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ير�سد عددن� هذا من الن�سرة الدورية »ر�س�لة الت�أمني« يف اأكرث من حمطة وزاوية, جمموعة 

من الدرا�س�ت واملوا�سيع ذات معطي�ت جديدة ومتجددة يف الت�أمني, حتمل م�س�مينه� 

الت�أميني, وتك�سف عن  العمل  والق�نونية يف مف��سل  الفنية  املعرفة  قيمة م�س�فة من 

تغطي�ت  مع  التع�مل  اىل  احل�جة  تظهر  حني  تطبيقه�  اىل  لي�س�ر  املم�ر�س�ت,  اأف�سل 

م�سوؤولي�ته�  ام�م  الت�أمني  �سرك�ت  ت�سع  ال�سوق,  متطلب�ت  لتلبية  ت�ستجد  ت�أمينية 

اليه يف هذا  ن�سري  م�  اأبرز  من  املتطلب�ت.  يفي هذه  مب�  املن��سبة  احلم�ية  اأغطية  لتوفري 

�سوق  يتداوله  حديث  كمنتج  ال�سي��سية  الأخط�ر  ت�أمني  عن  املن�سورة  الدرا�سة  الط�ر 

الت�مني العربي ب�عتب�ر ان توفريه ي�سمن اأجواًء اأكرث ا�ستقرارًا للم�ستثمرين يف املن�طق 

�سمن  الت�أمني  من  النوع  هذا  حتت  تغطيته�  وامك�نية  الأخط�ر  هذه  مثل  ت�سهد  التي 

ت�أمني ع�ملية  اإع�دة  �سرك�ت  النوع من  بهذا  والكتت�ب  ال�سرك�ت  لدى  املتوفرة  احلدود 

متخ�س�سة وحمدودة.

العمل  واقع  على  وتطبيق�ته�  الق�نونية  القواعد  وتعزيز  ولن�سر  مت�سل  �سعيد  على 

يف  واجراءاته  التعوي�ض  مبداأ  تطبيق  عن  بحث  خ�س�ض  الت�أمني,  حقول  يف  امليداين 

الت�أمني  �سوق  يف  تداوًل  الأكرث  الت�أمني  من  النوع  هذا  بو�سف  املركب�ت,  على  الت�أمني 

املت�سررين  مط�لب�ت  واعتب�ر  الت�أمني,  �سرك�ت  على  وخ�س�رة  كلفة  والأعلى  الأردين 

تخ�سع اىل قواعد تن�ض عليه� الت�سريع�ت واىل �سروط واجبة التطبيق ت�سمن �سحة 

املط�لبة, وت�سوية التعوي�س�ت, واي�س�له� اىل امل�ستفيدين.

ويف ج�نب اآخر, يك�سف بحث عن دور الدرا�س�ت الكتوارية التي تقوم على قي��ض حدة 

الب�حث  امل�ستقبلية للخ�س�ئر, ومن خالل درا�سة ميدانية متكن  والتوقع�ت  املخ�طر 

والرمــوز  للحي�ة  بن�ء جداول  من  الأردن  يف  الت�أمني  �سرك�ت  من  عينة  ا�ستبيـ�ن  بعد 

الكرمي  للق�رئ  نرتك  الت�أمني  �ســوق  تطبيقه� يف  نت�ئج مقرتح  اىل  والتو�سل  احل�س�بية 

فر�سة الطالع عليه� وتقييمه�.

�سفح�ت  من  وا�سعة  م�س�حة  خ�س�ست  فقد  الطبيعية  الكوارث  م�سهد  توا�سل  ومع 

عددن� هذا لعر�ض اآخر م�ستجدات زلزال الي�ب�ن الذي وقع مطلع الع�م اجل�ري بو�سفه 

140 �سنة لتحتل بذلك هذه الك�رثة املرتبة ال�س�بعة منذ فجر الت�ريخ  الأعنف منذ 

املدون مع م� خلفته من خ�س�ئر وا�سرار كبرية ب�لغة ال�سدة زادت كلفتهـ� املقـدرة على 

�سرك�ت الت�أمني عن مبلغ 35 ملي�ر دولر.

انن� اذ نعر�ض ج�نبً� من عن�وين الن�سرة نرتك لقرائن� الأعزاء م�س�حة اأو�سع من ال�سفح�ت 

للتعمق والطالع على مزيد من املعلوم�ت واملعطي�ت التي تواكب متغريات الت�أمني 

ور�سد م�ستجداته� حمليً� وعربيً� ودوليً�.

مع حتيات

اأ�شرة التحرير
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)ACII(بهاء الدين ال�سفاريني

Chartered Insurer

تاأمني الأخطار ال�سيا�سية

يعترب تاأمني االأخطار ال�صيا�صية من منتجات التاأمني احلديثة يف االأ�صواق العربية 

القرارت  اأو  ال�صعبي  الهيجان  عن  الناجمة  االأ�صرار  و/اأو  اخل�صائر  وتغطي 

االأ�صواق  مع  التجارية  باملعامالت  خ�صائر  اإىل  توؤدي  التي  احلكومية  ال�صيا�صية 

اأو  ال�صناعية  التعهدات  اأو  االإ�صتثمارات  اأو  الب�صائع  لتبادل  كانت  االأجنبية 

العقارية اأو القرو�ض اأو املعامالت البنكية.

اإن توفر هذا النوع من التاأمني ي�صمن اأجواء اأكرث ا�صتقرارًا للم�صتثمرين يف دول ذات 

خماطر �صيا�صية وتفتح جمااًل للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية للتعامل مع اأ�صواق جديدة 

رغم احتماالت التغريات ال�صيا�صية التي من املمكن اأن توؤثر �صلبًا على تلك االأعمال.

تاأخذ بع�ض احلكومات على عاتقها اخل�صائر و/اأو االأ�صرار الناجمة عن قرارات 

منها  وت�صجيعًا  حافزًا  لتكون  موؤ�ص�صاتها  تدخلها  التي  االأ�صواق  يف  احلكومات 

ومن  النامية،  الدول  اأ�صواق  مع  للتعامل  املالية  وموؤ�ص�صاتها  املحلية  ل�صناعتها 

متطلبات  مع  متوافق  تاأميني  غطاء  املحلية  احلكومات  توفر  اأن  اأي�صًا  املمكن 

املالية  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  يتيح  مما  معينة  اأ�صواق  مع  التجارية  التبادالت 

االأجواء املنا�صبة للرتكيز على �صناعاتها واثقة بالتزامات حكوماتهم.

ما هي الأخطار ال�سيا�سية؟

يندرج حتت قائمة االأخطار ال�صيا�صية اأخطار التاأميم وامل�صادرة واالإرهاب واحلرب 

واأعمال ال�صغب والهيجان ال�صعبي واالإ�صرابات وامل�صاريف الناجمة عن االنتقال 

الق�صري  اأو االإخالء اجلربي ب�صبب قرارات �صيا�صية واأخطار اأخرى م�صابهة.

نتيجة  االأخرية  االآونة  التي ظهرت يف  ال�صيا�صية  االأخطار  الرتكيز هنا على  اأود 

حاجة  مدى  لبيان  الدول  بع�ض  يف  وتخريب  عنف  اأعمال  تبعه  �صعبي  لهيجان 

ال�صوق ملثل هذا النوع من التاأمني الذي يتطلب درا�صة اأو�صاع كل دولة على حده 

وحتديد ما ميكن �صموله يف التغطية التاأمينية من قائمة االأخطار املغطاة بناًء 

على توقعات وم�صتوى اخلطر.

من �صمن قائمه االأخطار ال�صيا�صية اأختار ما يلي:

م�صادرة املمتلكات

اأو  االإقرا�ض  اأو  بالت�صدير  تقوم  التي  ال�صركات  التاأمني  من  النوع  هذا  يحتاج 

اأخطار  ويغطي  االأجنبية.  االأ�صواق  يف  املعدات  ومالكي  واملتعهدين  االإ�صتثمار 

امل�صادرة واالإ�صتيالء والتاأميم للممتلكات واأي عمل من احلكومات االأجنبية يوؤثر 

على حقوق ملكية ال�صركات االأم.

وعدم  العمل  عن  والتوقف  بالقوة  االإجالء  مثل  اأخرى  تغطيات  اإ�صافة  ممكن 

التمكن من حتويل االأموال عند بيع املمتلكات اأو ما جنته ال�صركات من اأرباح.

حتويل الأموال

ي�صمل هذا النوع من االأخطار ال�صيا�صية عدم متكن ال�صركات اأو املوؤ�ص�صات من 

حتويل العملة املحلية اإىل عملة �صعبة، كذلك القدرة 

على حتويل االأموال اإىل خارج الدولة املعنية اإ�صافة 

اإىل اخل�صائر الناجمة عن عدم توفر اأو نق�ض العملة 

قرارات  اأو  ال�صيا�صية  االإ�صطرابات  ب�صبب  ال�صعبة 

لل�صركات  االأموال  جتميد  اأو  بتحويل  تتعلق  حكومية 

الأجنبية.

اأعمال العنف ب�صبب اأو�صاع �صيا�صية

املادية  االأ�صرار  التغطية  من  النوع  هذا  ي�صمل 

اأو  عقارية  ممتلكات  اأو  معدات  كانت  للموجودات 

اأو  ال�صعبي  الهيجان  �صببها  يكون  والتي  مكاتب 

واالإرهاب  التخريب  واأعمال  العامة  االإ�صطرابات 

اأعمال  اأي  اإىل  اإ�صافة  ال�صعبية امل�صلحة  واالإنتفا�صة 

عنف بدوافع �صيا�صية اأو حقدية.

درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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تاأمني م�صاريف الرتحيل

تقوم كثري من ال�صركات باإقامة م�صانع تابعة لها يف الدول النامية لتقليل كلفة 

االإنتاج نظرًا لرخ�ض االأيدي العاملة وبع�ض املواد االأولية والوقود. اإن ال�صركات 

اأو موؤ�ص�صاتها  العاملية تكون عادًة مهياأة خلطة اإجالء يف حال تعر�ض م�صانعها 

يف الدول االأخرى الأي اأخطار، لكن وجود غطاء تاأميني للم�صاريف املحتملة يف 

اأو احلرب  االإرهاب  اأو  ال�صيا�صية  العنف  اأعمال  نتيجة  حال حتقق خطر م�صمى 

يكون  والتاأميم  وامل�صادرة  واال�صتيالء  الرتخي�ض  واإلغاء  العن�صري  التمييز  اأو 

موظفيها  ترحيل  م�صاريف  لتغطية  النامية  البلدان  معظم  يف  للعمل  �صروريًا 

وعامليها كذلك نقل معداتها ومكاتبها اإىل مكان اآخر. 

الإخالل بالعقود

العام  القطاع  اأو  احلكومات  مع  بالعقود  االإخالل  خطر  تغطية  ممكن  كذلك 

التي يكون �صببها عدم تنفيذ  اأن تنجم عنها ومنها اخل�صائر  واخل�صائر املمكن 

اأو تنفيذ امل�صاريع وعقود املقاي�صة تنفيذا   العقود املربمة مثل عقود بيع الب�صائع 

مع  �صيا�صية  ب�صبب عالقات  العن�صري  التمييز  اأو  ال�صيا�صية  لقرارات احلكومة 

احلكومة اأو مواطني الدولة املتعاقد معها.

املعلومات املطلوبة

تاأمني االأخطار ال�صيا�صية يتطلب معلومات تف�صيلية عن:

اإذا  للب�صائع  وو�صف  التاأمني  مو�صوع  يكون  الذي  التجاري  التبادل  اأو  1(املعامالت 

كان التاأمني ي�صمل مواد خام اأو معدات �صناعية اأو اإذا كان مو�صوع التاأمني اأعمال 

متعهدين اأو م�صاريع �صناعية اأو عقارية اأو قرو�ض اأو معامالت بنكية اأو ا�صتثمارية.

2( حدود امل�صوؤولية لكل من هذه املعامالت.

3( حتديد االأ�صواق املراد التعامل معها واإذا كانت العالقة التجارية مع احلكومات 

اأو القطاع العام اأو اخلا�ض.

4( و�صف تف�صيلي الإجراءات التبادل التجاري واجلهات ذات العالقة.

ليوفر  �صنوات  ثالث  ملدة  عادة  يكون  التامني  من  النوع  هذا  اأن  املعروف  من 

االإح�صاءات ال�صرورية خالل فرتة معقولة كذلك تكون التغطية بن�صبة 90٪ من 

اخل�صارة ويتحمل املوؤمن له ن�صبة ٪10.

ميكن للموؤمن له حتديد التغطيات املطلوب اأن ي�صملها التاأمني بح�صب االأخطار 

املمكنة واالأو�صاع ال�صيا�صية ال�صائدة يف البلدان امل�صتهدفة للتجارة.

اخلال�صة

يقوم باكتتاب هذا النوع من التاأمني �صركات اإعادة تاأمني متخ�ص�صة وحمدودة 

وعادة تكون التغطيات ممنوحة للحكومات حلماية ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 

كذلك لل�صركات ال�صناعية واملوؤ�ص�صات املالية الكربى.

نظرًا لالأجواء ال�صيا�صية يف الدول النامية وتبعًا لالأزمات املالية واالإقت�صادية يف 

العامل تزداد املخاطر ال�صيا�صية وتظهر احلاجة اإىل تغطيات تاأمينية تتوافق مع 

املطلوبة �صمن  التغطيات  لتوفري  التاأمني  �صركات  ال�صوق وجتاوبًا من  متطلبات 

احلدود املتوفرة.

- تاأمني الأخطار ال�سيا�سية درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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مبداأ التعوي�ض واإجراءاته

يف التاأمني على ال�سيارات 

اجلزء الثالث ع�شر 

�سل�سلة درا�س�ت ت�أمينية*

املحامي بهاء بهيج �صكري

مدلول مبداأ التعوي�ض يف نظام التاأمني 

من املتفق عليه، اأن كاًل من عقد التاأمني على االأموال وعقد التاأمني من امل�صوؤولية هما 

من العقود التعوي�صية )Contract of Indemnity( التي تهدف اإىل اإعادة املوؤمن 

اإىل نف�ض مركزه املايل الذي كان عليه قبل وقوعه،  له بعد وقوع احلادث املوؤمن منه  

بقدر تعلق االأمر بال�صيء املوؤمن عليه، ال اأكرث وال اأقل. وي�صرتط لتطبيق هذا املبداأ اأن ال  

تكون هناك حالة تاأمني زائد، اإما بتاأمني ال�صيء باأكرث من قيمته احلقيقية عن ق�صد 

اأو دون ق�صد، اأو بتكرار التاأمني على نف�ض ال�صيء و�صد نف�ض اخلطر ونف�ض امل�صلحة  

بحيث تنجم عن جمموع مبالغ التاأمني املكرر )Double Insurance( حالة تاأمني 

 .)Over Insurance( زائد

وفيما عدا التقنني املدين اللبناين ، مل يتطرق التقنني املدين العربي اإىل حتديد ال�صفة 

التعوي�صية لعقد التاأمني واالآثار املرتتبة على التاأمني الزائد. اأما  امل�صرع اللبناين فقد 

عالج مبداأ التعوي�ض ب�صكل وا�صح يف املادة )955( من قانون املوجبات والعقود التي 

ن�صت على ))اأن ال�سمان املخت�ض بالأموال ل يكون اإل عقد تعوي�ض ول يجوز اأن 

كان  التي  اأح�سن من  مالية  يف حالة  الطوارئ  وقوع  بعد  امل�سمون  ال�سخ�ض  يجعل 

عليها لو مل يقع الطارئ((. كما عالج يف املادة ) 956 ( من القانون املذكور م�صاألة 

التاأمني الزائد، فاعترب العقد باطاًل اإذا انطوى على الغ�ض واالحتيال، وبخالفه يكون 

الزائد  التاأمني  حالة  اأما  غري((.  ل  امل�سمون  ال�سيء   قيمة  قدر  �صحيحًا))على 

القانون، معتربا  جميع  958( من   ( املادة  تاأمني مكرر، فقد عاجلها يف  الناجم عن 

تلك العقود �صحيحة اإذا مل يكن اإبرامها منطويًا على الغ�ض واالحتيال، وينتج كل عقد 

اأثره ))بن�سبة القيمة املعينة له من  قيمة ال�سيء  امل�سمون بتمامها(( وتتم ت�صوية 

فيما  مت�صامنني  املوؤمنني  باعتبار  اأو  العقود،  تلك  تواريخ  ترتيب  ح�صب  اإما  التعوي�ض 

بينهم ، وهو ما يقابله يف الت�صريع االإجنليزي مبداأ امل�صاركة بني املوؤمنني كل بن�صبة مبلغ 

تاأمينه )Principle of Contribution(. وبذلك ال يتمكن املوؤمن له من احل�صول 

على تعوي�ض يفوق قيمة ال�صرر الذي حلق به. 

الن��اق�ض  بالت���اأمني  يعرف  ما  هو  اأي�صا،  التعـــوي�ض  مبداأ  تطبيــق  يف  يوؤثر  ومما 

املوؤمن  ال�صيء   قيمة  من  اأقل  التاأمني  مبلغ  يكون  اأن  اأي   ،)Under Insurance(

عليه. و مل يتطرق التقنني املدين العربي اأي�صا اإىل هذه احلالة، اأما امل�صرع اللبناين  فقد 

عاجلها يف املادة )959 ( التي ن�صت على اأنه )) اإذا كان عقد ال�سمان ل ي�سمل �سوى 

ق�سم من قيمة ال�سيء امل�سمون ، ُعَد ال�سخ�ض امل�سمون كاأنه ما زال �سامنا لنف�سه 

الق�سم الباقي فيتحمل من ثمَّ ق�سماً  ينا�سبه من ال�سرر ((. ويرتتب على ذلك اأن 

تتحدد م�صوؤولية املوؤمن يف حالة اخل�صارة الكلية مببلغ التاأمني، وي�صرتك املوؤمن له  معه 

يف حتمل اخل�صارة التي تتجاوز هذا املبلغ ، اأما اخل�صارة اجلزئية فتق�صم بينهما بن�صبة 

ما يتحمله كل منهما من اأ�صل كامل قيمة ال�صيء املوؤمن عليه، وذلك مبوجب ما يعرف 

 .)Average Clause( ب�صرط املعدل

وبالرغم من ال�صفة التعوي�صية لعقود التاأمني من امل�صوؤولية اإال اأن تطبيق مبداأ التعوي�ض 

فيها اليكون بنف�ض دقة تطبيقه يف عقود التاأمني على االأموال. كما �صنتطرق اإىل ذلك 

يف �صياق البحث. 

تطبيق مبداأ التعوي�ض يف التاأمني على ال�صيارات

واإذا انتقلنا من التعميم اإىل التخ�صي�ض، ببحث كيفية تطبيق مبداأ التعوي�ض يف عقد 

اأواًل  باأن عقد التاأمني على ال�صيارات،  اأن نو�صح  التاأمني على ال�صيارات ، فال بد من 

تاأمني  االإ�صافية، هو عقد مركب من عقدين متداخلني، هما عقد  املنافع  جمردًا من 

من  تاأمني  وعقد  عليها.  املوؤمن  االآلية  املركبة  اأو  ال�صيارة  بهيكل  متمثلة  االأموال  على 

واملرتتبة  منه،  باإذن  ال�صيارة  يقود  من  اأو  املدنية  له  املوؤمن  م�صوؤولية  يغطي  امل�صوؤولية 

نتيجة  حوادث ال�صري املرتكبة من قبل اأي منهما، وما قد ينجم عنها من �صرر مادي اأو 

بدين  ل�صخ�ض ثالث. وقد مت مبوجب ت�صريعات التاأمني االإلزامي يف الدول التي تطبق 

التي  ال�صيارة  املدنية عن تغطية هيكل  امل�صوؤولية  التاأمني، ف�صل تغطية  النوع من  هذا 

بقيت تغطية اختيارية، غري اأننا يف  هذا البحث �صنفرت�ض بقاء امل�صوؤولية مغطاة بوثيقة 

تاأمني ال�صيارات االختيارية الأغرا�ض املقارنة بني ما كانت عليه هذه التغطية وما اآلت 

اإليه بجعلها اإلزامية. 

مبداأ التعوي�ض فيما يتعلق بهيكل ال�صيارة

القيمة  مبقدار  يكون  التاأمني  مبلغ  فاإن   ، ال�صيارة  هيكل  على  بالتاأمني  يتعلق  ففيما 

امل�صرح بها من قبل طالب التاأمني لل�صيارة املطلوب التاأمني عليها ، فتعترب هذه القيمة 

فيما بني املوؤمن له واملوؤمن هي القيمة القابلة للتاأمني )Insurable Value(  فوثيقة 

يلتزم  التي   )Valued Policy( القيمية  الوثائق  من  هي  ال�صيارات  على  التاأمني 

املوؤمن مبوجبها بالقيمة امل�صرح بها املقبولة من قبله  عند اإبرام عقد التاأمني، لذلك 

ال وجود للتاأمني الناق�ض يف هذا العقد كما ال وجود للتاأمني الزائد اإال  يف حالة تكرار 

اأن يكون املوؤمن  اأكرث من موؤمن واحد يف ذات الوقت، ويرتتب على ذلك  التاأمني لدى 

ب�صرف  التاأمني  مبلغ  كامل  عن  له  املوؤمن  بتعوي�ض  الكلية  اخل�صارة  حالة  يف  م�صوؤواًل 

النظر عن القيمة ال�صوقية لل�صيارة وهي �صاملة وقت وقوع احلادث،على اأن يوؤول حطام 

ال�صيارة اإىل املوؤمن. 

وب�صبب كون عقد التاأمني على ال�صيارات  هو من العقود القيمية وكون التاأمني الناق�ض 

/اأن  بل  املعدل يف حالة اخل�صارة اجلزئية،  �صرط  تطبيق  اإىل  ي�صار  فيه، فال  منعدم 

هذه اخل�صارة تعو�ض بكامل كلفتها املتمثلة باالأجرة املعقولة لالإ�صالح وقيمة االأجزاء 

امل�صتبدلة على اأن تخ�صع هذه القيمة ال�صتقطاع الفرق بني اجلديد والقدمي امل�صتعمل 

 .)New for Old(
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ويختلف التاأمني على ال�صيارات عن التاأمني �صد احلريق، باأن مبلغ التاأمني فيه  ال يخ�صع 

للتناق�ض مبقدار اخل�صائر اجلزئية مهما تعددت، وال�صبب يف ذلك كون وثيقة ال�صيارات 

هي وثيقة قيمية كما قلنا، فتكون قيمة التاأمني ثابتة فيها طيلة فرتة �صريانها، اأما وثيقة 

تاأمينها مبقدار  احلريق فهي وثيقة غري قيمية)Unvalued Policy( يتحدد مبلغ 

اإبرام العقد فيتناق�ض  القيمة الفعلية لل�صيء املوؤمن عليه )Insured Value(عند 

هذا املبلغ مبقدار اخل�صارة اجلزئية ب�صبب تناق�ض القيمة الفعلية لل�صيء املوؤمن عليه 

نتيجة اخل�صارة املتحققة. 

