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الحريق أقساط محفظة التعويضاتالمتوقعة الوقوفعلىحجم من نتطرقلنتمكن وأخيراً ،

 إلعادةالتأمينضدالحريقفيالمؤسسةالعامةالسوريةللتأمين.
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 اإلطار العام للبحث تمهيدي :فصل 

 المقدمة

يتعرض اإلنسان خالل حياته إلى كثير من األخطار التي ال يستطيع تحمل أثارها المادية لوحده، 
فحدوث حريق كبير على سبيل المثال في مسكن أي شخص أو محل تجارته أو عمله يعتبر 

وينطبق نفس الشيء على  للحريقالمادية  باآلثاربمثابة كارثة بالنسبة للشخص وحده فيما يتعلق 
 شابه ، األمثلة و منها حوادث السيارات و الزالزل و موت المعيل الوحيد لألسرة وما  كثير من

فعنصر المفاجأة و المباغته الذي يرافق كثيرا من األخطار قد يضيف إلى نتائجها السلبية المادية 
 و المعنوية.

خسائر المادية من هنا تهدف فكرة التامين إلى االحتياط و الحذر من حوادث المستقبل و تفادي ال
المتوقعة التي تسببها الكوارث و الحوادث المستقبلية التي ال يمكن لإلنسان إن يدفعها أو إن يحدد 

 مقدارها و جسامتها و النتائج المترتبة عليها.

ومنه فقد تعددت فروع التأمين تبعا لنوع الحوادث و األخطار المنتظر وقوعها كالتأمين على  
دث أو التوقف عن العمل، والتأمين على الممتلكات و التأمين على حياة اإلنسان ضد الحوا

المحاصيل الزراعية...الخ، ويؤدي قطاع التامين دورًا هامًا في الحياة االقتصادية واالجتماعية 
بالنظر للخصائص التي يتصف بها من جمع المدخرات الصغيرة و استثمارها في مجاالت شتى 

غل شركات التأمين حيزًا كبيرًا في النشاط االقتصادي باعتبارها من في الحياة االقتصادية، كما تش
المؤسسات المالية الكبيرة التي تهدف إلى حماية األفراد وتأمينهم من األخطار التي قد يتعرضون 
لها،وقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني أهمية هذا النوع من النشاط االقتصادي 

لحماية المدخرين والمستثمرين وكذلك حماية  ةكات التأمين إلى رقابة الدولفأخضعت هيئات و شر 
 لالقتصاد القومي .  

الفرد،بمايحققتوزيعيقومعلىمبدأالتعاونالذيمرتكزهتعاونالمجموعةفيخدمةوالتأمين

 الضماناتلرأسالمالالخسارة توفير في هام لعبدور إلى و النتائج أفضل إلى للوصول

وريعنواستمرارهفيأنيبقىحيوياًبالنسبةلالقتصادالقوميمنخاللضمانةالتعويضالف

 يتعرضله ما األماننتائج من لإلنسان يوفره ما إلى باإلضافة جزئي، أو كلي هالك من

يحميهويحميممتلكاتهمنمفاجئاتاألحداثويخلقفي واالستقرارفيعالقاتهمعالغيرإذ

قةويبعثروحالمبادرةوالسعينحوالمزيدمناإلنتاجوالتطور.نفسهالث



ص  
 

تأميناتالحريقمنأكثرمنتجاتالتأمينأهميةفيمعظمأسواقالتأمينتعتبروفيهذاالسياق

الثابتة والجماعات األفراد ممتلكات كافة تالمس لكونها نظراً ، أقدمها من وهي العالمية

الحريقضدصغيرة،العامةوالخاصة،وبالتاليفإنالبحثفيالتأمينوالمتحركة،الكبيرةوال

33عدضرورياًبالنسبةلواقعالتأمينفيسورياوخاصةبعدصدورالمرسومالتشريعيرقمي

 2554لعام لتطورسوقالتأمينالسوريةودخولشركاتالتأميناالنطالقوالذيكاننقطة

فيقطاعالتأمين.الخاصةوبدءمرحلةجديدةكلياً



 مشكلة البحث

التأمين ضدتنحصرمشكلةالبحثفيتقديماإلجابةعلىاألسئلةالهامةالتاليةالمتعلقةبمنتج

الحريقفيسوقالتأمينالسورية:

الحريققبلدخولشركاتالتأمينالخاصة؟ضدالتأمينماهوواقع -1

إلىأيدرجةساهمدخولالشركاتالخاصةفيتطويرنوعيةالخدمةالمقدمةفيالتأمين -2

 الحريقفيالسوقالسورية؟ضد

ماهوالدورالفعالالذيينبغيأنتقومبهتأميناتالحريقفيسورياللحفاظعلىتوازن -3

 السوقالتأمينيةومنعالخللفيها؟

 الحريق؟ضدهلأثردخولشركاتالتأمينالخاصةعلىتطويرخدماتالتأمين -3

هلساهمدخولالشركاتالخاصةفيإيجادآلياتجديدةفيمعالجةهذاالنوعمنالتأمين -4

 فيالسوقالسورية؟

هلساهمدخولالشركاتالخاصةفيتلبيةرغباتطالبيهذاالنوعمنالتأمينفيالسوق -6

 ؟السورية

 ماهيآفاقتطويرتأميناتالحريقفيظلسلسلةالتحدياتالتيتواجهتسويقهذاالمنتج؟ -7

 

 أهمية البحث 

يكتسببحثناهذاأهميتهمنخالل:

طيةالتأمينيةلألفرادوالمنشآتاألهميةالكبيرةالتييحظىبهاالتأمينودورهفيتوفيرالتغ -1

معهباتباإلضافةإلىدورهالفعالفيازدهاروتدعيمالحياةاالقتصاديةواالجتماعية،والذي،

وتطويرمنتجاتهالمختلفةبشكلعاموالحريقبشكلخاصيةاالهتمامبقطاعالتأمينفيسور

هوأمرالمفرمنهمنأجلمواكبةتطورهذهالصناعةعالمياً.



ض  
 

ةبموضوعالتأمينوبالتوازيمعاالهتمامالكبيرالذيتوليهندرةالبحوثوالمراجعالمتعلق -2

 الحاضر.الوقتفيشديداًلهذاالقطاعالخدميالذييشهدانفتاحاًةسوري

شراكالقطاعالخاصفيعمليةتطويراالقتصادمتمثالًبماتصدرهالدولةمنإإبرازأهمية -3

 قوانينومراسيمتنظمهذاالقطاعالحيوي.

ال -3 تأمينات تحتله الذي شركاتالدور أعمال نتيجة تحديد في ومركزهاحريق التأمين

 التنافسيوضرورةإبرازهذاالدور.

 

 أهداف البحث 

دخ -1 وبعد قبل الحريق وظروفتأمينات واقع الوقوفعلى التأمينضرورة شركات ول

 .ةالخاصةفيسوري

 ددخولشركاتالتأمينالخاصة.تقييمجودةالخدمةالتأمينيةالمقدمةقبلوبع -2

السورية -3 السوق في الحريق تأمينات خدمات جودة تطوير في المؤثرة العوامل تحديد

 للتأمين.

النوعمنالتأمين،بعدالوقوفعلىأهم -3 تقديمسلةمنالمقترحاتالتيتكفلتطويرهذا

 التحدياتوالمعوقاتالتيتحولدونذلك.

 

 فرضيات البحث 

تستطيع -1 تأميناتلم محفظة في نوعية نقلة إحداث الخاصة  السورية التأمين شركات

الحريقمنحيث:

 زيادةحجمالمحفظة.-أ

 التسويق.وأساليبتطويرآليات-ب

 منافسةالمؤسسةالعامةالسوريةللتأمين.-ت

 .تعويضاتالمسددةتخفيضمعدلال-ث

 رفعجودةالمنتج.-ج

جدياًأمامتطويرصةبالمجتمعالسوريتشكلكابحاًإنضخامةالتحدياتوالصعوباتالخا -2

 هذاالنوعمنالتأمين.



 



ط  
 

 الدراسات السابقة 

بالغةفيالدراساتيعدموضوعالتأمينمنالمواضيعالهامةوال االقتصاديةوذينالأهمية

جالسوفالماليةالمعاصرة،وبالتاليفإنالتعرفعلىوجهاتالنظرالمختلفةالمتعلقةبهذاالم

 ، المجال لهذا وشامل أعمق فهم على المحليةونظراًيساعدنا السابقة الدراسات توافر لعدم

المتعلقةبموضوعالتأمينضدالحريقفقدتمالتطرقإلىدراساتسابقةعربيةوأجنبيةغير

 محلية،فيمايليأهمالبحوثالمتعلقةبه:

وهيعبارةعنرسالةماجستيرتحت( : 2102عبد هللا عبد العال محمد خزيم ،)دراسة  -0

حوادث الحريق في سوق التأمين المصري و أثرها على االكتتاب في تأمين أسباب " عنوان

 .كلية التجارة، مصر ،مقدمة في جامعة بني سويف " دراسة تحليلية : الحريق 

في لحوادثالحريقوتحليلها والشخصية الباحثاألسبابالمادية بين مصروفيها جمهورية

باإلضافةإلىتقييمالشروطواإلجراءاتالمتبعةللحدمنوقوعالحريق،وبينأيضاًالعربية،

رتفاعحجمالتعويضاتاوجودقصورفيعمليةانتقاءخطرالحريقوماترتبعلىذلكمن

 .ومعدلالخسائروانخفاضنتائجعملياتهذاالنوع

دراسةأسبابحوادثالحريقوتأثيرهاعلىقراراالكتتابفيونجدأنهذهالدراسةقدأكتفتب

 .تأمينالحريقدونالتطرقإلىتقييمالوسائلالمتبعةفيالحدمنأسبابوقوعهذهالحوادث

تحت(:2112عبد هللا بن حامد القرسي ،)دراسة  -2  ماجستير رسالة عن عبارة وهي

التوزيع المكاني لحوادث الحريق في مدينة مكة المكرمة مع بيان أهمية استخدام نظم " عنوان

مقدمة في جامعة نايف العربية للعلوم " المعلومات الجغرافية في متابعة سالمة المنشأت 

 .األمنية 

بالعاصمةالمقدسة)مكةالمكرمة(هوالمنشآتوفيهابينالباحثأنأكبرسببلحوادثحريق

لىتصاعدمستمرإ%منحوادثالحريقباإلضافة45رمنثسالكهربائيحيثيمثلأكالما

المنشآتناألمطارتتسببفيزيادةعددحوادثالحريقفيأ،والمنشآتفيحوادثحريق

بسببالماسالكهربائيبمايدلعلىوجودعيوبفنيةفيسالمةالتوصيالتالكهربائيةالتابعة

 .المنشآتلمقدمةلتلكلشركةالكهرباءا

 بتحليلودراسةأسبابحوادثالحريقبشكلبحت.اهتمتونجدأنهذهالدراسة





ظ  
 

وهيعبارةعنرسالةماجستيرتحت(: 7002عبد الجليل علي إسماعيل ،دراسة )عماد -3

إستخدام األساليب اإلحصائية في تخطيط مبيعات وثائق تأمين حريق المباني السكنية " عنوان

.،جامعة القاهرة " وياتها بجمهورية مصر العربية ومحت

بينالباحثأهميةترشيدوتنميةمبيعاتتأمينحريقالمبانيالسكنية،وطبيعةتسويق وفيها

الحريق تأمين وثائق تطوير وضرورة الدولية التجارة تحرير اتفاقية ظل في الخدمة هذه

 باإلضافة ، االتفاقية هذه واإلتحادلىضرورةإلتتناسبمع التأمين شركات من كل تشارك

العالي التعليم التربيةووزارة اإلشرافوالرقابةعلىالتأمينووزارة المصريللتأمينوهيئة

، فئاته الشعبالمصريبجميع أفراد لدى التأميني الوعي تنمية تهدفإلى خطة فيوضع

سويقوثائقهابفتحأسواقجديدةوضرورةتبنيشركاتالتأميناستراتيجياتتسويقيةمتدرجةلت

 ثماستراتيجيةالتوسعالجغرافيوذلككإستراتيجياتنمو.

ونجدأنهذهالدراسةركزتبشكلقويعلىاإلستراتيجياتالتييتوجبعلىشركاتالتأمين

اتباعهالتتوافقمعاتفاقيةتحريرالتجارةالدولية.

نحو " عنرسالةماجستيرتحتعنوانوهيعبارة(:  7007رفيق جالل ، مروهدراسة)  -4

، كلية التجارة ، جامعة " دراسة تحليلية : تطوير إجراءات اإلصدار و المطالبة بفرع الحريق 

 .القاهرة 

وفيهابينتالباحثةضرورةتحسينقطاعالتأمينعنطريقتيسيروتسهيلإجراءاتاإلصدار

لشركاتالتأمينوحملةالوثائقعلىحدوقتوجهدوأمواىوتسويةالمطالباتوالحفاظعل

تطويرالكفاءاتوالخبراتاإلداريةوالفنيةبسببالضعفالذييعانيإلىباإلضافةسواء،

اإل عمليتي إجراءات إتمام في الشديدة المركزية بسبب اإلداري النظام وتسويةمنه صدار

 المطالباتبفرعالحريق.

تناولت الدراسة هذه أن عملياتاإلونجد ناحية من فقط الحريق وتسويةجانبتأمين صدار

 المطالبات.

عنوان(: ROBERT L.HURLEY،0792دراسة ) -5 تحت بحث عن عبارة  وهي

"COMMERCIAL FIRE INSURANCE RATEMAKING PROCEDURES  "  مقدمة من

 روبرت موظف في قسم األبحاث وتحليل الحريق في الجمعية الوطنية للتأمين 

لتحديدحيثب الدراسة فترة خالل المستعملة اإلجراءاتالتأمينية الدراسة هذه الباحثفي ين

بين وأهمالمتغيراتالتيتؤخذبعين1472و1467أسعارالتأمينضدالحريقفيالفترةما



ع  
 

وبشكلأساسيعنصراالعتبار السعريأخذ بينالباحثأنهذا األسعارولقد تحديدهذه عند

دادهذاالسعرمعزيادةالخطر،وبينأيضاأسستصنيفأسعارالتأمينضدالخطرحيثيز

الحريقالتجارية.

الدراسةقدركزتبشكلأساسيعلىالطرقالرياضية المستخدمةواإلحصائيةونجدأنهذه

فيحسابأسعارتأمينالحريقبشكلأساسي.

 antonio cabralest , antoni armengol ,matthew jackson ,7000دراسة ) -6

" a case study of mutual fire insurance"عبارةعنبحثتحتعنوان هي(: و

الم المشترك الحريق ضد التأمين آلية بتحليل الباحثون قام ماحيث وهو أندورا في ستخدمة

فياللغةالمحليةحيثتعتمدهذهاآلليةعلىتقديرجميعالناسفيهذهالمنطقةكريمايسمىال

القيمالحقيقيةلممتلكاتهموفيحالنشوبأيحريقفيأيمنممتلكاتالناسفيهذهالمنطقة

 .فإنالجميعيتعاونونفيمساعدةالشخصالذينشبلديهحريق

برنا توضيح على ركزت الدراسة هذه أن وبيونجد معينة منطقة في مستخدم معين نامج

شخصفي كل مساهمة ومدى القسط لتحديد البرنامج هذا في المتبعة اإلحصائية األساليب

 .التعويض

أثر "  وهيعبارةعنرسالةماجستيرتحتعنوان(: 2100ميشلين الخوري ،)دراسة  -2

مقدمة في " السورية  دخول شركات التأمين الخاصة على تطوير المنتج التأميني في السوق

دخولشركاتالتأمينجامعة دمشق ، قبلوبعد التأمينفيسورية بينتالباحثةواقع وفيها

فيخاصالخاصة،وقامتبتقديمسلسلةمناالقتراحاتوالتوصياتلتحفيزمشاركةالقطاعال

 .ةتطويرالعمليةالتأمينيةفيسوريالسوقالتأمينيةو

للتأمين العامة المؤسسة قبل من التأميناتالمقدمة أنواع تناولتجميع الدراسة هذه أن ونجد

 .والتطوراتالتيطرأتعليهابعددخولشركاتالتأمينالخاصة

عنوان(: 7000دراسة )فراس األشقر ، -8 تحت دكتوراه رسالة عن عبارة "واقع وهي

سورية وآفاقه المستقبلية في ظل إحداث تسويق خدمات التأمين في الجمهورية العربية ال

الفلسفةشركات الخاصة " مقدمة في جامعة دمشق بسورية ،ال غياب الباحث بين وفيها

التسويقيةفيشركاتالتأمينحيثمايزالالمستوىالعلميوالثقافيوالفنيلعديدمنالمنتجين

،ممايؤثركثيراًعلىمستوىالذينيعملونفيشركاتالتأمينالسوريةدونالمستوىالمطلوب

الخدماتالتيتقدمللزبائنوالمنافسةعلىهذاالمستوىباإلضافةإلىقلةعددالزبائنالموالين

 بسببشدةالمنافسةمنجهةوبدائيةسوقالتأمينمنجهةثانية.



غ  
 

عنوان(:7000دراسة )طارق حازم العلي  ، -9 تحت ماجستير رسالة عن عبارة وهي

يلية لمعدل الخسائر في سوق التأمين السورية " مقدمة في الجامعة االفتراضية "دراسة تحل

وفيهابينالباحثواقعمنتجاتالتأمينالمختلفةفيسوريةوواقعالخسائرالسورية ، دمشق ، 

المنتجاتبمخ تغطيتها منجراء سوقالتأمينالسورية وتطورهذاتالتيتتكبدها لفأشكالها

قبلتأسيسالشركاتالمعدللدىمختل كانسائداً فشركاتالتأمينالسوريةبالمقارنةمعما

 .الخاصة

مينوالذييعتبركماأشرتسابقاًمنأما هذه الدراسة فهي تختص بفرع واحد من فروع التأ

بموجببوالصالتأمينضد التأمينالمغطاة مبالغ لضخامة نظراً أكثرمنتجاتالتأمينأهمية

 وسوف والتطوراتالحريق التأمين شركات دخول قبل الحريق ضد التأمين إلى نتطرق

التأمين شركات يتوجبعلى التي اآلليات هي وما الشركات هذه دخول بعد عليه الحاصلة

اتباعهالتطويرهذاالمنتجالحيوي.



 منهجية البحث 

 الباحثة مراجعستتبع من والمعلومات البيانات جمع على القائم التحليلي الوصفي المنهج

إلى فيه،وإخضاعها ودورياتوأدبياتوبياناتتتعلقبتأمينالحريقوكافةالعواملالمؤثرة

مناألدوات العديد بمساعدة تحليل اإلواألساليبعملية إلىتطبيقمنهجةباإلضاف.حصائية

ائقالرياضيةواإلحصائية.التنبؤباستخدامالطر



 المجتمع اإلحصائي و العينة الممثلة له

المؤسسةالعامةالسوريةالعامةمنها)ةةشركاتالتأمينالعاملةفيسورييشملمجتمعالدراس

.(والخاصة)اثنتاعشرةشركة(للتأمين

 

 محددات البحث 
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 ولاأل  المبحث
 التأمين ضد الحريق نشأًة ومفهوماً  وخصوصية

 
 مقدمة

إن ت ور الحياة االقتصادية وتش بها وظهور اآللة في الصناعاط ذاط التكنولوجية الكبيرة  
والئيمة ، باإلضافة إلى نمو حجم التجارة وتبادلها، وت ور وسا ل النئل ، وظهور الشركاط 
والمصانع والمصالح الضخمة ذاط الئيمة المالية الكبيرة أدى إلى ازدياد تخوف أصحابها من 

ريق الذي قد يصيب ممتلكاتهم ويلحق بها عند تحئئه خسا ر مالية ضخمة ال تصيب خ ر الح
نما قد تؤثر على االقتصاد الئومي للدولة أيضًا .  1المؤمن له فئ  وا 

ا تم إخمادها في عادة ما تبدأ م ظم الحرا ق بشكل بسي  وتسبب قدرًا محدودًا من األضرار إذ
على ن اق واسع تنتشر بسرعة كبيرة محدثة الدمار  فإن النيرانلكن إذا لم يتم ذلك الوقط المناسب، 

، وتؤدي الحرارة الناجمة في م ظم الحاالط إلى إلحاق األضرار باألرضياط والجدران و 
تصل إض افها بشكل يئود إلى انهيارها أو إلى ضرورة هدمها ، وبالتالي فإن خسا ر الحرا ق قد 

إلى م اط الماليين وهذا ليس باألمر السهل في الدولة نظرًا حيانًا أقيمتها إلى عشراط الماليين و 
 ثارها الكبيرة على اقتصادها.أل

لذلك س ى اإلنسان إلى محاولة البحث عن  ريئة ف الة للمحافظة على مصلحته وت ويضه عن 
الخسا ر واألضرار التي قد تلحق به عند نشوب الحريق في ممتلكاته، مما أدى إلى ظهور 

التأمين في حالة وقوع مثل هذه الكوارث  هذا الحريق منذ زمن ب يد، حيث يتكفلالتأمين ضد 
 بالت وي  عن قيمة الخسارة الحاصلة شري ة أن يكون المبلغ المؤمن به وافيًا لذلك الغر  .

، ط إلى أقصى درجاط الرقي والت ئيدالحريق وازدهرط حتى وصل ضد وقد ترعرعط فكرة التأمين
وبالتالي اإلقبال األضرار، عن الخسا ر و  ذه ال ريئة في ت وي  المتضررية هوذلك بسبب فاعل

 2المتزايد على هذه الشركاط التأمينية وتوسع نشا اتها و أعمالها في مجال التأمين ضد الحريق .
فالتأمين ضد الحريق يوفر حماية لت وي  الخسا ر واألضرار المادية التي تلحق بالممتلكاط 

ئولة والناجمة عن خ ر الحريق بشر  اشت ال النار فيها ، حيث ال ي تبر المنئولة وغير المن
باإلضافة إلى  ،ليها حريئًا التفاعل الذاتي أو التأكسد الب ئ أو االحتراق الذاتي لألشيال المؤمن ع
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راباط مثل الزالزل والبراكين واإلض  للحريقتغ ية األخ ار المتحالفة أي األخ ار التكميلية 
السليم للحياة االقتصادية في حال التأمين على المصانع أو وبذلك يضمن السير  وغيرها ،

 م نان واالستئرار على ص يد الفرد في حال المحاصيل الزاعية ، كما يضمن اإل المتاجر أو
  3التأمين على المنازل والممتلكاط الموجودة بداخلها  .
الحريق واعتباره من أهم أنواع التأمين التي  وبناًل على ما سبق نجد األهمية الكبيرة للتأمين ضد

تئدمها شركاط التأمين من وجهة نظر المؤمن له من جهة ومن وجهة نظر المجتمع  بأكمله من 
 جهة أخرى ،وبالتالي يمكننا التوسع بهذا الموضوع من خالل النئا  التالية .

 
 نشأة التأمين ضد الحريق

 ويلة ، ففي عهد الرومان كان من أبرز وأهم المبادئ  ظهرط فكرة التأمين ضد الحريق منذ فترة
التي تئوم عليها الجماعاط الدينية هو مبدأ الت اون بين أعضال الجماعة في حالة تحئق خ ر 

على من حدة خ ر الحريق ومساعدة ال ضو ، وذلك من أجل التخفيف  الحريق ألحد أعضا ها
 4مواجهة االضرار التي لحئط به. 

الئرنين السادس  ن ضد الحريق بصورته البدا ية في بري انيا وأواس  أوروبا خاللالتأميوقد عرف 
تأمين اقتصر اصة بهم، حيث بظهور أصحاب الحرف وتكوين جم ياط خعشر والسابع عشر 

الحريق في تلك المرحلة على مساعدة صاحب الحرفة التي ت رضط ممتلكاته للحريق عن  ريق 
ضرار دون أن يكون ما حدث نتيجة لخ أ منه، وذلك من ت وي  يدفع له عما أصابه من أ

خالل جمع تبرعاط من أصحاب الحرفة ووض ها في صندوق لدى النئابة، إال أن هذا النظام 
للحماية من الحريق كان بوسا ل مختصرة عالوة على أن تبرعاط الصندوق لم تكن مخصصة 

 5ير الحريق .لخسا ر الحريق فئ  ، بل كانط تجمع وتصرف ألغرا  أخرى غ
نشأ نظام جديد للحريق في بري انيا حيث تئدم أحد األفراد بالتماس إلى  1638عام وفي 

يوط ال يتجاوز ايجاره السنوي السل اط ألجل اإلجازة له بتحصيل رسم زهيد من مالكي الب
عادتها ن جنيهًا ، مئابل ت هده بإعادة بنال مبانيهم في حالة الدمار أو الخراب بالحريق عشرو  وا 
، إال أن هذا المشروع لم يستمر  وياًل وأفلس صاحبه بسبب الة التي كانط عليها قبل الحريق للح
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فتئاره عدم توافر الخبرة الكافية لديه سوال فيما يت لق بم دل تكرا إلى ر الحوادث أو بشدتها، وا 
 6ساسها تئدير الرسم المحصل.ى أالبياناط اإلحصا ية التي يمكن عل

   ندن الكبير يوم الجم ةإلى أن نشب حريق لين ضد الحريق يسير بخ واط ب ي ة تأماستمر ال
حريق والذي تضرر بسببه اكثر من نصف المدينة حيث تبلورط فكرة التأمين ضد ال 2/9/1666

ظهرط الحاجة الماسة لنظام تأمين يواجه مثل هذه الحوادث ويوفر وت بيئاتها في انكلترا، ف
متلكاط إلى حالتها السابئة قبل حادث الحريق ، وبدأ اهتمام األفراد بإنشال الت وي  إلعادة الم

بأعمال البنال و يدعى نيكوالس باريون بتأسيس مكتب  ا النظام ، حيث قام أحد ال املينمثل هذ
م إال أن هذا المكتب بال بالفشل 1667 يتولى الحماية التأمينية ضد خ ر الحريق وذلك في عام 

 ينئصه من الخبرة الالزمة لممارسة هذا النوع الجديد من التأمين. لما كان نظراً 
خرين أشتراك مع ثالثة اشخاص قامط ب د ذلك محاوالط أخرى من قبل نفس الشخص باال

تمر حتى منتصف الئرن للحماية التأمينية ضد الحريق والذي اس  (foenex )وافتتحوا مكتب 
 ثم اختفى ب د ت دد خسارته .الثامن عشر 

ب د ذلك أنشأط ال ديد من الجم ياط المتخصصة بالتأمين ضد الحريق على المباني دون 
 " hand in hand"،  وجم ية 1684"  في عام  " friendly societyالمنئوالط  مثل جم ية 

 7م . 1696، في عام  
على   ياطالجما ناهيك عن اقتصار هذه المكاتب و لت ور الحياة االقتصادية في انكلتر ونتيجة 

استدعط الحاجة ظهور الشركاط المساهمة لتتحمل مسؤولية حماية تأميناط المباني فئ  ، 
 المنشآط الصناعية والتجارية حماية كاملة من خالل قيامها بالتأمين عليها ضد أخ ار الحريق.

  sun companyابتدأط شركة شمس  1708ومن هنا وفي م لع الئرن الثامن عشر عام 
ارلز بوفي الذي أسس منزل التبادل التجاري في حديئة هانون لندن ألجل تأمين المرتب ة مع تش

سمها نط هذه الشركة تضع عالمة مميزة بإالمنئوالط من بضا ع وسلع ضد أخ ار الحريق ، وكا
على المبنى الذي توجد فيه األشيال المؤمن عليها ، ونظرًا الن دام األسس اإلحصا ية لتحديد 

التأمين ضد  شركاط ر المؤمن ضده بالط بالفشل في أعمالها . أما باقي الئس  الم لوب للخ
شراك المؤمن له بنسبة متفق عليها في جميع االحريق في ذلك الوقط فكانط تحصن نفسها إما ب
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الت ويضاط التي تدفع كل عام ، أو ت هد المؤمن له بدفع ودي ة في حدود مبلغ م ين وال ترد هذه 
  8 م ين من السنين. الودي ة قبل مرور عدد

وبناًل على ذلك نجد أن فكرة التأمين ضد خ ر الحريق بدأط في انكلترا ثم انتئلط إلى بئية الدول 
م  تكونط في الوالياط المتحدة األمريكية شركة إ فال  1752األوربية واألمريكية ، حيث في عام 

"hand in hand company   متها في بداية األمر هي " نفس االسم الموجود في انكلترا ومه
همال أو الئصور في إ فال ب   يجة لت ر  هذه الشركة للمسؤولية أما لإلإ فال الحرا ق ونت

الحرا ق قررط الشركة بجانب اإل فال ت وي  المشترك في الشركة عن األضرار والخسا ر التي 
 لحئط به من جرال الحريق مئابل تحصيل قس  م ين منه.

االختراعاط الجديدة وتحول الصناعة من يدوية إلى آلية وفي أعئاب الثورة الصناعية وظهور 
ركاط تأمين مساهمة لها وحاجتها للحماية من جميع األخ ار بما فيها خ ر الحريق ، انتشرط ش

من سابئتها في تغ ية الخسا ر، ومع زيادة حركة التجارة الخارجية والتئدم في وسا ل قدرة أكبر 
خرى كل هذا ساهم في ظهور أنواع أتصال الالسلكي وسهولة نئل الم لوماط من قارة إلى اال

وفئد األرباح ، ثم تلى جديدة من التأميناط التكميلية للحريق مثل الشغب واالض راباط واالنفجار 
عاتئها ،وهي هي ة فنية تنظيمة تأخذ على  م 1868غرفة مؤمني الحريق في عام ذلك تكوين 

وذلك حتى يتم توحيد  ة من خ ر الحريق والحد من خسا رهساليب وال رق الحديثة للوقاينشر األ
سس الت امل في هذا المجال ، ونتيجة لهذا الت اون قامط شركة شمس بتكوين جهاز لإل فال أ

آنذاك في ، وساهمط جميع الشركاط ال املة على إ فال الحرا ق يضم عددًا كبيرًا من المدربين 
 .الجهاز نفئاط هذا 

ب د ذلك كونط غرفة مؤمني الحريق هي ة لإلنئاذ تتولى الت اون مع جهاز اإل فال في حالة 
ثنال اإل فال ا بتصريف مياه اإل فال وحماية األشيال المؤمن عليها أحدوث حريق من خالل قيامه

، وصيانتها باإلضافة إلى قيامها بتئوية الجدران عئب اإل فال حتى ال تتهدم واالهتمام باآلالط 
في ضاحية هرتس  ط مح ة للتجارب ال لمية وال مليةانشأ 1935باإلضافة إلى ذلك في عام 

لترا خاصة بمئاومة المواد للنار حتى يمكن االستفادة منها في عملياط بنال المنازل والمصانع بإنك
 لتئليل حجم الخسارة في حالة حدوث حريق إلى أدنى حد ممكن .

مين ضد الحريق بين كافة دول ال الم سوال على ال ئاراط أو المنئوالط مهما فيما ب د انتشر التأ
  9كان نوعها وأيًا كان حجمها.
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 المفهوم التأميني للحريق وشروطه
التأمين ضد الحريق من أنواع التأمين المهمة ، التي بموجبها تتم المساعدة في المحافظة على 

خ ار لحريق واالنفجار وفواط المنف ة وأالمنئولة من أخ ار االثرواط والممتلكاط المنئولة وغير 
 10. الكثير من المخا رالمسؤولية المدنية وغيرها 

ت ريف ثابط للحريق ئد أهملط وثا ق تأمين الحريق ذكر وعلى الرغم من األهمية الكبيرة فل
 واكتفط بأنه السبب المباشر للخسا ر التي ت وضها وثا ق تأمين الحريق .

هملط التشري اط الخاصة بتأمين الحريق ذكر الت ريف ايضًا ولكن بالرجوع إلى كتب كما أ
الفئهال في مجال التأمين نجد ت ريفاط عديدة للحريق الذي تغ يه وثيئة تأمين الحريق ، وهي 

 11على الرغم من ت ددها إال أنها تحمل في  ياتها نفس الم نى .
 12ف لي ظاهر يصحبه لهب وحرارة .فئد عرف الب   الحريق بأنه : اشت ال 

وعرفه الب   بأنه : الحريق الذي ينشأ من النار أو اللهب غير الم تاد والذي مصدره الموقد أو 
 13األفران ،والذي ينتج عنه ضرر في ممتلكاط األفراد والمنشآط .

 وعرفه الب   بأنه : هو االحتراق أو االشت ال الذي يصحبه لهب أو نار .
ن أهمية الت ريفاط السابئة إال أنه يؤخذ على ب ضها أنها لم تشر إلى  بي ة وعلى الرغم م

الحريق نفسه الذي يخضع للحماية التأمينية ، فليس بالضرورة أن يشمل التأمين كل أنواع 
الحرا ق الناجمة عن لهب أو نار ، فمثاًل يوجد نار تستخدم لغر  م ين كالنار التي تستخدم 

الحاصل نتيجة لهذه النار ال  االحتراق هو وال تت دى أغرا  ال بخ فإن للتجفيف أو ألغرا  ال
ي تبر حريئًا بالم نى التأميني ، حيث النار في هذه الحالة لم تخرج عن الغر  الذي اعدط من 

 14أجله .
لكن يجب األخذ ب ين االعتبار أن النار التي تستخدم من أجل غر  م ين وهي النار الصديئة 

friendly fire"   وينشأ عنها حريق وهي النار ال دوانية"  قد تخرج في مداها عن هذا الغر 
hostile fire"  وفي هذه الحالة يكون الحريق الناتج داخاَل في الم نى التأميني وخاض ًا "

للحماية التأمينية ، كون النار الناتجة التي تسببط في الحريق خرجط عن الغر  الذي أنشآط 
 15لنظر إلى أهمية الحريق كونه صغيرًا أو كبيرًا .من أجله دون ا
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 فإن خ ر الحريق الذي يكون خاض ًا للحماية التأمينية يجب أن تتوافر فيه شرو  بالتالي و 
 م ينة هي:

حيث مجرد تسخين الشيل أو وجود كون هناك اشت ال ف لي حئيئي ظاهر ، يجب أن ي -1
ها ال ت تبر حريئًا تأمينيًا ، ومن هنا نجد ضرورة الحرارة في مادة تؤدي إلى تغيير  بي تها أو تلف

عنه أي وهج باإلضافة إلى أن النار ن الحريق ، حيث االحتراق ال يصدر التفرقة بين االحتراق وبي
 الناتجة عنه تلحظ بال ين ، على عكس الحريق فهو اشت ال ظاهر يصدر عنه وهج ولهب . 

وعفوي دون تدخل المؤمن له في  يجب أن يكون الحريق قد حدث بشكل مفاجئ وعرضي -2
 ذلك .

يجب أن يكون الشيل المحترق مادة ال يستلزم األمر أن تكون ب بي تها في حالة احتراق  -3
المستخدم كوقود ال ي تبر  ها . على سبيل المثال إن اشت ال الفحموذلك الستخدامها أو االنتفاع ب

تجار فيه و اشت ل أثنال التخزين فاالشت ال حريئًا بالم نى التأميني ، أما إذا تم تخزين الفحم لإل
 هو حريق بالم نى التأميني ويكون المؤمن مس واًل عن ت ويضه . 

 أن ينتج عن الحريق خسارة مادية . -4

 16يجب أن ال تكون الخسارة ناش ة عن حرب أو فيضان ........الخ . -5

الشت ال الحئيئي فإن المئصود بالحريق في وثا ق تأمين الحريق " هو ا ، وخالصة ما سبق
المحترق مادة ال يت لب بشر  أن يكون الشيل ، اجئ وعار  حادث مفعن الظاهر الذي ينتج 

ن ينتج عن االشت ال أكون في حالة احتراق في حيزها المخصص لإلنتفاع  منها و تاألمر أن 
لألشيال المؤمن خسارة مالية ". ولذلك فإن التفاعل الذاتي أو التأكسد الب يل أو االحتراق الذاتي 

 17عليها ال ي تبر حريئًا . وبالتالي ال يكون مؤمنًا عليها بموجب وثيئة تأمين الحريق ال ادية .

 

 تعريف خطر الحريق وخسائره
حيث هو الحادث المحتمل يق ، ال نصر األساسي في التأمين ضد الحر ي تبر خ ر الحريق 

ر و أضرار مادية وال يتوقف على إرادة أحد الوقوع  الذي ينشأ بف ل النار ويؤدي إلى وقوع خسا 
 18المت اقدين خصوصًا المؤمن له .
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التأمين نتيجة الجز ي في قيمة الشيل موضوع أو  ويئصد بخسا ر الحريق ذلك النئص الكلي
االشت ال وما يترتب عليه من عملياط اإل فال وهدم المباني المجاورة لمحاولة حصر النيران 

 19. وتئليل الخسا ر المالية
 إلى نوعين : الناتجة عن الحريق وتنئسم الخسارة

 
 خسائر المباشرة للحريق :أواًل: ال

وهي الخسا ر الناش ة مباشرة عن الحريق ، وت تبر نتيجة  بي ية وحتمية له ، وتغ يها وثيئة 
 تأمين الحريق ال ادية ، ويمكن تئسيم هذه الخسا ر إلى النوعين التاليين :

ريق وت تبر نتيجة  بي ية : وهي الخسا ر الناش ة مباشرة عن الحالخسا ر ال بي ية للحريق  -1
كذلك الخسا ر ل موضوع التأمين نتيجة الحريق ، الخسا ر المادية التي تلحق بالشيله مثل 

المادية الناتجة عن الدخان المنب ث أو الحرارة المتولدة عنه ، باإلضافة إلى الخسا ر المادية 
ناتجة عن انهيار الجدران واألسئف و األدوار على الممتلكاط واألشيال األخرى الموجودة أو ال

 المحي ة بمكان الحريق .
: وهي الخسا ر التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وضرورية للحد الخسا ر الحتمية للحريق -2

 انيماوية ،وخسا ر فئد فال والمواد الكمن انتشار الحرارة ومنع امتداد النار مثل خسا ر مياه اإل
ى نئاذ ، خسا ر نئل الممتلكاط من مكانها األصل إلولين عن اإلؤ  فال واألشخاص المسرجال اإل

نئاذها من خ ر الحريق حتى ال تؤي إلى زيادة اشت ال النارمكان أخر أكثر أمان لتخزينها و   ،ا 
تكون األشيال المسروقة نفجار نتيجة الحريق ، خسا ر السرقة أثنال الحريق بشر  أن خسا ر اال

 20قد خرجط من حوزة المؤمن له و إشرافه ،...الخ .

 
 ثانيًا : الخسائر غير المباشرة للحريق ) األخطار المتحالفة مع الحريق (:

ال تغ ى هذه الخسا ر بمئتضى وثيئة تأمين الحريق ال ادية ألنها ت تبر تأميناط تكميلية يجب 
للوثيئة ال ادية نظير سداد أقسا  إضافية لهذه األخ ار،  أن تغ ى بوثا ق منفصلة أو بمالحق

حيث تختلف الخسا ر الغير مباشرة للحريق أو األخ ار المتحالفة مع الحريق في  بي تها 
وظروفها بل قد تفوق في قيمتها و أهميتها الخسا ر المباشرة للحريق وهذا االختالف هو الذي 

  ياط التأمينية .أدى إلى استئاللها وفصلها بالنسبة للتغ
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وب   هذه األنواع عبارة عن استثنال من تغ ية الوثيئة األصلية ، والب   األخر عبارة عن 
هذه التغ ياط تمنح و إلى  لب تغ يتها من شركة التأمين ،  لهم أخ ار تدعو حاجة المؤمن
ية اإلضافية محل لت بيئه على التغ امة لوثيئة الحريق ، إال فيما ال بنفس الشرو  الخاصة وال 

ضافة التأميناط الخاصة أو التكميلية نشأ من تئدم الوعي التأميني في البالد ، وفي ظروف  .وا 
 خاصة بالمؤمن له ، والذي يجد أن وثيئة التأمين ال ادية ال تفي لتحئيق كل رغباته.

 
 ويمكن تقسيم هذه األخطار إلى المجموعات التالية :

 االنفجار و االشت ال . أخ ار ذاط  بي ة كيماوية مثل خ ر -1

ت تبر أكثر التأميناط التكميلية شيوعًا ، وخاصة بالنسبة للمؤمن لهم الذين لديهم صناعاط 
تست مل أبخرة تحط ضغ  أو يكون هناك في الموقع المؤمن عليه ذراط ينشأ من احتكاكها وجود 

أمين ضد الحريق خ ر االنفجار .ويتم تغ ية هذه األخ ار مئابل قس  إضافي على وثيئة الت
 ال ادية .

 األخ ار االجتماعية مثل الشغب و االض راباط المدنية وال مالية . -2
حيث يغ ي هذا التأمين الخسا ر المادية التي قد تلحق باألشيال المؤمن عليها والمتسببة مباشرة 
من ف ل أشخاص مشتركين في شغب أو اض راباط ش بية أو عمالية و أيضًا المتسببة مباشرة 

 من تصرف السل اط الشرعية .
تأمين األخ ار ال بي ية ومنها ال واصف واألعاصير والفيضاناط و الزالزل والبراكين  -3

 من با ن األر . ةوالنار المتصاعد

وقبول هذه األخ ار و أس ارها تختلف تب ًا للممتلكاط الم لوب التأمين عليها ومكانها والبلد التي 
 يئع فيه مكانها .

انسكاب صهاريج المياه و ا سيالن رشاشاط الحريق و سيالن و منوعة ومنه تأمين أخ ار -4
 21انفجار أنابيب المياه و المجاري و أخ ار سئو  ال ا راط وغيرها .

الخسا ر الناش ة عن المسؤولية المدنية : وذلك في حالة امتداد الحريق إلى المباني أو  -5
تهدم المباني أو أي أجزال منها بسبب  الممتلكاط المجاورة للمبنى المؤمن عليه أو نتج عن

الحريق .أو نتج عن إلئال الممتلكاط إصابة ممتلكاط أو مباني الغير الملتصئة ، ونتج عن ذلك 
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 . 222, ص 332,ص1962حسين أبو العال , أحمد , "تأمين الحريق من الناحية التطبيقية ", دار النهضة العربية , القاهرة ,  



12 

 

واًل عنها قانونًا ، وهذه الخسا ر ال تغ يها وثيئة تأمين الحريق ؤ خسا ر يكون المؤمن له مس
 نية ناش ة عن الحريق ومنها :ولية مدؤ ال ادية بل ال بد من إنشال وثيئة تأمين مس

 الخسا ر يكوني هذا النوع من ف ولية المستأجر قبل المالك : ؤ مس الخسا ر الناش ة عن 
البناية أيًا كان نوعها )منزل ، مصنع ، محل ( مسؤواًل أمام مالك هذه البناية عن  مستأجر

أو البناية  كلها من قبل  األضرار المادية التي تلحق البناية بسبب الحريق نتيجة شغل جزل م ين 
 المستأجر .

المئرر للبناية بالنسبة لتغ ية  ر ويتحدد س ر التأمين عادة على أساس نسبة م ينة من الس   
 خسا ر الحريق ال ادية.

 يترتب عن الحريق في ب   :  الخسا ر الناش ة عن مسؤولية المستأجر قبل الجيران
األحيان خسا ر للجيران سوال نتيجة إنتئال النيران إليهم وت ر  محتوياط شئئهم أو محالتهم أو 
مصان هم للحريق ، أو نتيجة تهدم أحد الجدران التي يمتلكها المستأجر وسئو ها على ممتلكاتهم 

من أضرار بسبب  ق بالغيريلحأو عليهم شخصيًا ، فهنا يكون المستأجر مسؤواًل عن ما قد  
 حريق ينشأ في الشيل موضوع التأمين ويمتد إلى ممتلكاط الغير .

ويتحدد س ر التأمين على أساس نسبة م ينة من م دل الس ر ال ادي الخاص بالتأمين على    
 األشيال ملك المؤمن له أو ملك الجيران .

  ياراط : حيث كل مالك لسأصحاب الجراجاط قبل أصحاب االخسا ر الناش ة عن مسؤولية
جراج أو كل مستأجر يكون مسؤواًل عن السياراط التي لديه ، وفي حالة ت رضها لحادث الحريق 
يكون مسؤواًل عن ت وي  أصحابها عن الخسا ر المادية التي ت رضط لها سياراتهم أثنال 

 وجودها بالجراج .

واحدة للسياراط الموجودة في الجراج ويتم تحديد مبلغ التأمين على أساس متوس  قيمة السيارة ال
 22.مضروبًا بالحد األقصى ل دد السياراط التي يمكن أن يستوعبها الجراج  

الخسا ر التاب ة أو الالحئة : وهي خسا ر ال تلتصق التصاقًا مباشرًا بحادث الحريق وال  -6
يجة ت  ل أو تغ يها الوثيئة ال ادية ولكنها خسا ر يتحملها المؤمن له ب د حدوث الحريق نت

 توقف أعماله ، وتشمل هذه الخسا ر :

    خسا ر التوقف عن ال مل : حيث ينتج عن الحريق ت  ل أو توقف اإلنتاج أو نئصه، مع
فترة التوقف عن وجود أعبال دا مة وثابتة يض ر صاحب المشروع لالستمرار في إنفاقها خالل 
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، كذلك ينتج عن التوقف عن ال مل نتيجة الحريق  هأهميتها في است ناف نشا ال مل لضرورتها و 
 فئد الدخل أو صافي الربح ال ادي الذي كان يحئئه المشروع لوال وقوع حادث الحريق .

في حدود األرباح نتيجة الحريق المشروع دخل فئدان وهذه الوثيئة تغ ي بنديين أساسيين هما :  
نفاقها خالل فترة إمنشأة أو المشروع في المصروفاط الثابتة التي يستمر صاحب ال،و الصافية 
 التوقف . 

  خسا ر فئد األرباح و ال موالط : وهي خسا ر األرباح و ال موالط التي كان سوف يحئئها
 المؤمن له نتيجة بيع المخزون السل ي أو نتيجة بيع البضاعة الجاهزة التي احترقط .

 ل مل بسبب حادث الحريق قد ااإلضافية :في فترة توقف المشروع عن  مصاريف التشغيل
جاط بديلة ، وحتى يحافظ المشروع على عمال ه وال يخسر تيتحول ال مالل إلى خدماط أو من

ستخدام مباني و آالط مؤقتة نفاق مصاريف إضافية كاإسوقه ب د الحريق مباشرة هو يض ر إلى 
والفرق بين لل مل ، وت تبر هذه المصاريف عبل إضافي على مصاريف التشغيل ال ادية ، 

مصاريف التشغيل اإلضافية و المصاريف ال ادية ي تبر خسارة غير مباشرة نتيجة تحئق خ ر 
 الحريق . 

  مصاريف التأجير اإلضافية :من الم لوم أنه ب د الحريق يستمر المؤمن له بدفع الئيمة
يض ر إلى  داإليجارية لل ئار رغم أن ال ئار يكون غير صالح لالستخدام ، باإلضافة إلى أنه ق

كل ، مخازن أخرى ، باإلضافة إلى مصاريف االنتئال لهذه األماكن البحث عن مكان مؤقط أو 
هذه التكاليف تمثل أعبال ونفئاط إضافية على المؤمن له وت تبر خسا ر غير مباشرة نتيجة 

 23الحريق.

 
 الغاية من تأمينات الحريق 

صابة الممتلكاط الخسا ر الناش ة عن إن حماية ثرواط المؤمن له من خالل الت وي  ع -1
 م نان واالستئرار للمؤمن المنئول منها والثابط نتيجة لحدوث خ ر الحريق ، وبالتالي ضمان اإل

 له  .
ضمان السير السليم للحياة االقتصادية وعدم ت ر  االقتصاد للهزاط ال نيفة وذلك من  -2

د تؤثر في حال توقفها على شابه والتي ق خالل التأمين على المصانع أو المحاصيل الزراعية وما
خ ر   للمجتمع ، وبالتالي تخفيف عبل الخسا ر عليها في حال تحئق  االقتصاديةالحياة 

 24 الحريق .
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مع ، بل يؤدي إلى زيادة ثرواط المجتوال أن التأمين ضد الحريق ال يمنع تدمير الممتلكاط  -3
ا ر المنفصلة في مجموعة واحدة مما منه هو مزج عدد من المخالمكسب الحئيئي المستمد 

متمثلة بئس   يج ل من الممكن استبدال الخسارة غير المؤكدة وهي خ ر الحريق بخسارة مؤكدة
مكانية موال لمواجهة الخسا ر المحتملة و عدم تجميد مبلغ كبير من األالتأمين ، وبالتالي  ا 

 25استثمارها في مجاالط االستثمار المختلفة .

خالل  في زيادة كفالة رجال األعمال من ضد الحريق غرضًا مفيدًا جداً يئدم التأمين  -4
 مان لهم.ة ، من خالل تأمين ال مأنينة واألتمكينهم من المغامرة واالستثمار بحرية وبئناعة تام

الصناعة من خالل تسهيل عملياط يل ب التأمين ضد الحريق دورًا مهمًا في دعم التجارة و  -5
الدا ن المرتهن ل ئار مثاًل يصر على تأمين الحريق لضمان أمواله ، عالوة على  فمثالً  تمان ، اإل

% من األعمال التجارية في ال الم تئوم على أساس نئدي 5أن التئديراط ال المية تشير إلى أن 
 26% تئوم على اال تمان .55بينما 

 
 خصائص وسمات التأمين ضد الحريق 

 و السماط أهمها :يتمتع التأمين بمجموعة من الخصا ص 
لمبدأ الت وي  والذي ي ني أنه يتوجب على شركة التأمين  أن التأمين ضد الحريق خاضع .1

أن ت يد المؤمن له إلى نفس مركزه المالي قبل تكبد الخسارة الناجمة عن الحريق ،وبالتالي يتحدد 
وثا ق التأمين  نأمبلغ الت وي  في الوثيئة كحد أقصى تب ًا لئيمة الشيل المؤمن عليه ، حيث 

 ضد الحريق هي وثا ق ت ويضية .

أن عئد التأمين ضد الحريق عئد سنوي من سنة إلى أخرى ومع ذلك يمكن تجديده قبل  .2
 27انتهال ال ئد .

ال تكون شركة التأمين ملزمة بدفع أي ت ويضاط في حالة انتهال مدة التأمين أو الغر   .3
خالل فترة ون مرتب ًا بحدوث أخ ار م ينة منه ، حيث أن دفع الت ويضاط في هذه الفروع يك

 .زمنية محددة
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خلو وثا ق ضد الحريق من عنصر االدخار نظرًا لثباط درجة الخ ورة و االحتمال وحجم  .4
الخسارة يكون قس  التأمين السنوي ال بي ي ثابتًا ، وبالتالي ال يحتجز من الئس  أية احتيا ياط 

 يفي السنواط األولى .

التأمين ضد الحريق عمل سحب ولكن هذا السحب يتم إجراؤه في ليس من حق وثا ق  .5
 . حياةتأميناط ال

ولية عن ممتلكاط لكن ال تتصل ؤ تتصل األخ ار و الخسا ر مباشرة بممتلكاط أو مس .6
 بالدخل أو اإليراد الذي يتأثر بالحياة أو الوفاة .

وبالتالي يجب تئديرها إذا تحئق الخ ر المؤمن ضده تكون الخسارة إما كلية أو جز ية ،  .7
 بدقة حتى ال يغالي المستأمن في قيمة الت وي  .

يسهل على صاحب الممتلكاط تئدير قيمة الخسارة بدقة تامة فإذا قدرناها بأقل من قيمتها  .8
نسبيًا  ضمنيًا على أن يشارك في جزل من التأمين أي يكون ت ويضه  الف لية يكون قد وافق 

 28كليًا . وليس 

التأمين قبل أجله في حالة تصدع المباني أو هجرها أو تغيير الغر  منها أو انتهال عئد  .5
 انتئال المصلحة التأمينية .

شركاط التأمين في هذه مبدأ المشاركة بالت وي  وتلتزم إن تأميناط الحريق خاض ة ل .11
الغ الحالة بت وي  الخسارة أو األضرار فئ  بحدود نسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع مب

 التأمين على الشيل لدى كافة الشركاط .

يسري على تأميناط الحريق مبدأ الحلول الذي يضمن لشركة التأمين است مال الحئوق  .11
 ومباشرة الدعوى للحصول من الغير على إبرال الذمة أو الت وي  من الت ويضاط المستحئة .

وحتى تحئق الخ ر ي ني إذا حصل في  ال ئد مبدأ منتهى حسن النية لفترة سريان شمولية .12
المبنى أو المباني المجاورة أو في الممتلكاط المالحئة ت ديالط من شأنها زيادة درجة الخ ر 

 .المؤمن له إبالغ شركة التأمين بذلك في وقط محدد  المغ ى بالوثيئة ، فإنه يتوجب على

 
 التعاقد في التأمين ضد الحريق 

على عدة خ واط أصلية وثابتة وعدة خ واط فرعية أخرى تختلف عملية تأمين الحريق تتم 
بإختالف نوع ال ئد والشركة الئا مة بالتأمين ومبلغ التأمين وقيمة األصل موضوع التأمين ، 

 وتتلخص الخ واط األصلية للت اقد على تأمين الحريق بثالثة مراحل ر يسية هي :

                                                           
28

 .212, ص 211ناصر ,محمد جودت , قضماني ,عادل: " مبادئ التأمين ", مرجع سابق ,ص 
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 المرحلة األولى : مرحلة التفاوض 
لتفاهم والحوار بين ال رفين  الب التأمين وشركة التأمين والتي يتم فيها اإليجاب وهي مرحلة ا

 : ثالث خ واطوالئبول ، وتتم هذه المرحلة على 
اط الخاصة ب لب التأمين والذي  لب التأمين : حيث يئوم  الب التأمين بإستيفال البيان .1

من األس لة تفيد الشركة بأكبر  عن نموذج م بوع ت ده شركاط التأمين ويحتوي مجموعةهوعبارة 
أمين أو تت لق بالتاريخ قدر من الم لوماط المت لئة بالخ ر موضوع التأمين ، أو ب الب الت

 التأمين ، ويحتوي  لب التأمين أرب ة  أنواع من البياناط : ل البالتأميني 

  ضوع محل إقامته وعنوان الشيل مو  –مهنته  –بياناط مت لئة ب الب التأمين : اسمه
صفة  الب التأمين أو مصلحته التأمينية بالنسبة للشيل موضوع التأمين هل هو مالك  –التأمين 

 أم دا ن أو وكيل ......الخ .

  بياناط مت لئة بالشيل موضوع التأمين :وتتضمن أهم البياناط المت لئة بالشيل موضوع
النوع والئيمة الشكل و احية الم لوب التأمين عليها من ن البنودالتأمين مثل وصف األشيال أو 

نارة ونوع والمكان .أو وصف المبنى الم لوب التأمين عليه الموقع وعدد األدوار و ريئة اإل
 و بي ة استخدام المباني المجاورة .....الخ .

  بياناط مت لئة بالتأمين : ويئصد بها كل ما يت لق بمبلغ التأمين حيث يتوجب على  الب
بدقة ألنه األقدر على تحديد الئيمة الحئيئية للشيل موضوع التأمين وهو التأمين أن يحدد مبلغه 

غالبًا ما يتم تحديده بناًل على الئدرة على سداد الئس  و إن عدم تحديد مبلغه بدقة يترتب عليه 
عدم حصول  الب التأمين على الت وي  الكامل عند حدوث الخسارة ، وأيضًا كل ما يت لق 

 بدايتها ونهايتها .بمدة التأمين من حيث 

  التأمين: مثل ذكر حوادث الحريق السابئة التي  ل الببياناط مت لئة بالتاريخ التأميني
ت ر  لها الشيل الم لوب التأمين عليه وتاريخها وظروفها ، وهل سبق التأمين على نفس 
األشيال الم لوب التأمين عليها ، وهل مؤمن عليها حاليًا و اسمال شركاط التأمين ومبالغ التأمين 

 ا اسم الشركة ......الخ .، وهل سبق  ورف  التأمين على نفس األشيال وم

بأن جميع البياناط و   ويوقع  الب التأمين في نهاية  لب التأمين ت هد أو اقرار يئر ويت هد فيه
ت ابق الواقع تمامًا وعلى  صحيحة و  الم لوماط والحئا ق التي أوردها في  لب التأمين

 وليته .ؤ مس
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تت لق بسلوكياط واخالقياط  الب  التئرير السري للوسي  : ويتضمن هذا التئرير م لوماط  .2
خرى من جهة أله من جهة وم لوماط تت لق بالنواحي المالية  في  لب التأمين التأمين

 وم لوماط تت لق ب القة الوسي  ب الب التأمين من جهة ثالثة .

االست الم والم اينة : في م ظم  لباط الحريق تئوم شركة التأمين بالم اينة من جانبها  .3
يئوم أحد موظفي دا رة الحريق والحوادث ، ى المزيد من الم لوماط عن الخ ر للحصول عل

عداد تئرير م اينة شامل إبالكشف على موقع الشيل موضوع التأمين ، ويئوم بالفحص الدقيق و 
يتضمن كافة الحئا ق والبياناط الكاملة عن الخ ر وما يجاوره ، وفيما إذا كانط مت لباط 

 فال وغيرها ، وبناًل على التئرير المئدم من هذا الموظف أو ، وأجهزة اإل السالمة متوفرة أم ال
يرة جدًا أو درجة الخ ورة عالية أو األثنين م ًا الخبير الم اين في حال كانط قيمة الشيل كب

 في قسم قبول التأمين أو رفضه وفي حالة قبوله يتم فتح ملف خاص لوحدة الخ ر تئرر الشركة
االست الم يتضمن  لب التأمين وتئرير الوسي  وتئرير  عملية االكتتاباإلصدار حتى تتم 

 30 29والم اينة ويوضع تحط تصرف المكتب تمهيدًا للمرحلة التالية .
 

 أمين )مرحلة االكتتاب في الخطر (المرحلة الثانية : مرحلة تقييم الخطر وتحديد قسط الت
تئييم الخ ر : يتوجب على المختص في دا رة الحريق دراسة كافة الم لوماط والحئا ق  - أ

والبياناط الواردة في  لب التأمين وتئريري االست الم والم اينة والوسي  ، ومن خالل دراسة هذه 
ي األخالقية المؤثرة في درجة الخ ورة والتأو المادية أو البياناط يمكن تحديد ال وامل ال بي ية 

و مساعد في زيادة م دل تكرار الحريق أو في زيادة و أته في حالة حدوثه أتؤثر بشكل أساسي 
. 

