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التأمين
ودوره االقتصادي واالجتماعي وتحدياته
()1مفهوم التامين:
يعتمد التقدم البشرى بشكلى اساسى على االنتاج الذى يمثل حصيلة الجهد البشرى فى استغالل الموارد

االقتصادية وتحويلها الى سلع وخدمات ( الزراعية و المعدنية و الخامات و االالت والمعدات والمصانع
والشركات ) ،وهنا يبرز دور التامين فى توفير ضمانات لراس المال واستم ارره والحفاظ عليه من التلف الكلى او

الجزئى فى اداء دوره فى عملية االنتاج  ،فالتامين فكرة تعاونية يقوم اساسا بعملية توزيع الخسارة الناتجة عن

الحادث على عدد كبير من الوحدات االقتصادية وبالتالى كلما زاد عدد الوحدات االقتصادية المؤمن عليها  ،فان
الخسارة الناتجة عن الحادث تقل اهميتها النسبية للمجتمع ولشركة التامين ،وبالنسبة للفرد نجد انه فكرة تعاونية

يتم بمقتضاها تعاون مجموعة من االفراد معرضين لخطر معين فى تحمل الخسارة الناتجة عن تحقق خطر
معين للبعض منهم وهو ما يؤدى الى اثر مباشر يتمثل فى توزيع الخطر على مجموعة كبيرة من االفراد ويتحمل

كل فرد جزء بسيط من الخسارة وبالتالى تخفيف عبء الخسارة من الناحية االقتصادية باالضافة الى اثر غير

مباشر يتمثل فى توفير االمان الفراد المجتمع بالنسبة للمسقبل وبالتالى تزداد انتاجية الفرد والمجتمع ككل0

فالتامين صيغة من صيغ ادارة الخطر يعتمد على التكافل بين افراد المجتمع من خالل شركات متخصصة فى
مجال تنظيم وظيفة التكافل بطريقة علمية منظمة فى اطار مالى واقتصادى  ،لذلك يعرف التامين من الناحية
االقتصادية بانه اداة الدارة وتقليل المخاطر التى يتعرض لها افراد المجتمع واستثماراته من خالل تجميع الوحدات
المعرضة لنفس الخطر ( فرد ،سيارة  ،منزل  ،مصنع  ) 000،وتوقع الخسارة التى تتعرض لها كل وحدة
وتشترك كل وحدة معرضة لنفس الخطر بنسبة تنسب الى ذلك الخطر ،اما من الناحية القانونية فهو عقد يتعهد
بموجبه طرف مقابل قسط بتعويض طرف اخر (المؤمن له او المستفيد) عن الخسارة الناتجة عن حادث محدد
فى عقد التامين  ،فالمستامن هو من يطلب الخدمة التامينية ويسدد قسط التامين ويحصل على التعويض هو او
المسفيد حال تحقق الخطر  ،اما المؤمن فهو شركة التامين التى تقدم خدمات التامين ( تكافل – تعاونى –
تجارى ) 0

( )2انعكاسات التامين على االقتصاد الوطنى
يمكن ايجاز انعكاسات التامين المباشرة وغير المباشرة على االقتصاد الوطنى فى النقاط التالية :
أ-توفير الضمانات للمستثمرين والمقرضين على استثماراتهم من المخاطر التى تتعرض لها المشروعات ،
وبالتالى تنخفض تكلفة التمويل ويزداد حجم االستثمارات نتيجة عدم الحاجة الى التامين الذاتى الذى يقوم به

