارتفــع

التنفيــذ عليهــا.

ســعر ســهم الشــركة الســورية الوطنيــة للتأميــن بنســبة
 %5تقريب ـ ًا ،مقابــل تراجــع ســعر ســهم الشــركة المتحــدة

واســتحوذ ســهم بنــك البركــة ســورية علــى  3.4مليــارات

للتأميــن بنســبة  ،%5.7فــي حيــن لــم يحــدث أي تغيــر فــي

ليــرة مــن إجمالــي قيمــة التــداول ،تــاه ســهم بنك ســورية

ســعر ســهم بقيــة شــركات التأميــن.

الدولــي اإلســامي  2.8مليــار ليــرة ،ثــم بنــك بيبلــوس 1.3
مليــار ليــرة.

يذكــر أن عــدد الشــركات العاملــة فــي ســوق التأميــن يبلــغ
ثــاث عشــرة شــركة منهــا شــركة حكوميــة واحــدة واثنتــا

ويبلــغ عــدد الشــركات المدرجــة  27شــركة ،وتنقســم

عشــرة شــركة تأميــن خاصــة منهــا عشــر شــركات تأميــن

هــذه الشــركات حســب القطاعــات إلــى  14شــركة فــي

تقليــدي وشــركتان للتأميــن التكافلــي (اإلســامي).
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رمز
الشركة

اسم الشركة

السوق

سعر اإلغالق
السابق

التغير
عن سعر
اإلغالق
السابق

نسبة
التغير

حجم التداول

UIC

الشركة المتحدة للتأمين

نظامي

409.5

-23.5

-5.74

21,602

8,571,658

AROP

السورية الدولية للتأمين  -أروب

نظامي

311.98

0

0

2,621

820,716

13

NIC

الشركة السورية الوطنية
للتأمين

نظامي

445.5

22

4.94

11,073

4,965,971

41

ATI

شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

نظامي

312.5

154.22

49.35

352,578

127,591,424

597

SAIC

االتحاد التعاوني للتأمين

موازي-ب

281.64

0

0

331

91,522

5

SKIC

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

موازي-أ

398.83

0

0

1,126

440,266

3

389,331

142,481,556

702

اإلجمالي

5

قيمة التداول

عدد
الصفقات

43

نوع الصفقات

حجم التداول

قيمة التداول

الصفقات العادية

11,787,185

9,311,128,338.50

الصفقات الضخمة

5,403,378

3,039,189,957.50

الصفقات اإلجمالية

17,190,563

12,350,318,296.00

المؤشر

القيمة السابقة

القيمة

DWX

5,836.58

7,671.06

DLX

979.72

1,293.62
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أداء شركات التأمين في سوق دمشق لألوراق المالية في النصف األول من العام 2020

ريبور تاج

Issue 36
رمز
الشركة

اسم الشركة

السوق

ARBS

البنك العربي -سورية

موازي-أ

369

BASY

بنك عوده سورية

نظامي

729

27.5

BBSF

بنك بيمو السعودي
الفرنسي

نظامي

795

182.59

22.97

BSO

بنك سورية والمهجر

نظامي

713.5

71.9

10.08

184,154

IBTF

المصرف الدولي للتجارة
والتمويل

نظامي

360

458.3

127.31

217,919

107,166,795

SIIB

بنك سورية الدولي اإلسالمي

نظامي

521.43

395.74

75.9

4,075,687

2,868,933,069

3,055

BBS

بنك بيبلوس -سورية

نظامي

409.5

-13.5

-3.3

3,096,963

1,284,364,531

58

QNBS

بنك قطر الوطني -سورية

نظامي

316.04

314.38

99.47

1,460,450

650,814,887

923

BOJS

بنك األردن  -سورية

موازي-أ

403

-17.73

-4.4

15,085

5,826,195

29

SGB

بنك سورية والخليج

موازي-ب

310.41

29.09

9.37

2,149,118

791,489,004

205

SHRQ

بنك الشرق

نظامي

867.5

280.5

32.33

674,759

504,234,573

255

FSBS

فرنسبنك  -سورية

نظامي

328

97.05

29.59

248,370

94,585,039

201

CHB

بنك الشام

نظامي

576.69

597.75

103.65

958,214

789,032,974

1,279

BBSY

بنك البركة  -سورية

نظامي

827.24

937.7

113.35

3,125,800

3,466,913,027

2,621

UIC

الشركة المتحدة للتأمين

نظامي

409.5

-23.5

-5.74

21,602

8,571,658

43

نظامي

311.98

0

0

2,621

820,716

13

نظامي

445.5

22

4.94

11,073

4,965,971

41

نظامي

312.5

154.22

49.35

352,578

127,591,424

597

SAIC

االتحاد التعاوني للتأمين

موازي-ب

281.64

0

0

331

91,522

5

SKIC

الشركة السورية الكويتية
للتأمين

موازي-أ

398.83

0

0

1,126

440,266

3

AHT

الشركة األهلية للنقل

موازي-أ

712.5

0

0

839

627,572

8

موازي-ب

253.5

0

0

824

204,764

10

موازي-أ

962.5

0

0

0

0

0

نظامي

365.87

74.65

20.4

90,280

37,783,138

167

1,150.00

27.82

2.42

204,489

224,145,469

447

324.35

4.5

64,352

510,259,239

187

0

0

75,250

622,167,000

7

17,190,563

12,350,318,296

10971

AROP
NIC
ATI

السورية الدولية للتأمين -
أروب
الشركة السورية الوطنية
للتأمين
شركة العقيلة للتأمين
التكافلي

NAMA

ABC

شركة اسمنت البادية

نظامي

SYTEL

شركة سيريتل موبايل
تيليكوم

نظامي

7,206.65

MTN

شركة  MTNسوريا

موازي-ب

7,875.00

UG

AVOC

اإلجمالي

6

سعر اإلغالق التغير عن سعر
اإلغالق السابق
السابق

المجموعة المتحدة للنشر و
اإلعالن و التسويق
الشركة الهندسية الزراعية
لالستثمارات  -نماء
الشركة األهلية لصناعة
الزيوت النباتية

نسبة التغير

حجم التداول

قيمة التداول

عدد
الصفقات

-21

-5.69

5,765

1,999,384

18

3.77

23,180

16,311,128

49

129,734

104,734,223

256

126,244,732

112
382
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حوار العدد
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Issue 34
36

السيدة :ميرال معمر
مدير عام شركة ايمبا إلدارة النفقات الطبية
7

حوار العدد

Issue 36
كيـف تق ّيمـون أداءكـم فـي النصـف

فنحـن مثـل كل السـوريين لسـنا

التحاليـل واإلجـراءات التشـخيصية

األول مـن عـام  ،2020وهـل تراجعـت

بمعـزل عـن الـدورة االقتصاديـة،

التـي يمكـن للطبيـب االطلاع

نسـبة عوائدكـم أم بقيـت في وضع

ومـن ثـم هنـاك ربـح فائـت.

عليهـا عبـر مشـاركة الملـف الطبي

مسـتقر مقارنـة بــ2019؟
أداء شـركة إيمبـا فـي تقـدم ونمـو

مـا الـذي يميـز شـركتكم عـن باقـي

أمـا عـن خدماتنـا الجديـدة فكمـا

ً
وخاصـة لجهـة خدماتهـا.

شـركات إدارة النفقـات الطبيـة ،هل

أسـلفنا سـابق ًا البـد للخدمـات مـن

طرحـت شـركتكم خدمـات جديدة،

أن تواكـب الظـروف والواقـع.

انقسـم عـام  2020إلـى مرحلتيـن؛

أم قامـت بتطويـر خدمـات قديمة؟

أطلقنـا اليـوم خدمـة المواعيـد

مرحلـة ما قبـل الكورونا ومـا بعدها

تميـزت شـركة إيمبـا بخدماتهـا

المسـبقة بالتنسـيق مـع األطبـاء

سـاهم بانتقـال عمـل الشـركة إلـى

السـهلة والسـريعة انطالقـ ًا مـن

عبـر روزنامـة إلكترونيـة تظهـر

آليـة جديـدة تواكـب المسـتجدات

أتمتـة العمـل ومـا يعكسـه علـى

فيهـا مواعيـد الطبيـب المتاحـة،

الحاصلـة فـي البلـد.

سـهولة تقديـم الخدمـة مـن

ّ
تمكـن الطبيـب
وهـذه الخدمـة

مـزودي الخدمـة وسـرعة وصولهـا

ً
كاملا
مـن مراجعـة الملـف الطبـي

للمؤ ِّمنيـن .

للمؤمـن مـا يعكـس جـودة الخدمة
ِّ

فبدأنـا بتوفير الـدواء المزمن لمدة

مـن جهـة ،وضبـط النفقـات مـن

أكثـر مـن شـهر مـع االسـتمرار
المؤمنيـن.
بخدمـة إيصالـه إلـى
ِّ

واسـتمرت بمواكبـة متطلبـات

جهـة أخـرى ،كمـا تـم اعتمـاد

لتكـون

(وصفـة

المرحلـة

وظروفهـا

الوصفـة

اإللكترونيـة

ثـم انتقلنـا إلـى تقديـم الخدمـة

السـباقة بإطلاق خدمـة تطبيـق

الـدواء واإلجـراءات التشـخيصية

ً
وخاصـة مـا
الصحيـة مـن المنـازل

َّ
مكـن
الموبايـل  ImpaCareالـذي

و ا لعال جيـة ) .

يتعلـق بسـحب الـدم للفحوصـات

حامـل

االطلاع

المخبريـة ،وإيصـال الـدواء العـادي،

علـى الشـبكة الطبيـة لـ(أطبـاء،

المؤمنيـن صحيـ ًا
مـاذا عـن نسـبة
ِّ

إضافـة إلـى المزمن ،وكذلـك تقديم

مشـاف)
صيدليـات ،مخابـر ،أشـعة،
ٍ

خلال العاميـن الفائـت والحالـي ،هـل

خدمـة المعاينـات  Onlineللحـاالت

بطريقـة سـهلة توفـر عنـوان مزود

هـي فـي تزايـد؟

الضروريـة ،والتـي ال يسـتطيع

الخدمـة ،رقـم هاتفـه ،خدماتـه

المؤمنيـن صحيـ ًا مرتبـط
إن نسـبة
ِّ

ً
مراعـاة
المريـض مغـادرة منزلـه

وطريقـة الوصـول إليـه ،إضافـة إلـى

بمفهـوم التأميـن ،وهـو مفهـوم

لحالتـه الصحيـة.

للمؤمـن يتضمن
ملـف طبي كامـل
ِّ

ـد َرك أهميتـه
جديـد نسـبي ًا ،لـم ُت ْ

كل الخدمـات مقسـمة لجميـع

حتـى اآلن .وذلـك لكوننـا دولة رعاية

الحـاالت المرضيـة ومتضمنـة نتائج

صحيـة ،فالفـرد يعـد نفسـه محميـ ًا

أمـا عن العائدات ،فهنـاك ربح فائت،

8
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لـه مـن المريـض.
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Issue 36
بالرعايـة الصحيـة مـن الدولـة ،ومن

دائـرة التأميـن الصحي لتشـمل أكبر

إعـادة النظـر بالتعرفـة كل سـتة

ثـم لـم ينظـر إلـى التأميـن الصحـي

شـريحة ممكنـة.

أ شـهر .

بوصفـه حاجـة .ناهيـك عـن النظـرة
األخـرى للتأميـن وهـي بأنـه شـيء
مكلـف جـداً علمـ ًا أن قيمـة القسـط

مـا مـدى التـزام مـزودي الخدمـة

المناسـب كخطـوة أولـى نحـو

التأمينـي هـي أقل بكثيـر من األفكار

بالتسـعيرات المفروضـة مـن وزارة

الوصـول إلـى إجـراءات وتعديلات

العامة المنتشرة.

الصحة ،وهل تتماشـى هذه األسـعار

المؤمنيـن مـن
تالمـس كل حاجـات
ِّ

المؤمـن ومزودي
مـع رغبـة كل من
ِّ

جهـة ،وتضمـن اسـتمرار مـزودي

كمـا نتمنـى لحجـم سـوق التأميـن

الخدمـة؟

الخدمـة مـن جهـة أخـرى.

الصحـي أن يكبـر ويزدهـر ومـا

صـدر عـن رئاسـة مجلـس الـوزراء

علمـ ًا أن التضخـم الحاصـل أدى إلـى

الخدمـات التـي نقدمهـا ونجهـد

قـرار بتعديـل تعرفـة الخدمـة

ضعـف ببعـض التعديلات وعـدم

دائمـ ًا فـي تطويرهـا ،إال لتحسـين

التأمينيـة ،والـذي ُط ِّبـق بـدءاً مـن

مالءمتهـا للواقـع.

سـمعة السـوق ،ومـن ثـم توسـيع

تاريـخ  2020 / 7 / 1وتضمـن القـرار

9
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وصـدور هـذا القـرار كان فـي الوقـت

Issue 36

حوار العدد

,,

نظام المطالبات اإللكتروني
وما يتضمنه من تطبيقات
وخدمات يوفر الكثير من

العناء بالتعامل الورقي ,,

بنـاء عليهـا
مـا األسـس التـي يتـم
ً
التعاقـد مـع مـزودي الخدمـة،
ومـا سـرعة عمليـة الموافقـة
للمزوديـن أو التجديـد لهـم؟

ملـف مـزود الخدمـة ،والتأكـد
مـن اسـتكمال كل الثبوتيـات
المطلوبـة مـن الجهـات المعنيـة
(وزارة الصحـة أو النقابـة التابـع لهـا)
مثـل ترخيـص مزاولـة المهنـة،
الشـهادة ،االختصاص...الـخ ،وهذه
اآلليـة تتـم بالتنسـيق مـع النقابـات
بموجـب اتفاقيـات تعـاون مبرمـة
بيـن األطـراف.

أمـا عـن الموافقـة ،ونظـراً لعملنـا
وفـق نظـام المطالبـات اإللكترونـي
الـذي يتميـز بسـرعة الخدمـة
ودقتهـا ،فـإن الموافقـات الصـادرة
مـن قبلنـا ال تتجـاوز مدتهـا ثلاث
دقائـق للخدمـات خـارج المشـفى،
ونصـف سـاعة للخدمـات والحـاالت
البـاردة داخـل المشـفى ،وبشـكل

10
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يتـم

التعاقـد

بدايـة

بدراسـة

حوار العدد

Issue 36

يوفـر الكثيـر مـن العنـاء بالتعامـل

علـى العبـوة عنـد بيـع دواء تأمينـي.

الورقـي ،ومـا يعكسـه مـن تخفيـف

هـل مـن خطـوات تقومـون بهـا

العـبء والجهـد وصـو ً
ال إلى سـهولة

لضبـط هذه الحوادث ومـا اإلجراءات

توفيـر الحلـول المتوافقـة مـع

التـي تتخذونهـا بحـق المخالفيـن؟

فـوري للحـاالت اإلسـعافية داخـل

الظـروف ،ونظـراً لكـون خدمـات

إن عمـل الشـركة وفـق نظـام

المشـفى ،مؤكديـن علـى خدماتنـا

الشـركة متوافـرة علـى مـدار 24

المطالبـات

المؤمـن
المسـبقة التـي يتمكـن
ِّ

سـاعة كل أيـام األسـبوع ،يتمكـن

واسـتخدام

مـن خلال تواصلـه المجانـي معنـا

مـزود

التواصـل

عبـر تطبيـق الموبايـل إيمباكيـر

المباشـر والحصـول علـى الخدمـة

لتحليـل المعلومـات وإدارة ملـف

أو وسـائل التواصـل االجتماعـي أو

المسـبقة مـن جهـة ،كمـا أن

للمؤمـن يمنـع إسـاءة
طبـي كامـل
ِّ

الهاتف...الـخ مـن الحصـول علـى

برنامـج الشـركة متوافـر عبـر

االسـتخدام مـن أطـراف التأميـن

الموافقـة قبـل الذهـاب إلـى الطبيب

الهواتـف الذكية التي تسـمح لمزود

وتقليصهـا إلـى حدودهـا الدنيـا ،مـن

أو الصيدليـة أو المخبـر ،مـع ضمـان

الخدمـة بالحصـول علـى الموافقـة

خلال تمكننـا مـن مراقبـة األداء

خدمـة توصيـل األدويـة ونتائـج

عبـر هاتفـه أو حتـى عبـر التطبيـق،

بشـكل يومـي ولحظـي مـا يسـاعدنا

التحاليـل واإلجـراءات التشـخيصية.

للمؤمـن حامـل
وكذلـك الحـال
ِّ

علـى اسـتدراك الحـاالت المخالفـة

البطاقـة الـذي يمكنـه إرسـال طلب

فـور وقوعهـا ومنـع تفشـيها أو

العائـق األهـم يكمـن فـي الجانـب

عبـر تطبيـق الموبايـل ،والحصـول

تعد د هـا .

التقنـي ،حيـث يتطلب وجود شـبكة

علـى الخدمـة.

