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كلمة العدد

مع حتيات 

اأ�شرة التحرير

يحمل هذا العدد من ن�ضرة »ر�ضالة التاأمني« الكثري من العناوين جتتمع يف م�ضمونها لتناق�ش 

تداعيات االزمة املالية العاملية وانعكا�ضاتها على م�ضتقبل �ضناعة التاأمني حيث ا�ضتحوذ 

والعربية  االقليمية  املنتديات  يف  حواراتهم  يف  املراقبني  من  العديد  اهتمام  على  املو�ضوع 

التي عقدت بهذا ال�ضاأن، ومع تباين ردود االفعال تتلخ�ش النتائج باأن التبعات ال�ضلبية 

لالزمة على قطاع التاأمني مل تتبني مالحمها بعد، وان التاأثري بات وا�ضحا على عدد من ا�ضواق 

التاأمني العاملية االكرث ارتباطا باأزمة املال العاملي ويرى اآخرون ان تاأثريها االآين على ا�ضواق 

التاأمني العربية �ضئيال حيث مل يت�ضح تراجعا يف الطلب على املنتجات التاأمينية.

لتوفري  عملية  خطوات  اتخاذ  يف  العاملية  التاأمني  ا�ضواق  من  عدد  تراه  االزمة  من  اخلروج 

اليابان لالندماج واخرى عربية تراها باتخاذ  ال�ضركات يف  احلماية ومنها توجه عدد من 

امل�ضري  التاأمني  �ضوق  ومنها  االزمة  حدة  من  للتخفيف  االحرتازية  االجراءات  من  حزمة 

حيث وجد يف تفعيل مبادىء احلوكمة وتنفيذ م�ضتحقاتها مالذا اآمنا لل�ضركات، وعلى 

لال�ضراف  العربية  الهيئات  منتدى  تو�ضيات  مع  االجراءات  هذه  اتفقت  مت�ضل  �ضعيد 

للحاكمية  اال�ضا�ضية  للمعايري  االر�ضادية  القواعد  بو�ضع  التاأمني  اعمال  على  والرقابة 

املوؤ�ض�ضية لقطاع التاأمني يف ال�ضرق االو�ضط وافريقيا.

توقعات  ظل  يف  التاأمني  لقطاع  النمو  فر�ش  ان  االو�ضط  ال�ضرق  منتدى  يف  مراقبون  وراأى 

انخفا�ش الناجت املحلي االجمايل العربي وتراجع ال�ضادرات وتعرث اال�ضتثمارات وجتميد 

يف  تكمن  احللول  فاإن  للتاأمني  القابلة  االعمال  حجم  على  مبجمله  ذلك  وتاأثري  امل�ضاريع 

االخطار  النتقاء  مدرو�ضة  �ضيا�ضة  وانتهاج  التاأمني  منتجات  يف  جديدة  مبتكرات  تقدمي 

واالبتعاد عن املناف�ضة وزيادة حجم التعامل مع �ضركات االعادة العربية واجراء التحالفات 

اال�ضرتاتيجية على امل�ضتويات الوطنية واالقليمية.     

التي  لل�ضركات  اداة فاعلة  الذاتي  التاأمني  العاملي فقد وجدت يف  املايل  اما ندوة مركز دبي 

تبحث عن متويل ملخاطرها يف ظل االرتفاع املتوقع يف ا�ضعار التاأمني، وتك�ضف التقارير يف 

جانب اآخر ان تداعيات التباطوؤ �ضيكون لها اثر على اداء �ضركات التاأمني الت�ضغيلي ونتائج 

املحافظ اال�ضتثمارية التي كانت اكرب املتاأثرين من تدهور اال�ضواق وتو�ضي �ضركات التاأمني 

باأن تركز يف عملها على حتقيق ارباح ت�ضغيلية بعيدا عن تقلبات اال�ضواق املالية.

املالية  لالزمة  وا�ضحة  تاأثريات  ظهور  عدم  من  وبالرغم  انه  اخرى  م�ضادر  حذرت  حني  يف 

العاملية على قدرة �ضركات التاأمني يف الوفاء بالتزاماتها جتاه حملة الوثائق اال ان ا�ضتمرار 

تاأثريها على تقييم اال�ضتثمارات قد ال ميكن ال�ضركات م�ضتقبال من املحافظة على هام�ش 

املالءة املطلوب لال�ضتمرار يف العمل.

التاأمني  املالية وتداعياتها املحتملة على قطاع  اذ نك�ضف جانبا من معطيات االزمة  واننا 

نرتك للقارىء الكرمي فر�ضة ت�ضفح الن�ضرة واالطالع على املزيد والتعمق يف هذا املو�ضوع.
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درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

حممود عبد القادر الزمامريي

التاأمينات العريقة, واالأكرث انت�صارًا بني  التاأمني �صد اأخطار احلريق من  يعترب 

ال�صنني,  مئات  قبل  التاأمني  من  النوع  هذا  عرف  وقد  االأخ��رى,  التاأمني  ان��واع 

ال�صناعية يف  الثورة  بزوغ فجر  مع  اأهميته  واكت�صب  التطور احل�صاري,  وواكب 

اهتمام  يزال مو�صع  وال  املال,  راأ�س  و�صائل �صمان  اأف�صل  احد  باعتباره  اأوروب��ا 

امل�صتثمرين والبنوك و�صركات التاأمني على حد �صواء.

ولعل من املنا�صب هنا ان ن�صري اىل العنا�صر الواجب توافرها يف احلريق ليكون 

م�صمواًل بالتغطية املمنوحة مبوجب وثيقة التاأمني �صد خطر احلريق, لكي ال يكون 

الباب مفتوحًا على املعنى اللغوي للكلمة: وجوب حدوث ا�صتعال اأو لهب, وجوب 

انتقال اللهب من مكانه الطبيعي اىل مكان اآخر ما كان يجوز تواجده فيه, وجوب 

ان يكون احلريق عر�صيًا, اأي, غري مق�صود اأو متعمد.

على  ذلك  يتوقف  اذ  التاأمينية,  بالتغطية  م�صمول  حريق  كل  فلي�س  ذلك  ومع 

يقع  املبا�صر  ال�صببب  كان  فاذا  احلريق.  ن�صوب  اىل  اأدى  الذي  املبا�صر  ال�صبب 

�صمن االأخطار امل�صتثناة �صراحة يف ن�س الوثيقة, فانه يقع خارج حدود م�صوؤولية 

التاأمني, وال ميكن مطالبتها بالتعوي�س عن اخل�صائر الناجمة عن هكذا  �صركة 

التي  الوثائق  االأعمال احلربية مبوجب  الناجم عن  حريق. ومثال ذلك احلريق 

ت�صتثني هذه االأخطار �صمن ن�صها.

من  التاأمني  وثائق  مبوجب  املمنوحة  التغطيات  ان  اىل  هنا  ن�صري  ان  ويجدر 

خطر احلريق, قد ات�صعت مبرور الزمن لتغطي اخل�صائر واالأ�صرار التي تلحق 

باالأعيان املوؤمنة والناجمة عن:- انفجار االأجهزة واملعدات التي ت�صكل جزءًا 

من االأعيان املوؤمنة, اأو الزوابع والعوا�صف غري االعتيادية, اأو ارتطام املركبات 

اأو ال�صفن اأو �صقوط الطائرات, اأو ت�صرب املياه من االأنابيب اأو االأجهزة املنزلية 

االأعيان  لها  تتعر�س  ان  اأخرى ميكن  واأخطار  ال�صغب....  واأعمال  الزالزل  اأو 

مو�صوع التاأمني.

ورغم ان مبداأ »منتهى ح�صن النية« هو اأحد اأهم املبادئ التي يقوم عليها التاأمني, 

مبداأ الثقة هذا لي�س مبناأى عن �صوائب تعكر �صفوه وتت�صبب بها اخلالفات بني 

التعوي�س,  التاأمني وجمهور املوؤمن لهم عند حتقق اخلطر, وا�صتحقاق  �صركات 

ي�صتدعي  بحيث  بينًا,  يكون  قد  اختالفًا  تقديره  يف  العقد  طرفا  يختلف  ال��ذي 

للبت فيه. والن كثريًا من اخلالفات تن�صب ب�صبب  الق�صاء  اللجوء اىل �صاحات 

االختالف على مدى مطابقة مبلغ التاأمني يف وثائق احلريق عن القيمة الفعلية 

لالعيان املوؤمنة, فاننا �صنحاول القاء ال�صوء على كيفية احت�صابه ل�صمان تاليف 

ا�صكاالت نق�صه او زيادته عن القيمة احلقيقية الالزم التاأمني على اأ�صا�صها.

ملبلغ الت�أمني ثالث وظ�ئف اأ�ش��شية هي: يتوجب باملبلغ ان ميثل القيمة الفعلية 

للممتلكات املنوي تاأمينها عند بدء التاأمني, هذا املبلغ هو االأ�صا�س يف احت�صاب 

حتقق  حالة  يف  التعوي�س  احت�صاب  يف  االأ�صا�س  هو  املبلغ  هذا  التاأمني,  ق�صط 

اخلطر, وميثل احلد االأعلى مل�صوؤولية ال�صركة.

ويجدر هنا ان نوؤكد ان احت�صاب هذا املبلغ هو من م�صوؤولية املوؤمن له, يتواله 

يقع �صمن عمل  وال  املمتلكات,  تقييم  اأحد خرباء  اىل  به  يعهد  اأو  بنف�صه, 

�صركة التاأمني.

كيفية حتديد املبلغ الواجب التاأمني عليه 

تختلف طريقة حتديد مبلغ التاأمني تبعًا لنوع وثيقة التاأمني بح�صب طبيعة االأ�صل 

املراد تاأمينه: اأ�شول ث�بتة اأو ب�ش�عة.

تاأمني الأ�صول الثابتة

وثيقة التاأمني العتيادية

وثيقة التاأمني �صد خطر احلريق هي يف االأ�صل عقد تعوي�س, تهدف اىل و�صع 

ب�صرط  وقوعها,  قبل  عليه  كان  ال��ذي  املركز  نف�س  يف  اخل�صارة  بعد  له  املوؤمن 

كفاية مبلغ التاأمني مع مراعاة �صروط وثيقة التاأمني االأخرى, مثل �صمول التاأمني 

للخطر امل�صبب للخ�صارة, واالأ�صياء املت�صررة, ومبلغ التحمل املن�صو�س عليه يف 

الوثيقة, ووجود وثائق اأخرى, واقت�صار التعوي�س على االأ�صرار املادية املبا�صرة 

لالأ�صياء املبينة يف اجلدول, دون ان ميتد ذلك اىل اخل�صائر التبعية. وعليه, فان 

مبداأ التعوي�س يهدف اىل متكني املوؤمن له من احالل اأ�صوله املت�صررة باأخرى 

مماثلة من حيث النوع والكفاءة والعمر. اأما احالل االأ�صل القدمي باآخر جديد – 

بفر�س ثبات العنا�صر االأخرى – فيعني ح�صول املوؤمن له على منفعة بح�صوله 

على اأ�صل ذي عن�صر انتاجي )منفعة( اأطول من االأ�صل املت�صرر الأن هذا يعني 

»قدمي  اح��الل  هو  التاأمني  �صركة  التزام  ان  حني  يف  بقدمي«,  »جديد  ا�صتبدال 

بقدمي«. وملا كان احالل االأ�صل املت�صرر باآخر م�صابه له متامًا من كل اجلوانب 

قد ال يكون ممكنًا عمليًا, وحيث ان قيمة االأ�صل تتناق�س مقابل اال�صتعمال, فان 

االجراء العملي هو قيا�س قيمة االأ�صل قبل احلادث مبا�صرة بعدد من الوحدات 

النقدية وتعوي�س املوؤمن له نقديًا.

االأ�صل  له من احالل  املوؤمن  لتمكني  كافيًا  التعوي�س  مبلغ  يكون  ان  املتوقع  ومن 

املت�صرر باآخر م�صابه له اذا كان هناك ثبات يف االأ�صعار, غري ان تغيري االأ�صعار 

من �صنة الأخرى )ب�صبب الت�صخم او اختالف اأ�صعار حتويل العمالت( قد ال ميكن 

املوؤمن له من ذلك, خا�صة اذا اعتمد مبداأ التكلفة التاريخية اأو القيمة الدفرتية 

عند حتديد مبلغ التاأمني.

حتديد مبلغ الت�أمني

يف وث�ئق ت�أمني احلريق
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درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

- طريقة حتديد املبلغ الواجب الت�أمني عليه

يكون احت�صاب مبلغ التاأمني على اأ�صا�س الكلفة املتوقعة ال�صتبدال االأ�صل خالل 

مدة  عن  عليها  املتعارف  بالن�صب  اال�صتهالك  ناق�صًا  واالح��الل,  التاأمني  مدة 

اال�صتعمال. وال يكفي الحت�صاب املبلغ الواجب التاأمني عليه معرفة اأو تقدير كلفة 

اال�صتبدال عند بدء التاأمني فقط, بل يتوجب ا�صافة ن�صب الت�صخم املتوقعة خالل 

ال�صنة التاأمينية, وخالل فرتة اال�صتبدال اأي�صًا )ان وجدت(, وبخالف ذلك فان 

مبلغ التاأمني لن يكون كافيًا, وال يح�صل املوؤمن له على تعوي�صه كاماًل. وال بد من 

الن�س �صراحة على ما يقابل ن�صب الت�صخم املتوقعة خالل مدة التاأمني وفرتة 

اال�صتبدال يف وثيقة التاأمني ليتم التعوي�س عنهما.

- قي��ص وحتديد مبلغ التعوي�ص

مبوجبها  احت�صب  التي  االأ�ص�س  لذات  طبقًا  التعوي�س  مبلغ  ودفع  احت�صاب  يكون 

ال�صركة  اأعاله فان  التاأمني طبقًا ملا ورد  التاأمني, فاذا كان احت�صاب مبلغ  مبلغ 

تكون م�صوؤولة عن دفع تكاليف الت�صليح )لالأ�صرار اجلزئية( وكلفة اال�صتبدال 

)لالأ�صرار الكلية( بعد خ�صم اال�صتهالك بالن�صب املتعارف عليها منذ امتالك 

االأ�صل جديدًا وحتى تاريخ احلادث.

وثيقة احلريق ال�صتبدالية

ت�صبح الوثيقة االعتيادية وثيقة ا�صتبدالية اذا اأ�صيف لها “�صرط التاأمني على 

اأ�صا�س القيمة اال�صتبدالية” ويعترب هذا التاأمني خروجًا على مبداأ التعوي�س الذي 

�صبقت اال�صارة اليه, اذ متتد م�صوؤولية �صركة التاأمني لت�صمل تعوي�س املوؤمن له 

عن اال�صتهالك واالندثار يف قيمة االأ�صل, وتدفع للموؤمن له قيمة اعادة االأ�صل 

اىل حالته ال�صابقة ان كان جديدًا, ولكن ب�صرط اال يكون اأف�صل منه اأو ذا ميزات 

اكرث. ومن امل�صلم به ان املوؤمن له يو�صع ب�صكل اح�صن مما كان عليه قبل وقوع 

االأ�صل  باإعادة  له  املوؤمن  قيام  الوثيقة  هذه  ت�صرتط  لذلك  منه,  املوؤمن  اخلطر 

املت�صرر اىل حالته ال�صابقة بت�صليحه خالل فرتة معينة, فاذا امتنع املوؤمن له 

يعترب الغيًا,  اال�صتبدايل  التاأمني  مبداأ  فان  اال�صتبدال  او  بالت�صليح  القيام  عن 

ويتم قيا�س وحتديد مبلغ التعوي�س طبقًا للوثيقة االعتيادية.

طريقة حتديد املبلغ الواجب الت�أمني عليه

دون  االأ�صل  ال�صتبدال  املتوقعة  الكلفة  اأ�صا�س  على  التاأمني  مبلغ  احت�صاب  يجب 

خ�صم اي ا�صتهالك مقابل اال�صتعمال.

قي��ص وحتديد مبلغ التعوي�ص

مبلغ  كفاية  يعني  )مم��ا  اأع��اله  ال���واردة  بالطريقة  التاأمني  مبلغ  احت�صب  اذا 

التاأمني(, فان �صركة التاأمني تكون م�صوؤولة عن تعوي�س املوؤمن له:

يف حالة اخل�صارة اجلزئية: عن جميع تكاليف ت�صليح ال�صرر دون خ�صم   -

اي ا�صتهالك.

يف حالة اخل�صارة الكلية: عن كلفة اإعادة ا�صتبدال االأ�صل دون خ�صم اي ا�صتهالك.  -



4
العدد الأول/ اآذار/ 2009

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

الوثيقة حمدودة القيمة

وطبقًا لهذه الوثيقة يعتمد املبلغ املتفق عليه اأ�صا�صًا لت�صوية التعوي�س, ويعني هذا 

املوؤمن  لل�صيء  الفعلية  القيمة  به ميثل  املوؤمن  املبلغ  بان  التاأمني  �صركة  اعرتاف 

عليه ب�صكل غري قابل الثبات العك�س.

واالأعمال  والنادرة,  النفي�صة  االأ�صياء  على  التاأمني  حالة  الوثيقة  هذه  وتنا�صب 

القيمة  يف  ولي�س  لها  �صاحبها  تقدير  يف  قيمتها  تكمن  التي  واالأ�صياء  الفنية, 

ال�سوقية لها.

تاأمني الب�صائع التجارية

الب�صائع امل�صرتاة/ امل�صرتدة

ب�صبب  دائمني  وتبدل  تغري  مو�صع  التجارة  ب�صائع  من  االأعظم  الق�صم  كان  ملا 

ال�صلعة ذاتها ملدة طويلة  العلمي والتقني امل�صتمر, مما يعني عدم توفر  التقدم 

تاأمينها  انتاجها, فال ميكن  امل�صتخدمة يف  املواد  اأو  ب�صبب تغري خطوط االنتاج 

على اأ�صا�س القيمة اال�صتبدالية, وعلى املوؤمن له ان يختار احدى الطرق التالية 

للتاأمني على ب�صائعه:

- طريقة التكلفة الت�ريخية

ويق�صد بها التكلفة الفعلية التي اأنفقها املوؤمن له حتى و�صول الب�صائع ملخازنه 

فقط, وت�صمل امل�صاريف البنكية والر�صوم اجلمركية, وم�صاريف النقل, على ان 

يخ�صم من التكلفة اأية خ�صومات من ال�صعر مت احل�صول عليه من املورد. وعند 

كمية  كل  تعوي�س  وبالتايل  تاأمني  يكون  الب�صاعة,  لنف�س  ال�صراء  عمليات  تعدد 

م�صرتاة على اأ�صا�س تكلفتها اخلا�صة بها, اأو على اأ�صا�س معدل تكلفة الب�صاعة 

املوجودة لدى املوؤمن له قبل احلادث مبا�صرة.

- طريقة اأخرى

وهنا ميكن التاأمني على الب�صائع املتبقية لدى املوؤمن له من �صحنات, او م�صرتيات 

�صابقة, والكميات امل�صرتاة حديثًا على اأ�صا�س التكلفة الفعلية الآخر كمية م�صرتاة. 

اآخر تكلفة  اأ�صا�س  وعند ح�صول خ�صارة موؤمن عليها يكون التعوي�س عنها على 

يريد  التي  الطريقة  له  املوؤمن  يختار  ان  ال�صروري  ومن  امل�صرتاة.  الكمية  لكل 

التاأمني على اأ�صا�صها, ويف غياب مثل هذا التحديد, يح�صب التعوي�س على اأ�صا�س 

الراكدة  الب�صائع  عن  التعوي�س  يكون  احل��االت  جميع  ويف  التاريخية.  التكلفة 

)قليلة الدوران( بن�صبة من تكلفتها.

الب�صائع امل�صنعة اأو قيد الت�صنيع

حتى  ت�صنيعها  تكلفة  اأ�صا�س  على  امل�صنعة  الب�صائع  تاأمني  مبلغ  حتديد  يجب 

�صركة  تكون  وعندها  للربح,  هام�س  اي  ا�صافة  دون  له  املوؤمن  خمازن  و�صولها 

ال���ت���اأم���ني م�������ص���وؤول���ة عن 

تعوي�س املوؤمن له عن تكلفة 

تكون  كما  فقط,  الت�صنيع 

الب�صاعة  حالة  يف  م�صوؤولة 

دفع  ع��ن  الت�صنيع  حت��ت 

عليها  امل�صروفة  التكاليف 

حتى حدوث اخل�صارة. هذا 

الب�صائع  ح��ال��ة  يف  ومي��ك��ن 

يطول  )ال���ت���ي  ال��ن��م��ط��ي��ة 

طويلة(  ل��ف��رتة  ان��ت��اج��ه��ا 

والتي تتجه اأ�صعارها نحو االرتفاع, ان يتم االتفاق على تاأمني:- كلفتها الفعلية اأو 

مبلغ معني ميثل الت�صخم املتوقع خالل مدة التاأمني.

وذلك كله ب�صرط ا�صتمرار املوؤمن له يف مزاولة ن�صاطه املعتاد.

الآثار التي ترتتب على عدم كفاية مبلغ التاأمني

على املوؤمن له ان يحدد املبلغ املراد التاأمني عليه بدقة وعناية, وان يختار الوثيقة 

التي تنا�صب احتياجاته ونظامه املحا�صبي, فاذا ثبت وقت ح�صول اخل�صارة ان 

مبلغ التاأمني الظاهر يف الوثيقة يقل عن القيمة الفعلية للممتلكات املوؤمنة, فلن 

يح�صل املوؤمن له على تعوي�س اال بن�صبة املبلغ املوؤمن عليه اىل القيمة الفعلية, 

وذلك تطبيقًا ل�صرط “القاعدة الن�صبية” والذي ين�س على انه )اذا تبني حني 

املبلغ  تتجاوز  عليها  املوؤمن  للممتلكات  الفعلية  القيمة  ان  م�صمون  حادث  وقوع 

املوؤمن به, فان املوؤمن له يعترب مبثابة املوؤمن ال�صخ�صي على الفرق بني القيمتني, 

ويتحمل يف هذه احلالة ح�صته من الهالك اأو ال�صرر احلا�صل ب�صورة ن�صبية(.

ولعل املثال التايل يو�صح املق�صود بهذا ال�صرط:-

اذا قام املوؤمن له بالتاأمني على ممتلكات قيمتها الفعلية 200.000 دينار مببلغ 

تاأمني قدره فقط 100.000 دينار جتنبًا لدفع الق�صط الواجب على القيمة الفعلية, 

فانه يف هذه احلالة يكون كمن يوؤمن على ن�صف هذه املمتلكات فقط, وعليه ان 

واجه  ما  اذا  فانه  ولذا  االآخر,  الن�صف  لها  يتعر�س  التي  االأخطار  يتحمل عبء 

خ�صارة قيمتها 30.000 دينار فان مبلغ التعوي�س امل�صتحق يحت�صب كما يلي:-

التعوي�س = اخل�صارة * مبلغ التاأمني / القيمة الفعلية لالعيان املوؤمنة

التعوي�س = 30.000 * 100.000 / 200.000 = 15.000 دينار فقط

وعليه ان يتحمل بقية اخل�صارة والبالغة 15.000 دينار.
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كانت القر�صنة البحرية من اأبرز االأخطار التي  واجهتها ال�صفن التجارية. فقد ُعِرَف 

عديدة  لقرون  وامتد  البحرية,  التجارة  عمليات  االإن�صان  مار�س  اأن  منذ  اخلطر  هذا 

قبل امليالد وقرون عديدة بعده. ومما �صاعد على احرتاف عملية القر�صنة من بع�س 

الرياح  بقوة  ت�صري  خ�صبية  �صفنا  كانت  حينذاك,  التجارية  ال�صفن  كون  الع�صابات, 

اأ�صرعتها, االأمر الذي �صاعد هذه الع�صابات على اقتنا�صها ونهب حمولتها.  بوا�صطة 

وعندما ُعِرَف التاأمني البحري, وابتداأت ممار�صته ب�صكل فردي يف اأواخر القرن الرابع 

ع�صر, كان خطر القرا�صنة  من جملة االأخطار التي غطى هذا التاأمني نتائجه. وقد ثبتت 

هذه التغطية بعد ما و�صعت جماعة اللويدز �صنة 1779 وثيقة التاأمني البحري ال�صهرية 

التي اأطلق عليها وثيقة اللويدز لل�صفن والب�صائع )Lloyd’s S. & G. Policy(, والتي 

اأ�صبحت الوثيقة النموذجية للتاأمني البحري, فكان خطر القرا�صنة )Pirates( من 

تعوي�س اخل�صارة  املوؤمن  عن  اأكد م�صوؤولية  بها. مما  املغطاة  البحرية  االأخطار  جملة 

الناجمة عن هذا اخلطر, �صواء اأكان حمل التاأمني ب�صاعة اأم  �صفينة. وعند ت�صريع قانون 

التاأمني البحري االإجنليزي �صنة 1906 نقل امل�صرع االإجنليزي عن وثيقة اللويدز جميع 

االأخطار البحرية امل�صماة فيها, فورد خطر القر�صنة �صمن االأخطار التي ن�صت عليها 

املادة الثالثة من القانون املذكور. وبالرغم من توقف العمل بوثيقة اللويدز �صنة 1982اإال 

اأن ال�صروط املعهدية)Institute Clauses( ال�صادرة عن معهد مكتتبي التاأمني يف 

 )Piracy( القر�صنة تناولت �صمن �صروطها تغطية خطر  1982 و1983,  �صنة  لندن 

ب�صكل مطلق بقدر تعلق االأمر بتاأمني ال�صفينة. فورد الن�س يف الفقرة ) 8-1-6( من 

ال�صروط املعهدية الزمنية ) هياكل( والفقرة )5-1-4( من ال�صروط املعهدية لرحلة 

 )Commercial التجارية  لل�صفينة  بالن�صبة  القر�صنة  �صمول  على  واحدة,  بحرية 

ب�صفينة  اخلا�صة  ال�صروط  من  الفقرة )6-1-5(  عليه يف  الن�س  ورد  كما   Vessel(
ب�صفينة  اخلا�صة  ال�صروط  من   )9-1-4( والفقرة   ,)Fishing Vessel(ال�سيد

امليناء  اأخطار  لتغطية  الزمنية  ال�صروط  من   )4-1-5( والفقرة   ,)Yacht( النزهة 

)Port Risks( بالن�صبة لل�صفن الرا�صية يف امليناء, والتي مل تكن مغطاة بوثيقة زمنية 

اأو وثيقة رحلة. ومل يقت�صر اأمر تغطية القر�صنة على ال�صروط املعهدية االإجنليزية, بل 

غطتها اأي�صا ال�صروط املعهدية االأمريكية )هياكل( اإذ جاء يف بند احلوادث امل�صمولة 

بالوثيقة االأمريكية )) اأن احلوادث التي يقبل املوؤمنون حتمله� واأخذه� على ع�تقهم 

هي حوادث البح�ر وال�شفن احلربية واحلريــق وال�ش�عقــة والزلزل وفعــل الأعداء 

لل�صفن على اختالف  بالن�صبة  الن�س على ذلك  والقرا�شنة.........الخ (. وورد نف�س 

اأنواعها والغر�س منها, يف الفقرة )5-1-2( من البند الثاين من ال�صروط الدولية. 

 اأما بالن�صبة للب�صائع, فقد اقت�صرت تغطية القر�صنة على ال�صروط املعهدية )ب�صائع( 

االأخطار  عدا  ت�صمية,  دون   )All Risks( االخطار  كافة  غطت  التي   )A( �صنف 

امل�صتثناة. وحيث اأن خطر القر�صنة هو من جملة احلوادث التي تقع على البحر, لذلك 

تعترب م�صمولة بعبارة )كافة االأخطار(. التي ين�صرف مدلولها اإىل احلوادث النا�صئة 

 )Perils on البحر  على  تقع  التي  واحلوادث   )Perils of the sea( البحر  عن 

اأن  املعهدية,  ال�صروط  من  ال�صنف  بهذا  القر�صنة  تغطية  يوؤكد  ومما   .the sea(

ال�صبط  اأو  اال�صتيالء  با�صتثناء حوادث  واملتعلقة  اال�صتثناءات  بند  الفقرة )2-6( من 

اأو احلجز اأو االإيقاف اأو املنع من نطاق التاأمني, قد ن�صت على ا�صتثناء القر�صنة من 

هذا اال�صتثناء. اأما ال�صروط املعهدية )ب�صائع( �صنف )B&C(, فقد وردت احلوادث 

القر�صنة �صمن هذه  يرد حادث  ومل  واحل�صر.  الت�صمية  �صبيل  على  املغطاة مبوجبها 

احلوادث. مما يوؤكد اأن القر�صنة غري م�صمولة بالتغطية مبوجب هذه ال�صروط. 

اأما بالن�صبة للت�صريع العربي, فاإن اأول ت�صريع تناول الن�س على اأحكام التاأمني البحري, 

كان قانون التجارة البحرية العثماين ال�صادر �صنة 1883 ميالدية. وقد طبقت اأحكام 

واليات  عن  عبارة  حينذاك  كانت  التي  العربية,  البالد  اأقطار  جميع  يف  القانون  هذا 

تابعة لل�صلطنة العثمانية. وقد تناولت املادة )195( من هذا القانون ت�صمية احلوادث 

احلوادث.  تلك  �صمن  بالتخ�صي�س  القر�صنة  ذكر  يرد  ومل  التاأمني,  بغطاء  امل�صمولة 

وبالرغم من ذلك فاإننا نرى اأن عبارة )وغري ذلك من امله�لك واملخ�طر البحرية( 

التي وردت يف نهاية املادة املذكورة, ين�صرف حكمها اإىل القر�صنة باعتبار اأن القر�صنة 

هي من احلوادث التي تقع على البحر, فتعترب من االأخطار البحرية القابلة للتامني. 

وعندما انف�صلت الواليات العربية عن ال�صلطنة العثمانية بعد احلرب العاملية االأوىل, 

بداأت بت�صريع قوانني خا�صة بها للتجارة البحرية, كي حتل حمل القانون العثماين. فكان 

لبنان اأول هذه االأقطار التي بادرت اإىل ذلك. حيث �ُصِرَع قانون التجارة البحرية اللبناين 

�صنة 1947, وتبعته �صوريا واالأردن وليبيا وغريها من الدول العربية, عدا العراق. وكانت 

البحرية  للتجارة  جديدا  قانونا  �صرعت  اإذ  الدول,  هذه  اآخر  العربية  م�صر  جمهورية 

�صنة 1990. وفيما عدا القانون امل�صري, مل يرد يف قوانني التجارة العربية ذكر خلطر 

القر�صنة �صمن االخطار امل�صماة الواردة فيها, غري اأن تغطية هذا اخلطر ي�صتفاد �صمنا 

من عبارة )كل الطوارئ واحلوادث البحرية( التي وردت يف املواد اخلا�صة باحلوادث 

الن�س يف  ورد  اإذ  امل�صري فقد خرج عن هذا احلكم.  امل�صرع  اأما  بالتاأمني.  امل�صمولة 

اأن ))ل  على  امل�صري  البحرية  التجارة  قانون  من   )356  ( املادة  من  االأوىل  الفقرة 

وال�شتيالء  القر�شنة  واأعم�ل  اخل�رجية  اأو  الأهلية  احلرب  اأخط�ر  الت�أمني  ي�شمل 

وال�شطراب�ت والثورات والإ�شراب والإغالق واأعم�ل التخريب والإره�ب والأ�شرار 

الن��شئة بطريق مب��شر اأو غري مب��شر عن تفجريات اأو اإ�شع�ع�ت نووية اأي� ك�ن �شببه� 

اإل اإذا اتفق على غري ذلك((, فالظاهر من هذا الن�س, اأن امل�صرع امل�صري قد تعامل 

فاعتربها  احلرب,  حوادث  مع  بها  تعامل  التي  الطريقة  بنف�س  القر�صنة  حادث  مع 

م�صتثناة من حكم التاأمني ما مل يتم االتفاق على تغطيتها. لذلك ميكن اعتبار ما جاء 

يف ال�صروط املعهدية مبثابة اتفاق على تغطية حادث القر�صنة.       

اجلزء التا�سع 

�سل�سلة درا�س�ت ت�أمينية*

املحامي بهاء بهيج �صكري

القر�صنة

يف ن�صو�ص و�رشوط الت�أمني البحري
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مدلول القر�شنة 

م�صلحة,  ع�صابات  قيام  باأنها  و�صفها  ميكن  عام  ب�صكل  القر�صنة  مدلول  حتديد  ويف 

البحار  اأعايل  التجارية يف  ال�صفن  البحرية على  الطرق  لها, بقطع  باإمرة زعيم  تعمل 

واال�صتيالء عليها اأو على حمولتها بقوة ال�صالح, و ال تخ�صع هذه الع�صابات ل�صلطة دولة 

معينة, وال حتمل �صفنها علما من اأعالم اأي دولة من الدول. غري اأن اأعمال القر�صنة 

ال تنح�صر, وفقا للت�صريع االإجنليزي,  بعمليات قطع الطرق البحرية يف اأعايل البحار 

مهاجمة  فاعترب  العمليات,  هذه  حتديد  يف  تو�صع  قد  االإجنليزي  امل�صرع  اأن  بل  فقط, 

اأعمال  من  عليها,  وا�صتيالءهم  ال�صفينة  ركاب  مترد  وكذلك  ال�صاحل,  من  ال�صفن 

التاأمني  بقانون  امللحقة  التف�صري  قواعد  من  الثامنة  الفقرة  ن�صت  فقد  القر�صنة. 

البحري االإجنليزي على اأن:

 ))عب�رة  »القرا�شنة« ت�شمل الرك�ب الذين يتمردون وامل�ش�غبني الذين يه�جمون 

ال�شفينة من ال�ش�حل(( 

  ))The term ”pirates“ includes passengers who mutiny and
rioters who attack the ship from the shore.((

 1873 �صنة   االإجنليزي  الق�صاء  �صابقة ق�صائية �صادرة عن  القر�صنة يف  َفْت  ُو�صِ كما 

 )Agent General for Hong Kong  v.  Kwok –a- Sing( ُتعَرُف ب�ق�صية

باأنها ))اأعم�ل ال�شلب العنيفة التي ترتكب يف البحر �شواء اأمت ارتك�به� من قبل ُنّه�ٍب 

)Marauders( ه�جموا ال�شفينة من خ�رجه� اأو بوا�شطة نوتية )بح�رة( ال�شفينة 

اأو رك�به� من الداخل(( . 

بكونها عملية  واال�صتيالء على حمولتها  ال�صفينة  احتجاز  واقعة  تكييف  ي�صرتط يف  وال 

اإحدى  ق�صت  فقد  االأعمال,  بهذه  القيام  احرتفوا  ممن  مرتكبوها  يكون  اأن  قر�صنة, 

 )Nayor v. املحاكم االإجنليزية يف �صابقة ق�صائية ح�صمت �صنة 1859 ُتعَرُف بق�صية

باأن ))قي�م احلم�لني بقتل رب�ن ال�شفينة وبع�ص بح�رته� وال�شتيالء   Palmer (

اأعم�ل   من  عمل  هو  املق�شودة،  اجلهة  اإىل  رحلته�  موا�شلة  من  ومنعه�  عليه� 

يف  الدافع  االعتبار,  بنظر  االأخذ  الفعل,  تكييف  عند  يجب  ذلك,  ومع  القر�شنة((. 

قيام بع�س اجلماعات باحتجاز �صفينة واال�صتيالء على حمولتها, فاإذا كان هدف هذه 

اجلماعة من وراء القيام بهذه العملية  هدفًا �صيا�صيا, بق�صد االإ�صرار بال�صلطات التي 

تعار�صها, فال يعترب العمل الذي تقوم به من اأعمال القر�صنة. فقد ق�صت اإحدى املحاكم 

 )Republic of بق�صية  ُتعَرًف   1908 �صنة  ح�صمت  ق�صائية  �صابقة  يف  االإجنليزية 

)Polivia v. Indemnity Mutual Insurance Co. Ltd باأن  ))القر�ش�ن 

هو ال�شخ�ص الذي يقوم بعملي�ت ال�شلب دون متييز ومل�شلحته الذاتية لإ�شب�ع ج�شعه 

وطبعه الإجرامي عن طريق القتل و�شلب ممتلك�ت الغري يف اأم�كن ل تخ�شع ل�شلطة 

لتحقيق  معينة  دولة  ممتلك�ت  ب�شلب  يقوم  الذي  ال�شخ�ص  اأم�  الدول.  من  دولة 

غري  هذا  عمله  اأن  من  الرغم  على  قر�ش�ن�  يعترب  ل  ف�إنه  ع�مة،  �شي��شية  اأغرا�ص 

ق�نوين، وقد يكون عمال اإجرامي�. واإن مفهوم القر�شنة ل يتحدد مبجرد اأن عملية 

ال�شلب قد متت يف اأع�يل البح�ر((.  

كما قد يختلط مفهوم القر�صنة مبفهوم حادث ل�صو�س البحر )Rovers( الذي وردت 

قانون  ويف   ,)Lloyd`s S.G. Policy( النموذجية  التاأمني  وثيقة  يف  اإليه  االإ�صارة 

�صنف  وهو  االأمريكية.  ال�صروط  اأي�صا  ت�صمنته  والذي  االإجنليزي,  البحري  التاأمني 

بل هم جماميع  لها.  باإمرة زعيم  املنتظمني يف ع�صابات  الل�صو�س غري  اأ�صناف  من 

و�صلب  ال�صفن  مهاجمة  عملية  هو  واحد  هدف  يربطهم  االأفراد  من  حمدود  عدد  من 

 )Thieves(الل�صو�س عبارة  مبفهوم  القر�صنة  مفهوم  اأي�صا  يختلط  كما  حموالتها. 

