
 
IEN Policy Papers 

 

Page 1 of 7  ن اثير فيرورس كورونا على التأميت   ي ـمنعم الخفاج  
 

 
 على التأمين  كورونا يروسف تأثير      *منعم الخفاجي 

COVID-19 Impact on Insurance                        
 
 
 

حيث حصررررد   ع ى م ت ف نواحي الحياةآثاراً قوية    وي  ف  فالعالم بأسرررررل و    وباء كورونا    لقد اجتاح
من  و  العالم  اقتصرراديات جوانب    م ت ف  اته لتشررم تداعيوامتدت  ،في منازلهمالناس  األرواح وحجر  آالف  
العالم   االقتصراد  الي  اجتاح  الكسراد   هحتى ما   ف  أضررارلبشرك  يير مسربوح حيث فاقت التأمين وبينها  
 .1929 - 1928سنة 

 
وفقا لشررررروط   معها  مالتعا  يةا الوباء ع ى قطاع التأمين وكيفهو تداعيات هي في هيل الورقة    يهمناما    إن

اط التأمين وأقسررراط إعادة جمالي أقسرررإان فاض    -  التداعيات ومن أهم هيل  .  وأحكام م ت ف عقود التأمين
 .وزيادة المطالبات يير المحسوبة ان فاض عوائد االستثمار ،التأمين

 

 وأقساط إعادة التأمين انخفاض أجمالي أقساط التأمين -أوالً 
 
الحجر   بسررربب   ,ك يا أو جزئيا  ،توقف العم  في كثير من األنشرررطة الصرررناعية والتجارية بشرررك  عام  -1

ان فاض عدد ط بات التأمين الجديدة إضررافة إلى ما سرريتحق  من أقسرراط الصررحي ومنا التجو  أدإ إلى  
نشرررطة المفروضرررة  األتوقف  يادية السرررارية لتتطاب  ما حالة  تأمين مرجعة نتيجة لتعدي  األيطية االعت

أقسراط التأمين عما هو  د     سريحصر  ان فاض شرديد فيوبسربب هيا الوضرا  ،ومنا التجو  بسربب الحجر
 .وهيا ما يشك  حالة س بية ع ى نتائج العم ،ض ييكرما بقاء المصاريف اإلدارية دون ان فا،له م طط

 
يتوجب  ،االمؤَمن منه  األ طار/ان فاض فرص تحق  ال طرتماشرريا ما توقف األنشررطة الي  أدإ إلى    -2

ما حالة توقف النشررراط   تتالءمبأ رإ    السرررارية  ع ى تغيير األيطيةالحرص  ،إحقاقا ل ح ،المؤمنينع ى  
ً سرررعار  األتطبي   و التأمين لتتالءم    أيطيةطرح تغيير  إن  .التأمين  من عقود   عقد ك  لشرررروط    المالئمة وفقا

 بالظروف االعتيادية بشك الم تصين )المكتتبين(  من قب   وتتم مزاولتها  ما حالة توقف األنشطة معروفة  
االهتمام والمرونة  تتطلب  حالة عامة    أمامولكن نحن اآلن ،اسررررتجد ظرف يسررررتدعي يل ك ما  و  طبيعي

لة  ث  يتجلى في تعزيز،تأثير مســتلبلي على قطاا التأمينلما لها من  من قبل المؤمنين  والشــفافية التامة  
 التأمين. المؤمن لهم بشركات

 
 :يما يلعند تنفيذ هذه المعالجات  ن األسس العامة التي يجب االلتزام بهاوم
 
قة النسبية  ييتوجب أن يتم احتسابه بالطرأو إنهائه    عن عم ية تغيير الغطاءا  اسرتح  قسرط مرج    امتى م  –أ
(Pro-rata basis  بغض النظر عن شررط )ن إنهاء سرريان التأمين أو أوهو ح  وعد  باعتبار  ،اإلنهاء
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 Force)بسررررربرب هريا الظرف القراهر جراءت فيض سرررررعر أو مب أ الترأمين لم يكن برلرادة المؤمن لره إنمرا 
majeure). 