كمـا أن إدارة الملـف اليـوم أصبحـت

أدى إلى ضعف ببعض
التعديالت وعدم

مالءمتها للواقع ,,

الخدمـة

مـن

اإللكترونـي

ETPA

الــBusiness

intelligence & data mining

مبنيـة علـى سـنوات طويلـة مـن

ربـط بيـن المحافظـات ومقدمـي
الخدمـات كاألطبـاء والصيادلـة

هنـاك اسـتغالل مـن بعـض مـزودي

المؤمنيـن ومـزودي
العالقـة مـع
ِّ

ومراكـز

الصيادلـة،

الخدمـة ،ومـن ثـم أصبحـت إدارتهـا

األشـعة ومسـتلزمات الربـط مـن

المخبريـون)

الصحـي

مبنيـة علـى وثائـق ومعلومـات

شـبكة هاتـف وكهربـاء علـى مـدار

بغيـة تحقيـق مزيـد مـن المكاسـب

تراكميـة،

اإلجـراءات

السـاعة .هـل مـن حلـول تقومـون

كاسـتخدام بطاقـة التأميـن ألكثـر

المتخـذة بحـق المخالفيـن فيتـم

بدراسـتها لحـل هـذه المشـاكل

مـن مـرة فـي الزيـارة ذاتهـا ،وبيـع

اعتمـاد

صـادرة

ا لتقنيـة ؟

األدويـة بشـكل غيـر مضبـوط مـن

عـن هيئـة اإلشـراف علـى التأميـن

نظـام المطالبـات اإللكترونـي ومـا

الصيادلـة ،إضافـة إلـى بيـع الـدواء

للتعامـل مـع هـذه الحـاالت.

والمشـافي
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والمخابـر

الخدمـة

(األطبـاء،
للتأميـن

أمـا

عـن

بروتوكـوالت
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,,

التضخم الحاصل

يتضمنـه مـن تطبيقـات وخدمـات

الفـارغ مسـتغلين طلـب الحصـول

حوار العدد

Issue 36

مـا النشـاطات التـي تقومـون بهـا،
ألنكـم شـركة مختصـة فـي التأمين

تكثيـف حملـة التوعيـة عبر وسـائل

وهـل مـن إعالنـات أو دورات توعيـة

الصحـي مـا اإلجـراءات االحترازية التي

التواصـل

وحملات

ألهميـة التأميـن الصحـي وخصوصـ ًا

اتخذتموهـا تجـاه فيـروس كوفيـد

توعيـة عبـر محاضـرات لحاملـي

 ،19ومـا دوركـم فـي التوعيـة فـي

بطاقـة

وتسـجيالت

كما أسـلفنا فإن نشـاطات الشـركة

هـذه الجائحـة؟

صوتيـة عبـر هواتـف الشـركة

فـي ظـل الظـروف الراهنـة توجهـت

للتذكيـر بأسـاليب الوقايـة.

ً
وخاصـة
نحـو الوسـائل التقنيـة

قمنـا

ومقراتهـا:

باتخـاذ

التأميـن،

فـي الفتـرة الراهنـة؟

منصـات

كل

التواصـل

االجتماعـي

كمـا أطلقنـا العمـل مـن خـارج

التـي تعـد الحـل األمثـل لضمـان

مقـرات الشـركة ،وذلـك ضمانـ ًا

التباعـد االجتماعـي فـي ظـل انتشـار

الحفاظ على مسـافة األمـان والتزام

السـتمرار الخدمـات ،وحفاظـ ًا علـى

الفيـروس ومـا يتط ّلبـه الواقـع

كل الموظفيـن بارتـداء الكمامـة

صحـة موظفينـا ونظـراً لكـون

الحالـي مـن تغييـر طريقـة تعاملنـا

طـوال فتـرة العمـل مـع متابعـة

الشـركة مجهـزة للعمـل فـي ظـل

مـع متطلبـات العمـل .وتمكنـا مـن

الحالـة الصحيـة العامـة للموظفين

كل الظـروف تمكنـا مـن تطبيـق

خلال اآلليـة الجديـدة مـن تغييـر

مـن كوادرنـا الصحيـة .وتقديـم

ميـزة العمـل مـن المنـزل بأمثـل

دورة العمـل كاملـة لتتناسـب مـع

جلسـات توعيـة صحيـة للشـرح عن

ا لطـر ق .

الواقـع الجديـد ،وخلـق روح جديـدة،

إجـراءات التعقيم لمقرات الشـركة
وتجهيزاتهـا

بشـكل

دوري.

المـرض ،طـرق الوقاية منـه والعالج
فـي حـال اإلصابـة.

علـى صعيـد الزبائـن :تـم تزويـد كل
زبائننـا وبالتنسـيق مـع شـركات
التأميـن

ببروشـورات

توعيـة

تشـرح عـن المـرض وطـرق الوقايـة
والعلاج.

كمـا قـدم كوادرنـا وخاصـة الطبيـة
منها المسـاعدة المباشرة باإلجابة
المؤمنين.
عـن استفسـارات
ِّ
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,,
إدارة الملف اليوم
أصبحت مبنية على

حيـث يتـم تقديـم دورات داخليـة
ونـدوات عبـر وسـائل التواصـل
االجتماعـي ومتابعـة العمـل مـن
خال لهـا .

سنوات طويلة من
المؤمنين
العالقة مع
ِّ

وفـي الختـام نأمـل أن يكـون

ومزودي الخدمة

الربـع األخيـر مـن عـام  2020مثمـراً

ومن ثم أصبحت

ومزدهـراً ويكـون فيـه فتـح آفـاق

إدارتها مبنية على وثائق

ومعلومات تراكمية ,,

جديـدة للتأميـن الصحـي.
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علـى

صعيـد

كـوادر

الشـركة

االجتماعـي،

ثقافة تأمينية

Issue 36

هنــاك

عــدة اعتبــارات علــى القائــم برســم السياســة االســتثمارية ألمــوال تأمينــات الممتلــكات والمســؤولية ضــرورة أخذهــا

بالحســبان وصــو ً
ال إلــى السياســة االســتثمارية المثلــى وأهــم هــذه االعتبــارات:
 -1إن عقــود تأمينــات الممتلــكات والمســؤولية هــي عقــود

المؤمــن لــه فــي حــدود الخســارة التــي
يترتــب عليــه تعويــض
َّ

قصيــرة األجــل بطبيعتهــا ،حيــث إن فتــرة الوثيقــة فــي معظــم

المؤمــن لــه علــى حســاب الغيــر،
حدثــت بالفعــل ،حتــى ال يثــرى
َّ

العقــود عــادة مــا تكــون ســنة أو أقــل ،وقليــ ً
ا منهــا مــا يصــل

ويترتــب علــى مــا ســبق أن شــركات التأمين ال يمكنها أن تحســب

إلــى ثــاث أو خمــس ســنوات ،إضافــة إلــى أن تعويضــات تأمينــات

بدقــة قيمــة المطالبــات المتوقعــة علــى الوثائــق المصــدرة غيــر

الممتلــكات والمســؤولية عــادة مــا تســوى بســرعة ،إضافــة

المعروفــة القيمــة ،ومــن ثــم يصعــب تقديــر قيمتهــا مقدم ـ ًا.

إلــى أن التعويضــات المدفوعــة يمكــن أن تختلــف باالعتمــاد

 -4مادامــت التزامــات شــركات التأميــن التــي تمــارس تأمينــات

علــى الخســائر المركــزة والتضخــم وتكاليــف الــدواء وتكاليــف

الممتلــكات والمســؤولية تعــد التزامــات أو تعهــدات قصيــرة

اإلنشــاء وتكاليــف إصــاح الســيارات والشــروط االقتصاديــة

األجــل ،فــإن هــذا يتطلــب بالضــرورة االهتمــام بالســيولة

ولهــذه األســباب هــدف هــذه االســتثمارات هــو الســيولة.

أي االســتثمار فــي أصــول اســتثمارية تكــون ســهلة البيــع أو

 -2إن دخــل اســتثمارات أمــوال تأمينــات الممتلــكات

التســويق لمقابلــة هــذه االلتزامــات.

والمســؤولية فــي غايــة األهميــة ألنــه يعــوض مصروفــات

 -5إن التزامــات شــركات التأميــن التــي تــزاول تأمينــات

(خســائر) االكتتــاب غيــر المتوقعــة.

الممتلــكات والمســؤولية غيــر محــددة القيمــة ،ومــن ثــم هــذا

 -3إن أغلبيــة وثائــق تأمينــات الممتلــكات والمســؤولية مــن

يتطلــب ضــرورة مراعــاة القــوة الشــرائية للنقــود حيــث إن حجــم

وثائــق التعويــض ،والســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى اختــاف قيمــة

الخســائر المســتحقة تزيــد بســبب التضخــم.

الخســارة التــي تنتــج عــن حــادث متشــابه مــن حالــة ألخــرى ،مــا

 -6مادامــت قيمــة التزامــات شــركات تأمينــات الممتلــكات
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االستثمار في شركات التأمين

Issue 36
والمســؤولية غيــر محــددة القيمــة فــإن هــذه الشــركات تقــوم

ويقصــد بــه المحافظــة علــى األمــوال المســتثمرة وعــدم

باســتثمار أموالهــا فــي قنــوات اســتثمارية تــدر عليهــا عائــد

تعرضهــا للضيــاع الكلــي أو الجزئــي ،حيــث يحــذر علــى شــركات

أو ربحــ ًا مجزيــ ًا ،إضافــة إلــى اســتقرار هــذه العائــد وثباتــه ،حتــى

التأميــن اســتثمار أموالهــا فــي اســتثمارات ذات درجــة

ّ
يمكنهــا مــن مواجهــة هــذه االلتزامــات غيــر محــددة القيمــة.

خطــورة عاليــة ،ألن أغلبيتهــا تمثــل أمــوال حملــة الوثائــق ،وال

 -7إن شــركات تأمينــات الممتلــكات والمســؤولية ال يمكنها أن

يجــوز المضاربــة بهــذه األمــوال ،ومــن ثــم يغلــب علــى هــذه

تســير فــي سياســتها االســتثمارية بحريــة تامــة طبق ـ ًا للمبــادئ

االســتثمارات مبــدأ الضمــان أو ً
ال للمحافظــة علــى هــذه األمــوال

التــي تراهــا صالحــة ،ولكــن يحكمهــا فــي الواقــع التشــريعات

المســتثمرة (حتــى لــو انفــض العائــد) ،ويتــم التفرقــة بيــن

علــى اختــاف أنواعهــا ،وبصفــة خاصــة تلــك التشــريعات الخاصــة

نوعيــن مــن الضمــان همــا:

باإلشــراف والرقابــة علــى التأميــن.

 -الضمــان الحقيقــي :ويقصــد بــه ضمــان اســترداد القــوة

القواعد المنظمة الستثمارات أموال شركات التأمين

الشــرائية ذاتهــا للوحــدات النقديــة المســتثمرة فــي األوجــه

تعــد شــركات التأميــن مــن المنشــآت الماليــة التــي يتكــون لديها

االســتثمارية المختلفــة.

أمــوال ضخمــة ،وهــذه األمــوال ليســت ملــك ًا لهــا ،ولكنهــا تقــوم

 -المســؤولية لضمــان األســمى :يقصــد بــه ضمــان اســترداد

بوظيفــة األميــن علــى هــذه األمــوال ،وتقــوم شــركات التأميــن

الوحــدات النقديــة المســتثمرة ذاتهــا فــي األوجــه االســتثمارية

بالمحافظــة علــى هــذه األمــوال لحيــن الحاجــة إليهــا ،ولــذا

المختلفــة.

فإنهــا تقــوم باســتثمارها فــي القنــوات االســتثمارية المختلفــة

وإذا كانــت شــركات التأميــن فــي حاجــة إلــى الضمــان األســمى

لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن وراء االســتثمار.

فــي اســتثماراتها ،حيــث إن التــزام هــذه الشــركات فــي معظــم

وغالبـ ًا مــا يتدخــل المشــرِّ ع فــي معظــم دول العالــم علــى اختالف

األمــوال يكــون التزامـ ًا اســمي ًا إال إنهــا أيضـ ًا فــي حاجــة إلــى الضمــان

أنظمتهــا االقتصاديــة لتحديــد معالــم السياســة االســتثمارية

الحقيقــي فــي اســتثمارات أمــوال تأمينــات الممتلــكات وذلــك

التــي علــى شــركة التأميــن إتباعهــا رغبــة منــه فــي الحفــاظ

لمقابلــة مــا يلــي:

علــى حقــوق حملــة الوثائــق والغيــر ،والحــد مــن رغبــة شــركات

 -أثــر التضخــم الــذي يلحــق بمصروفــات شــركة التأميــن خــال

التأميــن فــي تحقيــق أعلــى عائــد ممكــن مــع التضحيــة بالقواعــد

فتــرة التعاقــد.

الفنيــة واألساســية لالســتثمار.

 -إن التزامــات شــركات التأميــن غيــر محــددة القيمــة ،وهــذا

وكذلــك فــإن تدخــل المشــرِّ ع يكــون بهــدف آخــر وهــو ضمــان

يتطلــب ضــرورة مراعــاة القــوة الشــرائية للنقــود.

المســاهمة الفعالــة مــن هــذه الشــركات فــي تمويــل خطــط
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،حيــث إن هــذه الشــركات

 -2مبدأ السيولة:

تقــوم بتجميــع المدخــرات الوطنيــة فــي صــورة أقســاط التأميــن

ويقصــد بهــا قــدرة شــركات التأميــن علــى تحويــل االســتثمارات

المحصلــة مقدمــ ًا.

المختلفــة إلــى نقديــة فــي وقــت محــدد حتــى تســتطيع الوفــاء

القواعد الفنية الستثمار أموال شركات التأمين:

بالتزاماتهــا فــي مواعيــد اســتحقاقها ،حيــث إن الوثائــق التــي

ويقصــد بهــا مجموعــة القواعد التي تنظم النشــاط االســتثماري

تصدرهــا شــركات التأميــن هــي بطبيعتهــا عقــود قصيــرة األجــل

ألمــوال تأمينــات الممتلــكات والمســؤولية بشــركات التأميــن

تتــراوح مدتهــا بيــن ســنة أو ثــاث ســنوات أو خمــس ســنوات

كمنشــأة مــن المنشــآت الماليــة مــن الناحيــة الفنيــة ،لمــا لهــذه

علــى األكثــر ،ويترتــب علــى ذلــك أن هــذه الشــركات تكــون فــي

الشــركات مــن طبيعــة خاصــة وأهمهــا:

حاجــة إلــى بيــع جــزء مــن اســتثماراتها حتــى يمكنهــا الوفــاء

 -1مبدأ ضمان األموال المستثمرة:

بالتزاماتهــا تجــاه حملــة الوثائــق.
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وبذلــك فإنــه مــن المبــادئ االســتثمارية المهمــة التــي

تحقيقــه مــن وراء النشــاط االســتثماري فــي شــركات التأميــن،

علــى شــركات التأميــن التــي تمــارس تأمينــات الممتلــكات

وهــذا المعــدل المحقــق يجــب أن يكــون كافيـ ًا لتغطيــة المعــدل

والمســؤولية ضــرورة أخذهــا باالعتبــار عنــد رســم سياســة

الفنــي الــذي خصمــت بــه األقســاط ،إضافــة إلــى تغطيــة عجــز

االســتثمار الخاصــة بهــا ،ويتــم تفريــق نوعيــن مــن الســيولة هي:

النشــاط االكتتــاب فــي شــركات التأميــن ،إضافــة إلــى المســاهمة

 -الســيولة الكليــة :وهــي إمكانيــة تحويــل األصــل المســتثمر إلــى

فــي تحقيــق عائــد مناســب لحملــة أســهم شــركات التأميــن.

إلــى رأس المــال المســتثمر فــي هــذه األصــل.

 -4مبداً التنويع:

 -الســيولة النســبية :وهــي قــدرة الشــركة علــى الوفــاء

يُقصــد بــه عــدم التركيــز فــي االســتثمار علــى نــوع معيــن مــن

بالتزاماتهــا الماديــة فــي مواعيــد اســتحقاقها.

االســتثمارات حتــى ال تعــرض اســتثمارات شــركة التأميــن

وعلــى شــركات التأميــن أن تحقــق عنــد اســتثمار أموالهــا

للخطــر باهتــزاز هــذا النــوع مــن االســتثمارات ،ويمكــن تقســيم

الســيولة النســبية ،بمعنــى أن تــوزع اســتثماراتها حســب طبيعة

التنويــع إلــى نوعيــن همــا:

االلتزامــات ،وبذلــك يجــب توافــر بعــض األمــوال فــي صــورة

 -التنويــع العــام :ويقصــد بــه تعــدد اســتثمارات أمــوال تأمينــات

ســائلة لمواجهــة االلتزامــات قصيــرة األجــل ،ويجــب أال تزيــد

الممتلــكات والمســؤولية علــى البدائــل االســتثمارية المختلفــة

هــذه األمــوال علــى القــدر المناســب لتغطيــة هــذه االلتزامــات،

دون التركيــز علــى اســتثمار فــي أحــد هــذه البدائــل دون باقــي

حتــى ال تكــون الشــركة فــي وضــع مالــي غيــر مناســب ،ويــؤدي إلــى

البدائــل األخــرى ،وهــذا النــوع مــن التنويــع يعالــج مخاطــر

انخفــاض العائــد وخســارة جــزء مــن األصــول.

