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 ملخص تنفيذي

 الذين أهم ما ينتشل الواقع االقتصادي واملعيش ي من أزمته هو تنشيط اإلنتاج، األمر إ

عن هذه  غافلةكانت الحكومة ليست  ولئنوإلحالل املستوردات، يستلزم التمويل الالزم لذلك 

 هذا األدوات واإلجراءات ما زالت غير كافية لتحقيق إال أن  األولوية، بل تضعها في صلب اهتماماتها، 

 الهدف. 

يبدو التمويل املصرفي إلنشاء املزيد من املشروعات الصناعية والزراعية وسواها، أهم الطرق 

أن  وبما ،تفعة لدى املصارففي ظل السيولة املر  وبخاصةاملتاحة للحصول على التمويل الالزم، 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة تمثل عماد النهوض االقتصادي واالجتماعي، فإن توفير الضمانات 

ملنح القروض املصرفية الصغيرة واملتوسطة، هو حجر األساس لتمويل تلك املشروعات وتحقيق ذلك 

 النهوض. 

َعد  ، االئتمانإن وثيقة تأمين القرض املصرفي وهي أهم أنواع تأمين 
ُ
 ضمانة كافية ملنح القرض ت

تتولى شركة التأمين سداد القرض نيابة عن  إذاملصرفي وحصول املصرف املقرض على ديونه، 

 املقترض حال تعثره أو وفاته.

كما أنها أداة جيدة للسياسة النقدية 

واالقتصادية، فمن الناحية النقدية يمكن 

للحكومة تشجيع اإلقراض وتخفيض 

وزيادة السيولة النقدية لدى املصارف 

العرض النقدي، من خالل تشجيع التمويل 

بضمانة تأمين القروض، دون أن تكون 

 كما في حال تخفيض أسعار الفائدة. تأثيرات سلبّية أخرى،مضطرة الستخدام إجراءات تقليدية لها 

باتجاه  االئتمانما من ناحية السياسة االقتصادية واالجتماعية فيمكنها توجيه تأمين أ

 وحة لتمويل قطاعات اقتصادية وفئات اجتماعية محددة دون سواها.القروض املمن

ما تزال املحاوالت جارية إلطالق مؤسسة ضمان مخاطر القروض، ورغم أهمية هذه الخطوة، 

 
 
بما تطلبه املؤسسات املصرفية  حال إتمامها، إال أن مجال عمل املؤسسة املذكورة سيبقى محدودا

، فإن سوق االئتمانفي حال تفعيل تأمين 

 
ا
  التأمين السورية ستكون مشاركا

ا
في تحمل  هاما

قادرة  مخاطر القروض املصرفية، وهذه السوق 

 التأمين على ذلك، من خالل تحقيق هذا املنتج

 .الجديد لعدد كبير من وثائق التأمين
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مثل، ألسباب كثيرة أخرى، الحل النهائي ملشكلة الضمانات من ضمانات لقروض تختارها، ولن ت

نما يلزمها العديد من الخطوات املوازية واملواكبة لها لتحقيق هدفها، إوالتمويل الالزم للتنمية، و 

 "تامين القروض املصرفية" أهمها وأكثرها جدوى، إال أن   االئتمانتأمين  يكون  أن ويمكن
 
من شركات أّيا

التأمين املحلية سواء الحكومية أو الخاصة لم تعمل على طرح هذا املنتج، رغم عملها ببعض منتجات 

 .للمقترضالسيارة املمولة بقرض، وتأمين الحياة  كتأمينالتأمين املرتبطة بالعمل املصرفي، 

في استقرار  هامهبفعِل إسكبير في حماية أموال املودعين  تأثير ميني سيكون لهأهذا املنتج الت

القطاع املصرفي الذي سيضمن التدفقات النقدية املتوقعة للمصارف بغض النظر عن تعثر 

 املقترضين، الذين ستتولى شركة التأمين سداد القرض املستحق نيابة عنهم. 