بالشيل موضوع التأمين أو بمكوناته أو باألشيال  وامل المادية ال وامل المت لئة ويئصد بال
عدد  –عمر المبنى –مثل نوع مواد البنال به والتي تؤثر في درجة الخ ورة والممتلكاط المحي ة 

  فال ...الخ . المسافة بين المبنى ومراكز اإل –مدى توافر وسا ل الوقاية في المبنى  –األدوار 
ما ال وامل األخالقية فهي مجموعة السماط والصفاط الخاصة بسلوك  الب التأمين و أمانته أ

و الب التأمين وخاصة ال املين لديه أباإلضافة إلى سلوكياط اآلخرين ونوعية عالقتهم ب 
الجيران أو عمال ه ، وهذه ال وامل ترتب  بالصفاط الشخصية أو السلوك اإلنساني ودرجة األمان 

وعالقته النفسية والم نوية بالغير وتأثيرها على درجة النية التي يتمتع بها المؤمن له وحسن 
                                                           

29
 .192ص-193حسان , فؤاد ," التأمين : المبادئ النظرية والعملية " , مرجع سابق ,ص

30
 .19أنواعه", مرجع سابق ,ص -د.فالح , عز الدين , "التأمين :مبادئه, 
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ة أن يتمتع بخبر  وبة قياس وتئرير هذه ال وامل على المختص في دا رة الحريقالخ ر ، ولص 
وبالتالي على قراره في رف  أو قبول  ف عن مدى تأثيرها على درجة الخ روحاسة قوية للكش

  31التأمين باألس ار والشرو  ال ادية أو غير ال ادية .
وعئب دراسة جميع البياناط والم لوماط المتوافرة عن الشيل الم لوب التأمين عليه يتم اتخاذ 

قبول التامين بدون ت ديل أو قبوله مع وجود اشترا اط  حد الئراراط التالية :رف  التامين ،أ
 م ينة .

التأمين : في هذه المرحلة يتم حساب قس  التأمين الذي يجب على  الب  تحديد قس  - ب
التأمين أن يسدده كشر  أساسي لبداية الت اقد وسريان التأمين إال أنه يجب التفرقة بين س ر 

وبين ، %4الحريق على المحالط التجارية  التأمين والذي هو نسبة كأن يئال س ر التأمين ضد
 قيمة ما يدف ه  الب التأمين مئابل تغ ية الشيل الم ر  للخ ر.قس  التأمين الذي يمثل 

 وهناك ال ديد من ال وامل المؤثرة في تس ير أخ ار تأمين الحريق منها : 

 . المن ئة الجغرافية 

 . نوع المواد المشيدة منها المباني 

 ضافية المزيدة للخ ر .وجود ب   األجهزة اإل 

 .نوع البضا ع والمهن 

 ل الوقاية أو أساليب مكافحة الحريق .مدى توافر وسا  

التأمين أن يكون كافيًا لتغ ية جميع التزاماط الشركة من ال بد من المراعاة عند تحديد س ر و 
 الب بت ويضاط وعموالط وعا د رأس المال ، وم ئواًل غير مبالغ فيه ألن ذلك سوف يدفع 

للجول إلى شركاط أخرى تكون أس ارها مناسبة أكثر أو اللجول إلى وسيلة أخرى إلدارة لالتأمين 
 وفئًا ألسس عادلة تتناسب مع درجة الخ ر  . اً وأن يكون موضوع الخ ر ،

 
صدار وثيقة التأمين المرحلة الثالثة : مرحلة إ  عداد وا 

صدار الوثيئة من مس ول في ؤ الشركة وعلى المسولية قسم اإلصدار في ؤ ت تبر عملية إعداد وا 
 الئسم استيفال بياناط الوثيئة كاملة بالم ابئة مع  لب التأمين.

 32وي تبر إصدار وثيئة م تمدة وتسليمها للمؤمن له ركنًا هامًا إلتمام عملية الت اقد. 
 

                                                           
31

 .222,ص 221حسان , فؤاد ," التأمين : المبادئ النظرية والعملية " , مرجع سابق ,ص 
32

 .269ت التأمين " , مرجع سابق صالصيرفي , محمد , " رياضيا
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 المبادئ القانونية لعقد التأمين ضد الحريق 
ن الئانونية الخاصة التي تنظم عملية التأمين و يخضع عئد التأمين ضد الحريق ل دد من المبادئ  ا 

عن عملياط الرهان والمئامرة والمضاربة  ل عئد التأمين ضد الحريق ب يدًا هذه المبادئ يجتوافر 
 33وال يكون هناك مجال لإلثرال غير المشروع أو مصدر لربح المؤمن له .

لئانوني والتشري ي في الدولة ، هذه المبادئ شرعيتها وقوتها واستمراريتها من الواقع اوتستمد 
مدعومًا بالمراسيم والئوانين والتشري اط واإلجرالاط التي تتخذها هي اط اإلشراف على التأمين في 

 34تلك الدولة .
 
   principle of insurable interest:مبدأ المصلحة التأمينية -1

هي الحق الئانوني في التأمين المستمد من عالقة قانونية "المئصود بالمصلحة التأمينية هنا 
ومالية التي يئرها الئانون والتي ترب  بين المؤمن له وبين الشيل موضوع التأمين ، بحيث يكون 
للمؤمن له أو المستفيد مصلحة في عدم وقوع خ ر الحريق المؤمن منه ألنه يتضرر بتضررها 

 ."وينتفع بسالمتها 
تحمل خسارة أو مسؤولية قانونية نتيجة تضرر الشيل موضوع التأمين ويتمتع ماديًا وبالتالي فإنه ي

 35نتيجة بئاله على ما هو عليه .
وغالبية بوالص التأمين ضد الحريق تغ ي المصلحة التأمينية لحامل البوليصة في الممتلكاط 

كية الم لئة المادية المنصوص عليها في جدول البوليصة وهذا المبدأ ال يئتصر على المل
للممتلكاط ولكن يمكن أن تنشأ ب رق أخرى أي أن يكون هناك مستفيد مثل مالك مشترك أو 
مديون أو مرتهن ، حيث أن مصلحة المرتهن تئتصر على مبلغ السلفة أو الوصي أو المؤجر أو 

  36المستأجر .
 وبناًل على ما سبق فال بد من توافر شر ين أساسين في المصلحة التأمينية :

أن تكون المصلحة مادية : بم نى أن يكون هناك موضوع مادي عرضه للتلف أو الهالك  - أ
 من الخ ر الم لوب التأمين ضده .

 أن تكون المصلحة مشروعة :أي غير مخالفة للنظام ال ام أو لآلداب ال امة . - ب

                                                           
33

إبراهيم عبد ربه , إبراهيم , احمد عبد النبي حمودة , ابراهيم , "التأمين ورياضياته : المبادئ النظرية والتطبيقات العلمية ", كلية  علي

 .92,ص1995التجارة , جامعة االسكندرية , 
34

 . 121سابق ,ص ناصر ,محمد جودت , قضماني ,عادل: " مبادئ التأمين ", مرجع 
35

 .126,ص2229رانسون , ديفيد , " شهادة في التأمينات العامة " , معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية  , البحرين , 
36

W.a, dinsdale & D,C,mc , murdie  ,"elements of insurance" , pitman publishing limited , fourth 

edition ,1970 , p 23. 



12 

 

حتى والمصلحة التأمينية يجب أن تكون موجودة عند  لب التأمين وتستمر خالل مدة التأمين و  
 37وقط حصول حادث الحريق الذي تلتزم الشركة بت ويضه .

فالتأمين ضد الحريق يئوم على االعتبار الشخصي ويحق للمؤمن اختيار الشخص الذي يرغب 
بالت اقد م ه على ضول توافر عدد من الشرو  و االعتباراط خصوصًا أن عئد التأمين ضد 

دًا في الغالب وبالتالي فإن التأمين ضد الحريق ينصب على مصالح ذاط قيمة مالية كبيرة ج
األشيال ، و إن  هالحريق ال يضمن األشيال المؤمن عليها بل يضمن مصلحة المؤمن له في هذ

 لتزام بمبدأ المصلحة التأمينية يهدف إلى تحئيق ال ديد من األهداف أهمها: اإل
 اخراج عئد التأمين ضد الحريق من مجال عئود الرهان والمئامرة . (1

للمؤمن له أو المستفيد عند الت وي  الذي يئوم بدف ه المؤمن ديد الحد األقصى لئيمة تح (2
 تحئق خ ر الحريق المؤمن منه .

تحديد من لهم الحق في التئدم لشرال وثيئة التأمين ضد الحريق وتشتر  فيهم شرو ًا مما  (3
 38يؤدي إلى اب اد األخ ار الشخصية المت مدة من عملية التأمين .

 
 principle of utmost faith: مبدأ منتهى حسن النية  -2

من  رفي الت اقد  وعًا  منتهى حسن النية "هي واجب قانوني يئضي أن يئوم كل  رف
لئة بالخ ر الم لوب التأمين منه بشكل كامل ودقيق عن جميع الحئا ق الجوهرية المت باإليضاح 

  39تحئق الخ ر ".سأل والتي يمكن أن تؤثر في يسوال س ل عنها أم لم 
يتوجب على  رفي فهنا  ، حيث شكل عئود التأمين ضد الحريق لها صنف خاص من ال ئود

عئد التأمين ضد الحريق ممارسة حسن النية األعلى تجاه ب ضهم الب   .وال سيما عندما يتئدم 
 الب التأمين للحصول على التأمين فيتوجب عليه أن يخبر المؤمن كل الحئا ق المرتب ة 

الشيل موضوع التأمين ، وعدم إخفال أية بياناط جوهرية قد تؤثر على حكمة المؤمن في اتخاذ ب
الئرار فيما إذا كان سيتم منح التأمين أم ال ، وما هي الشرو  التي سوف يخضع لها وقيمة 

  40الئس  المئدر .
التفاو  عند إبرام ف الحئا ق الجوهرية بأنها تلك الحئا ق التي لوعرفها المؤمن وقط يويمكن ت ر 

على قراره في قبول التأمين أو رفضه وكذلك في تحديد س ر ئد التأمين ضد الحريق فإنها تؤثر ع

                                                           
37

 .25العال , أحمد , "تأمين الحريق من الناحية التطبيقية " , مرجع سابق , ص حسين أبو 
38

 .22صادق عادي , سمير , "التأمين من الحريق :دراسة مقارنة " ,  مرجع سابق ,ص 
39

 .122رانسون , ديفيد , "شهادة في التأمينات العامة" , مرجع سابق ,ص 
40

 Sneyd ,michael ,"insurance ", london ,prentice-hall,1996, P15 . 
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وال ت تبر الم لوماط التي لها صبغة ال مومية والمسا ل  التأمين وشرو ه في حالة الئبول .
ر  من شركاط التأمين الئانونية أو المسلم بها لشهرتها لدى ال امة أو المسا ل التي يجب أو يفت

أن تلم بها بحكم ممارستها ل ملها أو تفاصيل الحئا ق التي سبق أن أدلى بها المؤمن له ولم 
 تستفسر عنها شركة التأمين لتئصير منها أو إهمالها من الحئا ق الالزمة .

و يلتزم المؤمن له أثنال مدة عئد التأمين ضد الحريق إخ ار المؤمن بكافة المستجداط و 
لتغيراط التي ت رأ على الشيل موضوع التأمين أو أي عوامل تؤدي إلى زيادة احتمال وقوع ا

 الخ ر .
ن من جانب المؤمن له دا مًا وال بد من التأكيد على أن اإلخالل بمبدأ منتهى حسن النية ال يكو 

ث ، فاإلخالل قد يكون من جانب المؤمن أيضًا وذلك بإع ال م لوماط غير صحيحة حي وابداً 
 يشجع  الب التأمين على قبول التأمين والت اقد مع الشركة . 

وبناًل على ما تئدم فإن مبدأ منتهى حسن النية يحئق عدالة م لئة فالمؤمن له الذي يرغب في 
إبرام عئد التأمين ضد الحريق يكون على علم بالشيل الذي يريد التأمين عليه بكل تفاصيله على 

نه سوا ما يدلي به المؤمن له من م لوماط ، بحيث المؤمن ال عكس المؤمن الذي ال ي لم ع
خفال إيست يع من خالل الم اينة و إجرال التحرياط اإلحا ة بكل شيل ، ألن المؤمن له يمكنه 

أشيال لها أهمية كبيرة بالشيل المؤمن ضد خ ر الحريق عن المؤمن ، وهنا يكون عئد التأمين 
 41ضد الحريق قاباًل للب الن .

 
 principle of proximate causeدأ السبب المباشر أو القريب  :مب -3

السبب المباشر الف ال"هو الذي يؤدي إلى سلسلة من األحداث المتتاب ة التي تؤدي في نهاية 
األمر إلى وقوع خسارة دون تدخل أي مؤثر خارجي ناشئ من مصدر جديد مستئل يئ ع تراب  

سبب للخسارة ضمن سلسلة أسباب خر أون هو أول أو تلك السلسلة ، وليس من الضروري أن يك
  42".لها

وبذلك فإن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ الت وي  للمؤمن له إذا كان الخ ر المؤمن منه هو السبب 
األصلي  الئريب والمباشر لحدوث الخسارة .ومن جهة أخرى فإنه إذا حدث أي اض راب لسلسلة  

من األسباب المتالحئة في السلسلة والذي كان من  حادث الحريق وذلك بتدخل سبب جديد ليس

                                                           
41

 .121, ص 122,ص2229المصري , محمد رفيق , "التأمين و إدارة الخطر " , دار زهران , االردن ,  
42

 .139-132رانسون , ديفيد , "شهادة في التأمينات العامة" , مرجع سابق ,ص 



22 

 

نتيجته المباشرة أن وقع حادث الحريق ، فإن السبب األول ي تبر سببًا ب يدًا والسبب الئريب 
 43المباشر هو السبب الجديد .

 
   principle of contributionمبدأ المشاركة في التأمين :  -4

خرين بالمشاركة بدفع الت وي  تناسبيًا كل بئدر وهو حق المؤمن له بم البة المؤمنين األ"
حصته في تأمين الشيل المؤمن عليه ضد خ ر الحريق عن الخسارة التي لحئط به على أال 
يحصل المؤمن له على أكثر من ت وي  خسارته الحئيئية التي نتجط عن الحادث ، حتى إذا 

وي تبر هذا المبدأ نتيجة حتمية  . ةمن شركة واحد كان هناك أكثر من تأمين واحد مبرم لدى أكثر
  44."لمبدأ الت وي 

 وال بد من توافر عدد من الشرو  حتى يتم ت بيق مبدأ المشاركة حيث يجب أن يكون  :
 هناك أكثر من تأمين واحد . -1

 المصلحة التأمينية واحدة في كل وثا ق الشركاط المؤمن لديها . -2

 المؤمن عليها .وثيئة التأمين ضد الحريق تغ ي نفس األشيال  -3

 الخ ر المؤمن عليه واحد في كل وثا ق التأمين . -4

 المؤمن له  في جميع الوثا ق شخصًا واحدًا . -5

 جميع وثا ق التأمين ضد الحريق سارية المف ول وقط وقوع الحادث . -6

 .عدم تضمين إلحداهما شر ًا يحدد أو يلغي ت بيق نظام المشاركة في التأمين  -7

 مبدأ الت وي  وشر  النسبية .األخذ ب ين االعتبار  -8

بحدود مبلغ التأمين الخاص به والوارد في وثيئة التأمين لتزام كل مؤمن هو الحد األقصى إل -5
 المصدرة من قبله .

 45عدم مسؤولية المؤمنين عن حصة المؤمن الذي ي جز عن دفع الت وي  . -11

 

  principle of indementمبدأ التعويض : -5

لوضع المؤمن له ب د تحئق الضرر في نفس المركز المالي  فً الت وي  "هو ت وي  مالي كا
الذي كان عليه قبل تحئئه ، وذلك دون زيادة أو نئصان . ويت لق هذا المبدأ بالئانون ال ام 

 46للتأمين وال يجوز االتفاق على ما يخالفه ".
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ضده قد  بم نى أن وثيئة التأمين يجب أن ال تحئق أرباح للمؤمن له إذا كان الخ ر المؤمن
نما ج ل الخسارة المؤمن ضدها جيدة وليسط أكثر .  تحئق ، وا 

حيث ت تبر م ظم عئود التأمين ضد الحريق هي من عئود الم اوضة فيما عدا بوليصة الئيمة 
المتفق عليها والتي سنوردها الحئًا .وبالتالي يستهدف عئد تأمين الحريق أن يئوم المؤمن 

لمادية الف لية التي لحئط باألشيال المؤمن عليها وفئًا لئيمتها بت وي  المؤمن له عن الخسا ر ا
الحئيئية وقط وقوع حادث الحريق باستخدام أي  ريئة تختارها شركة التأمين وفئًا لظروف 

عادة الشيل موضوع التأمين إلى إالحادث سوال الت وي  النئدي أو اإلصالح أو االستبدال أو 
حالته األصلية . أي أنه ي يد المؤمن له إلى نفس الموقع المالي الذي كان عليه قبل الخسارة 

ول عن الخسارة ال ا فية . وهذا حئيق الربح ، و إن المؤمن غير مسؤ ثرال المؤمن له أو تإدون 
لتأمين عليه وعدم الت مد في يؤدي إلى قيام المؤمن له بالمحافظة على الشيل الذي قام با

  47اإلهمال أو إحداث أي افت ال للحريق .
 
  principle of subrogationمبدأ الحلول : -6

"وهو حق المؤمن ب د قيامه بالت وي  أو دفع الم البة ، في الحلول محل المؤمن له في جميع 
خسا ر واألضرار الذين تسببوا في إلحاق الوالدعاوي التي تترتب على أ راف ثالثة  الحئوق

ي تبر هذا المبدأ امتدادًا لمبدأ الت وي  ومكماًل ألسس تدعيم شرعية عئد  للشخص المؤمن له.
 48التأمين وعدم استخدامه بهدف اإلثرال غير المشروع .

وبموجب هذا المبدأ فإن المؤمن له الذي حصل على قيمة الت وي  بالكامل من شركة التأمين ال 
حصيل ت وي  مرة أخرى من الشخص المتسبب بالحادث أو التنازل عن يحق له رفع دعوى أو ت

نما تنحصر عالقته مع شركة  حئه قبل الغير أو التراضي م ه دون إذن أو علم الشركة . وا 
 49التأمين فئ  و إال اعتبر ال ئد مفسوخًا بينهما . 

 
 وثيقة التأمين ضد الحريق واستثنائاتها وأنواعها :

 مرونة نظرًا الختالف  بي ة األشيالوثا ق التأمين  ضد الحريق من أكثرت تبر وثا ق التأمين 
السريع في  بي ة ونوعية المواد التي تصنع منها األشيال المؤمن عليها من ناحية و للت ور 
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، ووثيئة التأمين ضد الحريق ما هي إال من ناحية أخرى باإلضافة إلى تلبية رغبة المؤمن لهم 
ئد بين المؤمن والمؤمن له حيث يت هد المؤمن بت وي  المؤمن له عما يلحق به من  ضرر أو ع

 50تلف لألمالك المؤمن عليها لئال دفع المؤمن له قس  يتفق عليه .
عئد يبرم بين المؤمن والمؤمن له لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة شخص ثالث ) أي هي 

خ ر الحريق المؤمن منه بدفع ت وي  للمؤمن له عن  المستفيد( يلتزم المؤمن بموجبه عند تحئق
األضرار التي لحئط به ، مئابل مبلغ محدد أو أقسا  دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن ، وذلك 
من خالل تجميع أشخاص يتحدون في خ ر الحريق ومن ثم إجرال المئاصة بينهم وفئًا ل ملية 

  51اإلحصال.
ضد الحريق مجموعتين من الشرو  ويضاف إليها جدول وغالبًا ما تتضمن وثيئة التأمين 

تفصيلي يلحق بوثيئة التأمين ضد الحريق ، حيث المجموعة األولى من الشرو  التأمينية ترد في 
الصفحة األولى وبها نموذج خاص لوصف األشيال المؤمن عليها ، أما الصفحة الثانية فهي 

لتأمين ضد الحريق وال يمكن ألحد ال رفين الشرو  ال امة وهي شرو  موحدة في جميع وثا ق ا
 أن يغير فيها إال ب ئد إضافي وهوما ي رف بملحق خاص بوثيئة التأمين ضد الحريق.

 وبصفة عامة يمكن الئول أن وثيئة التأمين ضد الحريق تتكون من األجزال التالية :
لتأمين من ئد المئدمة أو النص االفتتاحي : ويوضح به أسمال  رفي الت اقد ويؤكد أن ا .1

على أساس البياناط الواردة في  لب التأمين و اإلقرار الموقع من المؤمن له ، كما تشير إلى أن 
 بدل التأمين يتوقف على سداد الئس  مئدمًا .

النص الت اقدي : يحدد فيه جميع الظروف واألحوال التي يصبح فيها المؤمن ملتزمًا  .2
 بت وي  المؤمن له عن خسا ر الحريق .

دول الوثيئة : ويحتوي أكبر قدر ممكن من البياناط الخاصة بالتأمين مثل رقم الوثيئة ج .3
مبلغ التأمين  –إجمالي الئس   –اسم الوكيل  –اسم المؤمن له وعنوانه  –وتاريخ اإلصدار 

 ...الخ .

 الذي يحكم ن اق سريان ال ئد. امة : وهي بمثابة اإل ار ال ام الشرو  ال .4

 لمئابل للنص الت اقدي، حيث يشمل(: وهي الجزل االشرو  الخاصة للوثيئةاالستثنالاط ) .5

 52جميع الظروف واألحوال التي ال يكون المؤمن ملتزمًا فيها بأدال أي ت وي .
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وبالتالي هي االستب اداط الخارجية عن ن اق التغ ية التأمينية التي توفرها بوليصة تأمين 
 الحريق ال ادية و أهمها:

 لتي تسرق قبل الحادث أو خالله أو ب ده .المسروقاط ا .1

هالك األموال المؤمن عليها أو تضررها بف ل تفاعلها الذاتي أو تأكسدها الب يل أو بسبب  .2
 . أو التجفيف بالحرارة و النارت رضها للتسخين 

الناجم عن سول االستخدام كالتلف الناجم عن زيادة ال اقة في اآلالط  الهالك أو الضرر .3
 الكهربا ية أو عن شدة الحرارة أو انئ اع التيار .واألجهزة 

 الهالك أو الضرر الناجم عن حريق بآمر من سل ة عامة أو نار  بي ية من با ن األر . .4

 الهالك أو الضرر الناجم عن األسلحة أو المواد أو اإلش اعاط النووية . .5

أو ال ملياط  غير مباشر عن الحرب أو الغزوك أو الضرر الناشئ بشكل مباشر أو الهال .6
 ال سكرية أو الحرب األهلية أو التمرد أو ال صيان والثورة والتآمر واألحكام ال رفية . 

 
كما توجد أخ ار ال تشملها وثيئة التأمين ضد الحريق ال ادية ، ولكن يجوز االتفاق على تغ ية 

هذه األخ ار اإلضافية وذلك بمئتضى ملحق يضاف إلى الوثيئة وهي من كل أو ب   
 األخ ار المتحالفة مع الحريق ومنها: 

 . الزالزل وال واصف والزوابع وهيجان البراكين واالض راباط ال بي ية 

 . االنفجاراط 

 ض راباط األهلية واألعمال التخريبية و اإلرهاب.أعمال الشغب واال 

 .الخسا ر التب ية الناتجة عن الحريق مثل خسارة األرباح أو اإليجار 

  واألحجار الكريمة و التحف الفنية والمخ و اط والخرا   والتصاميم وغيرها.الم ادن الثمينة 

  الصدمة ال نيفة المتأتية من اص دام جسم صلب في البنال، مثل سئو  ال ا راط أو أي
 أجزال منها والضرر أو التلف المتأتي عن ذلك .

 53ولية المدنية المترتبة على حريق الممتلكاط .لتأمين ضد المسؤ ا 
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بد من اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من قواعد الصياغة ال بد من مراعاتها عند إعداد وثيئة  وال
 التأمين ضد الحريق أهمها :

  أن تكتب الوثيئة بلغة سهلة واضحة ب يدة عن الت ئيد اللغوي ومتفئة مع قواعد اللغة
 السليمة بحيث يمكن للشخص ال ادي أن يفهمها .

 يئة بما يحمله من م نى .يجب تفسير كل لفظ في الوث 

 . يجب أن تبت د الصياغة عن الغمو  أو اإلبهام 

 . يمكن الت رف على مدلول كل كلمة في الوثيئة من الم نى ال ام للفئرة الواردة فيها 

  يجب أن ينظر إلى الوثيئة ككل و أن تئرأ كوحدة واحدة ال تجز ة بين فئراتها و أن كل بند
 . خر ويكملهفيها يشير إلى األ

  إذا كان هناك تضارب بين الجزل الم بوع في الوثيئة وبين الجزل المكتوب خ يًا أو باآللة
ة دخذ به بإعتباره م برًا عن النية الحئيئية الجديؤ الكاتبة فإن ما يحتويه الجزل األخير يجب أن ي

 54لل رفين .
 

 أنواع وثائق التأمين ضد الحريق 
ورة ، حيث تئوم بت وير ما تصدره من وثا ق تب ًا من الم لوم أن مهنة التأمين مهنة مت 

 لمئتضياط المجتمع المتجددة وفئًا لما تمليه مت لباط النواحي االقتصادية في البالد .
التئدم ال لمي ويفي شى مع الت ور و االتأمين ضد الحريق تتنوع تنوعًا يتموبالتالي فإن وثا ق 

أنواع هذه الوثا ق حسب الغر  المتخذ اساسًا مت لباط الحضارة ورغباط المؤمن لهم وتختلف 
 55للتئسيم وفئًا للتبويباط التالية :

 
 الحريق بالنسبة لألخطار المؤمنة أواًل: تقسيم وثائق تأمين 

وهي تغ ي الخسا ر المباشرة للحريق والتي ت تبر نتيجة  وثيئة تأمين الحريق ال ادية : -1
 المباشرة للحريق . وقد تم الت رق سابئأ للخسا ر حتمية و بي ية له ،

وهي تغ ي الخسا ر غير المباشرة وعادة  وثيئة تأمين الحريق اإلضافية أوالمستثناة : -2
األخ ار المستثناة في الوثيئة ال ادية وتغ ى وثيئة تأمين الحريق اإلضافية واحدًا أو أكثر من 

 الحوادث التالية :
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 اناط والرياح .البراكين وال واصف والفيض 

 . االنفجاراط  بأنواعها المختلفة ما عدا المغ ى منها في الوثيئة ال ادية 

 ض راباط والشغب والمظاهراط .اال 

 ل ، ولية مدنية ، خسا ر التوقف عن ال مؤ وثا ق تأمين الحوادث المترتبة على الحريق ) مس
 يل اإلضافية .....الخ (.فئدان األرباح ، مصاريف التشغ

وهي تغ ي أخ ار الحريق ال ادية باإلضافة إلى تغ ية  تأمين الحريق الشامل :وثيئة  -3
ب   األخ ار اإلضافية نظير دفع قس  إضافي . ويتم إصدار نفس الوثيئة ال ادية مع إضافة 

 56شر  أو أكثر لتغ ية تلك الحوادث اإلضافية .

 
 ين يق بالنسبة للشيء موضوع التأمثانيًا : تقسيم وثائق تأمين الحر 

 وتنئسم الوثا ق وفئًا لهذا التئسيم إلى أنواع عديدة هي :
وثا ق تأمين ال ئاراط سوال خاصة بمباني سكنية أم خاصة بالمحالط ال امة مثل  -1

 الجام اط والمدارس والمساجد وغير ذلك .

د وثيئة ت و  المؤمن الئيمة اإليجارية للمباني بأنواعها ، حيث توجوثا ق تأمين اإليجار و  -2
الذي يلتزم بسداده للمالك في حالة إحتراق المكان الذي يستأجره عن قيمة اإليجار المستأجر له 

وعدم قدرته على استغالله و أيضًا وثيئة ت وي  المؤمن له المالك عن قيمة اإليجار الذي يلتزم 
بسداده للمبنى الجديد الذي يستأجره في حالة إحتراق المكان الذي يستأجره وعدم قدرته على 

 استغالله.

حيث تختلف األخ ار والممتلكاط المغ اة فيها حسب رغبة وثا ق تأمين جميع األخ ار  -3
 المستأمن .

 وثا ق تأمين المنئوالط من خسا ر الحريق . -4

 ولية عن خسا ر الحريق .ؤ وثا ق تأمين المس -5

وثيئة تأمين ال مولة  –وثا ق تأمين الحوادث المترتبة على الحريق مثل وثيئة تأمين األرباح  -6
 57.....الخ .
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 ن ثالثًا: تقسيم وثائق تأمين الحريق وفقًا لثبات مبلغ التأمي
 ل مدة التأمين ،الئاعدة ال امة هي تحديد مبلغ التأمين في الوثيئة ال ادية على أساس ثباته  وا

إال بموجب ملحق يضاف للبوليصة وي تبر جزل متمم لها ، إال أن الحاجة إلى ت ديله  مكنوال ي
 ساليب جديدة منها : أمسايرة الت ور و المرونة دعط إلى ابتكار 

 
 وثيئة تأمين الحريق الشا  ة : .1

مين إجمالي وهي وثيئة تأمين ضد الحريق تؤمن الممتلكاط الموجودة في أماكن متفرقة بمبلغ تأ 
اإلجمالي يغ ي كل إلى تحديد مبلغ تأمين م ين لكل مكان ، فمبلغ التأمين دون الحاجة 

 الممتلكاط واألصول في جميع المواقع بدون تمييز.

وكذلك قد تصدر لتغ ية عدة بنود متنوعة وموجودة في مكان واحد دون الحاجة إلى تحديد مبلغ 
 تأمين لكل بند على حدة .

و األصناف المختلفة من السلع والبضا ع المملوكة لشركة  تصلح هذه الوثيئة في تأمين األنواعو 
واحدة أو شخص واحد في أماكن متفرقة ويص ب تحديد قيمة كل صنف على حده ولكن يمكن 

ماركط التي لها ط السلسلة أو محالط السوبر المتها اإلجمالية ، وكذلك تصلح لمحتحديد قي
لسلع التي يمكن أن يستوعبها دون تحديد عدد مخزن به جميع السلع ويمكن تئدير قيمة إجمالية ل

 58الوحداط وبالتالي الئيمة لكل سل ة على حدا. 
 
  وثيئة تأمين الحريق النها ية أو المحددة : .2

ما لم يخ ر المؤمن له الشركة ير  ول مدة التأمين وهذه الوثيئة تصدر بمبلغ تأمين ثابط ال يتغ 
إصدار ملحق بالزيادة وسداد الئس  المستحق ، ويمثل  برغبته في ت ديله ، فإذا قرر زيادته فيجب

هذا المبلغ الحد األقصى لمسؤولية المؤمن ، ويحصل الئس  بالكامل مئدمًا وي تبر السداد نها يًا 
 59عند الت اقد .

كاط التي ال تت ر  كثيرًا لتغيير جوهري في قيمتها ويصلح هذا النوع من الوثا ق لتغ ية الممتل
اني واآلالط وم داط المصانع والتجارة بالتجز ة أو البضاعة ذاط الئيمة الثابتة . كالمب خالل مدة

 وت تبر هي األصل بالنسبة لجميع الوثا ق ما لم ينص على خالف ذلك .
وفي هذه الوثيئة تحدد الممتلكاط المؤمن عليها بدقة تامة سوال من حيث نوعها وكميتها وقيمتها 

 60الخ ورة والتي عادة ما تكون ثابتة خالل مدة البوليصة.ومكان تواجدها وكذلك درجة 
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 : الدوريةاإلقراراط  ذاطوثيئة تأمين الحريق  .3

ين بموجب إقراراط وكشوف  وال مدة التأم ة يتغير مبلغ التأمين بصفة دوريةبموجب هذه الوثيئ 
من تغيير يوميًا أو  المؤمن عليهاي رأ على قيمة األشيال  ين فيها مادورية يئدمها المؤمن له ، ويب

 61كل فترة م ينة حسب نوع الوثيئة .

تصلح هذه الوثا ق لتأمين الممتلكاط التي تكون م رضة لتغيراط كبيرة في قيمتها مثل األق ان 
المبنى أثنال  بالجملة أو بالمصانع و جارة تال في المحالج و البضاعة في المخازن أو محالط 

 فترة التشييد .

ن لوال يمتها للتغيير خالل مدة التأمين ألبالنسبة للممتلكاط التي تت ر  كميتها وقوتأتي أهميتها 
ما أن يؤمن عليها بالحد األقصى الذي يمكن أن تصل إليها أوجودها كان المؤمن أمام خيارين 

خالل السنة وبالتالي سوف يدفع الئس  عن سنة وسيكون مبالغ فيه كثيرًا وتكلفة عالية بدون 
بلغ التأمين سوف يكون أكبر من قيم األشيال خالل فتراط كثيرة من مدة التأمين ، أو مبرر ألن م

أن يؤمن عليها بمتوس  قيم األشيال المتوق ة خالل مدة التأمين وهنا حتى ولو كانط التكلفة 
م ئولة وعادلة إال أن ذلك لن يحئق له الضمان الكافي ألن مبلغ التأمين سوف يكون أكبر من 

في ب   الفتراط و أقل من قيمتها في فتراط أخرى ، مما يت ر   يال موضوع التأمينقيمة األش
 .فيها لت بيق شر  النسبية وال يأخذ ت ويضًا كاماًل 

من  ؤمن لهولذلك ظهرط هذه الوثيئة حيث يحدد مبلغ التأمين مئدمًا على أساس ما يتوق ه الم
ة كلها ويحسب الئس  على أساس هذه الحد األقصى لئيمة الشيل موضوع التأمين خالل المد

% ويلتزم المؤمن له خالل مدة 70 - %50الئيمة ثم يدفع جزل منه مئدمًا بنسبة تتراوح بين 
التأمين بتئديم إقراراط دورية على فتراط منتظمة بالئيمة الف لية وتكون المحاسبة النها ية لألقسا  

 على أساس هذه اإلقراراط.
يتم حساب قس  نها ي على أساس متوس  مبلغ التأمين الف لي ويئارن وفي نهاية مدة الوثيئة  

مع الئس  المدفوع وي الج الفرق بينهما حيث يسدد المؤمن له إذا زاد الئس  الف لي عن الئس  
  62وتكون مدة الوثيئة عادة سنة كاملة . أو يسترد الزيادة إذا حدث ال كس المدفوع مئدماً 

 
 :  غ ال الشاملوثيئة تأمين الحريق ذاط ال .4

على المباني واآلالط والبضا ع وكافة عدة بنود مختلفة كالتأمين وبمئتضاها يتم التأمين على  
المحتوياط األخرى بمبلغ تأمين واحد غير موزع على هذه البنود وهنا يتم توحيد س ر التأمين 

 بالنسبة لجميع ال ناصر المغ اة .
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التأمين بسهولة إجرالاتها وقلة مجهودها ونفئاتها وبالتالي قلة وتمتاز هذه الوثا ق بالنسبة لشركة 
 أخ ا ها ، إال أنه ي اب عليها :

  ص وبة ت بيق الئاعدة النسبية وقط الحادث ، إذ يئتضي ذلك قياس مدى كفاية مبلغ
 يص ب أن تئبلها وتتحملها شركة التأمين . حسابية كبيرةالتأمين أعبال 

 ظرًا لص وبة تحديد مبلغ التأمين ودرجة الخ ورة لكل عين ص وبة تحديد حد االحتفاظ ن
 على حدا . يةتأمين

 دام  ريئة المتوس اط في حساب ال يمكن حساب قس  التأمين بصورة دقيئة ، نظرًا الستخ
 موحد لكل األعيان ، وبالتالي فئد تتئاضى شركة التأمين قس ًا أكثر أو أقل من الالزم . م دل

  عادة التأمين على أسس سليمة في حال عدم وجود تئسيم فرعي إال يمكن ترتيب سياسة
لمبلغ التأمين ، إذ ال يمكن تحديد حد احتفاظ الشركة بشكل دقيق ما لم يتبين المس ولون حجم كل 

 عين تأمينية مستئلة بالنسبة للتأمين المركب بدقة .

  إن فر  م دل موحد ال يشجع المؤمن له على اتخاذ وسا ل الوقاية للحد من األخ ار
مع وسا ل  الجسيمة  م ًا في التخفي  الذي تمنحه شركاط التأمين للمؤمن له بما يتناسب 

  63الوقاية المتب ة .

 

 وثيئة تأمين الحريق ذاط الئا مة : .5

ال أنه يرفق بها قا مة أو كشف لبيان الت ديالط هي عبارة عن وثيئة تأمين الحريق ال ادية باستثن 
 . انالدورية التي ت رأ على مبالغ التأمين سوال بالزيادة أو النئص

ن والمثبتة في الئا مة ، كما وتتئاضى شركة التأمين أقسا ًا إضافية عن الزياداط من مبلغ التأمي
الئس  اإلضافي أو الئس   ما حسابأاألقسا  المستحئة نتيجة النئص من مبالغ التأمين ترد 

المرتد يكون على أساس نسبي عن المدة المتبئية على انتهال مدة التأمين وتصدر هذه الوثا ق 
في حالة التأمين على البضا ع فئ   لم الجة التغيراط التي ت رأ على قيمتها وكميتها من وقط 

 آلخر  . 
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 ة التعويض رابعًا : تقسيم وثائق التأمين ضد الحريق وفقًا لقيم
 وثيئة تأمين الحريق المحددة الئيمة : -1

وجدط هذه الوثا ق لكي تغ ي الخسا ر المالية التي ال يمكن حساب قيمتها بدقة تامة كما أن  
 قيمتها تختلف من وجهة نظر المؤمن له عن وجهة نظر المؤمن نظرًا لئيمتها الم نوية لديه .

موضوع خسارة كلية للشيل  ترتب على وقوعهاوتصلح هذه الوثيئة في حالة الحوادث التي ي
بة ألنواع كاط و المسؤولية بالنسمتلالتأمين ، مثل عئود تأمين الحياة باإلضافة إلى تأمين الم

اللوحاط مجوهراط والتحف الفنية النادرة والصور التاريخية و ال ادية كالخاصة من الممتلكاط غير 
 ة وكل األشيال التي يص ب تئدير قيمتها بدقة .والمخ و اط والتصميماط ذاط الئيمة الهندسي

وبمئتضاها يتم ت وي  المؤمن له بمبلغ تأمين الوثيئة في حالة الخسارة الكلية حتى ولو كان 
ثرال لصالح للشيل موضوع التأمين . وهذا يؤدي الى اإللتأمين أكبر من الئيمة الحئيئية مبلغ ا
 فإن م ظم البالد ت تبر هذه ال ئود غير مشروعة .على حساب شركة التأمين ولذلك له المؤمن 

 
وفي هذه الوثيئة يتم تئدير قيمة الشيل موضوع التأمين بناًل على تئدير خبير مثمن يختاره 
المؤمن له ويتحمل أت ابه وتوافق عليه شركة التأمين وي تبر هذا التئدير هو مبلغ تأمين الوثيئة ، 

ادية لت تبر وثيئة محددة ى وثيئة التأمين ضد الحريق ال وبالتالي يضاف شر  تحديد الئيمة إل
 الئيمة .

وتواجه شركة التأمين مشاكل كبيرة في هذه الوثيئة وخاصة إذا تحئئط الخسارة وكان مبلغ التأمين 
يزيد عن الئيمة الحئيئية للشيل موضوع التأمين والذي من شأنه أن يض ف من أهمية مبدأ 

بسي  أو ما شابه الخسارة الجز ية للشيل ينتج ضرر ه في حالة الت وي  ، باإلضافة إلى أن
 64فكيف سيتم م الجة الموضوع .

 
 وثيئة تأمين الحريق ذاط قا مة الحصر و التثمين )وثا ق تخضع لشر  الجرد والتئدير(: -2

غالبًا ما تصدر هذه الوثا ق للتأمين على األغرا  الشخصية ومحتوياط المنازل وهنا تضيف 
ضافيًا يسمى شر  الجرد والتئدير ، وبمئتضاه إشركاط التأمين على وثيئة الحريق ال ادية شر ًا 

لمؤمن يئوم الخبرال المختصون بتئدير قيم األشيال المؤمن عليها تفصياًل عند الت اقد ب د موافئة ا
كشوف  واقع  تئدير قيم األشيال التالفة من يتمو المؤمن له على التئدير ، وعند تحئق الخسارة 
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 التئدير الم دة عند الت اقد سابئًا ، مع األخذ ب ين االعتبار التغير في األس ار سوال زيادة أم 
  65الئدم أيضًا .  يؤخذ عنصر االستهالك نتيجة   نئصان ، كما

 
 الحريق مع تحديد قيمة البدل )االستبدالية (:وثيئة تأمين  -3

الئاعدة ال امة عند تئدير قيمة الشيل موضوع التأمين وقط وقوع الحريق هي تئدير قيمة األصل 
الجديد م روحًا منه مئابل االستهالك نتيجة االست مال ومضي المدة ، إال أنه من الممكن 

مئابل لالستهالك ويتم ذلك من خالل التأمين على أساس الحصول على أصل جديد دون خصم 
إضافة شر  التأمين بئيمة البدل للوثيئة ال ادية ، وعادة ما تصدر مثل هذه الوثا ق للتأمين على 

والتي ترتفع أس ارها بشكل ملحوظ الط والمنازل والمهماط الصناعية مواد البنال أو المباني و اآل
 66، ولكنها ال تشمل التأمين على البضاعة .

المؤمن له عن الشيل الئديم الهالك أي الشيل المؤمن عليه ا تئوم شركة التأمين بت وي  وهن
ضد خ ر الحريق والذي ت ر  لخ ر الحريق بجديد دون أن يخصم ما يئابل االستهالك نتيجة 
الئدم . وذلك ألن ارتفاع األس ار ارتفاعًا ملحوظًا ج ل الت وي  على أساس الوثيئة ال ادية 

ذ االستهالك في االعتبار عاجزًا أو قاصرًا على استبدال األشيال الهالكة بأشيال جديدة والتي تأخ
 67إال بس ر يفوق كثيرًا قيمة الت وي  المستحق .

 
 وثيئة الت وي  بئيمة ال ئد : -4

ضافيًا إلى وثيئة التأمين ضد الحريق ال ادية وبمئتضاه يتم تسوية إتضيف شركاط التأمين شر ًا 
أساس قيمة ال ئود ، وذلك في حالة ما إذا كانط البضا ع أو األشيال المؤمن الت وي  على 

عليها تتم بموجب عئد . ويكون هذا ال ئد مرهون تنفيذه بزمن م ين إذا هلكط البضاعة أو 
ت رضط للتلف خالل هذه الفترة سدد الت وي  على أساس قيمة ال ئد وذلك ألن الضرر الذي 

 ال ئد ف اًل . وقع على المؤمن له هو قيمة
لتزامه بمئتضى ال ئد تنئلب إو إذا تمكن المؤمن له من الحصول على بضا ع بديلة إلخالل 

 . على أساس الوثيئة ال ادية تسوية الت وي  وتصبح تسوية عادية
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 وثيئة التأمين من  الحريق للخسارة األولى : -5

موضوع التأمين إال أنه بداًل من في  ظل هذه الوثيئة يكون مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيل 
ت بيق قاعدة النسبية يتم االتفاق على عدم ت بيئها  الما أن الخسارة تئع في حدود مبلغ التأمين 
، أي أن الت وي  يساوي الخسارة  الما أن الخسارة تساوي أو تئل عن مبلغ التأمين أما إذا 

 التأمين . زادط الخسارة عن مبلغ التأمين فإن الت وي  يساوي مبلغ
والسبب في  لب هذه التغ ية هو محاولة المؤمن له  تحئيق الوفر في قس  التأمين  الما أن 
الخبرة توضح أن الخسارة دا مًا في الشرا ح األولى لئيمة الشيل ونادرًا ما تحدث خسارة كلية ، 

تس يرها ي تمد على خرى للوثا ق نظرًا ألن اع األوبال بع فأن تس ير هذا النوع يختلف عن األنو 
تركز الخسا ر في الشرا ح المختلفة ونسب تركزها وعلى مدة الخبرة خاصة وأن م ظم ى مد

 وبة تس ير هذه خسا ر التأميناط ال امة تتركز خسا رها في الف اط األولى للخسارة، ونظرًا لص
رضة في إصدارها ولص وبة قبول م يد التأمين في الخارج لها فإنها تلئي م االوثا ق من ناحية، 

 68في م ظم الدول مما أدى إلى ندرة عددها بالمئارنة مع األنواع األخرى للوثا ق.
 

 تسعير التأمين ضد الحريق 
الئاعدة في وضع س ر التأمين أن المؤمن له يجب أن يساهم في الحصيلة التي يخصصها 

تتحمل الحصيلة المذكورة من لتزام بالت وي  عن األخ ار بما يتناسب مع ما المؤمن لمئابلة اإل
 أعبال بصدد التأمين محل البحث .

وال يكفي المؤمن في هذا الصدد عدم تجاوز الت ويضاط المدفوعة قيمة حصيلة األقسا  التي 
يدف ها جمهور المؤمن لهم بل يجب أن يحمل قس  التأمين نسبة م ئولة لمجابهة نفئاط اإلدارة و 

األقسا  وما إلى ذلك من النفئاط الجارية ، باإلضافة إلى نسبة األعبال المكتبية ونفئاط تحصيل 
الس ر الصافي أو الفني ، و ب د  بالنفئاط م ئولة من الربح ، ويسمى س ر التأمين قبل تحميله

 69تحميله س ر التأمين التجاري .
 ويمكن تس ير التأمين ضد الحريق باستخدام أحد ال رق التالية :

 ق باستخدام جدول توزيع الخسا ر .تس ير التأمين ضد الحري -1

 تس ير التأمين ضد الحريق باستخدام التوزي اط االحتمالية . -2
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 ريق باستخدام جدول توزيع الخسائرأواًل :  تسعير التأمين ضد الح
لوحداط الخ ر كاط التأمين لألخ ار المتماثلة و جدول توزيع الخسا ر هو جدول ت ده شر 

للخ ر أو في قيمتها حيث يتم تصنيف وتئسيم الخسا ر  المتجانسة سوال في درجة الت ر 
المحئئة خالل فترة الخبرة إلى ف اط متدرجة حسب قيمة الخسارة ، وتفيد هذه الجداول في تحديد 
س ر التأمين لجميع الصور المختلفة للتغ ياط التأمينية سوال كانط هذه ال ئود منف ة تامة غير 

 نف ة نسبية غير محدودة أو منف ة نسبية محدودة.محدودة أو منف ة تامة محدودة أو م
 ويتكون هذا الجدول من الخاناط التالية :

 ف ة الخسارة : وتكتب الف ة من خالل تحديد حدها األعلى وحدها األدنى . -1

عدد حاالط الخسارة التي تئع قيمتها داخل كل ف ة من ف اط الخسارة حيث يتم توزيع ال دد  -2
 الخسارة المختلفة حسب قيمة كل خسارة .الكلي للخسا ر على ف اط 

احتمال أن تئع الخسارة داخل ف ة م ينة والتي يتم حسابها من خالل قسمة عدد الخسا ر  -3
 الواق ة داخل ف ة الخسارة على عدد حاالط الخسارة الكلية .

احتمال أن تكون قيمة الخسارة تساوي أو تئل عن الحد األعلى لف ة م ينة أي أن تكون  -4
الخسارة في حدود الف ة األولى أو الثانية أو الثالثة ... الخ حتى الحد األعلى للف ة التي قيمة 

 نتحدث عنها .

ابه من خالل ال القة ة الواق ة داخل ف ة م ينة ويتم حسمركز الف ة أي متوس  قيمة الخسار  -5
 التالية :

 الحد األدنى للف ة + الحد األعلى للف ة مركز الف ة = 
                                   2  

متوس  نصيب الحادث الواحد من الخسا ر الواق ة في ف ة م ينة والذي يحسب من خالل  -6
قسمة مجموع قيم الخسا ر المتوق ة في هذه الف ة على عدد حاالط الخسارة الكلية ، أو من خالل 

  ينة .حاصل ضرب احتمال وقوع الخسارة بمركز ف ة الخسارة في ف ة م

متوس  نصيب الحادث الواحد من جميع الخسا ر التي حدثط اعتبارًا من الف ة األولى  -7
 .وحتى الف ة األخيرة ، ومن هنا يتم الحصول على المتوس  ال ام للخسارة 

ث الحريق المحئئة خالل فترة الدراسة / عدد وثا ق التأمين دم دل التس يرة = )عدد حوا -8
 70. وس  ال ام للخسارة المت×خالل فترة الدراسة ( 
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 عداد الجدول السابق نئوم بتحديد س ر التأمين بناًل على المراحل التالية  : إب د 

A.   والذي يساوي على وجه التئريب قيمة الخ ر دون ربح أو خسارة : حساب الئس  الصافي
ومجموع األقسا  الصافية هو الذي يخصصه المؤمن لمواجهة األخ ار السنوية .  ، أو نفئاط

وي تبر الخ ر ال نصر األساسي في تحديد قيمته إال أن هناك عوامل أخرى مساعدة وهي مبلغ 
ما تكون سنة نظرًا النتظام األخ ار من سنة ألخرى ، فأخ ار  لتأمين ومدة التأمين والتي غالباً ا

سبة حدوثها ثابتة من سنة إلى أخرى رغم أنها قد تزيد في الصيف عنها في الحريق تكون ن
الشتال . لذا فإن حساب احتمال وقوعها يجب أن يئوم على المتوس  السنوي لوقوع الخ ر ، 
باإلضافة إلى س ر الفا دة الذي تتئاضاه شركة التأمين نظير استثمار أموال التأمين في مجاالط 

حيث يجري إنئاص قيمة الئس  بما يوازي س ر الفا دة التي يدرها على  االستثمار المختلفة ،
 شركاط التأمين عند استثماره وكلما كان س ر الفا دة مرتف ًا أدى هذا إلى تخفي  الئس  .

 . م دل التس يرة ×قيمة الشيل موضوع التأمين وبالتالي الئس  الصافي =         
B. م ين من أجل تغ ية    الصافي مضافًا إليه مبلغحساب الئس  التجاري : وهو يمثل الئس

)هامش  األرباح إليها   ن في سبيل إدارتهم ل ملياط التأمين بصفة عامة مضافاً نفئاط المؤمني
 . ربح (

 71.  الصافي + أعبال إدارية مختلفة وبالتالي الئس  التجاري = الئس     
 

 باستخدام التوزيعات االحتمالية  ثانيًا : تسعير التأمين ضد الحريق
تأتي أهمية تحديد التوزيع االحتمالي المناسب سوال ل دد الحوادث أو لئيمة  الخسارة الناتجة عن 

 كل حادث أو لمجموع الخسا ر التي تت ر  لها الشركة في النئا  التالية :
 تحديد قس  الخ ر وهو ما ي لق عليه الئس  الخام أو األولي . -1

الزم لمواجهة االنحرافاط في قيم الخسا ر الف لية عن الخسا ر المتوق ة وهو المخصص ال -2
 ي تمد في حسابه على االنحراف الم ياري .

اتخاذ أي قرار يت لق بحدود االحتفاظ ، أو أس ار إعادة التأمين يحتاج إلى اإللمام بالتوزيع  -3
 االحتمالي المناسب ل دد وقيم الخسا ر ولمجموع الخسا ر .

االحتماالط الخاصة بالدمار أو أي قرار خاص بإدارة الخ ر يحتاج كذلك لهذا  تحديد -4
 اإللمام .
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ن البياناط المت لئة بمحفظة التأمي عيتحديد التوزيع االحتمالي المناسب يتميز بتلخيص جم -5
 ككل في شكل نموذج كمي واحد .

تحديد عدد الوثا ق وحتى يمكن تحديد التوزيع االحتمالي المناسب ل دد الخسا ر ال بد من 
الم رضة للخ ر ل ام كامل ثم تحديد عدد الخسا ر ، ويتم تحديد الزمن الم ر  للخ ر 

 72باستخدام ال ريئة األرب ة وعشرينية . 
 

  انتهاء التأمين ضد الحريق
 ينتهي التأمين ضد الحريق في الحاالط التالية :

منه ، وفي هذه الحالة فإنه إلغال البوليصة من قبل المؤمن له بناًل على  لب خ ي  .1
 يسترجع من الئس  الذي دف ه جزًل م ينًا  بئًا لنسبة المدد الئصيرة .

يومًا من  إلغال البوليصة من قبل شركة التأمين بشر  أن تخ ر المؤمن له قبل ثالثين .2
ن ، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد جزل من الئس  يتناسب مع الفترة الباقية متاريخ اإللغال

 73التأمين .

عند انتهال الوثيئة وعدم تجديدها بواس ة المؤمن له ، ومدة سريان بوليصة التأمين ضد  .3
نتها ها التأمين وتصبح األقسا  إالحريق في ال ادة تتراوح بين سنة وخمس سنواط ، ينتهي ب

 المحصلة من حق الشركة .

له تنتهي بالتئادم ب د  ولية المؤمن عن الخسا ر التي تلحق المؤمنالتئادم حيث أن مسؤ  .4
ثالث سنواط من علم المؤمن له بهذه الخسا ر . حيث تنص بوليصة التأمين ضد الحريق على 
أنه تبرأ ذمة الشركة من دفع قيمة الخسا ر أو األضرار الناجمة عن الحادث ب د انئضال ثالث 

 74مت لئة بالم البة.سنواط من علم المؤمن له به، مالم تكن هناك خبرة أو دعوى قضا ية قا مة و 

 75خر غير خ ر الحريق المؤمن منه.ؤمن عليه هالكًا كليًا بسبب خ ر آهالك الشيل الم .5

 
ضد الحريق أهمية كبيرة فهو ي تبر من أهم أنواع التأمين من خالل ما سبق ، برأينا فإن للتأمين 

حيث يسهم في المحافظة على  التي تئدمها شركاط التأمين من وجهة نظر الفرد و المجتمع
الثرواط و الممتلكاط المنئولة وغير المنئولة من أخ ار الحريق و االنفجار و غيرها الكثير من 
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وعلى شركاط التأمين أن تولي هذا الفرع أهمية خاصة لما له من تأثير على المركز  األخ ار ،
من  أن هذا النوعوخاصًة من قبلها  المالي لها نظرًا لضخامة مبالغ التأمين و الت ويضاط المسددة

التأمين يئوم على االعتبار الشخصي في اختيار شركاط التأمين لألشخاص التي ترغب بالت اقد 
 م هم .

ويتوجب على شركاط التأمين ت وير وثا ق تأمين الحريق بشكل يتناسب مع حاجاط ورغباط 
ًا لما تمليه مت لباط النواحي جميع المؤمنين لهم ووفئًا لمت لباط المجتمع المتجددة وفئ

وفي نفس الوقط ت ديل أس ار التأمين باستمرار نظرًا لت ور ال وامل االقتصادية في البالد .
المزيدة للخ ر فال بد من أن يتناسب س ر التأمين مع درجة الخ ر المحي ة بالخ ر باإلضافة 

 . إلى أخذ التغيير في األس ار و الضغو  التضخمية ب ين االعتبار
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 نيالمبحث الثا
 أساليب الوقاية والمنع في التأمين ضد الحريق

 ًا كبيراً ال الم وزيادة عدد السكان وت دد االبتكاراط ازدياد يالصناعي فصاحب التئدم التكنولوجي و 
عن عدد من الوسا ل و ا اض ر الدول الصناعية إلى البحث مم، في حوادث وأخ ار الحريق 

نئاذ و اعتبرتها من األمور التي تتصل  فال واإلمكافحة الحرا ق و اإلاألساليب التي تكفل 
بدعا م اقتصادياتها وخاصة أن الصناعاط في الوقط الحاضر تت لب إدارتها المزيد من است مال 
البخار و الغازاط تحط الضغ  و المواد الملتهبة كالوقود المست مل في الصناعة ومواد خام قابلة 

يج ل نشوب   ومن أمثال ذلك ،ل األلياف الهشة كالئ ن و الحرير والصوف لالشت ال بسرعة مث
الحريق كبير االحتمال ، وهي بذلك تهدد ثرواط األفراد مما يؤدي في النهاية إلى فئد جزل كبير 

  76من االقتصاد الئومي .
األفراد ولحماية ثرواط األفراد والتي ت تبر بمثابة حماية لالقتصاد الئومي فئد تضافرط جهود 

وشركاط التأمين و اتحاداط التأمين و الدولة في محاولة لمواجهة هذه الخسا ر من خالل الحد 
من م دل تكرار هذه الحوادث وو أتها في حالة حدوثها وذلك من خالل وسا ل الوقاية و الحد 

والشخصية  لتأثير على كل ال وامل الموضوعيةمن خسا ر الحريق والتي يمكن من خاللها ا
 لخ ر .ل

ويمكن ت ريف وسا ل الوقاية و الحد من خسا ر الحريق بأنها " تلك الوسا ل و التركيباط و 
الحوادث أو تخفي  وقوع الئوانين التي تؤدي إلى منع اللوا ح والت ليماط و إلجرالاط و األدواط و ا

  77م دالط تكرارها أو تخفي  قيمة الخسارة في حالة حدوثها أو األثنين م ًا ".
حاول التوسع في هذا الئسم من خالل التركيز على ألهمية الوقاية من الحرا ق سوف ن راونظ

 النئا  التالية :
 أواًل : تأثير وسا ل الوقاية و الحد من خسا ر الحريق على ال وامل المساعدة للخ ر .

 األسس ال امة للوقاية من الحريق وتجنب كوارث الحريق .ثانيًا : 
 الوقاية و الحد من خسا ر الحريق.ولية ؤ مس ثالثًا :

 راب ًا: نماذج من أساليب الوقاية و الحد من  خسا ر الحريق .
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 ئر على العوامل  المساعدة للخطر تأثير وسائل الوقاية والحد من الخسا
  الخسارة من الم روف أن عوامل الخ ر تتحدد في بندين هما احتمال وقوع الخ ر وحجم 

حسابهما بناًل على خبرة الماضي ، وبت بيق قانون األعداد الكبيرة يمكن المتوق ة ، والذي يتم 
 الوصول إلى تئديراط وفرو  نظرية تتفق مع الواقع .

يترتب على وجودها أن تختل مل عوامل أخرى موضوعية أو شخصية يتدخل في هذه ال والكن 
تخفيضه ، ولكن يمكن التحكم هذه الحساباط وعدم الوصول إلى التكلفة الدقيئة للخ ر وص وبة 

والتأثير بهذه ال وامل من خالل وسا ل الوقاية ومنع الخسا ر من ناحية وعن  ريق الئوانين 
 الرادعة من ناحية أخرى .

