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    2000المنشأة سنة  (TCIP) الترآية مجمعة الكوارث  - أوال
  
  :   2000لكوارث بالسوق الترآى قبل عام عن تأمين انبذة   -1
  .وخاصة خطر الزالزل , ترآيا من الدول التى عانت آثيرا من األخطار الطبيعية * 
  .من مناطق الدولة الترآية داخل نطاق حزام الزالزل % 96اآثر من * 
غا بل نوفمبر  12أغسطس و  17متتالين فى ترآيا زلزالين منطقة مرمرا فى شهدت  1999عام * 

   . ویتعبرا من اآثر الزالزل المدمرة فى ترآيا, على التوالى)  7.2و  7.4( درجاتهم بمقياس ریختر 
 5زلزال بدرجات متفاوتة لم یقل اى منها عن  115تعرضت دولة ترآيا خالل القرن الماضى لعدد * 

  .درجة ریختر 
مليار دوالر  6مایقدر بحوالى  1999ة عن زالزل مرمرا عام بلغت خسائر اإلقتصاد القومى الناتج*  

  تحمل منها قطاع التأمين 
  . ر الفعلية ئى الخسامن اجمال% 13مليون دوالر اى حوالى  800حوالى    
التأمين على الزالزل واألخطار الطبيعية یتم من خالل قبولها آأخطار أضافية على وثيقة الحریق * 

  آما بالسوق المصرى ) فى األلف  1فى األلف و  5.بأسعار تتراوح  بين 
  
  :أولویات الدولة فى مواجهة الكوارث تأمينيا     -2
بدأت الدولة التفكير فى إنشاء مجمعة تأمينية لمواجهة الكوارث وخاصة ان التأمين لم یقوم بدوره فى  2000فى عام * 

  حمایة األقتصاد القومى
رت الدولة فى آيفية قيام قطاع التأمين بدوره فى وبالتالى فك.من هذه الخسائر % 13من الخسائر حيث تحمل فقط    

  . تحمل تلك األخطار 
  .بأسعار تأمين بسيطة ویسيرة , على مبانى المساآن ) اجبارى ( فرض نظام تأمين الزامى * 
  . األعتماد على قنوات التوزیع لشرآات التأمين الترآية * 
  
 (TCIP)الكوارث   الترآية  لتأمين  مجمعةالانشاء   -3
بدأت الدولة التفكير فى إنشاء مجمعة تأمينية لمواجهة الكوارث وخاصة ان التأمين لم یقوم بدوره فى  2000فى عام * 

  . حمایة األقتصاد القومى
على أن تبدأ أعمالها فى ) مجمعة تأمين  الكوارث الترآية ( بأنشاء    2000فى عام   587صدر القانون رقم * 
8/8/2000 .  
 ) 2005-2010(   Garanti Sigortaثم شرآة . ) 2005-2000(سنوات  5لمدة    Mili Reة شرآة تتولى اإلدار* 
  
  
  أهداف المجمعــة الترآيـة لتأمين الكوارث  - 4
  . توفير التغطية التأمينية لألشخاص ذوى الدخول المتوسطة بأسعار مناسبة * 
  .تخفيض تحمل الدولة للخسائر التأمينية فى حال حدوث حوادث * 
  . وضع قاعدة أساسية لتراآم مخصصات المالية لمدة طویلة * 
ان یشارك سوق اعادة التأمين الخارجى فى تحمل جزء من الخسائر فى حال حدوث * 

  ) نقل عبء الخطر خارج الدولة (  )زالزل ( آوراث طبيعية 
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  . لدى عامة الشعب وثقافة إدارة الخطر  يتحسين الوعى التأمين* 
  
  . التأمين  األفراد  و شرآات بين الدولة و)  المشارآة ( دوارتوزیع األ  - 4
  

  )سلطات الدولة ( الحكومة   شرآات التأمين وأعادة التأمين  )األفراد ( 
  سلوك إدارة الخطر

طریقة أنشاء المبنى واتخاذ آافة ( 
...  اجراءات الوقایة فى حال حدوثه

  )  الخ 

  اعد الرقابة واإلشراف اصدار قو  ) إعادة التأمين (  نقل الخطر 
  اإلطار القانونى للمجمعة   تقييم الخطر 