اخل�صارة التبعية    

التاأمني  عقود  تغطيها  ال   )Consequential Loss( التبعية  اخل�صارة  اأن  االأ�صل 

 Actual( احلقيقية  اخل�صارة  بتحقق  يرتبط  حتققها  اأن  من  الرغم  على  املختلفة 

Loss(. وال�صبب هو اأن عقد التاأمني يتعلق بقيمة ال�صيء املوؤمن عليه وتعترب هذه القيمة 
ال  التبعية هي خ�صارة طارئة  واأن اخل�صارة  التاأمني.  ق�صط  اأ�صا�صًا جوهريًا يف حتديد 

ترتبط بالقيمة املوؤمنة اأو القابلة للتاأمني لذلك ال�صيء، ومل يوؤخذ احتمال حتققها بنظر 

ي�صملها  فال  منه.  املوؤمن  للخطر  مقاباًل  بو�صفه  التاأمني  ق�صط  حتديد  عند  االعتبار 

كيفما  للتاأمني  القابلة  القيمة  اأو  املوؤمنة  بالقيمة  اأثره  ينح�صر  الذي  التعوي�ض  مبداأ 

يكون احلال. وال يخرج عقد التاأمني على ال�صيارات عن هذا ال�صياق. فاالأ�صل فيه اأن ال 

يغطي اخل�صارة التبعية املتمثلة بخ�صارة اال�صتعمال اأو نق�صان القيمة ال�صوقية التجارية 

لل�صيارة، ما مل يتم االتفاق ب�صكل خا�ض بني املوؤمن له واملوؤمن على تغطيتها ولقاء ق�صط 

تاأمني اإ�صايف. فيرتتب على هذا االتفاق غطاء اإ�صايف ي�صاف اإىل غطاء عقد التاأمني 

تطراأ  تبعية  خ�صارة  اأي  عن  م�صوؤواًل  املوؤمن  يكون  ال  االتفاق  هذا  انعدم  فاإذا  االأ�صلي. 

نتيجة تعر�ض ال�صيء املوؤمن عليه للحادث املوؤمن منه.

ومن ا�صتقراء ق�صاء حمكمة التمييز االأردنية  جند اأن املحكمة املذكورة مل ت�صتقر على 

اجتاه ثابت ب�صاأن قيام  م�صوؤولية املوؤمن  من عدمها عن هذه اخل�صارة، فقد ق�صت يف 

قرار لها هو املرقم 399 / 91 ))اإن توقف ال�سيارة عن العمل مدة ع�سرين �سهراً يف 

كراج الت�سليح الذي اختارته �سركة التاأمني املميزة فاإن ذلك يعني تعطيل ا�ستيفاء 

منفعتها على املالك طوال املدة املذكورة ب�سبب الإ�سالح الذي التزمت به ال�سركة،  

وهذا التعطيل هو �سرر بحد ذاته ونا�سئ وم�سمون على �سركة التاأمني لأن التاأمني 

الذي التزمت به هو من نوع التاأمني ال�سامل((. غري اأنها رجعت عن ذلك يف قرار 

الحق لها هو القرار املرقم 1279/ 92 فق�صت باأنه ))من الرجوع اإىل عقد التاأمني 

والذي يحدد حقوق طريف هذه الدعوى جند انه قد ورد فيه �سرط يفيد ان �سركة 

التامني غري ملزمة بالتعوي�ض عما ي�سيب املوؤمن له من �سرر  نتيجة حرمانه من 

ا�ستعمال �سيارته نتيجة حادث الت�سادم كما اأنه ورد فيه �سرط اآخر يفيد باأن �سركة 

امل�سدومة  ال�سيارة  تدين  اأو  اندثار  قيمة  بدفع  ملزمة  غري  �سدها  املميز  التاأمني 

وحيث اأن ال�سرطني امل�سار اإليهما غري خمالفني للقانون ول يعتربان من ال�سروط 

التع�سفية الباطلة وفقاً للمادة 924 من القانون املدين ومبا ان �سركة التاأمني املميز 

�سدها قد عملت على اإ�سالح �سيارة املميزة وذكر اخلبري يف تقريره اأن ال�سيارة قد 

مت ت�سليحها ب�سكل جيد وعادت للحالة التي كانت عليها قبل ال�سدم ، فعليه لي�ض 

من حق املدعي املطالبة بقيمة النق�سان اجلزئي لقيمة ال�سيارة كما لي�ض من حقه 

املطالبة بالتعوي�ض عن فرتة حرمانه من ا�ستعمال ال�سيارة خالل فرتة  ت�سليحها(( 

غري اأن املحكمة مل  ت�صتمر على هذا النهج،  بل عادت لتقرر م�صوؤولية املوؤمن عن تعوي�ض 

اخل�صارة التبعية فجاء يف قرارها املرقم 94/124 ))اأن اجتهاد حمكمة التمييز قد 

ا�ستقر بعد �سريان القانون املدين على اأن توقف ال�سيارة عن العمل اأثناء اإ�سالحها 

مدة  طوال  املالك  على  منفعتها  ا�ستيفاء  تعطيل  يعني  التاأمني  �سركة  قبل  من 

ونا�سئ عن  ذاته  التعطيل هو �سرر بحد  ال�سركة. وهذا  به  التزمت  الذي  الإ�سالح 

احلادث وم�سوؤولية �سركة التاأمني ت�سمل الك�سب الفائت �سواء اأكانت ال�سيارة معدة 

بقرارها  ق�صت  حيث  ثانية  ذلك  عن  اأي�صًا  فرجعت  عادت  ثم   )) ل  ام  لال�ستعمال 

املرقم    856/ 97 باأنه ))لدى تدقيق وثيقة التاأمني جند ان البند 1/5/اأ ين�ض على 

باملوؤمن  التي تلحق  املبا�سرة  التاأمني ل تكون م�سوؤولة عن اخل�سارة غري  اأن �سركة 

�سريعة  العقد  اأن  النق�ض يف قيمتها وحيث  اأو  ال�سيارة  ا�ستعمال  اأو حرمانه من  له 

ال�سروط  يعترب من  ول  النظام  اأو  القانون  يخالف  ال�سرط ل  هذا  واأن  املتعاقدين 

التع�سفية التي تعترب باطلة واملن�سو�ض عليها يف املادة 924 من القانون املدين فيكون 

ما تو�سلت اإليه حمكمة املو�سوع بحكمها املميز يف حمله((  

اأن  هو   بالذات،  م�صائل حمددة  ثابت يف  اجتاه  الق�صاء على  ا�صتقرار  اأن عدم  ويبدو 

درا�شات وموا�شيع تاأمينية- مبداأ التعوي�ض واإجراءاته يف التاأمني على ال�سيارات
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الف�صل يف هذه امل�صائل من قبل املحاكم ي�صتند  اإىل االجتهاد املجرد يف تف�صري �صروط 

وثيقة التامني اأو الن�صو�ض القانونية املتعلقة بها دون النظر اإىل االأ�صا�ض الفني الذي 

يربط ق�صط التاأمني مببلغ التاأمني. 

مبداأ التعوي�ض يف الـتاأمني من امل�صوؤولية 

تختلف اخل�صارة التي تقع على م�صوؤولية املوؤمن يف عقود التاأمني من امل�صوؤولية عنها يف 

التاأمني على االأموال. فالتاأمني من امل�صوؤولية يغطي الذمة املالية للموؤمن له وال  عقود 

له وجود مادي يف احليز اخلارجي )Tangible Property(، بحيث  ب�صيء  يتعلق 

عند  الع�صري  من  اأ�صبح  لذلك  التاأمني.  مبلغ  لتحديد  اأ�صا�صا  احلقيقية  قيمته  تكون 

اإبرام عقد التاأمني من امل�صوؤولية اأن يتوقع املوؤمن �صقفا لقيمة اخل�صارة التي قد يكون 

املوؤمن له م�صوؤوال مدنيا عن تعوي�صها. فمن الناحية القانونية تتحدد عالقة املوؤمن له 

يكون  لذلك  التق�صريية،  للم�صوؤولية  العامة  للقواعد  طبقًا  امل�صرور  الثالث  بال�صخ�ض 

م�صوؤواًل مبقت�صى املادة )266( من القانون املدين االأردين واملادة ) 207( من القانون 

املدين العراقي عن تعوي�ض امل�صرور ))بقدر ما حلقه من �سرر وما  فاته من ك�سب(( 

للتعوي�ض. ويرتتب على  املقيا�ض  االأدبي  �صمن هذا  وال�صرر  التبعية  فتدخل اخل�صائر 

املوؤمن  بتعوي�ض  التزامه  نتيجة  الفائت  والك�صب  املوؤمن هذه اخل�صائر  اأن يتحمل  ذلك 

اأو م�صوؤواًل عن دفعه للم�صرور طبقًا للقواعد العامة للم�صوؤولية  له عما يكون قد دفعه 

التق�صريية. ومن اأجل اأن ال تكون م�صوؤولية املوؤمن م�صوؤولية مطلقة،  فقد جرى التعامل 

اأن ُيَحَدَد �صقٌف لهذه امل�صوؤولية يف وثيقة التاأمني باتفاق الطرفني، فيقوم  هذا ال�صقف 

مقام القيمة القابلة للتاأمني يف عقد التاأمني القيمي على االأموال.  فاإن جتاوز التعوي�ض 

الذي يدفعه املوؤمن له للم�صرور هذا ال�صقف حتمل املوؤمن له وحده املبلغ الزائد. 

كي  امل�صوؤولية  من  ثان  تاأمني  بعقد  املالية  ذمته  يغطي  اأن  له  للموؤمن  يجوز  ذلك،  ومع 

يتجنب حتمله ما يتجاوز �صقف العقد االأول من مبلغ التعوي�ض. غري اأن هذا التعدد يف 

العقود ال يخلق حالة تاأمني زائد كما هو احلال يف التاأمني على االأموال، وذلك  جلهالة 

�صقف التعوي�ض الذي قد يتحمله املوؤمن له عند �صدور فعل �صار عنه. لهذا فاإن العقود 

املتعددة للتاأمني من امل�صوؤولية ال تخ�صع ملبداأ امل�صاركة بني املوؤمنني. ومن اأجل احليلولة 

دون ح�صول املوؤمن له على تعوي�ض يتجاوز التعوي�ض الذي دفعه للم�صرور، مما يتعار�ض 

مع مبداأ التعوي�ض، فقد ت�صمنت عقود التاأمني من امل�صوؤولية �صرطًا يق�صي باأن ال تكون 

م�صوؤولية املوؤمن له مغطاة بعقد تاأمني اآخر، و بخالفه  فاإن املوؤمن �صوف ال يكون م�صوؤواًل 

اإال عن مبلغ الزيادة التي تتجاوز �صقف م�صوؤولية املوؤمن يف ذلك العقد االآخر، ومن اأجل 

جتنب التعار�ض بني العقدين واأيهما تكون له االأولوية يف تغطية ال�صرر املتحقق  جرى 

مبلغ  االأول  املوؤمن  فيتحمل  اإبرامه.  تاريخ  يف  ال�صابق  للعقد  االأولوية  تكون  اأن  التعامل 

يتجاوز  ما  الثاين  املوؤمن  ويتحمل  وثيقته  يف  املحدد  امل�صوؤولية  �صقف  بحدود  التعوي�ض 

ذلك ال�صقف، و�صمن �صقف الوثيقة الثانية.  

 

تغطية امل�صوؤولية يف التامني على ال�صيارات   

وبالرغم من ا�صرتاط عقد التاأمني على ال�صيارات  اأن ال تكون م�صوؤولية املوؤمن له اأو من 

ال�صروط  اأن  اإال  اآخر من امل�صوؤولية،  تاأمني  باإذن منه مغطاة بعقد  يتوىل قيادة املركبة 

غري  االزدواج  من  حالة  ح�صول  اإىل  اأدت  قد  العقد  هذا  يف  التغطية  بنطاق  املتعلقة 

ن�صت  فقد  تعوي�ض،  اأي  من  له  املوؤمن  حرمان  عليه  يرتتب  قد  الذي  االأمر  املق�صود، 

�صروط تغطية امل�صوؤولية املدنية يف وثيقة التامني  االختياري على  ال�صيارات على:

تغطية م�صوؤولية املوؤمن له املدنية النا�صئة عن احلوادث التي ترتكب من قبله عند  1 -

قيادته بنف�صه ل�صيارته املوؤمنة. كما تغطي م�صوؤوليته املدنية النا�صئة عن قيادته 

ل�صيارة اأخرى ال تعود له ولي�صت مباعة له بالتق�صيط.

تغطية امل�صوؤولية املدنية الأي �صخ�ض اآخر يقود �صيارة املوؤمن له باإذن منه على اأن  2 -

يلتزم ب�صروط وثيقة التاأمني كما لو كان هو املوؤمن له وعلى اأن ال تكون م�صوؤوليته 

مغطاة بوثيقة تامني اأخرى.

فاإذا قام املوؤمن له  بقيادة �صيارة اأخرى غري مملوكة له وغري مباعة له بالتق�صيط، باإذن 

من مالكها. وكانت تلك ال�صيارة االأخرى موؤمن عليها لدى موؤمن اآخر بوثيقة تت�صمن 

نف�ض �صروط وثيقة تامني �صيارته. واإنه اأثناء قيادتها ارتكب  حادث �صري ت�صبب يف قيام 

م�صوؤوليته املدنية، ف�صوف يكون هناك ازدواج غري مق�صود يف تغطية م�صوؤوليته املدنية.  

ال�صيارة  تاأمني  بوثيقة  اأنها مغطاة  كما  ب�صيارته،  التاأمني اخلا�صة  بوثيقة  فهي مغطاة 

التي  ال�صيارة  موؤمن  فلو طالب  لها.  قيادته  اأثناء  ارتكبت احلادث  التي  للغري  العائدة  

م�صوؤوليته  تكون  ال  اأن  على  ين�ض  الذي  بال�صرط  مواجهته  يف  يتم�صك  ف�صوف  يقودها 

املدنية مغطاة بوثيقة اأخرى. ولو طالب موؤمن �صيارته لتم�صك يف مواجهته باأن م�صوؤوليته 

�صيحرم من  اأنه  ومعنى هذا  يقودها،  كان  التي  االأخرى  ال�صيارة  تاأمني  بوثيقة  مغطاة 

احل�صول على تعوي�ض من اأي من املوؤمنني. 

وقد عر�ض نزاع بهذا اخل�صو�ض على الق�صاء يف اململكة املتحدة فق�صت املحكمة يف 

 )Gale V. Motor Union Insurance Company( ق�صية عرفت بق�صية

ببطالن ال�صرط الذي يوجب اأن تكون امل�صوؤولية املدنية ملن يقود ال�صيارة املوؤمنة باذن 

اأن  طاملا  العدالة،  قواعد  مع  يتعار�ض  لكونه  اأخرى،  تامني  بوثيقة  مغطاة  غري  مالكها 

واألزمته مبراعاة �صروطها. وخل�صت  له  املوؤمن  لو كان هو  التاأمني اعتربته كما  وثيقة 

املحكمة يف ق�صائها اإىل وجوب تطبيق مبداأ امل�صاركة بني املوؤمننَي. 

غري اأننا نرى اأن املحكمة بق�صائها تطبيق مبداأ امل�صاركة بني املوؤمنني قد خرجت عن 

القاعدة املتبعة يف التطبيق العملي  اإذ كان عليها اأن تلزم املوؤمن الذي يكون عقده ا�صبق 

يف التاريخ بدفع التعوي�ض �صمن �صقف م�صوؤوليته  على اأن يتحمل املوؤمن الثاين اأي زيادة  

عن ال�صقف املذكور اإن وجدت. 

تغطية التاأمني الإلزامي

التاأمني  يف  نطاقها  عن  االإلزامي  التاأمني  يف  التغطية  لنطاق  العام  االإطار  يختلف  ال 

ا�صتعمال  عن  النا�صئة  املدنية  امل�صوؤولية  بتغطية  ينح�صر  االأول  اأن  �صوى  االختياري، 

ال�صيارة مرتكبة احلادث. كما ال تختلف  اإىل هيكل  التغطية  تن�صحب  اأن  ال�صيارة دون 

التاأمني  ت�صريعات  بع�ض  اأن  �صوى  منهما،  كل  يف  التعوي�ض  �صقف  حتكم  التي  القواعد 

االإلزامي قد حددت �صقفًا مل�صوؤوليتها بالن�صبة لالأ�صرار املادية واآخر لالأ�صرار البدنية، 

بينما تركت ت�صريعات اأخرى حتديد مبلغ التعوي�ض اإىل الق�صاء. واألزمت املوؤمن باملبلغ 

الذي يحكم به. 

ومع ذلك، فهناك  اختالف  اأ�صا�صي بني التاأمني االإلزامي والتاأمني االإختياري ينح�صر 

يف م�صاألتني.

الأوىل: اأن التاأمني االختياري  يغطي م�صوؤولية املوؤمن له ب�صكل مطلق �صواء اأكانت  هذه 

اأو ناجمة عن حادث  اأثناء قيادته ل�صيارته املوؤمنة  امل�صوؤولية ناجمة عن حادث ارتكبه 

اأن  بالتق�صيط ب�صرط  له  له وال مباعة  اأخرى غري مملوكة  ل�صيارة  اأثناء قيادته  ارتكبه 

ال تكون م�صوؤوليته مغطاة بوثيقة تاأمني اأخرى، فاإن كانت ال�صيارة االأخرى موؤمنة ن�صاأ 

ازدواج غري مق�صود كما اأ�صلفنا. اأما يف التاأمني االإلزامي فاإن تغطية امل�صوؤولية ينح�صر 

بال�صيارة التي يتوىل قيادتها والتي ت�صببت باحلادث �صواء اأكانت مملوكة له اأو مملوكة 

لغريه و�صواء اأكان يقودها باإذن من مالكها اأو دون اإذن منه. فاإن ارتكب احلادث ب�صيارة 

ال تعود له انح�صرت م�صوؤولية التعوي�ض مبوؤمن تلك ال�صيارة دون موؤمن ال�صيارة اململوكة 

له، والتي مل ترتكب احلادث. وبذلك تنعدم حالة االزدواج يف التاأمني االإلزامي.  

عالقة  تربطه  ال  االإختياري،  التاأمني  حالة  يف  امل�صرور  الثالث  ال�صخ�ض  اأن  الثانية: 

مبا�صرة باملوؤمن الأنه لي�ض طرفًا يف العقد، بل تنح�صر عالقته باملوؤمن له الذي �صدر عنه 

الفعل ال�صار. لذلك فاإنه ال ي�صتطيع مطالبة املوؤمن مبا�صرة بالتعوي�ض اإال يف حالة واحدة 

هي عدم ا�صتطاعته احل�صول على تعوي�ض من  املوؤمن له، اإما ب�صبب اإفال�ض االأخري اأو 

مرتبة  يف  عليه  املتقدمني  له  املوؤمن  دائني  ملزاحمة  امل�صرور  تعر�ض  ب�صبب  اأو  اإع�صاره 

التم�صك  يف  احلق  للموؤمن  ويكون  املوؤمن،  على  يرجع  اأن  له  احلالة  هذه  ففي  ديونهم. 

درا�شات وموا�شيع تاأمينية- مبداأ التعوي�ض واإجراءاته يف التاأمني على ال�سيارات
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يف مواجهته بكافة الدفوع التي له يف مواجهة املوؤمن له. اأما يف التاأمني االإلزامي، فاإن 

ال�صخ�ض الثالث امل�صرور، واإن مل يكن طرفًا يف العقد اإال اأن ت�صريعات التاأمني االإلزامي 

رتبت له حقًا مبا�صرًا يف مواجهة املوؤمن. في�صتطيع الرجوع عليه دون تو�صط املوؤمن له. 

للموؤمن،  الدائنني  ملزاحمة  يتعر�ض  فال  املبا�صرة،  بالدعوى  يقا�صيه  اأن  له  يجوز  كما 

للموؤمن  يكون  ال  اأن  اأي  الدفوع،  من  التجريد  لقاعدة  الدعوى  تخ�صع  احلالة  هذه  ويف 

اأن يتم�صك يف مواجهة امل�صرور مبا له من دفوع يف مواجهة املوؤمن له. وبذلك ال يكون 

للموؤمن له �صاأن يذكر يف التاأمني االإلزامي �صوى التزامه قانونًا باإبرام عقد التاأمني. 

م�صاألة املطالبة

التو�صيح:  بع�ض  اإىل  حتتاج  التعوي�ض  باإجراءات  عالقة  لها  اأخرى  م�صاألة  وهناك 

فالقاعدة العامة  يف التاأمني من امل�صوؤولية، اأن ال يكون املوؤمن م�صوؤوال عن تعوي�ض املوؤمن 

له ما مل  يقم  ال�صخ�ض الثالث امل�صرور مبطالبة املوؤمن له بالتعوي�ض. فقد ن�صت املادة 

العراقي على  القانون املدين  القانون املدين االأردين واملادة )1004( من  )930( من 

اأن ))ل ينتج التزام املوؤمن اأثره يف التاأمني من امل�سوؤولية املدنية اإل اإذا قام املت�سرر 

مبطالبة امل�ستفيد بعد وقوع احلادث الذي جنمت عنه هذه امل�سوؤولية(( واأ�صا�ض هذا 

الن�ض،  هو اأن التزام املوؤمن بتعوي�ض املوؤمن له  هو التزام احتمايل يتعلق باحتمال قيام 

بالوفاء ال تن�صب  املطالبة  اأن  التامني. وحيث  املدنية خالل فرتة  له   املوؤمن  م�صوؤولية 

بوقوع  واملقرتنة  له  للموؤمن  امل�صرور  الثالث  ال�صخ�ض  فمطالبة  موؤكد،  التزام  على  اإال 

احتمايل   احلادث الذي ن�صاأت عنه امل�صوؤولية هي التي تقلب التزام املوؤمن من التزام 

اإىل التزام موؤكد دون اإخالل بحقه يف التم�صك بالدفوع التي تعفيه من الوفاء، كما لو اأن 

حق املوؤمن له كان قد �صقط ب�صبب اإقراره بامل�صوؤولية اأو غري  ذلك من االأ�صباب امل�صقطة 

للحق يف التعوي�ض. 

وحيث اأن عبارة ))التاأمني من امل�سوؤولية املدنية(( جاءت مطلقة يف الن�ض املذكور، 

حد   على  امل�صوؤولية  من  االإلزامي  والتاأمني  االختياري  التاأمني  من  لكل  تن�صرف  فاإنها 

�صواء، ))لأن املطلق يجري على اإطالقه اإذا مل يقم دليل التقييد ن�ساً  اأو دللة(( 

االأردين.  املدين  القانون  من   )218( املادة  ت�صمنتها  التي  الكلية  القاعدة  تقول  كما 

واملادة )160( من القانون املدين العراقي.  وحيث اأن ت�صريعات التاأمني االإلزامي، قد 

له،  املوؤمن  تو�صط  دون  واملوؤمن  امل�صرور  الثالث  ال�صخ�ض  بني  مبا�صرة  عالقة  اأقامت 

ومنعت املوؤمن من التم�صك يف  مواجهته بالدفوع التي له يف مواجهة املوؤمن له، لذلك 

فاإن التزام املوؤمن يف التاأمني االإلزامي ال ينقلب من التزام احتمايل اإىل التزام موؤكد 

اإال بوقوع مطالبة  من قبل امل�صرور نف�صه مت�صمنة الدليل على ارتكاب ال�صيارة املوؤمنة 

اأو بدين به. هذا وملا كان الن�ض �صالف الذكر مل  اأدى اإىل اإحلاق �صرر مادي  حلادث 

يحدد نوع املطالبة، وما اإذا كانت مطالبة ودية اأم  ق�صائية  فاإنها  تن�صرف اإىل املطالبة 

الودية، الأن االأ�صل اأن ينفذ االإلزام طوعا فاإن تخلف التنفيذ الطوعي ي�صار اإىل التنفيذ 

اجلربي ا�صتدالاًل بالفقرة االأوىل من املادة )355( واملادة )361( من القانون املدين 

االأردين واملادة )256( من القانون املدين العراقي. 

