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 مقدمة

 في سورية ويتجد   يعود الحديث عن التأمين الزراعي  
 
 د كلما حل

ً
 أضرارا

ً
ت كارثة طبيعية مسببة

بات قاب قوسين أو أدنى من  بالغة في أحد املحاصيل الزراعية، حينها نعتقد أن التأمين الزراعي  

 من أعلى الجهات الحكومية، وفي
ً
 واسعا

ً
 ،ما عدا األيام التالية للكارثة التطبيق، حيث يلقى اهتماما

 واحدة: ال تأمين  
ً
  فال حديث ُيذكر عن هذا املوضوع، والنتيجة دائما

ً
ا ال و في سورية حتى تاريخه،  زراعي 

 خطوات جدية في هذا اإلطار.

 عن التأمين الزراعي كمن يريد إعادة اختراع الدوالب، فالتأمين كما يصل الحد
ً
يث أحيانا

، بل إنه نوع من أنواع وثائق التأمين املعروفة واملطبق
ً
ة في الزراعي ليس باملنتج املطلوب ابتكاره محليا

 في ذلك، حيث ما يزال ضمن 
ً
مختلف أنحاء العالم، وإن كانت بلدان املشرق العربي األحدث عهدا

 طاق ضيق ومحدود.ن

ىئم ناخها املال إن سورية تتميز بمُ  ، وكذلك بتوافر الظروف ألنواع زراعاٍت ومحاصيل  شت 

 عد من أبرز ، وبالتالي فهي مؤهلة بقوة لتحقيق أمنها الغذائي الذي يُ املناسبة لتطوير القطاع الزراعي  

وللتأمين الزراعي دوره املحوري في تحقيق األمن  .مود والقوة في االقتصاد واملجتمععوامل الص

هذا الدور الذي سنقوم  .لغذاء الذي هو أهم حاجات اإلنسانالغذائي، كيف ال ونتحدث عن ا

، إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في هذا املجال، لنصل إلى مقترحات الورقةبإيضاحه في هذه 

 ورية.تتضمن آلية البدء بتطبيق التأمين الزراعي في س
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ا
 مفهوم التأمين الزراعي -أول

أحد أنواع وثائق التأمين التي تهتم بنقل املخاطر من املزارع إلى شركة  يعد  التأمين الزراعي  

)الجفاف،  التأمين مقابل قسط محدد، ومن أهم املخاطر التي يتعرض لها املحصول الزراعي

د، الصقيع، الحرائق، ر   وتصعباآلفات واألمراض التي تصيب النباتات واألشجار  الفيضانات، الب 

 ، النحل، مزارعمعالجتها(، ويدخل ضمن مفهوم التأمين الزراعي تأمين الثروة الحيوانية )تأمين املواش ي

 .( اتجاه املخاطر التي تتعرض لها وبشكل خاص النفوق والذبح االضطراري.األسماك..

 أنواع التأمين الزراعي

  إذ: Damage based أساس األضرار املقدرةالتأمين على  .1
ً
يتم التعويض للمزارع املتضرر وفقا

لقيمة األضرار املقدرة في محصوله، وهذا األمر يتطلب خبرات كبيرة في إدارة مطالبات 

التعويض، من حيث معاينة األضرار وتقدير قيمتها، وكذلك توافر أقص ى درجات النزاهة 

 ما يتم تحديد مبلغ )نسبة( سماحوحسن النية من قبل طرفي التعا
ً
 ذلك ويعني ،قد، وغالبا

فإن شركة التأمين غير مسؤولة عن  ،و النسبةأأنه في حال عدم تجاوز الخسائر لهذا املبلغ 

التعويض، والهدف من ذلك دفع املزارع إلى اعتماد الجدية الكافية في حماية محصوله، أو 

 ة.يثروته الحيوان

يتم التعويض للمتضرر في  إذ: Weather index based الطقسالتأمين على أساس مؤشر  .2

 ٍ
معين )بحيث  حال تجاوز مؤشر الخطر املؤمن )مثل كمية األمطار ودرجات الحرارة( لحد 

وهذا األمر يتطلب توافر محطات لرصد وقياس املتغيرات  ،تسبب خسارة كبيرة في املحصول(

مناسب في املناطق املزروعة، وأهم ما يميز  الجوية، متطورة وذات انتشار واسع وتوزع جغرافي

 هذا النوع إلغاء أو تخفيف حالة سوء استخدام التأمين.

 التشريعات الناظمة للتأمين الزراعي في سورية

 للمرسوم التشريعي ُيالحظ 
ً
ه2005لعام  43وفقا

 
تأمين  شركة الثنتي عشرةتم الترخيص  ، أن

لها العمل في مجال التأمين الزراعي، إضافة إلى خاصة في سورية، وجميع هذه الشركات مرخص 

املؤسسة العامة السورية للتأمين، إال أنه منذ ذلك الحين لم تقم أي من هذه الشركات بخطوة جدية 

 أو عملية باتجاه طرح منتج التأمين الزراعي.
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ه ال يمكننا حسبان
 
م بموجب 1999صندوق خدمات املاشية الذي تأسس عام  هذا، وبما أن

قرار من وزارة الزراعة، ويديره اتحاد غرف الزراعة السورية، من قبيل التأمين الزراعي، بسبب آلية 

إال أنه يمثل التجربة الوحيدة في مجال توفير التغطية ، عمله وطريقة احتساب االشتراكات "البدالت"

 املربي عن خسارته للمواش ي، مقابل بدل مالي محدد بمثابة اشتراك. املالية الهادفة إلى تعويض

 لألسس 
ً
 :1اآلتيةويعمل الصندوق وفقا

 شموله األبقار فقط )كمرحلة أولى(. -

 سداد بدل سنوي أو نصف سنوي من قبل املربي. -

 التعويض على املربي في حال نفوق البقرة أو ذبحها االضطراري. -

 من قيمة البقرة النافقة.% فقط 75يتم التعويض بنسبة  -

 تتألف موارد الصندوق من االشتراكات، فوائد األموال لدى املصارف، الهبات والتبرعات. -

 في حال ثبوت إهمال املربي يتم سداد نصف التعويض. -

وعدم بذل االهتمام الكافي  ،يستثنى من التعويض حاالت عدم االلتزام بأحكام الصندوق  -

 بالعالج.

 من قبل غرف الزراعة في املحافظات.تتم إدارة الصندوق  -

 في عام
ً
تأسيس  2018 هذا، وتم  الحقا

صندوق التأمين على املاشية التابع التحاد 

الفالحين، ويقترب عمله أكثر من أسس 

ومبادئ التأمين، وتم تحديد سعر تأمين 

غفل التأمين  % من قيمتها.3البقرة بـ 
ُ
وال ن

املحدود لألبقار املستوردة واملمولة من قبل 

  املصرف الزراعي.