 
بغض النظر  تم من التأريخ الفع ي لتوقف وي   مح  العم إنهاء أو اسررررتبدا  يطاء التأمين يريخ  تأ -ب 

  ان فضررت وأن ال طورة قد   ،عن ط ب المؤمن له باعتبار أن الحالة السررائدة يفترض فيها الع م العام أوالً 
ً  الظرفهيا من التأريخ الفع ي لتغير   .ثانيا

ال ،ع يه تعويض مدفوع أو قاب  ل دفا  في حالة وجود حادث واقا  ال  فترة التأمين المعنية ترتب   -جررررر 
ع ى نسربة  المتحققة  ال  مدة التأمين    التعويضرات /د مب أ التعويض ازؤمن له إيا ل مقسرط مرجا يسرتح   

 % مثالً(.70محددة من قسط التأمين )
 
 .إعادة جدولة تسديد أقساط التأمين مستحقة الدفا وعدم التمس  بشرط دفا قسط التأمين -د 
 

 المثال وليس الحصر:فيما يلي بعض المعالجات لعدد من أنواا التأمين على سبيل 
 
 من الحريقالتأمين  -1

 
محتوياته  و/أو    ع يه  نإيا تُر  البناء المؤمَ   وثيقة التأمين من الحري  شررطاً يقضري بتوقف التأمينتتضرمن  
في المصررانا  قف العم ية اإلنتاجية  وبت  ولكن بقدر تع   األمر.يوماً مثالً( بشررك  مسررتمر  30)  لمدة معينة

تتراجا    الترأمين من الحري   الم حقرة بوثيقرة  د من األ طرارد عروفرلن  طر الحري   واألنشرررررطرة األ رإ  
كن  مبردالً من إنهراء الترأمين بشررررركر  ترام يف ،تحق  البعض من األ طرار الم حقرة  يتالشرررررى أوفرص تحققهرا  

يدعى بغطاء ال طر السررراكن   هيل  بغطاء يتناسرررب ما حالة التوقفالسرررار   اسرررتبدا  الغطاء االعتياد   
(Silent riskويطب  سرعر تأمين من )قسرط التأمين المرجا حسرب تقدير المكتتب يحتسرب بموجبه  سرب  ا

ن العم ية اإلنتاجية في مح  أيتم االتفاح ع ى  ونص هيا التعدي  بسريط حيث  .  بالطريقة النسربية ل مؤمن له
عم يات الصرريانة وع ى أن تتوفر حراسررة مسررتمرة طي ة فترة التأمين متوقفة تماماً وال تجر  فيه أ  من  

 التوقف.
 
 لتامين على السياراتا -2

 
عند توقف العج ة عن  (Comprehensive coverبقدر تع   األمر بالغطاء الشررام  من كافة األ طار)

العج ة وهي في حالة توقف  الغطاء ليشرم  أضررار  اسرتبدا   إنهاء التأمين بالكام   من  االسرت دام يمكن بدالً  
( (Laid up coverا  أم .حيث يترتب قسرررط مرجا يتناسرررب ما هيل الحالة يحتسرررب طي ة فترة التوقف

  ليقتصرر ع ى  طر  الحري  والسررقة فقط دون أضررار عد  يُ الحري  والسررقة فيطاء الشر ص الثالث و
غطاء  لوثائ  التأمين ال اصررة ببة  بالنسررو  .سررتح مالشرر ص الثالث ويعاد إلى المؤمن له القسررط المرجا ال

االسررت دام ومن ثم    عدمفترة    ال   مينأم تع ي  التأن يت  يمكن إنهائها أوية تجال الشرر ص الثالث  المسررؤول
 بعد بدء است دام العج ة تمدد فترة التأمين بمقدار فترة التوقف دون قسط إضافي.
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 التأمين الهندسي -3
 