  الدعم اإلدارى إلدارة الخطر   الدعم الفنى ألدارة الخطر 
  ادارة التعویضات 

تحصيلها من المعيدین  وسدادها (
  للمضارین

وضع الخطط والتنسيق بين آافة 
جهات الدولة إلدارة الكوارث 

  واالزمات 
  
  
  
  . التأمين اإلجباریة التى تصدرها المجمعة الترآية للتأمين من الكوارث وثيقة   -  5
  : - موضوع التأمين  1/5
  .التأمين اإللزامى على مالك المبانى السكنية بحكم القانون  -
  .    BIالتأمين فقط  المبانى السكنية  وال یشمل اى من المحتویات او اى من الخسائر التبعية األخرى مثل  -
  ) یتم التأمين على المحتویات بصفة أختياریة لدى شرآات التأمين العاملة بالسوق  حيث( 
 : -التغطيات التأمينية    2/5
  فقط  ) الهزات األرضية ( الزالزل  آافة األخطار الناشئة عن حدوث التأمين ضد   -
  الخ .... والیشمل اى من  األخطار الطبيعية األخرى مثل  الفيضانات والعواصف  
  .خطر الحریق الناتج عن الزالزل  -
  .أخطار األنفجار  الناتجة عن الزالزل  -
  .اخطار الهبوط األرضى التابعة لحدوث الزالزل  -
  .اخطار الهبوط األرضى التابعة لحدوث الزالزل  -
  
 : - طریقــة التسعيـــــر      3/5
  :یتم التسعير وفقا لثالث عناصر اساسية هما  -

 ) Z5الى    Z1وهما خمس مناطق وفقا لتقسيم آریستا  من ( المعرضة للخطــر  المنطقة  -    
  )هيكل معدنى  –خشب  - طوب واسمنت مسلح  ( نوع المادة اإلنشائية للمبنى   -    
  . مساحة المبنى بالمتر المربع  -    

  ارـــــــجدول األسع
  

متر / مبلغ التأمين   نوع المبنى
  مربع

  )األسعار فى األلف ( ــرالمنطقة المعرضة للخط
Z1 Z2 Z3  Z4 Z5  

اسمنت / معدنى 
  مسلح

 0.44 0.55 0.83 1.55 2.2  دوالر 300

  0.50  0.6  1.43  2.75  3.85  دوالر 200  حجــرى
  0.58.  0.78  1.76  3.53  5.5  دوالر  100  اخرى

.  
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 : -التحمــالت       4/5
  .من مبلغ التأمين ) ائة اثنين بالم% ( 2التحمل اإلجبارى بالوثيقة قدره  -
  
 : -الحد األقصى لمبلغ التأمين بالوثيقــة       5/5
دوالر  74.000اى ما یعادل مبلغ ( ليرة ترآية  110.000  لوثيقة مبلغ تأمين قدرهالحد األقصى للمسئولية با -

  ) جنيه مصرى  400.000)( امریكى 
  .ة هيكل العمل  فى اصدار وتعویضات الوثيقة داخل المجمع

  
  

  .    خطوات اصدار الوثيقة    - اوال 
سواء من خالل السماسرة أومباشرة من خالل فروعها ( تقوم شرآات التأمين بإصدار الوثيقة اإللزامية    - 1

  ) المنتشرة فى الدولة 
ء من وذلك على المبنى السكنى فقط  وبدون األحتفاظ بأى جز وفقا لجدول األسعار والشروط الموضحة أعاله     

  .  الخطر 
ویمكن لشرآة التأمين ان تقوم بتغطية المحتویات ضد خطر الزالزل ضمن وثيقة الحریق آخطر أضافى  على ان (    

  تحتفظ بها وال یتم 
  ) اسنادها الى المجمعة     

  تلتزم شرآات التأمين المصدرة لهذه الوثائق  بتحصيل األقساط من المؤمنين لحساب المجمعة  - 2
  )  شرآة التأمين أو أعادة التأمين  ( م شرآات التأمين بإسناد هذه الوثائق مباشرة الى المجمعة والتى تدیرها تقو  - 2
  :تقوم المجمعة بمهامها والمتمثلة فى  - 3

  .ادارة وتقييم الخطــر  -          
  اعداد برامج أعادة التأمين المناسبة  -           
وخارجيا من خالل , . Milli Reسواء محليا الى شرآة ( وات اعادة التأمين نقل الخطر من خالل قن -          

  )اتفاقيات تجاوز الخسائر
  .ومحاسبة معيدى التأمين اجراء الحسابات الفنية   -          

  
  

