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 وتقديرشكر  
وا سددد األزواسدددت  زواهسددد  بززوتقدددبا ز ادددتزوادددب ت  زواهلددد  ز  دددتز ددد أتقدددبجزيل ادددرزوالددد  ز وا

سديارز جلد  زي إلل و ز  تز  هزوا س األز اه زقبههز ي اهزفد ززجوا يزت  ززعادل القضمانيواب ت  ز
ز.جز  وزواعهر   نزاه زي اغزواث زف ز تهز  وزوايحثزهنزت لاه تز هالحظ ت

ي الد  ز واتقدبا ز ادتزواسد بضزأ لد ةزالجدألزواهج قلدألزاقيد اهجزواهلد   ألزفد زواح دجز ه زأت لهز
ز.  تز  وزواعهر

ز   اكزأتقبجزي ال  ز اتزواب ت  ز وفبزهحهبز  تزهس  بتهزف ز جل  ز  وزوايحث.
قزواتددد زوحتلدددجتج زفددد زسدددج وتز أخاددد ولز دددرزوالددد  ز ادددتز  ادددألزو قتشددد بزفددد زل هعدددألزبهلددد

اتز رزب وست  زواشبق ةز وا هالةزوا  انزهب وزا زابزواع نزإلجل  ز  وزوايحث.،ز و 
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   Introduction :مقدمة

س وةزف زحا تهزأ زفد زهعالدتهزأ ززا ها لززاخط  ز بابضاتع ضز   زهج ز ل بزواخ اقألززوإلجس نز ن
وات زقدبزتدجلجزحبزهنزواخس ئ زهح  األزواه ولهألز  هزواخط  ز زا وز  نز يبزهنززف ز القتهزهعزوآلخ ان،

ز. جه 
تخد زلد اللزوزحادثزوجطالق لزهنز اكز اتحقاقز  وزواغ ضزظهد زواتديهانز يحدبزأ دجزوا سد ئرزواهه جدأل،

فد زواتخياد زهدنزواخسد ئ زواج لهدألز دنزواهخد ط زهدنزخدالرزهحشد  ولزيحاثزأنز ه هزادجزاعدبززأ ث زتط  ولز
ته  ادد لزهددنزخددالرزتلهاددعزهددبخ وتزيددرزأشدديتزا تدديهانز ددبف لزوقتشدد با لز ولزواتعد اضز  ددتزواهتلدد  انزفقددط

زواف وبز وال   تز وستثه    زف زوا لهزواهخت يألزابفعز ه األزواتجهاألزو قتش باألز و لته  األز اتزواه ج.
 بز ه هدد لز واقطدد مزواهدد ا زو قتشددز وجطالقدد لزهددنز ب وكزواح لددألزاتشددال ز تح ادد زوإلطدد  فدد ز دد وز

خطدد ضز  هددألزفدد زط اددقزوإلشددالح تزواه ااددألز واتيهاجاددألزييشددبو   زواقدد وجانززسدد  األ،زفقددبزخطددتزخش شدد لز
زههدد  واتلدد اع تزواتيهاجاددألزواهج سدديألز واسدده  زييجلدد ةزلدد   تزواتدديهانزواهه   ددألزهددنزقيددرزواقطدد مزواخدد  ،ز

قزواتعيادد ز دددنز ه  جا تدددهز  ددتزوايدددبةزيه ح ددألزت  اخادددألزلبادددبضز  ددتزط ادددزسددد  األسدد  بزقطددد مزواتدديهانزفددد ز
ز.واحقاقاأل

ت ت د زتط ع تجد ز د هز  دتززألزحادثقيرز وخ زاقطد مزواتديهانزفد زسد  اجتط عز اتزهستفجحنزز هنز ج 
واتديهانزوات د ف  زواد يزهد  ورززخش شد لزب نزط ق تدهز قب وتدهزيلد رزه حد ظ،زز  نز  وزواقطد مزاعهدرزح ااد لز

نزواتدديهانزيدد  ز دد وزواجدد مزهددحاددثزز، وادد يزيدد  ز ح لددألزه حددألزفدد زقطدد مزواتدديهانزسدد  األحددباثزواعهددبزفدد ز
أسد زوالد اعألززتته لدتزهدعزتيهاجاألزهجتل تز خبهألزه ااألزتخبجزل احألزهحببضزهنزواعهالةزوا  انزايل  ن

ز.وإلسالهاأل
اقدددبزظهددد زواتددديهانزوات ددد ف  ز سدددت ه رزح قددد تزو قتشددد بزوإلسددداله زلجيددد لز ادددتزلجددد زهدددعزوايجدددد كز

ل  أللزا   زواتع  نز وات وحجزيانزل  يادجهجززحه دألزوا ثد ئقزأجيسدهجزهدنزلهدألههد  ز واهؤسس تزوإلسالهاأل،ز و 
خددالرزجهدد ولزهههدد لززنز اددكزأ لدداألزخشدديألزاالددهبز دد وزواقطدد م،ز سددا   ز يددانزحه ددألزواسددهجزهددنزلهددألزأخدد  

  زهجتلدد تزلباددبضز وتز ددبضزهؤلدد وتزأ ههدد زتحقاددقزجهدد زفدد زوا هدد رز زطددزفدد زلدد ةواسددج وتزواهقي ددألز
سد ق،ز اه دنزأنزا د نزاهد وزواجد مزهدنزواتديهانزب  ولز،زي إلل فألز اتزوالهد بزواهي  ادألزاتجظداجزوا يحاألز  ااأل

ز يا ولزف زيج ةز حه األزو قتش بزواس  يزف زواسج وتزواق بهأل.
زThe problem of research :مشكلة البحث

أ لدددهزو خدددتال زيدددانزلج حادددهز ززسددد  األواتددديهانزفددد ززطياعدددألزفاهددد زاخددد  جددد كزوا ثاددد زهدددنزواسدددئ ألز
ز:ا  ه واهل  ألزوا ئاساألزوات زاع اله زوايحثزف زوإلل يألز نززتت خ ،زحاثزيز وات  ف  واتل  ز

 ه   زهيه جزواتيهانزوات  ف  ز ه   زواي  قزوال   األزياجهز يانزواتيهانزواتل  ي. (1
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  رزاه نزأنزا  نزواتيهانزوات  ف  زيبااللز نزواتيهانزواتل  يزف زس قزواتيهانزواس  األ. (2
وات د ف  زفد زسد قزل   األزيانزأبوةز هرز رزهنزواتيهانزواتلد  يز واتديهانزز لزكزف  ق رز ج  (3

 .واتيهانزواس  األ
 The importance of research :أهمية البحث

زتجيثقزأ هاألز  وزوايحثزهنز بضزأسي  زل   األزتت خ زي ات ا :
أ هادددألز،ز   دددتزواددد  جزهدددنزانزهؤادددبز هعددد  ضزادددهوالدددبرزوا وسدددعزواددد يزاثاددد هزه لددد مزواتددديهانزيددد .1

خ شدألزفد زهلد رزواتديهانزوات د ف  ،زحادثزوقتشد تززتهواتيهانزفدينزوايحد ثزادجزتعدنز ثاد ولزيب وسد
 ورز جددد كزهلددد  لز وسدددع لزا ب وسدددألززأجدددهزهددد   هددد لززواب وسددد تزح ادددهز  دددتزياددد نزواح دددجزوالددد   زاددده

زهثرزهب زقب ضز  وزواتيهانز  تزخ قزهجتلد تزلبادبضز واتعهقزي ال وج زواهخت يألزاه وزواه ل م
 .ف زواس قز  رز ج كزف  قزحقاقاألزياجهز يانزواتيهانزواتل  ي

واتديهانزوفتق  زواه تيألزو قتش باألزواس  األزي ايح ثزوات زتعجتزيب وسألز رزهنزواتيهانزواتلد  يز ز .2
  يا نزأ لهزو ختال ز و جسل جزياجهه .زأل زس  اوات  ف  زف

رزيي تي   ددد ز حدددب زأ دددجزألددد  زواح  هدددألزواسددد  األزاشدددج  ألزواتددديهانزو  تهددد جزوا ياددد زواددد يزت ااددده .3
   اكزلهنزحه ألزواتط ا زوات زالهب  زو قتش بزواس  ي.زشج  ألزواخبه تزواه ااأل

 ل وجدددد زز  وهددددرزجل حهددد زأ زفلدددد ه ز ي اتددد ا ز يدددد و زسدددد  األتقاددداجزتل يددددألزواتدددديهانزوات ددد ف  زفدددد ز .4
زوالع ز واق ضزفاه .

 ectivesResearch obj أهداف البحث:
زاهب زوايحثز اتزه زا  :

واتددديهانزوات ددد ف  زهدددنزحادددثزهخت ددد زواع وهدددرزسدددألزهق  جدددألزيدددانزواتددديهانزواتلددد  يز زتقدددباجزب و (1
  واهتغا وتزواهتع قألزي رزهجهه .

  واشع ي تزوات زت ولهه .زس  األيا نز لعزل   تزواتيهانزواتل  يز وات  ف  زف ز (2
  ه قعهزف ز سطزوالهه  زواس  ي.وا ق  ز  تز وقعز أ هاألزواتيهانزوات  ف  ز (3
 تقباجزواهقت ح تز وات شا تزاتيعارزواعه األزواتيهاجاألز ت ساعزهظ ألزواتغطاألزواتيهاجاأل. (4

ززززPrevious studies :الدراسات السابقة
 نزواتع  ز  تز له تزواجظ زواخ  زاس  بزب نزلكزف ز ؤادألزألدهرز أ هدقزا ثاد زهدنزل وجد ز

زا جزوايح ثزواهتع قألزيه وزواهل ر:ز  وزواه ل م،ز فاه زايت ز  ض
 د زأط  حددألزه لسددتا ز  ج وجهدد زواتدديهانزواتيدد با زجز1893 دد جزب وسدألزهحهددبزيددنزسددعب زوالدد  ز  

حادثز دبفتز د هزواب وسدألز يانزوال اعألزوات  ف األز واقد ج نزف زوال اعألزوات  ف األز   زب وسألزهق  جأل
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،ز ت شدرزواي حدثز ادتزأنزواتديهانزهانزواتلد  يييدبااللزلد  ا لزا تدزوات د ف   اتزثي تز  نزواتديهانزو
وات ددد ف  ز ددد زوايدددبارزوالددد   زا تددديهانزواتلددد  يزاقا هدددهز  دددتزواتيددد مز خ ددد هزهدددنزواعاددد  زوالددد  األز

 ا تيهانزواتل  ي.
 دد زأط  حددألزه لسددتا زيعجدد ونزلدد   تزجز2222 دد جزب وسددألزأاهددنزهحهددبز يددبزواهعطدد زهحهددبز  

ب وسددألزتح ا اددألز تق اهاددألزهددنز لهددألزجظدد زو قتشدد بززواتدديهانزواتيدد با زواع ه ددألزفدد زواسددع باألز  دد 
 قددبز ددبفتزواب وسددألز اددتزتقددباجزب وسددألزتطياقاددألزالدد   تزواتدديهانزواع ه ددألزفدد زواسددع باألز وات دد ف  ،

أ جزه زت ش تز ااهزشدع يألزو تهد بزأسد  زواتيد مزواهقيد رزيدهز زز تق اجزجل طه زل  ا لز وقتش با ل،
 تهاألز ل بزو ات وه تزواهتق ي أل.ف زل ةزحزوات  ف  انزجظ ا لزف زواتطياقزواعه  زال   تزواتيه

 ددد ز سددد األزه لسدددتا زتحدددتز جددد ونزيب  زجلددد طزواتددديهانزفددد زجز2221 ددد جزب وسدددألزجددد ورزأق سدددجز  
 فاهدد زياجددتزواي حثددألزواددب  زو قتشدد بيزاقطدد مز واتجهاددألزو قتشدد باأليزهقبهددألزفدد زل هعددألزوال وئدد ،

 أثدد زوإلشددالح تزو قتشدد باألز  ددتزألزواهلدد  اعزواتجه ادد زته اددرزسدد  جزفددواتدديهانز  سددا ألزوبخدد  زت
 ت شد تزواي حثدألز ادتزأنز جد كزيعدضزواقاد بزواتد زتحد رزب نزتطد  ززقط مزواتيهانزف زوال وئد ،

  ط رزهبضزتع اضزواهتل  ان.زاقط م  وزو
 أثددد زبخددد رزلددد   تز  ددد ز سددد األزه لسدددتا زتحدددتز جددد ونزيجز2211 ددد جزب وسدددألزهالددد انزواخددد  يز

،ز فاهد زل هعألزبهلدقهقبهألزف زز  تزتط  زواهجتجزواتيهاج زف زواس قزواس  األيواتيهانزواخ شألز
سددد طتزواي حثدددألزوالددد ةز  دددتزواتقدددبجزوا ياددد زواددد يزلدددهبتهزواسددد قزواسددد  األزا تددديهانزيعدددبزبخددد رز

 ل   تزواتيهانزواخ شألزفاه .
 ب  زهعادبزواتديهانزفد زواحدبزألزه لسدتا زتحدتز جد ونزي  د ز سد اجز2214 د جزب وسألزج  وزيط  ز

هنزواهخ ط زوات زتتع ضزاه زل   تزواتيهانيزهقبهألزفد زل هعدألزبهلدق،ز فاهد زسد طتزواي حثدألز
والدد ةز  ددتزواددب  زوادد يزاقدد جزيددهزواهعاددبزواهح دد زإل دد بضزواتدديهانزفدد زواحددبزهددنزواهخدد ط زواتدد ز

 تتع ضزاه زل   تزواتيهانزواس  األ.
 تحدددتز جددد ونزيزواتددديهانز  ددد ز سددد األزب تددد  وهزز1883ب وسدددألزسددد اه نزيدددنز يددد و اجزيدددنزثجاددد نز ددد جز

 أح  هدددهيز فاهددد زخ ددد زواي حدددثز ادددتزأنزواتددديهانز ددد زأ دددرزاهددد ورزواجددد  زي اي طدددرزتحدددتز طددد ةز
قدد ج ج ،ز يددانزواي حددثزأنزفدد زوإلسددالجزجظدد جزهت  هددرزاحه اددألزواح لدد تز اقتشدد ز  ددتزواحددبوثز

ظدد جزاحهدد زواهي لئددألز  زاقتشدد ز  ددتزوايئددألزواهاسدد  ضزواتدد زتددبفعزأقسدد طزواتدديهانزفقددط،زف إلسددالجزج
 لهاعزواج  زيهخت  زهست ا تهجزواه باأل.

 ددد ز سددد األزب تددد  وهزيعجددد ونزيأثددد زواتحدددبا تزز2213ب وسدددألزه لدددبزهحهدددبز  ددد زأيددد زلدددج ز ددد جز  
واهابوجاألز  تزشج  ألزواتيهانزوات  ف  زف زواهه  دألزواع يادألزواسدع باألي،ز قدبزخ شدتزواب وسدألز ادتز
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 يز أ شدددتزيلددد   ضزت لددداتزواه واددد زواتددد زلددد و زواتددديهانزوات ددد ف  ز يدددبارزلددد   زا تددديهانزواتلددد 
 اتهتعزيه زواتيهانزوات  ف  ز ه و يألز رزلبابزف ز  وزواهل ر.

أهدد زفدد زب وسددتج ز دد هزفسدد  زج  دد ز  ددتزسدد قزواتدديهانزواسدد  األزيهدد زفاهدد زهددنزلدد   تزتدديهانزتلدد  يز
 ت  ف  ،زهس طانزوالد ةز  دتزتطد  زأيد  زواهتغاد وتزواخ شدألزي اعه ادألزواتيهاجادألزهدنزأقسد طز تع الد تز

سددديقززتزوإلل يدددألز دددنزواسدددئ ألزواتددد  شددد  لز ادددزبكككين التكككأمين التجكككاري والتككككافلي وبشككككل مقكككارن  ا  ددد ز
زط حج   زف زهل  ألزوايحث. ز

 Research Hypotheses :فرضيات البحث
ت لبزف  قزل   األزيانزأبوةز رزهدنزواتديهانزواتلد  يز واتديهانزوات د ف  زفد ز ز:زH0زواعبجف لاألزو
 ز:X1=X2 H0زززززززززززززززز.واس قزواس  األ
واتددديهانزواتلددد  يز واتددديهانزفددد  قزل   ادددألزيدددانزأبوةز دددرزهدددنز:زت لدددبزH1واي لددداألزوايبا دددألزهق يدددرز

 H1: X1#X2زززز.وات  ف  زف زواس قزواس  األ
 واي لا تزواي  األ: -

 ززهؤل زواسا األ()زX1=X2 -أ
 - X1=X2هؤل زوا يحاأل(ز( 
 )زهؤل زواهالةض(X1=X2  -ت

 Research Methodology منهج البحث:
واقددد ئجز  دددتزلهدددعزوايا جددد تز واهع  هددد تزهدددنزهخت ددد ززتدددجزو  تهددد بز  دددتزواهدددجهجزوا شدددي زواتح ا ددد 

زواهقد  نزواهدجهج هد زتدجزو  تهد بز  دتزز  تزجت ئجزأ ه رزل   تزواتديهانزواهخت يدأل،زوات زتحت يواهش ب ز
ألزهيد  اجز هيد بتزت  سدتزهدنزخدالرزهه  سداه تيطدألزيهد وزواه لد مزهدنزأف د  ز زهنزخالرز ي و زواج وح زو

واتلددد  يز لددد   تزواتددديهانزلددد   تزواتددديهانزواهق  جدددألزيدددانزهدددنزخدددالرززشدددج  ألزواتددديهانز  دددتزأ ضزوا وقدددع
ز.وال   ت تح ارزوايا ج تزواهتع قألزيه ز وات زتجزواحش رز  اه زهنز وقعزت كززوات  ف  

  Determinants of research:محددات البحث
،زخ شددأللززق دأل .1 تد وف زواه ولدعزواع هادألز وايحد ثزحد رز دد وزواه لد مز ل وجيدهزواهخت يدألزيلد رز د   

 فاه زاتع قزي اس قزواس  األزا تيهان.
،زيدددرز و  طددد ةز  تزواتددديهانزواسددد  األزيسدددي زسددد اته شدددع يألزواحشددد رز  دددتزواهع  هددد تزهدددنزلددد ز .2

 .يحثزيل رزس ي ه نزأنزتؤث ز  تزواهع  ه تز ا زشحاحألزأ ز ا زبقاقألزأحا ج لز وات زا
زز.س  األ بجز ل بزه زا ي زهنزوايا ج تزيسي زحبوثألزس قزواتيهانزف ز .3
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 Search Structure هيكلية البحث:
 

 رقم الصفحة العنوان
ز12 الفصل األول: صناعة التأمين

ز11 واجليضز واهيه جواتيهانزيانززواهيحثزوا ر:
ز11 أ  ل:زجليضزواتيهان

ز19 ث جا ل:زهيه جزواتيهانز
ز22 ز.تيهاجه  س ئرزز ج ش هزأج و ه،ز:زأس زواتيهان،واهيحثزواث ج 

ز22 أ  ل:زأس زواتيهان
ز22 ث جا ل:زأج ومزواتيهان

ز32 ث اث ل:ز ج ش زواتيهان
ز39  ويع ل:ز س ئرزتيهانزواتيهان

ز42 وات  ف  .زهيه جزواتيهانواهيحثزواث اث:ز
ز42 أ  ل:زجليضزواتيهانزوات  ف  

ز43 واتيهانزوات  ف  زتع ا ث جا ل:ز
ز44زث اث ل:زوات اا زوايقه زا تيهانزوات  ف  

ز41ز:زهي بتزواتيهانزوات  ف   ويع لز
ز44ز:زواي  قزوال   األزيانزجظ جزواتيهانزوات  ف  ز جظ جزواتيهانزواتل  يخ هس لز

ز12زةواقع التأمين في سوري الفصل الثاني:
ز11ز. تط  هزأليحثزوا ر:زجليضزواتيهانزف زس  اواه

ز19ز.واهيحثزواث ج :زواهجتجزواتيهاج زف زل   تزواتيهانزواتل  ي
ز42زأ  ل:زل   تزواتيهانزواتل  يزواع ه ألزف زس  األ

ز43زث جا ل:زواهجتل تز واخبه تزواتيهاجاألزف زس قزواتيهانزواتل  يزواس  ي
ز29زواهجتجزواتيهاج زف زل   تزواتيهانزوات  ف  واهيحثزواث اث:ز

ز92زأ  ل:زل   تزواتيهانزوات  ف  زواع ه ألزف زس  األ
ز92زث جا ل:زواهجتل تز واخبه تزواتيهاجاألزف زس قزواتيهانزوات  ف  زواس  ي

ز82زللتأمين سوق السوريةالالفصل الثالث: تحليل مقارن للمتغيرات الرئيسية في 
ز81 هق  نزتح ار- وات  ف  زواتل  يأقس طز تع ال تزواتيهانزواهيحثزوا ر:ز

ز81 أ  ل:زأقس طزواتيهانزواتل  يز وات  ف  
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ز122 ث جا ل:زتع ال تزواتيهانزواتل  يز وات  ف  
ز114زتح ارزهق  ن-هؤل وتزواسا األز وا يحاألز واهالةضواهيحثزواث ج :ز

ز114زأ  ل:زهؤل زواسا األ
ز119زث جا ل:زهؤل زوا يحاأل
ز121زث اث ل:زهؤل زواهالةض

ز124زواث اث:زواشع ي تزوات زتعت ضزواتيهانزف زس  األواهيحثز
ز124زأ  ل:زشع ي تز  هأل

ز124زث جا ل:زشع ي تزخ شأل
ز129ز.النتائج

ز131 التوصيات.
ز133 المالحق
ز141 المراجع
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 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
ز81زتط  زأقس طزواتيهانزف زس  األز1
ز82زواتيهانزوات  ف  ز واتيهانزواتل  يزواحشألزواس قاألزاقس طز رزهنز2
ز84زأقس طزواتيهانز  تزواحا ضزز3
ز81زأقس طزتيهانزجقرزوايل ئعزز4
ز84زأقس طزواتيهانز  تزواطا ونز1
ز82زأقس طزواتيهانزواهجبس ز4
ز89زأقس طزواتيهانزواشح ز2
ز89زأقس طزتيهانزواسا  وتز9
ز88زأقس طزتيهانزواسي ز8
ز122ز  تزواح اقأقس طزواتيهانزز12
ز121زأقس طزتيهانزواهسؤ اا تز واح وبثزواع هألز11
ز122زواتع ال تزوإلله ااألزاقط مزواتيهانز12
ز124زتع ال تزواتيهانز  تزواحا ضز13
ز121زتع ال تزواتيهانز  تزواجقرز14
ز124زتع ال تزواتيهانز  تزواسا  وتز11
ز122زتع ال تزواتيهانزواشح ز14
ز128زتيهانزواح اقتع ال تزز12
ز112زتع ال تزواتيهانزواهجبس ز19
ز111زتع ال تزتيهانزواسي ز18
ز113زتع ال تزتيهانزواح وبثزواع هأل.ز22
ز111زجت ئجزحس  زواه ل بوتزواهتبو األز واهط اا زواهتبو األز21
ز111زجت ئجزحس  زهؤل زواسا األز22
ز119زجت ئجزحس  زش ف زوا يتز حق قزواه  األز23
ز118زجت ئجزحس  زهؤل زوا يحاألز24
ز121زجت ئجزحس  زو حتا طا تزوايجاألز حق قزواهس  هانز21
ز122زجت ئجزحس  زهؤل زواهالةضز24
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 األشكال البيانية:
 رقم الصفحة عنوان الشكل البياني رقم الشكل البياني

ز82ز(2213-2212تط  زأقس طزوات هانزف زس  األز)ز1
ز82زوات  ف  زهعزهعبرزواجه زواع جزا تيهانزهق  جألزهعبرزجه زواتيهانز2
ز83زهق  جألزواقس طزوات  ف األز واتل  األز اتزأقس طزواس قزوا  األز3
ز84زواتيهانز  تزواحا ضأقس طزز4
ز81زتيهانزجقرزوايل ئعأقس طزز1
ز84زتيهانزواطا ونأقس طزز4
ز82زواتيهانزواهجبس أقس طزز2
ز89زواتيهانزواشح أقس طزز9
ز88زتيهانزواسا  وتأقس طزز8
ز88زتيهانزواسي أقس طزز12
ز122زواتيهانز  تزواح اقأقس طزز11
ز121زتيهانزواهسؤ اا تز واح وبثزواع هألأقس طزز12
ز123زواتيهانزواتل  يز واتيهانزوات  ف  هق  جألزواتع ال تزوإلله ااألزيانزز13
ز124ز واتيهانزوات  ف  تيهانزواحا ضزيانزواتيهانزواتل  يزهق  جألزحلجزتع ال تزز14
ز124ز واتيهانزوات  ف  واتيهانزواتل  يزهق  جألزحلجزتع ال تزتيهانزواجقرزيانزز11
ز122زواتيهانزوات  ف   زهق  جألزحلجزتع ال تزتيهانزواسا  وتزيانزواتيهانزواتل  يزز14
ز129زواتيهانزوات  ف  . زهق  جألزحلجزتع ال تزواتيهانزواشح زيانزواتيهانزواتل  يزز12
ز128زواتيهانزوات  ف   زهق  جألزحلجزتع ال تزتيهانزواح اقزيانزواتيهانزواتل  يزز19
ز111زهق  جألزحلجزتع ال تزواتيهانزواهجبس زيانزواتيهانزواتل  يز واتيهانزوات  ف  ز18
ز112زواتيهانزوات  ف   زهق  جألزحلجزتع ال تزتيهانزواسي زيانزواتيهانزواتل  يزز22
ز113زتع ال تزتيهانزواح وبثزواع هألزيانزواتيهانزواتل  يز واتيهانزوات  ف  هق  جألزز21
ز114زجت ئجزحس  زهؤل زواسا األزا ل   تزواهب  سألز22
ز122زجت ئجزحس  زهؤل زوا يحاألزال   تزواتيهانزواهب  سألز23
ز122زجت ئجزحس  زهؤل زواهالةضزال   تزواتيهانزواهب  سألز24
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زIntroductionز:مقدمة
زواهخدد ط ضزه و يددألز هال هددألزاحادد ضزوإلجسدد نز يلدد رزبوئددجزفدد ز ددرزه دد نز  هدد ن،زفددينز  ددتزو تيدد  زأن 

وإلجسدد نزايقددتز  ددتزواددب وجزفدد زح اددألزولددط و زبوئددجز ق ددقزجيسدد زهت وشددر،ز  دد وزهدد زبفعددهزيخطددتزحثاثددألز
 سع زبؤ  ز لهبزهت وشرزاتقباجز  فألزه زاباهزهنزهح   تزاب ةز د هزواهخد ط ز واتغ د ز  اهد ز تلجيهد ز

،ز جتالددألزاتعددبيز دد هزواهخدد ط زحددب بولز زاه ددنزت قعهدد زيسددي زولددط وبزواتطدد  زواع هدد ز1 تالفدد زجت ئلهدد 
  ددتزهسددت  زواتطدد  زواهسددته زاداددألز تعددببزأ زوادد يز  فددهزهلتهددعزوايدد بز  ددتزهسددت  ز وقددعزحا تددهزواادد ه ز

ز2وستعه  ته زواهعقبض،زفقبزتح اتزوا  يألزف زواحه األزهنزواخط  ز اتزح لألزه حأل.
ي ايحددثز ددنزوا سدد ئرزواهج سدديألزاه ولهددألز دد هزواخطدد  ز واحا  اددألزب نز ق  هدد زأ ززادد وزيددبأزوإلجسدد ن

ز:3واتق ارزهنزهعب تزحب ثه ز آث    ز نزحبثت،ز هنزأ جز  هزوا س ئر
  تلج زواخط 

 وفت وضزحب ثزواخط ز تحهرزجت ئله 

  و بخ  ز واتيهانزوا وت 

 واتيهان 

،زتددت خ زواه لدد  األز4خشدداألزهتعددببضحاددثزاددتجزتيلددارزط اقددألز  ددتزأخدد  زيع وهددرزه لدد  األز ل
فدد زأثدد ز ددرزط اقددألز  ددتزحلددجزواخسدد  ضزواه باددألزواهحته ددألز جددبزتحقددقزواخطدد ،زي إللدد فألز اددتزو  تيدد  وتز
وايجاددألز و قتشدد باألزواتدد زتددؤث ز  ددتزوسددتخبوجز ددرزط اقددأل،زياجهدد زتددت خ زواع وهددرزوالخشدداألزفدد زواظدد   ز

زواق ئجز  تز بو ضزواخط .وايائاألزواهحاطألزي رزهنزواخط زجيسهز هتخ زواق و ز ز
 قدددبزأ ادددتزواي ددد زوايلددد يزه لددد مزواتددديهانزقدددب ولز ياددد ولزهدددنزوا هادددألزيهدددب زحه ادددألزوافددد وبز لددده نز
هش اتزواهلتهعز ه زاهبب  زهنزأخط  ز  تزهد زواعشد  ،زحادثزت ت د زف د ضزواتديهانز  دتزت  ادعزوآلثد  ز

،ز اددتزأنزأشدديحتز1خ ز وحددبوالدد  ضزا هخدد ط ز  ددتزهله  ددألزهددنزوالددخ  زيددب لزهددنزأنزاتحه هدد زلدد
،ز4شج  ألزواتيهانزواا جزهنزأ جزوا س ئرزواهتط  ضزاهل يهألزواهخد ط زواتد زاتعد ضزاهد زوافد وبز واههت  د ت

زهجدد ح  هدعزوجتلدد  زواثد  ضزواتقجاددألز واهع  ه تاددألزواتد زالددهب  ز د اجزواادد جز وجتلدد  زوسدتخبوجزوآلاددألزفد زلهاددعز
                                                           

 13ص -2007 -دمشق -دار التواصل العربي -أساسيات التأمين بمفهوميها النظري والتطبيقي -ناصر، محمد جودت1
2Picar et Besson, Les assurance en droitfrancais, Paris, 1970, p.5 

 أنظر في :3

 9-7ص -1992 -الدار الجامعية -مبادئ التأمين -عز، عادل عبد الحميد
 -1997 -القاااةر -دار النهاااة العربيااة -التااأمين وريااااياتا:عماد اادتصاااد القااومي وادتصاااديات ارساار  والمشاارو  -نجيب،سااامي

 13ص
-22ص -2000-القااةر -الادار الجامعياة -مقدمة فاي مباادئ التاأمين باين النظرياة والتطبياق -حمود ،إبراةيم عبد النبي -الهانس، مختار

26 
 28ص -2005/2006 -الدار الجامعية -جامعة اإلسكندرية -مبادئ التأمين -ةيم علي إبراةيمعبد ربا، إبرا4

5Fauque: Maurice: Less assurance, Paris, 1965, p.17 
 7ص -2009 -الطبعة ارولى -منشورات الحلبي الحقودية -صناعة التأمين في ارسواق العربية -الصباغ، ليث عبد ارمير6
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ظهدد تزهخدد ط زلباددبضزاددجزت ددنزهع  فددألزز بزواتيدد برزواتلدد  يرزواجقددرز و باددواحادد ضز تطدد  زواشددج  ألز  سدد ئ
 اياددألزتغطاددألززسدد يق لز و بوبتزواح لددألز اددتزواتدديهانز  اهدد ،زواهدد زوادد يزلعددرزلدد   تزواتدديهانزأهدد جزهعلدد أل

فدد زه ولهددألززألزيواتدديهانيواقدد وجانزواج فدد ض،ز ههدد زسدد  بز  ددتزجلدد  ز وجتلدد  ز سددا ز دد هزواهخدد ط ز فددقزأح دد ج
  دتزتحقادقزقد ج نزوا دبوبزوا ياد ضزجتالدألزاتلهاعهد ز دببز ياد زلدبولزهدنزواخطد  ززب ه ه زواهعتهزواخط  

ههد زسد  بز  دتززخسد  ضزوايع ادألز واخسد  ضزواهت قعدألواهتل يهأل،زحادثزأشديحتز جد كزبقدألزفد زواتقدبا زيدانزوا
زف ضزقسطزث يتزهحببزهقبه ل.

ز  
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 المبحث األول
زوالمفهوم التأمين بين النشأة

تخ دد زهددنز دد و ثز هخدد ط زتشددا زوإلجسدد ن،ز هددعزتطدد  زحادد ضزوإلجسدد نز تعددببز لددكزأنزواحادد ضز ز
  هزواهخ ط زأشيتزاسدتحارز  دتزوايد بز حدبهزتحه هد زجظد ولزاحلههد ز ت  اايهد ،زاد وزت لدهزوإلجسد نزا يحدثز
 دددنزجددد مزهدددنزواتلددد هنزياجدددهز يدددانزوافددد وبزواهع لدددانزادددجي زواهخددد ط زيهدددب زحه ادددألزوالهادددعزهدددنز ددد هز

احه اددألزهددنزواهخدد ط زواحه اددألزهددنزآث   دد ز جت ئلهدد زواتدد زتددجع  ز  ددتزحادد ضزوإلجسدد نزواهخدد ط ،ز جعجدد زي 
واد يزز ج زظه تزوا لدهزوا ادتزا تديهانز،ز هن2و لته  األز فع ااتهزو قتش باألز ح اتهزواجيساألز هعج ا ته

 وزواهيحدثزاد وزسدجح  رزفد ز د،ز9اق جز  تزف د ضزيوسدتيبورزواخسد  ضزوا ياد ضزواهت قعدألزيخسد  ضزيسداطألزهؤ دبضي
زواتط قز اتزجليضزواتيهانز هيه هه.

 The emergence of insurance أواًل: نشأة التأمين:
نز ادتزيرزجليزقدباه لزهدعزف د ضزواتعد  نز تطد  زيتقدبجزحاد ضزوإلجسد زحباثزواعهبزاجزا نزواتيهانزجل ط لز

هانزهددنزلددع  زي  اهدد زوآلنزفدد ز شدد ج زواحددباث،زحاددثزجلدديتزف دد ضزواتددأنز شددرز اددتزواشدد  ضزواتدد ز دد ز
هدنززأ زت حدقزيهد زاه  دهاهد زي وتدهزفت  ثدهزواعطدرز واع  دألزواي بزيل   ضزوا ق األزهنزواخط  زوات زاتع ضز

وات  ز واخس  ض،ز   جزأجدهزهدنزواشدع زفد زوا وقدعزتيشدارزواتديهانزيشد  ضزق طعدألزحادثزأنزأش رز  ا   ز
ف د ضزواتعد  نزفد زب ةزواخطد زجلديتزز  زأن ززهز زاه دنزتحبادب  ز  دتز لدهزوابقدألت  اخزظه  هز ه د نزجلديت

هددعز  بضزواتدد  اخزيهددب زواحه اددألزهددنزواخطدد  ز اددا زسددعا لز  وةزوادد يت،زحاددثز  فددتزواهلتهعدد تزوايلدد األز
 ادكززاحباثدألزواهع  فدألزفد ز قتجد زواح لد جظ جزواتيهانزهج زواعش  زوا اتزيش  ضزيبوئاألز ادا زي اشد  ضزو

ادد ضزيسدداطألز زتتعددب زسددبزوحتا ل تددهزواا هاددألز والدد   األ،زأنزوإلجسدد نزفدد زواعشدد  زوا اددتز دد نزاعددا زح
ز.8 ف ز  وزوإلط  ز  جتزواهلتهع تزوايل األزت ف زوحتا ل ته ز فق لزاي  ضزواتع  نزوايبوئ 

تلدد  زواشددانزواقددبوهتز اددتزت  اددعزحهدد  تززالدد ة هددنزشدد  زواتدديهانزواتدد ز  فتهدد زواعشدد  زوا اددتز
   ز وحدبز  ادكزتخيايد لز تالفاد لزاحدبضز حلدجزواخطد ،ز قدبز  جدتزيل ئعهجزيد اق و  زيدب لزهدنزت  ا  د زفد زقد

حاددثزاعتيدد زواقدد ضزوال وفدد ززواقدد  ضزوايح اددألزهع  فددألزا تلدد  زوإل دد اقاانزفدد زواقدد نزوا ويددعزقيددرزواهدداالب،
وايحددد ي)زواقددد ضزيددد  نزواسدددياجأل(زهدددنزأ رزطددد قزواتددديهانز أقدددبهه ،زفيه لددد ز ددد هزواط اقدددألز ددد نزشددد ح ز
واسياجألزاقت ضزهنزأشح  ز ؤ  زواه ورزيه زاع برزقاهألزواسياجألز حه اته زيي ئبضزه تيعدألزلدبول،زفدي وزهد ز

يسددالجز اددتزه فدديزوا شدد رز بزواهقتدد ضز اددتززيددبأتزوا ح ددألزوايح اددألز  شدد تزوايلدد  ألزهددعزواسددياجألزواج ق ددأل

                                                           
7Williams J.C. and Heins R.M,Risk Management And Insurance, Newyork: MC Graw- Hill, 1964, p2 

 10-9ص -مرجع سابق -عز، عادل عبد الحميد8
-2005-اإلسااكندرية -المكتااب الجااامعي الحااديث-التااأمين التجاااري والتااأمين اإلساا مي: بااين النظريااة والتطبيااق-مختااار، نعمااات محمااد9

 24ص
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واهق ضزواق ضزهعزف وئبز  ااألزأه ز  وز  قدتزواسدياجألز وايلد  ألزأثجد ةزوا ح دألزفدينزواهقتد ضز زاد بزلدائ لز
،ز هنزواث يتزت  اخا لزأنزوإل  اقزقبز  ف وز  هزواط اقدألزفد زواقد نزوا ويدعز12 اتزواهق ضز تي أز هتهزتل  ه
فددد زب رزوايحددد زوايددداضزواهت سدددطزحتدددتزجق هددد زوا  هيددد  با نز  دددجزقددد جزسددد ج وزقيدددرزواهددداالبز ظ دددتزهجتلددد ضز

،ز فد زواعشد ز11له ا ز اط اا ز اتزيالبزأ  ي ز يش  ضزخ شألزوج  ت وزهجتش زواق نزواث اثز ل زهداالبي
نز  جددتزواقاهددألز جبئدد ز وا  هدد ج ز  جددتزبفعدد تزواحادد ضزهع  فددألز   جددتزقاهتهدد زتقددب زاإ دد وضزواقلدد ئاألز و 

ز ز ادد زهيجدد ز  ددتزوإلحشدد ةوت،ز فدد ز اددكزواعشدد زأالدد لز  جددتزت لددبزلهعادد تزاددبفنزواهدد تتهلدد بزتقددبا
 ا دددنزو لدددت و  تزفددد زت دددكزوالهعاددد تزادددجزت دددنزهيجادددألز  دددتزهع فدددألززيغددد ضزتحهدددرزه وسددداجزوا فددد ضز وادددبفن

ز.12هعب تزوا ف ض
نزأخطد  زقدبز هعزوجتل  زواتي برزواتل  يز يل رزتل   ز رزوات قع ت،ز ه زحه تهزواتل  ضزوايح األزه

زهه  سددألزواتددديهانز تتسددي زفدد زخسددد ئ زف بحددأل،ز دددرز دد وزسددد  بز  ددتزويتدددبومز قددبزواتددديهانز جظ هدده،زيادددبزأن 
زيبواددألزواقدد نزواث اددثز لدد ز وايحدد يز  جددتز زتخدد لز ددنزواهيدد ب وتزواي باددألزواهحلددأل،ز أيز دد نزواهدد زفددين 

،ز13اط ااألز وإلسدي جاألز واي تغ اادأل فت ضزواق نزوا ويعز ل زلهبتزح  ألزجلاطألزا تيهانزوايح يزف زواهبنزوإل
 ظددرزواهدد ز دد اكزحتددتزواقدد نزواخدد ه ز لدد زهدداالبيزحاددثز دد  زواتدديهانزوايحدد يزيث يددهزوالباددبز ددي رز

،زثددجزتطدد  تز ه ادد تزواتدديهانزيعددبز اددكزاتلددهرزواهخدد ط زواي اددأل،ز اعتيدد زواقدد نز14أجدد ومزواتدديهانزواهجظهددأل
،زفظهد تز تز لهزواخش  زواتيهانزلدبزواح ادق واس يعز ل زجقطألزوايبواألزف زهه  سألزواتيهانزواي يز ز

ز ه اددد تز ددد هزواه  تددد ز  جدددتزلددد ي لزهدددنزز11واهههدددألز ددد هه  تددد زا هتلددد  انزهدددنزواح وئدددقز ت ادددتز   زأن 
زهشدب زوزتديهانزيهيه ههد زوايجد ز واقد ج ج زوإل  ج تزو لته  األزأ ثد زهدنز  جهد ز ه اد ت ا شدابز ادكزان 

زج تزواهقبهألزهنزواهائد تزواح  هادأل، واهس  بوتزواخ شألز وإل  زهنزواهجتزواه ا زاه هزواه  ت ز  نزايت 
حش ئا لز ز.14 اجزت نزهس  هألزواهجتسيانز   ز ه األزلئا ألز زت قتز اتزقسطزواتيهانزواهحس  ز ا لا لز و 

ثد هنز لد ،ز هعزتط  زواحا ضزو قتش باألزفقبزتغا ز  وزوا وقعزهج زجه األزواجش زوا رزهنزواق نزوا
 اتهد زواتديهانزلدبزخطد زواح ادقزهدنزهانزهتخششدألز هجظهدألزفجاد لز   هاد لز ل   تزتيحاثزأشيتز ج كز

زي  ضز اتزي ق زب رزأ  ي ز أه ا  .لرزواحه األزوا  ه ألزا هجلآتزواشج  األز واتل  األ،ز يعب  زوجتق تزواأ

                                                           
 أنظر في :10

 26ص -مرجع سابق -ات محمدمختار، نعم
 14ص -1999/2000-دمشق -الجمعية التعاونية للطباعة -التأمين في سورية بين النظرية والتطبيق -عبد هللا، أمين

 20ص -المرجع السابق -عبد هللا، أمين11
 14ص -1964 -الطبعة الثانية -دار المعارف -مقدمة التأمين -طلبة، ص ح الدين12

 11ص -مرجع سابق -إبراةيمعبد ربا، إبراةيم علي 
13Mill, Pierre: Lesorigines du contrat d assurance, 1960, p.10 

 14ص -2008 -مطابع اإلدار  السياسية -التأمين: التطورات التشريعية والعملية لصناعة التأمين في سورية -عبد هللا، أمين14
15Fauque: Maurice, less assurance, paris, 1965, P.5 
16Hermard: Theorie et pratique des assurances terrestre .paris, 1924, p.35 
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،زلهبزواق نزوات سعز ل ز واقد نزواعلد انزقيد ضزج  ادألزه   دألزفد زتطد  زأ هد رزواتديهانز وجتلد  ه قبز
فت سعزواتي برزواتل  يز و قتش بيز تط  ز سد ئطزواجقدرز طد قزواه وشدالتز واتقدبجزوايجد زواهتالحدقزأب ز
 اتزو با بزواتديهانز وجتلد  هزفد زلدتتزواهلد  ت،زف د نزويتدبومزشد  زلبادبضزا تديهانز  دتزهخد ط زادجزت دنز

تددديهانزلدددبزواحددد وبثزهع  فدددألزاغ ادددألز ادددكزوا قدددت،زفظهددد زواتددديهانزلدددبزخطددد زواسددد قألز واتددديهانزوالددد يز وا
والخشددداألز واتددديهانزهدددنزهخددد ط زوسدددتعه رزواط قددددألزوا  ادددألزاإ ددد وضزواسددد هاألز تددديهانزهخددد ط زواقهدددد  ز

،ز يعدبز ادكزت وادتزقد وجانزواتيهاجد تزو لته  ادألزي اشدب  زفد ز19 واتيهانز  تزوا  ولز وا  بز12واشج  األ
و تلد  زأسدد   زتديهانزواسدا  وتز دد جز،ز هدنزثددجزتدجز18 درزهدنزواجهسد ز واهلدد ز  ا  هد زهدنزواددب رزوا  يادأل

،ز قبز و  ز  وزواتط  زوا يا زف زجظ جزواتيهانزتط  ولزآخ زف زواتجظاجزواتلد اع ز واد يزيدبأزفد ز182122
زهثرزس اس وز ف جس .زأ رزواه زف زيعضزواب رزوا  ياأل

ااهدد زيددرزأشدديتزهددنزوا سدد ئرزواتدد زت لدديز زتدديهانز  ددتزتغطاددألزواخطدد  زوالباددبض اددجزاقتشدد زتطدد  زوا
 د جزهد ا  زهؤسسد تزواب األزفد ز طد  زوالده ج تزو لته  ادألزهدنزخدالرز جلد ةزواتديهانزو لتهد   زواد يزا ز

ز لزواعهددرزي اتدديهانز  ددتز هدد اهجز هجتسددياهجزلددبز شدد ي تزواعهددرز واهدد ضز واعلدد ز والدداخ خألز وا فدد ض،ز أادد
ز،21انزيشدد  ضز ادد زهسددي قأل دد نزواهدد زفددينز  وهددرزواع اهددألزفدد زوا وقددعزأبتز اددتزو بادد بزواح لددألز اددتزواتدديه

 واتطدد  زواهسددته ززواحددباثي لدده زواعشدد زواتدديهانزاواادد جزواق بهددألزستلددهبز  ددتز  بضزأجدد ومزلباددبضزهددنز ز
زا هلتهع.

ز

 ز

                                                           
 68ص -2011 -مصر -دار الكتب القانونية -التأمين:أحكاما وأسسا -عبد هللا، باسم محمد صالح17
 38ص -2001 -زائرجامعة الج -رسالة ماجستير -دور نشاط التأمين في التنمية اادتصادية، دراسة حالة الجزائر -أداسم، نوال18
 41-40ص -مرجع سابق -أساسيات التأمين بمفهومها النظري والتطبيقي -ناصر، محمد جودت19
 15ص -مرجع سابق -التامين في سورية بين النظرية والتطبيق -عبد هللا، أمين20
 69ص -مرجع سابق -التأمين: أحكاما وأسسا -عبد هللا، باسم محمد صالح 21
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 concept of insurance ثانيًا: مفهوم التأمين:
ز خددتال زأجد ومزواتدديهانزهددنزج حاددألزجظدد ولززتع ادد زلدد هرز هحددببزا تديهانز ه هدد لزادجزاددتجزوا شدد رز ادتز

  ختال زواس ز واهي بتز وا   نزوات زاقد جز  اهد ز درزجد مزهدنزأجد ومزواتديهانزهدنزج حادألزث جادأل،ز أالد لز
 خددددتال زوايئدددد تزواق ئهددددألز  ددددتزواتع ادددد ز   لدددده زهجددددهزسدددد وةز دددد ج وزقدددد ج جاانزأ زوقتشدددد باانزأ ز تدددد  ز

 قدبزواتديهانز  سدا ألززهتخششانزف زهل رزواتيهانزهنزج حادألزث اثدأل،زفياجهد زا  د زواقد ج جا نز  دتزتع اد 
هشدد حألزواتدد زتعدد بزق ج جاددألزا تع قددبزحاددثزايددب زو  تهدد جز جدد زيدديط و ز قددبزواتدديهانز تعهددبوتز ددرزطدد  ز وا

ا   زو قتش با نز  تز ظه  زواجد وح زو قتشد باألز وا ا لداألزواتد زا ت د ز  اهد زجظد جزز،  اهزهنزواتع قب
هعدهزهدنزواسدهرزواتع هدرز لدألزواخطد ز ادتزحدبزاشديتزواتديهانزهثدرزقد ج نزوا دبوبزوا ياد ضز أثد هزفد زتق ادرزب

ي إللدد فألز ادتزوات  اد ز  ددتزواقد وجانزوإلحشد ئاألزواخ شددألزي اهت سدط تزي اجسديألزا هله  دد تززهدعزواخطد  
واهتل يهأل،زياجه زاخت  زواهد ز جدبز  تد  زواتديهانزيد ختال زلجسدا تهجزجظد ولز خدتال زوايائدألزواتد زاخدبهه ز

 جدبز لدعززاجهدجزحد  ا وزل وزفادهزتعد  ايهجزهدنزج حادألزث جادألواعشد زواد يز د ازواتيهانزهنزج حاألز ي ختال 
ز.22تع  ايهجزهل  وضزواعش زوا يزاعال نزفاه

 تع ا زواتيهانزاغأل: (1

 اقد رزآهجدهززرزواخد  ،زفد اهنزلدبزواخد  ز جقالدهواتيهانزاغألز  زهدنزواهدنزأيزو طهئجد نز   و
ز.24تع اتزي آهجهجزهنزخ  ي،ز هجهزق اهز23  تزوال ةزتيهاج لزأيزلهجهزله ج لز

 تعجدد زتحقاددقززInsurance و ج  ادد يزAssurance واتدديهانزوشددطال ز  يدد زاق يددرزو شددطال زواي جسدد 
 هدددددنز ددددد وزوا يدددددظزوالجيددددد زواي جسددددد زأ زز،Security ي  ج  ا ادددددألSecuriteواهددددد ن،ز واهددددد نزي اي جسددددداألز

ع هاددألز جددبج ،ز قددبزظهدد تزأحا جدد لزفدد زو ج  ادد يزبخ ددتز  هددألز)سدد   ض(زأ )سدد   ت ه(ز اددتزيعددضزوا هلدد تزوا
ز.21 ج  انزيعضزوا ت زأ زوايت   زواهتع قألزي اتيهانزف ز  وزواعش 

 هان:تع ا زواق ج نزا تي (2

هدنزواقد ج نزواهدبج زواسد  يز هد زا د :زيواتديهانز قدبزز213هانزفد زواهد بضز زواهل مزواس  يزواتي   ز
هي غد لزهدنززسدتيابزواد يزولدت طزواتديهانزاشد احهاها ت جزواهؤهنزيهقتل هزأنزادؤبيز ادتزواهدؤهنزادهزأ ز ادتزو

 زز بثزأ زتحقددقزواخطدد زواهيددانزي اعقددبواهدد رزأ ز ادد وبولزه تيدد زأ زأيز دد ضزهدد ا زآخدد زفدد زح اددألز قدد مزواحدد
  د وزاتطد يقزهدعزواتع اد زواد يزلد ةزز،ياألزأخ  زاؤباهد زواهدؤهنزادهزا هدؤهن اكزاق ةزقسطزأ زأيزبفعألزه ا

 هدعزهد ز  بزفد ززهدنزواقد ج نزواهدبج زوا ايد ز242بضز هدعزواهد زواهبج زواهش يهنزواق ج نزز242 بضف زواه

                                                           
 64-63ص -2005/2006 -الدار الجامعية -جامعة اإلسكندرية -مبادئ التأمين -راةيمعبد ربا، إبراةيم علي إب22
 5ص -1976 -لبنان -بيروت -دار النهاة العربية -أصول التأمين البري الخاص -يحيى، عبد الودود23
 3اآلية  -سور  دريش24
 33ص -2001 -الطبعة ارولى -دمشق -لمدار الق -الخطر والتأمين: ةل التأمين التجاري جائز شرعا   -المصري، رفيق يونس25
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هددنز223بضز هددعزتع ادد زواهلدد مزوا دد ات زاعقددبزواتدديهانزفدد زواهدد ز893واهددبج زواع وقدد زفدد زواهدد بضززواقدد ج ن
،زياجهدد ز41824 هدد زاتطدد يقزهددعزهدد زلدد ةزفدد زواقدد ج نزواهددبج زوال وئدد يزفدد زواهدد بضززواقدد ج نزواهددبج زوا دد ات 

هجددهز هدد زز1224/1قدد ج نزواهعدد هالتزواهبجاددألزاب اددألزوإلهدد  وتزواع ياددألزواهتحددبضزواتدديهانزفدد زواهدد بضز دد  ز
 يهقتلدد هززواخطدد  زأ زواحدد وبثزواهددؤهنزهجهدد زا دد :يز قددبزاتعدد  نزفاددهزواهددؤهنزاهددجز واهددؤهنز  ددتزه ولهددأل

 ز قدد مزواحدد بثزاددبفعزواهددؤهنزاددهز اددتزواهددؤهنزهي غدد لزهحددببولزأ زأقسدد طزب  اددأل،ز فدد زح اددألزتحقددقزواخطدد زأ
واهيانزف زواعقبزابفعزواهؤهنز اتزواهؤهنزاهزأ زواهستيابزوا يزولت طزواتيهانزاش احهزهي غد لزهدنزواهد رزأ ز

ز22 ا وبولزه تي لزأ زأيزحقزه ا زآخ .ي
 قبز   زواهل مزواه ا  ز قبزواتيهانز ه زا  :ز  زواعقبزوا يز فق لزاهز يهق يرزقسطزهتيقز  ادهزاتعهدبز

ز29يتع اضزوآلخ انز نزخس  ضزف زح بثزهعانزج تجز نزخط زهعان.زأحبزواط و 
 ادجززواق ج جاألزيدانزط فد ز قدبزواتديهانز    وز  تز ي و زواعالقألزواهل  انهنز  هزواتع  ا زجلبزأنز

 واهتهث ألزفد زواتعد  نزيدانزز ا هزهنز ه ا تزوا   نز واهق ه ضاهته وزي اج وح زوايجاألزا تيهانزوات زتها هز نز
ز28هجانز خل مز ه األزواتيهانزاق وجانزوإلحش ة.واهستي

زفاه زا  زأ جز  هزواتع  ا :زتع ا ز ل رزو قتش بزا تيهان: (3
زواي بزوا يزولت  زتيهاج لزلدبزواح ادقز  دتزهجد رزاهت  دهزايلدرزتحهدرواتيهانزيق اه:يزFriedmanاع  ز

وحتهدد رزلددعا زاخسدد  ضزه ااددألز(زيددب لزهددنزأنزايقددتزهحددتهاللزخ اطدد لزهددنزقسددطزواتدديهانخسدد  ضزه ااددألزهؤ ددبضز)
ح اددألزواتي ددبزهددنزز(ز وحتهدد رز يادد زيددينز زاخسدد زلددائ ل،ز  اددكزيهعجددتزأجددهزايلددرقاهددألزواهجدد رزيي ه دده)ز يادد ض

ز.يح األز بجزواتي ب
   ضز دبجزواتي دبزأ زواتق ادرزهجهد ز تح ادرزوالهدرزيق اه:يواتيهانزاستهب زوستئشد رزظدزPreffer ه زاع فهز
ز.ي أ زواحبزهنزواخطز اتزهع فأل
  اكزاجهزاقد جزيتلهادعزأ دبوبز  فادألزهدنزز ز هرزهنزأ ه رزواتجظاجز وإلبو ض يق اه:ي Knightياجه ز  فهز

 تشد ا زاهيدبأزوسدتيع بز دبجزواتي دبز  ادكزز لألز بجزواتي بز اتزحدبزه  د  زفادهواح  تزواهتل يهألزاتق ارزب
ز32.يي اتع هرزهعزهله  ألزهنزواح  تزيب لزهنزواتع هرزهعزح  تزهجي بض

                                                           
 3ص -2006 -الجزائر -دار بلقيس -نظام التأمينات -ديدان، مولود26
 أنظر في :27

 39ص -2003 -بيروت -الطبعة ارولى -منشورات الحلبي الحقودية -عقد التأمين:حقيقتا ومشروعيتا -السيد، عبد الهادي
 17ص -2011 -مصر -دار الكتب القانونية -ساالتأمين:أحكاما وأس -عبد هللا، باسم محمد صالح

 61ص -2010 -مصر -دار شتات للنشر -دور التأمين في مواجهة مخاطر ارعمال اإلرةابية -سعد، حمدى أحمد
 54ص -1988 -لبنان -الدار المصرية اللبنانية -الطبعة الثانية -التأمين الدولي -حاتم، سامي عفيفي28
 أنظر في :29

 14ص -2001 -التأمين:دواعده، أسسا الفنية والمبادئ العامة لعقد التأمين، منشأ  المعارف باإلسكندرية -الرحيم عبد هللا، فتحي عبد
 4ص -1992 -دار النهاة العربية -عقد التأمين -المهدي، نزيا

 54-53ص -مرجع سابق -التأمين الدولي -حاتم، سامي عفيف30
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هلددد   ألزواهلهددد مز  دددرزفددد زتحهدددرزوالددد  زواددد يزاشدددا زيعدددضزواتددديهانزاعج :يزSmith حسددد زهيهددد جز
ز31أف وبه.ي

 تع ا ز ت  زواتيهان: (4

  زواديعضزفادز  ايهجزا تيهانزييي و زواهدب زهجده،و تجزوا ت  زواهتخششانزف زهل رزواتيهانزف زتع
زتديهانز د زتعد اضزوايد بز دنزواخسد  ضف زحانزا  زوايعضزوآلخ زأنز دب زوازأنزا تيهانز ب زولته   

ث اددثزأنز ددب زواتدديهانز دد زتق اددرزظدد   ضز ددبجزواتي ددبز واهسدد  بضز  ددتزوتخدد  زواقدد و وت،زواي اددقزواياجهدد زادد  ز
ز فاه زا  زأ جز  هزواتع  ا :

 دد   زب. دد برز يددبزواحهاددبز دد زواتدديهانزيق ادده:يزواتدديهانزاهددب ز اددتزحه اددألزوافدد وبز واهائدد تزهددنزواخسدد ئ ز
واج لئألزهنزتحققزواخط  زواهحته ألزواحب ثزهستقياللز تسي زخس ئ زاه نزقا سه زه باد لز  زبخدرزواه باألز

ز32إل وبضزواف وبز واهائ تزف زحب ثه .ي
 يدد اكزاسددتيبرزواتي ددبززعتهددبز  ددتزتلهاددعزواهخدد ط يق ادده:يزواتدديهانزهلدد  مزولتهدد   زاز Kulp هدد ز  فدده

 قدبزاسدتيابزهدنزهع فدألزوإلحشد ئاانزأ وا ا لداانزز زا د ن زأزبزا  نز هاللزتل  ا لزهحرز بجزواتي ب،زفه زق
ز قبز زاستياب،ز ا جهزبوئه لزهل  مزاعتهبز  تزهيبأزتلهاعزواهخ ط .ي

ز33يق اه:يزواتيهانز سا ألزاجقرز  ةزتحهرزواخط ز اتزألخ  زأ ز ائ تزهتخششأل.يزJohn   فهز
ز34،إلحدالرزواتي دبزهحدرز دبجزواتي دبز دنزط ادقزتلهادعزواخطد  ز زاع  زواتديهانزييجدهزهلد  مزلهد    ه
ييجهز ه األزفجاألزت و اه ز ائألزهههته زلهعزأ ي ز ببزهه دنزهدنزواهخد ط زواهتلد يهألز تحهدرززأال لزاع  ز ز

 هدد زاعدد  زييجددهز سددا ألزاتعدد اضزوايدد بز ددنز،ز31تيعتهدد ز ددنزط اددقزواهق شددألزياجهدد زطيقدد لزاقدد وجانزوإلحشدد ة
  اددكزي وسددطألزت  اددعز دد هزواخسدد  ضز  ددتزهله  ددألززتحددرزيددهزجتالددألز قدد مزخطدد زهعددانزواتدد واخسدد  ضزواه ااددألز

،ز ه زاعد  زواتديهانز34 يا ضزهنزواف وبزا  ج نزلهاعهجزهع لانزاه وزواخط ز  اكزيهقتلتزوتي قزس يق
ييجهز ه األزتسعتز اتزت  اعزواخط ز  تزأ ي ز ببزهه نزهنزواف وبزهق يرزهي دغزهعدانزابفعدهزواهدؤهنزادهز

واهدؤهنزواد يزاقدد جزيدب  هزيتحهدرزجتد ئجزواخطدد زهق يدرزواقسد طزواتد زالهعهدد زحادثزادبفعزتع الد لز ددنزز ادت

                                                           
 16ص -مرجع سابق -وأسساالتأمين: أحكاما  -عبد هللا، باسم محمد صالح31
 11ص -1981 -بيروت -دار النهاة العربية -مبادئ التأمين -عز، عادل عبد الحميد32

 109ص -2001/2002 -جامعة القاةر  -ارصول العلمية والعملية للخطر والتأمين -محمد، ناةد عبد الحميد -أحمد، شاكر علي
 55ص -مرجع سابق -التأمين الدولي -حاتم، سامي عفيفي33
 5ص -1988 -القاةر  -دار الكتاب الجامعي -التأمين اإلس مي -عبده، عبد المطلب34
 92ص -1980 -مكتبة النهاة العربية -القاةر  -الخطر والتأمين -عبد هللا، س مة35
جامعااة  -رسااالة ماجساتير -أثاار دخاول شاركات التااأمين الخاصاة علاى تطااور المناتف التاأميني فااي الساوق الساورية -الخاوري، ميشالين36

 26ص -2011 -دمشق
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وال و زأ زواخس ئ زوات زت حقزي اهؤهنزاه،ز   وزواهدؤهنز د زواد يزاتحهدرزيدب  هزهله  دألزهدنزواخطد  ز
ز.32اق جزييل وةزواهق شألز  اه زطيق لزاق وجانزوإلحش ة

هز واطد  زواثد ج ز د زلد  ألزواطد  زوا رز د زواهدؤهنزادزهدجظجزيدانزطد فانزييجدهزوتيد قواتديهانزاع  زز ه 
 يه ل ز  وزو تي قزاتجزتح ارزواخط زواهع ضزاهزواطد  زوا رز ادتزواطد  زواثد ج زهق يدرزبفدعززواتيهان

هي دغزهحسد  زيدد اط قزوإلحشد ئاألز وا ا لدداألزاه  دنزهددنزتغطادألزواخسدد  ضزواهحته دألز واق ي ددألزا قاد  زواهدد بيز
ل ئا ل،ز   وزاعج زأنزلد  ألزواتديهانزهق يدرزحشد اه ز  دتزهي دغزهدنزواهدؤهنزادهزه ت هدألزيد اتع اضزز  ا لزأ 

ز39 نز  فألزواخس ئ زوات زاتع ضزاه زواهؤهنزاهز وا و بضزف ز قبزواتيهان.
 هنزلهألزأخ  ز د زتشد  زقد ج ج زاجلدبز ويطدألززتيهانزاتش زييجهزجظ جزفج زهنزلهألوا نزجظ جز

تع قباددألزيددانزط فاددده،زادد وزحسدد زتقدددبا ج زالدد زأنزا دد نز جددد كزتع ايدد لزاهيهدد جزواتددديهانزاتشدد زي اعه هادددألز
ل وجددد ز ايددد  زوازألزواخطددد زواددد يزاغطاددده والددده ااألز اجطيدددقز  دددتزلهادددعزشددد  زواتددديهانزأيز  جدددتزشددداغ

 ه اددألز زواددب ت  زهحهددبز  دد ز  فددألزا تدديهانزفهدد زادد  زأجددهزع اددجدد لتزتجدد ز،ز ادد وزفيجواق ج جادألز وايجاددألزا تدديهان
فجاددألزت و اهدد ز ائدد تزهجظهددألزهههتهدد زلهددعزأ يدد ز ددببزهه ددنزهددنزواهخدد ط زواهتلدد يهألز تحهددرزتيعتهدد ز ددنز

هددنزاعاجددهزح اددألززط اددقزواهق شددألزياجهدد ز فقدد لزاقدد وجانزوإلحشدد ة،ز هددنزهقتلددتز اددكزحشدد رزواهددؤهنزاددهزأ 
ضزهد ا زابفعدهزواهدؤهنزفد زهق يدرز فد ةزواهدؤهنزادهزي اقسد طزواهتيدقزتحققزواخطد زواهدؤهنزهجدهز  دتز د ز

ز38  اه زف ز ثاقألزواتيهان.
اددؤبيز اددتزواهددؤهنزاددهزأ زا هسددتيابزز قددبزا تدد جزواهددؤهنزيهقتلدد هزأن جعدد  زواتدديهانزهددنز لهددألزجظ جدد زييجددهز

اد زقسدطزأ زأيزأيز د ضزهد ا زآخد ز  ادكزجظزهي غ لزهنزواه رزأ ز اد وبولزأ وا يزولت طزواتيهانزاش احهز
،ز تقدد جزيددهزهؤسسدد تزهتخششددألزتعتهددبز  ددتزو سددتي بضزهددنزقدد وجانزبفعددألزه ااددألزاؤباهدد زواهددؤهنزاددهزا هددؤهن
زحبابزواقس طزيغ األزتحقاقزوا يت.وإلحش ةزف زواهق شألزيانزواخط  ز ت

ز  

                                                           
جامعاة  -رساالة ماجساتير -التأمين ومخاطره في شركات التأمين الجزائرية في ظل اإلص حات اادتصادية الجزائرية -لعلمي، فاطمة37

 11ص -2008/2009 -دمشق
 49ص -1997 -نشردار الحاار  للطباعة وال -مبادئ التأمين بين ارسس النظرية  والحاات التطبيقية -جباعي، محمد معروف38
 11ص -1950 -الطبعة الثانية -القاةر  -شرح القانون المدني في التأمين والعقود الصغير  -عرفة، محمد علي39
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 المبحث الثاني
 أسس التأمين، أنواعه، عناصره، ووسائل توازنه

 Institutionalize of Insurance أواًل: أسس التأمين
زا تديهانو قتشد بيزهان،زفهجهجزهنز   ز  تزواسد  زف زيا نزتحبابزأس زواتيوخت  زواهختش نز

ياجهد زاد  زطد  زث ادثزأنزواتديهانز ه ادألزفجادألز ا  د ز  دتززهاني هجهجزهنز   ز  تزواس  زواق ج ج زا ت
زواس  زوايج .