(  EAR)النصررررب من كافة األ طار  و  CAR))اإلنشرررراءات من كافة األ طار،وثيقتي التأمين الهندسرررري

في الموقا لمدة Cessation of works) )يقضررري بتوقف التأمين إيا توقف العم    يتضرررمنان اسرررتثناءً 

تم إعالم المؤم  ،( يومرراً بشررررركرر  مسرررررتمر60ع ى)لنفرض    تزيررد معينررة   ن ويت رري هرريا األ ير  إال  إيا 

الغطاء الشررام  من كافة    يقضرري باسررتمرار سررريان التأمين ولكن بعد اسررتبدا  ,بموافقة المؤمن له،إجراءً 

أهمها أ طار الطبيعة  يشررم  أُ طاراً مسررماة  (  Stand still cover)  اسررميعرف ببغطاء آ ر األ طار  

(Act of God), ويعالج قسط التأمين وفقاً لطبيعة ك  موقا. الحري  ...الخ 
 
 تأمين خسارة األرباح -4

 
بها وثيقة تأمين  سررررارة   ةعام  وثيقة ال سررررائر المادية الم حقكما تُ عقد تأمين  سررررارة األرباح يعام   

 بقدر تع   األمر بسعة يطاء التأمين وسعر التأمين وكيا شمو  التعويض من عدمه. األرباح
 

ال طورة المسرتجدة وفقاً لشرروط ك  عقد   لتتطاب  ماعالج األيطية األ رإ وتعدي ها  المنوا  تُ وع ى هيا  
بغطاء يشم  الحوادث عتيادية  يطيتها االففي تأمين الطيران مثالً يمكن استبدا  أ.  واستناداً لمبادئ التأمين

 .والطائرة ع ى األرض في حظائرها
 

 انخفاض عوائد االستثمار -ثانيا  
 

إي من    من شرركة إلى أ رإ حسرب نوع وطبيعة هيا االسرتثمارحجمه  يتفاوت  ان فاض عوائد االسرتثمار  
وتراجا  ،د وبشرك  كبير ع ى عائد اسرتثماراتهامالمعروف إن شرركات التأمين وشرركات إعادة التأمين تعت

فباإلضرررافة إلى ان فاض  .ان فاض أقسررراط التأمينتأثير  هيا العائد له تأثير سررر بي يفوح في أحيان كثيرة  
 .ا ما يحص  تدني في قيمة أسهم الشركة نفسها و/أواسهم الشركات المستثَمر فيهايالبً االستثمارات  ائد  وع
 

 التعويضات -ثالثا
 

يتوجب تسرويتها    بسربب وباء كورونا  تعويض عديدة يير محسروبةط بات  بعض شرركات التأمين    قد تت قى
وال يح  أل  جهة   في ضــوأ أحكام وشــروط علد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن ل بك  شررفافية  

كمرا هو الحرا  في التعويضرررررات  ،الترد ر  وأ   الف بين طرفي العقرد ،رسرررررميرة كرانرت أو مردنيرة  ،أ رإ
يجب أن يتحم     وك   ،التحكيم أو المحاكم الم تصرررةتسررروية رضرررائية أو  يمكن ح ه بال جوء إلى  ،األ رإ

 مسؤوليته وله الح  أن يتشبث بحقوقه العقدية والقانونية.
 