ة عديدةت عمللقد  على دراسة موضوع االنطالق بالتأمين الزراعي، وتشكلت عدة  جهات حكومي 

لجان في سبيل ذلك، إال أن كل هذه الجهود توقفت عند حدود األفكار أو الدراسات البسيطة أو 

                                                             
. 2018حزيران/يونيو  13، القتصاد اليوم"، بتأسيس صندوق للتأمين على املاشيةقرار  مليون ليرة.. 250برأسمال " 1

http://bit.ly/2WuAtRE  

 جيدة  بذلت
ا
اإلنتاج  لدعمالحكومة جهودا

الكوارث الطبيعية  ولتخفيف تأثيراتالزراعي 

ورغم ذلك نشهد اضطرار الحكومة ، املزارع في

 للتدخل بمبالغ إضافية وطارئة 
ا
سنويا

 .لتخفيف الخسائر

http://bit.ly/2WuAtRE
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فلم  ،الوصول إلى تحويل هذه الدراسات إلى خطوات عملية، وكما ذكرنا في املقدمةاملذكرات، دون 

 إال بعد وقوع الكوارث الطبيعية أو الخسائر الضخمة في املحاصيل الزراعية. تنشط هذه الدراسات

 جيدة  بذلتفقد  ،ورغم ذلك
ً
اإلنتاج الزراعي  لدعمالحكومة على مر السنوات املاضية جهودا

 هماتأسيسصندوقين حكوميين تم  ذلك بوساطةاملزارع،  فيالكوارث الطبيعية  ولتخفيف تأثيرات

كهيئات مستقلة تابعة لوزارة الزراعة لتحقيق هذه األهداف، ورغم ذلك نشهد اضطرار الحكومة 

 للتدخل بمبالغ إضافية وطارئة لتخفيف الخسائر، وكذلك انخفاض قيم التعويضات إلى 
ً
سنويا

 ال ترقى لتسميتها 
ً
 مستويات متدنية جدا

ً
 وال يمكن وصفها بأكثر من إعانة. ،تعويضا
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ا
 ملحة عن قطاع الزراعة في سورية -ثانيا

% من إجمالي مساحة سورية، في حين تبلغ املساحة 32تبلغ املساحة الصالحة للزراعة 

بينما  ،2%25%، أي أن نسبة األراض ي املزروعة من إجمالي مساحة البلد ال تتجاوز 94املستثمرة منها 

الدولة بتسعير وتسويق أكثر من  تتحكم، و 3% من األراض ي املزروعة30 نحوتبلغ األراض ي املروية 

 نصف اإلنتاج الزراعي والحيواني.

، في حين بلغت أقل نسبة 2015% عام 23  بلغالزراعة في الناتج املحلي اإلجمالي فقد  إسهامأما 

 عبر السنواتو ، 20104% عام 16له 
ً
كانت نسبتهم في  إذ ،انخفض عدد العاملين بالزراعة تدريجيا

ة  بلغت أضرار الزراعة .5%25 نحو% إلى أن وصل قبل األزمة 60ستينيات القرن املاض ي  طيلة مد 

 لألرقام الواردة في دراسة حكومية صادرة عن مديرية دعم القرار  868 األزمة
ً
مليار ليرة سورية، وفقا

 في األمانة العامة ملجلس الوزراء.

 الثروة الحيوانية

 لبيانات يبلغ عدد األبقار 
ً
في سورية وفقا

 ومئتيوزارة الزراعة 
ً
ألف رأس، إضافة  مليونا

إلى انتشار تربية األغنام واملاعز بشكل كبير 

 
ً
، وتقدر أعدادها حاليا

ً
بثالثة عشر  جدا

 من الغنم ونحو مليون وخمسمئة ألف
ً
 مليونا

االستفادة من ، سواء بهدف 6املاعز من

  لحومها، أو منتجاتها من الحليب والصوف...

% من سكان سورية، ودون أن يخضع 6أما بالنسبة لقطاع الدواجن: فإنه يسهم في إعالة 

منشأة موزعة على عدة محافظات،  11إلشراف جهة محددة، وينقسم بين منشآت الدولة التي تبلغ 

                                                             
 www.cbssyr.sy 2017واملجموعة اإلحصائية   2010املجموعة اإلحصائية  –املكتب املركزي لإلحصاء  2

 املرجع السابق. 3

.  2017نيسان/أبريل  3، أخبار القتصاد السوري"، )الجزء األول(م أعوا 10القتصادي في سورية خالل مؤشرات النمو ا"  4

https://sensyria.com/blog/archives/14017  
 .2009 ،1 دعد ،31مجلد  ،مجلة جامعة تشرين، "الواقع واآلفاق –القطاع الزراعي في سورية "الخليل، فادي  5

  http://bit.ly/2DUxLgT. 2016تموز/يوليو  13، جريدة املدن"، سوريا.. ماذا بقي من املواش ي؟مرشد النايف، " 6

ضرورة  علىتدل األرقام واملؤشرات بوضوح 

يئة بذل جهود ضخمة وخطوات جر 

، وأحد واستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي  

 أهم هذه الخطوات هو التأمين الزراعي.

http://www.cbssyr.sy/
https://sensyria.com/blog/archives/14017
http://bit.ly/2DUxLgT
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ير مرخصة، وقد انخفض عدد مداجن القطاع غ 4000و ألف مدجنة مرخصة للقطاع الخاص   12و

ةالنصف الخاص إلى  مليار  15 نحووقد بلغت قيمة صادرات هذا القطاع قبل األزمة  ،األزمة في مد 

أما بالنسبة  .7ليرة سورية، وكانت سورية في مقدمة الدول العربية في هذا املجال بعد مصر والسعودية

  100ألف خلية قبل األزمة إلى  700من  انخفض عدد خاليا النحلفقد  تربية النحلل
ً
 ،ألف خلية حاليا

  300طن إلى  3000كما انخفض إنتاج العسل من 
ً
 .8طن فقط سنويا

ضرورة بذل جهود ضخمة وخطوات جريئة  علىهذه األرقام واملؤشرات تدل بوضوح  إن  

 الزراعي.، وأحد أهم هذه الخطوات هو التأمين واستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي  

 :أهم معوقات تطور القطاع الزراعي من

 صغر الحيازات الزراعية في بعض املناطق. -

 ضعف استخدام املكننة الزراعية. -

 غالء اآلالت، وضعف اإلمكانيات املادية للمزارعين. -

 اتباع طرق وأساليب تقليدية في الزراعة. -

-  
ُ
 )والبذار( التي يزرعها.في تغيير نوعية املحاصيل  زارع وضعف جرأته وثقته،تردد امل

 الصعوبات الكبيرة في توفير املياه ووسائل الري الحديث. -

 التصحر. -

 ضعف التدريب والتأهيل في مجال الزراعة، وابتعاد املؤهلين عن العمل في األراض ي الزراعية. -

 الصعوبات الكبيرة في تسويق املحاصيل الزراعية. -

بعض املنتجات الغذائية وإدخال زراعات  عدم تفعيل اإلمكانيات املتاحة لتخزين وتعليب -

 جديدة.