 40األساس االقتصادي للتأمين: .1
فهددجهجززيد وزحدد رزهيهد جزواهعادد  زو قتشد بيوايد حثانزوخت زأن ززواسدد  ز  دتزجظدد اتان،ز   ززاعتهدبز د و

زهنزا لعهز اتزف  ضزواح لألز هجهجزهنزا لعهز اتزف  ضزواله ن.
 زواتيهاز زنزج تجز نزواح لدألزا حه ادألز واهدنجظ األزواتيهانز واح لأل:زا   زأشح  ز  هزواجظ األز  تزأن 

زأيزخطدد زهحتهددرزوا  قدد مزفدد زواهسددتقيرزاددبفعزوإلجسدد نز اددتزحه اددألزجيسددهز ههت   تددهزهجدده،زفهدد هز  اددكزان 
واجظ األزتهت  زي  جه زتيس ز  فألزأج ومزواتيهانزهنزوال و زحاثزت لبزواح لألزا حه ادألزهدنزخطد زهعدان،ز

 اد زه جعدألزاجهد ز زز،زفهد   اه زأجه ز اد زه جعدألز ل هعدأل ه زأجه زتيس ز  اياألزأج ومزواتيهان،زا نزاؤخ ز
  اد زل هعدألزاجهد ز زتحداطزي درزأجد ومزواتديهانزحادثززجظهدألزأخد  زفد زجط قهد ز اد زواتديهانهجعزبخد رزأت

 ت لبزيعضزأج ومزواتيهانز زاجطيقز  اه زهعا  زواح لألزوا يزيجاتز  اهز  هزواجظ األ.

 زواخطددد زاسدددي زاتجسددد نزح ادددألز دددبجز جظ ادددألزواتددديهانز والددده ن:زاعتهدددبزأشدددح  ز ددد هزواجظ ادددألز  دددتزأن 
،ز واتدديهانز دد زوادد يزاحقددقزهددنزواج حاددألزاددهزوقتشدد باألزتتهثددرزفدد زتهباددبزواه  دد زواهدد ا ز و قتشدد بيلدده نز

جهدد ز زتتشددب زايادد نزأسدد  زواه باددألزلدده ج لزاهدد وزواه  دد زو قتشدد بيزواههددبب،ز اؤخدد ز  ددتز دد هزواجظ اددألزأ
زهعادد  زوالدده نزوادد يزتقدد جز  اددهز دد هزواجظ اددألزاددا ز   زجتالددألزهددنزوازواتدديهان واتدد زات تدد ززجتدد ئج  اددكزان 

 هنزثجز زاش تزأس سد لزاده،ز اد بضز دنز ادكزفدينزوالده نز زاقتشد ز  دتزواتديهانزز  اه زه ل مزواتيهان
 فقطزحاثزتحققزأجظهألزأخ  زاإف وبز  هزواخ شاألزب نزأنزاط قز  اه زشيألزواتيهان.

  

                                                           
 أنظر في:40

 106ص -1993 -بيروت -دار العواصم المتحد  -التأمين وأحكاما -بن ثنيان، سليمان
جامعااة  -رسااالة ماجسااتير -كفااا   اردا  فااي المتسسااات السااوريةتسااويق الخاادمات التأمينيااة ودوره فااي تحسااين  -الحسااين، روا محمااد

 33ص -2010 -دمشق

 -رساالة ماجساتير -سورية -المعهد العالي إلدار  ارعمال -أثر التشريعات الحكومية على نشاط التأمين في سورية -عطار، محمد ط ل
 27ص -2011
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 41األساس القانوني للتأمين: .2

زأسددد  زواتدددي  ا دددنزوخت يددد وزفددد ز ايادددألزتحبادددبززقددد ج ج زهحدددضهانز ددد زاددد  زأجشددد  ز ددد وزواهددد   زأن 
واهعادد  زواقدد ج ج زواهعادد  زوادد يزا عتهددبز  ادده،زفياجهدد زادد  زوادديعضزأنزواخطدد زوادد يزاجددتجز جددهزوالدد  ز دد ز

زواتعدد اضزوادد يزابفعددهزواهددؤهنزا هددؤهنزاددهز دد زواهعادد  زواقدد ج ج ززواهحددببزا تدديهان ادد  زوادديعضزوآلخدد زأن 
زا تيهان.

   زواتديهانز يدبزأنزاسدتهب ز شدال زلد  زهحتهدر،ز  زأنززجظ األزواتيهانز وال  :زا  د هزو تلد هزأن 
  د ز زاحقدقز د هزواحه ادألز   ززطد  زواهحته دألزوا قد مزفد زواهسدتقيروات هانز د زجظد جزواحه ادألزهدنزواخ

ز   وز  نزواهب زهجهز شال زوال  زوا يزاسييهزواخط ز اشا ز هألزوإلجس نزواه ااأل،ز   تز ادكزفدين 
ز دد وزواهعادد  ز زاشدد تزأس سدد لزا  فددألزأجدد ومزواتدديهانزوالدد  ز دد زأسدد     اتدديهانززواتدديهان،ز جالحددظزيددين 

 .  تزواحا ض

 ن زز  زواتيهانزادا زوالد  زفد زحدبز وتده،جظ األزواتيهانز واتع اض:زا  زأجش  ز  هزواجظ األزأنزأس ز و 
ز د وززخطد واهؤهنزا هؤهنزادهز جدبز قد مزواأيزواهي غزوا يزابفعهززواهب زهنزواتيهانز  زواتع اض ان 
 اقدددبزواددد يزاجعدددبجزفددد زيعدددضزأجددد ومزواتددديهان،زواتددديهانز  ددد زواخطددد زواتعدد اضزا لدددبزفددد ز  فدددألزأجددد ومز

 دد  ضزوادديعضز دد هزواجظ اددألز  اددكزاجهددجز أ وزأنز دد هزواجظ اددألز زتتيددقزهددعزواطياعددألزواحقاقاددألزاعه اددألز
 .42تق جز  اه واتيهانز   زحه األزوإلجس نزهنزواخط ز   اكز زتتيقزهعزواس زوايجاألزوات ز

 مين:األساس الفني للتأ .3

ز ه ادألزواتدديهانز دد ز ه اددألزفجاددألزتقدد جز  ددتزأسد  زف دد ضزواتعدد  نز واتلدد هنزحتددتزقاددرز واتدديهانزز ن ن 
ز:43  زفنزواتع  ن،ز تحقاقز  وزواتل هنزاقتل زثالثألزأه  ز  

 .واتع  نزيانزواهؤهنزاهج 

 . ل وةزواهق شألزيانزواهخ ط  

 .و ستع جألزيق وجانزوإلحش ة 

اقدد جزواتدديهانز يشدديألزل   اددألز  ددتزواتعدد  نز واهلدد   أل،ز  زيهقتلدد هزالتهددعززواتعدد  نزيددانزواهددؤهنزاهددج: -أ
 ددببز يادد زهددنزوالددخ  زوا دد انزاتهددبب جزخطدد زهعددانزفدد زألخ شددهجزأ زأهدد واهجزأ زفاههدد زهعدد لزاددب ةز دد وز

مزواهلدت كزلدبه،زفهد زأيزأجهجزا  ج نزليهألزا بف زلهألزواي باألزا رزهجهجزاه وزواخط واخط زيب لزهنزواه و
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 28ص -مرجع سابق -أثر التشريعات الحكومية على نشاط التأمين في سورية -ار، محمد ط لعط  
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زواهددؤهنزاددهزفدد زلددخ ز وحددبا دد نزل ادد لز  ولددح لزفدد زواتدديهانزواتيدد با زأ زواتعدد  ج زحاددثزالتهددعزواهددؤهنز ز
 ات اتز بو ضزواتيهانزواهؤهنزاهجزأجيسهجزحاثزاجعبجزف ز  وزواج مزهنزواتيهانزوا ساط،زفهد زتعد  نزهقشد بز

واحشددألزواه ااددألزواتد زتقددعز  ددتز دد تقز ددرزهددجهجززي وتدهزاددتجزهددنزخددالرزوتيدد قزهلهددرزواهدؤهنزاهددجز  ددتزتحباددب
،ز فد زواتديهانزواتلد  يزاتلسدبزهيدبأزواتعد  نز44اه ولهألزآث  زواخط زوا يزاشا زوايعضزهنز  وزواهلهد م

فتحشددرزهددجهجز  ددتزز  زوا سدداطزيددانزواهددؤهنزاهددجزلهاعدد لزيشدد  ضز ادد زهي لدد ضزحاددثزتقدد جزلدد  ألزواتدديهانزيددب
هددنزآثدد  زلدد  ضزهددنزهلهدد مز دد هزواقسدد ط،زفهدد زتعدد  نز ادد ززواقسدد طزواب  اددألز تغطدد زهدد زا حددقزييحددب ج

هقش بزف ز وتهزاتحققزيانزواهؤهنزاهدجزب نزأنزتلهدعزيادجهجزأيز القدألز  جدتزق ج جادألزأجزههجادأل،ز  د وز د ز
نز  ن لد  ألزواتديهان(زواد يز زاه جدهزاتجز  وزواتع  نز دنزط ادقز سداطز)زل   زواتع  نزيانزواهؤهنزاهجز و 

 .41هنز أسه اهزأ زوحتا طا تهزواقا جزيه هزواتغطاأل

  يددبزهددنزوإللدد  ضزأخادد ولز اددتزأنزاهيددبأزواتعدد  نزيددانزواهددؤهنزاهددجزتدديثا ز الدد ي ز  ددتزهعددبرزواعدد ةز
واه ا زوا يزاقعز  تز  تقز رزهؤهنزاه،زف  ه ز  جتزواهس  هألز يا ضز تعببزواهؤهنزاهدجز  هد زق دتزجسديألز

زواح ادألزواتد زاقتشد زواع ةزواه ا زوا يزاقعز  تز د تقز درزهدجهجز واع د ز شدحات،ز يجد ةلز  دتز ادكزفدين 
نزهتع قدبز ادتزواه زفاه ز  تزواتيهانزهنزخط زف بيز حتتزا زت تد ز  دتز د هزواعه ادألزوجتقد رزواخطد زهد

حاددثزايقددتزز قددبزفدد زهدديهنزهددنزواخطدد زواهددؤهنزهجددهفهثددرز دد هزواعه اددألز زتلعددرزواهتعزآخدد ز زتعددبزتيهاجدد لز
واخطدد زييلددرزهادد ضزواتعدد  نززادد  مياجهدد زواتدديهانزز  زهددنزتع قددبزهعددهاخطدد زآخدد ز دد ز  سددزواهتع قددبزهع لدد لز

أيزهددجهجزيددييز دد ةزه قددتززواتدد زتددؤبيز اددتزت  اددعزلدد  هز  ددتز ددببز يادد زهددنزواهسددتيهجانزب نزأنزالددع 
ز44   هز  زواها ضزو لته  األزواعظهتزا تيهان.ز  تز  تقه

تجيادد ولزاهيددبأزواتعدد  نزيدد اهيه جزواسدد يقزاقدد جزواهددؤهنزيتلهاددعزأ يدد ز ددببزز لدد وةزواهق شددألزيددانزواهخدد ط : - 
هه نزهنزواهؤهنزاهجزههنزاتهبب جزهخ ط زهتل يهألزاا  مز  ةز  وزواهخ ط زهنزخدالرز لد وةزهق شدألز

ز  د وزواتعدد اضزهدبزيددبفعزتعد اضزواتدديهانزا هدؤهنزاددهياجهد ،ز ييلدرز دد هزواهق شدألزاددته نزواهدؤهنزهددنزواتع
ز د ةز د وزواخطدد زقدبزايدب زأجدهزاتلد   ز ثاد ولز اجتقددرززهد زابفعدهزواهددؤهنزادهزهدنزأقسد ط،ز   ددتزواد  جزهدنزأن 

  زأج دهزفد زحقاقدألزواهد ز زاتحهدرزواهدؤهنزلدائ لزهدنز د ةز د هزواهخدد ط زز ادتزواهدؤهنزهدنزحادثزواظد   
واهق شدألز هدؤهنز لد وةزيرزاتجزتغطاته زهنزهله مزواقس طزوات زالهعهد زهدنزواهدؤهنزاهدج،ز حتدتزاتاسد زا

 :42 زيبزهنزل  طزال زت وف   ززيانزواهخ ط 
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جدد ومز  دد وزاقتلدد زتقسدداجزواهخدد ط ز اددتزأزهددنزواتعدد برز واتلدد يهزيددانزواهخدد ط أنزا دد نز جدد كزقددب ولز-1- 
ثددجزتقسددجزيعددبز اددكزهددنزحاددثزه لدد  ه ز قاهتهدد ز هددبضزواتدديهانز  اهدد ،ز ا دد جززهتعددببضزهددنزحاددثزطياعتهدد 

هخ ط زوات زتعبزهنزطياعدألز وحدبضز أنزاختد  زهدنزياجهد زأ ث  د ز ا  د لزا هؤهنزأنزالهعزف زشعابز وحبزوا
 ولهدألزأقدرز هزيهانزت قاد لزا خطد  أق ه ز ق   لزفاتسجتزاهز جبئ زتجهاألز شابزواقس طزا ث ضزوا و يانزفد زواتد

الددد زأنز زتلددد يزواهق شدددألز  زيدددانزز هددد زقدددب زهه دددنزهدددنزواتع الددد تز  ددد وز ددد زهيدددبأزوجتقددد ةزواخطددد ،
حادثز زالدد ززهدنزهسدت  ه تزواتديهانز  دتزواحاد ضز  د وزواع هدرزاعدبزهنز جهد زاهدببزهتق  يدألاهدؤزواهخد ط زو

 .اسج يز واتيهانزاعل انزسجألزهثاللزوالهعزيانزواتيهانزاهب زواحا ضز واتيهانزواهؤقتزأ زوات هانزو

 .49أنزا  نز ج كزوستقال لزا  حبوتزواتيهاجاألزيعله ز نزيعض-2- 

ؤهنزتطيادددقز  فادد ل،زأيزأنزا دد نزهددنزوا ثدد ضزيب لددألزاسددتطاعزهعهدد زواهددزأنزا دد نز ددببزواهخدد ط -3- 
حتدددتزادددته نزواهدددؤهنزهدددنزأنزاددد و يزيدددانزواقسددد طزواهبف  دددألز يدددانزواهيددد اغزواتددد ززقددد ج نزوا دددبوبزوا ياددد ض

 سا ت جزيه ز جبزتحققزواخط .

هنز ا زواهه دنزقاد جزواهدؤهنزيعه ادألزواتديهانزهدنز اد زو سدتع جألزيقد وجانززو ستع جألزيق وجانزوإلحش ة:ز -ت
الد ززتع الد تزهدنز شدابزواقسد طزواهحشد أل،زفحتدتزاسدتطاعزواهدؤهنزواعهدرز  دتزتغطادألزوا48وإلحش ة

  اهزأنزاحس زهقبه لز ببزواح وبثزوات زستقعزتيعته ز  تز  وزوا شابز هدب زخط  تهد ،ز  د زفد زسديارز
ةزو حتهدد  تزأيزتحباددبزوايدد  زواهالئهددألزاتحقددقزواخطدد ،زحاددثزاه ددنز  ددتزلدد ئه ز اددكزاسددتعانزييحشدد 

تحبابزواقسطز ي ات ا زتحبابزواحبزوابجتزاإقس طزوات زال زلهعه زهنزواهؤهنزاهجزحتدتزاتحقدقزوا شدابز
 تيد  زأنزيع وهدرزوإلحشد ةز يسد  زا تديهانزييزوا  ف زابفعزواتع ال ت،ز   تز اكزتيب زأ هادألزو سدتع جأل

زت د و زواحد وبثزواتد زتيدب زاجد زب  ولزأس سدا لزفد زتقدبا زواهخد ط زز كزواع وهدرزت عد ت فقدبزأثيدتزوإلحشد ةزأن 
تحدددبثزي جتظددد جزهحسددد  زاتلدددتزهدددنزه وقيدددألز دددببز ياددد زهددددنزز لئدددألز ددد اه تز واهددد ضز واح ادددق..واخهي

وبزوا يادد ضزوالددخ  ز والددا ةزواهع لددانزاهدد ،ز   دد وزاه ددنز خلدد مز ددرزواحدد وبثزواهي لئددألزاقدد ج نزوا ددب
ز اددكزاددؤبيزا  ز شدد رز اددتزجتدد ئجزوادد يزاقلدد زأج ددهزفدد زح اددألزتعددببزهالحظددألز ددببز يادد زهددنزواحدد  تزفددين 

   ه ز وبز ببزواح  تزوات زجالحظه ز  ه زتق  يتزواجت ئجز أشيحتزأ ث زتعياد ولز دنززهتل يهألزف ز رزه ض
زهنزهست  ه تزوإلحش ةزوابقاقزأزوا وقع،   د وززأ يد ز دببزهه دنزهدنزواحد  تنزايخد ز يج ةلز  تز اكزفين 

أيزأنزات   ز ق  دهزهدنززهنزحاثزوا ه نز واه  نز والخ  زاعج زأنزا  نزواخط زواهؤهنزهجهزهجتل ولز
 قددتزآلخدد ز فدد زأهدد  نز ثادد ضز اهددببزوا ثادد زهددنزوالددخ  زفتتسددعزبوئدد ضز ه دد نزتحققددهزههدد زاسدد  بز  ددتز

ه د نزتطيادقزقد ج نزوا دبوبزوا ياد زواهخد ط ز12 ضز  ادهليطزوحتهد رز ق  دهز و  ،ز يهقتلدتز د وزوالد طزفدين 
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ز،ز هددد زالددد زأنزت ددد نز ددد ه11 اددد زواهجتلددد ضز زتشددد تزا تددديهانز  اهددد زهدددنزواج حادددألزوايجادددألز ددد ات  ثزهدددثاللز
أيزأنزت دد نزق ي ددألزا تحقددقز)زا ت دد و (زيهدد زاسددهتزاقدد وجانزوإلحشدد ةززتدد وت ضزفدد ز ق  هدد واخطدد  زهتسددقألز ه

زقدددد واهسددددته ضزاح  ددددألز ج نزوا ددددبوبزوا يادددد ضز زاتدددديتتز  زي اهالحظددددألزيتقددددبا زوحتهدددد  تزحددددب ثه ،زحاددددثز ن 
ز  هززواخط  زواهجتظهأل زواهخد ط ز اد زواهجتظهدألز ززواهخ ط زتخلعز حب  زاه وزواق ج نان  ف زحانزأن 

تش تزأس س لزاتحش ةز ي ات ا ز زتش تزأس س لزا تيهان،ز   وزهد زالعدرزلد   تزواتديهانزتسدتيعبزهخد ط ز
يهد زفهد هزواهخد ط ز اد زهتسدقألزفد ز ق  هد زحتدتزاه دنزوادت هنزز  وتزوابوخ ادألز وايد و ان..واخواثدواح   ز ز

ز دد هزواهخدد ط ز ادد زق ي ددألزا تدديهانزفجادد لز  ز زاه ددنزاتحشدد ةزز ددال ضز  ددتزأج هدد زهخدد ط زه  دد ض    دد وزفددين 
 ةزحتدددتز   ددتز ددد وزواجحددد زاسدددتطاعزواهددؤهنزو سدددتع جألزيع وهدددرزوإلحشدددزلدديطزح  تهددد ز وادددت هنزيجت ئلهددد ،

   ددتز لددهزواتق ادد ز ددببزواهخدد ط زواتدد زات قددعزتحققهدد زهددنزيددانزت ددكزواهددؤهنز  اهدد ز  ددببززاعدد  زهقددبه لز
ز12اتعانزولته  هجزحتتزا يرز شابزواقس طزه ولهألزواتع ال ت.زنواهؤهنزاهجزوا ا
قتشد زحادثزوز ادتزل جد ز وحدبزهدنزل وجد زواتديهانزجظ و تيتزي اواس يقألززاس وزجلبزأنهه زسيقز

ث ادثز  دتزواط  زوا   زخ ز  تزوال ج زواق ج ج زف زحانز  تزوال ج زو قتش بيز وايعضزوآلزيعله 
أ زوايشدرزياجهد زفد ز قدبزواتديهان،ززهجهد أيزوال ج زوايج ،ز ا نزف زحقاقألزواه ز زاه نزو سدتغج ةز دنز

جزفاددهزيتغطاددألزف اتدديهانز دد زواتعدد  نزيددانزواهددؤهنزاهددجزواقدد ئجز  ددتزأسدد زفجاددألز وادد يزاجظهددهزواهددؤهنز ا تدد ز
ز قددبزواتدديهانزاجطدد يز  ددتزأسدد زق ج جاددألززجلددبز   دد وواخطدد زهق يددرزواتدد وجزواهددؤهنزاهددجزيددبفعزواقسدد ط،ز أن 

ز نزي ق زواعق بزواخ  .زولز وقتش باألز فجاألزتلع هزهها ز

                                                           
 1998 -الجز  الثاني -16العدد  -جامعة طنطا -مجلة روح القوانين -مدى دابلية أخطار التلوث للتأمين -رس ن، نبيلة51
 504ص -مرجع سابق -شرح أحكام القانون المدني -أبو السعود، رماان محمد52
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 Types of insurance ثانيًا: أنواع التأمينز
 جطددد قزتطياقدددهز اددد زهحدددب ب،ز هدددعزتطددد  زواحاددد ضزواهسدددته ز ظهددد  ززهلددد رزواتددديهانزل سدددعزلدددبولزز ن ز

هخددد ط زلبادددبضزه وفقدددألزاهددد وزواتطددد  زتظهددد زواح لدددألزبوئهددد لز ادددتز لددد بزأجددد ومزلبادددبضزا تددديهانزاتغطادددألز ددد هز
واهخدد ط زوالباددبض،زا ددنز ه هدد لزاه ددنزتقسدداجزواتدديهانزيحسدد زطياعددألزواخطدد زواهددؤهنزهجدده،ز تيعدد لزاه لدد مز

ز13.ئألز نزواعقب،ز يحس زل رز ائألزواتيهانزوات زتت اتزواله ن شيألزو ات وه تزواج ل
 اط دقز  دتززوزواتقسداجز  دتزطياعدألزواخطد ز شديته:زاقد جز د التأمين تبعكًا لطبيعكة الرطكر المكممن منكه (1

واتديهانز هد زأنزا د نزيح اد لزأ زجه اد لزأ زل اد لزز،ز هدنز د وزواهجط دق14  وزواتقساجزي اتقساجزواه لد   
 أ زتيهاج لزي ا ل.

،ز11  زت لدددعزجلددديتهز ادددتزجظددد جزقددد ضزواهخددد ط ضزوالسددداهألزهدددنزأقدددبجزأجددد ومزواتددديهانز:واتددديهانزوايحددد ي -1-1
زأ ههدد ز واتدديهانزوايحدد يز قددبزاغطدد زواهخدد ط زوايح اددألزواتدد زاه ددنزأنزتقددعزأثجدد ةزواجقددرزوايحدد ي،ز اددهزشدد  
هت  دددد تزواتدددديهانز  ددددتز ا  ددددرزواسددددينز أله تهدددد ز هعددددبوته ،ز واتدددد هانز  ددددتزوايلدددد ئعزوادددد يز زالددددهرزواه

،ز الددد  زأنزاهتدددبزواتددديهانزوايحددد يزاتغطادددألزواهخددد ط زواتددد زتتعددد ضزاهددد زواسدددياجألزفددد ز14والخشددداألز واجقددد ب
واهدد وجبزأثجدد ةزوا سدد زأ زخددالرزولتا   دد زجهدد ولزأ زقجدد ض،ز هدد زالدد  زأنزاغطدد زوايلدد ئعزهددنزواخطدد  زواتدد ز

تزواهخدد ن،ز ايدد  ز دد وزيهدد زاعدد  زيلدد طزواتدديهانزهددنزواهخدد نز اددزحددقزيهدد زقيددرزوالددحنزأ زيعددبزواتي اددغت 
ز  هزواخط  زتعبزت يعألزاه وزواجقرز  جزوختال زطياعألزواخط  ن   .12و هتبوبزيهيبأز حبضزواجقرزوايح يز و 

سددطح تزواه ئاددألزوإلق اهاددألز دد زتديهانزالددهنزهخدد ط زواجقدرزفدد زواجهدد  زوابوخ ادألز واهزواتديهانزواجهدد ي: -1-2
،زحاددثزادد   زأ  دد زوايقهدد ةز19ظهددألزا تدديهانزواجهدد ي  زتتلددهنزأ  دد زواقدد وجانزواع ياددألزأح  هدد لزج زوا وسددعأل

زواتيهانزوا  .جه يزاخلعزاجظ جزواتيهانزوايح ي اتزأن 

  د زواتديهانزواد يزاغطد زهخد ط زواطاد ونز واجقدرزوالد يززقز  اهزتديهانزواطاد ون اط زواتيهانزوال ي: -1-3
واتدد زت  تدد زز42وايت  ددأل،ز اعددبزواخطدد زوالدد يزهددنزواخطدد  ز18وادد يزتتعدد ضزاددهز سدد ئطز دد وزواجقددرز حه اتهدد 

 اد وزفيج دهزاط دقز  دتزواحد بثززق  جتهد زهدعزألد و زواهخد ط زواخد   جبزتحققه زأل و ولزلساهألز زاه نزه
ز تحدببزواخطد  زوال ادألز اد زهحدببضزوآلثد  وال يزوسجزيوا   ثألي،ز اه وزتهتجعزلد   تزواتديهانزهدنزتغطادألز

ل ئهدد ز  ايدد لز جددبز لدد وةز دد وزواتدديهانز اددتز  دد بضز ددال ضز اددتزاز زيسددق زهدد ا زهعددانزتلدد هزواهددؤهنزاددهتغطاتهدد

                                                           
 47ص -مرجع سابق -التأمين: أحكاما وأسسا -، باسم محمد صالحعبد هللا53

54 Picar et Besson, Les assurances terrestres en droitfrancais, Paris, 1964, P.26 
 428ص -1980 -القاةر  -القانون البحري -طا، مصطفى كمال55

56Govare: Les assurances martimesfrancaise, Paris, 1960, P.26 
57Leon Julliot de la morandiere : Droit Civil. Paris. 1960. P. 495 

 49ص -مرجع سابق -التأمين: أحكاما وأسسا -عبد هللا، باسم محمد صالح58
59Le moine – Maurice : traite de droitaerien .paris. 1947. P. 633 
60Deveron: Risquesnoveaux en assurance aerienne. R.G.A.T, 1964. P.7 
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ادددتزواتددديهانزو قت وجددد  وةزتالفاددد لزهدددنزوا قددد مزفددد زشدددع ي تزه اادددألزقدددبزتدددؤبيز ادددتزوات قددد ز دددنزأبزواتددديهانز و 
واتدديهانزوالدد يزشدد  زهخت يددألزأ ههدد ز هددنزثددجز لدده  ز فالسدده ،ز ا ثدد ئقززواتع الدد تزواال هددألزا هددؤهنزاهددج

 تدديهانزهسددؤ ااألززقددألزواتدديهانز  ددتزوايلدد ئعز واهتعددأل  ثاز وتز ه حق تهدد انز  ددتز ا  ددرزواطدد ئ ثاقددألزواتدديه
  ثاقدددألزواتددديهانز  دددتزهسدددؤ ااألزواج قدددرزوالددد يزز وا فددد ضواج قدددرزوالددد يزتلددد هزواهسددد ف انزهدددنزخطددد زوإلشددد يألز

 .41اهش حألزواغا ز  تزسطتزوا ض

  اقسجز اتزقسهان:زواتيهانزواي ي: -1-4

لته  ادددألز وتزوادددبخرزواهحدددب بز ددد اه ظيانز شدددغ  زواتددديهانزو لتهددد   :زواددد يزالدددهنزوايئددد تزو  -أ-1-4
 هث ادددهزواتددديهانزهدددنزواعهددد رز واهسدددتخبهانزاغددد ضز فدددعزهسدددت و  ،ز هشدددب هزف ددد ضزواتلددد هنزو لتهددد   ،ز

حاثزتتحهرزواب األزواع ةزوا ي زهنز شابزواتغطاألزياجهد ز زاقدعز  دتزواهدؤهنزاهدجزسد  ززواه ضز وا ف ض
فهدد زجظدد جزقدد ج ج ز ليدد  يزز زب  زفدد ز دد وزواددجهطزهددنزواتدديهانخ واتدد وجزهدد ا ز هدد ي،ز اددا زإل وبضزوالدد

 .42 هظه زهنزهظ   زواسا سألزواع هألزا ب األ

فهد ز نزاتغطادألزهشد حألزخ شدألزا هدؤهنزاهدجواتيهانزواخ  :ز  زواتيهانزوا يزته  سهزل   تزواتيها - -1-4
واسدد قألز واتدديهانز،ز هث اددهزواتدديهانزلددبزخطدد ز43تدديهانزوختادد  يزهددنزقيددرزوايدد بزوادد يزاتحهددرزأ ي ئددهزواه ااددأل

 لبزخط زواح اق.

زقسجزواتيهانزحسد ز د وزواتقسداجز ادتازالتأمين تبعًا لموضوع محله وصفة االلتزامات الناشئة عن العقد: (2
 واتيهانزهنزوال و ،ز واتيهانز  تزوالخ  .

نزج هزاجش ز  دتزتغطادألزأهد ورزوايد بزب ز  زأزاط قز  اهزأال لزيتيهانزواه وري ززواتيهانزهنزوال و : -2-1
،ز اخلددعز دد وزواددجهطزهددنزواتدديهانز اددتزهيددبأز44هددنزوالدد و زواتدد زتشددا ز ج شدد ز هتددهزواه ااددألزلخشدده

واتعدد اضزوادد يزيهقتلدد هز زالدد  زا هددؤهنزاددهز جددبز قدد مزواخطدد زواهغطددتزتق لدد زهي ددغزاتلدد   زواخسدد  ضز
 واهتحققألزأ زقاهألزهي غزواتيهانزأاهه زأقر،ز ايخ زواتيهانزهنزوال و زثالثزش  ز  :

(:ز دد زواتدديهانزوادد يزاغطدد زوالدد و زواتدد زت حددقزيلدد ةزاه  ددهزواههت  دد ت)زانز  ددتزوالددا ةواتدديه -أ-2-1
 .،ز هث اهزواتيهانزلبزخط زواح اقز واتيهانزلبزواس قأل41واهؤهنزاه

حادثزالدهنززل ئع لز  وسدعزواجطد قواتيهانزهنزواهسؤ ااأل:زاعتي زواتيهانزهنزواهسؤ ااألزج   لز  ه لز ز - -2-1
واخا زهدنزلد  زا د نزواهدؤهنزادهزهسدؤ  لزق ج جد لزاهزيسي زه زأش  ز  وزواهؤهنزاهزلبز ل مزواغا ز  

حاثز زاشتز   بهز  تزواهسؤ ااألزوالج ئاألزهنزوايعرزواش ب زهدنزواهدؤهنزادهز  ز  دتزواهسدؤ ااألزز، جه
                                                           

 8ص -1990 -بغداد -مركز التدريب المالي والمحاسبين -تأمين الطيران: ارغطية والشروط -عبد الرحمن، محمد زكي61
 52ص -مرجع سابق -التأمين: أحكاما وأسسا -عبد هللا، باسم محمد صالح62
 23ص -1975 -القاةر  -المبادئ العامة للتأمين -ارةواني، حسام الدين63
 1519ص -1964 -القاةر  -7ج -الوسيط في شرح القانون المدني -بد الرزاق أحمدالسنهوري، ع64

65Jacob, Les assurances, paris, 1973,p.173 
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حتتز زا د نز د وزواتديهانزفد ز د هزواحد  تزهلدلع لزز لهزواهبجاألزواج لئألزهنزخطيزواهؤهنزاهزواهتعهبزأ 
سددتيل زلددبزواتدديهانزهددنزهسددؤ ااألزواهزاغدد زأ زتعهددبزواخطددي،ز هددنزأ ددجزشدد  ه  ددتزو ت دد  زوال اهددألزأ زو
ألزواج قددر،ز قددبز تدديهانزهسددؤ ااز ااألزواهبجاددألزاإطيدد ةز واههجبسددان تدديهانزواهسددؤززخطدد زح اددقزواعددانزواهددؤل ض

 اخلدعزز44ؤ ااألزواج لئألز دنزحد وبثزواسدا  وتز ا وهاد لزفد زهعظدجزوادب رهانزهنزواهسلعرزواهل مزهنزواتي
  ه ه لزاق ج نزخ  .

 :ه زا  ز:زالهر42تيهانزواسا  وت -ت-2-1

  دتزسد ئقزواسدا  ضزتيهانزواهسؤ ااألزواهبجاأل:زالهرزواهسؤ ااألزواق ج جاألزوات زتت ت ز  تزواهدؤهنزادهزأ ز 
   اكز جبزحش رزأيزح بثزاؤبيز اتز ل و زي آلخ انزس وةزف ز وتهجزأ زههت   تهج.زواهخ رزيقا بته 

 تدديهانزواحدد وبثزوالخشدداأل:زواتدد زتجلدديز ددنزوسددتخبوجزواسددا  ض،ز الددهرزواهسددؤ ااألزواهبجاددألزا هددؤهنزاددهزأ ز
 واس ئقزتل هز    زواسا  ضزأ زهستخبهاه .

 تعدد ضزاهدد زواسددا  ض،ز سدده زيدد ات ها  زاجددهزواتدديهانزوات ها دد ز)والدد هر(:ز الددهرز  فددألزواخطدد  زواتدد زت
ا هدددرزواتددديهانزوإلا وهددد ز  دددتزواسدددا  وت،ز سددده زي الددد هرزاجدددهزاغطددد ز  فدددألزواخطددد  زواتددد زتتعددد ضزاهددد ز
واسا  ضزهنزح اقز سد قأل،زوشدطبوج،زتدب   ،ز   فدألزوالد و زواتد زاه دنزا سدا  ضزأنزتحدبثه زا غاد ز ا د نز

أ ز دنزط ادقزز وات د زجقدبولززيشدال زوات د زأ زيدبفعزقاهدألزواهدالكس ئقه زهسؤ  لز جه ،ز اتجزواتعد اضز هد زي
 واقطعزوات ايأل.وستيبورزواسا  ضزأ ز

ب نزه اده،ز اغطدد ززواد يزا دد نزه لد  هزلدخ زواهدؤهنزادهز د زواتديهانز:واتديهانز  دتزوالدخ   -2-2
زخط زاهدببزواهدؤهنزادهزفد زحا تدهزأ زسدالهألزلسدبهزأ زقب تدهز  دتزواعهدرزأ زه لدهزأ ز ف تده،ز هد زاعد  

أ زف زقب تهجز  دتزوا سد زواتيهانزوا يزاغط زأخط  ولزتسي زجقش لزف زوابخرزواهستقي  زاإلخ  ززييجه
فدد اهؤهنزاددهزهط ددقزوإل وبضز ي  تيدد قزهددعززاتدديهانزيعددبجزخلدد  هزاهيددبأزواتعدد اض،ز اتهادد ز دد وزو49هسددتقياللز

 واهؤهنزيتحبابزهي غزواتيهانزيغضزواجظ ز نزجسيألزوال  زواهتحققز نزواخط ،ز هنزأ جزش  ه:

 قدبزيه ليدهز مزتديهانزوالدخ  ز أ ث  د زلدا   لز اعد  زييج دهزواتيهانز  تزواحا ض:زاعبزهنزأيد  زفد ز -أ-2-2
فدد ززقسدد طزواهتيددقز  اهدد زهي غدد لزه اادد لز يددرزواقسددطزأ زوااتعهددبزواهددؤهنزيددينزاددبفعزا هددؤهنزاددهزأ زواهسددتيابزهق

) ا وبزله ي(زفد زح ادألز فد ضزواهدؤهنزادهزأ زفد زح ادألزيقد ةززل رز أسه رزاقبجزبفعألز وحبضزأ زف زل رز اع
،ز اقسددجز دد وز48  اددكزحسدد زو تيدد قزواهيدد جزيددانزط فدد زواعقددبزاددهز  ددتزقاددبزواحادد ضز جددبزألددرزهعددانزواهددؤهن

 واج مزهنزواتيهانز ات:

                                                           
66Perreaud- Charmantier: Gaz – Pal, 1961 II coct.p.37 

 32ص -مرجع سابق -أثر دخول شركات التأمين الخاصة على تطور المنتف التأميني في السوق السورية -الخوري، ميشلين67
 -1998 -الكويات -الطبعاة الثانياة -التاأمين: ارصاول العلمياة والمباادئ العملياة -سيد، شودي سايف النصار -المنصوري، محمد توفيق68

 39ص

Picard Maurice et Besson Andre', Les assurances terrestres endroit francais, paris, 1964, p1069 
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 اتيهانزاح األزوا ف ض:ز ا  جزواهؤهنزيه ليهزأبوةزهي غزواتيهانز جبز ف ضزواهؤهنزاهزأا لز د نز هد نزوا فد ض،زو
 اط ددقز  اددهزي اتدديهانزواعهدد يز)هددب زواحادد ض(،ز قددبزا دد نز دد وزواتدديهانزهؤقتدد لزيهعجددتزأنزواهددؤهنزا دد جزيدديبوةز

في وزاجزاهدتزخدالرز د هزواهدبضزتيد أزز،22جألهي غزواتيهانزا هستيابز  وزت ف زواهؤهنز  تزحا تهزخالرزهبضزهعا
أيزتشدديتز دد هزواقسدد طزحقدد لزاهدد ،ز قددبزا دد نزأالدد لززانز تحددتيظزاجيسدده زييقسدد طزواتدديهان هددألزلدد  ألزواتدديه

ز زحا لزيعبزه تزواهؤهنز  دتزحا تدهتيهانزا ي قا زحاثزاتيقزواهؤهنز  تزأبوةزهي غزواتيهانزا هستيابز  وزيق
  ددتزحا تددهزوجقلددتزواتدديهانز ي ئددتز هددألزواهددؤهنز تشدديتزواقسدد طزحقدد لززفددي وزتدد ف زواهسددتيابزقيددرزواهددؤهن

 خ اش لزاه وزواخا .

 هنزادهزحاد لز جدبزواتيهانز  تزواحا ضزاح األزوايق ة:زيه ليهزا ت جزواهؤهنزييبوةزهي دغزواتديهانز  وزيقد زواهدؤز
زواتيهانزاجته ز تجته زتيع لزا اكزهسزوجقل ةزهبضزهعاجأل  ؤ ااألزواهؤهن.أه ز  وزه تزقيرز اكزفين 

 واتيهانزواهخت ط:ز  زتيهانزه   زهنزتيهانزاح األزوا ف ضز تيهانزاح األزوايق ة،ز يه ليدهزاتعهدبزواهدؤهنز
أ ز ادتزز فد ضزواهدؤهنزادهزخدالرزفتد ضزهعاجدألزهق يرزأقسد طزهعاجدألزيديبوةزهي دغزواتديهانز ادتزواهسدتيابز  وز قعدت

فدد زهق يددرزواقسددطزوادد يزابفعددهزواهددؤهنزاددهززواهددبضوزيقدد زحادد لز جددبزوجقلدد ةزت ددكزواهددؤهنز  ددتزحا تددهزجيسددهز  
   تزحا ته،ز اعبز  وزواتيهانزوا ث زلا   لزا  جهزالهعزيانز جش يزواله نز و بخ  .

 واتد زقدبزتدؤبيززوايبجادألزواتد زتهد زوات  هدرزوايدبج واتيهانزهدنزوإلشد ي ت:ز اغطد زخطد زوإلشد يألز - -2-2
 تديهانزوإلشد ي تز هد زز،ه تزواب وئاألزل ئا لزأ ز  ا لزت  ز ل فألز اتزتغطاألزهش  ا زواعاللز واهسز اتزوا ف ض
 :21أنزا  ن

 تيهاج لزف با ل:زاغط زف بولزهحببولزي وته،زاق جزييي وجز قبزتيهانزاغط زلهاعزوإلش ي تزوات زقدبزت حدقزيدهز
زي اتديهانزواعد جيسي زخ  ل زط ورزهبضزواتيهانز ز أ زاغطد ز شد ي تزهحدببضز ت دكزواتد ززاط قز  اهز جبئد  

زي اتيهانزواخ    (.)وال ئ زتت ت ز  تزواجل طزواههج زأ زح وبثزواسا ز اط قز  اهز جبئ  

 ت ددد نز ددد زواهسدددتيابضزهدددنززاجتهددد نزاهائدددألز وحدددبضزتيهاجددد لزله  اددد ل:زالدددهنزهله  دددألزهعاجدددألزهدددنزوافددد وب
 وزواجهطزهنزواتديهانز يد وجزواعقدبزي سدههزواتيهان،ز ه ظي زل  ألزه زهنزوال   ت،ز ات اتز  زواعهرزف ز 

  أبوةزلهاعزأقس طزواتيهانزأ زل ةزهجه .

تددديهانزواهددد ض:ز اهدددب ز ادددتزلددده نزوايددد بزهدددنزهددد ضزقدددبزاحادددقزيدددهزطا دددألزفتددد ضزواتددديهان،ز تددديهانز -ت-2-2
يز،زفهدد زهددنزلهددألزتدديهانز  ددتزوالددخ  زفاهدد زاتع ددقزيدد اهي غزواهعددانزوادد 22واهدد ضز  زطياعددألزه ب لددأل

  زأنزواهددؤهنزاددؤبيزواهي ددغزواهدد    زيغددضزواجظدد ز ددنزهقددبو زهدد ززهز جددبزواهدد ضاحشددرز  اددهزواهددؤهنزادد
 ددد زتددديهانزهدددنزوالددد و زفاهددد زاتع دددقزهدددنزلهدددألزأخددد  زأشددد  زواهدددؤهنزادددهزهدددنزلددد  زيسدددي زواهددد ض،ز ز

                                                           
 51،52ص -1975 -القاةر  -الشريعة اإلس مية والقانونالتأمين في  -الجمال، غريب70
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خسدد  ضزلدد وةزأبوئددهزات ددكزز  زأنزواهددؤهنز زاددؤبيزا هددؤهنزاددهز  زهدد زتحه ددهزهددنز واددب وةيهشدد  ا زواعدداللز
 هيبأزواتع اض.فه زاخلعزازواهش  ا 

هحشدد تهزتلددلاعزوادد  ولزز  ضزخ شددألزهددنزواتدديهانز  ددتزوالددخ  تدديهانزوادد  ولز وا  ب:ز دد زشدد -ث-2-2
  وزتدد  لزقيددرزأنزاي ددغزسددج لز وإلجلدد  ،زفتدديهانزوادد  ولزا تدد جزواهددؤهنزيهقتلدد هزأبوةزهي ددغزهعددانزا هددؤهنزاددهز

زواقسددد طزواهبزهعاجددأل ف  دددألزتعتيددد زحدددقزا هدددؤهنز فددد زحددد رز دددبجز  ولزواهدددؤهنزادددهزخدددالرزهددبضزواتددديهانزفدددين 
 اجته زواتيهان،زأه زتديهانزوا  بزفهد ز قدبزا  د لجزواهدؤهنزيديبوةزهي دغزا هدؤهنزادهز جدبز  بضزطيدرزأ زأطيد رز

،ز اتجزوا ل ةز اتز  وزواتديهانزفد زوادب رزواتد زتعد ج زهدنز د   ز دنز جلد ةزواسد ضزأ ز جدبز23اه وزواخا 
 ادد بضزجسدديألزفئددألز يدد  زواسددنزقا سدد لزي ايئدد تزق ددألزوادد  بوتز زيسددي ززرزواتدد و نزوايئدد يزوايلدد يزا هلتهددعوخددتال

 واخ  زف زواهلتهع.

اقسجزواتيهانزتيع لزال رز ائألزواتديهانزواتد زتتد اتزتغطادألزواخطد ز ادتززمين:أالتأمين تبعًا لشكل هيئة الت (3
 تيهانزيقسطزث يتز تيهانزتي با زتع  ج .

  دد زهدد زا عدد  زي اتدديهانزواتلدد  ي،ز ا جظدد ز ااددهزهددنزخددالرزوسددتقالرزواهددؤهنز ددنززواتدديهانزيقسددطزث يددت: -3-1
 يددرزأقسدد طزث يتددألز زتقيددرزهقزواهددؤهنزتلدد هز ددرزهددؤهنزاددهز  ددتزحددبضزهلهددرزواهددؤهنزاهددج،ز اتعهددبزيه ليدده

هدنزواتديهانز ادتزييبوةزهي غزواتيهانز جبزتحققزواخط زواهؤهنزهجه،ز اسعتزواهؤهنزف ز د وزوادجهطززواتغاا 
لددد وةزواهق شدددألزيدددانززاددقز يدددتز ف ئدددبضتحق لددد وةزأ هددد رزوا سدد طألزواتددد زاه  سددده زيدددانزهلهدددرزواهددؤهنزاهدددجز و 

 24واهخ ط زواهؤهنزلب  ،ز  زا ه   زواتيهانزيقسطزث يتز   زهنزقيرزوال   تزواتل  األزواهس  هأل.

جدهزوتيد قز،زفهد ز زاخد لز دنز  ز21 اط دقز  ادهزواديعضزيتديهانزو  تتد  زواتعد  ج :هانزواتي با زأ زيوات -3-2
 خطد زواسد قألزأ زخطد زواح ادقزهدثاللزاتغطادألز ادكزتع  ج زيانزهله  ألزهنزواف وبزتتع ضزاخط زهعدانز

هنز هدؤهنز أبوةزهي غزهعانزايزف بزهجهجزاشايهز  وزواخط ،زف رز ل زهنزواهس  هانز د زهدؤززواخط 
تديهان،زفهسدؤ ااألزواهدؤهنز  زاجعبجزوا ساطز   اكزايتعبزتحقاقزواد يتزفد ز د وزوادجهطزهدنزوازاهزف زآنز وحب

ز اهجزتل هجاألزفد زتعد اضزوالد  زواد يزاشدا زأاد لزهدجهجزيغدضزواجظد ز دنزقاهتده،ز دال ضز  دتز ادكزفدين 
 واقس طزأ زقاهألزو لت وكزت  نزق ي ألزا تغاا زتيع لزا ا بضزب لألزتحققزواخط ز وجخي له .
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  Elements of Insurance عناصر التأمين ثالثًا:
،ز فاهد زا د ز د ضز24ثالثدألز ج شد زأس سداألز د :زواخطد ،زواقسدط،زهي دغزواتديهاناق جزواتيهانز  دتز

ز:اه وزواعج ش 
 The Riskزالرطر: (1

زواغددد ضزهدددنزواتددديهانز ددد زواحه ادددألزهدددنز هانزف شدددألزا هدددؤهنزادددهزانزيحادددثزاتددداتزواتدددز،واخطددد   ن 
حتهدرزأنزتجلديزجتالدألز  اكزيتخياضزواخس  ضزواتد زا ززاه ااألزوات زاتع ضزاه ز  ز أس تهاخيضزواهخ ط زو

اهيهد جزواخطد ز  دتزتع اد ز وحدبززواهتع لدانيانزز له ما لبززهز ج زأ،ز   جز22 ا زهت قعألزأحبوث ق مز
واتع ايدددد تزواتدددد ز  فددددتزواخطدددد ز   شددددتزفدددد ززأن   زز  اددددكز خددددتال زتخششدددد تهجز ب وسدددد تهجا خطدددد ز

اعددد  ز ز،ز29أ زالددد  زواهعجدددتزواعددد جزا خطددد ز ددد زواتعددد ضزاخسددد  ضزأن زتي شدددا هز تلدددعي تهزألهعدددتز  دددتز
حد بثزهز،ز هد زاعد  زييج د28 اد زه  د  زيدهزأهد هدنز ه  جادألزتيد بيز قد مززواتي بز بجزهواخط زييج ززوايعض

واحدد بثززييج ددهعدد  ز،ز هدد زا ز92 هح ددهزهلدد  مزبخددرزإل وبضزواطدد فانزفدد زحب ثددهزهسددتقي  زهحتهددرزوا قدد مز 
ح اددألز ددبجزواتي ددبزواتدد زاه ددنززهييج دداخطدد زوزKnightز ،ز اعدد ز91اقددعزقددبز  زقددبزاقددعزو حتهدد ا ،زأيزوادد يز

عد  زواخطد زهدنز لهدألزجظد زهد زا ز ،ز93 دبجزواتي دبزهدنز قد مزخسد  ضزهعاجدألزييج دهز،ز اع فهزوايعض92قا سه 
أ واتيددد انزيدددانزواجتددد ئجزز زوايع ادددألز واخسددد ئ زواهت قعدددألو جحددد و زواع سددد زيدددانزواخسددد ئهزلددد   تزواتددديهانزييج ددد

ز94وايع األز واجت ئجزواهت قعأل.
نز دد نز دد وز دد زواغ ادد زيددرزقددبزا دد نزتجشدد  زز     هددألزواخطدد زفدد زواتدديهانز اددتزواحدد وبثزواسددائألز و 

 دد ا  ولز وادد  بضز يقدد ةززتز لددهزواخشدد  زفدد زتيهاجدد تزوالددخ   دد وزواخطدد زح بثدد لزسددعابول،ز  اددكز  دد
زواهؤهنز  اهز  تزقابزواحا ض.
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زأج ومزواخط  : 1-1
 واخط  زوايحتألز أخط  زواهل  يأل:ز -أ

 وزاددجزتقددعزفيجهدد ز ز و ززتجلدديز جهدد زخسدد  ضزحتهاددألز  وز قعددتزوايحتددألز  ددتزواخطدد  زواتدد اط ددقزوسددجزواخطدد  ز
جهددد زايقدددتزوا لددعز  دددتزهددد زتسددي زأ ي حددد لز    لدددألز  زادددبززت ددد نز دد هزواخطددد  ز،ز  ددد بضزهددد 91 ددد ز  اددهز و 

زهثرزخط زواح اقز خط زوا   ر.زاتجس نزف ز ل ب  ز اه نزقا سه زه اا لز
ز ز ت د نزجتالتهد ز يحد لزأ زخسد  ضخطد  زواتد زا د نزاتجسد نزادبزفد زحدب ثهياجه زأخطد  زواهلد  يألز د زوا

زهثرزخط زو ستثه  زف زهل  مزه .
 :94واخط  زواع هألز واخط  زواخ شألز - 

ز،ت زتشا زهله  ألز ياد ضزهدنزوافد وبز  زا د نزهشدب   زلدخ زهعدانواخط  زواع هأل:ز  زواخط  زوا
ألزاظددد   زخ  لدددألز دددنز  وبضزوإلجسددد نز هدددنزأهث تهددد زقدددقزجتالددد تتحزأجهددد ز  هدددألزفددد زواجلددديضز فددد زواجتددد ئجأيز

زت  نز  هزواخط  ز ا زق ي ألزا تيهان.زأخط  زواطياعألزهثرزأخط  زواي و ان،ز  ثا ولزه 
نزهشددب   زأ ز ا دد زز بولزأ زهله  ددألزشددغا ضزهددنزوافدد وبواخطدد  زواخ شددأل:ز دد زواخطدد  زواتدد زتشددا زفدد

ز.92هثرزأخط  زواس قألزسييه ز  بضزف بزهعان
 واخط  زواه ااألز واخط  زواهعج األ: -ت

 اه ددنزتحباددب  ززباددألزتهدد زبخدد رزأ زههت  دد تزوافدد وبواخطدد  زواه ااددأل:ز دد زواتدد زتجلدديز جهدد زخسدد ئ زه 
،ز خطددد ز99 قا سددده زه ااددد ل،زأيزاهددد ز القدددألزي اجتددد ئجزواج لهدددألز دددنزخطددد زهددد ز ادددا زيطياعدددألزواخطددد زجيسددده

زواح اق.
جهد زتتد كزأثد  ولزجيسداألزز جهد زخسد ئ زه بادألزهي لد ضزاإفد وبجلديزواخط  زواهعج األ:ز د زواخطد  زواتد ز زت  و 

هثدرز دبجزواتي دبززخ ،ز  د زي اتد ا ز زتقد  زه ااد لز هنزظ  زآلزعج األزاخت  زتيثا   زهنزلخ زآلخ  ه
زهنزيق ةزلخ ز  ا ز  تزقابزواحا ض.

ز:98ا  ز:زالت طز  ه ةزواتيهانزف زواخط زواق يرزا تيهانزه ل  طزواخط زواق يرزا تيهان 1-2
،ز زأنز زا دد نز82أنزا د نزواخطدد زهحتهددرزوا قدد م:ز اقتلدد ز اددكزأنز زا دد نزواحددبثزهحقددقزوا قدد م -أ

حاددثزأنزو سددتح األزواهط قددألزتتع ددقزز،81هسددتحارزوا قدد م،ز  دد هزو سددتح األزقددبزت دد نزجسددياألزأ زهط قددأل
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Book company, p13 
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أهد زو سدتح األززوا  و د ز  اتديهانزهدثاللزلدبزسدق طزأحدبز مزواخط زيح جزواق وجانزواطياعاألي ستح األز ق
جهدد ز ه  جاددألزتحققددز و زأنزواخطدد ز ادد زهسددتحارزفدد ز وتددهواجسددياألزت دد نز جددبه زاتيددانزاإطدد هزت دد نز و 
ز  اتيهانزهثاللز  تزهج رزهنزأخط  زواح اقز   زقدبزتهدبجزيسدي زهد زهستحا ألزيسي زظ   زخ  لاأل

 )ز ا ورزهثالل(زقيرزواتع قب.

زواجد  زقدبزاع فد نز دنزأنز زا  نزواخط زج ب زوا ق م:زفي وز  نزوحته رز ق مزواخط زق االلزلدبولز -  فدين 
حاثز زاعتي زواخط زتيهاجا لزف ز  هزواح األزانزواجب ضزف زوا وقدعزتتعد  ضز ق  دبضزت د و زواظد   ضززواتيهان

 .82 ي ات ا ز زاه نزتقبا زسع زتع ايألزواتيهان

وا ق م:ز ينزا  نز   ثدألزتشدا ز دببولز ياد ولزهدنزواجد  زيهد زادؤبيز ادتز اد بضززأنز زا  نزواخط ز  ج -ت
واتع الدد تز هددنزثددجز ادد بضزأقسدد طزواتدديهانز اددتزهسددت  ز ادد زوقتشدد بيزاحلددجز جددبهزواجدد  زهددنزواتدديهان،ز
 تسددتيعبزيعددضزواقدد وجانزشدد وحألزهددنز طدد  زواتدديهانزواهخدد ط زواج لهددألز ددنزواظدد و  زواع هددألزهثددرزوا دد و ثز

 .83 زواح   زوا  األز واب ااألواطياعاألزأ

  د وزاسد  بزفد زجظ ادألزو حتهد  تز قد ج نززا خط ز  تزب لألز  فاألزهدنزوا ثد ضزأنزا  نزواهع ل ن -ث
 وا بوبزوا يا ض.

أنزا  نزواخط زهته ثاللز)هتل جس ل(،ز واته ثرز)واتل ج (زاعج زأنزا ها زواخط زيشديألز طياعدألز وحدبضز -ل
حاددثزواهددبض،ز تتهثددرزأ هاددألزواتلدد ج زفدد زتحباددبزواددثهنزوادد يززهددنزحاددثزواه لدد مز هددنزحاددثزواقاهددألز هددن

ا قدب ز  دتزأس سدهزسددع زواتديهانزاهخت د زواهخدد ط ،زف اتلد ج زهعاد  زاتحقادقزواتدد و نزيدانز شدابزواتغطاددألز
حادثززانزواخطد  ز وتزواطياعدألزواهخت يدأل حشا ألزوال و زط اهد زأنزواهدؤهنزاتالفدتزيهقتلد هزواتدبوخرزيد

،ز هدد زأج ددهزاسددهتز84قددقزواخطدد زخسدد  ضزاه ددنزتق اههدد زي حددبوتزواجقدد بزواهسددتخبهألالددت طزأنزا دد نزجدد تجزتح
فالزا ليزي ات ا ز اتزو ب ولزواتيهانزهعزه زادؤبيز اادهز د وزو  ب ولززا هؤهنزاهزهع فألزهب زله نزواهؤهن

 .81هنزجيق ت

طدد فانزواخطدد زيددي وبضزأيزهددنزواأنز قدد مزحاددثز،ز زهح  هدد لزيددي وبضزأيزهددنزواطدد فانأنز زا دد نزواخطدد - 
 .84انزتحققزواخط ز جب  زاشيتز  ج لزيهلائألزأحب ه ز جش زو حته رزاجي 

أيزأنز زا دد نزهخ ايدد لزا جظدد جزواعدد جز وآلبو زواع هددألز واقدد وجانزواتدد زتحظدد ززهلدد    لزأنزا دد نزواخطدد ز -خ
 هه  سألز هرزهعان،زفالزال  زهثاللزواتيهانزهنزخط زواهش ب ضزف زتل  ضزواهخب وت.

                                                           
 111ص -مرجع سابق -عقد التأمين -المهدي، نزيا92
 1930لسنة دانون التأمين الفرنسي 93
 3ص -2005عام -متسسة حورس الدولية -رياايات التأمين -الصيرفي، محمد94
 39ص -مرجع سابق -التأمين: أحكاما وأسسا -عبد هللا، باسم محمد صالح95
 570ص -مرجع سابق -القانون المدني -داسم، محمد حسن96
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 اددددتز ددددبجزواخ ددددطزيددددانزواخطدددد ز هشددددب زواخسدددد  ضز واع وهددددرزواهسدددد  بضزا قدددد مزز هدددد زتلددددب زوإللدددد  ض
سدتحقأل،زحاثزأنزواتهاا زيانز د هزواهد  زادهزأ هادألز جدبزقيد رزواتديهانز  جدبزتقدبا زواقسد طزواه،ز82واخط 

واهسدي زواس سد زفد ز قد مزواخسد  ضزواه بادأليز  ه اد لز  ايد لزهد ا تيطزواخطد زحاثزاقشبزيهشب زواخسد  ضزي
،زفد زحدانزاقشدبزي اع وهدرزواهسد  بضز  دتز قد مزواخطد زتهزفاق رزهثاللزخط زواح ادقز خطد زواسد قأليهسيي 

ز89.يواع وهرزوات زاه نزأنزتؤبيز اتز ا بضز ق مزواخط ز ه ات ت ز  تز اكزهنزخس  ضزوحته ااألي
 The installmentز:99القسط (2

واخطد زواد يزايخد هزواهددؤهنز د زواهق يدرزواد يزا تد جزواهدؤهنزاددهزيبفعدهز ادتزواهدؤهنزهدنزألددرزتغطادألز
 زفهد زيهث يدألزثهدنزواهد نزواد يزاحشدرز  ادهزواهدؤهنزاده،زف اقسدطز جشد زأس سد زهدنز ج شدزتز  تقه  

 فق لزاجظ األزو حته  تز ق ج نزوا دبوبزوا ياد ض،ز   دتز ادكزواتيهانز زاقرزأ هاألز نزواخط ز اتجزتحبابهز
خ  ز  ددددتزب لددددألز  ااددددألزهددددنزواتخشدددد زفدددد زاعهددددبزي اعه ادددد تزواهتع قددددألزيدددد اج وح زوا ا لدددداألز اددددتزألدددد

 واشددرزفدد زواقسددطزأنزا دد نزهي غدد لزه اادد لزث يتدد لزاددبفعزوا ا لددا تزاط ددقز  دداهجزوسددجزواخيدد وةزو  تدد و اان،ز
يش  ضزب  األزحس زو تي قز اسهتزف ز  هزواح األزيدز)واتيهانز يزواقسدطزواث يدت(،ز   زأج دهزقدبزا د نزقسدطز

ز122حادثزاتحددببزواقسددطزهددنزخددالرز ددبضز  وهددرزهجهدد ،زي لددت وكزواتدديهانزواتديهانزهتغادد ولز اط ددقز  اددهز جددب  
ا قدد مزواخطدد ،زواب وسدد تزوات  اخاددألززواع وهددرزواهسدد  بض،زواهج فسددألزفدد زواسدد ق،زواهددؤهنزهجددهزب لددألزواخطدد )

ز121،ز ات  نزواقسطزهه زا  :(وات زتق جزيه زل   تزواتيهانزاتحبابز ببزه وتزت  و زواح وبثز وتل   ته 
  ددد زهق يدددرزواخطددد زواددد يزاغطادددهز تت قددد زقاهتدددهز  دددتزب لدددألزوحتهددد رز قددد مززواشددد ف :واقسدددطز -أ

 واخط ز هب زلس هألزه زاقعزهنزخس  ض.
واقسددطزتحتدد يز لدد فألزز ادد اكزفددينز ددال ض ددال ضزواقسددط:زاسددعتزواهددؤهنزبوئهدد لز اددتزتحقاددقزوادد يتز - 

ا قسطزواش ف زجيق تزو تتد  زواعقد بزهدنز هد  تز سد طألز جيقد تزوإلبو ضز والد وئ زي إللد فألز
ز اتز  ه زوا يت.