هريا وإن شرررررمو  تعويضرررررات كورونرا بموجرب أيطيرة وثرائ  الترأمين الم ت فرة من عردمره أمر في يرايرة  
ا  عقد التأمين المعني ع ى ك  حادث يكون سررببه المباشررر الفع  الوضرروح ويل  بتطبي  شررروط وأحكام  

(proximate cause The  الحرالرة أو الظرف ال ريين أوجردهمرا هريا الفيروس في مراح ره الم ت فرة من )
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ا من هريا بينهرا ي   محرا  الترأمين بسررررربرب الحجر المنزلي الطوعي أو اإلجبرار  ومنا التجو  تو يرً 
يا كان مح  التأمين  إن حالة الغ   من أضرررار مادية مباشرررة أو حتى تبعية  الفيروس ال بيث وما ينتج ع

وإقرار شــمول وتســوية التعويض يتم (.Loss of Profit Insuranceمغطى بتأمين  سررارة األرباح )

د شـــــريـعة دأ  العـل ا من مـب أمين المعني انط ـق د الـت ام عـل ة مر شـــــروط وأحـك   بتطبيق ظروف ـكل ـحاـل
 المتعاقدين .

 
فيما ي ي بعض المع ومات التي يمكن أ يها بنظر االعتبار عند تسررروية التعويضرررات التي يكون سرررببها  

 أو الناتجة عن هيا الوباء:الوباء 
 

 :وثائق التأمين على الحياة ووثائق التأمين الصحي -أوال  
 
 وثائ  التأمين ع ى الحياة -1

 
 منها صررراحة  محددة بسرربب أو مرض معين عدا ما مسررتثنىتكون حالة الوفاة يير  في هيل الوثائ  عادة  

 ليل : .من أسباب 
 

أ( إيا كانت وثيقة التأمين ع ى الحياة ال تتضمن شرطاً صريحاً يقضي باستثناء األوبئة تعتبر حادثة الوفاة 
وثيقة  ضافية أ رإ تتميز بها  إبسبب وباء كورونا مشمولة بغطاء الوثيقة سواًء تحققت الوفاة أو أ  منفعة  

مرض بأن  (  WHOقب  أو بعد إعالن منظمة الصررررحة العالمية )،التأمين ال اصررررة بموضرررروع الحادث 

 .11/3/2020فيروس كورونا أصبح وباًء اعتبارا من 

 
 ت ضا الستثناء األوبئة. التأمين وثيقة( إيا كانت ب 
 
  فيعتبر مشررررموالً ،كورونا وباءً وهو تأريخ إعالن فيروس    11/3/2020( إيا كان الحادث قد تحق  قب   1ب 

إنمرا اعتبرتره منظمرة الصرررررحرة ،ن هريا الحرادث لم يكن وبراًء  ال  الفترة قبر  اإلعالنأبرالتغطيرة براعتبرار  
 العالمية حالة طوارئ. 

 
بالتغطية اسرتناداً إلى نص اسرتثناء    ( الحادث المتحق  بعد تأريخ إعالن كورونا وباًء ال يعتبر مشرموالً 2ب 

 األوبئة.
 
 وثائ  التأمين الصحي -2

 
ن الحادث لم أما ميكور في الفقرتين ) أ و ب ( أعالل ينطب  ع ى وثائ  التأمين الصرحي التي تنص ع ى  

 . أو حوادث  مستثني صراحة من أمراض هو ا عدا ما يحدد بسبب أو بمرض معين إنما جاء النص مط قً 
 

الري  نحن بصرررررددل ،ن بينهرا وبراء كورونرابرأ طرار مسرررررمراة ولم يكن م  اً أمرا إيا كران يطراء الوثيقرة محردد 
 فالتعويض يكون يير مشمو  بشك  مط  .
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 وثائق التأمينات العامة -ثانيا  
 
 وثائق األخطار المسماة -1

 
كمرا هو الحرا  ،( ليس من بينهرا وبراء كورونراnamed perilsإيا كرانرت الوثيقرة تغطي أ طرارا مسرررررمراة )

الصرررراعقة واالنفجار بشررررك   ،العتيادية التي تغطي أ طار الحر بالنسرررربة لوثيقة التأمين من الحري  ا
حتى وإن تم توسرررريا يطاء هيل الوثيقة لتشررررم  بعض األ طار المتعارف ع ى إضررررافتها إليها ،محدود 