هر
ْ
ظ
ُ
هذه الظروف والعوامل املؤثرة في القطاع الزراعي بوضوح املسافة الكبيرة بين الواقع  ت

واملمكن في هذا القطاع، فتنوع املناخ والتربة واملساحة الجغرافية الكبيرة غير املستثمرة .... يجعل من 

 عقدة، تطوير هذا القطاع عملية غير م
ً
في ظل قرب مصادر املياه وتنوعها، والبيئة املالئمة  تحديدا

وهو ما يستلزم العمل الحكومي الحثيث على هذا األمر، على أن يتم  لحياة مختلف أنواع املواش ي.

                                                             
 .2015كانون األول/ديسمبر  17، موقع الحل"، الدواجن السوري.. املوت البطيءقطاع ، "عبد الرؤوف إبراهيم 7

www.7al.net/p59qk 

  300آالف طن إلى  3تراجع إنتاج العسل في سورية من " 8
ً
كانون األول/ديسمبر  b2b ،16 بزنس 2موقع بزنس  "،طن سنويا

2015 ./33208sy.com/news/-b2www.b 

http://www.7al.net/p59qk
http://www.b2b-sy.com/news/33208/


   

 9 التأمين الزراعي في سورية: فرص ضائعة وخسائر متتالية

 

نملك البنية التحتية الالزمة  ألننا ،االقتراب أكثر من املشاكل التي تعترض املزارع وتوفير الحلول لها

، وكذلك 9وحدة داعمة( 113وحدة و 1075ثلة بانتشار جيد للوحدات اإلرشادية الزراعية )لذلك متم

 في سورية. كافة فروع( على املناطق اإلدارية والزراعية 106انتشار فروع املصرف الزراعي التعاوني )
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ا
دور التأمين الزراعي في تحقيق األمن الغذائي والتنمية القتصادية  -ثالثا

 والجتماعية

ــــكـل الكـافي  إن   ــ ــ ــ ــ ــ األمن الغـذائي هو قـدرة الـدولـة على توفير احتيـاجـات مواطن هـا من الغـذاء بـالشـ

ــــب مع قـــدراتهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بيـــة الـــذي يعني قـــدرة الـــدولـــة على تل املـــاديـــة، ويختلف عن االكتفـــاء الـــذاتي  واملتنـــاســ

 على  احتياجات مواطن ها من الغذاء
ً
 إنتاجها املحلي فقط.اعتمادا

 
ً
ــهـــامـــه الفـــاعـــلإن  للتـــأمين دورا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس إسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  في تحقيق األمن الغـــذائي  على أســ

ً
ا في تحقيق   محوريـــ 

ـــاس وجود األمن الغـذائي، وهو مـا يجعـل دوره في التنمية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقرار لقطـاع الزراعـة الـذي يمثـل أسـ ــ ــ ــ ــ ــ االسـ

ــــادي   ــ ــ ــ ــ ــــادية واالجتماعية ال يقل أهمية عن أي قطاع اقتصـ ــ ــ ــ ــ خر، ال بل يفوق بقية القطاعات آ االقتصـ

 
ً
ــيـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبـــب نراه أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتطيع العمـــل والنمو بـــأقـــل قـــدر من الحـــاجـــة إلى  لسـ ــ ــ ــ ــ ــ وهو أن هـــذا القطـــاع يسـ

املســــتوردات )ضــــعف ارتباطه بالخارج من ناحية مســــتلزمات العمل به( وفي الوقت ذاته حاجة الدول 

ــــادرات، وبـالتـالي تـأثيره اإليجـابي  ــ ــ ــ ــ ــ  امليزان التجـاري وميزان املـدفوعـات، وال فياألخرى لـه من نـاحيـة الصـــ

ــــتمرارية( والنقدية يخفى على أحد  ــــة املالية )إيرادات جيدة بتواتر جيد واســـ ــــياســـ أهمية ذلك على الســـ

ــــين قيمة العملة الوطنية( للدولة، ــ ــ ــــواه، تجعل من األولى العمل على  )تحســ ــ ــ وهو ما يعطيه ميزة عن ســ

 تنميته.

 :وفق اآلتيواالجتماعية ويبرز دور التأمين الزراعي في األمن الغذائي والتنمية االقتصادية 

ـــركات التأمين إلى فرض بعض اإلجراءات الوقائية تعمد  .1 تخذ شـ
ُ
من قبل املزارع )املؤمن كيما ت

ــــتخدام  كما ،له( ــ ــ ــ ــــيل الزراعية، كإلزام املؤمن له باســ ــ ــ ــ تحول دون حدوث األخطار على املحاصــ

املبيدات الحشــــرية، األمر الذي ســــيمنع أو يخفف من الخســــائر في املحاصــــيل الزراعية، وهو 

تزويده باملواد األولية الالزمة للصناعات  بضمانمباشرة على القطاع الصناعي ما سينعكس 

 القائمة على الزراعة.

ــــتخـــدام التقنيـــات الحـــديثـــة في الزراعـــة، وتطوير  .2 ــ ــ ــ ــ ــ ـــجع املزارع على اسـ ــ ــ ــ ــ ــ إن التـــأمين الزراعي ي ــ

ــــورية تبلغ مواردهم من الزراعة حد الكفاف، أو بهوام إذ إن  زراعته،  ش معظم املزارعين في ســـ

 من عــدم 
ً
ــــتخــدام هــذه التقنيــات خوفــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــيطــة من الزيــادة، وبــالتــالي فــإههم يترددون في اسـ ــ ــ ــ ــ ــ بسـ

ــــول، إال أن وجود التــأمين الزراعي يجعـل  ــ ــ ــ ــ ــ ــــارة املحصـ ــ ــ ــ ــ ــ قــدرتهم على تحمــل كلفتهــا في حــال خســـ
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ــائر،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من ناحية عدم تحمله أية خســ
ً
ــــتخدام التقنيات  مااملزارع مطمئنا ــ ــ ــ ــ ــ ــــجعه على اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ي ـ

 ي تجارب زراعية جديدة. الحديثة وكذلك الدخول ف

، فاملزارع يلجأ عادة إلى تنويع 10يسهم التأمين الزراعي في تنفيذ السياسة الزراعية للدولة .3

مزروعاته بغرض حماية نفسه من الخسارة الكبيرة التي قد تلحق به في حال زراعته ملحصول 

واحد كبير وتعرض هذا املحصول للتلف، كما أنه يعمد إلى زراعة ما يتناسب مع حاجاته 

املادية والغذائية، دون االهتمام إلى املحاصيل الزراعية االستراتيجية، ومع وجود هذه 

ةخطط الحكومة لن يكتب لها النجاح  فإن   ،السياسة لدى أغلب املزارعين بالنسبة  وبخاص 

للسلع االستراتيجية التي تشكل ركيزة 

أساسية في االقتصاد الوطني، أما مع 

تلك  الزراعي على التأمين توافر

فإنه لن  ،املحاصيل االستراتيجية

 لخطة الدولة 
ً
يتردد في زراعتها، وفقا

  وسياستها الزراعية.