النموذجية  اللويدز  ووثيقة  االإجنليزي  القانون  من  كل  يف  اإليها  االإ�صارة  وردت  التي 

وال�صروط االأمريكية. وهو ين�صرف اإىل جميع اأنواع ال�صرقات التي تتعر�س لها ال�صفينة 

اأوعية  حمتويات  و�صرقة   )Clandestine( امل�صتورة  ال�صرقات  عدا  ما  وحمولتها 

بجميع  )هياكل(  املعهدية  ال�صروط  مّيزت  فقد  ذلك  ومع   .)Pilferage( الب�صائع 

املقرتنة  ال�صرقة  وبني  القر�صنة,  بني  الدولية)هياكل(,  ال�صروط  وكذلك  اأ�صنافها, 

 )Violent theft by persons ال�صفينة  اأفراد من خارج  بها  يقوم  التي  بالعنف 

)from outside the vessel فاأفردت فقرة  خا�صة بكل من القر�صنة وال�صرقة 
العنيفة يف بند احلوادث التي تغطيها وثيقة التاأمني. اإذ ن�صت الفقرة) 3-1-6( من 

البند ال�صاد�س من ال�صروط املعهدية الزمنية )هياكل( والفقرة )3-1-4( من البند 

الرابع من ال�صروط املعهدية )هياكل( ل�صفرة واحدة والفقرة )3-1-2( من ال�صروط 

الدولية, على اأن ))هذا الت�أمني يغطي الفقد اأو ال�شرر الن�جم عن ال�شرقة العنيفة 

من خ�رج ال�شفينة(( . 

ومما تقدم يتبني اأن تكييف الواقعة, وما اإذا كانت تعترب عملية قر�صنة اأم ال,  هي م�صاألة 

يف غاية االأهمية لتقرير �صمولها بغطاء التاأمني من عدمه, وب�صكل خا�س بالن�صبة لتاأمني 

ال�صفينة, وتقرير م�صوؤولية املوؤمن وحدود هذه امل�صوؤولية, عن تعوي�س اخل�صارة. 

وقد  يت�صاءل البع�س عما اإذا كانت القر�صنة تعترب من حوادث اال�صتيالء اأو احلجز اأو 

االإيقاف اأو املنع املن�صو�س عليها يف ال�صروط املعهدية لتغطية اأخطار احلرب, وبالتايل 

تكون مغطاة حتت هذه ال�صروط؟ وجوابنا على هذا الت�صاوؤل, اأن وثيقة التاأمني البحري 

اأو  اال�صتيالء  ت�صمية  على   ن�صت  عندما   )Lloyd`s S.G. Policy( النموذجية 

احلجز اأو االإيقاف اأو املنع, باعتبارها من احلوادث القابلة للتاأمني, ختمت هذه الت�صمية 

بعبارة )of  Kings, princes and people.....(. كما وردت هذه العبارة اأي�صا يف 

املادة الثالثة من قانون التاأمني البحري االإجنليزي. واملق�صود بهذه العبارة, اأن  واقعة 

اال�صتيالء واحلجز واالإيقاف واملنع املن�صو�س عليه, هي تلك التي تقوم بها �صلطة ر�صمية 

 )People( يف زمن ال�صلم اأو احلرب, مبا يف ذلك �صلطات الدول املتحاربة. و اإن كلمة

اأو  املنظمات  اإىل  معناها  ين�صرف  بل  االعتياديني,  االأفراد  تعني  ال  املذكور  الن�س  يف 

تعترب  القانون. لذلك ال  اأحكام  ال�صالحيات وفق  ببع�س  تتمتع  التي  ال�صعبية  املجال�س 
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عملية احتجاز ال�صفينة من قبل القر�صان م�صمولة مبعنى االحتجاز من قبل ال�صلطات 

اأكد ن�س  اأو الدول املتحاربة. الأن عمل القر�صان هو عمل غري م�صروع. وقد  الر�صمية 

الفقرة)2-24( من ال�صروط املعهدية الزمنية )هياكل( والفقرة )2-21( من ال�صروط 

املعهدية )هياكل( لرحلة واحدة ذلك. اإذ مت ا�صتبعاد القر�صنة من حوادث اال�صتيالء 

ال  اأن  على  املذكورة  الفقرات  فن�صت  فيها,  عليه  املن�صو�س  واملنع  والقب�س  واحلجز 

يغطي هذا التاأمني باأي حال من االأحوال:         

 ))Capture, seizer, arrest, restrain or detainment )barratry and
 piracy excluded( and the consequence thereof or any attempt
thereat((.

وبالرجوع اإىل ال�صروط املعهدية لتغطية اأخطار احلرب, �صواء اأتلك املتعلقة بال�صفينة 

اأم بالب�صاعة, جند اأنها ح�صرت تغطية حوادث اال�صتيالء واحلجز واالإيقاف واملنع 

االأهلية  واحلرب  احلرب  وهي  احلربية,  احلوادث  عن  نا�صئة  تكون  التي  باحلوادث 

والثورة وغريها من حوادث احلرب التي ت�صمنها اال�صتثناء اخلا�س بهذه احلوادث. 

تكن  حوادث احلرب  ومل  القر�صان  بفعل  نا�صئ  اإجرامي  عمل  فهي  القر�صنة,  اأما 

منطقة  كونها  معلنة  فيها,  ح�صلت  التي  املنطقة  كانت  واإن  حتى  ن�صوئها,  يف  �صببا 

عمليات حربية. 

م�شوؤولية املوؤمن 

تتحدد م�صوؤولية موؤمني الب�صائع وم�صوؤولية موؤمن ال�صفينة عند ح�صول عملية قر�صنة, 

بواحدة من احلاالت االأربعة التالية:

احل�لة الأوىل:

االأخرى,  واالأموال  الب�صائع  من  ال�صفينة  على حمولة  باال�صتيالء  القر�صان  اكتفى  اإذا 

وترك ال�صفينة تبحر عائدة اإىل مينائها فارغة. فاإن من حق اأ�صحاب الب�صائع املوؤمنة 

الب�صائع  ترك  حق  ميار�صوا  اأن   )A(صنف� )ب�صائع(  املعهدية  ال�صروط  وفق 

 )Constructive حل�صاب املوؤمن على اأ�صا�س حتقق خ�صارتها الكلية التقديرية

)Total Loss لتعذر ا�صرتدادها. وعليهم يف هذه احلالة توجيه اإخطار بالرتك 

علمهم  بعد  معقولة  فرتة  خالل  للموؤمن   )Notice of abandonment(

قبوله  بعد  التاأمني  مبلغ  كامل  بدفع  املوؤمن  ويلتزم  ب�صائعهم.  على  باال�صتيالء 

الرتك اأو احلكم به. اأما اأ�صحاب الب�صائع املوؤمنة وفق ال�صروط املعهدية ب�صائع 

�صنف )B&C( فلي�س لهم حق املطالبة باأي تعوي�س, الأن احلوادث املغطاة بهذه 

ال�صروط جاءت على �صبيل الت�صمية واحل�صر, والقر�صنة لي�صت من �صمنها. واأن 

اخل�صارة الكلية التقديرية ال تعو�س اإال اإذا ن�صاأت عن حادث موؤمن منه )فقرة 

التاأمني  قانون  من   60 املادة  من  2/اأ  الفقرة   بداللة  املذكورة  ال�صروط  13من 

عن  بالتعوي�س  احلق  لهم  فيكون  ال�صفينة  اأ�صحاب  االإجنليزي(.اأما  البحري 

بال�صفينة من  التي حلقت  املادية )Particular Average( فقط,  االأ�صرار 

جراء احتجازها.

احل�لة الث�نية:

نف�س  الب�صائع  الأ�صحاب  فيكون  وحمولتها.  ال�صفينة  على  القر�صان  ا�صتوىل  اإذا 

حق  ال�صفينة  الأ�صحاب  يكون  كما  االأوىل.  احلالة  يف  عنه  املبحوث  الرتك  حق 

املعهدية  ال�صروط  ا�صرتداها. ومل حتدد  تعذر عليهم  اإذا  املوؤمن  تركها حل�صاب 

)هياكل( فرتة لثبوت تعذر ا�صرتداد ال�صفينة, فيمكن يف هذه احلالة اعتبار فرتة 

التثبت من تعذر ا�صرتداد ال�صفينة )12( �صهرًا من تاريخ االحتجاز, قيا�صًا على 

ما جاء يف البند الثالث من ال�صروط املعهدية )هياكل – حرب( باأنه ))عندم� 

يتم ال�شتيالء على ال�شفينة اأو حجزه� اأو القب�ص عليه� اأو اإيق�فه� اأو منعه� 

حرية  من  جمردا  بذلك  له  املوؤمن  وي�شبح  ملكيته�  نزع  اأو  م�ش�درته�  اأو 

ا�شتخدامه لل�شفينة لفرتة اأثني ع�شر �شهرا مت�شلة، ف�إنه لتقرير م� اإذا ك�نت 

اخل�ش�رة كلية تقديرية، يفرت�ص اأن يكون املوؤمن له قد فقد حي�زة ال�شفينة 

دون اأي توقع ل�شرتداده�((. 

احل�لة الث�لثة: 

اإذا ا�صتوىل القر�صان على حمولة ال�صفينة وا�صرتط دفع فدية لالإفراج عنها وحدها, 

اأما  لنا ذكره.   �صبق  الرتك عما  الب�صائع يف  اأ�صحاب  يختلف حق  دون حمولتها. فال 

بالن�صبة الأ�صحاب ال�صفينة, فاإن حقهم يف ترك ال�صفينة يقت�صر على حالة  ما اإذا كان 

مبلغ الفدية يتجاوز قيمة التاأمني, فلهم يف هذه احلالة عدم دفع الفدية وترك ال�صفينة 

اأ�صا�س اخل�صارة الكلية التقديرية, لتجاوز كلفة ا�صرتدادها قيمة  حل�صاب املوؤمن على 

تاأمينها . فقد ن�صت الفقرة )2-19( من ال�صروط املعهدية الزمنية )هياكل( والفقرة 

)2-17( من ال�صروط املعهدية )هياكل( لرحلة واحدة  على اأن : 

 ))No claim for constructive total loss based on the cost of
 recovery of the vessel shall be recoverable hereunder unless
such cost would exceed the insured value((.

اأ�سحاب  فباإمكان  ال�صفينة,  تاأمني  قيمة  من  اأقل  املطلوبة  الفدية  مبلغ  كان  اإذا  اأما 

على  عنه,  بتعوي�صهم  املوؤمن  مطالبة  ثم  ومن  ال�صفينة,  عن  لالإفراج  دفعه,  ال�صفينة 

اأ�صا�س كونه من م�صاريف املقا�صاة والعمل )Sue and labour charges(. ويلتزم 

لل�صفينة  الفعلية  والقيمة  التاأمني  قيمة  بني  الن�صبة  مبقدار  املبلغ  هذا  بتعوي�س  املوؤمن 

وقت احتجازها. 

احل�لة الرابعة :

اإذا ا�صرتط القر�صان دفع فدية لالإفراج عن ال�صفينة وكامل حمولتها, فاإن قام اأ�صحاب 

ال�صفينة بدفع الفدية, يكون لهم احلق بعد االإفراج عن ال�صفينة وحمولتها اإعالن حالة 

مبثابة  يعترب  املدفوع  الفدية  مبلغ  الأن   .)General Average( العامة  اخل�صارة 

عنا�صر  جميع  الإنقاذ  اعتيادية,  وغري   )Voluntary sacrifice( طوعية  ت�صحية 

الر�صالة البحرية من خطر داهم, هو خطر اال�صتيالء عليها من قبل القر�صان. وتتم 

طبقًا  عليها  املرتتبة  ال�صحن  واأجور  حمولتها  ومفردات  ال�صفينة  بني  اخل�صارة  ت�صوية 

لقواعد يورك انتورب.
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الآفاق امل�ستقبلية للأ�سواق

اإن تطويرات التاأمني ال�صغري يف العامل هي من عمل كبار املتدخلني يف اأ�صواق التاأمني 

وقد حان الوقت للمتدخلني يف اأ�صواقنا ال�صتنتاج العربة من هذه التطورات.

ومن ال�صروري اأن تعمل موؤ�ص�صات التاأمني يف بلداننا على تع�صري واإعادة هيكلة 

املنتوج حول املكونات الثالثة ملجتمعاتنا واملتمثلة يف:

	 ال�صرائح االجتماعية ذات الدخل املرتفع.

	 ال�صرائح املنتمية للطبقة املتو�صطة.

	 ال�صرائح ذات الدخل املحدود ولكنها مندجمة يف الدورة االإقت�صادية.

م�صتوى  على  مالئم  غري  التاأمني  �صركات  طرف  من  املعرو�س  املنتوج  اأن  ذلك 

حمتوى العر�س ونوعية املنتوج.

فالعر�س يف ال�صوق الوطنية غري مرتبط بعدد ال�صكان ويف مثال AIG اخلدمات 

املقدمة �صاحلة للهند كما الأوغندا اأو نيكاراغوا, فاإر�صاء التاأمني ال�صغري ميكن 

الذي  القيد  هذا  من  التاأمني  عرو�س  وحترر  الدخل  م�صتوى  عقبة  جتاوز  من 

عادة ما يعترب كحائط ي�صعب جتاوزه, ومن تاأثريات التاأمني ال�صغري انعكا�صه 

االإيجابي على التاأمني الفالحي.

ذلك اأن القطاع يتطور ببطء يف حني اأنه ميثل عاماًل هامًا لتطوير اأ�صواق التاأمني.

واأن التاأمني ال�صغري ميثل فر�صة جيدة لرجال التاأمني لدخول هذا اجلزء من ال�صوق.

فاملقاربة التي نقرتحها متكن التاأمني ال�صغري من اإر�صاء حد اأدنى لتغطية املخاطر 

يف  االآن  جارية  التجارب  من  العديد  وان  حمدودة  مبالغ  على  الفردية  ال�صحية 

عدد من البلدان. كما اأن التاأمني ال�صغري ميكن من ا�صتقطاب �صريحة هامة من 

املجتمع ذات اآفاق كبرية على املدى الطويل لتطوير هذا النمط من التاأمني.

غري اأن تاأثري التاأمني ال�صغري على ال�صوق يبقى حمدودًا على م�صتوى قيمة االأق�صاط 

ولو ان التطور على م�صتوى التوزيع من �صاأنه اأن ي�صتقطب كتلة هامة من احلرفاء.

تطوير  على  م�صاعدًا  عاماًل  ميثل  اأن  ميكن  ال�صغري  التاأمني  فاإن  االأخري  ويف 

التاأمني على احلياة.

ب�صرط  جتاوزها  ميكن  الب�صيطة  املخاطر  �صوق  نقائ�س  فاإن  املح�صلة  ويف 

مالئمة عرو�س موؤ�ص�صات التاأمني لكل م�صتويات الدخل من حيث �صعر التاأمني 

ال�صليم ونوعية اخلدمات امل�صداة يف بع�س القطاعات وباخل�صو�س  والت�صرف 

قطاع التاأمني على ال�صيارات وذلك الإ�صتعادة ثقة احلرفاء من الطبقة املتو�صطة 

يف نظام التاأمني.

وقد مت اعتبار هذه االآليات يف التاأمني ال�صغري مثل االإعالن عن خال�س اأق�صاط 

تعميم  واأن  للتعوي�صات  الفوري  االإدارية واخلال�س  االإجراءات  وتب�صيط  التاأمني 

اأن ي�صاعد على  التاأمني من �صاأنه  مثل هذه االإجراءات على كافة مكونات �صوق 

اإر�صاء خدمات جديدة غري معقدة. 

فاإذا كان من املمكن تاأمني الفقراء الذين ال ميلكون �صيارات وال ح�صابات بنكية 

فاإنه ميكن اأن نتقدم يف جمال تاأمني االأفراد ذوي الدخل املرتفع.

اخل�متـــــــة

يحتل رجال التاأمني التقليديني جماال بني التاأمني ال�صغري والتاأمني البنكي يتطور 

ببطء كبري.

ذلك اأن قيمة خماطر املوؤ�ص�صات االإقت�صادية حتتل ن�صبة هامة يف اأ�صواقنا للتاأمني 

وال ت�صاهم يف تنمية الرثوات بامل�صتوى املطلوب نتيجة حتويل املخاطر اإىل اخلارج.

فرهان تطوير اأ�صواق التاأمني العربية هو خلق القيمة االإ�صافية يف ال�صوق الداخلية.

ثراء   واالأقل  االأثرياء  ي�صتقطب  التاأمني  بجعل  اإال  الهدف  هذا  حتقيق  ميكن  وال 

ميكن  الذين  احلرفاء  من  الهامة  الكتلة  هذه  واأن  �صواء.  حد  على  والفقراء 

ا�صتهدافهم متثل ركيزة اأ�صا�صية ل�صوق داخلية حقيقية .

ولتاليف هذا التوجه, البد من مراجعة اآليات التوزيع وحت�صني و�صائل الت�صرف 

وطرق ا�صتقطاب �صرائح املجتمع ملثل هذه اخلدمات.

واأن التقييم الفعلي للمجهودات املبذولة يف هذا املجال ال يتم اإال مبراجعة التوزيع 

الداخلية  ال�صوق  بالف�صل بني خماطر  االإح�صائيات وذلك  ومقاربتنا يف جمال 

واملخاطر املحمولة على اخلارج.

ويف هدا التوجه, فاإن التاأمني ال�صغري ميهد لنا ال�صبيل الذي ميكن اأن ن�صلكه الأنه 

موجه اإىل ال�صوق الداخلية وال ميكن اأن يختلط مبخاطر الطريان والنفط.

واأن هذا التوجه ي�صلح كذلك للمخاطر الب�صيطة التي تغطي االأ�صر واالأفراد.

كما اأن جتربة التاأمني ال�صغري متكننا من الرجوع اإىل املبادئ االأ�صا�صية للتاأمني 

والتدرج نحو ن�صج ال�صوق الذي ال ميكن اأن حتقق دون تطوير املخاطر الب�صيطة.

الت�أميــن

ال�صــغـــري*
درا�شة من جزئني - اجلزء الث�ين

ف����������ري����������د ب������ن������ب������وزي������د

رئي�س �صركة  BEST RE �صابقا
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Annex
Insuring people and property in emerging economies 
requires a very different set of products and procedures 
than is the case in developed economies.  For example, 
some of the basic requirements for writing a conventional 
insurance policy are missing in countries like India.  
Most villagers don’t have any identification, and many 
don’t know their birth dates.  

 So the insurance companies adapt, creating policies that 
can be signed with a thumbprint.  Death certificates are 
often not required to collect on a life insurance policy 
in an Indian village, since many villagers do not die 
in hospital.  Instead, companies like AIG will take the 
word of a village elder as sufficient to pay off a policy.

 When policies do pay off, it happens very publically.  
As part of its marketing efforts, AIG invites local leaders 
and the press when it pays out a policy of any kind.  
Insurance products have been available since the 14th 
century.  But only recently have they been available 
on such a small scale to so many people.  Insurance’s 
rapid growth in emerging economies demonstrates 
the product’s scalability, both for providers and for 
customers.  Once customers in emerging economies 
understand the benefits that insurance can provide for 
them, most of them want to buy some.  The need for risk 
protection is at least as great in developing countries as 
it is in the developed ones – it’s only that the premiums 
and payouts are smaller.   
The business is also scalable for providers -- AIG 
says it’s making money on its businesses in emerging 
countries, although profits are miniscule compared to 
the company’s other geographies.

 In 2005, Professor C.K. Prahalad of the University of 
Michigan published The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid.  His basic proposition:  If we stop thinking of 
the poor as victims or as a burden and start recognizing 
them as resilient and creative entrepreneurs and value-
conscious consumers, a new world of opportunity will 
present itself.     

The emerging microinsurance industry is a case in 
point.
The Wall Street Journal article on microinsurance, 
published 12 Feb 07.   

In 2006, American International Group (AIG), one of 
the largest insurers in the world, wrote insurance policies 
covering the lives of 15,000 cows in India. For about 
$10 a year, a villager in India can buy cow insurance 
from AIG or a number of other large global insurance 
companies.  If his cow dies, he receives a payout of 
around $200.

 Cow insurance is not the only new product being 
offered in the developing world by insurance companies 
like AIG, Allianz SE, and Aviva, PLC, Britain’s largest 
insurer.  These companies are undertaking major 
initiatives to introduce “microinsurance” to poor 
villagers in India, China, Nicaragua, and many other 
developing countries.  They write policies, costing a 
few dollars a year, which insure everything from cows 
to televisions to buildings to lives.  
 While microinsurance is a micro part of AIG’s total 
premiums -- .15% according to a recent article in the 
Wall Street Journal – it represents a foothold in a rapidly 
growing new market.  Insurance premiums are growing 
in developing countries at more than three times the 
rate of premium growth in developed countries.  Swiss 
Reinsurance Company, the world’s largest reinsurer, 
told reporters for the Wall Street Journal that insurance 
premiums in emerging markets grew by nearly seven 
percent after inflation – much higher than the overall 
premium growth in developed markets, which was 
around two percent.
Microinsurance came into existence as a direct 
outgrowth of microlending initiatives.  Just as banks in 
the developed world require title insurance for a home 
mortgage, many microlenders would like insurance on 
the assets and people that they are lending against.  This 
gives them assurance that the money will be repaid 
even if there is a catastrophic loss.  AIG, for example, 
currently has about 2.25 million life insurance policies 
on microloan recipients in developing countries like 
Uganda, Mexico, India, and Brazil, according to The 
Wall Street Journal. 

Starting from this base, the insurance business has 
expanded to a wide range of other areas.  India opened 
its market to foreign companies in 2000, and insurers 
like AIG and Aviva have opened up hundreds of offices 
there.  Agents go from village to village, telling people 
about insurance – looking both for new customers and 
new agents.

* ورقة عمل قدمت يف ندوة »الت�أمني يف الإعالم« من اأجل معرفة ت�أمينية وحتقيق وعي ت�أميني متطور  والتي اأقيمت يف دم�شق - �شوري�  2 ت�شرين الث�ين / نوفمرب 2008
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تاأمني  �صوق  يف  واخلدمات  االأ�صعار  تناف�س  حول  يدور  الورقة  هذه  مو�صوع  اإن 

االألفاظ   هذه  اإليه  ترمي  ما  يف  ننظر  اأن  من  بدئ  ذي  بادئ  لنا  بد  وال  نا�صئة. 

فالتناف�س لغة, هو حماولة حماكاة الغري لبلوغ ما بلغه, وبالتايل فالكلمة تنطوي 

اأي التطلع والعمل على بلوغ ما بلغه من �صبقنا لال�صطفاف اإىل  على ال�صدين: 

اأ�صف, هو ال�صائد  اإزاحته عن ما له واأخذه منه, وهذا املدلول, وبكل  اأو  جانبه, 

االآن يف �صوق التاأمني. اأما اخلدمة, وجتمع على خدمات, لغة, فهي القيام بعمل 

مفيد للغري باأجر اأو بدون اأجر, ويف �صناعة التاأمني ال خدمة بدون اأجر.

قبل,  من  ال�صناعة  هذه  تعرف  مل  التي  ال�صوق  فهي  النا�صئة  التاأمني  �صوق  اأما 

اإىل  املمار�صة  هذه  يف  ت�صل  مل  ولكنها  ومار�صتها  عليها  بالتعرف  بداأت  اأنها  اأو 

ما و�صلت اإليه االأ�صواق التي �صبقتها من حيث تنظيم االإح�صاء واإدارة املخاطر 

و�صواها, فهل ينطبق هذا املدلول على ال�صوق ال�صورية ونحن يف امللتقى التاأميني 

ال�صوري الرابع.

مل يكن ل�صوق التاأمني ال�صورية اأي ا�صتقالل قبل �صهر متوز من �صنة 1961 عندما 

اإقليمي  يف  وامل�صارف  االقت�صادية  والفعاليات  ال�صركات  تاأميم  مر�صوم  �صدر 

ال�صمايل منها.  اآنذاك ت�صكل االإقليم  العربية املتحدة وكانت �صورية  اجلمهورية 

فقبل ذلك, وكما هو معروف, كان ن�صاط التاأمني يف ال�صوق ال�صورية, مقت�صرًا 

مراكزها  وغربية(  )عربية  اأجنبية  ل�صركات  تاأمني  وكاالت  به  تقوم  ما  على 

الرئي�صية خارج القطر, ورب معرت�س على هذا القول: 

وماذا عن �صركة ال�صمان ال�صورية, اأمل تكن تعمل يف ال�صوق اآنذاك وهي �صركة 

تاأ�ص�صت بدم�صق �صنة 1952؟

اأن  يعلم  واحد منهم,  واأنا  الوقت,  ال�صركة يف ذلك  قريبًا من هذه  كان  ولكن من 

�صركة ال�صمان ال�صورية مل تكن �صوى امتداد ل�صركة ال�صمان اللبنانية املالكة %49 

و�صروط  الفني  بالكادر  فتزودها  مبا�صرة  عليها  ت�صرف  كانت  والتي  اأ�صهمها  من 

وثائق التاأمني واتفاقيات االإعادة ف�صركة ال�صمان ال�صورية مل تكن لتختلف يف عملها 

عن اأية وكالة تاأمني اأخرى. ي�صتخل�س مما تقدم اأن �صوق التاأمني ال�صورية مل تكن 

اأ�صا�صية  بها ت�صلح لال�صتخدام كقاعدة  تاأمينية خا�صة  اإح�صائيات  اآنذاك متلك 

لبناء اأ�صعار التاأمني املنا�صبة ملختلف املخاطر واحت�صاب الكلفة االإدارية للتعوي�صات 

والتي  املوؤ�ص�صة  ال�صورية  ال�صمان  �صركة  وا�صتمرت  االأخرى.  التاأمينية  واخلدمات 

حتولت يف مطلع ال�صبعينات من القرن املا�صي اإىل املوؤ�ص�صة العامة ال�صورية للتاأمني, 

اأنهى االحتكار  الذي   2005/43 املر�صوم  ال�صوق حتى �صدور  تعمل وحيدة يف هذا 

و�صمح بتاأ�صي�س �صركات تاأمني خا�صة, ف�صوق التامني ال�صورية هي اإذًا �صوق تاأمني 

نا�صئة تعمل فيها حتى االآن ما ينوف عن اإحدى ع�صر �صركة تاأمني خا�صة معظمها 

يتبع النظام التجاري و البع�س يعمل وفقًا للنظام التعاوين اأو التكافلي.

مل توؤ�ص�س �صركة تاأمني خا�صة يف ال�صوق ال�صورية مبوجب املر�صوم 2005/43 اإال 

وخلفها �صركة تاأمني عربية تدعمها اإداريًا وفنيًا بعد اأن �صاهمت يف راأ�س مالها 

نف�صها  اجلديدة  ال�صركات  هذه  وجدت  ولقد  القانون  بها  ي�صمح  التي  بالن�صبة 

الذي  التاأمني  على  اإال  يقدم  وال  التاأمني  بفائدة  يثق  ال  جمهور  مع  لوجه  وجهًا 

املوؤ�ص�صة  مبواجهة  اأي�صًا  نف�صها  ال�صركات  هذه  وجدت  كما  القوانني  به  األزمته 

 100 45 عام وبيدها رقمًا لالأعمال زاد قلياَل عن  للتاأمني منذ  العامة ال�صورية 

مليون دوالر اأمريكي فكان على �صركات ال�تاأمني اأن تخو�س معركة معجلة ب�صالح 

االأ�صعار واخلدمات ومعركة اأخرى موؤجلة هي ن�صر الوعي التاأميني لدى اجلمهور 

اإىل وقت  اأنواع جديدة من املخاطر وهذا يحتاج  لت�صمل  التاأمني  وتو�صيع عباءة 

ومثابرة و�صرب وتوظيف ما يلزم من مال واإيقاظ الثقة واحلاجة ما بني املتعاملني 

متابعة  هو  االآن  يهمنا  ما  فاإن  االإعداد  قيد  زالت  ما  الثانية  املعركة  كانت  وملا 

املعركة االأوىل. 

اأن نلقي نظرة على النتائج التي حتققت يف  وقبل اخلو�س فيها نرى من املفيد 

ال�صوق ال�صورية النا�صئة منذ بداأت اأول �صركة تاأمني جديدة عملها اأي منت�صف 

�صنة 2006 فقد كان جمموع ما اكتتبت به ال�صركات اجلديدة بنهاية هذا العام 

من اأق�صاط 425.953 مليون لرية �صورية وهو ميثل 6% من جمموع اأق�صاط ال�صوق 

البالغة 7.442 مليون لرية �صورية واحتفظت املوؤ�ص�صة بن�صبة 94% من ال�صوق ويف 

نهاية 2007 بلغ جمموع االأق�صاط التي اإكتتبتها ال�صركات 7596129 مليون لرية 

من اأ�صل 9289 مليون اأي بن�صبة 40% واحتفظت املوؤ�ص�صة بن�صبة 60% من ال�صوق 

ال�صركات  به  اكتتبت  فاإن ما   2008 العام احلايل  االأول من  الن�صف  بنهاية  اأما 

من اأق�صاط فقد بلغ 2.976 مليون و هو ميثل 57% من حجم ال�صوق واحتفظت 

املوؤ�ص�صة بن�صبة 43% منه 

وجدنا   2008 �صنة  منت�صف  يف  هي  كما  االأق�صاط  هذه  تف�صيل  يف  دخلنا  فاإذا 

ال�صوق  63% من  ت�صكل حوايل  وال�صامل  االإلزامي  ب�صقيها  ال�صيارات  اأق�صاط  ان 

بحرَا  الب�صائع  نقل  اأي  النقل  اأق�صاط  ثم   %15 اأق�صاط احلريق  بعيد  ومن  تليها 

للتاأمني  ال�صورية  العامة  املوؤ�ص�صة  اأن  تقدم  مما  ي�صتنتج  فقط   ,%12 وتبلغ  وبرًا 

ترتاجع تدريجيًا من ال�صوق ل�صالح ال�صركات اجلديدة فهل �صقت هذه ال�صركات 

طريقها يف ال�صوق بجدارة وعن طريق اإدخال اأنواع جديدة من التاأمينات وتو�صيع 

املدقق  اإن  املناف�صة؟  موجة  ركبت  اأنها  اأم  النا�س؟  جمهور  بني  التاأميني  الوعي 

يف جزيئات االأق�صاط التي �صبق ذكرها �صوف يجد اأن �صركات التاأمني اجلديدة 

اأنواع  با�صتخدام  التو�صع  جهة  فمن  واحد  باآن  املذكورين  املمار�صني  ا�صتخدمت 

ال�صحي وحذت  التاأمني  مو�صوع  ال�صركات يف  ن�صطت هذه  التامني  جديدة من 

 100 اأق�صاط التامني ال�صحي املكتتبة داخل ال�صوق  حذوها املوؤ�ص�صة فقد كانت 

تن�ف�س الأ�صع�ر واخلدم�ت

يف �صوق الت�أمني الن��صئة
جميل احلج�ر 

ا�شت�ش�ري ت�أمني واإع�دة ت�أمني



العدد الأول/ اآذار/ 2009
11

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

األف لرية بنهاية 2005 فاأ�صبحت 82 مليون لرية نهاية 2006 لت�صبح 252 مليون 

بنهاية 2007 ويف هذا جهد كبري وم�صكور لهذه ال�صركات الأن من �صاأن هذا النوع 

ال�صحي عن  العبء  للمواطن وتخفيف  العامة  ال�صحة  االإ�صهام يف  التاأمني  من 

اجلديدة  التاأمني  �صركات  خا�صت  فقد  الثاين  بامل�صار  يتعلق  فيما  اأما  الدولة, 

معركة املناف�صة باالأ�صعار وهي واإن مل ت�صتطع اأن تنال الكثري  من التاأمني االإلزامي 

الأن ت�صعرية هذا التامني حمددة ر�صميَا فاإن جمال اأ�صعار التامني التكميلي كان 

مفتوحَا اأمامها وملا كان التاأمني على نقل الب�صائع امل�صتوردة بحرًا اإلزاميًا مبوجب 

القانون دون اأن حتدد له تعرفة ر�صمية فقد ا�صتدت كثريًا املناف�صة باالأ�صعار يف 

وت�صددت  االإ�صراف  القاع فتدخلت هيئة  ال�صعر  بلغ  التامني حتى  النوع من  هذا 

حتقيقَا  خالفها  مبن  العقوبة  واأنزلت  والتي  ارتاأتها  التي  الت�صعرية  تطبيق  يف 

مل�صلحة ال�صوق كما جاء يف ت�صريح الدكتور عبد اللطيف عبود املدير العام لهيئة 

االإ�صراف و ات�صع التناف�س يف االأ�صعار لي�صمل فروع التامني االأخرى فهل كان ذلك 

مل�صلحة ال�صركات اجلديدة اأم املوؤمن لهم ام داللة على حيوية ال�صوق النا�صئة؟ 

اإن التناف�س باالأ�صعار هو باملطلق مل�صلحة املوؤمن له اأي املواطن ومن الطبيعي ويف 

اأن ت�صع  اأي ما ي�صمى التامني االإلزامي  حال التامني املفرو�س مبوجب القانون 

الدولة عن طريق هيئة االإ�صراف والرقابة االأ�صعار الق�صوى التي ال يجوز تعديلها 

بالزيادة اأي ال يحق ل�صركة التامني اأن تتقا�صى اأكرث ولي�س االأ�صعار الدنيا حر�صَا 

على م�صلحة املواطن الذي عليه تطبيق القانون فالنزول باالأ�صعار اإىل ما دون 

به  يقوم  ي�صكل خطر على من  االإح�صاءات  والذي حتدده  فنيا  املقبول  امل�صتوى 

اأي على اأموال �صركة التامني ومن املعروف اأن اأموال �صركة التامني تنق�صم اإىل 

التعوي�صات  واأ�صحاب  الوثائق  حملة  وحقوق  االأ�صهم   حملة  حقوق  هما  جزئني 

واالأولوية يف حماية كل من النوعني  تقع على جهة ما فحماية حقوق امل�صاهمني 

تاأتي يف االأولوية بالن�صبة ملجل�س اإدارة ال�صركة بينما حماية حقوق حاملو الوثائق 

ن�صتطيع  االإ�صراف  لهيئة  بالن�صبة  االأولوية  يف  تقع  التعوي�صات  اأ�صحاب  وحقوق 

على  التامني  ت�صعري  يف  �صورية  يف  التامني  على  االإ�صراف  هيئة  تدخل  نفهم  ان 

الب�صائع املنقولة بحرا بال�صروط الدنيا للتامني ويف راأيي اأن التخفي�س امل�صتمر 

الذي مار�صته ال�صركات قبل تدخل الهيئة يدل على عدم الوعي الكامل باملخاطر 

الأ�صابت  واحدة  عامة  عوارية  وقعت  لو  اإذ  ال�صروط  هذه  مبوجب  امل�صمونة 

نت�صاءل عن تطور اخلدمة يف  اأن  لنا  وبعد هذا يحق  فادحة  ال�صركات بخ�صارة 

�صوق التامني ال�صورية النا�صئة وال ميكن االإجابة على هذا الت�صاوؤل ب�صورة نظرية 

اأو افرتا�صية ومن االأ�صح القيام با�صتفتاء يتناول �صريحة عري�صة جدا من املوؤمن 

لو يقوم بذلك  اأو االعتباريني وحبذا  اأكانو من االأ�صخا�س الطبيعيني  لهم �صواء 

احتاد �صركات التامني, فهذا العمل يندرج يف الئحة املهمات املن�صو�س عنها يف 

نظامه االأ�صا�صي ولكن حت�صرين بهذه املنا�صبة واقعة قد يكون لها بع�س الداللة 

اإذا قال يل احد املوؤمن لهم ممن له دعوى ق�صائية على اإحدى ال�صركات ت�صور 

يا اأخي ان حمامي ال�صركة املعتمد يف فرع ال�صركة ال ي�صتطيع تبلغ الدعوى قبل اأن 

تاأتيه املوافقة من حمامي ال�صركة يف املركز الرئي�صي.

واأخريا يثور ال�صوؤال الذي ال بد ان يتبادر اإىل ذهن املتابعني لن�صاط التامني يف 

هذه ال�صوق وهو مقدار م�صاهمة �صركات التامني اجلديدة يف منو �صناعة التامني 

اإدارتها مهتمة باالإجابة عليه  يف �صورية وما من �صك بان هيئة الرقابة مبجل�س 

خا�صة وانها متلك كافة االأرقام واملعلومات كما اأنها نا�صطة جدا يف اإجناح هذه 

م�صتوانا  على  اأما  نف�صه  على  طويلة  ملدة  ال�صوق  انغالق  بعد  اجلديدة  التجربة 

فيمكن ك�صف زاوية من االإجابة على هذا الت�صاوؤل وذلك بالنظر اإىل تطور حجم 

االأق�صاط كما يظهر من ميزانية املوؤ�ص�صة العامة ال�صورية للتامني 6.742 مليار 

لرية �صورية وبنهاية �صنة 2006 بلغ حجم االأق�صاط 7.442 مليار اأي بزيادة %10 

و بنهاية 2007 بلغ 9.289 مليار لرية �صورية اأي بزيادة 25% فيكون حجم اأق�صاط 

اجلديدة  التامني  �صركات  ودخول  االنفتاح  بعد  جيدا  ارتفاعا  ارتفع  قد  ال�صوق 

اإىل العمل يف هذه ال�صوق ويف هذه الفرتة الق�صرية ليقرتب من توقعات ال�صيد 

ي�صل  اأن  توقع  حيث  االأول  التاأميني  امللتقى  اإىل  املوجهة  كلمته  يف  املالية  وزير 

ال�صوري  اأمريكي لي�صبح ن�صيب املواطن  400 مليون دوالر  اإىل  االأق�صاط  حجم 

4 دوالرات قبل انفتاح  اأمريكي بينما كان هذا الن�صيب  20 دوالر  من االأق�صاط 

يف  التاأمني  تغلغل  على  جيد  موؤ�صر  �صنويًا  االأق�صاط  يف  النمو  هذا  اإن  ال�صوق. 

املجتمع ال�صوري.