يكون الحادث   ,الفيضررران واالنغمار ...الخ وطبعا ليس من بينها األوبئة،  العواصرررف والزوابا،كاالنفجار

 بالوثيلة بشكل مطلق وبغض النظر عن تأريخ تحلل .غير مغطى 
 
 وثائق التأمين من كافة األخطار -2

 
إيا كرانرت الوثيقرة من الوثرائ  التي يط   ع يهرا وصرررررف اكرافرة األ طرارا أ  إن يطرائهرا لم يحردد برأ طرار  

لتأمين أو شرم  األضررار المتحققة أل  سربب عدا ما يُنص ع ى اسرتثنائه صرراحة في وثيقة ايبعينها وإنما  
الوثيقة الصرناعية من كافة األ طار  ،ع ى سربي  المثا  ال الحصرر  ،ا بحكم القانون. ومن هيل الوثائ ضرمنً 
(Industrial All Risks Policy  )اإلنشررررراءات من كافة ،الترأمين الهنردسررررري  ووثيقترا( األ طرارCAR  )

 يكون حكم التعويض بموجبها كاآلتي: ،(EARاأل طار )والنصب من كافة 
 

 :أ( إذا كانت الوثيلة تخضر الستثناأ األوبئة
 
من    المتحق  قبر  ترأريخ إعالن فيروس كورونرا وبراًء اعتبراراً ،فرالحرادث الري  سرررررببره هريا الوبراء  1-أ

برالتغطيرة براعتبرارل لم يكن كريلر   ال  الفترة قبر  اإلعالن عن ترأريخ بردء   يعتبر مشرررررموالً ،11/3/2020

ً  ،الوباء  كان يعتبر حالة طوارئ حسب منظمة الصحة العالمية وليس وباًء. ب  كما يُكر سابقا
 
  والي  يتحق  بعد تأريخ إعالن كورونا وباًء ال يعتبر مشررررموالً ،( أما الحادث الي  سررررببه هيا الوباء2-أ

 ة استناداً إلى نص استثناء األوبئة.بالتغطي
 
ــتثناأ األوبئة -ب  ــر الســ فيعتبر الحادث الي  سررررببه وباء كورونا مغطى   أما إذا كانت الوثيلة ال تخضــ

 سواء وقا قب  أو بعد إعالن كورونا وباًء.بموجب هيل الوثائ  
 
 وثائق تأمين خسارة األرباح -3
 
األرباح كما يعام  التعويض بموجب وثيقة التأمين ع ى ال سررائر عام  تعويضررات وثائ  تأمين  سررارة  تُ 

إي أن هيل األ يرة من شرروطها المهمة شررط ،المادية التي ترتبط بها وتسرتند إليها وثيقة  سرارة األرباح
( يقضري بوجوب وجود تأمين سرار   material damage provisoيدعى بشررط األضررار المادية )
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المؤمن لره في األضررررررار المراديرة ل بنراء أو لوموا  الموجودة فيره وأن يكون  المفعو  يغطي مصررررر حرة  
 تعويضها قدتم دفعه أو تم االعتراف بالمسؤولية بموجب نفس وثيقة األضرار المادية هيل.

 
ن أو المؤمنة محتوياته بسبب وباء كورونا حتى دون  وفي حالة توقف أو اضطراب العم  في البناء المؤمَ 

ادية تعتبر ال سارة التبعية المتحققة بسبب هيا التوقف أو اضطراب العم  مغطاة بوثيقة  تحق  أضرار م 
ما  بوثيقة األ طار المادية.   تأمين  سارة األرباح بشرط أن يكون الضرر الماد  في حالة تحققه مشموالً 

أو تم    ع  فد يكون التعويض قد تم    ن أاالعتبار إن النص الوارد في شرط األضرار الماديةاأل ي بنظر  
أن  ا بقدر تع   األمر بوثيقة تأمين  سارة األرباح إنما هو وسي ة إلثبات  ليس هدفً   " االعتراف بالمسؤولية