،إن تقلبات املناخ والحالة الجوية تجعل من املورد الزراعي للدولة غير  .4 ٍ
 ما قد يؤثر في مســــتقر 

ـــنوات متتالية، لذا فإن تعوي ــ ــ ــ ــ ــ ـــاد في حال انخفاض اإلنتاج الزراعي لســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقرار االقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ض اسـ

ــــنوات تـــاليـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــتمراره في الزراعـــة لسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنـــة مـــا واسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراره في سـ ــ ــ ــ ــ ــ  علىاملزارع عن أضـ
ً
هـــذا  اعتمـــادا

 التعويض، يضعف من احتمال وقوع حالة عدم االستقرار أو تأثيرها.

 إلى  بوساطةإن تعويض املزارع عن أضراره  .5
ً
التأمين الزراعي سيمنحه إمكانية العودة سريعا

عي بمواده األولية الالزمة للصناعات الزراعية التي عمله واستمرار إمداد القطاع الصنا

ألهها تسهم في االكتفاء الذاتي من معظم السلع  ،تشكل أحد أهم مكونات قطاعات الصناعة

 االستهالكية الضرورية للمواطن.

إن استمرارية الفالح بزراعة محصوله السنوي رغم تعرضه لخسائر ناتجة عن األخطار  .6

 التأثيراتومن املتعلقة بالزراعة، إذا كانت مؤمنة، سيحد من هجرة أهل الريف إلى املدن 

تمثل هذه  إذتطال املجتمع واالقتصاد بشكل عام،  التيالسلبية الكثيرة الناتجة عن ذلك 

 من أ
ً
هم التحديات التي تواجه الدول وتحاول إيجاد الحلول لها، كوهها تنطوي الهجرة واحدا

                                                             
، 1ط  ،دار الخلود )بيروت: الغاتإدارة األخطار واستراتيجيات التأمين املتطورة في ظل اتفاقية  درويش،محمد كامل  10

 .449ص  (،1996

التأمين  بوساطةإن تعويض املزارع عن أضراره 

 إلى 
ا
الزراعي سيمنحه إمكانية العودة سريعا

عمله واستمرار إمداد القطاع الصناعي بمواده 

 .األولية الالزمة للصناعات الزراعية
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على الكثير من السلبيات املتعلقة بزيادة عدد املستهلكين للمواد الغذائية مقارنة باملنتجين 

لها، وبالتالي زيادة الضغوط املادية واإلدارية على الدولة لتوفيرها، وكذلك ازدياد الكثافة 

باقي الخدمات، كل ضخمة تتعلق بالتعليم والصحة و ن وما تخلفه من مشاالسكانية في املد

 اجتماعية سلبية. تأثيراتوما لذلك من 

 ت جيع التمويل من قبل املصارف ومؤسسات التمويل للمزارعين،  .7
ً
للمشاريع تحديدا

تمثل وثيقة التأمين ضمانة كافية  إذالزراعية الكبيرة بما يعزز الثقة باالستثمار الزراعي، 

 للمصارف ملنح القروض.

هالعالم، وهنا تعزيز تنافسية قطاع الزراعة املحلي مع دول  .8 إلى أن اتفاقيات منظمة  ننب 

اإلعفاءات الضريبية  بطريقة ،التجارة العاملية تمنع الدعم املباشر لقطاع الزراعة

 .11في أقساط التأمين الزراعي حكوماتال إسهاموالجمركية، بينما تسمح بدعمه عن طريق 

بناء وتحسين قاعدة البيانات الزراعية املحلية في سورية، من حيث املساحات املزروعة من  .9

 كل محصول وحجم الكوارث الحاصلة وأضرارها، وأعداد الثروة الحيوانية.

  

                                                             
ام إلى منظمة التجارة القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية النضمام الدعم والستثمار في ظل النضم" غردي،محمد  11

 .6ص ، (2012 ،كلية االقتصاد ،جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه) "العاملية
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ا
 أبرز املعوقات التي تواجه تطبيق التأمين الزراعي في سورية -رابعا

 و  ض للتأمين االنتقائي  التعر  إمكانية  .1
ً
ليس من قبل املزارع في حال كان التأمين الزراعي اختياريا

 ،
ً
 يعمد املزارع إلى تأمين األخطار السيئة واالبتعاد عن تأمين األخطار الجيدة. إذإلزاميا

ــــعف اإلمكانيات والخبرات  .2 ــ ــ ــ ق بتقديرضـــ
 
ة في ما يتعل ــ  ــ ــ ــ ــ ــــعف  وبخاصـــ ــ ــ ــ ــــلة، وضـــ ــ ــ ــ ـــرار الحاصـــ ــ ــ ــ ــ األضــ

 شركات التأمين في املناطق الزراعية.انتشار فروع 

ــــتخدام التأمين الزراعي   .3 ــ ــ ــ ــ ــــوء اســ ــ ــ ــ ــ ، من مختلف أطراف العملية األخطار املعنوية: وتتمثل في ســ

ـــرار، عـدم بـذل العنـايـة الكـافيـة لحمـاية  ــ ــ ــ ــ ــ التـأمينيـة، وكمثـال على ذلـك املبـالغـة في ادعـاء األضــ

ــــداد القرو  ــ ــ ــ ــ ــ ــــول )أو الثروة الحيوانية( من الخطر، إهمال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ض في حال ربط التمويل املحصـ

ــــركـات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــرار وشـ ــ ــ ــ ــ ــ بـالتــأمين، وكـذلـك الحــاالت املتعلقــة بـالنزاهـة والعــدالـة من قبــل مقــدري األضـ

 التأمين.