، فإن سوق التأمين السورية بشركاتها الحكومية والخاصة، االئتمانفي حال تفعيل تأمين 

 
 
  ستكون مشاركا

 
في تحمل مخاطر القروض املصرفية، وهذه السوق بال شك، قادرة على ذلك،  هاما

الجديد لعدد كبير من وثائق التأمين، بما يزيد من قدرة الشركات  التأمين من خالل تحقيق هذا املنتج

على تحمل هذه املخاطر، ومن خيارات إعادة التأمين لها، بشرط اتباع األسس الفنية الصحيحة في 

اب وتسعير األخطار، بإشراف الجهات الناظمة لهذه السوق، كما أن إعادة التأمين ستمثل اكتت

 
 
 دولّيا

 
في حماية النظام املصرفي املحلي من خالل سداد معيدي التأمين األجانب للقروض  إسهاما

  املتعثرة.
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 مقدمة

مثل  إذر، يعد التمويل املصرفي أحد أهم طرق الحصول على رأس املال الالزم لالستثما
ُ
ت

" أصحاب األموال الذين ال يرغبون الخوض 
 
 في مخاطراملصارف ذلك املكان الذي يلتقي فيه "افتراضيا

 االستثمار، بأولئك الراغبين باالستثمار وال يملكون املال الالزم لذلك.

من قبل املصارف في توجهها نحو  بالحسبانإال أن هناك الكثير من العوامل التي ال بد أخذها 

التمويل واإلقراض )االئتمان( ومن هذه العوامل تلك املتعلقة بالسياسة املالية والنقدية للدولة، 

 حجم الودائع، سمعة وتاريخ املقترض، توافر الضمانات الكافية لناحية االلتزام بسداد القرض...

 إلى الضمانة املتمثلة بوثيق ،تختلف تلك الضمانات وتتعدد أشكالها وأنواعها
 
ة التأمين وصوال

 )تأمين القروض املصرفية( وهو من أهم أنواع تأمين االئتمان.

 للمصارف في 
 
في هذا البحث، نلقي الضوء على أهمية هذا النوع من التأمين بصفته محفزا

وبالتالي تنشيط الحركة االقتصادية باتجاه تحقيق التنمية االقتصادية  ،تمويلها املستثمرين

 واالجتماعية، عدا عن إمكانية استخدامه لتنفيذ السياسة النقدية في بعض الحاالت.
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ا
 أهم الضمانات املصرفية ملنح القروض -أوال

 تبحث 
 
وأكثرها  مؤسسات التمويل على اختالف أشكالها وأنواعها عن أفضل الضماناتدائما

 ما تسبب ضعف الضمانات بإفالس 
 
 قبل منح أية تسهيالت ائتمانية من قروض وسواها، فغالبا

 
أمانا

 الكثير من املصارف على مستوى العالم.

 إذإن جوهر العمل املصرفي يتمثل في قبول األموال من املودعين، مقابل فوائد بآجال محددة، 

جاالت عدة أهمها اإلقراض ملن يحتاج هذه األموال، مقابل تقوم املصارف باستخدام هذه األموال في م

 فوائد يدفعها املقترضون.

وبالتالي فإن عجز هؤالء املقترضين أو تقصيرهم في سداد أقساط القروض في مواعيدها سوف 

 في إيفاء املصارف بالتزاماتها تجاه املودعين، وهو ما يؤدي إلى اضطرارها 
 
ات تنفيذ إجراءإلى يسبب خلال

َعد  غالبيتها ذات تأثيٍر سلبيٍّ غير اعتيادية 
ُ
تفاقم  مثل التخلي عن بعض استثماراتها وأصولها، وفي حال ت

 نحو التعثر واإلفالس،
 
مشكلة االئتمان الرديء،  وتسّمى هذه املشكلة ستتجه هذه املصارف حكما

، أو إلى املقترض الذي تعود أسبابه إما إلى املصرف ذاته من خالل ضعف سياسة االئتمان لديه