تأمين  وثيقة بعض نمايج  أضرار  سارة األرباح كانت نتيجة لحادث مشمو  بغطاء هيل الوثيقة.وبالنسبة ل 
 Delay   أو تأ ير الشروع في العمAdvance Loss of Profit (ALOP)  سارة األرباح المتقدمة  

in Start-Up (DSU)( الم حقة بوثيقتي اإلنشاءاتCAR  والنصب )(EAR)يكون النص    من كافة األ طار

 : فيها كاآلتي
 

لتأخر الشروا في بدأ العمل بسبب حادث  نتيجة    يقوم المؤمن بتعويض  سارة الربح اإلجمالي ا
ع ى أن الهدف    ويعتبر هيا دليالً   ا ( من كافة األخطار. EARالنصب) ( أو  CARمغطى بوثيلتي اإلنشاأات) 

أن يكون التعويض قد تم دفع  أو  النص الوارد في وثيقة تأمين  سارة األرباح الناتجة عن الحري  ا  من 
هو إلثبات شمو  الحادث الي  أدإ إلى ال سارة في الربح اإلجمالي بغض    إنماتم االعتراف بالمسؤولية  

لو حدث حري  مغطى بوثيقة تأمين األضرار    ،وثمة حالة أ رإ  .  حق   سائر مادية من عدمه النظر عن ت
المادية )الحري  مثال( وكانت أضرارل ال تيكر أو أنها طفيفة تقا ضمن االستقطاع المنصوص ع يه في  

ض تم دفعه أو اعتراف بالمسؤولية. ه  هيا يعني  ي في هيل الحالة لن يكون هنا  تعو،وثيقة ال سائر المادية
 اإلجمالي عن هيا الحادث يير مغطاة في وثيقة  سارة األرباح؟ أن ال سائر المتحققة في الربح 

 
 ا مالحظة ما ي ي:ومن الضرور  أيضً 

 
و (   (CAR( وبقدر تع   األمر بوثيقتي التأمين الهندسرررريdeductibleلغرض تطبي  االسررررتقطاع )  -1

EAR)  عة  لحوادث أ طار الطبي( حيث ي ضرعان عادة إلى نوعين م ت فين من االسرتقطاع أحدهما(Act 
of God)  وحيث ال فرح من حيث شرررمو  أو عدم شرررمو  أضررررار هيا الوباء بالتأمين  ،واآل ر لغيرها

ولحد اآلن  ،سرواء كان يعتبر من أ طار الطبيعة أو من صرنا البشرر ولكن فقط لغرض تطبي  االسرتقطاع
االسررررتقطاع ال اص بهيل    ع يه عند احتسرررراب مب أ التعويض يطب،يعتبر هيا الوباء من أ طار الطبيعة

 وإيا ثبت فيما بعد أنه كان من صنا البشر عندها يطب  االستقطاع ال اص بالحوادث األ رإ.،األ طار
 
ت ك  مراح  د إال  إيا اسررررتنف،ا مسررررتثنىإيا كان طبعً ،ع ى شررررركة التأمين أن ال تقر بدفا التعويض   -2

الرجوع ع ى    نمؤم  هيل الحالة فقط يح  ل في  ،التقاضرري وصرردر الحكم ضرردها واكتسررب الدرجة القطعية
من التعويض اسررتنادا إلى شرررط وحدة المصررير بم ت ف مسررمياته    ممعيد  التأمين واسررترجاع حصررته

follow the settlement   أوfollow the underwriter follow the fortune,   جميا هريل

ــديد  ،التسررميات تعني إن المعيد يتبا مصررير المؤمن ــديد دون وإال فإن التس بغير هذه الطريلة يعني التس



 
IEN Policy Papers 

 