 وال  طزوا ول زت ف   زف زقسطزواتيهان: 2-1
قدددعزحدددب ثه زاسدددي زواخطددد زواهدددؤهنزهجدددهزواخسددد  ضزواهت زيحادددثزاغطددد زز،الددد زأنزا ددد نزواقسدددطز  فاددد لز -1
 .يتزهعق ري إلل فألز اتز ززنزف زسيارزقا ههزيعه األزواتيهاناتحه ه زواهؤهواهش  ف تزوات ز ز

                                                           
97N.Doherty and K.Smetters, moral hazard in reinsurance markets, journal of risk and insurance,2006,P 375-391 

 -رساالة ماجساتير -دور معيد التأمين في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شاركات التاأمين لالساوق الساورية مثااا   -بطرس، نورا98

 18ص -2014 -جامعة دمشق
 ا.وما بعدة 452ص -مرجع سابق -شرح أحكام القانون المدني -أبو السعود، رماان محمد99
 64ص -1997 -دار الحاار  للطباعة والنشر -مبادئ التأمين بين ارسس النظرية  والحاات التطبيقية -جباعي، محمد معروف100
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة وااستراتيجيات  -مدخل التسعير لتدعيم التنافسية في الصناعة التأمينية -حسين، حساني 101

تشرين الثاني  9-8 -الجزائر-جامعة حسيبة بن بو علي -ية خارج دطا  المحرودات في الدول العربيةالتنافسية للمتسسات الصناع
2010 
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ز رزهجهجزابفعزا هدؤهنزقسدط لزاتج سد ززطز  ب لزي اجسيألز اتزواهؤهنزاهجال زأنزا  نزواقس -2 يهعجتزأن 
 ولدد زهددعزهقددبو زواخطدد زواهددؤهنزهجدده،زفددي وز دد نزوحتهدد رز قدد مزواخطدد زواهددؤهنزهجددهز يادد ولز دد نزواقسددطزوا

 .122   وزه زاط قز  اهزي اق  بضزواجسياألزنزواهؤهنزاهز يا ولز واع  زي اع  تحشا هزه
أنزا  و دددتزفددد زتحبادددبزواقسدددطز  هدددرزواهج فسدددأل،زحادددثزأج دددهز زاه دددنزأنزاتحقدددقزواجلددد  زالددد  ألزتددديهانز -3

ا ددنز دد وز زاعجدد زأنزالددح زواهددؤهنززقسددطزوادد يزتط يددهز ا  دد زهددنزوالدد   تتط دد زقسددط لزأ  ددتزهددنزوا
زهدددنز يلددد طز ي ادددألزواقسدددطزاتغطادددألزواخطددد زهدددنزألدددرزلددد طزواهج فسدددأل،زف اقسدددطزالددد زأنز زاقدددرزيدددييزحددد ر 

 جظد ولزانزلد طزواهشد  ف تز احقدقز يحد لزا هسد  هان،زواح ورز دنزواحدبزواد يزا يد زادبفعزواتع الد تز ز
زز خطدد  ضزواتدد زتت تدد ز  ددتز دد وزوالدد طبفعدد لزازفيج ددهزولزهدد زت دد نزاددهزواغ يددألزفدد زواتدديهانواهج فسددألز ثادد ز جلددبزأن 

نزفاهدد زياجهدد زوتحدد بوتزت دد نز  اتهدد زت حاددبزأسددع  زواتدديهانزيحاددثز زاه ددنزايز ائددألز لدد   تزواتدديهانزت دد  
 تيهانز ل زف زو تح بزأنزتج رز نزهست  ز  هزواسع  .

هدددرز بادددبضزأ ههددد ز:ز نز قددد و زسدددع زاسددد عألزهددد زاخلدددعزاتددديثا ز  و123تسدددعا زواهجتلددد تزواتيهاجادددأل 2-2
ت  اا زوإلجت لزحاثز يبزا سع زأنزاغط زوا  يألزوا  األزا س عأل،ز ه زاخلعزا لدعزواسد قزفاهد ز
  وز  جددتزسدد قزهج فسددألزأ زسدد قزوحت دد  ،زحاددثزاؤ ددبزو تلدد هزواعدد جز  ددتز لدد بزسددع ز وحددبز دد ز

 ا ز زسع زواس قزا رزواهجتلد تزواتد ز د زهدنزجد مز وحدبزفد زظدرزق و دبزواهج فسدألزوا  ه دألز ي اتد
ت لددبزسا سددألزسددع األزخ شددألزي ددرزلدد  أل،ز  زأنزوا وقددعز ادد ز اددكزفغ ايدد لزهدد زاسددقطزلدد طزأ زأ ثدد ز
هنزل  طزواهج فسألزوا  ه دألز  د زهد زالعدرز درزلد  ألزتقد جزيتحبادبزسدع زآخد زاخت د ز دنزسدع ز
واسدددد ق،ز اه ددددنزتع ادددد زواسددددع زييجددددهزهي ددددغزهددددنزواهدددد رزاهثددددرزثهجدددد لزا سدددد عألزأ زواخبهددددأل،ز جظدددد ولز

اهجددتجزواتدديهاج زفتسددعا هزايخدد زي   تيدد  زيعددضزواحسدد ي تز فقدد لزا هق  يددألزو  ت و اددألزاخش شدداألزو
 هدد ز اخت دد ز دد وزواتسددعا زحسدد زواهق  يدد تزواهخت يددألزواتدد زاه ددنز  ط ؤ دد زاإخطدد  ،ززاإخطدد  

 هددنزطياعددألزواخطدد ز وحتهدد رز ق  ددهز جيقدد تزو  تتدد  ،زز124ايخدد زي   تيدد  ز  وهددرزأخدد  زأ ههدد 
  ث   زوستخبوه ل:أ جزط قزواتسعا ز أ

 ززواسع زواتج فس :ز  اكز جبز ل بزواهج فسألزوا  ه أل. -أ
واتسعا زحس زواس ق:ز ه زأنزا  نزسع زه لهزجح زواهج فسألز   زه تيطزي احشألزواسد قاألز - 

 .121ا ل  ألزأ زسع زه لهزجح زواهسته كزحاثزاحببزحس زوتل   تز س  كزواهسته ك

                                                           
 47ص -مرجع سابق -مدخل لدراسة دانون التأمين الجزائري -معراج، حديدي102
 مرجع سابق -مدخل التسعير لتدعيم التنافسية في الصناعة التأمينية -حسين، حساني 103

 Robert Vicar,du démarcheur au conseiller, l’argent édition, paris, 1993, P54ز104
 Michel Badoc,réinventer le marketing de la banque et de lassurance du sens du client auز105
néomarketing, revue banque édition, paris, 2004, p323 
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هعدانز  دتزوات  يدأل،ز  د ز هد زأنزا د نزسدع زواتسعا زحس زوات  يأل:زاتجز ل فألز  ه ز يدتز -ت
ه لهزجح زوا يتزاتحقاقزواحبزوابجتزهنزوا يد  زواهسدتهبفألزأ زا د نزسدع زه وقد زهدنزقيدرز

زززواب األزحاثزاتجزتثياتزواسع  زاحه األزواهسته ك.
 The amount of insurance  مبلغ التأمين: (3

تحقدددقزوالددد  زواجددد لجز دددنز قددد مزواخطددد زواددد يزا تددد جزواهدددؤهنزيبفعدددهز  وزز ددد زواحدددبزواقشدددتزا هي دددغ
زواهدؤهنزادهزقاهدألزهي دغزواتديهانزوالد  ز دنق دتزقاهدألزأج دهز  وززحاث ،124واهؤهنزلبه  ززواهتيدقز  ادهزفدين 

 دنزقاهددألزهي ددغزواتدديهانزفددينزواهددؤهنز زا تدد جز   زاسدتحقز  زقاهددألز دد وزوالدد  زأهدد ز  وز وبتزقاهددألزوالدد  ز
 و تي ط لز  ا لزي اقسطزف  ه ز وبزواقسطزو تيعزهعهزهي غزواتيهان.يبفعزهي غزواتيهان،ز ا تيطز  وزواخا ز

زتحبابزهي غزواتيهانزاخت  زي ختال زج مز طياعألزواتيهانز وته،زفيد زتديهانزوالدخ  زا د نزهي دغز ه زأ ن 
نزهي ددغزواتدديهانز هدد زسددا حقزهددنزب نزأيز القددألزيدداز لزي تيدد قزيددانزواهددؤهنزاددهز واهددؤهنواتدديهانزهحددببزهسدديق

ت د نزواغ ادألزهدنزواقسدطز د زو بخد  ز ت د انز أ زواهد رز دنزط ادقزبفدعزأقسد طزهعاجدأل،زأهد زحاثززل  
زف زتيهانزوال و زفاتحببزهي غزواتيهانزيثالثألز  وهرز  :

 .هي غزواتيهانزواهتيقز  اهزف زواعقب 
 .لس هألزوال  زوا يزا حقزي اهؤهنزاه 
 .قاهألزوال ةزواهؤهنز  اه 
ا دد نزواخطدد زواهددؤهنزهجددهز ادد زهحقددقزوا قدد م،زز جددبه   اددكززباجدد لزوحته اادد لزهانزقددبزا دد نزيهي ددغزواتددزن ز هدد زأ

 دد وزواخط )واهدد ت(زز هدد زفدد زح اددألزواتدديهانز  ددتزواحادد ضزان ززنزباجدد لزهلدد ف لز اددتزألددرز ادد زهعددان قددبزا دد ز
هحققزوا ق مزف زواهستقيرز ا نز قتز ق  هز ا زهعد   ،زفيد ز د هزواح ادألزا د نزهي دغزواتديهانزباجد لزفد ز

ز.122هؤهنزهل ف لز اتزألرز ا زهعان هألزوا
ز جد كز القدألز ثاقدألزيدانزق  يدانزقسدطزواتديهانز واخطد ززسدطزواتديهانز هي دغزواتديهانزهدنزلهدأل أخا ولزجلبزأن 

زتزأسدد  زهي ددغزواتدديهانزواهتيددقز  اددهواهدؤهنزهجددهزهددنزلهددألزأخدد  ،زفلدد   تزواتدديهانزتحددببزقاهددألزواقسددطز  دد
تدديهانز  ددتزقشدد جه،ز  دد زهددنزلهددألزأخدد  زتحددببزقسددطزوايحاددثزا اددبزواقسددطزي ادد بضز دد وزواهي ددغز اددجق زيج

يحاددثز  وزو بوبزواخطدد زو تيددعزواقسددطز يدد اع  ،ز  دد وزهدد زاعدد  زيهيددبأزيجسددياألززأسدد  زواخطدد زواهددؤهنزهجدده
ز.129واقسطز اتزواخط يز جبزل و زواق ج ن

ز  
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 Means of insurance securing التأمين تأمينوسائل  رابعًا:
هب زواله نزوا يزا ي هزاحق قز هالئدهزقيدرزلد   تزواتديهان،زاد وزات ق زجل  زجظ جزواتيهانز  تز

زاي ضزواهلد مز  دتزلد   تزواتديهانزت د انزوحتا طاد تزا  ق ادألزهدنزواحد وبثزواهسدتقي األ،زفهد زفد زشد ات
 تسهتزال   تزواتيهانزي ايق ةز واهح فظألز  تزه     زف زواسد قزهدنزلهدألزأخد  ،ززواهؤهنزاهجزهنزلهأل
 وا ل ةز ادتز سد ئرزخ  لادألززهثرزف زهخت  زو حتا طا تزوايجاأل ي ز س ئرزبوخ األزتت تتل رز  هزوا ق األز

ز.128 ي  بضزواتيهان
  تزل   تزواتيهانزأنزتحتيظزيديه ورزوحتا طادألزاه ولهدألزو ات وهد تزواهسدتقي األزأ ززوا س ئرزوابوخ األ: (1

واهط اي تزوات زقبهتزاه ز ادجزادتجزتسد اته زأ زتسدباب  ،ز اه دنزحشد زهخت د زو حتا طاد تزواتد زتحدتيظز
 112يه ز  بضزل   تزواتيهانزيه زا  :

واتدديهانز زيددبزأنزت لددبزاددباه زألزيلدد  ألزوحتادد ط زواخطدد  زواسدد  األ:ز جددبزوجتهدد ةزواسددجألزواه ااددألزواخ شدد -أ
 ادجزتتحقدقزواخطد  زواخ شدألزيهد زأيزادجزتقدعزواخطد  زواتد زتغطاهد ز د هزواعقد ب،زز ق بزاجزتجتهزهبته زيعدب

 ا اكز زيبزأنزتحتيظزوال  ألزيه رزوحتا ط زاه ولهألزواخس ئ زواتد زت ط اد زيد اتع اضز جهد زأ زاه ولهدألز
 واتد زاحتهدرزأنزت طل اد زيهد ز جدبزتحقدقزواخطد  زواخ شدألزيهد ز)  وززهي اغزواتيهانزواتد زتدج ز  دتزبفعهد 

تحققتزهستقيالل(،ز اسهتز  وزواه رزي حتا ط زواخط  زواس  األزاجهزا تيطزي اخط  زوات زادجزتتحقدقزيعدبز
ز وات زتغطاه زتيع لزا اكزوا ث ئقزواس  األزواهيع رزف زجه األزواسجألزواه اادأل،ز هدنزوا لهدألزواجظ ادألزا د نزا در
 ثاقألزس  األزواهيع رزوحتا طاه زواخ  زيه ،ز هنزوا لهألزواعه األزا  نزا  ثد ئقزواسد  األزواهيعد رزهلتهعدألز
أهد و لزوحتا طاددألزاه ولهددألزط يد تزواددبفعزواتدد زاحتهددرزأنزت قدبجزالدد  ألزواتدديهانزفدد زواعد جزواحدد ا ،ز قددبزا  حددرز

تيعد لز حتهد رز قد مزواخطد  زواتد زتغطاهد ز  وزو حتا ط زا ع جزوا يزيعبه،ز    وزي اجسديألزاإ د وجزوات اادألز
 .111  هزوا ث ئق

 يد زهدنزواخسد ئ زواع بادألزو حتا ط زوإلل ف :زت ولدهزلد   تزواتديهانزفد زيعدضزواسدج وتزخسد ئ زوز - 
نزادباه زوحتاد ط زاهق ي دألزواتع الد تزواهت تيدألز  دتززواهت قعأل  اه وزتحل زل ةزهدنزأ ي حهد زواسدج األزفات د  

 .112  وزو حتا ط زي  حتا ط زوإلل ف واخط  زوال  ض،ز اسهتز
وحتا ط زواتع الد تزتحدتزواتسد األز واتع الد تزتحدتزواتسدباب:زفد زأجد ومز ثاد ضزهدنزواتديهانزادؤبيز -ت

 قدد مزواخطددد ز اددتزهط ايدددألزواهدددؤهنزاددهزيدددبفعزواتعدد اض،ز اددد اكزتيدددبأزلدد  ألزواتددديهانزفدد زوتخددد  زوإللددد وةوتز
ز د وزواخطد ز د زواسدي زواق اد زواد يزأ ب ز ادتزوال   األزا تثيتزهنز ق مزواخط زواهدؤهنزلدبه،ز هدنزأن 
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زوتخدددد  ز دددد هز113  دددد اكزاتقددددبا ز دددد هزواخسدددد  ضز مزواخسدددد  ضزواهط دددد  زواتعدددد اضز جهدددد  قدددد ،ز جظدددد ولز اددددتزأن 
 اخزق اد زأ زقبزا  نزواخط زواهؤهنزهجهزحبثزف زتد زيألز يبزأنزاستغ قز قت لزقبزاط روإلل وةوتزواهخت 

تسدد األزألزيلدد  ألزواتدديهانزب نزواهدد زوادد يزاددؤبيز اددتزوجتهدد ةزواسددجألزواه ااددألزواخ شددزهددنزجه اددألزواسددجألزواه ااددأل
اددد اكزتحدددتيظزوالددد  ألزي حتاددد ط ز  دددتز هدددألزواهط ايددد تزواهخت يدددألزواتددد زتلددد يززوات وه تهددد زتلددد هزواهدددؤهنزاددده

تسددد اته ،ز اسدددهتز ددد وزو حتاددد ط زفددد زهله  دددهزي حتاددد ط زواتع الددد تزتحدددتزواتسددد األ،زأهددد ز  وزوجتهدددتز
هد زيد ا  جزهدنزيعدضزواتع الد تزواتد زتط اد زيواتس األزقيدرزوجتهد ةزواسدجألزواه اادألزا لد  ألز ا جهد زادجزتسدببز

 تسدهتزاد اكززاغزوحتا طادألزتسد  يز د هزواتع الد تف ز  هزواح األزتحتيظزوال  ألزيهيد زه وفقته ز  تزبفعه 
 .114ي حتا ط زواتع ال تزتحتزواتسباب

وحتادد ط زواتع الددد تز دددنزحدد وبثزادددجزاي دددغز جهددد :ز  دد زواهيددد اغزواتددد زتحددتيظزيهددد زلددد   تزواتددديهانز -ث
 واتع ال تزواهت قعألز نزح وبثزايت ضزأنزت  نزقبز قعتز اجزاي غز جه .اه ولهألز

زهنزاهددجو حتاد ط زواحسدد ي :ز د ز يدد  ضز دنزواهيدد اغزواتدد زتق يدرزوات وهدد تزلد   تزواتدديهانزتلد هزواهددؤزز -ل
هدنزو حتاد ط زواتديهانزهقاهألزيط اقألز ا لاألزطيق لزالبو رزوا فاد تز هعدب تزواي ئدبض،ز اخد ز د وزواجد مز

واتيهانزف زح األزوايق ةز واتيهانزف زح األزوا ف ض،زحاثزجلبزفد زواجد مززا ضز اه وزواخا زج   نز ه   تزواح
 ادددبفعزواهدددؤهنزادددهزأقسددد ط لزفددد زواسدددج وتزوا ادددتزتيددد قزوحتهددد رززأنزخطددد زوا فددد ضزات وادددبزيتقدددبجزواسدددنوا رز

نزو حتادد ط زواخطدد ،زت ددكزوا ادد بضزاخشدد زاهدد زحسدد  زت تيددعزفاددهزهددنزسددجأل أهدد زواحسدد ي ،ززاخدد  ز ت دد  
هزقسددجزه لددهزاتغطاددألزواخطدد زواهددؤهنزهجددزتهادد زي دد نزقسددطزواتدديهانزالددجزقسددهانواتدديهانزفدد زح اددألزوا فدد ضزفا

نزهي غزواتيهانز جبزجه األزواعقب.ز قسجزاحتيظزيهزاحس  زواهؤهنزاه ز ات و جزيه   زواسج وتز اتزأنزا   
فدد زواسددج وتزوا اددتزهددنز قددبزواتدديهانزأ زت ددكزوا ادد بضزواتدد زاقيلدده زواهددؤهنز  ولزو حتادد ط زواحسدد ي ز دد ز
،ز قددبزا د نز له اادد لزأ زف باد ل،زف  حتادد ط زوإللهد ا زاهثددرزهد زاحددتيظزيددهز111والد ةزوادد يزادبخ زا هددؤهنزاده

أهددد زو حتاددد ط زوايددد بيزفهددد زجشدددا ز دددرزهدددؤهنزادددهزهدددنزو حتاددد ط ززمزتددديهانزاه  سدددهواهدددؤهنزا دددرزجددد ز
زوإلله ا .

زو ح ب نزأنزا هددؤهنزأنزا ولدددهزخطدد ولزهت وادددبولزتا طادد تزواحسدد ياألزتسدددهتز فدد زواجه اددألزجسدددتطاعزواقدد رزيدددين 
زاغا زهنزقاهألزواقسط.

ززوات وه تهدد زتلدد هز هالئهدد زتقدد جزلدد   تزواتدديهانزيت دد انزوحتا طادد تزاه ولهددألز:وا سدد ئرزواخ  لاددأل (2    زأن 
 وحتهد رز د وزواخطديزا  لد ز  دتزلد  ألززأنزتقدبا وته زواتق ايادألزقدبزتخطدب،ز ثا ضز   اكز زا ي زف زأحا ج لز

                                                           
113Les Cahiers de L‘assurances,centle de documentation et d‘information de L,assurance(CDIA ) ,PARIS 
,1982 , P3 
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 اطهئنزواهدؤهنزاهدجز ادتززولهألزوات وه ته زتل هزواهؤهنزاهجواتيهانزه ولهتهز  زتطهئنز اتزقب ته ز  تزه ز
 هالةضزوال  ألز   تزحق قهجزاباه ،ز  سا ألزل  ألزواتيهانزااتحققز اكز  ز   بضزواتيهان.

تدددهزهدددنزلددد  ألزواتددديهانز)والددد  ألزواهسدددجبضزأ زواهدددؤهنزتعجددد زجقدددرزواخطددد زواهددد وبزتغطاز  ددد بضزواتددديهان:ز2-1
زحاددثزأز  ادكزلدهنزوالدد  طزواهتيدقز  اهد ،زواتديهانز)والد  ألزواهسددجبضز ااهد (زواهي لد (ز ادتزلد  ألز  دد بض ن 

  دد بضزواتدديهانزتسددهتزا هددؤهنز)لدد  ألزواتدديهان(زييح اددألزلهاددعزأ زلدد ةزهددنزواهخدد ط زواهغطدد ضزهددنزقي ددهز اددتز
يقي اهددد زحسددد زلددد  طزهحدددببضزياجدددهز يدددانزواهدددؤهن،ز تيقدددتزلددد  ألزواتددديهانز ددد زهعادددبزواتددديهانزواددد يزاتعهدددبز

واهسؤ األزوا حادبضز دنزواتديهانزأهد جزواهدؤهنزاده،ز و  وزادجزتقدجزلد  ألزواتديهانزي ا فد ةزي ات وه تهد زتلد هزواهدؤهنز
زهدنزحق قدهاهز زاسدتطاعزواهدؤهنزادهزأنزاط اد زلد زحادثزتدتجز ه ادألز  د بضزواتديهانز  ألز  د بضزواتديهانزيديي 

يتع هددرزواهددؤهنزهددعزهعاددبزواتدديهانز  ددتز لددهزو سددتقالرزب نز لدد زواهددؤهنزادده،زف ثاقددألز  دد بضزواتدديهانز دد ز
 ثاقألزتيهانزلبابضزهجيش ألز هستق ألز نز ثاقدألزواتديهانزواشد األز  دتزجيد زواخطد زواد يزتدجزواتديهانز  ادهز

ز  د114يه ل ز ثاقألزواتيهانزواش األزوات زأشب   زواهؤهن  بضزواتديهانزجظد جزب اد ز،ز  ال ضز  دتز ادكزفدين 
يطياعتددهزاهتددبز اددتزب رزهتعددببضزاتغطاددألزواعلدد زفدد زوالدده نزفدد زب اددألزهدد ز  اددكزي سددتغالرزوايدد ئضزوادد يز

 .112اتحققزف زب األزأخ  
   بضزواتيهانز سا ألزاتالفتزواهؤهنزهنزخالاهد زوحته اادألزواتلد   زأ زيد اح  زو جحد و زفد زجسديألززتعتي  ز

ي اهخددددد ط زواهت قدددددعزتحققهددددد زوسدددددتج بولز  دددددتزلدددددبو رزوإلحشددددد ةز تقدددددبا ززواهخددددد ط زواهتحققدددددألزفعددددداللزقا سددددد لز
ت لديزلد   تززيز ادتز اد بضز د ةزوات وهد تزواهدؤهنو حته  ت،ز اغد ضزهع الدألز د وزو جحد و زواد يزادؤب

  دتزواخطد  زواه  د ضززت  ادعأ دجز سد ئرزواتيهانز ادتز  د بضزواتديهان،زحادثزتعدبز ه ادألز  د بضزواتديهانزهدنز
ت سدعزفد زهنزوال   تزاتتح رز ادتزأخطد  زق ي دألزا تديهان،ز   د وزاه دنزالد  ألزواتديهانزواأ ي ز ببزهه نز

 ي ات ا ز ا بضزط قته زو ستاع ياأل،زحادثزتلدط زفد ز ثاد زهدنزواحاد نز ادتزقيد رززقي رزواعه ا تزواتيهاجاأل
 زأ زفد زحلههدزتيهاج تزتي قزقاهته زواحدبزواقشدتزاط قتهد زو سدتاع ياأل،زفتقيدرزواخطد  زوا ياد ضزسد وةزفد 

زانزهعابزواتيهانزساقيرز   بضزتيهانزه زا ابز نزط قته زو ستاع ياأل.زب لألزخط  ته ز   زهطهئجأل
 هدددنزواههدددجزأنزتقددد جزلددد  ألزواتددديهانزيتجسددداقزهحددد فظزواتددديهانزادددباه زاتلعدددرزواخطددد  زواتددد زتلدددهه ز ددد هز

ضزواتديهانزسدتتل ج زفد ز بضزهله   ت،زفهد ز يد ز  د ب  جتزتل رزهله  ألزأ زل جسألزس وةزواهح فظزهت
حاددثزتتيتددتزواقدداجززختالفدد تزوا يادد ضزفدد زقدداجزواخطدد  طياعتهدد ز تددتخ  زهددنزو جح وفدد تزواج لددئألز ددنزو 
ز.119وا وئبضز نزط قألزوال  ألز ي زت  اعه زيي  بضزتيهاجه 
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ز دددب ز  ددد بضزواتددديهانزت  ادددعزهسدددؤ ااألزواخطددد ز ادددا زجقدددرزواخطددد زواددد بيةز  دددتز ددد تقزواهعادددب،ز  ن 
واهددؤهنزهددنز  دد بضزواتدد و نزيددانزله دددألزهددنزواهخدد ط زواتدد زتهددتزتغطاتهدد زهددنزقي ددهز قاهدددألزيهعجددتزته ددانز

لجددد زواتق يددد تزفددد زت  يدددألزوالددد و زيعدددبزتحقدددقزواخطددد ،زحادددثزتسدددتخبجزلددد   تزواتددديهانز  ددد بضزواتددديهانزات
 واتدد ززلته  اددألز يحددب ثزوا دد و ثزواطياعاددأل  زأنز دد هزوات  يددألزتتدديث زيدد اظ   زو قتشدد باألز و زواهط ايدد ت
أالد لز  دتزلد  زواهد ورزتسد  بز   بضزواتديهانز ه زأنز ه األزز،اعزل   تزواتيهانزواساط ضز  اه  زتستط

تتلهدددعزفظز  دددتزواهددد ورزبوخدددرز ددد وزواي دددب،زحادددثزتحددد  زز يزت لدددبزفادددهزلددد   تز  ددد بضزواتددديهان ادددتزواي دددبزواددد
يددد اقطعززهوقتشددد ب  فدددبززي دددبتز تحسدددانزهسدددت  ز ددد وزواواقسددد طزواتيهاجادددألزاتسدددتخبجزفددد زته ادددرزو سدددتثه  و

واهدؤهنزواشد  ز ا نزف زواهق يرز ج كزل وج زس ياألزاعه ادألز  د بضزواتديهانزتتهثدرزفد زقيد رز،ز118والجي 
ايز ه اددألزتيهاجاددألزب نزب وسددألز وقعاددألزاهخ ط  دد ز  ددتزأسدد  زأجددهزسدداعابزواتدديهانز ددنزوالدد ةزوا يدد زهجهدد ز

 هددد زتسدد  بز ه ادددألز  ددد بضزواتدديهانز  دددتزخددد  لز ي اتدد ا زفدددينزجسددديألزوحتهدد رزتحقدددقزواخطددد زتشدديتز ياددد ض،ز
ززوواقطعزوالجي زهنزي بزواهؤهنزواش  زف زح رز ل بزل   تز   بضزواتيهانزف زي بونزأخ  .ز
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 المبحث الثالث
 مفهوم التأمين التكافلي

هددنزواع هدد ةز  ادد  جززواهختشدد نزلعددرزاتدديهانزواتلدد  ي نزوالددبرزواح شددرزحدد رزلدد و زأ زتحدد اجزو
واهلتهدددعزب نزهخ ايدددألزاح ددد جززح لدددألتددديهانزواتلددد  يزايددد زيددد اغ ضز اسدددبز دددنزوازيدددبارالددد بزإلزالتهدددب ن

حادثزأل  تدهزلهادعزواهائد تزوالد  األز واهلد هعزوايقهادأل،ززواد يز،زفظه زواتيهانزوات د ف  وال اعألزوإلسالهاأل
اهددبف نز اددتزز  ددجزتلدد    لزهددؤه نزاهددجزبفعدد وزأهدد واهجزأنزوا لدد ةزوازفدد واتدديهانز دد وزواجدد مزهددنزف دد ضزت هددنز

ز.جوات  فرز واتع  نزفاه زياجه
زEmergence of Takaful Insuranceزنشأة التأمين التكافلي: -1

ظه تزش  زهخت يدألزا ت  فدرز واتعد  نزفد زواهلتهعد تزواع يادألزحادثز لدبزفاهد زهد زا عد  ز ا ؤ دبزهد ز
 وادد يزواع وقدرزواشد  زجظد جز هددنز د هزز،تدب  ز اادهزوالد اعألزوإلسدالهاألزهدنزواتعدد  نز  دتز درزهد زفادهزخاد  ز

 اقدبز د نزا هشد   زوإلسدالهاألزوادب  زواي  درز،زقيدرزوإلسدالج  د زقد ئجزف زت  ادعزواهشدايألزواه اادألزات خ ز
جل حهد ،زف ثاد زهدنز د هزوالد   تزهجيثدقز  واهها زف زتيسا زلد   تزواتديهانزوات د ف  ز ب ههد ز   اتهد ز و 

وإلسدددددالهاألزي اتددددديهانز  دددددتزههت   تهددددد ز ههت  ددددد تز دددددنزيعدددددضزواهشددددد   زوإلسدددددالهاألز تقددددد جزواهشددددد   ز
 زاهدد ورز هدد زأنزواهشدد   زوإلسددالهاألزتعتيدد زلهددألز اددبومز وسددتثه ،زواهتعدد ه انزهعهدد زاددب زت ددكزوالدد   ت

حاددثزقدد جزيتيساسدده زيجددكزواتدديهانزوات دد ف  زفدد زواسدد بونززلدد   تظهدد تزأ اددتزفز،لدد   تزواتدديهانزوات دد ف  
هانز  ددتزههت   تددهزيجدد ةز  ددتزفتدد  ز ائددألزوا ق يددألزوالدد  األزا يجددكزفاشددرزوإلسدداله زواسدد بوج زهددنزألددرزواتددي

،ز فددد ز122،ز هددنزثدددجزوجتلدد زواتددديهانزوات دد ف  زفددد زب رز  ياددألزأخددد  زهثددرزواسدددع باألز وال وئدد 1828 دد جز
أسدد وقز  اهاددألزيسدد  ألز يادد ضزجسددتبرزهجهدد ز  ددتزوات واددبزواهسددته زاظدد   ضزواتحدد رزجحدد زجظدد جزت دد ف  ،زحاددثز

واهجتلدد ضززAIGلدد  ز دد وزواجظدد جزلدد   تز  اهاددألز يدد  ز اددتزتيسددا زلدد   تزتدديهانزت دد ف  زهثددرزلدد  ألز
ات د ف  ز أسديقه ز هنزأله زل   تزواتديهانزو،ز،ز121زSWISS-RE  اها لز ل  ألز   بضزواتيهانزواع اهاألز

ز122ز:تيساس لزه زا  
لدد  ألزواتدديهانزوإلسددالهاألزواسدد بوجاأل:ز  دد زأ اددتزلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زظهدد  ول،زحاددثزظهدد تز -أ

 جزف زواخ ط جزهنزقيرزيجكزفاشرزوإلساله زواس بوج .1828 اتزحا زوا ل بزسجألز
 بي زوإلساله .جزف زبي زهنزقيرزيجكز1828وال  ألزوإلسالهاألزواع ياألزا تيهان:زظه تزسجألز - 
ج،ز1891ه  دألزواع يادألزواسدع باألزسدجألزوال  ألزوا طجاألزا تيهانزواتع  ج :زظهد تزفد زوا اد ضزي اه -ت

 .ي ا  هريه ل زه س جزه   ،ز   زل  ألزح  هاألز
                                                           

 3ص -2005 -القاةر  -مصر -التجربة المصرية في التأمين التكافلي -دطب، عبد الرتوف 120
 .15/11/2007 -مقابلة مع نائب المدير العام في الشركة ارولى للتأمين التكافلي -جريد  الوطن الكويتية 121
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 .ج1891وال  ألزوإلسالهاألزا تيهانز و   بضزواتيهان:زظه تزف زوايح انزسجألز -ث
ج،ز ايجدكزوايحدد انزوإلسدداله ز1882ز دد جانزظهد تزفدد زوايحد زز:لد  ألزواتدديهانزوإلسدالهاألزواع اهاددأل -ل

  .ب  زههجزف ز جل ئه ،ز وستثه  زأه واه
ج،زيدب جز1884 د جزل  ألزواتيهانزوإلسالهاألزواهسد  هألزواع هدألزواهحدب بضزفد زوا بنز قدبزظهد تز - 

 .هنزوايجكزوإلساله زوا بج 
 .جز2222،ز اقبزي ل تزأ ه اه ز  جزايج نز–ألزآه نزا تيهانزوات  ف  زل   -خ
 .ف زهش ز2223واتيهانزواهش يزواسع بي،ز قبزي ل تزأ ه اه ز  جزياتز -ب
 زوا اد ضزواهه  دألزواع يادألزواسدع باألزفدز(Saudi Re Takaful)لد  ألز  د بضزواتديهانزواسدع باأل - 

ز.جز1/1/2229 ي ل تزأ ه اه زف ز
 Definition of Takaful Insurance تعريف التأمين التكافلي: -2
و اتدد وجزيدد احيظزز  دد زلدده نزا ددبا نزأ زيوا ي اددأل"زتدديت زهددنز  هددألشددرز  هددألزوات  فددرزفدد زوا غددألزأز ن

 هقتلدتزشداغألزوات  فدرزواتد ز د ز "أنا وكافكل اليتكيم فكي الجنكة" ج األز هجهزق اهزش تزوهللز  اهز سد  وا  
 فقد لزاهد ز واتديهانزوات د ف  زتدجزتع اد قدبز ز،زلد هنزادخد ز ال ه شاغألزا هل   ألزيانزط فانزأ زأ ث زأنز

(زواشد ب ز دنز ائدألزواهح سديألز واه ولعدألزا هؤسسد تزواه اادألزوإلسدالهاألز24واهعا  زوال   ز قجز)ف ززل ة
 دد زوتيدد قز هدد زا دد زيز، تعهددرزيهقتلدد هزلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  وادد يزأجلددئتز  ددتزأس سددهزز2212 دد جز

  تزألخ  زاتع ل نزاخط  زه عاجألز  تزتالف زوال و زواج لدئألز دنز د هزواخطد  ز  ادكزيلدبفعزولدت و
  تزأس  زو ات وجزي اتي م،ز ات  نزهنز اكزشجب قزتيهانزاهزح جزوالخشاألزو  تي  األ،ز ادهز هدألزه اادألز
هستق ألزاسهتزشجب قزواتديهانزواتعد  ج زادتجزهجدهزواتعد اضز دنزوالد و زواتد زت حدقزأحدبزواهلدت  انزهدنز

لد  ألزهسد  هألزيديل ضزهع  هدألزتقد جزل وةز ق مزواخط  زواهؤهنزهجهد ،ز  ادكزطيقد لزا د وئتز وا ثد ئق،ز ت دبال ه ز
جظد جزتعد  ج زوات د ف  زييجدهزز هد زاعد  زواتديهاني،زواشدجب قييبو ضزأ هد رزواتديهانز وسدتثه  زه لد بوتز د وز

أيزلددد  ز ةا ت ددد ز  دددتزواتعددد  نزيدددانزهله  دددألزهدددنزواجددد  زواددد انزقي ددد وزيهقتلددد هزأنزاتحه ددد وزلهاعددد لز ددد
واهدؤهنزادهزأ ز ادتزهدنزز ادتاتع ضزاهزأحب ج،ز  د زهدنزوا لهدألزواق ج جادألز قدبزا تد جزيدهزواهدؤهنزأنزادؤبيز

لعددرزواتدديهانزاشدد احهزهي غدد لزهددنزواهدد رزأ زأيز دد ضزهدد ا زأخدد ز اجدد لز دد نزأ زهجيعددألز جددبز قدد مزوالدد  ز
واهدؤهنزي اط اقدألز واجظد جززواهؤهنزهجهز فقزه ز  زهيانزف زواعقب،ز  ادكزجظاد زهد رزاؤبادهزواهدؤهنزادهز ادت

 قبزتيهانزله   زا تد جز درزهلدت كزيه ليدهززييج هواتيهانزوات  ف  زه نزتع ا زاز ه ،ز123واهيانزف زواعقب
جدبزاتع اضزواهتلد  انزهدجهجز  دتزأسد  زوات  فدرز واتلد هنز زواهل   أليبفعزهي غزهنزواه رز  تزسيارز

                                                           
 االقتش ب واع هاأل وإلسالهاأل واهائأل -واتع  ج  ه تقتزواتيهان  ات هقبج يحث -وإلساله  وات  ف   واتيهانز-هجش    ا ض واخ اي ، 123

 .2228-وا ا ضز-وإلساله  واع اج  ويطأل-  واته ار
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  دتزز)لد  ألزواتديهان(زفادهزهدنزقيدرزلد  ألزهتخششدألواعه ا تزواتيهاجاألززتحققزواخط زواهؤهنزهجه،ز تبو 
زاحببزيبواألز رزسجألزه ااألز اثيتزف زواعق بز ابفعزهدنزولدت و  تزحه دألزوا ثد ئقزأس  زوا   األزييل زهع  ج

اتددد وجز،زحاددثزا دد نزواغدد ضزواس سدد زاهدد هزوالدد  ألز دد زواقادد جزي اتدديهانز  ددتزأسدد  زو 124أ زيددب نزألدد 
زييح  جزوال اعألزوإلسالهاأل.

ز،شيألزواهسدتيهنز واهدؤه نزتلتهعد نزفد ز درزهلدت كزفد زواتديهانزوات د ف  ه سيقزجلبزأنززخالرهنز
 جدبه زاق هد نزيدبفعزواتعد اضزز ن جزواهستيهج نز جبه زاق ه نزيبفعزو لت و  تز  دجزواهؤه جد اهلت   نزف

واتدديهانزوات دد ف  ز دد ز بو ضززألب  زلدد  ،زفدد زحددانزأنزا هتلدد  انزهددجهجز جددبزتحقددقزواخطدد زواهددؤهنزلددبه
واعه اددد تزواتيهاجادددألزو تت يددد لز تجياددد ولزفتقددد جزوالددد  ألزيشددديته زهدددبا ولزي ا   ادددألزي اتع قدددبزهدددعزواهسدددتيهجانزحادددثز
تست ف زهجهجزأقس طزواتيهانز تبفعزا هتل  انزهجهجزه زاستحق جهزهنزتع ال تز فقزهع اا ز أسد زفجادألز

 ه هدد ززفدد والدد  ألزاتدد زتتط يهدد زواعه ادد تزواتيهاجاددألز ت تدد جزي إللدد فألز اددتزلهاددعزوا هدد رزوز،خ شددألزيدد اك
واتديهانزوات د ف  زجظد جزتع قدبيزاقد جز  دتزأسد  زواهع  لدألزا وزفدجحنزجد  زأنزييح  جزوال اعألزوإلسالهاأل،ز
ي وسدطألز ائد تزهجظهدألزتد و رز قد بولزيشد  ضزفجادألزق ئهدألزز،ز ادتجواهخد ط زألد و   اتهزواتع  نز  تزتد هاجز

ز. حش ئاأل  تزأس ز ق و بز
 التكييف الفقهي للتأمين التكافلي: -3

جظدد ولزا هاددألزوإللهدد مز يحددبزوا سدد ئرزوالدد  األزواتدد زتحددببزوات اادد زوايقهدد زفدد زواهسدد ئرزواهسددتحبثألز
 ااألزوالهدددعز واتق اددد زيدددانزوآل وةز  تقدددهزهسدددؤززفددد زواهعددد هالت،زفقدددبزحهدددرزهلهدددعزوايحددد ثزوإلسدددالهاألز  دددت

،ز فدد زواهسدد ئرزواهخت يددألز ددنزوإللهدد مزيددانز  هدد ةزواهددألزفدد زتعيادد ولز،ز واخدد  لزيقدد و وتزتعددبزوايقهاددألزا ع هدد ة
جزواه وفقددألز  ددتزلدد و ز1841زقدد  زهل دد زهددؤته زهلهددعزوايحدد ثزوإلسددالهاألزاعدد جزوات دد ف  هسددياألزواتدديهانز

ز: بابضزأ هه اباألززوات  ف  واتيهانز
فدد زتحهددرزز و لددت وكأشدد األزواتعدد  نز  ددتزتيتاددتزواخطدد  ،زز دد زوات دد ف  واتدديهانزواقشددبزهددنز -أ

واهسدددؤ ااألز جدددبزجددد  رزوا ددد و ث،ز  ادددكز دددنزط ادددقز سددده جزألدددخ  زيهيددد اغزجقبادددألزتخشددد ز
 .اتع اضزهنزاشايهزوال  

 قد بزواهسد  هانززتف اسز،124ائأل  ي زواجسز121 ي زوايلرزواتع  ج زهنزوا ي زيج  اهزخ  زواتيهان - 
ز. ي األ،ز  زاستغ  نزه زلهعزهنزواقس طزف زهع هالتز ي األ

                                                           
 73ص -2002 -1ط -ارردن -دار اإلع م -التأمين اإلس مي -ملحم، أحمد سالم124
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ز، واتدديهانزواتلدد  يزوات دد ف   هد ز  دد زواهل دد زوإلسدداله زوا  يد زاتفتدد ةز  ددتزواتي قددألزيدانزواتدديهانز
فلد ةزحدباثهجز دنزواتديهانزوات دد ف  زييجدهزاهثدرزوايدبارزوالد   زا تدديهانز واقد ئجز  دتزت د انزهحيظدألزتيهاجاددألز

زوإلبو ض زوالددد  ألز  دددتزاشدد اتزحه دددألز ثدد ئقزواتددديهان،زيحاددثزا ددد نزاهددجزواغدددججز   دداهجزواغددد ج،ز اقتشدد زب ز
 122ييل ،ز وستثه  زه ل بوتزواتيهانزييل زأ زيحشألز  تزأس  زواهل  يأل.

زززالعالقات التعاقدية في التأمين التكافلي:ز3-1
زا لبزثالثز الق تزتع قباألزف زواتيهانزوات  ف  ز  :

اتشدرزز القألزواهل   ألزيانزواهس  هانزوات زتت  نزيه زوال  ألزهنزخالرزواجظ جزواس سد ز هد  .أ
 يه،ز   ز قبزواهل   ألز  وز  جتزتبا هزوال  أل.

واعالقألزيانزوال  ألز يانزشجب قزحه ألزوا ث ئقز   ز القدألزوا   ادألزهدنزحادثزوإلبو ض،زأهد زهدنز . 
 حاثزو ستثه  زفه ز القألزهل  يألزأ ز   األزي  ستثه  .

اتي م،ز واعالقددألزواعالقددألزيددانزحه ددألزوا ثدد ئقز يددانزواشددجب قز جددبزو لددت وكز  دد ز القددألزواتدد وجزيدد  .ت
يانزواهستيابز يانزواشجب قز جبزواتع اضز   ز القألزوات وجزواشجب قزيتغطاألزوالد  زحسد ز

 وا ث ئقز وا  وئت.
 Principles of Takaful insurance مبادئ التأمين التكافلي: -4

زا  :هي بتزواتيهانزف زه تتهثرز
لدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زتقدد جزواعهددرزتحددتز لدد و ز ائددألزا يتدد  ز وا ق يددألزوالدد  األ:زجظدد ولزانز (أ

  ددددتزأسدددد  زواتع هددددرزييح دددد جزوالدددد اعألزوإلسددددالهاألزفددددينزه اسدددد  ب  ز  ددددتزواقادددد جزيعه هدددد ز دددد ز
و سدددتع جألزيددد  يزو ختشددد  زوالددد   زالددده نزتلسدددابزواهيددد بتزوالددد  األزواسددد هاألزفددد زحقدددرز

اددعزأ هدد رزواتدديهانزوات دد ف  ،زحاددثزتقدد جز ائددألزبوئهددألزا يتدد  ز وا ق يددألزوالدد  األزي ا ق يددألز  ددتزله
لددد  ألزواتددديهانزوات ددد ف  زالددده نز دددبجزتعددد  ضز ددد هزوا هددد رزهدددعزأح ددد جزوالددد اعألزوإلسدددالهاأل،ز

،ز تت ددد نز ددد هزواهائدددألزهدددنز دددببزهدددنز لددد رزوايقدددهز129 ت ددد نزقددد و وتز ددد هزواهائدددألزه  هدددألزا لددد  أل
 128 واق ج نزاتجزوختا   جزهنزقيرزوالهعاألزواعه هاأل،ز احقزاه هزواهائألزه ا  :وإلساله ز

فدددد ز لددددعز ه ولعددددألز ه ادددد تزوالدددد  ألزا تي ددددبزهددددنزهط يقتهدددد زاح دددد جزوالدددد اعألزواهلدددد   ألز .1
 وإلسالهاأل.

يبوةزأيز أيزفاه . .2  حل  زولته   تزوالهعاألزواعه هاألز و 
                                                           

،  األولالتكافل السعودي الدولي  ىالتكافلي ، بحث مقدم لمنتد التأمينالتقليدي و التأمينالفروق بين م،2002،  عبد هللا   ،بن بيه   127

 .  3جدة ص 
 4ص -مرجع سابق -التجربة المصرية في التأمين التكافلي -عبد الرتوفدطب،  128
 -القاةر  -2005تموز  21-20ملخص لجلسات ومنادشات ملتقى التكافل ارول  -التكافل وإعاد  التكافل -إبراةيم، عثمان الهادي 129

 15ص -مصر
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احددقزادد ئا ز ائددألزوا ق يددألزوالدد  األزأ زهددنزاهث هدد زط دد زحلدد  زولته  دد تزهل دد زوإلبو ضز .3
 اط  زأيزه ل م.

ن:زادتجزفد زلد   تزواتديهانزوات د ف  زوايشدرزيدانزوايشرزيانزأه ورزواهلت  انز أه ورزواهس  ها ( 
أهددد ورزواهلدددت  انز)واهدددؤهنزاهدددج(ز أهددد ورزواهسددد  هان،ز  ادددكزهدددنزخدددالرزتخشدددا زحسددد ي تز

ل فألز  ئبزو ستثه  زواخ  زي رزل ج ز اتزأش ه.  هجيش ألزا رزهجهجز و 
هددنززن  ددتزواهلددت  ازوايدد ئضزواتدديهاج ت  اددعزت  اددعزوايدد ئضزواتدديهاج ز  ددتزواهلددت  ان:زاعتيدد ز (ت

،ز اقشددبزيهشددط تزوايدد ئضزواتدديهاج زواهدد ورزأيدد  زواخشدد ئ زواههادد ضزاجظدد جزواتدديهانزوات دد ف  
واهتيقاددألزفدد زشددجب قزواهلددت  انز هحشدد ألزا يدد قزواه لدد زيددانزهدد و بزواشددجب قز وسددتخبوه ته،ز
 ه زاه نزأنزا حرز  وزواي ئضزاتع ا زوحتا طا تزواهلت  انزأ زا  مز  اهجز درزحسد زجسديألز

أ زقدددبزاخشدددجزهدددنزقاهدددألزواقسدددطزواهسدددتحقزا دددبفعز جدددبزتحبادددبزوا ثاقدددألزايتددد ضززات  ف ادددألهلددد   تهزو
(زأجهزف زح رزتجزت  اعزوايد ئضزأ زلد ةزهجدهز24،ز قبزل ةزف زواهعا  زوال   ز قجز)132لبابض

  ددتزحه ددألزوا ثدد ئقزفددينز دد وزوات  اددعزاددتجزييحددب زواطدد قزوات ااددألز  ددتزأنزاددج ز  ددتزواط اقددألز
 ت،ز   هزواط قز  :واهخت  ضزهجه زف زوا  وئ

وات  اعز  دتزحه دألزوا ثد ئقزيجسديألزولدت و هجزب نزتي قدألزيدانزهدنزحشدرز  دتزتع الد تزز1-ت
ز هنزاجزاحشرزخالرزوايت ضزواه ااأل.

وات  اعز  تزحه ألزوا ث ئقزوا انزادجزاحشد  وز  دتزتع الد تزأشداللزخدالرزوايتد ضزواه اادألزز2-ت
زفقط.
زع ال تزواهبف  ألزاهجزخالرزوايت ضزواه ااأل.وات  اعز  تزحه ألزوا ث ئقزيعبزحسجزواتز3-ت
 وات  اعزيييزط اقألزأخ  زتق   ز ائألزوا ق يألزوال  األزا هؤسسأل.ز4-ت

ش  زلهاعزواهخشش تزواهتع قألزي اتديهانز وايد وئضزواهت و هدألزفد ز لد هزواخاد ز جدبزتشدياألز (ث
 131وال  أل.

شاغألزق ج جادألزهج سديألززأفل األزهل   ألزحه ألزوا ث ئقزف ز بو ضز ه ا تزواتيهانزهنزخالرز ال ب (ل
 .132اهه  سألزحقهجزف زوا ق يألزأ زاحه األزهش احهج،زهثرزتهثا هجزف زهل  زوإلبو ض

 الفروق الجوهرية بين نظام التأمين التكافلي ونظام التأمين التجاري: -5
ز:133 ت خاشه زيه زا  زيانزواتيهانزواتل  يز واتيهانزوات  ف  زاه نزتجظاجزواي  قزوال   األ

                                                           
 212ص -2010 -رسالة ماجستير -صاديوادع سوق التأمين الجزائري في ظل اانفتاح اادت -العميدي، نور الهدى 130
 365ص -2010عام  - 26المعيارل -المعايير الشرعية الصادر  عن ةيئة المحاسبة والمراجعة للمتسسات المالية اإلس مية 131
 365ص-2010عام  - 26المعيارل -المعايير الشرعية الصادر  عن ةيئة المحاسبة والمراجعة للمتسسات المالية اإلس مية 132
 في:  أنظر133

 5ص -مرجع سابق -التجربة المصرية في التأمين التكافلي -دطب، عبد الرتوف
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 التكييف والتنظيم:من حيث -أوالً 
 تتحهدددرززسدددهه ز تته دددكزواقسددد طزي ا  هدددريتعقدددبزيزهانزواتلددد  يزطددد  زأشددداري ألزفددد زواتددد نزوالددد ز

  زفهددد ز  ا دددألز دددنزحسددد  ز ددد فواهسدددؤ ااألزي ا  هدددرزفددد زه ولهدددألزواهسدددتيهجان،زأهددد زوالددد  ألزفددد زواتددديهانزوات
  زتدبفعززه   زيعلدزواقس طز  هد  نز ائألزواهلت  انزفالزتعقبزواعقبزي سهه زأش األز  زتته كززوات هانزأ 

زهنزه اه زلائ لز  ز  تزسيارزواق ضزواحسنزواهست ب.
 من حيث الشكل:-ياً ثان

جهدد زواهددؤهنز دد ز)حسدد  زواتدديهان(والدد  ألزفدد زواتدديهانزوات دد ف  زااسددتزواهؤه ز فدد زحددانزأجهدد ززجددألزأيددبولز و 
هانزي دددجزواهؤهجددد نزأالددد لزفددد زواتدددزجدددألز حدددب  زفددد زواتددديهانزواتلددد  ي،ز أنزواهلدددت  انزواهسدددتيهجان ددد زواهؤه ز
ز.ي ل  ألزواهؤهجألزف زواتيهانزواتل  زف زحانزأجهجزط  زهق يرزازوات  ف  
 من حيث العقود:-ثالثاً 

زواعق بزوات زتجظجزواعالق تزف زواتيهانزوات  ف  ز  زثالثألز ق ب:
 . ائألزواهلت  ان()زهانييانزوال  ألز حس  زواتز قبزوا   األ .1
 .هانيأه ورزحس  زواتيألز ستثه  ز قبزواهل  ز .2
 .واهستيهجان قبزواهيألزيع ضزوات زتجظجزواعالقألزيانزواهلت  انز .3

اقد جزحادثززواهدؤهنزاهدج زيدانزوالد  ألزواهؤهجدألز وحدبزز قدبزاتديهانزواتلد  يزف اعقدبزواهدجظجز د أه زف زو
 ألزيانزواقس طز هي اغزواتيهان.ا  وزواعقبز  تزواهع  لألزواحقاق

 وعوائدها: األقساطمن حيث ملكية -رابعاً 
 زهلد رزا حدباثز دنزه  ادألز ي اتد ا ززه  األزوال  ألزفد زواتديهانزواتلد  يهي ل ضزف ززواقس طتبخرز

جه زتشيتزه   لزاحسد  زواتديهاناجه زت يعألزاه ،زأه زف زواتيهانزوات  ف  ز زتته  ه زوال  ألزأيبولزز  وئب   ز و 
زوال  ألزتيخ زجسيته زهنزوا يتز نزط اقزواهل  يألزوال  األ.زنأ  ززلهاعز  وئب  زت  نزاه وزواحس   ز

 وجود حسابين منفصلين فصاًل كاماًل في التأمين التكافلي:-رامساً 
اددثزوإلجلددد ةزهدددنزحز دد هاللززههاددد وتزواتدديهانزوات ددد ف  ز دد ز لددد بزحسدد يانزهجيشدد انزفشددداللززأ ددجهددنز

يهددد زفاهددد زواقسددد طززاتددديهانوزاجلدددطألهانزواددد يز ددد ز  ددد ةزيأحدددب ه ز ددد زحسددد  زواتدددز، واها وجادددألز واحسددد ي ت
 جسديته ززوا يز د ز  د ةزاه واهد ز   وئدب  ز   وئب  ز واتع ال تز واهش  ا ،ز واث ج ز  زحس  زوال  أل

ز. وات وه ته ز(نز لبت )هنزأ ي  زواهل  يألزاه ورزحس  زواتيهانز
ز
ز

                                                                                                                                                                      
 380ص -مرجع سابق -المتسسات المالية اإلس مية ودورةا في التنمية اادتصادية وااجتماعية -صالح حميد العلي،
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 من حيث الهدف:-سادساً 
زتديهانز دنزواهشد  ا ز واتع الد تأقسد طزوازيحادثز  وز وبتتل  يز  زواد يتزواتيهانزوازهنواهب ز

واتددديهانزوات ددد ف  زفهددد زواتعددد  نزفاهددد زيدددانززهدددنأهددد زواهددب ز،ز ددد هزوا اددد بضزتيقدددتزا لددد  ألز تعتي  ددد ز يحددد لززن زيفدد
انزواقس طز زتبخرزفد زه  اتهد زأيدبول،ززقزأيز يتزهنزواتيهانزجيسهواهلت  انز اا ز  ضزوال  ألزتحقا
ز.هانز  زتستيابزوال  ألزهجه يحاثزتبخرزواقس طزف زحس  زوات

 العاقدين وانتهاء العقد: دمن حيث تعد-سابعاً 
هجههدد ز اددتزاسددعتز ددرززجزيددانزلخشددانزهتسدد  هانواتدديهانزواتلدد  يزاقدد جز  ددتزتعددببزحقاقدد زحاددثزاددت

والددد  أل(ز هدد زواهددؤهنز)ز لز ددنز هددألزوآلخدد زه  اددألز وات وهدد لز هددألز ددرزهجههدد زهخت يددألزته هدد ززتحقاددقزهشدد احه
بفدددعزواهسدددتيهنزأقسددد طهز ادددتزز  زايقدددتزهجدددهز  زتجياددد هزهدددنزخدددالرزنزواعقدددبزاجتهددد زي اتع قدددبهنزاددده،ز و ز واهدددؤز

هؤهنز واهسدددتيهنزفددد زأهددد زفدد زواتددديهانزوات ددد ف  زفدد اهدددؤهنزيددبفعزهي دددغزواتددديهانزفدد ز قتددده،ز واتددد وجزوازواهددؤهن
زوا يزاهث هه ز  زحس زحقاقتهه ز وحب  زواتيهانزوا يزتدبخرزفادهزواقسد طز تشد  زهجدهزهيد اغزواتديهانزان 

زهجهه ،ز ي ات ا ز زتجته زوات وه تزواهستيه جهد زادهززنزواهلت كزيدبفعزهد ز  ادهزهدنزأقسد ط   زحس  زا رٍّ  و 
فادد بهزواهلددت   نزفدد زز زت يدد زفددينزحسدد  زواتدديهانزاسددتق ضجشددا زهددنزوايدد ق ،ز و  وزحددبثزأنزواقسدد طز

زواسجألزواق بهأل.
 مسألة الفائض والربح التأميني:-امناً ث

وايددد ئضز ددد زوايدددد قزواهتيقددد زيدددانزواقسدددد طز   وئدددب  زيعدددبزبفددددعز لهددد ا زواتع الددد تز واهشدددد  ا ز
 كزقسددجز واهخششد ت،زف ايدد ئضزفدد زواتدديهانزوات د ف  ز دد زه ددكزاحسدد  زواتديهانز اشدد  زا هلددت  انز ا تدد

زهنزواح ورزهجهزاالحتا طا تزواهط  يأل أنزا عطتز  هزأ زيعلهزا ل  أل،زياجهد زاسدهتزز  زال  زيييزح ر 
ز ابخرزلهنزأ ي حه .زتي ز ا وبولز ه   لزخ ش لزا ل  أل اعزتيهاجا لززف زواتيهانزواتل  يز يح لز

 من حيث مكونات الذمة المالية:-تاسعاً 
 هددألزه ااددألزز دد نزا لدد  ألز  هدد ز يلهاددعزأجلددطته ز   ددتز أسدده زواجلدد طزواتدديهاج فدد زواتدديهانزواتلدد  يزت

زبضزتت  نزهه زا  : وح
  أ زواه رزواهبف م. (1
   وئبز أ زواه رز ف وئبه. (2
 وا ي  زواتيهاجاألزواهتحققألزهه زتيقتزهنزواقس طزيعبزخشجزواتع ال تز جح   . (3

  جدتزتخد زواجلد طزواتدديهاج زأجز األز دنز درزوات وهد تزوالد  ألزسدد وةز  د هزوا هدألزواه اادألز د زواهسددؤز
ز ا هزهنزواهش  ا ز واتع ال ت.