من   )3( املادة  يف  جاء  ما  وبداللة  املذكورة،  الن�صو�ض  �صوء  على  نرى  فاإننا  لذلك، 

م�صلحة  له  ت�صبح  ال  امل�صرور  الثالث  ال�صخ�ض  اأن  االأردين  املدنية  املرافعات  قانون 

ورف�ض  اأواًل  وديًا  املوؤمن  مبطالبة  قام  اإذا  اإال  املوؤمن  مقا�صاة  له  تتيح  القانون  يقرها 

املوؤمن اال�صتجابة لهذه املطالبة.

وقد كان امل�صرع امل�صري �صّباقًا يف تقرير هذه احلقيقة عندما الزم املوؤمن مبقت�صى 

املادة )8( من قانون التاأمني االإجباري اجلديد رقم )72( ل�صنة 2007 اأن يوؤدي ))مبلغ 

التاأمني املحدد عن احلوادث امل�سار اإليها يف املادة )1( من هذا القانون اإىل امل�ستحق اأو 

ورثته وذلك دون حاجة اإىل اللجوء اإىل الق�ساء يف هذا اخل�سو�ض(( 

كما نهج امل�صرع االأردين نهج امل�صرع امل�صري اإذ الزم املت�صرر مبطالبة املوؤمن وديًا قبل 

مطالبته ق�صائيًا، كما جاء ذلك يف املادة )14( من نظام التاأمني االإلزامي رقم )12( 

ل�صنة 2010 ال�صادر مبقت�صى قانون تنظيم اأعمال التاأمني رقم )33( ل�صنة 1999، غري 

اأنه لي�ض يف  تلك الن�صو�ض ما مينع امل�صرور من اللجوء اإىل الق�صاء اإذا امتنع املوؤمن 

عن تنفيذ التزامه اأو اإذا ح�صل نزاع بني الطرفني ب�صاأن �صمول احلادث بالتاأمني من 

عدم �صموله اأو ب�صاأن مبلغ التعوي�ض الواجب االأداء عن ال�صرر املتحقق، الأن الق�صاء هو 

اجلهة املخت�صة، وفقًا الأحكام الد�صتور، بالف�صل يف اأ�صباب النزاع اإن ح�صل، واحلكم 

بالتنفيذ اجلربي اإذا توافر �صنده القانوين.

واإن القول باأن الن�صو�ض اآنفة الذكر، هي ن�صو�ض غري د�صتورية ال يجوز اإعمالها، هو 

قول غري وارد. الأن الن�صو�ض املذكورة مل متنع امل�صرور من ا�صتخدام حقه الد�صتوري  

اإذا ف�صل نتيجة املطالبة الودية  امل�صروع يف اللجوء اإىل الق�صاء وطلب التنفيذ اجلربي 

يف احل�صول على ما يعتقد اأنه حق له، كما اأن الد�صتور مل مينع االأفراد من اللجوء اإىل 

املطالبات الودية اأو ت�صوية نزاعاتهم �صلحًا، الأن القانون املدين ولي�ض القانون الد�صتوري 

هو الذي يقيم القواعد العامة الإبرام العقود واإجراءات  تنفيذ االلتزامات املرتتبة عليها. 

فاأوجبت ن�صو�صه  تنفيذ االلتزامات طوعًا وبخالفه ي�صار للتنفيذ اجلربي.  
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االكتواري؟ بداأت هذه الدرا�صة من هذا امل�صطلح والذي يعني »اخلبري ب�صوؤون التاأمني« 

وتكتب باالجنليزية Actuary حيث يقوم هذا اخلبري باإعداد درا�صات ت�صمى الدرا�صات 

االكتوارية وتقوم هذه الدرا�صات على قيا�ض حدة املخاطر والتوقعات امل�صتقبلية للخ�صائر، 

من هنا بدء الباحث يف اإعداد درا�صة تفتقر اإليها العديد من املكتبات العربية. 

اأ�صرف على هذه الر�صالة الدكتور جمعه حممود عباد وكان من اأهداف هذه الدرا�صة 

مايلي:-

وتقييم  التاأمني  اأق�صاط  حتديد  خالله  من  ميكن  اأردين  حياة  جدول  على  التعرف   -

املخاطر التي تواجه �صركات التاأمني. 

- بيان اأهمية اإجراء درا�صات اكتوارية دورية ل�صركات التاأمني يف االأردن ومبا ي�صمن 

ا�صتمرارية دفع االأق�صاط والتعوي�صات للطرفني مع االأخذ بعني االعتبار جميع الفئات 

العمرية للم�صرتكني.

�صركات  اأق�صاط  تقدمها جداول احلياة يف حتديد  التي  املعلومات  كفاية  بيان مدى   -

التاأمني ملعرفة الفرتة الزمنية التي ميكن بها تغطية اخلطر.

خطر  تقييم  عند  احلياة  تاأمني  خماطر  ت�صبب  التي  العمرية  الفئات  على  التعرف   -

التقدم يف العمر.

لقد قام الباحث بدرا�صة عينة من قطاع التاأمني حيث ا�صتملت هذه العينة على خم�صة 

عليها  بنيت  التي  الفر�صيات  الختبار  وذلك  احلياة  على  التامني  متار�ض  �صركات 

الدرا�صة. وقد جلاأ الباحث اإىل ا�صتخدام مناذج اكتوارية لقيا�ض كاًل من قيمة الق�صط 

وحدة اخلطر ح�صب النظريات االكتوارية امل�صتخدمة يف قطاع التاأمني. ثم قام الباحث 

ببناء جدول حياة وجدول رموز ح�صابي لكي يتمكن من خاللهما  حتديد الق�صط وتقييم 

الرئي�صية  الفر�صية  من  انطالقًا  الدرا�صة  حددتها  التي  الفر�صيات  على  بناًء  اخلطر 

احلياة  بني جدول  اح�صائية  داللة  ذات  فروقات  يوجد  ال  اأنه  على  ن�صت  التي  االوىل 

االردين  التاأمني  قطاع  يف  امل�صتخدم  الربيطاين  احلياة  وجدول  الباحث  اعده  الذي 

لتحديد الق�صط وتقييم اخلطر، واإنتهاًء بالفر�صيات التي تقي�ض العالقة بني الدرا�صات 

الق�صط  حتديد  على  املوؤثرة  العوامل  منها  اإندرج  التي  االق�صاط  وحتديد  االكتوارية 

وتقييم اخلطر وتت�صمن )العمر، الدخل، مبلغ التاأمني، مدة التاأمني، كفاية املعلومات 

لها  تو�صل  التي  احل�صابية  والرموز  احلياة  جدول  نتائج  الباحث  وعر�ض  ال�صحية(، 

كمايلي:- 

اأول  اأن  بني  حيث  التالية  اجلــداول  يف  ح�صابها  مت  التي  الرموز  بتو�صيح  الباحث  قام 

خم�صة اعمدة يف اجلداول التالية ت�صمى بـ )جداول احلياة( وتكتب باللغة االجنـــليزية 

Age 
العمر

   lx
   ح �ض

dx
    و �ض

px
     ل �ض  

     qx
    ف �ض

    Dx
     د �ض 

    Nx
    ن �ض 

   Sx
   جمـ  ن �ض 

    a x
    ء �ض

    Cx 
   ج �ض

   Mx
   م �ض

     Rx
  جمـ  م �ض

  Ax
  اأ �ض 

    Px
    ط �ض

010000027890.97211000.0278900100000707376.639530467.0737662707.76717745.21202197.20.1774520.025086

1972115520.99432160.005678494379.61607376.632456696.435464520.312915037.441844520.1593290.024758

5966593090.99680320.003196883378.951299726382936.152599258.782614517.13169414.60.174110.028299

10963503090.99679290.003207171693.45429618.121252965.992432223.228214258.35154897.40.1988790.033188

15960414860.99495010.005060361645.06357924.616956785.806217302.859114035.12140639.10.2276760.039212

20955566950.99271630.007273252907.04296279.613377535.600003373.596713732.261266040.2595540.046349

25948608070.99149270.008507345305.66243372.510414745.37179374.201613358.66112871.70.2948560.05489

30940539530.98987800.010132638748.59198066.97981015.111589381.187712984.4699513.060.3350950.065556

359310112800.98625150.013748533086.55159318.3600034.24.815198441.641512603.2786528.60.3809180.079108

409182118150.98023330.019766728148.36126231.7440715.94.484515540.194812161.6373925.320.4320550.096344

459000626760.97027980.029731423801.0698083.37314484.24.120966687.026911621.4461763.690.4882740.118485

508733140280.95387660.046123419920.8274282.31216400.83.728878892.053710934.4150142.250.5488940.147201

558330359180.92895810.071041916391.354361.49142118.53.3164851130.55210042.3639207.840.6126640.184733

607738584880.89031470.109685313134.837970.2877572.890811398.7328911.80629165.480.6784880.234705

6568897113660.83502910.164970910087.4324835.449786.82.4620141615.6637513.07320253.680.7447950.302515

7057531138350.75952100.24047907266.01314747.9724951.42.0297191696.4315897.4112740.60.8116430.39988

7543696147370.66273800.33726204760.477481.95310203.441.5716841558.7634200.9796843.1950.8824710.561482

8028959289590.00000001.00000002721.4832721.4832721.48312642.2162642.2162642.2160.9708740.970874

جدول حياة /ذكور

دور الدرا�سات الكتوارية يف حتديد الأق�ساط

وتقييم املخاطر لتاأمني احلياة يف الأردن

عمر حممد حطاب �شديفات

حما�شر يف اجلامعة الها�شمية - كلية االقت�شاد والعلوم االدارية - ق�شم العلوم املالية وامل�شرفية

ر�صالة قدمت اىل جامعة ال البيت للح�صول على درجة املاج�صتري يف التمويل وامل�صارف

درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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احل�صابية(  الرموز  )جدول  بـ  فت�صمى  ذلك  من  املتبقية  االأعمدة  واأما   Life Table
تلخي�صها  ميكن  لذلك   Commutations Symbols االجنليزية  باللغة  وتكتب 

مبايلي:-

 )X(بالرمز له  الباحث  ورمز  »ال�صن«  عليه  املوؤمن  عمر   )1( رقم  العمود  ميثل   -1  

وبالعربية »�ض« حيث ميثل اخلانة االأوىل يف اجلدول والذي يبداأ بالعمر �صفر �صنة اأو 

العمر 20 �صنة اأو غري ذلك وي�صتمر اإىل العمر النهائي 99 �سنة اأو 100 �صنة اأو غري 

ذلك بح�صب نوع اجلدول للمنطقة النا�صئة له، حيث يرمز الآخر عمر يف اجلدول 

بالرمز ω »اأوميجا«. 

العمود بالرمز  الباحث لهذا  العمود رقم )2( فيمثل عدد االأحياء: حيث رمز  اأما   -2

الثانية من اجلدول ويبداأ الرقم  العربية »ح �ض« حيث ميثل اخلانة  )lx( وباللغة 

هذا  ويدعى   100.000 من  اأكرب  يكون  ما  عادًة  كبري  برقم  االأحياء  لعدد  االأويل 

الرقم باالإجنليزية Radix وتعني االأ�صا�ض اأي هو االأ�صا�ض الذي يبنى عليه جدول 

العمر »�ض+1« وهكذا  اإمتام  االأحياء عند  اإىل عدد  ت�صري »ح �ض+1«  احلياة. حيث 

ω« ومتثل العدد النهائي لالأحياء يف جدول احلياة  اإىل نهاية اجلدول وتدعى »ح 

والذي يت�صاوى مع عدد الوفيات يف نهاية اجلدول على اعتبار اأن عدد االأحياء كلهم 

ω+1 والتي تكتب بالرموز  ω. عدد االأحياء عند العمر  �صيموتون يف نهاية ال�صنة 

االإكتوارية ح ω+1 �صيكون �صفر »ح ω+1 = 0« وبناء عليه نقول اأن عدد االأحياء 

عند اأي عمر هو عبارة عن عدد االأحياء عند العمر الذي ي�صبقه مطروحًا منه عدد 

الوفيات خالل ال�صنة نف�صها،عدد االأحياء عند العمر �ض+1 = {عدد االأحياء عند 

العمر )�ض(} – {عدد الوفيات بني العمر )�ض( والعمر)�ض+1(} .

 )dx( بالرمز  العمود  لهذا  الباحث  رمز  حيث   : الوفيات  عدد   )3( رقم  العمود   -3

وباللغة بالعربية »و�ض« حيث ميثل اخلانة الثالثة من جدول احلياة الذي يبني اأعداد 

والعمر  �ض  العمر  بني  الوفيات  عدد  اإىل  )و�ض(  وت�صري  الواحدة.  بال�صنة  الوفيات 

�ض+1. فمثاًل )و18( ت�صري اإىل عدد الوفيات بني العمر 18 والعمر 19 �صنة ولذلك 

ميكن ح�صاب )و18( باملعادلة التالية:{ و18 = ح 18 – ح 19}.  

4- العمود رقم)4( احتمال احلياة : حيث رمز الباحث لهذا العمود بالرمز px وباللغة 

العربية )ل �ض( وتقي�ض هذه االأداة احتمالية اأن يعي�ض �صخ�ض ملدة زمنية معينة اأي 

العمر )�ض+1(. فمثاًل  اإىل  يعي�ض  اأن  ال�صنوات  احتمالية �صخ�ض عمره )�ض( من 

اأن  احتمالية  فاإن  احلياة  على  تاأمني  بولي�صة  يف  وا�صرتك  �صنة   23 عمره  �صخ�ض 

االأحياء عند  باأن نقول عدد  ال�صخ�ض �صنة واحدة فقط ميكن قيا�صها  يعي�ض هذا 

العمر 23+1 مق�صومًا على عدد االأحياء عند العمر 23.

5- اأما العمـود رقم )5( احتمـــال الوفــاة: والذي يرمـز له بالرمــز qx وباللغــة العــربية 

موت  احتمالية  وتقي�ض  احلياة  جدول  من  اخلام�صة  اخلانة  ميثل  حيث  �ض(  )ف 

�صخ�ض عمره )�ض( من ال�صنوات قبل بلوغه العمر )�ض+1(، فمثاًل �صاحب بولي�صة 

تاأمني حياة عمره االآن »37« �صنة فاإن احتمالية موت هذا ال�صخ�ض قبل اإمتام العمر 

38 �صنة هي عدد الوفيات  بني العمر 37 والعمر38 مق�صومًا على عدد االأحياء عند 

العمر 37 �سنة.

   DX ويرمز له باللغة االجنليزية  »
�ض

6- العمود ال�صاد�ض »د

ي�صتخدم هذا الرمز يف ح�صاب ق�صط تاأمني احلياة لل�صنة الواحدة وذلك يف العقود 

الوقفية البحتة يف �صراء دفعة مدى احلياة قيمتها دينار واحد ويدفع هذا الدينار يف 

نهاية كل �صنة طول مدة احلياة. 

NX  ويرمز له باللغة االجنليزية  »
�ض

7- العمود ال�صابع »ن 

ي�صتخدم الرمز اأ�صا�صًا لتحديد الدفعات )حياة اأو معا�ض( يف التاأمني على احلياة 

�صواء كانت هذه الدفعات ت�صتحق فورًا اأو كانت ت�صتحق بعد مدة زمنية، ويعرب هذا 

اآخر قيمة يف جدول  اإىل  اأن ي�صل  اإىل   )
�ض 

د الرمز عن املجموع الرتاكمي لقيم ) 

.ω  احلياة والتي تتمثل يف

SX   ويرمز له باالجنليزية » 
�ض

8- العمود الثامن  »جمـ ن 

هذا الرمز يعر�ض القيم التي يتم ا�صتخدامها يف اإيجاد الدفعات التي يلتزم فيها 

القيمة مع  الدفعات متغرية  لكن هنا  ب�صكل دوري مدى احلياة  البولي�صة  �صاحب 

فيها  االلتزام  يتم  التي  الدفعات  باأنها  القول  الباحث  ا�صتطاع  لذلك  الزمن  مرور 

بالتاأمني على احلياة وتكون هذه الدفعات متزايدة اأو متناق�صة وت�صكل هنا املجموع 

.ω وذلك من العمر »�ض« اإىل العمر 
�ض

العك�صي لقيم ن 

äx  ويرمز له باللغة االجنليزية »
�ض

9- »ء

رمز الباحث لهذا الرمز بالقيمة احلالية االإكتوارية لق�صط وحيد �صايف لدفعة يف 

ا�صرتاك تاأمني على احلياة وهذه الدفعة معجلة وفورية مببلغ تاأمني دينار واحد. 

 هي احتمالية احلياة ل�صخ�ض عمره »�ض« من 
�ض

اأن ل  الباحث �صابقًا  وكما عر�ض 

 احتمالية �صخ�ض عمره »�ض« من ال�صنوات اأن يعي�ض اإىل العمر 
�ض

ل
ن

ال�صنوات كذلك 

« هي معامل اخل�صم ويعرف             حيث »ع« معدل اخل�صم و»ن« 
ن

»ن«. واأن »ح

ا�صتطاع  التاأمني على قيد احلياة لذلك  بولي�صة  اإليه �صاحب  �صيبقى  الذي  العمر 

الباحث القول اإذا اراد �صخ�ض �صراء بولي�صة تاأمني على احلياة مقابل اأن يح�صل 

على دينار واحد ب�صكل دوري من ال�صركة املوؤمن لديها ويرغب بدفع الق�صط حااًل 

لهذه البولي�صة وتدعى بالدفعة املعجلة. 

Age
 العمر

lx   

ح �ض   

dx   

و �ض    

 px     

ل �ض     

qx     

ف �ض    

Dx    

د �ض     

Nx    

ن �ض    

Sx   

جمـ  ن �ض   

a x    

ء �ض    

Cx    

ج �ض    

Mx   

م �ض  

Rx     

جمـ  م �ض  

 Ax  

اأ �ض  

Px    

ط �ض    

010000025260.97474000.0252600100000713764.340389717.1376432452.42716790.21196124.50.1679020.023523

1974747270.99254160.007458494634.95613764.333252066.485599685.267214337.79179334.30.1515060.02336

5967473130.99676480.003235283454.81519129.427114426.220485262.132613652.52164996.50.1635920.026299

10964342820.99707570.002924371755.95435674.621923136.071616203.722813390.391513440.186610.030735

15961524070.99575670.004232961716.31363918.617566385.896636253.628913186.67137953.60.2136660.036235

20957445530.99422420.005775853011.13302202.313927205.700733297.264712933.04124766.90.2439680.042796

25951916930.99271990.007280145463.75249191.210905175.481096321.340412635.77111833.90.2779310.050707

30944988710.99077230.009217138931.92203727.4841326.25.232914348.388812314.4399198.110.3163070.060446

359362611390.98783460.012165433273.13164795.5637598.74.952811392.991911966.0486883.680.3596310.072611

409248715350.98340310.016596928352.52131522.4472803.34.638824456.85911573.0574917.640.4081840.087993

459095221490.97637220.023627824051.22103169.8341280.94.289588551.726811116.1963344.590.4621880.107747

508880331060.96502370.034976320256.5979118.62238111.13.905821687.864710564.4652228.390.5215320.133527

558569745500.94690600.053094016862.3658862.03158992.43.490736869.21429876.641663.930.5857190.167792

608114766540.91800070.081999313773.3341999.67100130.43.0493471096.5099007.38631787.330.6539730.214463

657449396110.87098120.129018810906.7628226.3458130.742.5879671366.1927910.87722779.940.7253190.280266

7064882128790.80150120.19849888194.42517319.5829904.42.113581579.2076544.68514869.070.7986750.377878

7552003151890.70792070.29207935665.4789125.15112584.821.6106591606.5724965.4778324.3830.8764450.544153

8036814368140.00000001.00000003459.6733459.6733459.67313358.9063358.9063358.9060.9708740.970874

جدول حياة /اإناث

1
ن

)1+ع(

- دور الدرا�سات الكتوارية يف حتديد الأق�ساط وتقييم املخاطر لتاأمني احلياة يف الأردن درا�شات وموا�شيع تاأمينية



ني�سان/ 2011

10

CX ويرمز له باللغة االجنليزية »
�ض

 10- »ج

تاأمني  بولي�صة  تعتمد على  التي  االأق�صاط  الرمز يف ح�صاب  الباحث هذا  ا�صتخدم 

احلياة الذي يتوقف مبلغ التعوي�ض على موت �صاحب البولي�صة ويتمثل هذا الرمز 

يف تقدير القيمة احلالية لعدد االأموات بحيث ميكن ح�صاب قيمة الق�صط الذي يدفع 

ب�صكل دوري مقابل ا�صتالم التعوي�ض والذي يدفع للورثة. 

وجتدر االإ�صارة ح�صب راأي الباحث اإىل اأن العلم االإكتواري له طرق ريا�صية بحته 

احلياة  جداول  فيها  يربط  ريا�صية  عالقات  اإىل  االإكتواري  اخلبري  فيها  يتو�صل 

ذلك  باأن  يطمئن  لكي  جدًا  ومتنوعة  خمتلفة  وطرق  باأ�صكال  احل�صابية  بالرموز 

اجلدول والرموز قد مت ح�صابها ب�صكل دقيق ليتم حماية ال�صركة من اأي خطر ينتج 

ب�صبب حتقق �صروط البولي�صة للمعاجلة الفورية للفجوة املالية بني االأق�صاط املكتتبة 

والتعوي�صات يف ظل اأ�ص�ض علمية ريا�صية بحته يتم ت�صميمها من تلك اجلداول.              

MX ويرمز له باللغة االجنليزية »
�ض

11- »م

ا�صتخدم الباحث هذا الرمز يف اإيجاد قيمة االأق�صاط التي تخت�ض يف عقود الوفيات 

بحيث يتم ح�صاب الق�صط احلايل املراد دفعه من امل�صرتك اجلديد يف تاأمني احلياة 

جدول  نهاية  يف   ω العمر  حتى  امل�صتمر  الرتاكمي  املجموع  يف  الرمز  هذا  ويتمثل 

. »
�ض

احلياة للرمز »ج

اأعداد  على  باالعتماد  فقط   »
�ض

»م ا�صتخراج  باالإمكان  هل  البع�ض  يت�صاءل  قد 

 »
�ض

»م قيم  ا�صتخراج  ميكننا  ذلك  من  بالرغم  الباحث  او�صح  حيث  نعم  االأحياء؟ 

من خالل االعتماد على اأعداد االأحياء وبالرجوع اإىل معادلة اأعداد الوفيات والتي 

  »
�ض

يرمز لها بالرمز »و

RX ويرمز له باللغة االجنليزية »
�ض

 12- »جمـ م

« حيث ي�صتخدم 
�ض

بني الباحث انه يطلق على هذا الرمز املجموع الرتاكمي لقيم »م

موت  على  يعتمد  الذي  احلياة  لتاأمني  الق�صط  قيمة  ا�صتخراج  يف  الرمز  هذا 

ال�صخ�ض، وبح�صب الطرق التي يتم تقدير الق�صط فيها اإال اأنه ذات عالقة مبا�صرة 

يف اأعداد االأحياء على الرغم اأنه يخت�ض يف اأق�صاط الوفيات، وعليه ميكن القول اأن 

.»
�ض

»RX« هي املجموع الثنائي املركب للرمز »م

AX  ويرمز له باللغة االجنليزية بالرمز »
�ض

13-  »اأ

باأنه يتمتع بخ�صو�صيته امل�صتقلة االأمثل  ا�صتخدم الباحث هذا الرمز الذي و�صفه 

يف ح�صاب الق�صط الوحيد ال�صايف للعقود التي يتم االتفاق عليها يف البولي�صة مدى 

احلياة بني ال�صركة وامل�صرتك الذي عمره »�ض« من ال�صنوات وذلك مببلغ تعوي�ض 

دينار واحد تلتزم ال�صركة بدفعه ل�صاحب تلك البولي�صة.