الفني  بالدور  �صورية  يف  التاأمني  �صركات  احتاد  يقوم  اأن  ناأمل  اأن  لنا  ويبقى 

املطلوب منه واملن�صو�س عليه يف النظام االأ�صا�صي لالحتاد وهو درا�صة املخاطر 

�صيا�صة  الأن  االأ�صعار  هذه  تطبيق  ومتابعة  لها  املنا�صبة  الفنية  االأ�صعار  وو�صع 

على  موؤثرة  غري  كانت  فاإن  اأحدًا  لتفيد  يومًا  تكن  مل  االأ�صعار  بتك�صري  التناف�س 

�صركات التاأمني اليوم فاإنها �صرتتد عليها خ�صائر يف امل�صتقبل اأو اأنها �صتنال من 

فتح�صني  ال�صركة,  من  له  املوؤمن  ينتظرها  التي  للبيع  الالحقة  اخلدمة  م�صتوى 

اخلدمة قبل البيع بن�صر الوعي التاأميني وبيان فائدة هذه ال�صناعة على املواطن 

واالقت�صاد الوطني, وبعد البيع, باملبادرة اإىل ت�صديد التعوي�صات وجتنب اللجوء 

اإىل املحاكم ما اأمكن ينعك�س بالفائدة على جميع االأطراف فقد قيل بحق: �صلح 

خا�صر خري من دعوى رابحة.

* ورقة عمل قدمت يف ندوة »الت�أمني يف الإعالم« من اأجل معرفة ت�أمينية وحتقيق وعي ت�أميني متطور  والتي اأقيمت يف دم�شق - �شوري�  2 ت�شرين الث�ين / نوفمرب 2008
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درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

املحامي بهاء بهيج �صكري

تعترب امل�صلحة التاأمينية من اأهم عنا�صر عقود التاأمني باختالف �صورها وتفرعاتها. 

فهي التي متيز عقد التامني عن عقد املقامرة والرهان. ويق�صد بامل�صلحة التامينية, 

كل م�صلحة مالية م�صروعة تربط املوؤمن له بال�صيء املوؤمن عليه بحيث يت�صرر بهالكه اأو 

فقده اأو ت�صرره وينتفع ب�صالمته, اأو يتحمل م�صوؤولية مدنية ب�صببه. فامل�صلحة التامينية  

تقوم على اأ�صا�صني هما اأن تكون عالقة املوؤمن له مبحل التامني عالقة يقرها القانون او 

قواعد العدالة )Legal or Equitable Relation(, واأن تكون عالقة ذات طبيعة 

مالية )Pecuniary Nature(. فحق امللكية, وحق االنتفاع, وامل�صوؤولية العقدية يف 

اأو املفرت�س, وواجب  املحافظة على ال�صيء, وامل�صوؤولية التق�صريية عن اخلطاأ الفعلي 

االإعالة, جميعها اأ�صباب قانونية خللق رابطة مالية م�صروعة بني ال�صخ�س وال�صيء اأو 

التي  املالية  امل�صلحة  هي  حلمايتها  التاأمني  يربم  التي  فامل�صلحة  واآخر.  �صخ�س  بني 

يوؤدي امل�صا�س بها اإىل التاأثري يف الذمة املالية لل�صخ�س. وقد اأكدت جميع الت�صريعات 

املتعلقة بعقد التاأمني ذلك, فن�صت املواد )749( مدين م�صري و)715( مدين �صوري 

على اأن ))يكون حمال للت�أمني كل م�شلحة اقت�ش�دية م�شروعة تعود على ال�شخ�ص 

من عدم وقوع خطر  معني(( ون�صت املادة )984( مدين عراقي باأن ))يجوز اأن يكون 

حمال لعقد الت�أمني كل �شيْء م�شروع يعود على ال�شخ�ص بنفع من عدم وقوع خطر 

املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  التاأمينية  امل�صلحة  ُحِدَدْت  اأي�صا  املدلول  وبهذا  معني((. 

1906. وبذلك تخرج امل�صلحة  ل�صنة  البحري االإجنليزي  التاأمني  اخلام�صة من قانون 

االأدبية وامل�صلحة املالية غري امل�صروعة عن مدلول امل�صلحة التامينية. فاإذا اأبرم عقد 

اأو مل يكن يتوقع عند  التامني ممن ال ميتلك م�صلحة تاأمينية يف ال�صيء املوؤمن عليه, 

اأو كانت م�صلحته  ال�صيء,  تاأمينية يف ذلك  له م�صلحة  تكون  اأن  التامني  اإبرامه عقد 

اأو  القمار  عمليات  قبيل  من  يكون  الأنه  باطاًل,  العقد  وقع  م�صروعة,  غري  فيه  املالية 

املراهنة املحرمة �صرعا.  

توفر  وجوب  يف  االأخرى  التامني  عقود  بقية  عن  احلياة  على  التامني  عقد  يختلف  وال 

اأجل  ومن  التاأمني.  عقد  اإبرامه  عند  احلياة  على  له  املوؤمن  لدى  التامينية  امل�صلحة 

بالبحث  �صنتناول  احلياة,  على  التامني  التامينية يف  امل�صلحة  الكامل مبو�صوع  االإملام 

كال من التامني على حياة الغري مل�صلحة املوؤمن له, وتاأمني ال�صخ�س على حياته بنف�صه 

وا�صرتاط دفع التعوي�س مل�صتفيد معني.

اأوًل- الت�أمني على حي�ة الغري

يجوز التاأمني على حياة �صخ�س مل�صلحة �صخ�س اآخر اإذا توافر �صرطان. اأولهما موافقة 

املوؤمن عليه حتريريا قبل اإبرام عقد التاأمني, باأن يوؤمن غريه على حياته  مل�صلحة ذلك 

الغري. ويقع العقد باطاًل اإن مل يتوافر هذا ال�صرط. فقد ن�صت الفقرة االأوىل من املادة 

)755( من القانون املدين امل�صري على اأن ))يقع ب�طاًل الت�أمني على حي�ة الغري م� 

مل يوافق الغري عليه كت�بة قبل اإبرام العقد 0000(( ونف�س هذا احلكم ورد يف الفقرة 

االأوىل من املادة )721( من القانون املدين ال�صوري والفقرة االأوىل من املادة )992( 

من القانون املدين العراقي واملادة )942( من القانون املدين االأردين واملادة )995( 

من قانون املوجبات وال�صمان اللبناين وما يقابلها يف الت�صريعات العربية االأخرى. اأما 

املوؤمن عليه بحيث  تاأمينية يف حياة  للموؤمن له م�صلحة  اأن تكون  الثاين, فهو  ال�صرط 

ال�صرط,   اإىل هذا  املذكورة  الت�صريعات  ت�صر  ومل  ويت�صرر مبوته.  بقائه حيًا  ينتفع من 

ولكنه ي�صتفاد �صمنا من الن�صو�س املتعلقة بتحديد حمل عقد التاأمني. غري اأن قانون 

منه  االأوىل  املادة  يف  �صراحة  عليه  ن�س   1774 ل�صنة  االإجنليزي  احلياة  على  التاأمني 

التي ق�صت باأن ))ل يجوز اإبرام عقد ت�أمني من قبل اأي �شخ�ص اأو اأ�شخ��ص �شواء 

اأو  اأي ح�دث  اأو  اأ�شخ��ص  اأو  �شخ�ص  اأي  على حي�ة  اعتب�ري�ً  اأم  طبيعي�ً  �شخ�ش�ً  اأك�ن 

اأبرمت  الذين  الأ�شخ��ص  اأو  لل�شخ�ص  م�شلحة   تكون  ل  عندم�  ك�نت،  اأي�  حوادث 

ل�شتخدامهم اأو منفعتهم اأو حل�ش�بهم وثيقة اأو وث�ئق كهذه، اأو ك�ن اإبرامه� بق�شد 

املق�مرة والره�ن، واإن اأي ت�أمني يربم خالف� للق�شد واملعنى احلقيقي املبني �شيكون 

ب�طال اأي� ك�ن الق�شد اأو الغر�ص منه((. 

ال  ان  الغري,  حياة  على  له  املوؤمن  لدى  تاأمينية  م�صلحة  وجود  ا�صرتاط  على  ويرتتب 

ن�صتعر�س  التامني,  مبلغ  ولتحديد  امل�صلحة.  لهذه  املالية  القيمة  التامني  مبلغ  يتجاوز 

فيما يلي االأ�صخا�س الذين يحق لهم التاأمني على حياة الغري وهم:

للمدين  املالية  الذمة  فاإن  عينية,  ب�صمانة  موثق  غري  الدين  كان  اإذا   : الدائن- 1

تكون هي �صمانة الوفاء بالدين, لذلك ي�صبح للدائن غري املرتهن م�صلحة مالية 

م�صروعة يف حياة املدين مبقدار مبلغ الدين الفعلي وقت اإبرام عقد التامني, م�صافًا 

اإليه الفوائد املتوقعة لغاية االأجل املحدد للوفاء. 

و تكون للدائن املرتهن اأي�صا, م�صلحة يف حياة املدين الراهن,   الدائن املرتهن: - 2

على احتمال اأن ال يغطي الرهن كامل الدين. وحيث اأن للدائن املرتهن, �صواء اأكان 

م�صلحته  فاإن  لديه,  املرهونة  العني  على  التقدم  حق  حيازيًا,  اأم  تاأمينيًا  الرهن 

التاأمينية يف حياة املدين الراهن تنح�صر مبقدار عجز ال�صمانة العينية املرهونة 

عن تغطية كامل مبلغ الدين والفوائد املرتتبة عليه.

املدين  عجز  الأن  )املكفول(.  املدين  حياة  يف  تاأمينية  م�صلحة  للكفيل  الكفيل: - 3

عن الوفاء بالدين الذي بذمته,  من �صاأنه اأن يعر�س الكفيل للرجوع عليه من قبل 

قيمة  التاأمينية مبقدار  وتتحدد م�صلحته  االأ�صلي,  للمدين  دائنًا  في�صبح  الدائن. 

الدين الذي �صيلتزم بت�صديده لو عجز املدين االأ�صلي عن ذلك, مع ما قد ترتب اأو 

�صيرتتب عليه من الفوائد.

على  �صريكه,  حياة  يف  تاأمينية  م�صلحة  االأعمال  �صركة  يف  لل�صريك  ال�شريك:- 4 

اإذا  له  ت�صبب خ�صارة  العام قد  للخلف  وانتقال حقوقه  ال�صريك  وفاة  اأن  احتمال 

ترتب على ذلك ت�صفية عقد ال�صركة. ويتم حتديد مبلغ التاأمني على �صوء مقدار 

اأعمالها لعدد من ال�صنوات ال�صابقة على  راأ�صمال ال�صركة و�صعة ن�صاطها ونتائج 

اإبرام عقد التاأمني.

تكون  الذين  م�صتخدميه  حياة  يف  تاأمينية  م�صلحة  العمل  لرب   : العمل- 5 رب 

اال�صت�صاريني  واملهند�صني  والعلماء  كاخلرباء  العمل,  تنفيذ  يف  اأثر  ل�صخ�صيتهم 

والر�صامني وغريهم من ذوي االخت�صا�صات اخلا�صة. فاإن موت اأي من هوؤالء من 

�صاأنه اأن يقلل من اأرباح رب العمل اأو يف�صل النتائج التي يتوخاها من ا�صتخدام مثل 

هذه الكفاءات. ويف التطبيق العملي يحب اأن ال ترتك لرب العمل حرية حتديد مبلغ 

التاأمني ب�صكل كيفي, بل يجب اأن يخ�صع ذلك لدرا�صة ن�صاط امل�صروع واأهمية العمل 

الذي يقوم به االخت�صا�صي واإمكان تعوي�صه مبن له نف�س االخت�صا�س وكلفة هذا 

حياة  على  مل�صلحته  العمل  رب  تاأمني  بني  التمييز  هنا  ال�صروري  ومن  التعوي�س. 

هوؤالء االخت�صا�صيني, وبني التاأمني اجلماعي على حياة جميع امل�صتخدمني لديه. 

اجلزء العا�سر 

�سل�سلة درا�س�ت ت�أمينية*
امل�صلحة الت�أمينية

يف التاأمني على احلياة

درا�ش�ت يف ت�أمين�ت احلي�ة - اجلزء الث�ين
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فال يدخل هذا النوع من التاأمني اجلماعي �صمن املق�صود بالتاأمني على حياة الغري, 

حتى لو حتمل رب العمل نف�صه كلفة اأق�صاط التاأمني, الأن هذا النوع من التاأمني هو 

من ال�صمانات االإ�صافية التي يقدمها رب العمل لعماله. اإذ يربم التاأمني من قبله 

على حياتهم ومل�صلحتهم.

: وكذلك ميلك ال�صخ�س املعال م�صلحة تاأمينية يف حياة معيله.  ال�شخ�ص املع�ل- 6

حكم  مبوجب  اأو  القانون  اأحكام  وفق  للمعيل  ملزمة  تكون  اأن  االإعالة  يف  وي�صرتط 

ق�صائي. لذلك تخرج االإعالة التي تتم بدافع �صعور اإن�صاين اأو اأخالقي, كقيام �صخ�س 

اأن يكون ملزما بذلك  القرابة, دون  باالإنفاق على قريب له معوز بدافع من رابطة 

قانونا. كما تخرج االإعالة التي تن�صاأ عن عالقة غري م�صروعة بني الرجل وع�صيقته. 

املبلغ  املعال عن  تعوي�س  اأ�صا�س  على  امللزمة  االإعالة  حالة  التاأمني يف  مبلغ  ويحدد 

التقديري لالإعالة لعدد من ال�صنني على �صوء �صن املوؤمن له )املعال( و�صن املوؤمن 

عليه )املعيل( ودرجة احتمال بقائهما على قيد احلياة وقت اإبرام عقد التاأمني, وفقًا 

جلدول الوفيات )Mortality Table( املعتمد من قبل املوؤمن. مع مالحظة قدرة 

املعال على دفع ق�صط التاأمني بن�صبة حمددة من مبلغ النفقة ال�صنوية.

هو  يعترب  الزوج  اإذ  مل�صلحتها,  زوجها  حياة  على  التاأمني  للزوجة  يجوز   : الزوجة- 7

والزوجة   ولو كان  فقريًا  واإعالتها, حتى  باالإنفاق على زوجته  وقانونا  �صرعا  املكلف 

ثرية. وقد تاأيد ذلك بن�س الفقرة االأوىل من املادة )11( من قانون ملكية الن�صاء 

اإبرام  املتزوجة  للمراأة  ))يجوز  فيها  جاء  التي   1882 ل�صنة  االإجنليزي  املتزوجات 

بنف�ص وجميع  ملنفعته�؛ فتنتفع  اأو على حي�ة زوجه�  للت�أمني على حي�ته�  وثيقة 

اأن الن�س املذكور مل يحدد �صقفا لهذه املنفعة, فقد  املنفعة طبق� لذلك((. وحيث 

حمدودة  وغري  قائمة  م�صلحة  زوجها  حياة  يف  التاأمينية  الزوجة  م�صلحة  اعتربت 

طاملا كانت العالقة الزوجية م�صتمرة, فال تكون مكلفة باإثبات م�صلحتها التاأمينية  

الق�صائية  ال�صابقة  نف�س هذا احلكم يف  تاأييد  وقد مت  العقد.  اإبرام  ومقدارها عند 

)Read v. Royal Exchange( ال�صادرة عن الق�صاء االإجنليزي والتي جاء فيها 

))لي�ص ثمة ح�جة يف اأن تقدم الزوجة الأدلة الق�نونية لإثب�ت م�شلحته� الت�أمينية 

يف حي�ة زوجه�. ف�لزوج ملزم ق�نون� ب�أن يعني زوجته م�لي�ً، وهذا اللتزام الق�نوين 

هو الذي يو�شح م�شلحة الزوجة يف حي�ة زوجه�((. وحيث مل تتحدد هذه امل�صلحة 

ب�صقف معني, لذلك ال يتحدد مبلغ التاأمني اإال باملقدار الذي تكون فيه الزوجة قادرة 

على دفع ق�صط التامني الدوري املرتتب عليه طيلة فرتة العقد.

تاأمينية يف حياة زوجته,  له م�صلحة  لي�س  اأنه  للزوج, فاالأ�صل  بالن�صبة  اأما   : الزوج- 8  

واإن كانت عالقته بها عالقة م�صروعة, اإال اأن هذه العالقة تفتقر اإىل العن�صر املايل. 

لذلك, فمن الناحية النظرية البحتة, ال ميلك الزوج احلق يف التاأمني على حياة زوجته 

ما  اإىل  ي�صتند  امل�صاألة  لهذه  املتحدة  اململكة  يف  العملي  التطبيق  كان  وقد  مل�صلحته. 

اأوجبه مطلق ن�س املادة االأوىل من قانون التاأمني على احلياة االإجنليزي ل�صنة 1774, 

من �صرورة توفر امل�صلحة التاأمينية للموؤمن له على حياة الغري. غري اأن هذا التطبيق 

مت العدول عنه �صنة 1909 اإثر �صدور قرار عن اإحدى املحاكم االإجنليزية تقرر مبوجبه 

افرتا�س وجود م�صلحة تاأمينية للزوج يف حياة زوجته, وكان حمامي الزوج يف هذه 

الق�صية قد دفع باأن م�صلحة الزوج يف حياة زوجته اأ�صا�صها اخلدمات املنزلية التي 

اإثب�ت قي�م امل�شلحة على  اأن ))من ال�شعب  تقوم بها الزوجة. فجاء قرار املحكمة 

الإدع�ء ب�أن م�شلحة الزوج يف حي�ة زوجته تقوم على اأ�ش��ص اخلدم�ت املنزلية التي 

تقوم به� الزوجة.  ولكن من املفرو�ص وامل�شلم به اأن تكون للزوج م�شلحة يف حي�ة 

زوجته دون ح�جة اإىل تقدمي دليل على قي�م هذه امل�شلحة((.

وقد انفرد امل�صرع اللبناين بح�صم هذه امل�صاألة يف املادة )1010( من قانون املوجبات 

 )Joint Life م�صرتك  تاأمني  عقد  اإبرام  للزوجني  اأجاز  حيث  اللبناين  والعقود 

))يجوز  اأن  على  فن�صت  االآخر,  مل�صلحة  منهما  كل  حياة  على   Assurance(

اأن يعقد كل من الزوجني �شم�ن� مل�شلحة الآخر بوجه التب�دل ومبقت�شى �شك 

زوجته  حياة  على  يوؤمن  اأن  منفردًا  للزوج  يجوز  ال  الن�س  لهذا  واإعمااًل  واحد(( 

 .)Individual Life Assurance( مل�صلحته هو بوثيقة تاأمني فردي

ث�ني�ً- الت�أمني على حي�ة ال�شخ�ص بنف�شه 

طبيعية  م�صلحة  هي  حياته,  يف  ال�صخ�س  م�صلحة  اأن  القول,  احلا�صل  حت�صيل  من 

م�صلحة  بكونها  امل�صلحة  هذه  البع�س  ي�صف  وقد  معني.  ب�صقف  حتدد  وال  مفرت�صة, 

اأدبية, ولكن هذا الو�صف غري �صحيح. فاالإن�صان عندما يوؤمن على حياته ال يهدف اأن 

يطيل التاأمني يف عمره اأو يجعله خمّلدًاً خالفا الإرادة اخلالق �صبحانه عز وجل. بل هدفه 

احل�صول على توفري يعينه يف �صيخوخته اإن اأطال اهلل يف عمره, اأو اأن يرتك �صمانا ماليا 

لورثته اأو للم�صتفيد املعني من قبله, اإن ق�صى نحبه خالل فرتة التاأمني. فم�صلحته يف 

التاأمني على حياته هي م�صلحة مالية م�صروعة. وحيث اأن هذه امل�صلحة ال حتدد ب�صقف 

اأن يكون قادرًا على  ي�صاء ب�صرط  باأي مبلغ  يوؤمن على حياته  اأن  لل�صخ�س  معني, جاز 

دفع ق�صط التاأمني الدوري املرتتب على هذا املبلغ. كما يجوز له اأن يربم اأكرث من عقد 

 )Over تاأمني واحد على حياته, دون اأن يرتتب على ذلك ما ُيعرُف بالتاأمني الزائد 

)Insurance. وحيث اأنه هو �صاحب امل�صلحة التاأمينية يف حياته, فيكون هو املوؤمن 

له واملوؤمن عليه يف ذات الوقت. وباإمكانه اأن  يحتفظ مبنفعة التاأمني لنف�صه, خ�صو�صا 

اأن يّعني  اأو   )Pure Endowment Assurance( التاأمني حلال احلياة  اإذا كان 

م�صتفيدا غريه, في�صرتط دفع مبلغ التاأمني لهذا امل�صتفيد, �صواء اأكان امل�صتفيد من ورثته 

اأم من غريهم. و�صواء اأكان تعني امل�صتفيد تربعا اأم مقابل عو�س ما. ويف جميع االأحوال 

ال ي�صرتط يف هذا امل�صتفيد اأن تكون له م�صلحة تاأمينية يف حياة املوؤمن عليه, اأيا كانت 

�صفة امل�صتفيد اأو �صبب تعيينه.  

وبالرغم من عدم اإمكان حتديد �صقف مل�صلحة االإن�صان بحياته, يرى بع�س الباحثني 

يف مو�صوع التاأمني على احلياة, اأن ال ترتك لل�صخ�س احلرية املطلقة يف حتديد مبلغ 

التاأمني على حياته ب�صكل اعتباطي ال ي�صتند على اأ�صا�س اقت�صادي �صليم. ويختلف هذا 

التاأمني  ففي  املربم.  التاأمني  عقد  نوع  باإختالف  راأيهم,  ح�صب  االقت�صادي  املقيا�س 

حلال احلياة يتمثل املقيا�س االقت�صادي باملبلغ الذي يحتاجه املوؤمن على حياته الإكمال 

م�صريته احلياتية �صمن الزمن املحدد وفقا لالحتمال العمري, على �صوء عمره وقت 

اإبرام عقد التاأمني, وعلى افرتا�س بقائه حيا عند انق�صاء العقد. وتقدر هذه احلاجة 

املوت,  التاأمني من خطر  عقود  اأما يف  العقد.  اإبرام   وقت  ال�صنوي  دخله  اأ�صا�س  على 

فينبغي اأن يحدد مبلغ التاأمني على �صوء القيمة االقت�صادية حلياة املوؤمن عليه. ويتم 

ذلك بتحديد القيمة احلالية للدخل املتوقع احل�صول عليه خالل فرتة االحتمال العمري 

العمري   االحتمال  مبعدل  م�صروبا  ال�صنوي  الدخل  مبقدار  التاأمني   مبلغ  فيتمثل  له. 

عقد  اإبرام  وقت  ال�صائدة  اال�صتثمارية  الفائدة  معدل  على   ومق�صوما  عليه  للموؤمن 

التاأمني. غري اأن حتديد القيمة االقت�صادية حلياة املوؤمن عليه غري متبعة يف التطبيق 
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ت�صديد  املبلغ طاملا يكون قادرا على  املوؤمن له حتديد هذا  لنف�س  واإمنا يرتك  العملي. 

اأق�صاط التاأمني الدورية خالل فرتة التاأمني. 

البحري  التاأمني  عقد  عدا  التاأمني,  عقود  جميع  يف  التاأمينية  امل�صلحة  يف  واالأ�صل 

وعقد التاأمني على احلياة, اأن تكون قائمة وقت اإبرام العقد وت�صتمر طيلة فرتة نفاذه, 

وتكون قائمة اأي�صا وقت وقوع احلادث املوؤمن منه والذي جنمت عنه اخل�صارة املطلوب 

تعوي�صها. غري اأن التاأمني على احلياة  قد خرج عن هذه القاعدة. اإذ ُي�صرتط فيه اأن 

تكون امل�صلحة التاأمينية قائمة وقت التعاقد, وال ي�صرتط اأن ت�صتمر طيلة فرتة التاأمني 

اأن تكون موجودة عند وقوع احلادث. فقد ن�صت املادة )754( من القانون املدين  اأو 

اإىل  بدفعه�  احلي�ة  على  الت�أمني  يف  املوؤمن  يلتزم  التي  ))املب�لغ  اأن  على  امل�صري 

املوؤمن له اأو اإىل امل�شتفيد عند وقوع احل�دث املوؤمن منه اأو حلول الأجل املن�شو�ص 

عليه يف وثيقة الت�أمني  ت�شبح م�شتحقة من وقت وقوع احل�دث اأو وقت حلول الأجل 

دون ح�جة اإىل اإثب�ت �شرر اأ�ش�ب املوؤمن له اأو اأ�ش�ب امل�شتفيد((. ونف�س هذا املعنى 

ورد يف ن�س املادة )941( من القانون املدين االأردين واملادة )720( من القانون املدين 

وي�صتفاد  اللبناين.  القانون  يف  وال  العراقي  القانون  يف  مماثل  ن�س  يرد  ومل  ال�صوري. 

من الن�صو�س املذكورة اأن عدم ا�صرتاط اإثبات امل�صلحة التاأمينية عند وقوع احلادث 

املوؤمن منه, ين�صرف اإىل كل من املوؤمن له يف التاأمني على حياة الغري واإىل امل�صتفيد 

املعني يف تاأمني ال�صخ�س بنف�صه على حياته. ويرتتب على ذلك, طبقا الأحكام الت�صريع 

امل�صري واالأردين,  اأن املوؤمن له يف التاأمني على حياة الغري اإذا فقد م�صلحته التاأمينية 

اأثناء �صريان عقد التاأمني, فاإن ذلك لن يوؤثر يف ا�صتمرار نفاذ العقد مل�صلحته, كما لن 

له  املوؤمن  فلو كان  املوؤمن عليه.  التاأمني عند وفاة  باملطالبة بكامل مبلغ  يوؤثر يف حقه 

على احلياة دائنا للموؤمن عليه وقام املوؤمن عليه بت�صديد كامل مبلغ التاأمني بعد اإبرام 

العقد, فاإن العقد يبقى م�صتمر النفاذ ل�صالح الدائن طاملا ا�صتمر الدائن على ت�صديد 

اأ�صواق التاأمني. غري  اأق�صاط التاأمني الدورية. وهذا هو ما جرى عليه العمل يف بع�س 

اأن الت�صريع االإجنليزي والت�صريع الكندي جاءا بحكم خمالف لذلك, بقدر تعلق االأمر 

احلياة  على  التاأمني  قانون  من  الثالثة  املادة  ق�صت  فقد  الغري.  حياة  على  له  باملوؤمن 

االإجنليزي ل�صنة 1774, على اأن املوؤمن له على حياة الغري ال ميكنه اأن يعو�س اأو ي�صتلم 

من املوؤمن مبلغا اأكرب من قيمة م�صلحته التاأمينية يف حياة املوؤمن عليه, ومعنى هذا اأن 

املوؤمن له اإذا زالت م�صلحته التاأمينية اأثناء �صريان العقد, فاإن عقد التاأمني ينق�صي 

بزوالها وال يكون املوؤمن ملزما بدفع اأي مبلغ للموؤمن له. وكذلك احلال اإذا تناق�صت 

قيمة هذه امل�صلحة, فاإن قيمة التزام املوؤمن يتناق�س اأي�صا تبعا لهذا التناق�س. فجاء 

الن�س االإجنليزي لهذه املادة باأنه: 

 ))In all cases, where the insured hath* )has( interest in such life
 or lives, event or events, no greater sum shall be recovered or
 received from the insurer or insurers than the amount of value
of  the interest in such life or lives, or other event or events.((.

كما ورد نف�س احلكم يف قانون التامني الكندي, اإذ جاء الن�س �صريحا  بوجوب تناق�س 

مبلغ التامني  بتناق�س قيمة امل�صلحة التامينية.:

 )) ….. in the cases of insurance by creditors, or in other like
 cases, in which the interest is susceptible of exact pecuniary
 measurement, the sum fixed is reduced to the actual
              interest((.

والتطبيق  الت�صريعات  بع�س  ن�صو�س  بني  وللتوفيق 

بوثيقة  يعرف  ما  التعامل  يف  وجدت  فقد  العملي 

 )Decreasing Term املتنازل  املوؤقت  التامني 

م�صلحة  مع  غطاوؤها  يتالءم  كي   Assurance(

على  )املوؤمن  املدين  من  دينه  ي�صتويف  الذي  الدائن 

هذه  تاأمني  مبلغ  فيتنازل   . دورية  باأق�صاط  حياته( 

الوثيقة بتنازل مبلغ الدين. 

ث�لث�ً– امل�شتفيد املعنّي 

عقد  اإبرام  عند  ي�صرتط  اأن  حياته  على  للموؤمن  يجوز 

التاأمني اأو بعد اإبرامه, دفع مبلغ التاأمني عند ا�صتحقاقه اإىل م�صتفيد يعني من قبله. فاإن 

وافق امل�صتفيد املعني على قبوله التعيني, ثبت له احلق يف مبلغ التامني من يوم اإبرام العقد 

حتى لو ح�صل قبوله بعد وفاة املوؤمن عليه. فال يجوز للموؤمن عليه, بعد قبول امل�صتفيد 

للتعيني, الرجوع فيه. كما ال يجوز لورثته نق�س التعيني اإذا ح�صل قبول امل�صتفيد بعد وفاة 

املوؤمن عليه. فقد ق�صت املادة )1003( من قانون املوجبات والعقود اللبناين باأن ال�صمان 

عندما يكون ))معقوداً مل�شلحة �شخ�ص معني ي�شبح بقبول امل�شتحق مربم�ً.ل ي�شح 

الرجوع عنه ...(( وق�صت املادة )1006( من القانون املذكور باأن ))القيمة امل�شرتط 

دفعه� عند وف�ة امل�شمون مل�شتحق معني ل تدخل يف تركته. ويعد امل�شتحق اأي�ً ك�ن �شكل 

تعيينه وت�ريخ هذا التعيني ، وك�أنه ا�شتحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو ك�ن 

قبوله بعد وف�ة امل�شمون((. وحيث اأن املبلغ امل�صرتط دفعه مل�صتفيد معني ال يدخل يف 

تركة املوؤمن عليه, فال يتعر�س امل�صتفيد اأيًا كان, ملزاحمة الدائنني له فيه. 

عليه  فللموؤمن  غريهم.  من  اأو  عليه  املوؤمن  ورثة  من  املعني  امل�صتفيد  يكون  اأن  ويجوز 

اإليهم  املبلغ  اأ�صمائهم, فيوؤول هذا  اإىل ورثته دون حتديد  التامني  اأن  ي�صرتط دفع مبلغ 

عند وفاته, بو�صفهم م�صتفيدين ولي�س بو�صفهم ورثة. ويق�صم عليهم وفق اأن�صبتهم يف 

املرياث. و يثبت احلق فيه الأي منهم حتى لو كان قد تنازل عن حقه يف املرياث. كما يجوز 

للموؤمن عليه اأن يحدد اأن�صبة توزيع املبلغ على الورثة كيفما ي�صاء, حتى واإن جتاوز ن�صيب 

اأي منهم من هذا املبلغ  ن�صيبه االإرثي. فقد ن�صت املادة )1007( من قانون املوجبات 

ل  معني  مل�شتحق  امل�شمون  وف�ة  عند  تدفع  التي  ))املب�لغ  اأن  على  اللبناين  والعقود 

تخ�شع عند القت�ش�ء لقواعد التخفي�ص ب�شبب جت�وزه� حد الن�ش�ب الإرثي ....((. 

كما يجوز للموؤمن عليه اأن يخ�س واحدا اأو اأكرث من ورثته مببلغ التاأمني, �صواء اأمت تعيني 

هذا الوارث با�صمه اأو ب�صفته اأو بكليهما. 

ويف جميع حاالت ا�صرتاط دفع التاأمني اإىل م�صتفيد معني, �صواء اأكان من الورثة اأم من 

غريهم, ال ي�صرتط يف امل�صتفيد املعني اأن تكون له م�صلحة تاأمينية يف حياة املوؤمن عليه. 

وحتى لو وجدت للم�صتفيد م�صلحة مالية م�صروعة يف حياة املوؤمن عليه, فاإن هذه امل�صلحة 

املالية لن تكون اأ�صا�صا يف حتديد مبلغ التاأمني اأو حتديد ح�صته من هذا املبلغ, يف حالة 

تعدد امل�صتفيدين. فيجوز اأن يكون امل�صتفيد من الورثة الكبار الذين ينفقون على اأنف�صهم, 

اأو بناته املتزوجات, فال يكون املوؤمن عليه ملزما قانونًا باالإنفاق عليهم. اأو اأن يكون من 

ذوي االأرحام الذين يكون املوؤمن عليه ملزما باالإنفاق عليهم مبوجب حكم ق�صائي. كما 

يجوز اأن يكونوا ممن يلتزم املوؤمن عليه قانونًا باالإنفاق عليهم كزوجته اأو اأوالده ال�صغار. 

وما يقال بالن�صبة للورثة ي�صري على غريهم من امل�صتفيدين املعينني.  

وكما يكون ا�صرتاط دفع مبلغ التاأمني للم�صتفيد املعني  من قبيل الهبة ودون عو�س مايل, 

كذلك قد يكون مقابل عو�س مايل, كما لو ا�صرتط املوؤمن عليه دفع مبلغ التاأمني لدائنه 

يف مقابل مبلغ الدين. وحيث ال ي�صرتط اأن تكون للم�صتفيد املعني م�صلحة تاأمينية يف حياة 

املوؤمن عليه, فلي�س �صرطا يف هذه احلالة اأن يكون مبلغ التاأمني م�صاويا ملبلغ الدين, ويكون 

هذا التعيني, يف راأينا مبثابة عقد م�صاحلة بني املوؤمن عليه املدين وبني الدائن, في�صقط 

الدين مقابل منفعة التاأمني. لذلك فاإن حق الدائن يف مبلغ التاأمني ال ي�صقط بوفاته اإن 

حتققت قبل وفاة املوؤمن عليه, بل ينتقل هذا احلق, باعتباره بدال للم�صاحلة اإىل ورثة 

الدائن باعتبارهم ورثة ولي�س باعتبارهم م�صتفيدين, فيتعر�صون ملزاحمة الدائنني عند 

ا�صتحقاق دفعه.  

*كلمة )hath( هي كلمة ب�للغة الإجنليزية القدمية، وتق�بله� كلمة )has( ب�للغة احلديثة.
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اأت�صاءل دائمًا كلما اأ�صدرت بحكم عملي وثيقة »كافة االأخطار«, اإذا ما كان املوؤمن 

الوثائق. فحتى قراءة ن�س  تلك  املمنوحة حتت  التغطيات  له يعي متامًا ما هي 

االأمر  )وكذلك  املمنوح  التاأميني  الغطاء  لتف�صري  يكفي  ال  متاأين  ب�صكل  الوثيقة 

بالن�سبة لالإ�صتثناءات( وذلك لتعدد التف�صريات للمعاين املمكن اخلروج بها عند 

قراءة تلك الن�صو�س.

والأبني ما اأعني, اأعطي االأمثلة التالية:-

مثال )1(:

ت�صرتط وثيقة كافة االأخطار للممتلكات )Property All Risks( اأن يحدث 

 )Sudden, Accidental & متوقع  وعر�صي وغري  مفاجىء  ب�صكل  ال�صرر 

الو�صف  يعك�س  اأي �صرر  اأن حدوث  يعني  وهذا   Unforeseen Damage(

اأعاله غري مغطى بالوثيقة.

ولناأخذ هنا تغطية الفي�صانات كمثال, فاملوؤمن له يعرف م�صبقًا عن طريق الن�صرة 

اجلوية, يعرف ومبدة معقولة )5 اأيام كمعدل( اأن هناك جو عا�صف, واأن هناك 

هطول اأمطار غزيرة. وعليه من املفرو�س اأن يقوم املوؤمن بحماية اأمالكه  ب�صكل 

معقول لتخفيف االأ�صرار اأو منعها اإن اأمكن. 

وغري  متوقعة  كانت  كونها  املثال  بهذا  الفي�صانات  عن  الناجتة  االأ�صرار  فهل 

مفاجئة بالتايل غري مغطاة ح�صب ن�س الوثيقة؟

احلقيقة املعروفة اإن �صركات التاأمني ت�صدد التزاماتها من هذا اخلطر بدون املبالغة 

بتطبيق مو�صوع التوقع واملفاجئة ب�صكل حريف. ولكن عدم و�صوح تف�صري »مفاجىء« و 

»متوقع« قد يوؤدي حقيقة الإختالفات بالتف�صري بني �صركة التاأمني واملوؤمن له.

مثال )2(:-

 )Insured بالوثيقة  للتعوي�س  ك�صرط  »م��ادي«  �صرر  هناك  يكون  اأن  يجب 

مثاًل  لناأخذ  لكن   Property must sustain physical damage(

الوثيقة, هذا اخلطر ال ينتج عنه  تاأمينه حتت  ال�صرقة, وهو خطر ميكن  خطر 

بال�صرورة اأي �صرر »مادي« للممتلكات امل�صروقة نف�صها!! وهنا اأي�صًا تقوم �صركة 

التاأمني بت�صديد التزاماتها من خطر ال�صرقة بدون االإلتفات لهذا ال�صرط.

ونالحظ هنا عدم و�صوح تعريف ال�صرر »املادي«.

مثال )3(:-

كل خ�صارة ناجمة مبا�صرة عن خطر موؤمن )غري م�صتثنى �صراحة( فهي مغطاة 

)Proximate Cause( بالوثيقة, ح�صب مبداأ ال�صبب القريب

موؤمن  حادث  عن  الناجمة   )Pecuniary Losses( املالية  اخل�صائر  ولكن 

ومثال على ذلك  بل هي م�صتثناه �صراحة  بالوثيقة  لي�صت مغطاة  بالوثيقة فهي 

. )Consequential Loss( اخل�صارة التبعية

فيمكن  مادي  تنتج عن �صرر  مالية  الربح, وهي خ�صارة  اأن خ�صارة  ون�صري هنا 

ممتلكات  تاأمني  وثيقة  �صمن  مغطى  امل��ادي  ال�صرر  ك��ان  واإن  حتى  تغطيتها 

منف�صلة*.