زفهج كز هت نزه اات نز ه :زواتيهانزوات  ف  زأه زف 
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  هألزوال  ألزوات زتت  نزهه زايت : (1
  أ زواه رزواهبف م. .1
   وئبز أ زواه رزواهل   أل. .2
 واهخشش تز و حتا طا تزوات زأخ تزهنز  وئبزأه ورزواهس  هانزفقط. .3
وا   ادألزوال ضزوات زحشد تز  اهد زوالد  ألزفد زهق يدرز بو تهد زاحسد  زواتديهانز  وز  جدتز .4

 ييل .
 جسيته زهنزوا يتزواهحققز نزط اقز قبزواهل  يألزيانزوال  ألز حس  زواتيهان. .1

ز  هألزوال  ألز  زواهسؤ األز نزو ات وه تز واهش  ا زواخ شألزي ال  أل.
 وا هألزواه ااألزاحس  زواتيهانزوات زتت  نزه  ج ته زهه زا  : (2

 أقس طزواتيهان. .1
   وئبز أ ي حه زهنزو ستثه  وت. .2
 ا طا تز واهخشش تزوايجاألزوات زأ خ تزهنزحس  زواتيهان.و حت .3

ز ايهزواخ شدددألزيلهادددعزأجلدددطألزواتددديهانز  دددنزواتع الددد ت حسددد  زواتددديهانز ددد زواهسدددؤ رز دددنزهشددد 
ز  ا ألز نزحس  زواتيهان.ز  ز،زحاثزأنزوال  أل هألزوال  ألز اا 
 الشريعة اإلسالمية:أحكام االلتزام ب-عاشراً 

 الددرز اددكزتقدد جززجلددطته زييح دد جزوالدد اعألزوإلسددالهاألوات دد ف  زفدد ز ددرزأت تدد جزوالدد  ألزفدد زواتدديهانز
يتعاانز ائألزوايت  ز وا ق يألزوال  األ،زياجه زوال  ألزف زواتيهانزواتل  يز زت ت جزييح  جزوالد اعألزوإلسدالهاألز

  زف ز ق ب  ز  زف زتيهاج ته ز  زف زوستثه  وته .
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 المبحث األول
 نشأة التأمين في سورية وتطوره

 Introduction مقدمة:
 ددد نزهشدددط تزواتددديهانزفددد زواسددد قزواسددد  األزطا دددألزواسدددج وتزواه لددداألزهختددد  لزيهؤسسدددألز وحدددبضز ددد ز

قطدد مزواتدديهانزفدد ززواهؤسسددألزواع هددألزواسدد  األزا تدديهان،ز ه تيطدد لزفدد زأ  دد نزواجدد  زي  هددألزي ا وهدد ي،ز اددكزأن ز
ههد زلعدرزوا ثاد انزاد  نزز،هنزخالرزف ضزواب األزاهزف زواسد قزيشد  ضز ا وهادألزس  األزاجزاجتل زس يق لز   ز

ززأقرز ي ات ا زفهجزايل  نز ا يه.فاهزج   لزهنزوال ايألز زأ ث ز  
و تس جزهع اجز د هزواسد قزس قزتيهاجاألزهت  ه ألز هتط  ض،ز ز هعزوتل هزواح  هألزواس  األزجح زتيسا ز

واع ه دألز  دتزويت د  زواه ادبزهدنززت وابزحبضزواهج فسدألزيدانزوالد   تاجاألز ز تي     ز تس  مزب  ونزواعل ألزواتيه
ويد لزهدنزوقت ز ي تدتزواثق فدألزواتيهاجادألزأ ثد ز،األواع ئبادألزو قتشد ب واخطدطزواتد زت فدعزهدنزجسد زواجهد ز زوايد وهجز

نزاجزتشرز  هزواثق فألزز خ شألزوايقا ضزهجه زلهاعزوال وئتزو لته  األ ز.واهط   ز اتزواهست  يعبز و 
ألزتجحددددد زأ ثددددد زفدددددي ث زجحددددد زأخددددد تزواسددددد قزواتيهاجادددددزانزواسددددد  األ  بضزوتحددددد بزلددددد   تزواتددددديههدددددعز ز

واجلددد  ززهدددنزيددد  زاه دددنزتقااههددد زأ زواجظددد ز ااهددد ز   زهلددد  تز يددد وهجزتيهاجادددألزلبادددبضز ز فدددتتزو جلدددي ط
يهددد زهدددنزأ ق ههددد زواهتشددد  بضزتلددد رزب ئدددرز  دددتز  وحتهددد زا  ثاددد زهدددنزواحددد ول ز وقت وز أن ززخ شدددأللزز واتقدددبج،

 .واهلتهعز وجبه له زف زفع اا تزو قتش بزوا طج 
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زقطدد مزواتددديهانزهددنزواقط  ددد تزو قتشددد باألزوا طجاددألزواه هدددأل،زف اخدددبه تزواتدد زاقدددبهه زت عددد زب  ولز  ن 
فد زز ههت   تهجز هسؤ اا تهجزتل هزواغا ،ز قبزجليزقط مزواتيهانزف زسد  األأس سا لزف زواحي ظز  تزواف وبز

زيعبضزه وحرزهج ز  جزز زواحباثواعش  د هزواه وحدرز زحتتز شرز ادتزهد ز د ز  ادهزوآلن،زز1824حاثزه  
ز134  :

بخدددرزواتددديهانز ادددتزسددد  األز دددنزط ادددقزوالددد   تزوالجيادددألزا تددديهان،زحادددثزشدددب زقددد و ززالمرحلكككة األولككك :
وادد يزجظددجزأ هدد رزواتدديهانز أخلددعزلدد   تزواتدديهانز اددتزز22/1/1824تدد  اخزز84 ه ز قددجزواهيدد ضزواسدد

واتدديهانزوادد يزته  سددهز  اددكزاددب زواهي لدداألززأجدد ومهددنززجدد ماادد ضزسدد  األز ددنز ددرزز2122بفددعز ي اددألزقددب   ز
 زاتعدب زأجد ومزهحدببضزهدنزواتديهانزهثدرزواع ا زف زياد  ت،ز  د نزجلد طز د هزوالد   تزهحدب بولزأ زلدعاي لز

زيسي زواث  وتزواهتت ااألز واهسته ضزف زواهج طقزواس  األز  فأل.زواتيهانزوايح يز واتيهانز  تزواحا ضز  اك
لدددع تزواح  هدددألزواسددد  األزيعدددبزو سددتقالرزيي هادددألزلددد   تزواتددديهانزواتددد ز  جدددتزتهددد   ززالمرحلكككة الثانيكككة:

 نزلد   تزواتديهانزواهتلدهنزقد جز9/4/1848فد زز112 ه ه زفد زسد  األ،زفلد ةزواه سد جزواتلد اع ز قدجز
 ل   تزو قتش بز وات فا ،زحاثزحببز  وزواه سد جز وليد تز حقد قزلد   تز  ائد تزواتديهانزواتد ز  جدتز
ألجياددألزوالجسدداألز لدد فأللز اددتز ددببزق اددرزهددنزوالدد   تزواع ياددألز لدد  ألزسدد  األز وحددبض،ز تلددهنز دد وزواقدد ج نز

زواهي بتزوات ااأل:
 األزه  دد زهسددتقرزفاهدد زاه و اددألزجلدد طه ،ز أنزأنزا دد نزا ددرزلدد  ألزتدديهانز و يددألزي اعهددرزفدد زسدد ز (1

 ا  نزاه زههثرزهنزلجساته زأ زهنزوالجساألزواس  األ.
/زر. ز نز درزفد مزهدنزفد  مزواجقدرز واح ادقز12222أنزت  بمزوال  ألزله جألزهش فاألزيهي غز/ (2

زهنزف   زواحا ضز و بخ  .21222 واط و تز /  /زر. ز نز ر 
لدد  ألز  ياددألز ألجياددألزتهدد   زهخت دد زفدد  مزز42واقدد ج نزز قددبزس ددلرزفدد زسدد  األزي  سددتج بز اددتز دد و

واتددديهان،ز هددد ز  جدددتز جددد كزلددد  ألزسددد  األز وحدددبضز ددد زلددد  ألزوالددده نزواسددد  األزواتددد ز  خددد زاهددد ز لددد  ألز
/زر. زا قادد جزيلهاددعز212222ي أسدده رزقددب هز/ز2/9/1812تدد  اخزز224هسدد  هألزيه لدد زواه سدد جز قددجز

  و ضزو قتشددد بزهدددنزخدددالرزهبا ادددألزوالدددؤ نزواجقبادددألز،ز   جدددتزت يعدددألزاددد131أ هددد رزوالددده نز و  ددد بضزوالددده ن
ز.134 واهش فاألز واتيهان
زواثغ وتزواه ح ظألزف زواتل اعزواس  يزيه زاخد زالمرحلة الثالثة: أ هد رزواتديهانز ت سدعز د وزواجلد طزز ن 

بفددعزواسدد ط تزآجدد وكز اددتزب وسددألزتجظدداجزأ هدد رزواتدديهانزتجظاهدد لزاددؤهنزفدد زوا قددتز وتددهزتحقاددقزواهشدد حألز
                                                           

 2008 -دمشق -ار  السياسيةمطابع اإلد -التطورات التشريعية والعملية لصناعة التأمين في سورية -عبدهللا، أمين134
 75ص -1999 -دمشق -الجمعية التعاونية للطباعة -التأمين في سورية بين النظرية والتطبيق -عبدهللا، أمين135
 329ص -2000 -350العدد  -مجلة البيان -ااتحاد العربي إلعاد  التأمين -عبدهللا، أمين136
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ألز حيددظزحقدد قزأشددح  زواعالقددأل،ز ظددرزواهدد زهحددرزو تهدد جزواهعجاددان،ز هددعزقادد جزوالهه  اددألزواع ياددألزواع هدد
تدد يعزواهعجادد نزيلددؤ نزواتدديهانزفدد زسدد  األز دد وزواقطدد مز اددتزأنزز1819واهتحددبضزيددانزسدد  األز هشدد ز دد جز

 زوادد يزأ دد بزتحباددبزق و ددبز جلدد ةز ائدد تز لدد   تزواتدديهانز لدد  طه1818اسددجألزز181شددب زواقدد ج نز قددجز
 هسدددؤ ااته ز وا وليددد تزواهت تيدددألز  اهددد ز طددد قزوسدددتثه  زأه واهددد زفددد زسددد  األ،ز تحدددتزه وقيدددألزفع ادددألزاحه ادددألز
و بخدد  ز حقددد قزواهدددؤهنزاهددجز أشدددح  زواعالقدددألزي اتيعاددأل،ز ت ددد انزو حتا طاددد تزواه ااددألز وايجادددألز واسدددا األز

و قتشددد بيز  اددد بضزوادددبخرز ا ددد زتسددد  جزفددد زواجهددد ززت هدددألزا  فددد ةزي ات وه تهددد زهدددنزلهدددألز ل   اتهددد زيسددده األ
زواق ه زهنزلهألزث جاأل،ز ل فألز اتزأنزا  نزواهس  ه نزاتهتع نزي الجساألزواع ياألزواس  األ.

 واهتلددهنزتدديهاجزلدد   تزواتدديهانزفدد زسدد  األز جقددرزز1841اعدد جز112شددب زواقدد ج نز قددجزالمرحلككة الرابعككة:
/زلدد  ألز  ياددألز ألجياددألز هددنز22ه  اتهدد زا ب اددأل،زحاددثز دد نزاعهددرزفدد زسدد  األز جددبزشددب  ز دد وزواقدد ج نز/

لجسددددا تزهخت يددددألزأه ا اددددألز  جباددددألز ف جسدددداألز ي لا اددددألز س اسدددد األز أاه جاددددألز   اجباددددألز سدددد اباألز هشدددد األز
 ايج جاأل،ز   جتزه و    زوا ئاساألزخ  لزس  األ،ز ته   زأ ه رزواتديهانزهح اد لزي وسدطألز  دالةزاهد زاعه د نز

 ي  تهد زواه ب دألزلده ج لزا ه اهد ،ز   جدتزوا  اد ضززاحس يه ،ز قبزأخ تز  هزوال   تزيعدبزواتديهاجزتسدح 
واس ساألزا ه رزواتيهانزف زس  األزل  ألزواله نزواس  األزواح  هاألزحاثز  جتزههد جزواتديهانزهحشد  ضز
يهد زفقدطز لد فألز اددتزأ هد رز  د بضزواتديهان،ز قددبز  جدتزت يعدألزاد  و ضزو قتشدد بز الد  ز  دتزأ ه اهد ز  ادد ز

هان،ز لدد تزه   اددألزفدد زوادد  و ضز دد زهبا اددألزوالددؤ نزواجقباددألز واهشدد فاألز واتدديزو قتشدد بزهددنزخددالرزهبا اددأل
واق لدددد زز14/2/1844/زتدددد  اخز121 أشددددب تز  و ضزو قتشدددد بزواقدددد و ز قددددج/زتشددددياألزوالدددد   تزواهؤههددددأل

زيتجظاجزأ ه رزواتيهانزيل رزاتج س زهعز ه  جا تزواب األز تط    زو قتش بي.
ز1824بزواع يدد زإل دد بضزواتدديهانزأ ه اهدد زفدد زواسدد قزواسدد  األز دد جزيددبأتزلدد  ألزو تحدد زالمرحلككة الرامسككة:

ااياد (زز-هشد ز-هتخششألزف زأ ه رز  د بضزواتديهانز ت يعدأللز تحد بزوالهه  اد تزواع يادألزواهتحدبضز)سد  األ
 ادددتز ددد هزوالددد  ألززهدددنزأ هددد رزواتددديهانزفددد زأسددد وقزواتددديهانزواثالثدددألز%12هدددعز ا وهادددألز سدددج بزحشدددألزقدددب   ز

شدددب زز1822لددد  ألزوالددده نزواسددد  األز حادددبضزتدددجهضزيي هددد رزواتددديهان،ز فددد ز ددد جززو تح بادددأل،ز وسدددته ت
/زوادد يز ا دد زوسددجزلدد  ألزوالدده نزواسدد  األز اددتزواهؤسسددألزواع هددألزواسدد  األز1412واه سدد جزواتلدد اع ز قددجز/

،زحاددددثزوسددددته تز دددد هز1824/زاعدددد جز19ا تدددديهانز  اددددكزات فاددددقزأ لدددد  ه زهددددعزواه سدددد جزواتلدددد اع ز قددددج/
ياألزح ل تزواس قزهنز شدبو زيد وا زواتديهانز و  دبوبزواتع فد تز وإلحشد ئا تزاهدبضزواهؤسسألز حابضزف زت 

 وبتز دددنزجشددد زقددد ن،ز قدددبزأفددد  ز ددد وزوا لدددعزسددد يا تزحقاقادددألز ددد نزهدددنزأ ههددد ز اددد  زهيدددبأزواهج فسدددألز
 سدداه زفد زواتدديهانزوإلا وهدد زلدبزواح اددقز تدديهانزواسددا  وت،زز بز  ددتزواقطدد مزواعد جز  يدد نزأس سدد  و  تهد

حققدددتزواهؤسسدددألزواع هدددألزواسددد  األزا تددديهانزواهحشددد  زفاهددد زأ هددد رزواتددديهانزأ ي حددد لز ياددد ضزحادددثز ي اتددد ا ز
وسدددتط  تزفددد ضزسددداط ته ز  دددتزواسددد قز وادددتح جزفددد زواسدددع  ز وسدددتغ تز ل ب ددد زواهتيددد بزف دددجزتعدددبزتهدددتجز
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د  لرزيج  األزوابوةز واخبه تزواهقبهأل،ز هعز لد بزواتعقادبوتزوإلبو ادألزفد ز هدرز د هزواهؤسسدألزواح  هادأل،زلل
هجتلد تزتيهاجادألزت يد ز اكزبوفع لزق ا لزا ه وطنزواس  يزاايحثزخ  لزواهؤسسألزواع هدألزواسد  األزا تديهانز دنز

س قزتيهانزواظرز جهد ز  دالةزواظدرز  دجزه  تد ز اد زق ج جادألزالد   تزتديهانزألجيادألززبلز  ج ز الزوحتا ل ته،ز
دد   ياددألز لز  ادد ز،ز لدد رز ل ب دد زي ثدد ضز  الجدد لزبضلباددواسدد قزواسدد  األزسدد ق لزل ئعددألزاهجتلدد تزتيهاجاددألزبتزلل

حادثزتسد  زوا ثاد زهدنزواقسد طزواتيهاجادألز ادتزوادب رزواهلد   ضزألزواسد يقزش اتز دنزتهد  يزح ادألزو حت د  
وفتتحددتزه  تيدد لزاهدد زفدد زسدد  األزتحددتزتسددها تز باددبضز ادد زتيهاجاددأل،زا ددنزواجلدد طزوادد يز  جددتزته  سددهززواتدد 

 اد بضز أسده رزواهؤسسدألزواع هدألزواسد  األزا تديهانزأ ثد زهدنزهد ضز،ز قدبزتدجز132  زواتيهانزت يادألزاخبهدألزوا يد ن
حتدتزأشدديتزفدد زأ وئددرزواتسددعاج تزه ادد  زاادد ضزسدد  األزهددعزت قعدد تزي ا ادد بضزت وفقدد لزهددعزو بادد بز تجدد مزوا هدد رز
واتيهاجادددألزواتددد ز  جدددتزتدددجهضزيهددد ز ددد هزواهؤسسدددأل،ز هدددنز ددد هزوا هددد رزواتيهاجادددألزأ هددد رزواتددديهانزوإلا وهددد ز

واغادد ز تدديهانزهسددت  بوتزواقطدد ز يعددضزشدد ب وتهزهددنزخددالرزتدديهانزوايلدد ئعزواهجق اددألز اددتززا سددا  وتزتلدد ه
سدد  األزيحدد ولزأ زلدد ولزأ زيدد ولزيتدديهانز ا وهدد ،ز ا ددنزفدد زواحددب بزواددبجا زهددنزواتغطاددألزواتيهاجاددألزحتددتز زاتسددي ز

خ شددألزلددبزأخطدد  زواتدديهانزوإلا وهدد زي ادد بضزأسددع  زواسدد عزواهسددت  بض،ز واتدديهانز  ددتزواههت  دد تزواع هددألز وا
هؤسسددألزواطادد ونزواع ياددألززواح اددقز واسدد قألزي إللدد فألز اددتزتدديهانزواطادد ونزهددنزخددالرزواتدديهانز  ددتزطدد ئ وت

  ادد ز اددكزهددنزوا هدد رزواتيهاجاددأل،زأهدد زلدد  ألزو تحدد بزواع يدد زإل دد بضزواتدديهانزفقددبزت قددتزواحشددألززواسدد  األ
زهدنزسدد  األز هشد ز ااياد ز هقد هددنز  فدألزأ هد رزواتدديهانزز%12بو   زوإلا وهادألزهدنزلد   تزواتدديهانزفد ز در 

 ادجززآجد وكزحادثزتدجزتع ادقز لد األزهشد زفد ز د هزوالد  ألز1829وات زتق جزيه زت كزوال   تزحتتز د جز
ز.فاه زيعبزتعبز ااه 

فد زهجتشد زواثه جاجد تزأ قيدتزلد  ألزااياد زا تديهانز سدج بزواحشدألزوإلا وهادألز ادتزلد  ألززالمرحلة السادسة:
و تح بزواع ي زإل  بضزواتيهانز وستيباته زيحشألزهدنزوتي قادألز  د بضزواتديهانزادباه ز اد زهحدببضزيلد رزث يدتز

و تحد بزواع يد زيرزهتغا ض،زأه زواهؤسسألزواع هألزواس  األزا تيهانزفقبزظ دتزتجيد زواقد ج نزواد يزأحدبثزلد  ألز
هدنزأ هد رزواتديهانزواتد زتقد جزيهد ،ز لد فألز ادتزحشد زز%12إل  بضزواتيهانزييسج بزحشألز ا وهاألزقب   ز

زلدد  ألزو تحدد بزواع يدد زز%22هددنزوتي قادد تز  دد بضزواتدديهانزتلدد   تز هجهدد زفدد زيعددضزواسددج وت،زي  تيدد  زأن 
ز تيهانزف زس قزواتيهانزواس  األ.إل  بضزواتيهانزه ز  ز   زل  ألز بايألزا هؤسسألزواع هألزواس  األزا

 يدبأتزتغااد وتزل   ادألزفد زواسا سدألزز2223يبأزواح وكزف زقط مزواتيهانزواس  يز  جززالمرحلة السابعة:
تدجزواسده  زا قطد مزواخد  زيه و ادألزأ هد رزواتديهانززفقدبو قتش باألزواس  األز خ شأللزف زواقطد مزواتديهاج ،ز

زو سددتعبوبزاسددد قزيعددبزأنز دد نزح دد ولز  ددتزواهؤسسدددألزواع هددألزوا سدد  األزا تدديهان،زحاددثز ددد نزهددنزواهؤ لددبزأن 
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واتدديهانزواهيتدد  زاتط دد ز لدد وةزتعددباالتزل   اددألزا تلدد اع تزواتدد زتع دد زلدد ويطزواددبخ رزاهدد هزواسدد ق،ز
زيحاثزت  نز  هزوال ويطز  تزقب ز يا زهنزواه  جألز وا ل  ز والي فاألز ق ي ألزا تعبارز جبزواح لأل.

أ رزشكزتل اع زخد  زيقطد مزواتديهانز واد يزز2224/زاع جز49 قجز/ز قبز  نزواه س جزواتل اع 
ثلز يه ليدددهز ائدددألزوإللددد و ز  دددتزواتددديهانزفددد زسددد  األ،ز هق  ددد زهباجدددألزبهلدددق،ز حدددببزوختش شددد ته ززتأ حدددبل

/زهجددهزيتجظدداجزقطدد مزواتدديهانز و  دد بضزواتدديهانزواسدد  يز وإللدد و ز  اددهز  اددكزاتدد فا ز3 هه ههدد زفدد زواهدد بضز/
 ا ز تع اددددد زب  زشدددددج  ألزواتددددديهانزفددددد زلددددده نزوالدددددخ  ز واههت  ددددد تز تغطادددددألزواهجددددد خزواهالئدددددجز تطددددد

واهسؤ اا ت،ز   اكزوإلل و ز  تزتلهاعزواهبخ وتزوا طجاألز تجهاته ز وستثه    زاب جزواتجهادألزو قتشد باألز
ةزف زوالهه  األزواع يادألزواسد  األ،ز هد زهدجتز د وزواه سد جزهل د ز بو ضزواهائدألز ه  جادألزو سدتع جألزيدآ وةزخيد و

أ زهستل  انزف زهل رزواتيهانز و   بضزواتيهانز واتع قبزهعهجز جبزواح لألز تحبابزأل   جز ه  فدآتهجزيقد و ز
زهجهز فقزواجظهألزواج ف ض.

واد يزجظدجزأ هد رزواتديهانز  لدعزز2221/زاعد جز43شب زواه س جزواتل اع ز قجز/ز2221ف ز  جز
واخ شدددألزفددد زسددد  األ،ز حدددببزوالددده ج تززأسددد ز هيددد بتز لددد  طز جلددد ةزلددد   تزواتددديهانز و  ددد بضزواتددديهان

 و حتا طاددد تزوايجادددألز واه اادددألز واق ج جادددألزسددد وةز  جدددتزلددد   تزتددديهانزتق ابادددألزأ زت  ف ادددأل،زفقدددبز  خددد زاهددد ز
يهه  سددألزأ هدد رزواتدديهانزوإلا وهاددألز و ختا  اددألز  ددتزحددبزسدد وة،ز قددبزحددببزجسدديألزواه  اددألزا لدد   تزوا و يددألز

ا لدددخ زواعددد بيزهدددنزب نزتحبادددبزز%1خ زو  تيددد  يز يددددزا لدددز%42يدددبخ رزسددد قزواتددديهانزواسددد  األزيدددد
والجسدداأل،زههدد زلددلعزواعباددبزهددنزوالدد   تزوالجياددألزواددبخ رز اددتزسدد قزواتدديهانزواسدد  األ،ز أخدد تزواسدد قز
واسددد  األزتلدددهبزح  دددألز قيددد رزه ح ظدددألزهدددنزقيدددرزواهسدددتثه انز والددد   تزوالجيادددألز وسدددتثه  وتزتقدددب زقاهتهددد ز

  وزواه س جزأال لز  دتز حدبوثزوتحد بزههجد زالد   تزواتديهانز و  د بضززيه ا  وتزوا ا وتزواس  األ،ز ه زج 
واتيهانزاتهتعزي الخشاألزو  تي  األز   زيو تح بزواس  يزال   تزواتيهانيز تعتيد زلهادعزلد   تزواتديهانز

ادددد جزوايددددبةزي سددددتقي رزط يدددد تزز12/2/2221ببزتدددد  اخزحددددثددددجز زواسدددد  األزح هدددد لزأ لدددد ةزفدددد ز دددد وزو تحدددد ب،ز
 زلدد   تزواتدديهانزواخ شددألزثددجزتددالز اددكز شددبو زواعباددبزهددنزواقدد وجانز واجشدد  زواج ظهددألزواتدد خا زاتيسددا
زتدد  اخ/ز1فشددب زقدد ج نز  اددرزواتدديهانز قددجز/ز، واعه اددألزواتيهاجاددألزهددنز  فددألزل وجيهدد زواسدد  األزاسدد قزواتدديهان

ههجددألز سددط ةز ددنز  ادد زواه ااددألزواق لدد زيتجظدداجزز2/9/2221تدد  اخزز4/122واقدد و ز قددجز ز،ز2/9/2221
  ادكزي إللد فألز ادتزز8/12/2221/زتد  اخز8قدجز/ ززثجزجظ جزل   تز بو ضزجيق تزواتيهانزواشدح تيهان،زوا

واعبابزهنزواجظهألزوابوخ األزواخ شألزي اهائألز جظد جزواعد ه انزفد زواهائدألز تع اه تدهزواتجيا ادألز واجظد جزواهد ا ز
يبأتزأ ث زهنزل  ألزتيهانزخ شألزأ ه اه زف زسد  األزفد زهجد خزز2224  جزز ف زهط ع،زواخ  زي اهائأل

تج فسددد ز يددد زتقدددباجزواخدددبه تزواتيهاجادددألزوالادددبضز تحدددتز لددد و ز ائدددألزوإللددد و ز  دددتزواتددديهانزواتددد ز ه دددتز
 ه  واددتز  ددتزتجهاددألزوادد   زواتدديهاج ز تحسددانزأبوةزلدد   تزواتدديهانز هت يعددألز ه ادد تزفددتتزسدد قزواتدديهانز
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–  اد زواه اادألزز-رزواق و وتزواش ب ضز نز ئا زهل  ز بو ضز ائألزوإلل و ز  تزواتيهانزواس  األزهنزخال
واق لددد زييحدددبوثزو تحددد بزواسددد  يزالددد   تزواتددديهانزز28/11/2224تددد  اخزز41/122ف ددد نزواقددد و ز قدددجز

،ز هههتهزواتجساقز تجظاجزواتع  نزيانزل   تزواتيهانز واعهرزي درزهد زهدنزلديجهزتحسدانز139 و   بضزواتيهان
زوابوةز و  تق ةزيه هزواشج  ألز اتزواهست  زواهجل ب.

واددد يزتلدددهنزأسددد ز هيددد بتزز1/2/2222تددد  اخزز82/122شدددب زواقددد و ز قدددجزز2222 فددد ز ددد جز
ز122/122شددب زواقدد و ز قددجزواسدد  األ،ز هدد زز جسدد زوسددتثه  وتزلدد   تزواتدديهانزواع ه ددألزفدد زسدد قزواتدديهان

 واددددد يزأ لدددد زفاددددهزواتقادددددبزيهيدددد بتزواعبوادددددألزز واهتع ددددقزيح  هدددددألزلدددد   تزواتدددديهانز19/12/2222تدددد  اخز
 وإلفشدد  زوا  هددرز ددنز ددرزهدد زاتع ددقزيدد اه   زواهدد ا ز وإلبو يز وايجدد زالدد   تزواتدديهان،ز و اتدد وجزوا  هددرز
ييح  جزواتل اع تز واجظهألزوات زتشب   ز ائألزوإلل و ز  تزواتيهانز لهاعزواق و وتزواهتع قدألزيد اك،ز هد ز

واخد  زيتع اهد تزق و دبزهه  سدألزواههجدألز آبويهد زز12/9/2228تد  اخزز294/122شب زأال لزواق و ز قجز
واجددد ظجزاههجدددألز  دددالةزواتددديهانز واددد يزز2212اعددد جزز321/122واخ شدددألزالددد   تزواتددديهان،زثدددجزواقددد و ز قدددجز

شج زواد  الةزيه لد زواتد خا زواههجد  زاهدجز ادتز  ادرز جتد لز   ادرز شدبو ز  ا  د زهدنزواقد و وتزواتد ز
ز فع ااألزس قزواتيهانزواس  األ.زس  هتزف ز فعزأبوة

ي دغززتجزوات خا ز ثجت ز ل ضزل  ألزتيهانزخ شدألز2221/زاع جز43 يه ل زأح  جزواه س جز قجز/
والدددد  ألز)زه ادددد  زاادددد ضزسدددد  األز ددددبوز ددددنزواهؤسسددددألزواع هددددألزواسدددد  األزا تدددديهانز11هلهدددد مز أسدددده اه زحدددد وا ز
ل   تز بو ضزجيق تزطيادأل،ز قدبزسد  جزفد زتيسدا زلد   تززسيع،ز ل فألز اتز(واح  هاألزوا حابضزف زس  األ

ز. ي  زل   تزواتيهانزواع ياألز  ل رزأ ه رز ل   تزس  األزواه خشألزواتيهان
ز138 والب رزوات ا زا لتزهع  ه تز نز  هزوال   ت:

ز  

                                                           
 .2222يبأزواعهرز سها لزيتيسا زأ رزل   تهز  جز138
 .2011التقرير السنوي لقطا  التأمين السوري الصادر عن ةيئة اإلشراف على التأمين عام 139
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 اسم الشركة
مال  رأس

 الشكل القانوني الشركة
تاريخ قرار 
 تاريخ المزاولة الترريص

 1952 1952/08/07زح  هاأل 2,000زواس  األزا تيهانزواهؤسسألزواع هأل

 2006/06/04 2006/02/06 ل  ألزهس  هألزهغي أل 850 واهتحبضزا تيهانوال  ألز

 2006/06/21 2006/04/05 هس  هألزهغي ألزهغ قأل 1,000 واس  األزواع ياألزا تيهانوال  ألز

 2006/07/06 2006/02/06 ل  ألزهس  هألزهغي أل 1,000 وال  ألزواس  األزواب ااألزا تيهان

 2006/08/06 2006/02/06 ل  ألزهس  هألزهغي أل 850 وال  ألزواس  األزوا طجاألزا تيهان

 2006/10/10 2006/06/12 هس  هألزهغي ألزهغ قأل 1,050 س  األ-ل  ألزواتيهانزواع ياأل

 2006/10/10 2006/02/06 ل  ألزهس  هألزهغي أل 850 وال  ألزواس  األزوا  اتاألزا تيهان

 2006/10/19 2006/04/04 هس  هألزهغي ألزهغ قأل 850 واثقألزواس  األزا تيهانل  ألز

 2006/11/12 2006/04/05 ل  ألزهس  هألزهغي أل 850 ل  ألزواهل قزواع ي زا تيهان

 2008/02/07 2007/07/21 هس  هألزهغي ألزهغ قأل 1,250 وبا ز–ل  ألزأب جا زا تيهانز

 2008/02/13 2006/06/25 هس  هألزهغي ألل  ألز 1,000 ل  ألزو تح بزواتع  ج زا تيهان

 2008/03/27 2006/12/28 ل  ألزهس  هألزهغي أل 2,000 ل  ألزواعقا ألزا تيهانزوات  ف  

 2008/10/08 2007/12/27 هس  هألزهغي ألزهغ قأل 1,000 ا تيهانزواس  األوال  ألوإلسالهاأل

ز)وا ق جزيهالاانزوا ا وتزواس  األ(زل   تزواتيهانزواع ه ألزف زس  األلب رزت لاح زا
إل دد بضزواتدديهانزواتدد ززلدد  ألزو تحدد بزواع يدد  دد ززإل دد بضزواتدديهان هدد زا لددبزفدد زسدد  األزلدد  ألز وحددبضز

ز/زواشددددددددد ب ز دددددددددنز ؤسددددددددد ةزلهه  اددددددددد تزو تحددددددددد ب2يددددددددد اق و زوا ئ سددددددددد ز قدددددددددج/ز1824 ددددددددد جززتيسسدددددددددت
تهدد   ز زز، حددب زوالدد   تزواتدد زوجيثقددتز ددنزوتحدد بزوالهه  ادد تزواع ياددألز_هشدد (،ز هدد زأجهدد س  ا _اايا )

يلدد رز و  دد بضزواتدديهانزيددبةولزهددنزسدد قه زواهح دد زهدد   ولزي اسدد وقزواع ياددألززب   دد زفدد زخبهددألزشددج  ألزواتدديهان
ز ئاس .

 

زز
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 الثانيالمبحث 
زالتجاريالمنتج التأميني في شركات التأمين 

ييجهددد ز اددد زه ه سدددألز  زات تددد ز  دددتزتيباتهددد زأيزوجتقددد رزفددد زخدددبه تز دددنزواسددد عزواه بادددألزتتهاددد زوا
واه  ادأل،ز هدد زأجددهزاشددع زواتجيدؤزيلدد بضزأبوئهدد زقيددرزتقدباهه زيسددي ز ددبجزواتلدد ج زفد زتقددباهه ز و تيدد طز اددكز
يلخشدداألزواقدد ئجزيع لدده ز هؤ التددهزفهدد زه تيطددألزي قددتزتقددباهه زههدد زا اددبزهددنزشددع يألزتسدد اقه زهق  جددألز

 لزتسدد اقه ز اددتزلهدد بزأ يدد زإلقجدد مزواهسددته كزوادد يز دد بضزهدد زالددع زيدد اهجتجزيدد اهجتجزواهدد بي،زحاددثزاحتدد
واه بيزيب لألزأ ي زهنزلع  هزي اخبهألز ا زواه ه سألزحادثزأنزواخبهدألزهدنز لهدألزجظد هز زتتحدببز   زهدنز
خالرزواباارزواه بيزوا يز  اي لزه زا  نز  ز  هرزواح جز  تزل بضزواخبه ت،زاد اكزسد   تزواهؤسسد تز

اددألز اددتزو  تهدد جزيدد اهظه زواهدد بيزاهقددبه زواخددبه تز  يدد  زواهسدد قانز أجدد قتهجز واب وتزواهسددتخبهألزواخبه
زف زواعهرز  ا   زهنزوا س ئرزوات زتعبز  وهرزل  زا  ي ن.

زلدد   تزواتدديهانز زتجددتجزيلدد ئعزه باددألز  اعتيدد زواهجددتجزواتدديهاج زهددنزأ ددجزأجدد ومزواخددبه تزحاددثزأن 
جه زتق جزييشبو ز ث اقألزا هؤهنزاهزتتعهبزيهقتل   زواتع اضز نزواخط زواهؤهنزلدبهز فدقزهد زه ه سألز و 

زواهجدتجزواتديهاج ز يد  ضز دنزخبهدألزآل دألزت دؤب زهسدتقياللز جدبز   زهجش  ز  اهزف ز ثاقدألزواتديهان،زأيزأن 
 قدد مزواخطدد ز  زاددتجزواحشدد رز  اهدد زيتيباددألزت  يتهدد زادد وزفهددنزواههددجزأنزت دد نزاددب زواهددؤهنزاددهزواثقددألزيقددب ضز

ألزلدد  ألزواتدديهانزفدد زوا فدد ةزي ا  ددبزوادد يزقطعتددهز  ددتزجيسدده زهددنزخددالرز ثاقددألزواتدديهان،ز هدد زتتهادد ز   يدد
 ثا زهنز ث ئقزواتديهانزقدبزتهتدبزهدنزفتد ضز د جزحتدتز لد انزفزي  سته و األواعالقألزيانزواهؤهنز واهؤهنزاهز

فدد زواخبهددألزواتيهاجاددألززهدد أ ددجززن زفدديز ي اتدد ا ز،لددت  يدد مز  ت زواتدديهانزخبهددألزت ززن زأادد اكزاقدد رزز  هدد لزأ زأ ثدد 
 تقتلدد ز دد هزوا هاددألزأنزا دد نزأحددبزأ ددجزأ ددبو زتسدد اقزواهجددتجزواتدديهاج ز دد ززوالاددبضزل بتهدد زه يعددبزواياددع

زواحي ظز  تزواعالقألزوا ويطألزيانزل  ألزواتيهانز واهؤهنزاه.
زلدد   ت ادكزواهجددتجز)وا  ددبزيدد اتع اضزفد زحدد رزتحقددقزواخطد (زوادد يزتقبهددهزز اخبهدألزواتيهاجاددألز دد ف

فددد زتغطادددألزخسددد ئ زواخطددد  ززواهتهث دددألزج   يددد تهزجؤبيز ادددتز لدددي مزح لددد تهادددز يواتددديهانزا هدددؤهنزاهدددجز واددد
 . ق  ه زهستقياللززواهحتهر

 فدد زحددانزأنزسددع زواهجددتجزواهدد بيزاخلددعزاقدد  زواعدد ضز واط دد ز واع وهددرزو قتشدد باألزواخ  لاددألز
زسع زواهجتجزواتيهاج زاعتهبز  تزأس زفجاألز لبو رزت ستجبز اتزخي ضز جت ئجزواه لد ،زحادثزالد زجلبزأن 

أنزات و  زسع زواتيهانز)واسع زوايج (زيانزحبانزأبجتز أ  دتزهدعزسدع زواهائد تزوا ق يادألزب هد لز ادتزلديطز
واتدد وجزوالدد   تزيهدد وزواسددع زاجددهزفدد زحدد رزتلدد   زواحددبزوابجددتز) سدد زواسددع  (زتشدديتزوالدد  ألزههددببضز

تج س زهعزقب ته ز  تزتغطاألزواخس  ضزواهحته ألز هد زأجدهزفد زحد رزي إلفال ز  جه زتسع زهجتل ته زيه ز زا
ز  ددتز تلدد   زواحددبزوا  ددتزسدداتلهزوا يدد نز اددتزلدد  ألزأخدد  زتقددبجزاددهز وتزواهجددتجزيسددع زأقددر،زادد اكزفددين 
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ل   تزواتيهانزه و  ضزواس ز واق و بزواع هاألزواس اهألزف زتسعا زهجتل ته زا د زتحد فظز  دتزوسدته و اته ز
زف زظرز ل بزواهج فسألزهعزوال   تزواخ  .ز يق ئه ز ساه 

طدالقزأيزهجدتجزتدديهاج زز ن ز ز لد بز دببز يادد زههدنزسداط ي نز د وزواهجددتجاسدتجبزوادتزأسد زتشدهاجز و 
 واخد زيعدانزز،   وزايت زهنزخالرزب وسألزواس قز ح لتهزاهثرز  وزواج مزهنزواهجتل تز، ا ي زوحتا ل تهج

فاهدد زي اجسدديألزاهدد وزواهجددتجز  لددعزواحددب بزواه ااددألززضواهج فسددألزواه لدد ب وقددعز  وهددرز باددبضزأ ههدد ززو  تيدد  
  يدبزهدنزز،اه وزواهجتجزهدنزخدالرزب وسدألزو ت و ادألهج سيألزل  ألزواتيهانز  لعزسا سألزتسعا ززوات وجاخ ز

واهجددتجزواتدديهاج ز تددد ف زأ طاددألز  دد بضزواتددديهانزهددعزأ لدداألزوسدددتثه  األزخشدديألز لاددبضزتدددتالةجززه و دد ضزتدد ف 
ز يادد ولززتطدد ا زواهجتلدد تزواتيهاجاددألزالدد رز  لسدد لز هدد زأنز  ا  دد زهددنزواع وهددرزواخدد  ،ززهدد وزواهجددتجواال هدألزا

ا هجدتجز  هد زوال جد زواتسد اق ز   وزاع  زأ هاألززا بوبزأ هاأللزي  با بزواهج فسألزف زواس قهانزيال   تزوات
 أ ي .واهج فسألزيانزوال   تزز  جت
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 في الجمهورية العربية السورية: العاملةالتجاري أواًل: شركات التأمين 
قط مزواتيهانزف زس  األزهحش  ولزيادبزواهؤسسدألزواع هدألزواسد  األزا تديهانز واتد زسداط تزهجيد بضز  نز

  دددتز ددد وزواقطددد مزواهددد زواددد يزلعدددرزسددد قزواتددديهانزواسددد  يز زاعددد  ز دددنز ددد اجزواتددديهانزسددد  زواتددديهانز
ببز يادد زهددنزواهسددتثه انزواهح اددانز واعدد  زوإلا وهدد ز  ددتزواسددا  وتز واتدديهانزلددبزواح اددق،ز هددعزبخدد رز دد

ق هألزوستثه  وتز يا ضز وتزت  اا ز  ااألز تط  زواقطد مزواهشد ف زفدتتز درز ادكزوايد  ز وسدع لز  وال ج ز و 
 واهتع دقزز2224/زاعد جز49،زفشدب تز دبضزه وسداجزأ ههد زواه سد جز/ه جزل   ضزت ولبزس قزتيهاج ز يا أ

ههدد زلعددرزلدد   تزواتدديهانزواخ شددألزتددبخرز اددتزواسدد قزواسدد  األزييددتتزسدد قزواتدديهانزأهدد جزواقطدد مزواخدد  ز
واع ه ددألزواتلد  يززواتديهانزلد   ت جسدتع ضزفاهد زا د زيهان،زلد  ألزتددز12ا تديهانزحتدتز شدرز دبب  ز ادتز
 ف زواس قزواس  األزا تيهانز   :

 The Public companies الشركات العامة: -أ
 :140الممسسة العامة السورية للتأمين (1

يه لد زز طادتأ ز،ز قدبز2/9/1812/زت  اخز224ل زواه س جز/واله نزواس  األزيه زتيسستزل  ألز
حددقزهه  سددألزلهاددعزأجدد ومزواتدديهانزحشدد ولزفدد زأ ولدد زوالهه  اددألز1841/زاعدد جز112قدد ج نزواتدديهاجز قددجز/

ه    دد زوا ئاسد زفدد زهباجددألز زتددجزتسدهاألزوالدد  ألزي اهؤسسددألزواع هدألزواسدد  األزا تديهانز،ز  حقد لزواسدد  األزواع يادأل
/زتدددددد  اخز111 قدددددجز/زواه سددددد جثدددددجزلدددددد ةز،ز4/9/1822/زتددددد  اخز1412قزيه لددددد زواه سددددد جز قددددددجز/بهلددددد
ز ت تيطزي اسابز  ا زواه ااأل.زه     زوا ئاس ز)وإلبو ضزواع هأل(زف زهباجألزحه ،االعرزز18/1/2222

 The Private companies الشركات الراصة: -ب
ز:141الشركة المتحدة للتأمين (1

،زهددنز ائددألزوإللدد و ز  ددتزواتدديهانز2224أ هدد رزواتدديهانز دد جزحشدد تز  ددتزأ رزتدد خا زيه و اددألز
ز  ددتزاددبزهله  ددألزهددنز لدد رزوا هدد رز11/2224يعددبزشددب  زقدد و زهل دد زوادد   وةز قددجززحاددثزتيسسددت

 ي لد تزأ ه اهد زفد زجيد زواعد جززهدبف مزي ا  هدرزه ا نزاا ضزس  األز912زواس  اانز واع  زي أ زه رزقب ه
ز ي رزل  ألزتيهانزخ شألزف زس  األ.

 142:لشركة السورية العربية للتأمينا (2
ه خشدددألزفددد زسددد  األزيه لددد زقددد و زهل ددد زواددد   وةز قدددجز ددد زلددد  ألزتددديهانزخ شدددألزهسددد  هألزهغي دددألز

 .2224أ ه اه ز  جزوال  ألزي ل تز ززي أ زه رزقب هزه ا  زاا ضزس  األ،ز43/2221

                                                           
142 insurance.com-www.syrianز
141 www.uic.com.syز
زarab.com-www.syrianز142

http://www.syrian-insurance.com/
http://www.uic.com.sy/
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 143الشركة الوطنية للتأمين: (3
يه لددد زقددد و زهل ددد زز2224تدددجزتيساسددده ز ددد جززسددد  األز ددد زلددد  ألزتددديهانزخ شدددألزهسددد  هألزهغي دددأل

 .ه ا نزاا ضزس  األز912هبف مزقب هزي أ زه رزز8/2224وا   وةز قجز
 144:_الشركة السورية الدولية للتأمين_آروب (4
 ددددج:زلدددد  ألزآ   زايجدددد نزز(آ   )زوالدددد  ألزواسدددد  األزواب ااددددألزا تدددديهانزواهسدددد  هانزوا ئاسددددانزفدددد ز ن ز

 قددبزحشدد تزوالدد  ألز،ز%1يجددكزسدد  األز واههلدد زز–ز%12زيجددكزايجدد نز واههلدد ز–ز%34 .ج.رزا تدديهانز
يددبأتز ززقددب هزه ادد  زاادد ضزسدد  األزهددبف مزي ا  هددرزيدد أ زهدد رز11/2224  ددتزتدد خا زهل دد زوادد   وةز قددجز

 ز  ددتزيعددبزواحشدد رز  ددتز  نزه و اددألزواههجددألزهددنز ائددألزوإللدد وز2224فدد زهجتشدد ز دد جززأ ه اهدد زفع ادد لز
 .هانيوات

 145:_سورية_شركة التأمين العربية  (5
زلدد  ألتددجزتيسددا ز قددبز،ز  ألزواتدديهانزفدد زواعدد اجزواع يدد هانزواع ياددألزهددنز  وبزشددجيتعتيدد زلدد  ألزواتدد

يدد أ زهدد رزقددب هزه ادد  ز خهسددانزز13/2224زهل دد زوادد   وةز قددجزقدد و يه لدد ززواتدديهانزواع ياددألز_سدد  األ_
زه ا نزاا ضزس  األ.

 146الشركة السورية الكويتية للتأمين: (6
ز،13/2224هل دد زوادد   وةز قددجززقدد و يه لدد ززلدد  ألزسدد  األزهسدد  هألزهغي ددألزتددجزواتدد خا زاهدد  دد ز

اتيددبأزز12/12/2224 قددبزحشدد تز  ددتز خشددألزه و اددألزواههجددألزهددنز ائددألزوإللددد و ز  ددتزواتدديهانزيتدد  اخز
زي ا  هر.هبف مززه ا نزاا ضزس  األز912هج ز اكزواحانزي أ زه رزقب هزز ه ه ز سها لز
 147شركة الثقة السورية للتأمين: (7
ز29/2224 قدجززهل د زواد   وةزيه ل زق و ز2224تيسستز  جززس  األزهس  هألزهغي ألل  ألز  ز
ز:وات ااألتل ف زوال   تزازجتالأللززه ا نزاا ضزس  األز912زقب هي أسه رز

 س طجدألز  ه ن(.ز–)هسقطزل  ألزظي  زا تيهانز 
 زقط (.ز–وال  ألزواقط األزواع هألزا تيهانز و   بضزواتيهانز)واب حألز
 وايح ان(.ز–واهج هألو   بضزواتيهانز)ل  ألزواثقألزواب اادألزا تيهانز ز 
 148:)سورية( شركة المشرق العربي للتأمين (8

                                                           
143 www.natinsurance.comز
144 www.aropesyria.comز
141 www.arabiasyria.comز
144 www.skicins.comز
142 www.trustsyria.com 

http://www.natinsurance.com/
http://www.aropesyria.com/
http://www.arabiainsurance.com/
http://www.skicins.com/
http://www.trustsyria.com/
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هد رززيد أ ز24/2224هغي ألزحش تز  تزت خا زهل د زواد   وةز قدجزهس  هألززس  األل  ألز  ز
جخيألزهدنزز_س  األ_اس  جزف زل  ألزواهل قزواع ي زا تيهان زز،ي ا  هرزهبف مه ا نزاا ضزس  األزز912قب هز

ز148.وال   تز  ل رزوا ه رزواع  ز واس  اان
 150شركة أدير للتأمين: (9

حشد تز  دتز خشدألز ز،زياي د   علد زفد زهله  دألزيجدكزز1893تيسستزل  ألزأبا زا تيهانز  جز
ا تدديهانزفتيسسددتزلدد  ألزأب جددا زا تدديهانزيأبادد يز_سدد  األ_ز لدد  ألززواسدد  األإلطددالقزأ ه اهدد زفدد زواسدد قز

يدد أ زهدد رزقددب هزز2229اعدد جزز142/122سدد  األزهسدد  هألزهغي ددألزهغ قددألزيه لدد زقدد و زهل دد زوادد   وةز قددجز
 ه ا  ز ه ئتانز خهسانزه ا نزاا ضزس  األ.

 151شركة االتحاد التعاوني للتأمين: (10
قدد و زهل دد زز هزه ادد  زاادد ضزسدد  األزيه لدد هدد رزقددبزيدد أ تيسسددتزلدد  ألزو تحدد بزواتعدد  ج زا تدديهانز

تخدبجزتالئدجز  فدألزواظد   ز و حتا لد تز زخدبه تزتيهاجادألزهتج  دألزوال  ألزتقبجز زز،2229/ز12وا   وةز قجز
ز.تز واف وبواهؤسس 

ز: ف زواجه األز يبزهنزوإلل  ضز ات
و تحد بزواثالثد زيدانزب رزل  ألزو تح بزواع ي زإل  بضزواتيهانز   زل  ألزوتح بادألزوجيثقدتز دنز -أ

  دد زتهدد   زفقددطزأ هدد رز  دد بضزواتدديهان،ز،ز،زه    دد زبهلددق1824 دد جزز سدد  األز هشدد ز اايادد
 زز.س وةزواهسجبضزاه زهنزواس قانزواس  األزأ زوا اياأل،زأ زوا ه رزوات زتقي ه زهنزواخ  ل

واد يز زز األواع ه دألزفد زواسد قزواسد زوا يزالجزلهادعزوالد   تززو تح بزواس  يزال   تزواتيهان - 
واش ب ز نزواسابز ئا زهل  ز بو ضز ائدألزوإللد و زز2224اع جزز41/122تيس زي اق و ز قجز

و تحدد بز اددتز   اددألزهشدد اتزأ لدد ئهز تطياددقزق و ددبزهه  سددألز دد وزاهددب ززحاددث  ددتزواتدديهان،ز
 ادتزتق ادألزواد  ويطز هد زاهدب زأالد لزز،واههجألز تهثا هجزاب زأيزلهألزفاه زاتع قزيي ه رزواتيهان

هاقزواتع  نزيانزلد   تزواتديهانز و  د بضزواتديهانزواسد  األز يهد زاته لدتزهدعزأح د جزواه سد جز تع
ز.2221112اع جزز/43/ز قجزواتل اع 

  

                                                                                                                                                                      
149 sy.com-www.aoicز
 ف زهقبهتهجزهله  ألزوايطاجزوإله  وتاألز ل  ألزواهل قزواع ي زا تيهان_وإله  وتزواع ياألزواهتحبض_ز هله  ألزواجح  زهنزس  األ،ز 149

 . قبز قعتزوال  ألزوتي قا تز   بضزتيهانزهعز ي  زهعابيزواتيهانزف زواع اجزيقا بضزل  ألزها جاخزإل  بضزواتيهان
112 www.adirinsurance.com 
111 sy.com-www.solidarityز
152 sy.org-www.sif 

http://www.aoic-sy.com/
http://www.adirinsurance.com/
http://www.solidarity-sy.com/
http://www.sif-sy.org/
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 السوري: التجاريًا: المنتجات والردمات التأمينية في سوق التأمين يثان
تغطادد تزواتدديهانزهته ث ددألزفدد ز ددرزأجدد ومزوالدد   تزي الدد  طزواع هددألز ايقددتز جدد كزلدد  طزخ شددألزز ن ز
 هدد زوالددخ زواهددؤهنز  اددهز ح اتددهزه و دد ضززحاددثزاددتجزهددثاللزز، واسددع  زغطادد تز هقددبو زواتحهددراجدد مزوات

ز  ا  دد زهددنزواهدد  زواتدد زاه ددنزأخدد   زيعددانزو  تيدد  ز جددبز شددبو زي ااشددألزواشددحاألزفدد زتيهاجدد تزواحادد ض
،ز جسدددتع ضز جددد زأ دددجز تحسدددانزفددد زلددد  طزواعقدددبأحسدددجزهعدددانز ادددتزز  ددد وزهدددنزلددديجهزأنزادددؤبيواتددديهانز

 :113   زواهجتل تزواتيهاجاألزف زواس قزواس  األزا تيهان
 لهرزتغطا تز بابضزأ هه زه زا  : ازInsurance of Properties تأمين الممتلكات: (1

  :زتأمين الممتلكات ضد جميع األرطار
اهددجتز قددبزتدديهانزواههت  دد تزلددبزلهاددعزواخطدد  زتغطاددألزتيهاجاددألزلدد ه ألزحاددثزاغطدد زواخسدد ئ زأ ز

 ادد زهسددتثجتزفدد زي ااشددألززخطدد زأيوالدد و زواط  ئددألزواتدد زقددبزت حددقزي اههت  دد تزواهددؤهنز  اهدد زجتالددألز
زواشج  األز وايج بق. زا هؤسس تزواتل  األزز  وزواتيهانزهج سي لزز اعتي زواتيهان،

  واألرطار اإلضافية أرطار الحريقالتأمين ضد: 
تشدا زواههت  د تزواهدؤهنز  اهد ز  اهجد  رزقدبزاغط ز  وزواج مزهنزواتيهانزواخس ئ ز وال و زوات ز

جتالدددألزحدددب ثزح ادددق،ز اه دددنزأنزاهتدددبزجطددد قز ددد هزواتغطادددألزز واه  تددد ز والددد   تز واهسدددت ب  تز  ا  ددد 
ز:114أ هه زولزأخ  زي إلل فألز اتزخط زواح اقاالهرزأخط  ز

زواش و ق. ززواه وتزوا لاألز وا   رز واي و ان -
زو جيل  . ززوايال ج ت ززواع وش ز وا  ويع -
زشبجزواه  ي ت. -
زو ل وي تز و لط وي تز والغ . -
 خ وج تز أله ضزواها ه.زأل و زواها هزواج تلألز نزوجيل  زواج يا ز فاض -
زأل و زوابخ نزواج تجز نزواح اق. -
 وة. س جزواهس حانز واههجبسانز واخي ز -
 واهسؤ ااألزواهبجاألزتل هزوال و ز)جتالألزح بثزح اقزهغطت(. -
زهش  ا ز جبسألز با   ز)جتالألزح بثزح اقزهغطت(. -
زاألزوا بجز)جتالألزح بثزح اقزهغطت(.وت  اا ز  ز -

زواهجليضزواه وبزتيهاجه .اه ز  ا   زهنزواخط  زوات زقبزتتع ضز

                                                           
 مراجع سابقة. -اانترنتالمصدر: موادع شركات التأمين التجاري على  153
 مراجع سابقة. -مودع كل من لالشركة المتحد  للتأمين، الوطنية للتأمين، ااتحاد التعاوني للتأمين  154



64 
 

  ز:الرسارة التبعيةتأمين
،زادجزاحدبثواح ادقززأنواهؤهنزاهزف زجي زوا لعزيعبزواح اقز ه زاد زلعرززاهب ز  وزواتيهانز ات

ا عهددرززي اجسدديألزاسددتغ قز قتدد لززواهد ز  زأنواشدد رزواه باددألززتغطدد  ادقزي ااشددألزواتدديهانزلددبزواحزن زفد  جزأ
ادتجزت يدب  زز لد فاأل هشد  ا زاجدألز جد كزجيقد تزهعزوا قدتزفدين زز د و خدالرزز،هست وهزواس يقزاع بز اتا  ز
 دد هزتعتيدد ززحاددثزتيعاددألوازض زخسدد وااعدد بزواعهددرز اددتزواتلددغارز واتدد زاه ددنزتغطاتهدد زيه لدد زي ااشددألزز اثهدد 

 .111  ه ألواحه األزواح اقزهنزألرزواتيهانزلبوازه ه ألزأس ساألزاي ااشألواي ااشألز
  :تأمين المساكن الشامل 

 ،واح اقزواقا ساألخط  زوات زتغطاه ز ثاقألزتيهانزاغط ز  وزواتيهانزهله  ألز يا ضز هتعببضزهنزوا
هد زاتع دقزفازو جيلد  زواهج اد  ززسدق طزواشد و ق ززواج تلدألز دنزواح ادقزوالد و ألزس سداواتغطادألزواز تلهر
،ز تلهادد وتز خالفددهز أثدد ثهددنزهي  لدد تززواهسدد نزهحت ادد ت زواهسددؤ ااألزتلدد هزشدد ح زواه ددكز زأي ايجدد ةز
 .واه ك زوال   ةزف زأواهسؤ ااألزواهبجاألزتل هزوالا ونزز اتزي إلل فأل

 :114 ل فاألزأ هه اتلهرزتغطا تززواس ساأل اه نزتهبابزواتغطاألز 
 . وا   رزوا لاألواه وتز -
 (.واخ وج ت فاضزل و زواها هز)واج تلألز نزوجيل  زقس طرزواها هزأ -
 (. واخ عأواس قألز)ي وسطألزوا س ز -
 . س زوا ل ل -
 . وايال ج تز وا  شا واع وش ز -
 (.هغطت واألزوا بجز)جتالألزاح بثز ت  اا ز -
 (.هش  ا ز جبسألز با   ز)جتالألزاح بثزهغطت -
 .ت  اا زوإلق هألزوايبا أل -

 التأمين ضد السرقة: 
جتالدألز ه ادألزسد قألززواتد زت حدقزيهد لد و زأ زواز  اهد زاههت  د تزواهدؤهنفقدبونزوواتيهانز  وزاغط ز

ا د نزواهدؤهنزادهزواد يززوالد و زواتد زاحقدتزيد اهيجتزجيسدهزاغطد زأالد لز هد زز،ي وسطألزواقد ضز واعجد زتهت
ز.س قألوا  اكزيسي زفعرززهسؤ  لز جه
ز
ز
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 The Healthy Insuranceالتأمين الصحي:  (2
اهع الددألزواطياددألزوز  ا هشددجزوافدد وبز واهله  دد تز اتت يددرزياتخددبزواتدديهانزواشددح ز  لددبتزي ااشددأل

قددب ضزوافدد قززواهشدد  ا  دد هزحاددثزأشدديحتز،زألواتدد زي تددتز يئدد لز  ددتزأيزفدد بزأ ز  ئ ددألزأ زهؤسسددواهت واددبضز
خ ددقززواهدد زوادد يز، ددبجز ه  جاددألزواتجيددؤزيحددب ثزواهدد ضزأ زت  يتددهز اددتي إللدد فألزيلدد رز دد جز يدد بزاواه ااددألز

بخ ادددهززبواهشددد  ا زواتددد زقدددبزات يدددب  زواهدددؤه نزادددهز جدددغطددد زازواددد يزهانزواشدددح يواتددد لددد بزواح لدددألز ادددتز
واهع اجدددألزادددب ززأالددد لززواتددديهانزواشدددح زي ااشدددأل هددد زتلدددهرزز،هغطدددتزلددديتزجتالدددألزحددد بثزأ زهددد ضستا ه

زاددبخرزفدد زتحباددبهاقدد ةزقسدطزسددج يزز  اددكزواتلخاشدداألزهثدرزواهخدد ي ز  ا  دد واب اددألز وإللدد وةوتز ززواطياد 
ز:112 بضزهؤل وتزأ هه 

 ز.(هح  زأ ز  اه ) رز  ز واهجتج
   ز.وختال زوا ه
 ليت.ستو ختال زف زواحبزواقشتزا تغطاألزي اجسيألزا عاللزبوخرزواه 
 ز.واهليتحس زجسيألزواتحهرزخ  لز

حادثززادألزواتد زتتع قدبزهدعزوالهد تزواطيادأللد  ألز بو ضزواجيقد تزواطياتجزواتعد  نزيدانزلد  ألزواتديهانز ز ز
تتلددهنز(زتخت دد زيدد ختال زلدد  ألز بو ضزواجيقدد تزواطياددأل)زتددب تزوالددي ألزواطياددألزيق ئهددألزواعهددالةزاددتجزت  اددب
تزوالهه  ادألزواع يادألزهح فظد واهخ ي ز ه و  زوالعألزفد ز  فدألز ززواشاباا ت ززواهستليا ت ززواطي ةأسه ةز
 .واس  األ

ز:119 ج  بز ج زوال  طزواع هألزاه وزواتيهان
زهبضزواعقب:زسجألزهاالباألزاه نزتلباب  زسج ا ل. -
واههتدد  ضز واب لددألززواهجددتجزواهح دد :زاتلددهنزلهاددعزواهستلدديا تز واخددبه تزواطياددألزهددنزواب لددأل -

زواس  األ.تزف زوالهه  األزواع ياألزوا ا
  فددألز اددتزواتغطاددألزي إللدد فألز اددتزواهجدد فعزواهقبهددألزفدد زواهجددتجزواهح دد زتهتددبزز:واهجددتجزواعدد اه  -

ز.واتغطاألزوا  ا تزواهتحبضزواه ا األز  جبو(  هز)استثجتزهنززأجح ةزواع اج
ز:ه زا  زواتغطا ت تلهرز

 واجيقد تزواطيادألزهدنزواهشد  ا زز%122تغطاألزلد ه ألزتعد ضزفاهد زوالد  ألزاتلهنززو ستلي ة: .1
زالهرزواتغطا تزوات ااأل:حاثززبوخرزواهستليت

ز.  فألزوإلق هألزأل   -
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ز   فألزواعج األزواهلببض.زأل  ز  فألزواعه ا ت -
ز.لهاعزأه  زواتخبا ز وإلجع   -
ز.ليتزيل رز  هرستواهست  ه تزواطياألزبوخرزواه -
ز.أل  زواطي ة -
ز.هنزت  اخزيبةزواتيهان(ز لزا هز292جيق تزوا  بضزيل رز  هرز)تخلعزاهبضزوجتظ  ز -
(ز%91أ زز%122)هددنز ادد  وتزواطيادد ز زز%122تعدد ضزوالدد  ألززلدديت:ستواعدداللزخدد  لزواه .2

ز جستع له زفاه زا  :ز،واهع الألز واب األهنزوإلل وةوتزواتلخاشاألز ز
 واتلد اتزواه لد ،زواتشد ا ززوايحد  زواهخي ادأل،زتلهرز:تغطاألزوإلل وةوتزواتلخاشاأل

واتشددد ا زفددد قزز طاسددد ،ي الدددعأل،زواتشددد ا زيددد ا جانزواهغجواطيقددد زواهحددد  ي،زواتشددد ا ز
 درزوالهدب،زتخطداطززواجد  ي،زتخطداطز لد ألزواق د زوا ه يد ئ ،زوختيد  زواشد ت ،زواطد 

زتش ا زوا  األزواعاجاأل. ز،زفح ش تزلغطزوا ش  زوابه غ ززواق   ززواسهعهنز
 زت  ز هرزل وح زهغطت.وات زأ ززجتالألزح بثزوا ا  :واهع الألزوايا ا ئاألز ز
 زلهنزحب بزواتغطاأل.وستل  وتزواطيا :ز

زواشحألزواس  األ.زأش  لزهنزقيرز  و ضز واهست  بضواب األزواهح األزواب األزواه ش فأل:ز
ز ه زا و تزف زواتيهانزواشح زه زا  :

هانزأيزح ادألزشدحاألزيوا ادتزهدنزواتدواثجدتز لد زاستثجتزهنزواتغطادألزخدالرزوالده ز -أ
ز.أ زج تلألز جه زه تيطألزيح األزشحاألزه ل بضزهسيق لززألأيزح ازه ل بضزهسيق لزأ 

حدددتيظزتفحددد زطيددد ز ز هددد زهحدددببز ادددتززاخلدددعزواهلدددت   نزواددد انزتتلددد   زأ هددد   ج - 
زواتعبار.زيحقزوا فضزأ وال  ألز

 insurance of Carsزتأمين السيارات: (3
ا تطد  ززواه  يد تزواهشد ح ز دببزأجد ومزواتديهان،زحادثز وفدقزو باد بهدنزأ دجززواسا  وتنزاعتي زتيها

زواتدديهانزلدد   تز تهدد جي احظددتززتدديهانزواسددا  وت ادد بضزفدد ز ددببزواحدد وبثزههدد زلعددرززو قتشدد باأل واجهلددألز
 هنزلهألز واف وبز واهؤسس تز هؤهنزاهجزهنزلهألزأخ  ،ز الهرز  وزواتيهانزه زا  :

 :زبرنامج التأمين الشامل
واخسدد  ضزأ زوالدد  زوادد يززتغطاددألز اددتزتدديهانزهسددؤ ااألزواطدد  زواث اددثزادد ف ز دد وزواي جدد هجزي إللدد فأل
ز:118تتع ضزاهزواه  يألزواهؤهجألزهنزل وة

زواح اقزوا   زأ زوال ئ . -
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زواس قألزوا  األ. -
زو شطبوج. -
زواتب   . -
ز.142واهالكزوا   زا ه  يأل -

اه  يددألزواهددؤهنز  اهدد زلددبزواجيقدد تزواطياددألزواههج حددألزاسدد ئقزو زغطادد تزواتيهاجاددألزتواز هدد زادد ف زأالدد لز
وادد يزقدددبزز(ونزواددبخرزخددالرزفتدد ضزواعلدد زوال ئدد واتعطددرز ددنزواعهددرز)فقددب زوال ئدد زوا فدد ضز واعلدد زوا  دد ز ز

زحد بثواف زح ادألز قد مززوال و تقااجزيزواتيهانزل  أل حاثزتق ج،زاشا زواهؤهنزاهزجتالألزتع لهزاح بث
اسدا  ضزواحد بثزجتالألزواح ش ألززبوبزواتع ال تز نزوال و تت يرزيس هنزثجزهنزخالرزف اقزهتخش ز

حد وبثز  ادكزيحسدجز  دتزواقسدطزواسدج يزيعدبززه  فديضز دبجز لد بزأيلد  ألزواتديهانزتهدجتز ه زقدبزز،هؤهجألوا
ا د زواحسدجزق يدرزا  اد بضزسدج ا د وزواسجألزواتيهاجاألزوا ادتز ا د نز  ادتزهدجتززهدثاللززشدرزفد زواسدجألزواع لد ضا زل
خددبه تز جد هجز،ز هد زاقدبجز دد وزواي141ادألزفدد زحد رز دد نزسدلرزح وبثدهزجظايدد لزواهدؤهنزادهزي ااشددألزتديهانزهل ج

تتددد ف ز ددد هززحادددثزسددد  ألزا هاددد لزز24زهدددبو واهتددد ف ضز  دددتز(ز  دددتزواطددد قز)خبهدددألز جقددد  زواسدددا  وتزواهسددد  بض
ز:142 أ هه زواخبه تزلهنزأ ول زوالهه  األزواع ياألزواس  األ