وقد بني الباحث من ا�صتفتاء العاملني يف ن�صاط تاأمني احلياة يف العينة املختارة بعدما 

النظريات  تطبيقات  مدى  من  احل�صابية  الرموز  وجداول  احلياة  جداول  اإىل  تو�صل 

اأعدت  ا�صتبانه  خالل  من  وذلك  االردن  يف  احلياة  تاأمني  ن�صاط  واقع  على  االكتوارية 

من  املختارة  العينة  اجابات  ور�صد  عليهم  توزيعها  ومت  الغاية  لهذه 

النتائج املرجوة من الدرا�صة  اإىل  للتو�صل  النماذج االح�صائية  خالل 

التي متثلت:- 

الفرق بني جدول  اأن  الوفاة  واحتماالت  احتماالت احلياة  لنا  اأظهرت 

الفرق  هذا  وياأتي   ٪4 بلغ  االأردين  احلياة  وجدول  الربيطاين  احلياة 

احلياة  جدول  مقابل   ٪12 بلغ  والذي  االأردين  احلياة  جدول  ل�صالح 

يف  االأق�صاط  بني  الفارق  يكون  وبذلك   .٪16 بلغ  الذي  الربيطاين 

اجلدولني مبقدار ٪4 .

دل انخفا�ض معدالت الوفيات جلدول احلياة الربيطاين مقابل جدول 

احلياة االأردين اأن عمر امل�صرتك مرتبط بقيمة الق�صط وبفارق بلغ ٪4 

لكل فئة عمرية يف جدول احلياة االأردين.

مما  التاأمني  مدة  بتغري  تتاأثر  الق�صط  قيمة  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأثبتت 

يوؤدي اإىل زيادة درجة اخلطورة .

قيمة  قلت  امل�صرتك  لدى  االأمرا�ض  ظهور  اأعرا�ض  قلت  كلما  اأنه  الدرا�صة  اأظهرت 

تاأمني  خماطر  حدة  انخفا�ض  يف  التاأمني  �صركة  على  اإيجابًا  ينعك�ض  مما  االأق�صاط. 

احلياة.

دلت نتائج الدرا�صة اإىل اأن حجم التاأمني الكبري يحتاج اإىل اإعادة التاأمني نظرًا الرتفاع 

درجة املخاطر التي ت�صبب عدم التوازن املايل يف ال�صركة مما تزيد من قيمة االأق�صاط 

على امل�صرتك.

اأظهرت نتائج الدرا�صة اأنه كلما كانت مدة التاأمني اأطول يف تاأمني احلياة اأدى ذلك اإىل 

انخفا�ض قيمة الق�صط مما ينعك�ض اإيجابًا على امل�صرتك يف ال�صداد وتوزيع املخاطر على 

املدة الزمنية للتاأمني.

اأثبتت نتائج الدرا�صة اأن هنالك عالقة قوية بني عمر امل�صرتك ودرجة اخلطورة وبالتايل 

التقدم يف العمر يوؤدي اإىل ارتفاع درجة اخلطورة التي تلزم ال�صركة ب�صداد التعوي�ض 

للم�صرتك حال وقوع اخلطر.

عالية  خطورة  درجة  ي�صحب  الق�صط  قيمة  يف  التذبذب  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت 

نظرًا لتوقعات عدم ال�صداد والذي يدفع ال�صركة باأن تقوم بتوزيع املخاطر على جميع 

امل�صرتكني على الرغم من اختالف قيمة الدخل لكل م�صرتك.

  دلت نتائج الدرا�صة اأن جداول احلياة لها دور فعال يف حتديد احلجم االأمثل للتاأمني 

يف حتديد الق�صط للتو�صل اإىل احلد االأعلى الذي ت�صتطيع ال�صركة حتمل املخاطر عنده 

مما حتدد ال�صركة ال�صقف االأعلى الذي ال تتحمل املخاطر اإذا مت جتاوزه. اإال اإذا راأت 

االأعلى  ال�صقف  تتجاوز  قيمة  كل  على  التامني  اإعادة  ميكن  اأنه  االكتوارية  الدرا�صات 

لتاأمني احلياة.

دلت نتائج الدرا�صة اأن التقارير ال�صحية والتي تعتمد عليها الدرا�صات االكتوارية لها 

دور هام يف حتديد درجة اخلطورة للم�صرتك قبل توقيع العقد مما متكن ال�صركة من 

و�صع املخ�ص�صات ملواجهة املخاطر على التعوي�ض.

اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن خماطر تاأمني احلياة تتاأثر باملدة الزمنية للتاأمني بالرغم اأن 

ال�صركة تقوم بتوزيع املخاطر على جميع امل�صرتكني . لذلك ترتفع درجة املخاطر كلما 

تقدم امل�صرتك يف العمر اإىل العمر ω والذي ميثل العمر النهائي يف جداول احلياة. 

وبناًء على النتائج التي تو�صل اإليها الباحث ختم درا�صته مبجموعة من التو�صيات كان اهمها:-

اأن تقوم �صركات التاأمني يف االأردن والتي متار�ض تاأمني احلياة بتخفي�ض قيمة الق�صط 

يف تاأمني احلياة مبعدل 4٪ وبالتايل ميكن ا�صتقطاب اأعداد جديدة من امل�صرتكني يف 

تاأمني احلياة كما اأثبتت نتائج الدرا�صة اأنه ميكن تغطية التعوي�ض اإذا مت تخفي�ض قيمة 

وفقًا  تتغري  اأن  ميكن  االأق�صاط  قيمة  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأثبتت  4٪،كما  بقيمة  الق�صط 

جدول  من  تقديره  ميكن  والذي  التاأمني  ق�صط  �صداد  فيها  �صيتم  التي  الزمنية  للمدة 

احلياة ال�صالف الذكر اأي انه كلما زادت املدة الزمنية لل�صداد كلما زادت قيمة االأق�صاط 

ليتم تغطية اخلطر.

* ال�سادة القراء الراغبني يف التعمق يف ه�ذه الدرا�سة بامكانهم الرجوع اىل اأ�سل الدرا�سة وهي متوفرة يف مكتبة الحتاد الأردين ل�سركات التاأمني.

- دور الدرا�سات الكتوارية يف حتديد الأق�ساط وتقييم املخاطر لتاأمني احلياة يف الأردن درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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يف احلادي ع�صر من مار�ض )اآذار( 2011 �صرب �صاطىء اليابان ال�صمايل ال�صرقي 

بحري  مد  عنه  وجنم  ريخرت،  مقيا�ض  على  درجــة   8.9 �صدته  بلغت  عنيف  زلــزال 

)ت�صونامي( بلغ ارتفاع موجه حوايل ع�صرة امتار، اكت�صح ل�صرعته العالية وحمولته 

الثقيلة )من كل ما �صادفه(، م�صاحات �صا�صعة  من االرا�صي مبا عليها من عمران 

وطبيعة  اخلطر  درجــة  مــن   رفــع  الــذي  االمــر  نووية  مفاعالت  ملواقع  ا�صتثناء  دون 

125 كم عن  بعد  يقع على  الذي  الزلزال  �صيخلفها. مت حتديد موقع  التي  اال�صرار 

الزلزال  الهادي، و�صنف  املحيط  25 كم حتت �صطح  اليابان، وعلى عمق  �صواطىء 

باأنه االعنف منذ 140 �صنة، كما �صنفت الكارثة رغم ان تداعياتها مل تبلغ نهاياتها 

التاأهب  املدون. وقد مت رفع درجة  التاريخ  �صدتها منذ فجر  ال�صابعة يف  بانها  بعد، 

نيوزيلندا،  ا�صرتاليا،  لليابان )اندوني�صيا،  املجاورة  املناطق  اىل م�صتويات عالية يف 

تايوان وال�صاطىء الغربي للواليات املتحدة(، خ�صية امتداد موجات املد البحري اىل 

االآن لعدم و�صول  املادية حتى  او  الب�صرية  �صواطئها. مل يتم حتديد حجم اخل�صائر 

التداعيات اىل نهاياتها كما ذكرت، ولكن املوؤكد انها �صتكون هائلة بكل املقايي�ض، اذا 

ف�صلت اجلهود يف منع الت�صرب اال�صعاعي من املفاعالت النووية.

الفردية  اجلهود  تفيد  ال  التي  الطبيعية   للكوارث  �صارخا  مثاال  الزلزال  هذا  يعترب 

اآثارها، اذ ال بد من تظافر اجلهود على م�صتوى  )على م�صتوى الدول( يف مواجهة 

كما  االزمة،  تخطي  على  مل�صاعدتها  املنكوبة  للجهات  العون  لتقدمي  العاملي  املجتمع 

يتخذ  ان  يجب  ما  حول  للتدار�ض  االلتقاء  على  اجلميع  يحفز  ان  من  بد  ال  هذا  ان 

االوان  اآن  فقد  ككل،  االن�صاين  املجتمع  تتهدد  التي  االخطار  ملجابهة  خطوات،  من 

وكيفية  اخطار  من  يتهدده  وما  عليه  نعي�ض  الــذي  كوكبنا  ملعرفة  الطاقات  لتوجيه 

مواجهتها)ب�صكل اف�صل( اىل جانب )وال اقول بدل( الطاقات التي تبذل، واالموال 

الطائلة التي ت�صرف ل�صرب اغوار الكون  البعيدة، او لتطوير اآالت الدمار من ا�صلحة 

فتاكة.

وقبل اأن ندخل يف بحث دور التاأمني كاأحد اجنع و�صائل مواجهة االخطار، رغم اأن 

دوره مهما  تعاظم فلن يكون له الفاعلية الكبرية يف حاالت كالتي تواجهها اليابان 

االآن، تقت�صي ال�صرورة  القاء ال�صوء اكرث على طبيعة االخطار التي تتهدد االن�صان 

وممتلكاته ومنجزات ح�صارته، ما كان معروفا منها، وما ا�صتجد يف اعقاب الثورة 

ال�صناعية، وعلى وجه اخل�صو�ض خالل القرن املا�صي.

الكارثة الطبيعية هي حدث طبيعي ينجم عنه دمار هائل، وميكن على وجه االجمال 

ت�صنيفه كما يلي:-

املد  املائية،  الكوارث  اجلليدي،  االنهيار  الرباكني،  )الــزالزل،  اأر�صية  كوارث   -

البحري »الت�صونامي«  ......( .

- كوارث مناخية )اجلفاف، االعا�صري، العوا�صف الثلجية، الزوابع، ... (

- احلرائق

- االحتبا�ض احلراري

- االأمرا�ض

وقد مت التوافق على تعريفات حمددة  لكل منها من قبل الهيئات واملنظمات الدولية، 

ال�صرورة  اقت�صت  ما  اذا  الر�صمية،  اجلهات  عند  م�صرتكا  دوليا  فهما  لها  ليكون 

للتنادي لطلب امل�صاعدة من خارج حدود اجلهة املنكوبة.

ويجدر هنا ان نلقي اي�صا بع�ض ال�صوء على حقائق تتعلق بكوكب االر�ض الذي نعي�ض 

التي جتعل  بتوازناته وخ�صائ�صه  بقائه م�صانًا، حمتفظا  وتعتمد حياتنا على  عليه 

منه كوكبا منا�صبا لن�صوء حياة )نباتية وحيوانية(.

الغالف  وحيوي(  وهوائي،  ومائي،  )�صخري،  اأغلفة  اربعة  من  الكوكب  هذا  يتاألف 

ال�سخري ويتاألف من :-

)Crust(  الق�صرة ال�صلبة -

- الو�صاح )Mantle(  - �صخور مائعة ترتاوح حرارتها بني 1000 و3700 درجة 

مئوية.

)Core(اللب -

ولتف�صري ظاهرة الزالزل والرباكني وم�صبباتهما، ال بد اأن نبني ان الق�صرة االر�صية 

)البانية(    Tectonic plates التكتونية  ال�صفائح  من  جمموعة  من  تتاألف 

الطافية فوق اجلزء االعلى من الو�صاح، والتي تتاأثر بتيارات احلمل التي تندفع يف هذا 

اجلزء املائع، م�صببة نوعني من احلركات لهذه ال�صفائح التي تعلوها. وهذه احلركات 

 Divergent Movement )البناءة(  التباعدية  احلركة   -: نوعني  على 

. Convergent Movement )واحلركة التقاربية )الهدامة

اال�صرتالية،  الهندية،  العربية،  االفريقية،  اآ�صيوية،  ال�صفائح هي )اليورو  اهم هذه 

االمريكية ال�صمالية واجلنوبية، و�صفيحة املحيط الهادي(. وكمثال لهذه احلركات ما 

حدث من زحزحة تباعدية بني ال�صفيحتني االفريقية والعربية قبل حوايل 25–30 

6000 كم من تركيا وحتى موزامبيق،  اأدى اىل �صدع هائل بطول  مليون �صنة، مما 

 Great-  وبعر�ض يرتاوح بني 7 -20 كم، وهو ما يعرف بالوادي املت�صدع الكبري

من  عدد  الت�صدع  هذا  عن  جنم  وقد  االفريقي.  االأخــدود  او   ،Rift Valley
نهر  طربيا،  بحرية  البقاع،  مثل)�صهل  العربية  منطقتنا  يف  اجليولوجية  الظواهر 

وغور االردن ،البحر امليت، خليج العقبة، والبحر االحمر(. ويعترب هذا ال�صدع من 

املناطق غري امل�صتقرة، والتي تعترب م�صرحا لزالزل �صربت املنطقة يف اوقات �صابقة 

وزالزل  �صغرية(،  بقوى  تقريبا  يومية  اخــرى   وزالزل  الهزة،  �صنة  )زلـــزال1927/ 

نووية فيها )�صواء  تواجد حمطات  اأخرى متوقعةاحلدوث، ال حتمد عقباها يف ظل 

تاأمني الكوارث الطبيعية  

Natural Catastrophes Insurance
حممود عبد القادر الزمامريي

درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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القائمة او املزمع ان�صاوؤها(، االأمر الذي ي�صاعف من فداحة اخل�صائر يف االرواح اىل 

جانب اخل�صائر املادية.

من   ٪70 تقريبا  فيغطي  انهار(  بحريات،  بحار،  )حميطات،  امل��ائ��ي  ال��غ��الف  اما 

م�صاحة �صطح االر�ض.

الغالف اجلوي وهو الغالف الذي ميدنا باالوك�صجني الالزم لتنف�ض الكائنات احلية 

والمتام عمليات االحرتاق، وي�صمح مبرور اال�صعة املرئية واال�صعة حتت احلمراء، ويقي 

احلرارة  توزيع  على  يعمل  كما  ال�صارة،  البنف�صجية  فوق  اال�صعة  و�صول  من  االر�ض 

وبخار املاء، وتنتقل بوا�صطته اال�صوات، وي�صاعد على حماية االر�ض من خطر و�صول 

ال�صهب والنيازك اىل �صطحها.

يعترب كوكب االر�ض من حيث موقعه يف املجموعة ال�صم�صية، وطبيعة تكوينه من ان�صب 

الكواكب)ح�صب املتوافر حاليا من معارف( لن�صوء حياة على �صطحه. وقد ا�صتخلف 

اهلل ارقى خملوقاته لعمارة هذا الكوكب، وامده من القدرات مبا يلزم لهذه العمارة، 

وقد قام االن�صان مبهمته على مدى اآالف ال�صنني على نحو مقبول، حيث �صاهم عدم  

التوازن  ا�صباب عي�صه مع  لتح�صيل  وال�صعي فيها  و�صائله يف عمارة االر�ض  تعار�ض 

الدقيق الذي يحكم هذا الكوكب، على االر�ض او يف البحر او اجلو ولكن تطور ا�صاليب 

العي�ض، وزيادة تعداد الب�صر، وتنوع احتياجاتهم وال�صراع الدائم بني ال�صعوب على 

اال�صتحواذ على اكرث من احتياجاتهم من املوارد االولية، وكذا تقاع�صهم عن البحث 

اجلاد مل�صادر طاقة نظيفة بدياًل )للوقود االحفوري( الذي ي�صتهلك خمزونه باأ�صواأ 

اأ�صاليب اال�صتهالك )االحرتاق(، اأخذ الب�صرية اىل طريق حمفوف باملخاطر، وب�صكل 

يعر�ض م�صتقبل اجيالها مل�صائر مظلمة، هذه االطماع جعلت الوازع االخالقي امرا 

بعد  بها  له  قبل  ال  حتديات  امام  نف�صه  االن�صان  وجد  هنا  ومن  له،  ياأبه  ال  تاريخيا 

ان  تلوث هواوؤه وماوؤه وار�صه، وا�صبح اال�صالح يحتاج اىل )الكثري(من القدرة على 

مواجهة االخطار التي تهدد كوكبا  كاد توازنه الذي كان اال�صا�ض يف �صالحيته للعي�ض 

ان يختل بحيث ي�صبح ا�صتمرار العي�ض على �صطحه حتديا.

ال�صارع  رجل  على  حتى   تخفى   مظاهره  تعد  مل  والــذي  اجلديد  الواقع  هذا  امــام 

طبيعة  اىل  االنظار  لفت  اىل  العامل   وحكماء  علماء  من  رهط  انربى  )الب�صيط(، 

تعبريات مل  العادي   املواطن  ا�صماع  تطرق  وبداأت  الكوكب،  بهذا  املحدقة  االخطار 

وموؤمترات  املناخ،  وموؤمترات  البيئة،  على  احلفاظ  مثل)موؤمترات  �صابقا  ياألفها 

الدفيئة،  وغــازات  احلــراري  االحتبا�ض  ظاهرة  االوزون،  ثقب  الت�صحر،  مكافحة 

الطاقة املتجددة امل�صاملة، ....(. وتتالت املوؤمترات بكثافة 

خالل العقدين االخريين لتدار�ض اجنع الو�صائل  لتدارك  

ال�صلبي  التغري  دون  وللحيلولة  بانواعه،  التلوث  اخطار 

للمناخ، واتخذت القرارات ومتت متابعتها ومراجعتها يف 

وريو دي جانريو،  )ا�صتوكهومل،  املوؤمترات يف  الكثري من 

واخريًا  وكوبنهاجن،  ومونرتيال،  وجوهان�صربج،  وكيوتو. 

وت�صادمت يف  املثال ال احل�صر(،  �صبيل  كانكون على  يف 

ال�صيا�صي  القرار  مع  )علمية(القرارات  املوؤمترات  هذه 

هذه  مــن  الــكــثــري  حتقيق  يت�صن  ومل  املــوؤمتــريــن  ــوفــود  ل

)ب�صحة(  الــقــرار  ا�صحاب  ت�صكيك  ب�صبب  ــقــرارات  ال

من  النابعة  ومماحكاتهم  العلماء،  وا�صتنتاجات  دعــاوى 

حر�صهم على مكت�صبات دولهم، �صاربني بعر�ض احلائط 

ــتــزام بــالــقــرارات واالجــــراءات التي حتــد مــن  هذه  االل

املكت�صبات، دون اي اعتبار لالخطار امل�صتقبلية التي يرون 

تعنتا انها تت�صمن الكثري من املبالغة والتهويل، وهذا امر 

باليد  تلم�ض  ا�صبحت  االخطار  وان  �صيما  بالغ اخلطورة، 

حتى من قبل املواطن العادي كما ذكرنا.

ان الن�صاط االن�صاين يف القرنني االخريين قد ازداد ب�صبب تزايد اعداد الب�صر ب�صكل 

�صك  وال  االعــداد،  لهذه  العي�ض  ا�صباب  لتوفري  ازديــاد احلاجة  وب�صبب  م�صبوق  غري 

ان االجنازات العلمية والتطور الهائل يف و�صائل املوا�صالت واالت�صال بني ال�صعوب، 

لتوفري كم هائل من  املا�صة  اأدت جميعها اىل احلاجة  الت�صنيع،  الهائلة يف  والثورة 

الطاقة لت�صغيل امل�صانع وت�صيري و�صائط النقل، االمر الذي ادى اىل ا�صتهالك كميات 

التاأثري  اىل  ادى  مما  وم�صتقاته(،  والنفط  )الفحم  االحــفــوري   الوقود  من  هائلة 

ال�صلبي على توازن مكونات الغالف اجلوي، واىل تلوث البيئة )الهواء وم�صادر املياه 

والرتبة(.

واأهم مظاهر الن�صاط ال�صلبي هي:-

  املغاالة يف ا�صتخدام الوقود االحفوري، والتق�صري املعيب يف البحث عن بدائل من 

الطاقة املتجددة والنظيفة )طاقة ال�صم�ض، الرياح، االمواج  .....(.

 عدم االلتزام باحلد من اطالق ما يعرف )بغازات الدفيئة(، وهي الغازات التي 

ومكبات  واملــزارع  امل�صانع  ومن  النقل  لو�صائط  الــالزم  الوقود  احــرتاق  من  تنبعث 

وكلوروفلوروكربون  امليثان،  الكربون،  اك�صيد  )ثاين  ت�صمل  الغازات  وهذه  النفايات، 

.)....  CFC
انواعها،  النفايات على  بالتخل�ض من  يتعلق  ال�صالمة فيما   عدم االلتزام بقواعد 

والعمل على  القائها يف العراء او التخل�ض منها يف البحار او جماري املياه.

تركيزها   حال  وبالتايل  اجلو،  يف  املذكورة  الغازات  تركيز  زيــادة  اىل  هذا  كل  ادى 

الزائد دون امكان التخل�ض من حرارة االر�ض بال�صكل الكايف، مما يعمل على ازدياد 

درجة حرارة االر�ض،وهي ما يعرف بظاهرة )االحتبا�ض احلراري(، كما يوؤدي اىل 

)االأ�صعة  منع  على  قدرتها  اإ�صعاف  وبالتايل  اجلو  يف  االوزون  طبقة  وترقيق  تاآكل 

فوق البنف�صجية( ال�صارة من الو�صول اىل االر�ض وينجم عن ارتفاع حرارة االر�ض 

يعمر  لتغرق ما  البحار،  ارتفاع من�صوب مياه  يتبعه من  القطبني وما  ثلوج  )ذوبان( 

�صواطئها من مدن وارا�صي زراعية، كما ينجم عن زيادة تركيز غازات الدفيئة يف 

من  الكثري  حياة  يجعل  مما  املحيطات  ومياه  االأمطار  )حمو�صة(  يف  ارتفاع  اجلو 

االحياء املائية والربية م�صتحيلة.

اما املبالغة يف ان�صاء ال�صدود ال�صخمة، وما ينجم عن ثقل الكتل املائية التي حتتجزها، 

وكذا املبالغة يف ا�صتنزاف املاء اجلويف والوقود االحفوري وما يتبعه من اختالل يف 

توازن الطبقات التي تعلوه، ا�صافة اىل كثافة التجارب النووية حتت �صطح االر�ض، 

- تاأمني الكوارث الطبيعية درا�شات وموا�شيع تاأمينية



13
ني�سان/ 2011

فانها توؤدي اىل رفع احتمالية حدوث الزالزل.