اأما تغطية »خ�صارة االإيجار« و »م�صاريف اإزالة االأنقا�س« والتي تدرج حتت بند 

م�صاريف قد تكبدها املوؤمن له نتيجة حادث موؤمن فيمكن تغطيتها بالوثيقة.

فيمكن  واجل�صمانية(  املالية  الثالث  الطرف  )اأ���ص��رار  امل�صوؤوليات  تاأمني  اأم��ا 

اإ�صافتها على تغطيات وثيقة كافة االأخطار للممتلكات, وكما نعلم فاإن اخل�صارة 

اجل�صمانية ال ميكن اأن تكون »مادية« ولكننا مع ذلك نقوم بتغطيتها �صمن نف�س 

الوثيقة وبغ�س النظر عن �صرط ال�صرر املادي.

ال يختلف اأي مكتتبني للتاأمني على عدم و�صوح الن�س واللغة لوثائق كافة االأخطار, 

وفعليًا بداأت بع�س البلدان باإجراء بع�س التغيريات على الوثيقة ملحاولة ت�صحيح 

الن�س التاأميني فيها.

ففي فرن�صا مثاًل, هناك االآن وثائق جديدة حتت م�صمى »كافة االأخطار ما عدا« 

)All Risks Except( لتو�صح للموؤمن له على االأقل اإن هذه الوثيقة ال تغطي 

»كافة االأخطار« حيث اأنه هناك اإ�صتثناءات )كثرية ومهمة( فيها.

يف النم�صا, كمثال اآخر, قام االإحتاد النم�صاوي ل�صركات التاأمني, باإعادة كتابة 

ن�س الوثيقة واأ�صبحت تعرف ب�).Special Risks Ins( واالبتعاد عن م�صمى 

كافة االأخطار ما اأمكن.

ما اأوردته اأعاله, جمرد خواطر ومالحظات عابرة, اأمتنى اأن يكون هناك ردود 

وم�صاركة باالآراء الإثراء النقا�س.

وثائق »كافة الأخطار«:

هل توفر �شركات التاأمني 

فعليًا التغطية لكافة الأخطار؟

.CAR اأو التاأمني الهند�صي PAR تاأمني خ�صارة الربح م�صروط دائمًا باأن تكون الحقة ل�صرر مادي مغطى �صمن وثائق مثل تاأمني املمتلكات *

بـــــــــــــــــ��ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــداديـــــــــــــــــــــن

مــــــــ�ــــــــشــــــــ�عــــــــد املـــــــــــــديـــــــــــــر الـــــــــعـــــــــ�م

للت�أمني الأو�ــــشــــط  الـــ�ـــشـــرق  �ــشــركــة 
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اأوًل: نبذة خمت�صرة عن اأهم 

الأحداث الإرهابية فى الوليات املتحدة الأمريكية

  ح�دثة برج التج�رة الع�ملي، 26 فرباير 1993

ال�صيارات  موقف  فى  مفخخة  �صيارة  اإنفجرت   1993 عام  من  فرباير  فى 

التابع ملركز التجارة العاملي وقتلت 6 اأ�صخا�س وجرحت ما ال يقل عن 1000 

�صخ�س اآخرين.

 500 نتج عن هذا االإعتداء تلف يف املمتلكات وخ�صائر يف االأرباح جتاوزت 

مليون دوالر. 

  ح�دثة مدينة اأوكالهوم�، 19 اإبريل 1995

الفيدرايل  املبنى  اأمام  مفخخة  �صيارة  اإنفجرت   1995 عام  من  اإبريل  يف 

احلكومي يف مدينة اأوكالهوما.

خلف االإعتداء 168 م�صاب وتكاليف على �صركات التاأمني بلغت حوايل 125 

مليون دوالر.

  ح�دثة برج التج�رة الع�ملي، �شبتمرب 2001

فى احلادى ع�صر من �صبتمرب 2001 مت اإختطاف اأربع طائرات ركاب حملية 

اإجتهت طائرة  الغربي,  ال�صاحل  اإىل  ال�صرقي  ال�صاحل  اأمريكية متجهة من 

اإىل برج التجارة العاملى ال�صمايل واإجتهت اأخرى اإىل برج التجارة العاملي 

اجلنوبي يف مدينة نيويورك والطائرة الثالثة اإجتهت اإىل مقر وزارة الدفاع 

الرابعة كانت متجهة  االأمريكية )البنتاجون( يف والية فرجينيا, والطائرة 

هدفها  حتقق  مل  ولكنها  الربملان  مبنى  م�صتهدفة  العا�صمة  وا�صنطن  اإىل 

وحتطمت يف مدينة بن�صلفانيا وقتل كل من كان على متنها.

املمتلكات  تلف  مطالبات  بني  ما  احلادث  عن  الناجتة  املطالبات  تعددت 

ومطالبات لتاأمينات احلياه ومطالبات اإ�صابات العمل وفقد االإيراد.

 Price لبيانات  طبقًا  احلادث,  عن  املقدرة  ال�صافية  اخل�صائر  بلغت 

40.2 بليون  2003 حواىل  Waterhouse Coopers يف دي�صمرب عام 
دوالر  مليون   12 يعادل  ما  اأي  املبلغ  هذا  من   %30 وحوايل  اأمريكي,  دوالر 

اأمريكي تعوي�صات فقد االإيراد.

ثانيًا: تاأثريات حادث �صبتمرب 2001 على الوليات املتحدة 

الأمريكية واإقرار قانون تاأمني خطر الإرهاب 

In 2002 until the end of 2005
Terrorism Risk Insurance Act )TRIA(

From 2005 until the end of 2007
 Terrorism Risk Extension Act )TRIA Extension Act( or
)TRIEA(

 From 2007 until 31/12/2014
 Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization
and Extension Act of 2007 )HR 2761( )TRIPRA(

�سناعة  عن  ممثلني  اأو�صح  �صبتمرب,  من  ع�سر  احلادي  تباعًا لهجمات 

جديد  من  تنه�س  لل�صناعة اأن  ميكن  اأنه  للكوجنر�س  االأمريكية  التاأمني 

على الرغم من اخل�صائر الفادحة التي خلفها الهجوم على مبنى التجارة 

اأخرى  اإرهابية  هجمات  حتمل  ت�صتطيع  نف�صه لن  الوقت  العاملي ولكنها يف 

بنف�س القدر.

ومن اأجل اإن�صاء برنامج اإعادة تاأمني فيدرايل حكومي للخ�صائر االإرهابية, 

تاأمني  قانون  عام 2002 �سدر يف �سورة  نوفمرب  �صهر  ت�صريع يف  اإقرار  مت 

خطر االإرهاب )TRIA( واإنتهى العمل به فى نهاية عام 2005, ولكن مت 

به يف  العمل  اإنتهى  والذي   )TRIEA( االرهاب تاأمني  قانون  متديده يف 

نهاية عام 2007, ومت جتديده مبوجب قانون برنامج تاأمني خطر االإرهاب 

)TRIPRA( والذي ينتهي العمل به يف 31 دي�صمرب عام 2014. 

تلزم القوانني ال�صابقة �صركات التاأمني بعر�س تغطيات االإرهاب ولكنها مل 

جتعل التغطية اإجبارية بالن�سبة للموؤمن لهم.

ويهدف قانون تاأمني خطر االإرهاب اإىل:

وال�صمات االأ�صا�صية للقانون )TRIPRA(  نوجزها فيما يلي:-

تاأمني خطر االرهاب من 

واقع اأحداث احل�دي ع�سر من �سبتمرب 2001

و�صع حد للخ�صائر املالية 

ل�سركات التامني 

اإتاحة تغطية االإرهاب 

على املمتلكات 

اهلل عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــد  حمـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــود 

املنتدب والع�شو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

ـــــة لــــلــــتــــ�أمــــني ـــــ�ـــــش الــــــ�ــــــشــــــركــــــة الـــــقـــــ�ب

ــــــر الــــــعــــــربــــــيــــــة جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة مــــــ�ــــــش
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 (TRIPRA) نبذة خمت�صرة عن قانون تاأمني خطر الإرهاب

تختلف  ال  االإرهاب  خلطر  تاأمينية  تغطية  برتتيب  الت�أمني:  �شرك�ت  اإلتزام    

جوهريًا يف ال�صروط واملبالغ عن املطبق للخ�صائر التي تن�ساأ من حوادث غري 

اإرهابية.

ويجب اإتاحة التغطية من قبل جميع �صركات التاأمني املتواجدة يف الواليات 

املتحدة �صواء )املرخ�س لهم  اأو املدرجون يف قوائم NAIC اأوامل�سرح لهم 

بالعمل وفقًا لربامج التاأمني الفيدرالية الأخطار البحري والطريان والنقل, 

وكذلك �صناديق اإ�صابات العمل.

  متى يبداأ الربن�مج الفيدرايل يف العمل؟

تعمل تغطية اإعادة التاأمني الفيدرالية حينما تزيد اإجمايل اخل�صائر التاأمينية 

الناجتة من الت�صرف االإرهابي عن 100 مليون دوالر. 

  تعريف الت�شرف الإره�بي فى الق�نون: 

الت�صرف االإرهابي هو اأي فعل ينطوي على عنف يعر�س حياة الب�صر للخطر 

الواليات  اأرا�صي  داخل  االأ�صا�صية  البنية  اأو  للممتلكات  �صرر  يف  يت�صبب  اأو 

املتحدة االأمريكية اأو لل�صفن التى حتمل علم الواليات املتحدة االأمريكية اأو 

قبل  تاأكيدها من  ومت  االأمريكية  ال�صفارات  اأو  البعثات  مباين  اأو  الطائرات 

الواليات  ل�صيا�صة  اإجبار  اأو  على  بالتاأثري  مرتبطة  انها  اخلزانة  �صكرتري 

دوالر  مليون   5 عن  تقل  ال  تاأمينية  خ�صائر  عنها  ونتج  االأمريكية  املتحدة 

)وغري مرتبط بت�صرف خالل احلرب املعلنة(.

  م� هي الط�قة الإ�شتيع�بية ال�شنوية للربن�مج؟ 

تبلغ الطاقة االإ�صتيعابية ال�صنوية للربنامج 100 بليون دوالر خ�صائر تاأمينية 

التاأمني  �صركات  وح�صة   ,%85 الفيدرالية  احلكومة  ح�صة  وتبلغ  اإجمالية, 

15% وهي ما ت�صمى باملدفوعات امل�صرتكة, وال تلتزم اأي �صركة تاأمني بدفع 

خ�صائر تاأمينية تزيد عن مبلغ التحمل باالإ�صافة اإىل ح�صتها يف املدفوعات 

امل�صرتكة وبحد اأق�صى 100 بليون دوالر. 

  م� هو الو�شع ب�لن�شبة للخ�ش�ئر التي تزيد عن 100 بليون دولر؟

يجب اأن تبلغ اخلزانة العامة الكوجنر�س االأمريكي خالل 15 يوم بالت�صرف 

بليون   100 تزيد عن  اأن  لها  املقدر  التاأمينية من  اأن اخل�صائر  لو  االإرهابي 

دوالر. 

  م� هو مبلغ التحمل ل�شرك�ت الت�أمني؟ 

يبلغ التحمل ل�صركات التاأمني قبل اأن ي�صتجيب الربنامج الفيدرايل 20% من 

االأق�صاط املكت�صبة املبا�صرة لوثائق املمتلكات ال�صادرة يف ال�صنة ال�صابقة. 

   Aggregate Industry Retention Level   
   ال حتمل احلكومة الفيدرالية �صركات التاأمني اأي اأق�صاط نتيجة توفري تغطية 

اأي  بدفع  الفيدرالية  احلكومة  تقوم  حينما  ولكن  الفيدرالية  التاأمني  اإعادة 

تعوي�صات فاإن احلكومة �صوف تعو�س جزء من هذه اخل�صائر عن طريق فر�س 

من  املبلغ  هذا  االإرهاب,  حادث  وقوع  بعد  تباع  التي  التاأمني  وثائق  على  ر�صوم 

Aggregate Industry Retention Level واملحدد  ب�  يعرف  اخل�صائر 

مبلغه حاليًا ب� 27.5 بليون دوالر.                 

   وتفر�س الر�صوم االإ�صافية على وثائق التاأمني التجارية بواقع 3% من اأق�صاط 

الوثائق التجارية التي تدخل يف برنامج  TRIPRA حتى ملن مل ي�صرتي تغطية 

االإرهاب. وميكن للحكومة الفيدرالية احل�صول على اأي مدفوعات تتخطى حاجز 

ال� 27.5 بليون دوالر وذلك يرجع اإىل تقدير �صكرتري اخلزانة العامة. 

   فى حالة عدم بلوغ   Aggregate Industry Retention Level  مبلغ 

ال� 27.5 بليون دوالر, �صوف يكون هناك عو�س للحكومة الفيدرالية يعادل ن�سبة 

133% من الفرق بني املبلغ الفعلي الذي مت دفعه وم�صتوى االإحتفاظ املطلوب.

 Aggregate Industry Retention  �هذا ويالحظ اأنه مت زيادة مبلغ ال     

اإىل 12.5  زاد  ثم  عام 2003  بليون دوالر يف  يبلغ 10  كان  حيث  �صنويًا   Level
وو�صل  حتى   2005 عام  يف  دوالر  بليون   15 واإىل   2004 عام  فى  دوالر  بليون 

االأق�صاط   من  التاأمني  �صركات  حتمل  زاد  وباملثل  دوالر,  بليون  اإىل 27.5  حاليًا 

 Insurers’ Individual Deductibles من 7% فى عام 2003 اإىل %10 

يف عام 2004 ثم اإىل 15% يف عام 2005 وو�صل حاليًا اإىل %20.

ثالثًا: نبذة عن الإرهاب يف بع�س الدول العربية والأجنبية

 Egypt م�شر  

من  عدد  م�صر  �صهدت  الت�سعينات  حقبة  خالل  االإرهابية  الهجمات  منذ 

الهجمات االإرهابية كان اآخرها ما يلي: 

�صخ�س يف  حوايل 34  مقتل  العام  هذا  من  اأكتوبر  �صهر  �صهد   :2004 ع�م 

هجمات بالقنابل على فندق طابا هيلتون يف �صيناء. 

يوم  ويف  القاهرة,  مبدينة  هجمات  يف  اأ�صخا�س   4 قتل   :2005 ع�م 

2005/07/23 مات حوايل 88 �صخ�س يف عدد من الهجمات على مدينة 

�صرم ال�صيخ.

ع�م 2006: �صهد �صهر اإبريل تفجري 3 اأ�صخا�س قنابل يف 3 اأماكن يف مدينة 

دهب خلفت حوايل 18 قتيل.

ويجب االأخذ قدمًا يف تفعيل فكرة وجود جممع لتغطية خطر االإرهاب يف م�صر 

بحيث ي�صم جميع ال�سركات العاملة يف ال�صوق امل�صري.  

Jordan   الأردن  

اإبريل 2003: حماولة الهجوم على فندق احلياة.

اإبريل 2004: اأحبط هجوم باملواد الكيميائية على عمان.

 )Radisson SAS, فنادق  على  تفجريية  هجمات   :2005 نوفمرب 

واإ�صابة  اأ�صخا�س   6 حوايل  مقتل  ت�صببت يف   Hyatt & Days Inn(

املمتلكات  يف  التاأمينية  اخل�صائر  ولكن  خطرية,  باإ�صابات  اآخرين   100

كانت �صغرية ن�سبيًا حيث مل يكن ميلك تغطية خطر االإرهاب �صوى فندق 

احلياة.

 Turkey   �تركي  

ع�م 2003: وقعت هجمات �صد امل�صالح الربيطانية يف اإ�صطنبول.

حوادث  خم�س  يف  اآخرون   45 واأ�صيب  اأ�صخا�س   3 قتل   :2006 اأغ�شط�ص 

متفرقة يف اإ�صطنبول ومارماريز واأنطاليا.

م�يو 2007: تفجري ي�صيب  15 �صخ�س يف هجوم على اأزمري.

جميع  الرتكي  ال�صوق  يف  بها  املعمول  النموذجية  الإره�ب  وثيقة  تغطي 

عن  النا�صىء  واالإنفجار  احلريق  خطر  ي�صمل  مبا  واالأ�صرار  اخل�صائر 

االأن�صطة االإرهابية ونتيجة للتدخل ال�صروري من قوات االأمن واجلي�س.

يعرف الإره�ب يف �شرط منفرد على اأنه اأي وكل االأن�صطة التي يقوم بها 
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�صخ�س اأو اأ�صخا�س اأع�صاء يف تنظيم يهدف اإىل تغيري ال�صفات القائمة 

اأو  االإجتماعية  اأو  ال�صيا�صية  اأو  الد�صتورية  نظمها  يف  اجلمهورية  عليها 

االإقت�صادية من اأجل تدمري وحدة البالد ..., ويعر�س وجود الدولة الرتكية 

احلكومة, ويحد  اأو يغت�صب �صلطة  يدمر  اأو  واجلمهورية للخطر, وي�صعف 

للبالد  والداخلي  اخلارجي  االأمن  ويدمر  واحلريات,  العامة  احلقوق  من 

اأو  وقهري  اإ�صطهادي  عمل  طريق  عن  العامة  ال�سحة  اأو  العام  والنظام 

عنيف, وعن طريق التخويف و الفزع اأو التهديد.

ال يوجد ت�صريع خا�س بتاأمني االإرهاب يف تركيا وال يوجد جممعة لالإرهاب 

يف تركيا.

  Germany �اأمل�ني  

مليون دوالر( يتم  مليون يورو )حوايل 39.1  التي تزيد عن 25  االأخطار 

 Extremus Versicherungs – االإرهاب  تاأمني  جممع  تغطيتها يف 

من  �صنة 2002  مايو  عنه يف  االإعالن  مت  اإرهاب  تاأمني  جممع  وهي   AG 

 German Insurance Association االأملاين  التاأمني  اإحتاد  قبل 

فى برلني وتاأ�ص�صت يف 3 �صبتمرب 2002 وح�صلت على موافقة هيئة الرقابة 

 ,2002 نوفمرب   1 يف  االإكتتاب  وبداأت   2002 اأكتوبر   22 يف   )BaFin(

ولديها �صمانات حكومية مببلغ 8 بليون يورو. 

ويف �صبتمرب 2007, �صرحت �صركة  Munich Re اأنه ال تغطية لالإرهاب 

بدون الدعم احلكومي ملجمعات االإرهاب وحذرت ال�سركة اأنها �صوف توقف 

تقدمي تغطية االإرهاب يف الواليات املتحدة وفرن�سا واأملانيا لو توقف الدعم 

احلكومي ملجمعات االإرهاب. 

ج�صيمة يف  حوادث  حتدث  مل  �صبتمرب  اأحداث 11  منذ  اأنه  البع�س  واإحتج 

ولكن  اخلطر,  تغطية  تعيد  اأن  التاأمني  �صركات  فعلى  ولذلك  الدول  هذه 

حتمل  ت�صتطيع  ال  التاأمني  �سناعة  اأن  �صركة Munich Re اأو�صحت 

اخل�صائر الفادحة الناجمة عن الهجوم الواحد. 

 United Kingdom اململكة املتحدة  

 ”IRA“ Irish جانب  من  هجمات  اإىل  ترجع  حوادث  اأربع  اأكرب 

 Republican Army’s  كانت على النحو التاىل : - 

التاريخ 

مكان 

احلادث 

التكلفة املقدرة للحادث 

باملليون جنيه اإ�صرتليني 

مبلغ الت�صوية النهائي 

 350لندن 10- 1992-04 

لهذه 650لندن1993-04-24 ال��ت�����ص��وي��ة  ت��ك��ل��ف��ة  ب��ل��غ��ت 

احلوادث الثالثة جمتمعة حوايل 

850 مليون دوالر اأمريكي

150لندن1996-02-09

400من�ص�صرت1996-06-15

The Source: ABI

اأن  1992 واملو�صح اأعاله  وكان نتيجة للحادث اجل�صيم الذي وقع يف عام 

اإعادة  جممع  وهو   Pool Re باإن�صاء  الربيطانية  التاأمني  �صناعة  قامت 

تاأمني قائم بدعم من احلكومة لتغطية خطر االإرهاب. 

يف يوليو ع�م 2007: متت 4 تفجريات يف �صبكة النقل يف مدينة لندن )يف 

مرتو االأنفاق واأتوبي�س لنقل الركاب( ونتج عنه مقتل 50 �صخ�س واإ�صابة 

اأكرث من 700 اآخرين, وكانت اخل�صائر التاأمينية قليلة ن�صبيًا. 

Pool Re: بداأ االإكتتاب يف �صنة 1993 والع�صوية مفتوحة لكل �صركات 

التاأمني على املمتلكات العاملة يف اململكة املتحدة.

عن  النا�صىء  فقط  واالإنفجار  احلريق  خطر  تغطية  يوفر  املجمع  وكان 

الت�صرف االإرهابي ولكن اإعتبارًا من عام 2002 وتباعًا الأحداث 11 �صبتمرب 

على الواليات املتحدة فقط اإت�صعت التغطية لت�صمل جميع االأخطار مما اأتاح 

للتغطية اأن ت�صمل خطر ت�صادم الطائرات والتلوث.

هناك اإ�صتثناءات تتعلق بالقر�صنة وتلف االأجهزة االإلكرتونية نتيجة لوجود 

يزال  وال  اإرهابي,  هجوم  اإىل  يرجع  هذا  اأن  اإثبات  ي�صعب  حيث  فريو�س 

االإ�صتثناءات  من  النووية  اأو  البيولوجية  اأو  الكيماوية  باالأ�صلحة  الهجوم 

اأي�صًا. 

 Arab War  رابعًا: ال�صندوق العربي لتاأمني اأخطار احلرب

Risks Syndicate (AWRIS)

 Arab War Risks احلرب  اأخطار  لتاأمني  العربي  ال�صندوق  يقوم 

)Syndicate )AWRIS والذي يقع مقره يف مملكة البحرين, بدور هام يف 

توفري تغطية خطر االإرهاب لل�صركات االأع�صاء فى ال�صندوق.

)تعادل  بحريني  دينار  مليون   2.8 حوايل  لل�صندوق  االإ�صتيعابية  الطاقة  وتبلغ 

7.5 مليون دوالر(.

ويعد اإ�صتنفاذ طاقة ال�صندوق العربي لتغطية اأخطار احلرب اأمر ملزم الأع�صاء 

ال�صندوق.

خام�صًا: اأ�صواق اإعادة التاأمني قبل وبعد

 اأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب 
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ملحق رقم )1(: اأ�شواأ احلوادث الإره�بية من حيث الإ�ش�ب�ت الب�شرية 

االإ�صاباتال�صحايااحلدث املكان  الدولة التاريخ 

**اخل�صائر 
االإقت�صادية 

باملليون دوالر 

)مب�صتويات 

اأ�صعار عام 

)2001

اخل�صائر 

التاأمينية فى 

املمتلكات فقط  

باملليون دوالر 

)مب�صتويات اأ�صعار 

عام 2001(

وا�صنطن اأمريكا11 �صبتمرب 2001 

مركز  على  اإره��اب��ي  ه��ج��وم 

والبنتاجون  العاملي  التجارة 

عن طريق طائرات خمطوفة

312222509000019000

بريوت لبنان 23 اأكتوبر 83

اإنفجار ثكنات بحرية اأمريكية 

وقاعدة مظالت فرن�صية 

300100

30011006�صل�صلة من الهجوم بالقنابل بومباي الهند 12 مار�س 93

لوكريبي اململكة املتحدة 21 دي�صمرب 88

حتطم طائرة بانام بوينج 

747 نتيجة الإنفجار قنبلة 

2700138

نريوبيكينيا 7 اأغ�صط�س 98

ه���ج���وم���ني م���ت���زام���ن���ني 

اأ�صرار  ح��دث  بالقنابل, 

بال�صفارة االأمريكية

2535075169

اأمريكا 19 اإبريل 95

مدينة 

اأوكالهوما 

اإنفجار �صاحنة على مبنى 

حكومي 

166467757145

جزر القمر 23 نوفمرب 96

املحيط 

الهندي 

اثيوبية  طائرة  اإختطاف 

-767 بوينج  ط���راز  م��ن 

260 �صقطت يف املاء  

127045

مو�صكو رو�صيا 13 �صبتمرب 99

يف  ت�صبب  قنبلة  اإنفجار 

تدمري مبنى 

1180

اأدي�س اأبابا اأثيوبيا 4 يونيو 91

حريق عمدي يف م�صتودع 

للجي�س 

1000

1001500كولومبو�صري النكا 31 يناير 96

بيون�س اأير�س االأرجنتني 18 يوليو 94

على  ت���ف���ج���ريي  ه���ج���وم 

مبنى من�صاأة يهودية 

95147

امل���الح�������ق
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عدد القتلىمبلغ اخل�صائرالفرتةاالأ�صمت�صل�صل

اأكرث من 1800 125 بليون دوالر اأغ�صط�س 2005اإع�صار كاترينا )اأغ�صط�س 2005(   1

2

و�صط  احل���ر يف  اجل���ف���اف/  م��وج��ة 

و�صرق اأمريكا 

5000 : 61.610000 بليون دوالر �صيف 1988

3

و�صط  احل���ر يف  اجل���ف���اف/  م��وج��ة 

و�صرق الواليات املتحدة   

10000 48.4 بليون دوالر يونيو – �صبتمرب 1980

61 35.6 بليون دوالراأغ�صط�س 1992اإع�صار اأندرو 4

5

يف  االأو�صط  الغرب  منطقة  في�صان 

اأمريكا  

26.748 بليون دوالر�صيف 1993

16119 بليون دوالر�صبتمرب 2005اإع�صار ريتا6

1635 بليون دوالر  اأكتوبر 2005اإع�صار ويلما 7

1535 بليون دوالر اأغ�صط�س 2004اإع�صار �صاريل 8

57 14 بليون دوالر �صبتمرب 2004 اإع�صار اإيفان 9

13.986 بليون دوالر �صبتمرب 1989اإع�صار هوجو 10

17241 : 372.222241 بليون دوالر االإجمايل

ملحق رقم )4(:

اأمثلة ملجمع�ت ت�أمني خطر الإره�ب فى الع�مل

Extremus Versicherungs 	- اأملانيا:  يف 

 AG
 	)Gestion  ,Gareat فرن�صا:  يف 

 de Reassurance des Risques
 l’Assurance et de la Attentats et

Actes de Terrorisme(

	Pool Re :يف اإجنلرتا

	Spain’s Insurance Pool  :يف اأ�صبانيا

ملحق رقم )3(: اأكرب ع�شر كوارث يف الولي�ت املتحدة الأمريكية خالل الفرتة من 1980 اإىل 2006 

)خم�ص من الع�شر كوارث حدثت خالل ال�شنوات الثالث الأخرية(

ملحق رقم )2(: اأ�شواأ احلوادث الإره�بية من حيث خ�ش�ئر املمتلك�ت املوؤمن عليه� 

احلدث املكان  الدولة التاريخ 

اخل�صائر التاأمينية 

يف املمتلكات فقط  

باملليون دوالر 

)مب�صتويات اأ�صعار 

عام 2001(

**اخل�صائر 
االإقت�صادية 

باملليون دوالر 

)مب�صتويات اأ�صعار 

عام 2001(

ال�صحايااالإ�صابات 

وا�صنطن اأمريكا11 �صبتمرب 2001 

مركز  على  اإرهابي  هجوم 

التجارة العاملي والبنتاجون

190009000022503122

لندناإجنلرتا 24 اإبريل 93

من  بالقرب  قنبلة  اإنفجار 

 Natwest برج

907541

مان�صي�صرت اإجنلرتا 15 يونيو 96

مفخخة  ���ص��ي��ارة  اإن��ف��ج��ار 

بالقرب من مول جتاري

7442280

نيويوركاأمريكا 26 فرباير 93

اإن��ف��ج��ار ق��ن��ب��ل��ة يف ك���راج 

مركز التجارة العاملي 

725131110006

لندن اإجنلرتا 10 اإبريل 92

مقاطعة  يف  قنبلة  اإنفجار 

مالية 

6712874913

24 يوليو 2001

�صري 

النكا 

مطار كولومبو 

الدويل 

خطوط   3 ال����ث����وار  دم�����ر 

طريان, 8 طائرات ع�سكرية 

و3 طائرات مدنية 

3981520

2592711002هجوم تفجريي لندن اإجنلرتا 9 فرباير 96

اأمريكا 19 اإبريل 95 

مدينة 

اأوكالهوما 

مبنى  على  �صاحنة  اإنفجار 

حكومي 

145757467166

لوكريبي اإجنلرتا 21 دي�صمرب 88

بوينج  بانام  طائرة  حتطم 

747 نتجة الإنفجار قنبلة 

138270

الزرقا االأردن 12 �صبتمرب 1970

طائرة  وتفجري  اإخ��ت��ط��اف 

 Boeing 707 & صوي�س اإير�

 BOAC VC-10
127

القاهرة م�صر 6 �صبتمرب 1970 
خ���ط���ف وت���ف���ج���ري ط���ائ���رة 

PanAm B-747111

* ورقة عمل قدمت يف الندوة العربية حول »خطر الره�ب وكيفية مواجهته ت�أميني�ً« والتي عقدت يف الق�هرة - م�شر  للفرتة 19-20 ت�شرين الأول 2008
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املادة )1(:

ت�صمى هذه التعليمات )تعليمات ترخي�س �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة 

تاريخ  من  بها  ويعمل   )2008 ل�صنة  التمثيل(  مكتب  املقر/  اأعمالها)�صركة  ومراقبة 

ن�صرها يف اجلريدة الر�صمية.

املادة )2(:

اأ-  يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها يف املادة 

)2( من قانون تنظيم اأعمال التاأمني رقم )33( ل�سنة 1999 وتعديالته, ما مل تدل 

القرينة على غري ذلك.

ب- لغايات هذه التعليمات يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة اأدناه ما يلي:-

الق�������ان���������ون                  : قانون تنظيم اأعمال التاأمني املعمول به. 

�صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة: �صركة التاأمني االأجنبية التي تتخذ من اململكة مقرًا اأو 

مكتب متثيل الأعمالها التي تقوم بها خارج اململكة.

املادة )3(:

ال يجوز ل�صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة ممار�صة اأي من االأعمال الواردة 

يف الفقرة )ب( من املادة )4( من هذه التعليمات ما مل تكن حا�صلة على ترخي�س من 

الهيئة وفقًا الأحكام هذه التعليمات والقرارات ال�صادرة مبقت�صاها, وذلك حتت طائلة 

امل�صوؤولية القانونية.

املادة )4(:

اأ- ال يجوز ل�صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة ممار�صة اأي عمل اأو ن�صاط 

يتعلق باأعمال التاأمني داخل اململكة.

ب- يجوز ل�صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة اأن متار�س داخل اململكة جميع 

اأو اأي من االأعمال التالية:-

 1- الرتويج والدعاية للخدمات التي تقدمها �صركة التاأمني االأجنبية االأم والتعريف بها.

2- تن�صيق اأعمال �صركة التاأمني االأجنبية االأم مع فروعها و�صركات املقر ومكاتب 

التمثيل التابعة لها.

3- تدعيم ال�صلة والتعامل بني �صركة التاأمني االأجنبية االأم وبني عمالئها.

4- درا�صة اأ�صواق التاأمني وتقدمي امل�صورة فيما يتعلق باأعمال التاأمني والت�صريعات 

املتعلقة به.

5- متابعة م�صالح �صركة التاأمني االأجنبية االأم واأعمالها املتعلقة باخلدمات التي 

تقدمها اإىل اأ�صخا�س اأو جهات اأجنبية اأخرى غري عاملة يف اململكة.

املادة )5(: 

 اأ- يقدم طلب ترخي�س �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة اإىل الهيئة من 

ال�صخ�س الذي  ميثل �صركة التاأمني االأجنبية االأم قانونًا وفقًا لالأمنوذج املعد لهذه 

الغاية مت�صمنًا البيانات ومرفقًا باالأوراق الثبوتية التالية:-

1- ا�صم �صركة التاأمني االأجنبية االأم وعنوانها وجن�صيتها.

2- عقد تاأ�صي�س �صركة التاأمني االأجنبية االأم ونظامها االأ�صا�صي.

3- ن�صخة عن اإجازة ممار�صة اأعمال التاأمني ل�صركة التاأمني االأجنبية االأم م�صادق 

التاأمني  وفروع  نوع  ذلك  يف  مبا  احلكومية  والرقابة  االإ�صراف  جهة  من  عليها 

املجازة ملمار�صتها.

4- �صهادة تثبت املالءة املالية ل�صركة التاأمني االأجنبية االأم.

5- ن�صخة عن اآخر تقريرين �صنويني ل�صركة التاأمني االأجنبية االأم مت�صمنًا البيانات 

املالية املدققة لهذه ال�صركة الآخر �صنتني ماليتني.

6- ن�صخة عن تقرير التعريف ب�صركة التاأمني االأجنبية االأم على اأن يت�صمن بحد 

اخلارجية  بفروعها  وبيان  بها  تعمل  التي  واالأ�صواق  ون�صاطاتها  تنظيمها  اأدنى 

ومبكاتب متثيلها وال�صركات التابعة لها.

التمثيل وخرباته  اأو مكتب  املقر  يت�صمن موؤهالت وخربات مدير  بيان مف�صل   -7

وما يثبت حتقيقه لل�صروط الواردة يف املادة )31( من القانون واملادة )6( من 

هذه التعليمات.

غري  االأجنبية  التاأمني  �صركة  �صتمار�صها  التي  باالأعمال  اخلا�صة  العمل  خطة   -8

العاملة يف اململكة واملت�صمنة كحد اأدنى حتديد الهدف من اإقامتها يف اململكة 

واالأ�صواق التي �صتقدم خدماتها لها.

9- وكالة من �صركة التاأمني االأجنبية االأم التي تفو�س مبوجبها �صخ�صًا مقيمًا يف 

اإجراءات ترخي�صها وفقًا الأحكام هذه التعليمات والقرارات  اململكة لل�صري يف 

ال�صادرة مبقت�صاها وعنوان هذا ال�صخ�س.

�صركة  اأعمال  يت�صمن م�صوؤوليتها عن  االأم  االأجنبية  التاأمني  �صركة  تعهد من   -10

التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة.

11- ما يثبت دفع الر�صوم والبدالت املقررة قانونًا.

12- اأي متطلبات اأو بيانات اأو اأوراق ثبوتية اأو معلومات اأخرى يطلبها املدير العام.

االأم  االأجنبية  التاأمني  �صركة  عن  بالتوقيع  املفو�س  من  موقع  خطي  ت�صريح   -13

باأن كامل البيانات والوثائق املقدمة واالأوراق الثبوتية املقدمة وفقًا الأحكام هذه 

والقرارات  والتعليمات  واالأنظمة  القانون  اأحكام  املادة �صحيحة ومن�صجمة مع 

ال�صادرة مبقت�صى اأي منها.

وفقًا  املقدمة  الوثائق  عن  العربية  باللغة  وم�صدقة  مرتجمة  ن�صخ  بالطلب  يرفق  ب- 

الأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة, يف حال كانت الوثائق املقدمة بلغة غري اللغة 

العربية, وذلك ح�صب مقت�صى احلال.

املادة )6(:

التمثيل �صهادة بكالوريو�س وخربة عملية  اأو مكتب  يتوافر لدى مدير املقر  اأن  ي�صرتط 

فعلية يف االأمور املرتبطة بالتاأمني ال تقل عن ثالث �صنوات.

)ن�ص(

تعليمات رقم )2( ل�شنة 2008

تعليمات ترخي�ص �شركة �لتاأمني �لأجنبية غري �لعاملة يف �ململكة ومر�قبة �أعمالها

)�شركة �ملقر/ مكتب �لتمثيل(

�شادرة عن جمل�ص �إد�رة هيئة �لتاأمني مبقت�شى �أحكام �لفقرة )ب(

من �ملادة )108( من قانون تنظيم �أعمال �لتاأمني رقم )33( ل�شنة 1999 وتعديالته
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املادة )7(:

اأ- يبلغ املدير العام �صركة التاأمني االأجنبية االأم اإما با�صتكمال الطلب جلميع البيانات 

بوجود  اأو  التعليمات  هذه  من   )5( املادة  الأحكام  وفقًا  املقدمة  الثبوتية  واالأوراق 

نق�س فيها وذلك خالل مدة ال تتجاوز �صهر من تاريخ تقدمي الطلب.

النق�س  هذا  ا�صتكمال  االأم  االأجنبية  التاأمني  �صركة  فعلى  نق�س,  وجود  حال  يف  ب- 

خالل مدة ال تتجاوز �صهرين من تاريخ تبليغها بذلك, وبعك�س ذلك يعترب الطلب 

ملغى حكمًا وال يجوز لها تقدمي طلب اآخر قبل م�صي ثالثة اأ�صهر على تاريخ اإلغاء 

الطلب.

املادة )8(:

اأ- يف حال ا�صتكمال الطلب جلميع املتطلبات والبيانات والوثائق املن�صو�س عليها يف 

املادة )5( من هذه التعليمات, ي�صدر املدير العام قراره باملوافقة امل�صبقة اأو بعدم 

املوافقة على منح الرتخي�س خالل مدة ال تتجاوز خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ 

والبيانات  املتطلبات  جلميع  الطلب  با�صتكمال  االأم  االأجنبية  التاأمني  �صركة  تبليغ 

والوثائق, على اأن يكون قرار املدير العام يف حال عدم املوافقة معلاًل.

جميع  ا�صتيفاء  يتم  مل  اإذا  ملغاة  الطلب  على  امل�صبقة  العام  املدير  موافقة  تعترب  ب- 

املتطلبات الواردة يف املادة )9( من هذه التعليمات خالل �صهرين من تاريخ منح 

املوافقة امل�صبقة.

املادة )9(:

يف حال موافقة املدير العام امل�صبقة على طلب الرتخي�س وفقًا الأحكام املادة )8( من 

الثبوتية  البيانات والوثائق  التاأمني االأجنبية االأم بتقدمي  التعليمات, تلتزم �صركة  هذه 

التالية:-

اإجراءات تاأ�صي�س �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف  اأ- ما يثبت ا�صتكمال جميع 

اململكة وت�صجيلها لدى اجلهات املخت�صة يف اململكة, وفق مقت�صى احلال.