االســتثمار الخاصــة بالبدائــل االســتثمارية مثــل مخاطــر

 -3مبدأ تحقيق معدل االستثمار المناسب والمنتظم:

االســتثمار فــي بديــل اســتثماري معيــن ومخاطــر الــدورات

ويقصــد بــه قــدرة األمــوال المســتثمرة فــي االســتثمارات

االقتصاديــة المتعلقــة بنشــاط اســتثماري معيــن.

المختلفــة علــى تحقيــق عائــد اســتثماري مناســب لشــركات

 -التنويــع الخــاص :ويقصــد بــه أن يتــم توزيــع االســتثمارات

التأميــن ،حيــث إن نشــاط شــركات التأميــن ينقســم إلــى

داخــل البديــل االســتثماري الواحــد ،وهــذا التنويــع يعالــج مخاطــر

قطاعيــن همــا االكتتــاب واالســتثمار ،وإذا كان نشــاط االكتتــاب

االســتثمار الخاصــة بالبديــل االســتثماري والناشــئة عــن ضعــف

فــي شــركات التأميــن يحقــق خســائر دائمــ ًا ،حيــث إن نفقــات

إدارة هــذا البديــل االســتثماري.

التشــغيل المرتبطــة بنشــاط االكتتــاب ونســبة الخســائر

وشــركات التأميــن فــي حاجــة إلــى وجــود هذيــن النوعيــن مــن

الصافيــة قــد تجــاوزت  %100مــن األقســاط المكتتبــة ،ومــن ثــم

التنــوع فــي اســتثماراتها لتالفــي مخاطــر االســتثمار الخاصــة

فــإن هــذا العجــز يجــب أن يكــون مســتوعب ًا بوســاطة الدخــل أو

(غيــر المنتظمــة) أمــا مخاطــر االســتثمار العامــة (المنتظمــة)

عائــد االســتثمارات ،ويتــم التفرقــة بيــن نوعيــن مــن معــدالت

والمتعلقــة بســوق االســتثمار كلــه واالقتصــاد القومــي بصفــة

الربحيــة:

عامــة فــإن التنويــع ال يعالــج هــذا النــوع مــن الخطــر.

 معــدل الفائــدة الفنــي :هــو المعــدل المســتخدم فــي شــركاتالتأميــن ،ويتــم خصــم أقســاط التأميــن المطلوبــة مــن حملــة

 -5مبداً االستقرار:

وثائــق التأميــن بــه ،حيــث يجــب أال يقــل معــدل الفائــدة الفنــي

ويقصــد باالســتقرار؛ الثبــات النســبي لهيــكل محفظــة

المحقــق مــن االســتثمارات عــن هــذا المعــدل وإال كانــت النتيجــة

اســتثمارات أمــوال تأمينــات الممتلــكات والمســؤولية وعــدم

تعــرض المركــز المالــي لشــركة التأميــن للخطــر.

التغيــر المفاجــئ أو الســريع أو الكبيــر لهــذا الهيــكل.

 -معــدل الفائــدة المحققــة :هــو المعــدل الفعلــي الــذي يتــم
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القرصنة اإللكترونية و التأمين

إعداد  :رواد حزوري رئيس قسم الحوادث  /الشركة السورية العربية للتأمين

فــي

ظــل التطــور التكنولوجــي والمعلوماتــي الــذي نعيشــه فــي أيامنــا هــذه ،مــن منــا لم يســمع عــن اختــراق القراصنــة اإللكترونيين

ألحــد المواقــع اإللكترونيــة ،أو إلحــدى الخدمــات .فما القرصنــة اإللكترونيــة ،وكيف يمكــن مجابهتها؟
بداية لنأخذ فكرة من خالل الصورة التالية عما يجري على اإلنترنت في دقيقة واحدة.
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تعــود أول عمليــة قرصنــة إلكترونيــة لعــام  ،1988حيث ظهرت

 -الكورونا والقرصنة

«دودة موريــس»  Morris Wormوانتشــرت فــي الحواســيب
وعلــى نطــاق واســع داخــل الواليــات المتحــدة ،وعنــد اعتقــال
ـور هــذه الــدودة روبــرت تابــان موريــس ،أصبــح أول قرصــان
مطـ ِّ
يُــدان تحــت قانــون «احتيــال الحاســوب وإســاءة االســتخدام».
فــي صيــف عــام  1994تمكــن قرصــان روســي يدعــى فالديميــر
ليفيــن مــن اختــراق بنــك «ســيتي بنــك» األميركــي ،وتحويــل
عشــرة مالييــن دوالر إلــى حســاباته الشــخصية فــي فنلنــدا

فــي الوقــت الــذي أصــاب فيــه كورونــا قرابــة  200دولــة حــول

وإســرائيل ،مســتخدم ًا حاســوبه المحمــول.

العالــم ،توجهــت الكثيــر مــن الشــركات والمؤسســات فــي

اليــوم مــع االســتخدام الواســع لإلنترنــت ،وخصوصــ ًا فــي

هــذه الــدول لتبنــي نمــط العمــل والتعليــم عــن بعــد ،مــا يعنــي

المعامــات التجاريــة الكبــرى ،ازدادت حــدة الهجمــات

تزايــد االعتمــاد علــى اإلنترنــت ،األمــر الــذي أســال لعــاب الكثيــر

اإللكترونيــة علــى مســتوى العالــم .وأكثــر القطاعــات تعرضــ ًا

مــن قراصنــة المعلومــات لممارســة هوايتهــم المفضلــة فــي

لالختــراق وذلــك حســب شــركة ســويس ري إلعــادة التأميــن

االختــراق أكثــر مــن ذي قبــل .ويمكــن تحديــد األســباب التــي

( )Swiss Reكانــت:

جعلــت بيئــة اإلنترنــت خصبــة لقراصنــة المعلومــات فــي التالــي:
 -1التوسع في العمل عن بعد

 -الرعاية الصحية.

 -2صعوبة حماية بيئة األعمال السيبرانية

 -التصنيع.

 -3زيادة االعتماد على تطبيقات التواصل االجتماعي

 -الخدمات المالية.

 -4زيادة فترة االستخدام مما يعني مزيدً ا من المخاطر

 -النقل والتجارة

 -5استغالل الخوف والقلق البشري
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أصــدرت شــركة األمــن الســيبراني ( )Check Pointتقريــراً أشــارت

إيطاليا في عين العاصفة:

فيــه إلــى أنــه منــذ بدايــة عــام  ،2020تــم إنشــاء أكثــر مــن  4000موقع

كانــت إيطاليــا إحــدى أكثــر دول العالــم تضــرراً مــن فيــروس

إلكترونــي خــاص بكورونــا ،وحســب الشــركة فــإن  %3مــن هــذه

كورونــا ،الــذي أصــاب مئــات آالف المســنين هنــاك وشــل النظــام

المواقــع ضــارة ،و %5منهــا مواقــع مثيــرة للريبــة والشــك ،ورغــم

الصحــي .إال أنــه إضافــة للبعــد الصحــي واالقتصــادي فــإن إيطاليــا

أن النســب المذكــورة تبــدو بســيطة ،إال أنهــا واقعيــ ًا تعنــي أن

كانــت البلــد األكثــر عرضــة لهجمــات القراصنــة ،حيــث لحظــت

هنــاك  320موقع ـ ًا إلكتروني ـ ًا ضــاراً.

عــدة تقاريــر زيــادة بالهجمــات اإللكترونيــة خــال الفتــرة مــن

كمــا كان موقــع إحصائيــات كورونــا ( )Worldometers.infoالــذي

 15إلــى  20آذار  2020مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام  .2019كمــا

يقــدم معلومــات حــول انتشــار المــرض ،وكذلــك موقــع وزارة

حــذرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن إيميــات تســتهدف

الصحــة والخدمــات البشــرية األمريكيــة (US Department of

اإليطالييــن ،فيهــا ملفــات يزعــم القراصنــة أنهــا تتعلــق بأدويــة

 ،)Health and Human Serviceهدفــ ًا لقراصنــة المعلومــات

تســتخدم لعــاج كورونــا ،لكــن هــذه الملفــات تحتــوي علــى

لتعطيــل عمليــة تدفــق المعلومــات.

برمجيــات ضــارة ،تختــرق جهــاز كمبيوتــر المتلقــي بمجــرد

مــن ناحيــة أخــرى ،تصاعــدت هجمــات التصيّــد اإللكترونــي

تحميلهــا.

واالحتيــال عبــر اإلنترنــت ،حيــث يقــوم قراصنــة المعلومــات

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي ذروة تطــور هجمــات التصيّــد

بإرســال روابــط وملفــات ضــارة عبــر اإليميــات ورســائل

اإللكترونــي علــى عــدة بلــدان متقدمــة فــي العالــم خــال الفتــرة

الواتســاب ينجــم عنهــا ســرقة كلمــات المــرور والحســابات

مــن  20شــباط حتــى  20آذار  ،2020حيــث يظهــر بوضــوح اســتهداف

الشــخصية الخاصــة بالمســتخدم ،مســتغلين فــي ذلــك أســماء

إيطاليــا بشــكل مركــز لخضوعهــا لحجر طبــي كامــل ،وتوجه كل

منظمــات دوليــة وهيئــات الصحــة ،وهــو مــا دفــع منظمــة

الموظفيــن إلــى العمــل مــن المنــزل عبــر اإلنترنــت ،فأصبحــت

الصحــة العالميــة إلصــدار توضيــح تحــذر فيــه مــن محــاوالت

أكثــر عرضــة لعمليــات القراصنــة.

التصيّــد اإللكترونــي مــن خــال اســتغالل اســم المنظمــة.
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ثقافة تأمينية

ثقافة تأمينية

Issue 36
 -حجم الجرائم اإللكترونية

 -مواجهة الهجمات اإللكترونية

قــدرت الخســائر االقتصاديــة الناتجــة عــن الجرائــم اإللكترونيــة

بين الحماية وجبر الضرر :

علــى مســتوى العالــم بنحــو  3تريليونــات دوالر فــي عــام ،2015
ومــن المتوقــع أن يتضاعــف هــذا الرقــم فــي عــام  .2021فــي حيــن
بلــغ اإلنفــاق علــى حمايــة المعلومــات والبرامــج خــال الفتــرة مــن
 2012-2017مــا مقــداره  1تريليــون دوالر ،وهــي كلفــة هائلــة بــكل
مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى ،وتــؤدي لزيــادة تكلفــة االســتثمار
والســعر النهائــي للســلع والخدمــات.

كمــا أشــرنا ســابق ًا فــإن كل الشــركات والمؤسســات الحصيفــة
تســتثمر فــي شــراء برمجيــات الحمايــة ،وبنــاء جــدران إلكترونيــة

 10إقتصــادات حــول العالــم فــي عــام : 2013

محــدودة ،وخاصــة مــع تطــور برامــج القرصنــة وفاعليتهــا.
والدليــل علــى ذلــك مــا ذكــر آنفـ ًا عــن حجــم الخســائر .األمــر الــذي

 -1الواليات المتحدة االمريكية  108 :مليار دوالر

يطــرح التســاؤل حــول إيجــاد آليــة لتعويــض األضــرار والخســائر

 -2الصين  60 :مليار دوالر

الناتجــة عــن االختراقــات التــي قــد تبــدو فــي نهايــة األمــر حتميــة.

 -3المانيا  59 :مليار دوالر

وهنــا يأتــي دور التأميــن.

 -4البرازيل  7.7 :مليار دوالر
 -5المملكة المتحدة  4.3 :مليار دوالر
 -6الهند  4 :مليار دوالر

يختلــف الخبــراء فــي تقديــر الحجــم الحالــي لســوق التأميــن
اإللكترونــي ،إال أنهــم يتفقــون علــى أنــه فــي طريقــه للزيــادة خالل
المقبلــة .وتتوقــع شــركة «أليانــز للخدمــات الماليــة»
األعــوام ُ

 -7فرنسا  3 :مليار دوالر

وصولــه إلــى  7.5مليــارات دوالر فــي عــام  ،2020بينمــا ُتقــدر

 -8روسيا  2 :مليار دوالر

شــركة «برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز» للتدقيــق واالستشــارات

 -9اليابان  980 :مليون دوالر

الماليــة بلوغــه عشــرين مليــار دوالر فــي العــام نفســه.

 -10ايطاليا  900 :مليون دوالر

شــركة التأميــن البريطانيــة اتــش اس بــي HSB ENGINEERING
 INSURANCEأعــدت عقــد تأميــن ضــد القرصنــة اإللكترونيــة

نتيجــة هــذه الخســائر نالحــظ بــأن شــركات التأميــن بــدأت
بتطويــر تغطياتهــا لألخطــار لتشــمل التأميــن علــى األخطــار
اإللكترونيــة.

واألخطــار المرتبطــة بهــا بمــا فــي ذلــك التوقــف عــن العمــل،
ومــا يلحــق بســمعة المؤسســات الصغيــرة التــي ال يتجــاوز حجــم
أعمالهــا  15مليــون دوالر أميركــي ،والمؤسســات المتوســطة
ّ
ويغطــي
التــي ال يتجــاوز رقــم أعمالهــا  75مليــون دوالر أميركــي.
هــذا التأميــن األخطــار الرئيســة اآلتيــة :
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وفيمــا يلــي تكلفــة الهجمــات والجرائــم االلكترونيــة علــى أكبــر

لمنــع االختــراق ،إال أن هــذه البرمجيــات تبقــى ذات فاعليــة

ثقافة تأمينية

Issue 36

نفقــات اإلصــاح التــي تتحملهــا المؤسســة فــي حــال تعــرض

أمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط «فقــد تعرضــت المصــارف فــي

قاعــدة معلوماتهــا لالختــراق.

لبنــان منــذ عــام  2011لغايــة الربــع الثالــث مــن عــام  2016لـــ233

 -االحتيال اإللكتروني .CYBER CRIME

عمليــة قرصنــة ،وفــق أرقــام هيئــة التحقيــق الخاصــة لــدى

 -المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن اختــراق النظــام اإللكترونــي

مصــرف لينــان ،وصلــت فيهــا األمــوال التــي تعرضــت للقرصنــة

للمؤسسة.

إلــى نحــو  26مليــون دوالر ،مــن ضمنهــا  15مليــون دوالر بيــن

 -التوقــف عــن العمــل نتيجــة تعــرض قاعــدة المعلومــات

عامــي  2015و ،2016طالــت القطــاع المصرفــي بشــكل مباشــر»،

لالختــراق ،ويشــمل ذلــك الضــرر المــادي الناتــج عــن األذى الــذي

وذلــك حســب تقريــر لجريــدة األخبــار اللبنانيــة.

شــركة أليانــز للتأميــن صنفــت حــوادث اإلنترنــت كأعلــى خطــر

قــد تبــدو األرقــام والحــوادث المذكــورة فــي أغلبهــا بعيــدة

علــى الشــركات علــى مســتوى العالــم ،وعليــه قامــت هــي األخــرى

عنــا ،وخاصــة مــع عــدم االعتمــاد علــى اإلنترنــت فــي المعامــات

بإصــدار عقــد تأميــن يغطــي األضــرار الناجمــة عــن الهجمــات

الماليــة ،وضعــف االعتمــاد علــى القطــاع المصرفــي الحديــث ،مــا

والقرصنــة اإللكترونيــة ،ويشــمل األمــور التاليــة:

يعنــي حكمــ ًا عــدم جاذبيــة بيئتنــا للهجمــات اإللكترونيــة .إال
أنــه مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن ضعــف البنيــة التحتيــة ،وقلــة الخبــرة

أضرار خاصة :

العميقــة فــي مجــال البرمجيــات ،وارتفــاع ســعر برامــج التشــغيل

 -تكاليف إدارة األزمات

والحمايــة ،وكذلــك مــا أدت إليــه العقوبــات ،مــن عــدم القــدرة

 -تكايف االتصاالت

علــى التطويــر ،كل هــذا يــؤدي لضعــف االســتثمار فــي تطويــر

 -انقطاع األعمال (للخطأ البشري أيضا) أو المشاكل الفنية

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،واالعتمــاد علــى برامــج

 -سرقة اإلنترنت

مقرصنــة أساســ ًا ،مــا يضعنــا أمــام تخلــف وعــدم اســتقرار

 -الفقد أو التلف المادي ألجهزة تكنولوجيا المعلومات

االتصــاالت ،وبيئــة المعلومــات وصناعــة الخدمــات الماليــة

 -تكاليف التحسين

وغيرهــا ،مــا قــد يكــون لــه أثــر أســوأ بكثيــر مــن خطــر القرصنــة،
والتــي رغــم تطورهــا إال أنهــا تترافــق دائمــ ًا بتطــور وســائل

وهــذه التغطيــة تطبــق حتــى لــو كانــت الهجمــة تمــت بتواطــؤ أو

مواجهتهــا ،فــا تــؤدي إلــى إبطــاء عمليــة التقــدم.