ارادة  عن  )خــارجــًا(  امــرًا  تعترب  الطبيعية  الكوارث  ان 

ــوق ملعرفة  ــت الــبــ�ــصــر، رغـــم احلــر�ــض عــلــى درا�ــصــتــهــا وال

اأ�صبابها، وحماولة الو�صول بهذه املعرفة اىل القدرة على 

الكثري  ان  اال  اأ�صرارها،  لتاليف  حدوثها(  بوقت  )التنبوؤ 

من الكوارث املتعلقة )بالتغري املناخي( يتحمل م�صوؤوليتها 

االن�صان، وميكنه باإرادته ان يحد منها ومن ا�صرارها.

عر�صة  اجمع  والــعــامل  بــل  منطقتنا  ان  جنــد  �صبق  ممــا 

اكرب  قــدرا  تداعي  تتطلب  ومناخية(  )طبيعية   الأخطار 

من االهتمام، والتدار�ض ملواجهة هذه االخطار على نطاق 

)حملي وعاملي( بكل الو�صائل املمكنة، والتي يعترب بع�صها 

للكوارث  الحقا  او  مع  متزامنا  االآخــر  والبع�ض  ا�صتباقيا 

بطبيعة  االعـــالم  و�ــصــائــل  بكافة  اجلــمــهــور  توعية  ولــعــل 

منطقتنا  يف  ــزالزل  ال خطر  )ولعل  به  املحيطة  االخطار 

ن�صاط  منطقة  وهو  لها،  الكبري  ال�صدع  االخــرتاق  اهمه 

ولعل من اهم االجراءات  اولوية.  يعترب  الآثار هذا اخلطر  و�صرح م�صهب  زلــزايل(، 

االحرتازية امل�صبقة ما يلي:-

- اعداد خرائط زلزالية حتدد درجة اخلطر لكل دولة ولدول االقليم، ا�صافة اىل 

والت�صعري  للمباين  التقييم  عمليات  يف  ت�صاعد  مدينة  كل  يف  املباين  حل�صر  جداول 

لالخطار.

- تدريب وجتهيز كوادر اجلهات املخت�صة على التعامل مع اآثار هذا اخلطر. تكثيف 

التعاون االقليمي فيما يخ�ض تبادل املعلومات املتعلقة بقراءات مرا�صد الزالزل  فيما 

بني الدول يف نف�ض االقليم.

- تنظيم اتفاقيات مع اجلهات ذات اخلربة يف جما ل مواجهة اخطار الزالزل واحلد 

املدين/  للدفاع  الدولية  املنظمة  واالمنــاء،  للتعاون  ال�صوي�صرية  )الوكالة  مثل  منها 

جنيف، منظمة اليون�صكو  .....(.

- العمل على الت�صدد يف اجراءات ترخي�ض املباين اجلديدة او املباين القائمة واملزمع 

ادخال ا�صافات عليها او ترميمها، الإلزامها بالتقيد بكود البناء املقاوم للزالزل.

- تكثيف حمالت توعية اجلمهور بالدور الذي ميكن ان يلعبه تاأمني املمتلكات �صد 

ومدى  منطقتنا،  يف  الوقوع  املحتملة  االخطار  احد  هذا  ان  وتبيان  الــزالزل،  خطر 

فداحة اخل�صائر املرتتبة على وقوعه.

ميكن  احلريق(  )تامني  كوثيقة  احلالية  �صورتها  يف  املمتلكات(  )تاأمني  وثائق  ان 

متديد تغطيتها لت�صمل بع�ض اآثار اخطار ا�صافية مثل )الزالزل والرباكني والعوا�صف 

والزوابع  والفي�صان( كما ان هناك وثائق اكرث تخ�ص�صا لهذه االخطار، تقدم تغطية 

او�صع الآثارها.

لقد �صاب متديد تغطية وثائق تامني خطر احلريق فيما �صبق نوع من اال�صتخفاف، 

حيث ت�صاف االخطار كجملة واحدة مقابل ق�صط ا�صايف ب�صيط، دون متييز يف درجة 

من  بد  ال  حيث  االآن  خمتلفا  ا�صبح  االمر  ولكن  حدوثها،  احتمالية  ومدى  االخطار 

التحقق من طبيعة االن�صاء وموا�صفات ال�صالمة فيه، ومعرفة طبيعة االر�ض واملوقع 

املقام عليه االن�صاء، ودرجة اخلطر واحتماليته )البعد او القرب من االج�صام املائية 

او مراكز الن�صاط الزلزايل(، ومن ثم فر�ض ال�صعر املنا�صب للتغطية اال�صافية لكل 

خطر على حدا ب�صكل علمي ي�صتند اىل املعطيات املتعلقة بهذا االن�صاء.

اخطار  �صد  التاأمني  )الزامية(  فر�ض  اىل  اجلزائر(  )تركيا،  الدول  بع�ض  عمدت 

الزالزل كحل يرفع عن كاهل الدولة جزءا كبريا من امل�صوؤوليات ال�صخمة التي تلقى 

على كاهلها عند حتقق كارثة ما توؤدي اىل اعالن بع�ض املناطق باأنها )منكوبة(، مما 

ي�صطرها يف كثري من االحيان اىل ا�صتجداء العون اخلارجي.

من هذا املنطلق قام االحتاد العام العربي للتامني واالحتاد االردين ل�صركات التامني 

بعقد ندوات تناولت فيها اأخطار الزالزل والتاأمني �صد هذه االخطار واعادة تاأمينها، 

كما ان هيئة التاأمني تتدار�ض مع اجلهات املعنية م�صروعا لها يتعلق بان�صاء �صندوق 

ق�صط  لقاء  الــزالزل،  خطر  �صد  اخلا�ض  �صكنه  على  بالتاأمني  املواطن  يلزم  وطني 

�صهري ب�صيط ي�صاف على فاتورة الكهرباء. ويتبع ذلك يف مرحلة اأخرى تاأمني اأبنية 

اخلدمات العامة وال�صناعية والبنية التحتية، وذلك ا�صت�صعارًا منها ملا يحققه هذا 

من عون للدولة عند وقوع اخلطر. ولكن تفا�صيل هذا امل�صروع ما تزال قيد الدر�ض 

واملناق�صة مع االطراف املختلفة، ملعرفة امكانيات تطبيقه على االر�ض ومدى تقبل 

اخلا�ض  التامني  يخ�ض  فيما  اما  التزام.  لهكذا  م�صتاأجرين(  )مــالك/  اجلمهور 

)الن�صطة  التوعية  حلمالت  ال�صركات   تكثيف  فاإن  اخلطر  هذا  �صد  االلزامي  غري 

والذكية( من خالل جميع و�صائل التوا�صل وو�صائط االعالم، وخ�صو�صا عند وقوع 

كان  ولو  املواطنني، حتى  اهتمام  كبريا من  ت�صغل حيزا  ما،  مكان  كارثة مروعة يف 

احلدث بعيدا عنهم جغرافيا )اليابان، هاييتي، ت�صيلي، نيوزيلندا ..( من االهمية 

التاأمينية( املتخ�ص�صة  ان�صاء )املجمعات  الت�صويقية. ولعل  مبكان من وجهة النظر 

التي  اجلهود  احد  يكون  وغريها(  تركيا  يف  احلال  هو  )كما  العالية  املــالءة  وذات  

ت�صهم يف امل�صاعدة يف مثل  هذه الظروف ال�صعبة.

تامني  يف  ومتخ�ص�صة  عمالقة،  اعــادة  ب�صركات  التامني  �صركات  ا�صتعانة  ان  كما 

الكوارث، وذلك من خالل اتفاقيات خا�صة وطويلة االجل، �صيدعم من و�صع �صركة 

التامني، وي�صجعها على جمازفة ت�صويق هذا التاأمني، الذي تتجنب ال�صركات جمرد 

درجة  اىل  عالية  املوؤمنني  ن�صبة  وا�صبحت  بنجاح،  الت�صويق  مت  واذا  فيه.  التفكري 

معقولة، فاإن هذا التوجه يكون م�صاعدا يف حال حتقق اخلطر، وقد ي�صبح مربحا 

اي�صا، �صيما وان الكوارث ال حتدث بوترية عالية كما هو احلال مع االخطار العادية 

التي تغطيها وثائق التامني.

ويفيد هنا ان نذكر جهدا عامليا يعترب مبادرة طيبة يعر�صها )البنك الدويل(، على 

هيئة م�صروع ا�صدار �صندات �صمان الكوارث، تقوم الدول او الهيئات ب�صرائها ب�صروط 

عقب  الفورية  ال�صيولة  من  عليه(  )متفق  قدر  بتوفري  البنك  يقوم  ان  على  مريحة، 

حدوث كارثة، لكي تتمكن الدولة او الهيئة من التفرغ  الأمور اخرى، دون االن�صغال 

بالهم )املادي( وكيفية تدبر املبالغ الالزمة للمواجهة.

املناخي، والذي  التغري  التي ينذر بها  ي�صتحق خطر )الكوارث الطبيعية واملناخية( 

وم�صادر  عي�صنا،  اأ�صاليب  يف  النظر  اعادة  )الرتاخي(  من  بكثري  االآن  حتى  يواجه 

على  قــادر  كوكبنا  الأن  واالمــوال،  اجلهود  )�صرف(  يف  االولويات  وترتيب  طاقتنا، 

م�صتوى  امورنا على  تدبرنا  اذا  �صكانه اجلدد فقط،  الكبرية من  االعداد  ا�صتيعاب 

الكوكب بحكمة، ووازع من �صمري.

درا�شات وموا�شيع تاأمينية- تاأمني الكوارث الطبيعية
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الدكتور موؤمن احلديدي

اإ�صت�صاري اأول مدير عام املركز الوطني للطب ال�صرعي/ �صابقًا

اإ�سابات حوادث و�سائط النقل

درا�سة من جزئني-اجلزء الثاين

نعود ونقرر باأن الهدف من الفح�ض الطبي ال�صرعي يف حاالت حوادث ال�صري يتمحور 

حول عدد من النقاط التي يجب اأن تكون وا�صحة جلية اأمام هيئات التحقيق وهي:-

1- حتديد هوية ال�صائق.

2- متييز اإ�صابات االأ�صخا�ض بح�صب مواقعهم يف املركبة.

3- اإثبات اأو نفي وجود عوامل لها عالقة بحدوث احلادث وبخا�صة لدى ال�صائق مثل 

الكحول اأو املوؤثرات العقلية اأو االأمرا�ض.

4- حتديد االأ�صرار وعالقتها باحلادث وحتديد اأ�صباب الوفاة يف حالة حدوثها.

غري  الفوائد  وجني  والعرب  الدرو�ض  ال�صتخال�ض  االح�صائية  الدرا�صات  اإجراء   -5

املبا�صرة على امل�صتوى الوطني ليت�صنى اإ�صدار التو�صيات الالزمة للتقليل من هذه 

احلوادث يف امل�صتقبل.

فيما يلي �صنقوم بو�صف االإ�صابات املميزة لل�صائق وكما �صنقوم بو�صف اإ�صابات باقي 

الركاب داخل غرفة املركبة:

اإ�شابات ال�شائق:-

على خالف حوادث امل�صاة التي ت�صيب الفئات العمرية الطرفية من االأطفال والكهول 

ذروة  يف  اإنها  اأو  االإنتاج  على  القادرة  العمرية  الفئة  مت�ض  عادة  ال�صائق  اإ�صابات  فاإن 

الثامنة  بلوغ  بعد  عادًة  يبداأ  املركبات  لقيادة  االأ�صخا�ض  ترخي�ض  الأن  نظرًا  عطائها؛ 

ع�صرة من العمر ويقل ا�صتخدام املركبات من فئة االأ�صخا�ض العمريه الذين يتجاوزون 

اخلام�صة وال�صتني.

حـدوث  فور  عليه  املوؤثرة  القوى  مب�صلحة  االإملام  يتطلب  ال�صائق  اإ�صابات  فهم  اإن   

االإرتطام واالإملام بطبيعة االأج�صام التي يكون بتما�ض معها.

عند ت�صادم مركبتني –وغالبًا مايكون ت�صادم اأمامي- ففي هذه احلالة يكون ال�صائق 

مندفعًا لالأمام بقوة بنف�ض اإجتاه حركة املركبة ويحمل يف ج�صمه �صرعتها.  عند التوقف 

الت�صادمي الفجائي يندفع ال�صائق اإىل االأمام واالأعلى معًا. بحيث تكون فروة الراأ�ض 

بتما�ض مع �صقف غرفة املركبة اأو املراآة االأمامية كما يرتطم الوجه مع الزجاج و�صظاياه 

الرقبة  ترتطم  اأن  ميكن  بحيث  بقوة  فريتطم  ال�صدر  ومقدمة  اجلذع  اأما  املتناثرة، 

والفك ال�صفلي باحلدب العلوي للمقود كما ميكن اأن يرتطم البطن واحلو�ض بالتحدب 

يحدث  بحيث  بالتابلوه  ترتطمان  الركبتني  فاإن  ال�صيناريو  لهذا  ا�صتكمااًل  منه  ال�صفلي 

نوع  على  – معتمدًا  احلاالت  بع�ض  يف  املمكن  من  اإنه  كما  الر�صفه  عظم  يف  اإنزياح 

املركبه – اأن تنح�صر االأقدام بني الدوا�صات الفرامل واملفا�صل )الكالت�ض، الدبرياج(. 

اأثرًا كدميًا مائاًل  التي ترتك  اإ�صابة حزام االأمان  اإىل طبيعة  االإ�صارة  اأي�صًا  من املهم 

ميتد من الكتف االأي�صر حتى اخلا�صرة بح�صب نوع املركبـة )مع مالحظة اأن املركبات 

التي ت�صتعمل يف بريطانيا وم�صتعمراتها يكون ال�صائق اإىل ميني املركبة(.

  من ال�صروري مالحظة اأن الزجاج االأمامي الذي يتم ا�صتخدامه يف الوقت احلا�صر 

ت�صمن  بحيث  �صفافة  جالتينيه  �صرائح  بينهما  زجاجية  �صفائح  هيئة  على  م�صنوع 

عدم تناثر ال�صظايا، هذا على خالف الزجاج الذي يتم ا�صتخدامه للنوافذ اأو الناحية 

اخللفية من املركبة.

  اأما ا�صتخدام حزام االأمان االإجباري فقد اأحدث ثورة يف عامل �صناعة و�صائل االأمان 

على الطرق وهي من الطبيعي و�صائل �صخر اهلل لنا االإملام بها.

لقد اأثبتت الدرا�صات التي قامت بها العديد من الدول التي تنفذ قانون اإلزامي بو�صع 

االإ�صابات املميتة قد فاق  اأو  الوفيات  ن�صبة  اإىل تقليل  اأدى  القيادة  اأثناء  االأمان  حزام 

25٪ من احلال الذي كان عليه قبل ا�صتخدام حزام االأمان يف ذات الدول. كما اأثبتت 

الدرا�صات اأي�صًا تقليل االإ�صابات اخلطرية يف مناطق الراأ�ض اأو الفك ال�صفلي والرقبة 

وال�صدرمما يقلل من مدة العالج.

اإن اأ�صـــــكـال اأحزمـة االأمان ميـــكـن ح�صـرهـا يف نوعني االأول وهو حزام بطني

بالطائرات  امل�صافرين  ا�صتخدامه يف مقاعد  يتم  الذي  مثل  من   )Lap-Strap(  

جوًا ويقل ا�صتخدامه بل يندر يف و�صائل النقل على الطريق خلطورته حيث يبقى ال�صدر 

والرقبة والراأ�ض معر�صة لالإ�صابات اخلطرية.

البــطــــنــي(  )ال�صـــــدري  الـــحزام  وهــو  االأحــــزمة  تلــك  من  اآخـــر  نـــوع  وهنـــــاك 

)Lap and Diagonal Shoulder - Strap( فهو مقبول لال�صتـخدامات بداخل 

غـرف مركبات النقل على الطريق. نظرًا للنتائج امل�صجعة التي اأحرزها ا�صتخدام حزام 

االأمان فاإن بع�ض الدول قد و�صعت مدار ا�صتخدامه لي�صمل جميع املقاعد ب�صورة اإجبارية.

ليبقى  ال�صدر  جلم  اإىل  توؤدي  احلايل  بو�صعها  االأمان  اأحزمة  فوائد  اأن  املعروف  من 

بعيدًا نوعًا ما عن االرتطام بالزجاج اأو املقود كما متنع قذف ال�صخ�ض لالأعلى اأو اإىل 

توزيعها  يتم  االرتطام  عن  الناجتة  القوة  حم�صلة  فاإن  الوقت  ذات  يف  املركبة،  خارج 

من خالل احلزام على م�صاحة اأو�صع من اجل�صم بداًل من تركيزها على نقطة واحدة 

مدمرة.

اال�صطدام  فاإن حوادث  اأ�صلفنا  كما  ثانية  مرة  ال�صائق  التي متيز  االإ�صابات  اإىل  نعود 

تكون يف معظمها )اأكرث من 80٪( ا�صطدام اأمامي ليبقى عدد قليل منها ا�صطدام من 

اخللف اأو من اإحدى اجلانبني بحيث تختلف خمرجات االإ�صابات نوعًا باختالف طبيعة 

االإرتطام. جنمل االإ�صابات مبا يلي:

1- جروح ر�صية يف منطقة فروة الراأ�ض وبخا�صة الناحية الي�صرى منها.

2- جروح قطعية اأو قطعية ر�صية يف منطقة الوجه ذات اأ�صكال هند�صية نتيجة االرتطام 

االأمامي. بالزجاج 

3- جروح يف الرقبة والفك ال�صفلي ب�صبب االرتطام بالتحدب العلوي للمقود.

4- اإ�صابة البطن واالأح�صاء ب�صبب االرتطام بالتحدب ال�صفلي للمقود.

5- اأثر �صحجي مائل نتيجة ال�صغط واالحتكاك مع حزام االأمان.

6- ك�صر خلفي مع اإنزياح يف ر�صة الرقبة.

7- ك�صر خلعي يف الفقرات العنقية نتيجة ثني الراأ�ض املفاجئ بقوة لالأمام اأو اخللف 

بفعل حم�صلة قوة احلركة والوقوف املفاجئ. من الطبيعي اأن خمدة الراأ�ض اخللفية 

درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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مفيدة يف التقليل من حجم اأ�صرار هذه االإ�صابة.

اإ�شابات الراكب االأمامي:-

الإ�صابات  معر�صًا  يكون  االأمامي  الراكب  فاإن  الدوا�صات  اأو  املقود  اإ�صابات  با�صتبعاد 

م�صابهة الإ�صابة ال�صائق. االإ�صابات التي يتعر�ض لها الراكب االأمامي تكون اأي�صًا نتيجة 

يرتك  بالتابلوه.  لالرتطام  لالأمام  واالندفاع  اجلانبي  اأو  االأمامي  بالزجاج  االرتطام  

حزام االأمان اأثرًا على من ي�صعه؛ يف حالة الراكب االأمامي يف ال�صيارات غري امل�صتعملة 

الي�صرى. من  الكتف االأمين حتى اخلا�صرة  االأثر ميتد من  فـاإن  وتوابعها  يف بريطانيا 

الطبيعي اأن يتعر�ض الراكـب االأمامي ملا ميكن اأن ي�صيب ال�صائق نتيجة احلركة العنيفة 

للراأ�ض وثنيه لالأمام اأو اخللف وما يتبع ذلك من ك�صر خلعي يف الفقرات العنقية التي 

.)Wip – Lash Injury( تو�صف باإ�صابات حركة ال�صوط

اإ�شابات باقي ركاب املقعد اخللفي:-

املقاعد  يف  الركاب  اإلزام  قانون  بتنفيذ  بداأت  قد  االأم�صار  بع�ض  فاإن  اأ�صلفنا  كما 

اأما االإ�صابات املتوقعة للم�صافرين على املقاعد اخللفية  اخللفية بو�صع حزام االأمان. 

اإ�صابات متعددة تختلف باختالف مواقع االأ�صخا�ض، وباختالف عدد امل�صافرين  فهي 

اأو انقالب ثانوي  بداخل غرفة املركبة كما تتاأثر خمرجات هذه احلوادث باأية عوامل 

اأو اإرتطامات اأخرى تتعر�ض لها املركبة غري االإ�صابة االأولية اأو حماولة الركاب الفرار 

م�صاعفات  اأي  حدوث  اأو  احلادث،  اأثناء  اأبوابها  فتح  اأو  خلع  عند  املركبة  من  والقفز 

اأخرى كاحلريق اأو ا�صتعال برتول املركبة. اإن جميع هذه العوامل ترتك اآثارها بح�صب 

حدوثها على امل�صابني. وينطبق على الركاب يف املقاعد اخللفية ما ينطبق على الركاب 

يف البا�صات اأو و�صائط النقل الكبرية.

اإ�شابات راكبي الدراجات النارية والهوائية:-

الدراجة النارية �صائعة اال�صتخدام يف الغرب واأقل منها يف الدول العربية. من الطبيعي 

اأن راكبي الدراجات عمومًا هم من الفئات العمرية ال�صابة )18 – 40 �صنة( حيث تكون 

النارية هي  اأمر متوقع. ويف نف�ض الوقت فاإن الدراجة  قيادتها للدراجة ب�صرعة عالية 

وا�صطة نقل ت�صري على دوالبني فقط مما يجعلها اأقل ثباتًا من املركبات التي ت�صري على 

اأربعة دواليب. لذا فاإن االإ�صابة االأكرث �صيوعًا لدى م�صتخدمي الدراجات عند حدوث 

لتكون  بقوة  االأ�صفل  االأعلى ثم  اإىل  الدراجة  بعيدًا عن  حادث تكون ناجتة عن قذفهم 

نقطة االرتطام االأكرث اإ�صابة هو الراأ�ض. اأما اجلزء االآخر من اجل�صم االأكرث اإ�صابة بعد 

الراأ�ض فهي االأطراف ال�صفلية �صواًء بانح�صارهما حتت اأو بني ج�صم الدراجة امله�صمة.

اأو  اآ�صيا  للنقل يف دول �صرق  ا�صتخدامها كو�صيلة  يتم  التي  الهوائية  الدرجات  اإ�صابات 

اأقل من االأ�صرار  العربية فاأ�صرارها  لل�صببني يف الدول  اأو  الغربية  الريا�صة يف الدول 

النارية ب�صبب اختالف ال�صرعة التي تكون حمددة يف  الناجتة عن حوادث الدراجات 

هذا النوع من الو�صائل الركوبية.

لذا فاإن االإ�صابات تكون متعددة و�صبيهة بحوادث الده�ض نوعًا ما مع اإ�صابات تهتكية يف 

ع�صالت وجلد ال�صاق ب�صبب انح�صاره ب�صال�صل البدالت ) اجلنزيز ( والدواليب املعدنية 

امل�صتخدمة.

التحقيق يف ق�شايا النقل على الطريق:-

ُنَذِكر هنا باأن التحقيق يف مثل هذه الق�صايا اليقت�صر على ح�صور رقيب املرور لر�صم 

خمطط هند�صي )كروكى( يبني اأ�صباب احلادث من الناحية املروريه بل ميتد لفح�ض 

امل�صابني ومدى اأ�صرارهم وهذا هو جوهر عمل الطبيب ال�صرعي.