 . التعویضـــات        -ثانيا   
  :ویض على النحو التالى عند وقوع خسائر نتيجة زلزال وفقا لشروط وقواعد التغطية تتم إجراءات التع - 1
  .یقوم المؤمن  المستحق للتعویض بمطالبة شرآة التأمين مصدرة الوثيقة بقيمة التعویض  -
تقوم شرآة التأمين بدراسة التعویض من الناحية الفنية  وفى حالة مطابقة التعویض لشروط التغطية یتم مطالبة  -

  . المجمعة بقيمة هذا التعویض 
وتسویتها وفقا لبرامج اعادة التأمين  ومطالبة معيدى التامين  ومحاسبتهم عنها  الم المطالبات تقوم المجمعة بإست -
.  
  . تقوم المجمعة بسداد التعویضات الى شرآات التأمين المصدرة للوثائق والتى تقوم بدورها بسدادها الى المؤمنين  -
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  2007وحتى  2000اإلحصائيات  والمؤشرات الرقمية منذ عام 

  دوالر األمریكى  :الغ المب
  عدد الوثائق  السنوات

 العدد باأللف 
 اجمالى  األقساط

  
 مبلغ التعویض  الخسائرعدد  عدد الحوادث

  
 معدل الخسائر

2000  159  2.532.000  1  6  15.487  6.11%  
2001  2.428  36.680.000  17  336  84.797  2.31%  
2002  2.128  44.235.000  21  1558  1.537.058  3.47%  
2003  2.022  57.644.000  20  2504  3.500.843  6.07%  
2004  2.090  84.908.000  31  587  517.273  6.09%  
2005  2.417  107.000.000 41  3486  5.451.961  5.09%  
2006  2.554  138.446.000 22  497  869.930  6.28%  
2007  706  41.585.000  38  949  779.032  1.87%  

  %2.48 12,756,381  9923  191 513.030.000  14.504  اجمالى 
  
  :نالحظ مایلى   2007حتى  2000للفترة من  من التحليل المبدئى  -
  .وثيقة / دوالر  35 متوسط القسط األجمالى للوثيقة بلغ   -
   2005دوالر امریكى  فى عام   5.451.961تم سداداه  مبلغ  ات تعویضحجم بلغ اآبر  -

  دوالر فى المتوسط  67000رها   یحقق الزالزال الواحد  خسائر تأمينيه قد* 
  دوالر  1285خسارة بقيمة قدرها  52فى المتوسط  یبلغ عدد الخسائر فى الزلزال الواحد   -
  %  248یبلغ معدل الخسارة فى المتوسط      -
  
  
  

  برنامج إعادة التأمين 
  وفقا للشروط التالية    Excess of loss treatyیتم اعداد اتفاقية تجاوز خسائر 

  
Priority: EUR 175,000,000 (equivalent to approximately USD 247,734,994) 

Limit: EUR 950,000,000 (equivalent to approximately USD 1,344,847,112) 

Fig. in EUR 

  
اى جزء من معدل الخسائر  یتضح ان معيدى التأمين لم یتحمل حصائيات السابق ذآرهاوبمقارنة هذا البرنامج مع األ

مليون یورو   175أ بأولویة قدرها مليون دوالر  فى حين ان برنامج اعادة التأمين یبد 5حيث بلغ التعویض حوالى 
  دوالر امریكى مليون  235اى حوالى  

  

1st Layer 2nd Layer 3rd Layer 4th Layer 5th Layer 6th Layer Total

Priority 175,000,000 325,000,000 425,000,000 575,000,000 750,000,000 1,025,000,000 175,000,000

Limit 100,000,000 100,000,000 100,000,000 175,000,000 175,000,000 300,000,000 950,000,000

Rate % 0.0326% 0.0209% 0.0173% 0.0237% 0.0188% 0.0239%

M&D 7,380,000 4,725,000 3,915,000 5,355,000 4,252,500 5,400,000 31,027,500

R.O.L. 8.20% 5.25% 4.35% 3.40% 2.70% 2.00% 3.27%
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   2001المنشأة سنة  تأمين الزالزل فى تایوان مجمعة –ثانيـا  
TREIP )oolTaiwan Residential Earthquake Insurance P(  