 
 تأثير وسا ل الوقاية والحد من خسا ر الحريق على ال وامل الموضوعية للخ ر : -1

تدخل في تركيب الشيل موضوع التأمين  ويئصد بال وامل الموضوعية تلك ال وامل المادية التي
أو تحي  به مما يؤدي إلى زيادة م دل تكرار الخسارة أو إلى زيادة حدتها في حالة حدوثها أو 

 إلى زيادة االثنين م ًا .
وكمثال عليها استخدام األخشاب في بنال المنازل ، زيادة سرعة الرياح أثنال الحريق ، بنال 

ومجال استخدام ، يرها من ال وامل التي من شأنها زيادة درجة الخ ورة األبراج عالية االرتفاع وغ
وسا ل الوقاية والحد من الخسا ر محدود جدًا هنا كأن يتم استخدام مواد أخرى غير األخشاب في 

يد ة من خالل قوانين البنال أو التشدالبنال ، وعمل مصداط للرياح و الحد من بنال األبراج ال الي
 ناط مياه وساللم للحريق .على توفير خزا

 
 :تأثير وسا ل الوقاية والحد من خسا ر الحريق على ال وامل الشخصية الالإرادية للخ ر -2

مجموعة ال وامل الناتجة عن تدخل اإلنسان  ال وامل الشخصية الالإرادية للخ رويئصد ب
الالإرادي من خالل إهماله أو تئصيره وعدم ال ناية من كافة األشخاص المحي ين بالخ ر والتي 

 .أو االثنين م اً تؤدي إلى زيادة م دل تكرار الخسارة أو زيادة حدتها في حال حدوثها 

و ترك ب   أسالك الكهربال مكشوفة ، أو وكأمثلة عليها التدخين مع عدم االهتمام بمخلفاته ، أ
الوقاية والحد  استخدام وسا لازل ...الخ ، وهذه ال وامل مجال استخدام الغاز ال بي ي في المن

وذلك من خالل ال ناية و االهتمام بمخلفاط السجاير وعدم ترك األسالك من الخسا ر فيها كبير 
 مكان لتئليل درجة الخ ر .الكهربا ية مكشوفة وما إلى ذلك التدخل بئدر اإل
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 تأثير وسا ل الوقاية والحد من خسا ر الحريق على ال وامل الشخصية اإلرادية للخ ر : -3

مجموعة ال وامل الناتجة عن تدخل اإلنسان اإلرادي ال وامل الشخصية اإلرادية للخ ر ويئصد ب
ة المؤمن له أو من خالل اإلهمال الشديد الذي يصل إلى ال مد أو إحداث الضرر سوال بواس 

 خرين للحصول على منافع م ينة .بواس ة األ
وهذه ال وامل يمكن لوسا ل الوقاية و الحد من خسا ر الحريق أن تحد منها بدرجة كبيرة جدًا 

أو من خالل وثيئة  والت وي  سوال بواس ة الئوانين المدنية والجنا ية التي ت اقب بالحبس
التأمين نفسها والتي تنص على فئد المؤمن له أو المستفيد لحئه في الت وي  إذا ثبط تدخله 

 78بشكل مباشر أو غير مباشر بالحريق .
 

 ة من الحريق وتجنب كوارث الحريق األسس العامة للوقاي
 ل منها وضع تصميم صناعي منع حدوث الحريق من خالل استخدام ال ديد من الوسا -1

األمنة وكذلك تنظيم ال ملياط الصناعية و إجرال الصيانة مناسب واستب اد ال ملياط غير 
 المستمرة و الدورية ومراقبة األمن الصناعي .

الوسا ل التي تكفل االكتشاف المبكر للحريق فور وقوعه للت امل م ه فورًا وضع الترتيباط و  -2
 لمبكر للحريق و األنذار به .ويشمل ذلك نظم االكتشاف ا

ومنع انتشاره وذلك من خالل وجود مصادر مياه بالموقع وحنفياط حريق  الحريق تحديد -3
بمواصفاط محددة ورشاشاط إ فال تلئا ية و ال فاياط اليدوية وغيرها من وسا ل اإل فال 

 المناسبة والئريبة من الموقع .

خارج ب خارج عن اإلرادة وذلك بتوفير متوفير تدابير النجاة عند حدوث الحريق ألي سب -4
 نئاذ األفراد عند الخ ر .النجاة إل

وجود جهاز متخصص لمواجهة الحرا ق من خالل عمل دراسة وافية للمواقع المختلفة  -5
  لتغ ية هذا  وما تت لبه من أفراد وم داط الزمة كن الخ ورة المؤمن عليها و تحديد أما

 79الموقع. 

 
 ولية الوقاية والحد من خسائر الحريق ؤ مس

من الم لوم أن الخسا ر الخاصة التي يت ر  لها الفرد أو مشروع م ين أو تلك ال امة التي  
يت ر  لها ق اع كبير من المجتمع تؤثر في النهاية على الثروة الئومية للدولة وعلى الثروة 
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ولية في الوقط الحاضر ؤ يجة لذلك فإن المسال المية وفئد ألحد الموارد التي تتميز بالندرة ، ونت
األفراد و الجماعاط والمنظماط اإلقليمية أو يرة وال بد من أن يتكاتف الجميع ولية عامة وخ مسؤ 

وليته في البحث عن أفضل السبل لمواجهة الخسا ر ؤ ال المية كل في حدود اختصاصه ومس
بتخفي  م دالط تكراره أو بتخفي   المترتبة عن الحريق و أفضل السبل للحد من خسا ره سوال

 حجم الخسا ر في حال حدوثها .
ر الحريق تئع على الجهاط ولية عن الوقاية و الحد من خسا ؤ ويمكن الئول أن عبل المس

 :التالية
 شركاط التأمين . -1

 اتحاداط التأمين . -2

 الدولة . -3

 أصحاب وحداط الخ ر أفرادًا كانوا أو شركاط أو هي اط . -4

 الهي اط ال المية .المنظماط و  -5

 توضيح دور كل جهة من هذه الجهاط وفيما يلي
 
 شركات التأمين: -1

ولية كبيرة فيما يت لق بوسا ل الوقاية و الحد من خسا ر ؤ تئع على عاتق شركاط التأمين مس
 الحريق تتجسد في النئا  التالية :

  صين في شركاط الفنيين المتخص على اإلنشا ية الم روضةدراسة التصميماط الهندسية و
بدال مالحظاتهم وتئديم توصياتهم بشأن الالتأمين لدراستها و  مواد المستخدمة في بنا ه و ريئة ا 

وضع اآلالط ، وموقع المصنع وتفادي إتجاه الرياح لما له من دور كبير في زيادة حجم الخسا ر 
اكن لتركيبها و أخيرًا أنسب األموسا ل الوقاية و  ثحدالناتجة عن الحريق ، ثم التوصية باستخدام أ

 دراسة مراحل االنتاج المختلفة و تحديد األخ ار المئترنة بكل مرحلة .

  تئديم توصياط للمنشأة الئا مة و المستمرة و التي ترغب في الحماية التأمينية حيث يترتب
في على تنفيذ المنشأة هذه التوصياط قبول التأمين أو رفضه ، وتت لق هذه التوصياط أما بت ديل 

المبنى أو ت ديل في أوضاع التركيباط ومدى توافر ال دد الكافي من حنفياط الحريق و كفالة 
تشغيلها أو اتباع أساليب أكثر كفاية تساعد على تسهيل عملية اإل فال عند نشوب الحريق و 

 نئاذ ... الخ .تساعد على تسيير عملياط اإل
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 الدوري على و  وذلك من خالل التفتيش المستمر مراقبة تنفيذ التوصياط أثنال سريان ال ئد
 اآلالط و الغالياط و أجهزة الضغ  و أجهزة الوقاية و الحد من خسا ر الحريق .

  أيضًا و  ، الدراساط المت لئة بوسا ل الوقاية و الحد من خسا ر الحريقاالهتمام بالبحوث و
الدول  ل حدوثه ، وفي ب  الحريق في حامن و كيفية مواجهة نتاج األالمت لئة بأساليب اإل

بدورياط وفرق إنئاذ الستخدامها في إ فال الحرا ق  المتئدمة تحتفظ شركاط التأمين في الخارج 
 وقد أصبحط هذه الفرق من الوظا ف األساسية لئسم الحريق في شركاط التأمين .

 

 اتحادات التأمين: -2

 الحد من خسا ر الحريق من خالل :تل ب اتحاداط التأمين دورًا هامًا فيما يت لق بالوقاية و 
  ت ميق مفهوم مبدأ الوقاية من الحريق عن  ريق الدراساط و األبحاث المتصلة والمستمرة

 ألحدث وسا ل الوقاية و التحكم في قيمة الخسا ر ومحاولة ت وير هذه الوسا ل باستمرار .

  الدوري على المنشآط ين وظيفته الئيام بالتفتيش الفنيين المختصتكوين فريق من الخبرال
ة الحريق للتاكد من تنفيذ شرو  وتوصياط االتحاد و التحئق من سالمة و كفالة أجهزة مكافح

عن المنشأة و التوصياط بشأنها ويرفع التحاد  اً ،وسالمة برامج صيانتها ، ثم ي د الخبرال تئرير 
 مع أع ال صورة عنه للمنشأة لتنفيذ ما به من توصياط .التأمين 

  المشورة والنصح في حالة قيام المنشأة بإجرال أي توسع في برامج ووسا ل الوقاية تئديم
مميزاط في الشرو  و األس ار ، نظرًا ألن العلى التخفيضاط و وذلك حتى تتمكن من الحصول 

االهتمام بهذه الوسا ل يرفع من درجة األمان ، ويؤثر على درجة الخ ر حتمًا فتنخف  تب ًا 
 ق .لذلك خ ورة الحري

 
 الدولة : -3

من الم لوم أن أي خسارة تت ر  لها إحدى المنشآط ال امة أو الخاصة سوف يؤثر على 
الموارد ال بي ية التي تتسم بالندرة لذلك دولة بسبب ضياع الثروة الئومية و االقتصاد الئومي لل

 ولية الدولة من خالل النئا  التالية :  ؤ تتجسدد مس

  حدث وسا ل الوقاية والمنع لحماية ثرواتها ال بي ية وذلك من خالل أاالهتمام باستخدام
و إنشال مراكز أبحاث داط منع الصواعق متكاملة من وحداط إ فال الحريق وم  شبكاطإنشال 

 للزالزل والبراكين لتحديد أماكنها .
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 ة تنفيذ توصياط أجهزة الوقاية التي تكونها اتحاداط التأمين وذلك بشأن المرافق ال ام
فق المياه ومراعاة ب   التوصياط عند تخ ي  وبنال المدن وعند تحديد منا ق اوخاصة مر 

 تجم اط ب   الصناعاط .

  سن الئوانين و التشري اط المختلفة المنظمة لوسا ل الوقاية و الحد من الخسا ر واألضرار
ب مراعاتها عند في المجتمع سوال كانط هذه التشري اط و الئوانين تت لق بإجرالاط وقواعد يج

  80حيتا ياط آمن داخلية أو غيرها .االبنال أو التشييد أو تكوين المشروعاط أو اإللزام ب

 

 أصحاب وحدات الخطر أفرادًا كانوا أو شركات أو هيئات: -4
الوقاية و الحد من خسا ر بولية كبيرة فيما يت لق ؤ يئع على عاتق صاحب وحدة الخ ر مس

 أهمها :الحريق وذلك ل دة أسباب 
  كل تفصيالته ومداخله ، هو أقرب  رف بالنسبة للشيل موضوع التأمين و أكثر من ي رف

للخ ر و الظروف المحي ة  زيدةول من ي لم بأي تغيير ي رأ على ال وامل المكما يكون أ
 بالشيل موضوع التامين .

 وف يحصل هو المستفيد األول من وسا ل الوقاية و الحد من خسا ر الحريق نظرًا لما س
 عليه من تخفي  في الئس  مئابل تركيب هذه الوسا ل .

 تخفي  حجم الخسارة  ة الحريق عند حدوثه مما يؤدي إلىله دور أساسي في مئاوم
 المتوق ة .

 لتلف سوال است اع أن ي يد الضرر النفسي الذي سوف يت ر  له نتيجة ت ر  ممتلكاته ل
لو حصل على ت وي  كامل عن خسا ره المادية لى أصله أو است اع استبداله ، حتى الشيل إ

 .فإنه لن يست يع الحصول على أصل بمواصفاط األصل المفئود

  التي يندر أن يكون المؤمن له الخسا ر غير المباشرة و أهمها خسا ر التوقف عن ال مل و
 من عليها و التي سوف يتحملها في حالة حدوث الحريق .قد أ

 
 العالمية :المنظمات و الهيئات  -5

هناك ال ديد من المنظماط و الهي اط ال المية منها اتحاداط التأمين ومنظمة األمم المتحدة حيث 
 تل ب دورًا كبيرًا في مجال الوقاية و الحد من خسا ر الحريق وذلك من خالل :
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  ت ليماط األمن و السالمة المت لئة بحماية ال نصر البشري و التي تشتر  ضماناط م ينة
ال سوال بإجرالاط ال مل أو بأجهزة الوقاية أو بتوافر ال الج أو بالمالبس الواقية من الحريق لل م

 باإلضافة إلى حماية الممتلكاط .

  المؤتمراط الدولية التي تهتم بتحسين  رق ال مل لحماية الممتلكاط األبحاث والدراساط و
 81لى .المادية و البشرية كما تهتم بإجرالاط و أماكن التخزين المث

 
 الوقاية و الحد من خسائر الحريق نماذج من أساليب 

 من أهم نماذج الوقاية و التي يمكن من خالل استخدامها التخفيف من حدة خسا ر الحريق :
م أ وسا ل و أجهزة إ فال الحريق : ويئع عبل هذه األجهزة على المنشأة سوال أكانط كبيرة -1

حصولها على خصوماط و تخفيضاط في قس  صغيرة صناعية أم تجارية وذلك في نظير 
التأمين نتيجة استخدامها ، ويختلف نوع وعدد هذه الوسا ل حسب نشا  وحجم كل منشأة وتتمثل 

 هذه الوسا ل :

  حنفياط وخرا يم الحريق : وت تبر أفضل وأرخص األجهزة وذلك إلمكانية استخدامها من
 قبل الشخص ال ادي في حال نشوب الحريق .

  ، مضخاط ثاني أكسيد الكربون : وتست مل في إ فال األشيال الثمينة التي تتلفها المياه
 و الم روضاط و المستنداط وغيرها . كالتحف

 : السوا ل ال يارة الدهون و وتست مل في حرا ق المواد البترولية و  مضخة ذاط سا ل رغوي
 السري ة االلتهاب .

  مواسير مياه ت مل تحط ضغ  عال .رشاشاط المياه التلئا ية : وهي عبارة 

 ن حيث بمجرد نشوب الحريق ت مل بشكل رشاشاط المياه اآللية : وت تبر األفضل حتى األ
 وتوماتيكي على إخماد النار .أ

 . 82خزاناط مياه إضافية ذاط ضغ  عال 

 اإلحتيا ياط و الت ليماط المت لئة بالحريق: -2

جرالاط التي تستخدمها كل منشأة حسب  بي ة اإليد من الت ليماط و اإلحتيا ياط و هناك ال د
نشا ها حتى تحد من م دالط تكرار الحريق و أيضًا لتخفي  حجم الخسا ر الناتجة عنه في 

 حال حدوثها ومنها :
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 . االهتمام في مباني الشركاط و المصانع بالمواصفاط والمواد المئاومة للحريق 

 . ت دد منافذ الخروج وساللم الحريق و ال وارئ 

 هور الدخان أو الحريق .ام أجهزة التنبيه و اإلنذار عند ظاستخد 

  ت ليماط وبرامج عن ال رق ال لمية و اإلجرالاط السليمة الواجب إتباعها عند تخزين أو
المواد تامة الصنع و الوقود و ال دد و األدواط حتى يمكن تجنب أي سبب د الخام و ترتيب الموا
 للحريق .

  ي لجميع ال املين عن الخ واط الواجب إتباعها عند نشوب الحريق .إجرال التدريب الدور 

 . توضيح كيفية تشغيل وسا ل اإل فال من خالل ت ليماط مكتوبة ... إلخ 

 إدارة مستئلة للحريق : -3
الصناعة التي تت لق بمواد مجال المنشآط الكبيرة أو التي ت مل في بم ظم الشركاط و  يوجد

م خاص بالحريق لها عمال وفنيين مؤهلين ومدربين بشكل جيد على سري ة االشت ال إدارة أو قس
ط على عملية اإل فال و الفحص الدوري لألجهزة للوقوف على مدى كفالتها و إدخال أي ت ديال

و يكون عمالها متواجدين على فيما يت لق باألجهزة الحديثة لإل فال إجرالاط أو مراحل ال مل أو 
ا تئليل م دل تكرار حوادث الحريق من ناحية وتئليل حجم ، كما من شأنهساعة  24مدار 

 83الخسا ر المتوق ة من ناحية أخرى ، ويئع عبل تكلفة هذه اإلدارة على الشركة نفسها .
من خالل ما سبق ، وبرأينا فإن لوسا ل الوقاية و الحد من الخسا ر دور كبير في منع وقوع 

قيمة الخسارة في حال حدوثها وذلك من خالل الحوادث أو تخفيف م دالط تكرارها أو تخفيف 
اط دحتأثيرها على ال وامل الموضوعية و الشخصية للخ ر ، وال بد من تضافر جهود أصحاب و 

الخ ر و شركاط و اتحاداط التأمين و الدولة و المنظماط و الهي اط الدولية كاًل بحسب 
االكتتاب على أية أخ ار مهما اختصاصه في الس ي إلى ت بيئها وعدم قبول شركاط التأمين 

كان نوعها وحجمها ما لم تتوافر في األماكن المراد التأمين عليها هذه الوسا ل من أجهزة ووسا ل 
يرها من الوسا ل التي تحدثنا عنها سابئًا مما يسهم في الحد من م دالط تكرار غاإل فال  و 

من الم لوم أن أية خسا ر عامة الحريق وتخفي  حجم الخسا ر الناجمة عنه في حال حدوثه ، ف
الموارد االقتصادية هاية على الثروة الئومية للدولة وتؤدي إلى فئدان ألحد نأم خاصة ستؤثر في ال

 ندرة .التي تتميز بل
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 المبحث الثالث
 الحريق ضد تأمينالإجراءات المطالبة وتقدير الخسائر والتعويض في 

ت تبر عملية  تسوية الم الباط عصب أعمال شركاط التأمين ومن أهم األمور سوال بالنسبة 
للمؤمن له أو للمؤمن على حد سوال. ويتوقف على اتمام التسوية ال ادلة لجميع األ راف الرضا 
التام و الثئة من جانب المستأمنين ، حيث ت تبر عملية تسوية الم البة المحك األساسي بينهم 

ألنه إذا حصل ، ن المؤمن ومن خالل نتيجتها يمكن الحكم على المؤمن و التأمين م ًا وبي
المؤمن له على ت وي  عادل استمر في التأمين عند حلول تاريخ تجديده ودفع الئس  برضا تام 
مع جذب جمهور أكبر من  البي الخدمة التأمينية للشركة ، وما يترتب على ذلك من استئرار 

 وزيادة في أرباحها.شركاط التأمين وم دالط خسا رها  في نتا ج
ذا نظرنا إلى األقسا  سنجد أنها   وتتم هذه التسوية في أقسام الت ويضاط في شركاط التأمين ، وا 

حيث توجد من الئا م بتحديد الئس   تتحدد ب ريئة شبه آلية ثابتة و مستئرة ال تحتاج لمهارة وخبرة
واع األشيال المؤمن عليها وحدود الخصم التي يمكن منحها محدودة ، حاليًا ت رفة لكل نوع من أن

الئا م ب ملية التسوية أو أما تحديد الت وي  المستحق فيتوقف بشكل كلي على الموظف الفني 
عناية فا ئة وخاصة من ناحية  مالمنتدب لذلك يجب أن تولى شركاط التأمين هذه األقساالخبير 

ال الية ف لى أساس قراراط هؤالل األفراد تتحدد  ط و الخبراطالاالفنين المتخصصين ذوي الكف
  84بها .  الثئة التي تتمع نتا ج أعمال شركاط التأمين و
حاول التوسع في هذا الئسم من ة الم البة وسداد الت ويضاط سوف نونظرًا لألهمية الكبرى لتسوي

 خالل النئا  التالية :
 م الباط.أواًل : المراحل األساسية لتسوية ال

 أنواع الت وي  الذي تسدده شركاط التأمين في حال وقوع حادث الحريق .ثانيًا : 
 ثالثًا : أسس تسوية الت وي  .

 راب ًا : فترة الت وي  .
 خامسًا : األسس ال امة لتئدير خسا ر الحريق .

 سادسًا :  رق تئييم خسا ر الحريق .
 المؤمن عليها لسداد الت وي  . ساب ًا : الئواعد ال امة لتئدير قيم األشيال

 ثامنًا :تسوية خسا ر الحريق  بئًا لمبدأ المشاركة في حال الوثا ق التي تخضع لشر  النسبية .
تاس ًا : تسوية خسا ر الحريق  بئًا لمبدأ المشاركة في حال الوثا ق التي ال تخضع لشر  

 النسبية .
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 المراحل األساسية لتسوية المطالبات 
 :تمر عملية تسوية م الباط تأمين الحريق بثالث مراحل ر يسية 

 
 خطار عن الحادثالمرحلة األولى : اإل

 له عندما تت ر  الممتلكاط المؤمن عليها لحادث الحريق الذي يؤدي إلى خسارة فإن المؤمن
البياناط تئوم بفتح ملف للحادث ويئوم المؤمن له بإستيفال لخ ار شركة التأمين بالحادث إيئوم ب

خ ار عن الحادث وعليه تأييد الم البة التي تئدم بها كافة المستنداط الموجودة بنموذج اإل
 :  الالزمة وذلك وفق ما يلي

خ ار الفوري المؤمن له في حال نشوب الحريق اإليتوجب على  االبالغ عن الحادث : .1
لشركة أو من خالل لشركة التأمين سوال عن  ريق وكيل التأمين المت اقد من خالله مع ا

ق بالمركز الر يسي .أو االتصال بأحد مكاتب االتصال المباشر مع قسم تسوية ت ويضاط الحري
حد مندوبيها وذلك حتى تتمكن شركة التأمين من إجرال المسح وجمع الشركة بالمحافظاط أو أ

مكن م ه إثباط دلة الالزمة لخ ر الخسارة في الوقط المناسب ، وال بد من أن يتم ذلك بشكل ياأل
أن الشركة قد أخ رط بالحادث . ويجب أن يحدد المؤمن له أسباب الحريق وحجم الخسا ر 

 المبد ية من وجهة نظره .

يئوم الموظف بئسم ت ويضاط الحريق بفتح ملف خاص للم البة و  فتح ملف الحادث : .2
إلى  مت لئة بالحادثإع ا ه رقم متسلسل يحفظ فيه جميع المراسالط و التئارير و المستنداط ال

أول شيل يوضع فيه هو وثيئة التأمين ضد الحريق حتى ي لع هذا أن تتم تسويته بشكل نها ي و 
الموظف على البياناط التي تهمه فيها مثل رقم الوثيئة ، تاريخ بدل وانتهال التأمين وكي يتأكد أن 

أنه غير مؤمن يئة و الوثتاريخ وقوع الحادث هو خالل فترة التأمين وسبب الحادث مغ ى بموجب 
 لدى شركاط أخرى وغيرها من الم لوماط الهامة .

لم المؤمن له أو من تسي خطار عن الحادث )نموذج المطالبة (:استيفاء بيانات نموذج اإل .3
ياناط هامة تساعد ستيفال بياناته وما يؤيدها والذي يحتوي على بينوب عنه نموذج م بوع إل

تمام عملية التسوية مثل ساعة وتاريخ وقوع الحادث وأسبابه ا الت ويضاط فيالفنيين في قسم 
تكلفة األصل واستهالكها تلكاط التي تأثرط بالحادث وس ر دط إلى وقوعه والممأوالظروف التي 

 ، والئيمة قبل الحادث مباشرة ، وغيرها من البياناط الهامة .
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عئب تئديم نموذج  يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه تأييد المطالبة بالمستندات  : .4
اإليصاالط وأي مستنداط أخرى مستنداط و التصميماط و الدفاتر و خ ار تئديم كافة الاإل

ضرورية مما ت لبها شركة التأمين لتأييد الم البة وحادث الحريق وسببه ونتا جه ، وذلك خالل 
لحادث أو أي مدة أ ول تمنحها له الشركة كتابًة مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ و قوع ا

. ويتحمل المؤمن له النفئاط الخاصة باستخراج هذه المستنداط وفي حالة هالكها يلتزم المؤمن 
باستخراج غيرها، وقد تكتفي الشركة بفحص سجالط المؤمن له ومستنداط الئيد في سجالته  له

 85. إذا كان المؤمن له ذو سم ة وتاريخ تأميني جيد

 

 المرحلة الثانية : الدراسة والمعاينة  
حيث يجري الموظف الفني المختص في قسم الت ويضاط فحصًا مكتبيًا  فحص المعاينة : .1

للم البة كخ وة أولى للتأكد من أن البياناط الواردة بنموذج اإلخ ار م ابئة لبياناط الوثيئة مثل 
، األشيال التي لحئها الضرر مغ اة  اسم الم الب بالت وي  ، مكان وتاريخ وقوع الحادث

الوثيئة سارية المف ول وقط الحادث أم ال ، و أيضًا تحديد ما كانط وليصة، وما إذا ببموجب ال
يال حتى يمكن ت بيق قاعدة المشاركة ، شإذا كانط هناك تأميناط أخرى ضامنة لنفس األ

لحادث وتتبع اسمه وعنوانه و ولية من الغير عن اؤ إلضافة إلى تحديد ما إذا كانط هناك مساب
ولية المدنية حتى يمكن م البتها بما تسدده من ؤ الشركة التي قد يكون قد أمن لديها من المس

 ت وي   ....الخ .

نتئال فورًا إلى مكان يئوم الموظف المختص بئسم الت ويضاط باال المعاينة الميدانية : .2
  تتلخص  بإجرال الم اينة همية هذه المبادرة أو  الم اينة المبد ية للحادث .  ث إلجرالوقوع الحاد
 فيما يلي :

  الت رف على أسباب الحادث في الوقط المناسب قبل أن يفئد م المه وهل هناك متسبب في
خ ار الحريق حتى يمكن ت بيق حق الشركة في الحلول و   قسم الئضايا .ا 

 راد و اإلدالل إلى من أو السل اط مع مختلف األفحضور التحئيق الذي يجريه رجال األ
 إدارة الشركة بأية م لوماط هامة يكون الم اين قد حصل عليها .

 ف وقيمته و ريئة م الجة الحصر األشيال التالفة عن السليمة وجردها وتحديد نسبة الت
 مخلفاتها.
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 اية الالزمة لمنع تفاقم الضررإنئاذ المخلفاط و المحافظة عليها وعمل الوق . 

  للتأكد من مدى كفاية مبلغ التأمين بالت اون مع المؤمن له .جرد محتوياط المكان 

 . التأكد من قيام المؤمن له بواجبه لمنع انتشار الحريق و المحافظة على الممتلكاط 

 ب د ذلك يتئدم الموظف بتئرير الم اينة المبد ية إلى رؤوسا ه وهنا نكون أمام حالتين  : 
a. وظروف الحادث  بي ية ال سارة الناتجة محدودة ذا كانط الخحالة الم الباط البسي ة : إ

أو ممتاز. تكتفي الشركة  لبس فيها والبياناط الواردة بم البة ال ميل صحيحة وتاريخه التأمين جيد
جرال وتئوم بالتسوية النها ية للحادث وسداد الت وي  المستحق فورًا وبذلك توفر جهدًا بهذا اإل

 لم البة .ونفئاط قد تفوق في تكلفتها  قيمة ا

b.  حالة الم الباط الجسيمة : إذا كانط الخسارة كبيرة وتم االتفاق بين ال رفين فهنا ال توجد
ى مشكلة وت امل م املة الم البة البسي ة ، أما إذا اختلف ال رفان على سبب الحادث أو عل

جرال إل حتاج شركة التأمين لفترة  ويلةقيمة الخسارة أو قيمة الشيل موضوع التأمين ، فهنا ت
التسوية سوال عن  ريق الفنيين المختصين في قسم الت ويضاط أو عن  ريق انتداب أحد خبرال 

شراف و الرقابة ، حيث يئوم الخبير بزيارة المسجلين بهي ة اإلو  الخارجين الم اينة وتسوية الخسا ر
بالحادث وظروفه يجمع فيها الحئا ق و الم لوماط المت لئة  بد يةموقع الحادث و إجرال م اينة م

وخسا ره وي د تئريرًا أوليًا يبين فيه أسباب ومدى الضرر كتئرير مبد ي يرسله للشركة . ب د ذلك 
يئوم باستكمال بياناته وم لوماته وي د التئرير النها ي متضمنًا التسوية النها ية للخسا ر ومدى 

إذا كان هناك مشاركة في ولية الشركة ب د ت بيق شر  النسبية وحصة الشركة من الت وي  ؤ مس
التأمين .فإذا وافق المؤمن له والمؤمن على رأي خبير الم اينة وتسوية الخسا ر يتم سداد 

ذا رف   حدهما رأيه فيتم اللجول إلى شر  التحكيم حيث يختار كل منهما محكمًا أالت وي  ، وا 
مسا ل التي يختلفان و على المحكمين قبل بدل عملهما اختيار محكم ثالث للفصل بينهما في ال

ب د إنتهال المحكمين من  عليها وليس من حق المؤمن له رفع أية دعوي قضا ية على الشركة إال
 86عملهما أو انئضال ستة أشهر من ت يين المحكمين دون الفصل في النزاع .

 
 المرحلة الثالثة :  التسوية النهائية وسداد التعويض 

االتفاق على مئداره  وي  و له على استحئاق المؤمن له للتب د االتفاق بين المؤمن و المؤمن 
 فإن هناك عدة خ واط يئوم بها المؤمن حتى يتم قفل ملف الحادث وهي :
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ب د االنتهال من التسوية النها ية ت د الشركة كشف بالتسوية النها ية مرفق  كتاب القبول : .1
كت وي  عن  م ينبئبول سداد مبلغ به خ اب الئبول الموقع عليه من قبل المؤمن له ويت هد به 

على كتاب الئبول فإنها تلتزم بسداد ط الشركة على التسوية النها ية و الم البة ، فإذا وافئ
د م البته أو االستفادة يالت وي  المستحق ما لم يثبط لها استخدام المؤمن له  رقًا احتيالية لتأي

 من وثيئة التأمين يسئ  حئه في الت وي  .

وهنا يوقع المؤمن له أو جميع المستفيدين على مخالصة  ويض المستحق :سداد التع .2
 المستحق  . الت وي نها ية تبرأ ذمة الشركة نها يًا تجاه المستحئين وسداد 

يداع كافة المستنداط وتئارير الخبرال و المخالصة النها ية إيتم  قفل ملف الحادث وحفظه : .3
 يحفظ الملف ب د إجرال اإلخ اراط التالية :المت لئة بالحادث بالملف الخاص بها ثم 

 الوثيئة بئيمة  بالتسوية النها ية حتى يتم تخفي  مبلغ تأمينقسم اإلصدار  خ ارإ
 الت وي  المسدد و ليؤخذ ذلك باالعتبار عند تجديد الوثيئة.

  إخ ار قسم إعادة التأمين بالتسوبة النها ية وحصة الشركة وشركاط التأمين و إعادة
 87.جنبية من الت وي  حتى يتسنى متاب ة هذه الحصص  وتحصيلهاالمحلية واأل التأمين

 

  :في حال وقوع حادث  الحريقأنواع التعويض الذي تسدده شركات التأمين 
يمكن تئسيم الت ويضاط التي تسددها شركاط التأمين إلى المستأمنين في حالة وقوع حادث 

 الحريق إلى:
و ي تسدده شركة التأمين للمؤمن له ذلك الت وي  الذ هو التعويض النهائي المستحق : .1

ناتجة  الم اينة ويكون مئابل خسارة ف ليةالذي يتم تئديره بناًل على تئييم الموظف الفني أو خبير 
عن حادث مغ ى و عئب توقيع المؤمن له على خ اب الئبول و المخالصة النها ية يصبح 

 نها يًا وال يجوز الرجوع أو ال  ن فيه .

أحيانًا تسدد شركة التأمين جزل  التعويض غير المستحق و المسدد على سبيل المنحة : .2
لخسارة بسي ة أو كانط من الخسا ر المحئئة أو الخسا ر كلها على سبيل المنحة إذا كانط ا

غير مغ ى على الرغم من عدم له أو أنها نتيجة لخ ر غير مئصود من المؤمن  نتيجة لخ اً 
الت وي  قانونًا ، وذلك لمساعدته وتخفيف حدة وقع الخسارة عليه و أيضًا  استحئاق المؤمن له

 لتئوية ال القة مع المؤمن له خاصة إذا كان يتمتع بسم ة و تاريخ تأميني ممتاز .

سبًا ال تصبح عرفًا أو حئًا مكت بحيث سدادهاأقسام الت ويضاط عند تئرير ولكن يجب أن تحتا  
تستغل هذه المدفوعاط و تخرج التوق اط الف لية عن الخ   يسري في جميع الحاالط حتى ال 
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المرسومة لها ولذلك يجب أن تئرر هذه المبالغ بحد أقصى لحاالط م ينة وال يجوز تجاوز 
 المبالغ الم تمدة لها اإل بموافئة مجلس اإلدارة حتى ال يسال استخدامها .

: في ب   الحاالط تئوم شركة التأمين  سدد بطريق الخطأالتعويض غير المستحق و الم .3
بسداد الت وي  للمؤمن له ب ريق الخ أ أو عدم االستحئاق أصاًل ولذلك يكون من حئها 

 استرداده وذلك في الحاالط التالية :
  إذا تبين أن الوثيئة غير سارية المف ول وقط حدوث الحريق نتيجة عدم سداد قس  تجديد

 الوثيئة .

 تبين أن سبب الخسارة غير مغ ى أو مستثنى من الوثيئة . إذا 

 . إذا تبين سول نية المؤمن له أو توا ؤه في إش ال الحريق أو المساعدة في حدوثه 

 ول عن الحادث .ؤ إذا تبين أن المؤمن له حصل على ت وي  من الغير المس 

 يزيد عن الئيمة الحئيئية  إذا تبين مبالغة المؤمن له في تئدير الخسارة فيحق لها استرداد ما
. 

 . إذا تبين أن الممتلكاط التي ت رضط للخسارة هي ليسط الممتلكاط المؤمنة 

ال تست يع استرداده منه من له ال يستحئه قانونًا و قد تسدد شركة التأمين ت ويضًا للمؤ  ومع هذا 
 وذلك في الحاالط التالية :

 . إذا كان الت وي  قد سدد عن  ريق المنحة 

  كان الت وي  قد سدد  نتيجة لحكم قضا ي .إذا 

  إذا كان الت وي  قد سدد دون تحئق الشركة من صحة م البة ال ميل أو من صحة
  88الحئا ق أو الم لوماط التي أدلى بها .

 
 اسس تسوية التعويض 

تئوم شركة التأمين بتسوية الت وي  حسب اختيارها ويتوجب على المؤمن له في أي حال  (1
ولين عن الضرر الذي حل بالممتلكاط ؤ عدم التنازل عن حئه في مالحئة المسمن األحوال 
 المؤمن عليها .

تلتزم شركة التأمين في حالة وجود تأميناط أخرى على نفس الممتلكاط المؤمن عليها  (2
بت وي  المؤمن له عن الخسا ر أو األضرار بنسبة المبلغ المؤمن به لديها  لمجموع المبالغ 

 نفس األموال . المؤمن بها على
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ال يجوز أن يكون التأمين مصدر ربح المؤمن له . ولذا تئوم شركة التأمين بت وي   (3
ط أن الممتلكاط مؤمن عليها بأكثر المؤمن له بالئيمة الحئيئية للممتلكاط المؤمن عليها ، إذا ثب

تحمل المؤمن له فأنها ت تبر المؤمن له ضامنًا نفسه بفرق الئيمتين ويأو أقل من قيمتها الحئيئية 
 89في هذه الحالة حصته من الضرر الحاصل بصورة نسبية .

 

 فترة التعويض 
نتاج نتيجة الحادث دمًا كأقصى فترة يئدرها لت  ل اإلك الفترة التي يختارها المؤمن له مئهي تل

و قد تكون أقل مما يجب وعلى ذلك ، وقد يكون هذا التئدير صحيحًا وبذلك تكون الفترة كافية 
لتزام شركة التأمين يتحدد بالت وي  عن ال جز الباقي خالل مدة الت  ل أو ال جز في إفإن 

 اإلنتاج .
وعادة ما يبدأ الت وي  مع مراعاة فترة انتظار تتراوح من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع حسب 

األعمال ويستمر الت وي  من فترة شهر  االتفاق بين المؤمن له من تاريخ وقوع الحريق وت  ل
إلى سنة وذلك حسب  بي ة األعمال وبناًل على اتفاق بين المؤمن و المؤمن له . عادة ما تمنح 

إلعادة الممتلكاط وبنا ها أو ايجاد البديل الستمرار  اإلعدادفترة الت وي  لتجهيز المؤمن له 
م الت وي  أن يستمر المؤمن له ب د الحريق ويشتر  لئيا ، األعمال كما كانط عليه قبل الحريق

 90بممارسة نفس ال مل .
 

 ألسس العامة لتقدير خسائر الحريق ا
المؤمن له عما  ن عئد التأمين ضد الحريق هو عئد ت ويضي ، أي أن المؤمن يلتزم أن ي و أ

أضرار مادية لحئط باألشيال المؤمن عليه بحسب قيمتها الحئيئية و إعادته يلحئه من خسارة و 
إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل حدوث الحادث مباشرة وذلك بشر  كفاية مبلغ التأمين ، 

، فال يجوز أن يكون التأمين ال يضار ولكن يجب أال يستفيد المؤمن له من حدوث الحريق و 
 ر ربح للمؤمن له .بأي حال من األحوال مصد

وبالتالي فإن تئييم الضرر الذي وقع بسبب حادث الحريق  لألشيال المؤمن عليها وكذلك قياس 
قيمة  أساس واحد هومدى كفاية مبلغ التأمين لتغ ية قيمة األشيال وقط وقوع الضرر يبنى على 
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، نوعه  الحادث وفي مكان الحادث دون إضافة أي ربح مهما كان وقوعهذه األشيال وقط 
 لية للخسارة دون الئيمة الم نوية الرمزية ر الت وي  على الئيمة المادية الفباإلضافة إلى اقتصا

 91حسب التئدير الشخصي لصاحب الممتلكاط .
وعادة ما يتم تئييم الممتلكاط المؤمن عليها أكثر من مرة منذ بداية الت اقد وحتى تحئق حادث 

 الحريق كما يلي :
وذلك لتحديد مبلغ تأمين الوثيئة وهذا التئييم  ي تبر من : تئييم الممتلكاط عند الت اقد  .1
ولية كفاية مبلغ التأمين وهو الشخص الوحيد ؤ ولية المؤمن له على اعتبار أنه سيتحمل مسؤ مس

الذي يئرر مئدرته على دفع الئس  وبالتالي هو الذي يتحمل أي أخ ال في تئدير قيمة الشيل 
 التأمين . موضوع

مها يعن تئي والً ؤ و أيضًا ي تبر المؤمن له مس: تئييم الممتلكاط عند تجديد ال ئد سنويًا  .2
ولكن من المالحظ أنه يترك مبلغ التأمين دون ت ديل عند تجديد الوثيئة ، ومن المفضل أن يتم 

موضوع التأمين  تغيير مبلغ التأمين باستمرار عند التجديد بما يتال م مع التغيير في قيمة الشيل
 أو لتصحيح الخ أ في التئدير عند الت اقد حتى يضمن ت ويضًا كاماًل باستمرار .

الممتلكاط على عاتق  ولية تئييمؤ تئييم الممتلكاط عند تحئق حادث الحريق : وهنا تئع مس .3
مدى  مين من تحديدمصاريف وات اب الخبرال وذلك حتى تتمكن شركة التأ بل ويتحملالمؤمن 
الحادث وعلى  وتاريخ مكانالخسا ر الف لية  مبلغ التأمين من عدمه ، و أيضًا تحديد قيمةكفاية 

حتى يتجنب المؤمن  والئيمة الشخصية للمؤمن له  طوليسأساس قيمة الممتلكاط الحئيئية 
 92.حصول المؤمن له على ت وي  أكثر من الالزم فيت مد حدوث الحادث 

 

  :طرق تقييم خسائر الحريق
 ال ديد من ال رق التي تستخدمها شركاط التأمين في تئدير قيم خسا ر الحريق منها :هناك 

يتم تئييم خسا ر الحريق بناًل على الئيمة التي دف تها  : التكلفة التاريخية أو األصلية .1
 المنشأة للحصول على األصل بما في ذلك مصروفاط الشرال والنئل و التسجيل.

ها ال ديد من االنتئاداط أهمها بأن الئيمة التاريخية ت تمد على إال أن هذه ال ريئة وجهط إلي
مستوى األس ار وعلى مدى قدرة المنشأة على المساومة وقط الحصول على الممتلكاط . وهي 
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تختلف كثيرًا عن قيمتها الحئيئية وقط الت اقد ووقط حدوث الخسارة ، باإلضافة إلى أنها ال تأخذ 
 لتئادم لألصل . في اعتبارها االستهالك و ا

ولكن من  حاسبي وبالتالي فإن مبدأ التكلفة التاريخية يصلح كأداة للرب  الضريبي أو التسجيل الم
وجهة نظر التأمين ي تبر أقل المئاييس صالحية ألن التأمين يهدف اساسًا لوضع المؤمن له في 

 نفس الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة . 
وهنا يتم االعتماد على مبدأ التكلفة التاريخية  : يخية ناقصًا االستهالكالتكلفة التار  .2

االستهالك يتم على هذا مخصومًا منه االستهالك المحاسبي كأساس لتئييم الخسا ر . إال أن 
ال قد أساس توزيع تكلفة األصل على المدة التي ينتظر أن يظل خاللها منتجًا وهذا االستهالك 

نظرًا الحتمال ميل المحاسب إلى صل الفني أو ال بي ي الحئيئي لأل يمط بصلة لالستهالك
 . لألصل ، باإلضافة إلى عيوب  ريئة التكلفة التاريخيةالتحفظ و الحي ة دا مًا 

ت تبر هذه الئيمة مؤشرًا إضافيًا لمدير الخ ر كأساس لتئدير الخسا ر  : القيمة السوقية .3
 ي :وقيم األشيال إال أنه ي اب عليها ما يل

  ارتبا  هذه الئيمة بدالة ال ر  وال لب لكل نوع من أنواع الممتلكاط وحسب الظروف
االقتصادية ال امة السا دة وقط التئدير من جهة و الظروف المحي ة بالممتلكاط مثل قواعد 

 التنظيم بالنسبة لل ئاراط من جهة ثانية .

  باإلضافة إلى عدم دقتها ص وبة تحديدها في حالة الممتلكاط ذاط المواصفاط الخاصة .
 بالنسبة لألشيال المست ملة كالسياراط التي تنخف  قيمتها كثيرًا ب د مضي وقط على شرا ها .

يتم تئدير الخسا ر  بئًا لئيمة الممتلكاط المتخذة أساسًا  : القيمة المقدرة لغرض الضرائب .4
اس التئدير الجزافي وعدم لغر  الضريبة ، ولكن ال ت تبر دقيئة ألنها عادة ما تبنى على أس

 توافر المرونة الكافية في تئدير قيمتها لتتال م مع كافة الظروف .

يتم تئييم األصول و الممتلكاط على أساس الئيمة الحالية للدخول  : صلالقيمة الحالية لأل .5
عبارة الئيمة الحالية لألصل في تاريخ التئدير  وتكونالصافية المتوقع أن يدرها األصل مستئباًل . 

صل وذلك على أساس م دل عن مجموع الئيم الحالية للدخول المستئبلية المتوقع أن يدرها األ
صل مستئباًل نفاقها على تشغيل األإخصم م ين وب د استب اد الئيمة الحالية للمصروفاط المتوقع 

ن الئيمة إال أنه ي اب عليها بأ. وتصلح هذه ال ريئة في تئدير قيم الممتلكاط المؤجرة للغير .
الحالية الناتجة تتضمن الخسا ر الغير مباشرة لألصل مثل خسا ر فئد األرباح و هذه الخسا ر 
يجب قياسها منفصلة ألنها ال تغ ى بمئتضى الوثيئة ال ادية ، كما أن هذه الئيمة تتأثر بموقع 
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مبنى و المبنى وكفالة ومهارة الئا مين على إدارة الممتلكاط وهذا يؤثر على قيمة دخل ال
 الممتلكاط .

صل الهالك أو التالف ت تمد ال ريئة على أساس أن األ قيمة إعادة الشيء إلى أصله : .6
يجب إعادة إنشاله بأصل مناظر له تمامًا وت تبر هذه الئيمة هي الخسارة الحئيئية التي تصيب 

 المؤمن له .

إلى حالتها ويرغب  تهاصفاط ال يرغب المؤمن له إعادصل قد يكون في مواوي اب عليها أن األ
نشال غير مرغوب في ت ديلها وت ويرها على أن يتحمل هو الفرق ، وقد تكون تكلفة إعادة اإل

فيها ولكنها دا مًا تمثل الحد األقصى للت وي  حسب شرو  الوثيئة ، باإلضافة إلى ص وبة 
ملة في المبنى أدواط مشابهة لمثيلتها المست إلى أصله وذلك ل دم وجود مواد و  إعادة الشيل
 األصلي .

تئدر قيمة األصل الهالك أو التالف على أساس الئيمة التي يمكن استبدال  : حاللتكلفة اإل .7
مناسب ، وت تبر هذه األصل بمثيله من ناحية الحجم و االتساع و الموقع وتصميم م ئول أو 

وهو  اً احدو  اً لها انتئادال رق في تئييم الخسا ر المتوق ة للممتلكاط ، ولكن يوجه ال ريئة أفضل 
صل الهالك الئديم بما يتنافى مع مبدأ أن المؤمن له سيحصل على أصل جديد بداًل من األ
 الت وي  لذلك ينبغي أن يتحمل المؤمن له هذه الزيادة .

وت تبر هذه ال ريئة هي المثلى في  : حالل ناقصًا االستهالك الفعلي و التقادمتكلفة اإل .8
صل قديم حالل ألعند تئدير قيمة اإل المتوق ة لذلك تراعي شركاط التأمينتئدير حجم الخسا ر 

حيث صل جديد أن يتم خصم االستهالك الف لي أو الحئيئي وليس االستهالك المحاسبي .أب
 93ي تبر هذا االستهالك خسارة غير مباشرة ال تغ يها وثيئة الحريق ال ادية .

 
 عويض  المؤمن عليها لسداد التالقواعد العامة لتقدير قيم األشياء 

سس ثابتة لتئدير الممتلكاط المختلفة بحيث ترضى جميع األ راف أمرًا ص بًا قد يكون وضع أ
فة تباع م ايير م ينة عند تئدير قيم الممتلكاط المختلإولكن جرى ال رف بين المؤمنين على 

 التالية  :وذلك ب د مراعاة النئا  
 وث الحادث .أن يتم تئدير الئيمة وقط حد (1

 الحادث .حدوث أن يتم تئدير الئيمة في مكان  (2
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أن يتم تئدير الئيمة الحئيئية ب د استب اد التئدير الشخصي و بدون إضافة أي ربح متوقع  (3
 أو خسارة غير مباشرة .

ساس الت وي  في حالة الخسارة الكلية هي الئيمة السوقية أو إعادة الشيل إلى أصله أ (4
ا في حالة الخسارة الجز ية ت تبر تكاليف إعادة الشيل إلى حالته التي وقط حدوث الحادث ، أم

 94ساس.كان عليها قبل الحادث هي األ
 المباني : القواعد العامة لتقييم خسائر .1

  : تئدير قيمة إعادة تشيدها وقط يكون أساس تئييم الخسا ر هو في حالة الخسارة الكلية
عليها المبنى قبل حدوث الحادث مباشرة مع استب اد الحادث وفي مكانه إلى الحالة التي كان 

عتبار االستهالك المناسب المئابل للئدم الذي يكون لحق به نتيجة الزمن ، وينبغي أن يؤخذ باال
أي تحسناط ت رأ على حالة البنال ب د إعادة تشييده فيتحملها المؤمن له وتستب د من الم البة 

 نها يًا .

  يكون األساس في تئدير الخسا ر هو تكاليف الترميماط و  :في حالة الخسارة الجز ية
اإلصالحاط الالزمة للمبنى بمواد مشابهة للمواد المحترقة أو بمواد جديدة على أن يتحمل المؤمن 

 له فرق قيمة التحسناط التي ت رأ على المبنى .

 الت والمعدات بالمصانع :القواعد العامة لتقييم خسائر اآل .2

 ساس في حالة الهالك الكلي أو إذا كان االصالح غير الكلية : إن األ في حالة الخسارة
عملي أن ي و  المؤمن له بئيمة اآللة الهالكة من جرال حادث الحريق بما يماثل حالتها تمامًا 
وقط الحريق ، ولكن نظرًا لص وبة تحئق ذلك عمليًا يكون أساس تسوية الخسا ر بناًل على 

، أي قيمة شرال آلة جديدة تحل محل تلك التي هلكط في الحريق  الئيمة االستبدالية لآللة
ية تحسناط أو إضافاط هندسية وكذلك استب اد قيمة االستهالك المادي للتئادم بما أمستب دًا منه 

 يؤدي بالمؤمن له إلى نفس الوضع الذي كان عليه مباشرة قبل الحريق .

 م داط بالمصانع جز يًا يكون مئياس في حالة الخسارة الجز ية :عند تلف اآلالط أو ال
 تحسناط ت رأ عليها . الت وي  هو إصالح هذا التلف الجز ي مع تحميل المؤمن له فرق أي 

 البضائع :القواعد العامة لتقييم خسائر  .3

 سوق الجملة أي س ر تكلفةمها على أساس س ر يالبضا ع في متاجر التجز ة : يتم تئي 
من المفتر  أن المؤمن له سوف يئوم بشرال  إذ أنتجار الجملة  شرال بديل للبضا ع الهالكة من

                                                           
94

 .222مزة , " تأمين حريق وحوادث متحالفة " , مرجع سابق , صأحمد , ممدوح ح 



11 

 

سلع أخرى من المصانع أو من تجار الجملة حتى يزاول نشا ه بنفس الوضع الذي كان قا مًا 
قبل الحريق مباشرة ب د أن يستب د أي خصم تجاري يكون من الم تاد الحصول عليه في هذه 

يمتها نتيجة تخزينها لمدة  ويلة  ، وأال يكون هناك الصفئاط أو أي خصم مئابل األنخفا  في ق
 أي ع ب في البضا ع ، و أال تكون البضا ع قد ب ل است مالها .

   –الخصم التجاري إن وجد  –وبالتالي فإن قيمة الت وي  = س ر التكلفة + مصاريف النئل    
 االنخفا  نتيجة التخزين إن وجد 

  تئييم هذه البضا ع على أساس س ر التكلفة وهو س ر البضا ع في متاجر الجملة :يكون
شرا ها من المصانع مضافًا إليه كافة التكاليف األخرى مثل النئل و الجمارك و غيرها مع تنزيل 
 أي خصم تجاري يتمتع به تاجر الجملة و أية اعتباراط أخرى من شأنها تخفي  قيمة السل ة .

 نتاج في المصنع أو الئيمة ئييمها هو تكلفة اإلساس تلبضا ع تامة الصنع في المصانع : أا
 السوقية بما فيها هامش الربح قبل وقوع الحريق مباشرة أيهما أقل .

 المستخدمة ساس تئييمها هو تكلفة المواد الخامبضا ع نصف المصن ة في المصانع : أال 
وقوع الحريق ولكن مباشرة حتى تاريخ المباشرة وغير المضافًا إليها التكاليف الصناعية األخرى 

و إذا تجاوزط قيمة التكاليف س ر السوق يكون أساس ، دون إضافة أي ربح أيًا كان نوعه 
 التئييم س ر السوق .

 : األقطانالقواعد العامة لتقييم خسائر  .4

الحادث مباشرة  الرسمي السا د في السوق عئب وقوع الئاعدة ال امة في تئييم األق ان هو الس ر
 95لئ ن من نفس نوع ورتبة الئ ن التالف  .

 متعة الشخصية :القواعد العامة لتقييم خسائر المحتويات المنزلية و األ .5

 الخسا ر هو التكلفة التاريخية أو األصلية م روحًا  ييم ساس تئفي حالة الخسارة الكلية : أ
التاريخية على أساس ثمن الشرال  بئًا  منها ما يئابل االستهالك الحئيئي . حيث تئدر التكلفة

وذلك عن  ريق زيادة التكلفة األصلية  رتفاع في األس ار في االعتبارللفواتير مع أخذ اال
 ستخدام األرقام الئياسية.اب باستمرار 

  : ساس تئديرها هو تكلفة اإلصالحاط الالزمة أو الفرق بين قيمة أفي حالة الخسارة الجز ية
 التالف قبل وب د حدوث الحريق مباشرة . الشيل الهالك أو
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 : النماذج والموديالت والقوالبالقواعد العامة لتقييم خسائر  .6

الخسا ر على أساس تكاليف المواد الف لية الالزمة لصنع  بديل لها مضافًا إليها  ييميتم تئ 
تكاليف ال مل على أن يراعى خصم ما يئابل االستهالك نتيجة االست مال والتئادم، وعادة ما 

 نموذج أو موديل ال يمكن سداد ت وي  يزيد عنه للمؤمن له. لكل   أعلى تتضمن الوثيئة حد 

التصميميات و الرسومات و المستندات و المخطوطات ة لتقييم خسائر القواعد العام .7
 ودفاتر العمل :

الخسا ر على أساس تكاليف إعادة هذه األشيال متمثلة في ثمنها الخام مضافًا إليها  ييميتم تئ 
 تكاليف ال مل و البحث ورسوم التسجيل و الدف اط دون خصم أي مبلغ نتيجة االستهالك .

 الممتلكات الزراعية :ة لتقييم خسائر القواعد العام .8

 ساس تئييم الخسا ر هو الس ر السا د في أقرب سوق محلي ب د اإلنتاج الزراعي : أ
 استب اد تكلفة إعداد ونئل هذه المحاصيل .

  دواط ووسا ل الزراعة أالمواد المساعدة للزراعة : وهي كل شيل موجود بالمزرعة باستثنال
خذ الخسا ر هي تكلفة االحالل دون األ ييمساس تئأمواد الصيانة  و الوقود ويكون  –مثل البذور 

 ب ين االعتبار االستهالك ألنه قليل جدًا.

 حالل مع استب اد ما الخسا ر هي تكلفة اإل ييموسا ل وأدواط الزراعة : يكون أساس تئ
ست ملة ومماثلة تمامًا ال يتم ما إذا توفرط أدواط ماستهالك إذا كانط االالط جديدة أ يئابلها من

 96خصم أي مبالغ .

 

تسوية خسائر الحريق طبقًا لمبدأ المشاركة في حالة الوثائق التي تخضع  لشرط 
 النسبية 

تأمنون في الحئيئة جماعة يهدفون إن الئاعدة النسبية منبثئة من فكرة التأمين ذاتها ، فالمس
ا هذا الصندوق عن كل منهم وتست مل لمساهمة في صندوق بنسبة األخ ار التي يتحملهل

 حصيلة الصندوق في إقالة عثرة هؤالل الذين نكبوا في ممتلكاتهم .
صل كلمة فرنسية استخدمط بشكل ر يسي وخاص في التأمين البحري هي باأل  averageوكلمة 

 رفين وم ناها مختلف تمامًا عن م ناها في بئية أنواع التأمين حيث ت ني مشا رة الخسارة بين 
 رافًا م ينة سوف يتحمل كل منهم نصيبًا من ن األ راف الم ينة وبالتالي فإن أأو أكثر م
 الخسارة .

                                                           
96

 .292-291حسان , فؤاد ," التأمين : المبادئ النظرية والعملية " , مرجع سابق , ص  



15 

 

وثا ق التأمين ضد الحريق ال تخضع لشر  النسبية ويكون  أما في تأمين الحريق فإن غالبية
، و ال است ماله في أضيق الحدود حيث أن  رفا الت اقد اثنان فئ  هما المؤمن والمؤمن له 

يشا ر المؤمن المؤمن له في الخسارة إذا ما تبين كفاية مبلغ التأمين في تغ ية قيمة الممتلكاط 
نما تكون فئ  عندما يكون مبلغ التأمين دون الكفاية لتغ ية الئيمة الحئيئية  وقط الحادث ، وا 

 لألشيال موضوع التأمين فيتحمل المؤمن له نصيب م ين من الخسارة  .
الئاعدة النسبية على تأمين الحريق أواًل عندما روج ط محاضرغرفة مؤمني الحريق ولئد  بئط 
وصدرط ت ليماط صريحة للشركاط بإضافة الشر  التالي للوثيئة :" إذا تبين  1722بلندن عام 

عند حدوث الخسارة أو الضرر بأن الئيمة الحئيئية لألشيال المؤمن عليها أكبر من المبلغ المؤمن 
الوثيئة وقط وقوع حادث الحريق فإن المؤمن له يتحمل حصة نسبية من هذه  عليه بموجب

 الخسارة أو الضرر".
غفال ت بيق هذا الشر  فيما عدا اإال أن عنصر المنافسة فيما بين شركاط التأمين دعا إلى 

 الوثا ق التي تؤمن أخ ارًا مت ددة .
دما  بئط رسوم الدمغة الحكومية وفي أوا ل الئرن التاسع عشر أثير موضوع شر  النسبية عن

إلى أقل حد ممكن ، وتدخلط  ى الميل إلى تئليل مبالغ التأمينعلى مبالغ التأمين فأدى ذلك إل
بوجوب النص في الوثا ق على الئاعدة  1828السل اط الحكومية عندما أصدر قانون عام 

 مت ددة . النسبية ، خاصة فيما يت لق بالوثا ق التي تؤمن بمبلغ واحد ممتلكاط
عندما ألغيط الدمغاط الحكومية على مبالغ التأمين ،  1869إال أن الئانون المذكور ألغي عام 

لكن الشركاط استمرط في ت بيق الئاعدة المذكورة خاصة بالنسبة للوثا ق التي تشمل ممتلكاط 
 97مت ددة بمبلغ واحد .

 :النسبية اشكال شرط 
 :  rata or first condition of average  -proشر  النسبية ال ام )ال ادي (  .1

% وهومضمون شر  النسبية 111وي لق عليه شر  النسبية األول أو شر  النسبية المضمون 
 الوارد في وثيئة التأمين ضد  الحريق و الذي ينص : 

من " إذا كانط الئيمة اإلجمالية لألشيال المؤمن عليها عند وقوع الحادث يزيد على المبلغ المؤ 
عليه ، ف ندها ي د المؤمن له بمثابة المؤمن الشخصي على الفرق بين الئيمتين أي يتحمل 

 حصته النسبية من الخسارة." 
وفئًا للم ادلة يكون في هذه الحالة   وبناًل عليه فإن قيمة الت وي  الذي يحصل عليه المؤمن له

 التالية : 
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                  (قيمة الشيل موضوع التأمين عند تحئق الحادث  /ن مبلغ التأمي) ×قيمة الت وي  = قيمة الخسارة    

 قصى مبلغ التأمين ويشتر  أال يزيد الت وي  عن الخسارة بأي حال من األحوال . أوذلك بحد 
الهدف من ت بيق هذا الشر  هو تحئق ال دالة و المساواة لكافة المستأمنين وذلك بين الذين و 

الكفاية و بالتالي يدف ون أقسا ًا أقل وبين الذين يؤمنون تأمينًا كافيًا ويدف ون يؤمنون تأمينًا دون 
ذا ، أقسا ًا أكبر فال بد أن يساهم الذين ي ئدون تأمينًا دون الكفاية بنصيب في الخسا ر، وا 

إال في  لن يتضررئاعدة النسبية سنجد أن الذي أمن تأمينًا أقل من الكفاية الافترضنا عدم وجود 
أما في جميع الخسا ر الجز ية وهي ، حيث يحصل على مبلغ التأمين  ة الخسارة الكلية فئ  حال

ل موضوع الغالبة حيث تتركز دا مًا م ظم خسا ر الحريق في الشرا ح األولى من قيمة الشي
سيحصل على ت وي  عن خسارته الجز ية كاماًل وعلى قدم المساواة مع الذي عئد  التأمين فإنه

خرين ألن الت ويضاط في هذه الحالة ال تتناسب مع افيًا وفي ذلك إثرال على حساب األتأمينًا ك
األقسا ، ولذلك فإن شر  النسبية يتكفل بتصحيح هذا الوضع من خالل منح المؤمن له ت وي  

 98يمثل النسبة بين مبلغ التأمين و قيمة الشيل وقط وقوع الحادث.
 :  Special condition of averageشر  النسبية الخاص  .2

% بالما ة ، ويستخدم هذا الشر  75وي لق عليه شر  الثالث أرباع أو شر  النسبية الم دل أو 
لهذه الممتلكاط والتي الزراعية نظرًا لل بي ة الخاصة  في وثا ق التأمين الخاصة بالمحاصيل

يكون في الفترة األولى ثم يزيد  تتغير بشكل ملحوظ خالل الموسم ، حيث يكون المحصول أقل ما
 في فترة الحصاد و التخزين .