حوادث  نتيجة  هي  املرورية  احلوادث  معظم  اأن  من  بالرغم  باأنه  اأي�صًا  ونذكر  نعود   

دوافع  اأي�صًا  هي  اجلنائية  والدوافع  االأ�صباب  اأن  اإاّل  مق�صودة  غري  اأخطاء  اأو  عار�صه 

حمتملة الميكن اإنكارها تلقائيًا، اإذ قد يختار البع�ض اإرتكاب جرميته بطريقة من الطرق 

ال�صحية  ي�صع  كاأن  الطريق  حوادث  الإ�صابات  م�صابهة  بجعلها  اخفاءها  ثم  اجلنائية 

بداخل مركبة ويف مقعد ال�صائق ليدفع بها اإىل االرتطام بج�صم ثابت اأو االنقالب اإىل 

اأحد االأودية اأو اإ�صرام النار بها. كما اإنه يحدث بني احلني واالآخر ا�صتخدام املركبات 

عن  اخلروج  على  مركباتهم  اإرغام  اأو  ب�صدمهم  اأ�صخا�ض  من  للتخل�ض  قاتلة  كاأداة 

م�صارها لالنقالب اأو اال�صطدام. يف جميع احلاالت يجب اأن يت�صمن الفريق التحقيقي 

االإملام باالإ�صابات وفح�ض املركبة وميكن اإجمال ذلك بخطوات الفح�ض التالية : 

)الدعامة(  ال�صّدام  وفح�ض  وداخليًا  خارجيًا  دقيقة  ب�صورة  املركبة  فح�ض   -1

وبخا�صة  الداخلية  املركبة  غرفة  وفح�ض  اأ�صرارها  وبيان  واإرتفاعها  ومقا�صاتها 

ال�صقف والباب املحاذي لل�صائق وجمع اأية اأدلة اأو عوالق مثل ال�صعر اأو ن�صيج ب�صري 

اإىل  باالإ�صافة  الب�صمات  وجميع  الدم  من  �صحجات  اأو  والدماغ  الراأ�ض  فروة  من 

فح�ض املقود والدرا�صات والتابلوه االأمامي ومقارنة ذلك جميعًا باالإ�صابات مو�صع 

البحث.

وبيان  ال�صرعي  الطبي  الت�صريح  واإيقاع  الوفاة  حالة  يف  واجلثة  امل�صاب  فح�ض     -2

�صفتها االإ�صابية واملر�صية بالتف�صيل.

3-     اأخذ العينات من الدم والبول وال�صعر اأو اأي �صوائل من اجل�صم ملقارنتها مع اأية 

اأدلة اأخرى مو�صع البحث.

4-    يف جميع احلاالت يجب ت�صوير املركبة ب�صورة فنية مهنية متخ�ص�صة.

5-    اإ�صدار التقرير الطبي املف�صل ال�صامل لكافة جوانب االإ�صابات الب�صرية باالقرتان 

بج�صم املركبة.

ثانيًا: اإ�شابات حوادث القطارات:-

       حيث يكرث ا�صتخدام القطارات كو�صائط للنقل مثل م�صر اأو �صوريا اأو الدول العربية 

فاإن املخرجات اال�صابية لهذه احلوادث يف حاالت الده�ض تكون عنيفة ترتك اجل�صم 

بالقطار هي  الده�ض  اأن معظم حوادث  بالرغم من  اأ�صالء ي�صعب ترميمها.  امل�صاب 

حوادث عار�صة اإال اأن االإح�صاءات ال�صرطية اأو الطبية قد ت�صمنت اختيار الوقوف اأو 

اآنية  التمدد على م�صار القطار و�صيلة لالإنتحار يختارها البع�ض للتخل�ض من م�صاكل 

اأو مرتاكمة حلقت بهم. يف حاالت الت�صادم بني القطارات التي تكون يف جلها الأ�صباب 

ف�صل اأنظمة ال�صالمة اأو الأ�صباب الذهول الب�صرية فاإن اإ�صابات امل�صافرين هي متعددة 

بداخل  االزدحام  ومدى  املركبة  ك�صرعة  العوامل  من  على عدد  وتعتمد يف خمرجاتها 

املركبة وارتطام ال�صخ�ض باأية اأج�صام اأو �صقوطها عليه اأو ارتطامه باأية اأجزاء بارزة 

عن  ناجتة  اأخرى  مل�صاعفات  تعر�صه  اأو  خارجها  ارتطامه  اأو  القطارات  غرفة  بداخل 

احلادث كاحلريق اأو االنفجار اأو االنقالب اأما هو يف حكم ذلك.

يف جميع االأحوال يجب حتديد هوية ال�صائق وفح�صه بدقة والتحري عن اأية اأمرا�ض اأو 

موؤثرات عقلية اأو الكحول التي قد تكون من موجبات امل�صئولية اجلزائية اأو املدنية التي 

تلحق به اأو بالهيئة التي يعمل بها.

 يف حاالت الوفاة نتيجة حوادث القطارات يكون التحقيق الطبي ال�صرعي من�صبًا نحو 

االإجابة على االأ�صئلة التالية:-
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1-  حتديد هوية ال�صائق.

2- حتديد هوية امل�صابني والتعرف عليهم.

3-  حتديد مواقع االأ�صخا�ض بداخل القاطرة.

4-   حتديد اأ�صباب الوفاة نتيجة االإ�صابة اأو نتيجة اأ�صباب اأخرى.

5- اإعادة بناء �صيناريو يبني كيفية حدوث اال�صابات اأو حدوث احلادث.

6-  اإجراء درا�صات اإح�صائية ال�صتنباط الدرو�ض والعرب وحتديد اأ�صباب احلادث لتاليف 

ذلك يف امل�صتقبل وحتديث ا�صتخدام و�صائل ال�صالمة العامة على الطريق.

ثالثًا: اإ�شابات حوادث الطائرات:-

النقل  بو�صائل  منه   – اهلل  باإذن   – اأمنًا  اأكرث  الطائرات  با�صتخدام  امل�صافر  يعترب 

حوادث  �صحايا  تبني  عددية  مقارنات  باإجراء  النتيجة  هذه  اإىل  و�صلنا  لقد  االأخرى. 

الطائرات باحلوادث االأخرى.

 من غري املمكن اإغفال اأن النتائج املميتة كحوادث الطائرات هي غري قابلة للمقارنة 

بالنتائج االإ�صابية حلوادث الطرق، اإذ اأن حادث طائرة واحدة يوؤدي عادة اإىل ح�صد 

اأرواح جميع الركاب دفعة واحدة بحيث اأ�صبح جناة اأي اإن�صان من حادث طائرة اأمرًا 

مده�صًا.

النتيجة  حيث  من  ي�صابه  الطائرات  ق�صايا  يف  التحقيق  يف  ال�صرعي  الطبيب  دور  اإن   

االأخرى، يف  الطبيعية  الكوارث غري  ال�صرعي يف حاالت  الطبيب  به  يقوم  الذي  الدور 

امل�صبقة  اإعداد اخلطط  الكوارث يجب على اجلهة املخت�صة  التعامل مع  جميع حاالت 

وتدريب الكوادر وتطبيق التمرينات العملية مبا يف ذلك حتديد االأماكن التي يتم اإخالء 

اجلثث اإليها.

م�صابهًا  وي�صبح  االإجراءات  الفو�صى يف  اإىل  يوؤدي حتمًا  والتدريب  اإن غياب اخلطط 

الأمر الطالب الذي يذهب لالمتحان دون ا�صتعداد.

 تهدف املعاينة الطبية ال�صرعية الو�صول اإىل:

1- حتديد هوية االأ�صخا�ض والتعرف عليهم.

2 - حتديد مدى االإ�صابات واأ�صباب الوفاة لكل منهم وحالة جثته وفيما اإذا كانت اجلثة 

حتتوي على اأية موؤثرات عقلية اأو كحول اأو اأن ال�صخ�ض كان مري�صًا مبر�ض مميت.

كما اأ�صلفنا فاإن التعامل مع اإ�صابات حوادث الطائرات ي�صابه التعامل مع نتائج الكوارث 

غري الطبيعية التي ينتج عنها عدد كبري من الوفيات. من املهم اأن تكون ال�صلطات املعنية 

الذي  الفريق  ت�صمية  ذلك  يف  مبا  ال�صمولية  خططها  اأعدت  قد  الكوارث  مع  بالتعامل 

وحتديد  اإليها  االإ�صابات  اإخالء  يتم  التي  امل�صايف  وحتديد  وترتيب  الكارثة  مع  يتعامل 

اأماكن ا�صتقبال االإ�صابات املميتة ويف هذا ال�صدد فقد اأثبتت التجارب اأن اأماكن مثل 

�صاالت التزلج ميكن اأن تكون منا�صبة.

اإن طبيعة االإ�صابات الناجتة عند حوادث الطائرات ج�صيمة ومميتة يف معظم احلوادث 

وقد يكون ذلك غري م�صتغرب، فالطائرة الواحدة ثقيلة حتمل ما ميثل اأحد �صوارع من 

اأحياء املدينة من حيث عدد الركاب الذي ي�صل اإىل 400 وما يحمله كل منهم من اأمتعة 

وما حتمله اأي�صًا من كمية كبرية من الوقود النقي �صديد اال�صتعال هذا باالإ�صافة اإىل 

التي تتحرك بها على ارتفاعات  بناء ج�صم الطائرة الكبري والثقيل وال�صرعة الكبرية 

واالأمتعة  الب�صرية  االأج�صام  جميع  تناثر  اإىل  توؤدي  العنا�صر  هذه  جميع  اإن  عالية. 

والبرتول والقطع املعدنية العمالقة على �صاحات �صا�صعة من االأر�ض.

اآلية معاينة �شحايا حوادث الطائرات:-

كما هو معلوم فاإن دور الطبيب ال�صرعي يف هذا املو�صوع اليتقدم على مو�صوع االإ�صعاف 

تطبيق  في�صتلزم  النوع  هذا  من  احلوادث  مع  التعامل  اأما  امل�صت�صفيات.  اإىل  واالإخالء 

اخلطط املر�صومة �صابقًا ويكون االأداء م�صابهًا نوعًا ما مع التعامل مع م�صارح اجلرمية 

على  املحافظة  �صرورة  مع  اجلثث  نقل  قبل  الالزمة  الت�صاوير  اإجراء  يجب  عامًة. 

االأمتعة واملمتلكات ال�صخ�صية من ال�صلب نظرًا لتناثرها ال�صا�صع. نظرًا الإمكانية تعدد 

االإ�صابات فاإن �صاالت الت�صريح االإعتيادية ال ت�صتوعب هذا احلجم مما يجعل اختيار 

بعد  اإخالء  كي�ض  يف  جثة  كل  بو�صع  فيكون  اجلثث  اإخالء  اأما  مهم  اأمر  مربدة  اأماكن 

اإعطاء كل جثة رقمًا ميكن الرجوع اإليه. كما اأ�صلفنا فاإن االهتمام االأ�صا�صي يف مو�صوع 

اإ�صاباته  التحقيق يكون من�صبًا على حتديد هوية قائد الطائرة ومتييز جثته وحتديد 

يجب  الطائرة.  داخل  موقعه  حتديد  ليت�صنى  الطائرة  ج�صم  يف  مب�صبباتها  واإقرانها 

حتديد هوية جميع الركاب ما اأمكن ذلك ويكون با�صتخدام جميع الو�صائل املتاحة من 

وثائق اأو اأمتعه اأو مالب�ض اأو اأو�صاف اجلثة ومن املهم قبل اأن ننتقل اإىل كيفية التعامل 

مع حوادث الطائرات اأن نوؤكد باأن مثل هذه احلوادث هي من الكوارث غري الطبيعية 

للتعامل  تكون جاهزة  اأن  للدول  املحلية  ال�صلطات  والتي يجب على  بالب�صر  تلحق  التي 

معها ب�صورة �صمولية وو�صع اخلطط واالآلية وحتديد االأفراد والفريق وامل�صايف واالأماكن 

التي يجب اأن يتم ا�صتقبال اجلثث واالإ�صابات بها اإذ بغري ذلك تكون ال�صلطات مق�صرة 

يف تاأدية واجباتها.

 يجب االإملام اأواًل باأن الطائرة الواحدة ت�صكل يف ذاتها حمولة حي كامل من اأحياء مدينة 

فهي حتمل عددًا كبريًا من الب�صر بداخل ج�صم معدين كبري كما وت�صم يف ج�صمها كمية 

كبرية من البرتول النقي �صديد اال�صتعال باالإ�صافة اإىل ت�صكيلة كبرية من االأمتعة التي 

قد ت�صم فيما بينها مركبات اأخرى واأج�صام ثقيلة وقطع كبرية اأو �صغرية من احلقائب 

هذا باالإ�صافة اإىل ال�صرعة الهائلة التي تكون عليها الطائرة مما يوؤدي اإىل تناثرها على 

م�صاحات �صا�صعة من االأر�ض.

تكون واجبات الفريق الطبي ال�صرعي االأ�صا�صية منح�صرة يف هدفني هما التعرف على 

هوية ال�صخ�ض والثاين حتديد �صبب الوفاة وبيان وجود اأية اإ�صابات اأو �صبهة بها. كما 

اأ�صلفنا فاإن، التعرف يكون بوا�صطة عدد من العنا�صر الالزمة لبيان �صفات االأ�صخا�ض. 

يتم ذلك بالك�صف اخلارجي على اجلثث وا�صتخدام الب�صمات وحتديد اأطوال اجلثث 

وبنيتها من خالل االأ�صالء وفح�ض االأ�صنان بدقة وبيان وجود اأي عالمة مميزة باالإ�صافة 

اإىل حتديد زمرات الدم اأو فح�ض االأن�صجة لبيان اجلينات الوراثية للخاليا.

يكون الواجب الثاين املهم اأي�صًا هو حتديد اأ�صباب الوفاة وحالة جثة امليت وحتديد اأية 

�صفات اأخرى مثل احلمل اأو املر�ض ملا لذلك من اأهمية عند املالحقات املدنية وح�صاب 

تعوي�ض االأ�صرار.

التي  ال�صديدة  ب�صبب احلروق  بامل�صابني هي �صديدة  تلحق  التي  االإ�صابات  ونظرًا الأن 

كما  االأن�صجة  من  الكثري  يف  احلقيقية  الوفاة  اأ�صباب  وتخفي  بل  اجلثث  معامل  تخفي 

يحدث يف طي عالمات االختناق الناجت عن اختالل ال�صغط بداخل الطائرة واندفاع 

الهواء اإىل داخلها. 

حلقت  التي  ال�صديدة  باالإ�صابات  عالقة  ذات  الوفاة  اأ�صباب  تكون  اأن  الطبيعي  من 

باجلثة، اإاّل اأنه من ال�صروري االإ�صارة باأن اأمرا�ض اأخرى قد تكون �صارعت اأو �صاهمت 

اأهمية ذلك  اأو احت�صاء عظلة القلب ولكن  يف حدوث الوفاة مثل االأمرا�ض ال�صرطانية 

تبقى حمددة نظرًا لالإ�صابات املميتة التي ت�صاحب هذه احلوادث.

- اإ�سابات حوادث و�سائط النقل درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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together spanning the 6th through 15th centuries AD, all 
appear to endorse the payment of ransom as General Average, 
provided it was done voluntarily and with the agreement of 
those merchants available to be consulted. 

What we are left to grapple with is, which policy pays? It is a 
well-founded principle that, to be recoverable on the policy, 
Sue and Labor charges or General Average expenditure must 
be incurred in the avoidance of a peril insured against.  Under 
the current, albeit obsolescent, English scheme of hull and 
cargo insurance, where piracy is a marine peril, the distinction 
is not too fine. However, under the American scheme of things, 
where marine perils are on the hull policy and piracy is on the 
war policy, what peril insured against is being avoided? 

The argument can go both ways; damage done to the ship by 
pirates is, under the American scheme of things, claimable on 
the war policy.  If, therefore, the pirates say that they will blow 
up the ship if the Owner does not pay ransom, and ransom 
is then paid, the proportion attaching to the ship clearly is 
claimable on the hull war risks policy, having demonstrably 
been incurred to avert a peril insured under that policy. 

The reality, however, is that the demand for ransom and the 
ensuing negotiation is not, typically, accompanied by such an 
overt threat.  It is more of a waiting game.  The pirates know 
that payday eventually will arrive and the timing is determined 
at the intersection of the pirates’ avarice and the Owners’ 
patience. Meanwhile, the ship is not being maintained, a 
proper watch is not being kept, the anchors and chains are not 
being tended – so what is the real peril? Arguably, it is that 
a storm could blow up and drive the ship ashore before she 
could start her neglected engines )Somali pirates customarily 
directing their captives to anchorages reasonably convenient 
to shore and home( or that the ship is unable to avoid being 
struck by, or even timely spot, another vessel bearing down 
on her. These are marine perils and are not they, truly, the 
perils that are being averted by the payment of ransom? 

Finally, no discussion of the payment of ransom would be 
complete without some analysis of the legality of it. Bruce 
Paulsen of Seward & Kissel, who advised the Owners of the 
only US-controlled vessel thus far seized for ransom, has 
provided the following commentary relevant to cases falling 
under US jurisdiction: 

“The basic provision of the CPA [Foreign Corrupt Practices 
Act] defining outlawed conduct is found at 15 U.S.C. § 78dd. 
This statutory provision expressly makes it illegal for any 
domestic concern, or for any officer, director, employee, or 
agent of such domestic concern, to make payments intended to 
undermine the rule of law in a foreign country.It is clear from 
the text of the statute that Congress intended to prevent US 
firms from engaging in acts intended to influence the acts or 
decisions of foreign officials, political parties, etc.Nowhere in 
the FCPA does it refer to gifts or payments to private persons 
except in the context of those to be shared with foreign 
government officials, foreign parties or officials thereof and 
only if such individuals are expected to affect or influence 
any act or decision of such government or instrumentality in 

order to assist such issuer in obtaining or retaining business 
for or with, or directing business to,any person. Given that 
the pirate gangs that seize vessels appear to be freelancers 
operating wholly outside the law of Somalia, the ransom 
funds do not appear to be intended to influence or undermine 
the Somali government’s actions or policies and the FCPA 
should not apply to ransom payments to such pirates. 

“In addition, OFAC [US Treasury Office of Foreign Assets 
Control] administers a series of regulations )the “OFAC 
Regulations”( that impose economic sanctions to further 
U.S. foreign policy and national security objectives against 
hostile targets.  A close reading of the OFAC Regulations 
makes it evident that the sanctions are targeted at certain 
foreign governments, political parties, terrorist groups and 
numerous individuals.  The critical step for any US entity is 
to ensure that any ransom proceeds that are paid do not go to 
any person, organization or foreign government on OFAC’s 
list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons 
(the “SDN List”). To date, there has been no information that 
would confirm that pirates who have been paid ransom are on 
the SDN List.   

“With respect to anti-money laundering laws, the principal 
federal statute detailing the rights and obligations of 
individuals,banks and financial institutions with respect 
to money laundering is the Bank Secrecy Act )“BSA”( of 
1970. The implementing regulations of the BSA are found at 
12 CFR 21.21 and 31 CFR 103.14-23. Most pertinent is 31 
CFR 103.23, which applies to all individuals who physically 
transport monetary instruments of more than $10,000 at one 
time from a place in the United States to or through a place 
outside the United States.  A person is deemed to have caused 
such transportation if s/he aids, abets, counsels, commands, 
procures or requests it to be done by a financial institution 
or any other person.  If funds originating outside the US are 
used to pay ransom, federal anti-money laundering laws are 
not implicated.” 

We suspect that substantially the same conclusions would be 
reached in other major jurisdictions.  

It might be argued that the topic of piracy has given General 
Average a new relevance as a mechanism for distributing losses 
voluntarily and intentionally incurred for the common benefit. 
Nevertheless it is not a universally popular institution. 

In competitive trades shipowners and charterers will go 
to great lengths to avoid inconveniencing their shippers 
and customers, both by avoiding the delay often inherent 
to a General Average security collection and avoiding the 
collection of cargo’s proportion of General Average itself. 
The fact that there has been a General Average does not 
automatically imply that the shipowners will proceed with 
the preparation of a full-scale security collection and average 
adjustment.  It is often possible to avoid this process because 
shipowners increasingly include provisions in their hull 
policies permitting them to recover General Average, up to 
a specified sum, from hull insurers, even when it is General 
Average properly attaching to cargo. 

- General Averageدرا�شات وموا�شيع تاأمينية
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Study of  three parts - continued-part 3

GENERAL AVERAGE* 

A thorough review under the title “Piracy, Ransom, and 
General Average Risk” was published by Ik Wei Chong and 
Derek Hodgson of Clyde & Co. in that firm’s December 2008 
Shipping Update, and is worthy of reproduction here: 

The ‘General Average Contribution’ scheme is a system long 
entrenched within the Maritime industry.  “There is a general 
average act when, and only when, any extraordinary sacrifice 
or expenditure is intentionally and reasonably made or 
incurred for the common safety for the purpose of preserving 
from peril the property involved in the common maritime 
adventure.”  )York-Antwerp Rules, Rule A.1( 

Traditionally, it has been accepted that any loss suffered as a 
result of a ransom paid due to piracy, will be covered under 
a General Average contribution. Barnard v. Adams )51 U.S 
270 [1850]) saw the Court enunciate that “the ransom from 
pirates is to be contributed for; the loss is inevitable, and 
indeed actual.” 

Similarly, in Hicks v. Palington (1590 Moore’s QB R 297) the 
Court held that cargo given to Pirates by way of ransom was 
a sacrifice which could properly be the subject for General 
Average contribution. The rationale under English law for 
such practice is premised on the idea that any reasonable 
payment made to hijackers to secure the release of the ship 
and cargo, represents a general average sacrifice; a sacrifice 
which the ship-owners are entitled to recover contributions 
from cargo and other interests )Royal Boskalis Westminster 
NV v. Mountain [1999] QB 674). 

Germany also provides useful guidance in that the German 
Commercial Code provides: “when in a case of arrest of the 
ship by enemies of pirates, ship and cargo are ransomed, 
whatever is paid as ransom forms part of general average 
together with the expenses incurred by maintenance and the 
ransom of hostages.” (S 706.6) 

And as further evidence of this practice to compensate for 
ransom monies, the United States Supreme Court in Peters. v. 
The Warren Insurance Company (39 U.S. 99 [1840]) deemed 
“the ransom a necessary means of deliverance from a peril 
insured against, and acting directly upon the property.” 

The issue becomes less lucid when the definition of ‘piracy’ 

is questioned. Some consider piracy to be a ‘war risk’. For 
example, the Norwegian Marine Insurance Plan 1996 (2007) 
does not make any distinction between ‘piracy’ and ‘war’ and 
therefore losses related to piracy are covered as a ‘war risk.’ 

Other parties however, traditionally term piracy as a ‘marine 
risk’. Complications thus arise as ‘terrorism’ would be 
considered a ‘war risk’ so potentially the pirate could be 
classed as a terrorist. Therefore the characterization of the 
‘piracy attack’ is seemingly important, yet clearly difficult in 
practice.  )For further see: Terrorism goes to Sea )available at 
http://www.iags.org/fa2004.html) 

“Payment of ransom has not been illegal per se under 
English law since the repeal of the 1782 Ransom Act and 
early cases support the view that payment of a ransom in cash 
or kind to obtain the release of ship and cargo is a General 
Average matter. A distinction may also exist between the 
initial payment of a ransom and the subsequent payment or 
contribution to the resulting General Average. The question 
of legality may be more difficult if the captors are an overtly 
political or terrorist organization, given the extensive modern 
legislation relating to providing financial support for such 
entities. Where the payment of a ransom is illegal in the 
jurisdiction(s) of the parties the adventure it is difficult to see 
how any right of contribution could be enforced.” (Lowndes 
and Rudolf (General Average and York Antwerp Rules 13th 
Edition 2008) at A.68) 

To conclude in short, it seems accepted that the payment for 
a ransom in a piracy case will be included in a ‘General 
Average Contribution’. Given the sharp increase in piracy 
attacks in the recent decade, and the suggested links with 
terrorism post-September 11th, it is likely that the definition 
and characteristics of piracy are going to be subjected to 
further scrutiny in future years. 