  
  :   2001فى تایوان  قبل عام  نبذة عن تأمين الكوارث بالسوق  -1
  بمقياس ریختر  7.3لزلزال مدمرفى مدینة تشى تشى بلغ قوته تعرضت تایوان * 
تحمل قطاع , مليار دوالر امریكى  9.09تسبب هذا الزلزال فى خسائر لإلقتصاد القومى بلغت * 

من الخسائر األجمالية التى %  9أى مایعادل , مليون دوالر امریكى فقط  840التأمين منها حوالى 
  . لحقت بإقتصاد الدولة 

بلغت التعویضات التى سددتها شرآات التأمين عنها , مبنى سكنى  52000ا الزلزال دمر حوالى  هذ *
  . مليون دوالر امریكى  1.22حوالى  

فقط من اجمالى المبانى % 1بلغت المبانى السكنية المؤمن عليها فى تایوان حوالى  2001قبل عام * 
  . السكنية فى الدولة 

على وثيقة  آخطر إضافىمن خالل قبولها  التأمين على الزالزل ان یتم آ, قبل انشاء هذه المجمعة* 
   . الحریق

  
  :   انشاء مجمعة تأمين الكوارث فى تایوان   -2
 Taiwan Residential Earthquake Insurance)أنشئت وزارة المالية فى تایوان برنامج تأمينى لمواجهة الخسائر * 

Pool)   تأمينية لمواجهة خسائر الكوارث وتخفيف عبئها على الشعب واألقتصاد القومى تغطية آأحد الوسائل لتوفير ,
  .وآذلك آأحد الوسائل الضروریة إلدارة الخطر 

واصبحت تمارس نشاطها فعليا بدایة من  138/1بموجب المادة رقم )قانون التأمين التایوانى ل(  وفقا انشئت المجمعة * 
  2002اول ابریل 

 Taiwan Residential Earthquake Insuranceتحت مسمى  دفة للربح معفاه من الضرائب وهى منظمة غير ها  
fund  

   TREIF 
  من قسط الوثيقة مصاریف اداریة % 2.5فى مقابل  CRC تدیر المجمعة الشرآة المرآزیة إلعادة التأمين * 
  
  . وثيقة التأمين   - 3
  : -موضوع التأمين    - 1/3
  .ى السكنيةالمبان على التأمين  -
  على آافة المبانى السكنية ) اجبارى ( التأمين الزامى  -
  
  : -التغطيات التأمينية    2/3
  .فقط  ) الهزات األرضية ( التأمين ضد آافة األخطار الناشئة عن حدوث  الزالزل   -

المد , الفيضانات ,هبوط الصخور , التصدع , , الهبوط األرضى , األنفجار , حيث یغطى التأمين اخطار الحریق 
   والجزر والناتجة مباشرة عن حدوث خطر الزالزل 

  
  : -الحد األقصى لمبلغ التأمين     3/3
لكل مبنى ) دوالر امریكى  36.000ما یقرب من  ( دوالر تایوانى  1.200.000یبلغ الحد األقصى لمبلغ التأمين  -

  .وذلك على اساس القيمة اإلستبدالية , سكنى 
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لكل مبنى ) دوالر امریكى  5400حوالى ( دوالر تایوانى  180.000الى  نفقات اعاشة طارئة قدرها   باإلضافة -

  .سكنى 
  )دوالر امریكى  41400( دوالر تایوانى  1.380.000فأن التسویة النهائية للتعویض تقدر بمبلغ  -
  
 
  : -التسعيـــــر       3/5
ال یتأثر بحجم او قيمة الخسائر ) دوالر امریكى  44( تایوانى  دوالر 1459الوثيقة ذات قسط ثابت بمبلغ     -

  للزلزال 
  ) واحد فى االلف % ( 0 1سعر الوثيقة    -

  
  هيكل المشارآة فى الخطر 

  الرسم التوضيحى 
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                                                                                        شرح هيكل المشارآة 

  دوالر امریكى 0.032= الدوالر التایوانى 
  مليار دوالر تایوانى 60الحد األقصى لإللتزام 

  سنادجهة األ  الشریحة
  احتفاظ بين شرآات التأمين المباشرة  مليار دوالر تایوانى 2.4 – 0

  احتفاظ  المجمعة  مليار دوالر تایوانى 20 – 2.4
  ) محلى وخارجى ( سوق أعادة التأمين   مليار دوالر تایوانى  40 -20
  المجمعة احتفاظ ا  مليار دوالر تایوانى  48 -40
  حكومة ال  مليار دوالر تایوانى  60- 48