ب- ما يثبت وجود مقر فعلي للمقر اأو ملكتب التمثيل.

ج- �صورة م�صدقة عن الوثيقة الر�صمية التي تعني �صركة التاأمني االأجنبية االأم مبوجبها 

مديرًا للمقر اأو ملكتب التمثيل وتبني املهام وال�صالحيات املمنوحة له.

د- ك�صف يبني اأ�صماء وجن�صيات وعدد موظفي املقر اأو مكتب التمثيل, مع بيان مبوؤهالت 

االأ�صخا�س الذين تطلب الهيئة االإطالع على موؤهالتهم.

ه�- اأي متطلبات اأو بيانات اأو اأوراق ثبوتية اأو معلومات اأخرى يطلبها املدير العام.

الفقرات  عليها يف  املن�صو�س  الثبوتية  والوثائق  البيانات  كامل  باأن  ت�صريح خطي  و- 

)اأ-ه�( من هذه املادة �صحيحة.

ز- ما يثبت دفع الر�صوم والبدالت املقررة قانونًا.

املادة )10(:

يف حال ا�صتكمال كافة املتطلبات الواردة يف املادة )9( من هذه التعليمات ي�صدر 

املدير العام بناء على تن�صيب مدير املديرية املعنية قرارًا مبنح الرتخي�س ويتم قيد 

�صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة يف ال�صجل اخلا�س املعد لهذه الغاية 

لدى الهيئة.

املادة )11(:

تكون مدة الرتخي�س �صنة واحدة تبداأ يف اليوم االأول من �صهر كانون الثاين وتنتهي 

املوافقة  �صدور  ويف حال  �صنة,  كل  من  االأول  كانون  �صهر  من  والثالثني  احلادي  يف 

على الرتخي�س خالل ال�صنة تبداأ مدة الرتخي�س من تاريخ منحه وتنتهي يف نهاية 

ال�صنة ذاتها.

املادة )12(:

اإذا مل تقم �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة بفتح املقر اأو مكتب التمثيل 

يف اململكة خالل مدة ال تتجاوز �صتة اأ�صهر من تاريخ تبليغها قرار املوافقة على منحها 

�صتة  به ملدة ال تزيد على  العمل  اأو متديد  اإلغاء الرتخي�س  العام  الرتخي�س, فللمدير 

اأو  اإذا مل يتم فتح املقر  اأخرى ويعترب الرتخي�س ملغى حكمًا يف جميع االأحوال  اأ�صهر 

مكتب التمثيل خالل هذه املدة.

املادة )13(:

ترخي�صها  لتجديد  طلب  تقدمي  اململكة  يف  العاملة  غري  االأجنبية  التاأمني  �صركة  على 

�صنويًا وذلك قبل خم�صة واأربعني يومًا من تاريخ انتهاء مدة ترخي�صها وفقًا لالأمنوذج 

املعد لهذه الغاية, مرفقًا به الوثائق والبيانات التالية:-

اأ- ما يثبت اأن ترخي�س اأو ت�صجيل ال�صركة االأجنبية االأم ملمار�صة اأعمال التاأمني ال زال 

�صاريًا.

ب- البيانات املالية التقديرية لل�صنة املالية التالية للمقر اأو ملكتب التمثيل.

ج- ك�صف يت�صمن ا�صم مدير املقر اأو مكتب التمثيل, واملوظفني لديه واأ�صماء االأ�صخا�س 

املفو�صني بالتوقيع عن ال�صركة االأجنبية غري العاملة يف اململكة.

د- اأي بيانات اأو وثائق طلبت من ال�صركة االأجنبية غري العاملة يف اململكة وفقًا الأحكام  

القانون اأو االأنظمة اأو التعليمات اأو القرارات ال�صادرة مبقت�صى اأي منها ومل تقم 

ال�صركة االأجنبية غري العاملة يف اململكة بتقدميها خالل ال�صنة.

الفقرة  هذه  الأحكام  وفقًا  املقدمة  والوثائق  البيانات  كامل  باأن  خطي  ت�صريح  ه�- 

�سحيحة.

و- اأي متطلبات اأو بيانات اأو اأوراق ثبوتية اأو معلومات اأخرى يطلبها املدير العام.

ز- ما يثبت دفع البدالت املقررة قانونًا.

املادة )14(:

اأ- يف حال وجود نق�س يف املتطلبات والبيانات واالأوراق الثبوتية الواجب تقدميها وفقًا 

الأحكام املادة )13( من هذه التعليمات, يبلغ املدير العام �صركة التاأمني االأجنبية 

غري العاملة يف اململكة بهذا النق�س وذلك خالل مدة ال تتجاوز ع�صرة اأيام عمل من 

تاريخ تقدمي الطلب, وعلى �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة ا�صتكمال 

هذا النق�س خالل مدة ال تتجاوز خم�صة ع�صر يومًا عمل من تاريخ تبليغها بذلك.

ب- يف�صل املدير العام يف طلب جتديد الرتخي�س خالل مدة ال تتجاوز خم�صة ع�صر 

الثبوتية  واالأوراق  والبيانات  املتطلبات  كافة  الطلب  ا�صتكمال  تاريخ  يومًا عمل من 

املطلوبة مبوجب هذه املادة.

املادة )15(:

يرتتب على �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة التي ح�صلت على ترخي�س 

مبقت�صى اأحكام هذه التعليمات والقرارات ال�صادرة مبقت�صاها, ما يلي:-

اأ- اإعالم املدير العام عن كل مما يلي:-

1- اأي تغيري اأو تعديل يطراأ على اأي من البيانات واملعلومات واالأوراق الثبوتية التي 

اأيام عمل من  منحت الرتخي�س مبقت�صاها وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 

تاريخ حدوث التغيري اأو التعديل.

2- �صغور مركز مدير املقر اأو مكتب التمثيل خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اأيام عمل 

من تاريخ �صغوره مع بيان اأ�صبابه واإرفاق كافة االأوراق والوثائق املتعلقة بذلك, 

وعليها ملء املركز ال�صاغر خالل ثالثني يومًا من تاريخ ال�صغور مع مراعاة اأخذ 

موافقة املدير العام على اال�صم املقرتح لهذا املركز وحتقيقه لل�صروط الواردة 

يف املادة )31( من القانون واملادة )6( من هذه التعليمات.

  ب- تزويد الهيئة بالتقرير ال�صنوي لل�صركة االأم مت�صمنًا البيانات املالية خالل مدة ال 

تتجاوز �صهرين من تاريخ اإ�صداره.
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املادة )16(:

للمدير العام اأن يطلب من �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة يف اأي وقت اأي 

معلومات اأو بيانات اأو اإح�صاءات اأو تقارير تتعلق باأعمالها واأوجه ن�صاطها امل�صموح لها 

مبمار�صته يف اململكة وفقًا الأحكام الفقرة )ب( من املادة )4( من هذه التعليمات وعلى 

تتجاوز خم�صة  ال  تقدميها خالل مدة  اململكة  العاملة يف  االأجنبية غري  التاأمني  �صركة 

ع�صر يومًا من تاريخ تبليغها الطلب.

املادة )17(:

اأ- يتوىل مدير املقر اأو مكتب التمثيل ل�صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة 

القيام باملهام وامل�صوؤوليات الالزمة الإدارة املقر اأو مكتب التمثيل وله يف �صبيل ذلك 

القيام مبا يلي:-

1- متثيل �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة و�صركة التاأمني االأجنبية 

الر�صمية  املخت�صة واجلهات  املحاكم  واأمام  الهيئة  لدى  واأي من فروعها  االأم 

وغري الر�صمية فيما يتعلق باأعمال اإدارة املقر اأو مكتب التمثيل.

من  )ب(  الفقرة  يف  عليها  املن�صو�س  واالإجراءات  االأعمال  بكافة  القيام   -2

االأوراق  التوقيع على  النا�صئة عنها وله  التعليمات واالأمور  املادة )4( من هذه 

وامل�صتندات املتعلقة بها.

3- تبلغ االإنذارات واالإ�صعارات واملرا�صالت املوجهة لل�صركة االأجنبية غري العاملة 

مبا يف ذلك االإ�صعارات واالإخطارات واالأوراق الق�صائية.

   ب- يعترب مدير املقر اأو مكتب التمثيل ممثاًل عن �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة 

يف اململكة   ويكون م�صوؤواًل ب�صورة كاملة عن جميع االإجراءات واالأعمال التي يقوم 

بها املقر اأو مكتب التمثيل اأو التي يحق له القيام بها اأو عن االأمور النا�صئة عنها.

املادة )18(:

اأ- اإذا توافرت لدى املدير العام معلومات وافية تدل على اأي مما يلي:- 

اأو  القانون  اأحكام  خالفت  اململكة  يف  العاملة  غري  االأجنبية  التاأمني  �صركة  اأن   -1

الت�صريعات  اأو  اأي منها  ال�صادرة مبقت�صى  القرارات  اأو  التعليمات  اأو  االأنظمة 

النافذة ذات العالقة بعملها.

2- اأن �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة فقدت اأيًا من ال�صروط التي مت 

ترخي�صها مبوجبها اأو اإذا تبني عدم �صحة اأي من البيانات اأو االأوراق الثبوتية 

املقدمة منها.

اململكة مل تقم بتجديد ترخي�صها  العاملة يف  االأجنبية غري  التاأمني  اأن �صركة   -3

وفقًا الأحكام املادة )13( من هذه التعليمات وما زالت متار�س اأعمالها.

ب- للمدير العام اتخاذ اأي من االإجراءات التالية اإذا تبني له �صحة اأي من املعلومات 

الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة :-

اإجراءات  اتخاذ  اململكة  يف  العاملة  غري  االأجنبية  التاأمني  �صركة  من  الطلب   -1  

حمددة لت�صويب اأو�صاعها خالل املدة التي يحددها لذلك.

اأي عمل من  2- منع �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة من ممار�صة 

التعليمات  هذه  اأحكام  مبقت�صى  اململكة  يف  بها  القيام  لها  يحق  التي  االأعمال 

اأو �صرط على ممار�صتها  قيد  اأي  اأو فر�س  ال�صادرة مبقت�صاها,  القرارات  اأو 

لذلك العمل.

3- وقف ترخي�س �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة للمدة التي يحددها 

املدير العام, وله الطلب منها اتخاذ اإجراءات حمددة لت�صويب اأو�صاعها.

4- اإلغاء ترخي�س �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة.

ج- يلغى ترخي�س �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة بقرار من املدير العام 

يف حال ممار�صتها اأي عمل اأو ن�صاط يتعلق باأعمال التاأمني داخل اململكة.

د- اإذا اأ�صدر املدير العام قرارًا باإلغاء ترخي�س �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة 

يف اململكة فال يجوز لها التقدم بطلب ترخي�س جديد لها قبل م�صي ثالث �صنوات 

من تاريخ �صدور قرار اإلغاء الرتخي�س اإذا كان �صبب االإلغاء ناجتًا عن خطاأ ج�صيم 

وذلك وفقًا لتقدير املدير العام.

املادة )19(:

على �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة التي ترغب باإلغاء ترخي�صها, اإخطار 

املدير العام بذلك مبوجب طلب تقدمه للهيئة قبل ثالثة اأ�صهر �صابقة على التاريخ الذي 

ترغب فيه باإلغاء ترخي�صها, وتعترب م�صوؤوليات و�صالحيات �صركة التاأمني االأجنبية غري 

العاملة يف اململكة ومدير املقر ومكتب التمثيل قائمة اإىل اأن ي�صدر املدير العام قراره 

باملوافقة على االإلغاء.

املادة )20(:

للمدير العام تكليف موظف اأو اأكرث من موظفي الهيئة اأو تعيني جهة خارجية للتدقيق 

العاملة  االأجنبية غري  التاأمني  �صركة  اأي من دفاتر  اأوقات منا�صبة يف  التفتي�س ويف  اأو 

يف اململكة اأو �صجالتها, وعلى �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة اأن ت�صع 

كامل,  ب�صكل  باأعمالهم  القيام  لتمكينهم من  والتعاون معهم  ت�صرفهم  اأيًا منها حتت 

وتتحمل �صركة التاأمني االأجنبية غري العاملة يف اململكة االأجور التي يحددها املدير العام 

لهذه اجلهة اخلارجية, اإال اإذا ارتاأى املدير العام غري ذلك.

املادة )21(:

يف  العاملة  غري  االأجنبية  التاأمني  اإعادة  �صركة  على  التعليمات  هذه  اأحكام  ت�صري  اأ- 

اأحكام هذه  اأو مكتب متثيل لها يف اململكة مبقت�صى  التي ترغب بفتح مقر  اململكة 

التعليمات والقرارات ال�صادرة مبقت�صاها.

العاملة  غري  االأجنبية  ال�صركة  على  انطباقها  بقدر  التعليمات  هذه  اأحكام  ت�صري  ب- 

ترغب  التي  االعتباريني  التاأمينية  اخلدمات  مقدمي  من  باأي  اخلا�صة  اململكة  يف 

بفتح مقر اأو مكتب متثيل لها يف اململكة مبقت�صى اأحكام هذه التعليمات والقرارات 

ال�صادرة مبقت�صاها.

املادة )22(:

اأ- على كل �صركة تاأمني اأجنبية غري عاملة يف اململكة متار�س اأعمالها عند نفاذ اأحكام 

هذه التعليمات من خالل مقر اأو مكتب متثيل تابع لها توفيق اأو�صاعها وفقًا الأحكام 

ال�صادرة مبقت�صاها وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة  والقرارات  التعليمات  هذه 

اأ�صهر من تاريخ نفاذ اأحكام هذه التعليمات واإال اعترب ترخي�صها ملغى حكمًا ويحظر 

عليها اال�صتمرار يف ممار�صة اأعمالها وذلك حتت طائلة امل�صوؤولية القانونية.            

اإذا اقت�صت  اأ�صهر  ب- للمدير العام متديد فرتة توفيق االأو�صاع ملدة ال تتجاوز ثالثة 

ال�صرورة ذلك.

املادة )23(:

ملدير  التعليمات  هذه  يف  عليها  املن�صو�س  �صالحياته  من  اأي  تفوي�س  العام  للمدير 

املديرية املعني يف الهيئة على اأن يكون التفوي�س خطيًا وحمددًا.

املادة )24(:

ي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه التعليمات.

* ن�شرت يف اجلريدة الر�شمية العدد 4912 يف 2008/6/16.
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كو�رث عام 2008 تكلف �شركات �لتاأمني نحو 53 مليار دولر*

عدد ال�صحاياعددهااحل�����دث
اخل�صائر املوؤمنة 

)مليون دولر(

ن�صبةاخل�صائر املوؤمنة 

من اإجمايل اخل�صائر

85.1%13723484244692الكوارث  الطبيعية

الكوارث التي �صببها ب�صر

	 احلرائق الكبرية واالإنفجارات
	 ال�سناعية, امل�ستودعات

	 النفط والغاز
	 املخازن

	 مباين اأخرى
	 حرائق اأخرى واإنفجارات

174

45

24

8

1

10

2

5618

454

159

100

40

126

29

7812

5255

2146

1605

1086

418

%14.9

%10

1.4%17496758الكوارث اجلوية والف�صائية

1%411598548كوارث ال�صفن

0%__6166كوارث القطارات

1%15686476حوادث مناجم التعدين

0%__6204حتطم ج�صور وتهدم مباين

1.5%442014775حوادث متفرقة

100%31124046052504املجموع

)1( ي�شمل الوفي�ت واملفقودين.

)2( ي�شمل املمتلك�ت وخ�ش�ئر توقف العم�ل ب��شتثن�ء اخل�ش�ئر الن�جتة عن امل�شوؤولية وت�أمين�ت احلي�ة.

* امل�شدر جملة �شيجم� العدد )2( لع�م 2009 ال�ش�درة عن �شركة �شوي�شري لإع�دة الت�أمني.

�أ�شو�أ �لكو�رث كلفة على �شركات �لتاأمني عام 2008

البلدعدد ال�صحايا (1)
اخل�صائر املوؤمنة (2)

)مليون دولر(
احلدث عام 2008 

391

جزر  املك�صيك,  االمريكية,  املتحدة  الواليات 

الكاريبي, خليج املك�صيك وهاييتي

32290

واأعا�صري  في�صانات  و  وبرد  وري��اح  اع�صار 

واأمطار غزيرة وبرد وعوا�صف رعدية وثلج 

واإنزالقات طينية وحرائق واإنفجارات غاز

19

بلجيكا,  امل��ان��ي��ا,  وت�صيكو�صلوفاكيا,  النم�صا 

بريطانيا وفرن�صا

2294

برد,  رع��دي��ة,  وعوا�صف  وري���اح,  عوا�صف 

في�صانات وانزالقات ار�صية

عوا�صف ثلجية وامطار متجمدة1300ال�سني130

في�صانات ب�صبب االمطار الغزيرة550ا�صرتاليا-



)وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االإثم والعدوان(

�ضركـة التاأمـني االإ�ضالميـة م.ع.م

اأول �ضركة تاأمني اإ�ضالمية يف االأردن 

1996م  1416 هـ   تاأ�ضي�ضها عام  ابتداًء من  املتعاملني معها  العرفان جلميع  ال�ضكر ، ووافر االمتنان ، وعظيم  تتقدم بجزيل 

وتقّدُر دعمكم وموؤازرتكم لها خالل م�ضريتها طوال ال�ضنوات املا�ضية من عمرها املديد اإن �ضاء اهلل. 

وتعاهد اهلل ثم تعاهد كلَّ من دعم ويدعم م�ضرية االقت�ضاد االإ�ضالمي عامة وم�ضرية التاأمني االإ�ضالمي خا�ضة باأن حتافظ على التزامها 

باأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية يف جميع اأعمالها ، واأن تبقى يف خدمة عمالئها على الوجه االأكمل ومبا ير�ضي  اهلل تبارك وتعاىل. 

وهي االآن ، مبا لديها من طاقات وخربات ب�ضرية متخ�ض�ضة، تقوم بتوفري كافة االحتياجات التاأمينية جلميع القطاعات، وفقًا 

الأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية ومنها :-  

* تاأمني ال�ضيارات 
تاأمني نفقات العالج الطبي  *
تاأمني �ضمان خيانة االأمانة   *

* التاأمني امل�ضريف ال�ضامل 
تاأمني اإ�ضابات العمل  *

تاأمني احلوادث ال�ضخ�ضية   *
تاأمني امل�ضوؤولية املدنية   *

*  تاأمني التكافل االجتماعي "احلياة"
تاأمني اأخطار النقل البحري واجلوي والربي  *

تاأمني اأخطار احلريق وال�ضرقة    *
التاأمني املنزيل ال�ضامل  *

تاأمني اأخطار مقاويل االإن�ضاءات والرتكيب  *
تاأمني معدات واآليات املقاولني  *

تاأمني النقود املحفوظة واملنقولة   *

متمنني للجميع دوام ال�ضحة والتقدم واالزدهار راجني اهلل تبارك وتعاىل اأن تبقى ال�ضركة دائمًا عند ح�ضن ظن اجلميع

واهلل ويل التوفيق

******************

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال على هاتف رقم 5620151 اأو مراجعة مكاتب �ضركة التاأمني االإ�ضالمية

االإدارة العامة : �ضارع و�ضفي التل ) اجلاردنز( بجانب م�ضجد الطباع – هاتف 5620151 – فاك�ش 5621414                              

�ش.ب 941000 – عمان 11194

فرع الوحدات : هاتف : 4755994 – فاك�ش : 4741808 / فرع ماركا تلفاك�ش : 4881200 

فرع اربد : هاتف : 7254161 –02 – تلفاك�ش : 02-7254162 

 فرع ال�ضلط : تلفاك�ش : 3500096 – 05

اثنتا ع�ضرة �ضنة 

من الريادة والعطاء يف خدمة االقت�ضاد االإ�ضالمي 

غايتنا" والتكافل  ر�ضالتنا  "التعاون 
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ن�شاطات االحتاد

العدد الأول/ اآذار/ 2009

االحت���اد  م��ن  با�صت�صافة 

العربية  ال��راب��ط��ة  ع��ق��دت 

التاأمني اجتماعها  لقوانني 

االحت���������اد  مب���ق���ر  االأول 

التاأمني  ل�ص�رك�ات  االأردين 

ب��ال��ع��ا���ص��م��ة االأردن���ي���ة – 

ي��وم االثني�ن  ع�مان وذلك 

امل�واف��ق 23/�صباط/2009 

ال�����������ص����ادة  ب���ح��������ص������ور 

رئي�س  ب�صي�صو  اأ���ص��������رف 

االأردين  االحت��اد  رئي�س  احل�صني  العبد  نزيه  وجمال  للتاأمني  العربي  العام  االحت��اد 

ل�صركات التاأمني وح�صور )28( ع�صوًا يف الرابطة ميثلون )14( دولة عربية اإ�صافة 

اىل ممثل االأمانة العامة لالحتاد العربي للتاأمني ال�صيد عبد اخلالق روؤوف خليل – 

الهيئة  االأ�صا�صي وت�صكيل  النظام  للرابطة اقرار  االأول  العام وبحث االجتماع  االأمني 

االإدارية وحتديد معامل اخلطة امل�صتقبلية.

حتقيق طموحات اأ�سواق التاأمني العربية

تنطلق الرابطة يف اأهدافها نحو تعزيز العمل العربي امل�صرتك, ويربز دورها يف 

ظل االزمة االقت�صادية العاملية ودور ت�صريعات القوانني يف حتقيق احللم العربي 

امل�صرعني و�صركات  التوا�صل بني  واأهمية  باأن تكون هناك �صوق عربية م�صرتكة 

التاأمني, ولتحقيق ذلك حدد النظام االأ�صا�صي للرابطة اأهدافها لت�صمل:-

التاأمني  الأعمال  القانونية  باجلوانب  املتعلقة  االأبحاث  واإعداد  الدرا�صات  اإجراء 

مع  التعاون  التاأمني,  لقوانني  الدولية  اجلمعية  اىل  االن�صمام  التاأمني,  واإع��ادة 

بالتاأمينات االلزامية عن حوادث  املتعلقة  بالدرا�صات  املماثلة, اهتمام  اجلهات 

االلزامي  ال�صحي  والتاأمني  العمل  حوادث  مواجهة  يف  العمال  وتاأمني  املركبات 

والتاأمني من امل�صوؤولية املهنية, ابداء امل�صورة القانونية الأ�صواق التاأمني العربية, 

االأطراف  فيها  يكون  والتي  التاأمني  واإع��ادة  التاأمني  ميدان  يف  املنازعات  حل 

منتمني لبلدين اأو اأكرث بناء على طلب االأطراف ذات العالقة, التعاون مع مراكز 

التحكيم االقليمية مع ال�صعي م�صتقباًل الن�صاء مراكز حتكيم خا�صة بالنزاعات 

بني �صركات التاأمني االأع�صاء يف االحتاد.

ت�سكيل الدورة الأوىل لهيئة الرابطة

ومن�سب نائب الرئي�س ملمثل الأردن

تتاألف اأجهزة الرابطة وفقًا لنظامها االأ�صا�صي من ثالثة كيانات هي: اجلمعية 

الرابطة  واأمانة  العربية  الدول  يف  واملنت�صبني  االأع�صاء  جميع  وت�صم  العمومية 

االإدارية  الهيئة  اىل  ا�صافة  للتاأمني  العربي  لالحتاد  العامة  االأمانة  بها  واملعني 

الهيئة  ت�صكيل  االإطار مت  اأع�صاء اجلمعية, ويف هذا  بني  املنتخبني من  للرابطة 

يف االجتماع االأول للرابطة يف دورتها االأوىل ملدة ثالث �صنوات حيث مت ت�صمية 

رئي�صها ليكون د. م�صطفى رجب )اأبو ظبي - دولة االمارات العربية( وانتخاب 

ممثل االحتاد االأردين ل�صوق التاأمني االأ�صتاذ �صلمان الطراونة )االأردن( ملن�صب 

نائب الرئي�س وثالثة اأع�صاء ممثلني عن ال�صودان و�صوريا ولبنان.

واختتم اجتماع الرابطة بعد حتديد مكان االجتماع القادم ليكون يف اأبو ظبي.

خالل اجتم�عه� الأول يف عم�ن

الرابطة العربية لقوانني الت�أمني تقر نظ�مه� الأ�ص��صي وت�صكل هيئته� الإدارية
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ا�صت�صاف �صوق التاأمني االأردين االجتماع 44 للجنة 

التنفيذية لالحتاد العام العربي للتاأمني يف عمان– 

اململكة االأردنية الها�صمية يف 2009/2/22, بح�صور 

ممثل  ب�صي�صو  عدنان  اأ�صرف  ال�صيد  اللجنة  رئي�س 

�صوق التاأمني البحرينية رئي�س االحتاد العام العربي 

االحتاد  رئي�س  احل�صني  العبد  نزيه  جمال  وال�صيد 

االأردين ل�صركات التاأمني ممثل �صوق التاأمني االأردين 

واع�صاء  للتاأمني  العربي  ال��ع��ام  االحت���اد  مبجل�س 

�صوريا  يف  التاأمني  اأ�صواق  ممثلي  التنفيذية  اللجنة 

اخلالق  عبد  ال�صيد  وح�صور  وم�صر  ولبنان  وتون�س 

روؤوف اأمني عام االحتاد العربي للتاأمني.

وجاءت دعوة اللجنة التنفيذية لعقد اجتماعها يف 

عمان يف اطار االجتماعات الدورية التي تعقدها 

العربية  االأ�صواق  اأحد  ت�صت�صيفها  والتي  اللجنة 

للتاأمني  العربي  العام  االحت��اد  ���ص��وؤون  ملناق�صة 

التي  اجل��وان��ب  خمتلف  يف  ال�صنوية  واجن��ازات��ه 

ال�صوؤون  لبحث  اللجنة  اأعمال  على جدول  تطرح 

االداري���ة  وال�����ص��وؤون  والفنية  والثقافية  املالية 

لالحتاد العربي.

اجناز املرحلة التح�سريية 

ملوؤمتر GAIF - الأردن

والع�صرون  الثامن  العام  املوؤمتر  ترتيبات  اط��ار  يف 

لالحتاد العام العربي للتاأمني القادم املقرر انعقاده 

مت  م��ا  على  اللجنة  اطلعت   2010 ع��ام  االأردن  يف 

اجنازه من خطوات لتنظيم املوؤمتر والتقرير املقدم 

التنظيمية  اللجنة  رئي�س  احل�صني  جمال  ال�صيد  من 

العليا للموؤمتر حول ترتيبات املوؤمتر من حيث: اإقامة 

ل�صاحب  ال�صامية  امللكية  الرعاية  حت��ت  امل��وؤمت��ر 

ابن احل�صني حفظه  الثاين  امللك عبد اهلل  اجلاللة 

املوؤمتر  انعقاد  وموعد  املوؤمتر  �صعار  وحتديد  اهلل 

ليكون 17-19 مايو )اأيار( 2010 يف العا�صمة عمان 

واقرتاح ر�صوم اال�صرتاك.

اللجنة الأردنية – العربية العلي� تعر�ض على

 تنفيذية الحت�د العربي ترتيب�ت تنظيم م�ؤمتر  GAIF 28 يف الأردن 2010

العليا  التنظيمية  اللجنة  تقدم  ان  على  االتفاق  ومت 

القادم  العربي  االحت��اد  جمل�س  اىل  تقريرًا  للموؤمتر 

يعر�س كافة  االأردن  يعقد يف  الذي  الثاين  ت�صرين  يف 

االأمانة  مع  بالتن�صيق  املتخذة  واالج��راءات  الرتتيبات 

العامة لالحتاد العام العربي للتاأمني.

التاأمني  ل�صوق  تقديرها  ع��ن  اللجنة  اأع��رب��ت  وق��د 

التاأمني  ل�صركات  االأردين  باالحتاد  ممثاًل  االأردين 

ير�صي  ال��ذي  بال�صكل  امل��وؤمت��ر  اخ���راج  م��ن  وثقتها 

وذلك  العربية  واالأ�صواق  االأردين  ال�صوق  طموحات 

املتوا�صل بني كل من االحتادين  والتن�صيق  بالتعاون 

العام العربي للتاأمني واالأردين ل�صركات التاأمني.
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وك�����وك�����ب�����ن�����ا ال�����������������دريُّ ي����ع����ل����و ������ص�����م�����ان�����ا وي�����ح�����م�����ي ِح����م����ان����ا

ال�����������دروْب ��������ْوُء  و���������صَ  .. ال�����ع�����ق�����وْل  ن���������وُر  امل������ح������ب������وْب   م���ل���ي���ك���ن���ا 

اأق���������������ول.. احل�������������ص������نْي  اب����������ن  اهلل  ع�����ب�����د  احل�������������ص������نْي  اأب�������������و 

ب����ص�����م ال���ل����ه

���������������ص��������������ل��������������ْم.. وب��������ع��������ْد
ُ
وب�����������������ص��������الم��������ه ع��������ل��������ي��������ك��������م.. اأ

�������ص������ي������وف������ًا.. واأ�����������ص����������ق����������اْء.. واأه����������������ُل ب��������ي��������ٍت.. اأِح��������ب��������اْء

َج��������َم��������ْع��������ت��������ُك��������ْم.. ه�����������ذه ال�������ل�������ي�������ل�������ْة.. م�������ب�������ارك�������ًة ِب������ك������ْم

اأ�������ص������ح������اَب دول����������������ٍة.. وم��������ع��������ايل.. وع�������ط�������وف�������ٍة.. و������ص�����ع�����ادْة

واإن���������ن���������ي مَل�������������ْزه�������������ٌو.. واأن���������������ا ت�������اأم�������ي�������ن�������ٌي.. ب�����زم�����الئ�����ْي

روؤ��������������ص�������������اَء.. وم������������������������دراْء.. م�����������ص�����ت�����ث�����م�����ري�����َن.. وك���������������وادْر

امل������خ������اط������ْر يف  االأب���������������ع���������������ْد..  امل���������������دى  ال��������ق��������اط��������ع��������نَي.. 

املُ�����َخ�����اَط�����رة ع����ل����ى  االق���������ت���������داْر..  روَح  امل�������������اِل..  يف  ال�����ب�����اث�����نَي 

وامل����������������������������������������وؤام����������������������������������������ن����������������������������������������وُه.. ِم������������ن������������ه������������ا

راأُي�������ه�������ا ِل�������ِرْف�������َع�������ِت�������ك�������ْم..  اإْن������������َف������������َرَج  ال������ع������ي������ن������نْي..  واإْذ 

ف�����������اإن�����������ه�����������ا.. ل����������ت����������ت����������ح����������َدْد.. ب���������������������ِه.. ل�����������الح�����������رتاْم

واإن������������ن������������ي.. َل����������ف����������ي.. ب��������ه��������اِء ح�����������������ص��������وِرك��������ْم.. َل�����������ذوو

ح�����ظٍّ .. ع���ظ����ي���ْم

حـفـل عــ�ســاء

ل�رشكات  الأردين  الحتاد  رئي�س  اأقام 

حفل  احل�سني  جمال  ال�سيد  التاأمني 

 )Four Seasons( ع�ساء يف فندق

التنفيذية  اللجنة  لأع�����س��اء  تكرمياً 

لالحتاد العام العربي للتاأمني �للر�ؤ�ساء 

الأردين  الحت��اد  �لأع�ساء  ال�سابقني 

من الر�ؤ�ساء �املدراء العامني ل�رشكات 

التاأمني �لعدد من كبار امل�س�ؤ�لني يف الد�لة.

االأردن  ب�صيوف  ترحيبية  كلمة  باملنا�صبة  احل�صني  جمال  ال�صيد  األقى  وقد 

واملدعوين قال فيها:-
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 كيف تقيمون نتائج اأعمال ال�ضركة للعام 2008 واالأرباح الت�ضغيلية والفنية وما هي توقعاتكم امل�ضتقبلية؟

 يف ظل موؤ�ضرات انخفا�ش احلوادث املرورية يف االأردن. كيف تقيمون نتائج اأعمال تاأمني املركبات عمومًا والتاأمني االإلزامي على وجه 

اخل�ضو�ش يف �ضوء اخل�ضائر التي واجهها عدد كبري من ال�ضركات يف عام 2007؟

 كيف ترون تاأثري االأزمة املالية على �ضناعة التاأمني عمومًا وعلى التاأمني يف االأردن وتداعيات هذه االأزمة على املدى القريب والبعيد.

 هل فر�ضت على �ضركتكم �ضيا�ضات و�ضروط جديدة عند جتديد اإتفاقيات االإعادة يف ظل االأزمة املالية وتداعياتها على �ضركات االإعادة العاملية؟

 هل ت�ضكل تداعيات االأزمة املالية فر�ضة حقيقية ل�ضركات االإعادة العربية لتو�ضيع دورها يف اأ�ضواق التاأمني العربية؟

 ما هو اأثر ت�ضريعات االإ�ضتثمار ال�ضادرة عن هيئة التاأمني على ال�ضيا�ضة االإ�ضتثمارية لل�ضركة وعوائد االإ�ضتثمار لعام 2008؟

وفيما يلي ن�ش احلوار:-

ً ن�سعى لن�سـر التاأمني اال�سالمي دوليا

نتائج ممتازة وهلل احلمد   2008 االإ�صالمية عام  التاأمني  �صركة   حققت 

دينار  مليون   12.5 بلغت  املكتتبة حيث  االأق�صاط  الزيادة يف  وذلك من خالل 

مقابل -/10 مليون دينار خالل عام 2007, ومن خالل ت�صافر جهود الدوائر 

�صركة  اأرباح  �صايف  بلغ  فقد  اال�صتثمار  يف  الر�صيدة  وال�صيا�صة  لل�صركة  الفنية 

دينار  مليون   1.1 مقابل  دينار  مليون   7.5 ال�صريبة  قبل  االإ�صالمة  التاأمني 

باإذن  املوفقة  خطواتها  يف  م�صتمرة  االإ�صالمية  التاأمني  �صركة  وان   2007 عام 

اهلل تعاىل لن�صر فكر التاأمني االإ�صالمي حمليًا ودوليًا وتو�صيع قاعدة املتعاملني 

التطورات  ملواكبة  لكوادرها  وتاأهيل  تدريب  من  يلزم  ما  اإجراء  مع  معها, 

وامل�صتجدات يف قطاع التاأمني وتقدمي اأف�صل اخلدمات التاأمينية للمتعاملني مع 

�صركة التاأمني االإ�صالمية.

خ�سائر يف التاأمني االلزامي

قد   2008 للعام  االإ�صالمية  التاأمني  �صركة  االإلزامي يف  التاأمني  نتائج  اإن   

حققت خ�صائر نتيجة للزيادة يف مبالغ املطالبات االإلزامي املدفوعة والتي بلغت 

 ,2007 عام  خالل  دينار  األف   695 بلغت  خ�صائر  مع  مقارنة  دينار  مليون   1.2

االإجراءات واخلطوات من  يلزم من  ما  اتخاذ   2009 العام  يكون يف  اأن  ونرجو 

االأجهزة املعنية للتخفيف من عدد حوادث املركبات وحدتها والذي �صوف ينعك�س 

واالقت�صاد  االأردين  املواطن  وم�صلحة  واملمتلكات  االأرواح  حماية  على  اإيجابًا 

الوطني ب�صكل عام. 

ال تاأثري لالأزمة املالية على التاأمني اال�سالمي

 اأنه ح�صب راأينا وما ت�صري اإليه البيانات التي مت االإطالع عليها, باأن االأزمة 

املالية التي ح�صلت عام 2008 �صوف يكون لها تاأثري على �صركات التاأمني التي 

اأحمد �شب�غ - مدير ع�م �شركة الت�أمني الإ�شالمية

حققنا اأق�صاط 12.5 مليون و�صايف الربح 7.5 مليون دينار

االأزمة املالية مل توؤثر على قطاع التاأمني اال�صالمي

يف حديث خا�ش »لر�ضالة التاأمني« مع عدد من قادة �ضوق التاأمني االأردين اأظهرت نتائجه ان �ضركات التاأمني االأردنية جنحت يف تطوير 

حمفظتها االجمالية من االأق�ضاط ولكافة فروع التاأمني وحققت نتائج و�ضفت باملتميزة خالل عام 2008 و�ضجلت اأغلب ال�ضركات نتائج 

متقدمة يف االأرباح الفنية، من جانب ثاٍن واجهت معظمها خ�ضائر يف نتائج التاأمني االلزامي يف ظل ارتفاع عدد احلوادث واملطالبات 

ودعت هذه ال�ضركات اىل ايجاد حلول منا�ضبة ملعاجلة خ�ضائرها يف التاأمني االلزامي، اأما تاأثري االأزمة املالية العاملية فقد ظهر على تقييم 

ا�ضتثمارات عدد من ال�ضركات وانخفا�ش اأ�ضولها. ومن جانب اآخر اأجمع القادة على ان �ضركاتهم مل تواجه اأية �ضعوبات يف جتديد 

اتفاقياتها مع املعيد لعام 2009.

حماور احلديث مع قادة التاأمني تركزت على:-

�سوق الت�أمني الأردين ي�سجل »عام 2008« منو بن�سبة ٪14.2 

والأق�س�ط ت�سل اىل 333.2 مليون دين�ر
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هبوط قيمة اال�ستثمارات اأواخر 2008

 كانت النتائج الفنية الأعمال عام 2008 جيدة جدًا فقد و�صلت االأرباح الناجتة 

اأما  للعام 2007  مع 1.962.875  مقارنة  دينار  التاأمني 3.753.332  اأعمال  عن 

اأرباح اال�صتثمار فقد و�صلت 3.272.590 دينارًا اال ان تقييم ا�صتثمارات ال�سركة يف 

ال�صوق املايل بتاريخ 2008/12/31 كان له تاأثري �صلبي على جممل النتائج. علمًا باأن 

هبوط قيمة تلك اال�صتثمارات مل تتحقق فعليًا, بل �صتعود على ال�سركة ربحًا عندما 

تعود االأ�صواق اىل و�صعها الطبيعي.