 .بعاّمةوظروفه، وكذلك الظروف االقتصادية 

لذا فإن من أهم طرق مواجهة هذه الخطر )خطر عدم سداد أقساط القروض( سيكون إيجاد 

:
 
 ومحليا

 
 الضمانات الكافية لسداد هذه القروض، ومن أهم الضمانات املصرفية املعروفة عامليا

 الضمانات الشخصية .1

يتم الضمان الشخص ي من قبل شخص غير املقترض، بحيث يتعهد هذا الشخص بسداد 

 إلىالقرض والفوائد املترتبة عليه في حالة توقف املقترض عن السداد، وهنا بإمكان املصرف الرجوع 

 .آخرالضامن ومطالبته بالسداد، ومثاله قيام موظف بتقديم راتبه كضمان لسداد قرض لشخص 

 الحقيقيةالضمانات  .2

هي ضمانات ملموسة يمكن الحجز عليها في حالة عدم سداد القرض، مثالها العقارات 

 الرهن.
 
 واملنقوالت، وتسمى أيضا
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فالرهن: عقد يلتزم بموجبه املقترض بتسليم موضوع الرهن إلى املصرف، ويقوم املصرف 

ض عن السداد، ويجب بالحبس على هذا الرهن، بغية استيفاء قيمة القرض، في حال تخلف املقتر 

 .1أن تتوافر في هذا العقد الشروط القانونية إلتمام العقد

 ومن أهم أشكال الرهن:

 الرهن العقاري. -

 .2األسهم في الشركات، ومنها:األوراق التجارية ،رهن املنقوالت املعنوية -

 وثيقة تأمين القروض الصادرة عن إحدى جهات التأمين املخولة بذلك. .3

  

                                                             
 .2012الضمانات البنكية، الجزائر، موسوعة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والتجارة، بحث حول  1
 /d06kLR2http://bit.ly. 2011تموز/يوليو  1، موقع االقتصادي"أنواع الضمانات املقدمة مقابل التسهيالت املصرفية"،  2

 

http://bit.ly/2kLR06d
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ا
 تأمين االئتمان )مفهومه، أنواعه، أهميته( -ثانيا

ه  ُيعّرف االئتمان
ّ
بيع السلع أو الخدمات مع تأجيل سداد ثمنها باالتفاق بين طرفين هما بأن

 أنه ين املترتب عليه وفق املواعيد املتفق عليها، إالالدائن واملدين، على أمل التزام املدين بسداد الد  

 أو  حينما يأتي
 
موعد سداد الدين فقد يتأخر املدين عن السداد في املوعد املحدد، فال يكون قادرا

 بالسداد ألسباب مختلفة، وهو ما يمثل 
 
 راغبا

 
أهم املخاطر التي يواجهها الدائن، وتسمى  أساسا

 مخاطر االئتمان.

لدائن، بحيث من هنا نشأ تأمين االئتمان الذي يغطي خطر عدم سداد املدين للمستحقات إلى ا

تتولى الجهة الضامنة )وهي في الغالب شركة التأمين( سداد املبلغ املستحق إلى الدائن نيابة عن 

املدين، مقابل حصولها على قسط تأميني محدد، يحسب على أسس رياضية "اكتوارية" تحقق 

ة النفقات الالزمة للشركة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املحددة في عقد التأمين مع تمكنها من تغطي

 .3، وذلك بعد دراستها للمركز املالي لطالب التأمين"املقترض"لعملها وهامش ربح

التأمين  :وفي بعض تصنيفات أنواع التأمين فإنه يدخل في تأمين االئتمان عدة أنواع تأمينية منها

ُيمّول شراؤها ارة التي على الفواتير املستحقة للعمالء، التأمين على حياة املقترض، والتأمين على السي

االئتمان وأهمها هو تأمين القروض  تأمينبقرض، وبغض النظر عن التصنيفات فإن من أشهر أنواع 