يئل في أي وقط عن ثالث أرباع الئيمة الحئيئية لألشيال المؤمن  إالبالتالي فإن التأمين يجب و 
 عليها ضد الخ ر ، وفي حالة مخالفة ذلك ت بق الئاعدة النسبية بالكامل .

اص هو :"إذا كان مبلغ التأمين وقط حدوث ومضمون شر  الثالث أرباع أو شر  النسبية الخ
الحريق ووقوع األضرار بمئتضى أحد األخ ار التي يغ يها التأمين أقل من ثالثة أرباع قيمة 

حصة نسبية من الخسا ر أو األشيال المؤمن عليها بهذا المبلغ ، اعتبر المؤمن له متحماًل 
 ."األضرار

 تلفتين لت بيق شر  النسبية ال ادي :وعادة ما تفرق شركاط التأمين بين حالتين مخ
 لة ي بق شر  النسبية ال ادي على أن يكون شر  الثالث أرباع م لئًا : في هذه الحا
 % من الئيمة الحئيئية للشْي موضوع التأمين عند وقوع الحادث أي أن :75ساس أ
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(التأمين عند تحئق الحادث  % من قيمة الشيل موضوع57 /مبلغ تأمين الوثيئة  ×)قيمة الت وي = قيمة الخسارة  
مبلغ التأمين أقل من ثالثة ويؤخذ باالعتبار أنه ال يتم ت بيق شر  النسبية الخاص إال إذا كان 

قيمة الشيل وقط الحادث ، أما إذا زاد عن ثالثة أرباع أو تساوى م ه فإنه يفتر  عدم أرباع 
خسارة وبحد أقصى مبلغ وجود شر  النسبية ويتم حصول المؤمن له على ت وي  يساوي ال

 التأمين . 
 75% إلى شر  النسبية ال ادي : بمجرد أن يئل مبلغ التأمين عن 75ال ودة بشر  ال %

من قيمة الشيل موضوع التأمين عند تحئق الحادث  فإنه يتم ال ودة إلى شر  النسبية ال ادي 
 وت بيق الئاعدة ال امة له 

لمئابلة حاالط خاصة لل ميل و باالتفاق مع شركة ويمكن تحوير شر  النسبية الخاص وذلك 
% أو 81% بنسب أخرى أكثر مرونة ، كأن تصبح النسبة 75التأمين وذلك بأن يستبدل شر  

 % وهكذا ....51% أو 61
وبالتالي ال ت بق قاعدة النسبية إال إذا قل مبلغ التأمين عن أحد النسب المذكورة من قيمة الشيل 

% كلما زاد قس  التأمين 111ئق الحادث . وكلما قلط النسبة عن موضوع التأمين عند تح
بالتدريج لزيادة درجة األمان نحو الحصول على ت وي  كامل حتى ولو قل مبلغ التأمين عن 

 قيمة الشيل موضوع التأمين ولكن بحد أدنى النسبة المنصوص عليها .
 : the two conditions of average:شر  النسبة الثنا ي  .3

لق عليه الشر  الثاني للنسبية وال يستخدم بمفرده بل يرد مكماًل والحئًا لشر  النسبية ال ادي وي 
 ويرد هذا الشر  كما يلي :

 ق شا  ة ووثا ق " إذا وجدط أكثر من وثيئة تأمين تغ ي الشيل موضوع التأمين وكان هناك وثا
احتيا ية بمئتضى هذا  كثر تخصصًا ، فت تبر الوثا ق الشا  ة وثا قأخرى متخصصة أو أ

الشر  وال تستخدم في الت وي  وال يبدأ مف ولها إال ب د انتهال مف ول أو تغ ية الوثا ق األخرى 
 المتخصصة أو األكثر تخصصًا ."

أي لتزام نفاذ إ ب د انتهال أو لتزام الوثيئة الشا  ة أو األقل تخصصًا ال يظهر وال يبدأ إالأي أن إ
 99يخضع إلتزام الوثيئة الشا  ة لشر   النسبية ال ادي أو ال ام.وثيئة أخرى متخصصة ، و 

 وبالتالي في حالة وجود هذا الشر  فإن الت وي  ي بق كما يلي :
  تئوم الوثا ق األكثر تخصصًا بسد كل أو جزل من الخسارة حسب مبلغ تأمينها وحتى ينفذ

 بالكامل .
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 يبدأ  خصصًا أي ما زال هناك خسا ر فإنه لتزام الوثا ق األكثر تإذا كان هناك زيادة عن إ
 لتزام الوثيئة الشا  ة كما يلي :إ

×رصيد الخسارة ب د استب اد قيمة الت وي  للوثا ق األكثر تخصصًا إلتزام الوثيئة الشا  ة =   
   قيمة األشيال التي تغ يها الوثيئة األكثر تخصصاً  –قيمة األشيال التي تغ يها الوثيئة الشا  ة ة/) مبلغ تأمين الوثيئة الشا   ) 

    ((أو مبلغ تأمينها أيهما أقل  

وبمئتضى الشر  ال تدعى للمشاركة في الخسا ر أية وثيئة من تلك الوثا ق الشا  ة  الما أن  
قل لتزام أية وثيئة أكثر تخصصًا مازال لم تستنفذ ب د ، ويشتر  أن تكون الوثيئة الشا  ة أو األإ

تخصصًا تشمل نفس بنود ومواقع الوثيئة األكثر تخصصًا وتزيد عليها ببنود أومواقع أخرى حتى 
تتمكن من ت بيق شر  النسبية الثنا ي ، وي تبر هذا الشر  شر  مزدوج الجزل األول منه عن 
ي شر  النسبية ال ادي ، بينما الجزل الثاني يرتب لب   الوثا ق ضمانًا مؤجاًل في المشاركة ف

الت وي  ، إذا كانط هناك وثيئة أو وثا ق أكثر تخصصًا. والغر  منه هو بيان  ريئة 
األكثر  المشاركة بين الوثا ق الشا  ة أو غيرها من الوثا ق األقل تخصصًا وبين الوثا ق 

 100تخصصًا .
 
 لتأمين ضد  الحريق لشرط النسبية خضاع وثيقة  امزايا وعيوب ا  

 لت بيق شر  النسبية سوال بالنسبة للمؤمن أو للمؤمن له ومن أهمها :هناك ال ديد من المزايا 
تحئيق ال دالة بين المؤمنيين لهم من خالل سداد كل مؤمن له قس  يتناسب مع  -1

 الت ويضاط التي يحصل عليها .

، ومن ناحية  الحصول على ت وي  كافي قيام المؤمن له ب ئد تأمين كافي مما يضمن  -2
تحئيق وفوراط في أمين تزايد حصيلة أقسا ها مما يترتب عليه أخرى يضمن لشركة الت

 فاط و بالتالي إنخفا  م دل المصروفاط بالنسبة لألقسا  .المصرو 

الخسا ر  المت لئة بتئسيم قيام المؤمن له ب ئد تأمين كافي وبالتالي الئضال على  المشاكل  -3
 101ي جميع األ راف . بئًا لمبدأ المشاركة ويؤدي للحصول على توزي اط عادلة ترض

يساعد شركة التأمين في حالة إعادة التأمين أن تحدد حد االحتفاظ بها ب ريئة دقيئة  -4
 وصحيحة .
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يساعد شركة التأمين في تكوين خبرة سليمة عن األقسا  و الت ويضاط تساعدها في  -5
 األغرا  اإلحصا ية و األبحاث و الدراساط .

ترتيبًا صحيحًا بالنسبة لمبالغ التأمين خوفًا من تحمل أي عادة ترتيب المؤمن له تأميناته إ -6
 نصيب أو جزل من الخسارة إذا كان التأمين غير كافي.

تحئيق الحماية الكاملة للممتلكاط وتئليل الهزاط االقتصادية والمالية التي يت ر  لها  -7
 102المؤمن له بسبب الحريق .

 أما عيوبها فتتلخص بالنقاط التالية :
المستأمنين لمضمون الشر  في ارضون دا مًا في ت بيئه وبالتالي كثير من  ص وبة تفهم -1

تنشأ المنازعاط بين شركة التأمين و المؤمن لهم وهذا يسئ لل القاط ال امة مع الجمهور ويسئ 
 لسم ة شركة التأمين .

ص وبة الحصول على تأمين كافي دا مًا نظرًا للتئلباط الشديدة في األس ار و الكمياط  -2
ذا يئتضي من المؤمن لهم أما التأمين بمبالغ تفوق قيمة الشيل موضوع التأمين أو مراج ة وه

 مبالغ التأمين دوريًا لتغييرها بما يتناسب مع التغيير في  قيمة الشيل موضوع التأمين .

ض رار شركة التأمين إلى تئسيم األشيال المؤمن ادة مصاريف تسوية الخسا ر وذلك إلزي -3
ادث ومهما بلغط قيمة الخسا ر من الضآلة وذلك حتى تتمكن الشركة من ت بيق عليها وقط الح
 شر  النسبية .

قيام المنازعاط بين المؤمن و المؤمن لهم حول  رق تئييم األشيال المؤمن عليها وقط  -4
 تحئق الحادث .

 تتلخص فيما يلي: دواعي استخدام شرط النسبية في وثائق التأمين ضد الحريق  
وهذه التأميناط شيوع مبلغ التأمين على أكثر من بند أو عين من الممتلكاط المؤمن عليها  -1

 .يصدر لها أما وثا ق شا  ة أو وثا ق اشتراكية 

ى المؤمن حول ت مد المؤمن له إبرام تأمين دون الكفاية مما يحدوه إلى فر  قيام الشك لد -2
 شر  النسبية كإجرال وقا ي .

ال رال والتي يخضع تأمينها لشر  النسبية نظرًا ل دم وجود مكان البضا ع الموجودة في  -3
 محدد لها بالذاط .
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المواد المشيدة من مواد مئاومة للحريق أو المجهزة بوسا ل مكافحة النيران وخضوع تأمينها  -4
عليها بأقل من قيمتها الكاملة  لشر  النسبية يستند إلى أن المؤمن له قد ي مد إلى التأمين

 103ن احتمال حدوث خسارة كلية ت تبر من األمور المستب دة .فترا  أإل
 

 فقة وغير المتوافقة الوثائق النسبية بنوعيها المتوا الخسائر بين طرق تقسيم
  concurrent average policiesأواًل: تقسيم الخسائر بين الوثائق النسبية المتوافقة :

تشمل أي شر  من شرو  النسبية ال ادي أو  ويئصد بالوثا ق النسبية المتوافئة هي الوثا ق التي
الخاص أو الثنا ي ومتوافئة مع ب ضها حيث تكون متشابهة تمامًا من ناحية وحدة الخ ر 

ة و الشرو  ال امة وهنا نميز بين الحالتين غوالمصلحة والشيل موضوع التأمين و الموقع والصيا
 التاليتين :

التأمين ضد الحريق هو شر  النسبية ال ادي إذا كان شر  النسبية الذي تخضع له وثا ق  -1
أو ال ام وكان مجموع مبالغ تأمين الوثا ق المختلفة يساوي أو يزيد على قيمة الشيل موضوع 
التأمين كان الت وي  كاماًل وال يتحمل المؤمن له أي حصة من الخسارة ويتم الت وي  بناًل 

 على قاعدة النسبية :

                              (قيمة الشيل موضوع وقط تحئق الخسارة  / مبلغ التأمين الخاص بالشركة ×) الخسارة = قيمة  مبلغ إلتزام كل شركة 
 

يدف ه كل منهم يمثل  ما نصيب لتزاماط المؤمنين أكبر من مبلغ الخسارة يكونفإذا جالط إ
 لتزاماط إي :النسبة بين إلتزامه ومجموع اإل
(  الشركاطمجموع إلتزاماط كافة  / الخاص بالشركة  لتزامإلمبلغ ا×)ما تدف ه الشركة = مبلغ الخسارة  

ما إذا كان مجموع مبالغ التأمين أقل من قيمة الشيل موضوع التأمين  وقط تحئق الخسارة فال أ
بد أن يتحمل المؤمن له نسبة من الخسا ر وذلك ب د أخذ ت ويضه من كافة الشركاط المؤمن 

وذلك المحئئة تمثل بالفرق بين مجموع ما تدف ه الشركاط وبين مبلغ الخسارة وهذه النسبة تلديها 
 : ما يليك
  مجموع مبالغ التأمين / قيمة الشيل  ×الت وي  اإلجمالي المستحق = قيمة الخسارة(

 موضوع التأمين (
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  مجموع  شركة )مبلغ التأمين لكل  ×= الت وي  اإلجمالي المستحق  شركةإلتزام كل /
 مبالغ تأمين كافة الوثا ق (

  الت وي  اإلجمالي المستحق . –نصيب المؤمن له من الخسارة = قيمة الخسارة 
إذا كان شر  النسبية الذي تخضع له وثا ق التأمين ضد الحريق هو شر  النسبية الخاص  -2

مبالغ مجموع % فهنا يجب أواًل حساب ثالثة أرباع قيمة الشيل موضوع التأمين ومئارنة 75
ر يحصل المؤمن له التأمين بثالثة أرباع قيمة الشيل موضوع التأمين فإذا كانط مساوية أو أكب

ما إذا كان مجموع مبالغ وفئًا لئانون الئاعدة النسبية . أعلى ت وي  كامل ي ادل خسارته تمامًا 
 % قيمة الشيل موضوع التأمين فإن الت وي  يتحدد كما يلي :75التأمين أقل من 

  % من قيمة الشيل موضوع التأمين (57 /مجموع مبالغ تأمين الوثا ق ) × الت وي  = الخسارة

 104ثم يتم توزيع توزيع الت وي  المستحق بين الوثا ق المختلفة بنسبة مبالغ تأمينها . 
 

concurrent average -nonثانيًا : تقسيم الخسائر بين الوثائق النسبية غير المتوافقة:

policies  
النسبية ال ادي أو الخاص أو الثنا ي ، و أي شر  من شرو  ويئصد بها الوثا ق التي تشمل 

تتفق في ب   النئا   وتختلف في الب   األخر . فإذا كانط الوثا ق الم ئودة مع مختلف 
بالنسبة لكل وثيئة  المؤمنين غير متوافئة وكانط خاض ة لشر  النسبية فإنه يجب ت بيق الشر 

مع وثيئة متخصصة أخرى مع ت وي  بند على حده إذا اشتركط الوثيئة الشا  ة وبالنسبة لكل 
 خسارة البند المغ ى بكل منهما . وهنا نميز بين الحالتين التاليتين :

إذا كان شر  النسبية الذي تخضع له وثا ق التأمين ضد الحريق هو شر  النسبية ال ادي  -1
ع أو ال ام وكان مجموع مبالغ تأمين الوثا ق المختلفة يساوي أو يزيد عن قيمة الشيل موضو 

، وتوزع بين شركاط التأمين كان الت وي  كاماًل وال يتحمل المؤمن له أي حصة من الخسارة
 تأمين لكل وثيئة ومجموع مبالغ التأمين.الالتناسب بين مبلغ أو الوثا ق بالنسبة و التأمين 

  ( مجموع مبالغ التأمين في كل الشركاط )مبلغ التأمين /  × أي أن نصيب كل وثيئة = الخسارة
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وقط تحئق الخسارة فال قل من قيمة الشيل موضوع التأمين إذا كان مجموع مبالغ التأمين أما أ
بد أن يتحمل المؤمن له نسبة من الخسا ر وذلك ب د أخذ ت ويضه من كافة الشركاط المؤمن 

 .لمحئئةالف لية الديها يتمثل بالفرق بين مجموع ما تدف ه الشركاط وبين مبلغ الخسارة 
إذا كان شر  النسبية الذي تخضع له وثا ق التأمين ضد الحريق هو شر  النسبية الخاص  -2

% فهنا يجب أواًل حساب ثالثة أرباع قيمة الشيل موضوع التأمين ومئارنة مبالغ التأمين 75
بثالثة أرباع قيمة الشيل موضوع التأمين فإذا كانط مساوية أو أكبر يحصل المؤمن له على 

ما إذا كان مجموع مبالغ الئاعدة النسبية . أكامل ي ادل خسارته تمامًا وفئًا لئانون  ت وي 
 بق شر  النسبية الخاص الم لق أو شر   % قيمة الشيل موضوع التأمين75التأمين أقل من 

 105لتزام كل وثيئة على حده .إالنسبية ال ادي حسب االتفاق على 
 

المشاركة في حالة الوثائق التي ال تخضع  لشرط تسوية خسائر الحريق طبقًا لمبدأ 
 :النسبية

 ن الوثائق الال نسبية المتوافقة :أواًل : تقسيم الخسائر بي 
وهي الوثا ق التي ال تشمل أي شر  من شرو  النسبية ومتوافئة من ناحية وحدة الخ ر و 

 المصلحة و الشيل موضوع التأمين و الموقع والصياغة و الشرو  ال امة .
وهنا يتم توزيع الخسارة الناتجة عن تحئق خ ر الحريق بالنسبة و التناسب بين مبلغ تأمين 

 الشركة إلى مجموع مبالغ التأمين في كافة الشركاط وفق الئانون :
/ مجموع مبالغ التأمين في جميع الشركاط ( مبلغ التأمين للشركة الم ينة) × إلتزام الشركة = الخسارة  

                                
 ثانيًا : تقسيم الخسائر بين الوثائق الال نسبية الغير متوافقة :

في أي بند من البنود مع  وغير متوافئة وهي الوثا ق التي ال تشمل أي شر  من شرو  النسبية
 ب ضها وهنا نميز بين حالتين :

ند مغ ى أيضًا   ة ويكون هذا البإذا حدثط الخسارة في بند واحد من بنود الوثيئة الشا .1
 بالوثيئة المخصصة .

ويئصد بالوثيئة الشا  ة أو غير المخصصة هي الوثا ق التي تغ ي عدة أشيال مختلفة في مكان 
المختلفة أو واحد أو شيل واحد في عدة أماكن مختلفة وذلك بمبلغ تأمين واحد شا ع لألنواع 
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تغ ي شي ًا محددًا في مكان محدد  التي فهي الوثا ق ما الوثا ق المخصصةلألماكن المختلفة ، أ
 الما كانط أقل من مجموع  بالكامل ويالحظ بالنسبة لجميع الوثا ق الالنسبية الخسا ر تسدد

لتزامها بحد أقصى مبلغ تأمينها ، وبالتالي فإن إمبالغ تأمين الوثا ق المختلفة وكل وثيئة يتحدد 
غ التأمين الموجود بها أي أن مبلغ التأمين للوثيئة الشا  ة لتزام كل وثيئة يكون في حدود مبلإ
لتزام الشركة بالنسبة ألي خسارة تحدث في بند واحد أو في البندين م ًا ثل الحد األقصى إليم
.106  
أحدهما فئ  مغ ى بالوثيئة من بنود الوثيئة الشا  ة و إذا حدثط الخسارة في أكثر من بند  .2

 لتوزيع الخسارة :المخصصة .وهنا يوجد خمس  رق 
: بموجبها تغ ى الوثيئة الشا  ة أواًل خسارة البند أو البنود غير المغ اة بالوثيئة  ال ريئة األولى

المخصصة ثم تشترك بالباقي من مبلغ تأمينها مع الوثيئة المخصصة في تغ ية خسارة البند 
 المغ ى المشترك بينهما .

ث الحريق قد تجزأ ووقع على مرتين متتاليتين حيث وي اب على هذه ال ريئة أنها تفتر  أن حاد
حدث الحريق وبالتالي الخسارة للبند غير المغ ى بالوثيئة المخصصة فت وضها الوثيئة الشا  ة 
ثم يخف  مبلغ تأمينها بئيمة الت وي  المدفوع و الثانية عند حدوث الحريق المغ ى بالوثيئتين 

ت وي  خسارته بنسبة مبلغ تأمين كل منهما ، وهذا الشا  ة والمتخصصة م ًا ، فتشتركان في 
لحئيئة إذ أن الحريق وقع للبندين في وقط واحد وال يمكن تجز ة حادث الحريق ف ااالفترا  يخال

 وعلى ذلك فال يمكن قبول هذه ال ريئة عمليًا .
المغ اة بالوثيئة : بموجبها تغ ى الوثيئة الشا  ة أواًل خسارة البند أو البنود غير  ال ريئة الثانية

المخصصة  ثم تشترك بكامل مبلغ تأمينها مع الوثيئة المخصصة في تغ ية خسارة البند المغ ى 
 المشترك بينهما ، وهذه ال ريئة تن وي على غبن واضح بالنسبة للوثيئة الشا  ة 

ة خسارة : بمئتضاها تشترك الوثيئة الشا  ة أواًل مع الوثيئة المخصصة في تغ ي ال ريئة الثالثة
البند المشترك بينهما ثم يخف  مبلغ تأمينها وت و  خسارة البند األخر الخاص بها بمفردها في 

 حدود مبلغ تأمينها فئ  ب د تخفي  الخسارة المت لئة بالبند األول .

 وعيوب هذه ال ريئة أنها تفتر  تجز ة خ ر الحريق وحدوثه على مرتين متتاليتين .
ة الوس  الحسابي وبمئتضاها تفتر  وقوع حريئين منفصليين ومن ثم يتم :  ريئ ال ريئة الراب ة

ترتيب الخسا ر حسب قيمتها مرة ترتيب تنازلي باد ين بالخسارة الكبيرة وعلى أساس هذا الترتيب 
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نبدأ بأكبر خسارة توزع بين الوثا ق المختلفة ثم يخف  مبلغ التأمين لكل وثيئة بئيمة ما دف ته 
بالخسارة التي تليها توزع أيضًا وهكذا ... ، وب د انتهال التوزيع على أساس  من ت وي  و نبدأ

الترتيب التنازلي للخسا ر ن يد التوزيع مرة ثانية على أساس ترتيب تصاعدي للخسا ر أي 
يمين مبتد ين بالخسارة الصغيرة وهكذا ومن مجموع إلتزام كل وثيئة بالنسبة لكل خسارة من التئس

 لتزام ليمثل ما يجب أن تدف ه الشركة كت وي  إلى المؤمن له .سابي لهذا اإليؤخذ الوس  الح

ولكن يحدث في ب   الحاالط أن تكون  ريئة الوس  الحسابي غير صالحة للت وي  إذا نتج 
عنها إلتزام على المؤمنين بالت وي  يئل في مجموعه عن جملة الخسا ر الف لية التي لحئط 

 تحمله لجزل من الخسارة بالرغم من كفاية مبالغ التأمين ، وفي هذهبالمؤمن له مما يؤدي إلى 
التئسيم التصاعدي ونختار تئسيم واحد فئ  منهما وهو التئسيم الحالة نجري التئسيم التنازلي و 

الذي ي و  المؤمن له ت ويضًا كاماًل ، أي نبت د عن  ريئة الوس  الحسابي إذا ما انتجط 
 إجمالي الخسا ر المحئئة .توزي ًا يئل في مجموعه عن 

ولية المستئلة وهي ال ريئة األكثر سهولة في تئسيم الخسارة بين ؤ :  ريئة المس ال ريئة الخامسة 
مستئلة لكل وثيئة على حدا كما لو كانط هذه  ولية ؤ الال نسبية وبمئتضاها تحدد مس الوثا ق

الوثيئة هي الوحيدة التي تغ ي الخسا ر و كأن الوثا ق األخرى غير موجودة تمامًا وب د تحديد 
ولية ؤ ولية كل وثيئة عن كل بند يتم توزيع الخسا ر على هذه البنود المختلفة بنسبة كل مسؤ مس

ما إذا كانط هناك وثيئة شا  ة تغ ي أكثر من بند و  الما أن الخسارة في حدود مبلغ التأمين ، أ
ولية هذه الوثيئة ؤ تنخف  مس الشا  ة أصيب بنودها بخسا ر تزيد قيمتها عن مبلغ تأمين الوثيئة

إلى مبلغ تأمينها فئ  و يحدد مبلغ تأمينها مس وليتها عن خسارة البنود المختلفة وذلك بإعادة 
ختلفة بنسبة كل خسارة في كل بند إلى مجموع الخسا ر في كل توزيع مبلغ التأمين على البنود الم

 107البنود .
من خالل ما سبق ، برأينا يتوجب على شركاط التأمين أن تولي  قسم تسوية الم الباط أهمية 
خاصة جدًا نظرًا للدور الحيوي الهام الذي يل به هذا الئسم في تحديد نتا ج أعمال الشركاط ، 

ت زيز الثئة بين المؤمن لهم وشركاط التأمين من خالل حصولهم على باإلضافة إلى دوره في 
 راف مما يؤدي إلى المحافظة على مستحئة بصورة عادلة ترضي جميع األت ويضاتهم ال

المت املين الئدامى وجذب عمالل جدد مما يؤدي في نهاية الم اف إلى استئرار في نتا ج أعمال 
 ادة أرباحها .شركاط التأمين وم دالط خسا رها و زي
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وال بد من التأكيد على أنه مهما كانط نوع الوثيئة المصدرة من قبل شركة التأمين يتوجب عليها 
عند تحئق خ ر الحريق المؤمن منه ت وي  المؤمن ب ريئة عادلة و عدم إثرا ه على حساب 

 بئية المؤمنين بإتباع  ريئة تسوية تتناسب مع نوع الوثيئة المصدرة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 



62 

 

 الفصل الثاني
  هتحديات ومعوقات تطوير التأمين ضد الحريق ، 

 
 . ةالمبحث األول: هيكلية سوق التأمين ضد الحريق في سوري

 
المبحث الثاني: التحدياط و الم وقاط المرتب ة بال لب على التأمين ضد 

 الحريق .
 

التأمين ضد عر  ثثثث المبحث الثالث: التحدياط و الم وقاط المرتب ة ب
 . الحريق
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 مقدمة:
ل ب التي تئدمها سوق التأمين للجمهور، حيث يالهامة ي د التأمين ضد الحريق من المنتجاط      

دورًا في الحفاظ على ممتلكاتهم ومسؤولياتهم تجاه الغير، وكذلك حماية الممتلكاط ال امة وتنميتها 
. وقد حصلط عليهاالمؤمن األخ ار  أعئاب وقوعي  األضرار التي تحدث في  و من خالل ت

االقتصادية في الجمهورية  الئ اعاطأساسية في ال ديد من ونة األخيرة تغيراط مهمة و في اآل
 .ال ربية السورية ، وكان لئ اع التأمين حظ وافر من هذه التغيراط

 اً إدخاري اً وعال يشكل فهو، يسهم التأمين إسهامًا كبيرًا في عملية التنمية من خالل آلياط االدخار
على حياتهم بتجميع المدخراط الالزمة لهم و ألفراد أسرهم من منين الذين يؤمنون ؤ للم اً مناسب
ل المصارف ته . إضافة إلى دوره في حماية أموام لمواجهة مخا ر المستئبل و مفاجآب ده

نشآط االقتصادية حماية المالمئترضين ، ويشكل التأمين دورًا مهمًا في بالتأمين على الئرو  و 
الذي يؤدي إلى التشجيع على االستثمار مهما ارتف ط درجة المخا رة . وفيما إذا تمكنط شركة و 

المشاريع  من التأمين من استثمار األموال المتحصلة من أقسا  التأمين فإنها ستوفر المزيد
 لة ودعم االقتصاد الو ني .الب اتخفيف ر ال ديد من فرص ال مل و ياالستثمارية و بالتالي توف

الرقابة على التأمين المتضمن إنشال هي ة لإلشراف و  2004ل ام   68المرسوم رقم وعندما صدر 
 ألغيطإلدارة عمل التأمين كمنظومة متكاملة من خالل تبني رؤية استراتيجية واضحة الم الم ، 

 .الحصرية التي كانط تتمتع بها المؤسسة ال امة السورية للتأمين 
و الذي سمح لشركاط التأمين الخاصة بممارسة أعمالها حيث  2005ل ام  43ثم جال المرسوم 
ختراق حصرية المؤسسة ال امة السورية ل ديد من شركاط التأمين الخاصة بإأتيح بموجبه ل

م تمدة و بشكل اساسي ، للتأمين و التي بئيط ل ئود  ويلة ت مل في السوق دون أي منافس 
 بئيإللزامية التي تفرضها الئوانين ، وهذه الحصرية ولدط ال ديد من المشاكل التي على ال ئود ا

لسوق التأمين في الفترة  وهي ت د من التحدياط الملحوظةق اع التأمين السوري ي اني منها 
 108الحالية و خاصة ب د دخول شركاط التأمين الخاصة .
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 المبحث األول 
 في سوريةهيكلية سوق التأمين ضد الحريق 

  :نشأة وتطور التأمين في سورية
 ب دة مراحل يمكن إيجازها بما يلي : مر التأمين في سورية

لم تكن سورية خالية من النشا  التأميني في هذه المرحلة ألن  : مرحلة الحكم العثماني -1
الموانئ السورية كانط على صلة وثيئة مع مختلف السواحل اإلي الية والفرنسية ، وكانط التجارة 
مزدهرة بين سورية ولبنان وهذه الموانئ األوربية وتجلى ذلك في وثا ق التأمين البحري التي كانط 

جنبية. حيث خالل تلك المرافئ السورية و ب ًا من خالل شركاط تأمين أتت امل بها السفن في 
 بق في سورية وهو الئانون رقم ي يت لق بالتأمين في عهد تركيا و أول نص تشري المرحلة صدر 

قانون الشركاط األجنبية المغفلة الذي أصدره السل ان محمد رشاد باسم و م 1914تاريخ  /22/
فئد تضمن األحكام ال امة المت لئة بشرو  تسجيل لها باألسهم ، ط التي أصدرط رأسماالشركاو 

 109هذه الشركاط و التي ترغب بت ا ي أعمالها في البالد ال ثمانية .

 

 : فترة االنتداب الفرنسي -2

ربع قرن عن  ريق الحتالل الفرنسي التي استمرط نحو خالل مرحلة ا دخل التأمين إلى سورية
الحرب ال المية . ف ئب ةمارسط أعمال التأمين في سوري للتأمين التيوكاالط الشركاط األجنبية 

لغى الئانون رقم االذي من المفو  السامي 1926/1/20 ريخ بتا 96المرسوم رقم ولى صدر األ
مين ترغب نظم بموجبه أعمال التأمين وحصر تسجيل أي شركة تأو  م ، 1914ل ام  22 

أخض ها لدفع كفالة في المفوضية ال ليا في بيروط، و تسجيل نفسها  بتأسيس فرع لها في سورية
ل.س عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب بممارستها ، ولكن خالل  / 7500/ مالية قدرها 

 تلك الفترة كانط هناك ثوراط مت اقبة في المدن السورية كافة باإلضافة إلى األزمة االقتصادية 

 110ه الوكاالط.مما نتج عنها ض ف نشا اط هذ 1931-1929
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ي ي ينظم صناعة التأمين في : ب د االستئالل صدر أول مرسوم تشر  فترة ما ب د االستئالل -3
الذي تضمن مجموعة من المبادئ التي تت لق و  1949حزيران  8 تاريخ  / 112/ رقم  سورية

 :منهابشرو  ت ا ي هي اط التأمين ألعمالها في سوريا و 
أن يكون لكل شركة تأمين ترغب في ممارسة ال مل في سورية مركز مستئل فيها لممارسة  - أ

 .نشا ها . وأن يكون لها ممثاًل من جنسيتها أو من الجنسية السورية 

الحريق / ل.س لكل فرع من فروع النئل و  10000أن تودع ضمانة مصرفية قدرها / - ب
 واالدخار ./ ل.س عن فرعي الحياة  25000وال وارئ و /

 ل.س. / 750000/ أن تكون الهي ة شركة مساهمة وال يئل رأسمالها مع احتيا ياتها عن  - ط

ممثلي الشركاط  أعضال مجلس اإلدارة في الهي ة و ضرورة توافر الشرو  األخالقية في - ث
 األجنبية .

 السورية . في سوريا إلى الئوانين و المحاكم تخضع جميع عئود التأمين الم ئودة - ج

 أن تحصل الهي ة على شهادة تسجيل صادرة عن دا رة الشركاط في وزارة االقتصاد .  - ح

األجنبية ال املة في السوق السورية ركاط التأمين ال ربية و لمرسوم السابق بلغ عدد شلونتيجة 
شركة ، من بينها شركة الضمان السورية المساهمة المغفلة التي رخص لها بال مل  60أكثر من 

للئيام بجميع /   750000// برأسمال قدره  1952/8/7تاريخ / 226 /سوم رقمبموجب المر 
 111م امالط الضمان و إعادة الضمان .

أن الثغراط الملحوظة في التشريع السوري بما يخص أعمال التأمين  : فترة عهد الوحدة -4
ذلك إلى تنظيم هذه المهنة تنظيمًا  دعى هنشا وتوسع  ةوازدياد هي اط التأمين ال املة في سوري

إلى . وقد أهتم الم نيون بهذا األمر  يؤمن تحئيق المصلحة ال امة ويحفظ حئوق أصحاب ال القة
تاريخ  / 195/ ومصر حيث صدر الئانون رقم  مهورية ال ربية المتحدة بين سوريةأن قامط الج

و يئر مبدأ ت ريب  1949/  ل ام 112/  والذي يلغي المرسوم التشري ي رقم 1959أيلول ل ام  2
عمل التأمين في الشركاط التي تكون مملوكة بكاملها لمساهمين يتمت ون حصر يهي اط التأمين و 

 بجنسية البالد ، حيث أخضع الهي ة لل ديد من الشرو  لمنح ترخيص مزاولة هذه المهنة أهمها :

 أن تكون شركة مساهمة متمت ة بالجنسية الو نية . - أ

 مملوكة لمساهمين يتمت ون بالجنسية الو نية .اسمية و جميع أسهمها أن تكون  - ب

 أعضال مجلس إدارتها و المدير ال ام يتمت ون بالجنسية الو نية . جميع أن يكون - ط
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 ./ 1000000/ و المدفوع عن  /2000000/ عن  المكتتب بهأن ال يئل رأس مالها  - ث

دخار و عن كل من فرعي الحياة واإل /100000/ أن تودع الشركة ضمانة مالية قدرها  - ج
في المصارف  كالنئل و الحوادث و الحريق عن كل فرع من فروع التأمين األخرى /50000/

 المئبولة .

ئدير خبرال الكشف وتالسماسرة و ذلك قام المرسوم بتنظيم عمل الوكالل والمندوبين و  باإلضافة إلى
ويل وثا ئها  ، وبهذا حتيفية تنظيم سجالتها و كلتزاماتها و ألضرار واتحاداط هي اط التأمين وا  ا

الئرار رفع ال لم الو ني ألول مرة فوق تلك الشركاط والوكاالط األجنبية التي كانط تمارس 
 ومصر . الجمهورية ال ربية المتحدة سورية أعمال التأمين في إقليمي

ين لممارسة هذا المهنة فسح المجال أمام الموا نالمزايا حيث  ولئد كان لهذا المبدأ الكثير من
ع ال ضماناط ، و  الهامة ، إضافة إلى تحئيئه المصلحة الو نية وخاصة في أوقاط األزماط ا 

للمؤمنين لهم باعتبار أن أموال شركاط التأمين تبئى في البالد . ولئد خض ط ألحكام هذا 
 أنواعها .الئانون جميع الشركاط التي تزاول كل أو ب   عملياط التأمين على اختالف 

ئرار الحيث صدر   1961/7/14 ا هو عليه حتى : بئي الوضع على م مرحلة التأميم -5
من ر يس الجمهورية ال ربية المتحدة و الذي أممط بموجبه جميع البنوك وشركاط  / 117 / رقم

التأمين ال املة في إقليمي الجمهورية و آلط ملكيتها للدولة ، وبموجب ذلك أع يط شركة 
 ممارسة جميع أنواع التأمين حصرًا ضمن أراضي الجمهورية ال ربية السورية . الضمان حق
ية ت مل في ق اع التأمين عربشركة أجنبية و  77انط هناك حوالي هذا الئرار كوعند صدور 

لمانية وهولندية وسويدية أختلفة أمريكية وهندية وبلجيكية وفرنسية و من جنسياط مالسوري 
راكزها الر يسية خارج سورية وتمارس أعمال التأمين محليًا بواس ة غيرها ، وكانط مومصرية و 

ب د التأميم بسحب كفاالتها المودعة ضمانًا منها شركة  46وكالل ي ملون لحسابها ، وقد أخذط 
 الصادرة ما بئية الشركاط فب ضها استمر في خدمة بوالص التأمين على الحياةأألعمالها ، و 

 اتفق مع شركة الضمان السورية على تحويل محفظة أعمالها إليها . قبل تاريخ التأميم وب ضها
مع المؤسسة ال امة 1969/4/29 أما بالنسبة لشركاط التأمين المصرية فئد اتفق بتاريخ 

لتزاماتها فيما يت لق بفروع التأميناط ال امة وتحويل محفظة الحياة إلتأمين على تصفية لالمصرية 
 112 إلى شركة الضمان السورية .
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صدر بالغ عن نا ب  1965في عام  : 1963فترة ما بعد قيام ثورة الثامن من آذار  -6
المصالح فة اإلداراط والمؤسساط ال امة و أوجب بمئتضاه كا 728/15//ب15مجلس الوزرال برقم 

لى الخارج لدى شركة الضمان السورية ما عدا ن على مستورداتها وصادراتها من و الرسمية التأمي ا 
النماذج التي تشحن بال ا رة مثل استيراد الدواجن و   ل التأمينط التي يت ذر فيها إجراب   الحاال

 شري ة الحصول مسبئًا على موافئة من وزارة االقتصاد و التجارة الخارجية . 

والذي يئضي بوجوب التأمين  1967/7/19 بتاريخ /95/وفيما ب د صدر المرسوم التشري ي رقم 
ولية المدنية الناش ة عن است مال المركبة تجاه الغير ، ولم ينفذ هذا المرسوم ؤ اإللزامي على المس

ر السوري الجديد والذي قضى حيث صدر قانون السي،  1974حتى األول من تشرين األول عام 
المركباط السورية المسجلة في دوا ر و  ولية المدنية تجاه الغير لمالكيؤ المسلى التأمين ع بإلزامية

ولية المدنية لمالكي أو ؤ كذلك على المسا زيها أو سا ئيها تجاه الغير . و لنئل أو حمديرياط ا
وكان هذا ، حا زي المركباط األجنبية ال ابرة للئ ر أو الداخلة إليه بغر  المكوث المؤقط 

كل ذلك بهدف حماية  ةالتأمين محصورًا باألضرار الجسدية التي تحدثها تلك المركباط في سوري
حكمه عن حوادث السير ، كما شهدط السوق السورية إنشال شركة في لسوري أو من الموا ن ا

 . 1974االتحاد ال ربي إلعادة التأمين و التي تزاول أعمال التأمين منذ نشو ها في عام 
تمط و الذي بموجبه  1977/8/4 / تاريخ   1650/ وب د ذلك صدر المرسوم التشري ي رقم

السورية للتأمين بداًل من شركة الضمان السورية مركزها الر يسي مدينة تسمية المؤسسة ال امة 
/  ب د ذلك أصبحط إدارتها ال امة في مدينة حمص بموجب المرسوم التشري ي رقم،   دمشق
 وترتب  بوزير المالية .  2002/5/19تاريخ / 155

لزامي ليشمل األضرار قامط المؤسسة ال امة السورية للتأمين بتوسيع التأمين اإل 1991وفي عام 
كباط التي تحدثها السياراط السياحية السورية أو المر باإلضافة إلى األضرار الجسدية المادية 

 لممتلكاط السوريين .مؤقط حماية عبورًا أو بأغرا  المكوث الاألجنبية الداخلة إلى سورية 
لسورية للتأمين )شركة ونتيجة لذلك نجد أن السوق السورية بئيط حكرًا على المؤسسة ال امة ا

الضمان السورية المؤممة ( ما يئارب خمسين عامًا قامط خاللها المؤسسة بتلبية احتياجاط 
السوق من إصدار بوالص التأمين و إعداد الت رفاط و اإلحصا ياط ، كما قدمط لخزينة الدولة 

 . ةالكثير من الدخل الذي دعمها في فتراط اقتصادية ص بة مرط فيها سوري
الئاضي   /68/بدأط مرحلة جديدة للتأمين حيث صدر المرسوم التشري ي رقم   2004ي عام وف
التي أوكل إليها عملية تنظيم تأمين كجهة منظمة وضاب ة للسوق و إحداث هي ة اإلشراف على الب
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المناخ المال م لت وير وت زيز هذا الئ اع ، وكذلك و إعادة التأمين بما يكفل توفير  ق اع التأمين
استثمارها لدعم التنمية ة التي ينتجها النشا  التأميني و إلشراف على تجميع المدخراط الو نيا

  113االقتصادية في الدولة .
الذي نظم أعمال التأمين ووضع أسس /   43/م صدر المرسوم التشري ي رقم  2005وفي عام 

عادة التأمين الخاصة الجديدة ،  وحدد حصة لألشخاص ومبادئ وشرو  إنشال شركاط التأمين وا 
 منه : ( 4) في كل شركة حيث جال في المادة

ألي % من رأسمال الشركة ، كما ال يجوز 5ثر من " ال يجوز ألي شخص  بي ي أن يمتلك أك
% من رأسمالها . مع ضرورة أخذ موافئة مسبئة من 40أن يمتلك أكثر من  اعتباري شخص 

قيمة مساهمة الموا نين السوريين بال ملة تسدد للشخص االعتباري . و  الهي ة على أية حصة
الصرف الف لي حسب نشرة وريين فتسدد بالئ ع األجنبي بس ر السورية أما مساهماط غير الس

 أس ار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي" .
  ( حدد الحد األدنى لرأس مال الشركة كما يلي : 5) بموجب المادة رقم و

 شركة التأمين التي تمارس التأميناط ال امة فئ  .مليون ليرة سورية ل 700 
 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأميناط ال امة وتأميناط الحياة .  850

 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين .  1200
مليون ليرة سورية  2على أن تودع كل شركة باسم الهي ة في أحد المصارف السورية مبلغ 

ي ة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين التي ترغب بمزاولتها ، على أن ال يزيد مجموع كود
 114مليون ل.س . 25 ما تودعه لكل األنواع 
عن وزير المالية الئاضي بتنظيم مهنة وس ال  2005/8/2 تاريخ100/6 كما صدر الئرار رقم 

 .  2010/11/10 تاريخ 371التأمين والذي تم ت ديله بالئرار رقم 
ر يس مجلس إدارة هي ة  عن وزير المالية100/61صدر الئرار رقم   2006/11/29 تاريخوفي 

عادة التأمين . مهمته االتحاد السوري لشركاط التأمين و اإلشراف على التأمين الئاضي بإحداث  ا 
الصناعة إلى رتئال بهذه اإلل بكل ما من شأنه تحسين األدال و التنسيق بين هذه الشركاط و ال م

 المستوى المنشود .
عن وزير المالية تضمن أسس    2007/7/1تاريخ   100/97صدر الئرار  2007 وفي عام

ورية ، و الذي تم ت ديله ومبادئ ونسب استثماراط شركاط التأمين ال املة في سوق التأمين الس
 2010/11/10تاريخ  372 رقمبالئرار 
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عن وزير المالية المت لق بحوكمة   100/127رقم صدر الئرار    2007/10/18 وبتاريخ
شركاط التأمين و الذي أوجب فيه التئيد بمبادئ ال دالة و اإلفصاح الكامل عن كل ما يت لق 

حكام دة التأمين ، واإللتزام الكامل بأبالمركز المالي و اإلداري و الفني لشركاط التأمين و إعا
 إلشراف على التأمين وجميع الئراراط المت لئة بذلك.التشري اط و األنظمة التي تصدرها هي ة ا

الئانوني لفتح سوق التأمين السورية أمام الشركاط الخاصة هذا الشكل يكون الوضع التشري ي و وب
 قد استكمل هيكليته وبشكل متسارع خالل الفترة الئياسية الئصيرة المنصرمة من أواخر عام 

 115وحتى اآلن . 2004
 

إلى السوق الخاصة ضد الحريق قبل دخول شركات التأمين  هيكلية سوق التأمين
  السورية

عام تأميم المصارف وشركاط التأمين 1961 إن هيكلية ق اع التأمين السوري منذ عام       
تئوم على دعامتين أساسيتين هما المؤسسة ال امة  طكان 2003وحتى غاية عام الخاصة 

ن تئوم بأعمال التأمين المباشر السورية للتأمين والتي كانط الركيزة األساسية ألعمال التأمي
أعمال إعادة التأمين وتاب ة لوزارة االقتصاد و التجارة الخارجية يشرف على أعمالها وزير و 

ولئد ظلط هذه الشركة تئوم و المصرفية و التأمين   االقتصاد من خالل مديرية الشؤون النئدية
 شركة االتحاد ال ربي إلعادة التأمين التيحين أنشأط  1574بمهام التأمين وحيدة حتى عام 
متخصصة في أعمال إعادة التأمين تاب ة التحاد الجمهورياط  باشرط أعمالها في السوق السورية

ا يت لق بالتأمين ضد الحريق فئد انحصر في ما فيم، أال ربية الثالث )سورية ، مصر ، ليبيا (
 116المؤسسة ال امة السورية للتأمين إلى حين ظهرط شركاط التأمين الخاصة. 

بئي سوق التأمين السوري مغلئًا في وجه شركاط التأمين و المستثمرين المحليين واألجانب لئد 
المرخص لها ممارسة الوحيدة  ، حيث كانط المؤسسة 2003منذ تأسيس المؤسسة حتى عام 

/ تاريخ 226رقم/  التشري ي بموجب المرسوم  1952، والتي تأسسط عام أعمال التأمين 
ميع م امالط وكان اسمها في ذلك الوقط شركة الضمان السورية وذلك للئيام بج / 1952/8/7
عادة الضمان، وظلط تمارس أعمالها في السوق السورية إلى جانب ال شالضمان و  راط من ا 

شركة ووكالة  77شركاط ووكاالط وفروع التأمين ال ربية و األجنبية و التي زاد عددها عن 
/  وآلط ملكيتها للدولة وحصرط بها 117حيث صدر قرار التأميم  رقم / 1961تأمين حتى عام 

أعمال التأمين في سورية و لب إلى بئية الشركاط ووكاالط التأمين تصفية حئوقها خالل فترة 
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/ الئاضي بتغير اسم  1650صدر المرسوم التشري ي رقم /  1977وفي عام  ،منية محددةز 
شركة الضمان السورية إلى المؤسسة ال امة السورية للتأمين توفيئًا ألوضاعها مع المرسوم 

. ولئد زيد رأس مالها تكرارًا ليصل إلى ألف مليون ليرة سورية .  1974ل ام  18التشري ي رقم 
ؤسسة في الئيام بمهامها مجموعة من الوكالل و المنتجين المرخص لهم بأعمال ويساعد الم

التأمين ينتشرون في كافة محافظاط الئ ر لنشر الوعي التأميني وتسويق التأميناط االختيارية 
.117  
تأمين الحريق من خالل ضمان دفع ت ويضاط عن  سسة ال امة السورية للتأمينالمؤ تمارس و 

األضرار المادية أو الهالك الناتج عن اشت ال ف لي يصحبه لهب و حرارة و التي يصيب األشيال 
.وهناك ن االمكنة المحددة ب ئد التأمين المؤمنة والمبينة في الشرو  الخاصة والموجودة ضم
 لئال بدالط تأمين خاصة وهي:ب   األخ ار التي ال تؤمن إال باتفاق خ ي خاص 

ضرار المادية خالف أضرار الحريق التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة من األ -1
و المواد المتفجرة أو انفجار األجهزة أالصاعئة أو انفجار غاز التنوير وغاز التدف ة، أو الكهربال 

 البخارية و تمديداتها .

غير، أو للمستأجر الللمت اقد المالك تجاه المستأجر و جميع النتا ج المالية للمسؤولية المدنية  -2
 الغير، وذلك مهما كان نوع هذه المسؤولية ونوع الضرر الحاصل.تجاه المالك و 

الذي يخسره المالك اثنال فترة ت  يل المكان المؤمن يجار جرة أي مئدار بدل اإلخسارة األ -3
 .الك شاغال ال ئار بسبب حادث حريق ويشمل هذا الحكم أجر المثل إذا كان الم

 كذلك ال يضمن األشيال التالية إال باتفاق خ ي ولئال بدالط تأمين خاصة :
 البضا ع الموجودة بحوزة المت اقد بصفته ودي ًا أو وكياًل بال مولة . -1

 حجار الثمينة غير المركبة على حلي .سبا ك الذهب أو الفضة و األ -2

 ل.س. 200ز قيمتها التحف والئ ع الثمينة و الحلي و التي تتجاو  -3

 المخ و اط و التصاميم و الرسوم والصور و النماذج و الئوالب و األشكال . -4

ع والنئود الم دنية أو الورقية ، االسهم المالية والسنداط و الوثا ق مهما كان نوعها و ال واب -5
 الشيكاط ، السجالط وكل الدفاتر التجارية .

 االحتراق الذاتي .الفحم الحجري فيما يت لق بتأمينه ضد خ ر  -6

 المتفجراط من أي نوع كانط . -7
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 ما األخطار المستثناة من التأمين ضد الحريق فهي :أ     
 األضرار الجسمية مهما كان نوعها وسببها . -1

 األشيال التي تسرق أثنال الحادث أو خالله أو ب ده . -2

الذاتي أو تأكسدها األضرار التي تصيب األشيال المؤمنة و الناش ة عن تفاعلها الخسا ر و  -3
 جفيف بالحرارة .تالب يل أو بسبب ت رضها للتسخين أو ال

حتراق شيل ما بأمر تب ب ريق مباشر أو غير مباشر عن ااألضرار التي تتر الخسا ر و  -4
 سل ة عامة  أو حريق مصدره با ن األر  .

ور غير المباشرة الناتجة عن الحريق و على األخص ت  ل ال مل وفئدان األجاألضرار  -5
 وفواط المنف ة وما يتبع ذلك من نفئاط مهما كان نوعها .

 الزالزل وهيجان البراكين و انزالق األر  . -6

الصواعق ، ال واصف ، الفيضاناط ، الزوابع على أنواعها ، أو أي حادث  بي ي آخر  -7
 سوال كان جويًا أو ارضيًا.

اط الحربية و الحرب الحرب ، الغزو أي عمل يئوم به عدو اجنبي ، ال دوان أو ال ملي -8
 األهلية .

التمرد ، االض راباط ، الهيجان الش بي ، ال صيان ، الثورة ، االنئالب ، المؤامرة ،  -5
 .السل ة ال سكرية ، أو اغتصاب السل ة ، االحكام ال رفية ، حالة ال وارئ 

ث ضرار الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن تفتط الذرة أو األجسام المش ة أو التلو األ -11
 باألش ة الذرية أو المحروقاط الذرية أو بئايا هذه المحرقاط .

إضافة لالستثنالاط السابئة فإنه ال يدخل في تأمين الحريق األضرار التي تصيب األشيال 
ط جديدة مع تجربتها داخل الالمؤمنة ، إذا نشأط عن أعمال إنشالاط جديدة أو عن تركيب اآل

هذه األخ ار يجب أن تكون مضمونة ب ئد تأمين المئاولين  من ئة التأمين على اعتبار أن مثل
والتركيب ويجب دومًا أن تكون اآلالط الم لوب التأمين عليها قد جرى تجربتها و إقالعها قبل 
إصدار عئد التأمين إال إذا أبرام عئد تأمين لتغ ية هذه األمكنة أثنال اإلنشال وتركيب اآلالط 

 الجديدة .
أمين لمدة سنة كاملة ، غير أنه يجوز أن يكون لفترة أقل من ذلك . ويسري ويتم إنشال عئد الت

ظهرًا من  12ظهرًا من يوم تاريخ اإلصدار وينتهي في الساعة  12التأمين اعتبارًا من الساعة 
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يوم نهاية مدة التأمين المثبتة في ال ئد شري ة أن يكون المؤمن له قد سدد بدل التأمين أو ت هد 
 بتسديده .

وفي ي أو المؤسسة إنهال عئد التأمين خالل مدة التأمين يمكن للمؤمن له بناًل على  لب خ و 
 هذه الحالة تسوى بدالط التأمين المستوفاة وفئًا لما يلي :

  إذا كان  لب إنهال ال ئد من قبل المؤسسة ، فإنها ترد للمؤمن له جزلًا من بدالط التأمين
 انتهال التأمين . يتناسب مع عدد األيام المتبئية حتى

  أما إذا كان  لب إنهال ال ئد من قبل المؤمن له ، فإن المؤسسة تحتفظ من البدل
ترد وعلى أساس ت رفة المدة الئصيرة   المستوفى جزلًا يتناسب و الفترة المنئضية من التأمين

 للمؤمن له الجزل الباقي من البدل مع نسبة من رسم التسجيل دون الرقابة و ال ابع .

 ومع ال لم أنه يتوقف مف ول التأمين فورًا عند انهيار أو زوال :
 أحد األبنية أو جزل منها . - أ

مجموعة األبنية أو المنشآط التي تؤلف هذا البنال قسمًا منها سوال كان االنهيار أو الزوال  - ب
قسمًا أساسيًا أو جز يًا أو كليًا ، بشر  أن يكون االنهيار أو الزوال قد أصاب كامل البنال أو 

خ ر حية البنال لالست مال أو يزيد من احتمال أنه يؤثر كليًا أو جز يًا على صالمهمًا منه ، أو 
احتراق كامل البنال أو جزل منه أو األشيال الموجودة فيه و اخيرًا إذا كان االنهيار أو الزوال 

ن أن تكون مؤمنة إذا كان نتيجة حريق يسبب خسا ر أو اضرار مؤمنة بموجب هذا ال ئد أو يمك
 البنال أو سلسلة االبنية أو المنشآط مشمولة بالتأمين . 

يها وفي حال تحئق خ ر الحريق المؤمن منه فإن األسس المستخدمة في إجرالاط الكشف عل
 كما يلي : وتئدير أضرارها وتسويتها 

عه ر وقو في حال حدوث حريق يتوجب على المؤمن له أن يبلغ المؤسسة عن الحادث فو  -1
ضرار الناتجة عن الحادث على أن يتم تئديرها على بالخسا ر و األوعليه أن يئدم بيانًا مفصاًل 

أساس قيمة األشيال المذكورة وقط الحادث دون أن يضيف إليها أي ربح مهما كان نوعه ، 
وثا ق  باإلضافة إلى بيان مفصل ب ئود التأمين األخرى التي تشمل األشيال نفسها إذا وجدط وأية

يوم من وقوع  15أخرى ت لبها شركة التأمين تت لق بالحادث وعلى نفئته الخاصة وذلك خالل 
 الحادث على األكثر أو أي مدة تسمح بها المؤسسة على أن يكون ذلك خ يًا .

بإيفاد موظفين  عندما يرد إعالم للمؤسسة بوقوع حادث الحريق تئوم مديرية الحريق -2
لكي يتم تصوير موقع الحادث وتحديد األضرار الناتجة عن الحادث الحادث مختصين إلى مكان 
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بصورة صحيحة ، ويحق للمؤسسة في وقوع الحادث والتسبب بأضرار أو خسا ر لألشيال المؤمنة 
 أن :

لنفسها بحرية   تدخل األبنية المصابة أو مكان الحادث أو أن تضع يدها عليها أو تحتفظ - أ
 التصرف .

لمت اقد أن يسلمها كل األشيال ال ا دة له و الموجودة وقط وضع يدها أو ت لب من ا - ب
 الحادث في البنال أو مكان الحادث .

االحتفاظ  بحرية التصرف باألشيال المشار إليها أو بجزل منها و أن تئوم بفحصها  - ط
 وتنظيمها أو نئلها أو التصرف بها بأي شكل آخر .

 بأي شكل آخر . بيع األشيال لحساب صاحب ال القة أو أن تتصرف بها - ث

ب د استكمال جميع األوراق و التفاصيل المت لئة بالحادث يحق للمؤسسة الخيار دون أن  -3
تكون ملزمة ، إذ رأط عدم دفع قيمة الخسارة أو الضرر ، أن ت يد األشيال المؤمنة و التي هلكط 

ز يًا . وفي أو أصابها الضرر إلى حالتها قبل الحادث وذلك بإصالحها و استبدالها كليًا أو ج
جميع األحوال فإن المؤسسة غير ملزمة باالتفاق على إعادة األشيال إلى حالتها أو إصالحها أو 

نفاقه إلعادة هذه األشيال إلى الحالة التي كانط وقط حصول الحادث ااستبدالها بأكثر مما يجب 
ذا قررط المؤسسة أمين لهذه األشيال لدى المؤسسة و أو بأكثر من المبلغ الذي حدده عئد الت ا 

صالحها أو استبدالها فإنه يتوجب على التي أصابها الضرر إلى حالها أو اإعادة األشيال 
المت اقد أن يئدم إلى المؤسسة على نفئته الخاصة المخ  اط و المصوراط و التئديراط و جميع 

 التفصيالط التي ترى المؤسسة ضرورة لها .

األشيال المتضررة إلى  أو توصي به من أجل إعادة وال ي تبر أي تصرف تئوم به المؤسسة 
صالحها أو استبدالها ت هدًا منها بالئيام باإلعادة أو االصالح أو االستبدال . حيث في حالها أو ا

صالحها بسبب ب   إبنية المؤمنة إلى حالها أو ن قد ال تست يع المؤسسة إعادة األب   األحيا
بنية أو ألي سبب آخر فإن المؤسسة لئة بتخ ي  الشوارع أو األة المت الئراراط البلدية أو األنظم

صالحه بالشكل الذي الذي كان يكفي إلعادة البنال أو اغير ملزمة بدفع ت وي  يجاوز المبلغ 
 كان عليه قبل حادث الضرر فيما لو سمحط األنظمة بذلك .

ئيمة الف لية لألشيال قاعدة النسبية إذا تبين حين وقوع حادث الحريق أن الوت بق المؤسسة 
إذا تبين أن البدل هو أقل من  ، وكذلكالمؤمن عليها تزيد عن مبالغ تأمينها المحددة في ال ئد 
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البدل الواجب ت بيئه بسبب زيادة خ ورة األشيال المضمونة و التي لم يتم إعالم المؤسسة بها 
 مسبئًا .