مليون فسوف تحمل الزیادة فى  األقساط على حاملى الوثائق بنسبة  60فى حالة زیادة الحد األقصى لأللتزام عن 
  الزیادة 

  
  ) مليار دوالر امریكى  1.92مایعادل ( مليار دوال تایوانى  60الحد األقصى للمسئولية التراآمية للبرنامج  - 1
) مليون دوالر امریكى  76.8مایعادل   ( مليار دوالر تایوانى  2.4تحتفظ شرآات التأمين بحجم عمليات قدره   - 2

  .وتقوم بإسناد  الباقى الى المجمعة 
وتقوم ) مليون دوالر امریكى  640مایعادل ( مليار دوالر تایوانى   20تحتفظ المجمعة بحجم عمليات قدره   - 3

  .أعادة التأمين  بإسناد الباقى الى سوق
( مليار دوالر تایوانى  40مليار دوالر تایوانى وحتى  20برامج اعادة تأمين فى الشریحة التى تبدأ بين یتم عمل  - 4

وسوف یتم شرح برنامج اعادة التامين ( . Excess of loss treatyمن خالل اتفاقيات  ) مليار دوالر  1.28
  ) نقطة تالية ( فى 

  
  .       لمتعلقة بعمليات األسناد ف االتكالي  -اوال  

  .یقوم المؤمن له بإصدار الوثيقة لدى شرآات التأمين مباشرة   - 1
) مليون دوالر امریكى  64( مليار دوالر تایوانى  2تحتفظ شرآات التأمين المباشرة بمبلغ تأمين اجمالى قدره  – 2

   المحفظة امن اجمالى 
  % ) . 8 عمولة قدرها ( يات الى المجمعة فى مقابل الحصول على تقوم شرآة التأمين بإسناد العمل - 3
لمقابلة التعویضات االنتجة عن العمليات من األقساط األجمالية %  17.5تحصل شرآة التأمين المباشرة على  - 4

    . المحتفظ بها 
لتغطية )  CRCتأمين  الشرآة المرآزیة إلعادة ال( من  اجمالى قسط الوثيقة الى % 2.5تقوم المجمع بدفع   - 5

  .المصاریف اإلداریة 
  .من قسط الوثيقة لتغطية التعویضات عن الشریحة الثانية %  2.5تحتفظ المجمعة بنسبة   - 6
  .من القسط األجمالى للوثيقة لتغطية التقلبات المستقبلية فى تكاليف أعادة التأمين % 2.5تخصص  - 7
  

  برنامج إعادة التامين 
دا ة بإع وم المجمع ين  تق راوح ب ى تت ة الت أمين للشریحة الثالث ادة ت امج اع ار  40 -20د برن دوالر ملي

  تایوانى على النحو التالى
  , من حجم الشریحة % 20یتم أعادة التأمين محليا فى حدود  –1
  من حجم الشریحة % 80عمل اتفاقيات اعادة تأمين مع الدول الخارجية فى  –2
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  2007وحتى  2000منذ عام  اإلحصائيات  والمؤشرات الرقمية
  

  بالدوالر األمریكى : المبالغ 
اجمالى   عدد الوثائق السنوات

 األقساط
معدل الخسائرمبلغ التعویض

2002  21.061.192 0 0 
2003 455.498 39.461.670 91.165 0.23% 
2004 859.213 53.952.273 9062 0.017% 
2005 1.447.545 66.598.718 0 0 
2006 1.672.043 76.929.592 0 0 
2007 1.785.239 44.661.000 0 0 

 %0.033 302.664.445100.227 6.219.538 اجمالى 
  
  
  :من التحليل المبدئى للجدول السابق نالحظ مایلى  -
  
  .وثيقة / دوالر  44متوسط القسط األجمالى للوثيقة بلغ    -
   2003فى عام دوالر امریكى    91165بلغ اآبر تعویض تم سداداه  مبلغ  -
   %0.033یبلغ معدل الخسارة فى المتوسط      -
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  :  تأمين  الزالزل فى اليابان :ثالثا 
  
  :نبذة تاریخية      -1
  .   1956بدأت اليابان فى تأمين الزالزل على المنشآت الصناعية فى * 
لتغطية التأمينية صدر قانون تأمين الزالزل اليابانى والذى وضع شروط وحدود ا 1966فى عام * 