 الصعوبات املتعلقة بتحصيل األقساط في مواعيدها املحددة من قبل شركات التأمين. .4

واألضرار التي ضعف البيانات التاريخية للكوارث الطبيعية وباقي األخطار املزمع تأمينها  .5

قد يسبب أخطاء في تقدير أسعار التأمين وبالتالي  ماحجم والقيمة، تسببت بها، من حيث ال

 األقساط، 
ً
إال أن االحتجاج بعدم توافر البيانات الكافية لبدء التأمين الزراعي، أصبح أمرا

 ، ألسباب عدة:غير مبرٍر وغير مقبوٍل 

منذ اللحظة األولى إلطالق هذا املبرر منذ عشرات لو بدأنا بجمع البيانات الالزمة للتأمين  .أ

 السنين، لتوفرت لدينا قاعدة بيانات كافية إلطالق أفضل منتج تأمين زراعي في العالم.

 شركات التأمين السورية قامتهل  .ب

 التي تحتج بعدم توافر البيانات،

بجمع البيانات اإلحصائية التاريخية 

عن حوادث السيارات وأضرارها قبل 

، أم أهها 
ً
البدء بتأمين السيارات مثال

بدأت باعتماد أسعار التأمين املقاربة 

ذلك، لألسعار العاملية واإلقليمية في 

  وهو ما ينطبق على أنواع التأمين
ً
 كافة

  كتوارية قبل إطالقها.إالتي لم تجِر دراسات 

في الحالت النادرة التي تم فيها الحديث عن 

قد تم التوجه إلى دراسة التأمين الزراعي، ف

توزيع املسؤولية بين جهات عدة للمض ي بهذا 

األمر، ولم يكن ذلك إل من قبيل تشتيت 

املسؤولية، وإبعاد املوضوع عن طابعه 

 .التأميني
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إن أغلب بلدان العالم النامية، ومنها البلدان العربية التي بدأت بالتأمين الزراعي، انطلقت  .ج

ر املمكن ة ضمن القْد من تقدير األسعار وفق األسعار العاملية في ذلك، مع دراسات محلي  

بلد من هذه البلدان، بحيث يمكن  يره، بهدف وضع األسعار املتناسبة مع ظروف كل  توف

 تعديل األسعار والشروط وفق التجربة ونتائج العمل عبر السنوات.

ــــافة  .د ــــاد الجوية، إضـــ ــــمن البيانات املتاحة في وزارة الزراعة، وكذلك األرصـــ إمكانية االنطالق ضـــ

ـــتفــــادة من قــــاعــــدة البيــــانــــات التي  ــ ــ ــ ــ ــ ــا التــــأمين إلى االســ ــا الــــدول اإلقليميــــة بعــــد تطبيقهــ امتلكتهــ

 الزراعي، واالستئناس بأسعار التأمين الزراعي املعتمدة لديها.

 وفي الحاالت النادرة التي تم ف ها الحديث عن التأمين الزراعي، فقد تم التوجه إلى دراســـــة توزيع

يل تشـــــتيت املســـــؤولية، وإبعاد املســـــؤولية بين جهات عدة للمهـــــ ي بهذا األمر، ولم يكن ذلك إال من قب

ــــل في  ــ ــ ــب هة بما يحصــ ــ ــ ــ ــــكالت عدة شــ ــ ــ ـــيؤدي إلى مشــ ــ ــ ــ ــــوع عن طابعه التأميني، وهو ما نعتقد أنه سـ ــ ــ املوضــ

ــــة  ــ ــ ــ ــــــس املمارســ ــ ــ  إال بتطبيق قواعد وأســ
ً
ــا ــ ــ ــ ــ ــــتقيم أيضــ ــ ــ ــ ــــفي للعاملين في الدولة الذي لن يســ ــ ــ ــ التأمين الصــ

 لتقييم ال
ً
خطر )شدته وتكراره( وكذلك إدارة التأمينية، وأهمها تحديد قسط التأمين )التسعير( وفقا

 املطالبات.
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ا
 تجارب بعض البلدان في التأمين الزراعي -خامسا

 الجزائر

% من إجمالي 10أقساطه نسبة ولم تتعد  التأمين الزراعي هو تأمين اختياري في الجزائر،  إن  

 :13يأتي، ويشمل التأمين ما 12أقساط التأمين في أي من السنوات

التأمين الزراعي الشامل، تأمين النخيل الشامل، التأمين الشامل للبطاطا،  اإلنتاج النباتي: 

 البندورة، الفاكهة، الزيتون، الصاالت البالستيكية.

 والديك الرومي. ،النحل ،الثروة الحيوانية: األبقار، األغنام، الخيول، الجمال، الدواجن 

 التأمين على املعدات الزراعية وآليات النقل. 

 ملدنية للمزارع والبيطري.املسؤولية ا 

د، العواصف، الفيضانات، الحريق، الجليد، اههيار 14أما املخاطر التي يغط ها التأمين فهي ر  : الب 

البيوت البالستيكية نتيجة تراكم الثلج عل ها، هطول األمطار على التمور الناضجة، التأثير السلبي 

، الطبيعيهالك الحيوانات بفعل املرض، الحوادث، النفوق  أوراق بعض األشجار.في ألشعة الشمس 

نفوق الدواجن بفعل املرض، التسمم، أو بأمر من  أو بقرار من السلطات أو شركات التأمين.

 السلطات أو شركة التأمين.

 السودان

 التجربة السودانية في التأمين الزراعي واحدة من أقدم التجارب في العالم العربي، وتتواله تعد  

 % من أقساط التأمين.50 بسدادهاشركة حكومية هي شركة شيكان للتأمين، وتدعمه الحكومة 

في بادئ األمر شمل التأمين محصول القطن فقط، ثم امتد ليشمل باقي املحاصيل، كما أصبح 

 
ً
 بعد بدايته االختيارية.إلزاميا

نين وتكوين محفظة تأمين جيدة، وقاعدة بيانات قوية، فقد تم ونتيجة تزايد عدد املؤم   هذا،

، وفق نموذج وقف Partner Reعقد اتفاقية إعادة تأمين مع إحدى أكبر شركات اإلعادة في العالم 

                                                             
 .5ص  ،(2014 ،جامعة سطيف)الجزائر:  التأمين الزراعي في تحقيق التنمية الفالحيةدور عامر، أسامة و  عماري زهير  12

 .6 صالسابق،  املرجع 13
 ،بسكرة ريضجامعة محمد خ ،مجلة العلوم اإلنسانية "،دور التأمين في تسيير املخاطر الزراعية" طاهري، فاطمة الزهراء 14

 .38ص  ،2011، 22العدد 
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تتولى شركة اإلعادة في هذا النوع من االتفاقيات مسؤولية سداد نسبة من  إذ( Stop Lossالخسارة )

التعويضات، بعد تجاوز معدل خسارة شركة التأمين لنسبة محددة، وذلك مقابل قسط محدد 

 تسدده لها شركة التأمين.