ســوء أمانــة مــن أحــد العامليــن داخــل المؤسســة .
الزيــادة المطــردة لهــذا النــوع مــن التأميــن أصبحــت ملموســة،

المصادر :

فعلــى ســبيل المثــال بلــغ حجــم التأميــن علــى كأس العالــم

 -د.ايهاب خليفة مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

روســيا  2018حــدود  1.5مليــار دوالر ،مــن ضمنهــا الهجــوم

Allianz Cyber Protect Premium -

الســيبراني ،حيــث أعلــن الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن أن

 -جريدة األخبار اللبنانية

البنيــة التحتيــة للبيانــات تعرضــت لنحــو  25مليــون هجمــة

Google -

إلكترونيــة خــال اســتضافة المونديــال.

 -موقع عربي بوست

20

Insurance & Knowledge I Summer Issue I 2020

يلحــق بســمعة المؤسســة.
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Issue 36

تعد

دراسة المالءة المالية لشركات التأمين (التقليدي

 -القدرة على سداد االلتزامات عند االستحقاق.

والتكافلى) من أولويات اهتمامات الهيئات والمنظمات الخاصة
المشرفة على قطاع التأمين في مختلف دول العالم ،وقد
ازدادت أهميتها مع تواتر األزمات المالية المحلية والعالمية.

وقد بينت الجمعية الدولية للتأمين أن أي شركة تأمين تكون
لديها مالءة عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة
إلى العقود كلها وفي أي وقت كان (أو على األقل في معظم

وتعني المالءة بشكل عام القدرة على الوفاء أو سداد االلتزامات،
وفي مجال التأمين تم تعريفها عدة تعريفات:
 قدرة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين على أن تضمنبشكل دائم مواردها الخاصة لدفع االلتزامات الناشئة عن
أعمال التأمين أو إعادة التأمين.
 امتالك شركة التأمين موجودات كافية للوفاء بجميعااللتزامات.
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الظروف).
وتعني مالءة شركات التأمين توفير القدرة المالية الدائمة
لتسديد الكوارث التي قد تصيبها ،أي بمعنى أن تكون هذه
الشركات قادرة على مواجهة التزاماتها المأخوذة على عاتقها
تجاه حملة وثائق التأمين في مواعيدها المقررة.
تكمن أهمية المالءة المالية في أنه يمثل حماية لمصالح
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المالءة المالية لدى شركات التأمين

ثقافة تأمينية

Issue 36
حملة وثائق التأمين من خالل الوفاء بمستحقاتهم في أوقاتها

القواعد الخاصة بتكوين هامش المالءة المالية:

المحددة ،كما أنها تضمن نجاح وبقاء واستمرارية نشاط

 -عدم التقييم الصحيح أو التمثيل الجيد للمخصصات الفنية .

شركات التأمين لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية .

 التقلبات العشوائية لحجم الكوارث واألخطار المحققة. -انخفاض قيم األصول وعوائدها نتيجة لحدوث أزمات مالية.

هذا وتختلف مكونات هامش المالءة حسب التنظيمات

 -الخلل في النتيجة الصافية للشركة ،والذي يمكن أن ينتج عن

يتكون في العموم من رأس المال
المختلفة للدول ،إال أنه
ّ

عدم التسعير الصحيح لمنتجاتها.

واالحتياطيات واألرباح المحتجزة ،ونظرا ألهمية هامش
المالءة تعمد الجهات الرقابية على قطاع التأمين لفرض حد

أهمية المالءة المالية ودورها في االلتزام بالسداد والقدرة على

أدنى إلزامي من هامش المالءة يتماشى مع حجم اكتتابها

مواجهة المخاطر

وحجم مخاطرها.

تعد المالءة المالية من أهم السياسات التي تعتمد عليها

وتستند مالءة شركات التأمين إلى ثالث قواعد أساسية هي:

إليها.

 -1القواعد الخاصة بإعداد وتقييم المخصصات الفنية ،ويقصد
بها ذلك النوع من المخصصات التي ترتبط بطبيعة عمليات

وتتمثل المخاطر التي تواجه شركات التأمين في:

التأمين والخصائص الفنية التي تميزها ،ولذا يقتصر تكوين

المخاطر االئتمانية :هي المخاطر الناشئة عن احتمال عدم

هذا النوع من المخصصات عادة على الشركات التي تمارس

المؤمن لهم بشكل كلي أو جزئي ،أو
قدرة الشركة على تعويض
َّ

عمليات التأمين دون غيرها من الشركات األخرى ،وهي عبارة

عدم قدرتها على تعويضهم في الموعد المطلوب.

عن المبالغ المالية التي يتم احتجازها من اإليرادات في آخر السنة

مخاطر السوق :وهي الخسائر الناتجة عن المخاطر المتعلقة

لمقابلة الخسائر ،وااللتزامات المستقبلية المتعلقة بالنشاط

باإليرادات نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة والتقلبات في أسعار

الفني لشركات التأمين التكافلي.

الصرف وأسعار األوراق المالية وأسعار السلع.
ويُالحظ أن المخاطر السوقية ذات عالقة بالنشاط االستثماري

 -2القواعد الخاصة بتمثيل تغطية المخصصات الفنية ويقصد

لشركة التأمين (وليس بنشاطها االكتتابي) ،وهو ما يؤثر

بها كيفية اختيار األصول المناسبة المقابلة للمخصصات

بالنهاية في دخل الشركة.

الفنية ،حيث يمكن تغطية هذه المخصصات إما بالنقدية
بالصندوق ولدى البنوك واالستثمارات المختلفة مثل

مخاطر التشغيل:

الودائع ألجل لدى البنوك واالستثمارات في القيم المنقولة

وهي الخسائر الناتجة عن المخاطر التي تنشأ عن عدم كفاءة

واالستثمارات العقارية وتقديم قروض برهنُ ،ويراعى في

األفراد أو فشل العمليات الداخلية والنظم ،أو تنشأ نتيجة

عملية االستثمار عوامل السيولة والضمان والمردودية.

ألحداث خارجية .
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شركات التأمين التكافلي في مواجهة المخاطر التي تتعرض

ثقافة تأمينية

Issue 36

Insurance & Knowledge I Summer Issue I 2020

بالتأمين نحارب أيض ًا كورونا

د .ماهر سنجر

بعد

انتشار وباء كورونا واعتباره جائحة عالمية وتأثر

معظم الدول بهذه الجائحة ،ثم االنتقال إلى التسليم بضرورة
عودة الحياة إلى ما كانت عليه ،وإعادة افتتاح المطارات ،أضحى
من الضروري وضع جملة من البروتوكوالت التباعها في كل
من الجهات العامة والشركات والمنافذ الحدودية ،وخاصة مع
اإلعالن أن هذا الفيروس سيجدد نفسه ويصبح من األمراض
الموسمية ،وعلى المجتمعات إعادة النظر بالكثير من عاداتها
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لكون الفيروس سيضحي حالة مستمرة ولن ينتهي بالسهولة
المتوقعة.
من الجيد اليوم إصدار دليل إرشادي موحد لكل المؤسسات
العامة والخاصة ليستند إليه في الوقاية ،وليستند إليه لتوفير
تأمين صحي الئق ومناسب لتغطية فيروس كورونا ،حيث سبق
أن أعلنت األمم المتحدة أن التأمين الصحي المستفاد منه
لموظفيها يغطي فيروس كورونا مثله مثل أي مرض عادي.

ثقافة تأمينية

Issue 36
تزامن هذا اإلعالن مع جملة من الصدمات تلقاها قطاع التأمين

كما أن لإلغالق الحاصل في الفعاليات االقتصادية والمنافذ

في الدول المتقدمة ،حيث تمثلت هذه الصدمات بخسائر في

الحدودية وجهين أحدهم سلبي أال وهو ارتفاع المطالبات نتيجة

أسعار أسهم شركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي

إلغاء الرحالت الجوية والسفر ،ووجه إيجابي أال وهو االنخفاض في

وبمعاناة بعض الشركات نتيجة الخسائر الكبيرة في محافظها

حوادث السير ،ما انعكس إيجاب ًا على نتائج تأمين السيارات.

االستثمارية ،بالمقابل يعد الطلب المتزايد للتأمين على الحياة
في ظل هذه الجائحة أمراً مقلق ًا لشركات التأمين ،فقبول هذه

عانت شركات التأمين من تأجيل سداد األقساط للكثير من

الطلبات هو بمنزلة التسليم بحالة من التركز في المخاطر.

بوالص التأمين ،وخاصة بعد قرار الكثير من المصارف تأجيل

فتخيل ما الوضع لو كانت معظم طلبات التأمين على الحياة

األرباح على مساهمي شركات التأمين لتخلق حالة من عدم

متركزة في نيويورك أو في ووهان الصينية ،لذا ارتأت بعض

الرضا لدى المساهمين المتأثرين بدورهم بنتائج وباء كورونا.

شركات التأمين على الحياة أن تضيف بنداً لطلب التأمين إلتاحة
الفرصة لمقدمي الطلب للتصريح عن زياراتهم ألماكن انتشر

بدأت شركات التأمين الحرب على كورونا تمام ًا كباقي

فيها الفيروس ،فمن أدلى بهذا التصريح كان عليه االنتظار

القطاعات ،رغم البداية الصعبة إال أنها استطاعت أن تكيّف

فترة ال تقل عن شهر لقبول طلبه بالحصول على التأمين على

منصات رقمية لخدمة العمالء ،وبدأت بتقديم الخدمات عن

الحياة.

بُعد ،وعملت على تنمية أدوات التواصل مع العمالء والتواصل
الداخلي بين العاملين ،فاليوم يحكم الطلب على التأمين مدى

في حين أن بعض الشركات أوقفت إصدار وثائق التأمين على

قدرة الشركات على التحول الرقمي ومدى كفاية العاملين في

الحياة ،وخاصة الوثائق التي تغطي الموت ألي سبب لكونها ال

ً
وخاصة ما
هذه الشركات للعمل وفق ًا للمنهجيات الجديدة،

تستثني الوفاة بفيروس كورونا ،في المقابل أبدى طالبو التأمين

يتعلق بفريق التسويق وخدمات البيع.

الصحي أو التأمين على الحياة تخوف ًا من إجراء الفحوصات
الطبية خوف ًا من التقاط العدوى من مراكز التحاليل أو غيرها،

البوابة المستقبلية لشركات التأمين ستمر من خالل الدفع

ما دفع البعض منهم لالنكفاء وعدم متابعة إجراءات الحصول

االلكتروني وإدراج تغطية األوبئة في بوالص الشركات التي

على التأمين الالزم.

تستثني نوع ًا كهذا من التأمين ،ليشعر العميل بمزيد من
الطمأنينة ،إضافة إلى تغطية الفرق الطبية التي تواجه هذا

لم يرتبط تأثير الفيروس بالتأمين الصحي أو التأمين على الحياة

الوباء ،لتكون شركات التأمين شريك ًا حقيقي ًا في الحرب على

فقط ،بل تعداه لتصدر بعض من المصارف المركزية قرارات

الفيروس.

بتخفيض معدل الفائدة الممنوح على الودائع في ظل جائحة
كورونا ،ما رفع بدوره من خسائر شركات التأمين.
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تحصيل أقساط القروض ،وأتت القرارات المتعلقة بعدم توزيع

ثقافة تأمينية
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مفهوم االحتفاظ بالخطر

كتاب إدارة أخطار شركات التأمين  /د.عيد أحمد أبو بكر

إن

الغرض األساس من قيام شركات التأمين هو االحتفاظ

لكي تثبت جديتها في عملية االكتتاب ،كما أن ك ً
ال من ألمانيا

بالخطر أو بجزء منه في حدود إمكانياتها ومقدرتها المالية،

وفرنسا تلزم شركات التأمين بإعداد جدول أساسي لحدود

ولوال ظاهرة االحتفاظ بالخطر لما أمكن اعتبار هذه الشركات

االحتفاظ مع مراقبتها لمنع المغاالة في االحتفاظ بالتزامات

إال وسطاء تأمين يتقاضون عموالتهم فقط ،وقد أجبر المشرِّ ع

تزيد على إمكانياتها ،هذا ويروق لشركات إعادة التأمين العريقة

في الواليات المتحدة األميركية شركات التأمين على أال يقل

أن ترى حد االحتفاظ في الشركات التي تتعامل معها يزيد سنة

حد االحتفاظ فيها عن نسبة معينة من الخطر المكتتب فيه

بعد أخرى ،حتى تطمئن على سالمة عملية االكتتاب بها.
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ثقافة تأمينية

Issue 36
واالحتفاظ الصافي المناسب في شركات التأمين يتحدد بقيمة

أهداف حدود االحتفاظ

األقساط الصافية المحتفظ بها ،والتي تكفي لتغطية التزامات

إن تحديد نسب االحتفاظ في شركات التأمين المباشر ال تحكمه

الشركة من تعويضات ومصروفات ،إضافة إلى ضمان عائد فني

قواعد ثابتة ،ولكن يخضع للتقدير الشخصي من جانب الفنيين،

مناسب يسمح باستقرار المعدل السنوي للخسارة الفنية

إضافة إلى بعض االعتبارات العلمية األخرى ،حيث إن تحديد هذه

السنوية بصفة عامة.

النسبة يواجه تعارض ًا أو تضارب ًا ألنه يتطلب دائم ًا الموازنة أو

حد االحتفاظ

الرغبة في المحافظة على مستوى معين من نتائج العمليات،

هناك وجهات نظر متعددة في تعريف حد االحتفاظ في تأمينات

ولهذا فإن هذا التوازن يحتاج إلى خبرة من القائمين على عمليات

الممتلكات والمسؤولية ،وفيما يلي بعض المفاهيم المختلفة

االكتتاب في إعادة التأمين ،أيض ًا يتوقف تحديد هذه النسب على

لحد االحتفاظ:

عدة اعتبارات موضوعية من أهمها درجة الخطر والمركز

المؤمن المباشر ،سواء كان في
 -1هو الجزء الذي يحتفظ به
ِّ

المالي للشركة والضمانات المالية األخرى المتمثلة في رأس

شكل مقدار أو نسبة من مبلغ التأمين أو من الخسارة الممكن

المال واالحتياطات والمخصصات الفنية ،هذا إضافة إلى هيكل

أن تتحقق لألخطار موضوع عقد التأمين سواء لعدة فروع أو

إعادة التأمين وتكاليفه.

نوع واحد أو حتى لخطر واحد منها.

تقوم شركات التأمين بتحديد حدود االحتفاظ لتحقيق

 -2الجزء من الخطر أو المسؤولية أو الخسارة التي تمتد إليها

مجموعة من األهداف نذكر منها:

تغطيات إعادة التأمين بالشركة.

 -1تقليل التقلبات بالنسبة لألعمال المكتتب فيها ،وذلك عن

 -3المقدار الذي تستطيع أو ترغب شركات التأمين في تحمل

طريق التوزيع األمثل لألخطار التي تقوم الشركة بتغطيتها،

مخاطره لحسابها الخاص حينما تكتب في خطر معين أو عدة

حيث تحتفظ من مبالغ التأمين التي تقبلها بالقدر الذي يتناسب

أخطار.

مع قدرتها االستيعابية ،ويتفق مع األسس الفنية التي تحكم

 -4الحد األقصى للخسارة التي يمكن لشركة التأمين أن

عمليات التأمين.

تتحملها لحسابها الخاص ،سواء ما يتعلق بخسارة واحدة أو

 -2تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح من عمليات إعادة

عدة خسائر متراكمة ناشئة عن حادث واحد أو خالل فترة زمنية

التأمين ،حيث إن وضع حدود االحتفاظ أقل من تلك التي تتناسب

محددة.

مع المقدرة المالية للشركة ،وال تتفق مع األسس الفنية يضيع

 -5الحد األقصى لاللتزام الذي تحدده إمكانيتها لالحتفاظ في

على الشركة فرصة الحصول على أرباح تذهب إلى شركة إعادة

نطاقه بحصة من كل خطر من األخطار التي تقبلها.

التأمين.
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التوفيق بين االحتفاظ بأكبر قدر من األقساط ،وفي الوقت ذاته

ثقافة تأمينية

Issue 36
 -3استقرار النتائج السنوية التي تحققها الشركة عن طريق

أساس الفائض ( )surplusوبالنسبة للتعويض الواحد ،وبالنسبة

المحافظة على معدل سنوي ثابت (مستقر) للخسارة.

للتعويض الواحد ( )a per claim retentionأو ما يسمى األولوية

وحتى يمكن للشركة تحقيق األهداف السابقة فإن إدارة الشركة

( )priorityفي اتفاقيات إعادة التأمين على أساس تجاوز الخسارة

عليها أن تقوم بتحديد حدود االحتفاظ الصافي عند المستوى

(.)excess of loss covers

الذي ال يسمح بأن تغطي األقساط الصافية عنه العمليات
المحتفظ بها ،إضافة إلى االحتياطات واألموال المتاحة للشركة،

في ضوء ما سبق فإن سياسة االحتفاظ التي تنتجها شركة

التعويضات والخسائر التي قد تطالب بها.