  . وآيفية اعادة التأمين 
  . 1966وفقًا ألحكام هذا القانون بدأت فى تأمين المبانى السكنية فى عام * 
  )  ( JER  Japan  Earthquake Reinsurance Companyتم أنشاء شرآة * 
لناتج عن تم إضافة تغطية الحریق ا, ولتدعيم تكامل تغطية اخطار الزالزل   1984فى أواخر عام * 

  . الزالزل ضمن األخطار التى تغطيها وثيقة الحریق 
  

  التغطيات التأمينية  من  انواع) 3(ووفقا لهذا القانون فأن هناك 
  .التغطية التأمينية ضد أخطار الزالزل للمنشآت الصناعية  آخطر اضافى على الوثائق الصناعية   -1
ئة عن الحریق والناتجة بصفة مباشرة عن حدوث خطر التغطية التأمينية للخسائر والتكاليف الناش - 2

  وتم ادراجها ضمن وثيقة الحریق النمطية الساریة فى السوق اليابانى .الزالزل 
  التأمين ضد خطر الزالزل على المبانى السكنية  -3

 ووفقا لهذا القانون فأن إعادة التأمين تتم لهذه التغطيات على النحو التالى  
آت  الصناعية فأنه یتم اعادة التأمين لها من خالل برامج اعادة التأمين الخاصة بالنسبة للمنش -1

  .بشرآات التأمين المباشر 
برنامج خاص مصمم من قبل الحكومة (فأنه یتم من خالل ومحتویاتها اعادة تأمين المبانى السكنية  -2
  )  وسوف یلى شرحه  ) 

 نية شرح وثيقة تأمين الزالزل للمنشآت السك: ثانيا 
 : -موضوع التأمين  **  

ومحتویاتها  وتتضمن المبانى التى تستعمل ألغراض   Houses  dwellingالتأمين على  المبانى السكنية  -
  . المأوى  والضيافة  

  : -التغطيات التأمينية    1/2
  )  الهزات األرضية( التأمين ضد آافة الخسائر واألضرار  الناشئة عن حدوث  خطر  الزالزل   -
  ) . البراآين (التأمين ضد آافة الخسائر واألضرار  الناشئة عن حدوث  فوران البرآانى   -
  ) التسونامى ( التأمين ضد آافة الخسائر واألضرار  الناشئة عن حدوث  موجات المد البحرى  -
  
  : -الحد األقصى لمبلغ التأمين     2/2
من القيمة المؤمن بها فى وثيقة تأمين % 50والیزید عن % 30عن مبلغ التأمين فى وثيقة تأمين الزالزل الیقل  -

  الحریق األساسية 
  
 : -نطاق وقيمة التغطية     1/3
  :  Residential Buildingالمبانـى السكنيــــة )  1
  :   Total Loss الخسارة الكلية) أ

  .الحالية  من قيمتها أو أآثر  %50وهذا یعنى ان قيمة األضرار أو الخسائر للمبنى السكنى بلغت 
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 50بحد أقصى ( من مبلغ التأمين % فأن قيمة التعویض یعادل   100فأن ) الخسارة الكلية ( وفى هذه الحالة 
  .  وبما الیزید عن القيمة الحقيقية للمبنى المؤمن عليه ,   مليون ین یابانى

  :    Half Lossالخسارة النصفية ) ب
من قيمتها  % 50ولكن اقل من أو أآثر % 20لخسائر للمبنى السكنى بلغت وهذا یعنى ان قيمة األضرار أو ا

  .الحالية
وبما الیزید عن القيمة ,  من مبلغ التأمين % 50 قيمة التعویض یعادل  فأن) Half Loss(وفى هذه الحالة 

  .  الحقيقية للمبنى المؤمن عليه 
  :    Partial Lossالخسارة الجزئية ) ج

من قيمتها %   20اقل من أو أآثر ولكن %  3األضرار أو الخسائر للمبنى السكنى بلغت  وهذا یعنى ان قيمة
  .الحالية

وبما الیزید عن القيمة , من مبلغ التأمين  %   5  فأن قيمة التعویض یعادل   ) Partial Loss(وفى هذه الحالة 
  .  الحقيقية للمبنى المؤمن عليه 

  
 : ropertyP ouseholdHالممتلكات المنزلية )  1
  :   Total Lossالخسارة الكلية ) أ

  .أو أآثر  من قيمتها الحالية %  80بلغت  یعنى ان قيمة األضرار أو الخسائر للممتلكات وهذا 
مليون  10بحد أقصى ( من مبلغ التأمين % فأن قيمة التعویض یعادل   100فأن ) Total Loss(وفى هذه الحالة 