ى دمنة كليًا أو جز يًا لدى المؤسسة ولالتي يشملها ال ئد مؤ شيال المؤمنة و حين إذ كانط األفي 
غيرها من الشركاط على سبيل االشتراك فإن المؤسسة ال تلزم إال بدفع حصتها من الضرر 

 الناتج بنسبة المبلغ المؤمن عليه لديها ودون تضامن مع الشركاط األخرى .
ب ده ، بأن أو  لهما في حال وجود  رف مسبب للحريق يلتزم المؤمن له سوال قبل الت وي  أ

حلط قانونًا محله ، والتي  أنها ي  ي المؤسسة الصالحية التي ت لبها من أجل إثباط حئها أو
تساعدها في مالحئة األشخاص الثالثين على نفئتها و الحصول منهم على الت ويضاط التي 

 تترتب لها نتيجة دف ها الت وي  إلى المت اقد .
المؤسسة حول تئدير قيمة التلف أو الضرر  وفي حال نشوب أي خالف بين المؤمن له و

الحاصل فئ  ، يحال ملف الحادث إلى محكم للفصل به حيث ي ين هذا المحكم بإتفاق خ ي 
بين ال رفين المتنازعين ، وفي حال عدم اتفاقهما على تسميته يمكن لكل فريق أن ينتخب محكمًا 

بذلك . وفي حال رف  أحد ال رفين  عنه ، خالل شهرين من تاريخ دعوة ال رف اآلخر له للئيام
أو إهماله تسمية محكمه خالل شهرين من تاريخ استالمه  لبًا خ يًا من ال رف األخر ، فإن 
لل رف األخر هذا الحق بتسمية محكم واحد فرد . وينتئي المحكمان باتفاق خ ي وقبل الشروع 

الجتماعاط و الفصل في حالة بالتحكيم شخصًا ثالثًا له صفة الفيصل لالجتماع م هما وترؤس ا
اختالفهما ، وال يؤثر موط أحد ال رفين المتنازعين أثنال فترة التحكيم على متاب ة التحكيم أو 

 على الصالحياط أو االختصاص الممنوحين للمحكم أو المحكمين أو الفيصل.
صل فإن إذا توفي أحد المحكمين فإن ال رف الذي سماه ينتخب بداًل منه ، و إذا توفي الفي

ويئرر المحكم أو المحكمان أو الفيصل كيفية توزيع نفئاط التحكيم  المحكمين تسمية فيصل آخر.
 . 

وبالتالي بئيط المؤسسة ول ئود  ويلة تمثل ق اعًا تأمينيًا بأكمله دون أي منافس تتحرك بشكل 
ي عالم مريح في السوق م تمدة على أساليب وخدماط قديمة ب يدة كل الب د عما هو حديث ف

على  الئ اع ال امى سياسة الدولة المتجسدة بسي رة التأمين ، وال شك أن ذلك االحتكار ي ود إل
المالية وتوجيهها وفق خ   التنمية االقتصادية و االجتماعية ، م ظم النشا اط االقتصادية و 

ووجدط المؤسسة نفسها أمام سوق كبير الحجم ، فلم تست يع أن تغ ي كافة جوانبها و 
لتزمط بحدود ضيئة لتنش  بها ، ولم تكن تمتلك الماللة المالية الكافية حتياجاتها التأمينية ، فإا
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لتغ ية األخ ار ، فكان الئسم األكبر من األخ ار المكتتبة ي اد تأمينيه في الخارج لدى شركاط 
 اط.أمين تذهب بم ظمها لتلك الشركتأمين عربية و أجنبية .وتب ًا لذلك كانط أقسا  الت

عادة التأمين من خالل م الجة حوادث كبيرة كان مؤمنًا إوفي هذه المرحلة برزط كفالة برامج 
( وكيف سددط 1992-1993عليها كالحريق الذي نشب في المحالج السورية بين عامي )

مليون ليرة 250 المؤسسة ال امة السورية للتأمين لمؤسسة حلج و تسويق األق ان أكثر من 
 الحوادث . سورية في هذه 

د على الئ اع من أهمها غياب مبدأ المنافسة و االعتماحئيئية وقد أفرز هذا الوضع سلبياط 
، وبالتالي حئئط  كافة األنواع األخرىأساسي في التأمين ضد الحريق و ال ام كزبون واحد و 

است اعط فر  سي رتها على السوق والتحكم في األس ار المؤسسة نتا ج رابحة دومًا حيث 
جودة الخدمة المئدمة ، وأصبح هناك ، فلم ت د تهتم بنوعية األدال و  فردناستغلط وجودها المو 

الكثير من الت ئيداط اإلدارية وتبا ؤ في ت وير المنتجاط ،كل ذلك شكل داف ًا قويًا للموا ن 
 السوري ليتجه إلى الخارج باحثًا عن منتجاط تأمينية تلبي احتياجاته ، حيث تسرب الكثير من
األقسا  التأمينية إلى الدول المجاورة التي افتتحط مكاتب لها في سورية تحط تسمياط عديدة 
غير تأمينية ، لكن النشا  الوحيد الذي كانط تمارسه هو التأمين تلبية لخدمة الزبون لتفوط بذلك 

ادية السوري خاصة فترة التس يناط حين شهدط سورية تحوالط اقتص أرباحًا  ا لة على االقتصاد
وبنال عليه  1991/ ل ام 10اجتماعية عديدة ، كان من أبرزها صدور قانون االستثمار رقم /و 

ازداد عدد المشاريع اإلنتاجية مما ت لب توفير الحماية التأمينية لتلك المشاريع من قبل المؤسسة 
رأسمالها في ال امة السورية للتأمين باعتبارها المؤسسة الوحيدة الموجودة في السوق ، حيث زاد 

م ، فتضاعفط  1997مليون ل.س ومن ثم إلى مليار ل.س في عام  250م إلى 1993عام 
عادة التأمين، إذ نجد أن قدرتها االحتفاظية بم ظم وزادط خبرتها في مجال التأمين و  احتيا ياتها ا 

 118.ن ثئة م يدي التأمين بهااألخ ار قد زادط نتيجة تحسن ماللتها و تحس
 
 
 
 
 

                                                           
118

ق المستقبل قراءة تفصيلية في قطاع التأمين في سوريا بين الماضي و الحاضر وأفاق المستقبل , التأمين في سوريا بين الواقع و آفا 

 .1, ص 2225المركز االقتصادي السوري , تقرير خاص , تشرين الثاني , 
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 بعد دخول شركات التأمين الخاصة  ضد الحريق سوق التأمينهيكلية 
ي تبر ق اع التأمين في سورية أحد أكثر الئ اعاط التي عانط خالل السنواط الماضية ال ويلة 

الماضي تميزط  ئرنمن تداعياط احتكارها من قبل الئ اع ال ام، فمنذ فترة الستيناط من ال
ارنة بالتغيراط التي حدثط على هذا الئ اع في الدول المنظومة التأمينية بالجمود النسبي مئ

ال ربية و األجنبية ، وبئي الت امل خالل تلك الفترة مئتصرًا على المؤسسة ال امة السورية للتأمين 
حصرًا والتي لم تئم بدورها التأميني بالشكل الم لوب حيث كانط مؤسسة حكومية ت تمد في 

امي الذي تفرضه الئوانين و التشري اط و تأمين الئ اعاط الكثير من عملها على التأمين اإللز 
حد ذاته من النواحي ألهمية التأمين بألهمية مسألة الوعي التأميني وال الحكومية ، ولم تنتبه 

 119االستثمارية .االقتصادية واالجتماعية و 
ة من الناتج المحلي بالم   0.3وتشير الدراساط و اإلحصالاط إلى أن ق اع التأمين كان يشكل 

وهذا ما يؤكد بدا ية هذا الئ اع ويؤدي أيضًا إلى خسا ر كبيرة في  2113في عام اإلجمالي 
لت امل مع ، ولئد تسبب هذا الوضع بنفور الكثير من االناتج المحلي اإلجمالي إمكانياط رفع 

من جهة أخرى دخول ية التي ال يرغبون فيها من جهة و الت ئيداط اإلدار التأمين كئ اع عام فيه 
قامة مشاالمستثمرين المحليين و األجانب و أعداد كبيرة من  ريع ضخمة ذاط تكاليف مرتف ة جدَا ا 

تواجد سوق تأميني قادر على استي اب الحركة االستثمارية المتزايدة و ذلك دعى إلى ضرورة  كل
 120الت وراط االقتصادية المتالحئة .
لتي يتمتع بها التأمين إذ ينظر إليه كأحد الم ايير المهمة لبيان وبالتالي ونظرًا لألهمية الكبيرة ا

التئدم أو التخلف ، فئد أصبح مؤكدًا إن االهتمام بئ اع التأمين في سورية وت ويره أمر مهم من 
جل مواكبته للت ور االقتصادي ال المي وزيادة إنتاجيته وف اليته . كما أن جمود الوضع الراهن أ

الثئافة  دام مبدأ المنافسة وض ف الوعي و سورية على ما هو عليه من ان لئ اع التأمين في
لالقتصاد السوري  خسارة   يشكالن  التأمينية و تجاهل دوره االقتصادي و االجتماعي المهم

 121يجب التخلص منها .
و تزامن ذلك مع تغيراط  2003وبناًل على ما سبق بدأ الحراك في ق اع التأمين السوري عام 

جوهرية في السياسة االقتصادية السورية و تحديدًا في ق اع التأمين الذي تئرر فتحه أمام 
ولئد كان أول شركاط التأمين الخاصة ب د أن كان حكرًا على المؤسسة ال امة السورية للتأمين . 
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أحدثط بموجبه  والذي 2004/ ل ام 68مرسوم رقم /التأمين هو ال نص تشري ي يخص ق اع
عادة التأمين و مهماتها بتنظيم ق اع التأمين و هي ة اإلشراف على التأمين وحددط اختصاصاتها  ا 

في سورية و اإلشراف عليه بما يكفل توفير المناخ المال م لت ويره و ت زير دور صناعة التأمين 
استثماراتها ا و يع المدخراط الو نية و تنميتهوكذلك اإلشراف على تجم، في ضمان األشخاص 

ل عمالدعم التنمية االقتصادية وتركزط مهامها في حماية حئوق المؤمن لهم و المستفيدين من أ
دال الجهاط ال امة في ط التأمين  وكذلك ال مل على رفع أالتأمين ومراقبة الماللة المالية لشركا

حماية المؤمن لهم ونشر مجال التأمين و إعادة التأمين وغيرها من المهام التي يمكن من خاللها 
الوعي التأميني و توثيق رواب  الت اون و التكامل مع هي اط التأمين المختصة على المستوى 

و الذي نظم  2005/ ل ام 43ال ربي و ال المي . وب د ذلك صدر المرسوم التشري ي رقم /
لخاصة في أعمال التأمين ووضع أسس ومبادئ وشرو  إنشال شركاط تأمين و إعادة التأمين ا

إسالمية لممارسة كافة صور التأمين االختياري و ل كانط شركاط تجارية أو تكافلية سورية سوا
 اإللزامي على حد سوال .

دخلط سورية مرحلة جديدة من االنفتاح تمثلط بمباشرة شركاط التأمين  2006وفي ال ام 
نية جديدة في كثير من تأميخدماط الخاصة أعمالها في سورية في جو من المنافسة في تئديم 

ى تنمية الوعي التي عملط علجوانبها . كل ذلك حدث تحط إشراف هي ة اإلشراف على التأمين 
دال شركاط التأمين و متاب ة عملياط فتح سوق التأمين السورية من خالل التأميني و تحسين أ

اد شركاط وزير المالية بما يخص اتحصدور قراراط عن ر يس هي ة اإلشراف على التأمين 
 122التأمين في سورية .أعمال الوكالل وحوكمة س ال و التأمين وتنظيم مهنة الو 

 13ونتيجة للبي ة الئانونية التأمينية الجديدة ، فئد بلغ عدد شركاط التأمين ال املة في السوق 
، باإلضافة إلى تان للتأمين التكافلي )اإلسالمي( شركة خاصة، بينها شرك 12شركة تأمين، منها 

شركة حكومية واحدة هي المؤسسة ال امة للتأمين، كما ضمط السوق السورية أيضًا شركة واحدة 
إلعادة التأمين هي شركة االتحاد ال ربي، وتنوعط المساهماط ال ربية والدولية ونسبها في 

خالية تمامًا من ال مل و  ناش ة شركاط التأمين السورية، وكان هذا األمر  بي يًا في سوق كانط
، وبحاجة لنئل خبراط التأمين ال ربية والدولية إليها، كما تنوعط أحجام رؤوس أموال  تأمينيال

هذه الشركاط تب ًا لئدرة المؤسسين وماللتهم المالية، واست اعط الشركاط ال املة في السوق 
شار في السورية أن تنوع سلة خدماتها للزبا ن فغ ط تئريبًا الخدماط التأمينية كافة، وحاولط االنت
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المحافظاط السورية كافة، وبدرجاط متفاوتة بين شركة وأخرى، وقد عئدط الكثير من تلك 
كبرى شركاط التأمين ال ربية وال المية لحماية ذاتها من المخا ر  عالشركاط عئود إعادة تأمين م

 123.المحتملة، وبالتالي حماية المساهمين والزبا ن
 ين ال املة في السوق السورية :وفيما يلي نبذة بسي ة عن شركاط التأم

 :المؤسسة العامة السورية للتأمين  -1

 الذي ألغى  46ونتيجة للت ور التشري ي في التأمين فئد صدر المرسوم   2007/8/30بتاريخ 
، وقضى باعتبار  2004/ ل ام 356و / 1977/ ل ام 6501بموجبه ال مل بالمرسومين رقم /
بالشخصية االعتبارية و مؤسسة ذاط  ابع اقتصادي تتمتع  المؤسسة ال امة السورية للتأمين
مليار ليرة سورية، كما فر  المرسوم على   2رأس مالها بث ومحدداً  االستئالل المادي و اإلداري ،

المؤسسة أن ت مل تحط قوانين وقراراط هي ة اإلشراف على التأمين بشكل مباشر مثلها مثل أي 
ط كافة أعمالها الفنية و التأمينية ألحكام الهي ة .كما وأخض شركة تأمين خاصة في السوق، 

الحسوماط التأمينية و ال موالط الممنوحة ير واالكتتاب و سمح إلدارة المؤسسة بإقرار سياسة التس 
للوكالل و الوس ال و ت بيق مبادئ حوكمة الشركاط و الس ي للحصول على تصنيف دولي لها 

. 
ط مت ددة لتأمين الحريق التأمين ، كما تئوم بتغ ية مجاال وتئوم المؤسسة بتئديم كافة خدماط

 فة المرافق الحيوية منها : تتناول كا
 المنازل السكنية و المدارس و المستشفياط و ال ياداط ال بية و الصيدلياط . . أ

 المخازن التجارية و المتاجر و المستودعاط و موجوداتها من مختلف البضا ع . . ب

 بمختلف أنواعها .الم امل و المصانع  . ط

مح اط توزيع الوقود و الدهاناط و الزيوط ، و المئاهي و الم اعم و النوادي ودور  . ث
 السينما و المسارح و الم ار  .

ويمكن باإلضافة إلى تغ ية خ ر الحريق إضافة تأمين األخ ار التكميلية وذلك بنال على اتفاق 
س  إضافي يتناسب مع الخ ر المغ ى ، ق سداد المؤمن لهين المؤمن له وشركة التأمين نظير ب

مثل تأمين خ ر االنفجار و الصاعئة ، تأمين خ ر الجوار ، تأمين خ ر االض راباط الش بية 
 و الشغب ......إلخ .
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الذي يهدف إلى حماية خدمة تأمين حماية األسرة و كما يئوم قسم التأمين ضد الحريق بتئديم 
د س ادتها و إ مأنانها وذلك مئابل قس  سنوي بسي  جدًا األسرة من األخ ار الكبيرة التي تهد

 مئابل تغ ية األخ ار التالية :
  بنال المنزل السكني ومحتوياته ضد خ ر الحريق و االنفجار الناتج عن أجهزة اإلنارة و

جار أس وانة الغاز ، خ ر الصاعئة و سئو  أجسام ال ا راط فالتدف ة و ال هي بما في ذلك ان
 خ ار الشغب و االض راباط .أا و أو جزل منه

 . محتوياط المنزل السكني ضد السرقة 

 . المسؤولية المدنية لرب األسرة 

 . 124تأمينًا شخصيًا للزوج و الزوجة و األبنال  

 
 :شركات التأمين الخاصة في سورية  -2

واحدة اقتضط عملية اإلصالح االقتصادي داخل سورية و ال سيما منذ بدل األلفية الحالية و في 
الذي سمح بالملكية الخاصة و  2005/ ل ام 43م التشري ي رقم /من حلئاتها صدور المرسو 

لشركاط التأمين ، حيث بدأط أول شركة عملها في السوق السورية خالل شهر حزيران من عام 
بلغ عدد الشركاط  على صدور المرسوم  سنواط . و اآلن وب د مرور أكثر من سبع 2006

و فيما يلي سوف ن ر  هذه الشركاط التي تئدم تغ ية ضد . شركة  12الخاصة 
 أخ ار الحريق وهي :

 :شركة الثقة السورية للتأمين  - أ

 850برأس مال وقدره  28بموجب قرار مجلس الوزرال رقم    2006/5/4تأسسط الشركة بتاريخ 
ثالث شركاط من أكبر شركاط التأمين ال ربية  جهود تضافر جالط نتيجةمليون ليرة سورية، و 
عادة التأمين، وشركة الثئة الدولية ال مانية  وهي شركة ظفار للتأمين، الشركة الئ رية للتأمين وا 

 –حماة  -حمص  -فروع هي دمشق  10محافظاط عبر  9للتأمين، وتغ ي نشا اط الشركة 
درعا  –دير الزور  –الالذقية  –  ر وس -حلب -ادلب )فرع بإدلب وفرع في م رة الن مان(

.125 
الناتجة عن حريق ، المادية التي تلحق بالممتلكاط و  و تضمن هذه الشركة تغ ية األضرار

ار الناجمة عن األخ ار الصاعئة ، االنفجار ، الزالزل ، تسريب المياه باإلضافة إلى األضر 
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ى تأمين الحريق جميع المنتجاط ، و أي أخ ار أخرى يتفق عليها . و تئدم باإلضافة إلال بي ية 
 126التأمينية من تأمين سياراط و نئل وسرقة .... إلخ .

 :الشركة السورية العربية للتأمين  - ب
وبرأس مال قدره مليار ليرة سورية، ومن  2005عام 43هي شركة مرخصة بموجب الئرار رقم 

أهم المساهمين فيها بنك عودة سورية، وبنك عودة لبنان، والشركة اللبنانية ال ربية للتأمين، وعدد 
 -حلب  -فروع فئ  تئع في محافظاط دمشق  4للشركة  ،والم روفين  من المستثمرين السوريين

  .الالذقية –حمص 
لتأميناط الهندسية، تأميناط النئل، االشركة تأمين السياراط، ومن أهم الخدماط التي تئدمها

أهمها و  تأمين الممتلكاط ، تأميناط الحوادث والتأميناط الشخصية والسفر، تأمين الحياة والصحة
تمديدها  ياتها ضد الحريق والصواعق. ويجوزالمباني ومحتو  لتغ يةوذلك  تأمين ضد الحريقال

مياه األم ار ، وانفجار أنابيب وخزاناط مياه فيضان أو زلزال أو لتغ ية ال واصف والفيضاناط و 
 127....الخ .، واإلضرار المت مد ،  انفجار

 :الشركة الوطنية للتأمين  - ت

برأس / 9بموجب مرسوم مجلس الوزرال رقم / 2006/2/6 تأسسط بتاريخهي شركة مساهمة 
مليون ليرة سورية، ووصلط نسبة المساهمة السورية في الشركة الو نية إلى  850مال قدره 

المساهمين فيها شركة زاخرمارين ال المية للمالحة،  % من إجمالي رأسمال الشركة، ومن90
. والشركة األردنية الفرنسية للتأمين، والشركة السورية الليبية لالستثماراط الزراعية والصناعية

األلمانية،  Allianz للتأمين بكبرى شركاط إعادة التأمين ال المية مثل شركةوترتب  الو نية 
اللبنانية،  ARAB RE اإلسبانية، وشركة  MAPFREالسويسرية، وشركة   SWISS RE وشركة
 -محافظة سورية هي: دمشق  11البحرينية، وتتوزع فروع الو نية للتأمين على   ARIGوشركة
 –الرقة  -دير الزور  -السويدال  -الالذقية  - ر وس  -ادلب  -حماة  -حمص  -حلب 
 128.الحسكة

تمارس الشركة ال ديد من النشا اط التأمينية وفي مجاالط واس ة جدًا منها التأميناط ال امة 
وتتمثل بكل من تأمين السياراط، وتأمين المسؤولياط، والتأمين البحري، وتأمين ال يران، التأمين 

ين الت ليم، اعد، وتأمالتئتأمين الهندسي، وتأمين المسؤولية الئانونية، وتأمين الحوادث ال امة،  
باإلضافة إلى تأمين الممتلكاط و التأمين ضد الحريق  دخار، وتأمين الرعاية الصحيةوتأمين اال
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يغ ي هذا التأمين األضرار المادية التي تصيب األبنية والممتلكاط )مصنع ، محل حيث بموجبه 
ر أو تجاري ، مستودع ، عيادة ..... الخ( ضد أخ ار الحريق والصواعق حيث يشمل الضر 
 الهالك الناتج عن االشت ال الف لي الذي يصحبه لهب ونار، ويمكن إضافة األخ ار التالية:

 .السرقة بواس ة الكسر أو الخلع 

 .الحريق الناتج عن التماس الكهربا ي 

 .أضرار الدخثان الناتج عن الحريق 

 .أعمال الشغب واالضراباط واالض راباط 

 الضراباط واالض راباط.األذى ال مدي الالحق ألعمال الشغب وا 

 .الزالزل والهزاط األرضية 

 .ال واصف والزوابع والفيضاناط 

 .أضرار ميثاه األم ثثار 

 .االنفجار 

  .انفزار أنابيب المياه و فح الخزاناط الما ية 

  .صدم المركباط 

 .سئو  ال ا راط أو أحد أجزال المالحة الجوية 

 تأمين. نفئاط المهندسين والخبرال نتيجة حادث مغ ى بال 

 .كسثر زجثاج الواجهاط نتيجة حادث مغ ى بالتأمين 

  .إزالة األنئا  نتيجة حادث مغ ى بالتأمين 

  خسثارة األربثاح نتيجة الت  ل عن ال مل بسب حادث مغ ى بالتأمين و بئيمة محددة
 شهريًا.

 ر مسؤولية المؤمن له تجثاه ال رف الثالث )الجوار ، مالك البنال .... الخ( عن األضرا
 129المادية الناتجة عن حثادث حريق مغ ى بالتأمين.

 :الشركة المتحدة للتأمين  - ث

عن هي ة اإلشراف الصادر  100/27بموجب الترخيص رقم  2006/2/6تأسسط الشركة بتاريخ 
مليون ليرة سورية، ، والمتحدة للتأمين هي أول شركة تأمين  850برأس مال وقدره  على التأمين

ألف سهم وبئيمة أسمية  170سورية تدرج في سوق دمشق لألوراق المالية ب دد أسهم وصل إلى 
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 -حمص  -محافظاط سورية هي: دمشق  8ليرة، وتغ ي نشا اط الشركة  500للسهم الواحد 
وتم االتفاق مع أكبر شركاط إعادة  .ادرع –الالذقية  - ر وس  -حلب  -إدلب  -حماة 

( التي ت د اآلن أكبر swiss Reالتأمين ال المية و على رأسها الشركة السويسرية إلعادة التأمين )
وهذه االتفاقياط تخص فروع التأمين ال ام   AAشركة إعادة تأمين في ال الم والمصنفة عالميًا ب 

التأمين على الحياة فتمط مع شركة هانوفر إلعادة و الحوادث ، أما اتفاقياط التأمين الصحي و 
   AA.130–( وهي مصنفة عالميًا ب Hanover Reالتأمين )

صاباط إها في السوق السورية منها تأمين وتوفر الشركة ال ديد من الخدماط التأمينية لزبا ن
والتأمين على   مل، وتأمين المسؤولية المدنية، وتأمين خيانة األمانة، والتأمين على األموال،لا

السياراط، والتأمين على الممتلكاط، وتأمين النئل بأنواعه كافة بحري، بري، جوي، وتأمين أجسام 
و التأمين ضد الحريق الذي  السفن وال ا راط، الهندسي، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة

لمكاتب و الشركاط و اممتلكاط المؤمن عليها كالمنازل و يغ ي الخسا ر واألضرار التي تصيب ال
المؤمن  حريقالالم امل والمحالط التجارية والمستودعاط وغيرها الكثير..، وذلك نتيجة حدوث 

، ويمكن أن يمتد ن اق هذه التغ ية ليشمل أخ ارًا أخرى باإلضافة إلى خ ر الحريق،  ضده
ال واصف ،  الهزاط األرضية والزالزل والبراكين،  االنفجار، ومن هذه األخ ار: الصواعق

اإلضراباط ،  سئو  أجزال من آالط المالحة الجوية،  صدم المركباط ،  الفيضاناط، والزوابع 
 خزاناط وأجهزة المياه أضرار المياه المسببة عن انفجار األنابيب وفي ، واالض راباط والشغب

ل االست جار مسؤولية المؤمن له تجاه المالك في حا،  رسوم المساحين و المهندسين و الخبرال ،
وغيرها من األخ ار التي قد تت ر  إليها المنشأة المراد ،  مسؤولية المؤمن له تجاه الجوار ،

 131تأمينها ...
 :شركة المشرق العربي للتأمين  - ج

مليون ليرة سورية، وهي شركة شئيئة 850 برأس مال وقدره    2006/4/12 تأسسط بتاريخ
ومن المساهمين فيها مجموعة الف يم اإلماراتية،  اإلماراط، -لشركة المشرق ال ربي للتأمين
شركة اتفاقياط إعادة تأمين مع كبار م يدي التأمين في الووق ط ،  ومجموعة النحاس من سورية

 -محافظاط هي: دمشق  4ال الم بئيادة شركة ميونيخ إلعادة التأمين، وتغ ي نشا اط الشركة 
 . ر وس –حلب  -حمص 
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ة منها التأمين على السياراط و التأمين البحري و البري يالخدماط التأمينوتوفر الشركة ال ديد من 
و غيرها من التأميناط ، ويغ ي التأمين ضد الحريق فيها كافة األضرار المادية ال رضية 

وصوفة في جدول ال ئد مالالحئة باألموال المنئولة وغير المنئولة التي يملكها المؤمن له و ال
ن تشميل أخ ار إضافية شر  دفع قس  إضافي مشمول بالتأمين ، ويمكالناجمة عن حريق 

  132المؤمن مثل أخ ار االنفجار و الزوابع و الفيضان و الزالزل .....الخ.المؤمن له و اتفاق بين و 
 :الشركة السورية الكويتية للتأمين  - ح

مجلس بنال على قرار  2006شبا   6شركة سورية مساهمة مغفلة تم الترخيص لها بتاريخ 
 الصادر 100/44 ، وقد حصلط على رخصة مزاولة المهنة بحسب الئرار رقم /13/الوزرال رقم 

لتبدأ عملياتها رسميا منذ ذلك الحين ليبلغ 2006/10/10 عن هي ة اإلشثراف على التأمين بتاريخ 
على  وت تمد في خبرتها مليون ليرة سورية، 850رأس المال اإلجمالي المصرح به والمدفوع كامال 

، بنك الخليج (GIC) شركة الخليج للتأمين، ومن أهم المؤسسين لهذه الشركة شركة الخليج للتأمين
المتحد، الشركة السورية الكويتية الئابضة، المجموعة ال ربية المصرية للتأمين، شركة مشاريع 

حمص  -محافظاط هي: دمشق  4 الكويط االستثمارية إلدارة األصول، وتنتشر فروع الشركة في
 .الالذقية –حلب  -

وتئدم الشركة ال ديد من المنتجاط التأمينية في السوق السورية منها التأمين على السياراط، 
وتأمين النئل و الحريق والذي الحياة، والحوادث ال امة، وتأمين المسؤولية، والتأمين الصحي، 

 133خاصة أخرى. يوفر غ ال ضد أي خسارة يمكن أن تئع بسبب حريق، صاعئة، أو أخ ار

 :  )أروب(الشركة السورية الدولية للتأمين  - خ

)آروب سورية( على الموافئة المبد ية  –السورية الدولية للتأمين حصلط  2005في منتصف عام 
لتأسيس شركة تأمين خاصة في سورية برأس مال وقدره مليار ليرة سورية. وفي م لع عام 

كانط السورية الدولية للتأمين )آروب سورية( ضمن الشركاط األربع األولى الحاصلة  2006
على الترخيص الرسمي لتأسيس شركة تأمين خاصة في سورية. بدأط آروب سورية أعمالها ف ليا 

ب د الحصول على إذن مزاولة المهنة من هي ة اإلشراف على التامين  2006في منتصف عام 
شركة أروب لبنان، بنك لبنان المهجر،  ن أبرز المساهمين في الشركة وم  ،/ 3/ السوري برقم 

بنك سورية والمهجر، ووق ط الشركة السورية الدولية للتأمين عدة اتفاقياط إعادة تأمين لحماية 
 (Munich Re) محفظة التأمين بشكل محكم ومدروس مع م يدي التأمين أمثال شركة ميونخ ري
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االسبانية وهي من كبرى   (Mapfre Re)الفرنسية وشركة مافري ري   (SCOR) األلمانية وسكور
شركاط إعادة التأمين في ال الم، و)آروب( هي ثاني شركة تأمين سورية مدرجة في سوق دمشق 

،  ليرة للسهم الواحد 500ألف سهم، وبئيمة اسمية  200لألوراق المالية ب دد أسهم وصل إلى 
 -ادلب  -حماة  -حمص  -محافظاط هي: دمشق  8للتأمين  وتغ ي نشا اط السورية الدولية

 134ا .درع – الالذقية - ر وس  -حلب 
ومن أهم الخدماط التي تئدمها الشركة في السوق السورية التأمين الهندسي، والتأمين على أعمال 

الذي ، وتأمين الحريق  المئاولين ، تأمين األموال بأنواعه، وال ديد من أنواع التأمين األخرى
والناتجة عن  عليهاالمؤمن المنئولة وغير المنئولة  ممتلكاطالاألضرار المادية الالحئة بغ ي ي

ف خرى والتي يمكن توسيع التغ ية لتشملها مثل ال واصباإلضافة لألخ ار األنفجار الحريق واال
 135. إلخ...نفجار أنابيب المياه، صدم المركباط، ا، الفيضاناط، الهزاط األرضية، 

 سورية : –كة التأمين العربية شر  - د

عريئة هي الشركة ال ربية قد أنشأط من قبل شركة تأمين و  2006 تأسسط الشركة في عام 
 -حمص  -محافظاط هي: دمشق  6في  وتمارس الشركة نشا اتها ،الئابضة ال المية للتأمين 
 ية.الالذق – ر وس  -حلب  -حماة 

تأمين  التأمينية منها تأمين بحري، تأمين حو  السفن،وتئدم الشركة مجموعة من المنتجاط 
ل، الحوادث الشخصية، خ ار ال امة، تأمين إصاباط ال مالنئل البري والبحري، ، تأمين األ

تجاه ال رف الثالث، تأمين السياراط، التأمين على اولين، تأمين المسؤولية المدنية أخ ار المئ
لسفر، تأمين تمديد ضمان السياراط، تأمين ضد أخ ار الحياة، التأمين الصحي، تأمين أخ ار ا

والذي يضمن تغ ية األضرار المادية التي تصيب ممتلكاط  تأمين أخ ار الحريق المهنة،
  136المؤمن له نتيجة تحئق خ ر الحريق المؤمن ضده.

 :شركة أدونيس للتأمين  - ذ

سورية  -هي واحدة من أحدث شركاط التأمين في سورية وقد أنشأط شركة أدونيس للتأمين"أدير"
 مليار ليرة سورية 1.250. برأسمال وقدره  2008عام 100/140بموجب رخصة المزاولة رقم 

 .وتمارس الشركة نشا ها في محافظة دمشق فئ  
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الحوادث، تأمين المسؤولياط، تأمين  : تأمين:الشركة مجموعة من النشا اط التأمينية هي تئدمو 
الممتلكاط، تأمين السياراط، التأمين البحري، وتأمين ال يران، وتأمين ال اقة، والتأمين الهندسي، 

 137و التأمين ضد خ ر الحريق .باإلضافة إلى تأميناط الحياة واالدخار وتكوين رؤوس األموال،
 :شركة االتحاد التعاوني للتأمين  - ر

مليار ليرة سورية بموجب قرار ر اسة  الت اوني للتأمين برأسمال مئدارهتأسسط شركة اإلتحاد 
محافظاط هي: دمشق،  4، وتمارس الشركة نشا ها في 2008ل ام  /52 /مجلس الوزرال رقم

 .حلب، حمص، الالذقية
وتأمين  وتئدم الشركة مجموعة واس ة من خدماط التأمين تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية،

إصاباط ال مل، وتأمين المسؤولية المدنية، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وتأمين خيانة 
األمانة، والتأمين على األموال، والتأمين على السياراط، وتأمين األعمال الصغيرة، وتأمين النئل 

مؤسساط، مدارس،  البحري، وتأمين المنازل، باإلضافة إلى خدمة البوالص الجماعية ) شركاط،
 138، والتأمين ضد خ ر الحريق .  جام اط(

 :شركة العقيلة للتأمين التكافلي  - ز

أول وأكبر شركة تأمين في سورية تمارس نشا ها في مجال التأمين اإلسالمي، وقد تأسسط 
الشركة على يد كوكبة من المؤسساط ورجال التأمين الكويتيين وعلى رأسهم شركة ال ئيلة لإلجارة 

مليار ليرة سورية، وتمارس الشركة نشا ها في محافظتين  2برأس مال  2007/2/16 والتمويل
 .فئ  هما دمشق وحلب

وتلتزم الشركة بموجب  وتلتزم الشركة بتئديم المنتجاط التأمينية وفق أحكام الشري ة اإلسالمية،
إلسالمية نتيجة بوليصة التأمين ضد الحريق ت وي  المؤمن له وفق شرو  و أحكام الشري ة ا

ت ر  ممتلكاته المؤمن عليها و المذكورة بجدول الوثيئة أو أي جزل منها ألي خسارة أو تلف أو 
ضرر وذلك بسبب تحئق خ ر الحريق أو الصاعئة أو االنفجار . إضافة إلى ال ديد من 

 139األخ ار األخرى بناًل على اتفاق بين المؤمن له و الشركة .
 :ية الشركة اإلسالمية السور  - س

برأس مال قدره مليار ليرة سورية أسسط بموجب قرار الترخيص  مغفلةهي شركة سورية مساهمة 
أرب ة فروع  ولها، 2007/12/27 / م و بتاريخ 135الصادر عن ر اسة مجلس الوزرال رقم /

حمص، وتمارس الشركة ال ديد من النشا اط التأمينية في مجال   ر وس، وهي: دمشق، حلب،
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وتأمين الحياة، باإلضافة إلى  كباط، وتأمين النئل،وتأمين السفرالهندسي، وتأمين المر التأمين 
والذي يضمن ت وي  األضرار المادية للممتلكاط المؤمن عليها  التأمين الصحي وتأمين الحريق

 140بف ل الحريق أو الصاعئة و غيرها من األخ ار.

 

 ق السورية القرارات الناظمة لعمل التأمين ضد الحريق في السو
 منه التأمين ضد الحريق "  بأنه عئد يلتزم 713 عرف الئانون المدني السوري في المادة  

و إلى المستفيد الذي اشتر  التأمين لصالحه مبلغًا من أإلى المؤمن له المؤمن  بمئتضاه أن يؤدي
خ ر الحريق ، في حالة وقوع الحادث أو تحئق المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عو  مالي آخر 

 خرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" . أوذلك لئال قس  أو أي دف ة مالية 

في عدة مواد منه مسؤولياط المؤمن التي تترتب عليه حين قبوله التأمين ضد خ ر  ولئد حدد
 الحريق و التي تتجسد فيما يلي :

التي لحريق و عن الحريق أو عن بداية ا الناتجةسؤوال عن كافة األضرار المباشرة يكون م -1
 من الممكن أن تصبح حريئًا كاماًل أو عن خ ر حريق يمكن أن يتحئق .

يكون مسؤوال عن األضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق و خاصة ما يلحق باألشيال  -2
 المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسا ل لإلنئاذ أو لمنع امتداد الحريق .

ليها أو اختفا ها أثنال الحريق ما لم يثبط أن يكون مسؤوال عن ضياع األشيال المؤمن ع -3
 ذلك كان نتيجة سرقة .

يكون مسؤوال عن ت وي  األضرار الناجمة عن الحريق و لو نشأ هذا الحريق عن عيب  -4
 في الشيل المؤمن عليه .

يكون مسؤوال عن األضرار الناتجة عن خ أ المؤمن له غير المت مد ، أو الناتجة عن  -5
األضرار التي يحدثها المؤمن له عمدًا أو غشًا فال قاهرة .إما الخسا ر و اجئ أو قوة حادث مف

 يكون المؤمن مسؤواًل عنها ولو اتفق على غير ذلك .

يكون مسؤوال عن األضرار التي تسبب فيها األشخاص الذي يكون المؤمن له مسؤواًل عنهم  -6
 مهما يكن نوع خ  هم ومداه .

رهن أو تأمين أو غير ذلك من التأميناط ال ينية انتئلط إذا كان الشيل المؤمن عليه مثئاًل ب -7
هذه الحئوق إلى الت وي  المستحق للمدين بمئتضى عئد التأمين ، فإذا شهرط هذه الحئوق أو 
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للمؤمن له إال برضال  أبلغط إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون فال يجوز له أن يدفع ما في ذمته
ذا حجز على الشيل المؤمن علالدا نين و  يه أو وضع تحط الحراسة فال يجوز للمؤمن إذا بلغ ا 

 عن ذلك أن يدفع للمؤمن له شي ًا مما في ذمته .

ما بالنسبة لحلول المؤمن مكان المؤمن له فيحل قانونيًا بما يدف ه من ت وي  عن الحريق أ -8
له في الضرر الذي نجمط عنه مسؤولية ي يكون المؤمن له قبل من تسبب ب مفي الدعاوي الت

أو شخصًا يكون المؤمن له  أو صهرًا للمؤمن له ، المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً 
 مسؤواًل عن أف اله .

 كما حدد الشرو  التي يب ل مف ولها حتى ولو وردط في عئد التأمين ضد الحريق وهي :
أن وط  األنظمة إال إذاالتأمين بسبب مخالفته الئوانين و الشر  الذي يئضي بسئو  الحق ب -1

 .  قصديةهذه المخالفة على جناية أو جنحة  

له بسبب تأخره بإعالم عن الحادث المؤمن منه الشر  الذي يئضي بسئو  حق المؤمن  -2
 إلى السل اط أو في تئديم المستنداط إال إذا تبين من الظروف أن التأخر كان ل ذر مئبول .

من األحوال التي تؤدي إلى بشكل ظاهر وكان مت لئًا بحالة  كل شر  م بوع لم يبرز -3
 الب الن أو السئو  .

شر  التحكيم إذا ورد في الوثيئة بين شرو ها ال امة الم بوعة ، ال في صورة اتفاق خاص  -4
 منفصل عن الشرو  ال امة .

 كل شر  ت سفي آخر تبين أنه لم يكن لمخالفته آثر في وقوع الحادث المؤمن منه . -5

با اًل كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الئانون إال أن يكون ذلك  يئع -6
 لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .

منه مدة التئادم  بالنسبة للدعاوي الناش ة عن عئد التأمين بإنئضال  718وقد حددط في المادة 
 وي ، ما عدا الحاالط التالية:ثالث سنواط من وقط حدوث الواق ة التي تولدط عنها هذه الدعا

 غير نه أو تئديم بياناط غير صحيحة أو في حالة إخفال بياناط مت لئة بالخ ر المؤمن م
 دقيئة عن هذا الخ ر ، إال من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

  في حالة إخفال وقوع الحادث المؤمن منه ، إال من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه
.141 
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و التي تنظم عملية التأمين ضد الحريق  2007/11/5وصدرط ال ديد من الئراراط بتاريخ  
 من جميع جوانبها :

 الذي نظم أسس ترخيص الخبرال و الم اينين كما يلي ::  م إ 50/100القرار رقم / -1
الُم اين الشخص المرخص من الهي ة بمئتضى أحكام هذا النظام لممارسة أعمال الم اينة يئصد ب

 غاية التأمين . ل
الشخص المرخص من الهي ة لتئديم خدماط استشارية في  فهو خبير التأمين االستشاريما أ

 مجال التأمين و إعادة التأمين .
ضد  م اينة الممتلكاط الم لوب التأمين عليهاويكون الم اين أو خبير التأمين مؤهاًل للئيام ب

في ضول كشفه على هذه ئدير االحتياجاط التأمينية لها و دراستها بصورة عامة و ت خ ر الحريق
الحد األقصى للخسارة المحتملة منها عند تحئق الخ ر أو األخ ار قيمتها و الممتلكاط و تئدير 

س  بي ة األخ ار التي تت ر  اتئديم المئترحاط المبينة على أس باإلضافة إلىالمؤمن ضدها .
المنع من حصول أو الالزمة لتحسين وسا ل الوقاية و  لها هذه الممتلكاط و اقتراح اإلجرالاط

تحئق الخ ر ووضع األسس الالزمة ل ملياط اإلنئاذ و التدخل للحد من تفاقم األضرار و 
 الخسا ر عند وقوع الخ ر .

إذا  في حاالط استثنا ية استشاري  بي ي أو اعتباري  لشركة االست انة بخبير تأمينوت لب ا
راد تأمينها ، لها من التميز و الضخامة ما يبرر ذلك متلكاط التي ينط  بي ة و حجم المكا

 بشر  موافئة الهي ة المسبئة بالنسبة لكل حالة على حده .
 لتزام بما يلي:على خبير التأمين )الم اين( اإلويتوجب 

الحفاظ على سرية البياناط والم لوماط التي يحصل عليها خالل عمله والمحافظة على  -1
 مستنداط التي بحوزته.الوثا ق وال

 الحياد والنزاهة في جميع تصرفاته وأعمالها. -2

أن ال يجري أية أعمال م اينة ألخ ار يمتلكها أو أن يكون له منف ة مباشرة أو غير  -3
 مباشرة هو أو أي أحد من أفراد أسرته.

 142أن يبذل الحرص وال ناية والمهارة والم رفة المشتر ة فيه أثنال قيامه بال مل. -4

الذي نظم  :2009/8/17تاريخ 100/285وتعديالته بالقرار رقم   100/51القرار رقم   -2
 مسوي الخسا ر و خبرال الحوادث وتئدير األضرار كما يلي : عمل
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يئصد بمسوي الخسا ر الشخص ال بي ي أو االعتباري المرخص له من الهي ة بمئتضى أحكام 
 تسوية الخسا ر لغاياط التأمين. هذه الت ليماط والئراراط الصادرة لممارسة أعمال

االست انة بمسوي خسا ر  بي ي أو اعتباري إذا كان حجم و بي ة الحادث والخسا ر  ويتم
على موافئة  شركة التأمين التميز ما يبرر ذلك ويشتر  حصولالناتجة عنه لها من الجسامة و 

خسا ر تت لب خبراط  ، وكذلك في حال وجود أعمال تسوية الهي ة المسبئة لكل حالة على حدة
للشركة انتداب فنية غير متوفرة لدى أي مسوي خسا ر أو خبير مرخص له من الهي ة يجوز 

خارجي لمهمة محددة شري ة أن تئدم شركة التأمين للهي ة م لوماط مفصلة عن مسوي خسا ر 
وبة إلنجاز مسوي الخسا ر وجنسيته ومؤهالته وأسباب انتدابه وال مل الذي سيئوم به والمدة الم ل

عمله وأي بياناط أو م لوماط أخرى ت لبها الهي ة ب د موافئة ر يس مجلس اإلدارة بناًل على 
 اقتراح المدير ال ام.

 المهام التأمينية التالية :ا ر وتئدير األضرار شمل عمل مسوي الخسيو 
 الكشف على الحوادث ووصف األضرار التي نتجط عنها وتئدير حجم الخسا ر. - أ

التحئيق الفني في أسباب الخسارة وبيان الظروف المحي ة بها والتي أدط إلى وقوعها   - ب
 لتحديد مدى شمولها بالتغ ية التأمينية التي تضمنتها شرو  وثيئة التأمين.

تحديد الئيمة الحئيئية لمحل التأمين وقط وقوع الخسارة ونوعية ومئدار األضرار التي   - ط
 .المتضررلحئط بالشيل 

 لم الباط وتحديد المبالغ الالزمةمن إتمام عملياط اإلصالح ومئارنتها مع ا التحئق  - ث
للت وي  )و أو ( تحديد المبلغ االحتيا ي الذي يوصى برصده لمواجهة ما تسفر عنه الم البة 

 بالت وي  دون المساس ببنود وشرو  عئد التأمين.

سؤولية لكّل  رف عند وقوع نسبة الم  راف المشاركة في الحادث وتئديرتئدير مسؤولية األ - ج
 الحادث.

لتزام بئواعد ممارسة مهنة مسوي الخسا ر وآدابها مسوي الخسا ر اإلعلى وفي نفس الوقط 
 المتمثلة بما يلي:

 .ومراعاة النزاهة وحسن التصرف في جميع األعمال التئيد بالحيادية  - أ

شخصيًا أو ألي  هيكون ل خ ر تحئق نتيجة خسارةالضرر أو تسوية  عدم الئيام بتئدير  - ب
 ها.عالقة بالتسوية مع األ راف الم نية بأقاربه مصلحة أو  أحد من أفراد عا لته أو أحد

غير ة بشكل مباشر أو أو أجور أو أموال وغيرها من المنافع الماليأي أت اب  تئاضىيأن ال  - ط
 .مئابل ال مل الموكل إليهالتأمين تئاضاها من شركة ياستثنال األت اب التي ب مباشر
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 .عدم االحتفاظ بأية بضا ع أو ت ويضاط ناش ة عن التسوية - ث

خذ اإلجرالاط المناسبة للتأكد و أن يت يهايحصل علالتي  على سرية الم لوماط  الحفاظ   - ج
 من ذلك .

خالل  لع عليها يالتي  إعالم الهي ة خ يًا بأية مخالفة ألحكام األنظمة والئراراط والت ليماط - ح
 143ال مل.ب هقيام

الذي نظم عمل الخبرال االكتواريين الذين يزاولوا أعمالهم لدى :  م إ100/52القرار رقم  -3
 شركة تأمين أو إعادة التأمين كما يلي :

تشمل أعمال االكتواري في مجال التأمين بصورة خاصة تئدير قيمة عئود التأمين والوثا ق 
يئدم االكتواري خدماته للشركة إما بصفته م ينًا لديها أو . و والحساباط واالحتيا اط المت لئة بها

ال . و  أن يئدم خدماته لشركة أخرى أن يشغل منصبًا آخر فيها أويه يحظر علو م تمدًا من قبلها 
يجوز لمدير عام الشركة أو ألي عضو من أعضال مجلس اإلدارة أو لمساهم تزيد نسبة مساهمته 

   .ألعمال االكتوارية لنفس الشركةمن رأسمال الشركة ممارسة ا% 5عن 
 ومن أهم المهام و المسؤولياط التي ي لب من االكتواري االلتزام بها :

تئديم الرأي الموضوعي ب يدًا عن االلتباس واحتمال التفسير بشأن جميع األعمال االكتوارية  - أ
 التي ت لب منه وفئًا للمفاهيم واألسس المت ارف عليها في مهنته . 

اضى على أي أمر قد يشكل مخالفة للئوانين واألنظمة وت ليماط الهي ة أو إسالة أن ال يتغ - ب
للوضع المالي والفني للشركة أو ما قد يؤثر على مصالح وحئوق حملة الوثا ق والمستفيدين وأن 

 .لم مجلس إدارة الشركة بها حال اكتشافه لها ي

الفني والمالي للشركة كما  ية الم لوماط المت لئة بالوضعر المحافظة على سلتزام باإل - ط
 عدم إع ال إنابة أوو  .إع ال أية م لوماط مغلو ة عن الشركة ألية جهة كانط عليهيحظر 

 .توكيل ألي شخص آخر للئيام باألعمال االكتوارية للشركة بدال عنه

أن الشركة قد خالفط أحكام الئوانين واألنظمة إعالم المدير ال ام للهي ة خ يًا إذا تبين له  - ث
إذا ة. أو النافذة أو تجاوزط ت ليماط الهي ة في أية ممارسة مت لئة بالوضع الفني والمالي للشرك

تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة يهدد ماللتها ويؤثر على قدرتها في الوفال بالتزاماتها 
هام و المسؤولياط إذا لم تمكنه الشركة من الئيام بالم، و أيضًا  تجاه حملة الوثا ق والمستفيدين
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الموكلة إليه أو أخفط عنه ب   البياناط والوثا ق أو قامط بحجب أية م لوماط ذاط أهمية 
 144. ل مله

الخاص بت ليماط قواعد ممارسة المهنة وآدابها  : 2009/م إ لعام 100/284لقرار رقم ا -4
 الخاصة بشركاط التأمين والذي أقر ما يلي :

 بما يلي : و كافة أنواع التأميناط ها للتأمين ضد الحريقتلتزم شركة التأمين عند ممارست
أن تكون متوافئة مع جميع األن مة ى حسن النية وال دالة والكفالة و ممارسة أعمالها بمنته  -1

 والت ليماط و الئراراط الصادرة عن الهي ة .

الحق  عدم الئيام بممارساط غير مشروعة تجاه عمال ها أو تجاه الشركاط المنافسة وللهي ة -2
 في اتخاذ جميع اإلجرالاط الالزمة بحق الشركة المخالفة .

تزويد المؤمن له بم لوماط كافية توضح  بي ة الخدماط المئدمة من الشركة وأنواعها و  -3
 بي ة عالقة الشركة مع المؤمن له والتحئق من أن المنتجاط والخدماط التي تئدمها تغ ي 

  لباط المؤمن له . 

لفنية السليمة عند تس ير الخ ر المؤمن منه وتجنب المغاالة بشكل االلتزام باألسس ا -4
تصبح م ه وثيئة التأمين خ رًا على الشركة نفسها أو على الشركاط األخرى أو على سوق 

 التأمين السوري .

عدم رف   لب التأمين أو رف   لب تجديد وثيئة التأمين أو تحديد الغ ال أو التمييز  -5
ت لق بأس ار التأمين أو شرو ه أو مزايا غ ال التأمين ما لم يكن ذلك بين المؤمن لهم فيما ي

مبررًا بما في ذلك األسباب المبنية على أسس فنية أو اكتوارية أو بنال على تجربة سابئة مع 
 المؤمن له.

التأكد من دقة الم لوماط المئدمة إلى المؤمن لهم بحيث تكون واضحة وعادلة وغير   -6
 مضللة.

 لى أي أموال أو حئوق تحوزها لصالح المؤمن لهم .المحافظة ع  -7

االنسجام بين مصالحها ومصالح اآلخرين ذوي ال القة م ها بما يتماشى مع تحئيق   -8
 األنظمة والت ليماط والئراراط الصادرة عن الهي ة .
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شرح مفّصل للوثيئة من قبل الشركة أو الوكيل يتضمن شرح التغ ياط واالستثنالاط   -5
الوثيئة مما يئلل من المشاكل والدعاوي الئا مة بين المؤمن لهم والشركة نتيجة  والتحمالط في

 عدم فهم الوثيئة .

لتزام بها فيما يت لق بنموذج  لب وكذلك حدد الواجباط التي يتوجب على شركاط التأمين اإل  
 التأمين ووثيئة التأمين وتجديدها بما يلي:

 نموذج  لب التأمين : - أ

  والم لوماط الواردة في النموذج بلغة واضحة وسهلة وتضمين ذلك النموذج صياغة األس لة
 قدر اإلمكان آلية توضح كيفية اإلجابة على تلك األس لة .

  اإلشارة إلى مدى أهمية الم لوماط المت لئة بمحل التأمين أو نوع التأمين أو فرع التأمين
مين واآلثار الئانونية المترتبة على عدم الم لوب و الواردة في النموذج لغاياط إصدار وثيئة التأ
 التصريح بها أو التصريح بم لوماط مغايرة لواقع الحال .

  تضمين  لب التأمين عبارة تفيد أن الم لوماط الواردة فيه قد تّمط ت ب تها بناًل على علم
من يمثله وم رفة المؤمن له وان التوقيع الوارد في نموذج  لب التأمين هو توقيع المؤمن له أو 

 ألن  لب التأمين ي تبر جزلًا ال يتجزأ من عئد التأمين .

  تنبيه المؤمن له إلى ضرورة اإلفصاح عن الم لوماط األساسية عند تئديم  لب التأمين
 والنتا ج المترتبة على إخفا ها أو عدم دقة أي بياناط يذكرها في النموذج .

  رة االحتفاظ بالوثا ق و المراسالط تضمين النموذج عبارة تتضمن نصح المؤمن له بضرو
 بينه وبين الشركة .

 . تزويد المؤمن له بنسخة عن  لب التأمين لالحتفاظ بها حال االنتهال من ت ب ته 

  م اينة األخ ار بدقة عالية وحرفية قبل االكتتاب بها والتحئق من دقة البياناط المئدمة من
 دار ال ئد.المؤمن له، حيث تتحمل الشركة المسؤولية ب د إص

 

 وثيئة التأمين : - ب

 . استخدام لغة سهلة وواضحة تمكن المؤمن له من فهم شرو  الوثيئة وأحكامها 

  الدقة والوضوح في البياناط والم لوماط الموجودة في وثيئة التأمين تجنبًا لالزدواجية في
 التفسير .
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 ئة بها واالحتفاظ تزويد المؤمن له بنسخة موق ة عن الوثيئة ومالحئها والبياناط المت ل
 بنسخة لديها .

  وضع آلية مناسبة إلجرالاط إصدار وثيئة التأمين بحيث تراعي فيها التزام الشركة عند
 إصدارها لوثيئة التأمين بما تم االتفاق عليه مع المؤمن له .

  كتابة س ر التأمين على الوثيئة وفي مكان واضح بحيث يسهل على المؤمن له قرالته
 اع التأمين المتضمنة س ر محدد.وعلى جميع أنو 

 تجديد وثيئة التأمين : - ط

 . إرسال إش ار تجديد إلى المؤمن له قبل وقط كافي من انتهال الوثيئة 

  التحئق من احتوال إش اراط تجديد الوثا ق على تنبيه المؤمن له بضرورة اإلفصاح عن أي
االستمرار بئبول الخ ر باألس ار م لوماط ضرورية أو أي تغيير يؤثر على قرار الشركة في 

والشرو  التي قبلته بها، سوال  رأ التغيير ب د بداية سريان الوثيئة أو ب د آخر تجديد لها أيهما 
 يحدث الحئًا .

وكذلك تضمن إجرالاط الم البة ف لى الشركة أن ت تمد إجرالاط خاصة بالت امل مع الم الباط  
 التي تئدم لها بما في ذلك:

 مناسبة للت امل مع الم الباط المئدمة إليها بما في ذلك تحديد مدة زمنية م ئولة  وضع آلية
عداد نماذج  للنظر في الم البة المئدمة وتحديد المستنداط والوثا ق الالزمة لتسوية الت ويضاط وا 

 خاصة بالم الباط تئدم بشكل مجاني للمؤمن لهم .

 الذي ت تمده الشركة وأن تحدد بوضوح  استخدام  لغة واضحة ومفهومة في نموذج الم البة
 الم لوماط الم لوب من  الب الت وي  ذكرها.

 . م الجة الم الباط الواردة إليها بدقة وعدالة وبدون تأخير 

  إ الع األشخاص المتئدمين بالم الباط على المرحلة التي وصلط إليها تلك الم البة بناًل
 على  لبهم .

 ال من دراسة الم البة بئبولها أو رفضها، وفي حال إبالغ  الب الت وي  حال االنته
بالغه بها خ يًا.  الرف  تلتزم الشركة بشرح أسباب الرف  ل الب الت وي  وا 

  في حال قبول الم البة واالتفاق على قيمتها خ يًا أيضًا، تلتزم الشركة بصرف المبلغ
استالم مبلغ الت وي  المستحق دون مما لة على أن يتم توقيع سند إبرال ذمة للشركة عند 

 كاماًل.
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  تتحمل الشركة مسؤولية عدم ت وي  المؤمن له ت وي  غير عادل، ويحق للهي ة اتخاذ
  145كافة اإلجرالاط الالزمة بحئها.

     م و الذي أوجب على كل من المصانع و، األفراد، 2009/6/29تاريخ  49الئرار رقم
دور الحضانة ، بالتأمين اإللزامي ضد  المدارس ، المخابز ، الجام اط ، ريا  األ فال ،

 146خ ر الحريق، وهذا الئرار كان له التأثير اإليجابي في زيادة أقسا  التأمين .

  والذي تضمن: 2010 تاريخ 100/329وبخصوص إدارة المخا ر فلئد صدر الئرار رقم 
األحداث اآللية التي تئوم من خاللها الشركة بتئييم وضب  تأثيراط يئصد بإدارة المخا ر  

والتي  الماضية والمحتملة مستئباًل والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على موقع الشركة ونتا جها المالية.
يئع على مجلس إدارة الشركة مسؤولية وضع إستراتيجية شاملة إلدارة المخا ر ومراقبتها 

 باستمرار وضمان تنفيذها بشكل ف ال.
 ضد الحريق هي : ومن أهم المخا ر التي يت ر  لها قسم التأمين

 ها :تتخذ الشركة اإلجرالاط التالية، كحد أدنى، لضب : مخا ر التس ير -1

 . األخذ باالعتبار جميع المخا ر المحتملة عند تحديد س ر المنتج 

 . دراسة و تئييم اآلثار المرتب ة بت ديل س ر قس  التأمين على األرباح 

  دراسة تس ير وربحية منه.س ار و لب األتحديد استشارة الخبير االكتواري في 

 ها :تتخذ الشركة اإلجرالاط التالية، كحد أدنى، لضب : مخا ر االكتتاب -2

  سياساط االكتتاب والمص لحاط المت لئة بها بشكل واضح ال يترك مجااًل للتفسير وضع
 والتأويل.

  لالكتتاب والخاصة بتحديد مسؤولياط ومهام وصالحياط اإلداراطوضع الضواب  التوجيهية 
 ذاط ال القة بأنش ة االكتتاب.

  له أو  الب التأمين بت ب ة  لب التأمين بالكامل وتوقي ه.التأكد من قيام المؤمن 

  من أن أقسا  التأمين تشمل كلفة إصدار الوثا ق، بما في ذلك التكاليف غير التأكد
 اإلعالناط والمصاريف اإلدارية والرسوم الئانونية. المباشرة مثل

  زل من المخا ر قبل بيع أي منتج  بئًا لسياسة إعادة التأمين الم تمدة من تأمين جإعادة
 إدارة الشركة. قبل مجلس
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  و الضواب    مراج ة دورية تكون سنوية على األقل لمدى كفاية ومال مة وثا ق التأمينإجرال
 . عمل كّل إدارة بف الية التوجيهية لالكتتاب وعملياته وذلك لضمان سير

 ها :تتخذ الشركة اإلجرالاط التالية، كحد أدنى، لضب : لم الباطا ر تسوية امخ -3

  وفئًا لتغ ية  و تنفيذها ذهااتئوم الشركة بمراج ة قراراط تسوية الم الباط لضمان اتخ
وثيئة التأمين والذي من شأنه أن يئلص التكاليف اإلضافية المرتب ة باتخاذ الئراراط غير 

 المناسبة في المستئبل.