التأمين هي التي تحدد أساس الحاجة إلى تغطيات إعادة التأمين

ومما سبق يتضح أن الهدف الرئيس لشركات التأمين في

لحدود االحتفاظ يؤدي إلى زيادة الطاقة االحتفاظية واإلقالل

تحديد حد االحتفاظ هو السيطرة على كل التقلبات في معدالت

من الحاجة إلى إعادة التأمين ،وذلك لما لحد االحتفاظ من آثار

الخسائر السنوية ونتائج أعمال الشركة السنوية والسيولة

عميقة على نتائج أعمال الشركة ومالءتها المالية ،ولهذا فإن

النقدية ،ولذلك فإن كل شركة تأمين تواجه بديلين هما:

عملية تحديد حد االحتفاظ ليس قراراً فردي ًا ألي مستوى إداري،

االكتتاب بما أمكن من أعمال لحسابها الخاص والبديل الثاني

وليس اختياراً عشوائي ًا ،إنما هو قرار تشارك فيه مستويات

محاولة الحد من التقلبات في نتائج األعمال'.

عديدة (إدارة االكتتاب ،اإلدارة العليا للشركة ،شركة إعادة

ولعرض تقليل التقلبات في معدالت الخسائر والعمل على

التأمين) وذلك لم يكتنف عملية التحديد من صعوبات عدة

استقرار نتائج األعمال ،على شركة التأمين أن تحدد احتفاظها

ليس مرجعها عدم وضوح المفاهيم أو ندرة النماذج الرياضية

بمستوى كاف حيث إن األقساط المحتفظ بها لحسابها الخاص،

التي يُستفاد بها عند تحديد حدود االحتفاظ ،وترجع هذه

إضافة إلى االحتياطات الموجودة ستكون على األقل كافية

الصعوبات إلى:

لتغطية الخسائر التي تكون الشركة مسؤولة عن دفعها.

 -1تعدد العوامل المرتبطة بحد االحتفاظ.
 -2عدم توافر معلومات كافية عن بعض العوامل الرئيسة.

ويختلف تحديد حد االحتفاظ حسب نوعية اتفاقيات إعادة

 -3عدم التأكد من عدد وحجم المطالبات ومن ثم إجمالي

التأمين التي يتضمنها برنامج إعادة التأمين للشركة ،فعلى

المؤمن خالل سنوات االكتتاب
تكاليفها التي سيتحملها
ِّ

سبيل المثال فإن االحتفاظ الصافي يتحدد بالنسبة للخطر

الحالية والمستقبلية.

الواحد ( )a per risk retentionفي اتفاقيات إعادة التأمين على
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سواء كانت محلية أو خارجية ،ومن ثم فإن البناء السليم

ثقافة تأمينية

Issue 36

الباحث م .حسام القصار

تعتبر

المشاريع الصغيرة والمتوسطة (وحتى المتناهية

المحرك
الصغر) واألعمال الريادية اليوم في
كثير من الدول هي ُ
ٍ
الرئيس لالقتصاد الوطني ،والمصدر األساس لفرص العمل
ولإلنتاج ولنمو الناتج المحلي.
لذلك فإن دعم الحكومات لتلك المشاريع ،ووضع السياسات
الرامية لتعزيز ريادة األعمال ،وتوفير الحوافز المشجعة لرواد
األعمال للبدء بمشاريع جديدة ،يعتبر استراتيجية هامة جداً
للنهوض باالقتصاد الوطني وتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية للبالد.
لقد حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من

أمد بعيد ،وتعزز ذلك بإحداث هيئة
قبل الحكومة السورية ،منذ ٍ
مكافحة البطالة في عام  ،2002ثم إصدار أول تشريع مخصص
للتمويل الصغير في سورية هو المرسوم التشريعي رقم / 15 /
لعام  ،2007ثم إصدار المرسوم رقم  2لعام  2016القاضي بإحداث
الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وظهر ذلك جلي ًا من خالل اهتمام الدولة والمؤسسات غير
الحكومية والمجتمع األهلي وغيرها من الهيئات التنموية
المحلية والدولية بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
حيث أولت مسألة صقل صفات الريادة في األعمال لدى الشباب
ً
مساهمة منها
أهمية كبرى ،ودعمت أنشطة توليد الدخل؛
في حل مشكلة البطالة ،وفي محاولة منها لصرف اهتمام
الشباب والنساء طالبي العمل عن الوظيفة الحكومية ذات
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أهمية التأمين في تطوير المشاريع الصغيرة
والمتوسطة وأعمال الريادة

ثقافة تأمينية

Issue 36
الدخل المحدود ،ال سيما وأن الوظائف المتاحة قليلة .وتطلب

الموجودات) ،أو (عدد العمال  +حجم المبيعات) .وقد تم وضع

ذلك منها أن تقوم بمهمة عظيمة وهي زيادة المعرفة في هذا

التعريف للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

المجال لتنمية مهارات أولئك الشباب ليصبحوا من أصحاب

في سورية بما يراعي اختالف أنواع القطاعات االقتصادية

المشاريع الرائدة ويتخلوا عن الوظائف الحكومية التي ال تغني

التنموية.

وال تسمن من جوع...
ومعلوم أن هناك عالقة وثيقة بين العمل في المشاريع

واقع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في سورية:

الصغيرة والمتوسطة ومفاهيم الريادة.

إن النسبة الكبرى من المشروعات السورية البالغ عددها

فماهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هو مفهوم

 619ألف منشأة (أرقام عام  )2008تندرج في إطار المشروعات

الريادة؟

الصغيرة والمتناهية الصغر .وتبلغ نسبة المنشآت التي يعمل

تعريف المشروع الصغير:

تزيد نسبة المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر عن

هناك تعاريف عديدة للمشاريع الصغيرة ،ولكل دولة تعريفها

.%0.7

الخاص بها ،ولكل قطاع تعريفه الخاص به ،ولم يتم االتفاق

وتستحوذ محافظات دمشق وريفها وحلب على أكثر من %51

على تعريف دولي محدد لتلك المشاريع ...وإنما ترك األمر لكل

من مجمل المشاريع السورية عموم ًا...

دولة في وضع تعريفها حسب ظروفها.

وقد بدأ االهتمام الفعلي بتنشيط المشاريع الصغيرة

وببساطة شديدة يمكننا القول إن المشروع الصغير هو

والمتناهية الصغر منذ عام  2002بإحداث «هيئة مكافحة

المشروع الذي يعمل فيه ويملكه ويديره نفس الشخص،

البطالة» كهيئة وطنية لدعم وتأمين فرص العمل للراغبين

ويحصل على حجم صغير من السوق ويعمل باستقالل ذاتي.

بإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم (تأمين القروض والتدريب)،

ومن أهم المعايير المستخدمة للتمييز بين تلك المشاريع

وحل محلها في عام « 2006الهيئة العامة للتشغيل وتنمية

والمشاريع الكبيرة ما يلي:

المشروعات» وأصبحت مهمتها الرئيسية هي توفير التدريب

 )1عدد العاملين )2 .حجم رأس المال المستثمر )3 .حجم

على المهارات وتوفير فرص العمل .وفي العام  2007تم إصدار

اإليرادات )4 .القيمة المضافة )5 .درجة التخصص في اإلدارة)6 .

المرسوم رقم  15كأول تشريع مخصص للتمويل الصغير...

مستوى التقدم التكنولوجي.

وفي عام  2016ألغيت الهيئة المذكورة وحل محلها «الهيئة

ويختلف االستناد إلى أي من هذه المعايير باختالف الظروف

العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» بموجب

االقتصادية واالجتماعية من بلد إلى آخر ،ومن وضع اقتصادي

المرسوم رقم  2لعام  ،2016كما صدر في نفس العام القانون

آلخر؛ فما يعتبر صغيراً في دولة متقدمة صناعي ًا قد يعتبر كبيراً

رقم  3بإحداث هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات،

في دولة حديثة التصنيع .هذا وتأخذ معظم البلدان العربية في

والقانون رقم  12بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض

تحديد المشاريع الصغيرة بمعيار عدد العمال ،ونسبة قليلة

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة...

تأخذ بمعيار قيمة رأس المال المستثمر بحد أدنى أو حجم

كما كان للمنظمات والمؤسسات غير الحكومية المحلیة

المبيعات...

والدولية المزودة لخدمات التمويل الصغير والمتناهي الصغر

وقد قامت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في عام ،2017

الدور المكمل للهيئات الحكومية في هذا المجال...

بإصدار «دليل تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة

سواء للدولة بوجه عام أم
وترجع أهمية المشاريع الصغيرة
ً

بناء على معياري (عدد العمال  +حجم
والمتوسطة»
ً

لألفراد بوجه خاص إلى كونها:
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بها عامل واحد أكثر من  %67من مجموع المنشآت ،بينما ال

Issue 36
 )1مساهم حيوي وهام في االقتصاد الوطني للكثير من الدول؛

ﻣﺭﺗﻛﺯﺍﺕ النمو االقتصادي ٬ومن ﺃﻫﻡ أدوات االستثمار ﺍﻷﻣﺛﻝ

إذ أن أكثر من  %90من المشروعات في دول العالم هي مشروعات

ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ في المجاالت االقتصادية واالجتماعية.

صغيرة ومتناهية الصغر.

دخل مفهوم الريادة ألول مرة إلى اللغة الفرنسية في مطلع

 )2ال تحتاج إلى رأس مال كبير ،وال تتطلب استثمارات كبيرة.

القرن السادس عشر ،حيث تضمن مفهوم المخاطرة وتحمل

 )3تلبي احتياجات المجتمع من كثير من السلع والخدمات.

الصعاب ...وإن كلمة  Entrepreneurshipهي في األصل كلمة

 )4تعتمد على مواد أولية محلية ،وال تحتاج إلى االستيراد

فرنسية تعنى الشخص الذي يباشر أو يشرع في إنشاء عمل

عموم ًا.

تجاري .ولكن لم تعرف النشاطات االقتصادية مفهوم الريادة

 )5تساهم في تأمين فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين

حتى مطلع القرن الثامن عشر ،وذلك عن طريق االقتصادي

(أكثر من  %50من قوة العمل) ،وتعتبر أداة من أدوات وبرامج

اإليرلندي ريتشارد كانتلون .ويرجع تعريف رائد األعمال أو

مكافحة البطالة والحد من العمل غير المنظم.

الريادي إلى العالم االقتصادي شومبيتر ( ،)1950-1883حيث

 )6غير مركزية وتعمل على تحقيق التوازن اإلقليمي.

عرفه بأنه الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة

ويعتمد نجاح وجدوى تلك المشروعات إلى حد كبير على:

جديدة أو اختراع جديد إلى مشروع ناجح ،مركزاً على الدور الذي

 -الصفات الشخصية والمهارات المتوفرة لدى شخص صاحب

يؤديه توجّ ه رائد األعمال نحو االبتكار والتطوير في خلق التقلب

المشروع أو الراغب بإقامة المشروع.

والتغيير .وبالتالي فإن الرياديين يساعدون ويقودون التطور

 -دراسة نقاط القوة والضعف في فكرة المشروع بدقة قبل

الصناعي والنمو االقتصادي على المدى الطويل.

اإلقدام عليه.
 -توفير التمويل الالزم والكافي إلقامة المشروع.

إن نجاح العمل الريادي (العمل الحر) ال يتحقق إال ﻣﻦ خالل
أشخاص ﻳﻣتلكون صفات وسمات محددة يطلق عليهم «رواد
األعمال» أو «الشخصيات الريادية» ،وهم األشخاص القادرون

أسباب فشل المشاريع الصغيرة:

على تنمية وتطوير مهاراتهم بشكل دائم .وال بد أن يتمتع

 -1نقص الخبرة والتجربــة.

الشخص الريادي أو الرائد بصفات مختلفة عن بقية الناس،

2ـ عدم تحديد األهداف بدقة.

وأهم تلك الصفات المبادرة.

 -3عدم وجود خطة أو استراتيجية واضحة للعمل.

ـ ومن الجدير ذكره في هذا المجال هو إيضاح الفرق ما بين

4ـ عدم دراسة السوق المستهدف والعمالء والمنافسين

المخترع أو المبتكر  Inventorوالريادي Entrepreneurs؛

بشكل جيد.

فالمخترعون يتصفون بصفة اإلبداع ،وباألفكار المتجددة،

 -5عدم وجود اإلدارة الواعية للمحيط البيئي.

ولكنهم ال يستطيعون تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية

 -6رقابة ومتابعة غير كفؤة.

على أرض الواقع ،ألنهم ال يملكون مهارات استثمار أفكارهم

 -7النمو السريع غير المسيطر عليه.

لتحقيق مشاريع ناجحة ،وليس لديهم المهارات اإلدارية

كاف لمتابعته ،أو
 -8قلة االلتزام بالعمل وعدم تكريس وقت
ٍ

الالزمة  ...بينما الرياديون فهم األشخاص الذين لديهم الفكر

تسليم المهام لشخص آخر قليل الخبرة...

الهادف للنمو والتطوير ،ويملكون اإلبداع والقدرة على االبتكار،

الريادة في مجال األعمال وإدارة المشاريع الصغيرة:

باإلضافة إلى القـدرات اإلداريـة ،مما يمكنهم من إدارة أي عمل

يقصد بالريادة خصائص وسمات وسلوكيات الفرد اإلبداعية

أو مشروع والقدرة على تطوير وإنجاح العمل.

فيما يتعلق بالتفكير والتخطيط والتنفيذ لعمل ما وتنظيمه

فالريادي :هو شخص يتمتع بقدرات وسمات ذاتية تمكنه من

وإدارته وتحمل مخاطره .وتعتبر عملية ريادة األعمال ﻣﻦ ﺃﻫﻡ

رؤية الفرص وتحديد الموارد المناسبة ،ومن ثم تحويل تلك
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ثقافة تأمينية

ثقافة تأمينية

Issue 36
الفرص إلى مشاريع ناجحة خاصة به يستطيع من خاللها جني

األعمال الريادية ولهذه الشريحة من فئات المجتمع يتضمن

المال ،من خالل ممارسة التخطيط واإلدارة اإلبداعيـة ،والقدرة

تحمل أعباء ومخاطر متنوعة قد تتعرض لها مثل تلك

على تحمل المخاطر.

المشاريع؛ كالكوارث الطبيعية أو المفتعلة ومنها الحرائق أو

أهمية التأمين وضمان الحماية االجتماعية واالقتصادية

يوقف العمل بالمشروع ،أو تعرض ممتلكات المشروع للسطو

لألعمال الريادية:

والنهب أحيان ًا ،وكذلك الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها

نظراً لكون أغلب الرواد العاملين في المشاريع الصغيرة

صاحب المشروع أو عماله وغيرها من المخاطر  ...هذا النظام

والمتوسطة والمتناهية الصغر هم من الفئات العمرية الشابة

التأميني إن تحقق فإنه سوف يوفر السكينة واالستقرار وراحة

من الجنسين ،إضافة إلى عدد من النساء وكبار السن أيض ًا،

البال لصاحب المشروع وسوف يجعله يعمل وهو مطمئن،

ونظراً لكون هذه الفئات ال تمتلك المقدرة الكافية على تحمل

وبالتالي سيحقق المزيد من اإلنتاج الذي يرفد االقتصاد

المخاطر والهزات المالية التي قد تجابه مشاريعهم في بعض

الوطني .حيث أن نجاح تلك المشاريع يتوقف على النجاح في

األحيان ،والتي قد تكون مدمرة أحيان ًا ما ينهي كل أحالمهم

تأمين الحماية المالية واالقتصادية واالجتماعية لها ،وال سيما

وطموحاتهم وأهدافهم التي وضعوها نصب أعينهم،

أنها تساهم في حال نجاحها بحصة كبيرة من الناتج المحلي

ويتسبب في توقف مشاريعهم التي دأبوا عليها وبذلوا فيها

اإلجمالي للبالد ،ولكون استمرارية أعمالها هو دعم لالقتصاد

كل جهودهم وأموالهم؛ فإن ذلك يستدعي أن يكون هناك

الوطني برمته.