  .   ا المؤمن عليه لألعيان ن القيمة الحقيقية وبما الیزید ع, )ین یابانى 
  :    Half Lossالخسارة النصفية ) ب

  .من قيمتها الحالية  %   80أو أآثر ولكن اقل من % 30بلغت  للممتلكات وهذا یعنى ان قيمة األضرار أو الخسائر 
وبما الیزید عن القيمة  ,من مبلغ التأمين  % 50قيمة التعویض یعادل   فأن) Half Loss(وفى هذه الحالة 

  .   ا المؤمن عليه ممتلكات الحقيقية لل
  :    Partial Lossالخسارة الجزئية ) ج

 .من قيمتها الحالية  %  30أو أآثر ولكن اقل من % 10وهذا یعنى ان قيمة األضرار أو الخسائر للممتلكات  بلغت 
وبما الیزید عن , من مبلغ التأمين  %  5عادل   فأن قيمة التعویض ی فأن)    Partial Loss(وفى هذه الحالة 

  .  القيمة الحقيقية للممتلكات  المؤمن عليها 
  

  عادة التأمينإنظام 
  المرحلة األولى : أوال 

  .تقوم شرآات التأمين المباشرة بإصدار وثيقة التأمين ضد الزالزل على المبانى السكنية وفقا للشروط أعاله   -  1
                         JERهذه الوثائق آليا  والتى تم أآتتابها لدى الشرآات المباشرة بالكامل لدى شرآة یتم أعادة تأمين  - 2

Japan  Earthquake Reinsurance Company )   ( وهى شرآة أعادة تأمين متخصصة خطر الزالزل  
   1966زل عام تم أنشائها وفقا لقانون تأمين الزال  

  المرحلة الثانية : ثانيا 
للمحفظة  مرة أخرى لشرآات التأمين المباشرة العاملة بالسوق   Retroبعمل اعادة   JERتقوم شرآة   -  1

  وآذلك الى شرآة 
Toa Reinsurance Company   وذلك من خالل أتفاقيات تجاوز الخسائرExess of Loss Rrinsurance   

 ثالثـة المرحلة ال: ثانيا 
بعمل اعادة للفائض المتبقى   JERفأنه تقوم شرآة , وفقا ألحكام القانون اليابانى للتأمين على الزالزل   -  1

  للحكومة 
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 نظام المشارآة فى المسئولية بين الدولة وشرآات التأمين 

  : الرسم التوضيحى 
 

  
 JERشرآة + ن المباشرة شرآات التأمي= بالرسم التوضيحى       Private Insurerیقصد بلفظ 

  
  الشرح 

                                                                                                                                
   دوالر أمریكى  0.011= الين اليابانى 

  
  ) لحكومة شرآات التأمين  وا( ین یابانى مليار  5000الحد األقصى لإللتزام 

  جهة األسناد  الشریحة
   JERشرآة +  احتفاظ بين شرآات التأمين المباشرة  ین یابانى  مليار   75  – 0

  مليار ین یابانى  1311.8 –   75
  

مليار ین  یابانى  618.4% (50الحكومة مسئولة بنسبة 
 (  

  JERشرآة + احتفاظ بين شرآات التأمين المباشرة 
  )مليار ین  یابانى  618.4(%  50مسئولة بنسبة  

 مليار ین یابانى  5000 –   1311.8
  

مليار ین    3503.79% ( 95الحكومة مسئولة بنسبة 
 ) یابانى 

  شرآات التأمين المباشرة 
 )مليار ین  یابانى  184.41% ( 5مسئولة بنسبة  
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  :  MAIPARKمجمعة تأمين الكوارث بأندونيسيا  :رابعـــا 
  
  

  : عن المجمعة  نبذة   -أوًال
  .  تعتبر هذه المجمعة األولى من نوعها فى منطقة جنوب شرق أسيا  * 
الزمت الحكومة األندونيسية جميع شرآات التأمينات العامة وأعادة التأمين  العاملة ,  2003فى عام * 

 Indonesian Earthquakeبالسوق األندونيسى بتشكيل مجمعة ألخطار الكوارث الطبيعية سميت 
Reinsurance Pool  )PRGBI ( , 2003والتى بدأت العمل فى  اول ینایر   