ال نركز على اأعمال االلزامي

باختالف  الأخرى  �صركة  من  اإجمايل  ب�صكل  ال�سيارات  تاأمني  نتائج  تختلف   

املركبات  من  معينة  اأنواع  على  تركيزها  ومدى  �صركة,  لكل  التاأمني  حمفظة  حمتوى 

ي�صبب  االإلزامي  التاأمني  اأن  قاطع  بوجه  ثبت  فقد  بالذات.  االإلزامي  التاأمني  على  اأو 

خ�صائر وا�صحة ل�سركات التاأمني قد تعو�صها نتائج التاأمني التكميلي, اإذا كانت لدى 

�صركتنا  نتائج  كانت  التاأمني.  من  هذا النوع  مع  التعامل  املطلوبة يف  اخلربة  ال�سركة 

االجمالية يف تاأمني ال�سيارات مربحة حيث اننا ال نركز كثريًا على التاأمني االإلزامي.

االأزمة مل توؤثر على وفاء ال�سـركات بالتزاماتها

�صركات  على قدرة  لالأزمة املالية العاملية  وا�صح  تاأثري  اأي  مل يظهر  االآن   حتى 

التاأمني يف الوفاء بالتزاماتها. كان تاأثري االأزمة على تقييم ا�صتثمارات ال�سركات مما 

االأزمة  هذه  ا�صتمرت  فاإذا  خمتلفة,  بن�صب  ال�سركات  تلك  اأ�صول  انخفا�س  اىل  اأدى 

بع�س  اأن  جند  فقد  ال�سركات,  ا�صتثمارات  تقييم  على  ال�صلبي  تاأثريها  وزاد  وتعمقت 

تلك ال�سركات ال ت�صتطيع املحافظة على هام�س املالءة املطلوب ال�صتمرارها بالعمل.

مل يفر�ض املعيد �سـروط على �سـركتنا

جتديد  عند  جديدة  �صروطًا  �صركتنا  على  االعادة  �صركات  تفر�س  مل   

مبعيدي  املبا�صرة  ال�سركات  وعالقة  االتفاقيات  نتائج  باأن  علمًا  االتفاقيات, 

تاأمينها هي التي حتكم بالعادة �صروط جتديد االتفاقيات.

 

ح�سة االإعادة العربية يف ازدياد

االأ�صواق  من  ح�صتها  تزيد  اأن  العربية  االعادة  �صركات  ا�صتطاعت  لقد   

العربية حتى قبل ح�صول االأزمة املالية االأخرية, ونعتقد باأنها �صت�صتمر يف هذا 

االجتاه م�صتقباًل بغ�س النظر عن االأزمة احلالية.

نطالب الهيئة مبهلة لتطبيق تعليمات اال�ستثمار

التاأمني,  �صركات  اأموال  ا�صتثمار  تعليمات  التاأمني  هيئة  اأ�سدرت  عندما   

تعري�صها  دون  اأو�صاعها  لتوفيق  كافية  مهلة  ال�سركات  باإعطاء  الهيئة  طالبنا 

خل�صائر مادية قد تكون كبرية وبالرغم من اأن الهيئة يف الفرتة االأوىل طماأنت 

ال�سركات اىل اأنها لن تت�سدد يف اإعطائها املهلة الالزمة, اال انها عادت وا�سرت 

تلك  من  جمموعة  وغرمت  املعطاة  الق�صرية  باملهلة  تلتزم  اأن  ال�سركات  على 

ال�سركات الأنها مل ت�صتطع االلتزام بتلك املهلة, ال زلنا نطالب باعادة النظر بتلك 

املهلة خا�صة يف االأو�صاع االقت�سادية احلالية, حيث اأن جمموعة من ال�سركات 

�صوف تلحق بها خ�صائر فعلية ال داعي لها, ملجرد االلتزام بتعليمات ميكن تاأجيل 

لل�صركات  ي�صمح  مقبول,  لو�صع  اال�صواق  تعود  حتى  الزمن  من  فرتة  تنفيذها 

بالت�صرف بتلك اال�صتثمارات دون حتقيق خ�صائر كبرية.

د. رج�ئي �شوي�ص - مدير ع�م �شركة ال�شرق الأو�شط للت�أمني

النتائج الفنية متميزة واأرباح اأعمال التاأمني 3.8 مليون دينار

ا�صتمرار تداعيات االأزمة املالية قد يوؤثر على هام�ش املالءة لل�صركات

تعتمد يف ا�صتثماراتها على االأ�صواق الغربية, و�صوف يتم مالحظة ذلك من خالل 

باأن  بالذكر  اجلدير  ومن   ,2009 عام  خالل  ال�صركات  لهذه  ال�صنوية  التقارير 

هذه االأزمة مل يكن لها تاأثري يذكر على قطاع التاأمني االإ�صالمي, حيث اأن طبيعة 

االأعمال التي متار�صها �صركات التاأمني االإ�صالمية وا�صتثماراتها املحدودة ح�صب 

اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ال تتاأثر مبثل هذه الظروف.

جددنا اتفاقيات االإعادة مبيزات تف�سيلية

بعالقات   1996 عام  يف  تاأ�صي�صها  ومنذ  االإ�صالمية  التاأمني  �صركة  تتمتع   

وطيدة مع معيدي التاأمني ومع كربى �صركات اعادة التاأمني العاملية, وبناًء على 

نتائج ال�صركة اجليدة و�صيا�صة االكتتاب ح�صب االأ�ص�س الفنية, فقد كان لها اأثر 

 2009 كبري يف جتديد اتفاقيات اعادة التاأمني ل�صركة التاأمني االإ�صالمية للعام 

جتديد  خالل  تف�صيلية  اإ�صافية  ميزات  على  احل�صول  عن  عدا  وي�صر  ب�صهولة 

االتفاقيات للعام 2009 مقارنة مع العام 2008.

الفر�سة منا�سبة لالإعادة العربية

طيبة  و�صمعة  عريقة  بخربات  تتمتع  العربية  التاأمني  اعادة  �صركات  اإن   

وخدمة مميزة بالن�صبة ل�صركات التاأمني املتعاملة معها ويف �صوء االأزمات املالية 

العاملية وما تعر�صت له بع�س �صركات اعادة التاأمني اخلارجية فاإن الفر�صة االآن 

مواتية اأكرث من اأي وقت م�صى ل�صركات اعادة التاأمني العربية ال�صتقطاب املزيد 

من �صركات التاأمني للتعامل معها وتو�صيع نطاق تعاملها.

�سيا�ستنا اال�ستثمارية متحفظة

 متار�س �صركة التاأمني االإ�صالمية �صيا�صات متحفظة يف ا�صتثماراتها تتفق 

بخ�صو�س  التاأمني  هيئة  تعليمات  مع  يتوافق  ومبا  االإ�صالمية  ال�صريعة  واأحكام 

االإ�صتثمار, والتي ناأمل اأن يكون هنالك درا�صة دورية لهذه التعليمات مبا يخدم 

م�صالح �صركات التاأمني املحلية ويقوي ا�صتثماراتها يف �صوء التطورات العاملية.
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     حققنا اأرباح فنية بن�سبة 10٪ من راأ�ض املال

 كان عام 2008 متميزًا عن غريه من االأعوام حيث حققت ال�صركة نتائج 

ما مقداره  الفنية  االأرباح  بلغ جمموع  بحيث  الفنية  الدوائر  واعدة جلميع  فنية 

824.116 اأي بواقع 10% من راأ�س املال املدفوع وتعد هذه الن�صبة جيدة جدًا وفقًا 

للمعايري الدولية ل�صركات التاأمني علمًا باأن جمموع االأرباح الفنية واال�صتثمارية 

كان قد بلغ ما مقداره 612.563 وهذا ما يوؤكد اأن �صيا�صة ال�صركة لعام 2008 

االعتماد على  ولي�س  االأ�صا�س  الفنية هو  ونتائجها  التاأمني  اأعمال  بالرتكيز على 

االأرباح اال�صتثمارية.

نتائج ال�سـركة مر�سية يف االلزامي

تاأمني املركبات وكما ذكرنا �صابقًا فاإننا وفقنا بنتائج   فيما يتعلق بنتائج 

جيدة جدًا بحيث بلغت االأرباح الفنية لهذا الفرع ما مقداره 360 األف دينار وهذا 

عائد لل�صيا�صة االكتتابية املو�صوعة لهذا الفرع وتذليل اآليات تطبيقها كما وعملنا 

داخلية  اإجراءات  عدة  خالل  من  الواحد  احلادث  كلفة  معدل  لتقليل  جاهدين 

اإدارية وخارجية مع مزودي اخلدمة.

اأما فيما يتعلق بالتاأمني االإلزامي فرنى اأن احلل يكمن يف اآليات حل املطالبات 

وفق  واملت�صرر(  التاأمني  )�صركة  املعادلة  الأطراف  وعادلة  �صليمة  بطرق 

اإجراءات و�صعتها ال�صركة لذلك وبالتايل حققت ال�صركة اأرباح مر�صية لهذا 

الفرع من التاأمني. 

معظم ال�سـركات �سجلت خ�سائر يف ال�سوق املايل

 مبا ال �صك فيه ان االزمة املالية العاملية اأثرت تاأثريًا مبا�صرًا على �صناعة 

التاأمني من الناحيتني الفنية واال�صتثمارية فعدد كبري من �صركات التاأمني العاملية 

تاأثرت ب�صكل كبري ومبا�صر يف الناحية اال�صتثمارية مع النزول احلاد يف اأ�صواق 

االأ�صهم وكذلك احلال بالن�صبة لال�صتثمارات العقارية.

اأما من الناحية الفنية فاإن ال�صركات التي تو�صعت يف اأعمال تاأمينات القرو�س قد 

منيت بخ�صائر فادحة كما هو معروف للجميع.

اأما بالن�صبة لالأردن فان تبعات هذه االأزمة اأ�صابت اأ�صواقنا ب�صكل مبا�صر وهذا 

2008 بالن�صبة لالأ�صواق املالية وت�صجيل خ�صائر  ما راأيناه يف الربع الرابع لعام 

باعادة  مبا�صرة  غري  اأو  البيع  بعمليات  مبا�صرة  كانت  �صواء  ال�صركات  ملعظم 

التقييم لهذه االأ�صهم.

نتعامل مع �سـركات اإعادة عاملية

 فيما يتعلق باإعادة التاأمني لعام 2009 فقد جنحنا بتجديد اتفاقيات باأ�صعار 

2008 وهذا انعكا�س طبيعي مرده النتائج  و�صروط اأف�صل مما كانت عليه لعام 

الفنية املمتازة والتي مت حتقيقها علمًا باأن جميع �صركات االإعادة امل�صاركة معنا 

هي �صركات عاملية اأوروبية.

على االإعادة العربية رفع طاقتها اال�ستيعابية

العاملية فهي  املالية  االأزمة  لي�صت مبناأى عن  العربية  االإعادة  اإن �صركات   

اأي�صًا مت�صررة مثلها مثل ال�صركات العاملية واالقليمية واملحلية قد تختلف بدرجة 

ن�صبة  زيادة  يف  ال�صركات  لهذه  فر�صة  هنالك  اأن  واأرى  االأزمة,  لهذه  تعر�صها 

اإذا متكنت من رفع  اأعمال �صركات التاأمني املبا�صرة وخ�صو�صًا  م�صاهمتها من 

طاقاتها االإ�صتيعابية وتقدمي خدمات مناف�صة ل�صركات االإعادة العاملية.

تعليمات الهيئة وفرت حماية من املخاطر اال�ستثمارية

اأثرت على  الهيئة  ال�صادرة عن  اال�صتثمار  تعليمات  باأن  فيه   مما ال �صك 

ا�صتثمارات  متركز  عدم  ناحية  من  وخ�صو�صًا  اإيجابًا  اال�صتثمارية  ال�صيا�صة 

ال�صركات يف اجتاه اأو مكان واحد مما يعطي حماية اأكرب من التعر�س للمخاطر 

االإ�صتثمارية.

»حممد الأمني« اأبو قورة - مدير ع�م ال�شركة املتحدة للت�أمني

النتائج الفنية ل�صركتنا متميزة وجددنا اتفاقيات 

االإعادة باأ�صعار و�صروط اأف�صل من ال�صابق



33

لقاء وحوار........

العدد الأول/ اآذار/ 2009

�سايف الربح 799 األف دينار

 بلغ جمموع انتاج ال�صركة لعام 2008 مبلغ 4.901.393 دينار وبلغ جمموع 

اأرباح ال�صركة لهذا العام مبلغ 1.014.726 دينار قبل ال�صريبة واملخ�ص�صات اأما 

�صايف الربح القابل للتوزيع فهو 799.387 دينار.

وفيما يتعلق باحلوادث املرورية ال نعتقد بوجود اإنخفا�س يف احلوادث يف عام 2008 

وقد كانت نتائج فرع التاأمني االلزامي �صلبية جدًا. 

 ال �صك اأن االأردن �صيتاأثر باالأزمة املالية ونحن جزء من هذا العامل. نعتقد اأن 

قطاع االإن�صاءات والتاأمني البحري �صيتاأثران اأكرث من غريهما.

الفر�سة �سانحة لالإعادة العربية

 مل يفر�س علينا اأي تعديل اأو تغيري يف اإتفاقيات اإعادة التاأمني اإذ اأن املعيدين 

الذين نتعامل معهم يدركون حر�صنا ال�صديد يف االإكتتاب واإدارة �صوؤون ال�صركة.

نعم هناك جمال مفتوح ل�صركات االإعادة العربية لتح�صني و�صعها وعالقتها باالأ�صواق 

العربية وناأمل يف اأن ي�صتغلوا هذه الفر�صة اإ�صتغالاًل ح�صنًا.

الهيئة ت�سعى حلماية ال�سـركات

 اإن �صيا�صة هيئة التاأمني ت�صعى دائمًا اىل حماية ال�صركات وامل�صاهمني فيها, 

ولذلك فاإن الت�صريعات املتعلقة باال�صتثمار جديرة باالهتمام من قبل ال�صركات.

زكي نور�شي - مدير ع�م �شركة دلت� للت�أمني

اأق�صاط �صركتنا 4.9 مليون دينار واأعتقد ان قطاع 

االن�صاءات والتاأمني البحري االأكرث تاأثراً باالأزمة املالية

نتطلع اىل حتقيق نتائج متميزة

 122.300 اإقتطاع املخ�ص�صات ال�صريبية مبلغ   لقد حققت ال�صركة بعد 

دينار مقارنة مع اإجمايل اإيرادات بلغت 121.206 دينار عام 2007 وقد كانت 

النتائج متقاربة علمًا باأن اجمايل اأق�صاط التاأمني املكتتبة قد زاد مبقدار ال�صعف 

بلغت  والتي   2007 �صنة  اأق�صاط  اإجمايل  مع  مقارنة  دينار   8.487,979 وو�صل 

4.398.835 دينارًا.

ناأمل بتوقعاتنا لل�صنة املقبلة اأن نحقق عماًل متميزًا واأرباحًا منا�صبة وقد قمنا باتخاذ 

جميع الطرق والو�صائل الفنية من اأجل العمل املثمر والبناء لتحقيق اأهدافنا.

خف�سنا التاأمني االلزامي للحد من اخل�سائر

 ال نعتقد اأن هناك انخفا�س يف احلوادث املرورية يف عام 2008, حيث اأننا 

اأ�صباب عديدة منها كرثة  ال�صيارات وذلك ناجتًا عن  الكثري من حوادث  نتلقى 

ال�صيارات و�صيق الطرق وال�صرعة الزائدة وعدم الك�صف على ال�صيارات خالل 

اخل�صائر  �صوء هذه  ويف  ال�صري,  دائرة  قبل  من  املركبات  ترخي�س  وبعد  ال�صنة 

خف�صنا عمل التاأمني االإلزامي 50% للحد من اخل�صائر التي نواجهها يوميًا. 

مل يفر�ض على �سـركتنا �سـروط

 مل يفر�س على �صركتنا اأية �صيا�صات اأو �صروط جديدة عند جتديد اتفاقياتنا 

بتداعيات  تتاأثر  اإجمااًل مل  االعادة  �صركات  اأن  االعادة, حيث  �صركات  قبل  من 

االزمة املالية الأننا ال نتعامل مع ال�صركات العاملية وجل عملنا مع معيدي ال�صرق 

االأو�صط والدول االآ�صيوية التي مل تتاأثر بالو�صع القائم كالدول ال�صناعية االأخرى 

لذلك مل يفر�س على �صركتنا �صروط جديدة التفاقيات االعادة.

تو�سع اأعمال املعيدين العرب

اعادة  �صركات  اأكرث  فان  العربية  االإعادة  اأمام  املتاحة  للفر�س  بالن�صبة   

التاأمني  تتعاطى  التي  العربية  االأ�صواق  يف  اأعمالها  و�صعت  قد  العربية  التاأمني 

وطبعًا هذه الفر�صة جيدة.

�سيا�ستنا اال�ستثمارية وفق التعليمات

 نحن نقوم باال�صتثمار ح�صب ما يوجد لدينا وطبعًا باإر�صاد هيئة التاأمني, 

اأما عوائد اال�صتثمار فتاأتينا من البنوك كفوائد بنكية واإيجارات.

به�ء الدين املظفر - ن�ئب رئي�ص املجل�ص ومدير ع�م �شركة الأرا�شي املقد�شة للت�أمني

ت�صاعفت اأق�صاط ال�صركة اىل 8.5 مليون دينار

ونتعامل مع معيدي ال�صرق االأو�صط واآ�صيا
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نحر�ض للمحافظة على ما اأجنزناه

 33,9 41,3 مليون دينارا مقارنة مع   العام مبلغ   بلغت االأق�صاط املكتتبة لهذا   

هذا  قيا�صية  فنية  ارباحا  ال�صركة  22%.وحققت  بلغت  ن�صبية  بزيادة  اأي  دينار  مليون 

بزيادة  اأي  املا�صي  العام  يف  دينار  مليون   3.5 مقابل  دينار  مليون   4.8 بلغت  العام 

ال�صرائب  بعد  دينار  مليون   8.5 بلغ  فقد  الربح  اما �صايف   ,  %36.2 ن�صبية مقدارها 

واملخ�ص�صات مقارنة ب�صايف خ�صائر بلغ 5.4 مليون دينار يف عام 2007 ب�صبب اأخذ 

تدين لال�صتثمارات املالية وخا�صة يف فل�صطني . وقد �صاهمت االأرباح املتحققة يف زيادة 

حقوق امل�صاهمني بن�صبة 14% حيث بلغت 40.6 مليون دينار مقابل 35.7 مليون دينار 

للعام ال�صابق. 

اننا نحر�س كل احلر�س على تكري�س جهودنا للحفاظ على امل�صتوى الذي و�صلنا اليه 

االكتتابية  ب�صيا�صتنا  اال�صتمرار  و�صنعمل على  امل�صتقبل  واعتباره قاعدة االنطالق نحو 

التي اأثبتت جناحها يف كل الظروف . كما ان املرحلة القادمة تتطلب دور رئي�صى لقطاع 

التامني يف تقدمي منتجات تاأمينية جديدة وتغطيات �صاملة . 

خ�سارة االلزامي 1.8 مليون دينار

عدد  انخفا�س  فان   2008 عام  خالل  ال�صركة  حققتها  التي  النتائج  خالل  من   

احلوداث املرورية قد انعك�س على عدد احلوداث وحجمها مما �صاعد على انخفا�س هام�صي 

يف املبالغ املدفوعة على التامني االلزامي والذي ال زال يعاين من  ن�صبة خ�صارة عالية تزيد 

عن 100 % وقد حقق هذا الفرع خ�صارة  بلغت 1.790.100 مقابل 1.350.415 

اما التامني التكميلي فان نتائجه جيدة وقد حقق ربحا فنيا مقداره 2.941.856 

مقابل 1.717.053

اال�ستفادة من درو�ض االأزمة املالية

التي  املالية  االأزمة  تداعيات  عن  مبعزل  لي�صت  االأردن  يف  التاأمني  �صناعة   ان   

ي�صهدها  التي  فاالأزمة  املا�صي.  العام  اأيلول  منذ  العاملية  االقت�صاديات  اأعتى  �صربت 

نتج  ما  خ�صو�صا  االأ�صواق,  بها  متر  التي  املالية  االأزمات  اعنف  من  تعد  اليوم  العامل 

عنها من نق�س حاد يف ال�صيولة التي تعد املحرك االأ�صا�صي لالأ�صواق. اأما عن م�صببات 

ونتائج االأزمة املالية العاملية وتاأثريها على اقت�صاديات الدول ب�صكل عام وقطاع التاأمني 

ب�صكل خا�س, وبالرغم من ان �صناعة التامني مدعمة بروؤو�س اموال قوية فان ال�صركات 

التي دخلت مبا�صرة  يف �صمان ائتمان �صتكون االأكرث ت�صررا يف هذه االأزمة. وقد تواجه 

ا�صتثماراتها  يف  خ�صائر  وحدوث  املكتتبة  االأق�صاط  حجم  يف  تراجعا  اأي�صا  ال�صركات 

�صيكون  املالية  املوؤ�ص�صات  انتهجتها  التي  واملتحفظة  املت�صددة  االإجراءات  اإن  حمليا, 

لها تاأثري �صلبي على �صركات التاأمني, فالتمويل املحدود من �صانه اأن يوؤثر على الطلب 

وال�صقق  ال�صيارات  على   الطلب  انخفا�صا يف  نتوقع  فاإننا  وبالتايل,  مبا�صرة.  بطريقة 

والتاأمني  واحلريق,  وال�صيارات  البحري  التاأمني  فروع  على  �صلبا  �صيوؤثر  بدوره  والذي 

على حياة املقرت�صني. 

متمعنة على  نظرة  اإلقاء   يجب  التايل  العنوان  ت�صبح  اأن  تريد  ال  التي  ال�صركات   اأما 

يجب  التي  العرب  من  العديد  وهناك  احلالية.  املخاطر  ادارة  يف  الراهن  و�صعها 

اال�صتفادة منها يف االأزمة املالية الراهنة مثل اإدارة وحتمل املخاطر, وال�صفافية, ودور 

التوقيت  وتعزيزه. وقد يكون  القطاع  الكبرية لدعم  االإ�صراف مبتابعة املخاطر  هيئات 

ان  اود  ال�صناعات,  املخاطر يف جميع  اإدارة  لتاأمني  مبادئ  بع�س  لو�صع  منا�صب  االآن 

مت  اذا  انه  وارى  املركبات,  تاأمني  و�صع  لتح�صني  امل�صتمرة  جهوده  على  االحتاد  ا�صكر 

العمالء  �صواء  االطراف  لكل  العامة  وامل�صلحة  العدالة  �صتتحقق  النقاط  نظام  تطبيق 

اأو �صركات التاأمني.

ت�سدد املعيد عند جتديد االتفاقيات

لل�صنة  االتفاقيات  جتديد  عملية  يف  التامني  معيدي  �صيا�صة  ان  احلقيقة,  يف   

اتفاقياتنا  على  التعديالت  من  العديد  تطبيق  مت  وقد  مت�صددة  �صيا�صة  كانت  احلالية 

بباقي  وكذلك  ال�صابقة  بال�صنوات  مقارنة  جدًا  جيدة  �صركتنا  نتائج  كون  من  بالرغم 

وفر�س  والتغطيات   اال�صعار  التعديالت من حيث  هذه  ومتثلت  املنطقة,  ال�صركات يف 

�صروط وا�صتثناءات مت عك�صها على عملية االكتتاب ملحافظ التاأمني املختلفة لل�صركة.

كما اأن �صركات اإعادة التاأمني تفاوتت يف مدى تاأثرها باالأزمة االقت�صادية وبالتايل يف 

مدى الت�صدد بفر�س ال�صروط على �صركات التاأمني.

تنته  اأنها مل  �صيح�صل حيث  ما  زلنا نرتقب  ال  فاإننا جميعا  االأزمة,  تداعيات  اأما عن 

حتى االآن, ومن اجلدير بالذكر وهنا اأن �صركتنا ومنذ بداية االأزمة املالية قامت باتخاذ 

اإجراءات وقائية متعددة من حيث اآلية اختيار معيدي التاأمني وقد قمنا بزيادة التحوط 

يف جميع بنود عمليات االإعادة �صواء كانت على امل�صتوى املحلي اأم العاملي.   

الت�سنيف االئتماين لالإعادة العربية قوي

 وفيما يتعلق بالفر�س املتاحة ل�صركات االإعادة العربية بالطبع هي كذلك, وذلك 

عاملية,  اأ�صواق  يف  مالية  ا�صتثمارات  معظمها  يف  متتلك  ال  ال�صركات  هذه  باأن  مقرون 

كما اأنها ال زالت حتافظ على ت�صنيفها االئتماين القوي الذي �صي�صاعدها على اخرتاق 

اأ�صواق جديدة.

كما اأوؤكد اعتماد معظمها على االأرباح الفنية التي ال تتاأثر باخل�صائر يف ناحية اال�صتثمارات 

مما يجعلها تتمتع بثبات وم�صداقية لدى �صركات التاأمني العربية واالأجنبية.

ت�سدد التعليمات على اال�ستثمارات اخلارجية �سيكون

�سلبي على الن�ساط اخلارجي

ال�صيا�صة  على  التاأمني  هيئة  عن  ال�صادرة  اال�صتثمار  ت�صريعات  اثر  وعن   

اأولويات �صركتنا هو و�صع  فاإن من   2008 لعام  لل�صركة وعوائد اال�صتثمار  اال�صتثمارية 

متتلك  ال�صركة  باأن  علما  الرقابية.  اجلهات  تعليمات  مع  تتوافق  ا�صتثمارية  �صيا�صة 

حمفظة ا�صتثمارات مالية �صخمة موزعة ما بني االردن  واخلارج وهي متفقه مع تعليمات 

هيئة التامني با�صتثناء وجود زيادة يف اال�صتثمارات اخلارجية عن احلد امل�صموح به.

ان ت�صدد هيئة التامني يف اال�صتثمارات اخلارجية قد يكون له انعكا�س �صلبي على الن�صاط 

اخلارجي ل�صركات التامني وخا�صة عدم قدرتها على امل�صاهمة يف �صركات م�صابهة يف 

اال�صواق التي ال ت�صمح بفتح فروع ل�صركات اجنبية ملمار�صة اعمال التامني هناك, ا�صافة 

اىل عدم اال�صتفادة من الفر�س اال�صتثمارية املبنية على درا�صات تف�صيلية وواقعية. 

عم�د عبد اخل�لق - مدير ع�م �شركة الت�أمني الأردنية

حققنا زيادة يف االأق�صاط 22٪ واالأرباح الفنية 4.8 مليون دينار

االنخفا�ش املتوقع على ال�صيارات وال�صقق �صيوؤثر �صلبا على 

اأداء فروع التاأمني
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حققنا نتائج غري م�سبوقة

2008 جيده حيث �صهدت منوا يف حجم االق�صاط   كانت نتائج �صركتنا لعام 

زادت عن 32% حيث بلغ حجم االق�صاط املكتتب بها لعام 2008 مبلغ 14,370,481 

الزيادة  هذه  �صملت  وقد   2007 لعام  دينارا   10,891,861 مبلغ  مع  مقارنة  دينارا 

يف جميع انواع التاأمني بدون ا�صتثناء مما انعك�س على النتائج الفنية لل�صركة حيث 

حققت ال�صركة ارباح غري م�صبوقة يف تاريخ ال�صركة حيث بلغت االرباح الفنية ما 

2007. وكانت  لعام  1.196.768 دينار  1,616,999 دينار مقارنة مع مبلغ  قيمته 

التوجه  نتيجة  املر�صومة وقد حتقق ذلك  توقعاتنا واخلطة  الزيادة من �صمن  هذه 

املدرو�س الإدارة ال�صركة باالنتقاء املتوازن لالخطار املكتتب بها وللجهود التي بذلتها 

ادارة ال�صركة والعاملني فيها وبدعم من جمل�س ادارتها. رغم املناف�صة ال�صديدة يف 

�صوق التامني االردين وهذه هي ال�صنة الرابعة على التوايل التي حتقق فيها �صركتنا 

منو يف االق�صاط مبقدار يفوق 30% وهذا النمو يف اربع �صنوات متتالية غري م�صبوق 

يف �صوق التامني االردين. وكذلك فقد ارتفعت املوجودات اىل 20,199,141 دينار 

من 16,119,501 دينار اأي بن�صبة 25% فيما ارتفع جمموع حقوق امل�صاهمني بحوايل 

العام  الفرتة من  لنف�س  9,494,499 دينار وذلك  7,476,389 دينار اىل  27% من 

دينار   11,218,607 من  دينار   12,782,625 اال�صتثمارات  حجم  بلغ  فيما  املا�صي 

اأي بارتفاع ن�صبته 14%. كما متيز عام 2008 بتعزيز دوائر ال�صركة بالكوادر الفنية 

وخا�صة دائرة ت�صويق وتطوير االعمال وكذلك تدريب املوظفني ورفع كفاءتهم من 

خالل احلاقهم بدورات تدريبية داخلية وخارجية.

يف  ال�صركة  و�صلته  الذي  املوقع  على  املحافظة  فهي  امل�صتقبلية  ا�صرتاتيجيتنا  اما 

موؤمنينا  مع  التوا�صل  وا�صتمرار  انت�صار  زيادة  اىل  والتطلع  االردين  التامني  �صوق 

وكذلك الو�صول اىل موؤمنني جدد وتقدمي اخلدمة املنا�صبة اجليدة, و�صوف نعمل يف 

امل�صتقبل على طرح منتجات تامينية جديدة لتقوية موقعنا يف ال�صوق وكذلك زيادة 

الوعي التاأميني كما فعلنا عندما طرحنا تامني امل�صوؤولية املهنية للمكاتب الهند�صية 

وتاأمني االرهاب وبرنامج �صيدتي وجتوال.

التعومي هو احلل

 هناك حتديات كثرية تواجه �صوق التامني االردين ولكن ق�صية ال�صاعة هي 

حجم  مع  االإلزامي  التاأمني  اأق�صاط  توازن  عدم  ب�صبب  االلزامي  التامني  مو�صوع 

حيث  احلادث  عن  النا�صئة  وال�صرر  العطل  بقيمة  باملطالبة  واملبالغة  التعوي�صات 

اعتقد ان معظم ال�صركات قد منيت بخ�صائر من هذا التامني, باعتقادي ان احلل 

االمثل يكون بالتعومي حتى يت�صنى لكل �صركة ممار�صة حقها يف االكتتاب ولكن يف 

الوقت احلايل المانع من البدء بربط االق�صاط بالنقاط املرورية لل�صيارة وال�صائق 

وحتديد ن�صبة نق�صان القيمة والعطل وال�صرر وفوات املنفعة وهذه م�صوؤولية م�صرتكة 

بني االحتاد االردين ل�صركات التامني وهيئة التامني. كما ان �صغر ال�صوق وكرثة عدد 

ال�صركات ميثل حتدي اخر يجب مواجهته يف وقت من االوقات وخا�صة اذا ما رغبنا 

بنقل �صناعة التامني االردنية نقلة نوعية.   

بف�سل �سيا�سة احلكومة االأردن اأقل تاأثراً باالأزمة املالية

 اعتقد ان ال�صوق االردين ب�صكل عام ومن �صمنها �صوق التاأمني ك�صائر اال�صواق 

العاملية قد تاأثر اىل حد ما باالزمة االقت�صادية العاملية وان كانت �صدته على االردن 

اخف بكثري من تاأثريها على اال�صواق االخرى كال�صوق االمريكي واال�صواق اخلليجية 

على �صبيل املثال وهذه نقطة ت�صجل لل�صيا�صة احلكيمة املحافظة للحكومة بادارتها 

لالقت�صاد االردين وانا اعتقد ان املحافظة على املكت�صبات التي حققها االقت�صاد 

ما  على  للمحافظة  حم�صوبة  بخطى  وال�صري  خا�س  ب�صكل  التامني  و�صوق  االردين 

و�صلنا اليه يعد اجناز بالن�صبة لهذه ال�صنة وال�صنوات القادمة. 

جددنا االتفاقيات قبل املوعد

 احلمد هلل مل تكن هنالك اية �صعوبة يف جتديد اتفاقيات ال�صركة مع معيدي 

املتميزة  التي حققتها �صركتنا وعالقاتها  النتائج االيجابية  التاأمني وهذا ناجت عن 

موعدها  قبل  االتفاقيات  جتديد  اىل  ادى  مما  التامني  معيدي  مع  املتبادلة  والثقة 

املقرر ورفع �صقوف جميع اتفاقياتنا وادخال معيدي تاأمني جدد حيث ان حوايل %95 

من معيدي ال�صركة من الدرجة االوىل عامليا.

االإعادة العربية غري قادرة على املناف�سة

 لالأ�صف فاإن �صركات االعادة العربية �صواء قبل االزمة او خاللها ال زالت غري 

قادرة على مناف�صة �صركات االعادة العاملية وخا�صة من حيث حجم روؤو�س اموالها او 

من حيث قدرتها اال�صتيعابية لذا واجب معيدي التامني العرب زيادة روؤو�س اموالهم 

واملناف�صة للح�صول على ح�ص�س اكرب من ا�صواق التامني العربية. نحن نقوم باإ�صناد 

والتعاون ببع�س العمليات مع هذه ال�صركات باحلجم الذي ت�صمح به تعليمات هيئة 

التامني ونعتقد انه من الواجب دعمهم. من ناحية خدمتهم فهي ممتازة وعالقتنا 

معهم مميزة جدا ونتطلع اىل زيادة حجم العمل معهم يف امل�صتقبل ان �صاء اهلل.

متكنا من ال�سيطرة على خ�سائر االأ�سهم

 ان عوائد اال�صتثمار كانت �صلبية على جميع الفعاليات االقت�صادية يف االردن 

او  املايل  بال�صوق  لال�صهم  احلاد  بالهبوط  ذلك  متثل  حيث  �صركتنا  �صمنها  ومن 

الركود العقاري حيث كان لنا ن�صيب من اخل�صائر باال�صهم اال ان تاثريها واحلمد 

هلل كان حمدودا وا�صتطعنا تاليف اخل�صارة الكبرية يف الوقت املنا�صب وقبل فوات 

االأوان وقد اخذ جمل�س ادارة ال�صركة قرارا جريئا بت�صفية معظم املحفظة خالل 

ايقاف اخل�صائر  لنا  يت�صنى  2008 حتى  �صنة  واخذنا جميع اخل�صائر خالل  ال�صنة 

امل�صتقبلية والتطلع اىل الربحية االكتتابية يف ال�صنوات القادمة.

زهري العطعوط - مدير ع�م �شركة املجموعة العربية الأوروبية للت�أمني

حجم االأق�صاط 14.4 مليون دينار ون�صبة النمو لل�صنة الرابعة تتجاوز ٪30

�صبب  التعوي�صات  حجم  وارتفاع  االلزامي  التاأمني  اأ�صعار  تدين 

خ�صائر �صركات التاأمني
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ن�سعى اىل موا�سلة النمو وزيادة االأرباح الفنية

 حققت �صركتنا نتائج جيدة لعام 2008 مقارنة مع عام 2007 حيث بلغ اجمايل 

االق�صاط 13,436 مليون دينار بزيادة 16%, وبلغت االأرباح الفنية 1,464 مليون دينار 

مقارنة  دينار  مليون   2.294 ال�صريبة  بعد  الربح  �سايف  بلغ  كما   ,1,444 مع  مقارنة 

ب�2,169 يف عام 2007.

على  تقوم  والتي  القادمة  لل�صنة  عملها  خطط  اهدافها يف  حتقيق  اىل  ال�سركة  وت�صعى 

اال�صتمرار يف النمو مع ال�صعي اىل زيادة يف االرباح الفنية وذلك من خالل املحافظة 

على نف�س �صيا�صة االكتتاب. وكذلك العمل على زيادة الوعي التاأميني من خالل طرح 

برامج تاأمينية  جديدة تتنا�صب مع احتياجات ال�صوق.

اإال ان جمل�س االدارة يتوقع ان ا�صتمرار االثار ال�صلبية لالزمة املالية على اال�صتثمارات 

املالية �صيكون له تاأثري مبا�صر يف عدم حتقق العوائد املتوقعة على اال�صتثمار, لذلك فاإن 

املوازنة التقديرية لل�صركة لعام 2009 مل تت�صمن اأي اأرباح على اال�صتثمارات با�صتثناء 

ايرادات الفوائد عى الودائع واالدوات املالية ذات العائد الثابت.

خ�سائر االلزامي ت�ستنزف االأرباح الفنية

وهذا   2008 عام  االردن  يف  انخف�س  قد  احلوادث  عدد  ان  فيه  �صك  ال  مما   

ال�سركات  معظم  لدى  املركبات  تاأمني  اعمال  نتائج  على  ايجابيا  انعك�س  االنخفا�س 

حتى  التامني  ب�سركات  ي�صل  مل  االنخفا�س  هذا  ان  اال  االلزامي,  التامني  وخ�صو�صا 

اىل م�صتوى الال ربح والال خ�صاره, فما زال هذا النوع من التامني يحقق خ�صائر وهي 

بالتايل ت�صتنزف االرباح الفنيه للفروع االخرى.

من  �صركتنا  انخف�صت لدى  فروعه قد  االلزامي بكافة  للتاأمني  اخل�صارة  بان ن�سبة  علما 

امل�صاريف  اليها  ا�صفنا  ما  واذا  العام,  نهايه  اىل 105% يف  عام 2008  بدايه  130% يف 

االداريه وتكلفة اتفاقية فائ�س اخل�صارة فاإن هذه الن�سبة �صوف ت�صل اىل حوايل %120.