 ملوضوع التأمين يأتيوفيما 
ً
 :15ملحة عن أسعار التأمين املعتمدة، وفقا

 .%1ية تأمين اآلليات الزراع -

 % من كلفة اإلنتاج.7الزراعات املروية )قطن، قمح( والزراعات البعلية )ذرة، سمسم(  -

 % من قيمة البقرة.7.5إلى  5األبقار من  -

 .%1.5% والالحمة 3الدواجن: البياضة  -

 املغرب

ــــة، في ــ ــــركات التأمين الخاصـــ ــ ــــوقه شـــ ــ ما عدا  إن التأمين الزراعي في املغرب هو تأمين اختياري تســـ

من الجفاف فتدعمه الحكومة وتلزم به املزارعين في حالة االقتراض لزراعة الحبوب )القرض  التأمين

 بضمانة التأمين(.

ــــافة إلى  ــ ، إضــ
ً
ــــعيف جدا ــ ــــاره الضــ ــ إن ترك الخيار للمزارع في التأمين أبقى على هذا التأمين بانتشــ

ــــنوات  ــ ــ ــــتمرار الحكومة بدعم املزارع في ســ ــ ــ ـــهمالجفاف ارتفاع كلفته، كما أن اســ ــ ــ ــ   أسـ
ً
ــا ــ ــ ــ ــــاســ ــ ــ في إبعاد  أســ

 التأمين عن سلم أولوياته.

 تونس

 
ً
ــتمنـاء القروض فهي مرتبطـة بوجود  كـذلـك األمر في تونس، فـإن التـأمين مـا يزال اختيـاريـا ــ ــ ــ ــ ــ ــ )بـاسـ

 التأمين(، ويشمل:

الحبوب، الزيتون، العنب، الخضــار، الحمضــيات وباقي األشــجار املثمرة، من أخطار الحريق  .1

د. ر   والب 

 البحري من التلف والغرق.تأمين مراكب الصيد  .2

 تأمين البيوت البالستيكية. .3

 تأمين املواش ي. .4

                                                             
 .32ص  السابق،املرجع 15
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ــــعار التأمين فهي ــ ــــار 5.8: الحبوب 16أما أســ ــ ــــيات 11% الزيتون والعنب والخضــ ــ % 13% الحمضــ

، و2تأمين القرض املصـــرفي . %15باقي األشـــجار املثمرة 
ً
% إذا 1% من مبلغ القرض إذا كان اســـتثماريا

.
ً
ــــميا ــ ــــبة املؤمنين وما يزال ان كان موسـ ــ  لكونه غير إلزامي، وال تتجاوز نسـ

ً
ــــعيفا ــ ــــاره ضـ ــ % من العدد 8تشـ

 اإلجمالي للمزارعين.

 قبرص

ــــد     يعــ
ً
ــــدا ــــأمين الزراعي في قبرص واحــ التــ

من أقــدم التجــارب اإلقليميــة في هــذا املجــال، 

ــــاطـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة حكوميـــــة تتبع لوزارة  بوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ ــ مؤسـ

التأمين إلزامي وال يوجد إعادة  إذ إن  الزراعة، 

ـــة  ــ ـــأمـيـنـيـــ ــ ـــات الـتـــ ــ ــــدأت الـتـغـطـيـــ ــ ــــد بــ ــ ـــأمـيـن، وقــ ــ تـــ

ــار املــثــمــرة ثــ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة مــن األشـــ ــ ــــدرجــ ــ م الــقـمـح مــتــ

، كما 
ً
ــــيات والبطاطا الحقا ــ ــ ــ ــ ــ ــــعير فالحمضـ ــ ــ ــ ــ ــ د  تمتوالشـ ر   من الب 

ً
 بدءا

ً
تغطية املخاطر الزراعية تدريجيا

، وبهذا الشـــكل أصـــبح التأمين الزراعي يشـــمل 
ً
% 75 نحوفالصـــقيع والعواصـــف واألمطار الغزيرة تباعا

 من قيمة املحاصيل الزراعية في قبرص.

ــــعـار التـأمين فكـانـت  ــ ــ ــ ــ ــ ــبـة ألسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول البطـاطـا، 8أمـا بـالنسـ ــ ــ ــ ــ ــ % لبـاقي 6% من الـدخـل املتوقع ملحصـ

  .% من أقساط التأمين50املحاصيل، وتسدد الحكومة 

% من 20-15تبدأ مســـؤولية مؤســـســـة التأمين بســـداد التعويضـــات إذا تجاوزت نســـبة األضـــرار 

 مبلغ التأمين )حسب الوثيقة(، أما إذا كانت النسبة دون ذلك يتحملها املزارع بمفرده.

 إيران

                                                             
، "إدارة مخاطر التمويل الريفي في الشرق األدنى وشمال أفريقيا"السيد علي، محمد العوايدة، محمد  ،مصطفىمحمد  16

 .41ص  ،2010كانون الثاني/يناير ، التحاد اإلقليمي للتمويل الريفي في الشرق األدنى وشمال أفريقيا

-the-in-financing-rural-of-risks-the-managing-ar-https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg

44355_0.pdf-africa-north-and-east-near  

تبدأ مسؤولية مؤسسة التأمين بسداد 

-15التعويضات إذا تجاوزت نسبة األضرار 

من مبلغ التأمين )حسب الوثيقة(، أما إذا % 20

 كانت النسبة دون ذلك يتحملها املزارع بمفرده.

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-ar-managing-the-risks-of-rural-financing-in-the-near-east-and-north-africa-44355_0.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/mfg-ar-managing-the-risks-of-rural-financing-in-the-near-east-and-north-africa-44355_0.pdf
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ــنـدوق تـأمين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنـة، حيـث تم تـأسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـدأ التـأمين الزراعي في إيران منـذ مـا يقـارب أربعين سـ

ــــرف والبالغة أكثر  ــــع لفروع املصــ ــار الواســ ــ  من االنتشــ
ً
ــــتفيدا ــــرف الزراعي مســ املنتجات املرتبط مع املصــ

 فرع. 1800من 

 على القطن والشوندر السكري، وفي عام 
ً
بدأ تأمين املواش ي، ليشمل  1993جرى التأمين بداية

 
ً
  50حــاليــا

ً
ــــ ي والــدواجن والزراعــة املــائيــة، وأهم هــذه األنواع  نوعــا ــ ــ ــ ــ ــ ــافــة إلى املواشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من املزروعــات، إضـــ

ــــمس، الرمان، العنب، اللوز، ــ ــ ــــل، دوار الشــ ــ ــ ــــعير، البطاطا، الذرة، البصــ ــ ــ التفاح،  املؤمنة )القمح، الشــ

ــيـــات( الغـــابــات واملراعي، ومن الثروة الحيوانيـــة األبقـــار، األغنـــام، املــاعز، الخيول، ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــدواجن الحمضـ

 وذلك اتجاه مختلف أخطار الطقس والطبيعة. والنحل...