 MAIPARKالى شرآة عامة سميت ) PRGBI(تحولت المجمعة  2004فى األول من ینایر عام * 
  : هما ) حملت األحرف األولى من اسمهما ( تحت ادارة اآبر شرآتين فى اندونيسيا 

 ( PARK)& Perusahan Asuransi Risiko Khusus  AI)( MMaskapai Asuransi Indonesia  - 
هى شرآة تأمين متخصصة فى تأمين الزالزل والكوارث الطبيعية  منذ  MAIPARKتعتبر شرآة * 

  .من خاللها تلتزم بعملية اصدار وثائق التأمين واجراء برامج اعادة التأمين لها  2004عام 
  .  ا وليس ألزاميا التأمين من قبل األفراد والمنشآت إختياری* 
  
  

  التغطيات التأمينية : ثانيا 
  .التغطية التأمينية ضد أخطار الزالزل  -1
  .والناتجة بصفة مباشرة عن حدوث خطر الزالزل  لخطرى الحریق واألنفجار التغطية التأمينية  - 2
  .التغطية التأمينية ضد أخطار البراآين والفوران البرآانى  -3
  ) تسونامى ( ة ضد خطر المد البحرى التغطية التأميني -4
  الخسائر الناتجة عن توقف األعمال    – BIآما تشمل الخسائر التبعية لهذه األخطار مثل  -3
  
  
  

  التسعيـــــر  مبلغ التأمين وأسس :  ثالثا 
  . الیوجد حد أقصى لمبلغ التأمين  -
   التسعير وفقا لألسس التالية یتم  -
  نشاط المبنى  -
  األنشائية للمبنى  المادة -
  درجة الخطورة التى یتعرض لها المبنى والمحددة وفقا لتصنيف آریستا للمناطق  -
  : ووفقا لجدول األسعار التالى  

  السعر  تصنيف المبنى
  %0.138الى    -%  0.104یتراوح من   )الخ .. خدمات  –السكن ( اخطار بسيطة 

  %0.149الى   -%   0.108یتراوح من   اخطار صناعيــة
  %0.330الى  -%    0.135یتراوح من   األبراج والمبانى ذات األرتفاعات العالية
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  :التحمــالت : ثالثا 
  مليون دوالر أمریكى وفقا للشرائح التالية  100یبدأ تطبيق التحمل عند مبلغ تأمين 

تحمل تأمين الزالزل على   مبلغ التأمين 
  الممتلكات 

     BIتحمل الخسائر التبعية

  یوم  14  من مبلغ التأمين % 2.5  مليون دوالر امریكى  100
مليون وحتى  100اآثر من 

  مليون دوالر امریكى  500
من مبلغ التأمين وبحد % 2.5

  مليون دوالر  3أقصى 
  یوم  14

مليون دوالر  500اآثر من 
  امریكى 

  یوما  14مليون دوالر امریكى  3حد أدنى 

 
  : -موضوع التأمين  **  

بأختالف انشطتها سواء آانت  وماتشمله من محتویات وذلك  یشمل التأمين على آافة المبانى  -
  صناعية او زراعية أو تجاریة او سكنية 

 
  

  2008وحتى 2004منذ عام  معدالت الخسائر 
  

  %نسب مئویة : األرقام 
 سكنى نشاط صناعى نشاط تجارى نشاط زراعى  السنوات

2004 0 4.08 57.21 5.96 
2005 0.75 42.46 0.06 0.49 
2006 4.82 16.94 0.27 3.84 
2007 2.35 27.59 0.18 4.01 
2008 0 4.04 0 0.79 

 3.02 11.54 19.02 1.59المتوسط العام 
  

 
  مينعادة التأإنظام 

  المرحلة األولى : أوال 
  .وفقا للشروط أعاله  بإصدار وثيقة تأمين األخطارالطبيعية   MAIPARKشرآة تقوم   - 1
یتم عمل برامج أعادة تأمين محليه مع آل من شرآات التأمينات العامة المباشرة وشرآة اعادة التأمين  - 2

  .آل منها فى حدود  واتفاقياتها االندونيسية من خالل اتفاقيات  تجاوز خسائر بحيث تتحمل 
لتغطية   Guy Carpenterمن خالل السماسرة  Cat Cover   تم شراء برنامج اعادة تأمين آوارث  - 3

 الكوارث الكبيرة  
  

 -----------------------------  
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