  تئييم دوري إلجرالاط ومبادئ تسوية الم الباط بشكل ودي لت زيز ف اليتها وجودتها.إجرال 
  عادة التأمين من تحديد وت بيق سياسة التئاص وتسوية الم الباط مع شركاط التأمين وا 

 أجل تسهيل تسوية تلك الم الباط.

تحديد وت بيق آلياط مناسبة من أجل وضع االحتيا اط المناسبة للت ويضاط قيد التسوية 
 وت ويضاط الحوادث التي وق ط ولم يتم التبليغ عنها بالت اون مع خبير اكتواري.

 ها:تتخذ الشركة اإلجرالاط التالية، كحد أدنى، لضب  : مخا ر تئنية الم لوماط -4

  تئنية م لوماط مناسب لحماية أمن البياناط. تتأكد الشركة من تجهيزها بنظام 

  .الئيام بمراج ة دورية وتحديث مستمر لكافة أنظمة تئنية الم لوماط 
  .استخدام برامج م لوماتية موثئة وموثوق بها وأصلية 
  وضع أنظمة مضادة للفيروساط على أن تكون حديثة وف الة على جميع المخدماط
(servers.والحواسب ) 
 م لوماط المالية والم لوماط األخرى الحساسة في مكان آمن.حفظ جميع ال 
  .حفظ نسخ احتيا ية عن كل م لوماط الشركة 
 ها:تتخذ الشركة اإلجرالاط التالية، كحد أدنى، لضب :  مخا ر السيولة -5

   الئيام بدراسة فصلية لسيولة األصول المتوفرة لديها بالنظر إلى الم الباط المتوق ة
 ة المستئبلية.والنفئاط اإلداري

  كتوارية والمالية وتحليل الحاالط االفتراضية التي ترسم أفضل وأسوأ استخدام التحاليل اال
 ، من أجل تحديد أساليب مواجهة النئص في السيولة في حال حدوثها أو استشرافها.االحتماالط 

 .إدارة األصول بشكل سليم وحذر بغية الحد من ت ر  الشركة لنئص في السيولة 
 تماد مجموعة من األساليب، مثل التسهيالط اال تمانية، للحصول على السيولة بسرعة اع

 عند الضرورة.
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 ها:تتخذ الشركة اإلجرالاط التالية، كحد أدنى، لضب  مخا ر عدم اإللتزام: -6

 .متاب ة كافية لجميع الت ليماط الناظمة لنشا  الشركة 
  لتزام بها.مع ال مالل واأل راف األخرى، واإلالتأكد من جدية ومال مة ال القاط الت اقدية 
 لتزام الشركة بكافة الئوانين واألنظمة المرعيةإمسؤول عن تأمين  رت يين مدي. 

 ها:مخا ر إعادة التأمين: تتخذ الشركة اإلجرالاط التالية، كحد أدنى، لضب   -7
 ق اإلعادة التأكد من إعادة التأمين لدى شركاط إعادة ذاط تصنيف وسم ة جيدة، في أسوا

 ال المية.
   إجرال مراج ة فصلية ل ملياط إعادة التأمين االختيارية، بحيث تئدم اإلدارة التنفيذية للشركة

 تئريرًا بهذه ال ملياط إلى مجلس اإلدارة.
  لتزام م يدي التأمين بسداد حصصهم من الم الباط إلى مجلس إتئديم تئرير فصلي بمدى

 اإلدارة. 
 147خا ر مثل مخا ر الحوكمة و السم ة واالستثمار .وغيرها الكثير من الم

ومن خالل ما سبق ، وبرأينا شهد السوق السورية ت ورًا كبيرًا في البي ة التأمينية وذلك من خالل 
 2222ل ام  62سن ال ديد من الئوانين التي تنظم هذه الصناعة الهامة ومن أهمها المرسوم رقم 

 ، وعلى الرغم من ذلك لم يشهد التأمين ضد الحريق أية ت وراط 2221ل ام  23و المرسوم 
تشهد حيث أن بوليصة التأمين التي تنظم عملية الت اقد منذ أكثر من ستين عامًا لم يجر عليها 
أي ت ديل ، وكذلك ت رفة التأمين ضد الحريق جرى عليها ت ديالط  فيفة ال تذكر من خالل 

على الرغم من التغيير الكبير  2223مئارنة ت رفاط الحريق والذي كان أخر ت ديل لها في عام 
الظروف االقتصادية و في ال وامل المزيدة لدرجة الخ ر ، وبالتالي لم يلق فرع التأمين ضد  في

، أما بئية  2229ل ام  29الحريق األهمية التي توازي دوره سوى إصدار المرسوم التشري ي رقم 
 المراسيم والئراراط فئد كانط تنظم عمل التأمين بشكل عام  .

ة التي تمت ط بها المؤسسة ال امة السورية للتأمين والسلبياط التي وبرأينا وعلى الرغم من الحصري
أفرزتها ، إال أننا نؤكد على أن المؤسسة كانط قادرة وناجحة بإدارة السوق السورية وتتمتع 
بمحفظة حريق جيدة وذلك من خالل الوقوف على حصيلة أقسا ها وت ويضاتها في البحث 

 الئادم .
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وق السورية لشركاط التأمين الخاصة التي تزايدط باستمرار إلى أن ومع ذلك ال ننكر ت  ش الس
شركة ، فلئد ساهم دخولها في زيادة االكتتاب على أخ ار جديدة من خالل  12وصلط إلى 

تئديم خدماط تلبي حاجاط ورغباط األفراد والشركاط الذين يميلون إلى الت امل مع شركاط 
 خاصة أكثر من ال امة .
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 الثانيالمبحث 
 التحديات و المعوقات المرتبطة بالطلب على التأمين ضد الحريق

 قصور الوعي التأميني والثقافة التأمينية: .1

ي تبر قصور الوعي التأميني و الثئافة التأمينية من أهم الم وقاط التي تواجه عملية صناعة 
 ر  لها في حياته  التأمين ضد الحريق في سورية ، فهناك عدم إدراك الفرد للمخا ر التي يت

من جرال نشوب خ ر الحريق ومدى حاجته للحماية التأمينية التي تئدمها له شركاط التأمين 
لتغ ية الخسا ر التي يت ر  له في ممتلكاته و أمواله ، بل وي تبره نوع من أنواع الضرا ب التي 

من خالل استبيان تفر  عليه إلزامًا ، حيث تشير دراسة أجرتها هي ة اإلشراف على التأمين 
و التي عكسط نتا جها مجموعة من المؤشراط السلبية  2007ل ينة منتئاة من المثئفين في عام 

% من السوريين ليس لديهم فكرة 79.8حول هذا الئ اع المهم  فئد أكدط نتيجة الدراسة على أن 
من السوريين  %11.4%  ي تئدون أنهم ليسوا بحاجة إلى التأمين ، و85.9عن التأمين و 

ي تئدون أن  ثمة تشابهًا بين %   8.8ي تئدون أن التأمين يخالف ت اليم الدين ، وما زالط نسبة 
 148الئمار و التأمين .

وال تتحمل المؤسسة ال امة السورية للتأمين وحدها كافة أسباب قصور الوعي التأميني لدى 
دى خمسين عامًا ، وذلك ألن هناك الموا نين في سورية بسبب الحصرية التي تمت ط بها على م

 عوامل عديدة تل ب دورًا مهمًا في عدم نمو الوعي التأميني في سورية من أهمها :
أي وقوع ال بي ة السلوكية ألفراد المجتمع السوري التي تتصف بالمشاركة ال ا لية في حال  . أ

بحث والتفتيش عن تغ ية خ ر أو حدوث كارثة ألحد أفراد األسرة ، األمر الذي ال يدفع األفراد لل
 للمخا ر وخسا رها  ، وبالتالي االبت اد عن فكرة التأمين ومضمونه و فوا ده.

  بي ة المشاريع ال ا لية الصغيرة التي ال تن وي على حجم كبير من المخا رة  . ب

البي ة االقتصادية المحدودة التي ال تسمح بإقامة مشاريع ذاط مخا ر عالية ، حيث كانط  . ط
ريع محصورة بالجانب الحكومي الئادر دا مًا على تحمل الخسا ر الناجمة  عن هذه المشا

 األخ ار المحتملة و بالتالي االبت اد عن التأمين .

المؤسسة ال امة السورية للتأمين كانط رابحة دومًا بسبب التأمين اإللزامي الذي بلغ أكثر  . ث
شر الوعي التأميني و إن كان لها % من حجم نشا اتها ، فلم تش ر يومًا أنها بحاجة لن90من 

ب   اإلعالناط بوسا ل االعالم ال رقية و التلفزيونية فإنها تئوم بذلك من باب تنفيذ بند من 
بنود ميزانيتها،ونؤكد أن المؤسسة السورية كانط م ذورة خالل تلك الفترة و ذلك بسبب محكوميتها 
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ها للنشا  التسويئي المدروس  الذي ي د بجهاط وصا ية ورقابية وبئوانين تحد من حرية  ممارست
 149االستراتيجية  األساسية لنشر  الوعي التأميني .

ال اداط والتئاليد التي تت لق ب بي ة األفراد وتوجههم  نحو فكرة االدخار لتفضل الكثير  . ج
منهم إيداع أي فا   مالي يزيد عن مصاريف استهالكهم لدى أحد المصارف مئابل فا دة مئبولة 

 بنسبتها على أن يدف وا أقسا  تأمين تخسر في حال عدم وقوع الخ ر .
الم تئداط الدينية و التي ت تبر ال ا ق األهم في ت ور التأمين ، فنجد أن قسمًا كبيرًا من  . ح

المجتمع و بخاصًة رجال الدين الذين يرفضون التأمين العتئادهم بمخالفته للدين و عدم شرعيته 
نوع من أنواع المئامرة و الربا ألنه يئوم على تغ ية األخ ار التي ي تبر ، فالتأمين في نظرهم 

وقوعها أو عدم وقوعها أمر غير مؤكد وهذا برأيهم تحدي للئضال و الئدر . متجاهلين أن التأمين 
بكافة أشكاله ال يمنع وقوع الخ ر بل يخفف من أثاره الكارثية التي تفوق أحيانًا  اقة اإلنسان 

 . على تحملها

عدم إتباع شركاط التأمين لسياسة تسويئية مناسبة لت ريف األفراد بمفهوم التأمين ، حيث  . خ
نالحظ غياب الفلسفة الفكرية التسويئية لشركاط التأمين السورية و التي ت تبر أن ال ميل دا مًا 
ط هو األهم ، فالتأمين ي تبر خدمة مستئبلية غير ملموسة على عكس السلع المادية و الخدما

ال اجلة الملموسة ويحتاج تسويق هذه الخدمة إلى مجهود كبير إلقناع الجماهيربها ، لذلك ومن 
أهم واجباط التسويق بالنسبة للتأمين هو محاولة الت رف على األشخاص الم رضين لنفس 
الخ ر واحتياجاتهم وتوعيتهم بال رق التي يمكن بها إدارة هذه األخ ار التي يت رضون لها، 

التسويق في ذلك هي البحوث و اإلحصالاط ، ووسا له الدعاية و اإلعالن المر ي  وآدواط
والمسموع وال القاط ال امة ،ووسا  ه هم الوكالل والمنتجون والموظفون الذين بمجملهم يجب 

لى التأمين )المؤمن لهم إعدادهم و تدريبهم وتنمية قدراتهم و مهاراتهم ليكونوا مؤهلين لخدمة ( وا 
خدمة )شركة التأمين ( وهذا يت لب من المسوق أن يتمتع بشخصية ذكية ومتميزة ودراية مئدمي ال

 ب لم النفس التجاري  و كيفية إقناع المرشحين ليكونوا المؤمن لهم مستئباًل .
ت تبر م ظم شركاط التأمين أن دراسة بحوث التسويق هي أمور ثانوية  و تكلفة غير مبررة،  

اسة التسويئية لهي ة التأمين الئيام بدراسة مستفيضة للسوق وال مالل فمن المهم عند رسم السي
المرتئبين والمرشحين  الحاليين للوقوف عند رغبتهم ودراسة دوافع الشرال لديهم و انجح سبل 
الدعاية واإلعالن في التأمين عليهم ، والت رف على حجم ال لب المتوقع على التأمين ضد 

الخدمة وردود ف ل ال مالل ب د استخدام هذه الخدمة والحصول  الحريق، ومشكالط تسويق هذه
 عليها.
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باإلضافة إلى أنه غالبًا لحل مشكلة الب الة يستدعي توظيف عدد كبير من الموظفين في شركاط 
التأمين مما يت ار  مع جوهر عملية التأمين و  بي تها التي تت لب توافر ب   الشرو  في 

و الذكال و أن تكون لديه حوافز المثابرة على الت مق في أبحاث موظف التأمين مثل اللباقة 
 150التسويق و المساهمة في نشر الوعي التأميني وت ميق فوا ده على أوسع ن اق .

ض ف ثئة األفراد بشركاط التأمين و اعتئادهم بأن تلك الشركاط ال ت و  الخسارة أو  . ج
سبب عدم الثئة نوعية الخدماط المئدمة من أنها ت و  بأقل بكثير من قيمة الخسارة المحئئة ، و 

قبل شركاط التأمين حيث يدخل في هذا اإل ار مصداقية الشركاط بالت امل مع الزبون بدلًا من 
عملية االكتتاب على الخ ر و انتهالًا بصرف الت وي  و التي تمر ب دة مراحل مثل الكشف و 

 151ا تبسي  أو ت ئيد .استكمال الثبوتياط وغيرها من اإلجرالاط قد يكون فيه

وت تبر عملية نشر الوعي التأميني من مسؤولية المجتمع و الدولة وشركاط التأمين نفسها وذلك 
من خالل الت اون والتنسيق بين جميع األ راف بهدف الت ريف بالتأمين وأهميته وخصا صه 

خصصة ترصد وذلك من خالل إقامة الندواط و المؤتمراط التأمينية ووجود مجالط ومواقع مت
ت وراط التأمين في سورية و جوانبه السلبية و اإليجابية و كيفية تف يل عمله ، وقيام شركاط 
التأمين من خالل كادر وظيفي مؤهل بحمالط نوعية تسويئية تظهر أهمية التأمين ضد الحريق 

ضاط له في ودوره في تحئيق االستئرار و األمان لدى المؤمن له عندما تت هد الشركة بدفع الت وي
حالة تحئق خ ر الحريق ، وذلك بهدف زيادة ثئة المؤمن له بشركة التأمين ، وقيام دوراط 
تدريبية لوكالل ومنتجي التأمين لزيادة قدراتهم و مهاراتهم على الرغم من أنها ذاط تكلفة عالية و 

م الئيام بها رغم تحمل في  ياتها مجهوداط إدارية كبيرة و غالبًا ما تلجأ شركاط التأمين إلى عد
أن عا دياتها فيما لو نجحط ستكون عالية جدًا و ستؤدي إلى تحسن في أرباح الشركاط إلزدياد 

 االقبال عليها . 
 

 ضعف الدخل الفردي : .2

و ت تبر من الم وقاط الهامة التي تواجه ق اع التأمين حيث ينظر الشخص السوري إلى الخدمة 
فللحصول عليها  يتوجب عليه دفع مبالغ نئدية كبيرة تصل في التأمينية على أنها أحد الكمالياط 

ب   األوقاط إلى ربع أو نصف المصاريف التي يتكبدها لتأمين مستلزماته الحياتية الضرورية ، 
فمن الم لوم أن حجم الخ ر المؤمن ضد الحريق كبير ، وذو قيمة مالية عالية و هذا مما يترتب 
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ة ال يتناسب و حجم دخله مما يؤدي إلى إحجامه عن هذه الفكرة عليه دفع المؤمن له أقسا  كبير 
. 

وت ود ص وبة هذه المشكلة من كونها ترتب  بالسياسة االقتصادية ال امة للدولة وبمئدراتها 
ومشاري ها التنموية التي تن كس رفاهًا و ت ورًا في المستوى الم يشي للموا نين، وال شك أن 

لغنية في المجتمع إنما يرب  ت ور هذا الئ اع بهذه الف ة وت ور اقتصار التأمين على ال بئة ا
مشاري ها و ثرواتها وهذا ي ني فئدان التأمين للصفة الت اونية التي قام على أساسها ، و ت تبر 
مسؤولية الدولة كبيرة هنا في إقامة المشاريع التي ت ود بالفا دة على ال بئاط المتوس ة والفئيرة 

تزيد عا دياتها و مردوديتها وتصبح في مستوى م يشي مترافق مع وعي تأميني في المجتمع لكي 
 بإجرال التأمين لما له من أهمية كبيرة في االقتصاد السوري .

 
 غياب األسس الصحيحة للمنافسة في السوق السورية الخام : .3

شركة تأمين بما فيهم المؤسسة ال امة السورية للتأمين  13تتنافس في السوق السورية حاليًا       
. حيث تس ى كل شركة للحصول على أكبر حصة سوقية من السوق السوري . وبما أن سوق 
التأمين في سورية ما زال سوق خام وحساس بالنسبة للس ر و بالتالي فإن شركاط التأمين 

ثير مما يجب أن تحصل عليه فلم ي د أصبحط تس ى لتئديم الخدماط التأمينية بأس ار أقل بك
الس ر ي كس حالة الخ ر الحئيئية و إنما رغبة شركاط التأمين في الحصول على ال ميل بغ  
النظر عن التغ ياط التي تئدمها و التي يمكن أن تكون أقل بكثير من الشركاط األخرى ، 

مثل الجانب السلبي للمنافسة وبالتالي تكون المنافسة على حساب جودة الخدمة التأمينية و هذا ي
، فليس الهدف من المنافسة هو تخفي  س ر التأمين إلى ما دون التكلفة بحيث يؤثر الحئًا على 
تسويق الخ ر من خالل إعادة التأمين بل اإلرتئال بصناعة التأمين إلى مستواها الخدمي الحئيئي 

للجمهور بجودة عالية، وهذا لم يتحئق بالمئارنة مع الدول المتئدمة ، وتئديم الخدماط التأمينية 
خالل الفترة الحالية في السوق السورية ف لى ال كس تمامًا حيث تزداد المنافسة السلبية في 

 152تخفي  س ر التأمين بداًل من ت وير الخدماط المئدمة من شركاط التأمين.
و استنادًا إلى ما تئدم في هذا البحث ، نجد أن الم وقاط السابق ذكرها ت تبر من أهم التحدياط 
التي تواجه ال لب على التأمين في السوق السورية ، ولكن ي تبر م وق غياب األسس الصحيحة 
للمنافسة في السوق السورية من أبرزها وخاصة ب د ظهور شركاط التأمين الخاصة وذلك بأن 
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نافسة غير الصحيحة بين شركاط التأمين تصل بهم بمنافسة باألس ار المئدمة لخ ر الحريق الم
 من نوع م ين .

أحيانًا تلجأ الشركاط إلى تخفي  س ر التأمين ضد الحريق على أساس تئديم س ر ينافس س ر 
 بئية الشركاط ، ولكنها في نفس الوقط تئوم باستثنال ب   المخا ر من تغ يتها أو تخف 
مبالغ التأمين مما يؤثر على جودة الخدمة المئدمة من قبلها ، وهذا ما يج ل التأمين يخرج عن 
الهدف المرجو منه وهو تحئيق الجودة والمصداقية في عر  المنافع و الهروب بشكل أو بآخر 
عن دفع الت ويضاط المستحئة نتيجة حدوث الحريق . وهذا ما يؤكد الفرضية ب دم مساهمة 

لتأمين الخاصة برفع جودة منتج التأمين ضد الحريق وعدم مساهمتها في ت وير آلياط شركاط ا
 و أساليب جديدة للتسويق .

 

  



129 

 

 المبحث الثالث
 التحديات و المعوقات المرتبطة بـ عرض التأمين ضد الحريق

 انخفاض عدد الكوادر المؤهلة والمدربة: -1

أن ال مل في ق اع التأمين عامة و التأمين ضد الحريق خاصة يحتاج إلى توافر خبراط كبيرة ،  
وذلك نظرًا لضخامة مبالغ التأمين و الت ويضاط التي يحصل عليها المؤمن له في حال تحئق 
الخ ر المؤمن ضده  ، ونالحظ في السوق السورية قلة الكوادر المؤهلة و الخبيرة بموضوع 

ضد الحريق و خاصة فيما يت لق بالخبير االكتواري ، حيث تلجأ شركاط التأمين إلى  التأمين
الخبرال الخارجين لممارسة عملها ، فتدريب هذه الكوادر يحتاج لفترة  ويلة نسبيًا لكي ت  ي 

 ثمارها و أثارها .
أمين وتبرز هذه المشكلة بشكل كبير في قسم الت ويضاط ، حيث نالحظ لجول شركاط الت     

في ب   األحيان إلى الئضال أو إجرال تسوياط للت ويضاط مع المؤمن لهم ونظرًا لذلك يتوجب 
على إداراط شركاط التأمين توفير الخبراط الالزمة لم الجة الت ويضاط وذلك بإجرال الدوراط 

هذه التدريبية و ت وير الخبراط و المهاراط لدى  واقم ال مل لديها في أقسام الت ويضاط ألن 
األقسام ال تئل أهمية عن أقسام االكتتاب باألخ ار إذ أن تحئق مثل هذه الخبراط قد يوفر على 
شركاط التأمين مبالغ  كبيرة من الت ويضاط والتي قد تكون غير مستحئة ، ومن ناحية ثانية نجد 

لسنوية وذلك بهدف أن عددًا قلياًل من المدرال التنفيذين يئومون بإجرال التحاليل المالية للحساباط ا
تحديد المجاالط التي تحتاج إلى التحسين و الت وير و الحئيئة فإن األدواط التحليلية المتوفرة ال 

 153يتم استخدامها من قبلهم إال ما ندر.
 ولئد اتجهط السوق السورية إلى حل هذه المشكلة من خالل :

  دمشق .قيام الحكومة السورية بإنشال م هد التأمين ال ربي ومركزه 

 م اتفاقية الت اون مع م هد البحرين   2008توقيع الهي ة ال امة السورية للتأمين في عام
شهادة التأمين المهنية بالت اون مع  PICمن خالل برنامج  BIBFللدراساط المالية و المصرفية 

مجال  ( ، وهو برنامج موحد لكافة األشخاص الراغبين في الدخول فيciiم هد التأمين الئانوني )
 التأمين بشكل عام .

  البرامج التدريبية التي تنظمها الهي ة ال امة لإلشراف على التأمين بالت اون مع شركاط
 تدريب متخصصة في مجال التأمين بهدف ت وير قدراط ال املين في الئ اع .

  البرامج التدريبية التي تنظمها شركاط التأمين نفسها لل املين لديها أو للسوق بشكل
 154.عام
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وبالتالي نالحظ أن السوق السورية ت تبر سوق بدا ية بالمئارنة مع نظيرتها من أسواق التأمين   
 سوال ال ربية أم األجنبية .  

 
نقص أساليب ووسائل الكشف الدقيقة للشيء موضوع التأمين واالعتماد  -2

 :وبشكل كبير على خبرة الكشاف والتي تختلف من شخص آلخر

خبرة ودارية الكشاف فنالحظ غياب دراسة اآلثار الم نوية  لألخ ار ، حيث  باإلضافة إلى قلة 
أن قوا م الت رفة لخ ر الحريق تحدد بشكل ف ال تكلفة تلك األخ ار و لكنها قد تهمل احتمال 
الت ر  لألخ ار الناتجة عن األف ال الفردية و التي يئصد بها األثر الم نوي حيث نجد في 

لكشافون لآلثار الم نوية على األخ ار عندما يئومون بالكشف على مواقع ب   األحيان إهمال ا
الخ ر،  ومما تئدم نجد أنه على إداراط شركاط التأمين توجيه الكشافين إلى ضرورة االنتباه إلى 
األخ ار الم نوية نظرًا ألهميتها الكبيرة لدى إجرال االكتتاب بالخ ر ، وكذلك يمكن االستفادة 

لتي تحدث حيث يتوجب على الكشافين دراسة األسباب الم نوية في حال وجودها من الخسا ر ا
و التي أدط إلى تحئيق تلك الخسارة ، إن الخبرة المستخلصة من الخسا ر التي حدثط و الكشف 
عليها ب ريئة دقيئة تأخذ في الحسبان األثر المادي و الم نوي مما يحئق فا دة كبيرة لدى 

لة و على المكتتب دراسة هذه الت ويضاط و تحديد األسباب التي أدط االكتتاب بأخ ار مماث
إليها وذلك بهدف تجاوزها لدى قبول خ ر جديد مماثل ، كما يتوجب على شركاط التأمين توجيه 
وتنبيه الزبا ن إلى األخ ار الم نوية للوحداط المراد التأمين عليها قبل إبرام عئد التأمين مما 

لس ر التأميني وكذلك تئليل ما أمكن من احتمال الت ر  للخ ر وقد تكون ين كس إيجابًا على ا
هذه الناحية لمصلحة  الب التأمين إذ إن بإمكانه اتخاذ ب   اإلجرالاط قبل اللجول إلى التأمين 
ون تئد أن هذه اإلجرالاط أقل كلفة مما يت لبه عئد التأمين في حال عدم وجود إجرالاط وقا ية 

 155ة .لآلثار الم نوي
 

  غياب حوكمة التأمين في السوق السورية: -3

ويئصد بحوكمة التأمين مجموعة الئوانين و الم ايير و األساليب و األدواط لتحئيق أهداف 
الشركة بأعلى كفاية ممكنة من خالل إتباع أحدث وسا ل الرقابة على اإلداراط التنفيذية وتحسين 

الشفافية و المساواة بين المرؤوسين واإلفصاح عن ال القة بين الرؤسال والمرؤوسين عن  ريق 
تباع مبدأ الثواب وال ئاب ومن خالل ضمان حئوق كافة األ راف المت املة مع  كافة النتا ج وا 

 المؤمن بما يحئق صورة إيجابية للمؤسسة في المجتمع .
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التأمين وبما ويئصد بها هنا الوصول إلى ت بيق مبادئ الجودة الشاملة في أساليب عمل شركاط 
ي ود بالنفع على كافة األ راف المت املة مع الشركاط ومن أهمها المؤمنين مما يؤثر في عملية 
الوعي التأميني من خالل الحصول على خدمة مناسبة لحاجاتهم ورغباتهم وهذه ال ملية  ت بر 

ر من أهم عن قدرة خدمة التأمين على االستجابة لتوق اط ال ميل بصفة مستمرة و التي ت تب
بدا ل استراتيجياط التنافس و الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبا ن بهدف تحئيق الربح من 

 جهة و دعم الجانب االجتماعي من جهة ثانية .
ولكن لألسف نالحظ في سوريا غياب مفهوم الجودة الشاملة في أساليب عمل شركاط التأمين 

ى الرغم من صدور قرار هي ة اإلشراف على وخاصة في مرحلة إصدار البوالص التأمينية عل
و التي أكدط على أهمية إتباع مبادئ الحوكمة في آلياط  2007ل ام 100/127التأمين رقم 

عمل شركاط التأمين و لكن حداثة السوق ي  ي المبرر الكافي لتأخر ت بيق مفاهيم الجودة 
 الشاملة و م ايير الحوكمة في السوق السورية .

 
  مل الوكالء:ضعف أساليب ع -4

على الرغم من وجود خبرة كبيرة لدى م ظمهم إال أن س يهم الستحواذ أكبر قدر من ال ئود دون 
النظر إلى ال وامل األخرى من أجل الحصول على عمولة سري ة ومربحة ،و هذا يؤدي إلى أنه 

لى ع قد يغفل شرح شرو  هامة في عئد التأمين للمؤمنين لهم وذلك في سبيل فئ  الحصول 
 ال ئد . 

 

  معوقات سوق إعادة التأمين: -5

من الم لوم أن مبالغ التأمين ضد الحريق  كبيرة جدًا نظرًا لضخامة الخ ر المؤمن منه و هنا 
تظهر مشكلة كبيرة أمام شركاط التأمين فال بد لها قبل قبول االكتتاب على أي خ ر التأكد من 

ي أو خارجي يتمتع بالماللة المالية كي يتحمل قدرتها على تحملها و البحث عن م يد تأمين داخل
 م ها المخا رة ال الية لهذه األخ ار .

 

 : تجاهل ارتفاع األسعار و الضغوط التضخمية  عند تجديد بوليصة التأمين  -6

مما يترتب عليه انخفا  الئيمة الحئيئية لمبالغ التأمين عما كانط عليه لحظة الت اقد وهذا يؤدي 
ين المؤمن والمؤمن له عند تحئق الخ ر واستحئاقه للتأمين ،ويساهم ذلك إلى نشوب خالفاط ب

 156في عدم ثئة المؤمن بشركة التأمين .
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من خالل ما تئدم ، وبرأينا على شركاط التأمين أخذ هذه الم وقاط ب ين االعتبار لما لها من 
من قبلها وبالنهاية  تأثير على زيادة االكتتاب على أخ ار جديدة وعلى مبالغ الت ويضاط المسددة

 على المركز المالي للشركة .
وي تبر تجاهل األس ار و الضغو  التضخمية من أبرز وأهم الم وقاط والتي يجب على جميع 
الشركاط ال امة والخاصة م الجتها عند تجديد البوليصة وذلك من خالل ت ديل مبالغ التأمين 

باإلضافة إلى قيامها بت وير الكوادر البشرية ال املة  باستمرار بما يتناسب مع هذا األرتفاع ،
لديها لما له من دور ف ال في ت زيز المنافسة فيما بين الشركاط ، فخدمة التأمين خدمة غير 

دور كبير في إقناع الزبا ن بالت امل مع هذه  ملموسة وللكادر البشري المؤهل داخل الشركة
 ها عند تجديد البوليصة .الشركة دون غيرها واستمرار الت امل م 

ومن المالحظ في السوق السورية عدم اهتمام شركاط التأمين الخاصة بهذا ال نصر وبالتالي هذا 
ما يؤكد صحة الفرضية األولى ب دم قدرتها على منافسة المؤسسة ال امة السورية للتأمين فلم 

 ر  هذا المنتج .تولي هذا الجانب االهتمام الم لوب و لم ت ور في أساليب تسويق وع
ومما سبق نست يع التأكيد على صحة الفرضية الثانية فضخامة هذه التحدياط والص وباط تشكل 

 كابحًا حئيئيًا أمام هذه الشركاط في ت وير هذا المنتج الهام .
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 الفصل الثالث
تحليل المتغيرات الرئيسية لمعدل التعويضات المسددة لمنتج 

 التأمين ضد الحريق في السوق السورية 
 

 المبحث األول :تحليل كل من محفظتي األقسا  و الت ويضاط  .
 

المبحث الثاني : التحليل اإلحصا ي لت ور م دل ت ويضاط الحريق 
 المسددة  .

 
قسا  و الت ويضاط في محفظة المبحث الثالث : نمذجة ال القة بين األ

 الحريق .
 

 المبحث الرابع :التنبؤ بمستئبل محفظة التأمين ضد الحريق
 

 .المبحث الخامس: إعادة التأمين ضد الحريق 
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  :مقدمة
ي د التأمين ضد الحريق من فروع تأمين الممتلكاط والمسؤولية والذي يهدف إلى حماية 

تلحق بها نتيجة وقوع حادث الحريق ، ونظرًا لمحدودية  الممتلكاط المادية من األضرار التي
يئاظه من حالة الركود  الخبرة الفنية في مجاله على مستوى سورية ، فإن تف يل دوره في السوق وا 
واالنتئال به إلى مرحلة جديدة هو هدف تس ى م ظم شركاط التأمين لتحئيئه ب د أن كان و لفترة 

 المؤسسة ال امة السورية للتأمين. ويلة من الزمن محتكرًا من قبل 
إذا ام نا النظر في نتا ج عملياط التأمين ضد الحريق المت لئة بحجم مبالغ التأمين واألقسا   

المكتتبة والت ويضاط المسددة و م دالط الت ويضاط المسددة وغيرها من المتغيراط لوجدناها 
واط الماضية وبالتحديد ب د دخول جمي ها في حالة تذبذب بين الزيادة و النئصان خالل السن

 شركاط التأمين الخاصة وبالتالي تميز هذا النوع من التأمين ب دم االستئرار.
و من هنا ال بد من الوقوف عند تئييم نتا ج عملياط التأمين ضد الحريق من خالل تحليل كافة 

و الوصول إلى  المؤشراط و المتغيراط الخاصة فيه بما فيها م دل الت ويضاط األكثر أهمية
 نموذج إحصا ي قياسي يمكن االستفادة منه في هذا المجال.
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 المبحث األول
 تحليل كل من محفظتي األقساط و التعويضات 

 أواًل : محفظة األقساط :
األقسا  من أهم عناصر التأمين ضد الحريق وبناًل على األهمية الخاصة لهذه األقسا   ت د

ت ورها على مستوى السوق ككل قبل وب د دخول شركاط التأمين الخاصة ، سوف نتناول تحليل 
وعلى مستوى كل من الئ اع ال ام و الئ اع الخاص ، وكذلك على مستوى كل شركة من 

 شركاط التأمين .
 لتأمين ضد الحريق في السوق السورية .اتطور إجمالي أقساط    -1

ن الحريق في السوق السورية مئارنة بإجمالي يبين لنا الجدول التالي ت ور إجمالي أقسا  تأمي
، وهي الفترة التي سبئط دخول  2115-1555أقسا  التأمين خالل الفترة الزمنية من عام 

 شركاط التأمين الخاصة إلى  السوق .
 ( :أقساط تأمين الحريق قبل دخول شركات التأمين الخاصة .1الجدول رقم )

اقسثثثثثثثثثا  التثثثثثثثثثأمين  السنة
 ضد الحريق 

إجمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالي 
األقسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  

 المحصلة 

نسثثثثثثثبة اقسثثثثثثثا  الحريثثثثثثثق 
إلثثثثثى إجمثثثثثالي االقسثثثثثثا  

 المحصلة 

م ثثثثثثثثثثثثثثثثدل النمثثثثثثثثثثثثثثثثو 
السثثثثثثثثنوي ألقسثثثثثثثثا  
 تأمين الحريق   

م ثثثثثثثثثثدل النمثثثثثثثثثثو ألقسثثثثثثثثثثا  
تثثثثثثأمين الحريثثثثثثق  بالنسثثثثثثبة 

 لسنة االساس 

1995 542435000 3082487000 17.61% - - 

1996 609264000 3262245000 18.68% 12.32% - 

1997 555691000 3748579000 14.82% -8.75% - 

1998 589584000 3946493000 14.54% 6.11% - 

1999 566874000 3784294000 14.58% -3.85% - 

2000 609079000 3634653000 16.76% 7.45% - 

2001 645105000 4650412000 13.87% 5.51% 5.51 % 

2002 915728000 5216206000 17.56% 41.55% 51.35 % 

2003 820646000 5297399000 15.45% -11.38% 34.74 % 

2004 866286000 6561970000 13.21% 5.56% 42.23 % 

2005 1025634000 6742115000 15.21% 18.35% 68.35 % 

 %  41.32 % 7.47 % 15.74 4538804818 704211455 المتوس 

 2006-1996المصدر : المكتب المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائية السنوية 
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والتي تميزط بسي رة الئ اع ال ام المتمثل  2116هذا الجدول ي كس المرحلة السابئة ل ام 
عامًا ، مما أدى إلى جمود هذا الفرع و  51بالمؤسسة ال امة السورية للتأمين لمدة تزيد عن 

، و % 15.74استئرار نسبي في حصة أقسا ه من إجمالي األقسا  حيث بلغط بالمتوس   
 %.7.47بم دل نمو متوس  لتلك األقسا  

باإلضافة إلى ذلك وبالنظر إلى م دالط نمو األقسا  من سنة ألخرى نالحظ أن هناك تذبذبًا 
كان هناك انخفا  في مئدار األقسا   1557ئصان ، حيث أنه في عام مستمرًا بين الزيادة والن

فنالحظ أيضًا  1555% كذلك الحال في عام 98.7بمئدار  1556عن السنة السابئة عام 
% عن السنة السابئة بينما نالحظ في سنواط أخرى مثل عام 3.85انخفا  نمو األقسا  بمئدار 

عن  %41.55ار األقسا  ، حيث بلغط نسبة الزيادة هناك نمو مرتفع كبير نسبيًا في مئد 2112
 % عن سابئتها .11.38ال ام السابق بينما عادط لالنخفا  في السنة الالحئة بمئدار 

هي سنة  2111أما بالنظر إلى م دالط النمو بالمئارنة مع سنة األساس وعلى اعتبار أن سنة 
كاط التأمين الخاصة وما ب د دخولها األساس وذلك حتى تتساوى فترة المئارنة ما قبل دخول شر 

% ، وهذا إشارة إلى أن تأميناط الحريق 68.35% و 5.51، نالحظ تراوح م دالط النمو بين 
 شهدط زيادة تراكمية عبر تلك الفترة قاربط أن تصل نهاية هذه المرحلة إلى أكثر من النصف  .

الحريق في السوق السورية  كذلك نبين من خالل الجدول التالي ت ور إجمالي أقسا  تأمين
، وهي الفترة التي  2111-2116مئارنة بإجمالي أقسا  التأمين خالل الفترة الزمنية من عام 

تميزط بدخول شركاط التأمين الخاصة إلى السوق للوقوف على الت وراط التي شهدتها األقسا  
 ب د دخولها  .

 التأمين الخاصة ( : أقساط تأمين الحريق بعد دخول شركات2الجدول رقم )
اقسثثثثا  التثثثثأمين ضثثثثد  السنة

 الحريق 
إجمثثثثثثالي األقسثثثثثثا  

 المحصلة 
نسثثثثثثثبة اقسثثثثثثثا  الحريثثثثثثثق 
إلثثثثثثى إجمثثثثثثالي االقسثثثثثثا  

 المحصلة 

م ثثثثثثثثثثثثثثثثدل النمثثثثثثثثثثثثثثثثو 
السثثثثثثثثنوي إلقسثثثثثثثثا   

 تأمين الحريق 

م ثثثثثثثثدل النمثثثثثثثثو ألقسثثثثثثثثا  
تثثثثثأمين الحريثثثثثق بالنسثثثثثبة 

 لسنة االساس 
2006 1180474358 7442087673 15.86% 15.11% 53.81  % 

2007 1501592245 9289066740 16.17% 27.21% 146.53 % 

2008 1678130816 12502750229 13.42 % 11.76% 175.52 % 

2009 1935992153 14308365302 13.53 % 15.37% 217.86 % 

2010 2296921784 18822203419 12.20 % 18.64% 277.11 % 

 %  182.17 % 17.61 % 14.24 12472894673 1718622271 المتوس 

 المصدر: هيئة االشراف على التأمين )بيانات غير منشورة (
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نالحظ من خالل الجدول وجود نمو متزايد في أقسا  التأمين ضد الحريق ، وي ود ذلك إلى 
 حدوث متغيراط مهمة أبرزها :

و الئاضي بإنشال هي ة اإلشراف على  5002ل ام  86صدور المرسوم التشري ي رقم  -1
 التأمين لتنظيم ورقابة ق اع التأمين في السوق السورية .

و الذي حرر ق اع التأمين من احتكار  5008ل ام  34صدور المرسوم التشري ي رقم  -5
 الدولة و سمح بإنشال شركاط التأمين الخاصة  إلى جانب المؤسسة ال امة السورية للتأمين .

والئاضي بإلزامية التأمين ضد  54/8/5004/م( و الصادر بتاريخ 34رقم ) صدور الئرار -4
 الحريق  لكل من المشافي ، دور الحضانة ، المدارس ، الجام اط ، المصانع و األفران ..إلخ .

، حيث بلغط  5008و بالتالي اسهم ذلك في زيادة أقسا  التأمين بشكل بسي  نسبيًا في عام 
مليون وبنسبة  1052حيث كانط  5002ن ليرة سورية بالمئارنة ب ام مليو  1160قيمة األقسا  

% ، 12.51% ب د أن كانط في السنة السابئة 12.68أقسا   من إجمالي األقسا  المكتتبة 
وهذا االرتفاع البسي  ي ود إلى قلة وحداثة شركاط التأمين الخاصة المحدثة ، والتي انحصرط 

حدة للتأمين ، السورية ال ربية للتأمين ، أروب ، الشركة بوجود خمس شركاط فئ  )الشركة المت
 الو نية ، شركة التأمين ال ربية السورية (.

وصل عدد شركاط التأمين الخاصة إلى ثماني شركاط ، حيث تم إنشال  5002أما في عام 
 1201الشركة الكويتية و المشرق ال ربي وشركة الثئة ، مما أدى إلى زيادة في األقسا  إلى 

% ، 138.24وعن سنة األساس  5008% عن عام 52.50مليون ل.س بم دل نمو  
وبالتالي استمرط الزيادة من سنة ألخرى مع زيادة عدد شركاط التأمين الخاصة ال املة في 

اثنتا عشر شركة ، مما أدى إلى وصول  5006السوق السورية ، حيث بلغ عددها في عام 
ساس بمئدار قارب  / ل.س و م دل نمو عن سنة األ 1826140618األقسا   المحصلة إلى /

 . من  الض ف
نموًا ملحوظًا في حجم األقسا  بسبب نمو حجم أعمال شركاط التأمين   5004شهد عام 

الخاصة باإلضافة إلى المؤسسة ال امة السورية للتأمين من جهة ، ومن جهة ثانية صدور الئرار 
المؤسسة ال امة السورية للتأمين ،وبالتالي  بلغط / الذي أدى إلى زيادة حجم أقسا  34رقم /

% عن السنة السابئة ، ولئد   12.42/ ل.س بم دل نمو  1442445124قيمة األقسا  /
 %. 16.83حيث  بلغ  م دل نمو األقسا   عن السنة  السابئة  5010امتد أثر ذلك إلى عام 

وأقسا  التأمين ضد الحريق مما سبق نجد أن هناك عالقة  ردية بين عدد شركاط التأمين 
% و بمتوس  12.81المحصلة ، حيث أثر دخولها في نمو األقسا  بم دل وس ي مئداره 
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/ ل.س عما كانط عليه عندما كانط المؤسسة ال امة السورية للتأمين هي 1216855521/
مثل هذه الشركة الوحيدة المحتكرة للسوق ، و هذا ما يشير إلى حاجة السوق السورية الف لية إلى 

الشركاط كون المؤسسة ال امة السورية لم تست يع تلبية كافة الرغباط الموجودة في السوق و هذا 
ما أدى إلى لجول األفراد إلى شركاط تأمين خارجية ، ولكن عندما دخلط الشركاط الخاصة 

همط في است اعط تلبية هذه الرغباط بالمزامنة مع وجود ال ديد من ال وامل االقتصادية التي سا
( 1ذلك ومنها ت ور الئ اع المصرفي و النشا  االقتصادي بشكل عام، والشكل البياني رقم )

و الذي يتضح فيه أن مرحلة جديدة  5010-1442يوضح ت ور إجمالي هذه األقسا  من عام 
في محفظة أقسا  التأمين ضد   أهم ما يميزها هو الزيادة المض ردة 5002قد بدأط عام 

 الحريق  .
 

 
 2010-1995(: تطور إجمالي أقساط تأمين الحريق 1الشكل البياني رقم )  

 

 تطور أقساط التأمين ضد الحريق حسب القطاعات المنتجة. -2
ي كس الجدول التالي ت ور نصيب كل من الئ اع ال ام والئ اع الخاص من إجمالي أقسا  

، و التي شهدط دخول شركاط التأمين  2111 – 2116الحريق المحصلة خالل الفترة من عام 
 الخاصة إلى سوق التأمين السورية و انتهال احتكار الدولة لئ اع التأمين .
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 ( : أقساط التأمين ضد الحريق حسب القطاع المنتج3الجدول رقم )
أقسثثثثثثثثثا  الحريثثثثثثثثثق  السنة 

المحصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلة 
 للئ اع ال ام 

أقسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا   
الحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 
المحصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلة 
للئ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاع 

 الخاص 

 إجمثثالي أقسثثا 

 الحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 
 المحصلة 

نسثثثثثثثثثثثبة أقسثثثثثثثثثثثا  
الحريثثثثق للئ ثثثثثاع 
ال ثثثثثثثثثثثثثثثثثام مثثثثثثثثثثثثثثثثثثن 
إجمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالي 
األقسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  
الحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 

 المحصلة
  

م ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدل 
النمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو 
السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنوي  
ألقسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  
الحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 
للئ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاع 

 ال ام 

نسثثثبة أقسثثثا  
الحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 
للئ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاع 
الخثثثاص مثثثن 
إجمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالي 
األقسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  
الحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 

 المحصلة

م ثثثدل النمثثثو 
السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثنوي  
ألقسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا   
الحريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثق 
للئ ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاع 

 الخاص

2116 1151578186 85856172 1180474358 52.38% 6.33% 7.62%  
2117 1122457866 375134375 

1501592245 74.75% 2.52% 25.25% 321.75 % 

2118 1224523585 453217231 1678130816 72.55% 5.13% 27 % 15.54 % 

2115 1382357575 553554578 1935992153 71.41% 12.86% 28.55% 22.15 % 

2111 1631881488 666141256 2296921784 71% 17.57% 28.55% 21.31 % 

 % 55.54 % 23.45 % 5.84 % 76.51 1718622271 428374731 1290247540 المتوس 

 المصدر : هيئة اإلشراف على التأمين ) بيانات غير منشورة(
الئ اع ال ام و ( ت ور أقسا  التأمين ضد الحريق لكل من  5و يوضح الشكل البياني رقم )

الئ اع الخاص بيانيًا ، والذي يظهر زيادة الحصة السوقية للئ اع الخاص عام ب د اآلخر مئابل 
 انخفا  الحصة السوقية للمؤسسة ال امة السورية للتأمين  .

 
 

 ( : أقساط التأمين المحصلة في السوق السورية )حسب القطاع(2الشكل البياني رقم )
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 ه و الشكل البياني المرفق :نالحظ من الجدول أعال
  بشكل عام هناك زيادة في أقسا  التأمين بنسب متفاوتة نتيجة دخول شركاط التأمين

مما يؤكد عدم صحة الفرضية األولى فلئد ساهم دخول هذه الشركاط في زيادة حجم  الخاصة
السوقية  ، إال أنه يتضح سي رة المؤسسة ال امة السورية للتأمين على الحصة محفظة الحريق 

الكبرى نتيجة انتشار ثئافة لدى أفراد المجتمع بالتوجه نحو الئ اع ال ام على اعتبار أن المؤسسة 
ال امة السورية للتأمين مؤسسة حكومية وعريئة تاب ة للدولة ومصداقيتها عالية وخبرتها كبيرة 

%  45.46وقية كانط حصتها الس 5008جدًا، و بالتالي فإن الثئة بها أكبر، فنالحظ في عام 
%  وهذا ي ود باإلضافة إلى االسباب 2.85من حجم السوق ، بينما احتل الئ اع الخاص فئ  

شركاط خاصة  كما  2السابئة إلى قلة اعداد شركاط التأمين المنش ة  حيث كان هناك فئ  
 ذكرنا سابئًا.

  صة %  من الح52.52استحواذ الئ اع الخاص على نسبة  5002بينما نالحظ في عام
السوقية ألقسا  التأمين ضد الحريق وذلك بسبب زيادة عدد الشركاط الخاصة وزيادة ثئة األفراد 
بها كونها تلبي رغباط خاصة لهم لم تست ع المؤسسة ال امة السورية للتأمين تلبيتها مما أدى 

حيث بلغط قيمة األقسا  في عام  5008% عن عام 451.22إلى نمو لألقسا  بمئدار 
/ عن السنة السابئة ،بالمئابل 564546502ل.س بزيادة مئدارها / (424143424) 5002

% تئريبًا عن ال ام السابق و لكن على الرغم من 16انخفا  الحصة السوقية للمؤسسة بمئدار 
 %  منها .23.22كبر لها بنسبة ذلك بئيط الحصة السوقية األ

  نسبة استحواذها على حصة سوقية وبالتالي كلما زادط عدد شركاط التأمين الخاصة زادط
شركة  15كان هناك  5006أكبر و بالمئابل انخفا  الحصة السوقية للئ اع ال ام  ففي عام 

% عن السنة السابئة وزادط نسبة 14.23خاصة وزاد م دل نمو أقسا  هذا الئ اع بمئدار 
 سي رتها على السوق  .

 سوق السورية من سنة ألخرى وعلى و اخيرًا نالحظ ازدياد سي رة الئ اع الخاص على ال
الرغم من ذلك  فما زالط المؤسسة ال امة السورية للتأمين تمتلك الحصة السوقية األكبر بنسبة 

% بينما الئ اع الخاص كان الم دل الوس ي لحصتها السوقية خالل الخمس 28.21متوس ة 
 %  .54.34سنواط 
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 مين .تطور أقساط التأمين ضد الحريق  حسب شركات التأ -3

سنت ر  فيما يلي إلى تحليل النتا ج التي حئئتها شركاط التأمين الخاصة والمؤسسة ال امة 
السورية للتأمين ، و ذلك من أجل الوقوف على حئيئة الت ور الذي حصل في أقسا  التأمين 
ن ضد الحريق ب د مزاولة تلك الشركاط لل مل التأميني في السوق السورية خالل الفترة الممتدة م

 .2111-2116عام 
مفصلة حسب الشركاط  2116ن ر  في الجدول التالي ت ورأقسا  التأمين ضد الحريق لل ام 

 التي أنتجتها .

 2006(: أقساط التأمين ضد الحريق  حسب شركات التأمين لعام 4الجدول رقم )

أقسثثثثثثثثثا  التثثثثثثثثثأمين ضثثثثثثثثثد الحريثثثثثثثثثق  شركة التأمين
 المحصلة 

حصثثثثثثثثثثة الشثثثثثثثثثثركة مثثثثثثثثثثن إجمثثثثثثثثثثالي 
 أقسا  الحريق  

 %52.38 1090578186 المؤسسة ال امة السورية للتأمين

 %3.56 42083085 الشركة المتحدة للتأمين

 %1.88 22251930 الشركة السورية ال ربية للتأمين

 %1.52 17888304 الشركة السورية الدولية أروب

 %1.35 4095098 الشركة الو نية للتأمين

 %1.31 3577755 شركة التأمين ال ربية السورية

 100% 1180474358 المجموع

 المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير منشورة (

 
شركاط ت مل  6مليون ل.س حئئتها  1181و صلط أقسا  الحريق إلى  2116مع نهاية عام 

للتأمين، ونالحظ من خالل الجدول السابق في السوق السورية بما فيها المؤسسة ال امة السورية 
% بمجموع 52.38أمين على أكبر حصة من السوق بنسبة حواذ المؤسسة ال امة السورية للتاست

% بمجموع 3.56( . يليها ب د ذلك الشركة المتحدة للتأمين بنسبة  1151578186أقسا  )
ال ربية للتأمين والسورية الدولية ( ، لتأتي في المرتبة الثالثة الشركة السورية 42183185أقسا  )

، إال أن الحصة السوقية األقل كانط للشركة الو نية %1.52% ، 1.88أروب بنسب متئاربة 
% فئ  وبالتالي نسبة استحواذ الئ اع 1.31، %1.35 وشركة التأمين ال ربية السورية بمئدار 

 :  لشكل البياني التاليال ام كبيرة جدًا بالمئارنة مع الئ اع الخاص  وهذا ما يبينه ا
 



122 

 

 
 

 )حسب الشركات ( 2006(: أقساط تأمين الحريق المحصلة لعام 3الشكل البياني رقم )

 

مفصلة حسب  2117في الجدول التالي فن ر  ت ور أقسا  التأمين ضد الحريق لل ام  أما
السوق وزيادة الشركاط التي أنتجتها و الذي يبين زيادة عدد شركاط التأمين الخاصة ال املة في 

 حصتها مئابل انخفا  للحصة السوقية للمؤسسة ال امة السورية للتأمين   .
 2007(: أقساط التأمين ضد الحريق حسب شركات التأمين لعام 5الجدول رقم )

 حصة الشركة من إجمالي أقسا  الحريق أقسا  التأمين ضد الحريق المحصلة شركة التأمين
 %74.75 1122457866 للتأمينالمؤسسة ال امة السورية 

 %11.76 161533239 الشركة المتحدة للتأمين

 %5.14 75614190 الشركة السورية ال ربية للتأمين

 %2.37 35630392 الشركة السورية الدولية أروب

 %2.55 38327743 الشركة الو نية للتأمين

 %1.58 29729365 شركة التأمين ال ربية السورية

 %1.28 4249892 الكويتية للتأمينالشركة 

 %1.63 9518123 شركة المشرق ال ربي للتأمين

 %1.63 24531435 شركة الثئة السورية للتأمين

 % 100 1501592245 المجموع

 المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير منشورة(
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 حصة الشركة من أقساط الحريق  0.30% 0.35% 1.52% 1.88% 3.56%
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ال املة في ( يوضح حصة كل شركة من شركاط التأمين 4والشكل البياني رقم )
 السوق السورية من إجمالي الحصة السوقية لفرع التأمين ضد الحريق .

 

 
 )حسب الشركات ( 2007(:أقساط تأمين الحريق المحصلة لعام 4)الشكل البياني رقم 

 
و  5002من خالل دراسة الجدول السابق المت لق بالحصص السوقية لشركاط التأمين ل ام 

 بها نستخلص ما يلي : كذلك المخ   البياني المرفق
شركاط حيث دخلط كل من الشركة الكويتية بحصة  6ازدياد عدد شركاط التأمين الخاصة إلى 

% باإلضافة إلى شركة الثئة 0.84% و المشرق ال ربي بحصة سوقية 0.56سوقية منخفضة 
ن % ، وهذا ما أدى إلى فئدان المؤسسة السورية للتأمين لجزل م1.84السورية بحصة سوقية 

حصتها ، فالحصرية التي إدط إلى أحكام سي رة المؤسسة على السوق السورية تالشط وأصبح 
هناك شركاط خاصة تتزايد باستمرار تئاسمها الحصة في السوق ، وعلى الرغم من ذلك مازالط 

% محتلة المرتبة األولى في السوق أما في المرتبة 23.22المؤسسة تستحوذ على السوق بنسبة 
% تئريبًا عن ال ام السابق تليها 2% بزيادة مئدارها 10.28كانط للشركة المتحدة بنسبة الثانية ف

% بينما تتئارب الحصص السوقية لكل من الشركة السورية الدولية 2.03السورية ال ربية بنسبة 
شركة  ب دهما% من السوق ، لتأتي 5.22و  5.42أروب و الشركة الو نية للتأمين بحصص 

 .  % تئريباُ  5ية السورية بحصة سوقية مئدارها التأمين ال رب
 

74.75% 

10.76% 

5.04% 

2.37% 2.55% 

1.98% 0.28% 0.63% 
1.63% 

   المؤسسة العامة السورية للتأمين

   الشركة المتحدة للتأمين

   الشركة السورية العربية للتأمين

  الشركة السورية الدولية أروب

   الشركة الوطنية للتأمين

   شركة التأمين العربية السورية

   الشركة الكويتية للتأمين

   شركة المشرق العربي للتأمين

 شركة الثقة السورية للتأمين 
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فنست ر  من خالل  5006أما فيما يت لق بت ور الحصص السوقية لشركاط التأمين في عام 
الجدول التالي ت ورها، والذي يتضح من خالله زيادة عدد شركاط التأمين الخاصة ال املة في 

  .شركة  ةعشر  اثنتاالسوق إلى 
 2008( : أقساط التأمين ضد الحريق حسب الشركات لعام 6)الجدول رقم 

 حصة الشركة من إجمالي أقسا  الحريق أقسا  التأمين ضد الحريق المحصلة شركة التأمين

 %72.55 1224923585 المؤسسة ال امة السورية للتأمين

 %11.53 183477964 الشركة المتحدة للتأمين

 %5.16 84944300 الشركة السورية ال ربية للتأمين

 %2.47 41470131 الشركة السورية الدولية أروب

 %2.23 37343677 الشركة الو نية للتأمين

 %1.77 29643390 شركة التأمين ال ربية السورية

 %1.11 18383137 الشركة الكويتية للتأمين

 %1.75 12598208 شركة المشرق ال ربي للتأمين

 %2.18 34843406 شركة الثئة السورية للتأمين

 %1.15 2556523 االتحاد الت اوني

 %1.37 6192573 أدونيس )أدير(

 %1.11 1753922 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي

 0 0 الشركة االسالمية للتأمين

 %111 1678130816 المجموع

 المصدر:  هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير منشورة (
 
يوضح بشكل بياني ت ور الحصص السوقية لشركاط التأمين الخاصة و ( 2الشكل البياني رقم )و 

زيادة استحواذها على حصص أكبر مئابل انخفا  حصة المؤسسة ال امة السورية للتأمين ، 
 . ومع ذلك ما تزال تحتل المرتبة األولى بحصة كبيرة نسبياً 
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 )حسب الشركات ( 2008(:أقساط تأمين الحريق المحصلة لعام 5الشكل البياني رقم )

 نالحظ مما سبق أنه :
فما زالط ، شركة خاصة  15ال املة في السوق إلى التأمين على الرغم من وصول عدد شركاط 

% من 25.44المؤسسة تستمر في الحصول على الحصة السوقية الكبرى من األقسا  بنسبة 
حدة قا مة الشركاط إجمالي األقسا  ، بينما تصدرط كما في السنواط السابئة الشركة المت

% ، في حين 2.08% ، تلتها الشركة السورية ال ربية للتأمين بنسبة 10.44الخاصة بنسبة 
% ، لتأتي 5.54% و 5.32جالط ب دها كل من شركة أروب و الشركة الو نية بنسب متئاربة 

، ثم  % تئريباً 0.32% زيادة عن ال ام السابق بمئدار 5.06ب دهما شركة الثئة السورية بنسبة 
% ، وب دهما أتط شركة المشرق 1.10% و 1.22شركة التأمين ال ربية و الكويتية بنسب 

% ، بينما حلط في المرتبة قبل األخيرة 0.42% تليها شركة أدير بنسبة 0.22ال ربي بنسبة 
% لتأتي شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي في المرتبة األخيرة 0.12شركة االتحاد الت اوني نبسبة 

% ، أما الشركة االسالمية للتأمين فلم يكن لها أي حصة سوقية بسبب حداثة 0.10نسبة ب
 إنشا ها .