دعم حكومي متميز لمثل هذه المشاريع من كافة الجوانب،

ومن النواحي الفنية واإلجرائية فإن التأمين على المشاريع

ومن ضمنها التسهيالت االئتمانية أي القروض والتمويالت

الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يقوم على نفس

المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات

األسس التي تقوم عليها أشكال التأمين األخرى ،من حيث أنه

المالية  ...ولعل إحداث الهيئة العامة لتنمية المشروعات

يتضمن نقل المخاطر من صاحب المشروع إلى شركة التأمين

الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم  2لعام  2016قد

مقابل قسط محدد يدفعه صاحب المشروع إلى شركة التأمين

يفي بهذا الغرض ،حيث ورد ضمن أهداف الهيئة (المادة )3

لتقوم تلك الشركة بتعويضه عن خسائره حين تعرضه لنوع

ما يشعر بحماية المنتجين الصغار وربط المشروع الصغير

من أنواع المخاطر التي يتفق عليها مع الشركة المؤمنة ،من

والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات

خالل تطبيق قواعد وأسس الممارسة التأمينية المعروفة ،وال

لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات وتسهيل نفاذ

سيما تحديد قسط التأمين (التسعير) باالعتماد على تقييم

تلك المشروعات إلى الخدمات المالية والمساهمة في تنظيم

شدة الخطر وتكراره  ...ويمكن لهذا التأمين أن يتوجه إما

وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات القطاع

نحو التأمين ضد المخاطر الطبيعية والكوارث ،أو التأمين ضد

الحكومي واألهلي والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات

انخفاض األسعار في األسواق على سبيل المثال ،أو كليهما مع ًا،

الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي

أو غير ذلك من المخاطر التي يتفق عليها مسبق ًا مع الشركة

 ...ولكن ال ندري مدى قيام تلك الهيئة بالواجبات المناطة

...

بها بموجب مرسوم إحداثها ،وما هي النتائج المحققة على هذا

ونشير في هذا المجال إلى صدور القانون رقم  12لعام 2016

الصعيد؟

الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات

باإلضافة إلى أنه ال بد من إيجاد نظام تأميني خاص تدعمه

الصغيرة والمتوسطة ،حيث حدد القانون (المادة  )3أهداف تلك

الحكومة بالتعاون مع شركات التأمين الخاصة لهذا النوع من

المؤسسة بالتالي:
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انهيار مباني المشروع أو تعطل اآلالت والمعدات تعط ً
ال كبيراً

ثقافة تأمينية

Issue 36
أ ـ تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على
التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في
تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ب ـ تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية من خالل تحفيزها على تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ج ـ المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين
مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.
ويتضمن نظام ضمان مخاطر القروض وفق ًا لهذا القانون
(المادة )5؛ شروط ضمان تلك المخاطر ،وتحديداً واضح ًا
المالية المانحة للتسهيالت االئتمانية ،وتحديداً لسقف قيمة

ويتبين لنا بعد استعراض مواد القانون المشار إليه؛ أن هذا

الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل

القانون يهدف إلى توفير الضمانات الالزمة والتي تساعد

االئتماني الواحد وكذلك للمستوى اإلجمالي لقيمة التسهيالت

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل

أو التزامات المؤسسة.

الالزم لها من المصارف دون أن تشكل أعباء مالية إضافية

وتضمنت مهام المؤسسة (مادة  )4البنود التالية:

عليها .ولكن القانون ال يتضمن أي مواد توضح ما هي المخاطر

أ) ضمان مخاطر التسهيالت االئتمانية الممنوحة من

المتوقعة للقروض المقدمة إلى تلك المشاريع؟ وماهي األسس

المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المتبعة لحماية صاحب المشروع من تعثرات وتقلبات األوضاع

ب) تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيالت االئتمانية

االقتصادية واالجتماعية؟ كما لم يتضح من نص القانون ماهي

الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

االلتزامات المترتبة على صاحب المشروع مقابل ما تقدمه له

ج) استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما ال يتجاوز

نلك المؤسسة من ضمانات؟ أي أنه في النهاية ليس قانون ًا

نسبة  % 25من رأس مالها في محافظ استثمارية ...

للتأمين على المخاطر التي قد تتعرض لها مثل تلك المشاريع
والتي ذكرناها آنف ًا.

وختام ًا فإننا نهيب بالحكومة ممثلة بوزاراتها وهيئاتها كافة،
وبالتعاون مع القطاع األهلي وغير الحكومي ،على زيادة تقديم
الدعم الالزم والكافي للنهوض بالمشاريع متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ،ودعم األعمال الريادية واإلبداعية
لفئة الشباب ورعاية وتنظيم أعمالهم ،كونها تشكل رافداً
هام ًا وقوي ًا لالقتصاد الوطني عموم ًا.
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اللتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات

سؤال يتكرر طرحه

Issue 36

ُيعرف

تأمين السفر ( )Travel Insuranceبأنه نموذج تأمين

 -1التأمين ضد مجموعة من الحوادث وتشمل:

يُعطى لألشخاص الذين يسافرون ،حيث يغطي الخسائر الناتجة

 -تأمين الطيران:

عن الحوادث التي يمكن أن تحدث للمسافر أثناء سفره ،بما في

هو بوليصة تأمين على الحياة في حالة تعطل الطائرة أثناء

ذلك الدفع ألي عالج طبي ،أو فقدان األموال والممتلكات أثناء

الرحلة.

السفر.

 التأمين على األمتعة:يغطي هذا النوع من التأمين األمتعة الخاصة بالمسافرين في

أنواع التأمين على السفر

حال تأخرها ،أو فقدانها ،أو تلفها أثناء الرحلة ،مع وجود بعض

ينطوي السفر دائم ًا على العديد من المخاطر ،كاإلصابة

االستثناءات على أسعار المجوهرات أو اإللكترونيات باهظة

باألمراض ،أو التعرض لحادث معين ،أو فقدان وسرقة

الثمن.

الممتلكات ،وغيرها من الحوادث ،لذلك يعمل تأمين السفر

 -تأمين إلغاء الرحلة:

على توفير المساعدة للتقليل من الخسائر المالية المتعلقة

يغطي هذا النوع المصاريف الناتجة عن إلغاء الرحلة ألسباب

بهذه المفقودات ،وهناك عدة أنواع رئيسة لتأمين السفر ،وهي:

غير متوقعة؛ كالمشكالت الصحية ،والحوادث ،وسوء األحوال
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ما هو تأمين السفر؟

سؤال يتكرر طرحه

Issue 36
الجوية ،حيث يغطي الرسوم غير القابلة لالسترداد التي تم

شراء تأمين السفر

دفعها للحصول على الرحلة.

يختلف تأمين السفر حسب التكلفة ،واالستثناءات ،والتغطية

 -2التأمين الصحي أو الطبي:

حيث تغطي رحلة األشخاص الذين يسافرون من حين آلخر،

يوفر الخصومات للمسافرين دولي ًا ،الذين ال يشملهم

أو السفر المتعدد؛ الذي يوفر التغطية للعديد من الرحالت

تأمينهم الصحي خارج البالد ،حيث يغطي نفقات الرعاية الصحية

خالل عام واحد ،حيث ال تتجاوز الرحلة الواحدة ثالثين يوم ًا ،أو

للمسافر.

السفر السنوي؛ الذي يوفر التغطية مدة عام كامل ،لذلك على

 -3تأمين اإلخالء :يغطي هذا النوع تكلفة نقل المسافر إلى

المشتري أن يكون على دراية بجميع بنود التأمين قبل شرائه

منشأة طبية لتلقي العالج في حاالت الطوارئ ،حيث إن بعض

من الشركة ،ومن الجدير بالذكر أن األقساط تعتمد إضافة

هذه األنواع قد تغطي األنشطة الرياضية الخطيرة؛ كالقفز

إلى مدة التغطية على نوعها ،وعمر المسافر ،ووجهة الرحلة،

المظلي.

إضافة إلى تكلفة الرحلة.

-4

المسؤولية تجاه الغير حسب الشروط واالستثناءات

الموضحة في وثيقة التأمين.

يذكر أن جميع سفارات وقنصليات بالد منطقة االتحاد األوروبي
تشترط الحصول على شهادة تأمين شاملة ،تغطى التأمين
الصحي وتأمين العودة إلى الوطن طوال فترة اإلقامة.
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التأمينية ،حيث يمكن أن تكون التغطية متاحة لرحلة واحدة؛

توعية تأمينية

Issue 36

كمن
َت ُ

أهمية التأمين على السيارات في توفير الحماية

الكلية أو الجزئية لتغطية أي تكاليف إلصالح األضرار والخسائر

التي حصلت للمالك أو لسيارته ،ويفرض القانون هذا التأمين
على كل من يملك مركبة.

التي ُتحدّ ثها السيارة في حالة وقوع حادث.
تندرج أنواع برامج تأمين السيارات تحت نوعين رئيسين هما

التأمين التكميلي (الشامل)

التأمين اإللزامي والتامين التكميلي (الشامل) .ومن هنا يأتي

هو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها ،يوفر الحماية

السؤال عن الفرق بين كل منهما.

للمؤمن لهم قيمة
التأمينية للسيارات ،حيث تدفع الشركة
َّ
الخسائر المادية التي تنشأ عن الهالك أو التلف الكلي أو الجزئي،

التأمين اإللزامي:

المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها
الذي يُصيب السيارة
َّ

يغطي هذا النوع من التأمين مسؤولية حامل الوثيقة (مالك

الناتجة عن أخطار حوادث التصادم واالنقالب ،بسبب حادث أو

 -سائق) تجاه الغير ،ويتكفل بموجب قانون التأمين اإللزامي

حريق أو السرقة أو السطو.

بتغطية التكلفة الناجمة عن عالج األضرار التي تلحق بالغير
جسدي ًا أو مادي ًا من تكاليف إصالح السيارة والعالج الطبي وغيره

والبد أن تعلم أن التأمين التكميلى على السيارات ال يغطى

 -ويعد الركاب داخل مركبة المالك أو صاحب وثيقة التأمين

األخطار والكوارث الطبيعية ،مثل وقوع شجرة فوق سيارتك،

اإللزامي المسببة للضرر بمنزلة الغير أثناء وقوع الحادث بغض

أو غرقها بفعل األمطار إال بطلبك لعمل ملحق إضافي يتضمن

النظر عن درجة قرابتهم للمالك ،لكنه ال يغطي تكاليف األضرار

التأمين ضد تلك األخطار ،وكذلك اإلرهاب وتبعاته ،وإال
فستنطبق عليك الشروط واالستثناءات الموجودة بالوثيقة.
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الفرق بين التأمين اإللزامي والتأمين التكميلي على السيارات

توعية تأمينية

Issue 36

الفرق بين الشرط والملحق في وثيقة التأمين؟
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الشروط والمالحق

بوليصة

(المؤمن
التأمين هي عقد بين طرفين
ِّ

إن البعض يتهم شركات التأمين بأنها تقوم بذلك قصداً لكي

والمؤمن له) وهي تتضمن أحكام ًا عامة وشروط ًا ذات صيغة
َّ

المؤمن له عن قراءتها  -وفي الحقيقة فإن (الشروط)
ُعرض
َّ
ي ِ

محددة يُطلق عليها  ,Policy Wordingوبوالص التأمين

و(المالحق) تشكل جزءاً مهم ًا جداً في بوليصة التأمين وعليك

تقسم إلى عدة أقسام رئيسة فتجد ما يسمى (جدول الوثيقة)

فع ً
ال أن تقرأها وتفهمها وأن تعرف الفرق بينها  -ولكي نعلم

(الديباجة) ثم (الشروط) و(المالحق) التي تكتب بحروف

الفرق بين (الشرط) و(الملحق) علينا أن نعرفهما في البدء:

صغيرة صعبة القراءة وصعبة الفهم في بعض األحيان ،حتى

فالشرط :هو عبارة أو فقرة ترد في العقد تتعلق بنقطة معينة.
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Issue 36
والملحق :شيء يتم إلحاقه بأصل بدرجة أو بقدر معين.

وصول فرقة اإلطفاء إلى مكان الممتلكات التي تعرضت لحريق)
المؤمن له أن يكون قراره
في هذه الحالة يشترط لتعويض
َّ

أما في مجال التأمين فإنه يمكننا أن نقول إن:

بهدم شيء ما للوصول إلى العقار أن يكون ذلك اإلجراء ضروري ًا
ومعقو ً
ال لتغطية تكاليف هدمه.

هو جزء من الصيغة األساسية لبوليصة التأمين ،ويسلط الضوء

ثاني ًا  /الملحق:

على نقطة محددة تم ذكرها في البوليصة في موضع سابق-

هو جزء ليس أصي ً
ال من البوليصة ،بل يكون عبارة عن تغطية

وذلك بغرض االستفاضة في شرحها وتوضيحها -وكلما طال

بناء على
إضافية ُتضاف إلى الغطاء القياسي للبوليصة -ويتم
ً

الشرح الخاص بنقطة معينة عليك أن تقرأ أكثر وأن تعطي

المؤمن له ،ويدفع قسط ًا إضافي ًا من أجل إضافة هذا
طلب
َّ

أهمية أكبر ،فهذا داللة على تعقيد هذا الشرط ،وعلى أن هناك

الملحق عادة.

تفاصيل مهمة فيه  -وعادة تسلط الضوء على حد المنفعة أو
المؤمن أن يلتزم بها.
اشتراطات على
ِّ

فعلى سبيل المثال فإن التغطية األساسية لبوليصة الحريق
بناء على
تغطي (الحريق  -الصاعقة  -االنفجار) ولكن يمكن
ً

فعلى سبيل المثال :بوليصة الحريق تغطي (التكاليف المتكبدة

المؤمن له أن يلحق بالبوليصة تغطية إضافية لـ(العواصف
طلب
َّ

أثناء عملية اإلطفاء) وهي مذكورة بشكل عام في البوليصة،

 -الرياح  -تسرب المياه  -سقوط األجسام كالطائرات والنيازك

ثم تعود البوليصة لتذكر شرط ًا خاص ًا بهذا الخصوص ،حيث

وبقايا األقمار الصناعية.)...

المؤمن بشرح ما يغطيه ومتى ،حيث يذكر :أن
يستفيض
ِّ
شركة التأمين مسؤولة عن تغطية مثل هذه التكاليف ،ولكن

ومن ثم يمكن القول :إن الشرط هو جزء من العقد ويسلط

(المؤمن له) مسؤو ً
ال
يشترط لتغطية هذه التكاليف أن يكون
َّ

واف.
الضوء على نقطة معينة تحتاج إلى شرح ٍ

المؤمن له أنه لم يكن
عن هذه التكاليف قانون ًا  -وأن يثبت
َّ
لديه خيار آخر أقل تكلفة.

الملحق :هو تغطية إضافية ال توجد بالتغطية األساسية و ُتضاف
المؤمن له مقابل قسط إضافي.
بناء على طلب من
َّ
ً

المؤمن له للقيام بهدم ممتلكات معينة تمنع
(فقد يضطر
َّ

37

Insurance & Knowledge I Summer Issue I 2020

أو ً
ال  /الشرط:

زاوية قانونية

Issue 36

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

صدر

بتاريخ  5تشرين الثاني من عام  2006القرار رقم

 / 100 / 54 /م.إ الصادر عن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة
اإلشراف على التأمين في جلسة اجتماعه رقم ( )17المنعقدة
بتاريخ  2006 / 10 / 18والذي يعنى بأسس احتساب االحتياطيات
الفنية الواجب اقتطاعها من أرباح شركات التأمين ومجموعة
قرارات معدلة له رقم  / 100 / 107م.إ والقرار رقم  / 100 / 307م.إ
وقرارات أخرى.
ما االحتياطيات الفنية وما الغاية األساسية منها؟
تتعدد أنواع االحتياطيات الفنية لتكون ستة أنواع من
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االحتياطيات وهي كما يلي:
 احتياطي األقساط( :عن الفترة غير المنتهية من الوثيقة):المبالغ المخصصة المقابل لاللتزامات الناشئة عن عقود
التأمين الصادر خالل السنة المالية التي يمتد سريانها إلى السنة
المالية التالية.
 احتياطي عن أقساط وثائق طويلة األجل :المبالغ المخصصةلمواجهة االلتزامات الناشئة عن الوثائق التي تتجاوز مدة
سريانها عام ًا واحداً.
 -احتياطي تعويضات تحت التسوية :المبالغ المخصصة
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االحتياطيات الفنية الواجبة االقتطاع من
شركات التأمين بموجب القانون السوري

زاوية قانونية

Issue 36
لمواجهة المطالبات الناشئة عن حوادث وقعت قبل نهاية

لتسديد التزاماتها وتعويضاتها لمقابلة حقوق حملة الوثائق

تسو حتى نهاية
الفترة المالية ،وتم إعالم الشركة بها ،ولم
َّ

والمستفيدين.

الفترة.

ونصت المادة رقم  4من القرار رقم  / 100 / 54 /م.إ على أنّه «ال

 -تعويضات عن حوادث لم يُبلغ عنها :المبالغ المخصصة

يجوز للشركة أن تخفض قيمة احتياطي التعويضات تحت

لمواجهة المطالبات المتوقعة عن حوادث يفترض أنها قد

التسوية عن طريق إعادة التقدير إال إذا توافرت لديها وثائق

وقعت ولم يُبلغ عنها.

دامغة تتيح ذلك» وذلك لمنع شركات التأمين من محاولة رفع

 -االحتياطي الحسابي :المبالغ التي على الشركة تخصيصها

مبالغ أرباحها أو تخفيضها تبع ًا لذلك إدراك ًا لمحاولة تجميل

واالحتفاظ بها لتغطية االلتزامات المستقبلية التي تنشأ عن

مركزها المالي والتالعب باألرباح.