Page 7 of 7  ن اثير فيرورس كورونا على التأميت   ي ـمنعم الخفاج  
 

ا وبالتأكيد هي غير  ( وهذا يتطلب اســــتحصــــال موافلة المعيد مســــبل  Ex-gratia paymentالتزام )ُ

 الظروف الحالية.ظل ممكنة في 
ما هيا االنتشرار لوباء كورونا وما قد سريترتب ع يه من أحداث تترتب ع يها تعويضرات أو قد تثير    -3ئ

أرإ أن تحتاط شرركات ،و الفات بين المؤمنين والمؤمن لهم تكون نتائجها سر بية ع ى قطاع التأمين  جدالً 
التأمين وشرررركات إعادة التأمين العربية من اآلن لمث  هيل الحاالت وما قد يترتب ع يها من نتائج سررر بية  

ت ع ى صررحة  يير محسرروبة كما حصرر  في وقت يير بعيد ما ما سررببته مادة األسرربسررتوس من تداعيا
العرام ين في هريا الحقر  ومرا ترترب ع يهرا من تعويضرررررات يير محسررررروبرة ولم يحتراط لهرا في الوقرت 

ليا   .لويدز  مكتتبومن بينها  ت التأمين وشرررركات إعادة التأمين  أدت إلى تداعي كبريات شرررركا،المناسرررب 
 ً شرررابهه من األمراض المعدية بشرررك  جراء الالزم السرررتثناء هيا الوباء وما  الت اي اإل  يكون اآلن مناسررربا

اسرتثناء األمراض المعدية الصرادرة عن هيئة مكتتبي لويدز   تظهيرةويمكن االسرتفادة من نمويج   .  واضرح
 حتاط لها.يُ أو أن ،( أو أ  نص مناسب LMA 5393والتي ت ح  بوثائ  التأمين ع ى األموا  )

 
التحكيم  ب  وأ  االعتياديةالودية  ه بالطرح  ر بح   لة أ   الف بين المؤمن والمؤمن له يجب االسررتمراوفي حا

 المحاكم إن أقتضى األمر. ال جوء إلى وأ
 

الجهرات الرسرررررميرة ويير  التي تعصرررررف برالكر  دون تفري . أمرا  جرائحرة  الينرا  مرا يترترب ع يره من   وكر   
مسررراعدة األنشرررطة  العون والمسررراعدة وهو من واجبات الحكومات والدو     تي تريب بلبداءال،الرسرررمية

تنق  هيا العبء ع ى جهات ربما هي األ رإ تحتاج إلى مسراندة   الأن  فع يها  ،المتضرررة من احتياطياتها
 كما هو الحا  بالنسبة لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

 
 دارة المخاطر إدرس بليغ في 

 
السوداءا   ألوزة ن تحدث.  ما حدث هو اأ السيناريوهات ممكن  أسوأن أقدم لنا وباء كورونا مثال ع ى 

Black Swan  نسيم طالب الي  تحدث عنها الباحث والمفكر ال بنانيNassim Nicholas Taleb  

البينية  القبض ع ى مفاص  التغيرات   دارة الم اطر ستتط ب بعد اليوم إن لطويال.وباعتقاد  ف
مين ستحتاج  أهيا يعني ان صناعة الت  كارثية.  سائرن ينشأ منها من  أوالمنا ية وما يمكن  والتكنولوجية 

  أكبرن الصناعة ستحتاج قدرة ل األهم ف كثر حو  التعرضات الممكنة والمحتم ة. وربما أ لى مع ومات إ
 1الحدوث.  و وضا سيناريوهات الكوارث ممكنة أ والتصور من اج  صياية  ع ى الت ي  

 
 منعم ال فاجي

 2020 /حزيران /4
قسررم منها منشررور ع ى شرربكة  يدة في التأمين وله دراسررات عد منعم ال فاجي مت صررص في التأمين و *

 االقتصاديين العراقيين.
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