 .4املصرفية

 تأمين القروض املصرفية

ن( بناء  على طلب املدين  بموجب هذا النوع من التأمين تقوم شركة التأمين )املؤّمِ

ن لصالح الدائن )املصرف أو مؤسسة التمويل( بحيث تلتزم )املقترض/املؤمن له( بإصدار وثيقة تأمي

شركة التأمين بسداد الدين )ما يتبقى من القرض وفوائده( في حال توقف املدين عن سداد هذا 

 التأمين أو حسب االتفاق. مّدةالقرض، وذلك مقابل قسط التأمين املسدد في بداية 

  

                                                             
 .(0132جامعة أم البواقي، )الجزائر:  ماجستيررسالة ، ة إلدارة مخاطر االئتمان املصرفيتأمين االئتمان كأدا، بلقاض ي فؤاد 3
economics/https://www.abahe.uk-، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي"ما هي صور تأمين االئتمان؟"،  4

insurance.html-credit-pictures-the-are-what-enc/84850-investment-and 

https://www.abahe.uk/economics-and-investment-enc/84850-what-are-the-pictures-credit-insurance.html
https://www.abahe.uk/economics-and-investment-enc/84850-what-are-the-pictures-credit-insurance.html
https://www.abahe.uk/economics-and-investment-enc/84850-what-are-the-pictures-credit-insurance.html
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ا
 أهمية تأمين القروض املصرفية -ثالثا

 :اآلتيةتنبع أهمية هذا النوع التأميني من الجوانب 

بأحجامها وقنواتها  إسهامه الكبير والهام في تشجيع التمويل املصرفي للمشاريع االستثمارية .1

، إذ
 
تمثل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه، هذا األمر يسهم  كافة

في  اإلسهام الفاعلجاالته، وبالتالي بشكل مباشر في تنشيط االقتصاد الوطني بمختلف م

 تمويل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

عامل مساعد في تحقيق السياسة االقتصادية للدولة، من خالل تعزيز وتوجيه تأمين  .2

 التركيز 
 
االئتمان نحو القروض املمولة ملجال محدد أو قطاع اقتصادي محدد، كأن يتم مثال

 صرفية املمولة للمشاريع الزراعية بهدف تنمية القطاع الزراعي.على تأمين القروض امل

يمثل هذا التأمين أحد طرق تنفيذ السياسة النقدية للدولة من خالل تشجيعه لإلقراض،  .3

 
 
في حال رغبة السلطات النقدية بضخ املزيد من النقود في السوق دون االضطرار  فمثال

 لتخفيض أسعار الفائدة: 

إن وجود تأمين القروض وفعاليته 

سيشجع املصارف على اإلقراض وضخ 

األموال في األسواق وبالتالي زيادة الكتلة 

النقدية املتداولة في االقتصاد، واالستفادة 

من مزايا هذا األمر في تنشيط االقتصاد، دون 

طرار الستخدام أدوات نقدية أخرى قد االض

  غير مرغوبة في املرحلة الحالية. تأثيراتيكون لها 

 في تفعيل التمويل الصغير واالرتباط الكبير فيما بين وجود التمويل  .4
 
أهميته الكبيرة جدا

املشاريع  ويمكن أن تكون تأمين القروض الصغيرة،  وبخاّصةالصغير ووجود التأمين الصغير، 

 واملتوسطة هي الطريق األنسب للتطور والنهوض االقتصادي واالجتماعي في سورية.الصغيرة 

دوره املحوري في استقرار النظام املصرفي أثناء األزمات املحلية والعاملية، من خالل حماية  .5

املصارف من التعثر واإلفالس، ألن املصارف ستضمن التدفقات النقدية املتوقعة بغض 

 املستوى الخاص والعام. فيدة، وتأثير األزمات النظر عن الظروف السائ

 حماية أموال املودعين: من خالل حمايته لسيولة املصارف ومستحقاتها من املدينين. .6

حماية القطاع يسهم تأمين القروض في 

املصرفي من خالل عمليات إعادة التأمين التي 

تجريها شركات التأمين لعقود تأمين االئتمان 

 .لدى شركات إعادة التأمين الخارجية
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في حماية القطاع املصرفي من خالل عمليات إعادة التأمين التي  خارجيٍّ  إلسهاٍم تحقيقه  .7