بعض المستثمرين لمواجهة الظروف الطارئة واالخطار المختلفة بدون خبرة كافية مثل شركات التامين التى
يتوافر لديها الكوادر المؤهلة الدارة المخاطر المختلفة للمشروعات مقابل اقساط محددة.
ب-احالل مشروعات منتجة محل المشروعات التى تعرضت للتلف الكلى او الجزئى ،وبالتالى تعود العملية
االنتاجية لمستواها فى وقت قياسى مما يحفز على التوسعات واالبتكار واستخدام وسائل انتاجية احدث من
التالفة نتيجة الحادث باالضافة لالستقرار النفسى واالجتماعى للعاملين نتيجة توفير تامين اصابات العمل
وامراض المهنة والتامين على الدخل وتامين المعاشات0
ج-التاثير على المدخرات الوطنية من خالل نشاط تامينات الحياه بصورها المختلفة التى تعبر عن الطبيعة
االدخارية لنشاط التامين  ،حيث يوفر الحماية التامينية لمخاطر فقد الدخل نتيجة وفاة الفرد او اصابته وفى
نفس الوقت وعاء ادخارى وتوفير لالسرة وهو مايعكس االستقرار االجتماعى  ،وهنا تبرز الرسالة التى
يؤديها قطاع االنتاج فى شركات التامين من خالل مندوبى االنتاج حيث يسعون للعمالء القناعهم باالدخار
من خالل قسط التامين عن وعى وادراك وتفهم واقتناع  ،كما ان االلتزام بسداد قسط التامين ينمى لدى الفرد
عادة االدخار وهى ميزات لن تتوافر االمن خالل التامين الذى اليجيز سحب تلك المدخرات من قبل المؤمن
عليه االبشروط معينة0
د-االستثمار من خالل شركات التامين التى تقوم باستغالل االموال التى تتجمع لديها من خالل اقساط
التامين من فروع التامين المختلفة بانشاء المشروعات االقتصادية ذات الجدوى االقتصادية ( مشروعات
صناعية – زراعية – سياحة – بنوك – تامين – نقل – عقارات ) بهدف تحقيق عائد استثمارى جيد يعود
على حاملى الوثائق بتخفيض تكلفة الخدمة التامينية و توزيع تلك العوائد الصحاب وثائق تامينات الحياة
فى صورة مبالغ اضافية فى نهاية اجل الوثيقة كتعويض عن انخفاض القوة الشرائية للنقود بعد فترة زمنية
طويلة تم ثل اجل الوثيقة ،كما ان تلك االستثمارات التى تنفذها شركات التامين تؤدى لزيادة فرص العمل
الحقيقية الفراد المجتمع وتزداد دخولهم ومستوى معيشتهم وينخفض معدل البطالة 0
ه-زيادة حجم التجارة الدولية بين دول العالم المختلفة من خالل التامين البحرى والجوى الن تغطية
ال مخاطر التى تتعرض لها السلع الواردة من الخارج او المصدرة للخارج يساعد على زيادة كميات السلع
والخدمات المتبادلة بين دول العالم المختلفة .
و-تيسير التوسع فى منح التسهيالت االئتمانية الغراض التنمية االقتصادية وذلك من خالل من خالل توفير
التغطيات التامينية المناسبة لعمليات االئتمان وهو مايشجع البنوك على منح المزيد من االئتمان لالفراد
والمشروعات 0

ى-الوقاية والحد من الخسائر للمشروعات االقتصادية بدراسة ونشر وسائل الوقاية من االخطار بتشجيع
استخدام وسائل االنذار واطفاء الحرائق ووقاية العمال من حوادث العمل وتوفير االمان للبضائع المصدرة
والواردة خالل عمليات الشحن والتفريغ وحوادث المرور ونقل المواد الخطرة على الطرقات 0
ل-مشاركة شركات التامين العالمية فى تمويل الخسائر الناتجة عن تحقق االخطار المغطاة تامينيا من
خالل نشاط اعادة التامين مما يتيح مشاركة شركات التامين واعادة التامين العالمية فى تمويل تلك الخسائر
بناء على اسس معينة 0
ن-تبلغ مساهمة التامين فى الدخل الوطنى فى الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة االمريكية وفرنسا
وبريطانيا وسويس ار والمانيا اكثر من  %00وتبلغ تلك النسبة فى الدول العربية ومنها السعودية اقل من %0
وهو ما يعكس ضآلة مساهمة التامين فى االقتصاديات العربية نتيجة العديد من التحديات سنناقشها فيما
بعد0

( )3تقسيمات التامين:
ينقسم التامين الى تامين تجارى ( تامينات االشخاص والممتلكات ) وهى التغطيات التأمينية التى يطلبها افراد
المجتمع من شركات التامين ضد اخطار معينة تخص الفرد اى انه اختيارى مقابل قسط يسدده الفرد لشركة
التامين ويتم من خالل شركات التامين ويأخذ صور متعددة منها التجارى و التعاونى والتكافلى  ،وتامين
اجتماعى وهو الذى يت م من خالل الدوله لصالح افراد المجتمع العاملين فى الوظائف والمهن المختلفة (
المرض – العجز – الشيخوخة -الوفاة – البطالة ) وهواجباريا تفرضه الدولة ويتحمل الفرد جزء من القسط
والدولة تتحمل باقى قيمة القسط .
كما تنقسم التغطيات التامينية التجارية الى تغطيات شخصية مثل التامين على الحياة والتامين ضد الحوادث
الشخصية والتامينات الجماعية  ،وتغطيات الممتلكات وهى ضد االخطار التى تتعرض لها ممتلكات أفراد
المجتمع مثل اخطار الحريق والسطو وخيانة االمانة والمسئوليات بأنواعها والسيارات والبترول والنقل البرى
والبحرى والجوى وأخطار الطيران وغيرها .) 0000