The preponderance of commentary thus supports the precept 
that ransom is claimable as General Average. The principle is 
borne out by a study of the ancient texts, specifics of which 
are outwith the scope of this paper but, in summary, the 
Digest of Justinian, Rhodian Law and Consolado del Mare, 
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a risk management perspective, this would appear to be 
the most straightforward solution. However, ship operating 
interests continue to advocate the preservation of the General 
Average system and cargo interests seem prepared to go only 
so far to challenge it therefore periodic rumors of its demise 
continue to seem premature.

 RULE XI. WAGES AND MAINTENANCE OF CREW 
AND OTHER EXPENSES BEARING UP FOR AND IN A 
PORT OF REFUGE, ETC.   

(a) Wages and maintenance of master, officers and crew 
reasonably incurred and fuel and stores consumed during the 
prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port 
or place of refuge or returning to her port or place of loading 
shall be admitted as general average when the expenses of 
entering such port or place are allowable in general average 
in accordance with Rule X)a(.  

[See old XI )c(] 

)b( When a ship shall have entered or been detained in any 
port or place in consequence of accident, sacrifice or other 
extraordinary circumstances which render that necessary for 
the common safety, or to enable damage to the ship caused 
by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were 
necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages 
and maintenance of the master, officers and crew reasonably 
incurred during the extra period of detention in such port or 
place until the ship shall or should have been ready to proceed 
upon her voyage, shall be admitted in general average.  

Fuel and stores consumed during the extra period of detention 
shall be admitted as general average, except such fuel and 
stores as are consumed in effecting repairs not allowable in 
general average. 

Port charges incurred during the extra period of detention shall 
likewise be admitted as general average except such charges 
as are incurred solely by reason of repairs not allowable in 
general average.  

Provided that when damage to the ship is discovered at a 
port or place of loading or call without any accident or other 
extraordinary circumstance connected with such damage 
having taken place during the voyage, then the wages and 
maintenance of master, officers and crew and fuel and stores 
consumed and port charges incurred during the extra detention 
for repairs to damages so discovered shall not be admissible 
as general average, even if the repairs are necessary for the 
safe prosecution of the voyage. 

When the ship is condemned or does not proceed on her 
original voyage, the wages and maintenance of the master, 
officers and crew and fuel and stores consumed and port 
charges shall be admitted as general average only up to 
the date of the ship’s condemnation or of the abandonment 
of the voyage or up to the date of completion of discharge 
of cargo if the condemnation or abandonment takes place 
before that date.  

)c( For the purpose of this and the other Rules wages shall 
include all payments made to or for the benefit of the master, 
officers and crew whether such payments be imposed by law 
upon the shipowners or be made under the terms of articles 
of employment.  

RULE XI. WAGES AND MAINTENANCE OF CREW 
AND OTHER EXPENSES PUTTING IN TO A PORT OF 
REFUGE, ETC.
(a) Wages and maintenance of master, officers and crew 
reasonably incurred and fuel and stores consumed during the 
prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a 
port or place of refuge or returning to her port or place of 
loading shall be allowed as general average when the expenses 
of entering such port or place are allowable in general average 
in accordance with Rule X)a(.
)b( For the purpose of this and the other Rules wages shall 
include all payments made to or for the benefit of the master, 
officers and crew whether such payments be imposed by law 
upon the shipowners or be made under the terms of articles 
of employment.  
)c()i( When a ship shall have entered or been detained in any 
port or place in consequence of accident, sacrifice or other 
extraordinary circumstances which render that necessary for 
the common safety, or to enable damage to the ship caused 
by sacrifice or accident to be re¬paired, if the repairs were 
necessary for the safe prosecution of the voyage, fuel and 
stores consumed during the extra period of detention in 
such port or place until the ship shall or should have been 
made ready to proceed upon her voyage, shall be allowed as 
general average, except such fuel and stores as are consumed 
in effecting repairs not allowable in general average.  
)ii( Port charges incurred during the extra period of detention 
shall likewise be allowed as general average except such 
charges as are incurred solely by reason of repairs not 
allowable in general average.  
)iii( Provided that when damage to the ship is discovered at a 
port or place of loading or call without any accident or other 
extraordinary circumstance connected with such damage 
having taken place during the voyage, then fuel and stores 
consumed and port charges incurred during the extra detention 
for repairs to damages so discovered shall not be admissible 
as general average, even if the repairs are necessary for the 
safe-prosecution of the voyage.  
)iv( When the ship is condemned or does not proceed on her 
original voyage, fuel and stores consumed and port charges 
shall be admitted as general average only up to the date of the 
ship›s condemnation or of the abandonment of the voyage 
or up to the date of completion of discharge of cargo if the 
condemnation or abandonment takes place before that date.  

The Paper was presented  at the 2nd International Conference on Insurance & Marine Transportation “Claims & Risk Management” which was held 
in Aqaba / Jordan from 11-13/ May/2009
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In this way, a great deal has been done to simplify the 
administration of General Average, particularly by the 
widespread introduction into hull insurance policies of 
General Average absorption clauses, which pay General 
Average expenditure up to a fixed amount, obviating the 
need to demand contribution form cargo.  BIMCO produced 
a model wording, which has been adopted as one of the 
available, optional clauses in the International Hull Clauses, 
as follows: 

    40 GENERAL AVERAGE ABSORPTION 

 40.1   If the Underwriters have expressly agreed in writing 
and subject to the provisions of Clause 8, the following shall 
apply in the event of an accident or occurrence giving rise 
to a general average act under the York-Antwerp Rules 1994 
or under the provisions of the general average clause in the 
contract of affreightment.  

40.2   The Assured shall have the option of claiming the 
total general average, salvage and special charges up to 
the amount expressly agreed by the Underwriters, without 
claiming general average, salvage or special charges from 
cargo, freight, bunkers, containers or any property not owned 
by the Assured on board the vessel )hereinafter the «Property 
Interests»(.  

40.3   The Underwriters shall also pay the reasonable fees 
and expenses of the average adjuster for calculating claims 
under this Clause 40, in addition to any payment made under 
Clause 40.2. 

40.4   If the Assured claims under this Clause 40, the Assured 
shall not claim general average, salvage or special charges 
against the Property Interests. 

40.5   Claims under this Clause 40 shall be adjusted in 
accordance with the York-Antwerp Rules 1994, excluding 
the first paragraph of Rule XX and Rule XXI, relating to 
commission and interest. 

40.6    Claims under this Clause 40 shall be payable without 
the application of the deductible)s( in Clause 15.

40.7   Without prejudice to any other defences that the 
Underwriters may have under this insurance or at law, the 
Underwrites waive any defences to payment under this 
Clause 40 which would have been available to the Property 
Interests, if the Assured had claimed general average, salvage 
or special charges from the Property Interests.

40.8   In respect of payments made under this Clause 40, the 
Underwriters waive their rights of subrogation against the 
Property Interests, save where the accident or occurrence 
giving rise to such payment is attributable to fault on the part 
of the Property Interests or any of them.   

40.9   Claims under this Clause 40 shall be payable without 
reduction in respect of any under- insurance.

40.10   For the purposes of this Clause 40, special charges 
shall mean charges incurred by the Assured on behalf of or 
for the benefit of a particular interest to the adventure, for 
which charges the Assured is not responsible under contract 
of affreightment. 

It should be understood with reference to Clause 40.2, that the 
amount of coverage is agreed with Underwriters at the time that 
the insurance is placed, not after the accident has occurred. 

It is particularly noteworthy that claims under this wording 
are payable without the application of a deductible, which 
is the greatest possible incentive to a ship owner to invoke 
the clause and avoid applying to cargo for contribution to 
General Average.   

Additionally, it is by no means unusual for shipowners to 
absorb General Average expenditure for their own account 
or to make an arrangement where it is borne partly by 
shipowners and partly by charterers, again in order to avoid 
the inconvenience to the concerned in cargo.   

The automation and increased sophistication of ships 
has meant that a greater and 
greater proportion of casualties is 
attributable not to the old sea perils 
but to negligence or lack of training 
of the vessel’s crew, thus the concept 
of the common adventure has rather 
been diluted and all casualties tend 
to be seen ultimately as the fault of 
the ship owner and his servant.  Why 
then, should his customers also pay?  
Furthermore, the more complex 
the casualty the more complex the 
security collection and adjustment 
process is likely to be.  It has been 
suggested that in future losses 
should lie where they fall. If cargo 
is sacrificed its owner should simply 
recover from his insurers and if the 
shipowner incurs extra expenditure 
he should make arrangements to 
recover that from his insurers.  From 
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املادة )1(:

2011( ويعمل بها من  ت�صمى هذه التعليمات )تعليمات تنظيم التاأمني التكافلي ل�صنة 

تاريخ 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 ما مل تدل القرينة على غري ذلك.

 ب- لغايات هذه التعليمات يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة اأدناه ما يلي:- 

: قانون تنظيم اأعمال التاأمني النافذ.ال�������������ق�������������ان�������������ون

�سرك�����ة الت���اأم����ني 

ال�������ت�������ك�������اف�������ل�������ي

: ال�صركة املرخ�صة ملمار�صة اأعمال التاأمني التكافلي والتي 

جميع  يف  ومبادئها  االإ�صالمية  ال�صريعة  باأحكام  تلتزم 

معامالتها مبا يف ذلك اأن�صطتها التاأمينية واالإ�صتثمارية.

: تنظيم تعاقدي يهدف اىل حتقيق التعاون بني جمموعة التاأمني التكافلي

خلطر  يتعر�صون  »امل�صرتكني«   ي�صمون  االأ�صخا�ض  من 

اآثار  تاليف  خالل  من  وذلك  معينة  اأخطار  اأو  واحد 

االأخطار التي يتعر�ض لها اأحدهم بتعوي�صه عن ال�صرر 

منهم  كل  بالتزام  وذلك  االأخطار  هذه  وقوع  عن  الناجت 

اال�صرتاك،  ي�صمى  التربع  �صبيل  على  معني  مبلغ  بدفع 

التاأمني  عمليات  باإدارة  التكافلي  التاأمني  �صركة  وتقوم 

التكافلي وا�صتثمار اأموال �صندوق حملة الوثائق يف مقابل 

اأجر معلوم باعتبارها وكياًل اأو ح�صة معلومة باعتبارها 

اأحكام هذه  يتفق مع  اأو كالهما معًا وذلك مبا  م�صاربًا 

التعليمات واأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها.

الرق���اب�������ة  هيئ�����ة 

ال���������������س�������رع�������ي�������ة

للمراقبة  التكافلي  التاأمني  �صركة  داخل  امل�صكلة  الهيئة   :

واالإ�صراف على معامالتها واإبداء الراأي يف مدى اتفاقها 

مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها.

امل���������������������س����������رتك/ 

الوثيقة ح��ام�����ل 

: ال�صخ�ض الذي يرتبط مع �صركة التاأمني التكافلي بوثيقة 

تاأمني تكافلي.

����������س�������������������ن���������دوق 

الوثائق ح��م��ل��������ة 

التاأمني  �صركة  تن�صئها  التي  احل�صابات  من  جمموعة   :

التكافلي ح�صب نظامها االأ�صا�صي والتي تت�صمن موجودات 

االإ�صرتاكات  فيها  وتودع  الوثائق  حملة  وحقوق  ومطلوبات 

وعوائدها، حيث تكون هذه احل�صابات منف�صلة ب�صكل كامل 

عن ح�صابات �صركة التاأمني التكافلي التي تقوم باإدارتها.

ال���������ف���������ائ�������������������ض 

ال�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ي

املح�صلة وعوائد  االإ�صرتاكات  جمموع  من  يتبقى  ما   :

ا�صتثماراتها واأي اإيرادات اأخرى، بعد خ�صم التعوي�صات 

املدفوعة للم�صرتكني واملخ�ص�صات الفنية واالحتياطيات 

وح�صة اأ�صحاب حقوق امللكية مقابل اإدارة كل من اأعمال 

واأن�صطة اال�صتثمار و�صائر امل�صروفات  التكافلي  التاأمني 

اخلا�صة ب�صندوق حملة الوثائق.

ه����ي����ئ����ة امل����ح����ا�����س����ب����ة 

واملراجعة للموؤ�س�سات

الإ�س����المية امل������الي���ة 

 : جهة دولية م�صتقلة تقوم باإعداد واعتماد معايري خا�صة 

للموؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية كمعايري خا�صة باملحا�صبة 

والتدقيق واحلاكمية املوؤ�ص�صية واملعايري ال�صرعية.

 املادة )3(:

والقرارات  والتعليمات  واالأنظمة  القانون  اأحكام  التكافلي  التاأمني  �صركة  على  تطبق 

ال�صادرة مبقت�صاه يف اأي من االأمور واحلاالت غري املن�صو�ض عليها يف هذه التعليمات 

وذلك بقدر انطباقها عليها.

   املادة )4(:

ال يجوز ل�صركات التاأمني التقليدي ممار�صة اأعمال التاأمني التكافلي، وال يجوز ل�صركات 

التاأمني التكافلي ممار�صة اأعمال التاأمني التقليدي.

          

 املادة )5(:

على اأي �صركة ترغب مبمار�صة اأعمال التاأمني التكافلي احل�صول على اإجازة ملمار�صة 

وجتديدها  التاأمني  اأعمال  ممار�صة  اإجازة  منح  لتعليمات   “ وفقًا  التاأمني  اأعمال 

النافذة”، على اأن تراعي يف عقد تاأ�صي�صها ونظامها االأ�صا�صي االأحكام الواردة يف هذه 

التعليمات، واأن ترفق بطلب املوافقة امل�صبقة ملنح االإجازة بيانات عن االأ�صماء املقرتحة 

الأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية.

املادة )6(:

ل�صركة التاأمني التكافلي القيام بعمليات اإدارة اأعمال التاأمني التكافلي واأعمال اال�صتثمار 

املرتبطة باالإ�صرتاكات على اأ�صا�ض الوكالة اأو امل�صاربة اأو كليهما معًا وذلك وفقًا الأحكام 

الفقرة )ج( من هذه املادة، على اأن حتدد االأحكام اخلا�صة بذلك يف الق�صم اخلا�ض 

ل�صركة  االأ�صا�صي  والنظام  التاأ�صي�ض  وعقد  التاأمني  وثيقة  يف  الوارد  التكافلي  بالتاأمني 

التاأمني التكافلي، وذلك �صمن االأحكام التالية:-

اأ- تطبق االأحكام التالية على �صيغة الوكالة:-

تدار اأعمال التاأمني التكافلي مبقت�صى عقد وكالة يعني مبوجبه امل�صرتكون  1 .

التكافلية  باالأعمال  للقيام  التكافلي  التاأمني  ل�صركة  موكلني  ب�صفتهم 

واال�صتثمار نيابة عنهم.

»ن�ص«

تعليم�ت رقم )1( ل�سنة 2011

تعليم�ت تنظيم الت�أمني التك�فلي

�ضادرة عن جمل�س اإدارة هيئة التاأمني مبقت�ضى اأحكام املادة )23( والفقرة )ب( 

من املادة )108( من قانون تنظيم اأعمال التاأمني رقم )33( ل�ضنة 1999 وتعديالته



ت�شــريعــــات التــــــاأمني

23
ني�سان/ 2011

تتقا�صى �صركة التاأمني التكافلي اأجرًا يف �صكل مبلغ معني اأو ن�صبة مئوية  2 .

الق�صم اخلا�ض  عليها �صراحة يف  الن�ض  ويتم  املدفوعة،  االإ�صرتاكات  من 

بالتاأمني التكافلي الوارد يف وثيقة التاأمني، على اأن يغطي اأجر الوكالة املبلغ 

االإجمايل لكل مما يلي:-

- تكاليف االإدارة.

- تكاليف طرق توزيع منتجات التاأمني التكافلي.

- عائد ت�صغيلي ل�صركة التاأمني التكافلي.

ب- تطبق االأحكام التالية على �صيغة امل�صاربة:-

التاأمني  واأعمال  اال�صتثمار  اأن�صطة  من  كاًل  التكافلي  التاأمني  �صركة  تدير   -1

ب�صفتهم  التكافل  يف  امل�صرتكني  ل�صالح  وذلك  م�صاربًا  ب�صفتها  التكافلي 

اأ�صحاب راأ�ض املال.

�صائعة من  ن�صبة مئوية  التكافلي مقابل خدماتها  التاأمني  تتقا�صى �صركة   -2

الفائ�ض التاأميني قبل طرح ح�صة اأ�صحاب حقوق امللكية مقابل اإدارة كل 

الن�صبة  هذه  حتديد  ويتم  اال�صتثمار  واأن�صطة  التكافلي  التاأمني  اأعمال  من 

والن�ض عليها �صراحة يف الق�صم اخلا�ض بالتاأمني التكافلي الوارد يف وثيقة 

التاأمني.

ج- يف حال تطبيق �صركة التاأمني التكافلي ل�صيغة الوكالة وامل�صاربة معًا، يعتمد عقد 

الوكالة بالن�صبة الأن�صطة اإدارة اأعمال التاأمني التكافلي مقابل مبلغ معني اأو ن�صبة 

مئوية من االإ�صرتاكات املدفوعة، ويعتمد عقد امل�صاربة بالن�صبة الأن�صطة ا�صتثمار 

اأموال �صندوق حملة الوثائق مقابل ن�صبة مئوية �صائعة من عوائد اال�صتثمار.

املادة )7(:

خا�صة  اأحكامًا  يت�صمن  ق�صمًا  التاأمني  وثيقة  ت�صمني  التكافلي  التاأمني  �صركة  اأ. على 

بالتاأمني التكافلي تت�صمن االأ�ص�ض واملبادىء الرئي�صة للتاأمني التكافلي التي تعتمدها 

�صركة التاأمني التكافلي يف عالقة امل�صرتكني بها، على اأن يراعى يف ذلك يلي:-

تكون  اأن  وعلى  التاأمني  وثيقة  االأحكام يف  بهذه  ق�صم خا�ض  اإفراد  يتم  اأن  1 .

مطبوعة ب�صكل وا�صح وظاهر.

امل�صرتك  بني  التكافلية  العالقة  حتكم  التي  والقواعد  االأ�ص�ض  تتناول  اأن  2 .

و�صركة التاأمني التكافلي مبا يف ذلك الطبيعة القانونية لتلك العالقة.

�صبيل  على  يدفعه  اإمنا  له  املوؤمن  يدفعه  ما  باأن  اإي�صاح  على  حتتوي  اأن  3 .

االإلتزام بالتربع.

االإف�صاح عن التزام �صركة التاأمني التكافلي بتقدمي قر�ض ح�صن يف حالة  4 .

عدم كفاية موجودات �صندوق حملة الوثائق ل�صداد االلتزامات املرتتبة على 

هذا ال�صندوق.  

اأجر الوكالة الذي ت�صتحقه �صركة التاأمني التكافلي، وح�صة �صركة  مقدار  5 .

التاأمني التكافلي من عائد امل�صاربة.

ملخ�ض عن طرق اال�صتثمار التي تتبعها �صركة التاأمني التكافلي يف ا�صتثمار  6 .

مع  متفقة  تكون  اأن  على  االإ�صرتاكات  من  لالإ�صتثمار  املخ�ص�صة  االأجزاء 

اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها.

التاأمني  التاأميني التي تطبقها �صركة  االإف�صاح عن طريقة توزيع الفائ�ض  7 .

التكافلي.

فيها  باالإف�صاح  التكافلي  التاأمني  �صركة  تلتزم  التي  الدورية  الفرتات  8 .

للم�صرتكني.

االآلية التي �صتتبعها �صركة التاأمني التكافلي يف حال عدم ا�صتالم الفائ�ض  9 .

التاأميني من قبل امل�صرتكني.

الرقابة  هيئة  على  التاأمني  وثيقة  بعر�ض  التكافلي  التاأمني  �صركة  تلتزم  ب. 

ال�صرعية للموافقة عليها قبل عر�صها على هيئة التاأمني للموافقة عليها.

املادة )8(:

على  اأع�صاء  ثالثة  من  �صرعية  رقابة  هيئة  بت�صكيل  التكافلي  التاأمني  �صركة  أ. تلتزم 

االأقل يتم تعيينهم ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد على النحو التايل:-

1- يتم تر�صيح اأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية من قبل جمل�ض اإدارة �صركة التاأمني 

التكافلي على اأن تتوافر فيهم ال�صروط الواردة يف املادة )9( من هذه التعليمات.

2- تعر�ض اأ�صماء املر�صحني وموؤهالتهم على هيئة التاأمني قبل خم�صة واأربعني يومًا 

من تاريخ انعقاد الهيئة العامة ل�صركة التاأمني التكافلي، وتقوم هيئة التاأمني بتبليغ 

�صركة التاأمني التكافلي مبوافقتها على اأ�صماء املر�صحني اأو باعرتا�صها عليهم يف 

حال عدم حتقيقهم لل�صروط الواردة يف املادة )9( من هذه التعليمات، ويف حال 

االإعرتا�ض فعلى �صركة التاأمني التكافلي تر�صيح بديل عن املر�صح املعرت�ض عليه.

للموافقة  التكافلي  التاأمني  ل�صركة  العامة  الهيئة  على  املر�صحني  اأ�صماء  تعر�ض   -3

على تعيينهم كاأع�صاء يف هيئة الرقابة ال�صرعية ويتم اإبالغ هيئة التاأمني خالل 

مدة ال تتجاوز ع�صرة اأيام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة باأ�صماء من مت تعيينهم 

لع�صوية هيئة الرقابة ال�صرعية.

ب.  تعني هيئة الرقابة ال�صرعية اأحد اأع�صائها رئي�صًا لها ليمثلها اأمام جمل�ض اإدارة 

�صركة التاأمني التكافلي والهيئة العامة وهيئة التاأمني، وجتتمع هيئة الرقابة ال�صرعية 

بدعوة من رئي�صها اأو بناء على طلب اثنني من اأع�صائها اأو بدعوة من رئي�ض جمل�ض 

اإدارة �صركة التاأمني التكافلي، ويكون اجتماعها قانونيًا بح�صور ع�صوين على االأقل 

اإذا كان عدد اأع�صائها ثالثة اأع�صاء وبح�صور اأغلبية اأع�صائها اإذا زاد عددهم على 

بني  االإنابة  يجوز  وال  اأع�صائها،  عدد  باأغلبية  اأو  باالإجماع  قراراتها  وتتخذ  ثالثة، 

اأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية يف اإجتماعاتها اأو عند الت�صويت على القرارات.

ج. ال يجوز عزل هيئة الرقابة ال�صرعية املعينة اأو اأي ع�صو فيها اإال بقرار من الهيئة 

العامة ل�صركة التاأمني التكافلي بناء على تن�صيب جمل�ض اإدارتها.

