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 هل بمقدور شركات التأمين التعويض عن خسائر االنفجار؟

 من الكلفة والباقي معيدو التأمين %10و 5طربيه: سنعوِّض بين 
 

 سلوى بعلبكي
العاصمة انفجار مرفأ بيروت، وال يزال الغموض يلّف هذا الزلزال، اذ لم تعرف بعد األسباب التي أدت الى تدمير نصف  ع مرت على كارثةاسابي 3أكثر من  

 .آالف شخص 5ضحية وجرح اكثر من  170وسقوط اكثر من 
ودع نيترات األمونيوم، ينتظر المتضررون اآللية التي سُتعتمد يقات لمعرفة األسباب التي أدت إلى احتراق مستاللبنانية تجري التحق تزال السلطاوفيما ال ت

لتقرير ظر بدورها افراد والمؤسسات. وبين هؤالء ثمة فئة تعّول على شركات التأمين التي تنتيال الجهة التي ستعّوض على األلتصليح ما ُدمر وسط ضبابية ح
التأمين القدرة على تغطية أضرار قدرت بمليارات الدوالرات؟ وفي حال تبين أن االنفجار ناتج  النهائي لتبني على الشيء مقتضاه. ولكن السؤال: هل لدى شركات

؟ وهل سيتم التعويض بالدوالر من الحوادث أو سياسي، هل ستقتصر على بوالص التأمين التي تنص على تغطية هذا النوع من عمل مقصود ذي طابع تخريبي
 :ملناها الى رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه فكان الحوار كاآلتيعلى المؤمِّنين؟ هذه االسئلة وغيرها ح

 المتضررة المشمولة بالتأمين؟ما هو تقديركم لعدد االبنية والمؤسسات  ¶
مشؤومة. والسبب الرئيسي آب ال 4جة كارثة من مجمل االبنية المتضررة نتي %10ن نسبة ال تتعدى ولة بالتأميتشكل المباني والمؤسسات المتضررة المشم -

ال تتعدى اقساط التأمين العائدة الى فرع التأمينات على  اذيعود الى عدم الزامية التأمين في لبنان على الممتلكات، اكانت تعود الى أفراد او الى مؤسسات، 
واذا دل هذا االمر على شيء فهو يدل على انعدام التهافت من االقساط االجمالية لقطاع التأمين في لبنان.  %6لمتصلة بها نسبة ار االخرى االحريق واالخط

 .المصارف التجارية اللبنانية على تأمين الممتلكات من المواطنين اال اذا كانت مرتبطة بقروض من
 ة التي سّببها التفجير؟سائر الكبير هل شركات التأمين قادرة على تغطية الخ ¶
ا مع درجة تصنيف عالية، وتاليا يمكن الشركات اللبنانية تغطية شركات اعادة تأمين عالمية اوروبية بمعظمهترتبط شركات التأمين اللبنانية بعقود مع  -

ه الخسائر مستثناة من التغطية الواردة في عقود وراء مثل هذدية للمتضررين، شرط ان ال تكون االسباب الخسائر الكبيرة على الممتلكات او االضرار الجس
 .نفيذ بنود اتفاقات اعادة التأمين والتي تنص صراحة على ضرورة الحصول على مستندات رسمية تحدد اسباب االنفجار وطبيعتهمين، وذلك شرط تالتأ

الضرار من الكلفة االجمالية ل %10الى  5ى في أفضل االحوال ت، فال تتعدية في ما خص أقساط التأمين على الممتلكااما نسبة احتفاظ الشركات اللبنان
 .عن انفجار مرفأ بيروت، وتاليا يكون الباقي على عاتق معيدي التأمينالناجمة 

 كشركات تأمين، ما هي تقديراتكم لحجم الضرر الذي خّلفه االنفجار؟ ¶
نتصف الطريق، وال يزالون في مء المكلفين مسح االضرار لم ينهوا عملهم حتى اللحظة الن الخبرا ت التأمين تقدير الحجم االجمالي للخسائرال يمكن شركا -

التصريح  ضرار على االرض. وتاليا ال يمكنناهيك بان الكثير منهم لم يصرحوا لشركاتهم عن الخسائر الناتجة من تضرر ممتلكاتهم بما يؤخر عملية مسح اال
ي دوالر، مع احتمال ارتفاع عدد الممتلكات ن تصل الى مليار ن، اال انه من المقدر اعلى الممتلكات المرتقبة على قطاع التأميعن ارقام نهائية لحجم الخسائر 

 .آالف مسكن ومؤسسة 10المتضررة المؤمَّنة لدى شركات التأمين الى 
بية، وخصوصا البوالص األعمال الحربية أو التخريبية أو اإلرهالتغطية التي توفرها لألضرار الناتجة من هل صحيح ان معظم بوالص التأمين ال تشمل ا ¶