 الهند

تحتل الهند املرتبة الثانية من حيث حجم اإلنتاج الزراعي في العالم، ويلقى قطاع الزراعة ف ها 

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  خــاصـــ
ً
 من الحكومــةاهتمــامــا

ً
ــــكلون  600 قرابــة إذ يعمــل فيــه ،ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــمــة ويشـ ــ ــ ــ ــ ــ % من القوى 52مليون نسـ

 العاملة.

ـــانات، األمطار، الجفاف، تلف  1985بدأ التأمين الزراعي في الهند عام  ــ ــــمل مخاطر الفيضــ ويشـــ

ــيــة،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ د، االههيــارات األرضـ ر  ــــــف، الب  ــ ــ ــ ــ ــيــل، ارتفــاع الحرارة، الحريق، العواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوق املحــاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ومخــاطر السـ

% فقط من كلفـــة التـــأمين، من بـــاب الـــدعم 3-2يـــدفع املزارع خـــل الفعلي عن املتوقع( )انخفـــاض الـــد

ــــؤولية االجتماعية، ــ ــ ـــركة التأمين  واملســـ ــ ــ ــ ــــدد شــ ــ ــ ـــرار25وتدعم الدولة الباقي، في حين تســـ ــ ــ ــ ، 17% من األضــ

 لتشارلز فازام مدير عام شركة 
ً
 .GIC Indiaوفقا

ـــعر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــنويــة 1.5%، الربيعيــة 2التــأمين للزراعــات الخريفيــة يبلغ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــركــة 5% الســ ــ ــ ــ ــ ــ %، وتقوم شــ

الســبعة عشــر املنتشــرة في مراكز الواليات الهندية، بفروعها التأمين الزراعي الحكومية بمهمة التأمين 

 
ً
 .18مليون مزارع 20 نحوويغطي التأمين حاليا

  

                                                             
. 2018أيلول/سبتمبر  24، املال نيوز "، بالهند يالتأمين الزراعفاع معدالت خسائر شركة تأمين هندية: ارتالشاذلي جمعة، " 17

http://bit.ly/2PHJjsA  
 ،"إدارة مخاطر التمويل الريفي في الشــــــرق األدنى وشــــــمال أفريقيا"محمد العوايدة، محمد الســــــيد علي،  ،مصــــــطفىمحمد 18

 مرجع سابق.

http://bit.ly/2PHJjsA
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 مقترحات

بإسهامها  ته على الدولة، في حال قررت دعمهمهما بلغت صعوبات البدء بالتأمين الزراعي، وكلف

ثة ببها أية كار مجال ملقارنته مع الكلفة السنوية واملتكررة لألضرار التي تسيوجد ، فإنه ال في األقساط

على املحاصيل الزراعية، كما أن الفوائد الجمة التي سيجن ها االقتصاد واملجتمع  طبيعية أو مناخية

 ناجح
ً
 من قبل الحكومة.والبلد ككل، ستجعل من تكاليف التأمين الزراعي استثمارا

ً
 موفقا

ً
 وإنفاقا

ً
 ا

 
ا
 بناءا عليه، نرى ضرورة النطالق بالتأمين الزراعي دون مزيد من التأخير الذي يسبب مزيدا

 :يأتيمن الخسائر، وذلك وفق ما 

تبدأ املؤســــســــة العامة الســــورية للتأمين بتســــويق وثيقة التأمين الزراعي، بصــــفتها ذراع الحكومة في  .1

 احتكارها لذلك. قطاع التأمين، دون 

ــتراتيجيــة كبيرة .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيــل اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألهميتهــا، والمتالك )القمح، القطن، التبغ.. البــدء بتــأمين محــاصـ
ً
.(، نظرا

 
ً
ــــويقها، وهو ما يجعل من تطبيق التأمين الزراعي أمرا ــ ــ ــــعيرها وتســ ــ ــ ــــيطرة جيدة على تســ ــ ــ الحكومة ســ

 .كافة أكثر سهولة وفعالية من النواحي

ــــرها  .3 ــ ــ ــ ــــهولة حصــ ــ ــ ــ  لســ
ً
ــــتيكية نظرا ــ ــ ــ ــــاالت البالســ ــ ــ ــ إمكانية البدء في الوقت ذاته بتأمين البندورة في الصــ

ــــعها املكثف في منطقة جغرافية واحدة،  ــ ــــبةوتموضــ ــ ــــه بالنســ ــ ــــول البطاطا  ويطبق األمر نفســ ــ ملحصــ

 الربيعية والخريفية.

، األبقار بسبب توافر إحصائيات جيدة عنها في وزارة الزراعة بتأمينالبدء بتأمين الثروة الحيوانية  .4

ــــرع وقـت، وكـذلـك تـأمين  ــ ــ ــ ــ ــ  لتـأمينهـا بـأسـ
ً
ــــر أعـداد بقيـة الثروة الحيوانيـة، تمهيـدا ــ ــ ــ ــ ــ  بحصـ

ً
والبـدء فورا

 النحل. وتأمين تربيةمن السهل حصر أعدادها ومراقبتها، التي الدواجن 

ــــمول التأمين للمخاطر )كما  .5 ــ ــ ــ ــــيل( لحين توافر الخبرة اإلدارية الكافية املحافي حال التدرج في شـ ــ ــ ــ صـ

ــــيل ــــمول األخطار واملحاصــ ـــنوات فقط( عدةفي )املفترض  كافة لشــ ــ بحيث نبدأ بتغطية مخاطر ، سـ

د، الصقيع، الرياح القوية والعواصف، الحريق، التلف نتيجة آفات زراعية. ر   الجفاف، الب 

، بعد التأكد من والصــقيع والرياحاالعتماد على طريقة مؤشــرات الطقس، في حال تأمين الجفاف  .6

ــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة الظواهر الجوية، وكذلك االنتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الجوي، في مراقبة وقياس شــ ــ ــ ــ ــ ــ إمكانية محطات الرصــ

ــــار والتقنيات الالزمة  ــ ــــمان وتمويل هذا االنتشـ ــ ــــب لهذه املحطات، بحيث تقوم الحكومة بضـ ــ املناسـ

ــــوف تلفي أو تخفف إل ــ ــــتخدا ىلذلك، ألن هذه الطريقة ســ ــ ــــوء االســ ــ م والهدر في التأمين حد كبير ســ
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ــــواه. نقع في كيالالزراعي،  ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي من هـدر وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ومهمـا بلغـت كلفـة تجهيز هـذه  مـا وقع بـه التـأمين الصـ

 املحطات فهي أقل بكثير من ذلك الهدر، ومن الخسائر التي تسببها الكوارث الطبيعية والجوية.