تداعيات االأزمة املالية يف احلا�رض وامل�ستقبل

 من العبث االنكار باأن االزمة املالية مل توؤثر على االقت�ساد االردين ب�صكل عام 

ما  ومنه  حاليا  مل�صناه  ما  منه  التاأثري  هذا  القطاعات,  بباقي  ا�صوة  التاأمني  قطاع  ومنه 

قد يتوقع م�صتقبال ولفرتة يقدرها اخلرباء مبا ال يقل عن ثالث �صنوات. على كل حال 

الفوري  والتاأثري  املبا�صر  التاأمني  على  االأول  جانبني  يف  اجمالها  ميكن  التاأثري  فاأوجه 

امل�صتنديه  االعتمادات  عدد  انخف�صت  حيث  البحري  بالتامني  يتعلق  كان  مل�صناه  الذي 

ب�صكل كبري وذلك يعود ل�سببني, االول ت�سدد البنوك يف منح الت�صهيالت للتجار والثاين 

وبالتايل  ت�صريفها  من  التمكن  عدم  وبالتايل  الب�صائع  ا�صترياد  من  التجار  تخوف 

تكد�صها يف املخازن.

متفاوته  بن�صب  االقت�سادية  باالأزمة  االأخرى  الفروع  باقي  تتاأثر  ان  املتوقع  من  كذلك 

ب�صبب  وذلك  العقاريه  للم�صاريع  املدنيه  وامل�سوؤوليات  الهند�صيه  التامينات  وخ�صو�صا 

التباطوؤ ال�سديد لهذا القطاع خالل عام 2009.

ويف جانب اإعادة التاأمني : وهذا ما �صريد ذكره الحقًا يف حوارنا .

جتديد االتفاقيات دون م�ساعب

 حت�صبا ملا قد تفر�صه االزمة العاملية فقد ارتاأت �صركتنا عدم املطالبة باأمور 

م�صاعب  دون  التح�سينات  بع�س  مع  االتفاقيات  جتديد  فتم  ت�صادف �سعوبات  قد 

تغطية  اىل  ادى  مما  بالتجديد  املعيدين  رغبة  الحظنا  فقد  بالعك�س  بل  عقبات  او 

االتفاقيات بن�سبة اعلى من 100 % .

 

ف�سل دور الت�سنيف العاملية

 من مفرزات االزمة العاملية هو �صقوط قاعدة االعتماد على الت�صنيفات التي 

ت�صدرها دور الت�صنيف العاملية و ثبوت ف�صلها ال بل ان هذه الت�صنيفات ومن يقوم 

املنخف�س  الت�صنيف  ذات  لل�صركات  هذا فر�سة  ت�صاوؤل ويف  مو�صع  ا�صبحت  عليها 

العربية  ال�سركات  ومنها  معها  التعامل  �صنوات  مدى  على  م�صداقيتها  اثبتت  والتي 

ونخ�س بالذكر �صركة االعادة العربية كمثال على ذلك.  

االأزمة املالية �سببها ا�سقاط دور الت�سـريعات املنظمة لالأ�سواق

 مما ال �صك فيه ان اغفال املوؤ�ص�صات املالية اىل مفهوم ارتباط الربح باملخاطرة 

وا�صقاط دور الت�سريعات التي تنظم اال�صواق من خالل ال�صعي اإىل مفهوم ال�صوق احلر, 

هو من اهم م�صببات االزمة املالية احلالية فال�صعي اىل احل�صول على عوائد مرتفعه 

من دون رقابة �صيوؤدي اىل خماطرة اكرب �صيكون من ال�صعب ت�سور حجمها.

على  خماطر  هي  املالية  املوؤ�ص�صات  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  ان  للجميع  ثبت  لقد 

الدول  على  املدمرة  االثار  �صيكون لها  املوؤ�ص�صات  لتلك  ال�صلبية  النتائج  وان  املجتمع 

االدارة  علم  يف  اال�صا�صية  املفاهيم  اىل  العودة  من  بد  فال  هنا  ومن  واملجتمعات, 

املالية والتي ترتكز على درا�صة �صاملة ومتعمقة لال�صتثمار وتقدير العائد واملخاطرة 

اال�صواق  اال�صتثمار يف  اىل  الدائم  ال�صعي  ذلك  اىل  ي�صاف  اال�صتثمار,  والتنويع يف 

املوؤ�ص�صات  يحمي  ت�صكيل درع  من  املفهوم  هذا  يرتكزعليه  وما  املاليه  الكفاءة  ذات 

املالية من خماطر ال�صوق . 

لقد كانت هيئة اال�صتثمار يف �صركتنا �صباقة يف االلتزام بتلك املفاهيم اال�صا�صيه فهي 

تقوم بدرا�صة دائمة جلميع ا�صتثماراتها وبعملية حتليل مايل دائم الأدوات اال�صتثمار 

وبالتايل فقد اعتمدت �صيا�صة ا�صتثمارية ترتكز على التنويع يف اال�صتثمارات �صواء 

او  منها  املتحققة  العوائد  او  ا�صتحقاقها  تواريخ  اأو  املالية  االأدوات  طبيعة  يف  كان 

والتقارير  البيانات  على  الدائم  االطالع  ذلك  اىل  ي�صاف  اجلغرافية,  مواقعها  يف 

ال�سادرة عن االأ�صواق املالية.     

كموؤ�ص�صات  دورنا  الأهمية  واإدراكنا  املفاهيم  تلك  تطبيق  اىل  الدائم  �صعينا  ان 

مالية ت�صعى اىل النهو�س مع جمتمعاتها توجب علينا الدرا�صات الدائمة واملتعمقة 

والقوانني  بالت�سريعات  وااللتزام  اال�صتثمار  ملخاطر  امل�صتمر  والتقييم  ال�صتثماراتنا 

من  التقليل  يف  االيجابي  االأثر  له  كان  االلتزام  وهذا  التامني,  هيئة  عن  ال�سادرة 

االآثار ال�صلبية لالأزمة املالية على عوائد اال�صتثمار لعام 2008.

يعقوب �ش�بيال - مدير ع�م �شركة الن�شر العربي للت�أمني

حققنا 13.4 مليون وارتفعت االأرباح الفنية اىل 1.5 مليون دينار

اأفرزت �صقوط قاعدة االعتماد على الت�صنيفات  االأزمة العاملية 

ال�صادرة عن املوؤ�ص�صات العاملية
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هام�ض مالءة ال�سـركة يزيد عن ٪300

بقيمة   2008 ع��ام  يف  اأرب���اح  اإج��م��ايل  للتاأمني  امل��ن��ارة  �صركة  حققت   

دينار خ�صائر   1.149.456 اإىل اطفاء مبلغ  باالإ�صافة  اأردين  دينار   272.406

مبلغ   2008 ع��ام  االأق�����ص��اط  حجم  بلغ  حيث   , ال�صابقة  ال�صنوات  م��ن  م���دورة 

6.949.240 دينار وتتمتع ال�صركة بهام�س مالءة مالية يزيد عن 300%, وتهدف 

مبلغ  حتقيق   2009 لعام  التقديرية  امليزانية  خالل  من  للتاأمني  املنارة  �صركة 

اأق�صاط ي�صل اإىل 9 مليون دينار وحتقيق اإجمايل اأرباح ت�صل اإىل 1 مليون دينار 

مليون   12 اإىل  ي�صل   2010 لعام  اأق�صاط  اىل حجم  والو�صول   2009 عام  نهاية 

دينار واأرباح اإجمالية ت�صل اإىل 1,25 مليون دينار نهاية عام 2010.

تعرفة االلزامي هي امل�سكلة

 نعم هناك اإنخفا�س يف احلوادث املرورية يف االأردن ب�صكل عام وهذا ناجت 

عن توجيهات �صيد البالد امللك عبداهلل الثاين يحفظه اهلل واحلكومة الر�صيدة 

ورجال املرور, اأما تاأثري ذلك على نتائج �صركات التاأمني فقد كان اإيجابي ولكنه 

هام�صي وحمدود حيث اأن امل�صكلة يف التاأمني االإلزامي خا�صًة لي�صت م�صكلة عدد 

احلوادث فقط بل اأن التعرفة واالأ�صعار متدنية جدًا اإذا ما قورنت يف التغطيات 

التاأمني  �صركات  ف�صت�صتمر  االآن  عليه  هو  ما  على  الو�صع  اإ�صتمر  واإذا  املمنوحة 

تعاين من خ�صائر ج�صيمة وعليه ال بد من معاجلة هذه امل�صكلة ب�صكل جذري واإال 

�صت�صتمر ال�صركات يف النزيف.

تاأثر القطاع على املدى املتو�سط باالأزمة

 ال �صك باأن قطاع التاأمني لي�س مبناأى عن القطاعات االأخرى وال يخفى 

على اأحد باأن االأزمة املالية العاملية قد اأثرت على كافة القطاعات االإقت�صادية 

التاأمني  قطاع  فاإن  �صك  اأدن��ى  ودون  جتارية  اأم  عقارية  م�صاريع  اأكانت  �صواًء 

ينتع�س عندما تكون هناك حركة اإن�صائية ن�صطة وجتارة رائجة ويتاثر �صلبًا يف 

حالة الركود وعليه فاإن قطاع التاأمني �صيتاأثر �صلبًا على املدى املتو�صط باالأزمة 

املالية العاملية.   

ارتفاع كلفة االإعادة ب�سبب االأزمة

اإتفاقيات  جتديد  و�صروط  �صيا�صات  على  �صلبًا  املالية  االأزم��ة  اأث��رت  لقد   

االإعادة واأ�صبحت كلفة االإعادة اأعلى مما كانت عليه وفر�صت �صركات االإعادة 

�صروط اأكرث ت�صددًا مما كانت عليه يف االأعوام ال�صابقة.                                         

على االإعادة العربية اخلروج من دور التبعية

 نعم ت�صكل تداعيات االأزمة املالية فر�صة حقيقية ل�صركات االإعادة العربية 

وال بد لهذه ال�صركات من تفعيل دورها االآن وعليها اأن تخرج من دور التبعية اإىل 

دور القائد كي حت�صل على ن�صيب االأ�صد بح�صولها على ح�صة اأعلى مما هي 

عليها والتي ال تزيد عن %15.

تعليمات اال�ستثمار حرمت ال�سـركات من حتقيق اأرباح

مبوجب  التاأمني  �صركات  على  املطبقة  ال�صيا�صة  ف��اإن  �صك  اأدن��ى  دون   

ت�صرف  حرية  من  حدت  قد  التاأمني  هيئة  عن  ال�صادرة  االإ�صتثمار  ت�صريعات 

االإ�صتثمار وهذا بدوره  باإ�صتثماراتها وو�صعت �صقوف وحدود لعمليات  ال�صركة 

ذات  االإ�صتثمارات  بع�س  يف  اأرب��اح  حتقيق  من  ال�صركة  حرمان  اإىل  ي��وؤدي  قد 

الربحية العالية ويف نف�س الوقت توؤدي اإىل دور رقابي واإدارة خماطر االإ�صتثمار 

ب�صكل اإيجابي.

حممود حمدان - مدير ع�م �شركة املن�رة للت�أمني

حجم االأق�صاط 7 مليون دينار ونتطلع اىل م�صاعفة املبلغ

ال بد من حلول جذرية تعالج خ�صائر ال�صركات يف التاأمني االلزامي
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التعوي�صاتالأق�صاط 

دينار اأرديندينار اأردين

2008الفرع/ ال�صنة

التغري 

عن 

2007

2007

التغري 

عن 

2006

الن�صف 

�صنوي 2008

2008الفرع/ ال�صنة

التغري 

عن 

2007

2007

التغري 

عن 

2006

الن�صف 

�صنوي 2008

البحري 54.82,200,133%46.15,512,831%8,055,419ال���ت���اأم���ي�������ن ال��ب��ح��ري5.216,843,446%23.823,659,707%29,297,627ال��ت��اأم��ي��������������ن 

18.95,195,942%25,228,349-51.5%12,239,231ت�������اأم�������ني احل����ري���������ق2025,212,396%8.942,201,822%45,967,399ت���اأم���ي�����������ن احل���ري�������ق

18.962,674,730%122,812,040-1.7%120,771,529ت���اأم���ي�������ن امل���رك���ب���ات7.468,451,530%6.8129,991,493%138,856,459ت����اأم����ي���������ن امل����رك����ب����ات

ت����اأم����ني االل����زام����ي

غري متوفرة حاليًا

ت���اأم���ني االل���زام���ي79,891,733%8.640,164,743

غري متوفرة حاليًا

76,237,078%19.539,897,103

التكميلي التكمي���لي18.627,526,953%50,099,760ت����اأم����ني  31.722,407,270%46,574,962تاأم�ي���ن 

168.9217,245%104.4247,061%505,018ت��اأم��ي�����������ن االئ���ت���م���ان2.4508,735%784,230-2.2%766,945ت��اأم��ي�����������������ن االئ���ت���م���ان

العامة احل��وادث  العامة24.16,864,449%18.413,944,618%16,517,013تاأمني  احل��وادث  863,849-5%4.71,638,804%1,716,050تاأمني 

19.771,151,899%155,439,085-7.8%143,287,247جمموع التامينات العامة18.4117,880,556%9.9210,581,870%231,405,443جمموع التامينات العامة

27.87,972,672%8.413,994,725%15,170,689ت����اأم����ي��������������ن احل����ي����اة1618,557,267%23.429,180,011%36,000,496ت���اأم���ي�����������������������ن احل���ي���اة

الطبي 13.524,343,968%29.638,126,942%49,408,725ال���ت���اأم���ي�����������ن ال��ط��ب��ي2136,157,425%26.851,887,064%65,795,179ال��ت��اأم��ي�����������������ن 

والطبي احلياة  1732,316,640%23.952,121,667%64,579,414اجمايل احلياة والطبي19.154,714,692%25.681,067,075%101,795,675اجمايل 

19103,468,539%0.1207,560,752%207,866,661االج����م����ال�����������������������������ي12.7172,595,248%14.2291,648,945%333,201,118االج����م����ال����������������������������������ي

اأعمــ�ل التــ�أمني يف الأردن لع�م 2008 )الأوليـة(

�جمايل �لأق�شاط و�لتعوي�شات

)29 �شركة تاأمني(
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مراجع تاأمينية

��شفنا �ىل مكتبة �لحتاد

امل�شوؤولية املدنية للمهند�ص الإ�شت�ش�ري يف عقود الن�ش�ءات - ه��شم علي ال�شهوان – الأردن 2009

يقع الكتاب يف 173 �صفحة, ويتناول تعريف عقد االإ�صت�صارة الهند�صية ومتييزه عن غريه من العقود من حيث تعريفه وخ�صائ�صه والطبيعة القانونية له, 

كما يبحث يف اإلتزامات املهند�س االإ�صت�صاري واالإلتزام بتب�صري املتعاقد بجوانب العقد واالإلتزام بتقدمي االإ�صت�صارة الهند�صية, ويتناول م�صوؤولية املهند�س 

االإ�صت�صاري من حيث نطاق امل�صوؤولية وطبيعتها القانونية .

ُمع�هدة ُبروك�شل وتعديالته�  )لتوحيد بع�ص القواعد املتعلقة ببوال�ص ال�شحن ( - ب�ش�م ع�طف املهت�ر – لبن�ن 2006

320 �صفحه, ويتناول ُمعاهدة بروك�صل املتعلقه بتوحيد بع�س القواعد املتعلقه بوثائق ال�صحن وتعديالتها واملقارنة بينها وبني �صواها من  يقع الكتاب يف 

املعاهدات والت�صريعات التي تناولت املو�صوع نف�صه, كما يتحدث عن موا�صيع مهمة يف نطاق التجارة البحرية منها وثيقة ال�صحن, النقل البحري, م�صوؤولية 

الناقل, ودعوى امل�صوؤولية.

الو�ش�ئل البديلة حلل النزاع�ت التج�رية  )درا�شة مق�رنة( - عالء اأب�ري�ن – لبن�ن 2008

يقع الكتاب يف 217 �صفحة, يتناول التحكيم كو�صيلة تقليدية حلل النزاعات التجارية من حيث ماهية التحكيم وتطوره ومفهومه واأنواعه والطبيعة القانونية 

للتحكيم, كما يبحث يف االأحكام العامة واخلا�صة للو�صائل البديلة حلل النزاعات التجارية والنظام القانوين للو�صائل البديلة ونطاقها.

امل�شوؤولية املدنية عن فعل الآلت امليك�نيكية والت�أمني الإلزامي عليه� )درا�شة مق�رنة( - �شمري �شهيل دندن – لبن�ن  2005

يقع الكتاب يف 384 �صفحة, يتناول �صروط قيام امل�صوؤولية من حيث ال�صرر وت�صبب االآلة يف اإحداث ال�صرر والنظريات املعرو�صة حلل م�صاألة تعدد االأ�صباب 

كما يبحث يف االأ�صا�س القانوين للم�صوؤولية عن فعل االآالت امليكانيكة ومدى م�صوؤولية احلار�س عن �صرر االآالت والتاأمني عليها.

التحكيم يف القوانني العربية - د. حمزة اأحمد حداد -  الأردن -  2008

يقع الكتاب يف 475 �صفحه, يتناول اتفاق التحكيم من حيث مفهوم االتفاق و�صروطه و�صوره واآثار اتفاق التحكيم و�صقوطه, كما يبحث يف هيئة التحكيم 

والقواعد اخلا�صه بوجود املُحكم و�صروطه وتعيني املحكمني واإنتهاء مهمة املُحكم, واجراءات التحكيم من حيث االجراءات بوجه عام وم�صائل اأجرائية 

معينة.

املح��شبة يف �شرك�ت الت�أمني والبنوك التج�رية - د. حممود ال�شج�عي – م�شر 2007

يقع الكتاب يف 799 �صفحه, يتناول التاأمني من جوانبه املختلفة �صواء اجلانب الفني اأو اجلانب االإداري اأو اجلانب املحا�صبي والتنظيم املحا�صبي يف من�صاآت 

التاأمني متناواًل االإطار العام لهذا التنظيم, كما يبحث يف املحا�صبة عن عمليات تاأمينات احلياة وتكوين االموال والتاأمينات العامة واملعاجلة املحا�صبية لها 

ومو�صوع التاأمني يف اال�صالم بني النظرية والتطبيق, والتاأمينات االإجتماعية وفقًا الأحكام التكافل االإجتماعي يف اال�صالم.

اأ�شول الت�أمني )عقد ال�شم�ن( - درا�شة مق�رنة للت�شريع والفقه والق�ش�ء يف �شوء الأ�ش�ص الفنية للت�أمني- الأ�شت�ذ الدكتور  م�شطفى  اجلم�ل - لبن�ن  1999

يقع الكتاب يف 538 �صفحة, يتناول منظومة التاأمني من حيث اأركانها واخلطر املوؤمن منه, ماهية اخلطر وقيا�صه واأنواعه, كما يبحث يف ظهور فكرة التاأمني 

اخلا�س والتاأمني االإجتماعي والتاأمني التجاري ووظائفه, واأحكام املعاو�صات والتاأمني التباديل واأحكام التربعات والتنظيم الت�صريعي للتاأمني.

نظ�م الت�أمني الإ�شالمي  - د. عبدالق�در جعفر – لبن�ن 2006

العامة  واالأموال  واالأبدان  االأنف�س  لتاأمني  اال�صالم  معاجلة  وبيان  والعملية  العلمية  اأهميته  حيث  من  التاأمني  مو�صوع  ويتناول  �صفحة,   416 يف  الكتاب  يقع 

التاأمني  اإليه, وبيان حكم  النظام االأ�صيل الذي يجب الرجوع  لي�س نظامًا بدياًل لغريه امنا هو  باإعتباره  االإ�صالمي  التامني  اأحكام  واخلا�صة كما يبحث يف 

وموؤثراته وبع�س اأدلة الت�صريع.
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ب�شار خور�شيد مديراً عامًا

ل�شركـة التاأمني الوطنيـة

خور�صيد  ر�صاد«  »حممد  ب�صار  ال�ص��ي��د  تعي��ني  ت�م 

ل�صركة  ع���ام���ًا  م���دي���رًا 

التاأمني الوطنية اعتبارًا 

من 2009/3/1.

ب�صار  ال�����ص��ي��د  وي��ح��م��ل 

ال�����ص��ه��ادة امل��ه��ن��ي��ة يف 

و�صهادة   PIC التاأمني 

ال����دب����ل����وم وال���دب���ل���وم 

للدرا�صات  البحرين  معهد  من  التاأمني  يف  املتقدم 

اأكتواريه  علوم  ودبلوم   BIBF واملالية  امل�سرفية 

خمتلف  يف  خب���ره  ول��ديه  االأعمال  ادارة  يف  واآخر 

عدة  و�صغل  �صنة   18 م��ن  الك��رث  ال��ت��اأم��ني  اع��م��ال 

لل�ص����وؤون  العام  املدير  ن��ائب  اآخرها  كان  منا�صب 

الفنية يف �صركة التاأمني الوطنية.

االردين  االحت����اد  ا���ص��رة  ت��ت��ق��دم  املنا�صبة  وب��ه��ذه 

التهاين  ب��اأح��ر  ب�����ص��ار  لل�صيد  ال��ت��اأم��ني  ل�����ص��رك��ات 

والتربيك وتتمنى له دوام التقدم والنجاح ولل�صركة 

املزيد من االزدهار.

�حل�شول على �شهادة مهنية

 يف �لتكافل

مدير  ن���ائ���ب  ح�����ص��ل 

ع����ام ���ص��رك��ة امل���ن���ارة 

ال�����ص��ي��د عمر  ل��ل��ت��اأم��ني 

على  ح����ام����د  حم���م���د 

�����ص����ه����ادة ال���ت���ك���اف���ل 

 Insurance م����ن 

ومقرها  التاأمني  حللول   Solution JWZ
البحرين, واملعتمدة من معهد ت�صارترد للتاأمني 

CII /بريطانيا.
ال�صهادات  اح��دث  م��ن  التكافل  �صهادة  وتعد 

امل��م��ن��وح��ة ل��ل��م��خ��ت�����ص��ني يف جم����ال ال��ت��اأم��ني 

JWZ حللول  والتي متنحها �صركة  االإ�صالمي, 

للتاأمني يف  ت�صارترد  بالتعاون مع معهد  التاأمني 

بريطانيا.

اأ�صرة حترير ن�صرة ر�صالة التاأمني باأحر  تتقدم 

لل�صيد عمر وتتمنى له ول�صركته مزيدًا  التهاين 

من التقدم والنجاح.

التاأمني  خدمة  للتاأمني  العربي  ال�صرق  �صركة  اأطلقت 

االلكرتوين يف اململكة, لتمكني عمالئها من التعامل مع 

كافة عقود التاأمني با�صتخدام �صبكة االنرتنت.

وقد جاءت مبادرة ال�صركة الطالق خدماتها الكرتونيًا 

امل�صمار, حيث  التاأمني يف هذا  ب�صناعة  واالرتقاء  العاملية  التطورات  ملواكبة 

ال�صركة  عمالء  على  ي�صهل  مما  العربي  الوطن  يف  مرة  الأول  اخلدمة  تطلق 

البطاقات  طريق  ع��ن  ال��دف��ع  وط��رق  العقود  با�صعار  قائمة  على  احل�صول 

االئتمانية اإ�صافة اىل خدمات تاأمينية متكاملة الكرتونيًا تبداأ مبجموعة برامج 

التاأمني املميزة وجتديد تاأمني ال�صيارات ال�صامل ولغاية احل�صول على اإ�صعار 

بولي�صة التاأمني الكرتونيا, وذلك بعد اإدخال البيانات املطلوبة وامتام عملية 

الدفع الكرتونيا.

اململكة عن  انرتنت يف  الأف�صل موقع  الف�صية  املوقع على اجلائزة  وقد ح�صل 

فئة البنوك والتاأمني خا�صة انه يوفر خطوات �صهلة التنفيذ متكن الراغبني يف 

احل�صول على اخلدمات التاأمينية اإلكرتونيًا باأقل جهد ووقت .

ومما ي�صار اليه احتلت �صركة ال�صرق العربي املرتبة االأوىل عام 2008 من حيث 

  25.82 32.22 مليون دينار مقارنة مع  االأق�صاط املتحققة والتي و�صلت اىل 

مرتبة  بذلك  25%,م��ع��ززة  بلغت  زي��ادة  وبن�صبة   ,2007 للعام  دينار  مليون 

ال�صدارة يف ال�صوق لل�صنة الرابعة على التوايل .

احل�صابات  الإ�صتقطاب  جهودها  م�صاعفة  ا�صتطاعت  ال�صركة  اأن  وي�صاف 

التاأمينية  الربامج  تقدمي  على  بالرتكيز  وذل��ك  احلجم  والكبرية  املتو�صطة 

املطورة لل�صوق وباأ�صعار مناف�صة وتقدمي خدمات متميزة واالإ�صتمرار يف خدمة 

 70.851 التاأمني الطبي الأكرث من  ال�صركات يف  تاأمني من بني  اأكرب حمفظة 

م�صرتك يتمتعون بخدمات تاأمينية طبية من الدرجة االأوىل وميثلون اأكرث من 

2480 �صركة من القطاعات االإقت�صادية.

يف  التاأمني  قطاع  يف  اإئتماين  ت�صنيف  اأعلى  على  ح�صلت  ال�صركة  ان  ي�صار 

اقدم  وهي   AMBEST وكالة  قبل  من  التوايل  على  الثالثة  لل�صنة  اململكة 

الوكالة  هذه  منحت  حيث  العامل  يف  التاأمني  ل�صركات  ت�صنيف  وكالة  واعرق 

B+GOOD, لتكون ال�صركة االوىل والوحيدة يف اململكة  ال�صركة الت�صنيف 

واعادة  التاأمني  �صركات  كافة  بني  ع�صر  والثانية  الت�صنيف  بهذا  التي حتظى 

التاأمني العربية.

غري  العامة  للهيئة  اجتماع  يف  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  اأو�صى  اآخر  جانب  ومن 

العادي بزيادة راأ�س مال ال�صركة من 11 مليون دينار�صهم اإىل 13 مليون دينار 

�صهم وذلك من خالل توزيع اأ�صهم جمانية بن�صبة 18.8% اأي ما يعادل )2( 

تقوية  ال�صركة وحر�صها على  توجه  اإطار  وتاأتي هذه اخلطوة يف  مليون دينار 

مركزها التناف�صي يف ال�صوق االأردين وتعزيز مركزها املايل.

�ل�شرق �لعربي للتاأمني تطلق خدمات �لتاأمني �للكرتوين 

وترفع ر�أ�شمالها �إىل 13 مليون دينار

جمل�ص �إد�رة جديد

 ل�شركة �لتاأمني �لأردنية

العامة  الهيئة  انتخبت 

االأردنية  التاأمني  ل�صركة 

املنعقد  اج��ت��م��اع��ه��ا  يف 

 2009/3/15 ب��ت��اري��خ 

ج��دي��د  ادارة  جم��ل�����س 

لالأعوام االأرب��عة القادمة 

للمجل�س  جل��صه  اول  ويف  ع�صوًا   11 من  مكون 

علي«  »حممد  عثمان  ال�صيد  انتخ��ب  اجل�ديد 

ال�صيد وليد  بدير رئي�صًا ملجل����س االإدارة ومعايل 

االدارة  جمل�����س  لرئي�س  ن���ائبًا  ع�صفور  مثقال 

للمج�ل�س  االآخ�ري�����ن  اأع�ص�اء  الت�ص�عة  اىل جانب 

ال�ص����يد عماد عبد اخلالق مدير  بينه���م  وم�����ن 

عام ال�صركة.
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عام  ملدير  نائبًا  فاروق مالك  ال�صيد  تعيني  مت 

ال�صيد  ان  ويذكر  ال��ع��رب,  ال�صامنون  �صركة 

والتاأمني  العامة  التاأمينات  له خربه يف  فاروق 

�صنة   30 من  الأك��رث  التاأمني  واع���ادة  البحري 

و�صغل العديد من  املنا�صب يف عدد من �صركات 

التاأمني االردنية.

ا�صرة االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني تتقدم 

لل�صيد فاروق باأحر التهاين والتربيكات وتتمنى 

له ول�صركته املزيد من التقدم والنجاح .

الذي  التاأمني  اأعمال  على  والرقابة  لالإ�صراف  العربية  الهيئات  منتدى  اأطلق 

يرتاأ�صه د. با�صل الهنداوي مدير عام هيئة التاأمني مبادرة مع معهد حوكمة 

من اأجل و�صع جمموعة من القواعد االر�صادية التي تت�صمن تطبيقات الأف�صل 

املمار�صات اخلا�صة باحلاكمية املوؤ�ص�صية والتي تن�صجم مع املعايري الدولية.

املوؤ�ص�صية يف منطقة  للحاكمية  االإر�صادية  القواعد  اإ�صدار  املنتدى عن  اأعلن  وقد 

تت�صمنها  التي  التو�صيات  ت�صكل  اأن  يتوقع  افريقيا, حيث  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

القواعد االر�صادية املعايري االأ�صا�صية للحاكمية املوؤ�ص�صية لقطاع التاأمني يف منطقة 

ال�صرق االأو�صط و�صمال افريقيا املتفق عليها بني الهيئات الرقابية يف املنطقة.

ميزات  لديها  املنطقة  يف  التاأمني  �صركات  اأن  اإىل  القواعد  هذه  وت�صري 

عديدة ولكنها تواجه حتديات هامة خ�صو�صًا يف ظل االأزمة املالية العاملية, 

املالية  يلعبه قطاع اخلدمات  الذي  الدور  باأهمية  فمن ميزاتها االعرتاف 

وم�صاهمته الفاعلة يف االقت�صاد, ويف الوقت ذاته, فاإن العديد من ال�صركات 

تواجه حتديات يف الو�صول اإىل امل�صتوى املطلوب من احلاكمية املوؤ�ص�صية, 

علمًا باأن مثل هذه التحديات تواجه اأي�صًا العديد من اأ�صواق التاأمني العاملية.

 

االأخذ  يتعني  التي  التو�صيات  من  جمموعة  االر�صادية  القواعد  وتت�صمن 

بها والتي تتمثل بااللتزام باحلاكمية املوؤ�ص�صية اجليدة وتطبيقات جمل�س 

احل�صيفة,  والرقابة  واالإف�صاح  ال�صفافية  معايري  وتبني  اجليدة  االإدارة 

احلماية  توفري  اإىل  باالإ�صافة  فاعلة  رقابية  بيئة  وج��ود  م��ن  والتحقق 

للم�صاهمني وحملة البوال�س.

وقد اأ�صار الدكتور با�صل الهنداوي, مدير عام هيئة التاأمني يف االأردن رئي�س 

منتدى الهيئات العربية لالإ�صراف والرقابة على اأعمال التاأمني, باأن احلاكمية 

املوؤ�ص�صية تعد من اأهم الق�صايا االأ�صا�صية التي يواجها القطاع االقت�صادي, 

اإدارة  اإيجابي على  املوؤ�ص�صية ب�صكل  حيث ينعك�س االلتزام مبعايري احلاكمية 

ال�صركات وحت�صني  االأمثل مل�صادر هذه  اال�صتخدام  التاأمني و�صمان  �صركات 

قدرتها التناف�صية يف ال�صوق وتدعيم ا�صتقرار االأ�صواق املالية.

فاروق ملك نائباً ملديـــر 

�رشكة ال�سامنون العرب

بالتعاون مع معهد حوكمة ال�رشكات

منتدى هيئات التاأمني ي�سدر قواعد احلاكمية

الإعادة  ال�صوي�صرية  ري«  »�صوي�س  �صركة  اأعلنت 

التاأمني تكبدها خ�صائر �صافية بقيمة 864 مليون 

اال�صتثمارات,  اأغلبها يف جانب   2008 فرنك عام 

عام  �صافية  اأرب��اح  حققت  ري  �صوي�س  ان  ويذكر 

2007 بقيمة 4.2 مليار فرنك.

الن�صاط  ق��وة  اىل  ال�صركة  عن  �صادر  بيان  واأ���ص��ار 

من  للحد  تعمل  ال�صركة  وان  لل�صركة  التاأميني 

خماطر حمفظة اال�صتثمار وتخفي�س التكاليف علمًا 

3 مليارات فرنك  باأن ال�صركة رفعت راأ�صمالها اىل 

�صوي�صري )2.58 مليار دوالر( من ممول امريكي 

وفقًا  لل�صركة  االئتماين  الت�صنيف  ك��ان  ان  وبعد 

 )AA( بورز قد انخف�س من اآند  لوكالة �صتاندرد 

اىل ت�صنيف )A+( ب�صبب �صعف راأ�س املال.

�شوي�ص ري تعلن خ�شائر بقيمة 864 مليون فرنك يف 2008
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يف ظل الظروف ال�صعبة التي مير بها االقت�صاد 

منتجات  ط��رح  االأن�صب  ان  خ��رباء  يجد  العاملي 

التاأمني الذاتي يف االإمارات ودول جمل�س التعاون. 

واإعادة  للتاأمني  »هريتاج«  جمموعة  رئي�س  ويرى 

ندوة  هام�س  على  ماي يف حديثه  �صتيفن  التاأمني 

مبزايا  للتعريف  العاملي  املايل  دبي  مركز  عقدها 

الذاتي  التاأمني  خدمات  وتقدمي  الذاتي  التاأمني 

التاأمني  �صوق  اأن  التعاون  جمل�س  دول  ل�صركات 

الذاتي �صوف يلقى رواجًا يف املنطقة, ومن املنتظر 

اأن تفتح ال�صركة فرعها يف مركز دبي املايل العاملي 

�صركة  ث��اين  بذلك  لت�صبح  قليلة  اأ�صابيع  خ��الل 

تاأمني ذاتي بعد �صركة “مار�س” تدخل اإىل �صوق 

ي�صل  اأن  ويتوقع  التعاون.  ودول جمل�س  االإم��ارات 

عدد ال�صركات التي تطبق خدمات التاأمني الذاتي 

يف منطقة اخلليج اإىل عدد يرتاوح بني 100 �صركة 

بحد اأدنى و500 �صركة خالل فرتة من 5 اإىل 10 

�صنوات. ويعد هذا الرقم كبريًا ن�صبيًا بالنظر اإىل 

على  النظام  هذا  تطبق  التي  ال�صركات  عدد  اأن 

بينها  �صركة, من   5000 اإىل  العامل و�صل  م�صتوى 

10 �صركات يف دول جمل�س التعاون.

التاأمني  اأ�صاليب  الذاتي من  التاأمني  ويعترب نظام 

بالتاأمني  ال�صركة  خالله  من  تقوم  حيث  الفعال 

باال�صتعانة  تواجهها  التي  املخاطر  �صد  بنف�صها 

ب�صركات توفري خدمات التاأمني الذاتي الذي يوفر 

على ال�صركة الكثري من تكاليف التاأمني.

ويحظى التاأمني الذاتي بفر�س واآفاق واعدة للنمو. 

ال�صركات  بداأت  التاأمني,  اأق�صاط  ارتفاع  ظل  ويف 

اأخرى  خ��ي��ارات  عن  بالبحث  الكبرية  االإقليمية 

الذاتي  التاأمني  من  يجعل  مما  املخاطر  لتمويل 

اأداة ا�صرتاتيجية فاعلة بالن�صبة لهذه ال�صركات.

خدمات  على  الطلب  ينمو  اأن  التوقعات  وتاأتي 

املتوقع  االرت��ف��اع  خلفية  على  ال��ذات��ي  ال��ت��اأم��ني 

من  املخاوف  تزايد  ظل  يف  التاأمني  اأ�صعار  يف 

انعكا�صات االأزمة املالية العاملية.

علمًا باأن فكرة التاأمني الذاتي بداأت قبل 100 عام 

ذلك  منذ  التطور  ووا�صلت  املتحدة  الواليات  يف 

عدد  حيث  وم��ن  الكم  حيث  من  وتو�صعت  الوقت 

القطاعات التي �صملتها هذه اخلدمات.

العاملي نظم  اأن مركز دبي املايل  اجلدير بالذكر 

الكبرية  االإمكانات  على  ال�صوء  لي�صلط  ال��ن��دوة 

التي ميتلكها والتي تتيح له اأن ي�صبح مقرًا اإقليميًا 

وعامليًا للتاأمني الذاتي. وركز املتحدثون يف الندوة 

فاعلة  اأداة  ب�صفته  ال��ذات��ي  التاأمني  مزايا  على 

املتاحة  النمو  فر�س  واأو�صحوا  املخاطر  الإدارة 

حللول  العامليني  للمزودين  بالن�صبة  املنطقة  يف 

التاأمني الذاتي.

يف ظل تد�عيات �لأزمة �ملالية

�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي  �لأد�ء  ت����اأث����ر 

�لتاأمني  ل�شركات  و�ل�شتثماري 

�لتكافلي �ل��ت��اأم��ني  و�ن��ت��ع��ا���ص 

تقريرها  ن�صرت  اقت�صادية  م�صادر  توقعت 

كانون  ال�صادر/  عددها  يف  م�صت�صار  جملة  يف 

عن  مبناأى  يكون  لن  التاأمني  ان   2009 الثاين 

تداعيات واأحداث عامل املال وامل�صارف يف عام 

2009 خا�صة تداعيات التباطوؤ التي �صيكون لها 

اأداء �صركات التاأمني الت�صغيلي  اأثر مبا�صر على 

اأكرب  كانت  التي  اال�صتثمارية  املحافظ  ونتائج 

املتاأثرين من تدهور االأ�صواق يف عام 2008.

التاأمني  �صركات  تركيز  �صيكون  للم�صدر  ووفقًا 

تقلبات  ع��ن  بعيدًا  ت�صغيلية  اأرب���اح  ان��ت��اج  على 

ال�صركات  اأرب���اح  مت��ول  والتي  املالية  االأ���ص��واق 

اال�صتثمارية اأو تهبط بها كما ح�صل يف الن�صف 

الثاين من عام 2008.

حتفظًا  اأك��رث  التاأمني  اإع��ادة  �صركات  و�صتكون 

اأما  االتفاقيات.  على  �صعبة  �صروط  و�صتفر�س 

وهوام�س  �صروط  ف�صتفر�س  الت�صريعية  الهيئات 

وموؤ�ص�صات  ه��ي��ئ��ات  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ج��دي��دة. 