 ين على الممتلكات الفردية؟التي ُتعنى بالتأم
 :ية او االرهابية لالسباب اآلتيةإن معظم بوالص التأمين على المساكن الفردية ال تشمل التغطية التي توفرها لالضرار الناتجة من االعمال الحربية او التخريب -
 .ة من قبلها لشراء مسكنطيات غير مدرجة ضمن عقود الحريق التي تطلبها المصارف كضمانة للقروض المعطاالتغهذه  -
 .عدم اقبال االفراد على شراء هذا النوع من التأمين بسبب الكلفة العالية -
 .العدم وجود تأمين الزامي في لبنان على الممتلكات اص -
 .عمال هو من مسؤولية الدولةضرار الناتجة من هذا النوع من االاعتبار االفراد ان التعويض عن اال -

من البوالص التي تؤّمن الممتلكات، بسبب قلة  %5عمل مقصود ذي طابع تخريبي أو سياسي، فستقتصر التغطية على  االنفجار ناتج منأما اذا تبين ان 
حصر الحصول عليها باصحاب الشقق أمين وصعوبة الحصول عليها احيانا، مما يمن هذا النوع نتيجة الكلفة العالية للت البوالص التي تنص على تغطية

 .والمؤسسات التجارية الصناعية والسياحية الفخمة،
 هل يشمل التعويض الضحايا الذين لديهم تأمين على الحياة؟ ¶
 .لى الحياةطبعا يشمل التعويض الضحايا الذين لديهم تأمين ع -
 ؟All-Risk Insurance التي لديها بوالص تأمينهل يشمل التعويض السيارات  ¶
تستثني مخاطر الحرب واالرهاب اال اذا  All risks- وطبيعته، فمعظم بوالص التأمين مرتبط اوال وآخرا بسبب االنفجارالتعويض على السيارات المتضررة  -

 .تبر متفجرةامل على السيارات يتعلق بالمواد التي تعمة استثناء آخر في بعض عقود التأمين الشوردت صراحة في العقد. ويمكن ان يكون ث



 تي كانت موجودة في المرفأ؟قت بالبواخر والبضائع الماذا عن االضرار التي لح ¶
المرفأ  مينات الممتلكات المتضررة الموجودة خارجينطبق على االضرار التي لحقت بالبواخر والبضائع التي كانت موجودة في المرفأ نفس ما ينطبق على تأ -

سبب مستثنى وارد في بوليصة التأمين، وبالتالي يجب التحقق من مندرجات  ون االضرار التي لحقت بها غير ناجمة عنشرط ان تكون مؤمنة اوال، وان تك
 .نفجار الذي حصل في المرفأن يجب ان تتم بعد تبيان اسباب وطبيعة االمراجعة بنود العقد وقيمة التأميعقود التأمين التي تغطي المرفأ وموجوداته، انما 

 ر؟اذا كان العقد بالدوالر هل سيتم التعويض بالدوال  ¶
التأمين  رين الى شركاتيتوقع ان يتم دفع كلفة الخسائر الناتجة من انفجار مرفأ بيروت بعملة البوليصة او وفقا لعملة فواتير اعادة البناء المقدمة من المتضر  -

 .ا التسديد بموجب شيك جائزان قانوناكم رورة التأكيد ان الدفع بالعملة الوطنيةراء الذين تم تكليفهم مسح االضرار، مع ضشرط ان تتطابق مع تقديرات الخب
 هل هناك خطر افالس بسبب الكلفة العالية التي ستتكبدها؟ ¶
لتي عصفت بلبنان ي انهكته المشاكل االقتصادية والمالية ان في العالم، فكيف على قطاع تأمين لبنانعلى رغم ان حجم الكارثة كبير جدا على اي قطاع تأمي -

الى صعوبة تحويل اموال اعادة التأمين الى الخارج، كما الى عدم قدرة الشركات على استيفاء االقساط السنوية لبوالص التأمين  ادتو  2019في اواخر العام 
رف ث الناتجة من هذه البوالص هي على سعر صرف السوق، على رغم ان كلفة تسديد الحوادة والمسددة بالليرة اللبنانية على سعر صالصادرة بالعملة االجنبي

فتعهدت شركات التأمين التغطية بدءا من شهر ايار وادرجتها ضمن  2020في اوائل العام  Covid 19 السوق. ولم تتوقف االمور عند هذا الحد حتى فاجأنا
اللبناني. هذه االحداث ين االسوأ على قطاع التأم 2020جعل العام  ا وليس آخرا، انفجار المرفأ المشؤوم مماها االستشفائية الجديدة والمجددة، واخير عقود

قديرات اولية لحجم بمجرد حصولها على ت (Provisions) 2020المتالحقة هي التي ستدفع حتما شركات التأمين اللبنانية الى تكوين مؤونات حوادث للعام 
عدة مقبلة. اال ان شبح االفالس يبقى بعيدا  واتشركات التأمين وسيكبدها خسائر ضخمة لسننفجار مرفأ بيروت، وهذا التدبير سيرافق الخسائر الناجمة عن ا

ين هو قطاع ر من التقنية. مع التأكيد ان قطاع التأممن شركات التأمين شرط ان تتم معالجة التعويضات الناشئة عن االنفجار الكبير بالمرفأ بكل احترافية وبكثي
 .عاما 70ن صعبة التي مرت بتاريخ لبنان مدى اكثر ممتين منظم واجه كل الظروف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