( )4ملكية شركات التامين ورقابة المجتمع:
يتفق خبراء صناعة التامين على ان اسواق التامين العربية مازالت ضعيفة بالرغم من برامج االصالح
االقتصادى التى تتبعها الدول العربية وبتحليل ملكية شركات التامين نجد انها تتدرج من الملكية الكاملة و
اسواق مفتوحة بدرجة اكبر مع السماح لفروع الشركات االجنبية للعمل فى صورة وكاالت او شركات مشتركة
و هناك اسواق حرة بالكامل مثل المملكة العربية السعودية التى يمتلك فيها القطاع الخاص شركات التامين
بالكامل وهنا يبرز دور الدولة من خالل الرقابة على اعمال تلك الشركات التى تمارس التامين واالعمال

المرتبطة به مثل الوساطة التامينية والخبرة االكتوارية وخب ارء المعاينة وتقدير االضرار وخبراء التامين
االستشاريين وقد اسندت الرقابة على شركات التامين فى السعودية الى مؤسسة النقد السعودى من حيث
وضع الضوابط المالية واالدارية لمزاولة اعمال التامين فى المملكة العربية السعودية ولكن نشاط التامين نشاط
فنى ويعتمد على اسس علمية وفنية وخبرات عاليه باالضافة الى ان سوق التامين فى السعودية سيشهد تطو ار
كبي ار وهو ما يتطلب تزامن انشاء هيئة مستقلة للرقابة على اعمال التامين على ان تمتلك الخبرات الفنية
الالزمة فى هذا المجال للعمل على تطويره وزيادة الوعى التامينى فى المجتمع0

()5مجاالت استثمار اموال شركات التامين
التامين كما سبق ان ذكرنا هو عقد تسدد االقساط بموجبه فو ار او على اقساط مثل تامين الحياه بينما يبقى
التزام شركة التامين معلقا بشرط تحقق الخطر او استحقاق مبلغ التامين فى وقت الحق  ،لذلك تحتفظ
شركات التامين لديها باالموال المقابلة اللتزاماتها والتى تعرف باالحتياطيات الحسابية والفنية والتى تبقى تحت
الطلب طوال سريان عقد التامين  ،وهذه االموال هى ملك لحملة الوثائق وتعتبر وديعة لدى شركة التامين ،
ونتيجة تراكم تلك االموال تتجه الى استثمارها فى اوجه االستثمارات التى تحقق لها العوائد لمقابلة خسائر
االكتتابات الفنية او تقديم مزايا تنافسية للمؤمن عليهم ويجب ان يتوافر مجموعة من الشروط فى استثمارات
شركات التامين حتى تحقق اهدافها ومن تلك الشروط :
عدم انتهاج سياسة استثمارية تعتمد على المضاربة واختيار االستثمارات التى تتناسب مع طبيعة تكوينمحفظة التامينات فى الشركة من حيث توزيع التزماتها بالنسبة الجال استحقاقها وضمان راس المال المستثمر
بحيث اليكون عرضة للضياع الجزئى او الكلى وتحقيق العائد المعقول المستقر على ان يعادل على االقل
سعر الفائدة المستخدم فى حساب اقساط التامين0
تنوع االستثمارات مثل الودائع والسندات والعقارات واالسهم والقروض المرهونة بهدف تحقيق السيولة السريعةلنسبة كبيرة من االستثمارات لمواجهة االلتزمات الطارئة0
-الحفاظ على القيمة العينية لالستثمارات وبما يحافظ على قيمتها عند تحويلها الى سيولة 0

( )6التامين فى المملكة العربية السعودية
بدأ نشاط التامين فى المملكة العربية السعودية قبل عام  0791من خالل وكاالت وفروع الشركات االجنبية
،ثم تاسست شركة التامين السعودية فى بداية السبعينات لمواكبة النمو واالذدهار االقتصادى فى تلك الفترة
ثم تاسست شركة البحر االحمر للتامين فى عام  0791وشركة ستار للتامين  0791والشركة السعودية
المتحدة للتامين فى ، 0791ولكن لعدم وجود خبرات فنية فى التامين واعادة التامين وخبراء المعينة وتقدير
االخطار والخسائر ،وعدم وجود اطر تنظيمية وتشريعية ومحدودية تلك الشركات وصغر حجم رؤوس اموالها