ــــو  .7 ــــرف الزراعي التعاوني على املناطق الســ ــــار فروع املصــ ــــتفادة من انتشــ ــــكل قريب  كافة ريةاالســ وبشــ

ــــر مهمته في اإلدارة املالية  ــ ــــات، على أن تقتصــ ــ ــــداد التعويضــ ــ ــــاط وســ ــ ــــيل األقســ ــ من املزارع، في تحصــ

 فقط )تحصيل وسداد( مقابل عمولة متفق عل ها مع جهة التأمين.

االســـتفادة من انتشـــار الوحدات اإلرشـــادية الزراعية في مختلف مناطق الريف الســـوري، وذلك في  .8

ـــرار إن لزم توعية املزا ــ ــ ــــتخدام له، وكذلك في معاينة األضـ ــ ــــوء االســ ــ رع بأهمية التأمين، وتخفيف ســ

 األمر.

ــــرفي  .9 ــ ــ ــ ــ ــ ــــبط لـــذلـــك، ومن تلـــك اآلليـــات ربط التمويـــل املصـ ــ ــ ــ ــ ــ إلزاميـــة التـــأمين الزراعي، وفق آليـــات ضـ

ــــديد لذلك ـــبط الشـ ــــمدة بالتأمين )مع الضــ ــــليم األسـ ، وتوخي الحذر الكافي في هذه الحالة(، ربط تسـ

ـــاط التأمين  والبذار بالتأمين، اقتطاع أقسـ

من ثمن املحصول الذي تستلمه الحكومة 

ــــه مع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاقضـ ـــار األخير لتنــ ــ ــــذ الخيـ )وال نحبــ

ــــة التــأمينيــة وهي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط قواعــد املمــارسـ ــ ــ ــ ــ ــ أبسـ

ــــط  ــ ــ ــ ــ ــ ــــداد القسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و جزء منـــــه قبـــــل بــــدء أســ

  ...التأمين

ــيــل واملنــاخ  .10 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعــار التــأمين الزراعي املعتمــدة في دول الجوار والــدول ذات املحــاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتئنــاس بــأسـ ــ ــ ــ ــ ــ االسـ

ــانــــات( التــــاريخيــــة  ــار بــــاالعتمــــاد على املعطيــــات )البيــ ــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوريــــة، ومراجعــــة هــــذه األسـ ــ ــ ــ ــ ــ األقرب إلى سـ

ـــعار، واالعتماد على البيانات  ــ ــ ــ ــ ــــندوقي  املتوافرةوالواقعية لتعديل هذه األســ ــ ــ ــ ــ لدى وزارة الزراعة وصـ

 لدعم الزراعي وتخفيف الكوارث، وكذلك األرصاد الجوية.ا

ـــركة اإلعادة الوحيدة في ســــورية( في  .11 ـــركة االتحاد العربي إلعادة التأمين )شـ االســــتفادة من وجود شـ

ــــمن  ــ ــ ــ ــ ــــافة إلى محاولة إجراء إعادة تأمين خارجية تتضـــ ــ ــ ــ ــ ــ عقد اتفاقيات إعادة التأمين الزراعي، إضــ

 
ً
ــائر لحـد كبير جـدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد احتمـال تجـاوز الخســ ــ ــ ــ ــ ــ ، بهـدف تخفيف العـبء في هـذه الحـالـة عن االقتصــ

السوري، كما أن وجود إعادة التأمين يمثل رقابة إضافية على عمل جهة التأمين وإدارتها ملحفظة 

 التأمين الزراعي.

ـــرـكـات التــأمين فقط، كمنتج تــأميني بحــت، وعــدم   .12 ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ــ تولي التــأمين الزراعي من قبــل مؤسـ

ى في إدارة التأمين الزراعي )عدا الدور املقترح للمصرف الزراعي(، االعتماد على جهات وسيطة أخر 

 العمل في مرحلة لحقة على إلزاميةيجب 

التأمين على حياة املزارع وصحته والحوادث 

 الشخصية له، ألنه أساس العمل الزراعي.
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ــــبط املحفظة التأمينية وإدارتها، وعدم فتح باب  ــ ــ ــ ــــهولة ضــ ــ ــ ــ ــــرها، وســ ــ ــ ــ ــــؤولية وحصــ ــ ــ ــ بهدف تركز املســ

 جديد للفساد.

ــــهام .13 ــــب مع موارد الخزينة، ومع  إســ ــابها بما يتناســ ــ ــــاط التأمين، يتم احتســ ــــبة من أقســ الحكومة بنســ

ــــنوي ع ــ ــ ــ ــ ــ ــــندوقي دعم اإلنتاج الزراعي وتخفيف الكوارث الطبيعية اللذين يمكن اإلنفاق السـ ــ ــ ــ ــ ــ لى صـ

ــهــامإعــادة النظر في مهــامهمــا بعــد انطالق التــأمين الزراعي، وتحويــل نفقــاتهمــا إلى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ في  للحكومــة إسـ

 التأمين الزراعي.

ــــع مع املزارعين ومربي الحيوانـات في مختلف املنـاطق الريفية،  .14 ــ ــ ــ ــ ــ ــــرورة إجراء حوار مكثف وواسـ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ

ــــ ي لقبول به ــ ــ ــــتعدادهم املادي والنف ـــ ــ ــ دف التعرف عن قرب على املخاطر التي تواجههم، ومدى اســـ

 التأمين الزراعي، وكذلك ضرورة العمل على بناء الثقة لديهم بالتأمين وإدارته.

ــــواه من كافة الالزمة اتخاذ اإلجراءات  .15 ــ ــ ــ ــ ــ ـــبط األخطار املعنوية املرافقة للتأمين الزراعي )كما سـ ــ ــ ــ ــ ــ لضــ

 .أنواع التأمين(

ــــرة في املناطق .16 ــ ــ  تؤمن  كافة اعتماد فرق عمل منتشـــ
ً
ا ــي  ــ ــ ــ  عكســـ

ً
للبيانات واملعلومات الالزمة عن  تدفقا

ــــددة، كوارث غير مغطاة، مدى اإلقبال  ــــات مســ ــــرات املرافقة له من تعويضــ تطبيق التأمين واملؤشــ

ــــافية والطارئة للمزارعين من منتجات ال ــ ــ ــ ــ ــ  تأمين.على التأمين أو االلتزام به، معرفة الحاجات اإلضــ

ــاديـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكـال مؤلفـة من العـاملين في الوحـدات اإلرشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكـل من األشـ ــ ــ ــ ــ ــ ويمكن أن تكون فرق العمـل بشـ

 الزراعية.

ــــية له،  .17 ــــخصـــ ــــحته والحوادث ال ـــ العمل في مرحلة الحقة على إلزامية التأمين على حياة املزارع وصـــ

 ألنه أساس العمل الزراعي.
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