دة التأمين الخارجية، وبالتالي لدى شركات إعا ات التأمين لعقود تأمين االئتمانتجريها شرك 

فإن معيد التأمين الخارجي سوف يسدد حصته من القرض  ،عند وقوع الخطر وتعثر املقترض

 املؤمن عليه، وهو ما يمثل 
 
 خارجّيا

 
 )وبالقطع األجنبي( في حماية املصرف. إسهاما
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ا
 تأمين القروض في سورية -رابعا

وتعليماته التنفيذية على أنواع التأمين التي يجوز  2005( لعام 43املرسوم التشريعي ) نص  

 .5لشركة التأمين ممارستها، ومنها تأمين القروض

صدر أية وثيقة 
ُ
إال أن شركات التأمين السورية وكذلك املؤسسة العامة السورية للتأمين، لم ت

بررات املطروحة تتمحور حول خطورتها العالية تأمين من هذا النوع على مر تاريخها، وكانت امل

غير موضوعية، وإنما السبب  يمكن أن تكون إعادة التأمين املناسبة لها، وهي مبررات  توافروصعوبة 

هو ضعف الخبرات الفنية وعدم وجود اإلرادة الكافية للتوسع في أعمال جديدة لدى هذه  األساس

 ويوجد الكثير من معيدي التأمين أن هذا املنتج التأم وَمَرّد ذلك الشركات
 
يني معروف ومعتمد عامليا

 ممن يقبلون التعامل به.

مع  وبخاّصةكما أن الظروف السائدة قبل األزمة، كانت مؤاتية لتسويق هذا املنتج ونجاحه، 

 في مؤسسات التمويل 
 
معدالت التعثر املنخفضة في معظم املصارف التجارية، واملنخفضة جدا

 تستطيع شركة التأمين قبوله وربما االحتفاظ به دون الحاجة الصغير، وهو م
 
 جيدا

 
ا يمثل خطرا

 إلعادة تأمين، وعلى األقل في مؤسسات التمويل الصغير ومصرف التسليف الشعبي.

وإن كانت وثائق التأمين املرتبطة بالعمل املصرفي مثل تأمين حياة املقترض وتأمين السيارة 

 ين االئتمان، فهي ليست املمولة بقرض، من قبيل تأم
 
 للقروض املصرفية موضوع بحثنا. تأمينا

 2009إلى أن هيئة اإلشراف على التأمين كانت قد أصدرت منذ عام  ينبغي التنويهوهنا 

التعليمات الالزمة لتسويق التأمين عبر املصارف )صيرفة التأمين( بحيث تتولى املصارف، التي تتعاقد 

القيام ببيع وثائق التأمين املرتبطة بأعمالها املصرفية، نيابة عن تلك مع شركة تأمين لهذا الغرض، 

  الشركة مقابل عمولة محددة.

 

 

                                                             
، هيئة اإلشراف على التأمين"، 2005لعام -43-"التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم  5

http://www.sisc.sy/Laws/78.htm/Ar 

 

http://www.sisc.sy/Laws/78.htm/Ar
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 (2016لعام  12مؤسسة ضمان مخاطر القروض )القانون 

 12صدر القانون رقم  2016في العام 

القاض ي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر 

القروض للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، 

التمكين لهذه املشروعات سة إلى وتهدف املؤس

الحصول على التمويل املطلوب من من أجل 

املؤسسات املالية بما يسهم في تنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة، من خالل 

  ضمان مخاطر التسهيالت االئتمانية املمنوحة من تلك املؤسسات.