،لم تستطيع ان تنمو اويكون لها دو ار ملموسا فى االسواق مما ادى العادة تامين نسبة كبيرة من اقساطها
للخارج وبالتالى ادى ذلك الى تحجيم نمو السوق من حيث االقساط والمنتجات التامينية ،وفى منتصف
الثمانينات تطور التامين فى صورة التامين التعاونى وتاسست الشركة الوطنية للتامين التعاونى فى عام
 0791والتى سميت بعد ذلك بالشركة التعاونية للتامين بهدف التامين على على المشروعات الكبرى
واالحتفاظ بنسبة كبيرة من اقساط التامين داخل المملكة وجدير بالذكر ان التامين التعاونى هو الشكل الذى
يقدم من خالله التامين بالمملكة العربية السعودية لجوازه من الناحية الشرعية بخالف التامين التجارى الذى
اختلف الفقهاء فى شرعيته ،واستمرت شركات التامين االجنبية فى العمل داخل المملكة كوسيط بين المؤمن
عليهم وشركات اعادة التامين فى الخارج ،وهو مايمثل ضر ار كبي ار لعدم توافر المالءة المالية لتلك الشركات
وعدم توافر اطر تنظيمية وتشريعية تحمى حقوق حملة الوثائق ،وبتاريخ  0140/1/0صدر نظام الضمان
الصحى التعاونى بالمرسوم الملكى رقم م 00/ونظام التامين على رخص السائقين بقرار مجلس الوزراء رقم
 444بتاريخ  0144/9/01ثم صدر نظام مراقبة شركات التامين التعاونى بموجب المرسوم الملكى رقم
م 14/بتاريخ  0141/ 1/4والذى اشتمل على :
 تحديد االطار العام لممارسة التامين فى المملكة وهو التامين التعاونى وتتحديد الجهة المسئولة عن تطبيقالنظام وهى مؤسسة النقد العربى السعودى 0
 االشكال النظامية للشركات وراس المال الالزم لممارسة النشاط والوديعة النظامية المطلوب ايداعها كحمايةللمؤمن عليهم واالحتياطيات والمخصصات الفنية الواجب تكوينها0
االطار العام الستثمار االموال والمالءة المالية الواجب االحتفاظ بها والحدود العليا لالكتتاب 0المهن المرتبطة بنشاط التامين مثل الوسطاء وخبراء المعاينة ووكالء التامين والمستشاريين والجهة المختصةبفض منازعات التامين0
ثممم صممدرت االئحممة التنفيذيممة لهممذا النظممام ب مرقم  171/0بتمماريخ  0141/1/0التممى تضمممنت تفصمميالت لكممل م مواد
النظممام ثممم صممدر ق مرار مجلممس المموزراء رقممم  101بتمماريخ  0141/1/4بشممأن مممنح فت مرة انتقاليممة مممدتها  1س ممنوات
لشركات التامين القائمة لتوفيق اوضاعها  ،مما ادى لتقدم شركات جديدة للحصول علمى التمرخيص لمزاولمة نشماط
التامين العاونى بلغ مجموعها  11طلبا النشاء شركات تامين واعادة تامين وتم التوصية بالموافقة على الترخيص
لعممدد  41شممركة وتممم مممنح التممرخيص لعممدد  01شممركة حتممى ينمماير  ، 4009كممما بلممغ مجممموع الطلبممات لممارسممة
المه ممن المرتبط ممة بالت ممامين ع ممدد  17طلب مما ويق ممدر اجم ممالم القيم ممة الس ممنوية نقس مماط الت ممأمين ف ممى المملك ممة العربي ممة
السعودية سنويا بخمسة مليارات ريال يتوقع وصولها فم السمنوات المثالث المقبلمة المى مما يتمراوح بمين  04المى 01
االلزمممى علممى السمميارات وتتمموزع تلممك
ا
مليممار ريممال نظ م ار لصممدور نظممام التممامين الصممحى علممى المقيمممين والتممامين

االقس مماط عل ممى التغطي ممات التاميني ممة المختلف ممة مث ممل المركب ممات  % 14والت ممأمين الص ممحم % 4019