ز.واهس  بضزف زح األزثق ز ط  زواسا  ض -
 .واهس  بضزف زح األزت ق زيط  األزواسا  ضز نزواعهر -
 .)تعط ه زأ زتع له زاح بثز)اهس ف تزهحب بضجقرزواه  يألزف زح األز -
 .تيبارزواعل ألزف زح األز بجزت ف ز ل ألز ل فاأل -
 (.است ف زثهنزوا ق بزفقطت  ابزواسا  ضزي ا ق بزواال جزا  ش رزاق  زهحطألزهح  ق تز) -
 واس  األ. ول زوا  فألزز س  ألزفز24 ق تزواهعيبضز  تزهبو زسح زواسا  ضز  تزواط -
لددهرزتغطاددألزاه ددنزت سدداعزجطدد قزي جدد هجزواتدديهانزوالدد هرزا سددا  وتزهق يددرزقسددطز لدد ف زيحاددثزا ز

زوال و زواج لهألز نزوالغ ز و لط وي تزوالعياأل.
 (:تأمين السيارات ضد الغير )التأمين اإللزامي 

رزواهعددب زز2229اعدد جزز11هددنزواه سدد جزواتلدد اع ز قددجزز189واهدد بضززاح دد جزولزشددب ز دد وزواعقددبزوسددتج ب
ا وهدد زواشدد ب ز ددنزواسددابز ئددا زاجظدد جزواتدديهانزوإلز  فقدد لزز2224اعدد جزز31اقدد ج نزواسددا ز واه  يدد تز قددجز
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واتديهانزواهشدب ضزا عقدبزز تت تد جزيه ليدهزلد  زواد يز2229اع جزز1811هل  زوا   وةزيه ل زواق و ز قجز
واتد زتقدعز  دتز د تقزه ادكزواه  يدألزيسدي ززتلد هزواغاد زيله نزواتع ال تزواج تلألز نزواهسؤ ااألزواهبجادأل

أيزز اغطددد زواتددديهانزوإلا وهدددزط،زحادددث ولددد زوالهه  ادددألزواع يادددألزواسددد  األزفقدددأوسدددتعه رزواه  يدددألزلدددهنز
ز:143 جه زفاه زاتع قزيه زا  زق ج ج وازهسؤ روازأ زاسا  ض  تزه اكزوهستحق تز
)ي سدتثج ةزه ادكزواسدا  ضزأ زش يألزوالسباألزايزلخ زيه زف ز اكز  د  زواسدا  ضزوإلزوا ف ضزأ  -

ز(.واس ئق
وادد يزا حدددقزيههت  دد تزواغاددد ز)ي سددتثج ةزواههت  ددد تزواع ئددبضزاه ادددكزواسددا  ضزأ زا سددد ئقززوالدد   -

 (. قتز ق مزواح بث
 البطاقة البرتقالية: 

،زخ  لزواحدب بزواسد  األ اتزتشب زا ه  ي تزواس  األزواهتلهألزحاثز  زأحبزأج ومزواتيهانزوإلا وه ز
تغطدد ز دد هزوايط قددألزألدد و زواغادد زواج لهددألز ددنزواحدد وبثزواتدد زتسددييه زواسددا  ضزواهؤهجددألز فقدد لزاقدد ج نزواي ددبز ز

 .وا يزاقعزفاهزواح بث
 Insurance of responsibilities and General Accident ليات والحوادث العامة:و تأمين المسم 

 :واتيهاناه وززوا ئاساألزواج وم فاه زا  ز (4
  زالسرقة:التأمين ضد

زاغطدد زواتدديهانزلددبزواسدد قألزواخسدد ئ ز والدد و زواتدد زت حددقزي اههت  دد تزواهددؤهنز  اهدد زجتالددألز قدد م
ز.  اهز  زه باألزظ   ضزف زواه  نزواهؤهنواخ عزهعزت كزآثز أح بثزس قألزيط اقألزوا س ز

 ز:تأمين األموال
 سددجبوتزاغطد ز د وزواجد مزهدنزواتديهانزواسد قألزواتد زقدبزتحدبثزاإهد ورز هد زفد زح ههد زهدنزلدا  تز

ز:144نا اعقبزتيهانزواه ورزتغطات،ز  ا   زه ااألز ح و تزه ااأل
لدد اطألزأنزتحددبثززاددتزهقدد ز هددرزواهددؤهنزاددهو زق هدد زهددنز زتغطاددألزتلددهرزتدديهانزواهدد ورزأثجدد ةزج -

زواس قألزي ستخبوجزواق ضز واعج زهنزقيرزواغا زخال زه ظي زواهؤهنزاه.
تغطاألزتلدهرزسد قألزواهد ورز هد زفد زح ههد زواه لد بضزبوخدرزواخد وئنزواحبابادألزي سدتخبوجزواقد ضز -

ز واعج زهنزقيرزواغا ز ب نزوستخبوجزواهي تاتزواهشطجعأل.
 :زالتأمين ضد ريانة األمانة
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واسدد قألز وات  ادد زواتدد زقددبزو خددتال ز ززحدد وبثزواحه اددألزا هددؤهنزاددهزهددننزواتدديهانزاقددبجز دد وزواجدد مزهدد
هددنزقيددرزأيزه ظدد زفدد ززواه ت يددألأ هدد رزو حتادد رزأ ز ددبجزواه جددألزاتعدد ضزاهدد ز جتالددألزايز هددرزهددنز

زسا قز ه هزاب زواهؤهنزاه.
 الغطاء المصرفي الشامل: 

ز هؤسسدددد تزواه ااددددألواهخششددددألزاهله  ددددألز  ه ددددألزهددددنزواتغطادددد تزواهج سدددديألززوزواتدددديهانلددددهنز دددد ا
اغط زأ ه رزواخا جألزهنزقيرزواه ظيانز خس  ضزواه ورزس وةز  جدتزلدهنزحدب بزه  تد ز واهش فاألزفه ز

واخسد  ضزواج تلدألز دنز ه اد تزوات  اد ز واعهدالتزز هد زاغطد ز،واهؤهنزاهزأ زخالرز ه األزجقرز  هزواهد ور
ز. زواهؤسس تزواه ااألز واهش فاألهنزواهخ ط زوات زقبزتتع ضزاهوا ثا زواهق بضز  ا   ز
 ز:التأمين ضد المسمولية المدنية
 جدهزألد و زز  وزهد زتسدي زفد ز قد مزحد بثزجلدجلد هزواغاد زواتيهانزهسؤ ااألزواهؤهنزادهزت  وزاغط ز

زهي لد ضز دنزأ زفد زجطد قزههت  د ت د هزوالد و زقدبزجتلدتززأ زه باألزاحقتزي اغا ز  تزأنزت  نلسباألز
 :141ه زا  زتهبابزواتغطاألزاتلهرز ي إله  ن،زواتيهانخالرزهبضز ززواهؤهنزاه
 .واهش  بز آ تزوا فعزييج و ه  -
 (. وال  زوا رح  تزواتسهجز)هنز -
دد:زواهسددؤ ااألزواهبجاددألزا هددبو  زتلدد هزواطددال  - زحه اددألا هددبو  زواتدد زت اددبز دد هزواتغطاددألززههتش 

تغطاددألززتتلددهنزحاددثز،بثزواط  ئددألزواتدد زقددبزتحددبثزاطاليهدد واحدد وزجيسدده زهددنزواهسددؤ ااألزتلدد ه
زبوخدرأنزا د نزواطدال زز  دتزوال ئ زوادبوئجزلد وةزحد بثزا   زأ واعل زو زز هش  ا زواطياألا

أ ززهددد بوخ  تلددد  ز  اهددد زواهب سدددألزسددد وةز  جدددتزز زتجظههددد أ زلدددهنزواجلدددطألزواتدددزواهب سدددأل
 ه .خ  ل

 :زالتأمين ضد األرطاء المهنية
خطدد ةزااتعدد ضزاهدد زواهددؤهنزاددهزجتالددألزاغطدد ز دد وزواجدد مزهددنزواتدديهانزواهسددؤ ااألزواههجاددألزواتدد زقددبز

ز  ا   زهنزواههن(. لزأهح هاز لزأ طيايزأ زهجتهز)س وةز  نزههجبس لزاهزتهههجاألزقبزتقعزيسي زه و ا
  ز:حوادث العملالتأمين ضد

تشددا زواعهدد رز  اددكزيسددي زحدد بثزجدد تجزقددبزوالدد و زوالسددباألزواتدد زاغطدد ز دد وزواجدد مزهددنزواتدديهانز
وا فد ضز واعلد زوا  د زوادبوئجزأ زوال ئد زي إللد فألزز تلدهرزواتغطادألز،اعه هدجزتديباتهج نزطياعألزواعهرزأثجد ةز

ز اتزواجيق تزواطياألز واتع اضزواسي   زأ زواا ه ز نزواتعطارزواهؤقت.
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 التأمين ضد إصابات الحوادث الشرصية: 
هزهدنزتسدييزاه دنزأنهد زفد ب،زفهدعزتعتي زواح وبثزوالخشاألزهنزواعقي تزواتد زقدبزتعتد ضزحاد ضزأيز

واقاددد جزوايدد بز  ددتزقددب ضززفدد تددؤث زز  ايدد لزفهدد ززتتط دد زهيدد اغزه ااددألز  ااددألزاعاللهدد ألدد و زه باددألز لسددباألز
ضزوالددخ  زتعدد ززوحتهدد رز  ددتزبخ دده،ز هددعزتسدد  مز تادد ضزواحادد ضزتلدد   تددؤث زسدد ي لز ي اتدد ا ززيي ه ادده

واحد وبثز واتخياد زهدنزأ ي ة د ز،زا وزاق جز د وزواتديهانزيتغطادألز د هزبيز اتزواعل زأ زوا ف ضؤزح وبثزقبزتا
  تيع ته .
 Life Insuranceزتأمين الحياة: (5

تيت زأ هاألزواتيهانز  تزخط زوا ف ضزي اتع اضز دنزواخسد  ضزواه بادألز جدبز فد ضزواهدؤهنزادهز ي اتد ا ز
اخيدد زيب لددألز يادد ضزهددنز طدديضزواشددبهألززواهدد زوادد يز، الدد بزبخددرزهدد بيزيددبارزفدد زحدد رزفقددبونز  زواسدد ض

ا لدبزأجد ومز بادبضز ز،زواحي ظز  دتزته سدكز تطد  زواهلتهعد تي ات ا ز اش نزواع ئ ألزهنزواتل بز واتي كز ز
ز:144واحا ض  تزتيهانزواهنزي وهجز

ايقدددتزواهي دددغزواتددديهاج زواددد يزاقددد جزواهدددؤهنز  ادددهزي ختاددد  هز :الثابكككت علككك  الحيكككاةلممقكككت التكككأمين ا (أ
طا ألز ز–1قدبزتتد و  زيدانز/فحسد ز  يدألزواهدؤهنز  ادهزواتديهانزز تخت د زهدبضز،هبضز قدبزواتديهانث يت زل

تق جزوالد  ألزيدبفعز،زحاثز ي اكزالهنزحه األزأ ابضزاف وبزأس تهزف زح األزوا ف ضزواهي  ضز،/سجأل21
هي ددغزواتدديهانزا هسددتيابانزهددنزواي ااشددألزفدد زحدد رزحددب ثزوا فدد ضزأ زواعلدد زخددالرزفتدد ضزواعقددبزهق يددرز

 :الجز  وزواج مزهنزواتيهان ززواي ااشأل،قسطزسج يزث يتزاحببز جبز شبو ز
 تأمين الحياة الجماعي: 

حاد ضزواهد ظيانزادباه ززاتديهانز  دتهدنزألدرزوزحاثزتق جزهعظدجزوالد   تزي اتع قدبزهدعزلد  ألزواتديهان
زواهدؤهنزاهدجز دبب دبضز  وهدرزأ هه ز اؤخ زيعدانزو  تيد  زفد زوحتسد  زواقسدطزواسدج يز،هق يرزقسطزسج ي

 .ج مزواعهرز واتغطا تزواتيهاجاألزواهط  يأل ززوال وئتزواعه األ ز
  الحياة الفرديتأمين: 

حاددثزاددبفعزهي ددغزواتدديهانزز،اددهاشددب زواعقددبزيلدد رزفدد بيزاهددبضزهحددببضزهددنزواسددجانزاخت   دد زواهددؤهنز
ا هسددتيابانزواهحددببضزأسدده ؤ جزفدد زواي ااشددألزفدد زحدد رزتحقددقزواخطدد زواهددؤهلنز  اددهز) فدد ضزأ ز لدد زبوئددج(ز

اؤخدد زيعددانزو  تيدد  زفدد زوحتسدد  زواقسددطز،ز زهق يددرزقسددطزسددج يزاحددببز جددبز شددبو زواعقددبواعقددبززخددالرزهددبض
ز.اتيهانز واتغطا تزواتيهاجاألزواهط  يألهي غزو زز ه زواهؤهنز  اه ززهبضزواعقبز بضزأه  زأ هه زواسج ي
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 ط:تأمين حياة فردي مع إعادة األقسا  
حادثزت تد جزوالد  ألزز،واحه األزهنزخطد زوا فد ضزواطياعادألزأ زجتالدألزهد ضزأ زحد بثزواتيهاناقبجز  وز

واهددؤهنزاددهزفدد ز ثاقددألزواتدديهانز جددبز ف تددهزخددالرزهددبضز اددتزواهسددتيابانزوادد انزاحددبب جززواتعدد اضيددبفعزهي ددغز
والدد  ألزتعاددبز اددتزز  ددتزقاددبزواحادد ضز جددبزوجتهدد ةزفتدد ضزواتدديهانزفددين ززةزواهددؤهنز  اددهأهدد زفدد زحدد رزيقدد واتدديهانز

ز.ش ح زوا ثاقألزل ةزهنزواقس طزواهبف  أل
ا ددد وضززتشدددب ز ددد هزواي ااشدددأل الحيكككاة )ركككاص بكككالبنو (:علككك  المتنكككاقص الممقكككت تكككأمين ال (ب

)هي دددغزواقددد ضززهي دددغزواتددديهانيدددبفعزلددد  ألزواتددديهانززتتعهدددبحادددثززواحشددد رز  دددتزقددد ضزهدددنزوايجدددك
) فد ضزأ ز لد ززلدبها يجكزواهق ضزف زح رزتحققزواخطد زواهدؤهنززواهتيق ز  تزش ح زوا ثاقأل(

ز.واعقبزخالرزهبضزبوئج(
حادثزادبفعززهحدببحتدتز هد زز ايتد ضز هاجدألز وحدبضاشدب زواعقدبزيلد رزفد بيز :مكد  الحيكاةالتأمين  (ت

اددددهز) فدددد ضزأ ز لدددد زبوئددددج(زخددددالرزهي ددددغزواتدددديهانزا هسددددتيابانزفدددد زحدددد رزتحقددددقزواخطدددد زواهددددؤهنز  
اؤخد زيعدانزو  تيد  زفد زوحتسد  زواقسدطز،ز زواعقبز هق يرزقسطزسج يزاحدببز جدبز شدبو زواعقدبزهبض

 .ألهي غزواتيهانز واتغطا تزواتيهاجاألزواهط  ي ززواسج يز ه زواهؤهنز  اهز جبز شبو زواعقب
 Insurance for Transport of good (:تأمين نقل البضائع )التأمين البحري (6
أثجدد ةزا هددؤهنزاددهززواع ئددبضتغطاددألز  فددألزواخطدد  زواتدد زتتعدد ضزاهدد زوايلدد ئعزيه لدد ز دد هزوا ثاقددألزتجزادد

واخطددد  زواهغطددد ضزتسدددهتزيددددز)لددد  طزهلهدددعزه تتيددد زواتددديهانزواخ شدددألزز،ز  ددد هجق هددد زلددد ولزأ زيحددد ولزأ زيددد ولز
ز:142،ز   ز  ات ا ي اتيهانز  تزوايل ئع(ز   زقا ساألز تهثرزواتغطاألزواس ساألزف زلهاعزأجح ةزواع اج

 

  زز(ج)األرطار المغطاة في الشرط: 

عدد  زسددييه زا ز  اددهز واتدد زوالدد و زواتدد زتشددا زوالدد ةزواهددؤهنززواخسدد ئ زأ زاغطدد ز دد وزواتدديهان
ز:تيش  ضزهعق األز ا

 .واح اقزأ زو جيل   -

 .لج  زأ ز  قزأ زوجقال زواسياجألزأ زواه    -

 .وجقال ز سا ألزواجقرزواي يزأ زخ  له ز نزواقلي نزواحباباأل -

 .تش بجزأ زوحت  كزواسياجألزأ زواه   زأ ز سا ألزواجقرزيييزلسجزخ  ل ز بوزواه ة -

 .تي اغزوايل  ألزف زهاج ةز   ثأل -

 .ف زواخس  ضزواع هألزواتلحاأل -
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 .وا ه  -

ز(:ل) ه زاه نز ل فألزواتغطا تزوآلتاألز اتزوال طز
 . بجز ش رز  هرزواح  األ -

 ر. بجز ش رزواط بزي ا  ه -

 .وجل و زوايل  ألزهنزواسياجأل -

 (ب) األرطار المغطاة في الشرط: 

زه زا  :زات ي إلل فألزز(ل)ف زوال طزز ه اغط زواخس ئ ز وال و ز
 .أ زواش و قزرزأ زواي و ان زوا   -

 .و تس  زواه ولزاسطتزواسياجألزأ زواه    -

بخ رزها هزوايحد زأ زوايحاد ضزأ زواجهد زوادتزواسدياجألزأ زواه  د زأ ز سدا ألزواجقدرزأ زواح  ادألز -
 .أ زوال حجألزأ زه  نزواتخ ان

هدددنز  ددددتزهدددتنزواسددددياجألزأ زيسدددق طهزأثجدددد ةزز جدددبزسددددق طهيقددددبزواخسددد  ضزوا  اددددألزايزطددد بزا ز -
 واه   .زواتحهارزأ زواتي اغزهنزواسياجألزأ 

 (:أ) األرطار المغطاة في الشرط 

ز: زت  زا يل  ألزهعزه و  ضزوال  طزوات ااألأ وزوال طزلهاعزواخط  زهنزفقبونزاغط ز 
 .ل طزو ستثج ةوتزواع هأل -

 .ل طز بجزواشالحاألزا هالحأل -

 .ل طزواح   -

 .ل وي تل طزوإل -

واخسدددد ئ زأ زوالدددد و زأ زواهشدددد  ا زواج لددددئألز ددددنزوإل سدددد  زأ زواعلدددد زواهدددد ا زاهدددد ا  ز -
 .واسياجألزأ زهبا اه زأ زهستيل اه زأ زهلغ اه 

وال  زأ زوات  زواهتعهبانزا ل ةزواهؤهنز  اهزأ زأيزل ةزهجهزييعرز هرز اد زهلد  مز -
 .هنزقيرزأيزلخ زأ زألخ  

سددال زح يدد زاسددتخبجزفاددهزواج لددئألز ددنزوسددتعه رزأيزواخسدد ئ زأ زوالدد و زأ زواهشدد  ا ز -
أ زو جشه  زوا  يزأ زواج  يزأ زأيزتي  رزآخد زهلد يهزأ زتسدتخبجزفادهزقد ضزأ زو جلط  ز
 .ه بضزهلعأل

ز
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ز:أ هه زواهتخششألزتت ف زهله  ألزهتج  ألزهنزي وا زواتيهانز  تزوايل ئع ه ز
 اجألزوالدد  زالسددجزواسدديزواخسدد  ضزأ  دد وزواتدديهانزاغطدد زحاددثز :168تككأمين أجسككام السككفن

،زحاددثزتلددهرزوآل تزأ زواهعددبوتزواه لدد بضز  ادده  دد اكز)واق   /وااخددت(زهحددرزواتدديهانز
واشد و ق،زو جيلدد  ،زز،:زواح اددقا د زهد زيه لد ز د هزوا ثاقددألزواهغطدد ضواخطد  زوا ئاسداألز

لج  زواسياجألزيسي زو تط هه زي ا ضزأ زوحت   ه زيلسجزشد  ،زألد و زواهاد هزواثقا دأل،ز
واهسدؤ ااألز دنززواسين،زواق شجأل،زخا جألزوا يد نزأ زطد قجزواسدياجأل،زأخطد  زوات د ث،زتش بج

واتدد ززتلدد هزواطدد  زواث اددثزي إللدد فألز اددتزتغطاددألزواهسددؤ ااألزواهبجاددأل،زواتشد بجزيددانزواسددين
 .قبزتجلجز نزواح بث

زاتلدهرزتهتدبز)اقد ةزقسدطز لد ف (قدبزواه وا زواتد زت ف  د زيد وا زواتديهانزوايحد يزواهخت يدألز ه زأنز
ز.148أخط  زواح  ز و لط وي تز وإلل وي ت

 Engineering Insurance التأمين الهندسي: (7
 زقدبزخت زواتيهانزواهجبس زيتديهانزواهلد    تز واهعدبوتز وآل تز اغطدتزلهادعزواخطد  زواتدا

 ،ز هنزأج ومز  وزواتيهان:  اه زتتع ضزاه زواههت   تزواهؤهن
 ز:122التأمين ضد جميع أرطار المقاولين
أثجدد ةزتجيادد هزهلدد  مزواهانزلهاددعزواخطدد  زواتدد زقددبزتتعدد ضزاهدد زأ هدد رزي دد وزواجدد مزهددنزواتددزاغطددت

 ا  ددد زي إللددد فألز ادددتزوآل تز واهعدددبوتز زواهيددد ج زأ زلدددقزواطددد قزأ زواجيددد قزز  ا هددد رزوإلجلددد ئاألزأ 
رز خدالرزقدعزواعهد تيبأزواتغطاألزهنزوا قتزواد يزادتجزفادهزتسد اجزواهد وبزفد زه زز،واهستخبهألزف زواهل  م

 دددنزوالددد و زواه بادددألزغطددد زهسدددؤ ااألزواهدددؤهنزادددهزا ه ادددألزواشدددا جأل،ز هددد ززواتلددداابز حتدددتزوجتهددد ةزضفتددد ز
ز.)واغا (زوات زقبزاتع ضزاه زواط  زواث اث والسباألز

زز:ه زا  زواتيهانزلبزلهاعزأخط  زواهق  اان هنزأ جزواخط  زوات زاغطاه ز قبز
ز.و جيل  واح اقز ز -
ز.واس قأل -
ز. وج  قزوات يألزو جها  وت -
زواح وبثزواط  ئألزا هعبوتز وآل تزواهستخبهألزف زتجيا زواهل  م. -
ز.ألز وا   رز واع وش ز وايال ج توا  و ثزواطياعاألزهثرزواه وتزوا لا -
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زواهسؤ ااألزواهبجاألزتل هزواغا . -
  ز:التركيبالتأمين ضد أرطار

تزواهجبسددداألزأثجددد ةز ه ادددألزخطددد  زواتددد زتشدددا زوات  ايددد واهانزلهادددعزياغطدددتز ددد وزواجددد مزهدددنزواتددد
  تز ت  ادد زآ تزوإلجتدد لزفدد زواهع هددرز ت  ادد زهحطدد تزوا ه يدد ةز  دد اكزواه اددبوتز واهحددزوات  ادد 

 هد ز تغطد ززفتد ضزواشدا جألزواتغطاألزفت ضزوات  ا زاتلدهرزأالد لزز تتل   ز، أله ضزو تش  تز واهش  ب
ز.121ع ضزاه زواط  زواث اث)واغا (قبزاتوالسباألزوات زهسؤ ااألزواهؤهنزاهز نزوال و زواه باألز ز

ز:ه زا  ز هنزأ جزواخط  زوات زاغطاه ز قبزواتيهانزلبزلهاعزأخط  زوات  ا 
ز.و جيل  واح اقز ز -
ز.واس قأل -
ز. وج  قزوات يألزو جها  وت -
ز.ثزواطياعاألزهثرزواه وتزوا لاألز وا   رز واع وش ز وايال ج توا  و ز -
زواهسؤ ااألزواهبجاألزتل هزواغا . -

 زعل  اآلليات والمعدات: التأمين
واهدؤهنز  اهد زز واهعدبوتوال و زواه باألزوات زتتع ضزاه زوآل تزواخس  ضزأ زاغط ز  وزواتيهانز

 تد وةز واتآ درزجتالألزأيزسي زهي لبز  ا زهت قعزي ستثج ةزوالد و زواج تلدألز دنزسد ةزواتشدجاعزأ زو 
 اددددتجزواتعدددد اضز ددددنزوالدددد و ز،زشددددألسددددتخبوجزواادددد ه ز واخطدددد  زواهسددددتثج ضزفدددد زواي ااواجدددد تجز ددددنزو 

  جددتز دد هزوآلاادد تزأ زواهعددبوتزفدد زسدد وةززيدد اتع اضزجقددبولزأ زوإلشددال زأ زوسددتيبورزواقطددعزواهتلدد  ض
واتدد هاجزأ زفدد ز لددعز  دد بضز ضزواتجظادد زأ ز لددعزتلددغارزأ زهت قيددألز ددنزواعهددرزأ زلدد  يزتي ا هدد زيغدد

 .122هعزواخ زيعانزو  تي  زقاهألزو ستهالكزوات  ا 
تهتبزواتغطاألزاتلهرزخسد  ضزوا يدد  زجتالدألزواتعطدرز دنزواعهدرزيسدي زحد بثزهلده نزز اه نزأن

اشدح  زواهع هدرزز  زأ هاألزي اغألزواه ج تهانزلبزتعطرزوآل تز زي اعتي زوات ،123ي اتغطاألزواتيهاجاأل
واعهدرزههد زادؤث زفد زخطدألزوإلجتد لزسدا زز جد ت  ل رزوا ه رز  زتعاقزوا ط رزواهي لئألزاد تز واه

ز. واع ئب
 تانالتأمين ضد رسارة األرباح الناتجة عن تعطل المك: 

 بجزوجتظ هدهزيسدي زز نزت ق زواعهرزأ زألوا ي  زواج تلطزخس  ضزاغط ز  وزواج مزهنزواتيهانزفق
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ز.  اعط زوايج زاه ج ت ز اتزت ق زوح بثز ا زهت قعزأب
 ز:174التأمين عل  المراجل

اغطدد ز دد وزواجدد مزهددنزواتدديهانزواهددؤهنزاددهزفدد زح اددألزواخسدد  ضزأ زوالدد  زا ه ولددرز أ  اددألزوالددغطز
 تهتددبزواتغطادددألزتحدددتز دد وزواجددد مزهدددنزز،واتعطدددرزفددد زحدد رزواتلدددغارزو  تاددد بيواجدد تجز دددنزو جيلدد  زأ ز

واتدديهانزاتلدددهرزواههت  ددد تزواهحاطددألزواخ شدددألزيددد اهؤهنزاددهز  ددد اكزهسدددؤ ااتهزواهبجاددألز دددنزأيزألددد و ز
زاألزأ زه باألزت حقزي اغا .لسب

 زلكترونية:أمين عل  األجهزة الكهربائية واإل الت
ح وسدددد زوآلااددددألزا ت  جاددددألز  اوإلوا ه ي ئاددددألز زاغطدددد ز دددد وزواجدددد مزهددددنزواتدددديهانزواهعددددبوتز والهدددد ضز

 ألهددددد ضزز واهع الددددد تزوابقاقدددددألز هع الددددد تزواهع  هددددد تزوإلا ت  جادددددألز والهددددد ضز وتزو سدددددتخبوجزواطيددددد 
زفددد زحددد رزتع لددده زاحددد بثز  لددد ز هيددد لبزجلهدددتز جدددهز  ا  ددد ألز وا  حددد تزوإلا ت  جادددزو تشددد  ت

ات يدددب  زواتددد زلددد فاألزوإلت ددد اا زأالددد لزوازه ،ز هددد زاغطدد شدددالح أ ززه خسدد  ضزه بادددألزوسدددتب تزوسدددتيبوا
واهؤهنزاهز ستعه اهزأله ضزيبا ألزتلهنز بجزت ق زسا زجظ جزواهع  ه تزه زاجزا دنزي إله د نزتيد بيز

زا .ت كزواهش  ز
 Travel Insurance :175تأمين السفر (8

سددي ز اددتزواواط  ئددألزواتدد ز زاه ددنزتي باهدد ز واتدد زقددبزتلعددرززواهلدد  رز واحدد وبث جدد كزواعباددبزهددنز
  ددتز ثاقددألزتدديهانزواسددي ززرحشدد زوااسددت  جزادد اكزأشدديتزواتهتددعزي ح ددألزأ ثدد زأه جدد زلز،زواخدد  لزأقددرزهتعددأل

ز:122ناواهب زوالغ وف زا تغطا تزهجطقت الهرز،ز124واب ا 
ز.129ستثج ةزوا  ا تزواهتحبضزواها  األز  جبوز وست واا  :ز  فألزأجح ةزواع اجزي(1)زواهجطقأل -
ز:ز  فألزأجح ةزواع اج.(2)واهجطقأل -

ز:اتغطا تزواس ساألزاتيهانزواسي و جستع ضزفاه زا  ز
  :زالمنافع والنفقات الطبية
ززززززززززززز.ليتستوإللالةزواطي زف زح  تزواط و تز اتزأق  زهزتغطاأل -
ززززززززز.وإل  بضزواطياألزواط  ئألز اتزوا طنزت  اا زتغطاأل -
زززز.جقرزوالثه نزت  اا زتغطاأل -
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ز.ليتستله نزبفعزواجيق تزواطياألزواهت تيألزخالرزفت ضزواه  ثزف زواه -
ز ا  ضزواتع ط .زت  اا  تغطاأل -
 .فت وتزواجق  ألزت  اا  تغطاأل -
زواعج األزواط  ئألزي اسج ن. -

  ز:يةمجانالالمساعدة الطبية
ز  تزخبه تزواهس  بضزواطياألزوات ااأل:زهانزواسي زواحش رزهل ج لزت ف ز ثاقألزتي

ز.واهل  ضزواطياألزواه تياأل -
ز.وإلح األز اتزه  بيزواخبه تزواطياأل -
ز.ليتستتبيا زبخ رزواه -
ز.ليتسته وقيألزواح األزواطياألزأثج ةز يعبزفت ضزواه  ثزف زواه -
ز.خبهألزوات لهألزواطياأل -
ز.واال هألجقرزواب األز -

 ز:128مساعدات السفر
ز:أ هه ت ف ز ثاقألزتيهانزواسي زهس  بوتزأثج ةزواسي ز

 .ه ليألزأ زهنزقيرزوال  ألزواج ق ألزس وةزهنزقيرزواهس ف زاسي  ز اغ ةزوا ح أل -
زواسي زواط  تزهعزف بزهنزواع ئ أل. -
 .ع  ه تز نزوا ق ح تز ل  طزوايا وه -
زت شارزواب األ. -
ز.وإلح األز اتزواسي  ض -
 .ل و زواسي فقبونز -
ز.فقبونزواحق ئ ز واهتعأل -
ز.تبيا زواه و ابزهعزواهح هان ززإلح األزواق ج جاألو -
ز.واهس  بضزف زخبهألزواسي زواط  ت -
ز.واهس  بضزف زوات لهألزواط  ئأل -
ز.تس اجزواهستجبوتزواط  ئأل -
زحش رز  تز ثاقألزتيهانزواسي زط  زواتغطا تزوإلل فاألزوات ااأل:وا جبز ه زاه نززز
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ز.ح بثوا ف ضزجتالألز -
 .واعل زوا   زوابوئجزجتالألزح بث -
   Foreign employees  ofInsurance :192األجانب األجراءتأمين  (9

  الهرز بضزتغطا تزأ هه :
 زح بثأجيق تزو ستلي ةزجتالألزه ضز . 
 ف ض،ز ل ز   زبوئج،ز ل زل ئ زبوئج(.زح وبثزلخشاألوا ( 
 ت حارزواهؤهنز  اه: 
 .ف زح رز ف ضزش ح زواعهر -
 .ش ح زواعهرزييفال ف زح رزشب  زح جز نزواهح  جزواس  األزاقل ز -
 .شا زواع هرزوالجي زخالرزتجيا هز قبزواعهرزيه ضز ل رأز  و -

 زواهؤهنز  اهز اتز طجهزواجزأ ز اتزه  نز ق هتهزوابوئجزف زواخ  ل.ز ف تجقرز
ز

ز    
 

 
ز

                                                           
www.aropesyria.com180      

     www.uic.com.sy   

http://www.aropesyria.com/
http://www.aropesyria.com/
http://www.uic.com.sy/


78 
 

 المبحث الثالث
 التأمين التكافليالمنتج التأميني في شركات 

أسدد ز هيدد بتزواتدديهانزواتعدد  ج زواتدد زتهددب ز اددتزت سدداخزقدداجزواتعدد  نزاقدد جزواتدديهانزوات دد ف  ز  ددتز
 زاقد جز  دتزهيدبأزواد يتز يسد  زيدرزاعهدرز  دتزه ولهدألزواخطد  ز تحهدرز  وات  فرزيانزواهؤهنزاهج،زفه 

حاثزاتع  نزواهلدت   نزفاهد زيادجهجز فقد لزز،ههت   تهجيواه باألز وال و زوات زت حقزي اهؤهنزاهجزأ ززتيع ته 
 ززواتديهانزوات د ف  زوسدتثه  وتز ادتزأن زي إللد فألزاه وزواهيبأز  تزتع اضزأيزف بزهدجهجزاتعد ضزا لد  ،ز

ز.وال اعألزوإلسالهاألأح  جزتتع  ضزهعز
اقددد جزواهلددددت كزفددد زواتدددديهانزوات ددد ف  زيددددبفعزولدددت وكزاحسدددد  زخددد  زاددددب تزيحسددد  زواهلددددت  انيز ز

لدهنززهغطدت قد مزحد بثززهألزواخس ئ زواه ااألزوات زقبزاتع ضزاه زأحدبزواهلدت  انزجتالدألاخش زاه ول
 دد وزواحسدد  زاشدد اتزواهلددت  انزهددنزواجدد حاتانززتقدد جزلدد  ألزواتدديهانزوات دد ف  زيدديبو ضياجهدد ز،ز ثاقددألزواتدديهان

ز.سيألزواهل  يألزهنز  وئبزو ستثه  جسيألزتع  زيجزأل زهع  جزأ زهق يرزوايجاألز و ستثه  األ
 فدد زحدد رزجددتجزفدد ئضزفدد زحسدد  زواهلددت  انزيعددبزحسددجز  فددألزواهط ايدد تزواهبف  ددألز و حتا طادد تز

اددتجزواتشدد  زفاددهزحسدد زوا دد وئتزواهعتهددبضزهددنزلدد  ألززواتيهاجاددألزألت دد اا زوإلبو اددألزواخ شددألزي اعه اددوايجاددألز وا
ت  اعددهز  ددتززواتدديهانزوات دد ف  ز ت دد انزو حتا طادد تزأ زتخيدداضزو لددت و  تزأ زواتيدد مزالهدد تزخا اددألزأ 

يع ددد زواتددديهانزز،جسددديألزهدددنز ددد وزوايددد ئضزهسددد  هاه زيدددييأ ززأنزتحدددتيظزوالددد  ألزب نز191جقدددبولزواهلدددت  انز
والد  ألزواهؤهجدألز)واهسد  هان(زز ادتزادألخدبه تزواتيهاجواهجتل تز واوا يزتع بز  وئبزأ ي حهزهنزياعززواتل  ي

وادد يزتحققددهزهلهدد مزواهحدد فظز(زيشدد ف زوايدد ئضزواسددج يزهلدد   ألزواهلددت كز)واهددؤهنزاددهزتعتيدد ،زحاددثزفقددط
 دددنززواتيهاجادددألز و سدددتثه  األزواخ شدددألزي اهلدددت  انزهدددنزأ دددجزواخشددد ئ زواتددد زاتهاددد زيهددد زواتددديهانزوات ددد ف  

ز اكزاتجزييحب زواط قزوات ااألواتيهانزواتل  ي،ز ز:192 ف زح األزت  اعزواي ئضز  تزواهلت  انزفين 
 يدانزهلدنزحشدرز  دتزتع الد تزوات  اعز  تزحه ألزوا ثد ئقزيجسديألزولدت و هجزب نزتي قدألز

 خالرزوايت ضزواه ااألز هلنزاجزاحشرز  تزتع ال تزخالرزوايت ضز وته .
 وات  اددعزفقددطز  ددتزحه ددألزوا ثدد ئقزوادد انزاددجزاحشدد  وز  ددتزتع الدد تزأشدداللزخددالرزوايتدد ضز

 واه ااأل.
 .وات  اعزيييزط اقألزأخ  زتق   ز ائألزوا ق يألزوال  األ 

زث ئقزحس زواهع باألزوات ااأل:حاثزاتجزت  اعزواي ئضز  تزحه ألزوا ز

                                                           
 .كل منهم حسب ديمة ااشتراك التأميني الذي دفعاعلى المشتركين  يوز  في شركات التأمين التكافلي العاملة في سورية نقدا  181
 www. Alzatari.net  -2010 -بحث بعنوان "الفروق المتثر  بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري" -الزعتري، ع   الدين182
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عز*ز)ولدددت و  تزواتددديهانزواهبف  دددألزهدددنزقيدددرزجشدددا زواهلدددت كزهدددنزوايددد ئضزخزوايددد ئضزواهخشددد زا ت  اددد
زاهلت ك/زواهله مزوا   ز لت و  تزواتيهانزواهبف  أل(.و

أهدد زفدد زحدد رز لدد بز لدد زفدد زشددجب قزواهلددت  انزفاقدد جزواهسدد  ه نزيتقددباجزقدد ضزادد اكزواشددجب قز
زوست ل  هزحانزتحققزواي ئض،ز   وزه زاسهتزي اق ضزواحسن.زيب نزف وئبز اتج
هزتديهانزقد ئجز  دتزت د انزهحيظدألزييج دزواتديهانزوات د ف  زواهل  زوا  يد زاتفتد ةز وايحد ثز قبز   

تيهاجاددألزاشدد اتزحه ددألز ثدد ئقزواتدديهانزيحاددثزا دد نزاهدد زواغددججز   اهدد زواغدد ج،ز اقتشدد زب  زلدد  ألزواتدديهانز
ز.193وستثه  زه ل بوتزواتيهانزييل زأ زيحشألزهنزوا يتز  تزأس  زواهل  يألوات  ف  ز  تزوإلبو ضز ز

زواتيهانزوات د ف  ز د زو ههث دألزاهائدألززي  تي   د زتيد قزيدانزلد  ألزواتديهانزوإلسداله   ولزاه نزواق رزيين 
و تيدد  ي(ز  ددتزقي اددهز لدد ولزفدد ز ائددألزواهلددت  ان،ز وات وهددهزيددبفعزهي ددغزز لددخ ز)طياعدد زأ زواهلددت  ان

(ز  دتزسديارزواتيد مزهجدهز هدنز  وئدبزوسدتثه  هزا لد ةز د هزواهائدأل،ز  دتزأنزتدبفعزو لت وكاسهتز)هع  جز
واتعدد اضززلهددعزهجددهز هددنز ادد هزهددنزواهلددت  انت ززهددنزأهدد ورزواتدديهانزواتدد زجا يددألز ددنز دد هزواهائددألزاددهزوالدد  أل

تيعدد لزاجدد مز  اددكزز،هي ددغزواتدديهانزتددبفعزاددهزهددنز قدد مزخطدد زهعددا نزأ زقددبزاشددايه زوادد يز ددنزوالدد  زوايع دد
ز.ايانزأسسهزواجظ جزواس س زا ل  ألوا يز ثاقألزواتيهانز زواتيهانزواهحببزف ز

ز
ز  
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 أواًل: شركات التأمين التكافلي العاملة في الجمهورية العربية السورية:
زتجحش زأ ه رزواتيهانزوات  ف  زف زوالهه  األزواع ياألزواس  األزيل  تانزفقطز ه :

 لددددددددد  ألزهسددددددددد  هألزهغي دددددددددألزسددددددددد  األزتيسسدددددددددت ددددددددد ز :194التككككككككككافليشكككككككككركة العقيلكككككككككة للتكككككككككأمين  (1
أ رزلد  ألزتديهانزات د نزز2229اعد جز 29 قدجززواههجدألزهجحدتز خشدألزه و ادأل ز،ز14/12/2222فد ز 

 تتشدب زلهادعز ، اعهدرزهدنز ائدألزوإللد و ز  دتزواتديهانزواسد  األيهي لد ضزوات د ف  زتحشدرز  دتز  نز
ه ادد  يزاادد ضز أ زه اهدد زلدد   تزواتدديهانزواخ شددألزواع ه ددألزفدد زسدد  األزهددنزج حاددألز أ زواهدد رز  زاي ددغز

ز.ي ا  هرزس  األزهبف م
 د زلد  ألزسد  األزهسد  هألزهغي دألزهغ قدألزيد أ زهد رزقدب هزه اد  زااد ضز: 191الشركة السكورية اإلسكالمية (2

واشددد ب ز دددنز ئ سدددألزهل ددد زواددد   وةز قدددجزتيسسدددتزيه لددد زقددد و زواتددد خا زسددد  األزهدددبف مزي ا  هدددر،ز
ز.22/12/2222/زجز زيت  اخز131/

 ثانيًا: المنتجات والردمات التأمينية في سوق التأمين التكافلي السوري:
واتيهاجادألزواهت وفقدألززواهجتلد تواخدبه تز ززح هألزهنزت زواتيهانزوات  ف  زواع ه تانزف زس  األل  تقبجز

يح دد جزوالدد اعألزوإلسددالهاألز تحدد  زفدد زسدديارز اددكز  ددتزيز ددرزهجههدد ت تدد جزهددعزوالدد اعألزوإلسددالهاأل،زحاددثز
ز.ل  ته و زتق جزيب وسته ز زازاباه زيألزوال  األ  ضزلهاعزهجتل ته ز خبه ته ز  تز ائألزوا ق 

فدد زتقددباجززتهدد  وسددتحبوثزأجدد ومزلباددبضزهجهدد زاتحقاددقز  ازهجتل تهدد زاتطدد ا أالدد لز ددرزهجههدد ززتسددعت ز
 يادألزاتط عد تزوافد وبز واهؤسسد تزوا د انزايلد  نزواتديهانزوات د ف  ز  دتز هزح د رزتيهاجادألزت  ف ادألزهت  ه دأل

 :194   زف زس قزواتيهانزوات  ف  زواس  يوا ئاساألزجع ضزفاه زا  زواهجتل تز،ز زواتيهانزواتل  ي
 Takaful insurance of the properties التأمين التكافلي عل  الممتلكات: .1

واخسدد ئ زواتدد زت حددقزي اههت  دد تزواهؤهجددألزيسددي زح اددقزأ زشدد  قألزأ زتغطدد ز ثاقددألزواتدديهانزلددبزواح اددقز
 هدد زاه ددنزت سدداعزواتغطاددألزواتيهاجاددألزيحاددثزتغطدد زواخسدد ئ زواج تلددألز ددنزواسدد قألز وجيلدد  زأج يادد زواهادد هزز،وجيلدد  

،ز هدد زاه ددنزوات دد زواح شددرزجتالددألزشددبجزواه  يدد تز أالدد لززاددألز  اع وشدد ز وادد   رز وايالدد ج ت وا دد و ثزواطياع
ز192ز:وات ا ز تتج مز ث ئقزواتيهانز  تزواههت   تزاتلهر،زواج لهألز نزأ ه رزوالغ ز واح   زطاألزوال و تغ

 واتيهانزوال هرزا هس  نز واه  ت . -1ز
 واتيهانزلبزأخط  زواح اقز واخط  زواه حقأل. -2
 تيهانزواخس  ضزواتيعاألز)ال و زواههت   ت(. -3

                                                           
184 aqeelahtakaful.com-www.al 
185 www.siic.sy 
 مراجع سابقة. -المصدر: مودع شركة العقيلة للتأمين التكافلي ومودع الشركة السورية اإلس مية 186
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لهادددعزواخطددد  زواتددد زقدددبز ددد وزواتددديهانزالدددهرزتددديهانزلهادددعزأخطددد  زواههت  ددد تز)والددد و زواه بادددأل(:ز -4
 تسددددي زألدددد و ولزه باددددألز ددددبوزت ددددكزوادددد و بضزشدددد وحألزفدددد زوالدددد  طز واح دددد جززواههت  دددد تتتعدددد ضزاهدددد ز
   ستثج ةوت.

ا حه اددألززوالددهراعتيدد زواخادد  ززتدديهانزلهاددعزأخطدد  زواههت  دد تز)والدد و زواه باددألز ت قدد زوا هدد ر(: -1
تغطادألزلهادعزواخطد  زيز د وزواتديهاناقد جززحادثزواههت   ت،لبزلهاعزواخط  زوات زقبزتتع ضزاه ز

زوت.ه ز   زهجه زش وحألزف زوال  طز واح  جز  ستثج ةزواه باألز ت ق زوا ه رز   ز
 :ه زا  ز الهرزTakaful insurance of vehicles :التأمين التكافلي عل  المركبات .2ز
هددنزألدد و زه باددألزأ زلسددباأل،زغطدد ز ددرزهدد زاتسددي زيددهزواهددؤهنزاددهزا غادد زا المسككمولية المدنيككة:تككأمين  -

  الهرزه زا  :
  الددهرزتدديهانزواخطدد  زواه باددألز والسددباألزا غادد ز تدديهانزوا  دد  زهددنزوالدد و زز:واتدديهانزوإلا وهدد

 .وا ف ضز واعل والسباألزوات زاه نزأنزت حقزيهجز واعط األز نزواعهرزواهت تيألز  تز اكز تيهانزخط يز
   أ ززواج تلدألز دنزح ادقزأ زسد قأل  اهد ز)زغط زوال و زواه باألزا ه  يدألزواهدؤهناز:واتيهانزوات ها
هددنزوالدد و زوالسددباألزيددهزاهدد زقددبزا حددقززتدديهانزواسدد ئق،ز هدد زاغطدد زلددهنزحددب بزهي ددغزواتدديهانز ا  دد (

 . واعل زوال ئ زأ زوا   ز وا ف ضز واعط األز نزواعهر
 ادتزتغطادألزواطد  زواث ادثز دنزوالد و زواتد زت حدقززواتديهاناهدب ز د وز :واي تق ااألتيهانزوايط قألز 

  اكزفد زوادب رزواع يادألزواعلد زفد زوتي قادألزيوايط قدألزواي تق اادأليزز  اه ز وات زتتسي زيه زواه  يألزواهؤهنزيه
هدد زتدديهانز ا وهدد زاتغطاددألزواسددا  ضزواسدد  األزأثجدد ةز،زف ددبزوادد يزاحشددرزواحدد بثزبوخددرزأ ولدداه فقدد لزاقدد ج نزواي

،زواهغدد  ز،تدد ج ز،وال وئدد ز،اايادد ز،هشدد ز،وا بن،زايجدد ن دد هزواددب رز دد ز) زز،واددب ر دد هزسددي   ز اددتز حددب ز
 .(واس بونز، ه نز،وإله  وت،زقط ،زوا  اتن،زوايح ا

واخسدد  ضزوا  اددألزوايع اددألزأ زاهددب ز دد وزواي جدد هجز اددتزواتعدد اضز ددنز تككأمين الرسككارة الكليككة لجسككم المركبككة: -
  وزجدددتجز ادددكز دددنزحددد بثزتشددد بجزأ ز199واتددد زتقدددعزا ه  يدددألزجتالدددألز ال هددد زوا  ددد زأ زت يهددد زوا  ددد زواتقبا ادددأل

وجقال زأ ز نزح اقزأ زولتع رز وت زأ زش  قألزأ ز نزفعرزهتعهبزش ب ز نزواغا زأ زأثجد ةزجق هد زي اد لز
ز.أ زيح ا لزأ زي اهش  بز وآل تزوا وفعألزأ زس قته 

 اتزتغطاألزواه  يألزواهؤهجدألزلدبزوات د زأ ز دالكزلسدجززواتيهاناهب ز  وز التأمين الجزئي لجسم المركبة: -
واه  يألزوا   ز ه ز  بز   هزف زواي ج هجزواس يقزي إلل فألز اتزتعهبزوال  ألزيتع اضزواهلدت كز دنزوات د ز

                                                           
تعتبر الخسار  كلية إذا ثبت أن تكاليف اص ح المركبة تزيد عن نسبة معيناة مان ديمتهاا ودات وداو  الحاادث، حياث ياتم تحدياد ةاذه  188

بوتاا داطعاا  بمعرفاة الجهاات المختصاة وبعاد مااي ساتة أشاهر مان دون النسبة في الشاروط الخاصاة للعقاد، أو ثباوت الساطو والساردة ث
 التمكن من استردادةا.
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زهح  األزواس قأل.ز أواح اقزوال ئ زا ه  يألزز أوا يزا حقزي اه  يألزهنز س ز ل لزواه  يألز
وال ئد زز دنزواخسد  ضز واهدالكزوا  د زأ واتعد اضزز ادتزاتديهاناهدب ز د وزو التأمين الكامل لجسم المركبكة: -

وا  د زأ زوال ئد زلد وةزحد بثزتشد بجزأ ززأ زوات د زواهؤهنز  اهد ز  وزجدتجزواهدالكزواه  يألوا يزقبزاشا ز
واجقددرزوايدد يزأ زوايحدد يزأ زواجقددرزي اسدد كزثجدد ةزأ ددنزواغادد زأ ز  وز قددعزز ددنزفعددرزهتعهددبزشدد ب زوجقددال زأ 

نز واتي ادغزوات يعدألزا هد رزحواحباباألزأ زي سدتخبوجزواهشد  بزأ زوآل تزوا وفعدألز)يهد زفد ز ادكز ه اد تزوالد
االددهرزوا ولدد ززواط دد ه  جددألزفدد زتهباددبزجطدد قزواحه اددألز جددبزوازواتدديهاناهددجتز دد وز،زحاددثزواجقددرزواهدد    ض(

زحادثزاه دنه  يألزلبابضززل وة جبزأال لززه  جألواز ه زاهجتز، ال ه زهع لز زأوا ول زوا بجاألززوا يج جاألزأ 
 .198جقرزواتيهانزهنزواه  يألزواهؤهجألز اتزواه  يألزوالبابض

وا و د زأثجد ةز لد بهزبوخدرزز اتزتعد اضزواسد ئقزأ زواتيهان  وزاهب ز الحوادث الشرصية لركاب المركبة: -
زح بثزسا زهن:زجتالألواه  يألزواهؤهجألز نزوال و زواه باألزوات زاه نزأنزتحبثز

 .زهش  ا زطياألزاعاللزوإلش ي ت
 ز  األزبوئهأل.أ ز  ا زج تلألز نز   قألزل ئاألزهش
 .زوا ف ض

ز  اكزحس زل  طز حب بز ثاقألزواتيهان.
 Takaful insurance on personal andالتأمين التكافلي عل  المسكمولية الشرصكية والمهنيكة:  .3

professional responsibility 
زهأثجدد ةزقا هددواهددؤهنزاددهز ت يهدد زاجتالددألزاإخطدد ةزواتدد زواتدد زتشددايهزلدد و زوازا غادد ز ددنواتعدد اضززاقددبج

ز  وزواتيهانزه زا  :زلهرا زواطياعاأل،ززتهجلطأ ززهيي ه ا
 واتيهانزلبزأخط  زواهسؤ ااألزواهبجاألزواع هأل. -
 واتيهانزلبزأخط  زواهسؤ ااألزواههجاأل. -
 واتيهانزلبزهخ ط زواهجتل ت. -
 واتيهانزلبزهسؤ ااألزواطي ةز واهستليا ت. -
  هزوا ثاقألزهشههألزا يد  زواعهدرزاحه ادألز:ز(تيهانز ش ي تزواعهر)زلبزهسؤ ااألز  زواعهرواتيهانز -

 .هأثج ةزواعهرزأ زيسييزاه ه ظياهجزهنزواخط  زوات زقبزاتع ل نز
 أج ومز  :زاتلهنزأ يعأل Takaful Insurance of Life تأمين الحياة التكافلي: .4
 تأمينات الحياة الممقتة: -أ

ه جددألزيحاددثزاه ددنزتعددبا ه زز قدد ب،ز  دد زوا فدد ضزأ زواعلدد زوا  دد زواددبوئجخطدد ززاه ولهددأل قدد بزتدديهانزز دد 
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ز،ز تتلهنزه زا  :ا جزوا ي زهنزتط ع تزواهؤهنزاهجيغاألزتحقاقزو
 تأمين الحياة الممقت الفردي: -

ز انزادددبفعزهي دددغزواهجيعدددألزوات ددد ف  حسددد  زواهلدددت ززتددد ف زواهدددؤهنزادددهز) فددد ضزطياعادددألزأ زيحددد بث(زفدددين زز  و
،ز فد ز د وزواجد مزهددنزيهانزسد  يزواهيعد رزيتد  اخزوا فد ض د هاللز  دتزأنزا د نز قدبزواتد)هي دغزواتديهان(ززواس سد 
ز هي غزو لت وكزواسج يزث يتانزطا ألزهبضزواتيهان.زواتيهانهي غززايقتواتيهانز

 تأمين الراتب التقاعدي لألسرة:  -
بفدعزولدت و  تزهق يدرززنزاح  ز  تزتيهانزهد  بزهد ا زا يد زهعالدألزأسد تها رزهلزش ز  وزواتيهانزخ ز
 ق  دهزيح ادألزواعلد زوا  د ز جبزالهنزحس  زواهلت  انز جبز ف ضزواهؤهنزاهزأ زواهحببضزا اك،زحاثزوات  فرز

،زواهسددتيابزتيددقز  اهدد ز فقدد لزاخادد  ا ززضواددبوئجزبفددعزوا وتدد زواتق  ددبيزا هسددتيابزأ زواهسددتيابانزهددنزواعقددبزاهددبضزهحددبب
ز  ث لز اتز  ثته.زواهستيابانزيعبز اكزاجتقرزحقهزأحبزف زح رز ف ضزواهستيابزأ  ه زأجهز

 :تأمين الحياة المتزايد القيمة -
ددشدد ز دد وزواتدديهانزخ ز اه ددنزا  ادد بضزواسددج األزز،زحاددثنزا  دد زيه ولهددألزواتلددخجز تآ ددرزقاهددألزواجقددبا ددرزهل

) فدد ضزطياعاددألزأ ززي وزتدد ف زواهددؤهنزادده،زفددواهتيددقز  اددهزواتدديهانهي ددغززهددنز(%12-%1)واث يتددألزأنزت دد نزيجسدديألز
 د هاللزهدعزهد زطد أز  ادهزوات د ف  ززواتديهانهي غززاتيهانزوات  ف  زابفعوحس  زواهلت  انزف زل  ألززيح بث(زفين ز

زهنز ا بوتز  تزأنزا  نز قبزواتيهانزس  يزواهيع رزيت  اخزوا ف ض.
 تأمين الحياة لمديني البنو : -

ز(.واهقت ضاهؤهنزاهز)و زز)واهق ض(هنزوايجكززواحه األزواه ب لألزا رٍّزواتيهانزاقبجز  وز
   الصغيرة: الحياةتأمينات  -ب

زهد  طالقز  ز ق بزتيهانزه جألزاه نزتعبا ه زيغاألزتحقاقزوا دجزوا يد زهدنزتط عد تزواهدؤهنزاهدج،ز قدبزتدج
 ييسع  زث يتألز  خاشأل،زحاثزا  نز قبزواتيهانزف ز  هزواح ادألزيهي دغزز  فألزهتج  رزل وئتزواهلتهعف ز  نزات

ززتدديهان ه حددبز يقاهددألزولددت وكزسددج يزه حددبزا  فددألزواهلددت  ان،ز هدد زاه ددنزا لددخ زواهددؤهنزأنزالددت كزيعقددبزثدد ن 
 اه ضز وحبضزفقط،زحاثزت  نزهبضزواتيهانزسجألزأ زأ ث زل اطألزوجته ةزواتيهانز جبزي  غزواهؤهنزاهزسدنزواسدتانز

ز،ز تلهرزه زا  :  ه لز
 تأمين الحياة الجماعي: -

 اددد زأنزهي دددغز،ز182لدددهنزواتلهدددعزوا وحدددبزألزوات ددد ف  زيدددانزلدددخ ز آخددد اه دددنزأنزاخت ددد زهي دددغزواهجيعددد

                                                           
واجدد وبيزو لته  اددألزأ زوا ا لدداأل،زوالهعادد ت،زز،واجق يدد تزواعه ااددألزأ زواههجاددأل زأتلهعدد تزواهلتهددعزواهددبج ز)و تحدد بوتززواتلهددعزاعجدد 190

ز(.اخ..ووال هع تزأ زواهع  بزواب وساأل،ز
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فد زحدد رز ز،زفد زواتلهدعزواهلدت  انز)واهدؤهنزاهدج(يجدتز  دتزأسد  زهعدبرز هد زه حدبزا درزا ززو لدت وكزوات د ف  
ابفعزحسد  زواهلدت  انزهغطتزف ز ثاقألزواتيهانز له رزي اتيهانزجتالألزح بثزأ زه ض ف ضز ل زواتلهعزواه

ز.  هاللززوات  ف  هي غزواهجيعألز
 تأمين الحياة للتعليم والتأسيس:  -

زح رز ف ضزواهؤهنزاهزأ ز ق  هزيح األزواعل زوا   زوابوئجزه زا  :ف زالهنز  وزواي ج هجز
 ا  اددبزواهسددتيابزفدد  زي   ددهززواهجيعددألزوات دد ف  زواهتيددقز  اددههي ددغزبفددعزجيقدد تزواتع دداجزوالدد هع زحسدد ز

زسنزواث هجألز ل زهنز ه هز اهبضزتع اجزاحبب  زواهستيابزحش ول.
 ا زواعهدرز  ادكزحسد ز  يدألزيعبزوجتهد ةزهدبضزواتع داجزاه دنزأنزادبفعزحسد  زواهلدت  انزهي غد لزاتيسد

 واهستيابز جش  زواعقب.أ ززواهلت ك
 تأمينات الحياة االستثمارية: -ت

 ه زتلهنز هد لزأ يد زز،تحقاقزوا جزوا ي زهنزتط ع تزواهؤهنزاهجابا ه ز ق بزتيهانزه جألزاه نزتع   
، وجتهدتزهدبضزواتديهان سد وةز قدعزواخطد ز)وا فد ضزأ واعلد (زأ زواهسدتيابانتحهد ززفه زهنزواحه األزلبزواهخ ط 

  تلهرزه زا  :
 تأمين التعليم ونفقات ما بعد التعليم: -

زواتدددددددديهانزوجتهدددددددد ةزهددددددددبضز جددددددددببزواحادددددددد ضز جددددددددبزيقدددددددد ةزواهددددددددؤهنزاددددددددهز  ددددددددتزقاددددددددز دددددددد وزواعقددددددددبالددددددددهنز
جه ةزواتيهانوبفعزهلهرزوبخ  ز زتجيا زواخا  زواتع اه ز ه زا  :زأ ز،تهزهعزحشته زهنزوا ي  زه ضز وحبضز و 

واتع داجزواتد زاق   د ز جدبززسدج وتبفعزجيق تزواتع داجزوالد هع زا هسدتيابزواهعدانزفد زواعقدبز فقد لزاعدببز-1
زي   هزسنزواث هجألز ل زهنز ه ه.

جشد  زتيعد لزاهاجاألز  اكزحس ز  يدألزواهلدت كز زبفعزجيق تزه زيعبزواتع اجزف  زوجته ةزواعه األزواتي-2
زواعقب.

 ادتزواهسدتيابانزواهعاجدانزفد ززبفدعزهي دغزواهجيعدألزوات د ف  زواس سد زواعقبز جبز ف ضزواهؤهنزاهزفالهنأه 
زشددته زو سددتثه  األزواهتحققددألزفعدداللزحزواعقددبز لدد فألزاددبفعز  هددرزواهيدد اغزو بخ  اددألزواه ب ددألزيقشددبزو سددتثه  زهددع

جه ةزواتيهان. ز و 
 :191)التأمين التقاعدي( عقد الماسة -

ادهزقاهدألزه اادألزوسدت بوباألزهجد زواسدجألزوا ادتز اد ززين زيدز نزلهاعز ق بزواتديهانزو بخ  ادألواعقبززاتها ز  و
وجتهد ةزهددبضزز جددبالددهنز جدبزيقدد ةزواهدؤهنزادهز  ددتزقادبزواحاد ضز،زفهد زت قد زواعقدبز ددنزواسد ا نزقيدرزجه اددألزهبتده
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جهددد ةزواتددديهانزواتددديهان أ زتجياددد زخاددد  وتزوا وتددد زز،بفدددعزهلهدددرزوبخ  وتدددهزهدددعزحشدددته زهدددنزوا يددد  زهددد ضز وحدددبضز و 
زه زا  :از لزواتق  بيز فق
 زتيقز  اه زحس زوختا  ه.بفعزوا وت زواتق  بيزا هؤهنزاهزاهبضزا ز
  زحا ضزواهؤهنزاه،ز هب زحا ضز  لتهزهنزيعبه.زبفعزوا وت زواتق  بيزهب

ا هسدتيابزأ زواهسدتيابانززفالهنزواعقدبزبفدعزهي دغزواهجيعدألزوات د ف  زواس سد زأه زف زح رز ف ضزواهؤهنزاه
زواهعاجانزف زواعقبز ل فألزا بز  هرزواهبخ وتزواه ااألزهعزحشته زهنزوا ي  زواهتحققألزيل رزفع  .