 من رأسمالها ومن التسهيالت االئت
 
مانية التي تحصل عليها، تتألف موارد املؤسسة أساسا

والعموالت املتحصلة من املشروعات املستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض، وبالتالي فإن 

 .6مخاطر االئتمان بقيت ضمن النظام املصرفي ذاته

بالنتيجة، لم ولن تتمكن مؤسسة ضمان مخاطر القروض، رغم أهميتها، من تحقيق معظم 

تمان لدى شركات التأمين، من خالل محدودية اإلمكانات، واقتصارها األهداف التي يحققها تأمين االئ

على املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وكذلك من خالل بقاء مخاطر التمويل ضمن النظام املصرفي 

 ذاته كما ذكرنا.

( والسماح لها بممارسة 2007لعام  15إحداث مؤسسات التمويل الصغير )املرسوم 

 خدمات التأمين

 السماح ملجلس النقد والتسليف بإحداث  2007لعام  15املرسوم رقم صدر 
 
متضمنا

مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير واملتناهي الصغر وخدمات 

مالية ومصرفية أخرى، منها خدمات التأمين الصغير املرتبطة بالقروض املقدمة من قبلها، وكذلك 

 لدى شركات التأمين السورية املرخصة.التأمين على قروضها 

                                                             
 28، سانااملتضمن إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة واملتوسطة"،  2016لعام  12القانون " 6

 https://www.sana.sy/?p=360271. 2016آذار/مارس 

لن تتمكن مؤسسة ضمان مخاطر القروض، 

رغم أهميتها، من تحقيق معظم األهداف التي 

التأمين، يحققها تأمين االئتمان لدى شركات 

اقتصارها  من خالل محدودية اإلمكانات، و

 .على املشروعات الصغيرة واملتوسطة

https://www.sana.sy/?p=360271
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كما سمح للمصارف الحكومية املساهمة في تلك املؤسسات، وأال يقل رأسمال تلك املؤسسات 

 مليون ليرة سورية. 250عن 

تخضع هذه املؤسسات للمراقبة واإلشراف ومتابعة األداء من قبل مجلس النقد والتسليف 

 .7بأنشطة التأمين الصغيرولهيئة اإلشراف على التأمين فيما يتعلق 

 لقرض مصرفي )كبير أو صغير(، 
 
وعلى الرغم من هذا النص، فإننا لم نشهد حتى تاريخه تأمينا

وبقيت الحاالت املحدودة املعمول بها عبارة عن تأمينات مرتبطة بقروض مصرفية كتأمين الحياة 

قرض.
ُ
 وتأمين السيارة لصالح املصرف امل

  

                                                             
مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى السماح بالترخيص بإحداث املتضمن  2007لعام  15املرسوم التشريعي " 7

http://cb.gov.sy/ar/legislations-، مصرف سورية املركزي ، "تقديم التمويل الصغير واملتناهي الصغر

laws/single?id=c97e835b0a 

 

http://cb.gov.sy/ar/legislations-laws/single?id=c97e835b0a
http://cb.gov.sy/ar/legislations-laws/single?id=c97e835b0a
http://cb.gov.sy/ar/legislations-laws/single?id=c97e835b0a
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ا
 مقترحات لتفعيل تأمين االئتمان )تأمين القروض املصرفية( -خامسا

إنشاء مجمع لتأمين االئتمان )مجمع تأمين القروض ضد مخاطر عدم السداد( في سوق  .1

التأمين السورية، تصب فيه األخطار التي تفيض عن قدرة شركات التأمين على االحتفاظ، 

 ملناسبة لألخطار الواردة إليه.ويقوم هذا املجمع بإجراء إعادة التأمين الالزمة وا

 إذ إن  
 
وجود املجمع وتحول هذا الحجم من األقساط إليه يجعل من توافر إعادة التأمين أمرا

 وبشروط أفضل بكثير مما لو عملت كل شركة على إعادة التأمين منفردة.
 