زيادة نسبية صغيرة لحصة الشركاط الخاصة مئابل انخفا   5004في حين نالحظ في عام 
 فيف لحصة المؤسسة ال امة السورية للتأمين ، وهذا ما يوضحه الجدول التالي و الشكل البياني 

 ق .المرف
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 2009( :أقساط التأمين ضد الحريق حسب الشركات  لعام 7)الجدول رقم 

 حصة الشركة من إجمالي أقسا  الحريق أقسا  التأمين ضد الحريق المحصلة شركة التأمين

 %71.41 1382397575 المؤسسة ال امة السورية للتأمين

 %8.18 156479714 الشركة المتحدة للتأمين

 %4.52 95309668 ال ربية للتأمينالشركة السورية 

 %1.54 37525164 الشركة السورية الدولية أروب

 %1.58 30514549 الشركة الو نية للتأمين

 %2.12 41009326 شركة التأمين ال ربية السورية

 %1.21 23285577 الشركة الكويتية للتأمين

 %1.27 24622046 شركة المشرق ال ربي للتأمين

 %3.14 60792611 السورية للتأمينشركة الثئة 

 %1.43 8301864 االتحاد الت اوني

 %1.84 16193044 أدونيس )أدير(

 %2.18 40354110 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي

 %1.55 19202505 الشركة االسالمية للتأمين

 %111 1935992153 المجموع

 منشورة (المصدر :هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير 
 نالحظ من الجدول السابق ما يلي :

مازالط المؤسسة ال امة السورية للتأمين تتصدرالمرتبة األولى في السوق السورية بنسبة 
وحصلط الشركة المتحدة على المرتبة الثانية بنسبة  % من إجمالي األقسا  المحصلة،21.30
في المرتبة الثالثة الشركة % وجالط 10.44% ب دما كانط تحتل نفس المرتبة بنسبة 6.06

% بإنخفا  بسي  عن ال ام السابق، بينما جالط في 3.45السورية ال ربية للتأمين بنسبة 
% تئريبًا عن ال ام السابق ، 1% بزيادة 4.13المرتبة الراب ة شركة الثئة السورية للتأمين بنسبة 

حين كانط شركة أروب  % في5.15ثم الشركة ال ربية السورية في المرتبة الخامسة بنسبة 
% من السوق 1.26% و1.43والشركة الو نية تستحوذان المرتبة السادسة والساب ة بنسبة 

، لتأتي شركة  أدير %1.52% و1.50لمشرق ال ربي بنسب لتليهما الشركة الكويتية و ا
لشركاط وال واالتحاد الت اوني في المراتب األخيرة حيث ال ت تبر هذه النتيجة سلبية بالنسبة لهذه ا
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تجسد ض ف في ادا ها و لكن كانط نتيجة  بي ية لها كونها رخص لها لل مل في السوق 
 . 5006السورية في عام 

أما التأمين التكافلي المتمثل بشركة ال ئيلة و الشركة اإلسالمية  فلئد كانط حصتهما السوقية 
 % من إجمالي السوق  .4.02منخفضة ولم تتجاور 
 توزيع هذه الحصص بيانياً  ياني التاليو يوضح الشكل الب

 
 )حسب الشركات ( 2009:أقساط تأمين الحريق المحصلة لعام (6الشكل البياني رقم )

 
في ر  الجدول التالي ت ورها  5010وفيما يت لق بت ور هذه الحصص السوقية  في عام 
 والشكل البياني المرفق يوضح ت ورها بيانيًا كما يلي   :
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 2010( :أقساط التأمين ضد الحريق حسب الشركات  لعام 8)الجدول رقم 

 حصة الشركة من إجمالي أقسا  الحريق أقسا  التأمين ضد الحريق المحصلة شركة التأمين
 %71 1630880488 المؤسسة ال امة السورية للتأمين

 %7.48 171804705 الشركة المتحدة للتأمين

 %5.64 129471121 الشركة السورية ال ربية للتأمين

 %2.26 51960479 الشركة السورية الدولية أروب

 %1.71 39233207 الشركة الو نية للتأمين

 %2.31 52944193 شركة التأمين ال ربية السورية

 %1.53 21252233 الشركة الكويتية للتأمين

 %1.25 28780907 شركة المشرق ال ربي للتأمين

 %2.65 61981305 شركة الثئة السورية للتأمين

 %1.68 15505992 االتحاد الت اوني

 %1.63 14485117 أدونيس )أدير(

 %2.33 53524999 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي

 %1.15 25097038 الشركة االسالمية للتأمين

 %111 2296921784 المجموع

 المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين  )بيانات غير منشورة (

 
 )حسب الشركات ( 2010(:أقساط تأمين الحريق المحصلة لعام 7البياني رقم )الشكل 

0% 20% 40% 60% 80%

 المؤسسة العامة السورية للتأمين 

 الشركة المتحدة للتأمين 

 الشركة السورية العربية للتأمين 

 الشركة السورية الدولية أروب 

 الشركة الوطنية للتأمين 

 شركة التأمين العربية السورية 

 الشركة الكويتية للتأمين 

 شركة المشرق العربي للتأمين 

 شركة الثقة السورية للتأمين 

 االتحاد التعاوني 

 (أدير)أدونيس 

 شركة العقيلة للتأمين االسالمي 

 الشركة االسالمية للتأمين 

 حصة الشركة من أقساط الحريق  
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 من خالل الجدول اإلحصا ي و الشكل البياني المرفق له يتضح ما يلي :
  مليون ل.س على  1840بئيط المؤسسة تكتسح السوق أيضًا فلئد تجاوز حجم أعمالها

/م عامل هام في  34الئرار رقم شركة خاصة تنافسها و لئد كان لصدور  15الرغم من وجود 
ازدياد مئدار أقسا ها و بذلك تكون زيادة أقسا  المؤسسة هو ال امل األساسي و األهم في زيادة 

% من حجم أعماله 21حجم أعمال التأمين ضد الحريق في السوق السورية ، حيث شكلط نسبة 
. 

 لى المرتبة الثانية  بحصة أما فيما يت لق بالشركاط الخاصة فلئد حافظط الشركة المتحدة ع
% ، بينما نجحط الشركة السورية ال ربية بتحئيق 2.36سوقية منخفضة عن ال ام السابق بنسبة 

% لتأتي في المرتبة الثالثة  ، فيما تحتل شركة الثئة السورية  2.83حصة سوقية كبيرة بنسبة 
لتأتي ب دها كل من شركة % من إجمالي السوق ،  2.69للتأمين المرتبة الراب ة بحصة سوقية  

ال ئيلة االسالمية  و شركة التأمين ال ربية السورية و شركة أروب بالمرتبة الخامسة و بنسب 
% من حصة السوق اإلجمالية ، لتحتل الشركة  5.58% ،5.41% ، 5.44متئاربة جدًا 

شركة ، ومن ب دها في المرتبة الساب ة % 1.21 الو نية المرتبة السادسة  بحصة سوقية 
، في حين % 1.04للتأمين بنسبة  ، ومن ثم  الشركة االسالمية%1.52المشرق ال ربي بنسبة 

،  لتأتي في ذيل الئا مة %1سبة لم تتجاوز احتلط الشركة الكويتية للتأمين المرتبة التاس ة بن
 %.0.84% و0.86شركة االتحاد الت اوني و شركة أديربنسب 

 ئة و األشكال البيانية المرفئة نالحظ بشكل عام ما يلي :وبالتالي من خالل الجداول الساب
  بئال المؤسسة ال امة السورية للتأمين مستحوذة على الحصة السوقية األكبر في التأمين

% على الرغم من 28.21ضد الحريق في السوق السورية بم دل وس ي خالل الخمس سنواط 
 انخفا  حصتها السوقية من سنة ألخرى .

  ردية و قوية بين ازدياد عدد شركاط التأمين الخاصة و ازدياد حجم األقسا  وجود عالقة 
حيث كلما زاد عددها ساهم ذلك بزيادة واضحة لحجم األقسا  وبالتالي أثر دخول شركاط التأمين 
الخاصة على حجم أعمال فرع التأمين ضد الحريق ايجابي ساهم في زيادة نسبة أقسا  الحريق 

 . وهذا ما ينفي الفرضية األولى  تأمين المحصلةمن إجمالي أقسا  ال

  زيادة استحواذ الئ اع الخاص على حصص سوقية مئبولة من أقسا  الحريق في السوق
% ، مما يؤكد على ضرورة وجود مثل هذه الشركاط في السوق 54.34السورية بم دل وس ي 

 السورية ومدى مساهمتها في ت وير هذا الفرع . 
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 ثانيًا : محفظة التعويضات 
ت د الت ويضاط عنصر أساسي من عناصر التأمين ضد الحريق ، فهو يمثل التزام على شركة 
التأمين تدف ه للمؤمن له عند وقوع خ ر الحريق المؤمن ضده مئابل دفع المؤمن له قس  التأمين 

كة و زيادة عدد المؤمنين ، وت تبر تأدية الت ويضاط للمؤمن له عامل هام من عوامل الثئة بالشر 
المت املين م ها لذلك تس ى شركاط التأمين إلى تحئيق هذا الواجب للحفاظ على سم تها السوقية 

 وجلب المزيد من المؤمنين و بالتالي زيادة حجم األقسا  و حجم استثماراتها أيضًا .
م رفة  أثر وسن ر  فيما يلي ت ور الت ويضاط قبل وب د دخول شركاط التأمين الخاصة ل

 دخول هذه الشركاط في ت وير الت ويضاط .
 
 تطور إجمالي التعويضات للتأمين ضد الحريق في السوق السورية . -1

ي ر  لنا الجدول التالي ت ور إجمالي ت ويضاط الحريق بالمئارنة مع إجمالي الت ويضاط 
الله من الت رف ، لنتمكن من خ 2115حتى عام  1555المدفوعة خالل الفترة الممتدة من عام 

على حصة ت ويضاط الحريق من إجمالي ت ويضاط المؤسسة ال امة السورية للتأمين على 
اعتبارها كانط المؤسسة الوحيدة المحتكرة للتأمين في سوريا و م دالط نموها السنوية وفئًا لما 

 يلي :
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 التأمين الخاصة(: إجمالي تعويضات الحريق المدفوعة قبل دخول شركات 9الجدول رقم )
إجمالي  ت ويضاط الحريق السنة

ت ويضاط 
 المدفوعة

نسبة ت ويضاط 
الحريق إلى إجمالي 
 الت ويضاط  المدفوعة

م دل النمو 
السنوي  

لت ويضاط  
 الحريق

م دل نمو 
ت ويضاط الحريق 
بالنسبة  لسنة 

 األساس
1995 172176909    157 2452561000 7.12% -  

1996 33179000 1254084000 2.65% - 81.73 % - 

1997 31355000 1799420000 1.74% -5.51 % - 

1998 29115000 1700146000 1.71% - 7.14% - 

1999 130425000 1862802000 7% 347.57% - 

2000 24441000 1800300000 1.36% -81.26% - 

2001 30928000 1888804000 1.64% 26.54% 26.54 % 

2002 19771000 1801175000 1.11% -36.17% - 15.11 % 

2003 137377000 2331327000 5.85% 554.84% 462.18 % 

2004 123403000 2157394000 5.72% -11.17% 414.51 % 

2005 33382000 2788565000 1.21% -72.55% 36.58 % 

 % 182.21 % 67.55 % 3.37 1985143455 69595719 المتوس 

 2006-1996المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائية السنوية المصدر المكتب 

 
في هذه المرحلة كانط المؤسسة ال امة السورية للتأمين هي المصدر الوحيد للت ويضاط على 
اعتبارها كانط هي المؤسسة الوحيدة المحتكرة ألعمال التأمين في السوق السورية و بالنظر إلى 

بلها للمؤمنين لهم بالنسبة إلى إجمالي ت ويضاتها نسبة ت ويضاط الحريق المدفوعة من ق
سنة  11المدفوعة عن كافة الفروع لوجدناها منخفضة جدًا حيث بلغ م دلها الوس ي خالل 

% ، أما م دل نمو الت ويضاط من سنة ألخرى فهو في حالة تذبذب مستمرة حيث بلغط 4.42
/  44124000مبلغ/  /  ل.س وانخفضط إلى125128404مبلغ / 1442قيمتها في عام 

ومن ثم ي ود لالنخفا  في ال ام الالحق  , %( عن ال ام السابق 60.24بمئدار انخفا  )
إلى أكثر من ثالثة  ارتفع 1444رتفاع حيث في عام % تئريبًا وي ود فيما ب د إلى اال8بمئدار 

رتفاع و االنخفا  في قيم هذه الت ويضاط حيث ض اف السنة السابئة ، وهكذا تتذبذب قيم االأ
% ( وسبب هذا الم دل 82.22بلغ متوس  م دل نمو الت ويضاط خالل الفترة المدروسة )
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و  1444المرتفع على الرغم من انخفا  الت ويضاط في م ظم السنواط إنما ي ود إلى عام 
 واط السابئة لها .حيث ارتف ط الت ويضاط بشكل ملحوظ وكبير جدًا عن السن 5004عام 

ساس ساس على اعتبار سنة األأما الم دل الوس ي لنمو هذه الت ويضاط بالمئارنة مع سنة األ
رتفاع هذه النسبة وعلى الرغم من ذلك ت تبر ا%( مما يدل على 165.50هو ) 5000عام 

نط محفظة أخ ار الحريق محفظة جيدة بالنسبة للمؤسسة مع ال لم أنه توجود ب   السنواط كا
مئدار ت ويضاتها كبيرة جدًا حيث ت تبر حجم أقسا ها كبيرة جدًا إذ ما قورنط مع حجم 

 الت ويضاط والتي ت تبر منخفضة نسبيًا وبالتالي مردودية هذا الفرع عالية جدًا  .
وكذلك نبين من خالل الجدول التالي ت ور إجمالي ت ويضاط تأمين الحريق في السوق السورية 

، وهي  5010-5008ت ويضاط تأمين الحريق خالل الفترة الزمنية من عام  مئارنة بإجمالي
الفترة التي تميزط بدخول شركاط التأمين الخاصة إلى السوق لم رفة أثر دخول هذه الشركاط 
على حصة ت ويضاط الحريق المدفوعة من إجمالي الت ويضاط التي سددتها شركاط التأمين 

 وم دالط نموها السنوية  .
 (: إجمالي تعويضات الحريق المدفوعة بعد دخول شركات التأمين الخاصة10الجدول رقم )

إجمالي ت ويضاط  ت ويضاط الحريق السنة

 المدفوعة

نسبة ت ويضاط الحريق 

إلى إجمالي الت ويضاط  

 المدفوعة

م دل نمو 

 الت ويضاط

م دل نمو 

الت ويضاط لسنة 

 األساس

2006 113522000 3494098000 3.25% 241.17% 364.47 % 

2007 128090000 3322322000 3.86% 12.83% 424.18 % 

2008 87205000 4445607000 1.56% -31.52% 256.81 % 

2009 699580400 158 8563053000 8.17% 712.23% 2762.32 % 

2010 250818000 6795490000 3.65% -64.15 % 526.22 % 

 % 546.78 %171.81 %  4.15 5324114000 255843080 المتوس 

 2011-2007المصدر: المكتب المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائية السنوية  
لئد أثر دخول شركاط التأمين الخاصة في نمو حجم الت ويضاط المدفوعة وذلك بسبب زيادة 
االكتتاب على أخ ار جديدة واستئ اب زبا ن جدد يميلون إلى الت امل مع شركاط خاصة 
بحسب اعتئادهم بأنها تلبي حاجاتهم ورغباتهم أكثر من الئ اع ال ام المحتكر من قبل شركة 
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 5006السورية للتأمين ، وهذا النمو كان بم دالط متفاوتة وخاصة بين عام  واحدة هي المؤسسة
وهذا ي ود إلى نشوب حريق ضخم في م مل الغزل والنسيج بالالذقية في  5010و 5004و

فكانط خسا ره كبيرة جدًا حيث دف ط المؤسسة ت ويضاط ضخمة، باإلضافة  14/15/5006
وعلى الرغم من  وزارة السياحة وغيرها من الحوادث،إلى حريق المؤسسة ال امة للتبغ و حريق 

ذلك مازالط ت ويضاط الحريق تشكل بنسبة بسي ة من إجمالي الت ويضاط المدفوعة تتراوح بين 
ما م دل نموها من سنة ألخرى فبلغ بالمتوس  أ% . 3.14% و بمتوس  قدره 6.12%و 4.52

، وهذا ما   5004ة في عام % وذلك بسبب كبر حجم مبالغ الت ويضاط المدفوع121.61
 .  (6يوضحه الشكل البياني رقم )

 

 
 2010-1995( : تعويضات تأمين الحريق المحصلة 8الشكل البياني رقم )               

 
 تحليل تطور تعويضات التأمين ضد الحريق حسب القطاعات المسددة . -2

ي ر  لنا الجدول التالي و الشكل البياني المرفق نصيب كل من الئ اع ال ام و الئ اع الخاص 
- 5008من ت ويضاط الحريق المدفوعة في السوق السورية خالل فترة الدراسة الممتدة من عام 

 . وم دالط نموها السنوية  5010

0
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200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

 تعويضات الحريق 
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 المسددة .( : تعويضات الحريق المدفوعة حسب القطاعات 11الجدول رقم )

ت ويضاط  السنة

 الئ اع ال ام

ت ويضاط  

الئ اع 

 الخاص

إجمالي 

الت ويضاط 

 المدفوعة

نسبة ت ويضاط 

الئ اع ال ام من 

إجمالي ت ويضاط 

 المحصلة

م دل نمو 

ت ويضاط 

 الئ اع ال ام

نسبة ت ويضاط 

الئ اع الخاص 

من إجمالي 

 األقسا  المحصلة

م دل نمو 

ت ويضاط  

الئ اع 

 الخاص

2116 113522111 1 113522111 111% 241.17 % 1 1 

2117 128151111 1 128151111 111% 12.83% 1 1 

2118 75541111 11264111 87215111 87.11% -41.71% 12.52% 1 

2115 2716218111 212155111 2518267111 52.73% 3463.57% 7.27% 1782.63% 

2111 118315111 132513111 251818111 47.17% -55.63% 52.83% -37.51% 

 % 349.02 % 14.61 %716.13 85.40% 699580400 71167200 628413200 المتوس 

 2011- 2007المصدر:  المكتب المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائية السنوية

 

 
 

 تعويضات تأمين الحريق المسددة  )حسب القطاعات (: (9الشكل البياني رقم )
 

 السابق و الشكل البياني المرفق  :نالحظ من الجدول 
  سي رة الئ اع ال ام على حجم الت ويضاط المدفوعة على الرغم من دخول عدد كبير من

الشركاط الخاصة ، حيث بلغ متوس  الت ويضاط المدفوعة من قبله خالل الفترة 

0

500000000

1E+09

1.5E+09

2E+09

2.5E+09

3E+09

2006 2007 2008 2009 2010 

 تعويضات القطاع العام 

 تعويضات  القطاع الخاص 
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% من إجمالي 62.30بنسبة متوس ة  ( مليون ليرة سورية856314500المدروسة)
المدفوعة خالل نفس الفترة  بينما كانط نسبة مساهمة الئ اع الخاص ال تتجاوز الت ويضاط 

( مليون ليرة سورية ،على الرغم من أن  21182500%  بمتوس  حجم ت ويضاط )13.80
 تتجاوز حجم الت ويضاط التي تكبدها الئ اع ال ام . 5010حجم ت ويضاته المدفوعة في عام 

 ت ويضاط الئ اع ال ام حيث  5010ص في عام تجاوز حجم ت ويضاط الئ اع الخا
% بينما كانط نسبة مساهمة الئ اع ال ام ال 25.64بلغط نسبة مساهمته في السوق السورية 

 % .32.12تتجاوز 

 
 تحليل تطور تعويضات التأمين ضد الحريق  حسب شركات التأمين . -3

حسب  مفصلة 2118ل ام نبين من خالل الجدول التالي ت ور ت ويضاط الحريق المسددة 
 شركاط التأمين المسددة لها .

 2008( : تعويضات الحريق المسددة لعام 12الجدول رقم )

ت ويضثثثثثثثثاط التثثثثثثثثأمين ضثثثثثثثثد الحريثثثثثثثثق  شركة التأمين
 المدفوعة  

حصثثثثثثثثثة الشثثثثثثثثثثركة مثثثثثثثثثن إجمثثثثثثثثثثالي 
 ت ويضاط  الحريق المدفوعة  

 87.08%  75541111 المؤسسة ال امة السورية للتأمين

 7.71% 6714317 للتأمين الشركة المتحدة

 3.72% 3243445 الشركة السورية ال ربية للتأمين

 0.08% 67263 الشركة السورية الدولية أروب

 0.01% 12711 الشركة الو نية للتأمين

 0.52% 456623 شركة التأمين ال ربية السورية

 0.01% 11728 الشركة الكويتية للتأمين

 0.79% 685364 شركة المشرق ال ربي للتأمين

 0.03% 31518 شركة الثئة السورية للتأمين

 0 1 االتحاد الت اوني

 04. 0% 35148 أدونيس )أدير(

 0 1 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي

 1 1 الشركة االسالمية للتأمين

 100% 87215111 المجموع

 المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير منشورة(
% من إجمالي ت ويضاط الحريق 62سبق تحمل المؤسسة ال امة السورية للتأمين نالحظ مما 

 % بين شركاط التأمين الخاصة كما يلي :14بينما توزعط النسبة المتبئية 
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%  ، 4.25% منها في حين تحملط الشركة السورية ال ربية 6تحملط الشركة المتحدة تئريبًا 
لشركة آدير ، و  0.03لشركة الثئة و  0.04% و 0.06بينما كان نصيب شركة آروب 

% لشركة المشرق ال ربي  ،في حين  0.24% لشركة التأمين ال ربية السورية ،  ، 0.25
ما التأمين التكافلي المتمثل أ% ، 0.01تساوط الشركة الو نية و الكويتية بنسبة تحمل بلغط 

اط المدفوعة خالل ال ام نظرًا بشركة ال ئيلة و األسالمية فلم يكن لهما أية مساهمة في الت ويض
 لحداثة هذه الشركاط .

فن رضها من  5004أما بخصوص ت ور حصة الشركاط من الت ويضاط المدفوعة خالل عام 
مليون  2700خالل الجدول التالي و الذي يوضح بأنه قد بلغط ت ويضاط المؤسسة ما يئارب 

ريق محتلة المرتبة األولى بزيادة % من إجمالي ت ويضاط الح45.24ليرة سورية  بنسبة قدرها 
% عن ال ام السابق بسبب االسباب المذكورة سابئًا ، بينما جالط الشركة المتحدة 2مئدارها 
% ، في حين 1.42% في المرتبة الثانية ، تليها الشركة السورية ال ربية بنسبة 4.41بنسبة 

ة اسهام التأمين التكافلي بنسبة تتئاسم باقي الشركاط النسبة المتبئية بنسب ض يلة ، مع مالحظ
 . ل.س فئ  103240ض يلة حيث بلغط قيمة ت ويضاط شركة ال ئيلة 

 2009( : تعويضات الحريق المسددة لعام 13الجدول رقم )

ت ويضاط التأمين ضد الحريق  شركة التأمين
 المدفوعة

حصة الشركة من إجمالي 
 ت ويضاط  الحريق المدفوعة

%52.73 2716218111 السورية للتأمينالمؤسسة ال امة   
%3.31 56587352 الشركة المتحدة للتأمين  

%1.55 56855415 الشركة السورية ال ربية للتأمين  

%1.56 27584221 الشركة السورية الدولية أروب  

%1.18 5331382 الشركة الو نية للتأمين  

%1.11 3252411 شركة التأمين ال ربية السورية  

%1.12 472555 الكويتية للتأمينالشركة   

%1.16 4626143 شركة المشرق ال ربي للتأمين  

%1.57 16617213 شركة الثئة السورية للتأمين  

 1 1 االتحاد الت اوني

%1.11 228232 أدونيس )أدير(  

%1.114 114751 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي  

 1 1 الشركة االسالمية للتأمين

% 111 2918267000 المجموع  

 المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير منشورة(
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قد اختلفط الموازين بشكل ملحوظ جدًا حيث ازدادط نسبة مساهمة  5010بينما نالحظ في عام 
شركاط التأمين  الخاصة في الت ويضاط المدفوعة  بصورة كبيرة جدًا عن األعوام السابئة حيث 

% من إجمالي الت ويضاط ، وهذا يساهم في زيادة ثئة األفراد بها من جهة حيث 25.24بلغط 
النسبة على تمتع هذه الشركاط بالماللة المالية الئادرة على تحئيق األمان و االستئرار  ت بر هذه

لدى أفراد المجتمع ، ومن جهة أخرى يشكل عبل على المؤسسة السورية للتأمين بسبب اشتداد 
% من إجمالي هذه 32.12مليون ل.س بنسبة  3116المنافسة مع انخفا  لت ويضاتها إلى 

 ما يبينه الجدول التالي المرفق: الت ويضاط، وهذا
 2010( : تعويضات الحريق المسددة لعام 14الجدول رقم )

ت ويضثثثثثثاط التثثثثثثأمين ضثثثثثثد الحريثثثثثثثق  شركة التأمين
 المدفوعة

حصثثثثثثثثثثثة الشثثثثثثثثثثثركة مثثثثثثثثثثثن إجمثثثثثثثثثثثثالي 
 ت ويضاط  الحريق المدفوعة  

%47.17 118315111 المؤسسة ال امة السورية للتأمين  

%15.83 35715857 الشركة المتحدة للتأمين  

%6.81 17154625 الشركة السورية ال ربية للتأمين  

%2.88 7225612 الشركة السورية الدولية أروب  

%2.66 6675781 الشركة الو نية للتأمين  

%6.86 17154511 شركة التأمين ال ربية السورية  

%3.71 5315841 الشركة الكويتية للتأمين  

%1.84 4626143 شركة المشرق ال ربي للتأمين  

%5.13 12617413 شركة الثئة السورية للتأمين  

%1.38 542681 االتحاد الت اوني  

%1.65 1718722 أدونيس )أدير(  

%3.81 5541718 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي  

%2.35 5511151 الشركة االسالمية للتأمين  

%111 251818111 المجموع  

 التأمين )بيانات غير منشورة (المصدر : هيئة اإلشراف على 
 وبالتالي من خالل الجداول السابئة لمجمل الت ويضاط نالحظ:

  وجود عالقة  ردية بين حجم الت ويضاط المسددة وعدد شركاط التأمين الخاصة المدرجة
% تئريبًا ، 24زادط نسبة مساهمتها في السوق بنسبة  5010في السوق حيث نالحظ في عام 

وهنا ال بد من اإلشارة إلى ًا  يساهم ذلك في رفع مستوى مصداقية هذه الشركاط .وكما ذكرنا سابئ
زيادة ت ويضاط الشركاط الخاصة عن المؤسسة ال امة السورية للتأمين إنما ي ود إلى أن 

عملياط إعادة التأمين حيث ت تبر الشركاط الخاصة مجرد سمسار موجود بالسوق ، بالمئابل 
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بهذه الشركاط بالمئارنة مع المؤسسة . ولكن نظرًا ل دم  توافر البياناط انخفا  حد االحتفاظ 
 عن كافة الشركاط المدرجة في السوق لم نت رق لهذا الموضوع خالل بحثنا .

بئال المؤسسة ال امة السورية للتأمين في المرتبة األولى في حجم الت ويضاط المدفوعة حتى عام 
ذه المرتبة  ،وهذا ما يوضحه الشكل البياني رقم حيث سي ر الئ اع الخاص على ه 5010

(10.) 

 

 ( تعويضات الحريق المسددة )حسب الشركات (10الشكل البياني رقم )
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 المبحث الثاني
 التحليل اإلحصائي لتطور معدل تعويضات الحريق المسددة 

 Clossedحساب معدل التعويضات المسددة قبل وبعد دخول شركات التأمين الخاص: )  .1

claims Ratio ) 

( في قياس الت ويضاط بالمئارنة مع األقسا  المكتسبة  loss Ratioيستخدم م دل الخسا ر )
وذلك بغية م رفة قدرة األقسا  على تغ ية الت ويضاط وللوقوف على حئيئة النشا  التأميني 
المئيم باإلضافة إلى تئييم أدال الشركاط ومدى متانة مراكزها المالية  ، وكما يستخدم لتحديد 

 م دالط أس ار التأمين ومدى عدالتها.
ويختلف م دل الخسا ر من سنة ألخرى حسب التغير في قيمة الت ويضاط و األقسا  المكتسبة 

 و يحسب كما يلي :

 = مجموع الت ويضاط / مجموع األقسا  المكتسبةم دل الخسا ر 
 حيث أن :

احتيا ي األقسا  –األقسا  المكتسبة  = األقسا  المكتتب بها + احتيا ي األقسا  أول ال ام 
 ال ام .نهاية 

الت ويضاط = الت ويضاط المسددة )المدفوعة ف اًل للمؤمن لهم ( + احتيا ي الت ويضاط تحط 
 احتيا ي الت ويضاط تحط التسوية أول ال ام . –التسوية آخر ال ام 

ونظرًا ل دم توافر البياناط الكاملة  بشكل دقيق في السوق السورية عن االحيتا ياط فإننا سوف 
 من خالل ال القة التالية : ل التعويضات المسددةمعدنكتفي بحساب 

 م دل الت ويضاط المسددة = الت ويضاط المسددة ف ليًا / األقسا  المكتتب بها ف ليًا 

  
ونوضح في الجداول التالية ت ور م دل الت ويضاط المسددة لتأمين الحريق خالل الفترة الممتدة 

المؤسسة ال امة السورية للتأمين في سوريا ، وهي فترة احتكار  5002إلى عام  1442من عام 
وهي الفترة التي شهدط دخول شركاط تأمين خاصة في  5010إلى عام  5008ومن عام 

السوق التأمينية السورية و انتهال احتكار الدولة مع التوضيح البياني لكال الفترتين لنتمكن من 
 ل هذه الشركاط  .الوقوف على حئيئة ت ور م دل الت ويضاط المسددة ب د دخو 
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 . ( : معدل التعويضات المسددة قبل دخول شركات التأمين الخاصة15الجدول رقم )
اقسا  التأمين ضد  السنة

 الحريق
م دل النمو 

السنوي ألقسا  
 الحريق

م دل النمو السنوي  ت ويضاط الحريق
 لت ويضاط الحريق

م دل 
الت ويضاط 
 المسددة

1995 542435000 - 172176515 - 31.74% 

1996 609264000 12.32 % 33179000 -81.73 % 5.45% 

1997 555691000 -8.75 % 31355000 -5.51% 5.64% 

1998 589584000 6.11 % 29115000 -7.14% 4.54% 

1999 566874000 -3.85 % 130425000 347.57% 23.11% 

2000 609079000 7.45 % 24441000 -81.26% 4.11% 

2001 645105000 5.51 % 30928000 26.54% 4.75% 

2002 915728000 41.55 % 19771000 -36.17% 2.16% 

2003 820646000 -11.38 % 137377000 554.84% 16.74% 

2004 866286000 5.56 % 123403000 -11.17% 14.25% 

2005 1025634000 18.39 % 33382000 -72.55% 3.25% 

 %11.54 % 67.55 69595719 %  7.47 714211455 المتوس 
 % 9.68 % 223.55 57851468 %15.11 170195951 االنحراف الم ياري

 2006-1996المصدر المكتب المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائية السنوية

 ( : معدل التعويضات المسددة بعد دخول شركات التأمين الخاصة .16الجدول رقم )
اقسا  التأمين  السنة

 الحريقضد 
م دل النمو السنوي 
 ألقسا  الحريق

ت ويضاط 
 الحريق

م دل النمو السنوي 
 لت ويضاط الحريق

م دل 
الت ويضاط 
 المسددة

2116 1180474358 15.11% 113522000 241.17% 5.62% 

2117 1501592245 27.21% 128090000 12.83% 8.53% 

2118 1678130816 11.76% 87205000 -31.52% 5.15% 

2115 1935992153 15.37% 655581411 712.23% 36.14 % 

2111 2296921784 18.64% 250818000 -64.15% 11.52% 

 %  14.08 % 171.81 255843080 % 17.61 1718622271 المتوس 

 %12.51 %  323.35 255901838 % 5.85 424271363 االنحراف الم ياري

 2011-2007المجموعة اإلحصائية السنويةالمصدر: المكتب المركزي لإلحصاء 
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 2010-1995( : معدل تعويضات الحريق المسددة خالل الفترة الممتدة 11الشكل البياني رقم )

 
 من خالل دراسة الجداول السابئة و المخ   البياني المرفق بهما نالحظ ما يلي  :

أقسا  التأمين التي فترة ما قبل دخول شركاط التأمين الخاصة : هناك فرق واضح بين  - أ
تحصلها المؤسسة ال امة السورية للتأمين و الت ويضاط التي تدف ها عند تحئق خ ر الحريق 
على الرغم من ت رضها إلى هزاط قوية خالل فترة سنواط الدراسة ، فنالحظ تذبذب م دل 

 2111ت ويضاتها المسددة  بين الزيادة و النئصان خالل فترة الدراسة ، حيث كان في عام 
وهذا ي ود إلى  )%23  (%( و هو م دل منخف  بالمئارنة مع قيمته في ال ام السابق4)

% ، وأرتفع 7.45%( وزيادة قليلة في األقسا  بم دل 81.26انخفا  الت ويضاط بم دل )
رتفاع م دل نمو الت ويضاط % (،  وهذا مرده إلى ا4.75إلى ) 2111بنسبة بسي ة في عام 
%( نمط األقسا  بم دل لم 26.54قسا  فبينما نمط الت ويضاط بمئدار )بم دل يتجاوز نمو األ

وذلك  2111%( ، وهو أقل مما في  2.16فئد بلغ الم دل ) 2112% ،أما في عام 6يتجاوز 
%( تئريبًا عن ال ام السابق بالتوازي مع انخفا  42نتيجة زيادة م دالط نمو األقسا  بنسبة) 

 . % ( كذلك36الت ويضاط بمئدار) 

%(  وذلك نتيجة زيادة م دل 16.74ارتفع م دل الت ويضاط المسددة  بنسبة)  2113وفي عام  
% (عن السنة 11.17%( و نئص م دل نمو األقسا  بنسبة )554.84نمو الت ويضاط بنسبة )

 السابئة .
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عاد م دل الت ويضاط المسددة  إلى االنخفا  بنسبة بسي ة ، حيث بلغ)  2114وفي عام 
(وذلك بسبب زيادة م دل نمو األقسا  المحصلة عن ال ام السابق بنسبة بسي ة % 14.25
 % (و نئص الت ويضاط المسددة بنسبة أكبر من زيادة األقسا   .5.56مئدارها) 

%( وهذا 25.3فئد انخف  م دل الت ويضاط المسددة  بنسبة ملحوظة إلى)  2115أما في عام 
رة جدًا عن ال ام السابق ، مع ارتفاع مبالغ األقسا  ي ود إلى انخفا  الت ويضاط بنسبة كبي

 %( أيضًا .18.35المحصلة بنسبة) 
وبشكل عام كانط جميع الم دالط أقل من الواحد الصحيح مما يدل على ربحية هذا النوع من 
التأمين و قدرة األقسا  على تغ ية الت ويضاط وبالتالي محفظة أخ ار الحريق هي محفظة 

 لمؤسسة ال امة السورية للتأمين .جيدة بالنسبة ل

بشكل عام نالحظ  ب د دخول شركاط التأمين الخاصة ارتفاع في م دل الت ويضاط  - ب
%( في عام   36.14المسددة  بصورة متفاوتة من سنة ألخرى ، فبلغ أكبر م دل للت ويضاط)

قسا  فلئد وذلك بسبب زيادة الت ويضاط المسددة بنسبة أكبر بكثير من الزيادة في األ  2115
، مئابل ارتفاع بسي  في  2118بلغ م دل نمو الت ويضاط في هذا ال ام سب ة أض اف عام 
%( ، و ي ود ذلك إلى وقوع 16قيمة األقسا  المحصلة حيث لم تتجاوز نسبة هذه الزيادة) 

حوادث حريق ضخمة جدًا مثل حريق م مل الغزل و النسيج  وحريق وزراة السياحة و غيرها من 
كما ذكرنا سابئًا .و بالتالي ساهم دخول هذه الشركاط في  45ادث باإلضافة إلى الئرار رقم الحو 

رفع م دل الت ويضاط المسددة وذلك نتيجة استئ اب شركاط التأمين ألخ ار جديدة وزيادة 
الت ويضاط المدفوعة و لكن ما زالط محفظة هذا النوع من التأمين جيدة و تحئق ربحًا مهمًا 

 .     للشركاط 
 
حساب معدل التعويضات المسددة بعد دخول شركات التأمين الخاصة حسب القطاع  .2

 المنتج .
نست ر  في الجداول التالية ت ور م دل الت ويضاط المسددة في كل من الئ اع ال ام والئ اع 
الخاص وذلك لنتمكن من المئارنة ما بين ت ور هذا الم دل في الئ اع ال ام المتمثل بالمؤسسة 

 ال امة السورية للتأمين و الئ اع الخاص .
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 ( : معدل التعويضات المسددة للقطاع العام .17الجدول رقم )

اقسا  التأمين  السنة

 ضد الحريق

م دل النمو 

السنوي ألقسا  

 الحريق

م دل النمو السنوي  ت ويضاط الحريق

 لت ويضاط  الحريق

م دل 

الت ويضاط  

 المسددة

2116 1151578186 6.33% 113522111 241.17 % 11.41% 

2117 1122457866 2.52% 128151111 12.83% 11.41% 

2118 1224523585 5.13% 75541111 -41.71% 6.21% 

2115 1382357575 12.86% 2716218111 3463.57% 155.76% 

2111 1631881488 17.57% 118315111 -55.63% 7.25% 

 % 46.21 %716.13 628413211 % 5.84 1251247541 المتوس 

 % 83.63 %1541.22 1161651543 %5.83 221816861 االنحراف الم ياري

 2006- 1996 السنوية اإلحصائية المجموعة لإلحصاء المركزي المكتب: المصدر

 ( :معدل التعويضات المسددة للقطاع الخاص .18الجدول رقم )

اقسا  التأمين  السنة

 ضد الحريق

م دل النمو السنوي 

 ألقسا  الحريق

ت ويضاط 

 الحريق

م دل النمو السنوي 

 لت ويضاط  الحريق

م دل الت ويضاط  

 المسددة

2116 85856172  1 1 0 

2117 375134375 321.75 % 1 1 0 

2118 453217231 15.54 % 11264111 1 2.45% 

2115 553554578 22.15 % 212155111 1782.63% 38.31% 

2111 666141256 21.31 % 132513111 -37.51% 15.51% 

 12.14% % 872.56 71167200 % 55.54 428374731.2 المتوس 

%1.51 217815522 االنحراف لم ياري  96607117 1287.13%  %16.83 

 2011-2007لمصدر : المكتب المركزي لإلحصاء المجموعة اإلحصائية السنويةا
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 المسددة في السوق السورية )حسب القطاع(( : معدل تعويضات الحريق 12الشكل البياني رقم )

 من خالل قرالة الجداول السابئة و الشكل البياني المرفق يتضح :
هناك فرق كبير ما بين أقسا  تأمين الحريق المحصلة من قبل شركاط التأمين ال امة  -1

والخاصة  من جهة و الت ويضاط التي تدف ها من جهة ثانية ، وذلك من خالل انخفا  
الت ويضاط المسددة خالل الفترة المدروسة، وبالتالي ت تبر محفظة هذا الفرع محفظة م دالط 

جيدة و األقسا  قادرة على سداد جميع االلتزاماط المترتبة على الشركة و تحئيق فا   تئوم 
 الشركة باستثماره في مجاالط االستثمار المختلفة بما يحئق ربحية عالية للشركاط.

كان م دل الت ويضاط المسددة منخفضًا نسبيًا  5008عام في  ال ام فيما يت لق بالئ اع -5
، حيث ارتفع هذا الم دل قلياًل بمئدار 5002ف هذا الم دل كثيرًا في عام % و لم يختل10.31

، أما بمئدار أكبر من م دل نمو األقسا % فئ   وذلك نتيجة زيادة م دل نمو الت ويضاط 1
وذلك بسبب زيادة  5004% في عام 142.28دة بلغط أكبر قيمة لم دل الت ويضاط المسد

م نتيجة الت ويضاط المدفوعة بنسبة كبيرة جدًا عن نسبة زيادة األقسا  المحصلة خالل ال ا
حيث بلغط نسبته  5010، ولكن سرعان ما عاد إلى االنخفا  في عام األسباب المذكورة سابئاً 

، وانخفا  الت ويضاط %16صلة  بم دل    التأمينية المح% وذلك بسبب ارتفاع األقسا2.52
% عن ال ام السابق، وبلغ متوس  هذا الم دل خالل الفترة المدروسة 48المدفوعة بنسبة 

 % .64.84نحراف م ياري قدره إ% ب38.51

لم يكن هناك أي ت ويضاط  5002و عام  5008فيما يت لق بالئ اع الخاص ففي عام  -4
فئد كان م دل الت ويضاط المسددة  منخفضًا نسبيًا ويبلغ  5006تذكر له ، أما في عام 

% تئريبًا ، ولكن 42رتفع هذا الم دل بشكل ملحوظ بمئدار ا% .وفي ال ام الالحق 5.34
% و ذلك بسبب 14.40،حيث بلغط نسبته  5010ي عام سرعان ما عاد إلى االنخفا  ف
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، وبلغ  %50. 41% وزيادة األقسا  بمئدار 42.2انخفا  الت ويضاط المدفوعة بنسبة 
 %.18.64نحراف م ياري قدره إ% ب15.13متوس  هذا الم دل خالل الفترة المدروسة 

لتأمين إلى هزاط إذًا ، نالحظ ت ر  الئ اع ال ام الممثل بالمؤسسة ال امة السورية ل -3
متمثلة بوجود إمكانية لدفع ت ويضاط ذاط حجم كبير ، وهذا  بي ي كون محفظة هذه المؤسسة 
تغ ي أخ ارًا كبيرة م ظمها ي ود للدولة و للئ اع ال ام .نضيف إلى ذلك وجود فارق بين 

%  ب د 43.02متوس  م دلي الت ويضاط بين الئ اع ال ام و الئ اع الخاص يصل إلى 
 . ب اد الم دالط الشاذة للت ويضاط است

لم يساهم دخول شركاط التأمين الخاصة في تخفي  م دل الت ويضاط المسددة وهذا ما  -2
 يؤكد صحة الفرضية األولى فيما يت لق بم دل الت ويضاط المسددة .

 
 . حساب معدل التعويضات المسددة للشركات .3

الئ اع ال ام والئ اع الخاص، ال بد  ب د حساب م دل الت ويضاط المسددة على مستوى كل من
من الت رف على ت ور هذا الم دل على مستوى كل شركة من شركاط التأمين الموجودة في 

 المسددة  نست ر  من خالل الجدول التالي ت ور م دل الت ويضاط السوق السورية كما يلي:
 . 5006 لكل شركة من شركاط التأمين في عام

 2008التعويضات المسددة لكافة الشركات عام (:معدل 19جدول رقم )

 م دل الت ويضاط المسددة  ت ويضاط التأمين قس  التأمين شركة التأمين
 6.21% 75541111 1224923585 المؤسسة ال امة السورية للتأمين

%3.66 6714317 183477964 الشركة المتحدة للتأمين  

%3.82 3243445 84944300 الشركة السورية ال ربية للتأمين  

%1.16 67263 41470131 الشركة السورية الدولية أروب  

%1.13 12711 37343677 الشركة الو نية للتأمين  

%1.54 456623 29643390 شركة التأمين ال ربية السورية  

%1.16 11728 18383137 الشركة الكويتية للتأمين  

%5.47 685364 12598208 شركة المشرق ال ربي للتأمين  

%1.15 31518 34843406 الثئة السورية للتأمين شركة  

 0 1 2556523 االتحاد الت اوني

%1.63 35148 6192573 أدونيس )أدير(  

 0 1 1753922 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي

 1 1 0 الشركة االسالمية للتأمين

 %111 87215111 1678130816 المجموع

 التأمين )بيانات غير منشورة (المصدر: هيئة اإلشراف على 
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 (: معدل تعويضات التأمين ضد الحريق المسددة  في السوق السورية )حسب الشركات 13الشكل البياني رقم)

 من خالل الجدول السابق و المخ   البياني المرفق يمكن مالحظة التالي :
 السورية للتأمين  التباين النسبي بين قيم م دل الت ويضاط المسددة في المؤسسة ال امة

 وب   شركاط التأمين الخاصة في سوريا .

    ارتفاع م دل ت ويضاط المسددة  المؤسسة ال امة السورية للتأمين حيث بلغط قيمته
ل.س وانخفا   )1553454262% وذلك نتيجة ارتفاع أقسا  الحريق التي بلغط )8.50

( والذي يبين  12ول رقم )، وذلك بال ودة إلى بياناط الجد  )22431000  (ت ويضاتها
% عن السنة السابئة، وزيادة م دل نمو األقسا  بمئدار 30.21انخفا  الت ويضاط بم دل 

 %  أيضًا .4.14

   سي رة المؤسسة على التأمين في سوريا رغم دخول عدد من الشركاط الخاصة وذلك
، بال ودة إلى  بسبب أرتفاع قيمة أقسا ها المحصلة بالمئارنة مع أقسا  الشركاط الخاصة

) 5006( بلغط حصيلة الئ اع ال ام من أقسا  التأمين ضد الحريق في عام 4الجدول رقم )
% فئ  ، وحتى نسبة ت ويضاته كانط أعلى 52%( بينما كانط حصة الئ اع الخاص 25.44

% للئ اع 14% له مئابل 62من نسبة ت ويضاط الئ اع  الخاص فلئد كان نسبة ت ويضاته 
 (.11من خالل البياناط التي ي رضها الجدول رقم ) الخاص وذلك
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  هناك تئارب بين م دل الت ويضاط المسددة  في ب   الشركاط الخاصة و المؤسسة
% في 4.65% في شركة المشرق ال ربي و 2.32ال امة السورية للتأمين حيث بلغ الم دل 

لى زيادة ثئة األفراد % في  الشركة المتحدة وي ود ذلك إ4.88الشركة السورية ال ربية و 
بالشركاط الخاصة و الماللة المالية للشركة الئادرة على تحئق هذه المكانة في السوق وسداد 

 االستحئاقاط، باإلضافة إلى التشابه مع المؤسسة في  ريئة عملها و  رح المنتج وت ويضاته.

من خالل  افنست رضه 5004وفيما يت لق بم دل نمو الت ويضاط المسددة للشركاط ل ام 
 : الجدول التالي و الشكل البياني المرفق

 2009( : معدل التعويضات المسددة لكافة الشركات عام 20الجدول رقم )

 ( المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير منشورة

 م دل الت ويضاط المسددة م الباط التأمين قس  التأمين شركة التأمين

 195.76% 2716218111 1382397575 المؤسسة ال امة السورية للتأمين

 61.73% 56587352 156479714 للتأمينالشركة المتحدة 

 59.65% 56855415 95309668 الشركة السورية ال ربية للتأمين

  27584221 37525164 الشركة السورية الدولية أروب

%74.57 

 17.47% 5331382 30514549 الشركة الو نية للتأمين

 7.93% 3252411 41009326 شركة التأمين ال ربية السورية

 2.03% 472555 23285577 الكويتية للتأمينالشركة 

 18.75% 4626143 24622046 شركة المشرق ال ربي للتأمين

 27.33% 16617213 60792611 شركة الثئة السورية للتأمين

 0 1 8301864 االتحاد الت اوني

 1.41% 228232 16193044 أدونيس )أدير(

 0.26% 114751 40354110 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي

 0 1 19202505 الشركة االسالمية للتأمين

 %111 2918267000 1935992153 المجموع
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 (: معدل تعويضات التأمين ضد الحريق المسددة في السوق السورية )حسب الشركات (14الشكل البياني رقم)

 السابق و الشكل البياني المرفق نالحظ ما يلي :خالل الجدول من 
 في المؤسسة ال امة السورية للتأمين  المسددة هناك تباين كبير في م دل الت ويضاط

 وب    شركاط التأمين الخاصة  .

 ي ود إلى نشوب  في المؤسسة ال امة السورية للتأمين  المسددةرتفاع م دل الت ويضاط ا
رتفاع الت ويضاط المدفوعة من قبلها عن أحرا ق ضخمة تكلمنا عنها مسبئًا  مما ساهم في 

 األقسا  المحصلة خالل السنة .

  زيادة نسبة مساهمة الئ اع الخاص في ت ويضاط الحريق في السوق السورية حيث بلغ
ولى ، بينما جالط الشركة % محتلة المرتبة األ23.22شركة أروب ل المسددةت ويضاط الم دل 

% ، أما المرتبة الثالثة فكانط من نصيب  81.24للتأمين في المرتبة الثانية بم دل  المتحدة 
، في حين جالط في المرتبة الراب ة شركة % 24.82 السورية ال ربية للتأمين بم دل الشركة 

ي و الشركة الو نية % لتأتي ب دها كل من شركة المشرق ال رب52.44الثئة السورية  بم دل 
% ،والمرتبة السادسة كانط من نصيب شركة التأمين 12.32% و 16.24بم دل على التوالي 

% ، في حين جالط بالمرتبة األخيرة كل من الشركة الكويتية 2.44ال ربية السورية بم دل 
 % .1.31%  وشركة أدير بم دل 5.04بم دل 

 0.58ن التكافلي حيث بلغ هذا الم دل انخفا  م دل الت ويضاط المسددة  في التأمي %
في شركة ال ئيلة وذلك بسبب وجود فجوة كبيرة بين أقسا ها المحصلة وت ويضاتها المدفوعة ، 

 مئابل م دل ت ويضاط م دوم للشركة االسالمية  بسبب ان دام الم الباط في هذا ال ام .

 كما يلي: 2111عام ونست ر  في الجدول التالي ت ور م دل الت ويضاط للشركاط في 
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 2010(: معدل التعويضات المسددة لكافة  الشركات عام 21الجدول رقم )

 م دل الت ويضاط م الباط التأمين قس  التأمين شركة التأمين

%7.25 118315111 1630880488 المؤسسة ال امة السورية للتأمين  

%23.11 35715857 171804705 الشركة المتحدة للتأمين  

%13.17 17154625 129471121 السورية ال ربية للتأمينالشركة   

%13.51 7225612 51960479 الشركة السورية الدولية أروب  

%17.12 6675781 39233207 الشركة الو نية للتأمين  

%32.48 17154511 52944193 شركة التأمين ال ربية السورية  

%43.81 5315841 21252233 الشركة الكويتية للتأمين  

%16.17 4626143 28780907 شركة المشرق ال ربي للتأمين  

%21.36 12617413 61981305 شركة الثئة السورية للتأمين  

%6.18 542681 15505992 االتحاد الت اوني  

%11.87 1718722 14485117 أدونيس )أدير(  

%17.82 5541718 53524999 شركة ال ئيلة للتأمين االسالمي  

%23.51 5511151 25097038 للتأمينالشركة االسالمية   

 %111 250818000 2296921784 المجموع

 المصدر : هيئة اإلشراف على التأمين )بيانات غير منشورة (

 

 (: معدل تعويضات التأمين ضد الحريق المسددة  في السوق السورية )حسب الشركات 15الشكل البياني رقم)
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 المرفق نالحظ ما يلي : خالل الجدول السابق و الشكل البيانيمن 
%  2.52انخفا  م دل ت ويضاط الئ اع ال ام بشكل ملحوظ عن ال ام السابق حيث بلغ  -1

%(وي ود ذلك إلى زيادة األقسا  بمئدار 142.28)  5004في حين بلغط قيمته في عام 
/ عن ال ام السابق و انخفا  الت ويضاط المدفوعة أيضًا بمئدار 536365414/
/5262404000./ 

رتفاع  م دل ت ويضاط الئ اع الخاص بشكل ملحوظ في كل شركاط التأمين عن ال ام أ -5
السابق ، ولكن رغم ذلك فما تزال هذه المحفظة محفظة جيدة لشركاط التأمين بسبب زيادة 

 األقسا  في جميع السنواط المدروسة عن الت ويضاط.

فحين كانط ت ويضاط  رتفاع الت ويضاط المدفوعة من قبل شركاط التأمين التكافليأ -4
بت ويضاط مئدارها  5010ساهمط في عام  5004الشركة االسالمية م دومة في عام 

 .  /، باإلضافة إلى زيادة ت ويضاط شركة ال ئيلة عن ال ام السابق2401140/
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 المبحث الثالث
 نمذجة العالقة بين األقساط والتعويضات في محفظة الحريق

التأمين الخاصة في السوق السورية، و عدم توافر البياناط الكاملة نظرًا لحداثة دخول شركاط 
كان من الص ب تأسيس نموذج باالعتماد على السالسل الزمنية، لذلك تم  ،عن جميع السنواط

فئ  وهي  بثالثة أعواماالعتماد على البياناط المئ  ية ، حيث سنتناول دراسة الئيم المت لئة 
 ناول في هذه الدراسة المتغيراط التالية :، إذ سنت 5010- 5004 – 5006

  premiumالمتغير المستئل بدالط األقسا  المحصلة في محفظة الحريق   -1
insurance   بثوسنرمز لهIP   . 

   indemnity   insuranceالمتغير التابع وهوالت ويضاط المدفوعة في تأمين الحريق  -5
 . II  بثوسنرمز له  

وهنا قامط الباحثة بإجرال االختباراط اإلحصا ية على هذه السنواط فكانط النتا ج  المتحئئة كما  
 يلي :

  
 أواًل : اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات :

 باختبار توزع البياناط ، للتأكد من مدى قربها من التوزيع ال بي ي :بدأنا في خ وة أولى 
 :2008بالنسبة لعام  -1
A.  األقساطبدالت premium insurance   : تمكنا باستخدام اإلمكانياط التي يتيحها لنا

-Kolmogorov واختبار،   Shapiro-wilk من إجرال اختبار ssps  البرنامج اإلحصا ي
Smirnov (K-S،) واللذان يشيران إلى أن توزع بياناط أقسا  الحريق  ل ام  للتوزيع ال بي ي ،

 ال تئترب من التوزيع ال بي ي حيث كانط قيم االختبار كما يلي :  5006

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

IP2008  .387 10 .000 .470 10 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 2008التوزيع الطبيعي لقيم المتغير المستقل لعام ( اختبارات  22الجدول رقم )
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 تشير نتا ج اختبار (K-S ) :أن البياناط تتوزع بشكل غير  بي ي حيث 
 D(10) = 0.387 , sig(0.000) < 0.05  أي أن التوزيع غير  بي ي باحتمال ثئة 

59 .% 
 النتيجة ذاتها حيث: Shapiro-wilk وي  ي اختبار 

D(10) = 0.470 , sig (0.000) < 0.05     أي التوزيع غير  بي ي وهو ما يؤكده مخ
Normal Q-Q Plot ( ، ومخ   18) الشكل رقمBox plots ( 12الشكل رقم. ) 

 
( يؤكد صحة االختبار السابق حيث أن التوزيع غير  بي ي فالنئ  تنتشر بشكل 18الشكل رقم )

.غير منتظم ب يدة عن الخ  المستئيم   

 
 يؤكد أيضًا عدم توزع البياناط  بي يًا . Box plots( مخ    12) الشكل رقم
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B.  التعويضات المدفوعةindemnity insurance     : بإجرال اختباراط التوزيع ال بي ي
حيث كانط قيم  تتبع التوزيع ال بي ي ال 5006عام تم التوصل إلى أن قيم ت ويضاط الحريق 

 االختبار كما يلي :

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

II2008 .434 10 .111* .428 10 .111 

 2008( اختبارات التوزيع الطبيعي لقيم المتغير التابع لعام  23الجدول رقم )

 ( تشير نتا ج اختبارK-S :أن البياناط تتوزع بشكل غير  بي ي ، حيث ) 

 D(10) = 0.434 , sig (0.000) < 0.05  أي أن التوزيع غير  بي ي باحتمال ثئة ،
42 .% 

 النتيجة ذاتها ، حيث : Shapiro-wilkوي  ي اختبار 
D(10) = 0.428 sig (0.000) < 0.05     وهو ما يؤكده مخNormal Q-Q Plot 

 . (5رقم ) الملحق Box plotsومخ   ( 1رقم ) الملحق 
 

 : 2009بالنسبة لعام  -2

A. بدالت األقساط premium insurance   تمكنا باستخدام اإلمكانياط التي يتيحها :
-Kolmogorov، واختبار Shapiro-wilkمن إجرال اختبار  sspsلنا البرنامج اإلحصا ي 

Smirnov (K-S للتوزيع ال بي ي، واللذان يشيران إلى أن بياناط أقسا  الحريق في عام ،)
 ال تئترب من التوزيع ال بي ي حيث كانط قيم االختبار كما يلي: 5004

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

IP 2009 .429 10 .000 .447 10 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 .2009( اختبارات التوزيع الطبيعي لقيم المتغير المستقل لعام  24الجدول رقم )

 

 ( تشير نتا ج اختبارK-S :أن البياناط تتوزع بشكل غير  بي ي حيث ) 
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 D(10) = 0.429 , sig (0.000) < 0.05  أي أن التوزيع غير  بي ي باحتمال ثئة
42 .% 
 النتيجة ذاتها حيث: Shapiro-wilkوي  ي اختبار   

D(10) = 0.447 , sig (0.000) < 0.05  وهو ما يؤكده  أي التوزيع غير  بي ي ،
 (3الملحق رقم ) Box plotsومخ   ( 4الملحق رقم ) Normal Q-Q Plotمخ   

B- التعويضات المدفوعةindemnity insurance  بإجرال اختباراط التوزيع ال بي ي : 
حيث كانط  ال تتبع التوزيع ال بي ي 5004تم التوصل إلى أن قيم ت ويضاط الحريق في عام 

 قيم االختبار كما يلي :

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

II2009 .451 10 .111* .394 10 .111 

a. Lilliefors Significance Correction 

.2009( اختبارات التوزيع الطبيعي لقيم المتغير التابع لعام  25الجدول رقم )  

 

 ( تشير نتا ج اختبارK-S :أن البياناط تتوزع بشكل غير  بي ي ، حيث ) 

 D(10) = 0.491 , sig (0.000) < 0.05  أي أن التوزيع غير  بي ي باحتمال ثئة ،
42 .% 

 النتيجة ذاتها ، حيث : Shapiro-wilkوي  ي اختبار 
D(10) = 0.394 , sig (0.000) < 0.05     وهو ما يؤكده مخNormal Q-Q Plot 

 (8الملحق رقم ) Box plotsومخ   ( 2الملحق رقم )
 : 2010بالنسبة لعام  -3

A. بدالت األقساط premium insurance    تمكنا من خالل البرنامج اإلحصا ي :
ssps  من إجرال اختبارShapiro-wilk   واختبار ،Kolmogorov-Smirnov (K-S ،)

ال تئترب  2010 ، واللذان يشيران إلى أن توزع بياناط أقسا  الحريق في عام  للتوزيع ال بي ي
 ا يلي : من التوزيع ال بي ي حيث كانط قيم االختبار كم
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

IP2010 .439 10 .000 .449 10 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 .2010( : اختبارات التوزيع الطبيعي لقيم المتغير المستقل لعام 26الجدول رقم )

  تشير( نتا ج اختبارK-S :أن البياناط تتوزع بشكل غير  بي ي حيث ) 
 D(10) = 0.439 , sig (0.000) < 0.05   أي أن التوزيع غير  بي ي باحتمال ثئة

42 .% 
 النتيجة ذاتها حيث: Shapiro-wilkوي  ي اختبار      

D(10) = 0.449 , sig (0.000) < 0.05  أي التوزيع غير  بي ي K  وهو ما يؤكده
 (6الملحق رقم ) Box plotsومخ   ( 2الملحق رقم ) Normal Q-Q Plotمخ   

B.  التعويضات المدفوعةindemnity insurance     بإجرال اختباراط التوزيع :
 ال تتبع التوزيع ال بي ي 5010تم التوصل إلى أن قيم ت ويضاط الحريق في عام  ال بي ي

 حيث كانط قيم االختبار كما يلي :

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

II2010 .  371  11 .111* .615 11 .111 

a. Lilliefors Significance Correction 

 .2010التابع لعام ( : اختبارات التوزيع الطبيعي لقيم المتغير 27الجدول رقم )

 

 ( تشير نتا ج اختبارK-S :أن البياناط تتوزع بشكل غير  بي ي حيث ) 

 D(10) = 0.370 , sig(0.000) < 0.05   أي أن التوزيع غير  بي ي باحتمال ثئة
42 .% 

 النتيجة ذاتها حيث : Shapiro-wilkوي  ي اختبار 
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D(10) = 0.615 , sig (0.000) < 0.05   أي التوزيع غير  بي يK  وهو ما يؤكده
 (10الملحق رقم ) Box plotsومخ   ( 4الملحق رقم ) Normal Q-Q Plotمخ   

 
 . خالل الفترة المدروسة ثانيًا : تقييم طبيعة العالقة بين األقساط المحصلة  و التعويضات 

أن بياناط كل من بدالط التأمين والت ويضاط المدفوعة ال تتبع التوزيع ال بي ي، وعليه الحظنا 
، وهنا تم دراسة ال القة االرتبا ية Spearmanنستخدم لدراسة االرتبا  بين المتغيراط م امل 

 ألقسا  .اما بين قيم الت ويضاط و قيم 
و ردية بين أقسا  الحريق و إلى وجود عالقة ارتبا  قوية جدًا  Spearmanيشير م امل 

الت ويضاط المسددة ، وهذه ال القة تزداد من سنة ألخرى  حيث بلغط قيمة م امالط االرتبا  
 خالل سنواط الدراسة كما يلي :

 N 
R  

Square  
Spearman 

Correlations® 

Sig. 