 :182والشغبتأمين الحياة مع أرطار الحرب  -ث
ز زتشدرز ادتزه اد نزااد ضزسد  األزواتيهاجادألزفد ز د هزوا ثاقدألقاهألزواهجيعألز ن  واعهد زواهقيد رزا هدؤهنز،ز هد زأن 
   ت.ا هله زز(زسجأل41-19هنز)سجألزاإف وبز ز(ز11-32)ز  اهزيان

زتجحش زله ج تز  وزواتيهانزيه زا  :
 هغطتوا ف ضزواطياعاألزأ زواج لهألز نزح بثز. 
 أخط  زواح  ز والغ .ز نألز  فألزوا فا تزواج له 

  ددبجزحه ددهزأيزسددال زيغددضزز واحدد  زلدد اطألز ددبجزهلدد   ألزواهددؤهنزاددهزفدد زأ هدد رزوالددغ ز وإل  دد  
 .واسي  زواه ليألزاحهرز  وزواسال واجظ ز نز

 Takaful Insurance of Healthزالتأمين الصحي التكافلي: .5
زايدد ب  ددتزوواعج اددألزي اشددحألزواتدد زتلدد  ه ززيسددي زوا يدد ةزوا يادد ضواتدديهانزواشددح زواادد جزلدد   ا لززأشدديت

وات د اا ززواهدؤهنزادهز دنزاق جزهيبأزواتيهانزواشح زيلد رز د جز  دتزتعد اضحاثزز،واس ضشألز  تز  ز خ 
احشددرزواهددؤهنزاددهزهددنز،ز زضزأ زحدد بثزهغطددتزفدد ز ثاقددألزواتدديهانواه ااددألزواهتع قددألزيدد اعاللزواطيدد زجتالددألزهدد ز

 ه و د زواخدبه تزواطيادألزواهجتسديألزيا تزلدستواث جادألزفد زهزا ادتزأ   تزتغطاألزهنزواب لدألزوز  وزواتيهانخالرز
ز341سدد  ألز اهددبضزز24حه اددألز  ددتزهددبو ززواتدديهانزواشددح اقددبجزز،زحاددثواخددبه تزواشددحاأل اددتزلددي ألزهقددبه ز

ز.ايج نز وا بنهثرزز ا زس  األزي بوج لزأخ   اه نزت ساعزجط قزواتغطاألزاالهرز،زا جزبوخرزواعهرزأ زخ  له
ت د اا زوادبفنزفد زحد رز فد ضزواهدؤهنزادهزيعدبزيه زفاهد ززليتستتغطاألزواس ساألزواعاللزبوخرزواهواتلهرز ز

يدبفعزهشد  ا زوادبفنز وايد وبز يحدبززواتديهانزل  ألتق جزحاثزز،ح األزشحاألزهغط ضزيسي ليتزستبخ اهز اتزواه
اطي يددددألزخدددد  لزتلددددهرزوزوختا  اددددألزألتغطادددد،ز هدددد زاه ددددنزأنزت لددددبزاددددتجزو تيدددد قز  اددددهزفدددد ز ثاقددددألزواتدددديهانزأقشددددت

زليت.ستواه
  هدد ل،زز41ا هدد لز  زت اددبز ددنزز14 زتقددرزأ هدد   جز ددنززواهددؤهنزاهددجز جددبزيددبةزوجتسدد يهجزأنزالددت طزفدد  ز

                                                           
 تم استحداث ةذا النو  متخرا  في شركة العقيلة للتأمين التكافلي. 192
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اسدددتطاعز  هددد ل،ز هددد زز21اغ ادددألززا عهددد  فدددعزواحدددبزواقشدددتززواتددديهانزوات ددد ف  ز اه دددنزيدددي وبضزهجيددد بضزهدددنزلددد  أل
،زواجز وا ،زأل ثاقددألزواتدديهانزواشددح ،ز دد ا  لزأ وا  لددواهلدت كز لدد فألزوالددخ  زوادد انزات يددرزيي دد اتهجز ادتز

فدد زسددجألز  وز د نزهدد ز ورزط ايدد لزز21أ ززسددجألز19ا هد لز ز14واهتدد  لانزوادد انزتتد و  زأ هدد   جزيددانززوا  بز اد 
زوال هع ت.ز حب زوا  ا تزأ 

 Takaful Insurance of Travel :التأمين عل  السفر .6
واتد زاه دنزأنزتحدبثزواحه األزواه ااألزلبزواحد وبثز ززاتهجتزواطهيجاجألزواتيهانز  تزواسي ي وهجززههتش ز

واهد وطجانزز ط د زواهت وادبزهدنزل جد ازت ياأللزز    ا   ،ز ه زتجز شبو ززواهع الألزواطياألزواط  ئألهثرزخالرزواسي ز
زواه ا اددألب رزو تحدد بزوا   يدد ز وا  ادد تزواهتحددبضز اددتز واسددي  وتزوالجياددألزواتدد زتقدد جزيهددجتزتيلددا وتزواسددي ز

تيدبأزهدنزتد  اخزهغد ب ضزواهدؤهنزز طنوادتقدبجز د هزوا ثاقدألزتغطادألزتيهاجادألز هسد  بضزا هسد ف زخد  لزحاثز  ا   ،ز
ز  :ز   هزواي وهج،ز ااهزأ ز جبزوجته ةزهبضزواتيهانزأاهه زأق   تجته ز جبز  بتهززاه طجهزواش    اهز
 :ز  ادده،ب   زأه ا دد زا هددؤهنزز12،222زاسدد  يزاحددبزهدد ا زواي جدد هجزتغطاددألز دد وزادد ف  برنككامج الشككنغن

ز  ادهواهدؤهنزز و  د بضزهس  بضزواسي زاه وزواي جد هجزوات د اا زواطيادألز بخد رزواهستلديا تز تلهرزخبه ت
فد زحد رز فد ضزواهدؤهنززوا طنز ات   بضزوالثه نزي إلل فألز اتززواتزوا طنزف زح األزواه ضزأ زواح بث

 :واب رزوات ااألزوالجغنز هجاي جالهرزواجط قزوالغ وف ز ه زز  اه،
ز،اط ااد وز، جغ  اد ،زواا جد نز،أاه جاد ز،فج جدبو،زف جسد زوادبوجه  ك،ز،واتلداك،زقيد  ز،ي غ  اد ز،ي لا  ز،واجهس 
زس  ف  ا .ز،وسي جا ز،س اس و،زواس ابز،ي اجبو،زلاج  زو،ز  اجبو

 :فدد زواحددبزواهدد ا زوادد يززوادديعضز ددنزيعلدده زهتهدد ا ض دد هزوايدد وهجزأ يعددألزأجدد ومززتلددهر البككرامج العالميككة
    :،زتغطاه

 .ب   زأه ا  ز12،222ز:واقا س  -
 .ب   زأه ا  ز21،222وايل :ز -
 .ب   زأه ا  ز12،222وا  ي :ز -
ز.ب   زأه ا  ز122،222وايالتاج :ز -

زه زا  :تلهرز  هزواي وهجز ز
 ل.وات  اا زواطياألز بخ رزواهستليا تزف زواخ  ز -
 .وا   األزواط  ئألزواخ شألزي اسج ن -
 .   بضزوالثه نز اتزوا طن -
ق هألزأحبزأف وبز  ئ ألزواهؤهنزاهزسي  -  . و 
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 .وإلق هألزوابوئهألي بز اتزضزأحبزأف وبز  ئ ألزواهؤهنزاه   ب -
 .تقباجزسجبزوا ي األ -
 .ث ز ف ضزأحبزأف وبز  ئ ته   بضزواهؤهنزاهزواط  ئألز اتزي بزوإلق هألزوابوئهألز -
 .بفعزس يألزهنزواه ر -
 .وا طنزف زح األزواه ضزأ زواح بث   بضزواهؤهنزاهز اتز -
 .جقرزوا س ئرزواهستعل أل -
  . وا  و جزوالخشاألز تس اههزواهيق بضزوايحثز نزواهتعأل -
  أال لز نزتيخ ز ش رزواهتعأل.زواهغ ب ضزتيخ واتع اضز نز -
 خشددألزواقادد بضزأ زيط قددألزواه اددألزوالخشدداألزوا طجاددألزفدد ززأ زفقددبونزلدد و زواسددي واتعدد اضز ددنز -
 .واخ  ل

ز ه زا  :واجط قزوالغ وف زاه هزواي وهجززوختا  زاه ن ه ز
ز.ي بزوإلق هألزي ستثج ةتلهرزواتغطاألز  فألزأجح ةزواع اجزز:1هجطقأل -
زوسدت واا  زز جدبو ززاألوا  ا تزواهتحبضزواه ا زي ستثج ةتلهرزواتغطاألز  فألزأجح ةزواع اجز:ز2هجطقأل -

زوإلق هأل.ي بي إلل فألز اتزواا ي نز ز
 د :193برنامج الحج والعمكرة   دتززواهدؤهنزادهااته لدتزهدعزوالد اعألزوإلسدالهاألز اسد  بززواتديهانهجز د وزش 

ت يددرزلدد  ألزحاددثزز،تيباددألزهج سدد هزي ددرز وحددألز ب نزق ددقزهددنزوا يدد ةزواه باددألزفدد زحدد رزحددب ثزحدد بث
وات زتغط زواهؤهنزاهزف زفتد ضزسدي هزخد  لزي دبز ق هتدهز ادتزواهه  دألززواتيهانزتقباجزخبه تزهس  بضزواسي 

الدت طزأ زز هد ز،سد  ألزسد وةز  جدتزوا ح دألزيد ولزأ زلد ولزز24 تهجتزواتغطاألز  دتزهدبو زز،واسع باألواع ياألز
تجتهدد زواتغطاددألزواتيهاجاددألزي جتهدد ةزهددبضزوا ثاقددألزأ ز زز،ا هدد لزز82ت اددبزوايتدد ضزواقشدد  زااددألز ح ددألزهغطدد ضز ددنز

ي جد هجزواحددجز واعهدد ضز اجقسددجزز،أاههد زاحددبثزأ  لزز ق هتدده اددتزي دبززاددهزهدنزوا حظددألزواتد زاشددرزفاهدد زواهدؤهن
زهجه ز ه زا  : ز اتزثالثألزهست ا تزهخت يألزي ختال زهي غزواتغطاألزواتيهاجاألزا رٍّ

زبرنامج اكسترازبرنامج بالسزالبرنامج األساسي التغييات

ز$25،000ز$15،000ز$10،000 التكاليف الطبية

ز$15،000ز$10،000ز$5،000 إعادة الجثمان إل  الوطن

ز$15،000ز$15،000ز$15،000 إل  الوطن في حالة المرضإعادة المممن له 

ز$750ز$500ز$250 التعويض عن رسائر األمتعة المسلمة رالل الطيران ز ز
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 Takaful insurance for engineeringزالتأمين التكافلي الهندسي: .7
واهلهعددد تز يجددد ةزز ي هددد رزواطددد قز،تددديهانزهتخشددد زفددد زهلددد رزواهقددد   تز أ هددد رزواتلددداابز وايجددد ةز ددد 

اغطددد زواتددديهانزواهجبسددد زوات ددد اا ز واخسددد ئ ز  ا  ددد ،زحادددثززواسددد جاألز واتل  ادددألز واهددد وجبز واهلددد  اعزوا ه ي ئادددأل
 دبضززواهجبسد ز الدجزواتديهانز،...واخ طد زوالهد ضز واهسدؤ ااألزجحد زواطد  زواث ادثزواج تلدألز دنزت د زواهد وبزأ 

 :أ هه زأج ومزهنزوا ث ئق
 واحه األزوا  ه ألزا هل  مزيلد رز د جز واتعد اضز دنزواخسد ئ زز ف از:تيهانزلهاعزأخط  زواهق  اان

ز  ا   .زأخط  زواطياعألزأ واه باألزيل رزخ  زهثرزأ ه رزواعقبز
 جدتزفد زواهتع قدألزيهعدبوتزواهقد  اانزسد وةزغطد ز  فدألزوالد و زاز:تيهانزهعبوتز آاا تزواهق  اان  
 .واهت قيألزهجه زتلغارزأ واح األز
   غطدد ز  فددألزواخطدد  زواج تلددألز ددنزت  ادد زوآل تز واتعدد اضز ددنزاز:وات  ادد زتدديهانزلهاددعزأخطدد

 .وال و زواج لهألز جه 

 Takaful insurance against general accidentsز:)التأمينات العامة( التأمين التكافلي ضد الحوادث العامة .8

زواتطدد  زواح شدددر هج سدديألزتلدددهنزواحه ادددألز لددد بز سددد ئرزازخ دددقزواح لددألفدد زهلددد رزواشدددج  ألز واتلدد  ضزز ن 
ي إللد فألز ادتزوا سد ئرزواخد  زواتد زتلدهنزواتعد اضز دنزز،جعز واهؤسس تز  ا   زهدنزواهلد  اعوا  ه ألزا هش 

،ز تلددهرزأخطدد  زأخدد  أيززواخسدد ئ زواج تلددألز ددنزواهخدد ط زواتدد زتتعدد ضزاهدد زواهجدد  رز واههت  دد تز ثدد زح اددقزأ 
زواتيهاج تزواع هألز بضز ث ئقزأ هه :

 واهدؤهنز  اهد زييعدرزواح ادقززوال  زواه بيزوا يزقبزاشا زواههت   تالهرزز:ح اقواتيهانزلبزوا
 (.  ا   ز،زواهسؤ ااألزواع هألو جيل  وت،زواس قألز واسط )زهانيأ زواخط  زواهله األزيه وزوات

 واج لهدألز دنزواسد قألزز  اهد زل و زواالحقدألزي اههت  د تزواهدؤهنأ زوا زلهرزواخس ئا :تيهانزواس قأل 
فد ز ه ادألزسد وةلززخ دعأ زواز س هثرزوا تيطألزي ستخبوجز س ئرزواعج زأ زهح   تزواس قألزل اطألزأنزت  نزه

 .واخ  لوابخ رزأ ز
 أ زواسددد قألز) دد نزسددييه زيهددد زفدد ز اددكزز لزاهددد ورزأاددوخسدد ئ ززاتلددهنزواتعددد اضز ددنز:تدديهانزواهدد ور

أثجدد ةز ل ب دد زلددهنزز أواهسددؤ ا نز ددنزجقددرزواجقدد بززوالددخ  واتدد زا ت يهدد زز(سدد ةزواه جددألأ ززو خددتال 
 .واخ جألزأ زواغ فألزواحشاجألزا جق بز وات زتع بزه  اته ز اتزواهؤهنزاه

 ع ضزواهؤهنزاهز نزلهاعزواخسد ئ زأ زوالد و زواج تلدألز دنزسد ةزأه جدألزاز:تيهانزخا جألزواه ظيان
زر(.وحتا أ ززس قألزأ زه ظياهز)ت  ا 

 ز واخسدد  ض اضز ددنزوالدد و زتدديهانزواحه اددألزا هجدد رز هحت ا تددهز  اددكزيدد اتعزالددهر: واهجدد رتدديهانز
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 .ألواه با
 ز:  والجويالتأمين التكافلي البحري  .9

 أ هه :خبه تزتيهاجاألز بضززالهر
تقبجز  هزواخبهألزا رزهدنزواهسدت  بانز واهشدب انز والد   تزواتد زتعهدرز :تأمين شحن البضائع -

يحادثزاه دنزتغطادألزوايلد ئعزواتد زز،وسدتا وبزوايلد ئعزيش  ضزهي ل ضزأ ز اد زهي لد ضزيتشدبا زأ 
 .وايح يزأ زوال يزوات زت حقزيه زخالرز ه ا تزواجقرزواي يزأ زاتجزلحجه زلبز  فألزوال و 

هددنزز واه و دد زوااخدد تي إللدد فألز اددتزتدديهانزواسددينزز ا  ددرالددهرزتدديهانز :تككأمين أجسككام السككفن -
سددؤ ااألزواهبجاددألزتلدد هزواغادد زفدد زحدد رز قدد مز لدد فألز اددتزتدديهانزواهز،واتدد زتشددايه ز  فددألزواخطدد  

 . ا  رزواط ئ وت ه زالهرزواتيهانز  تزه ،ززح بث

 :  194التأمين عل  النقل .10
ز واخددد  زز ددد زتغطاددد تزلددد  طزهلهدددعزواتددديهانزي جدددبنزاتيهاجادددألزواهتع هدددرزهعهددد ز  اهاددد لزأ دددجزواتغطاددد تزو ن 

يعدددبزهددد زتهدددتزفددد زلددد   تزواتددديهانزوات ددد ف  ززح ااددد لز  ددد زواهعتهدددبضز) (ز ز)ل(،زز زي اتددديهانز  دددتزوايلددد ئعز)أ(
 . ه وفقته ز  اه زا رزل  ألزوا ق يألزوال  األب وسته زهنزقيرز ائألز

  أ ززوات ددد زواتددد زتشدددا زوايلددد ئعزتددد ف زتغطادددألزلدددبز  فدددألزأخطددد  زوايقدددبونزأ زشكككروط )أ(:التغطيكككة
زواههت   تزواهؤهجألز بوزه زتجز   هزف زل طزو ستثج ةوت.

  زجز ن:زتواههت   تزواهؤهجألزواج زأ زوايل ئعتلهرزتغطاألزفقبونزأ زت  زز:شروط )ب(التغطية
،زوجقاليهدددد ز  قهدددد زأ زواه  دددد ز و تط ههدددد زي اقدددد مزأ زلجدددد  زواسددددياجألزأ و جيلدددد  ،ززواح اددددقزأ  .1

تشدد بجزأ زو تطد جزواسددياجألزأ زواه  دد زأ ز،زوجقدال زواج ق ددألزواي ادألزأ زخ  لهدد ز دنزخددطزسدد ألزواحبادب
زتي اغزوايل ئعزف زهاج ةزوإل  ثأل.،زخ  ل ز بوزواه ة وسطألزواجقرزيييزلسجز

زوايح .ز ه زوايل  ألزف  .2
  سددق طزواحه اددألزهددنزز اددتزي إللدد فأل(ز لدد  طز)واتلددهرزهدد ز  بزفدد زتغطاددألز شككروط )ج(:التغطيككة

ألزواجقددرزأ ز ا سدد زتزواسددياجألزأ زواه  دد زأتسدد  زهدد ةزوايحدد زأ زوايحادد ضزأ زواجهدد ز ادد ززسددطتزواه  دد 
زقدبزهدنزسدطتواخسد  ضزوا  ه دألزايزطد بزف ز،زي إللد فألز ادتزأ زل حجألزوا فعزأ زه د نزواتخد انزواح  األ

اتزواسياجألزأ  زواسياجألزأ زسقطزأثج ةزواتحهارزأ ز.واه   زواتج ارزهنز و 
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 الفصل الثالث
 تحليل مقارن للمتغيرات الرئيسية في السوق السورية للتأمين

A comparative analysis of the main variables in the Syrian insurance market 

 تحليل مقارن-والتكافلي التجاري التأمينأقساط وتعويضات المبحث األول: 

 تحليل مقارن-الربحية والمالءةو ممشرات السيولة المبحث الثاني:           

 الثالث: الصعوبات التي تعترض قطاع التأمين في سوريةلمبحث اا        
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 لمبحث األولا
 تحليل مقارن-والتكافلي التجاريأقساط وتعويضات التأمين 

 أواًل: أقساط التأمين التجاري والتكافلي:
هدنزأ دجزواهتغاد وتزواتد زتؤخد زيعدانزو  تيد  ز جدبز لد وةزهق  جدألزيدانزسد قانزتعتي زواقس طزواتيهاجادألز

واقسدد طزواتيهاجاددألزا لدد  ألزواحشددألزتدديهاجاانزأ زيددانزلدد  ت زتدديهانزفدد زسدد قز وحددبض،زحاددثزاع دد زحلددجز
زواس قاألزاه ز ي ات ا زهب زوتس مز جه زجل طه .

 جظدد ولزاهدد هزوا هاددألزسددجتج  رزفدد ز دد وزواهيحددثزتح ددااللزهق  جدد لزاقسدد طزواتدديهانزيددانز ددرزهددنزلدد   تز
ز.181 ل   تزواتيهانزوات  ف  زواع ه ألزف زس  األزواخ شألزواتيهانزواتل  ي

 لقطاع التأمين في سورية: تحليل األقساط اإلجماليةأ( 
سجع ضزف زيبواألزواتح ارزجظ ضز  هألز  تزواقط مزواتيهاج زيلد رز لهد ا ز هعدبرزجهد ه،زحادثزايدانز

ز.(2213-2212(زواقس طزواتيهاجاألزا يت ضزواههتبضزيانز  ه ز)1والب رز قجز)
ز(: تطور أقساط التأمين في سورية1الجدول رقم )

 معدل النمو أقساط التأمين السنة
 لألقساط الكلية

معدل نمو أقساط 
 التأمين التكافلي

2010 9,854,364,322   

2011 8,717,098,632 -11.54% -32.16% 

2012 6,964,972,840 -20.10% -30.60% 

2013 6,114,975,824 -12.20% -19.44% 
 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين(ز

وا ولتزفد زهعدبرزواجهد زواعد جزاقسد طزواسد قزوا  ادألزخ شدألزو جخي ضزجالحظزهنزخالرزوالب رزواس يقز
 ي اهق يددرزجلددبزوجخي لدد لزأ يدد ز،ز(%2201واتدد ز دد نزفاهدد زهعددبرزواجهدد زواعدد جزاقسدد طزواسدد قز)ز2212 دد جز

وجخي لدددد ز يادددد ولزقاهتددددهزز2211فدددد زهعددددبرزجهدددد زأقسدددد طزواتدددديهانزوات دددد ف  زحاددددثزي ددددغز دددد وزواهعددددبرز دددد جز
 زتهدد زيهدد زسدد  األز دد هزواادد جز تدديثا ز اددكز  ددتزواقطدد مزو قتشدد بيزواتددز(،ز اعدد بز اددكزاإ هددأل32014%)

 يلدد رزخد  ز د نزواتدديثا زأ يد ز  دتزواتدديهانزوات د ف  زيسدي زلددع زو جتلد  زوالغ وفدد زز واهد ا ز ه هد لز
   .(أبج هز(2)(ز 1 قجز)زان)أجظ زوال  ز.اه

 
 

                                                           
التكافلي في سورية، حيث تم استبعاد المتسسة العامة السورية للتأمين وذلك إلعطا  مقارنة أواح بين التأمين التجاري والتأمين  195

أن أدساط المتسسة العامة السورية للتأمين لالشركة الحكومية الوحيد  في السوق  ةي أدساط اخمة مقارنة بكل الشركات، كما أن 
 تعوياات المتسسة العامة غير متوفر  وذلك عند إجرا  ةذه مقارنة مماثلة لتعوياات التأمين التجاري والتكافلي.
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 (2013-2010(: تطور أقساط التامين في سورية )1الشكل البياني رقم )

ز
 

زمقارنة معدل نمو التأمين التكافلي مع معدل النمو العام للتأمين(: 2الشكل البياني رقم )    

 
 اتحبابزأث زبخ رزل   تزواتيهانزوات  ف  ز هس  هته زف زو  تي مزأ زو جخي ضزوإللهد ا زاقسد طز

 واتدديهانززوات دد ف  واتدديهانز ددرزهددنز(ز وادد يزا لددتزحلددجزأقسدد طز2واتدديهانزوا  اددألزتددجز لددعزوالددب رز قددجز)
    جسيته زهنزواقس طزوا  األزاقط مزواتيهان.زواتل  ي

ز(: الحصة السوقية ألقساط كل من التأمين التكافلي والتأمين التجاري2الجدول رقم )
 النسبة المئوية ألقساط التجاري أقساط التجاري النسبة المئوية ألقساط التكافل التكافليأقساط  األقساط الكلية السنة
2010 9,854,364,322 1,456,916,211 14.78% 8,397,448,111 85.22% 
2011 8,717,098,632 988,323,665 11.34% 7,728,774,967 88.66% 
2012 6,964,972,840 685,923,365 9.85% 6,279,049,475 90.15% 
2013 6,114,975,824 552,583,910 9.04% 5,562,391,914 90.96% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين( 

   زجسيألزز2212  جزز%14029 ش تز اتزأنزحشألزواتيهانزوات  ف  زجالحظزهنزوالب رزواس يقز
اح يز ببزل   تزأ ث ز شرز اتز ل زل   تزهق  جألزي احشألزواس قاألزا تيهانزواتل  يزوا يززلابض

شألزواس قاألزال   تزواتيهانزوات  ف  ز،زثجزوجخيلتزواحخ شألزهق يرزل  تانزفقطزا تيهانزوات  ف  
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   وزاجسلجزهعزو جخي ضزواع جزاهعبرزواجه زز2213  جزز%8024اإ  وجزواالحقألزحتتز ش تز اتز
ز(.3 )(ز1 قجز)زانف زواقط مزواتيهاج زا سج وتزواثالثزواخا ض،ز   وزه زاؤ بهزوال  

 إل  أقساط السوق الكلية لتكافلية والتجارية(: مقارنة األقساط ا3الشكل البياني رقم )

ز
و تيددد مزواحشدددألزواسددد قاألزا تددديهانزواتلددد  يز  دددتزحسددد  زواحشدددألزواسددد قاألزا تددديهانزوات ددد ف  ز هددد زز ن

لد  تانزأ زز  دتهانزوات د ف  زوقتشد  زلد   تزواتديعد بزفقدطز ادتز(ز زا2 حظج زف زوالب رزواس يقز قجز)
ات دد ف  زيعدد جزأ زأ ثدد زهانزولدد   تزواتددياتل  اددألز اددتزواسدد قزقيددرزهانزواخ شددألزوتددييسددي زبخدد رزلدد   تزوا

لددد   تزواتددديهانزواتلددد  يزيهخت ددد زواهح فظددد تزفددد زحدددانزجلدددبزأنزفددد  مزيق ادددر،زيدددرزأالددد لز هتدددبوبزفددد  مز
حاثزتقتش زف  مزواعقا دألزا تديهانزوات د ف  زز تزهحب بضل   تزواتيهانزوات  ف  زهقتش ضزفقطز  تزهح فظ

فد  مزواسد  األزوإلسدالهاألزا تديهانزتهتدبز ادتزهح فظدد تز  دتزهح فظد تزبهلدقز ح د ز حهد ه،زفد زحددانزأنز
ز.بهلقز ح  ز ط ط  ز حه زفقط

ز
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 :المنتجات التأمينيةتحليل تطور أقساط التأمين حسب  ب(
 التأمين عل  الحياة: (1

لدد   تزواتدديهانزواتلدد  يز لدد   تزواتدديهانزوات دد ف  ،زا لددتزوالددب رزواتدد ا زتدد  مزأقسدد طزواتدديهانز  ددتزواحادد ضزيددانز
ي غدتزأقشددتزجسديألزاحلددجزأقسدد طززفقددب(زسداط ضزواتدديهانزواتلد  يز  ددتز دد وزوايد مزهددنزواتديهانز3حادثزايددانزوالدب رز قددجز)

هق يدرزز%3،48 ادتزز2213ثدجزوجخيلدتز د جزز2212 د جزز%4019واتيهانز  تزواحا ضزاب زل   تزواتيهانزوات د ف  ز
   أقس طزل   تزواتيهانزواتل  ي.احلجزز84،31%

 (: مقارنة أقساط التأمين عل  الحياة بين كل من شركات التأمين التجاري والتكافلي3الجدول رقم )

 األقساي الكلية السنة
أقساي التامي  

 التجاري
نسبة أقساي التممي  

 التجاري
أقساي التممي  

 التكافلي
نسبة أقساي التممي  

 التكافلي

2010 228,099,244 222,381,700 97.49% 5,717,544 2.51% 

2011 232,483,378 225,436,402 96.97% 7,046,976 3.03% 

2012 174,574,451 167,284,996 95.82% 7,289,455 4.18% 

2013 181,355,958 174,669,327 96.31% 6,686,631 3.69% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف عل  التأمين( 
لدددآاألزحلدددجزأقسددد طزواتددديهانزوات ددد ف  ز  دددتزواحاددد ضزهق  جدددألزييقسددد طزواتددديهانزواتلددد  يزز(4واياددد ج ز قدددجز) ا لدددتزوالددد رز
تتقي دهزوالد احألزواتد زز،زحاثزت ولهزل   تزواتيهانزوات د ف  زشدع يألزفد زتسد اقز د وزواهجدتجزواد يزقدبز  واقس طزوا  األ

ألزوإلسدالهاأل(ز ي اتد ا زقدبزالد رزواتديهانز  دتزواحاد ضزوخت  تزواتيهانزوات  ف  ز خا  زاه ز)  تهد بهز  دتزهيد بتزوالد اع
،زي إللدد فألز اددتزهحب باددألزلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زفدد زاح دد جزوالدد اعألفدد زجظدد زقسددجز يادد زهددنز دد هزوالدد احألزهخ ايددألز

   س  األز و تي مزت  اا ز  وزواهجتج.

 التأمين عل  الحياةأقساط  (:4الشكل البياني رقم )
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 تأمين نقل البضائع: (2

يدانزلد   تزواتديهانزواتلد  يز لد   تزواتديهانزوات د ف  ،ززجقرزوايلد ئعتيهانز(زت  مزأقس طز4 قجز)ا لتزوالب رز
  زأنزأقسد طزز2212   جزوجخيد ضز د هزواجسديألز د جزز2212  جزز%14021ي غتزجسيألزأقس طزواتيهانزوات  ف  زحاثز

زهدنزأقسد طزواسد قز  د زجسديألز  اادألز%32023 ادتزز حتدتز شد تزجسديتهز2213اال تي مز د جززت  بزواتيهانزوات  ف  
هق  جألزيل   تزواتيهانزواتل  يز  وزأخ ج زف زو  تي  ز ل بزلد  تانزفقدطزا تديهانزوات د ف  زفد زسد  األززال  ت زوات  فر

ز.2213 وا تانزحش ت ز  تزأقس طزتق   زث ثزأقس طزواس قز  جز
 شركات التأمين التجاري وشركات التأمين التكافلي(: توزع أقساط تأمين نقل البضائع بين 4الجدول رقم )

 أقساي التممي  التجاري األقساي الكلية السنة
نسبة أقساي 

 التممي  التجاري
 أقساي التممي  التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 663,424,529 552,540,166 83.29% 110,884,363 16.71% 

2011 529,221,153 436,569,391 82.49% 92,651,762 17.51% 

2012 585,982,755 520,466,068 88.82% 65,516,687 11.18% 

2013 662,597,552 450,397,459 67.97% 212,200,093 32.03% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين(

(زواهق  جدددألزيدددانزحلدددجز دددرزهدددنزأقسددد طزواتددديهانزواتلددد  يز أقسددد طزواتددديهانزوات ددد ف  ز حلدددجز1والددد رزواياددد ج ز قدددجز)ز ايدددان
 د جززوات د ف  أقس طزواتديهانززف وا يا ززو  تي مواقس طزوا  األز  اكزفاه زاخ زواتيهانز  تزجقرزوايل ئع،زحاثزج  ز

   . جهزف زوا  وجزواس يقألز2213
 (: تأمين نقل البضائع5الشكل البياني رقم )

 

 تأمين الطيران: (3

هددنززواجدد مفدد ز دد وزواخ شددألزز)واتلدد  يز وات دد ف  (زواتدديهانزجزجلدد طزلدد   تووجعددب(ز1والددب رز قددجز)جدد  زهددنزخددالرز
حاددثزز2211 دد جززفقددطز%1ي سددتثج ةزلدد  ألزواهلدد قزواع يدد زا تدديهانزواتدد زحشدد تز  ددتزجسدديألز شدد تزاحدد وا ززواتدديهان
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  تزط ئ وتزل  ألزوال جزاإلجحألز   زل  ألزطا ونزخ شأل،زأه زواهؤسسدألزواع هدألزواسد  األزا طاد ونزفقدبززق هتزي اتيهان
  جددتزتددؤهنز  ددتزط ئ وتهدد زاددب زواهؤسسددألزواع هددألزواسدد  األزا تدديهانز واتدد زسدداط تزيلدد رزهط ددقز  ددتز دد وزواجدد مزهددنز

وجعدبوجز د وزواجد مزهدنز(4واياد ج ز قدجز)ز،ز هد زا لدتزوالد ر((4والدب رز قدجز)واه حدقز)أجظد زواتيهانزف زواس قزواس  األز
فحشددألزشددغا ضزاقسدد طزز2211،زأهدد زفدد زواعدد جز2213 ز2212 ز2212واتدديهانز جددبزوالدد   تزواخ شددألزفدد زوا دد وجز

ه اد نزر.ز ،زحادثز هد ز  بزسد يق لزتقد جزواهؤسسدألزواع هدألزيهد وزواجد مزهدنزواتديهانز تيتعدبزز2واتيهانزواخ  زاجزتتلد   ز
خ شدددألزهدددنزحادددثزو تيددد مزهيددد اغزواتددديهانز لددده اهزاعدددببزهدددنزجزيطياعدددألزتهاددد ز ددد وزواهجدددت جدددهزوالددد   تزواخ شدددألزيسدددي ز

   واخط  .
ز: التأمين عل  الطيران(5الجدول رقم )

 األقساي الكلية السنة
أقساي التممي  

 التجاري
نسبة أقساي 
 التممي  التجاري

أقساي التممي  
 التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 0 0 - 0 - 

2011 1,857,692 1,857,692 100.00% 0 0.00% 

2012 0 0 - 0 - 

2013 0 0 - 0 - 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين( 

 

 (: تأمين الطيران6الشكل البياني رقم )

 

 التأمين الهندسي: (4

(زتدد  مزأقسدد طزواتدديهانزواهجبسدد زيددانزلدد   تزواتدديهانزواتلدد  يز لدد   تزواتدديهانزوات دد ف  ،ز4ا لددتزوالددب رز قددجز)
  د زجسديألزه تيعدألزز%12099  شد تز ادتزحد وا زز2212حب  زوا  تز  جززي غتزجسيألزأقس طزواتيهانزوات  ف  حاثز
 اعدد بزواسددي زفد ز دد وزو  تيدد مز ادتز قددبزتدديهانززهق  جددألزيعددببزلد   تزواتدديهانزوات دد ف  زواع ه دألزفدد زواسدد قزواسد  األلدبولز
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اتعددد بزز2211 ددد جزز%2091 ددد هزواجسددديألزحتدددتزتزأنزوجخيلدددتزثدددجزهددد زايثدددز،2212 ياددد زأي هتدددهزلددد  ألزواعقا دددألز ددد جز
   أيزأ ث زهنز يعزأقس طزواس قز  نزال  ت زوات  فر.ز2213  جزز%21024 اتززي   تي م

ز(: التأمين الهندسي6الجدول رقم )

 األقساي الكلية السنة
أقساي التممي  

 التجاري
نسبة أقساي 
 التممي  التجاري

أقساي التممي  
 التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 309,133,708 151,836,159 49.12% 157,297,549 50.88% 

2011 124,068,879 114,328,856 92.15% 9,740,023 7.85% 

2012 48,801,879 39,440,869 80.82% 9,361,010 19.18% 

2013 45,054,792 33,447,704 74.24% 11,607,088 25.76% 

 على التأمين()المصدر: هيئة اإلشراف  

(زأقسددد طزواتددديهانزواهجبسددد زادددب زلددد   تزواتددديهانزوات ددد ف  زهق  جدددألزيهثا تهددد زادددب زلددد   تز2 قدددجز)زواياددد ج ز ايدددانزوالددد ر
 واتيهانزواتل  ي.ز

 دسين(: التأمين اله7الشكل البياني رقم )

ز

 التأمين الصحي: (5

(ز2هددنزهجتلدد تزواتدديهانزحاددثزاتلددتزهددنزوالددب رز قددجز)زواجدد م تدديهانزواتلدد  يز  ددتز دد وزوا وسددعألزازسدداط ضواتظهدد ز
أقسددد طزواتددديهانزي غدددتز  جدددتزجسددديألززحادددثهددد وزواهجدددتج،زي اجسددديألزازواحشدددألزواسددد قاألزالددد   تزواتددديهانزوات ددد ف  زوجخيددد ض

ززز.%901خالرزسج وتزواب وسألزهستق ضزج   لزه ز ي غتزح وا زواشح زاب زل   تزواتيهانزوات  ف  
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زالتأمين الصحي : أقساط(7الجدول رقم )

 األقساي الكلية السنة
أقساي التممي  

 التجاري
نسبة أقساي 
 التممي  التجاري

أقساي التممي  
 التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 672,695,148 616,266,658 91.61% 56,428,490 8.39% 

2011 802,858,036 732,334,739 91.22% 70,523,297 8.78% 

2012 751,176,991 688,855,681 91.70% 62,321,310 8.30% 

2013 827,736,561 756,304,613 91.37% 71,431,948 8.63% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين(

فاهد زاخد زواتديهانزواشدح ز  ادكزهدنززالد   تزواتديهانزواتلد  يز  دتزواسد قزوا وسعأل  هزواساط ضززوستجت لاه نز ه ز
   (.9وايا ج ز قجز)خالرزوال رز

 (: التأمين الصحي8الشكل البياني رقم )

ز

 رات:تأمين السيا (6

فتد ضزواب وسدألزفيعدبزأنزواتب ال زاجسيألزأقس طزواتديهانزوات د ف  زخدالرززو جخي ض(ز9جالحظزهنزخالرزوالب رز قجز)
  .2213  جزز%2 ش تز اتزأقرزهنزز2212  جزز%1401  جتزح وا ز

زالسيارات: تأمين (8الجدول رقم )

 األقساي الكلية السنة
أقساي التممي  

 التجاري
نسبة أقساي 
 التممي  التجاري

أقساي التممي  
 التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 7,016,745,216 5,994,214,756 85.43% 1,022,530,460 14.57% 

2011 5,896,187,952 5,192,632,545 88.07% 703,555,407 11.93% 

2012 4,274,530,564 3,808,963,106 89.11% 465,567,458 10.89% 

2013 3,474,724,581 3,237,550,431 93.17% 237,174,150 6.83% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين( 

 لد   تز  يزواتلديانز رزهنزلد   تزواتديهانززتيهانزواسا  وتقس طزهق  جألزا(ز8 ج لتزيا جا لزهنزخالرزوال رز قجز)
يددانزهجتلدد تزواتدديهانزحاددثز زنز  ددتزوادد  جزهددنزأجددهزوا ثدد زخسدد  ضزتهددتجز ددرزوالدد   تزيهدد وزواتدديهاواتدد هانزوات دد ف  ،ز ز
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تسددتطاعزأقسدد طهزتغطاددألزتع الدد تهزواه تيعددألز  زأنزلدد   تزواتدديهانزتعتهددبز  اددهزيلدد رز يادد ز  جددهزواهددبخرزواس سدد ز
   اتس اقزيقاألزواهجتل ت.

 تأمين السيارات (:9الشكل البياني رقم )

 
 تأمين السفر: (7

تديهانزواسدي زادب زلد   تزواتديهانزوات د ف  زهق  جدألزيلد   تزواتديهانزأقسد طزز(زهحب بادأل8والدب رز قدجز)زجالحظزهن
  .2213  جزز%1028زقس طزتيهانزواسي زاب زل   تزواتيهانزوات  ف  اجسيألزأ  تزز  جتزحاثز،واتل  ي

 : تأمين السفر(9الجدول رقم )

 األقساي الكلية السنة
أقساي التممي  

 التجاري
نسبة أقساي 
 التممي  التجاري

أقساي التممي  
 التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 68,254,607 66,062,139 96.79% 2,192,468 3.21% 

2011 61,294,106 59,258,605 96.68% 2,035,501 3.32% 

2012 46,311,352 45,231,122 97.67% 1,080,230 2.33% 

2013 52,077,951 49,061,521 94.21% 3,016,430 5.79% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين( 

 تهدد زاددب زلدد   تزاددب زلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زهق  جددألزيهثازواسددي تدديهانزأقسدد طز(ز12 قددجز)زوايادد ج ز ايددانزوالدد ر
زواتيهانزواتل  ي.

 (: تأمين السفر10الشكل البياني رقم )
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 التأمين عل  الحريق: (8

حاددثز شدد تز دد هزلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زواتدديهانز  ددتزواح اددقزاددب ززأقسدد طجسدديألزز(12 قددجز)نزاجدد زوالددب رزايددا
حادثزي غدتزأقدرزهدنزز2213 جز دزشدغا ضزلدبولزاتشديتززتثجزوجخيلدز%1109زيهقبو ز2211جسيألزاحب  زوا  تز  جزوا
أ ثد زهدنزوالد   تز  اكزات   ه زوالغ وف زف ز درزواهح فظد تززألواتل  ا،زحاثزوستي بتزل   تزواتيهانزواخ شألز1%

واق لددد زز2228/جز زاعددد جز48هدددنزواقددد و زواهحدددب بضزيلددد  تانز واهجتلددد ضزلغ وفاددد لزيلددد رزهحدددب بزفددد زسددد  األززوات  ف ادددأل
 ع تز واهبو  ز واهش جعز واف ون.ييا وهاألزتيهانزواح اقزف ز رزهنزواهستليا تز ب  زواحل جألز وال ه

 : التأمين عل  الحريق(10رقم )الجدول 

 األقساي الكلية السنة
مي  مأقساي الت

 التجاري
نسبة أقساي 
 التممي  التجاري

أقساي التممي  
 التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 666,041,296 587,419,259 88.20% 78,622,037 11.80% 

2011 801,147,732 710,841,386 88.73% 90,306,346 11.27% 

2012 759,962,428 713,548,240 93.89% 46,414,188 6.11% 

2013 549,877,739 544,530,368 99.03% 5,347,371 0.97% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين( 

واتيد  تزوا ياد زيدانززايدان(زحادثز11(زهنزخدالرزوالد رز قدجز)12تلهجهزوالب رز قجز)يا جا لز نزه  اه نزواتعيا ز
زه زاخ زواتيهانز  تزواح اق.ل  يز ل   تزواتيهانزوات  ف  زفاتحشألز رزهنزل   تزواتيهانزوا

 (: التأمين عل  الحريق11الشكل البياني رقم )

 

 تأمين المسموليات والحوادث العامة: (9

 اظهد زل اد لزهدنزوالدب رزز،واتديهانأجد ومزاجزاتغا زوا لعزفد زتديهانزواهسدؤ اا تز واحد وبثزواع هدألز دنزسد يقهزهدنز
هددنزواتدديهانزحاددثز شدد تزجسدديألزأقسدد طزلدد   تززواجدد م(زو سددتح و زوا يادد زالدد   تزواتدديهانزواتلدد  يز  ددتز دد وز11 قددجز)

ز%2زأقدددرزهدددنفاهددد زاخدد ز ددد وزواهجدددتجزهق يددرززهدددنزأقسددد طزواسدد قز%89زأ ثددد زهددن ادددتزز2213 دد جززواتدديهانزواتلددد  ي
   ال   تزواتيهانزوات  ف  .
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 : تأمين المسموليات والحوادث العامة(11رقم )الجدول 

 األقساي الكلية السنة
أقساي التممي  

 التجاري
نسبة أقساي 
 التممي  التجاري

أقساي التممي  
 التكافلي

نسبة أقساي 
 التممي  التكافلي

2010 229,970,574 206,727,274 89.89% 23,243,300 10.11% 

2011 267,979,704 255,515,351 95.35% 12,464,353 4.65% 

2012 323,632,420 295,259,393 91.23% 28,373,027 8.77% 

2013 321,550,690 316,430,491 98.41% 5,120,199 1.59% 

 )المصدر: هيئة اإلشراف على التأمين( 

(زلدددآاألزأقسددد طزتددديهانزواهسدددؤ اا تز واحددد وبثزواع هدددألزادددب زلددد   تزواتددديهانز12 هددد زا لدددتزوالددد رزواياددد ج ز قدددجز)
زوات  ف  زهق  جأللزيهثا ته زاب زل   تزواتيهانزواتل  ي.

 (: تأمين المسموليات والحوادث العامة12الشكل البياني رقم )
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 التأمين التجاري والتكافلي: تعويضات :ثانياً 
زا هددؤهنزاهددجبفعز د هزواتع الدد تزحاددثزت ددزالهددألزواهدؤهنزاهددجتهثدرزتع الدد تزواتدديهانزوات وهدد لز  دتزلدد   تزواتدديهانز

ي ا قددتزواهج سدد زواتدديهانزتع الدد تز  هددرزتيباددألز  اددكزهق يددرزقسددطزواتدديهان،ز اعتيدد زز جددبز قدد مزواخطدد زواهددؤهنزلددبه
واهج فسددألزفدد زيلدد رزأ يدد ز  هدد ز وبتززأ هاتددهيدد  زلدد  زواعهاددرز اددتزلدد  ألزواتدديهان،ز تزأ ددجز  وهددرهددنز واقددب زوا دد ف ز

زحشته زواس قاأل. ززل  ألف زواحي ظز  تزسهعألزواز هاللزأس سا لزعتي ز  ه ألزحاثزاهانزواعواس قزيانزل   تزواتي
يددانزواتدديهانزوات دد ف  ز واتدديهانزواتلدد  يز  اددكزخددالرزز وجطالقدد لزهددنز دد هزوا هاددألزسددجق جزيتح اددرزهقدد  نزا تع الدد ت

 هدد زأنزوايا جدد تزواخ شددألزي اتع الدد تزز2213عدد جزيزت لددبزات  اخددهزوايا جدد تزواخ شددألحاددثز ز،ز2212 ز2211 د ه ز
ز ا زهت ف ض.ز2211قيرز  جز

 أواًل: التعويضات اإلجمالية لقطاع التأمين:
(زوسددتح و زلدد   تزواتدديهانزواتلدد  يزواخ شددألز  ددتزجسدديألز13 والدد رزوايادد ج ز قددجز)ز(12ا لددتزاجدد زوالددب رز قددجز)
،زي اهق يددرزوجخيلددتزجسدديألزتع الدد تزلدد   تز2212 دد جزز%82 شدد تز اددتزأ ثدد زهددنزز يادد ضزهددنزتع الدد تزواسدد ق

،ز فدد زوا قددتزوادد يزح فظددتزفاددهزلدد   تز2212اعدد جزز%9 اددتزأقددرزهددنزز2211اعدد جزز%8034نزواتدديهانزوات دد ف  زهدد
جلدبزوجخيد ضزأ يد ززفقكط( %6)انرفكاض قكدره فد زتع الد ته ززهسدتق زجسديا لزواتيهانزواتل  يزواخ شألز  تزهعبرزجه ز

ف زهعبرزجه زواتع ال تزاب زل   تزواتيهانزوات  ف  زهت وفقد لزهدعزوجخيد ضزقدب هزحد وا زز(%22)وصل إل   ه ه  ز
   .(ز(1)زأجظ زوالب رز قجز)2212   تزواتيهانزوات  ف  ز  جزف زهعبرزجه زواقس طزاب زلز31%

ز(: التعويضات اإلجمالية لقطاع التأمين12الجدول رقم )
 معدل النمو 2012 2011 تعوياات التأمين

 (0.06) 3,526,394,754 3,736,230,768 تعوياات شركات التأمين التجاري الخاصة

 (0.22) 302,132,946 385,780,442 تعوياات شركات التأمين التكافلي

 3,828,529,712 4,122,013,221 مجمو  تعوياات شركات التأمين الخاصة
 

 %92.11 %90.64 نسبة تعوياات شركات التأمين التجاري الخاصة
 

 %7.89 %9.36 نسبة تعوياات شركات التأمين التكافلي
 

 هيئة اإلشراف عل  التأمين( لمصدر:)ا 
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 مقارنة التعويضات اإلجمالية بين شركات التأمين الراصة )التجاري والتكافلي( (:13الشكل البياني رقم )

 
 :196المنتجات التأمينيةثانيًا: تعويضات التأمين حسب 

 التأمين عل  الحياة:تعويضات  (1

(زسددداط ضزلددد   تزواتددديهانزواتلددد  يزواخ شدددألز  دددتز14(ز والددد رزواياددد ج ز قدددجز)13ا لدددتز دددرزهدددنزوالدددب رز قدددجز)
حادثزي غدتزتع الد تزلد   تزواتديهانزواتلد  يزواخ شدألزز2212 ز2211تع ال تزواتيهانز  تزواحا ضزخالرز  ه ز

 ف  ،زحاثزجلدبزهدنزوالدب رزأبجد هز  تزواتيهانزوات ل زتع ال تزاز%3هق يرزأقرزهنزهنزواتع ال تزز%82أ ث زهنز
 ددبجز لدد بزتع الدد تزاددب زوالدد  ألزوإلسددالهاألزواسدد  األزا تدديهانز  دد وزاعدد بزالددع زواسا سددألزواتسدد اقاألزاددباه زي اب لددألز

ز143،294حادثزي غدتزأقسد طزواتديهانز  دتزواحاد ضزادباه زهي دغز)وا يزايد  زفد زحلدجزواقسد طزواهدجخيضزادباه زوا اتز
،زي إللدد فألزاشددع يألزتسد اقز دد وزواهجددتجز ه هدد لزاددب ز  ددتزواتدد وا ز(2212-2211ر. (ززاعد ه ز)ز22،828ز-ر. 

   ل   تزواتيهانزوات  ف  ز ه ز  بزس يق ل.

  

                                                           
 ، ةيئة اإلشراف على التأمين.2012، التقرير السنوي لقطا  التأمين 2011رير السنوي لقطا  التأمين المصدر: التق 196
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ز(: تعويضات التأمين عل  الحياة13لجدول رقم )ا
 2012عام  2011عام  الشركة

 5,000,000 10,391,118 للتأمين المتحدة
 274,406 1,174,451 للتأمين الكويتيةالسورية 

 9,816,619 8,059,108 -آروب-السورية الدولية للتأمين
 2,415,416 2,000,000 -سورية-العربيةالتأمين 

 11,260,304 570,830 للتأمين أدير
 5,364,006 5,937,621 للتأمين السورية العربية
 600,000 1,919,086 للتأمين االتحاد التعاوني

 20,704,740 2,500,000 للتأمين الوطنية
 1,999,999 220,875 -ةسوري–العربي للتأمين  المشرق

 - 335,855 السورية للتأمين الثقة
 57,435,490 33,108,944 مجموع تعويضات شركات التأمين التجاري الراصة

 - - سالميةاإل السورية
 1,604,886 955,682 للتأمين التكافلي العقيلة

 1,604,886 955,682 تعويضات شركات التأمين التكافليمجموع 
 59,040,376 34,064,626 الراصة المجموع الكلي لتعويضات شركات التأمين

 %97.28 %97.19 نسبة تعويضات شركات التأمين التجاري الراصة
 %2.72 %2.81 نسبة تعويضات شركات التأمين التكافلي

 التأمين()المصدر: هيئة اإلشراف عل  
 

 .(: م ارنة حجم تعوي ات التممي  على الحياة بي  كا م  شركات التممي  التجاري وشركات التممي  التكافلي31الشكا البياني رقم )

 

 النقل:تأمين تعويضات  (2

زتديهانزواجقدرزاددب زتع الد تحلددجزفد ززوا ياد (زواتحسدنز11(ز والد رزواياد ج ز قددجز)14ايدانز درزهدنزوالددب رز قدجز)
واسد قززتع الد تهدنزز%12ح وا ززي غتزجسيته حاثزز2211 جه زف ز  جزز2212ل   تزواتيهانزوات  ف  زف ز  جز
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،زحادددثزجلدددبزأنزوالددد  ألزواسدددد  األز2211 ددد هزواتع الددد تز ددد جزهدددنزز%101فددد زحددد رزأجهددد زادددجزتتلددد   زز2212 ددد جز
ز2212هدنزأقسد طزواجقدرز د جزز%1021 ز2211هنزأقس طزواجقرز  جزز%401وات زاجزتيخ زهنزواس قزس  زوإلسالهاألز

  د وز يهد زاعد بز ادتزز2212ادجزتقدبجزأيزتع الد تز د جزأجهد زتع ج زهنزلع زف زواسا سألزواتس اقاألزاه وزواهجتج،ز ه ز
وإللدد وةوتزواط ا ددألز وا  تاجاددألزفدد زبفددعزواتع الدد ت،زياجهدد زوا لددعزهخت دد زاددب زواعقا ددألزا تدديهانزوات دد ف  زواتدد زحشدد تز

ز11ر. زبفعدتزهجهد زتع الد تزحد وا ززه اد نز11أ ثد زهدنزأيزز2212واسد قزاعد جزهدنزأقسد طزز%8  تزأ ث زهدنز
لد  زززهدنز  وهدرالد رز د هاللززهه ف زسبوبزواتع ال تزه ا نزاا ضزس  األز   وزابرز  تزواه  جألزوا يا ضزاب زوال  ألز

ز.((1(،زوالب رز قجز)4)أجظ زواه حقزوالب رز قجز)زاعهالةو
التأمين عل  النقل(: تعويضات 14الجدول رقم )  

 عام 2012 عام 2011 الشركة
 18,504,939 8,412,282 للتأمين المتحدة
 2,932,072 127,702,251 للتأمين الكويتيةالسورية 

 35,395,605 2,438,610 -آروب-السورية الدولية للتأمين
 6,959,858 35,036,859 -سورية-العربيةالتأمين 

 - 61,762 للتأمين أدير
 5,017,280 5,308,308 للتأمين السورية العربية
 230,375 6,244,608 للتأمين االتحاد التعاوني

 5,144,428 476,320 للتأمين الوطنية
 825,159 721,553 العربي للتأمين المشرق
 6,792,566 37,845 السورية للتأمين الثقة

 81,802,282 186,440,398 مجموع تعويضات شركات التأمين التجاري الراصة
 - 149,100 اإلسالميةالسورية 

 10,910,756 2,560,420 للتأمين التكافلي العقيلة
 10,910,756 2,709,520 مجموع تعويضات شركات التأمين التكافلي

 92,713,038 189,149,918 المجموع الكلي لتعويضات شركات التأمين الراصة
 %88.23 %98.57 الخاصة التجاريشركات التممي  نسبة تعوي ات 

 %11.77 %1.43 التكافليشركات التأمين نسبة تعويضات 
 )المصدر: هيئة اإلشراف عل  التأمين(
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 (: مقارنة حجم تعويضات تأمين النقل بين كل من شركات التأمين التجاري الراصة وشركات التأمين التكافلي.15الشكل البياني رقم )

 
 

اتها زتيهانزواسا  وتزي  تي مز ببزواح وبثز يهخ ط هزواع ااألز ه زاتها زي  تي مز السيارات: تعويضات تأمين (3
زهنزلهألزجسيألزواهط اي تز واغ زوا يزاه نزأنزاحبثزفاه،ز وجطالق لزهنز اكز اهجعزواظ و  زواس ياألزفاه

أحبثتز ائألزوإلل و ز  تزواتيهانزق و ولزاقل ززهنزلهألزأخ  زواتيهانزأج وم ات لاهزوال   تزاتجلاطزي ق ز
اظه ز رزهنزوالب رز قجز ز،زإلا وه زهنز له ا زواقس ط حبزأقشتزاجسيألزواتيهانزوز%41يتحبابزجسيألز

ت و حتزز(زجسيألزل   تزواتيهانزوات  ف  زهنزتع ال تزتيهانزواسا  وتزوات 14(ز وال رزوايا ج ز قجز)11)
ز.واس قزخالرزوايت ضزواهب  سأل(زهنزتع ال تز%801-8)زيان

 ( تعويضات التأمين عل  السيارات15الجدول رقم )
 2012عام   2011عام   الشركة

 201,022,798 256,123,438 للتأمين المتحدة
 178,452,451 278,200,367 للتأمين الكويتيةالسورية 

 249,479,505 287,273,375 -آروب-السورية الدولية للتأمين
 172,583,989 193,966,154 -سورية-العربيةالتأمين 

 81,588,849 122,696,615 للتأمين أدير
 149,497,566 242,264,352 للتأمين السورية العربية
 117,145,649 134,871,405 للتأمين االتحاد التعاوني

 635,406,435 684,508,686 للتأمين الوطنية
 183,055,956 243,604,376 العربي للتأمين المشرق
 254,998,094 258,712,055 للتأمينالسورية  الثقة

 2,223,231,292 2,702,220,823 مجموع تعويضات شركات التأمين التجاري الراصة
 87,470,868 96,203,693 االسالميةالسورية 

 133,696,582 187,889,269 للتأمين التكافلي العقيلة
 221,167,450 284,092,962 التكافليمجموع تعويضات شركات التأمين 

 2,444,398,742 2,986,313,785 المجموع الكلي لتعويضات شركات التأمين الراصة
 %90.95 %90.49 الخاصة التجاريشركات التممي  نسبة تعوي ات 

 %9.05 %9.51 التكافلي شركات التأمين نسبة تعويضات
 

 )المصدر: هيئة اإلشراف عل  التأمين(
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 (: مقارنة حجم تعويضات تأمين السيارات بين كل من شركات التأمين التجاري الراصة وشركات التأمين التكافلي.16البياني رقم )الشكل 

 

 الصحي:التأمين تعويضات  (4

جسدديألزتع الدد تزحلددجز ز(زواتحسددنزوايسدداطزفدد ز12(ز والدد رزوايادد ج زواه وفددقزاددهز قددجز)14ا لددتزاجدد زوالددب رز قددجز)
 د جزز%8حادثزي غدتز د هزواجسديألزحد وا زز،2212 ز2211لد   تزواتديهانزوات د ف  زيدانز د ه زادب زواتديهانزواشدح ز

ززز.2211  جزز%9  جتزح وا ززيعبزأنز2212
ز(: تعويضات التأمين الصحي16الجدول رقم )

 2012 2011 الشركة
 57,197,175 79,727,816 للتأمين المتحدة
 37,324,262 41,047,805 للتأمين الكويتيةالسورية 

 47,585,484 41,815,208 -آروب– السورية الدولية للتأمين
 53,742,860 61,429,718 -سورية-العربيةالتأمين 

 19,151,677 39,832,041 للتأمين أدير
 37,928,140 44,083,421 للتأمين السورية العربية
 93,759,708 39,722,884 للتأمين االتحاد التعاوني

 130,094,071 116,293,254 للتأمين الوطنية
 58,273,413 55,473,121 -سورية-العربي للتأمين المشرق

 68,741,185 36,014,241 السورية للتأمين الثقة
 603,797,975 555,439,509 مجموع تعويضات شركات التأمين التجاري الراصة

 20,025,179 17,838,866 االسالميةالسورية 
 38,431,242 29,000,311 للتأمين التكافلي العقيلة

 58,456,421 46,839,177 مجموع تعويضات شركات التأمين التكافلي
 662,254,396 602,278,686 المجموع الكلي لتعويضات شركات التأمين الراصة

 %91.17 %92.22 الخاصة التجاريشركات التممي  نسبة تعوي ات 
 %8.83 %7.78 التكافلي شركات التأمين نسبة تعويضات

 )المصدر: هيئة اإلشراف عل  التأمين(
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(: م ارنة حجم تعوي ات التممي  الصحي بي  كا م  شركات التممي  التجاري الخاصة 31الشكا البياني رقم )

 وشركات التممي  التكافلي.