والعق ممارات

% 0117و البحري/الطيران/الترانزيت % 01و اإلنشاءات /الهندسة .% 111
( )7التحديات التى تواجه نشاط التامين فى المملكة العربية السعودية:
يواجه نشاط التامين فى المملكة العربية السعودية والدول العربية العديد من التحديات التى تعوق هذا النشاط
من اداء دوره بكفاءة  ،ويمكن تصنيفها الى تحديات تخص المجتمع وشركة التامين نتناولها بايجاز فيما يلى
:
تحديات تخص المجتمع:
-

محدودية الوعى التامين والثقافة التامينية والتعامل مع التامين مما انعكس سلبيا على تقبل االفراد لنشاط

التامين على االشخاص والممتلكات والمسئوليات وهوما يتطلب سياسة واضحة لنشر الوعى التامينى لدى
االفراد على مستوى المدارس والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى0
-

توافر جهات فنية لالشراف والرقابة تضم الخبراء المتخصصين فى هذا النشاط ومراقبة اعمال التامين

واالستثمار واالحتياطيات الفنية والمخصصات التعريفة التامينية بما يكفل ضمان االستثمار داخل المجتمع
وتوافر المالءة المالية للشركات العاملة فى هذا المجال لزيادة القدرة على المنافسة محليا ودوليا ،وتنظيم
المنافسة داخل سوق التامين لمنع الممارسات الضارة بالسوق0
-

تنظيم تاسيس شركات التامين ذات المراكز المالية القوية فالعبرة بالكيف وليس بالكم من خالل رفع الحد

االدنى لراسمال شركة التامين لزيادة قدرتها على قبول االخطار ونشر الوعى التامينى وتوظيف العمالة
واستقطاب عمليات تامين من الخارج0
تحديات تخص شركات التامين:
 عدم توافر التغطيات التامينية المتنوعة التى تخص المجتمعات العربية واالسالمية واالكتفاء باستنساختغطيات تامينية من الدول االجنبية التى تختلف من حيث الثقافة والمعتقدات وان توافرت تغطيات من التامين
ا لتعاونى والتكافلى التجد نصيبها من الدعاية االعالنية المطلوبة لتغيير ثقافة افراد المجتمع تجاه نشاط
التامين 0
 ضعف المراكز المالية لشركات التامين حيث الحد االدنى  000مليون ريال سعودى وهوراسمال  ،اليمكنان يتحمل تغطية مخاطر مشروعات اقتصادية كبرى تصل الى مليارات الرياالت او قرض واحد من احد
البنوك الحد المشروعات  ،مما يزيد من محدودية الشركات على المنافسة وقبول المخاطر وضعف معدالت
احتفاظها باالقساط محليا0

 المنافسة الضارة بين الشركات نظ ار لمحدودية سوق التامين وعدم توافر تغطيات تامينية متنوعةمما يدفعهالقبول تغط ية اخطار باسعار تقل عن اسعارها الحقيقية الى تغطى االخطار البحتة على االقل وفى ظل عدم
القدرة على قياس االخطار وتقديرها يزيد عمق المشكلة التى تواجهها شركات التامين  ،مما يضر بالشركات
والمؤمن عليهم وهو دور مؤسسات الرقابة وان كانت الوثيقة الموحدة على المركبات هى بداية لتوحيد وثائق
التامين المتاحة فى السوق0
 عدم االهتمام الكافى بتنمية الموارد البشرية المؤهلة تامينيا للتعامل على المستويين المحلى والدولى فىمجاالت االكتتاب وقياس المخاطر والخبرة االلكتوارية واعادة التامين وتقييم محافظ التامين0
 االعتماد فى االنتا ج على المنتجين االفراد ومهاراتهم التسويقية وبالرغم من جهودهم فى الشان االانهامهارات فردية تحتاج الى الموهبة والصقل والتدريب والتظيم فى شكل شركات للوساطة التامينية لتحقيق
مصلحة المجتمع واالفراد0
د /احمد السيد عبد اللطيف حسن
المراجع العلمية:
-0الحكيم ،احمد شكرى التامين واعادة التامين فى الدول النامية ،مكتبة االنجلو المصرية 0794
 -4عبد اللطيف،احمد السيد ،دكتور ،تحديات اسواق التامين العربية ،ورقة عمل مقدمة لمنتدى جدة
لبنوك االستثمار واالعمال الفترة من 4009./1/ 07-09
-1مؤسسة النقد السعودى ،اعداد متفرقة0