 يسيرا

ة للقروض إلزام املصارف ومؤسسات التمويل اعتماد وقبول وثيقة تأمين االئتمان كضمان .2

املمنوحة من قبلها، إضافة إلى الضمانات األخرى التي تراها، وهو أمر ال بد من إلزاميته 

ُيخش ى من حصول االنتقائية في التأمين  إذبسبب املخاطر املرتفعة لهذا النوع من التأمين، 

أي الطلب على تأمين األخطار السيئة )القروض السيئة( واالبتعاد عن تأمين األخطار الجيدة 

( وهو ما ُيعّرض شركات التأمين لخسائر كبيرة.
 
 )القروض األكثر أمانا

لف دراسة حجم اإلقراض ونسب التعثر لدى مختلف شرائح املجتمع املقترض، وفي مخت .3

 لهذه الدراسة االكتوارية، كما يمكن من 
 
املصارف، بحيث يتم احتساب أسعار التأمين وفقا

 خالل هذه الدراسة اتخاذ القرار املناسب بنوع القروض الواجب البدء بتأمينها.

البدء بتأمين االئتمان للقروض الصغيرة واملتوسطة، وشمول ذلك القروض املقدمة من  .4

ومن مصرف التسليف الشعبي لذوي الدخل املحدود، وفي هذا مؤسسات التمويل الصغير 

اإلطار يمكن التغاض ي عن طلب ضمانات أخرى غير وثيقة التأمين، والتي بحد ذاتها وضمن 

شروطها تحفظ لشركة التأمين حقها في الرجوع )ضمن حاالت محددة( على املقترض املتعثر 

 لتحصيل املبلغ الذي سددته نيابة عنه.

وثيقة تأمين االئتمان من قبل هيئة اإلشراف على التأمين بالتنسيق مع الجهات  بناء نموذج .5

مصرف سورية املركزي ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، بحيث وبخاّصة ذات املصلحة 

تغطي هذه الوثيقة بحد أدنى مخاطر عدم السداد الناتجة عن أسباب محددة مثل وفاة 

مار الش يء موضوع القرض بشكل كامل أو شبه املقترض، عجزه الدائم، اإلفالس، هالك ود

كامل...، وتحديد حد أدنى من أسعار التأمين، وحد أعلى من مبلغ أو نسبة التحمل املفروضة 

% من املبلغ املستحق )التعثر( بهدف استمراره 20على املصرف املمول، كأن يتحمل املصرف 

 ها، وعدم حدوث إهمال في ذلك.في اعتماد الجدية الكافية في آلية منح القروض وفي تحصيل
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االستفادة من اتفاقيات تسويق التأمين املبرمة بين بعض شركات التأمين وبعض املصارف،  .6

وتفعيل هذه الطريقة في تسويق التأمين، والتي تسمح بها قرارات هيئة اإلشراف على التأمين، 

 ومنع حصرية التعامل بين شركة تأمين ومصرف محدد.
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 املراجع

 . رسالة ماجستير.تأمين االئتمان كأداة إلدارة مخاطر االئتمان املصرفي. فؤاد بلقاض ي، .1

 .2013 ،جامعة أم البواقيالجزائر: 

 ،بحث حول الضمانات البنكية، موسوعة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والتجارة .2

 .2012 ،الجزائر

تموز/يوليو  1، االقتصاديموقع "أنواع الضمانات املقدمة مقابل التسهيالت املصرفية"،  .3

2011 .d06kLR2http://bit.ly/ 

، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي"ما هي صور تأمين االئتمان؟"،  .4

-the-are-what-enc/84850-investment-and-https://www.abahe.uk/economics

insurance.html-credit-pictures 

، سانا"، وعات الصغيرة واملتوسطةقانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشر " .5

https://www.sana.sy/?p=360271  

السماح بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل " .6

http://cb.gov.sy/ar/legislations-، مصرف سورية املركزي "، الصغير واملتناهي الصغر

laws/single?id=c97e835b0a 

هيئة اإلشراف على "، 2005لعام -43-التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم " .7
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