 

 :الحريقالتأمين عل  تعويضات  (5

وا يادددد زاجسدددديألزواتدددديهانزوات دددد ف  زهددددنز(زو جخيدددد ضز19(ز والدددد رزوايادددد ج ز قددددجز)12اظهدددد زاجدددد زهددددنزوالددددب رز قددددجز)
اه ددكززواتدديهانزوات دد ف  زيعددبزأنز دد نز%2021تزحاددثزي غددز2212واتع الدد تز  ددتزتدديهانزواح اددقز واهسددؤ اا تز دد جز

،ز  يه زا تيطز اكزيلد رز ثادقزي  جخيد ضزوا ياد زاحلدجزأقسد طز%21ي غتزح وا زز2211  جزهنزواس قززأ ي جسيألز
ز31،زحادثزي غدتزأقسد طزواح ادقزالد  ألزواعقا دألزحد وا ز2211 دنز د جزز2212اعد جز رزهدنزلد  ت زواتديهانزوات د ف  ز

،ز ي اهق يدرز%41ي جخيد ضزقدب هزحد وا زز2211 د جزر. ه اد نزز14زأ ث زهنيعبزأنز  جتز 2212  جززر. ه ا نز
ز14زأقددرزهددن اددتزز2211ه ادد نزاادد ضزسدد  األز دد جزز34وجخيلددتزأقسدد طزوالدد  ألزوإلسددالهاألزاتدديهانزواح اددقزهددنزحدد وا ز

ز.((1(،زوالب رز قجز)4)أجظ زواه حقزوالب رز قجز)ز%13ي جخي ضزقب هزح وا زز2212  جززس  األزه ا نزاا ض
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(: تعوي ات تممي  الحريق31الجدوا رقم )  
ز

 2012عام   2011عام  الشركة
 14,509,248 9,117,200 للتأمين المتحدة
 246,182,513 39,366,847 للتأمين الكويتيةالسورية 

 90,329,235 119,485,884 آروب السورية الدولية للتأمين
 40,914,111 691,559 -سورية-العربيةالتأمين 

 432,350 3,835,562 للتأمين أدير
 65,878,581 2,032,384 للتأمين السورية العربية
 4,179,247 6,560,129 للتأمين االتحاد التعاوني

 20,093,745 7,189,156 للتأمين الوطنية
 11,583,639 3,387,903 العربي للتأمين المشرق
 28,668,540 2,263,048 السورية للتأمين الثقة

 522,771,209 193,929,672 مجموع تعويضات شركات التأمين التجاري الراصة
 701,333 1,150,049 سالميةاإلالسورية 

 412,900 48,920,305 للتأمين التكافلي العقيلة
 1,114,233 50,070,354 شركات التأمين التكافليمجموع تعويضات 

 523,885,442 244,000,026 المجموع الكلي لتعويضات شركات التأمين الراصة
 %99.79 %79.48 الخاصة التجاريشركات التممي  نسبة تعوي ات 

 %0.21 %20.52 التكافلي شركات التأمين نسبة تعويضات
 )المصدر: هيئة اإلشراف عل  التأمين(

 

 (: م ارنة حجم تعوي ات تممي  الحريق بي  كا م  شركات التممي  التجاري الخاصة وشركات التممي  التكافلي.30الشكا البياني رقم )
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 الهندسي:التأمين تعويضات  (6

 دددتز واخ شدددألز(زسددداط ضزلددد   تزواتددديهانزواتلددد  يز18(ز والددد رزواياددد ج ز قدددجز)19ا لدددتز دددرزهدددنزوالدددب رز قدددجز)
تع الد تزاز%1هق يدرزأقدرزهدنزز%81أ ث زهدنززه تع ال تجسيألزحاثزي غتزز2211تع ال تزواتيهانزواهجبس زاع جز

لددد   تزفددد زحلدددجزتع الددد تزواتددديهانزواهجبسددد زادددب ز ياددد زبجزأثيدددتزتقدددز2212لددد   تزواتددديهانزوات ددد ف  ،ز  زأنز ددد جز
لدد   تزواتدديهانز تزواتدديهانزواهجبسدد زاددب زتع الدداز%19هق يددرزحدد وا زز%42حدد وا ززجسدديته في غددتز واتدديهانزوات دد ف  

واح شرز اتزحلجزتع ال تزل  ألزواعقا ألز وات زأخد تزحشدألزأ يد ززيزواخ شأل،زحاثزاع بزواسي زف زو  تي مواتل  ز
هددنزأقسدد طزواسدد قز دد جزز%1حدد وا زيعددبزأنز  جددتزتسددتح  ز  ددتزز%13حدد وا زي غددتزز2212هددنزأقسدد طزواسدد قز دد جز

هدنزز%401 ز  دجزوسدتح و   ز  دتزحد واز2212وإلسدالهاألزأيزتعد اضز د جزس  األزوا،زف زحانزاجزتقبجزوال  ألز2211
   .((1(،زوالب رز قجز)4)أجظ زواه حقزوالب رز قجز)ز2212أقس طزواس قزاع جز

ز(: تعويضات التأمين الهندسي18الجدول رقم )
ز

 

 المصدر: هيئة اإلشراف عل  التأمين()

 

 

 

 

 

 2012عام  2011عام   الشركة
 822,926 2,015,000 للتأمين المتحدة
 3,610,700 837,055 للتأمين الكويتيةالسورية 

 325,055 475,115 -آروب– السورية الدولية للتأمين
 411,915 4,212,176 -سورية-العربيةالتامين 

 - - للتأمين أدير
 - 1,739,349 للتأمين السورية العربية
 - - للتأمين االتحاد التعاوني

 218,240 1,005,888 للتأمين الوطنية
 4,871,776 4,707,780 العربي للتأمين المشرق
 - 96,969 للتأمين السورية الثقة

 10,260,612 15,089,332 مجموع تعويضات شركات التأمين التجاري الراصة
 - 405,000 االسالميةالسورية 

 7,371,725 308,090 للتأمين التكافلي العقيلة
 7,371,725 713,090 مجموع تعويضات شركات التأمين التكافلي

 17,632,337 15,802,422 المجموع الكلي لتعويضات شركات التأمين الراصة
 %58.19 %95.49 الخاصة التجاريشركات التممي  نسبة تعوي ات 

 %41.81 %4.51 التكافليشركات التأمين نسبة تعويضات 
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 م ارنة حجم تعوي ات التممي  الهندسي بي  كا م  شركات التممي  التجاري وشركات التممي  التكافلي.(: 39الشكا البياني رقم )

 

 

(زأبجدد هزوسددتح و زواتدديهانزواتلدد  يز  ددتزتع الدد تزتدديهانز18جلددبزهددنزوالددب رز قددجز) تعويضككات تككأمين السككفر: (7
 دد جزز%88091 اددتززثددجزو تيعددتز2211 دد جزز%84واسددي ،زحاددثزي غددتزجسدديألزتع الدد تزواسددي زاددباه زحدد وا ز

ح فظدتزز،زفيد زحدانهدنزواسد قز  د زجسديألزشدغا ضزلدبولززواتيهانزوات  ف  زفقطزال   تز%2011هق يرزز2212
وجعدبهتزأقسد طزوالد  ألزز%204يحد وا زز2212 ز2211ل  ألزواعقا ألز  تزحشته زهنزأقس طزواس قزاعد ه ز

 ادجزز2211 د جززأقسد طزواسد قهدنزز%1يعدبزأنز  جدتزتسدتح  ز  دتزأقدرزهدنزز2212واس  األزوإلسالهاألز  جز
   تقبجزأيزتع ال تزخالرزواع هانزواه    ان.
ز(: تعويضات تأمين السفر19الجدول رقم )

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عل  التأمين( )المصدر: هيئة اإلشراف
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 2832عام  2833عام  الشركة

 396,350 48,283 للتممي  المتحدة

 - - للتممي  الكويتيةالسورية 

 - - - روب-للتممي السورية الدولية 

 - - -سورية-العربيةالتممي  

 - - للتممي  أدير

 - 310,327 للتممي  السورية العربية

 - - للتممي  االتحاد التعاوني

 19,000 14,850 للتممي  الوينية

 - - العربي للتممي  المشرق

 274,697 - للتممي  السورية الث ة

 690,047 373,460 مجموع تعوي ات شركات التممي  التجاري الخاصة

 - - االسالميةالسورية 

 1,070 17,140 للتممي  التكافلي الع يلة

 1,070 17,140 مجموع تعوي ات شركات التممي  التكافلي

 691,117 390,600 المجموع الكلي لتعوي ات شركات التممي  الخاصة

 %99.85 %95.61 نسبة تعوي ات شركات التممي  التجاري الخاصة

 %0.15 %4.39 نسبة تعوي ات شركات التممي  التكافلي
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لدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زهق  جددألززتدديهانزواسددي زاددب زلددآاألزحلددجزتع الدد تز(22 ا لددتزوالدد رزوايادد ج ز قددجز)
   ل   تزواتيهانزواتل  يزواخ شأل.زاب زه يحله

 التأمين التجاري الراصة وشركات التأمين التكافلي.(: مقارنة حجم تعويضات تأمين السفر بين كل من شركات 20الشكل البياني رقم )

 

 الحوادث العامة:تأمين تعويضات  (8

ز،2211(زوستح و زل   تزواتيهانزواتل  يز  دتزتع الد تزتديهانزواحد وبثزواع هدألزاعد جز22ايانزاج زوالب رز قجز)
هق يددرزأقددرزهددنزز%88لدد   تزواتدديهانزواتلدد  يزواخ شددألزأ ثدد زهددنززواحدد وبثزواع هددألزاددب زحاددثزي غددتزجسدديألزتع الدد ت

   تزواتددديهانزوات ددد ف  زتحسدددنز ددد جزلدددواحددد وبثزواع هدددألزادددب ززالددد   تزواتددديهانزوات ددد ف  ،ز  زأنزحلدددجزتع الددد تز1%
هددنزز%8حدد وا ز،زحاددثزو تيعددتزأقسدد طزلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زاتسددتح  ز  ددتز%1 ي غددتزجسدديتهزأ ثدد زهددنزز2212

ز.2211جزفقطزهنزأقس طزواس قز  ز%1ح وا زيعبزونز  جتزهستح  ضز  تزز2212أقس طزواس قز  جز
ز  
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 (: تعويضات تأمين الحوادث العامة.20الجدول رقم )
 

 عام 2012 عام 2011 الشركة

 4,510,270 29,853,438 للتممي  المتحدة

 622,420 134,858 للتممي  الكويتيةالسورية 

 8,684,272 8,961,599 - روب–للتممي  السورية الدولية 

 4,378,611 897,845 -سورية-العربيةالتممي  

 89,000 141,589 للتممي  أدير

 2,449,042 3,971,934 للتممي  السورية العربية

 1,067,070 2,255,064 للتممي  االتحاد التعاوني

 1,329,576 1,032,370 للتممي  الوينية

 1,769,193 460,653 العربي للتممي  المشرق

 1,506,393 1,919,280 السورية للتممي  الث ة

 26,405,847 49,628,630 مجموع تعوي ات شركات التممي  التجاري الخاصة

 - - االسالميةالسورية 

 1,506,405 382,517 للتممي  التكافلي الع يلة

 1,506,405 382,517 مجموع تعوي ات شركات التممي  التكافلي

 27,912,252 50,011,147 المجموع الكلي لتعوي ات شركات التممي  الخاصة

 %94.60 %99.24 نسبة تعوي ات شركات التممي  التجاري الخاصة

 %5.40 %0.76 نسبة تعوي ات شركات التممي  التكافلي
 

 )المصدر: هيئة اإلشراف عل  التأمين(
لدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زواحدد وبثزواع هددألزاددب زلددآاألزحلددجزتع الدد تزز(21 قددجز)ا لددتزاجدد زوالدد رزوايادد ج ز هدد ز
واحد وبثزواع هدألزادب زف زحلدجزتع الد تزواه ه  زل   تزواتيهانزواتل  يزواخ شأل،زهعزواتحسنزيحلهه زاب زهق  جألز

ز.2212 ز2211يانز  ه زل   تزواتيهانزوات  ف  ز
 الحوادث العامة بي  كا م  التممي  التجاري والتممي  التكافلي. (: م ارنة تعوي ات تممي 23الشكا البياني رقم )
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 المبحث الثاني
  تحليل مقارن-ممشرات السيولة والربحية والمالءة

 Liquidity Index أواًل: ممشر السيولة:
اهق ي ددألزبادد نزواسددا األز ه هدد لزتعجدد زهددب زتدد وف زأشدد رزسدد اعألزواتحدد رز اددتزجقباددألزيددب نزخسدد  ضزفدد زقاهتهدد ز  اددكز

سددا األزهسددياألزجسددياألزاهدد زهتغادد انزوا رز دد زاظهدد زهددنز دد وزواتع ادد زأنزهسددياألزواهسددتحقألزفدد زه و اددب  زب نزتدديخا ،ز ز
ضزوالدد  ألز  ددتزهق ي ددألزو ات وهدد تز زواشدد رزواسدد ئ ألز واثدد ج ز دد زتدد و اخزوسددتحق قزواددبا ن،زف اسددا األز ه هدد لزتلددا ز اددتزقددب

حاثزاجليزخط زواسا األزيل رزآا زف زح رز ل بزخ رزفد زواد يطزيدانزواشد رزز،  بزوستحق قه وال  األز جبه زاحانزه
واتدد زتهددب ززنزهددنزأ ددجزواتحددبا تزواتدد زت ولددهز بو ضزوالدد  ألز دد ز بو ضزواسددا األأز هدد ط ااد زالهددألزآلدد رزو سددتحق ق،ز واه

يع بزهخ ط زواعس زواه ا ز)وايج ز واح ز.182 جه زقاق (يل رزأس س ز اتزواهح فظألز  تزوسته و ز هرزوال  ألز و 
ل   تزواتيهانزا ته ارزوال   يزابفعزواهط ايد تزاعدبزهدنزأ يد زواهخد   زواتد زت ولدهز د هززوهتالكا وزفينز بجز

ز:189هنزخالرزوستخبوهه زاثالثألزهبوخرز  زواسا األزهخ ط  وزتعهرزوال   تز  تز بو ضزوال   ت،زا
 .أنزتق يرزوال  ألزتبفق ته زواجقباألزهنزواش رزهعزواخش ج 
 تحتيظزييش رزق ي ألزا تساارزيييز قتز يس  ألزاه ولهألزهل التزواسا األ.أنز 
 .زأنزتستخبجزوال  ألزواط اقتانزواس يقتان

الدد لزيجسدد ز أ زواهدد رز ا لددبز ددبضزهقدد اا زا سددا األزتعدد  زييسددجزجسدد زتح اددرزواه  دد زواهدد ا زواقشددا زوالددرز أ
 دددنزز  هددد لززيزهط ايددد تزه اادددألز هددد زتعطدد زهؤلددد ولزتعتيددد ز ددد هزواجسدد زهؤلددد ولزاهقدددبو زوسدددتل يألزوالدد  ألزازواع هددر،زحادددث

ز:188 ه  جاألزتس األزوات وه تزحه ألزوا ث ئقزف زح األزواتشياأل،ز هنزأ جزجس زواسا األز  
 معدل التداول= الموجودات المتداولة/ المطاليب المتداولة

ز(1:2)  زواهعا  األحاثزتقرزهخ ط زواسا األز  ه ز  نزهعبرزواتبو رزه تيع ل،ز  ه زأنزواجسيألز
ستزل   تزتيهانزتق ادبيز لد  ت زتديهانزت د ف  (زاخ شألزيل   تزواتيهانزواهب  سألز) ج  بزفاه زا  زوايا ج تزو

ز:2212222-2211-2212وات زتجزوختا    ز فق لزات وف زوايا ج تز نزوا  وجز
 
 

                                                           
 83ص -2010 -الجزائر -تقييم اردا  المالي لشركات التأمين باستعمال النسب المالية: دراسة حالة في الشركة الجزائرية للتأمين -طبايبية، سليمة 197

198 Derek,newton- FIA.FSAI- Sanders,David- FIA.ASA.MAAA and Wells, Gray- FIA. FSAI- liquidity risk in an insurance 
operation- Milliman white paper- july- 2009. 

  72ص -2000 -ارردن -عمان -مطبعة الطليعة -التحليل المالي مدخل صناعة القرار -نور، عبد الناصر -محمد، منير -إسماعيل، إسماعيل 199
 لمصدر: القوائم المالية لشركات التأمين الخاصة.ا 200
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 ن الليرات السورية((: نتائج حساب الموجودات المتداولة والمطاليب المتداولة )األرقام بماليي21الجدول رقم )

 اسم الشركة

2838 2833 2832 

الموجودات 
 المتداولة

 المياليب المتداولة
الموجودات 
 المتداولة

 المياليب المتداولة
الموجودات 
 المتداولة

المياليب 
 المتداولة

السورية الدولية للتممي  
 ) روب(

2,656 1,548 2,744 1,680 2,535 1,823 

-للتممي المشرق العربي 
 -سورية

2,106 1,014 2,379 1,208 2,304 1,320 

 451 1,088 459 1,178 434 1,147 االتحاد التعاوني للتممي 

 1,064 1,977 994 1,913 845 1,887 -سورية-التممي  العربية

 1,066 1,877 1,127 2,206 1,129 2,124 السورية العربية للتممي 

 1,933 2,840 1,837 2,740 1,752 2,611 السورية الوينية للتممي 

 1,524 3,010 1,082 2,605 1,169 3,202 الع يلة للتممي  التكافلي

 1,332 2,261 744 1,692 709 1,679 السوريةاإلسالمية للتممي 

جستع ضز ه زز،واسا األزاه هزوال   تزانزفاه زا  زلب  لزآخ زا لتزجس  ي   ته بز  تزوالب رزواس يقزجي
 :(2212-2211-2212 جز) زواهب  سأليانزل   تزواتيهانززجس زواسا األزوايا جاألزوات زتيانزاج زهق  جألواهخطط تز

 (: نتائج حساب ممشر السيولة22الجدول رقم )
 2012 2011 2010 ممشر السيولة اسم الشركة

 مرة 1739 مرة 1763 مرة 1772 معدل التداول الدولية للتأمين)آروب( السورية

 مرة 1775 مرة 1797 مرة 2708 معدل التداول -سورية-للتأمين المشرق العربي
 مرة 2741 مرة 2757 مرة 2764 معدل التداول االتحاد التعاوني للتأمين

 مرة 1786 مرة 1792 مرة 2723 معدل التداول -سورية-التأمين العربية
 مرة 1776 مرة 1796 مرة 1788 معدل التداول السورية العربية للتأمين
 مرة 1747 مرة 1749 مرة 1749 معدل التداول السورية الوطنية للتأمين

 مرة 1797 مرة 2741 مرة 2774 معدل التداول مين التكافليأالعقيلة للت
 مرة 1770 مرة 2727 مرة 2737 معدل التداول اإلسالمية السورية 

خدالرزسدج وتزواب وسدأل،زفيد زحدانزأنززلادبضقبزحققدتزجسد زتدبو رزوال   تززهعظججالحظزأنزهنزوالب رزواخا ز
هدد ضزأيزأنزواه لدد بوتزواهتبو ادألزتغطدد زواهط اادد زز1022ي دغزز2212قاهدألزهعددبرزواتدبو رزا لدد  ألزواسدد  األزواب اادألزسددجألز

أهد زلد  ألزز2029واهلد قزواع يد زا تديهانزي دغزجسديألزهث اادألز د زه ضزج  زأنزقاهألزهعبرزواتدبو رزالد  ألزز1022واهتبو األز
 هدنزواطياعد زفد زز2229ه ضزحاثزي ل تزوال  ألزأ ه اه زجه ادألزز204أ ث زهنززواجسيألزه تيعألزق االلززو تح بزفقبز  جت
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ز2212 دد جزز2041واسددج وتزوا اددتزأنزا دد نزهعددبرزواتددبو رزه تيعدد لزحاددثزجالحددظزوجخي لددهزفدد زواسددج وتزواالحقددألزفي ددغز
هد ضز  د زز1021جسديألزز2212بو رزفاهد ز د جزأهد زلد  ألزواهلد قزواع يد زفي دغزهعدبرزواتدز   زجسيألز زت ورزه تيعألزق دااللز
 واسددد  األزز2212هددد ضز دد جزز2024واعقا دددألزجسدديألزلدد  ألزهدددنزلدد  ت زوات  فدددرزحاددثزحققدددتززجسدديألزلادددبض،ز  دد وزحددد رز دداللز

نزيددبأت زواعهددرز دد جز زحبوثددألز هددرز دد تانزوالدد  تانزوا تدداهدد زه تيعددألزيسدديزهدد ضز  دد زجسدديألزج  دد لزز2032وإلسددالهاألزجسدديألز
فقدبزلدب رزأ دالهزوجخيد ضز د وزواهعدبرزادب ز درزهدنزلد  ت زوات  فدرزفد زواسدج وتزواالحقدألزحادثزجالحدظزفد زواز،2229
هدد ضزياجهدد زفدد زواسدد  األزوإلسددالهاألز  جددتزز1082جسدديألزهث ااددألزي غددتزز2212واعقا ددألز دد جزلدد  ألزاددب ززواتددبو رزهعددبري ددغز

ز.لابض   زجسيألزز2212ه ضز  جزز102واجسيألز
-2211-2212وايادد ج زواتدد ا زتيدد  تزهؤلدد زواسددا األزيددانزلدد   تزواتدديهانزواهب  سددألزفدد زوا دد وجززوالدد ر ا لددتزاجدد ز

 دد جززا تدديهانز و تحدد بزواتعدد  ج وات دد ف  زا تدديهانزب ز ددرزهددنزلدد  ت زواعقا ددألز،زحاددثزجلددبزو تيدد مز دد وزواهؤلدد زادد2212
  د زجسديألزز2212  جززه ضز1082واعقا ألزف زواسج وتزواالحقألزحاثز شرزواتزل  ألزف زحانزوجخيضزاب ز زز،2212

،ز هدد زجلددبزهددنز دد وز2212 دد جزهدد ضزز2041يددرزيقدد ز جددبزجسدديألزز ثادد ولززواتعدد  ج زو تحدد بلدد  ألزهث ااددألزاددجزاددجخيضزفدد ز
ز2212وإلسددالهاألز واتدديهانزواع ياددألزواسدد  األز دد جزواسدد  األزواهخطددطزو  تيدد مزواخيادد زفدد زهعددبرزواتددبو رزاددب ز ددرزهددنز

ج وتزواالحقدألزااشدرز د جزه ض(زثجزوجخيضزهعدبرزواتدبو رزفد زواسدز2023واتيهانزواع ياألزه ض،زز2032سالهاألزوإلواس  األز)
ز  هددد زتلدددبزهددد ضز  ددد زجسددديألزلادددبض،ز1094 شدددرز ادددتززياجهددد زواتددديهانزواع يادددألزا سددد  األزوإلسدددالهاألهددد ضزز102 ادددتزز2212

خدالرزواسدج وتزواهب  سدألزي دغزز فظتز  تزهعدبرزتدبو رزث يدتزتق ايد لزوإلل  ضز اتزوال  ألزواس  األزوا طجاألزا تيهانزوات زح
هجخيلدألز اد وزالد ز  دتز د هزوالد  ألز فدعزهعدبرزواتدبو رزادباه زاتلجد زهخد ط زواسدا األز يلد رزه ضز   زجسديألزز1048

   .ه ضز   زجسيألز ا زهقي األ1038أ ي زوال  ألزواس  األزواب ااألزا تيهانزوات ز  نزهعبرزواتبو رزاباه ز
 شر السيولة للشركات المدروسة )الوحدات المستردمة هي عدد المرات(.(: نتائج حساب مم 22الشكل البياني رقم ) 

ز
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 االرتالف بين نسب السيولة لشركات التأمين السورية:
  وز ددد نز ادددكززفاهددد زحققدددتزلددد   تزواتددديهانزواهب  سدددألزجسددد زسدددا األزهخت يدددألزخدددالرزوايتددد ضزواهب  سدددأل،ز اهع فدددأل

واق ئ دددألزيعددبجز لددد بزفددد قزلدد   يزيدددانزجسددد ززواعدددبجزف لدداألزو خددتال زهعج اددد لزقهجدد زيددديل وةزتح ادددرزواتيدد انزواددد يزاختيددد 
 H0: X1=X2زواسا األزواع ئبضزال   تزواتيهانزواخ شألزف زس  األ.

ز:%12 ايانزاج زوالب رزوات ا زجت ئجزتح ارزواتي انزاجس زواسا األز جبزهست  زب األز
 

ANOVA 
liq 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .524 2 .262 1.834 .185 
Within Groups 3.001 21 .143   

Total 3.526 23    

 

 جدددبز ددد وززواعدددبجز،زاهددد وزجقيدددرزف لددداأل%12  ددد زأ  دددتزهدددنززsig=0.185أنزحادددثزجالحدددظزهدددنز ددد وزوالدددب رز
هت سدط تزلد   تزواتديهانزواهب  سدألز واههث دألزاجسد زواسدا األززهعج ادألزيدانز لزف  قدزت لدب ززه،زأيزأجدواهست  زهدنزواب ادأل

ززفاه .
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زProfitability Indexزثانيًا: ممشر الربحية:
وا ئاس زوا يزاهثرزحل زوا و األزف زأيزهلد  مز د زتحقادقزأ يد ز يدتزهه دن،زحادثزأنز جد كززواهب  زلكزأنز

 القددألز ثاقددألزيددانزواسددا األز وا يحاددألزفع ددتزوادد  جزهددنزأجههدد ز ددبف نزهتع  لدد نزحاددثزأنز ددب زتحقاددقز تعظدداجزوا يحاددألز
 زتحقاددقزهدد زجلددبزأنز ددبورز  ددتزلدد رزجقباددألزياجفدد زواهجلددآضز  ددبجزتعطاددرزأيزأهدد ززأشددراتط دد زأنزاددتجزوسددتثه  زآخدد ز

واسددا األزاقتلدد زواهح فظددألز  ددتز شددابزجقددبيزفدد زواهجلدديضزالددرزه ولهددألزو ات وهدد تزواهسددتحقألز ي اتدد ا ز ددبجزتعدد ضز
جهدد ز دد زوا سددا ألزاتحقاددقزواهددب زواس سدد ز واهجلدديضزاخطدد زوإلفددال ،ز  زأججدد زجدد  زأنزواسددا األزااسددتز ددبف لزيحددبز وتهدد ز و 

زوا يزا هنزف زوا يحاأل.
والدد  ألز  ددتز الدد بزقجدد وتزوسددتثه  األزهالئهددألزت ظدد زأه واهدد زفاهدد ز تحقددقززضوا يحاددألز جددبز ددبجزقددب زز تجلدديزهخدد ط 

  زهؤلد زوا يحادألزفد زواهجلديضز ا لدبزجسد ز بادبضزاقاد ز ت  اايهد ز تحسدنزه    د زواهد ا ،ز  وئبزهالئهألزتغط زهط اايه
والدد  ألز هدد زاعددبزهؤلدد ولزلاددبولزالدد بضززظهدد ز دد وزواهؤلدد ز يحاددألحاددثزا زز، ههدد زهعددبرزواع ئددبز  ددتزحقدد قزواه  اددأل هددنزأ

،ز احس ز د وزواهؤلد ز هد ز221هحيظألزوستثه  وتزوال  ألز هقبو زجل  زوال  ألزف زت ظا زأه واه ز واحش رز  تز يت
 100* معدل العائد عل  حقوق الملكية = )صافي الربح/حقوق الملكية(ز222ا  :

-2211-2212واه  اددألزالدد   تزواتدديهانزواهب  سددألزاإ دد وجز جيددانزفاهدد زا دد زوايا جدد تزواخ شددألزيشدد ف زوادد يتز حقدد قز
2212223:  

 (: نتائج حساب صافي الربح وحقوق الملكية )األرقام بماليين الليرات السورية(23الجدول رقم )

 اسم الشركة
2010 2011 2012 

 ح وق الملكية صافي الربح ح وق الملكية صافي الربح ح وق الملكية صافي الربح

 1,278 83 1,261 135 1,186 137 الدوليةالسورية 

 1,054 92 1,250 112 1,181 125 المشرق العربي

 1,043 7 1,038 34 1,004 10 االتحاد التعاوني

 1,305 125 1,278 116 1,227 76 سورية-العربية

 1,260 121 1,239 131 1,168 94 السورية العربية

 1,240 101 1,228 117 1,200 148 الوينية للتممي 

 1,908 37 1,881 -143 2,158 141 الع يلة

 1,047 30 1,058 35 1,082 33 السورية اإلسالمية

                                                           
Western College Publishing, 2001.-Madura,J.Financial Market and Institutions, South201 

م كليااة اادتصاااد والعلااو -العواماال المااتثر  علااى درجااة ارمااان المصاارفي ارردنااي لدراسااة ميدانيااة  -العبادي،محمااد -الزعبي،خالااد -خريوش،حسااني202

 69ص -2004 -ارردن -الزردا -الجامعة الهاشمية -اإلدارية
 المصدر: القوائم المالية لشركات التأمين المدروسة. 203
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ا لددتزهؤلدد زوا يحاددألز)هعددبرزواع ئددبز(زحاددثز24والددب رز قددجز) ي   تهدد بز  ددتزوالددب رزواسدد يقزجيددانزفاهدد زا دد ز
 واد يزايدانزاجد زهق  جدألزز34والد رز قدجززهدنزخدالرهؤل زوا يحادألزيا جاد لززقزواه  األ(زاه هزوال   ت،ز ه زج لت  تزحق ز

ز:2212-2211-2212ل   تزواتيهانزواهعتهبضزف ز  هزواب وسألزخالرزوا  وجزجس زوا يحاألزاب زيانز
 (: نتائج حساب ممشر الربحية )األرقام بالنسب المئوية(24الجدول رقم )

 اسم الشركة
 العائد عل  حقوق الملكية( ممشر الربحية )معدل

2010 2011 2012 
 6.53 10.71 11.59 السوريةالدولية للتأمين)آروب(

 8.74 8.98 10.62 -سورية-المشرق العربي للتأمين
 0.63 3.27 1.02 االتحاد التعاوني للتأمين

 9.55 9.07 6.19 -سورية-التأمين العربية
 9.57 10.57 8.03 السورية العربية للتأمين
 8.17 9.57 12.37 السورية الوطنية للتأمين
 1.96 7.59- 6.53 العقيلة للتامين التكافلي

 2.82 3.34 3.02 اإلسالمية السورية 
 

ز وا طجاددألزا تدديهانز واهلدد قزواع يدد زا تدديهانزأنزهؤلدد زوا يحاددألزا ددرزهددنزواسدد  األزواب ااددألز(24 قددجز)والددب رززايددان
واب ااددألزا تدديهانزواتدد زواسدد  األزخ شددألزز2212 ز2211فدد ز دد ه زز  اددهز دد نز ددنزهدد ز2212قددبزوجخيددضز دد جززا تدديهان
)أيزأنزز2212 دد جزز%401 اددتزحدد وا زز2212 د جزز%1104هددنزحدد وا ززولزحدد بز لزفاهدد زهؤلدد زوا يحاددألزوجخي لدزضوجخيد

ااد ضزز122ياجهد ز  جدتزتحقدقز دنز درزز2212ااد ضزسد  األز د جزز401ااد ضزسد  األز يحد لزقدب هزز122وال  ألزتحققز نز رز
زا تديهانز هد زجالحدظزو جخيد ضزواحد بزا هؤلد زادب زو تحد بزواتعد  ج ز،(2212 جااد ضزسد  األز دز1104سد  األز يحد لزقدب هز

،زياجهدد زو تيددعزهؤلدد زوا يحاددألزاددب ز2211 دد جزز%3022يعددبزأنز دد نزز%2043حاددثزي ددغزهؤلدد زوا يحاددألزز2212 دد جز
،ز سددل تز2212 دد جزز%4يعددبزأنز دد نزحدد وا زز%801  شددرز اددتزأ ثدد زهددنزز2212 دد جزز-سدد  األ-واتدديهانزواع ياددأل

يحاددألزيعددبزأنز دد نزهؤلدد زوا زز%1201 شددرز اددتزأ ثدد زهددنزز2211فدد زواهؤلدد ز دد جززو تي  دد لززا تدديهانز األزواع ياددألواسدد ز
،زفدد زحددانز%801اشددرز اددتزحدد وا زاز%1يهقددبو زز2212جددهز دد بزاالجخيدد ضز دد جز  زأز2212 دد جزز%9اددباه زحدد وا ز

حادثز شدرز ادتزز2211واهؤلد ز د جزقدبزتع لدتز جخيد ضزحد بزلدبولزفد ز د وززا تديهانزوات د ف  نزل  ألزواعقا ألزجلبزأ
تحسددنزيلدد رزه هدد  ز هدد ز دد نز  اددهز دد جزز2212أجددهز دد جزز  ز2212 دد جزز%401أنز دد نزأ ثدد زهددنز(زيعددبز2018%)

وإلسدالهاألزجسديا لز  دتزهؤلد زوا يحادألزادباه زواسد  األز،زفد زحدانزح فظدتز%2  شرزهؤل زوا يحاألز اتزحد وا زز2211
زوايت ضزواهب  سأل.زخالرز%3يح وا ز
ز
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 حساب ممشر الربحية لعينة البحث )الواحدة المستردمة هي الليرة السورية( نتائج :(23البياني رقم )الشكل 

ز

 االرتالف بين نسب الربحية لشركات التأمين السورية:
  وز د نز ادكزفاهد زحققتزلد   تزواتديهانزه لد مزواب وسدألزجسد ز يحادألزهخت يدألزخدالرزوايتد ضزواهب  سدأل،ز اهع فدألز

 ددبجز لدد بزفدد قزلدد   يزيددانزواتدد زتددج ز  دتززواعددبجزف لدداألزقهجدد زيدديل وةزتح اددرزواتيدد انزواد يزاختيدد زو خدتال زهعج ادد لز
زH0: X1=X2ززواع ئبضزال   تزواتيهانزواخ شألزف زس  األ.زوا يحاألجس ز

ز:%12 ايانزاج زوالب رزوات ا زجت ئجزتح ارزواتي انزاجس زوا يحاألز جبزهست  زب األز
 

ANOVA 
pro 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.878 2 5.439 .237 .791 
Within Groups 481.579 21 22.932   

Totalز 492.457 23    

ز
 جدددبز ددد وززواعدددبجز،زاهددد وزجقيدددرزف لددداأل%12  ددد زأ يددد زهدددنززSig=0.791جالحدددظزهدددنزوالدددب رزأ دددالهزأنزحادددثز

ف  قد لزهعج ادألزيدانزهت سدط تزلد   تزواتديهانزواهب  سدألز واههث دألزاجسد زوا يحادألزز زت لدبزهواهست  زهدنزواب ادأل،زأيزأجد
زفاه .
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 Solvency indexزثالثًا: ممشر المالءة:
اقشددبزيدد اهالةضزقددب ضزلدد   تزواتدديهانز  ددتزسددبوبزوات وه تهدد ز جددبزو سددتحق ق،ز تعددبزواهددالةضزواه ااددألزواسدد  زوادد يز

تددد وف زأشددد رز  فادددألزاه ولهدددألزو ات وهددد تزواه اادددألزواهت تيدددألز  دددتز ددد هزاقددد جز  ادددهزهسدددتقيرزواتددديهان،زحادددثزتقدددا زهدددب ز
والدد   ت،ز تعددبزحقدد قزواهسدد  هانزخددطزواددبف مزواخادد زوادد يزقددبزت لدديز ااددهزوالدد   تزاه ولهددألزو ات وهدد تزتلدد هزحه ددألز

ز.224وا ث ئقز  وز ل تزو حتا طا تزوايجاألز نزه ولهألزت كزو ات وه ت
ز221قألزوات ااأل: اه نزحس  زهؤل زواهالةضزهنزواعال

 100* ممشر المالءة= )االحتياطيات الفنية/ حقوق المساهمين(
ز.224%312 ت ابز  هزواجسيألز نزز ال زأن

 ا لدددتزاجددد زوالدددب رزواتددد ا زقددداجزو حتا طاددد تزوايجادددألز حقددد قزواهسددد  هانزواخ شدددألزيلددد   تزواتددديهانزواهب  سدددألز
ز:2212222-2211-2212اإ  وجز

 )األرقام بماليين الليرات السورية( االحتياطيات الفنية وحقوق المساهمين(: نتائج حساب 25الجدول رقم )
ز

 اسم الشركة
2010 2011 2012 

 ح وق الملكية االحتياييات الفنية ح وق الملكية االحتياييات الفنية ح وق الملكية االحتياييات الفنية

 1,278 1,568 1,261 1,430 1,186 1,297 السورية الدولية

 1,054 1,087 1,250 971 1,181 785 العربيالمشرق 

 1,043 363 1,038 356 1,004 327 االتحاد التعاوني

 1,305 847 1,278 744 1,227 629 التممي  العربية

 1,260 798 1,239 851 1,168 913 السورية العربية

 1,240 1,718 1,228 1,622 1,200 1,544 السورية الوينية

 1,908 1,317 1,881 872 2,158 869 الع يلة للتممي 

 1,047 966 1,058 490 1,082 488 السوريةاإلسالمية

جسدتع ضز،ز هد ز ي   ته بز  تزوالب رزواس يقزجيانزفاه زا  زلدب  لزآخد زا لدتزهؤلد زواهدالةضزاهد هزوالد   ت
زواب وسأل:فت ضزخالرززواهب  سألل   تزوايانزاهؤل زواهالةضزيانزاج زهق  جألزوا يزازواهخططزوايا ج 

 

 

                                                           
ز128 ز-2214- س األزه لستا -  األزو قتش بز-ل هعألزبهلقز-ط زوات زتتع ضزاه زل   تزواتيهانب  زهعابزواتيهانزواهح  زف زواحبزهنزواهخ ز-يط  ،زج  و204
ل هعدألزيجد زز-تط ا زواتح ارزواه ا زي اس اا زوا هاألزا تجيؤزي ا ه تزواه ااألزف زل   تزواتيهانز  تزواحا ضز)يد اتطياقز  دتزسد قزواتديهانزواهشد ي(ز- اب،زأي زي  ز221

ز32 ز-2212ز-هش ز-  األزواتل  ضز-س ا 
 22،ز 1881/1884،ز94-91واعببونزز-واه تيألزوا قهاألز-واتيهانهجل  وتزوال  ألزواهش األزإل  بضزز-قا  زواهالةضزواه ااألزال   تزواتيهانز-له ر،ز الرز224
 المصدر: القوائم المالية لشركات التأمين. 207
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 نتائج حساب ممشر المالءة )األرقام بالنسب المئوية( :(26الجدول رقم )

 اسم الشركة
 ممشر المالءة

2010 2011 2012 

 122.68 113.38 109.39 )آروب( السوريةالدولية للتأمين

 103.15 77.61 66.45 سورية-المشرق العربي للتأمين

 34.83 34.29 32.57 االتحاد التعاوني للتأمين

 64.86 58.23 51.28 -سورية-التأمين العربية

 63.30 68.68 78.18 السورية العربية للتأمين

 138.54 132.04 128.72 السورية الوطنية للتأمين

 69.03 46.36 40.27 مين التكافلياالعقيلة للت

 92.20 46.34 45.10 اإلسالمية السورية 

  دد زتعتيدد زجسدد زز%312ته ددكزجسدد زهددالةضزأقددرزهددنززواهب  سددألهددنزوالددب رزأ ددالهزجالحددظزأنزلهاددعزلدد   تزواتدديهانز
ههت  ضز اا ز ج كزي ات ا زأيزخط زهالةضزاهببزل   تزواتيهانزف زواس قزواس  األ،ز ا لتزاجد زواهخطدطزأبجد هزهؤلد ز

وايت ضزواهب  سدألز د نزأقدرززخالرالةضزالهاعزوال   تزواهالةضزاه هزوال   تزيا جا لزحاثزجالحظزهنزخالاهزأنزهؤل زواه
ألزا تدديهانز اددتزهخدد ط زهددالةضزهجخيلددأل،ز االحددظزو تيدد مزواهؤلدد زاددب ز ددرزهددنزوالدد  ألزوا طجاددزههدد زالددا ز%312هددنز

 اددتزت لددهز دد هزوالدد   تز اددتزوسددتثه  زأه واهدد زفدد ززو  تيدد مز والدد  ألزواسدد  األزواب ااددألزا تدديهانز)آ   (ز  يهدد زاعدد  ز دد و
   وتزأ زوستثه  وتزأخ  .واعق  ز

 نتائج حساب ممشر المالءة لشركات التأمين المدروسة )الوحدة المستردمة %( :(24الشكل البياني رقم )

ز
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 االرتالف بين نسب المالءة لشركات التأمين السورية:
 دد نز اددكز  وزفاهدد زحققددتزلدد   تزواتدديهانزوابوخ ددألزفدد زوايحددثزجسدد زهددالةضزهخت يددألزخددالرزفتدد ضزواب وسددأل،ز اهع فددألز

 ددبجز لدد بزفدد قزلدد   يزيددانزواعددبجزواتدد زتددج ز  دتززف لدداألزو خدتال زهعج ادد لزقهجدد زيدديل وةزتح اددرزواتيدد انزواد يزاختيدد 
زH0: X1=X2ززجس زواهالةضزواع ئبضزال   تزواتيهانزواخ شألزف زس  األ.

ز:%12 ايانزاج زوالب رزوات ا زجت ئجزتح ارزواتي انزاجس زواهالةضز جبزهست  زب األز
 

ANOVA 
sol 

 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1323.301 2 661.650 .558 .581 
Within Groups 24920.298 21 1186.681   

Total 26243.599 23    

 

 جدبز د وزواهسدت  زهدنززواعدبجزاد وزجقيدرزف لداألز%12  د زأ يد زهدنززSig=0.581هنزوالب رزأنزحاثزجالحظز
ز.فاه زواهالةضف  ق لزهعج األزيانزهت سط تزل   تزواتيهانزواهب  سألز واههث ألزاجس زز زت لبزهأيزأجزواب األ،

ز  
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 الثالثلمبحث اا
 الصعوبات التي تعترض قطاع التأمين في سورية

The difficulties faced by the insurance sector in Syria 

قطدد مزواتدديهانزاهثددرزواشددب زا  لددعزو قتشدد بيزواعدد جزفدد زأيزي ددب،زفددالزاه ددنز لدد بزتدديهانزه ب دد زفدد زي ددبزز ن ز
ق دقز ت قد زيدانزأ سد طز لد وئتز وسدعألزبوخدرزواهلتهدعزتلد هزز فد زسد  األز جد كاع ج زهنزهل التزوقتش باألزأس سداأل،ز

هشب ز د وزواق دقزخشد ئ زواهلتهدعزواسد  ي،زه زاه نزأنزاق جزيهز  وزواقط مزيشاغتهزوالبابضزف زواه ح ألزواق بهأل،ز ز
حدبز وتهد زتعتيد ز  د زيزهد زواتجيدؤزيهسدت  زوابوةزواهجتظد اه دنزهدنزخالازوات زاتجزو ته ب  ز  بضز هؤلد وتز و  تي  وت

ز208،ز أ جز  هزواشع ي ت:ه ولهته زهنشع ي تز يبز
زتتهثرزف : A general difficulties :صعوبات عامة -أ

 )غياب الثقافة التأمينية(:قصور الوعي التأميني  -1
أ ددجزهع قدد تزشددج  ألزواتدديهانزواع ياددألزيلدد رز دد جز اددا زفدد زسدد  األزفحسدد ،ززهددنقشد  زوادد   زواتدديهاج زاعددبزز ن ز

يسدددي زو تيددد  زشدددج  ألزواتددديهانززانزبوخدددرزوقتشددد با تزواهلتهدددعزلدددعايألحادددثز زتددد ورزوا هادددألزواجسدددياألزاشدددج  ألزواتددديه
خددبه تزواتدديهانزتعتيدد زخددبه تزهؤل ددألز هدد زتعتهددبززفدد وب،زي إللدد فألز اددتزأن زشددج  ألزهله اددألزفجادد لز لدد  ا لزا  ثادد زهددنزوا

هز ب وكزوايد بزا هخد ط زواتد زاتعد ضزاهد ز  تزو حته ااألز  زأجهد زقدبزتتحقدقز قدبز زتتحقدق،ز اعد  زواد   زواتديهاج زييج د
تلد تزاتغطادألزواخسد ئ زواتد زف زحا تهز ح لتهزا حه األزواتيهاجاألزوات زت ف   زل   تزواتيهانزهنزخالرزه زتقبههزهدنزهج

حاثزاقتل زوا   زواتيهاج زأنزاب كزواي بزأنزواتيهانز  زأجسد ز سدا ألزاه ولهدألززاتع ضزاه زف زههت   تهز حا ته،قبز
واخط  زواهحاطألزيحا تهز ههت   تهز  اكزيتحهرزت  يألزق ا دألز  ل دألزيدب لزهدنزه ولهدألزخطد ز زاعد  زحدب بهزأ زهدبوه،ز

ز ا له دألزز ادتزواتديهاج ز اعد بزلدع زواد   ،ز228كزادتجزهدنزخدالرزجظد جزتعد  ج زايادبزوافد وبز واهلتهدع وقتج مزواي بزيين 
زتزواتد زتح دجزو تلد هزجحد زو بخد  ز وا  يد تزواتد زاحد  طياعدألزوافد وبزهدنزحادثزواعد بوواهتع قألزيزهنزواع وهرزأ هه 

زاعتهددب نز  اهدد زفدد زجظدد تهجزا تدديهان،زأ زواهيدد  اجزواتدد زهثددرزواحيدد ظز  ددتزهسددت  زهعالددألزهعددان  ددتزتحقاقهدد ززوافدد وب
ز تيثا زواهعتقبوتزواباجاألز  تزه زاتخ  جهزهنزه وق .

ف د ضز دنزأبجدتزادا زادباهجززفد وبهدنزوافقسدجزهله  ألزهدنزواهؤلد وتزواسد ياألزز قبزجتجز نزقش  زوا   زواتيهاج 
ددز ا لددبواتدديهان،ز ددأالددز،ز  جدد كيح لددألزا تدديهانزهزاددا تقددبزأج دداعزنهل وادديعضزواتدديهانزاخدد ا زواددبان،ز هدد  ورززنزاعتقددبزأن ز لزهل
ز.تزواسا  وتزهثاللزاليهزوال ايألواتيهانز  زأن ززوايعضزوآلخ ه زاعتقبز ز واتيهانزنزواقه  ثهألزليه لزيازاعتقبزأن ز

                                                           
 .2007 -دمشق -إعداد المركز اادتصادي السوري -تقرير خاص عن التأمين في سورية بعنوان"التأمين في سورية بين الوادع وآفاق المستقبل"208
 .4ص -2011 -جامعة فرحات عباس -أمين التكافلي والتأمين التقليديندو  حول متسسات الت -رزيق، كمال209
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ز سدداخ قزشددع ي تزحقاقاددألزأهدد جزفهدد ززيسدداطألزأهدد جزلدد   تزواتدديهانزاددا زهلدد بز قيددألزوادد   زواتدديهاج زقشدد   ن 
 وزواقطددد م،ز هددد زاحه هددد زالع هددد زيح لدددألز ادددتزو جتظددد  ز يهددد زاسدددج وتزاتسدددتطاعزت  ادددألزواهلتهدددعزحددد رزأ هادددألز ددد ه هددد ز

سددد وةز دددنزط ادددقزوإل دددالجزواه ئددد زأ زواهسددده مزأ ززت  الادددأل دددنزط ادددقزواقاددد جزيحهدددالتزهزوات  ادددألز ددد جلددد زهسدددؤ ااألز
 زواتدديهاج زحتددتزاشدديتزواتدديهانزسدد عألز،زف اددب  ز جدد ز  ددتزلدد   تزواتدديهانزواتدد زالدد زأنزتعهدرز  ددتزجلدد زوادد  واهقد  ة

أالد لزفد زجلد زواد   زواتديهاج زهدنزواب ادألز ز ج زب زز  زجغيرهط  يألزيياح  ز ي زت لاتزب  هز ف وئبهزا ي بز ا هلتهع،ز
وزهدد ز ،ز  ددخددالرز ددبضزقجدد وتزأ ههدد زوات سددعزفدد زتددب ا زواتدديهانزفدد زوال هعدد تز  يهدد زفدد زواه وحددرزواتدد زتسدديقزوال هعددأل

زهنزهسؤ ااألز  ز  ول زجل زوا   زواتيهاج زن زيي رزابفعج ز اتزواق زهان.يواب األز ل   تزوات ر 
 ضعف الدرل الفردي: -2

ت دكزواتد زتد  ززخ شدأللززادب زلد احألز وسدعألزهدنزواهلتهدع ل  ألز  تز  األزهنزوا هادألهلع زوابخرزواي بيزز ن ز
 هع الدألز د هز،زأهد جزجيقد تزواحاد ضزواهخت يدألزهد ف زواتيهانزج   لزهدنزواجيقد تزواث ج ادألز وات فاهادألزواتد زاه دنزو سدتغج ةز ج

سا سدددألزقلددداألزهدددنزوختشددد  زواقددد ئهانز  دددتزواز وادددبخرز دددهسدددياألززواهلددد  ألزااسدددتزيددد اه زواسدددهرز  دددتزو تيددد  زأن ز
جهد زقدبززواحرزانزا د نزفد زوالدرزواقشدا زفين ززاكا قلاألزتتل يكزفاه زواسي  ز تتج م،زز  ،ز زواب األو قتش باألزف ز  و 
هددنزت ياددألزهتط ي تددهزواهعالدداألزسدد  يز  ددتزسدد األزهعاجددألزته جددهزسددج وتزحتددتزاشدديتزبخددرزواهدد وطنزوا ددبضززاتط دد زواهدد 

زاات لهزيعب  ز اتزل   ضزواتيهان.وال   األزهنزهي رز هس نز اي  ز
ز:آلية استثمار أموال شركات التأمين -3

واتد زتلدهب  زسد  األزأهد ورزلد   تزواتديهانزخ شدألزفد زظدرزوا هدألزسدتثه  ز  تز وسدعألز ت لبزف زس  األزهلد 
يددبزهددنز لدد بزآااددألزادد وز  ززواتدد ز دد زأالدد لزيددب    زت ولددهزشددع يألزفدد زوسددتثه  ز دد هزواهدد ورزواهشدد   ي سددتثج ةززواادد ج

 دددببزلددد   ته زهحددب بز  ددد اكزوإلقيددد رززأن ززفددد زبهلددقز   ززسدد قزوا  وقزواه اادددأل   دددجزوجطدددالقزز، سددتثه  ز ددد هزواهدد ور
ز.  اه 

 ات:النقص في البيانات واإلحصاء -4
حلددجز دد هززشددغ اعددبضزأسددي  زأ ههدد ز اعدد بز اددكزوإلحشدد ةوتزهانزهددنزجقدد زفدد زوايا جدد تز زيتزواتدد تعدد ج زلدد  

 هي  ض.ه ح ألزه  واتزف زس قزواتيهانزواس  األززأن زز  تزو تي   حبوثته ززوال   ت
 :نقص الربرات والكوادر الفنية -5

تعدددببضزهدددنزجقددد ز ياددد زفددد زواخيددد وتز وا ددد وب زواهؤ  دددألزا قاددد جزي ظ ئيهددد زواهزألهانزفددد زسددد  ايتعددد ج زلددد   تزواتددد
هانزب نزتشد  ز ولدتزاهد زتحت لدهزهدنزيحاثزتل  تزل   تزواتد،ز(...ط اي تتس األزواهوإلجت ل،زو  تت  ،زز)واتسعا ،

حادثزأنزوا د وب زواهؤ  دألز نز  جدتزه لد بضزادنزتعهدرزفد زظدرزز  وب زهؤ  ألز ب نزب وسألزهب زت ولبزهثدرز د هزوا د وب 
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 اددرزا قادد جزيهدد هزوا ظدد ئ ز ادد زواهسددت  زواهط دد  زهددنزواتددب ا ز واتيز هدد زأن ززهسددت  زهددجخيضزهددنزوا  وتدد ز واددبخر،
ز.هت ف 

سدد  األ،ز أ ددجز دد هززتلددهب  جلدديتزفدد زظددرزوا هددألزواتدد ز Special difficultiesزصككعوبات راصككة: -ب
 ه زا  : واشع ي ت

شع يألز   بضزواتيهان:زيبةزهعادبيزواتديهانزفد زظدرزوا هدألزي  جسدح  زهدنزواسد قزواسد  األزا تديهانزأيز (1
 قدد زواتع هددرزهددعزلدد   تزواتدديهانزواسدد  األزجتالددألزواعق يدد تزواهي  لددألز  ددتزسدد  األزهددنزقيددرزوإلتحدد بز

اهادألزإل د بضزواتديهانزوا  ي ز أه ا  ز  ا  ه ،ز تق جزح اا لزل   تزواتيهانزي إل  بضز جبزلد  ألزواثقدألزواع 
TRUST-REجددبزلدد  ألزز  GICزأنزأسددع  زوإل دد بضزه تيعددألز هدد زا لددبزلدد  طزق سدداألزفدد زيعددضزز  

 تي قاددد تز  ددد بضزواتددديهان،زي إللددد فألزا شدددع يألزفددد زتلبادددبزوتي قاددد تز  ددد بضزواتددديهان،ز  ددد وزادددجع  ز  دددتز
 واهؤهنزاهجزهنزخالرزو تي مزأقس طزواتيهان،ز ه زاحبزهنزقب ضزوال   تز  تزوات سعزف زأ ه اه .

جزواددب   :زأثدد زت ولددعزسددع زشدد  زوا ادد ضزأهدد جزواددب   زسدد ي لز  ددتزقطدد مزتق دد زسددع زشدد  زوا ادد ضزأهدد  (2
واتدديهانزخ شددألزأنز جدد كزوات وهدد تزا هدد ب انزالدد زبفعهدد زيدد اقطعزوالجيدد ،ز فدد ز دد وزواخشدد  زتقدد جز
وال   تزيي  بضزواتسعا ز  فعهزيه زاتالةجزهعزواتلخجزوا يزاحبث،زحاثزأنزيد ا  جزهدنز د نزلد   تز

 لته  األز  زأجه زف ز وتزوا قتز  زل   تزوقتش باأل.واتيهانزتقبجزخبهألزو
اتزسد  األ:زأثد ز ادكزيلد رز ياد ز  دتز ه  جادألزلد   تزواتديهانزي   تتد  ز (3 شع يألزتح ارزواه ورزهنز و 

ييعضزواخط  ،زحاثزأنزايعضزواخط  زوا يا ضز وات زتي قزقب ضزوال  ألز  دتزوسدتاع يه زالد ز لد بز
 ي ات ا زتح ارزأقسد طزوإل د بضز اادهزيد اقطعزوالجيد ز ي اهق يدرزوسدتالجزز هعابزا تيهانزااه نزو  تت  زيه

 واتع ال تزهجهزي اقطعزوالجي ز جبز ق مزواخط زواهؤهنزهجه.
و تيدد مزأخطدد  زيعددضزواهجتلدد تز ي اتدد ا زو تيدد مزأسددع    ز اددتزواحددبزوادد يزوختيددتزيددهزهددنزواسدد قزهتددرزز (4

يعدددضزواهجتلددد تزواتيهاجادددألزادددجزت تيدددعزأسدددع    زهثدددرزا دددنزهدددنزوالدددبا زي اددد   ز جددد زأنززواتددديهانزوا  و ددد ،
 أس س زاعبجزو تي مزقسطه.واتيهانزوإلا وه زا سا  وتز وا يزاع  ز ل بهزف زواس قزيل رز

وجخيد ضزيادعز ثد ئقزواتديهانزيسدي زو تيد مزأسدع    ،زحادثزو تيعدتزواقسد طزجتالدألزو تيد مزأسدع  زواهد وبز (1
 واغادد  زهثددرزتدديهانزواسددا  وتزوالدد هر،ز ههدد زسدد  جزفدد زهثددرزواتدديهانزواشددح زأ زو تيدد مزقطددعزواتيددبارز

وجخي ضزياعز ث ئقزتيهانزواسا  وتزوال هرزيل رزأس سد ز د زت قد زقد ضزلد وةزواسدا  وتزادب زواعبادبز
 هنزواهش   زف زس  األ.
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تلهبهزس  األزواا جزقبزأث زيل رز يا ز  دتز د وزواجد مزهدنزواتديهان،ززفاه زاخ زواتيهانزواشح :ز نزه  (4
بونزوا ثادد زهددنزأشددج  زواددب وةزفدد زواسدد قزواسدد  األز هدد زأنزو  تيدد مزوا يادد زفدد زأسددع  زواددب وةزفقددبزتددجزفقدد

 و تي مزأسع  زواخبه تزواطياألز ت ق زهع هرزواب األز نزواعهرزلعدرزواعبادبزهدنزواهد وضزاخد لزهدنز
فدد ززجطدد قزواتغطاددألزواتيهاجاددأل،ز هدد زأنزخدد  لزيعددضزهقددبه زواخبهددألزواطياددألزهددنزوالددي ألزواطياددألز واتيدد  ت

ظ   ز هرزوايعضزوآلخ زيانزوا ا  ز واهبنزي إللد فألزاخد  لز دببز ياد زهدنزواهلد ف زهدنزواخبهدألز
 ف ز ثا زهنزواهج طقزأب ز اتزلع زل بضزواخبهألزواهؤبوضز  بجز لتزواهؤهنزاه.

 نزقطددد مزواتددديهانزجلدددطزفددد زوا ثاددد زهدددنزواي دددبونزواتددد زتع لدددتزا هددد تزحادددثزأقيدددرزه وطجددد ز ددد هزواي دددبونز  دددتز
ان،ز  زأجددهزفدد زسدد  األزحددبثزواع دد ز  اددكزاسددييانزأس سدداانز هدد زق ددألزوادد   زواتدديهاج ز لددع زواح اددألزو قتشدد باألزواتدديه

 اهعظجزواه وطجان.
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 The results النتائج:
ا عدد زواتدديهانزب  ولز  هدد لز حا ادد لزفدد زواحادد ضزو قتشدد باألز و لته  اددألزاهدد زاددهزهددنزأثدد ز دد جز  ددتزأهددنز وسددتق و ز -1

حادد ضزوافدد وبز ههت  دد تهج،ز هدد زاعددبزهددنزأ ددجز سدد ئرزو بخدد  ز تلهاددعزواهددبخ وتزوا طجاددألز ي اتدد ا ز فددعزهعددبرز
حد زو سدتثه  ،ز جظد ولزا لدبرزواح شدرزواجه زو قتش بيز خ قزفد  ز هدرز ثاد ضز جدبزت لادهز د هزواهدبخ وتزج

ظهد ز،زهنزحاثزهخ ايتهزاح  جزوال اعألزوإلسالهاألزأ ز بجزهخ ايتهزاهد زاتيهانزواتل  يح رزل و زأ زتح اجزو
حادثزأل  تدهزلهادعزواهائد تزوالد  األز واهلد هعزوايقهادأل،زز يبارزل   زا تيهانزواتل  يز واد يزواتيهانزوات  ف  

  دجزاهدبف نز ادتزوات  فدرززتلد    لزهدؤه نزاهدجزبفعد وزأهد واهجزأنزوا ل ةزوازف واتيهانز  وزواج مزهنزف  ضزت هنز
 .ج واتع  نزفاه زياجه

ت لدبزفد  قزل   ادألزيدانز درزهددنزواجظد هانزوات د ف  ز واتلد  يزخ شدألزهددنزحادثزوالد رزحادثزأنزواهدؤهنز دد ز -2
واتديهانزواتلد  ي،ز هد زأنزواجظد جزوات د ف  زجيسهزواهؤهنزاهزف زواجظ جزوات  ف  زياجه ز زت لبز  هزواخ شاألزفد ز

اهدب زواتديهانزوات د ف  ز ادتزتقدباجزا ت جزييح  جزوال اعألزوإلسالهاألز  زا لبز د وزو اتد وجزفد زواجظد جزواتلد  ي،ز ز
واخددبه تزواتدد زاقددبهه زواتدديهانزواتلدد  يز ا ددنزيط اقددألزت  ف اددألزلدد  األزخ ااددألزهددنزوالدد  زواهيسددبزا عقددبز وا يدد ز

وات ز د زقسدطزواتديهانزفد زواتديهانز ز  اكزهنزخالرزتقباجزواهؤهنزاهزولت و  تزز،تز واليه ت س ئ زواهحظ  و
واهحيظدألزواتيهاجادألزالد  ألزوات  فدرز هجهد زتدبفعزواتع الد تزا هدؤهنزاهدجز جدبز  هزو لدت و  تزتل رز زز،واتل  ي

 رزواتدديهانز وسددتثه  زبو ضزأ هدد أهدد زب  زلدد  ألزواتدديهانزوات دد ف  زفاقتشدد ز  ددتزز،حددب ثزوالدد  ز  قدد مزواخسدد  ض
يهد زات وفدقزهدعزوالد اعألزوإلسدالهاأل،ز   دجز ادكزف دجزالدبزواي حدثزف  قد لززواه ورزواه ل بضزف زواهحيظألزواتيهاجاأل

ل   األزف زأبوةز رزهنزلد   تزواتديهانزواتلد  يز لد   تزواتديهانزوات د ف  زواع ه دألزفد زواسد قزواسد  األزواتد ز
،زحاثزتق جزل   تزواتديهانزوات د ف  ز TRUST RE زGICاألزهترزتعابزواتيهانزف زل   تز   بضز ا زت  ف 

ي جدد هجزواحددجزيتسدد اقزواخددبه تزواتدد زتقددبهه زهسددتيابضزهددنزأجهدد زلدد   تزت تدد جزي الدد اعألزوإلسددالهاأل،ز تقددباهه زا
وال اعألزوإلسدالهاأل،ز  هد لزأنزلد   تزواتديهانزواتلد  يزتقد جزز واعه ضزلهنز ثاقألزتيهانزواسي ز  اكزته لا لزهع

 ي اتيهانز  تزوالخ  زوا انزا اب نزواحجز واعه ضزلهنز ث ئقزواسي زاباه .
قطعتزس قزواتيهانزواس  األزل ط لز  ه لزف ز ل وةزو شالح تز تشدحاتزواقطد مزواتديهاج ز هلد  وضزهتط يد تز -3

يعددبزأنز دد نز دد وزواقطدد مزح دد ولز زبخدد رزوالدد   تزواخ شددألزا سدد قز،زتهثددرزيلدد رزأس سدد زفدد واتحدد  و جيتدد  ز
،ز  زأنزبخ رزلد   تزواتديهانزوات د ف  ز ادتزواسد قزادجز  تزواب األزهنزخالرزواهؤسسألزواع هألزواس  األزا تيهان

 اخ قزو تل  زاخبه تزلبابضزاجزتقبهه زل   تزواتيهانزواتل  يزواخ شأل.
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فد زسد  األزأ ههد ز دبجزجهد زواد   زواتديهاج ز ادتزوآلنزز مزواتديهاج ه ز واتز ج كزشع ي تز ثا ضزتعت ضزواقطد -4
تحددد رزب نزلهددد بزواتددد ز،زي إللددد فألز ادددتزواتحدددبا تزو سدددت وتالاألز لدددع زوادددبخرزوايددد بيزي الددد رزواهط ددد  

واقدد ئهانزاتطدد ا زشددج  ألزواتدديهانزوات دد ف  زجظدد ولزانزواي دد ضزيحددبز وتهدد ز زتدد ورزحباثددألزتشدد  مزهددنزألددرزتع ادد ز
 اتزل جد زأنزهعظدجزهشد ب زواتديهانزوات د ف  ز  ل  دهزقدبزتدجزجق هد ز دنززواس قزواس  األ،لب  زف ز ت ثا زت و

زشددج  ألتزوسددتثه  األزخالقددألزا جهدد ضزيواح لددألزواه حددألز اددتزويت دد  زهه  سدد زههدد زاخ ددقشدداغزواتدديهانزواتق اددبيز
 واتيهانزوات  ف  .