وثائق التأمين على الحياة.
 -احتياطي التقلبات :المبالغ التي على الشركة تخصيصها

كما نصت المادة رقم  6من القرار رقم رقم  / 100 / 54 /م على

واالحتفاظ بها لتغطية خسائر تأتي بصورة غير مألوفة.

ما يلي« :تلتزم الشركة أن تزود هيئة اإلشراف على التأمين

إن الغاية األساسية من تكوين هذه االحتياطيات هي اقتطاع
ّ

جميع االحتياطيات الفنية المخصصة تم احتجازها وفق ًا ألحكام

نسب معينة لكل نوع من األنواع السابقة الذكر وفق ًا لما حددته

هذا القرار وبما يضمن كفايتها» وذلك لتتم إعادة تدقيق

القرارات المشار إليها أعاله بشكل سنوي من مبلغ األرباح

مبالغ االحتياطيات من هيئة اإلشراف على التأمين والتأكد من

الناتج عن أعمال شركات التأمين وهو ما يشكل ضمانة أعلى

كفايتها والوضع المالي لشركات التأمين في سورية.
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أن
سنوي ًا مرفق ًا بالحسابات السنوية الختامية وشهادة تبين ّ

مصطلحات التأمين

Issue 36

Indivisibility of premiums

عدم تجزئة األقساط

Reinsurance reserve

مبــدأ يُدفــع بمقتضــاه كامــل قســط التأميــن المتفــق عليــه

احتياطي إعادة التأمين

المؤمــن فــي
لتغطيــة الخطــر فتــرة معينــة حتــى ولــو قــام
ِّ

احتياطــي مخصــص لمواجهــة الكلفــة المتوقعــة ألغطيــة

النتيجــة بتغطيــة الخطــر لجــزء مــن فتــرة التأميــن المتفــق

إعــادة التأميــن للتأمينــات التــي هــي قيــد التحقــق ،ولذلــك يُوضــع

عليهــا.

جــزء مــن أقســاط هــذه التأمينــات جانب ـ ًا علــى أنهــا أقســاط لــم
تكتســب بعــد.

Life assured
المؤمن عليه
َّ

Stabilization clause

الشــخص الــذي أبــرم التأميــن علــى حياتــه ،وليــس مــن الضــروري

شرط الثبات شرط االستقرار

أن يكــون هــذا الشــخص صاحــب وثيقــة تأميــن الحيــاة أو حاملها.

شــرط يــرد فــي اتفاقيــات إعــادة التأميــن ،وينــص علــى أنــه
المؤمــن المســند مــن األخطــار
يتعيــن تعديــل حــد احتفــاظ
ِّ
المعــاد تأمينهــا تلقائي ـ ًا ،وذلــك وفق ـ ًا لتقلبــات مؤشــر األســعار

No claims return

أو التكاليــف ،وذلــك حتــى يثبــت االحتفــاظ عنــد قيمتــه الفعليــة.

قسط مرجع عن عدم المطالبة
وهــو مصطلــح  no claims bonusنفســه المســتعمل بشــكل

Cargo declaration

شــائع فــي تأميــن العجــات اآلليــة أو المركبــات ،إال أن اســتخدام

إقرار أو تصريح شحنة

هــذا المبــدأ فــي ســوق التأميــن البحــري ليــس شــائع ًا  ،وعنــد

المؤمــن لــه وفقــ ًا لشــروط غطــاء التأميــن
إشــعار يقدمــه
َّ

المؤمــن البحــري يوافــق علــى
إدراج هــذا الشــرط فــي الوثيقــة فــإن
ِّ

المفتــوح يعلــن فيــه ورود شــحنة بضاعــة ينطبــق عليهــا

إرجــاع جــزء محــدد مــن قســط التأميــن المدفــوع فــي حالــة عــدم

التأميــن بموجــب الغطــاء المفتــوح.

وقــوع أي حــوادث تنشــأ مطالبــات عنهــا.
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مصطلحات التأمين

أخبار
التأمين

محلية،
عربية،
دولية

Issue 36

أخبار التأمين

أخبار التأمين المحلية
تعديل تعرفة التأمين اإللزامي ورفع حدود التعويضات

أصدر

االتحاد السوري لشركات

التأمين تعدي ً
ال على تعرفة التأمين
اإللزامي للسيارات السورية وغير

العربية السورية مع رفع حدود
التزامات شركات التأمين بالتعويض
لحوادث السير الوارد في المادة رقم
 3من قرار رئيس مجلس الوزراء 1910
ليصبح على النحو التالي:
تعويض الوفاة 2.500.000 :ل.س عن كل
وفية للورثة الشرعيين
تعويض العجز الدائم :نسبة العجز
المقررة مضروبة بـ 2.500.000ل.س
للمصاب الواحد.
تعويض التعطل عن العمل :بحد أقصى  6أشهر لكل متضرر  50.000ل.س شهري ًا ألول ثالثة أشهر  25.000 .ل.س شهري ًا لألشهر
المتبقية.
نفقات العالج والتداوي الفعلية :بحد أقصى  750.000ل.س لكل متضرر.
تعويض األضرار المادية للغير :بحد أقصى  3.000.000ل.س للمتضرر الواحد.
المؤمنة تعديل التغطيات لعقودهم بموجب مالحق تعديل نظامية ضمن مراكز االتحاد السوري
هذا ويمكن ألصحاب المركبات
َّ
لشركات التأمين دون الحاجة إلحضار براءة ذمة جديدة من المرور لزوم التعديل.
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السورية ضمن أراضي الجمهورية

Issue 36

أخبار التأمين

جولة األمين العام لالتحاد السوري للتأمين
على مراكز التأمين اإللزامي في المحافظات

قام
السوري

األمين العام لالتحاد
لشركات

التأمين

الدكتور محمد عبادة المراد
بجولة تفقدية على مراكز التأمين
اإللزامي للمركبات المنتشرة في

شملت ك ً
ال من المنطقة الوسطى
والساحلية والشمالية.
وهدفت

زيارة

األمين

العام

إلى االطالع على واقع العمل،
واالستماع لمقترحات الموظفين،
وتقديم الحلول والتسهيالت لهم بما يخدم طبيعة العمل ويرفع من جودة األداء وكفاءة االنتاج والتي ينعكس أثرها إيجابي ًا على
العمل.
كما كرّم األمين العام الموظفين المتميزين
على جهودهم المبذولة في النصف األول من
عام  2020والتزامهم في العمل وحثهم على
االستمرار في تقديم افضل أداء وخدمة الئقة
تعكس صورة االتحاد.
من جانبهم قدم المكرمون شكرهم لألمين
العام مثمنين هذا التكريم الذي يدفعهم
لتقديم المزيد من الجهود والتميز.
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محافظات بلدنا الحبيب سورية

Issue 36

أخبار التأمين

المؤسسة العامة السورية للتأمين
ِّ
تخفض بدالت التأمين على السيارات

ص ّرح

معاون مدير عام المؤسسة السورية للتأمين ،صفوان نحاس ،بأنه تم تعديل عقود التأمين التكميلي ،بما يسمح

بتوسيع الحقيبة التأمينية على السيارات الحديثة ،التي يعود تاريخ صنعها ألقل من  10سنوات ،مع االستمرار في إصدار عقود التأمين
لجميع المركبات من مختلف الفئات ،بما ال يتجاوز قدم صنع المركبة  30عام ًا.
وأصبحت قيم البدالت للسيارات الحديثة  2.7بالمئة بد ً
ال من  3بالمئة من القيمة التأمينية للسيارة ،المعمول بها ،إضافة إلى
تخفيض بقيمة  10بالمئة لكل المركبات التي يرغب أصحابها بالتأمين عليها من دون النظر لقدم سنة الصنع.
كما تم تعديل بدالت العقود لجميع فئات المركبات ،مع المحافظة على القيم التأمينية المسموح بها ،وفق الشرائح التي كانت

وبيّن نحاس أن هذه التعديالت الجديدة على عقود تأمين السيارات ،تهدف لجذب أكبر عدد من السيارات الحديثة للتأمين عليها.

أخبار التأمين العربية
اتفاقية تعاون مشترك بين االتحاد االردني لشركات التأمين
وشركة الحوسبة الصحية الدولية ”حكيم”
أعلن المهندس ماجد سميرات
رئيس مجلس إدارة االتحاد األردني
لشركات التأمين أن االتحاد وقع
اتفاقية تعاون مشترك مع شركة
الحوسبة الصحية الدولية ”حكيم”،
وذلك إلنشاء ملفات طبية إلكترونية
للمرضى لتوفير قاعدة بيانات موحدة
بين القطاع العام والخاص ،وكذلك
تبادل الموافقات والمطالبات الطبية

44

Insurance & Knowledge I Summer Issue I 2020

تؤمن عليها.
المؤسسة ِّ

Issue 36

أخبار التأمين

الخاصة بالتأمين الطبي لشركات التأمين العاملة في إطار سعي قطاع التأمين وإدارة التأمين لتطوير أعمال التأمين الطبي واالستفادة
من منظومة “حكيم” اإللكترونية المتخصصة التي تربط أغلبية المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص ،واالستفادة من
ملفات التأمين الطبي االلكترونية المتوافرة لدى كل مقدمي الخدمات الطبية من مستشفيات وأطباء وصيدليات ومختبرات في
القطاعين العام والخاص.
وخالل حفل توقيع االتفاقية ،أكد سميرات أن توقيع هذه االتفاقية جاء تتويج ًا للنقاشات والمباحثات التي امتدت بين الطرفين
وبرعاية إدارة التأمين مدة أكثر من سنة لتحديد أطر هذه االتفاقية ،وسبل التعاون المشترك بين الطرفين ،والتزامات كل طرف
والمؤمنين لدى شركات
بموجب هذه االتفاقية ،واآلثار واالنعكاسات اإليجابية على منظومة التأمين الصحي في األردن بشكل عام
ِّ
التأمين بشكل خاص ،والذي سيشكل نقلة نوعية لفرع التأمين الطبي من حيث سرعة منح الموافقات الطبية ،ودقة المعلومات،

المؤمنين لدى شركات التأمين،
وبما يسهم في تحسين جودة الطبابة والرعاية الطبية ،وتوفير معلومات وإحصائيات دقيقة عن
ِّ
والكلف العالجية وتجزئتها حسب األجور أو األدوية أو المختبرات أو اإلقامة في المستشفيات ،وكلف مختلف أنواع العمليات ووفق ًا
يحسن من االكتتاب الفني مستقب ً
ال بوثائق التأمين الطبي ،وخاصة للمجموعات
للفئات العمرية المختلفة وأنواع األمراض ،وبما
ّ
والعطاءات.

وأضاف سميرات :إن منظومة «حكيم» ستسهم في الحد من األخطاء الطبية وضياع التاريخ الطبي للمريض ،ورفع مستوى
الخدمة الطبية في األردن لمستويات قد تتجاوز مثيالتها في عدد كبير من الدول المتقدمة ،وتسهيل تنفيذ مشروع التأمين الصحي
الشامل من خالل قدرة البرنامج على الربط مع كل أنظمة التأمين الصحي في المملكة ،وكذلك أرشفة الملفات الصحية إلكتروني ًا،
وحفظها واالستفادة من كل المعلومات واإلحصائيات التي توفرها المنظومة ،إضافة إلى العديد من المزايا والفوائد.

يذكر أن توقيع هذه االتفاقية تم تأطيرها بتعليمات وتشريعات صدرت عن إدارة التأمين إللزام شركات التأمين بتطبيقها ،وذلك
بموجب تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي الصادرة عن إدارة التأمين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين
لسنة  2020الصادرة بتاريخ  ،2020/03/01حيث سيتم تطبيق “المنظومة” من كل شركات التأمين المرخصة في األردن ما سيرتب على
كل األطراف وبضمنهم مزودو الخدمات الطبية ضرورة الربط على هذه المنظومة إذا ما أرادوا العمل مع قطاع التأمين ،حيث
ستلزم التعليمات كل األطراف بالتحول الرقمي الكلي واالستغناء عن النماذج الورقية والبطاقات .
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وتجنب تكرار المطالبات للحالة المرضية نفسها ،وتمكين الطبيب من االطالع على الملف الطبي للمريض والعالجات التي تلقاها،

Issue 36

أخبار التأمين

أليانز :أقساط تأمينات الحياة فى مصر تنمو
بنسبة  %216خالل العقد الماضي
قفزت أقساط تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية بنسبة  %216.3خالل العقد الماضي فى الفترة منذ  2010حتى  ،2019وفق ًا لتقرير
خريطة التأمين العالمية والصادرة عن شركة أليانز األلمانية للتأمين وإعادة التأمين.
ويرصد تقرير خريطة التأمين العالمية كذلك حجم أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات ومعدل نمو أقساط تأمينات
الممتلكات والمسؤوليات ،وكذلك حجم إنفاق الفرد على شراء وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بجانب نسبة مساهمة
أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وأيض ًا معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الفعلي.
وبلغ حجم أقساط تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية  288مليون يورو خالل عام  ،2010فيما انخفض حجم األقساط إلى 284

إلى  291مليون يورو فى عام .2012
وقفزت أقساط التأمين على الحياة إلى  362مليون يورو فى عام  2013وفق ًا للتقرير ،وواصلت أقساط نشاط التأمين على الحياة
ارتفاعها إلى  431مليون يورو فى عام  ،2014فيما انخفض حجم األقساط بالنشاط إلى  414مليون يورو فى  ،2015قبل أن تعاود أقساط
التأمين على الحياة القفز مجددا فى عام  2016لتبلغ  520مليون يورو.
وارتفعت أقساط التأمين على الحياة إلى  643مليون يورو خالل عام  2017وفق ًا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة
أليانز األلمانية للتأمين وإعادة التأمين ،وصعدت أقساط التأمين على الحياة إلى حاجز  828مليون يورو فى عام  ،2018كما قفزت
أقساط التأمين على الحياة إلى  911مليون يورو فى عام 2019.

جمعية شركات الضمان اللبنانية  %70 :من أضرار انفجار بيروت غير
ّ
مؤمن عليها
أكدت جمعية شركات الضمان اللبنانية أن نحو  %70من األضرار الناتجة عن
االنفجار المروع في مرفأ بيروت غير مشمولة بالتأمين ،فيما ال يزيد حجم
األضرار المغطاة بالتأمين عن  ،%30وأوضحت أن حسم قيم التعويضات
التأمينية الناجمة عن االنفجار ينتظر صدور التقرير الرسمي حول سبب
االنفجار بعد  5إلى  10أيام ،حيث ترتبط قيم التعويضات باألسباب فإن كان ناتج ًا
عن عمل إرهابي أو حربي ،فسيقتصر التعويض من جهة التأمين لحملة الوثائق
التي تغطي األضرار السياسية والعسكرية وأعمال االرهاب .
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مليون يورو فى عام  2011نتيجة حالة الركود التى حدثت أثناء االنفالت األمني وعدم االستقرار ،فيما ارتفعت أقساط التأمين على الحياة

Issue 36

أخبار التأمين

النتائج الكاملة لسوق التأمين األردنية
بنهاية النصف األول من 2020
انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في  24شركة تأمين في النصف األول من العام الحالي بنسبة  3بالمئة ،ليبلغ نحو 306
ماليين دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو  315مليون ًا.
وأظهرت النتائج اإلجمالية األولية لسوق التأمين األردني الصادر عن دائرة الدراسات والتدريب في االتحاد األردني لشركات التأمين،
انخفاض إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين في النصف األول من العام الحالي بنسبة  21.6بالمئة ،حيث بلغت نحو 181
مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت نحو  232مليون دينار.