(2-tailed) 

IP&II(2008) 11 0.665 1.611 1.167 

IP&II(2009) 11 1.755 1.755 1.117 

IP&II(2010) 13 1.854 1.511 1.111 

  لوغاريتم المتغير المستقل وقيم المتغير التابع.بين  Spearman (: معامل االرتباط 28الجدول رقم )
 

( R Square( وم امل التحديد )Rيتضح من الجدول السابق نتيجة حساب م امل االرتبا  ) 
% ، وهذا يشير  80هو  5006ت ويضاته في عام أن م امل االرتبا   بين أقسا  الحريق و 

إلى وجود عالقة ارتبا  قوية و  ردية بين ما يتم تحصيله من أقسا  في محفظة الحريق من 
 5004جهة و بين ما يدفع من ت ويضاط نتيجة تحئق أخ ار في تلك المحفظة  . وفي عام 

سنة ألخرى وهذا ما يثبته عام % مما يدل على ازدياد ال القة من 22.2ازداد هذا الم دل إلى 
 % وهي نسبة ارتبا   قوية جدًا كما أشرنا سابئًا.40حيث ارتفع هذا الم دل إلى  5010

في خ وة أخرى تبين للباحثة أن نموذج االنحدار الخ ي البسي  بين المتغيرين لألعوام المدروسة 
 تأخذ الشكل التالي: 

  



115 

 

 8002(عام 1النموذج رقم )

 (II)=      -   220699002   +    29934137  log (IP) 
 

Std .Error                   57734557                          7509090 
T test                              -3.823                               3.986 

 Sig                             0.005                                 0.004 

Lower bound              -353835129                      12618144      

Upper bound               -87562875                       47250131 

F-Fisher                       15.891                             Sig:0.004 

Adjusted  R²                0. 623 

Beta                             0.816 

 حيث :
(II. الت ويضاط المدفوعة في محفظة  الحريق : ) 
(IP .األقسا  المحصلة في محفظة  الحريق : ) 

 نجد: ( 1رقم ) من النموذج
وهي ما ت بر عن الئدرة التفسيرية للنموذج ، إذ تشير  Adjusted R ² =62.3% إن  .1

% من التغيراط التي 62.3إلى أن التغيراط التي تت لق بأقسا  التأمين ضد الحريق تفسر حوالي 
% منها تفسرها متغيراط أخرى لم نست ع 37.97، أما 5006تت لق بت ويضاط الحريق خالل 

 إدراجها داخل النموذج . 
وهي قيمة مرتف ة وذاط   Sig:0.004( عند 15.891فيشر تساوي ) Fقيمة م امل  .5

داللة إحصا ية ، وتشير إلى م نوية النموذج  و الئدرة على االعتماد عليه في تحليل الظاهرة 
 المدروسة وفي اعتماد قيمة الئدرة التفسيرية .

لي فإن قيمة وبالتا  0.005بمستوى م نوية  3.823-المت لئة بثابط الم ادلة بلغط tقيمة  .4
 %.10الثابط ال تساوي صفر عند مستوى م نوية أقل من 

وبالتالي  0.003بمستوى م نوية  3.986المت لئة بم امل انحدار النموذج تساوي  tقيمة  .3
 نئبل أن قيمة م امل االنحدار ذاط  داللة إحصا ية.
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تبار ، واخ  Shapiro-wilkفي خ وة الحئة تم اختبار البواقي باستخدام اختبار 
Kolmogorov-Smirnov (K-S والذي يشير إلى التوزيع ال بي ي للبواقي ، كما هو ،)

 مبين في الجدول التالي :

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Standardized Residual .157 11 .200* .926 11 .417 

a. Lilliefors Significance Correction 

 (1( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي في النموذج رقم ) 29الجدول رقم )

 
 ( تشير نتا ج اختبارK-S :أن البواقي تتوزع بشكل  بي ي حيث ) 
 D(10) = 0.197 , P(0.200) > 0.05   42أي أن التوزيع  بي ي باحتمال ثئة .% 

 النتيجة ذاتها حيث: Shapiro-wilkوي  ي اختبار    
D(10) = 0.926 , P (0.407) > 0.05  أي التوزيع  بي ي للبواقي . 

 
 2009 (عام8النموذج رقم )

(II)=         -  9889888326     +        1308910908   log (IP) 
Std .Error                1931848331                     248455529 
T test                           -5.119                             5.268 

 Sig                           0.001                              0.001 

Lower bound           -14260032864                 746865453     

Upper bound            -5519743787                  1870956362 

F-Fishert                   27.754                             Sig:0.01 

Adjusted  R²             0. 728 

Beta                          0.869 
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 نجد: ( 5رقم ) من النموذج 
% وهذا 72.8أي أن الئدرة التفسيرية للنموذج تساوي  Adjusted R²    %72.8=إن .1

% من 72.8يشير إلى أن التغيراط التي تت لق بأقسا  التأمين ضد الحريق تفسر حوالي 
% منها تفسرها متغيراط أخرى 56.5، أما 5004التغيراط التي تت لق بت ويضاط الحريق خالل 

 لم نست ع إدراجها داخل النموذج . 
مرتف ة وذاط  وهي قيمة  Sig:0.001( عند  27.754فيشر تساوي ) Fقيمة م امل  .5

داللة إحصا ية ، وتشير إلى م نوية النموذج  و الئدرة على االعتماد عليه في تحليل الظاهرة 
 المدروسة .

وبالتالي فإن   0.001بمستوى م نوية   5.119-  المت لئة بثابط الم ادلة بلغط tقيمة  .4
 قيمة الثابط ال تساوي صفر.

وبالتالي  0.001بمستوى م نوية  5.268وي المت لئة بم امل انحدار النموذج تسا tقيمة  .3
 نئبل أن قيمة م امل االنحدار ذاط داللة إحصا ية.

، واختبار   Shapiro-wilkفي خ وة الحئة تم اختبار البواقي باستخدام اختبار 
Kolmogorov-Smirnov (K-S والذي يشير إلى التوزيع ال بي ي للبواقي ، كما هو ،)

 : مبين في الجدول التالي

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Standardized Residual .173 11 .200* .912 11 .261 

a. Lilliefors Significance Correction 

 (2( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي في النموذج رقم ) 30الجدول رقم )
 ( تشير نتا ج اختبارK-S :أن البواقي تتوزع بشكل  بي ي حيث ) 
 D(11) = 0.173 , sig (0.200) > 0.05   59أي أن التوزيع  بي ي باحتمال ثئة .% 
 النتيجة ذاتها حيث: Shapiro-wilkوي  ي اختبار   

D(11) = 0.912 , sig (0.261) > 0.05  للبواقي أي التوزيع  بي ي . 
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  :8010عام  (3) النموذج رقم
           -   39185426       +       53103454  log (IP) (II)=  

 

Std .Error                51310776                       6612082 
T test                           -7.637                            8.031 

 Sig                          0.000                              0.000 

Lower bound          -504788524                     38550360     

Upper bound           -278920010                     1870956362 

F-Fisher                    64.501                            Sig:0.000 

Adjusted  R               0. 854 

 Square    
Beta                                0.924 

 نجد: (3رقم ) من النموذج            
% وهذا 85.4أي أن الئدرة التفسيرية للنموذج تساوي  Adjusted R²=62.3%إن  1

% من 85.4يشير إلى أن التغيراط التي تت لق بأقسا  التأمين ضد الحريق تفسر حوالي 
% المتبئية تفسرها متغيراط 14.6، أما 5010التغيراط التي تت لق بت ويضاط الحريق خالل 

 أخرى لم نست ع إدراجها داخل النموذج . 
يمة مرتف ة وذاط وهي ق  Sig:0.000( عند 64.501فيشر تساوي ) Fقيمة م امل  5

داللة إحصا ية ، وتشير إلى م نوية النموذج  و الئدرة على االعتماد عليه في تحليل الظاهرة 
 المدروسة .

وبالتالي فإن   0.000بمستوى م نوية  7.637- المت لئة بثابط الم ادلة بلغط Tقيمة  4
 %.10ال تساوي صفر عند مستوى م نوية أقل من  قيمة الثابط

وبالتالي  0.000بمستوى م نوية  6.041لئة بم امل انحدار النموذج تساوي المت  Tقيمة  3
 نئبل أن قيمة م امل االنحدار ذو داللة إحصا ية.

، واختبار   Shapiro-wilkتم اختبار البواقي باستخدام اختبار في خ وة الحئة 
Kolmogorov-Smirnov (K-S، والذي يشير إلى التوزيع ال بي ي للبواقي ،)  كما هو

 مبين في الجدول التالي :
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Standardized Residual .173 11 .200* .912 11 .261 

a. Lilliefors Significance Correction 

 (3الطبيعي للبواقي في النموذج رقم )( نتائج اختبار التوزيع 31الجدول رقم ) 
 ( تشير نتا ج اختبارK-S :أن البواقي تتوزع بشكل  بي ي حيث ) 
 D(11) = 0.173 , P(0.200) > 0.05   42أي أن التوزيع  بي ي باحتمال ثئة .% 

 النتيجة ذاتها حيث: Shapiro-wilkوي  ي اختبار    
D(11) = 0.912 , P (0.261) > 0.05  أي التوزيع  بي ي للبواقي 

 
 الخالصة:

 يمكن تلخيص نتا ج التحليل لم ادالط انحدار المتغير التابع على المتغير المستئل كما يلي:
 

 Adj.R² بيتا المعيارية السنة

2118 1.816 0.62 

2115 1.865 0.73 

2111 1.524 0.85 
 0.73 1.871 المتوس 

بيتا المعيارية و القدرة التفسيرية لعالقة األقساط بالتعويضات في (: مقارنة معامالت 32الجدول رقم )        

 محفظة الحريق .

و االختباراط التي سبق وعرضناها حول ال القة بين  ( ومن النمذجة45من الجدول السابق رقم )
األقسا  والت ويضاط في محفظة الحريق، نالحظ أنه بالف ل هناك عالقة ذاط داللة م نوية بين 
المتغيرين ، وبالتالي يمكن بما ال يدع مجااًل للشك ، االعتماد على األقسا  في تحديد حجم 

 في السوق السورية . الم الباط التي قد تحصل في محفظة الحريق
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إن م امالط بيتا المتئاربة من ب ضها الب   تشير إلى و جود فا   مستمر من األقسا  
 المحصلة عن ما يدفع من ت ويضاط ، وبالتالي إلى جدوى و ربحية في إدارة هذه المحفظة .

تغيراط بأن البدالط المحصلة كأقسا   يظهر دورها كئوة تفسيرية لما ي رأ من  R²وتشير قيم 
في الت ويضاط المدفوعة بشكل متزايد ومن سنة إلى أخرى و بشكل وس ي فإنها تساهم في 

 % من التغيراط التي ت رأ على الت ويضاط .24ير فست
وبالتالي فإن التركيز على مسألة زيادة البدالط من خالل التوسع في التغ ياط و المنافسة أمر 

 .  قد تحصليمكن من خالله الحكم بالت ويضاط التي 
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 المبحث الرابع

 التنبؤ بمستقبل محفظة التأمين ضد الحريق
بشكل عام ، التنبؤ بالمستئبل ألي ظاهرة في ظل قيم محددة لل وامل التي تساهم في خلق هذه 
الظاهرة ، ي تمد على التحئق من الماضي أواًل ، ومن ثم التوقف عند ما إذا كانط الئيم 

فإذا كانط م روفة وبصورة مؤكدة ، فهذا ما ي لق  159ال وامل م روفة أم ال.المستئبلية لتلك 
عليه بالتنبؤ غير الشر ي ، أما إذا كانط غير م روفة ، فنكون أمام التنبؤ الشر ي ، وهذا ما 
ين بق على ظاهرة التأمين ضد الحريق في إ ار التنبؤ بمستئبل محفظة الت ويضاط ب القتها 

 وجود تلك الت ويضاط . بمحفظة األقسا  كأحد ال وامل التي تساهم في

 من هنا ، إن التنبؤ بالت ويضاط يشتر  التنبؤ بحجم محفظة األقسا  المستئبلية أواًل.
لتحئيق هذا الغر  سنست ين بالنمذجة الرياضية االحصا ية التي ت تمد على توسيع وتحديد 

، وبالتالي هذه  الخصا ص التي تتمتع بها البياناط الخاصة بالتأمين ضد الحريق باتجاه المستئبل
 النمذجة تتضمن استنبا  بنية تلك البياناط و افترا  ثباط هذه البنية نسيبًا واستئرارها مستئباًل . 

 
 أواًل : التنبؤ بحجم التعويضات عند حجم معين ألقساط المحفظة .

من خالل ما وصلنا إليه من نماذج لتئييم ال القة بين األقسا  المحصلة في محفظة الحريق و 
بين الت ويضاط المدفوعة ، الحظنا أنه ال يمكننا تحديد نموذج واحد للتنبؤ بحجم م الباط 
المحفظة عند حجم م ين لألقسا  باعتماد بياناط مئ  ية ، وهذا سببه وجود المؤسسة ال امة 
السورية للتأمين التي تشكل محفظة جز ية تميزط باستحواذ الجزل األكبر من السوق بأقسا ه و 

 اته  لألسباب التي سبق االشارة إليها أكثر من مرة .ت ويض
على مستوى  5015إلى  5000من هنا عمدنا إلى استخدام بياناط زمنية لألعوام  من 

على مستوى السوق ككل و حصلنا على نموذج تنبؤ المؤسسة ال امة السورية للتأمين و 
 ذج الرياضية االحصا ية التالية :بالت ويضاط ب القتها باألقسا  ، من خالل المفاضلة بين النما
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 ( : Linearالنموذج الخطي ) -1
             

 : ( logarithmicالنموذج اللوغاريمتي ) -8

           ( ) 
 ( : Inverseالنموذج العكسي ) -3

          
 ( : Quadraticنموذج القطع المكافئ )الدرجة الثانية ( ) -4

                 
 ( :Cubicنموذج من الدرجة الثالثة ) -5

                        
 ( : Powerالنموذج األسي ) -6

            
 (: GROWTHالنموذج ) -7

           

من خالل المفاضلة بين النماذج السابئة ، اعتمدنا منها ذلك الذي يتميز بئدرة عالية  للئدرة 
للخ أ الم ياري للتئدير ، وهذا ما تجسد  فيشر و قيمة منخفضة  F وقيمة كبيرة لث R²التفسيرية 

 في  النموذج  الخ ي التالي :
 ( 4النموذج رقم )

 (II) =  -62016190    +   0.148(IP)  
Std .Error                                                 0.031 
T test                                                        4.776 

 Sig                                                           0.001 

Lower boun             -162605123              0.079      

Upper boun               38572742                0 .217 

F-Fisher                     22.807                    Sig:0.001 

Adjusted  R²               0.665 

Beta                            0.834 

Durbin-Watson            2.732  
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 حيث :
(II. الت ويضاط المدفوعة في سوق التأمين ضد الحريق : ) 
(IP . األقسا  المحصلة في تلك السوق : ) 

 ( نجد :3من النموذج رقم )

 66.5إن%  = Adjusted R²  وهي ما ت بر عن الئدرة التفسيرية للنموذج ، إذ تشير
%، من التغيراط 88.2إلى أن التغيراط التي تت لق بأقسا  التأمين ضد الحريق تفسر حوالي 

إدراجها  يتسنى لنانها تفسرها متغيراط أخرى لم % م 33.5التي تت لق بت ويضاط الحريق ، أما
 في الدراسة  . 

  قيمة م املF ( عند 22.807فيشر تساوي )Sig:0.001   وهي قيمة مرتف ة وذاط
مكانية االعتماد عليه في تحليل الظاهرة المدروسة  داللة إحصا ية ، وتشير إلى م نوية النموذج وا 

 وفي اعتماد قيمة الئدرة التفسيرية .

  قيمةt  وبالتالي  0.001بمستوى م نوية  4.776المت لئة بم امل انحدار النموذج تساوي
 نئبل أن قيمة م امل االنحدار ذاط  داللة إحصا ية.

   5.245قيمة  =Durbin-Watson   و هذا ما يشير إلى خلو البواقي من مشكلة
 االرتبا  الذاتي .

 كل تغير في األقسا  المحصلة في  من خالل النموذج السابق يمكننا الئول بأنه مع
تأميناط الحريق في السوق السورية بمئدار الف ل.س يرافئه تغير وفي نفس االتجاه في ما يدفع 

% فإن هذا التغير 42ل.س ، وباحتمال  136من ت ويضاط نتيجة وقوع أخ ار الحريق بمئدار 
 ل.س . 512ل.س و لن يزيد عن 24في الت ويضاط لن يئل عن 

  نالحظ هامش الربح الكبير الذي تتميز به محفظة الحريق في السوق السورية ، من هنا
وبالتالي أهمية هذا الفرع من التأمين وف الية و جدوى التركيز عليه و االهتمام به ، كونه منتج 

 جيد ويحتل الصدارة بين منتجاط التأمين األخرى .

 

 ثانيًا : التنبؤ بحجم أقساط المحفظة . 

الحجم المتوقع وجوده ألقسا  الحريق عمدنا إلى ايجاد نموذج قياسي تنب ي يتيح لنا للوقوف عند 
 التئدير االحتمالي لتلك األقسا  وذلك على النحو التالي :
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 على مستوى السوق ككل :  -1
أي شملنا كل ما دخل في محافظ الشركاط التي ت مل في سوق التأمين السورية من بدالط 

الذي تحددط م المه بالشكل   GROWTHوذج األفضل هو النموذج أقسا  حيث تبين أن النم
 التالي :

 ( 5النموذج رقم )
 (IP)   =      20.106  +  0.119 𝑡          

Std .Error                                              0.072 
T test                                                     281.161 

 Sig                                                        0.000 

F-Fisher              174.834                      Sig:0.000 

Adjusted  R²        0.935 

Beta                     0.970 

 حيث :

 (IPاألقسا  المحصلة في السوق : ) التأمين ضد الحريق .  السورية من 
 ( نجد:2من النموذج رقم )

 93.5إن%  = Adjusted R²  وهي ما ت بر عن الئدرة التفسيرية للنموذج، إذ تشير إلى
الحريق، وهذه النسبة  بأقسا % من التغيراط التي تت لق 93.5أن عامل الزمن يفسر حوالي 

مكانية االعتماد على هذا النموذج في التنبؤ بمستئبل محفظة األقسا  اعالية جدًا مما يشير إلى 
 عبر الزمن . 

  قيمة م املF ( عند 174.834فيشر تساوي )Sig:0.000   وهي قيمة مرتف ة وذاط
داللة إحصا ية ، وتشير إلى م نوية النموذج و الئدرة على االعتماد عليه في تحليل الظاهرة 

ال الية ، وهذا شيل بديهي إذ أن عامل الزمن  R²الئدرة التفسيرية  المدروسة وفي الثئة بئيمة
يختصر تأثير كافة ال وامل المحددة و المؤثرة في تحديد مسار ت ور األقسا  المحصلة في سوق 

 التأمين ضد الحريق  .

  قيمةt  0.000بمستوى م نوية  281.161المت لئة بم امل انحدار النموذج تساوي 
 ن قيمة م امل االنحدار ذاط  داللة إحصا ية.وبالتالي نئبل أ
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من خالل هذا النموذج ، و ب د أن أثبتنا م نويته و امكانية االعتماد عليه احصا يًا ومن ئيًا ، 
نست يع استخدامه في تئدير قيمة أقسا  الحريق لمدة أربع سنواط قادمة وحدودها الدنيا و ال ليا 

التأمين المن وية في السوق السورية ورغم األزمة % ، من لئين من أن شركاط 42باحتمال 
ستواصل تغ يتها ألخ ار الحريق بوتيرة تئترب من تلك التي كانط سا دة قبل األزمة هذا أواًل . 
وثانيًا أن هناك خ رًا إضافيًا أمام هذه الشركاط أوجدته األزمة ، وهو خ ر الشغب و 

 له في وثا ئها .االض راباط الذي يمكن لل ديد من الشركاط تشمي
نبين في الجدول التالي نتا ج استخدامنا للنموذج السابق في عملية التنبؤ، وكذلك الشكل البياني 

 التالي :
الحد االعلى للئيم  الحد األدنى للئيم المتوق ة قيمة األقسا  المتوق ة السنة

 المتوق ة

2113 2855851174 2156733851 3511718718 

2114 3221667387 2335557334 4435535285 

2115 3625255176 2615163773 5148371118 

2116 4188417762 2516616521 5751727583 

 %55( قيم األقساط المتوقعة للسوق وحدودها الدنيا و العليا باحتمال 33الجدول رقم )

 

 
 العليا ( قيمة أقساط الحريق للسوق المتوقعة و حدودها الدنيا و12الشكل البياني رقم )
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من خالل الجدول و الشكل األنفين الذكر ، نالحظ أنه في حال حافظط شركاط التأمين ال املة 
في السوق السورية على وتيرة احتمالها وتركيزها على محفظة الحريق فإنه يمكن بنهاية عام 

أن يتجاوز حجم هذه المحفظة أرب ة ملياراط ل.س و بحد أدنى مليارين و تس ما ة  5018
 % . 42بحد أقصى ال يصل إلى ستة ملياراط ل.س باحتمال  مليون ل.س و

( ، حصلنا على النتا ج التالية 3وبالت وي  في النموذج الخ ي الذي حصلنا عليه رقم )
 .5018المتضمنة الئيم المتوق ة للت ويضاط التي ستدفع و حدودها الدنيا و ال ليا لغاية عام 

 الت ويضاطقيمة  السنة
 المتوق ة 

الحد االعلى للئيم  دنى للئيم المتوق ة الحد األ
 المتوق ة

2113 361263 63335 655153 

2114 414544 51775 737313 

2115 475224 124165 826283 

2116 543314 161515 526113 

 %55( قيم التعويضات المتوقعة للسوق وحدودها الدنيا و العليا باحتمال 34الجدول رقم )
 )األرقام بالماليين ( 

إذًا ، من الجدول أعاله من المحتمل أن يصل وس ي الم الباط في محفظة الحريق في السوق 
% لن يئل عن 42و باحتمال  5018مليون ل.س في عام  234السورية للتأمين إلى ما يئارب 

 مليون و لن يصل في حده األقصى إلى مليار ل.س تئريبًا .  180
 
 أمين :على مستوى المؤسسة العامة السورية للت -8

وجدنا أن أفضل نموذج للتنبؤ بمستئبل البدالط المحصلة في محفظتها الخاصة بالحريق هو 
 ذي الصيغة التالية : (  Growthالنموذج )

 ( 6النموذج رقم )
 (IP)   =      20.187      +      0.087 𝑡          

Std .Error                                              0.046 
T test                                                     440.516 

 Sig                                                        0.000 

F-Fisher              196.399                      Sig:0.000 

Adjusted  R²        0.947 

Beta                     0.975 
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 :حيث 

 (IPاألقسا  المحصلة في محفظة : )  السورية   ال امة التأمين ضد الحريق في المؤسسة
 للتأمين  . 

 نجد: (8رقم )  من النموذج      
  94.7 إن%  = Adjusted R²  إذ تشير إلى وجود قدرة تفسيرية عالية لهذا النموذج

 وبالتالي إلى امكانية االعتماد عليه في التنبؤ مستئباًل  . 

  قيمة م املF ( عند 196.399فيشر تساوي )Sig:0.000   وهي قيمة مرتف ة وذاط
داللة إحصا ية ، وتشير إلى م نوية النموذج  و الئدرة على االعتماد عليه في تحليل الظاهرة 

 %(.43.2المدروسة وفي اعتماد قيمة الئدرة التفسيرية التي سبق ذكرها )

  قيمةt 0.000بمستوى م نوية  440.516وذج تساوي المت لئة بم امل انحدار النم 
 وبالتالي نئبل أن قيمة م امل النموذج ذاط  داللة إحصا ية.

وقمنا بالتنبؤ بئيم األقسا  المتوقع الحصول عليها خالل أربع سنواط تالية فحصنا على الئيم 
الشكل رقم   بيانيًا من خالل  التالي و تمثيلها التالية وحدودها الدنيا و ال ليا المبينة في الجدول 

 (55: ) 
الحد االعلى للئيم  الحد األدنى للئيم المتوق ة قيمة األقسا  المتوق ة السنة

 المتوق ة

2113 1755436111 1276623167 2413833633 

2114 1851444511 1361664555 2624567741 

2115 2135837175 1451551481 2856416131 

2116 2152411222 1544838221 3111437115 

 % .55( قيم األقساط المتوقعة وحدودها الدنيا و العليا باحتمال 35الجدول رقم )
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( قيمة أقساط الحريق للمؤسسة العامة السورية للتأمين المتوقعة و حدودها الدنيا 15الشكل البياني رقم )

 والعليا

 
المتوقع الحصول عليها في محفظة ( نالحظ أن قيمة األقسا  14( و الشكل )42من الجدول )

إلى  5018التأمين ضد الحريق في المؤسسة ال امة السورية للتأمين يمكن أن تصل في عام 
مليار ل.س  5% لن يئل حجم هذه المحفظة عن 42مليار ل.س و باحتمال  5.2أكثر من 

نفس السياساط و مليار ل.س تئريبًا. في حال استمرط المؤسسة بإتباع  4.4تئريبًا ولن يزيد عن 
 . اإلجرالاط التسويئية في منتج الحريق

 
 : على مستوى شركات التأمين الخاصة -3

السلسلة الزمنية ، إذ أنه لم يم  ب د  محدودية بسبب  نا التنبؤ بمستئبل هذه الشركاط ال يمكن
 . من السنواط ما يكفي لتشكيل اتجاه عام لت ور األقسا  في تلك الشركاط
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 المبحث الخامس 
 إعادة التأمين ضد الحريق

تل ب إعادة التأمين دورًا هامًا و حيويًا في صناعة التأمين ضد الحريق ، حيث ت ر  على 
المؤمن المباشر ال ديد من األخ ار لها من الضخامة أو من درجة الخ ورة ب بي تها ، ما يج ل 

، فحتى تتفق االحتماالط الف لية مع تأمينها ب يدًا عما يمكن أن يتحمله المؤمن المباشر 
االحتماالط المتوق ة و التي يتم على أساسها حساب األقسا  ال بد من توافر عدد كبير جدًا من 

أن تكون هذه إلى الوحداط المتماثلة من حيث النوع و درجة الت ر  للخ ر و الئيمة وباإلضافة 
الحياة ال ملية عادة ما يندر توافر عدد كبير  الوحداط  موزعة جغرافيًا و ماليًا ، ونظرًا ألنه في

جدًا من الوحداط المتماثلة و المنتشرة جغرافيًا و ماليًا الم رضة لخ ر الحريق ، فإن شركة 
التأمين تجد نفسها في حاالط التأمين ضد الحريق لوحداط خ ر مركزة ماليًا أو جغرافيًا أمام 

فسها إلى مخا ر تفوق إمكاناتها و بالتالي تفئد خيارين إما أن ترف  ال ملية حتى ال ت ر  ن
عملية كان من الممكن أن تدر عليها ربحًا . و إما أن تئبلها و تحصل على الئس   المتفق عليه 
مئابل مخا رة ال يضمن عواقبها . ولكن بظهور عملياط إعادة التأمين فئد است اعط شركاط 

ول هذه ال ملياط ثم توزيع مخا رتها بينها وبين التأمين أن تتغلب على هذه المشكلة من خالل قب
شركاط أخرى عبر عملية اإلعادة ، وبذلك تضمن الشركة تحئيق قانون االعداد الكبيرة من خالل 
قبول م ظم ال ملياط التي ت ر  عليها و في نفس الوقط تضمن حصيلة أقسا  ال بأس بها ، 

 160عن حدود تحملها  . وأخيرًا تضمن حماية نفسها من الت ر  لخسا ر تزيد
ونظرًا لألهمية الكبيرة ل ملياط إعادة التأمين في التأمين ضد الحريق في السوق السورية ، وفي 
نفس الوقط عدم توافر البياناط الكاملة عن جميع الشركاط المدرجة في السوق السورية للتأمين ، 

في المؤسسة ال امة السورية ستتناول الباحثة تحليل م دل ت ويضاط إعادة التأمين ضد الحريق 
للتأمين فئ  ، لتوضيح مدى أهمية عملية إعادة التأمين ضد الحريق في تخفيف حدة المخا ر 
على المؤسسة و زيادة قدرتها على استئ اب أخ ار جديدة ، وهذا الين بق على المؤسسة فئ  

 بل على كافة شركاط التأمين ال املة في السوق السورية .
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 التأمين ضد الحريق .طرق إعادة  -1

ويئصد بها االساليب التي يتم فيها  :  رق إسناد وقبول عملياط إعادة التأمين ضد الحريق .1
االتفاق بين المؤمن المباشر و بين شركاط التأمين و إعادة التأمن األخرى ، وتوجد ثالث  رق 

 ر يسية لإلسناد وهي :

  ب د قبوله التأمين ضد خ ر الحريق  ريئة اإلسناد االختيارية : ويئوم المؤمن األصلي
باختيار أحد م يدي التأمين أو ب ضهم  ، و التفاو  بشأن التنازل له عن جزل من الخ ر ، 
ويكون للمؤمن المباشر الحرية الم لئة في اختيار م يد التأمين وفي تحديد األخ ار التي ي يد 

ديد المبلغ الذي يحتفظ به و المبلغ تأمينها و تلك التي ال ي يد تأمينها باإلضافة إلى حرية تح
الذي ي يد تأمينه ، كما يكون لم يد التأمين الحرية الم لئة في قبول أو رف  ال ملية و في 

 تحديد المبلغ الذي يئبل تغ يته .وت تبر هذه ال ريئة من أقدم  رق إعادة التأمين  .

 مة إلعادة التأمين ضد  ريئة اإلسناد بموجب اتفاقية : وت تبر هي ال ريئة األكثر مال 
الحريق حيث توفر تغ ية تلئا ية للمؤمن المباشر بمجرد قبوله ألي عملية  ، ويضم هذا النوع 

 ثالث اتفاقياط :

a)  اتفاقية ملزمة لل رفين )اإلجبارية ( : وتتم من خالل عمل اتفاقية أو أكثر مع م يد أو
ضد الحريق يتم التنازل عن جزل م ين  م يدي التأمين يتم االتفاق فيها على تحديد أخ ار م ينة

منها ، كما يكون المؤمن المباشر ملزمًا بالتنازل عن الحصة المتفق عليها من جميع األخ ار 
التي يئبلها  الما أنها أخ ار داخلة في االتفاقية و أيضًا يكون الم يد مجبرًا على قبول جميع 

 نها داخلة في االتفاقية .األخ ار التي يتنازل عنها المؤمن المباشر  الما أ

b)  اإلجبارية ( : بموجب هذه ال ريئة ت تبر عملية  -اتفاقية ملزمة ل رف واحد )اإلختيارية
اإلسناد عملية اختيارية من جانب شركة التأمين المباشر و إجبارية من جانب شركة إعادة 

ملية إعادة التأمين إلى التأمين ، فشركة التأمين المباشر يكون لديها حرية إسناد أو عدم إسناد ع
 م يد التأمين و يلتزم م يد التأمين بئبول جميع األخ ار المسندة إليه من المؤمن المباشر .

c)  اتفاقية المجم ة أو الحساب المشترك : وبموجبها يتم االتفاق بين مجموعة من المؤمنين
داخلة في ن اق االتفاق المباشرين على تكوين مجم ة إلعادة التأمين تسند إليها جميع األخ ار ال

ويتم توزيع الخسا ر الناجمة عن هذه األخ ار على األعضال بنسب م ينة متفق عليها عند 
تكوين المجم ة و توزع األقسا  بنفس نسب توزيع الخسا ر على أن تحصل الشركة التي 

 حصلط على ال ملية على عمولة .
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  يصدر من الدولة بإجبار جميع  ريئة اإلسناد بموجب قانون: و هنا يتم بموجب قانون
شركاط التأمين في الدولة على إعادة تأمين نسبة من جميع عملياتها )إسناداط إلزامية ( لدى 
شركة إعادة التأمين المتخصصة في هذه الدولة على أن تتولى شركة إعادة التأمين ب د ذلك 

البالد وقد تكون هذه إعادة تأمين جزل من الحصة التي تنازلط عنها الشركة الو نية خارج 
 161اإلسناداط كاملة وقد تكون جز ية .

تنئسم عئود أو اتفاقياط إعادة  :  رق إعادة التأمين من حيث ال بي ة الفنية للتغ ية .2
 التأمين حسب أسلوب توزيع مبالغ التأمين و الخسا ر و األقسا  إلى ثالثة أنواع ر يسية :

  عئود نسبية ( وهي نوعان :اتفاقياط أساس التوزيع فيها مبلغ التأمين( 

a)  اتفاقية الحصص أو المشاركة أو النسبة :في ظل هذا النوع من االتفاقية يكون اساس
التوزيع بين المؤمن المباشر و م يد التأمين هو مبلغ التأمين ضد الحريق ، حيث يتم عمل 

لحريق بحيث يتم اتفاقية بموجبها يتنازل المؤمن المباشر عن نسبة ثابتة من مبلغ التأمين ضد ا
توزيع األقسا  و الت ويضاط بينهما بنفس النسبة ، ويحصل المؤمن المباشر من م يد التأمين 

 على عمولة تتميز بارتفاع م دلها .

b)  اتفاقية الفا   : في ظل هذا النوع من االتفاقية يكون أيضًا اساس التوزيع بين المؤمن
لحريق ، وهنا يتم االتفاق على أن يحتفظ المؤمن المباشر و م يد التأمين هو مبلغ التأمين ضد ا

المباشر من كل عملية بمبلغ م ين و يسمى حد االحتفاظ و الباقي من مبلغ التأمين يسمى 
الفا  ، وهذا الفا   يتم في االتفاقية تحديد شركاط إعادة التأمين المشتركة فيها و نصيب كل 

 منها ويتم توزي ه عليها .

هي األكثر مال مة في التأمين ضد الحريق حيث يست يع المؤمن المباشر وت تبر هذه ال ريئة 
أن يستخدم خبرته الفنية في تحديد مبلغ االحتفاظ المناسب بالنسبة لألخ ار الكبيرة ثم ي يد تأمين 
ما يزيد عن ذلك مع األخذ في االعتبار الئيود التي يض ها م يدي التأمين على هذا النوع من 

 أنواع التغ ية .
 

  اتفاقياط أساس التوزيع فيها قيمة الخسارة ) عئود غير نسبية ( : في ظل هذا النوع من
االتفاقية يكون اساس التوزيع بين المؤمن المباشر و م يد التأمين هو قيمة الخسارة الناتجة عن 
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تحئق خ ر الحريق ، حيث يتم االتفاق على تحمل المؤمن المباشر لمبلغ م ين من كل خسارة 
 يزيد عن هذا الحد يتحمله م يد التأمين .وما 

  اتفاقياط أساس التوزيع فيها نوع األخ ار )إعادة تأمين أخ ار م ينة (: في ظل هذه
االتفاقية يئوم المؤمن المباشر بإعادة تأمين خ ر م ين حيث نجد أن المؤمن المباشر يئوم 

نفسه بخ ر الحريق ثم ي يد بالتأمين على مبنى م ين من خ ر الحريق و االنفجار و يحتفظ ل
خ ر االنفجار وبالتالي فإنه في حالة حدوث خسارة بسبب الحريق فإن المؤمن المباشر يتحملها 
بالكامل وفي حالة حدوث خسارة بسبب االنفجار  فإن م يد التأمين يتحملها بالكامل . وت تبر 

 162هذه ال ريئة مناسبة جدُا في تأميناط الحريق .

 
 ي لمعدل التعويضات لعمليات إعادة التأمين ضد الحريق .التحليل اإلحصائ -2

يبين لنا الجدول التالي ت ور م دل الت ويضاط األقسا  والت ويضاط التأمين ضد الحريق في 
 . 2115-2111المؤسسة ال امة السورية للتأمين خالل الفترة الزمنية الممتدة من عام 

 للتأمين ضد الحريق في المؤسسة العامة السورية للتأمين( معدل التعويضات اإلجمالي  36الجدول رقم )
األقسا  اإلجمالية للتأمين  السنة

 ضد الحريق 
الت ويضاط اإلجمالية 

 للتأمين ضد الحريق 
م دل الت ويضاط المسددة 

 اإلجمالية 
2111 609079000 24441000 4.11% 

2111 645105000 30928000 4.75% 

2112 915728000 19771000 2.16% 

2113 820646000 137377000 16.74% 

2114 866286000 123403000 14.25% 

2115 1025634000 33382000 3.25% 

2116 1151578186 113522111 11.41% 

2117 1122457866 128151111 11.41% 

2118 1224523585 75541111 6.21% 

2115 1382357575 335316311   163 24.54% 

 %5.78 112616131 571283521 المتوس 

 2009-2000المصدر : الميزانيات السنوية للمؤسسة العامة السورية للتأمين 
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 2009-2000( معدل التعويضات اإلجمالي للتأمين ضد الحريق 20الشكل رقم )

كذلك ي ر  لنا الجدول التالي ت ور م دل ت ويضاط وأقسا  وت ويضاط اإلعادة في التأمين  
-2111ضد الحريق في المؤسسة ال امة السورية للتأمين خالل الفترة الزمنية الممتدة من عام 

 ، وذلك للوقوف على أهمية اإلعادة .2115
 ق في المؤسسة العامة السورية للتأمين .(معدل تعويضات إعادة التأمين ضد الحري 37الجدول رقم ) 

 م دل ت ويضاط إعادة التأمين ت ويضاط إعادة التأمين أقسا  إعادة التأمين السنة
2111 312281847 11654782 %3.54 

2111 334111235 17125758 %5.11 

2112 526135155 17125758 %3.24 

2113 385464585 127377114 %32.71 

2114 358531682 75556621 %22.30 

2115 372338725 186111 %0.05 

2116 571165485 3674216 %0.64 

2117 611561616 4515753 %0.74 

2118 651735155 6215585 %0.95 

2115 812352158 271328003  164 %33.40 

% 11.27 53798407 492796888 المتوس   

 2009-2000السورية للتأمين المصدر : الميزانيات السنوية للمؤسسة العامة 
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 تم اعتبار التعويضات في هذا العام كقيمة شاذة عولجت باستبدالها بالمتوسط الحسابي . 
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 2009-2000( معدل تعويضات إعادة التأمين ضد الحريق 21الشكل رقم )

  
 نستخلص من الجداول السابئة و االش ال البيانية المرفئة بها :       

ادة التأمين ضد الحريق في المؤسسة ال امة السورية بين الزيادة تذبذب م دل ت ويضاط إع 1
 سنواط الدراسة ضمن م دالط متئاربة .و النئصان خالل 

ارتفاع م دل الت ويضاط لألقسا  و الت ويضاط اإلجمالية مما يشير إلى قدرة األقسا   2
 على سداد الت ويضاط المترتبة على المؤسسة .

ارتفاع م دل ت ويضاط اإلعادة وهذا ما يشير إلى قدرة اإلعادة على تحمل جزل كبير من  3
المؤسسة ، فلوال عملياط اإلعادة لما است اعط المؤسسة تحمل  األخ ار التي تت ر  لها

 أخ ار ذاط قيمة مالية كبيرة وو مخا رة عالية لوال وجود عملياط اإلعادة .

بمئارنة م دل ت ويضاط إعادة تأمين الحريق مع م دل الت ويضاط اإلجمالية نالحظ في  4
على م دل الت ويضاط اإلجمالية  أغلب سنواط الدراسة ارتفاع أكبر لم دل ت ويضاط اإلعادة

وهذا ما يدل على أهمية اإلعادة في ضمان درجة أكبر وقدرة أوسع للمؤسسة في اجتذاب أخ ار 
 جديدة و المحافظة على مركزها المالي في نفس الوقط .

كذلك يبين لنا الجدول التالي ت ور م دل الت ويضاط واألقسا  والت ويضاط للتأمين ضد الحريق 
 . 2115-2111في المؤسسة ال امة السورية للتأمين خالل الفترة الزمنية الممتدة من عام 
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 ( معدل تعويضات حد االحتفاظ في المؤسسة العامة السورية للتأمين38الجدول رقم )

م دل ت ويضاط حد  ت ويضاط حد االحتفاظ االحتفاظحد  السنة

 165االحتفاظ

2111 306798153 13746218 %4.48 

2111 311004761 13902202 %4.47 

2112 389588905 2745202 %0.70 

2113 431181015 9999996 %2.32 

2114 507755318 43446380 %8.56 

2115 653295271 33195890 %5.08 

2116 515512711 109847784 %21.14 

2117 511456251 123584247 %24.16 

2118 574188486 69731011 %12.14 

2115 571145477 67578257 %11.93 

 9.51% 48817723 477486634 المتوس 

 2009-2000المصدر : الميزانيات السنوية للمؤسسة العامة السورية للتأمين 

 

 2009-2000احتفاظ التأمين ضد الحريق ( معدل تعويضات حد 22الشكل رقم )
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و أقساط إعادة حد االحتفاظ " هو المبلغ الذي يرغب المؤمن المباشر باالحتفاظ به ويتمثل بالفرق بين األقساط اإلجمالية للحريق  

 التأمين ضد الحريق .
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 نالحظ من الجدول السابئة و الشكل البياني المدرج ما يلي :       

بالنظر إلى م دل ت ويضاط االحتفاظ لوجدناه مرتف ًا في أغلب سنواط الدراسة و هذا  1
داد مؤشر جيد على قدرة األقسا  المحتفظ بها من قبل المؤسسة ال امة السورية للتأمين على س

 الت ويضاط المستحئة عليها .

ساهمط عملية إعدة التأمين في نئل جزل كبير من األخ ار إلى شركاط التأمين و التي  2
 لوالها لكانط المؤسسة عاجزة عن قبول مثل هذه األخ ار 
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 التوصياتو  النتائج

 :النتائج -1

شركاط التأمين الخاصة  ، وخاصة ب د دخوليداً ق اع التأمين في سورية ازدهارًا متزا شهد -1
السوق السورية ، فهو سوق يلبي كافة رغباط و مت لباط المؤمن لهم ، حيث ت تمد الشركاط و 
المؤسساط الصناعية والتجارية و الخدمية على تأمين ال ديد من أموالها وممتلكاته ضد خ ر 

تالي تتمكن من الحريق نظرًا لضخامة الخسا ر فيما لو تحئق خ ر الحريق المؤمن ضده، وبال
استثمار كل ما توفر لديها من أموال دون الحاجة إلى تجميد أي مبالع لمواجهة الخسا ر 
المحتملة ، إضافة إلى حاجة الشركاط والمؤسساط للتأمين على أموالهم وممتلكاتهم ضد خ ر 

 الحريق بهدف الحصول على الت وي  في حال تحئق الخسارة المحتملة .

اثنتي عشر شركة خاصة ت مل في السوق السورية في مجال التأمين على الرغم من وجود  -5
تستحوذ على    5004ضد الحريق بئيط المؤسسة ال امة السورية للتأمين حتى نهاية عام 

ونتيجة زيادة خبراط شركاط  5010الحصة السوقية األكبر من السوق ، ولكن من بداية عام 
ة ، باإلضافة إلى المشاكل التي ت انيها المؤسسة التأمين الخاصة في السوق التأمينية السوري

ال امة السورية للتأمين باعتبارها مؤسسة حكومية ت اني من الروتين و البيروقرا ية تئلصط 
الحصة السوقية لها مئابل ارتفاع ملحوظ للحصة السوقية للئ اع الخاص وهذا ما يشكل نزيف 

 الخاصة . ألقسا  التأمين ضد الحريق لصالح شركاط التأمين

وجود عالقة  ردية وقوية بين ازدياد عدد شركاط التأمين الخاصة و زيادة حجم أقسا    -4
الحريق المحصلة مما يشير إلى حاجة السوق الف لية إلى مثل هذه الشركاط كونها تلبي رغباط 

 م ينة لم تست ع المؤسسة ال امة السورية للتأمين تلبيتها .

عدد شركاط التأمين الخاصة و زيادة حجم ت ويضاط  وجود عالقة  ردية بين ازدياد  -3
الحريق المسددة في السوق السورية نتيجة االكتتاب على أخ ار جديدة لمؤمنين يميلون للت امل 

 مع الئ اع الخاص .

انخفا  م دل ت ويضاط الحريق المسددة في المؤسسة ال امة السورية للتأمين وشركاط  -2
كبيرة بين األقسا  و الت ويضاط ، مما يؤكد ربحية هذا النوع التأمين الخاصة نتيجة الفجوة ال
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بالنسبة لشركاط التأمين و بالتالي فإن محفظة أخ ار الحريق هي محفظة جيدة بالنسبة لشركاط 
 التأمين .

ارتفاع م دل الت ويضاط المسددة لشركاط التأمين الخاصة تدريجيًا من سنة ألخرى ،  -8
للتأمين و لم يسهم ازدياد عدد شركاط التأمين الخاصة في  وكذلك المؤسسة ال امة السورية

 تخفي  هذا الم دل بالنسبة لمنتج التأمين ضد الحريق .

ارتفاع م دل الت ويضاط المسددة في المؤسسة ال امة السورية للتأمين مئارنة بشركاط  -2
 التأمين الخاصة و التي يختلف الم دل فيما بينها بشكل ض يل .

و السي رة بال وامل المحددة لم دل ت ويضاط الحريق المسددة في السوق إمكانية التحكم  -6
السورية للتأمين ، من خالل زيادة األقسا  و تخفي  الت ويضاط مما يؤدي إلى تخفي  هذا 

 الم دل .

تل ب إعادة التأمين دورًا حيويًا وهامًا في تخفي   م دل الت ويضاط المسددة ، وكذلك في  -4
ى تحمل أخ ار ذاط مخا رة عالية كانط عاجزة عن تحملها لوال عملياط رفع قدرة الشركة عل

 اإلعادة .

ت تبر محفظة الحريق بالنسبة لكافة شركاط التأمين ال امة و الخاصة محفظة جيدة و ذلك  -10
بسبب ضخامة األقسا  المحصلة نتيجة خصوصية المبالغ التأمينية المرتب ة بهذا التأمين 

 لمحدودية النسبية لئيم الم الباط المدفوعة نتيجة تحئق أخ ار الحريق.والمتميزة باالرتفاع و ا

أن يتجاوز حجم محفظة أقسا  الحريق للسوق أرب ة ملياراط  5018يمكن بنهاية عام  -11
ل.س و بحد أدنى مليارين و تس ما ة مليون ل.س و بحد أقصى ال يصل إلى ستة ملياراط 

 %.42ل.س باحتمال 

الم الباط في محفظة الحريق في السوق السورية للتأمين  من المحتمل أن يصل وس ي -15
مليون  180% لن يئل عن 42و باحتمال  5018مليون ل.س في عام  234إلى ما يئارب 

 ولن يصل في حده األقصى إلى مليار ل.س تئريبًا .

قيمة األقسا  المتوقع الحصول عليها في محفظة التأمين ضد الحريق في المؤسسة ال امة  -14
مليار ل.س و باحتمال  5.2إلى أكثر من  5018ة للتأمين يمكن أن تصل في عام السوري

مليار ل.س  4.4مليار ل.س تئريبًا ولن يزيد عن  5% لن يئل حجم هذه المحفظة عن 42
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نفس السياساط و اإلجرالاط التسويئية في منتج   تئريبًا. في حال استمرط المؤسسة بإتباع
 . الحريق

اإلعادة وهذا ما يشير إلى قدرة اإلعادة على تحمل جزل كبير من  ارتفاع م دل ت ويضاط -13
األخ ار التي تت ر  لها المؤسسة ، فلوال عملياط اإلعادة لما است اعط المؤسسة تحمل 

 أخ ار ذاط قيمة مالية كبيرة وو مخا رة عالية.

في  بمئارنة م دل ت ويضاط إعادة تأمين الحريق مع م دل الت ويضاط اإلجمالية نالحظ -12
أغلب سنواط الدراسة ارتفاع أكبر لم دل ت ويضاط اإلعادة على م دل الت ويضاط اإلجمالية 
وهذا ما يدل على أهمية اإلعادة في ضمان درجة أكبر وقدرة أوسع للمؤسسة في اجتذاب أخ ار 

 جديدة و المحافظة على مركزها المالي في نفس الوقط .
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   :التوصيات -5
جهاز مختص لإل فال يضم عددًا كبيرًا من المدربين للمساهمة في إ فال الحرا ق تكوين  -1

في حال إبالغ المؤمن له عن حدوث أي حريق في كل شركة من شركاط التأمين، باإلضافة إلى 
تكوين هي ة لإلنئاذ والتي تتولى الت اون مع جهاز اإل فال في حال حدوث الحريق من خالل 

إل فال وحماية االشيال المؤمن عليها أثنال عملية اإل فال، باإلضافة إلى قيامها بتصريف مياه ا
 قيامها بتئوية الجدران عئب اإل فال حتى ال تتهدم و االهتمام باآلالط وصيانتها.

الئيام بدراسة تحليلية مفصلة لفرع التأمين ضد الحريق في ب   الدول ذاط الظروف  -5
الحريق ، ومحاولة االستفادة من تجاربها في سبيل االقتصادية المشابهة لسوق التأمين ضد 

 ت وير هذا الفرع التأميني .

ضرورة قيام شركاط التأمين و االتحاد السوري للتأمين و هي ة اإلشراف على التأمين و  -4
الدولة بكافة أجهزتها و مؤسساتها بالتنسيق مع ب ضها بحمالط دعا ية وندواط ومؤتمراط بشكل 

الموا ن بأهمية التأمين ضد الحريق  في حماية أمواله وممتلكاته و مستمر لضرورة توعية 
 و ال مل على إيجاد الحلول المناسبة . الفرعللوقوف على المشاكل التي ي اني منها هذا 

مراقبة حسن تنفيذ ال ئود ومدى تئيد المؤمنين لهم بشرو  ال ئد المدرجة وذلك من خالل  -3
الشيل موضوع التأمين اثنال سريان ال ئد و حتى عند  التفتيش الدوري و المستمر على مكان

 تجديد بوليصة التأمين .

التحليل المستمر لت رفة التأمين ضد الحريق من خالل مئارنة المنافع المئدمة للمؤمنين لهم  -2
مع الئس  المستحق ، وذلك من أجل تحديد أقسا  التأمين على أسس علمية سليمة و ال مل 

لت رفة التأمين ضد الحريق بالنسبة لجميع شركاط التأمين وذلك لوقف على توحيد حد أدنى 
المنافسة الئا مة بين شركاط التأمين على كسر األس ار .و االهتمام بجودة المنتج المئدم بما 
يحئق أعلى مستوياط من الرضا التام لل ميل و هو ما يرفع الئدرة التنافسية للشركاط ويحئق 

يد لها وذلك بالتوازي مع دعم تنافسية هذا المنتج بتخفي  تكلفته من النمو المستمر و المتزا
 خالل تخفي  الضرا ب و الرسوم عليه .
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االهتمام المستمر باألبحاث و الدراساط المت لئة بالتأمين ضد الحريق بهدف االستمرار في  -8
 ت ويره ، و اعداد إحصا ياط دورية ت كس األنش ة المختلفة المرتب ة به .

يد على ضرورة التوجه و بشكل ال يحتمل التريث إلى االهتمام بأتمتة أعمال التأمين التأك -2
ضد الحريق في المؤسسة ال امة السورية للتأمين ، إذ لم نست ع على اال الق االستفادة من أي 
 م لوماط مؤتمتة في المؤسسة ، والسبب هو غياب كلي م لق لألتمتة في حوادث هذا التأمين . 

بالجوانب الئانونية في تنظيم عملية التأمين التي تضمن الشفافية في الت امل مع االهتمام  -6
 المؤمنين لهم .

زيادة التركيز و االهتمام بالبحوث و الدراساط المت لئة بوسا ل الوقاية و الحد من خسا ر  -4
 الحريق بهدف التخفيف من حجم الخسا ر المحتملة في حال تحئق الخ ر المؤمن ضده 

فة التدابير و الوسا ل الكفيلة بمنع حدوث الحرا ق عن  ريق اإللتزام بشرو  األمن اتخاذ كا -10
 و السالمة و تجهيز األماكن المؤمنة بأجهزة إ فال مت ورة .

تنويع البرامج المئدمة في جميع الشركاط للتأمين ضد الحريق لتناسب الشرا ح األوسع و  -11
 األقل دخاًل .

صصة بالتأمين ضد الحريق مما يسهم في ت وير هذا الئيام بتأسيس شركاط تأمين متخ -15
 المنتج التأميني .

إنشال إدارة تسويق في قسم التأمين ضد الحريق لت مل على تبني  رق تسويئية حديثة  -14
ومت ورة لزيادة عئود التأمين المصدرة و بالتالي زيادة بدالط األقسا  المحصلة مما يسهم في 

 تخفي  م دل الت ويضاط المسددة .

االهتمام بتنمية الكوادر اإلدارية و الفنية ال املة في مجال التأمين ضد الحريق ، مما يسهم  -13
في ت زيز ال القة ما بين الشركة و الزبا ن و يؤدي إلى زيادة االكتتاب على عئود جديدة مما 

 يسهم في زيادة األقسا  وتخفي  م دل الت ويضاط المسددة .
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 المالحق 

 5006لبيانات المتغير التابع عام  Normal Q-Q Plotمخطط  (1رقم ) الملحق 

 

( يؤكد صحة االختبار السابق حيث أن التوزيع غير  بي ي فالنئ  تنتشر بشكل 1رقم ) الملحق
 منتظم ب يدة عن الخ  المستئيمغير 
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 5006لبيانات المتغير التابع عام  Box plotsمخطط ( 2الملحق رقم )

 

 يؤكد أيضًا عدم توزع البياناط  بي يًا . Box plots( مخ    2رقم ) الملحق
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 5004لبيانات المتغير المستقل عام  Normal Q-Q Plotمخطط  (3رقم ) الملحق

 

يؤكد صحة االختبار السابق حيث أن التوزيع غير  بي ي فالنئ  تنتشر بشكل  (3رقم ) الملحق
 غير منتظم ب يدة عن الخ  المستئيم .
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 5004لبيانات المتغير المستقل عام  Box plotsمخطط  (4رقم ) الملحق

 

 يؤكد أيضًا عدم توزع البياناط  بي يًا . Box plotsمخ     (4رقم ) الملحق
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 .5004لبيانات المتغير التابع عام  Normal Q-Q Plotمخطط  (9رقم )الملحق 

 

يؤكد صحة االختبار السابق حيث أن التوزيع غير  بي ي فالنئ  تنتشر بشكل  (9رقم )الملحق 
. غير منتظم ب يدة عن الخ  المستئيم  
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 5004لبيانات المتغير التابع عام  Box plotsمخطط  (6رقم )الملحق 

 

 

 يؤكد أيضًا عدم توزع البياناط  بي يًا . Box plots  مخطط(6رقم )الملحق 
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 5010لبيانات المتغير المستقل عام  Normal Q-Q Plotمخطط  (7رقم ) الملحق

 

يؤكد صحة االختبار السابق حيث أن التوزيع غير  بي ي فالنئ  تنتشر  (7رقم ) الملحق
 بشكل غير منتظم ب يدة عن الخ  المستئيم .
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 5010لبيانات المتغير المستقل عام  Box plotsمخطط  (8رقم ) الملحق

 

 يؤكد أيضًا عدم توزع البياناط  بي يًا . Box plotsمخ     (8رقم ) الملحق
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 .  5010لبيانات المتغير التابع عام  Normal Q-Q Plotمخطط  (5رقم ) الملحق

 

التوزيع غير  بي ي فالنئ  تنتشر  يؤكد صحة االختبار السابق حيث أن( 5رقم ) الملحق
 بشكل غير منتظم ب يدة عن الخ  المستئيم
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 .5010لبيانات المتغير التابع عام  Box plotsمخطط  (01رقم ) الملحق

 

 يؤكد أيضًا عدم توزع البياناط  بي يًا . Box plotsمخ     (01رقم ) الملحق
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Study summary 
  

This research discusses an analytical study for the branch of fire insurance and the prospects of 

its development in the Syrian market. 

Due to the importance of fire insurance and its role in protecting of properties and funds of 

individuals and the establishments from  the risk of fire , moreover its  role in the protecting of 

the national economy through the compensation of losses and the material damages that might 

happen in  the movable and immovable properties caused by risk of fire , In this research we will  

try to  expansion the concept of the fire insurance ,In the beginning , we will review overview 

about the fire insurance , its beginning , its understandable , its sorts , its principles , its 

documents and all related as the methods and the procedures of protection from fire risk and 

how to compensate and settle it . 

Later on  we will present an overview about the history inception of the insurance in Syria 

passing by the monopoly of the Syria general insurance enterprise go to the Syrian market 

reaching to the entrance of private insurance companies and knowing the challenges and 

constraints related to demand and offer of fire insurance , then we will see  through analytical 

study , the premiums  and the compensation achieved since 1995 to 2010 . 

And  an analytical study for the development of the compensation paid  rate for both public and 

private sectors and for each one of the companies of the insurance and statistical modeling of 

the compensation paid  rate on the level of Syria market during the last three years , of the 

studied data and the prediction of the size of the fire premium portfolio to be able to deduce 

the expected compensation  , finally we will discuss the  fire reinsurance in the Syrian general 

insurance enterprise.   



 

Syrian Arab Republic                                                      

University of Damascus 

Faculty of Economics 

Department of Banking and Insurance 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRE INSURANCE AND THE PROSPECTS OF ITS 

DEVELOPMENT IN THE SYRIAN MARKET 

Research presented to the Master's degree in banking and insurance 

 

 

 

 

Preparation  

 NADA AL YOUSEF 

 

Supervision : D. 

 ADEL FADL ALLAH AL KODMANE 

 

 

2012 / 2013 


	الصفحة الرئيسية
	الفصل التمهيدي
	الرسالة