شددألزفاهدد زاتع ددقزيي دد بضزواتدديهانزحاددثزتدديث زواقطدد مزواتدديهاج زهددنزلدد وةزواعق يدد تزواهي  لددألز  ددتزسدد  األ،زخ  -1
أحلهددتزلدد   تزوإل دد بضزفدد زواسدد وقزوا  ياددألز ددنزتلباددبزو تي قادد تزواخ شددألزيي دد بضزواتدديهانزهددعزوالدد   تز

 واهح األ.
أقسدد طز تع الدد تزواتدديهانزوات دد ف  زلددئا ألزهق  جددألزييقسدد طز تع الدد تزواتدديهانزواتلدد  ي،زحاددثزي غددتزجسدديألز -4

هددنزأقسدد طزواسدد قزوا  اددألزز%12أقددرزهددنزز2213 ز2212ا ددرزهددنز دد ه زأقسدد طزلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  ز
اقسدد طزلدد   تزواتدديهانزواتلدد  ي،ز هدد زي غددتزجسدديألزتع الدد تزلدد   تزواتدديهانزوات دد ف  زز%82هق يددرزحدد وا ز

اتع الددد تزلددد   تزواتددديهانزواتلددد  يزز%82هدددنزتع الددد تزواسددد قزوا  ادددألزهق يدددرزأ ثددد زهدددنزز%9أقدددرزهدددنز
 واتيهانزوات  ف  ز زاعبزهج فس لزق ا لزا تيهانزواتل  يزف زس  األزحتتزوآلن.ز،ز   اهزفين ز2212واخ شألز  جز

لدد   تزواتدديهانزاعدد  زأ ددجزأسددي  زتدد لاتزوا يددألزا تدديهانزواتلدد  يز  ددتزواتدديهانزوات دد ف  زفدد زسدد  األزهحب باددألز -2
 د تانزفد  مزلد  ز،ز لدع زوجتا تديهانزوات  ف  زيل  تانزفقطز ه زواعقا ألزا تديهانزوات د ف  ز واسد  األزوإلسدالهاأل

ف  ز  دتزهح فظد تزبهلدقز ح د زحادثزتقتشد زفد  مزواعقا دألزا تديهانزوات د وال  تانزفد زواهح فظد تزواسد  األز
فدد زحددانزأنزفدد  مزواسدد  األزوإلسددالهاألزا تدديهانزتهتددبز اددتزهح فظدد تزبهلددقز ح دد ز ط طدد  ز حهدد زز حهدد ه
 ي ات ا زا  نزجط قزخبه ته زأ سع.،زياجه زجلبزأنزل   تزواتيهانزواتل  يزتهتبز اتز رزواهح فظ تز زفقط

 واه ا زوات زت و  زخش شاألزجل طزواتيهانزف زتقااجزوابوةز اتزواجق طزوات ااأل:تح ارزواجس زتلا ز -9
واع ه ددألزفدد زسدد  األززواتلدد  يز وات دد ف  ز اددتزأنزلدد   تزواتدديهانخددالرزفتدد ضزواب وسددألزتلددا زجسدد زواسددا األز -أ

خدالرز واهتع قدألزي اتع الد ت،زحادثزتيدانزهدنززي ات وه تهد زواه اادألتحتيظزيجس زسا األزلابضز   فادألزا  فد ةز
واعددد بضز ادددتزيا جددد تزواقددد وئجزواه اادددألزالددد   تزواتددديهانزواهب  سدددألزأنزلددد   تزواتددديهانزواسددد  األزتعتهدددبزفددد ز

األزقشددا ضزألزيجسدديألز يادد ضز  ددتزوا بوئددعزواهشدد فه ل بوتهدد زواهتبو اددألزواتدد زتددبخرزفدد زحسدد  زهؤلدد زواسددا ا
فددينزهخدد ط زواسددا األزاددباه زهجخيلددأل،زي سددتثج ةزواسدد  األزوا طجاددألزواتدد ززألزواع ااددألزادد اكوالددرز وتزواقاهدد

  دد زهعددبرزتددبو رزهددجخيض،ز  دد اكزواهدد زاددب زوالدد  ألز2212هدد ضز دد جزز1042حققددتزهعددبرزتددبو رزي ددغز
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هدد ض،ز  هدد لزأنزهعددبرزواتددبو رزواهعادد  يز1038واسدد  األزواب ااددألز واتدد زحققددتزهعددبرزتددبو رز ادد زهقيدد رزي ددغز
(زهددد ض،ز هددد زأنزقدددب ضزوالدد   تز  دددتزسدددبوبزو ات وهددد تزواهسددتحقألزفددد زه و ادددب  ز)هؤلددد زواسدددا األ(ز2 دد ز)

   جتزتتج ق زي سته و زخالرزفت ضزواب وسأل.
واتلدد  يز وات دد ف  زفدد زواسدد قزواسدد  األزأ ي حدد لزلددعايألزتددبرز  ددتز ددبجزت ظادد ززحققددتزلدد   تزواتدديهان - 

ت ددكزتيددانزاددب زواعدد بضزا قدد وئجزواه ااددألزا لدد   تزأنزلدد   تزواتدديهانزاه واهدد زيطدد قزوسددتثه  األزلاددبضزحاددثز
 دد ززفقددبز  جددتزأقددرزوالدد   تز يحاددألز،وا يدد  زج تلددألزيهعظههدد زهددنزوا بوئددعزواهشدد فاألز وتزواقاهددألزواع ااددأل

ا اهدددد زواعقا ددددألزا تدددديهانزوات دددد ف  زيهعددددبرز  ئددددبزز%2043واتعدددد  ج زا تدددديهانزيهعددددبرز  ئددددبززلدددد  ألزو تحدددد ب
ز%8011سد  األز ي دغز-ي زهعبرز  ئبزحققتهزل  ألزواتديهانزواع يادأل،زف زحانزأنزأ 2212  جزز1،84%
 .2212  جز

تتشد زيهد ه زهدالةضزواع ه دألزفد زسد  األززأنزل   تزواتديهانزواتلد  يز وات د ف   اتزتلا زجس زواهالةضز -ت
 .لابزالهنزه ولهألزخط زوايلرزي ست بوبزل ةزهنزأه واه زواهستثه ض

 ز ددرزهددنزواتدديهانزواتلدد  يز واتدديهانزوات دد ف  زفدد زواسدد قز ددبجز لدد بزفدد  قزهعج اددألزيددانزجسدد زواسددا األزفدد -ث
ز لزف  قددواسدد  األزا تدديهان،ز  دد اكزواهدد زا ددرزهددنزجسدد زوا يحاددألز جسدد زواهددالةض،زههدد زاع دد ز ددبجز لدد بز

 .ل   األزيانزأبوةز هرز رزهنزواتيهانزواتل  يز واتيهانزوات  ف  زف زس قزواتيهانزواس  األ
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 The Recommendations التوصيات:
زهه زسيقزخ شج ز اتز بضزت شا تزتتهثرزف :

 فاه زاخ ز رزهنزواتيهانزواتل  يز واتيهانزوات  ف  .زتحباثزواتل اع تزواخ شألزييله ضزوا ق يألز وإلل و  -1
يهددد زاتج سددد زهدددعززادددب ز دددرزهدددنزلددد   تزواتددديهانزواتلددد  يز لددد   تزواتددديهانزوات ددد ف  زوايددد وهجزواتيهاجادددألتج ادددعز -2

  ت ساعزهظ ألزواتغطاألزواتيهاجاألزاتلجزأ ي زل احألزهنزواهسته  ان.زوحتا ل تز هتط ي تزواس ق
وا د وب زواع ه ددألزفد زواقطدد مزواتديهاج زأ  باهادد لز ههجاد لز  ددتزجحد زا يدد زح لد تزواسدد قز تجهاتهد زاال تقدد ةززتي ادر -3

  اتزهست  زواتط  وتزوإلق اهاألز واب ااألز واتجساقزهعزواهع  بزواع اهاألزيه وزواخش  .
،ز واخد زي   تيد  زأ هادألزوات  اد ز ا بضزوا   زيثق فألزواتيهانزاله نزجه زهتقبجزفد زقطد مزواتديهانواعهرز  تز -4

ز   وادز دبجزأجدهز  وزت وفدقز لد بحادثزز،اتيهانزوات  ف  زهنزحاثزواقب ضز  تزوا ا لز ادتزواسد قزواسد  األ  تزو
اهجتلدددد تزاسددددي  زتتع ددددقز دددد   ز ددددنز دددد هزوهددددعزيي هاددددألزواهجتلدددد تزواتيهاجاددددألزواهخت يددددألزيلدددد رز دددد جززوا  هددددر

 .بيز اتزتخ  زهسته زف زواس قؤزازي اتحيظ تزوال  األزفه وزقب
   يه زف زواه وحرزقيرزوال هعاأل.زف زوال هع تزيلج حاهزواتل  يز وات  ف  زهانيتب ا زواتوات سعزف ز -1
و  تهدد جزيتددب ا ز سددط ةزواتدديهانز  ددتزأسدد اا زتسدد اقزواتدديهانزوات دد ف  زجظدد ولزاحبوثتدده،زحاددثزاه ددنزاهادد وتز -4

 يد ئضزواهحقدقزاواهدؤهنزهلد   ألز زز،واتيهانزوات  ف  زخ شألزفد زوايشدرزيدانزواهسد  هانز حه دألز ثد ئقزواتديهان
اددد ضزهدددنزهخت ددد زأطاددد  زأنزتلددد  زلددد احألز يز،هدددنزلددد وةز ه اددد تزواتددديهانز وسدددتثه  وتزحسددد  زواهلدددت  ان

،زحادثزأنز د هزواهاد وتزهدنزلديجه زال وةزهجتل تزتيهانزت  ف األواهلتهعز) نز  جتز سالهاألزأ ز ا ز سالهاأل(ز
زهعزواهس  هان.زينزا  ج وزل   ةزحقاقانيتاتزواي شألزاحه ألز ث ئقزواتيهانزتزأن

واتدديهانزوات دد ف  زواهتقبهددألززواتلدد  يز أسدد وقسدد وقزواتدديهانزواهسددته ز  ددتز ددرزلباددبزفدد زتلدد اع تزأو طددالمز -2
و سددتي بضزهددنزخيدد وتز تلدد   زواددب رزا  قدد  ز  ددتزواقدد وجانز والدد ويطزواتدد زتح ددجزواتدديهانزوات دد ف  ز زز  اهادد ل،

تههاددبولز ستشددبو زواتلددد اع تز واقدد وجانزواخ شدددألزي اتدديهانزوات دد ف  ،ز تلدددهانزواقدد وجانزواه اادددألزق و ددبزتطيادددقز
 سياألزا ت  فر.واتيهانزوات  ف  ز واهع اا زواهح 

واعهرز  تزفتتزف  مزال   تزواتيهانزخ شألزل   تزواتيهانزوات  ف  زف ز  فدألزواهح فظد ت،زحادثزأنزواتهدببز -9
 والغ وف زاهزب  ز يا زف زواقب ضز  تز ا بضزواحشألزواس قاألزا ل  أل.

ات ظادد ززالدد ز  ددتزلدد   تزواتدديهانزواتلدد  يز وات دد ف  زوايحددثز ددنزقجدد وتزوسددتثه  األزلباددبضز وتزهدد ب بزلاددب -8
 أه واه زفاه ز و ستي بضزهنزواي ئضز تحقاقزوا ي  ز ي ات ا زواهس  هألزف زبفعز ل ألزواتجهاألز اتزواه ج.
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تلدلاعزوات  هددرز واتعدد  نزيدانزلدد   تزواتدديهانزواتلدد  يز وات د ف  زواع ه ددألزفدد زواسدد قزواسد  األزهددنزألددرز فددعز -12
 هعبرزجه ز  هزواس ق.

الدي فاألز تطيادقزهيد بتزواح  هدألز د زتسدتطاعز د هزوالد   تزوايقد ةزفد زل   ضز ا وجزل   تزواتيهانزي ا بضزو -11
 ل ةزوجيت  زواس ق،ز ل   ضز ل بزجظ جزو ستثه  ز واح  هألزواخ شألزي اتيهانزوات  ف  .

أنزتسته ز ائألزوإلل و ز  تزواتيهانز و تحد بزواسد  يزالد   تزواتديهانزيعقدبزه تقدتزبهلدقزواتديهاج زسدج ا لز -12
 تزتط ا زواس قزواتيهاج زف زس  األ.يي تي  هز حب زأب و

هنزوال   يز ل بزج   زواتيهانز)واتل  يز وات  ف  (زلجي لز اتزلجد زفد زواسد قزواسد  األزانزهدنزلدينز ادكز -13
  ت ساعز ا بضزحلجزواقس طزواتيهاجاألز ي ز ل وكزل وئتزواهلتهعز  فألزف زواهجتجزواتيهاج .
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 The Supplements المالحق:

:السيولة فيما يتعلق بممشر  SPSS  مررجات  
ONEWAY liq BY year 

 
Oneway 

 
 

 

ANOVA 

liq   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .524 2 .262 1.834 .185 

Within Groups 3.001 21 .143   

Total 3.526 23    

 

مررجات  SPSS الربحية: فيما يتعلق بممشر   
ONEWAY pro BY year 

     

 
Oneway 

 
 

 

ANOVA 

pro   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.878 2 5.439 .237 .791 

Within Groups 481.579 21 22.932   

Total 492.457 23    
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المالءة: فيما يتعلق بممشر  SPSS  مررجات  
 

ONEWAY sol BY year 

   

 
Oneway 

 

 

ANOVA 

sol   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1323.301 2 661.650 .558 .581 

Within Groups 24920.298 21 1186.681   

Total 26243.599 23    

 
 

 

 

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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 بيانات غير منشورة(  -)هيئة اإلشراف عل  التأمين حسب الفروع 2008ع أقساط التأمين لد  الشركات لعام توز (: 1لجدول رقم )ا

 واح اق واسي  واسا  وت واشح  واهجبس  اطا ونو جقرزيل ئع حا ضز2008
واهسؤ اا تز واح وبثز

 هله مزواقس طزا رزل  أل واع هأل

 واع هألزواس  األزا تيهان
35,972,814 533,876,427 139,807,820 221,683,929 2,508,422 3,048,850,177 1,641,190 1,224,923,585 243,127,470 5,452,391,834 

23.75% 42.21% 100% 38.31% 0.63% 38.68% 3.29% 72.99% 66.99% 43.61% 

 وا طجاألزا تيهان
18,920,543 56,075,571 - 8,782,088 59,794,537 1,741,709,374 4,340,336 37,343,677 5,718,394 1,932,684,520 

12.49% 4.43% 0.00% 1.52% 15.12% 22.10% 8.69% 2.23% 1.58% 15.46% 

 واثقألزواس  األزا ت هان
2,052,279 20,154,525 - 12,529,929 12,213,360 444,692,650 1,374,611 34,843,406 6,660,194 534,520,954 

1.36% 1.59% 0.00% 2.17% 3.09% 5.64% 2.75% 2.08% 1.83% 4.28% 

 واهتحبضزا تيهان
31,312,658 147,662,679 - 85,383,649 80,393,559 401,141,916 17,303,311 183,477,964 36,328,566 983,004,302 

20.67% 11.67% 0.00% 14.75% 20.33% 5.09% 34.65% 10.93% 10.01% 7.86% 

 س  األ-واتيهانزواع ياأل
1,022,564 72,810,244 - 118,706,938 105,433,523 135,136,908 4,532,723 29,643,390 10,997,759 478,284,049 

0.68% 5.76% 0.00% 20.51% 26.66% 1.71% 9.08% 1.77% 3.03% 3.83% 

 آ   
14,737,733 67,346,141 - 10,012,082 24,467,751 503,811,904 2,678,751 41,470,131 12,102,194 676,626,687 

9.73% 5.32% 0.00% 1.73% 6.19% 6.39% 5.36% 2.47% 3.33% 5.41% 

 واس  األزواع ياألزا ت هان
33,926,112 86,381,753 - 79,384,247 42,499,177 530,538,232 17,981,078 84,944,300 21,166,142 896,821,041 

22.40% 6.83% 0.00% 13.72% 10.75% 6.73% 36.01% 5.06% 5.83% 7.17% 

 واس  األزوا  اتاألزا ت هان
11,591,328 190,550,518 - 13,628,194 27,862,893 598,836,118 72,175 18,383,137 3,060,895 863,985,258 

7.65% 15.06% 0.00% 2.35% 7.05% 7.60% 0.14% 1.10% 0.84% 6.91% 

 واهل قزواع ي زا تيهان
1,422,474 66,881,955 - 13,445,047 26,402,803 328,752,703 - 12,598,208 8,460,861 457,964,051 

0.94% 5.29% 0.00% 2.32% 6.68% 4.17% 0.00% 0.75% 2.33% 3.66% 

 و تح بزواتع  ج زا تيهان
- 5,351,501 - 13,744,398 6,007,507 101,617,941 - 2,556,523 5,673,186 134,951,056 

0.00% 0.42% 0.00% 2.38% 1.52% 1.29% 0.00% 0.15% 1.56% 1.08% 

 أبا 
494,640 16,515,588 - 524,610 5,546,333 34,078,252 12,650 6,192,573 4,672,697 68,037,343 
0.33% 1.31% 0.00% 0.09% 1.40% 0.43% 0.03% 0.37% 1.29% 0.54% 

 واعقا ألزا تيهان
- 1,129,865 - 884,407 2,308,038 6,011,010 - 1,753,922 2,001,120 14,088,362 

0.00% 0.09% 0.00% 0.15% 0.58% 0.08% 0.00% 0.10% 0.55% 0.11% 

 وإلسالهاألزواس  األزا تيهان
- 164,348 - - - 6,241,970 - - 2,984,453 9,390,771 

0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.82% 0.08% 
 12,479,271,095 357,968,358 1,676,376,894 49,936,825 7,869,166,175 393,129,865 577,825,111 139,807,820 1,263,606,902 151,453,145 واتل  يأقس طزواتيهانز
 %99.81 %98.63 %99.90 %100.00 %99.84 %99.42 %99.85 %100 %99.90 %100.00 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 23,479,133 4,985,573 1,753,922 - 12,252,980 2,308,038 884,407 - 1,294,213 - وات  ف  زأقس طزواتيهان
 %0.19 %1.37 %0.10 %0.00 %0.16 %0.58 %0.15 %0 %0.10 %0.00 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 12,502,750,228 362,953,931 1,678,130,816 49,936,825 7,881,419,155 395,437,903 578,709,518 139,807,820 1,264,901,115 151,453,145زوا  األواقس طز
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  بيانات غير منشورة( -حسب الفروع )هيئة اإلشراف عل  التأمين 2009ع أقساط التأمين لد  الشركات لعام : توز (2الجدول رقم )

واهسؤ اا تز واح وبثز واح اق واسي  واسا  وت واشح  واهجبس  واطا ون جقرزيل ئع حا ض 2009
 واع هأل

 هله مزواقس طزا رزل  أل

 واع هألزواس  األزا تيهان
33,000,000 573,906,723 190,606,843 246,647,400 114,953,275 3,925,882,824 586,279 1,382,397,575 240,136,991 6,708,117,910 

18.28% 44.85% 100% 52.30% 17.05% 43.31% 1.15% 71.41% 52.19% 46.88% 

 وا طجاألزا تيهان
13,126,130 68,416,273 237,190 5,785,365 66,595,549 886,447,079 4,243,129 30,514,549 12,310,965 1,087,676,229 

7.27% 5.35% 0.12% 1.23% 9.88% 9.78% 8.36% 1.58% 2.68% 7.60% 

 واثقألزواس  األزا ت هان
3,271,161 44,397,122 - 20,691,109 12,884,754 491,455,846 1,708,647 60,792,611 13,188,955 648,390,205 

1.81% 3.47% 0.00% 4.39% 1.91% 5.42% 3.37% 3.14% 2.87% 4.53% 

 واهتحبضزا تيهان
39,721,163 118,255,968 - 97,708,041 75,722,671 450,276,430 23,096,307 156,479,714 97,485,829 1,058,746,123 

22.00% 9.24% 0.00% 20.72% 11.23% 4.97% 45.49% 8.08% 21.19% 7.40% 

 س  األ-واتيهانزواع ياأل
2,439,705 70,051,222 - 29,101,979 85,045,789 305,383,547 4,422,370 41,009,326 15,092,089 552,546,027 

1.35% 5.47% 0.00% 6.17% 12.62% 3.37% 8.71% 2.12% 3.28% 3.86% 

 آ   
26,330,521 60,308,935 - 7,363,277 33,033,356 437,535,315 3,776,895 37,525,164 17,472,540 623,346,003 

14.59% 4.71% 0.00% 1.56% 4.90% 4.83% 7.44% 1.94% 3.80% 4.36% 

 واس  األزواع ياألزا ت هان
32,876,353 67,821,767 - 18,249,054 55,207,329 530,457,728 12,806,891 95,309,668 28,439,776 841,168,566 

18.21% 5.30% 0.00% 3.87% 8.19% 5.85% 25.22% 4.92% 6.18% 5.88% 

 واس  األزوا  اتاألزا ت هان
17,602,741 90,432,462 - 10,308,334 61,151,725 358,187,961 85,647 23,289,976 3,170,744 564,229,590 

9.75% 7.07% 0.00% 2.19% 9.07% 3.95% 0.17% 1.20% 0.69% 3.94% 

 واهل قزواع ي زا تيهان
2,536,782 64,128,065 - 14,803,818 73,281,866 436,832,201 - 24,622,046 11,590,689 627,795,467 

1.41% 5.01% 0.00% 3.14% 10.87% 4.82% 0.00% 1.27% 2.52% 4.39% 

 و تح بزواتع  ج زا تيهان
1,817,442 10,065,235 - 4,029,069 20,962,309 194,610,090 - 8,301,864 6,004,766 245,790,775 

1.01% 0.79% 0.00% 0.85% 3.11% 2.15% 0.00% 0.43% 1.30% 1.72% 

 أبا 
4,265,783 36,645,482 - 433,691 41,303,744 271,257,865 45,863 16,193,044 6,402,505 376,547,977 

2.36% 2.86% 0.00% 0.09% 6.13% 2.99% 0.09% 0.84% 1.39% 2.63% 

 واعقا ألزا تيهان
2,956,629 47,087,716 - 4,612,085 30,404,947 357,985,657 - 40,354,110 7,076,246 490,477,390 

1.64% 3.68% 0.00% 0.98% 4.51% 3.95% 0.00% 2.08% 1.54% 3.43% 

 وإلسالهاألزواس  األزا تيهان
583,775 28,124,105 - 11,902,919 3,534,741 418,397,274 - 19,202,505 1,787,722 483,533,041 
0.32% 2.20% 0.00% 2.52% 0.52% 4.62% 0.00% 0.99% 0.39% 3.38% 

 13,334,354,872 451,295,849 1,876,435,537 50,772,028 8,288,326,886 640,142,367 455,121,137 190,844,033 1,204,429,254 176,987,781 واتل  يزأقس طزواتيهان
 %93.19 %98.07 %96.92 %100.00 %91.44 %94.97 %96.50 %100 %94.12 %98.04 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 974,010,431 8,863,968 59,556,615 - 776,382,931 33,939,688 16,515,004 - 75,211,821 3,540,404 وات  ف  زأقس طزواتيهان
 %6.81 %1.93 %3.08 %0.00 %8.56 %5.03 %3.50 %0 %5.88 %1.96 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 14,308,365,303 460,159,817 1,935,992,152 50,772,028 9,064,709,817 674,082,055 471,636,141 190,844,033 1,279,641,075 180,528,185 ألوا  ازواقس ط
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  بيانات غير منشورة( -عل  التأمينحسب الفروع )هيئة اإلشراف  2010ع أقساط التأمين لد  الشركات لعام : توز (3الجدول رقم )

 واح اق واسي  واسا  وت واشح  واهجبس  واطا ون جقرزيل ئع حا ض 2010
واهسؤ اا تز واح وبثز

 ل  ألهله مزواقس طزا رز واع هأل

 واع هألزواس  األزا تيهان
37,240,771 497,793,357 199,488,431 273,997,048 2,864,069,640 3,234,121,019 1,337,800 1,630,880,488 228,910,545 8,967,839,099 

14.04% 42.87% 100% 46.99% 80.98% 31.55% 1.92% 71.00% 49.88% 47.65% 

 وا طجاألزا تيهان
17,545,622 91,725,273  3,330,466 93,590,989 1,008,429,152 5,245,336 39,233,207 39,716,746 1,298,816,791 

6.61% 7.90%  0.57% 2.65% 9.84% 7.54% 1.71% 8.66% 6.90% 

 واثقألزواس  األزا ت هان
3,801,130 22,644,002 

 
18,468,215 39,248,995 621,732,751 2,003,526 61,981,305 15,570,756 785,450,680 

1.43% 1.95% 
 

3.17% 1.11% 6.07% 2.88% 2.70% 3.39% 4.17% 

 واهتحبضزا تيهان
51,741,984 82,181,450 

 
54,617,407 90,060,345 586,509,369 22,085,521 171,804,705 47,121,410 1,106,122,191 

19.50% 7.08%  9.37% 2.55% 5.72% 31.74% 7.48% 10.27% 5.88% 

 س  األ-واتيهانزواع ياأل
4,560,566 69,837,920  24,325,469 74,093,742 550,113,609 5,160,403 52,944,193 13,640,536 794,676,438 

1.72% 6.01%  4.17% 2.09% 5.37% 7.42% 2.31% 2.97% 4.22% 

 آ   
41,317,411 62,382,252  3,583,062 48,351,101 885,882,197 7,793,732 51,960,479 20,782,234 1,122,052,468 

15.57% 5.37%  0.61% 1.37% 8.64% 11.20% 2.26% 4.53% 5.96% 

 واس  األزواع ياألزا ت هان
51,377,579 57,757,527  17,837,041 69,671,068 581,196,017 11,584,358 129,471,121 35,791,421 954,686,132 

19.36% 4.97%  3.06% 1.97% 5.67% 16.65% 5.64% 7.80% 5.07% 

 واس  األزوا  اتاألزا ت هان
5,870,066 97,426,026  9,642,352 44,684,254 387,091,432 352,157 21,252,233 5,285,425 571,603,945 

2.21% 8.39%  1.65% 1.26% 3.78% 0.51% 0.93% 1.15% 3.04% 

 واهل قزواع ي زا تيهان
11,514,378 30,349,080 

 
10,514,988 60,265,372 682,184,507 11,830,106 28,780,907 11,866,424 847,305,762 

4.34% 2.61% 
 

1.80% 1.70% 6.65% 17.00% 1.25% 2.59% 4.50% 

 و تح بزواتع  ج زا تيهان
22,677,918 15,560,511 

 
8,663,055 43,617,361 382,951,787 - 15,505,992 9,389,444 498,366,068 

8.55% 1.34%  1.49% 1.23% 3.74% 0.00% 0.68% 2.05% 2.65% 

 أبا 
11,975,046 22,676,125  854,104 52,683,431 308,123,935 7,000 14,485,117 7,562,878 418,367,636 

4.51% 1.95%  0.15% 1.49% 3.01% 0.01% 0.63% 1.65% 2.22% 

 واعقا ألزا تيهان
4,415,355 55,892,306  156,453,519 39,758,027 605,563,116 1,648,249 53,524,999 9,361,931 926,617,502 

1.66% 4.81%  26.83% 1.12% 5.91% 2.37% 2.33% 2.04% 4.92% 

 وإلسالهاألزواس  األزا تيهان
1,302,189 54,992,057  844,030 16,670,463 416,967,344 544,219 25,097,038 13,881,369 530,298,709 

0.49% 4.74%  0.14% 0.47% 4.07% 0.78% 1.09% 3.03% 2.82% 
 17,365,287,210 435,637,819 2,218,299,747 67,399,939 9,228,335,775 3,480,336,298 425,833,207 199,488,431 1,050,333,523 259,622,471 واتل  يزأقس طزواتيهان
 %92.26 %94.93 %96.58 %96.85 %90.02 %98.40 %73.03 %100 %90.45 %97.85 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 1,456,916,211 23,243,300 78,622,037 2,192,468 1,022,530,460 56,428,490 157,297,549 - 110,884,363 5,717,544 وات  ف  زأقس طزواتيهان
 %7.74 %5.07 %3.42 %3.15 %9.98 %1.60 %26.97 %0 %9.55 %2.15 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 18,822,203,421 458,881,119 2,296,921,784 69,592,407 10,250,866,235 3,536,764,788 583,130,756 199,488,431 1,161,217,886 265,340,015 ألوا  ازواقس ط
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  بيانات غير منشورة( -حسب الفروع )هيئة اإلشراف عل  التأمين 2011ع أقساط التأمين لد  الشركات لعام : توز (4الجدول رقم )

 واح اق واسي  واسا  وت واشح  واهجبس  واطا ون جقرزيل ئع حا ض 2211
واهسؤ اا تز واح وبثز

 هله مزواقس طزا رزل  أل واع هأل

 واع هألزواس  األزا تيهان
43,628,781 891,871,486 301,811,809 239,234,179 3,645,015,734 2,790,396,083 832,497 1,638,437,286 227,101,214 9,778,329,069 

15.80% 62.76% 99% 65.85% 81.95% 32.12% 1.34% 67.16% 45.87% 52.87% 

 وا طجاألزا تيهان
27,845,366 40,192,840 

 
2,350,041 119,223,641 990,481,287 4,014,230 39,132,416 17,772,766 1,241,012,587 

10.08% 2.83%  0.65% 2.68% 11.40% 6.46% 1.60% 3.59% 6.71% 

 واثقألزواس  األزا ت هان
4,981,634 29,928,529 

 
12,147,935 86,592,642 738,957,178 1,106,858 84,073,805 17,043,009 974,831,590 

1.80% 2.11% 
 

3.34% 1.95% 8.51% 1.78% 3.45% 3.44% 5.27% 

 واهتحبضزا تيهان
30,795,654 48,885,014 

 
53,473,721 85,499,356 501,112,467 13,813,778 151,090,622 85,486,449 970,157,061 

11.15% 3.44%  14.72% 1.92% 5.77% 22.23% 6.19% 17.27% 5.25% 

 س  األ-واتيهانزواع ياأل
8,477,950 67,807,076  26,308,237 63,505,384 527,259,348 3,716,400 75,032,584 17,615,237 789,722,216 

3.07% 4.77%  7.24% 1.43% 6.07% 5.98% 3.08% 3.56% 4.27% 

 آ   
55,313,303 46,860,690  3,858,180 70,795,045 564,395,890 7,734,712 43,410,810 43,657,883 836,026,513 

20.03% 3.30%  1.06% 1.59% 6.50% 12.45% 1.78% 8.82% 4.52% 

 ا ت هانواس  األزواع ياألز
27,877,142 41,698,586  6,361,783 81,621,167 335,470,543 6,428,916 212,022,809 37,903,223 749,384,169 

10.10% 2.93%  1.75% 1.84% 3.86% 10.35% 8.69% 7.66% 4.05% 

 واس  األزوا  اتاألزا ت هان
5,496,721 90,904,971  2,653,283 57,493,420 390,033,161 673,083 40,524,966 2,356,497 590,136,102 

1.99% 6.40%  0.73% 1.29% 4.49% 1.08% 1.66% 0.48% 3.19% 

 واهل قزواع ي زا تيهان
17,277,525 37,799,317 1,857,692 7,132,630 43,252,755 581,945,777 21,543,335 25,485,694 14,706,673 751,001,398 

6.26% 2.66% 
 

1.96% 0.97% 6.70% 34.68% 1.04% 2.97% 4.06% 

 و تح بزواتع  ج زا تيهان
30,434,821 9,098,386 

 
(773,626) 100,022,056 357,275,560 227,293 20,356,916 8,342,874 524,984,280 

11.02% 0.64%  -0.21% 2.25% 4.11% 0.37% 0.83% 1.69% 2.84% 

 أبا 
16,936,286 23,393,982  816,672 24,329,273 205,701,334 - 19,710,764 10,630,740 301,519,051 

6.13% 1.65%  0.22% 0.55% 2.37% 0.00% 0.81% 2.15% 1.63% 

 واعقا ألزا تيهان
6,883,690 68,828,139  6,424,083 46,604,053 421,288,613 1,477,514 56,081,193 9,443,018 617,030,303 

2.49% 4.84%  1.77% 1.05% 4.85% 2.38% 2.30% 1.91% 3.34% 

 وإلسالهاألزواس  األزا تيهان
163,286 23,823,623  3,315,940 23,919,244 282,266,794 557,987 34,225,153 3,021,335 371,293,362 
0.06% 1.68%  0.91% 0.54% 3.25% 0.90% 1.40% 0.61% 2.01% 

 17,507,104,036 482,616,565 2,349,278,672 60,091,102 7,983,028,628 4,377,350,473 353,563,035 303,669,501 1,328,440,877 269,065,183 واتل  يأقس طزواتيهانز
 %94.66 %97.48 %96.30 %96.72 %91.90 %98.41 %97.32 %100 %93.48 %97.45 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 988,323,665 12,464,353 90,306,346 2,035,501 703,555,407 70,523,297 9,740,023 - 92,651,762 7,046,976   وات  فزأقس طزواتيهان
 %5.34 %2.52 %3.70 %3.28 %8.10 %1.59 %2.68 %0 %6.52 %2.55 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 18,495,427,701 495,080,918 2,439,585,018 62,126,603 8,686,584,035 4,447,873,770 363,303,058 303,669,501 1,421,092,639 276,112,159 ألوا  ازواقس ط
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 بيانات غير منشورة( -حسب الفروع )هيئة اإلشراف عل  التأمين 2012ع أقساط التأمين لد  الشركات لعام : توز (5الجدول رقم )

  

 واقس طزا رزل  ألهله مز واهسؤ اا تز واح وبثزواع هأل واح اق واسي  واسا  وت واشح  واهجبس  واطا ون جقرزيل ئع حا ض 2012

 واع هألزواس  األزا تيهان
36,835,835 393,897,466 14,812,214 70,484,584 4,793,217,861 2,336,505,417 186,550 1,220,157,358 207,269,916 9,073,367,201 

17.42% 40.20% 100% 59.09% 86.45% 35.34% 0.40% 61.62% 39.04% 56.57% 

 وا طجاألزا تيهان
26,797,773 81,035,604 

 
3,571,670 136,427,097 841,156,151 3,679,456 42,020,542 10,605,976 1,145,294,269 

12.68% 8.27%  2.99% 2.46% 12.72% 7.91% 2.12% 2.00% 7.14% 

 واثقألزواس  األزا ت هان
3,511,578 76,132,282  18,917,872 66,407,686 629,213,647 1,395,675 93,626,865 30,630,218 919,835,823 

1.66% 7.77%  15.86% 1.20% 9.52% 3.00% 4.73% 5.77% 5.74% 

 واهتحبضزا تيهان
4,836,027 73,018,009  (545,411) 89,688,626 385,961,612 9,256,456 137,247,127 53,832,219 753,294,665 

2.29% 7.45%  -0.46% 1.62% 5.84% 19.91% 6.93% 10.14% 4.70% 

 س  األ-واتيهانزواع ياأل
1,447,337 48,512,851  885,301 51,314,299 401,175,876 2,655,978 52,767,135 29,215,425 587,974,202 

0.68% 4.95%  0.74% 0.93% 6.07% 5.71% 2.66% 5.50% 3.67% 

 آ   
51,927,757 138,909,522  1,997,004 55,391,368 336,491,417 4,825,417 36,278,431 22,632,585 648,453,501 

24.56% 14.18%  1.67% 1.00% 5.09% 10.38% 1.83% 4.26% 4.04% 

 واس  األزواع ياألزا ت هان
15,902,309 30,620,688 

 
6,942,382 27,920,237 213,332,678 4,614,878 200,033,555 40,660,661 540,027,388 

7.52% 3.12% 
 

5.82% 0.50% 3.23% 9.92% 10.10% 7.66% 3.37% 

 واس  األزوا  اتاألزا ت هان
5,837,076 26,663,955 

 
(498,635) 69,434,810 269,522,593 1,199,418 97,659,695 24,372,672 494,191,584 

2.76% 2.72%  -0.42% 1.25% 4.08% 2.58% 4.93% 4.59% 3.08% 

 واهل قزواع ي زا تيهان
6,206,158 25,621,017  7,692,245 53,370,815 344,450,121 16,977,693 23,612,187 26,451,844 504,382,080 

2.94% 2.61%  6.45% 0.96% 5.21% 36.51% 1.19% 4.98% 3.14% 

 و تح بزواتع  ج زا تيهان
36,061,594 5,681,350  444,817 121,474,573 271,233,247 626,151 17,574,229 10,333,016 463,428,977 

17.06% 0.58%  0.37% 2.19% 4.10% 1.35% 0.89% 1.95% 2.89% 

 أبا 
14,757,387 14,270,790  33,624 17,426,170 116,425,764 - 12,728,474 46,524,777 222,166,986 

6.98% 1.46%  0.03% 0.31% 1.76% 0.00% 0.64% 8.76% 1.39% 

 واعقا ألزا تيهان
7,211,476 55,279,607  6,192,609 35,594,996 268,685,579 1,080,230 30,715,995 5,723,460 410,483,952 

3.41% 5.64%  5.19% 0.64% 4.06% 2.32% 1.55% 1.08% 2.56% 

 وإلسالهاألزواس  األزا تيهان
77,979 10,237,080 

 
3,168,401 26,726,314 196,881,879 - 15,698,193 22,649,567 275,439,413 

0.04% 1.04% 
 

2.66% 0.48% 2.98% 0.00% 0.79% 4.27% 1.72% 
 15,352,416,676 502,529,309 1,933,705,598 45,417,672 6,145,468,523 5,482,073,542 109,925,453 14,812,214 914,363,534 204,120,831 واتل  يزأقس طزواتيهان
 %95.72 %94.66 %97.66 %97.68 %92.96 %98.88 %92.15 %100 %93.31 %96.55 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 685,923,365 28,373,027 46,414,188 1,080,230 465,567,458 62,321,310 9,361,010 - 65,516,687 7,289,455 وات  ف  زأقس طزواتيهان
 %4.28 %5.34 %2.34 %2.32 %7.04 %1.12 %7.85 %0 %6.69 %3.45 هنزواس قزوا  نزواجسي 
 16,038,340,041 530,902,336 1,980,119,786 46,497,902 6,611,035,981 5,544,394,852 119,286,463 14,812,214 979,880,221 211,410,286 ألوا  ازواقس ط
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 بيانات غير منشورة( -حسب الفروع )هيئة اإلشراف عل  التأمين 2013ع أقساط التأمين لد  الشركات لعام : توز (6الجدول رقم )

واهسؤ اا تز واح وبثز واح اق واسي  واسا  وت واشح  واهجبس  واطا ون جقرزيل ئع حا ض 2013
 هله مزواقس طزا رزل  أل واع هأل

 واع هألزواس  األزا تيهان
33,475,864 604,330,771 2,630,000 58,700,467 4,171,172,827 2,127,140,497 148,300 606,417,618 212,348,269 7,816,364,613 

15.58% 47.70% 100% 56.58% 83.44% 37.97% 0.28% 52.44% 39.77% 56.11% 

 وا طجاألزا تيهان
30,471,418 168,608,893 - 3,174,905 185,408,814 752,861,300 7,440,025 22,382,574 9,855,065 1,180,202,994 

14.18% 13.31%  3.06% 3.71% 13.44% 14.25% 1.94% 1.85% 8.47% 

 واثقألزواس  األزا ت هان
10,536,799 83,279,320 - 11,583,353 79,305,991 447,834,578 2,152,979 113,218,127 8,744,701 756,655,848 

4.90% 6.57%  11.16% 1.59% 7.99% 4.12% 9.79% 1.64% 5.43% 

 واهتحبضزا تيهان
5,380,721 17,022,497 - 4,188,168 45,242,034 290,225,685 7,132,019 82,740,068 30,482,922 482,414,114 

2.50% 1.34%  4.04% 0.91% 5.18% 13.66% 7.16% 5.71% 3.46% 

 س  األ-واتيهانزواع ياأل
3,853,158 31,539,049 - 885,301 51,314,299 401,175,876 2,655,978 52,767,135 29,215,425 573,406,221 

1.79% 2.49% 
 

0.85% 1.03% 7.16% 5.09% 4.56% 5.47% 4.12% 

 آ   
39,940,197 45,689,710 - - 69,339,138 281,966,480 8,821,002 2,326,731 38,741,489 486,824,747 

18.59% 3.61%  0.00% 1.39% 5.03% 16.89% 0.20% 7.26% 3.49% 

 واس  األزواع ياألزا ت هان
11,011,780 32,337,393 - 140,189 59,496,540 166,685,694 3,188,315 141,484,582 30,366,054 444,710,547 

5.13% 2.55%  0.14% 1.19% 2.98% 6.10% 12.24% 5.69% 3.19% 

 واس  األزوا  اتاألزا ت هان
1,323,747 13,413,354 - 3,567,943 78,433,671 223,849,759 527,482 24,154,946 1,463,269 346,734,171 

0.62% 1.06%  3.44% 1.57% 4.00% 1.01% 2.09% 0.27% 2.49% 

 واهل قزواع ي زا تيهان
2,506,770 41,655,703 - 9,907,845 62,151,643 294,883,180 15,709,499 79,095,068 26,720,988 532,630,696 

1.17% 3.29%  9.55% 1.24% 5.26% 30.08% 6.84% 5.00% 3.82% 

 و تح بزواتع  ج زا تيهان
47,403,868 439,991 - - 110,555,287 210,821,113 1,434,222 16,984,786 44,158,337 431,797,604 

22.07% 0.03%  0.00% 2.21% 3.76% 2.75% 1.47% 8.27% 3.10% 

 أبا 
22,240,869 16,411,549 - - 15,057,196 167,246,766 - 9,376,351 96,682,241 327,014,972 

10.35% 1.30% 
 

0.00% 0.30% 2.99% 0.00% 0.81% 18.11% 2.35% 

 واعقا ألزا تيهان
6,591,560 211,131,523 - 11,570,719 49,798,653 72,061,983 2,017,769 931,419 3,571,999 357,675,625 

3.07% 16.66%  11.15% 1.00% 1.29% 3.86% 0.08% 0.67% 2.57% 

 وإلسالهاألزواس  األزا تيهان
95,071 1,068,570 - 36,369 21,633,295 165,112,167 998,661 4,415,952 1,548,200 194,908,285 
0.04% 0.08%  0.04% 0.43% 2.95% 1.91% 0.38% 0.29% 1.40% 

 13,378,756,527 528,778,760 1,150,947,986 49,209,821 5,364,690,928 4,927,477,440 92,148,171 2,630,000 1,054,728,230 208,145,191 أقس طزواتيهانزواتل  ي
 %96.03 %99.04 %99.54 %94.22 %95.77 %98.57 %88.81 %100 %83.25 %96.89 وا  نزواجسي زهنزواس ق
 552,583,910 5,120,199 5,347,371 3,016,430 237,174,150 71,431,948 11,607,088 - 212,200,093 6,686,631 أقس طزواتيهانزوات  ف  
 %3.97 %0.96 %0.46 %5.78 %4.23 %1.43 %11.19 %0 %16.75 %3.11 وا  نزواجسي زهنزواس ق

 13,931,340,437 533,898,959 1,156,295,357 52,226,251 5,601,865,078 4,998,909,388 103,755,259 2,630,000 1,266,928,323 214,831,822 واقس طزوا  األ
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 The References  المراجع:
 المراجع العربية أواًل:

ز-ألزهدددعزواقددد ج جانزواهشددد يز واي جسددد هق  جدددزواتددديهانز فقددد لزا قددد ج نزوا ددد ات :زب وسدددألز-لدددالرزهحهدددبز، يددد و اج (1
ز.1898ز-هطي   تزل هعألزوا  ات

ز-ل هعدألزوإلسد جب األز-هجلد  وتزواح يد زواحق قادألز-ل  زأح د جزواقد ج نزواهدبج ز-واسع ب،ز هل نزهحهبأي ز (2
 .2212ز-واطيعألزوا ات

 .2222ز- األوإلس جبز-واطيعألزواث جاألز-واهطي   تزوال هعاألز-أش رزواتيهانز-أي زواسع ب،ز هل ن (3
 .1893ز-س  األز-بو زواي  ز-واتيهانزيانزواحظ ز زوإلي حألز-سعبيزأي زلا ، (4
تطدد ا زواتح اددرزواهدد ا زي اسدد اا زوا هاددألزا تجيددؤزي ا هدد تزواه ااددألزفدد زلدد   تزواتدديهانز  ددتزز-أيدد زي دد ،ز اددب (1

 .2212ز-هش ز-  األزواتل  ضز-ل هعألزيج زس ا ز-)ي اتطياقز  تزس قزواتيهانزواهش ي(زواحا ض
 .2223ز-ل هعألزواق   ضز-  األزواتل  ضز- بو ضزواخط ز واتيهانز- يبزواحهاب،زج  بز-أحهب،زأحهب (4
ز-ل هعدألزواقد   ضز-واشد رزواع هادألز واعه ادألزا خطد ز واتديهانز-هحهدب،زج  دبز يدبزواحهادبز-أحهب،زل   ز    (2

2221/2222. 
هطيعددألزز-هدد ا زهددبخرزشددج  ألزواقدد و واتح اددرزواز-جدد  ،ز يددبزواج شدد ز-هحهددب،زهجادد ز- سدده  ار،ز سدده  ار (9

 .2222ز-وا بنز- ه نز-واط اعأل
 .1821ز-واق   ضز-واهي بتزواع هألزا تيهانز-وا  وج ،زحس جزوابان (8

 .1821ز-واق   ضز-واتيهانزف زوال اعألزوإلسالهاألز واق ج نز-واله ر،ز  ا ز (12
 .2228-وا بنز- ه نز-بو زواهسا ضزا جل ز وات  اعز- بو ضزواهخ ط زواه ااألز-وا و ي،زخ ابز (11
 .1844ز-واق   ضز-2لز-وا ساطزف زل  زواق ج نزواهبج ز-واسجه  ي،ز يبزوا  وقزأحهبز (12
ز-واطيعددددألزوا اددددتز-هجلدددد  وتزواح يدددد زواحق قاددددألز- قددددبزواتيهان:حقاقتددددهز هلدددد   اتهز-واسدددداب،ز يددددبزواهدددد بيز (13

 .2223ز-يا  ت
 1828/1892ز-واق   ضز-بو زواجهلألزواع ياألز- قبزواتيهانز-واش بق،زج اهزهحهبز (14
واطيعدددألزز-هجلدد  وتزواح يددد زواحق قادددألز-شدددج  ألزواتددديهانزفدد زواسددد وقزواع يادددألز-واشددي غ،زاادددثز يدددبزواهادد ز (11

 .2228ز-وا ات
 .2221ز-هؤسسألزح   زواب ااألز- ا لا تزواتيهانز-واشا ف ،زهحهبز (14
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بو زز-و قتشددد باألز و لته  ادددألواهؤسسددد تزواه اادددألزوإلسدددالهاألز ب   ددد زفددد زواتجهادددألزز-شددد اتزحهادددبزواع ددد ،ز (12
 .2229ز-واطيعألزوا اتز-س  األز-واج وب 

واهه  ددددألزواع ياددددألزز-ل هعددددألزواه ددددكزسددددع بز-واشدددد رزواع هاددددألز واعه اددددألزا خطدددد ز واتدددديهانز-واعهدددد ي،زلدددد ا ز (19
 .2212ز-واسع باأل

 .1892ز-بو زواجهلألزواع ياألز-واق   ضز-أش رزواخط ز واتيهانز-وا  ل ،زهحهبزهحه بز (18
واطيعددألزز-بهلددقز-بو زواق ددجز-واخطدد ز واتدديهان:ز ددرزواتدديهانزواتلدد  يزلدد ئ زلدد   لزز- فاددقزادد ج واهشدد ي،زز (22

 .2221ز-وا ات
 .1889ز-بو ز   ونزا جل ز- بو ضزواخط ز واتيهان:زواهجظ  زواجظ يز واعه  ز-واهش ي،زهحهبز فاقز (21
واطيعدألزز-هيد بتزواعه ادألواتيهان:زواش رزواع هادألز واز-ساب،زل ق زسا زواجش ز-واهجش  ي،زهحهبزت فاقز (22

 .1889ز-وا  اتز-واث جاأل
 .1882ز-بو زواجهلألزواع ياألز- قبزواتيهانز-واههبي،زج اهز (23
وادددبو زز-هقبهدددألزفددد زهيددد بتزواتددديهانزيدددانزواجظ ادددألز واتطيادددقز- يددد و اجز يدددبزواجيددد زحهددد بض،ز-واهددد ج ،زهختددد  ز (24

 .2222ز-واق   ضز-وال هعاأل
 .1883ز-يا  تز-واع وشجزواهتحبضزبو ز-واتيهانز أح  ههز-ينزثجا ن،زس اه نز (21
بو زز-واتديهان:زأج و ددهزواهع شد ضز هد زالد  زأنزا حدقزيد اعق بزوالد  األزهجهدد ز-يدنزفتحد ،زأيد زوايلدرز د جبز (24

 .1882ز-بهلقز-واعشه ة
ت لهددددألزحسددددانزز-هعهددددبزوايحدددد انزا ع دددد جزواه ااددددألز واهشدددد فاألز-واتدددديهان:زواسدددد ز واهه  سددددألز-يالجددددب،زباياددددبز (22

 .2221ز-واعله 
بو زواحلد  ضزا طي  دألزز-هي بتزواتديهانزيدانزواسد زواجظ ادألزز واحد  تزواتطياقادألز-لي   ،زهحهبزهع   ز (29

 .1882ز- واجل 
 .2224ز-يا  تز-وا ت زواع هاألزبو ز-واطيعألوا اتز-جظ جزواتيهانزوإلساله ز-لعي ، يبواق ب ز (28
 .1899ز-ايج نز-وا يج جاألزوابو زواهش األز-واطيعألزواث جاألز-واتيهانزواب ا ز-ح تج،زس ه ز ياي ز (32
ل هعدددددألزز-  اددددألزواتلددددد  ضز-واسدددد زواع هادددددألز واعه اددددألزاتقاددددداجزوابوةزفددددد زلدددد   تزواتددددديهانز-حهدددد بض،ز يددددد و اج (31

 .1889ز-و س جب األ
واع وهدرزواهدؤث ضز  ددتزب لدألزواهد نزواهشد ف زوا بجدد زز-واعيدد بي،زهحهدبز-وا  يد ،زخ ادبز-خ اد  ،زحسدج ز (32

 .2224ز-وا بنز-وا  ق ز-وال هعألزواه لهاألز- واع  جزوإلبو األ  األزو قتش بزز-)ب وسألزهابوجاأل(
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 .2224ز-وال وئ ز-بو زي قا ز-جظ جزواتيهاج تز-بابون،زه ا ب  (33
 .1889ز-وا بنز- ه نز-واطيعألزوا اتز-بو زواشي ةزا جل ز وات  اعز-هي بتزواتيهانز- هل ن،ز ا ب  (34
زواتدديهانزي سددتعه رزواجسدد زواه ااددأل:زب وسددألزح اددألزفدد زوالدد  ألتقادداجزوابوةزواهدد ا زالدد   تزز-طي اياددأل،زسدد اهأل  (31

 .2212-وال وئ ز-وال وئ األزا تيهان
 .1844ز-واطيعألزواث جاألز-بو زواهع   ز-هقبهألزواتيهانز-ط يأل،زشال زوابان  (34
 .1892ز-واق   ضز-واق ج نزوايح يز-طه،زهشطيتز ه ر  (32
ز-هشددد ز-بو زلدددت تزا جلددد ز-وإل   يادددألب  زواتددديهانزفددد زه ولهدددألزهخددد ط زوا هددد رزز-سدددعب،زحهدددب زأحهدددب  (39

2212. 
 .1881-واطيعألزواث اثألز-ألزف زواق ج نز واقل ةزواهق  جانب وسز-أح  جزواتيهانز-ل  زوابان،زأحهبزواسعاب  (38
 .1842ز-واطيعألزوا اتز-يغبوبز-واجظ األزواع هألزا تيهانز-ل  ي،زيه ةزيهاج  (42
ز-يغدبوبز-ه  د زواتدب ا زواهد ا ز واهح سديانز- وال  طتيهانزواطا ون:زوا طاألزز- يبزوا حهن،زهحهبز     (41

1882. 
ز-واقدد   ضز-ه تيددألزبو زواتدد وثز-جظددجزواتدديهانز ح ههدد زفدد زوالدد اعألزوإلسددالهاألز-سددعابزهحهددبز يددبزوا طادد ،  (42

2222. 
ز-هطدددد يعزوإلبو ضزواسا سدددداألز-واتطدددد  وتزواتلدددد اعاألز واعه اددددألزاشددددج  ألزواتدددديهانزفدددد زسدددد  األز-أهددددانز يددددبوهلل،  (43

 .2229ز-بهلق
-بهلدددددقز-والهعاددددألزواتع  جادددددألزا طي  ددددألز-واتدددديهانزفددددد زسدددد  األزيدددددانزواجظ اددددألز واتطيادددددقز- يددددبزوهلل،زأهدددددان  (44

1888/2222. 
 .2211ز-هش ز-بو زوا ت زواق ج جاألز-واتيهان:أح  ههز أسسهز- يبزوهلل،زي سجزهحهبزش ات  (41
 .1892ز-ه تيألزواجهلألزواع ياألز-واق   ضز-واخط ز واتيهانز- يبزوهلل،زسالهأل  (44
هجلديضزواهعد   زز-ق و دبه،زأسسدهزوايجادألز واهيد بتزواع هدألزاعقدبزواتديهانزواتديهان:ز-وهلل،زفتح ز يبزواد حاجز يب  (42

 .2221ز-ي إلس جب األ
 .2224ز-وإلس جب األز-وابو زوال هعاألز-واتيهانزهي بتز- ي و اجز   ز ي و اجز يبز يهز،  (49
 .1899ز-واق   ضز-بو زوا ت  زوال هع ز-واتيهانزوإلساله ز- يبه،ز يبزواهط    (48
 .1812ز-واطيعألزواث جاألز-واق   ضز-ل  زواق ج نزواهبج زف زواتيهانز واعق بزواشغا ضز-  فأل،زهحهبز     (12
 .1882ز-وابو زوال هعاألز-هي بتزواتيهانز-  ،ز  برز يبزواحهاب  (11
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 .1882ز-يغبوبز-بو زواح هألزا طي  ألز واجل ز- بو ضزواتيهانز-ف ات،ز يبزواي ق ز جي ز آخ  ن  (12
 .2221ز-يا  تز-هجل  وتزواح ي زواحق قاألز-واق ج نزواهبج ز-ق سج،زهحهبزحسن  (13
-  ادددألزو قتشددد بز-هجلدد  وتزل هعدددألزبهلددقز-واتددديهانزهيددد بتز-لدد بتزهحهدددبزج شدد ،ز– ددد برززقلدده ج ،  (14

2212. 
 .2221ز-هش ز-واق   ضز-واتل يألزواهش األزف زواتيهانزوات  ف  ز-قط ،ز يبزوا ؤ    (11
 .2221ز-وإلس جب األز-بو زواي  زوال هع ز-   بضزواتيهانز-هحهبزهخت  ،زجيار  (14
واه تددد زوالددد هع زز-يدددانزواجظ ادددألز واتطيادددقزواتددديهانزوإلسددداله :واتددديهانزواتلددد  يز زز-هحهدددبزجعهددد تزهختددد  ،  (12

 .2221ز-وإلس جب األز-واحباث
 .1888ز-با ونزواهطي   تزوال هعاألز-هبخرزاب وسألزق ج نزواتيهانزوال وئ يز-هع ول،زحبابي  (19
 .2222ز-1طز-وا بنز-بو زوإل الجز-واتيهانزوإلساله ز-ه حج،زأحهبزس اج  (18
بو زوات وشددددرزز-والدددد ةوا رز-يهيه هاهدددد زواجظدددد يز واتطياقدددد زواتدددديهانزأس سددددا تز-لدددد بتزهحهددددبزج شدددد ،  (42

 .2222ز-بهلقز-واع ي 
واجهلدددألزبو زز-واتددديهانز  ا لدددا ته: ه بزو قتشددد بزواقددد ه ز وقتشددد با تزواسددد ضز واهلددد  مز-سددد ه زجلاددد ،ز (41

 .1882ز-واق   ضز-واع ياأل
 .2222ز-هجليضزواهع   زي إلس جب األز- بو ضزواس وقز واهجلآتزواه ااألز- جابي،زهجا ز ي و اج  (42
 .1882ز-وإلس جب األز-هطيعألزوإللع مز-واهؤسس تزواه ااألز-ق ق  ،ز سهاألز- جابي،زهجا   (43
 .1892ز-هي بتزف زواتيهانز- ا ر،ز يبزواع ا زفهه   (44
 .1824ز-ايج نز-يا  تز-بو زواجهلألزواع ياألز-أش رزواتيهانزواي يزواخ  ز-وا ب باحات،ز يبز  (41
 يا  ت.ز-واطيعألزواث جاألز-بو زواجهلألزواع ياألز-أش رزوايج نزواتل  األز-ا ج ،زف طهألز (44

 الرسائل واألطروحات الجامعية: ثانيًا:
واهد رزيدانزواجلد طزو سدتثه  يززلد   تزواتديهانز و  د بضزواتديهانز وادب  زواهد ب لزفد زسد قز-  ا زي سرزشق ، .1

 .2212ز-ل هعألزبهلقز-  األو قتش بز-ب ت  وهز س األز- واتغطاألزواتيهاجاأل
ز-واتدديهانز هخدد ط هزفدد زلدد   تزواتدديهانزوال وئ اددألزفدد زظددرزوإلشددالح تزو قتشدد باألزوالباددبضز-ف طهددألزاع هدد ، .2

 .2228ز-ل هعألزبهلقز-  األزو قتش بز-ه لستا زأط  حأل
فددد زز سددد األزه لسدددتا ز- وقدددعزسددد قزواتددديهانزوال وئددد يزفددد زظدددرزو جيتددد  زو قتشددد بيز-واهدددب واعهادددبي،زجددد  ز .3

 .2212ز-و قتش ب
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ز-أثدد زبخددد رزلدد   تزواتددديهانزواخ شددألز  دددتزتطدد  زواهجدددتجزواتدديهاج زفددد زواسدد قزواسددد  األز-هالددد انزواخدد  ي، .4
 .2211-ل هعألزبهلقز-و قتش بز  األز-ه لستا ز س األ

ز)واسدد قزط زواتدد زتتعدد ضزاهدد زلدد   تزواتدديهانواهح دد زفدد زواحددبزهددنزواهخدد زهانيب  زهعاددبزواتددز-يطدد  ،زجدد  و .1
 .2214ز-ل هعألزبهلقز- س األزه لستا زز-واس  األزهث  ل(

ل هعدألزز-هعهدبزواع د جزو قتشد باألز-ه لسدتا ز س األز-ب  زجل طزواتيهانزف زواتجهاألزو قتش باألز-أق سجزج ور، .4
 .2221ز-وال وئ 

ب وسددألزز-تسدد اقزواتدديهانز تجهاددألزواههدد  وتز وا يدد ةوتزواتسدد اقاألزفدد زلدد   تزواتدديهانز-لدد يتل ،ز ددب زشدد اي  .2
 .1888ز-س  األز-ل هعألزح  ز- س األزه لستا ز-هق  جألزيانزل   تزواتيهانزف زس  األز وا  ات

ز-تزواسددد  األتسددد اقزواخدددبه تزواتيهاجادددألز ب  هزفددد زتحسدددانز يددد ةضزوابوةزفددد زواهؤسسددد ز-واحسدددان،ز   زهحهدددب .9
 .2212ز-ل هعألزبهلقز- س األزه لستا 

واهعهدددبزواعدددد ا زإلبو ضزز-أثددد زواتلدددد اع تزواح  هادددألز  ددددتزجلددد طزواتدددديهانزفددد زسدددد  األز- طددد  ،زهحهدددبزطددددالر .8
 .2211ز- س األزه لستا ز-س  األز-وا ه ر

 :والندوات ثالثًا: المراسيم والقرارات والقوانين والمجالت والتقارير
 .2221اع جزز(43واه س جزواتل اع ز) .1
 .2224اع جزز(49)واه س جزواتل اع ز قجز .2
 .2222(زاع جز44واه س جزواتل اع ز قجز) .3
 .2229(زاع جز11) قجزواه س جزواتل اع ز .4
 .2228(زاع جز41واه س جزواتل اع ز قجز) .1
 .2229اع جزز1811واق و ز .4
 .2211  جزواتق ا زواسج يزاقط مزواتيهانزواس  يزواش ب ز نز ائألزوإلل و ز  تزواتيهانز .2
 .2212واتق ا زواسج يزاقط مزواتيهانزواس  يزواش ب ز نز ائألزوإلل و ز  تزواتيهانز  جز .9
 واهائدأل -واتعد  ج  ه تقدتزواتديهان  ادت هقدبج يحدث -وإلسداله  وات د ف   واتديهان-هجشد    اد ض اخ ايد ، .8

 .2228-وا ا ضز-وإلساله  واع اج  ويطأل-  واته ار االقتش ب واع هاأل وإلسالهاأل
ز21-22ه خدد زال سدد تز هج قلدد تزه تقددتزوات  فددرزوا رز-وات  فددرز و  دد بضزوات  فددر- يدد و اج،ز ثهدد نزواهدد بي .12

 هش .-واق   ض-2221ته  ز
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يددنزيادددهز،ز يددبزوهللز،وايددد  قزيددانزواتددديهانزواتق ادددبيز واتدديهانزوات ددد ف  ز،زيحددثزهقدددبجزاهجتددب زوات  فدددرزواسدددع بيز .11
 .ج2224واب ا زوا رز،زلبض،ز

 وا  اتاأل.ل ابضزوا طنز .12
واه تقددددتزوادددب ا زوا ويدددعزحدددد رزز-هدددبخرزواتسددددعا زاتدددب اجزواتج فسددداألزفدددد زواشدددج  ألزواتيهاجادددألز-حسدددان،زحسددد ج  .13

ل هعددألزز-واهج فسدألز و سددت وتالا تزواتج فسدداألزا هؤسسدد تزواشدج  األزخدد  لزقطدد مزواهح  قدد تزفد زواددب رزواع ياددأل
 2212تل انزواث ج زز8-9ز-وال وئ -حسايألزينزي ز   

 .2222ز-21واعببزز-هل ألزوا وئبزواع ي ز-ل وبز   ،زسعبز .14
 .2223-وا يعزوا ويعز-92واعببز-هل ألزوا وئبزواع ي ز- بو ضزواهخ ط ز-سا زوابان،زف ا ضز .11
والد ةزز-14واعدببزز-ل هعدألزطجطد ز-هل دألز   زواقد وجانز-هدب زق ي ادألزأخطد  زوات د ثزا تديهانز- سالن،زجيا ألز .14

 .1889ز-واث ج 
 .2211ز-ل هعألزف ح تز ي  ز-هؤسس تزواتيهانزوات  ف  ز واتيهانزواتق ابيجب ضزح رزز-  اق،ز ه رز .12
 .2212ز-واي  قزواهؤث ضزيانزواتيهانزواتع  ج ز واتيهانزواتل  يز-وا  ت ي،ز الةزوابانز .19
 .1888ز-يا  تز-ه تيألز   يزل وبضزواثق فاألز-وال ةزواث اثز-واه س  ألزواتل  األزإلبو ضزوا ه رزواحباثألز .18
 .2223ز-بهلقز-واهبخ وتزوا طجاألجب ضزيعج ونزواتيهانز تعيئألزز-هبزواش اتطي خأل،زهحز .22
 .2222ز-312واعببزز-هل ألزوايا نز-واتيهانو تح بزواع ي زإل  بضزز- يبوهلل،زأهانز .21
 دد جزز-(24واهعاد  )ز-واهعد اا زوالد  األزواشدد ب ضز دنز ائدألزواهح سدديألز واه ولعدألزا هؤسسد تزواه ااددألزوإلسدالهاأل .22

2212 
واب وسدد تزو قتشدد باأل،زب وسددألز ددنزشددج  ألزواتدديهانزيدد ال وئ ،ز  اددألزواع دد جزو قتشدد باألز   دد جزواتسدداا زجدد بيزز .23

 ج2222والهعاألزواع هاأل،زوال وئ ،ز
واه تيدألزز-هجلد  وتزوالد  ألزواهشد األزإل د بضزواتديهانز-قا  زواهدالةضزواه اادألزالد   تزواتد هانز- الر،زله رز .24

 .1881/1884اع جزز91،94واعببونزز-وا قهاأل
  دبوبزواه  د زز-يدانزوا وقدعز آفد قزواهسدتقيريزواتديهانزفد زسد  األزتق ا زخ  ز دنزواتديهانزفد زسد  األزيعجد ونيز .21

 .2222ز-بهلقز-و قتش بيزواس  ي
ز2212 فد زز2211 فد زز2212جتهادألزفد زهوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألزواز .24

 )آ   (.زواب ااألزا تيهانواس  األزا ل  ألز
ز2212 فد زز2211 فد زز2212فد ززجتهادألهواوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألزز .22

 .-س  األ–ا تيهانززال  ألزواهل قزواع ي 
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ز2212 فد زز2211 فد زز2212فد ززجتهادألهواوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألزز .29
 .ا تيهانزال  ألزو تح بزواتع  ج 

ز2212 فد زز2211 فد زز2212فد ززجتهادألهواوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألزز .28
 ا ل  ألزواس  األزواع ياألزا تيهان.

ز2212 فد زز2211 فد زز2212فد ززجتهادألهواوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألزز .32
 .-س  األ-هانزواع ياأليال  ألزوات

ز2212 فد زز2211 فد زز2212فد زجتهادألزهوازوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألز .31
 ا ل  ألزوا طجاألزا تيهان.

ز2212 فد زز2211 فد زز2212فد ززجتهادألهواوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألزز .32
 .وات  ف  ا تيهانزال  ألزواعقا ألز

ز2212 فد زز2211 فد زز2212فد ززجتهادألهواوايا ج تزواه ااألز تق ا زهبققزواحس ي تزواهستقرزا سجألزواه ااألزز .33
 سالهاأل.وإلواس  األزا ل  ألز

 رابعًا: المواقع اإللكترونية:
1. www.sics.sy 
2. www.sif-sy.org 
3. www.syrian-insurance.comز
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1. www.syrian-arab.comز
4. www.natinsurance.comز
2. www.aropesyria.com 
9. www.arabiasyria.comز
8. www.skicins.com 

12. www.trustsyria.com 
11. www.aoic-sy.com 
12. www.adirinsurance.com 
13. www.solidarity-sy.comز
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Abstract 

Development and technological progress imposed himself at all levels, As a 

result, the human became living in a permanent concern with the 

continuous increase of the dangers faced by him in the both in his life or in 

his living or in his relationship with the others day, based on this, and to 

achieve this purpose, insurance emerged as one of the most important 

possible means. 

Research problem: 

The problem of research is the definition of Takaful insurance and the most 

important differences between it and commercial insurance, as well as a 

statement that there were significant differences between them in terms of 

performance. 

Research objectives: 

The research aims to: 

• Provide a comparative study between commercial insurance and Takaful 

insurance in terms of the various factors and variables related to each of 

them. 

• What is the status of commercial insurance companies and takaful in 

Syria and the difficulties they face. 

The research found the following: 

1. Takaful presentation the same services offered by commercial 

insurance, but the legitimacy of a symbiotic manner free from harm 

spoiler of the contract and usury and other taboos and suspicions, 

and by providing the insured in the form of subscriptions and 

donations that are premium in the commercial insurance. 

Liquidity, profitability and solvency to the insurance companies 
operating in Syria ratios were good, as there are no significant 
differences between the performance of the work of each of 

the traders insurance and Takaful. 
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