مليون دينار ،مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت  37.4مليون دينار ،وبنسبة ارتفاع وصلت إلى  0.3بالمئة،
محققة ما نسبته  12.2بالمئة من إجمالي األقساط المكتتبة في النصف األول من هذا العام.
وفي جانب التعويضات ،بلغت التعويضات المدفوعة في النصف األول من العام الحالي من الشركات التي تمارس التأمين التكافلي ما
مقداره  20.3مليون دينار ،مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة  25.5مليون دينار ،مسجلة انخفاض ًا بنسبة  20.2بالمئة.
كما أظهرت النتائج ،انخفاض أقساط فرع تأمين المركبات بنوعيه (اإللزامي والتكميلي) ،بنسبة  11.4بالمئة ،حيث بلغت نحو 99
مليون دينار في النصف األول من العام الحالي ،مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو  112مليون دينار ،حيث شكلت
حصة الفرع من إجمالي األقساط نسبة  32.4بالمئة ،في حين انخفض حجم تعويضات الفرع إلى نحو  79مليون دينار مقارنة مع
الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة  115مليون دينار ،وبنسبة انخفاض وصلت إلى  30.8بالمئة ،حيث شكلت حصة الفرع من
إجمالي التعويضات  43.7بالمئة.
وحسب النتائج ،انخفضت أقساط فرع تأمين المركبات اإللزامي في النصف األول من العام الحالي بنسبة  10.8بالمئة ،كما انخفض
حجم تعويضات الفرع بنسبة  31.9بالمئة ،حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين اإللزامي (للمركبات األردنية واألجنبية) لـ 21شركة تأمين
نحو  68مليون دينار كان مصدرها التأمين اإللزامي للمركبات األردنية في مراكز الترخيص وبمقدار  49مليون دينار ،كما بلغ التأمين
اإللزامي من الشامل  14مليون دينار.
أما التأمين اإللزامي في مراكز الحدود للمركبات األجنبية فقد بلغت أقساطه في النصف األول من العام الحالي نحو  4ماليين دينار،
مقارنة مع  7ماليين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة انخفاض مقدارها  46.5بالمئة.
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وحققت أعمال التأمين التكافلي في األردن للنصف األول من العام الحالي التي تمارسها شركتا تأمين إجمالي أقساط بمبلغ 37.5
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وانخفضت أقساط فرع تأمين المركبات التكميلي في النصف األول من العام الحالي بنسبة  12.8بالمئة ،حيث بلغت أقساط الفرع
نحو  30مليون دينار ،مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنحو  35مليون دينار.
كما انخفض حجم تعويضات الفرع بنسبة  28بالمئة ،حيث دفعت الشركات نحو  22مليون دينار في النصف األول من العام الحالي،
مقارنة مع نحو  31مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي .

أخبار التأمين العالمية
أمازون تدخل سوق التأمين على المركبات بالشراكة مع أكو
مشيرة إلى أن منصة أمازون باي  Amazon Payستقدم وثائق تأمين على المركبات
والدراجات النارية بالشراكة مع شركة أكو للتأمينات العامة المحدودة .Acko
ولفتت الشركة إلى أن الوثائق يمكن شراؤها في دقائق وتشمل خدمات إضافية
وخصومات للذين يمتلكون عضوية اشتراك في أمازون ،كما أن خدمات
المطالبات يمكن إجراؤها إلكتروني ًا عبر اإلنترنت على جهاز كمبيوتر أو تطبيق
الهواتف الذكية ،مؤكدة أن هذه العملية سهلة وخالية من المتاعب.

(ميونيخ ري) تتوقف عن تغطية األوبئة
أعلنت شركة ميونخ رى العالمية توقفها عن إعادة
خطر األوبئة لشركات التأمين التى تتعامل معا بسبب
ارتفاع فاتورة تعويضات تقدر ب  1.8مليار دوالر أمريكى
خالل النصف األول من العام الجارى.
وقالت ميونخ رى إلعادة التأمين العالمية فى بيان
لها إنها تعرضت لخسائر كبيرة تتعلق بإلغاء أو تأجيل
األحداث الكبرى وبصورة أقل فى تأمينات الممتلكات
والمسؤوليات
.interruption
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أعلنت شركة أمازون  Amazonفي بيان دخولها سوق التأمين على المركبات،
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وأوضح تورستن جوريك رئيس إعادة التأمين بشركة ميونخ رى أنه يتم حاليا دراسة ما إذا كانت ستقدم شركته تغطيات األوبئة فى
عقودها األساسية الجديدة بالممتلكات واإلصابات باألوبئة مستقبال أم ال ،وقال جوريك إن شركته ستظل تواصل تغطية األوبئة
في عقودها السارية بالحياة والطبى فقط كما ورد باتفاقياتها .
وأوضحت ميونخ رى فى تقريرها المالى الصادر بشأن النصف االول أنها قامت بحصر خسائرها المتعلقة بفيروس كورونا فى الربع
األول من عام  2020عبر عملياتها بقيمة  800مليون يورو ،مما أدى إلى انخفاض صافي أرباح الشركة سنويًا بنسبة  ٪65إلى  221مليون
يورو.
أما فى الربع الثانى فكان تأثير الخسائر قليال فى فروع تأمين الحياة والطبى ،باإلضافة إلى بعض فروع الممتلكات إال أن الغالبية العظمى
من خسائر المسجلة بقيمة  700مليون يورو ُتعزى إلى تغطية األحداث الكبرى بما في ذلك توقف األعمال نتيجة اإلغالق الذى حدث فى
شهري آذار ونيسان واوائل آيار بحسب التقرير.

منها بموجة ثانية من الوباء يمكنها ان تسفر عن إغالق جديد للسيطرة على انتشاره.

لويدز للتأمين تعلن التزامها بالخسائر المتعلقة
في فايروس كورونا
شركة

أعلنت
إلتزامها
دوالر

لويدز

بالخسائر

نتيجة

وباء

العالمية

المقدرة

بـ107

كورونا

للتأمين
مليار

.COVID-19

أكدت شركة لويدز أوف لندن فى ندوة عبر
اإلنترنت بحضور جون نيل ،الرئيس التنفيذي
سئل عما إذا كان يمكنه تأكيد
للشركة عندما ُ
ً
دقيقا ام ال.
هذا المبلغ ليكون تقديرً ا
وعلق نيل قائ ً
ال أن أسواق التأمين أبلغت عن
خسائر  COVID-19بشكل متزايد ،لذا من شبه
المؤكد أن تصل التقديرات الحالية والمستقبلية
فيما يتعلق بتأثيرات الركود لتتجاوز  100مليار
دوالر.
وأشار نيل إلى أن تقديرات لويدز اوف لندن أعلى من معظم شركات التأمين واإلعادة معا وذلك لوجود بطىء فى اإلبالغ من جانب
معظم أسواق التأمين عن خسائر  ،COVIDما يعني أن هناك المزيد من األرقام التي ستظهر للحصول على التقدير الصحيح.
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وأضاف أن هناك قلق بشأن الخسائر المحتملة نتيجة تغطية ميونخ رى لألوبئة حاليا فى النصف الثانى من العام الجارى مع توقعات
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5 Crucial Clause To Read Before Buying
Insurance Policy
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N

Nowadays almost everyone has insurance but how
many of you have knowledge of almost all the
clauses of insurance? May be few know it. What do

for you to help you understand the tricky
terms in the insurance forms, but you should also
know for yourself what your contract says.

you normally do when your insurer gives you the
policy document? Mostly, all you do is just overlook
the decorated words in the policy and pile it up with

Here is the list of few clauses that you must read
before buying insurance policies:

the other bunch of financial papers on your desk, isn’t
it? It’s your own insurance policy where you spend
thousands or lakhs of your hard earned money then
you should have knowledge of each and every point
included in it. Your insurance advisor is always there

1. Contribution Clause: Earlier this clause was a bit
complicated as the policyholder was given a choice
of choosing a plan while making a claim. This was
very inconvenient for a customer. But now the clause
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N

No matter how safe your company may be, accidents
are unfortunately inevitable—and when accidents
happen, claims will follow. Did you know when a claim
is settled, insurance companies pay the policyholder
from a claims reserve? this is five important facts
about claims reserves.
A claims reserve is the amount of money that
insurance companies set aside to pay policyholders
who have filed or for future payments associated
with claims incurred but not yet settled. A claims
reserve is also known as a balance sheet reserve.
A claims adjuster is responsible for estimating the
payable amount. The monetary amount of the
claims reserve can be calculated subjectively, using
the claims handler’s judgment, or statistically, by
evaluating past data to project future losses.

An outstanding claims reserve is an accounting
provision that is recorded as a liability on a company’s
balance sheet. They are classified as liabilities because
they must be settled at a future date.
Reserves are a good indicator of future Experience
Modification Rate (EMR). The actual claims paid out
ultimately determine your company’s EMR, which
can have an effect on your insurance premiums.
Reserves are important because they are actuarial
estimates of the amounts that will be paid on
outstanding claim. These must be evaluated so that
the insurer can calculate its profits.
Claims reserves can have a major financial impact on
your company’s bottom line. For more information
about claims reserves, or to talk to one of our experts
on how to handle your claims better.
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AI in claims management?
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A

AI technologies make information systems more adaptive to humans and improve the interaction between
humans and computer systems. By doing this, AI gives
insurers an edge on how they manage claims—faster,
better, and with fewer errors. Insurers can achieve better
claims management by using the intelligent technologies in some of the following ways:
To enable a real-time question-and-answer service for
first notice of loss;
To pre-assess claims and for automated damage evaluation;
To enable automated claims fraud detection using enriched data analytics;
To predict claim volume patterns;

To augment loss analysis
What are the benefits of using AI for claims management?
Researches has shown automated machine classification can be 30 percent more accurate than manual classification by humans and has the potential to increase
productivity by 80 percent. AI-related technologies can
enable a higher quality in claims assessment, management and administration. It also supports improving the
predictability of reserves and fraud.
Smart machines can pre-assess claims and automate
damage evaluation. Machine learning enables insurers
to classify claims via email in the case of an accident or if
medical care is required. It’s fast, accurate, efficient and
simple to use.
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By: Dr. Maher Sinjar

If we Google “online insurance jobs” you will find

new applications with the aim of increasing revenue

hundreds of results about online jobs in different

after speed decreasing in income because of corona

insurance companies; for example; online insurance

virus impacts.

agent, top /10/ companies that hire for remote insurance
jobs….etc.

They modified their strategy and goals to be more
readiness to deal with the impact of future shocks

COVID 19 push the players in the insurance sector to

as Covid 19.

Remote work will increase insurance

think out of the box and to start new arrangements

companies’ risks especially those related to cyber risks

to deal with the actual situation, most of insurance

and will increase its exposure to investment risks.

companies believe that COVID 19 will continue and will
affect the companies’ processes and business continuity.

Delayed settlements will create huge pressure on
companies’ liquidity and will push those companies to

For those reasons, many crucial changes have took place

some technical losses; on parallel, it will enhance non-

in insurance companies as retraining the staff to work

technical revenues.

remotely, huge modification on network infrastructure,
adaption on used policies and procedures and on

For previous reasons; Most of insurance companies

marketing methodology; new mobile applications to

started to work remotely and to work online in order

assure service accessibility .

to avoid more technical and non-technical losses,
avoidance of non-technical losses will stop company

Companies started marketing campaigns to promote

investment portfolio wind and will help them to recover
their losses in shortest possible time.
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sonal circumstances and life expectancy. This makes it

tuaries focus on in the field of life insurance. Mortality

easier for insurers to quantify a risk before writing a new

risk determines when a person is likely to die. Lifestyle

insurance policy. An example of the concept would be

factors and past history of health conditions are also

a smoker who pays more for a life insurance policy be-

determining factors in developing insurance rates. Life

cause of a risky lifestyle choice.

insurance companies use this information to determine

Training Requirements for Insurance Actuaries

how much premium to charge so they will be able to

Actuaries work for insurance companies, financial insti-

pay out claims while remaining profitable. The actuary

tutions and actuarial firms. Many insurance companies

also advises an insurance company of how to best invest

employ full-time actuaries while others are self-em-

profits to create the best return on investment.

ployed and some work for actuarial firms that offer con-

Property and Casualty or general insurance actuaries

sulting services. An actuary must understand human

deal with physical and legal risks to people and their

behavior and be able to use information systems to de-

property and work on developing insurance rates for

sign and manage programs that control risk. Training for

auto insurance, homeowner’s insurance, commercial

actuaries involves degrees in math, statistics, account-

property insurance, worker’s compensation insurance,

ing, economics or finance. Some universities even offer

product liability insurance and more. In the property

a degree in Actuarial Science.

and casualty insurance industry, an actuary analyzes in-

In addition, an actuary must pass an actuarial examina-

formation to minimize risk loss (loss of property, loss of

tion administered by professional groups such as the

funds, etc.) and help find ways to manage risk and create

Casualty Actuarial Society (CAS) or the Society of Actu-

insurance rates based upon risk factors.

aries (SOA).

While a major function of a property and casualty insur-

How Actuarial Science is Used in Insurance

ance actuary’s job is determining insurance rates, anoth-

Actuaries use their skills of analysis to measure the prob-

er important aspect of an actuary’s job in property and

ability of occurrences that cause loss such as a death,

casualty insurance is helping the insurance company set

sickness, injuries, disabilities or property loss. The ac-

aside enough reserves to pay for any potential claims.

tuary also helps insurance companies invest wisely to

Based on past claims, the actuary can determine how

maximize income and be able to pay out any potential

much money to set aside or “reserve” for each potential

claims. The actuary uses risk analysis to help design and

claim to make sure there is enough money to pay any fu-

price insurance policies. An insurance actuary examines

ture claims. It is important for an insurance company to

statistics about claims frequency and the severity of the

set aside enough in reserves, so claims are paid prompt-

claim to advise insurance companies how they can best

ly and so that the insurance company can meet its finan-

achieve the desired balance between growth and profit.

cial obligations and remain profitable.

Mortality risk is one of the primary areas insurance ac-
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A

An insurance actuary is a professional that analyzes financial risk using mathematics, statistics and financial

History of Actuarial Science

theories. Most actuaries work in the insurance industry

Actuaries have been used since the late 17th century

and help insurance companies determine good risks or

when the concept of insurance was first used. The con-

those the companies are less likely to have to pay out

cept of insurance is taking the risk of a group of individ-

claims to as the result of a loss. Actuaries are relied on

uals pooled together and sharing that risk among those

by insurance companies in determining risk for life in-

who are “insured” against risk. All parties pay an “insur-

surance companies and for property, liability and other

ance premium” to have the insurance company protect

kinds of insurance. Insurance actuaries are important to

them from losses. The first noted reference to insurance

the insurance consumer because they help insurance

historically was when merchant ships insured their car-

companies remain profitable and make sure the insur-

go. This was the first form of “marine insurance.”

ance companies are financially able to pay any claims.

Insurance companies needed a way to access risk. For
instance, people who take out a life insurance policy are
pooled into groups based on their lifestyle choices, per-
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يواجــه

قطــاع التأميــن تحديــات متعــددة فــي ظــل

انتشــار جائحــة كوفيــد  ،19ولمواجهــة هــذه التحديــات

تعمــل الشــركات علــى اتبــاع اســتراتيجيات جديــدة للحــد
مــن المخاطــر والحفــاظ علــى الربحيــة وتقديــم أفضــل
الخدمــات ،وقــد أظهــرت الشــركات مرونــة كبيــرة فــي التك ّيــف
مــع تبعــات الجائحــة ،والحفــاظ علــى قدراتهــا التشــغيلية
عبــر االســتعانة بخطــط اســتمرارية األعمــال وتشــجيع
الموظفيــن علــى العمــل عــن بعــد وتقديــم الخدمــات
للزبائــن مــن خــال العديــد مــن وســائل التواصــل الرقميــة.

علينــا تقديــم بيئــة عمــل صحيــة وآمنــة لهــم عبــر اتبــاع خطــة
مدروســة فــي مواجهــة هــذه الجائحــة ،بمــا يضمــن الحفــاظ
علــى ســير العمــل بشــكل مســتقر لخدمــة عمالئنــا الكــرام.
حيــث بــدأت الخطــة بتخفيــض عــدد الموظفيــن إلــى أقصــى

بقلم الدكتور محمد عباده المراد
أمين عام
االتحاد السوري لشركات التأمين

حــد ممكــن بمــا ال يضــر اســتمرارية العمــل ،وتنســيق
مــداورة بينهــم ،إضافــة إلــى تقليــص عــدد ســاعات العمــل
قــدر المســتطاع ،هــذا وقــد أوليــت األمهــات والســيدات
الحوامــل عنايــة خاصــة وتســهيالت ودعمــ ًا مــن اإلدارة.
كمــا تــم االلتــزام بكافــة اإلجــراءات االحترازيــة الموصــى بهــا
مــن وزارة الصحــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ومنظمــة
الصحــة العالميــة؛ مــن التعاقــد مــع شــركة مختصــة بالتعقيــم
لتطهيــر مبنــى اإلدارة ومراكــز التأميــن اإللزامــي للمركبــات
المنتشــرة ضمــن بلدنــا الحبيــب ســورية بشــكل دوري ،إضافــة
إلــى االلتــزام بالتباعــد االجتماعــي ،وفحــص حــرارة الموظفيــن
والمراجعيــن بشــكل يومــي ،ووضــع الكمامــات وتوزيــع
المعقمــات علــى الموظفيــن وضمــن اإلدارات والمراكــز.
وهنــا يجــب التأكيــد علــى ضــرورة تطويــر العمــل
ومواكبــة التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة التــي يفرضهــا
علينــا العالــم مــن حولنــا؛ مــن العمــل عــن بعــد ،وعقــد
والنــدوات

عبــر

الوســائل

االجتماعــات والمحاضــرات
المتاحــة (ســكايب مثــ ً
ا) وتقديــم خدمــات أفضــل كخطــة
اســتراتيجية لمواجهــة أي طــارئ أو وبــاء فــي المســتقبل.
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وألن الكــوادر البشــرية تعــد عمــاد أي شــركة متقدمــة ،ونجــاح
هــذه الشــركة مرتبــط بنجــاح وســامة موظفيهــا كان لزامــ ًا