بالتقييم  �صتت�صدد  التي  االئتماين  الت�صنيف 

و�صتكون  هذا  لل�صركات.  االئتماين  والت�صنيف 

اأكرث  التاأمني  ل�صركات  العمالء  اختيار  عملية 

انتقاء ومبنية على اأ�ص�س املالءة واملركز املايل.

على  يحافظ  �صيبقى  التكافلي,  ال��ت��اأم��ني  اأم��ا 

يف  مثيالتها  م��ن  اأف�صل  مم��ي��زة  من��و  م��ع��دالت 

والظروف  االأ�صباب  ولنف�س  التقليدي  التاأمني 

التي يعي�صها التمويل اال�صالمي.

يف ندوة نظمها مركز دبي العاملي

منتجات »التاأمني الذاتي« مر�سحة للنمو يف الإمارات واخلليج
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اأكدت عدد من القيادات التاأمينية يف البحرين اأن ال�صوق يف اململكة مل ي�صهد 

ومن  املنتجات,  على  الطلب  برتاجع  تتعلق  ملحوظة  تغيريات  اأي  االآن  حتى 

ناحية اأخرى اأ�صاروا اإىل تراجعات حمتملة خالل امل�صتقبل, خا�صة ان كثري من 

التقارير توؤكد اأن تبعات االأزمة على قطاع التاأمني مل تبداأ بعد.

التاأميني حتدث  املنتج  تو�صع  التي �صتحد من فر�س  العقبات  اإىل  اإ�صارة  ويف 

نائب الرئي�س التنفيذي ل�صوليدرتي ال�صيد اأ�صرف ب�صي�صو عن عدم وجود اأي 

تاأثريات �صلبية تذكر على حجم االإقبال من قبل الزبائن حتى الوقت الراهن, 

اإال اأنه اأ�صار اىل تاأثريات �صلبية حمتملة خالل امل�صتقبل, وال�صيما اأن التاأثري 

االأكرث  العاملية  ال��دول  اأ�صواق  من  عدد  على  وا�صحا  بات  التاأمني  قطاع  على 

الذي  التاأميني  املنتج  قيمة  تراجع  اأن  مو�صحًا  العاملي,  املال  باأزمة  ارتباطا 

�صريتبط بقطاع العقارات الذي تراجع بدوره مبعدالت عمالقة كانت االأوىل 

قيمة  تراجع  وبالتايل  العقارات   اأ�صواق  بع�س  �صنوات يف   10 نوعها منذ  من 

بالتاأمني  تخت�س  التي  للمنتجات  ال�صنوي  النمو  تراجع  عن  ناهيك  القر�س, 

على املوظفني يف ظل الت�صريحات املتكررة واملتوا�صلة التي ت�صهدها ال�صركات 

حفاظا عليها من االإفال�س.

ومما يذكر ان منتجات التاأمني �صهدت يف االأونة االخرية ارتفاعًا يف اأ�صعارها 

كما  البحرية  القر�صنة  احداث  �صببها  كان  البحري  والنقل  البحري  كالتاأمني 

حدث يف ال�صومال.

وات�صحت تداعيات االأزمة على البنوك و�صركات اإعادة التاأمني اأكرث من �صركات 

التاأمني, يف الوقت الذي من املحتمل اأن يحد نق�س ال�صيولة للكثري من االأفراد 

فر�س االإقبال على منتجات تاأمينية واعتبارها من الكماليات يف ظل الظروف 

ال�سائدة.

اىل جانب اآخر فاإن التبعات ال�صلبية على قطاع التاأمني مل تتبني مالحمها بعد, 

وال�صيما اأنها اأزمة غري م�صبوقة خالل املا�صي القريب يف الوقت الذي ي�صهد فيه 

قطاع التاأمني منو غري م�صبوق.

املركزي  البحرين  م�صرف  الح�صاءات  وفقًا  البحرين  يف  التاأمني  قطاع  وحقق 

اأعلى ن�صبة منو �صنوية خالل عام 2007 بلغت 21% مقارنة بعام 2006. وا�صتحوذت 

النمو حيث �صجلت منوًا  االأ�صد يف هذا  التاأمني على احلياة على ح�صة  اأق�صاط 

ملحوظًا ي�صل اىل 67% يف حني بلغت ن�صبة النمو 39% و16% يف كل من التاأمني 

ال�صحي, والتاأمني على ال�صيارات على التوايل كما زادت ربحية �صركات التاأمني 

ن�صبة  مع  مرتافقة   %56 بن�صبة  البحرين  يف  العاملة 

زيادة يف اأ�صولها االجمالية بلغت %42.

وبلغ عدد �صركات التاأمني العاملة يف مملكة البحرين 

163 �صركة منها 22 �صركة حملية, و11 فرعًا ل�سركات 

اأجنبية باال�صافة اىل �صركات التاأمني االأخرى.

و�صجلت القوى العاملة يف قطاع التاأمني زيادة بن�صبة 

9% حيث كان عدد العاملني يف القطاع 1125 موظفًا 

يف عام 2006 ارتفع اىل 1224 موظفًا يف عام 2007.

علمًا باأن اق�صاط التاأمني االجمالية املحققة و�صلت 

اىل 135.6 مليون دينار )360 مليون دوالر امريكي( 

ب���112.4 مليون دينار )298  2007 مقارنة  يف عام 

مليون دوالر( يف عام 2006.

ارتفاع  لندن  يف  للتاأمني  لويدز  �صوق  رئي�س  رجح 

ب�صكل  تعمل  ال�صوق  وان   2009 يف  التاأمني  اأ�صعار 

جيد رغم التباطوؤ االقت�صادي.

و2007   2006 يف  قيا�صية  اأرب��اح��ًا  لويدز  وحققت 

لكن اأرباحها قبل خ�صم ال�صرائب انخف�صت بنحو 

تراجع  ب�صبب   2008 االأول  الن�صف  يف  الن�صف 

الدخل من اال�صتثمارات وانخفا�س اأ�صعار التاأمني 

وزيادة املطالبات.

ال�صيولة  نق�س  ف��اإن   2009 احل��ايل  العام  يف  اأم��ا 

املالية �صيزيد ال�صغوط لرفع االأ�صعار.

الكربى  االقت�صادات  فيه  تواجه  الذي  الوقت  ويف 

اال  التاأمني  �صوق  على  ت��اأث��ريات  له  �صيكون  رك��ودًا 

دليل  وخ��ري  حم��دودة  �صتكون  القطاع  خ�صائر  ان 

اىل  تتجه  رمبا  لل�صيارات  امل�صنعة  ال�صركات  فاإن 

تخفي�س انتهاجها اىل الن�صف لكنهم �صيوا�صلون 

التاأمني على االأعمال اال اذا قاموا ببيع امل�صانع.

قياد�ت تاأمينية  بحرينية 

توؤكد �أن �لأزمة �لعاملية �شوف حتد من منو �لقطاع 

رئي�س �سوق لويدز يتوقع ارتفاع اأ�سعار التاأمني
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50 بليون دولر كلفة �لكو�رث 

على �شركات �لتاأمني

التاأمني  الإع����ادة  ري«  »�صوي�س  �صركة  اأع��ل��ن��ت 

خالل  الطبيعية  الكوارث  كلفة  ان  ال�صوي�صرية 

العام 2008 بلغت 50 بليون دوالر وبذلك ت�صجل 

�صركات التاأمني اأكرب تعوي�صات للمرة الثانية يف 

التاريخ.

واأ�صارت يف توقعاتها امل�صتندة اىل درا�صة اأعدتها 

موؤ�ص�صة »�صيغما« اىل ان عام 2005 »كان العام 

على  االأخ��رية  الت�صع  ال�صنوات  بني  كلفة  االأك��رث 

 118 اىل  التعوي�صات  و�صول  مع  التاأمني  قطاع 

بليون دوالر مقارنة باالأ�صعار احلالية«.

األف  ب�238  »اأودت  الكوارث  ان هذه  اىل  ولفتت 

43 بليون  �صخ�س هذا العام, وت�صببت بخ�صارة 

دوالر, منها 39 بليونًا نتيجة العوا�صف«.

واأدى اإع�صارا »اإيك« و«غو�صتاف« اللذان �صربا 

املا�صي,  اأيلول  يف  والكاريبي  املتحدة  الواليات 

دوالر,  بليون   24 بلغت  ب��اأ���ص��رار  الت�صبب  اىل 

من  الكوارث  من  الناجتة  االأ�صرار  كبدت  فيما 

اأعطال وحوادث غري طبيعية �صركات التاأمني 7 

بليون من االنفجارات   4.8 باليني دوالر, منها 

اأو احلرائق.

وبلغت االأ�صرار املوؤمنة وغري املوؤمنة التي حلقت 

واملركبات  وال�صيارات  التحتية  والبنية  باملباين 

�صي�صوان  زلزال  ذلك  يف  مبا  دوالر,  بليون   225

جنوب غربي ال�صني الذي ت�صبب باأ�صرار بلغت 

قيمتها 85 بليون دوالر.

التاأمني  ل�صركات  ال�صوري  االحت��اد  مل�صادر  وفقًاَ 

جمل�س  من  مبدئية  موافقة  على  االحت��اد  ح�صل 

بخ�صو�س  التاأمني  على  اال���ص��راف  هيئة  اإدارة 

اإقامة جتمع للتاأمني االلزامي لدى ال�صركات داخل 

للتاأمني  م�صابهًا  ويكون  النقل  مديريات  مراكز 

االلزامي احلدودي.

وحول فكرة هذا التجمع اعربت عدد من �صركات 

التاأمني ال�صورية عن تاأييدها لهذا التجمع حيث ان 

اأهمية التجمع تكمن يف تخفي�صه لتكاليف املبيعات 

وما تتحمله �صركات التاأمني دفع ن�صب معينة ملعقبي  

البولي�صة  �صعر  من   %20 اىل  ت�صل  قد  املعامالت 

الأ�صخا�س لي�س لديهم اأي عالقة باخلطر كما انهم 

لي�صوا بوكالء تاأمني. ومن ثم فوجود التجمع �صيلغي 

على  االداري���ة  التكاليف  ويخف�س  يحدث  ك��ان  ما 

الوثيقة بن�صبة 15% لت�صبح %5.

عقد  لها  يكون  اأن  يجب  مركبة  اأي  ان  وحيث 

العامة  املوؤ�ص�صة  ك��ان��ت  فقد  اإل��زام��ي  ت��اأم��ني 

ال  التي  الوحيدة  اجلهة  وهي  للتاأمني  ال�صورية 

متنح عموالت على هذا التاأمني لكن عند دخول 

ال�صوري  التاأمني  �صوق  اىل  االأخ��رى  ال�صركات 

ال�صريع  ال��دخ��ل  ه��و  االإل��زام��ي  ال��ت��اأم��ني  اعترب 

عقود  على  عموالت  تعطي  فاأ�صبحت  لل�صركات 

املعامالت غري  لبع�س معقبي  االإلزامي  التاأمني 

مكاتب  يف  العمل  اأو  معايري  الأي  اخلا�صعني 

نظامية ما اأ�صاء ل�صمعة �صركات التاأمني.

وعمومًا يعترب تاأمني ال�صيارات االلزامي, كما تظهر 

التاأمينات  من  ال�صوري  ال�صوق  به يف  العمل  خربة 

اخلا�صرة فبغ�س النظر عما كان عليه و�صع ال�صوق 

على  �صغط  ق��وة  لها  واح��دة  تاأمني  �صركة  بوجود 

املوؤمنني يبقى التاأمني االلزامي غري مربح.

وتقوم فكرة ان�صاء التجمع على تكليف جهة معينة 

هذه  ويف  ال�صركات  على  وتوزيعها  العقود  باإ�صدار 

التاأمني  ل�صركات  ال�صوري  االحت��اد  �صيقوم  احلالة 

و�صبق  ال�صركات  على  وتوزيعها  البوال�س  باإ�صدار 

على  االإل��زام��ي  التاأمني  بتجربة  ق��ام  اأن  ل��الحت��اد 

القطر  اإىل  الداخلة  االأجنبية  للمركبات  احل��دود 

تقوم  �صركة  كل  واأ�صبحت  ناجحة  التجربة  وكانت 

احل����وادث  بت�صفية 

ال��������ن��������اجت��������ة ع����ن 

على  ال���ع���ق���ود  ه�����ذه 

اخلا�صة,  م�صوؤوليتها 

جميع  و���ص��ي�����ص��م��ل 

كافة  النقل يف  دوائ��ر 

ال�سورية  املحافظات 

و�صيكون العمل موؤمتتًا  

ويدار من قبل عنا�صر 

ب�صرية مدربة.

توجه الحتاد ال�سوري للتاأمني لن�ساء

 جتمع للتاأمني اللزامي
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للحماية من الأزمة املالية

اندماج ثلث �رشكات تاأمني يابانية 

جلاأت ثالث �صركات تاأمني يابانية اىل االندماج حلماية نف�صها من اآثار االأزمة 

ان�صوران�س  واأيوي  �صوميتومو  مت�صوي  �صركة  اأ�صهم  وارتفعت  احلالية,  املالية 

وجمموعة نا�صاي دوا على اأمل اأن يوؤدي االندماج اىل زيادة االأرباح وخف�س 

العام اجلاري حول عملية  اآذار من  اتفاقية يف  املناف�صة بينها والتو�صل اىل 

ان  املحللون  وي�صري  يابانية  تاأمني  جمموعة  اأك��رب  �صت�صكل  التي  االن��دم��اج 

انخفا�س �صعر �صرف الني قد �صجع على عملية االندماج بني هذه ال�صركات 

ب�صبب انخفا�س قيمة اأ�صولها اخلارجية.

�جر�ء�ت �حرت�زية حلماية

 �شركات �لتاأمني �مل�شرية من �لأزمة �لعاملية

اأعلن رئي�س هيئة الرقابة على التاأمني يف م�صر اتخاذ حزمة من التدابري 

االحرتازية للتخفيف من حدة االآثار ال�صلبية لالأو�صاع االقت�صادية العاملية 

يف  ح��ادة  تراجعات  من  �صاحبها  وم��ا  الراهنة  املالية  االأزم���ة  وتداعيات 

البور�صات العاملية واالقليمية واملحلية على ال�صوق و�صركات التاأمني.

الهيئة تعليمات جلميع �صركات  اأ�صدرت  ال�صاملة,  وتفعياًل ملبادئ احلوكمة 

املايل  الو�صع  عن  تقرير  بتقدمي  امل�صري  التاأمني  ب�صوق  العاملة  التاأمني 

ذات  امل�صرية  التاأمني  �صركات  راأ�صمال  من  حل�ص�س  املالكة  االأم  لل�صركة 

االأجانب من خارج جمهورية  امل�صاهمني  واأو�صاع  االأجنبية,  االأموال  روؤو�س 

م�صر العربية والتاأثري املحتمل لالأزمة العاملية على و�صع هوؤالء امل�صاهمني 

على  ذل��ك  واأث��ر  املالية  مراكزهم  متانة  من  والتاأكد  املحلية,  ال�صركة  يف 

ن�صاطهم يف م�صر.

لدى  املتاأخرة  املدينة  االأر�صدة  حت�صيل  ال�صركات  من  الهيئة  طلبت  وقد 

ال�صركات باخلارج, واملتابعة امل�صتمرة ملوقف �صركات اإعادة التاأمني باخلارج 

والتي لديها اتفاقيات مع �صركات تاأمني م�صرية, وموافاة الهيئة مبوقف هذه 

ال�صركات ومالءتها املالية يف ظل االأزمة العاملية احلالية.

ا�صتمرار  عن  التاأمني  ملراقبي  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن  مت�صل  �صعيد  وعلى 

اآثار  اجلهود التن�صيقية بني اع�صائه »ومن بينهم ال�صوق امل�صرية« ملواجهة 

االأزمة املالية العاملية وانعكا�صها على �صناعة التاأمني يف العامل, ودور مراقبي 

التاأمني و�صركات التاأمني باالأ�صواق املختلفة نحو مواجهتها.

 81 ل�سنة   10 رقم  التاأمني  اأعمال  على  الرقابة  قانون  فاإن  بالذكر  وجدير 

الذي  بالقدر  الوثائق  حملة  حلماية  البنود  من  ع��دد  يت�صمن  وتعديالته 

الوثائق خارج م�صر, كما ت�صمن �صرورة تغطية  اموال  مينع اال�صتثمار يف 

لتوازي  كافية  تكون  ان  وا�صرتط  الوثائق خارج م�صر,  خم�ص�صات حلملة 

غري  البنكية  ال�صندات  على  التاأمني  ان  علمًا  املحتملة,  ال�صمان  تعوي�صات 

موجود داخل م�صر. كما يت�صمن القانون مادة مهمة حتظر التاأمني خارج 

جمهورية م�صر العربية �صواء على الوثائق اأو ال�صندات, واألغت منذ �صنوات 

عمليات  القانون  األغي  كما  م�صر  خ��ارج  �صيكات  �صداد  عدم  على  التاأمني 

التاأمني على وثائق اأو �صندات خارج م�صر بحيث منعت اأي �صخ�س طبيعي او 

اعتباري التعاقد على اأية عمليات تاأمني مبا�صر تتعلق مبمتلكاته اأو م�صوؤولياته 

يف م�صر اال لدى �صركات خا�صعة للقانون.

�شندوق تاأمني �أخطار �حلرب

 يرفع قيمة �لتغطية على �ل�شفن

رفع  عن  البحرين  ومقره  احلرب  اأخطار  لتاأمني  العربي  لل�صندوق  اأعلن 

قيمة التغطية التاأمينية على هياكل ال�صفن العربية واالأجنبية العابرة للمياه 

حوادث  بعد  البحرية  القر�صنة  اخطار  �صد   %10.175 مبعدل  العربية 

اختطاف البواخر عند ال�صواحل ال�صومالية.

وياأتي معدل التاأمني اجلديد على ال�صفن من�صجمًا مع االأحداث املتكررة من 

حوادث اختطاف ال�صفن على ال�صواحل ال�صومالية �صيما تلك العابرة خلليج 

عدن املدرج على قائمة املناطق اخلطرة لدى املنظمة البحرية الدولية.

وجاء رفع ق�صط تاأمني ال�صفن باالتفاق مع �صوق لويدز التاأميني العاملي يف لندن, 

ا�صافية  تاأمينية  كلفًا  فر�س  تطلب  حيث 

بحرًا يف  امل�صحونة  والب�صائع  ال�صفن  على 

ظل تفاقم ظاهرة قر�صنة البواخر.

ويعمل ال�صندوق ل�صمان احلماية جلميع 

ال�صفن اململوكة من اأطراف عربية والتي 

حتمل اأعالم دول عربية. وال يزال خليج 

عدن من املناطق اخلطرة ب�صبب عمليات 

العبور  م�صاألة  وباتت  البحرية  القر�صنة 

املخاطر  من  بالكثري  حمفوفًا  امرًا  منه 

ما يرفع من الكلف املالية والتاأمينية.
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قدر خمت�صون يف جمال التاأمني, حجم �صوق التاأمني التكافلي يف دولة االمارات 

بنحو 3 مليارات درهم, اأي ما ميثل 20% من اجمايل االأق�صاط التاأمينية املجمعة 

التي بلغت 15 مليار درهم يف العام 2007.

ويتوقع ان يوا�صل قطاع التاأمني التكافلي منوه ال�صنوي مبعدالت ترتاوح بني 20 

لل�صوق,  �صركات جديدة  اأربع  بعد االعالن عن دخول  �صنويًا, وذلك   %25 اىل 

والتي تاأتي يف مقدمتها �صركة »نور للتكافل«, التي اأعلنت موؤخرًا عن بدء تقدمي 

خدماتها من خالل �صركتني تابعتني هما »نور للتكافل العائلي«, و»نور للتكافل 

150 مليون درهم لل�صركتني ومت ت�صميم منتجات �صركة نور  العام« براأ�صمال 

للتكافل العائلي, بحيث تلبي متطلبات التاأمني من خالل منتجات مثل التاأمني 

ال�صحي والتاأمني على احلياة, اىل جانب خدمات ت�صمل التاأمني �صد فقدان 

املتعلقة  تلك  ذلك  االأ�صول مبا يف  لها  تتعر�س  قد  التي  االأ�صرار  اأو  املمتلكات 

باأعمال الهند�صة, والطريان, واأعمال البحري كما يتوقع اأن تطرح ال�صركة يف 

والعديد من احللول  االدخار  برامج  ت�صمل  ا�صافية  القريب خدمات  امل�صتقبل 

املبتكرة االأخرى.

اإقبال  تزايد  مع  التكافل  ن�صاط  يف  خا�صة  تو�صعًا  امل�صتقبل  يف  الطلب  وي�صهد 

العمالء على املنتجات التاأمينية املتوافقة مع اأحكام ال�صريعة اال�صالمية.

االأق�صاط  رف��ع  اىل  دعوتها  للتاأمني  االم���ارات  جمعية  ت��ربر  اآخ��ر  �صعيد  على 

تغيري على  اأي  بعدم حدوث  الغري«,  »�صد  املركبات  بتاأمني  التاأمينية اخلا�صة 

حوادث  وزي��ادة  ال�صيارات  اأ�صعار  ارتفاع  رغم  عامًا,   12 منذ  االأق�صاط  تلك 

حجم  مع  يتنا�صب  ال  له  املوؤمن  يتحمله  الذي  الق�صط  حجم  ان  حيث  الطرق 

التعوي�س الذي تدفعه �صركات التاأمني يف حال ت�صبب املركبة املوؤمنة يف حادث 

االأق�صاط  ب��اأن  علمًا  ب�صرية,  ا�صابات  وق��وع  وعند  عالية  قيمة  ذات  مبركبات 

التاأمينية مل تتجاوز ال�صقف البالغ 350 درهمًا يف حده االأدنى و750 درهما كحد 

اأعلى وي�صل حجم التاأمني على ال�صيارات بني 33 اىل 40% من اجمايل حجم 

االأق�صاط التاأمينية.

�صركات  عدد  ان  ويذكر 

االمارات  بدولة  التاأمني 

�صركة   51 اىل  و���ص��ل 

وزارة  ل����دى  م�����ص��ج��ل��ة 

وي�صل  االق���ت�������ص���اد, 

ال�صوقي  راأ����ص���م���ال���ه���ا 

مليار   20 ح����وايل  اىل 

عدد  يبلغ  فيما  دره���م, 

 180 ال��ت��اأم��ني  و���ص��ط��اء 

ي�صاهم  ك��م��ا  و���ص��ي��ط��ًا, 

بن�صبة  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع 

1.5% من الناجت املحلي 

االجمايل للدولة.

اأعلن مركز قطر للمال )QFC( موؤخرًا عن ترخي�س فرع )MSIEU( �صركة ميت�صوي 

�صوميتومو ان�صوران�س كومباين )اوروبا(, التي تتمتع بقدرات مالية ومهنية عالية يف جمال 

تقدمي خدمات اإعادة التاأمني يف �صوق قطر ودول املنطقة ويذكر ان MSIEU هي �صركة 

تاأمني تابعة م�صجلة يف بريطانيا تعمل �صمن املجموعة املعروفة با�صم جمموعة ميت�صوي 

�صوميتومو منت�صرة يف 40 دولة من بينها عدد من الدول العربية.

دخول �أول �شركة تاأمني  يابانية يف قطر

التاأمني التكافلي يف دولة المارات ي�ستحوذ على 3 مليارات درهم وينمو بن�سبة 25% �سنوياً

و�سوق التاأمني يوا�سل خ�سائره يف التاأمني اللزامي على املركبات
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حتت �صعار »فر�س النمو يف ظل االأزمة« عقد يف البحرين منتدى ال�صرق االأو�صط 

ذات  االقت�صادية  واالأو�صاع  ال�صوق  م�صتجدات  اآخر  لبحث  للتاأمني  اخلام�س 

االأثر املبا�صر يف اأ�صواق التاأمني املحلية, وقد ناق�س املنتدى االأزمة وتداعياتها 

حيث بداأت بوادر االأزمة على اأثر افال�س م�صرف ليمان برذرز اال�صتثماري يف 

منت�صف �صهر �صبتمرب من عام 2008 تبعها االأثر الذي خلفته اأو�صاع �صركة 

اإي اآي جي AIG اأي�صًا على اأ�صواق املال العاملية مما دفع �صناعة التاأمني ان 

ت�صب اأولوياتها على حماية حملة وثائق التاأمني.

�صركات  كربى  من  واح��دة  انهيار  مو�صوع  فان  التاأمني  بقطاع  يتعلق  وفيما 

التاأمني العاملية ومدى تاأثري ذلك ال�صيما على منطقة ال�صرق االأو�صط يثري عدة 

ت�صاوؤالت من اأهمها: دور �صركات التاأمني واإعادة التاأمني يف تغطية االأخطار 

ديناميكية  هناك  كانت  وهل  وامل�صرفية,  املالية  املوؤ�ص�صات  باأعمال  املرتبطة 

العقاري  االئتمان  مبخاطر  يتعلق  فيما  ال�صركات  ه��ذه  ل��دى  خمتلفة  عمل 

جلهه  ال�صيما  والرقابة  االإ�صراف  ونظم  الرهونات,  يف  اال�صتثمار  وخماطر 

االنذار املبكر, وجدوى نظم الت�صنيف.

وناق�س املنتدى حماور عديدة من بينها تاأثري االأزمة العاملية يف املنطقة العربية 

وارتباطه مبدى درجة االنفتاح املايل واالقت�صادي للدولة على العامل اخلارجي, 

اإىل ثالث جمموعات:  العربية  التاأمني  اأ�صواق  تق�صيم  االإطار ميكن  ويف هذا 

االأوىل مرتفعة االنفتاح وت�صمل دول جمل�س التعاون اخلليجي, الثانية بدرجة 

لبنان,  تون�س–املغرب-  االأردن-  م�صر-  ومنها  املتو�صط  فوق  اأو  متو�صطة 

والثالثة ذات درجة انفتاح اقت�صادي ومايل منخف�س.

  2007 عام  دوالر  مليار   15 اىل  العربية  املنطقة  يف  التاأمني  اأق�صاط  وت�صل 

بن�صبة  الثانية  املجموعة  ودول   %54.6 بن�صبة  االأوىل  املجموعة  دول  وت�صاهم 

36% ودول املجموعة الثالثة بن�صبة %9.4.

ومن املتوقع حدوث تراجع خالل الفرتة القادمة الأ�صباب خمتلفة لعل من اأهمها: 

انخفا�س الناجت املحلي االإجمايل نظرًا لرتاجع ال�صادرات ال�صيما ال�صادرات 

البرتولية, تعرث ا�صتثمارات ال�صناديق ال�صيادية, تراجع الطلب  املحلي, جتميد 

اأو تخفي�س وترية تنفيذ العديد من امل�صروعات, مما يوؤثر ب�صكل مبا�صر على 

حجم االأعمال القابلة للتاأمني يف االأ�صواق العربية, ويرتتب على ذلك مزيدًا 

من املناف�صة بني ال�صركات تتمثل يف تك�صري االأ�صعار, والعواقب الناجمة عنه, 

النظر عن مبداأ  ال�صركات  بع�س  تغ�س  اأخرى فقد  هذا من جهة, ومن جهة 

انتقاء االأخطار مما يوؤثر على نتائجها الفنية, وبالتايل فاإن �صركات التاأمني 

انخفا�س  االأق�صاط,  انخفا�س حجم  اأهمها:  لعل من  بعدة �صور  تتاأثر  �صوف 

الناجتة  املطالبات  زيادة  التاأمني,  اإعادة  انخفا�س عموالت  اال�صتثمار,  عائد 

عن االأخطار املعنوية Moral Risk, االنخفا�س املتوقع لقيمة اأ�صهم �صركات 

التاأمني يف البور�صة باعتبارها �صركات م�صاهمة.

ال�صيا�صات  من  العديد  باإتباع  مطالبة  التاأمني  �صركات  ان  مراقبون  وي��رى 

انتقاء  ال�صوق,  احتياجات  تلبي  جديدة  تاأمينية  منتجات  ابتكار  اأهمها: 

االأخطار Risk Selection, االبتعاد عن �صيا�صة تك�صري االأ�صعار, االهتمام 

ال�صخ�صية  واحلوادث  والتقاعد  احلياة  تاأمينات  مثل  ال�صخ�صية  بالتاأمينات 

وامل�صوؤولية  عام  ب�صكل  امل�صوؤوليات  وتاأمني  والزراعي  الطبي  التاأمني  وكذلك 

املهنية ب�صكل خا�س, زيادة حجم التعامل مع �صركات اإعادة التاأمني العربية, 

اإجراء التحالفات االإ�صرتاتيجية �صواء على امل�صتوى الوطني اأو االإقليمي.

الكايف  االإف�صاح  �صبل  تنهج  اأن  التاأمني  �صركات  على  فاإن  ذلك  جانب  اىل   

امل�صتوى  االف�صاح عن  ان  كما  الفعلية  املالية  مراكزها  يعك�س  الذي  واملالئم 

املالئم من االحتياطيات الفنية واحل�صابية يلبي املعايري االكتوارية الدولية.

على  يتعني  التي  العملية  واملمار�صات  اال�صرتاتيجيات  من  بع�س  وبا�صتعرا�س 

اإي  اأعمال جمموعة  التي تكتنف  التاأمني الت�صدي لها فاإن الظروف  �صركات 

بغاية  اإجراء  وهذا  التاأمني,  اإعادة  تقلي�س معدالت  ا�صتدعت   AIG اآي جي 

�صركات  ان  اىل  باالإ�صافة  التاأمني,  ل�صوق  االأداء  �صال�صة  ل�صمان  االأهمية 

وبالتايل  مقدمة,  دفعات  الوثائق يف  من حملة  االأم��وال  على  التاأمني حت�صل 

ال�صيولة عندما  لتلبية متطلبات  ا�صتثمارية مهمة  يتعني عليها اتخاذ قرارات 

ترد اليها مطالبات حملة الوثائق, واحلاجة اىل ال�صوابط الرقابية الفعالة اإذا 

ما اأريد لتلك ال�صركات اأن متار�س اأعمالها ب�صورة منوذجية.

منتدى �ل�شرق �لأو�شط �خلام�ص يبحث فر�ص �لنمو 

لقطاع �لتاأمني يف ظل تد�عيات �لأزمة �ملالية



�الثنني 11 �أيار )مايو( 2009

ت�شجيل امل�شاركني وحفل االفتتاح

�لثالثاء 12 �أيار  )مايو( 2009

اجلل�سة الأوىل:

املحا�سرة الأوىل: القر�سنة )وجهة نظر فنية( 

د. رجائي �شوي�س / املدير العام – �شركة ال�شرق االأو�شط للتاأمني )االأردن(رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة

ال�شيد بوتنجال موكندان/ مدير - مكتب املالحة الدويل– غرفة التجارة الدولية امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

– خدمات اجلرمية التجارية )بريطانيا(
املحا�سرة الثانية: القر�سنة )وجهة نظر قانونية(

– رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة وم�شاركوه  ال�شويدي  �شركة   - االداري  ال�شريك   / ال�شويدي  حممد  ال�شيد 

)االمارات العربية املتحدة(

ال�شيد اأنتوني�س جلاديانو�س / �شريك – �شركة القانون الدولية اآي ان �شي و�شركاه )اليونان(امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

املحا�سرة الثالثة: القر�سنة )خطف طاقم ال�سفينة(

ال�شيد روبرت جنفزيان – املدير االداري – �شركة الو�شي لو�شاطة التاأمني رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة

واال�شت�شارات التامينية )االأردن(

ال�شيد نيكوال�س فونتفيلي – مكتتب اخطار - Hiscox Global Markets )بريطانيا(امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

اجلل�سة الثانية:

املحا�سرة الأوىل: ت�سوية اخل�سائر

ال�شيد عماد عبد اخلالق / املدير العام – �شركة التاأمني االأردنية )االأردن(رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة

ال�شيد اآيدان هويل – ق�شم الوكالء - لويدز )بريطانيا(  امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

املحا�سرة الثانية: العوارية العامة )املدر�سة القدمية واجلديدة(

ال�شيد بهاء الدين �شفاريني/ م�شاعد املدير العام للتاأمني البحري – �شركة رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة

القد�س للتاأمني )االأردن(

ال�شيد جوناثان �شبن�شر/ م�شوي خ�شائر- �شركة �شبن�شر )الواليات املتحدة االمريكية(امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

�الأربعاء 13 �أيار )مايو( 2009

اجلل�سة الثالثة:

املحا�سرة الأوىل: اأندية احلماية والتعوي�ض - اأهمية الإدارة املنا�سبة للتعوي�سات

الكابنت ريت�شارد �شلهوب/ املدير التنفيذي - �شركة زار�س )لبنان(رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة

ال�شيد كولن ويليامز/ Steamship Mutual P & I Club )بريطانيا(امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

املحا�سرة الثانية: اعادة التاأمني البحري

ال�شيد راكان ما�شي/ املدير التنفيذي – �شركة عمون لل�شحن والنقل )االأردن(رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة

ال�شيد فريد �شديد / املدير التنفيذي – �شركة �شديد ري )لبنان(امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

اجلل�سة الرابعة:

املحا�سرة الأوىل: اإدارة اخلطر )وجهة نظر مالكي ال�سفن(

ال�شيد عايد خزاعلة/ املدير العام – �شركة �شيلك روود للمالحة والتجارة )االأردن(رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة

ال�شيد امني قعوار / املدير التنفيذي التجاري - �شركة ميناء احلاويات )االردن(امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

املحا�سرة الثانية: توقعات ال�سحن اىل العقبة

العامة رئ���ي�������س اجل��ل�����ش��ة املوؤ�ش�شة   - العام  واملدير  االإدارة  رئي�س جمل�س  احل�شن/  �شليمان  ال�شيد 

ال�شورية للتاأمني )�شوريا(

د. دريد حما�شنة/ املدير التنفيذي – �شركة توفيق غرغور و�شركاه )االأردن(امل�����ح�����ا������ش�����������������ر

برنامج عمل اجلل�سات

ر�س�م اال�سرتاك يف امل�ؤمتر

الربنامج ال�سياحي

ملزيد من املعل�مات والت�سجيل يف امل�ؤمتر 

لال�ستف�سار

ينظم الحتاد الأردين ل�سركات التاأمني احلفالت وال�سهرات والرحالت التالية:-

1- زيارة موقع تعميد ال�سيد امل�سيح يف منطقة نهر الأردن - البحر امليت يف يوم الثنني 2009/5/11 

2- �سهرة فلكلورية دولية يف يوم الثنني 2009/5/11.

3- حفلة على �ساطئ فندق رادي�سون �سا�ض / تالبيه - العقبة يف يوم الثالثاء 2009/5/12.

3- جولة �سفاري و�سهرة عربية يف قلب ال�سحراء الأردنية )وادي رم( يف يوم الأربعاء 2009/5/13.

يوم  يف  )اختيارية(  ال�سبع  الدنيا  عجائب  اأح��د  )ب���را(  ال��وردي��ة  للمدينة  زي���ارة   -4

اخلمي�ض 2009/5/14.

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اللكروين اخلا�ض باملوؤمتر.

)295( دينار اأردين للم�سارك املحلي. 

)350( دينار اأردين لأع�ساء الحتاد العام العربي للتاأمني. 

)500( دينار اأردين لغري اأع�ساء الحتاد العام العربي للتاأمني. 

)000( دينار اأردين للمحا�سرين وروؤ�ساء اجلل�سات ومنظمي املوؤمتر. 

)000( دينار اأردين مل�ساركني اثنني من اجلهة الداعمة. 

)225( دينار اأردين للمرافق.

الدولر المريكي = 0.71 دينار اأردين.

اجل��������ه��������ات ال�����داع�����م�����ة

املجموعة العربية 

االأوروبية للتاأمني

املجموعة العربية 

االأردنية للتاأمني

�شركة ال�شرق 

االأو�شط للتاأمني

�شركة التاأمني 

االأردنية

�شركة

االأوىل للتاأمني

�شركة

ال�شامنون العرب

�شركة

املنارة للتاأمني

ال�شركة

املتحدة للتاأمني

ال�شركة العربية 

االأملانية للتاأمني

�شركة ال�شرق 

العربي للتاأمني

�شركة املتو�شط واخلليج 

للتاأمني )ميدغلف(

ال�شركة االأردنية 

الفرن�شية للتاأمني 

�شلطة منطقة العقبة 

االقت�شادية اخلا�شة

�شركة توفيق 

غرغور واأوالده

�شركة ميناء احلاويات جمموعة الناعوريجمموعة قعوار

العقبة

�شركة الو�شي لو�شاطة التاأمني 

واال�شت�شارات التاأمينية

جمموعة 

�شركات مالرتان�س

�شركة الدوحة 

للتاأمني

�شركة �شديد ريزار�س موؤ�ش�شة حماية البيئة فالج �شتون رينا�شكو / فرن�شا

البحرية )هيلميبا(

فاداتا برامج وحلول 

ل�شناعة التاأمني

للتاأمني واإعادة 

التاأمني الدويل

الحتاد الأردن�ي 

ل�سرك�ات التاأمني

الحتاد العام 

العربي للتاأمني

نقاب�ة وكالء 

امل�الحة البحرية

بالتع�اون ما بني

 فندق اإنرتكونتننتال العقبة / الأردن 
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 امل�ؤمتـــر الدولـي الث�ين  للتـ�أميـن والنقــل البحــري 

»اإدارة التع�ي�ض�ت واملخ�طر«
 www.AqabaConf2009.com

يرجى الت�سال على العنوان التايل:

www.joif.org       الحتاد الأردين ل�سركات التاأمني

info@AqabaConf2009.com"
 هاتف: 5689266 6 962 +     فرعي: 400، 302، 304، 305، 307

 فاك�ض : 5692809 6 962 +  اأو   5689510 6 962 +

يرجى زيارة املوقع اللكروين اخلا�ض باملوؤمتر:- 

 www.AqabaConf2009.com