د.  يف حال �صغور احدى ع�صويات هيئة الرقابة ال�صرعية، يقوم جمل�ض اإدارة �صركة 

التاأمني التكافلي بتعيني ع�صو يحل يف الع�صوية ال�صاغرة لكي يكمل مدة هيئة الرقابة 

ال�صرعية ويتم اإبالغ هيئة التاأمني بهذا التعيني وعلى اأن يقدم هذا التعيني اىل الهيئة 

العامة ل�صركة التاأمني التكافلي يف اأول اجتماع الحق لها للم�صادقة عليه.

هـ. ي�صع جمل�ض اإدارة �صركة التاأمني التكافلي اأ�ص�صًا داخلية يحدد فيها عالقة هيئة 

الرقابة ال�صرعية باأجهزة �صركة التاأمني التكافلي املختلفة وباملراقب ال�صرعي ويتم 

اإر�صال ن�صخة عن هذه الالئحة اىل هيئة التاأمني العتمادها.

على  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  ح�صول  اآلية  حتديد  التكافلي  التاأمني  �صركة  على  و. 

اقت�صى  اإذا  باأعمالها،  قيامها  لتعزيز  ال�صركة  خارج  من  فنية  وخربات  ا�صت�صارات 

االأمر ذلك، وعلى اأن تكون على نفقة ال�صركة.

ز.  على �صركة التاأمني التكافلي االإف�صاح يف التقرير ال�صنوي عن ما يلي:-

1- اأي عالقة اأو معاملة تن�صئها مع اأي ع�صو من اأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية.

2- اأ�صماء وموؤهالت اأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية.

3- عدد اجتماعات هيئة الرقابة ال�صرعية التي متت خالل ال�صنة والتي يجب اأن ال 

يقل عددها عن اأربعة اجتماعات.

املادة )9(:

اأ. ي�صرتط يف املر�صح الإ�صغال ع�صوية هيئة الرقابة ال�صرعية توافر ال�صروط التالية:-

اأن يتوافر لديه العلم واملعرفة يف اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها ب�صكل  1 .
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املالية  املعامالت  فقه  اأو  االإ�صالمي  االإقت�صاد  يف  متخ�ص�صًا  يكون  واأن  عام 

والتجارية يف ال�صريعة االإ�صالمية ومطلعًا على التطبيقات احلديثة فيها.

اأن ال يكون م�صاهمًا يف �صركة التاأمني التكافلي اأو من العاملني فيها. 2 .

( من القانون. اأن يحقق ال�صروط املن�صو�ض عليها يف املادتني )31( و)32. 3

ب. ال يجوز لع�صو هيئة الرقابة ال�صرعية ل�صركة تاأمني تكافلي اأن يكون ع�صوًا يف هيئة 

رقابة �صرعية ل�صركة تاأمني تكافلي اأخرى.

املادة )10(:

اأ. تخت�ض هيئة الرقابة ال�صرعية باالأمور التالية:-

التي  التاأمني  اإعادة  واتفاقيات  التاأمني،  و�صروط  عقود  جميع  مراجعة  1 .

ال�صريعة  اأحكام  مع  توافقها  ل�صمان  التكافلي  التاأمني  �صركة  ت�صتخدمها 

تتما�صى مع هذه  املنا�صبة جلعلها  التو�صيات  تقدمي  ومبادئها، مع  االإ�صالمية 

االأحكام واملبادىء.

مع  لتتوافق  وامل�صاربات  اال�صتثمار  واأعمال  التاأمني  اأعمال  ومراجعة  مراقبة  2 .

اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها.

و�صع القواعد ال�صرعية االأ�صا�صية الأعمال �صركة التاأمني التكافلي واعتماد اأو  3 .

رف�ض اأي ن�صاط تقوم به �صركة التاأمني التكافلي يف حال عدم اتفاق الن�صاط 

مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها.

االإ�صالمية  ال�صريعة  الأحكام  التكافلي  التاأمني  �صركة  التزام  من  التاأكد  4 .

ومبادئها.

اإ�صدار الفتاوى ال�صرعية يف املو�صوعات التي ت�صتدعي ذلك. 5 .

احت�صاب  التكافلي على  التاأمني  ل�صركة  امل�صتقل  القانوين  املحا�صب  العمل مع  6 .

واأموال  الوثائق  حملة  �صندوق  اأموال  من  وذلك  الزكاة  �صندوق  يف  الزكاة 

اأ�صحاب حقوق امللكية وذلك يف حال ن�ض النظام االأ�صا�صي لل�صركة على اإن�صاء 

�صندوق للزكاة ووفقًا الأحكام املادة )18( من هذه التعليمات.

الرد على اأي اأ�صئلة اأو ا�صتف�صارات توجهها لها �صركة التاأمني التكافلي اأو هيئة  7 .

التاأمني واملتعلقة بامل�صائل ال�صرعية.

ب. تكون الفتاوى ال�صادرة عن هيئة الرقابة ال�صرعية ملزمة ل�صركة التاأمني التكافلي.

ج. على هيئة الرقابة ال�صرعية تقدمي تقرير �صنوي اىل الهيئة العامة ل�صركة التاأمني 

التكافلي تبني فيه خال�صة ما قامت به من اأعمال مع مالحظاتها ب�صاأن معامالت 

قراءة  يتم  اأن  وعلى  ال�صرعية،  باالأحكام  التزامها  ومدى  التكافلي  التاأمني  �صركة 

التكافلي  التاأمني  ل�صركة  العامة  الهيئة  اجتماع  يف  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  تقرير 

التاأمني �صمن  التقرير اىل هيئة  ن�صخة من  وتقدم  العادي  ال�صنوي  اجتماعها  يف 

العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  قبل  التاأمني  هيئة  اىل  تقدميها  الواجب  امل�صتندات 

ل�صركة التاأمني التكافلي على اأن يتم اإدراجه �صمن التقرير ال�صنوي.

د. على هيئة الرقابة ال�صرعية تزويد هيئة التاأمني وجلنة التدقيق بن�صخ عن حما�صر 

اجتماعاتها  التي ت�صدرعنها.

املادة )11(:

أ. لهيئة الرقابة ال�صرعية حق االإطالع يف اأي وقت من االأوقات على جميع �صجالت 

التي  االإي�صاحات  تطلب  اأن  ولها  التكافلي،  التاأمني  �صركة  وم�صتندات  وعقود 

تلك  تقدمي  التكافلي  التاأمني  �صركة  اإدارة  وعلى  مهمتها  الأداء  �صرورية  تراها 

االإي�صاحات.

	. يف حال عدم قيام �صركة التاأمني التكافلي بتمكني هيئة الرقابة ال�صرعية من اأداء 

جمل�ض  اىل  ترفعه  تقرير  يف  ذلك  تثبيت  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  فعلى  مهمتها، 

اإدارة �صركة التاأمني التكافلي، واإذا مل يقم جمل�ض اإدارة �صركة التاأمني التكافلي 

باالإ�صتجابة لطلب هيئة الرقابة ال�صرعية فعليها اإبالغ هيئة التاأمني بذلك الإتخاذ 

االإجراء الذي تراه هيئة التاأمني منا�صبًا.

املادة )12(:

أ. يعني جمل�ض اإدارة �صركة التاأمني التكافلي من اأحد اأع�صاء هيئة الرقابة ال�صرعية 

يتوىل  �صرعيًا  مراقبًا  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  من  تو�صية  على  وبناء  غريهم  اأو 

مهمة تدقيق اأعمال دوائر واأق�صام �صركة التاأمني التكافلي املختلفة ومدى تنفيذها 

لقرارات واآراء هيئة الرقابة ال�صرعية.

ب. يقوم املراقب ال�صرعي باأعماله بالتن�صيق مع هيئة الرقابة ال�صرعية، كما يقوم 

باأعمال اأمانة �صر هيئة الرقابة ال�صرعية ويقدم تقاريره اإليها.

املادة )13(:

تلتزم �صركة التاأمني التكافلي بفتح ح�صابات منف�صلة خا�صة مبا يلي:- اأ. 

ح�صاب خا�ض با�صتثمار راأ�ض املال الأ�صحاب حقوق امللكية يف �صركة التاأمني التكافلي. 1 .

التاأمني  وفروع  نوع  اأو عدة ح�صابات ح�صب  الوثائق  �صندوق حملة  ح�صاب  2 .

هذه  من   )3( البند  يف  الواردة  التكافلي  التاأمني  فروع  با�صتثناء  املختلفة 

ا�صتثمار  من  املتحققة  االإ�صتثمار  وعوائد  االإ�صرتاكات  فيه  ت�صجل  الفقرة 

االأموال املتجمعة يف احل�صاب اأو احل�صابات املذكورة.

لفروع التاأمني التي ت�صتمل على عن�صر ادخار يتم فتح احل�صابني التاليني:- 3 .

من  باال�صتثمار  اخلا�ض  اجلزء  اإليه  يحول  ا�صتثمار  - ح�صاب 

اال�صرتاكات املدفوعة اخلا�صة بهذه الفروع.

- ح�صاب �صندوق حملة الوثائق.

ب. يتم دفع التعوي�صات واملنافع امل�صتحقة من قبل ح�صاب �صندوق حملة الوثائق 

وذلك وفقًا ل�صروط واأحكام عقود التاأمني التكافلي. 

يدفعها  التي  اال�صرتاكات  ا�صتثمار  يكون  باأن  التكافلي  التاأمني  �صركة  تلتزم  ج.  

تعليمات  يف  الواردة  امل�صروعة  لل�صيغ  وفقًا  امللكية  حقوق  واأ�صحاب  امل�صرتكون 

التاأمني  �صركة  التاأمني وحتديد طبيعة موجودات  �صركة  اأموال  ا�صتثمار  »اأ�ص�ض 

جتيزه  ومبا  النافذة«  عليها  املرتتبة  التاأمينية  االلتزامات  تقابل  التي  ومواقعها 

هيئة الرقابة ال�صرعية.

للم�صرتكني حتدد حقوقهم  ا�صتثمارها ملكًا م�صرتكًا  تكون اال�صرتاكات وعوائد  د. 

فيها واأ�صباب اال�صتحقاق يف التعوي�ض اأو الفائ�ض التاأميني بح�صب ما هو وارد يف 

الق�صم اخلا�ض بالتاأمني التكافلي الوارد يف وثيقة التاأمني.

مدخالت  حتديد  يتم  التعليمات،  هذه  من   )20( املادة  اأحكام  مراعاة  مع  هـ. 

�صركة  ت�صعها  التي  املحا�صبية  للقواعد  وفقًا  الوثائق  �صندوق حملة  وخمرجات 

التاأمني التكافلي والتي يجب اأن تكون متفقة مع املعايري املحا�صبية ال�صادرة عن 

التاأمني  ملبادىء  ووفقًا  االإ�صالمية  املالية  للموؤ�ص�صات  واملراجعة  املحا�صبة  هيئة 

التكافلي وتر�صل ن�صخة عن تلك القواعد اىل هيئة التاأمني بعد اعتمادها من قبل 

هيئة الرقابة ال�صرعية.

املادة )14(:

التاأمني  �صركة  حتدده  ما  ح�صب  امل�صرتكني  على  التاأميني  الفائ�ض  توزيع  أ. يتم 

التكافلي بعد اأخذ راأي هيئة الرقابة ال�صرعية.

اأي  اأ�صحاب حقوق امللكية من  اأرباح على  التاأمني التكافلي توزيع  	. ال يجوز ل�صركة 

فائ�ض حتققه ح�صابات �صندوق حملة الوثائق وذلك با�صتثناء ما تتقا�صاه �صركة 
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التاأمني التكافلي لقاء اإدارتها لتلك احل�صابات املقرر مبوجب ما هو وارد يف الق�صم 

اخلا�ض بالتاأمني التكافلي الوارد يف وثيقة التاأمني.

التي حتتفظ بها  الفنية  باالإ�صافة اىل املخ�ص�صات  التكافلي  التاأمني  ج. على �صركة 

االحتفاظ  النافذة«  الفنية  املخ�ص�صات  احت�صاب  اأ�ص�ض  »تعليمات  الأحكام  وفقًا 

مبخ�ص�ض طوارىء ملواجهة اأي ظروف طارئة م�صتقبلية قد يواجهها �صندوق حملة 

الوثائق يتم اقتطاعه من الفائ�ض التاأميني.

د. مت حتديد الفائ�ض التاأميني يف ح�صاب التاأمني اخلا�ض بفروع التاأمني التي ت�صتمل 

على عن�صر ادخار مبعرفة وم�صادقة االكتواري اخلا�ض ب�صركة التاأمني التكافلي.

املادة )15(:

تدفع �صركة التاأمني التكافلي نفقات اإدارة كل من اأن�صطة اال�صتثمار واأعمال التاأمني التكافلي  

من ح�صاب اأ�صحاب حقوق امللكية اأو من ح�صة اأ�صحاب حقوق امللكية من االأرباح.

املادة )16(:

أ. ال ت�صرتك �صركة التاأمني التكافلي يف املخاطر التي يتحملها �صندوق حملة الوثائق 

وال تتقا�صى �صيئًا من الفائ�ض التاأميني وال تتحمل اخل�صائر التي تلحق ب�صندوق 

حملة الوثائق اإال اإذا كانت هذه اخل�صائر نا�صئة عن تق�صري اأو تعد اأو خمالفتها 

لل�صروط الواردة يف الق�صم اخلا�ض بالتاأمني التكافلي الوارد يف وثيقة التاأمني.

عن  فيه  املرتاكمة  الفنية  واملخ�ص�صات  الوثائق  حملة  �صندوق  عجز  حال  	. يف 

�صندوق  باإقرا�ض  التكافلي  التاأمني  �صركة  تلتزم  امل�صتحقة،  االلتزامات  �صداد 

حملة الوثائق قر�صًا ح�صنًا مبا يغطي العجز، ويتم �صداد مبلغ القر�ض احل�صن 

من الفائ�ض التاأميني الذي يتوفر الحقًا.

ج. يعترب التزام �صركة التاأمني التكافلي بتقدمي القر�ض احل�صن التزامًا �صاماًل حده 

االق�صى جمموع حقوق اأ�صحاب حقوق امللكية يف �صركة التاأمني التكافلي

املادة )17(:

اأ. تلتزم �صركة التاأمني التكافلي باأن تكون اأعمال اإعادة التاأمني التكافلي ال�صادرة 

التكافلي ومبقت�صى  للتاأمني  االأ�صا�صية  املبادىء  مع  متفقة  اإليها  الواردة  اأو  عنها 

توجيهات وقرارات هيئة الرقابة ال�صرعية.

ب. تلتزم �صركة التاأمني التكافلي باإ�صناد اأعمال اإعادة التاأمني ال�صادرة عنها اىل 

�صركات اإعادة تاأمني تكافلي، ويف حال تعذر ذلك والأ�صباب مربرة فيحق ل�صركة 

التاأمني التكافلي التعامل مع �صركات اإعادة تاأمني تقليدية.

ج. ي�صرتط اأن تتفق �صروط عقود اإعادة التاأمني التي تعدها �صركة التاأمني التكافلي 

مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها، واأن يراعى فيها ال�صوابط التالية:-

اأن تقلل الن�صبة التي ت�صند ل�صركات اإعادة التاأمني التقليدي اىل اأدنى حد ممكن. 1 .

اأن ال تتقا�صى �صركة التاأمني التكافلي عمولة اأرباح، اأو اأي عمولة من �صركات  2 .

اإعادة التاأمني التقليدي.

التاأمني  اإعادة  �صركة  ا�صتثمار  التكافلي يف طريقة  التاأمني  �صركة  تتدخل  اأال  3 .

مع  تتوافق  ال�صتثمارات  لتوجيهها  اإال  لها  املدفوعة  التاأمني  اإعادة  الأق�صاط 

ا�صتثماراتها  عائد  من  بن�صيب  املطالبة  وعدم  االإ�صالمية  ال�صريعة  مبادىء 

وعدم امل�صوؤولية عن اخل�صارة التي تتعر�ض لها.

بها  املبالغ املحتفظ  اأي فوائد ربوية عن  التكافلي  التاأمني  اأن ال تدفع �صركة  4 .

ل�صركات اإعادة التاأمني التقليدي.

اأن يكون االإتفاق مع �صركات اإعادة التاأمني التقليدي الأق�صر فرتة ممكنة. 5 .

املادة )18(:

أ. ل�صركة التاأمني التكافلي اإن�صاء �صندوق للزكاة تو�صع فيه الزكاة امل�صتحقة على 

معامالت �صركة التاأمني التكافلي وفقًا ملا ي�صمح به نظامها االأ�صا�صي.

	. يكون ل�صندوق الزكاة ح�صاب م�صتقل عن بقية ح�صابات �صركة التاأمني التكافلي 

�صواء تلك املتعلقة باأ�صحاب حقوق امللكية اأو �صندوق حملة الوثائق وتعتمد هيئة 

الرقابة ال�صرعية طريقة اإدارة احل�صاب.

ج. يتم ال�صرف من �صندوق الزكاة بقرار من جمل�ض اإدارة �صركة التاأمني التكافلي 

ووفقًا الأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها وما تعتمده هيئة الرقابة ال�صرعية.

يف  العمل  لتنظيم  داخلية  اأ�ص�صًا  التكافلي  التاأمني  �صركة  اإدارة  جمل�ض  د. ي�صع 

�صندوق الزكاة وكيفية اإدارته على اأن ال يتقا�صى االأع�صاء املعينون الإدارته اأي 

مكافاآت عن اأعمالهم يف اإدارة ال�صندوق اأو االإ�صراف عليه.

املادة )19(:

تلتزم �صركة التاأمني التكافلي مبا يلي:-

أ. التحقق من تطبيق اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها عند اإبرام عقد التاأمني 

�صواء من حيث قبول حمل التاأمني اأو قبول التعاقد مع طالب التاأمني.

فيتعني  ومبادئها،  االإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  يخالف  الإيراد  حتقيقها  حال  يف    .	

عليها التخل�ض من هذا االإيراد من خالل �صرفه يف اأوجه اخلري وامل�صالح العامة 

وعلى اأن يتم اتخاذ االإجراء الذي تراه هيئة التاأمني منا�صبًا وذلك بالتن�صيق مع 

هيئة الرقابة ال�صرعية.

ج. اأن ت�صرتط يف عقد التاأمني التكافلي اأن يكون التعوي�ض يف حدود ال�صرر الفعلي 

دون مبالغة وذلك مع مراعاة اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها.

املادة )20(:

وال�صرعية  االإ�صالمية  املحا�صبية  باملعايري  االلتزام  التكافلي  التاأمني  �صركة  أ. على 

ال�صادرة عن هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية.

واملراجعة  املحا�صبة  هيئة  عن  �صادرة  حما�صبية  معايري  وجود  عدم  حال  	. يف 

للموؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية يتم تطبيق معايري املحا�صبة الدولية ال�صادرة عن 

جلنة معايري املحا�صبة الدولية وذلك مبا ال يخالف اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.

املادة )21(:

على جمل�ض اإدارة �صركة التاأمني التكافلي ت�صكيل جلنة ت�صمى )جلنة ال�صوابط( تكون 

وذلك  امللكية  حقوق  اأ�صحاب  وم�صالح  امل�صرتكني  م�صالح  بني  التوازن  اإيجاد  غايتها 

وفقًا لالأحكام التالية:-

ع�صو  بينهم  من  يكون  اأن  على  االأقل،  على  اأع�صاء  ثالثة  من  اللجنة  ت�صكل  اأن  اأ. 

هيئة  اأع�صاء  اآخر من  وع�صو  التكافلي  التاأمني  �صركة  اإدارة  م�صتقل عن جمل�ض 

الرقابة ال�سرعية.
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ب. اأن حتدد �صالحيات جلنة ال�صوابط ب�صكل وا�صح لتمكينها من القيام باأعمالها 

على اأن تت�صمن ما يلي:-

1- و�صع ال�صيا�صات واالإجراءات الواجب اأخذها باالإعتبار عند و�صع ال�صيا�صات 

والتي  التكافلي  التاأمني  ل�صركة  املوؤ�ص�صية  باحلاكمية  اخلا�صة  واالإجراءات 

التاأمني  �صركة  اإدارة  ملجل�ض  والتو�صية  التكافلي  التاأمني  على  تطبيقها  ميكن 

التاأمني  ب�صركة  اخلا�صة  العمل  و�صلوكيات  مبادىء  واقرتاح  بها،  التكافلي 

التكافلي وموظفيها ووكالئها.

2- و�صع واقرتاح هيكل واإجراءات ال�صوابط االإ�صافية التي ميكن تطبيقها على 

التاأمني التكافلي وعر�صها على جمل�ض اإدارة �صركة التاأمني التكافلي، ومراجعة 

وتقييم فعاليتها.

العمل  خالل  من  ال�صوابط  �صيا�صة  اإطار  تطبيق  على  واملراقبة  االإ�صراف   -3

امل�صرتك مع االإدارة وجلنة التدقيق وهيئة الرقابة ال�صرعية.

4- مراقبة االإدارة املالية للتكافل وخا�صة االأمور التي تتعلق بتكوين االحتياطيات 

واملخ�ص�صات الفنية وتوزيع الفائ�ض التاأميني واأرباح اال�صتثمار.

مبينة  وتو�صيات  بتقارير  التكافلي  التاأمني  �صركة  اإدارة  جمل�ض  تزويد   -5

ا�صتنتاجاتها لدى ممار�صتها الأعمالها.

ج. على جلنة ال�صوابط اأن تقوم ب�صكل منتظم باإجراء حتليل �صامل لغايات ك�صف 

حملة  �صندوق  واإدارة  عمليات  �صري  يف  امل�صالح  لتعار�ض  حاالت  اأي  واإجتناب 

الوثائق، وخا�صة االأمور املتعلقة بالتكاليف والنفقات على �صندوق حملة الوثائق 

وم�صتوى الفائ�ض التاأمني الناجت.

املادة )22(:

من  ذلك  يطلب  من  لكل  طبيعتها  عن  االإف�صاح  التكافلي  التاأمني  �صركة  اأ. على 

االأ�صخا�ض الذين يرغبون يف اأن يكونوا م�صاهمني فيها، كما ويجب عليها تزويد 

التاأمني  �صركة  اأداء  عن  وا�صحة  مبعلومات  امللكية  حقوق  واأ�صحاب  امل�صرتكني 

يف  تراعي  اأن  على  تواجهها  التي  واملخاطر  املايل  مبركزها  يتعلق  وما  التكافلي 

ذلك معايري هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية.

ب. لغايات تطبيق اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة، على �صركة التاأمني التكافلي 

من  �صواء  باأعمالها  املتعلقة  املعلومات  اإىل  للو�صول  املنا�صبة  الو�صائل  توفر  اأن 

خالل موقعها االلكرتوين اأو من خالل خدمات مبا�صرة تقدم من خالل مكاتب 

اخلدمات لديها.

املادة )23(:

هذه  ويف  التكافلي،  التاأمني  اأعمال  ملمار�صة  اإجازة  على  احل�صول  املقيدة  لل�صركة 

احلالة عليها تعيني هيئة رقابة �صرعية وفقًا ملا تتطلبه هذه التعليمات، واأن متار�ض 

ن�صاطاتها وفقًا الأحكام ال�صريعة االإ�صالمية ومبادئها.

املادة )24(:

لغايات تطبيق اأحكام املادة )53( من القانون اأو اأي مادة اأخرى حتل حملها، ال  اأ. 

اأخرى متار�ض  تكافلي  تاأمني  اإال اىل �صركة  التكافلي  التاأمني  وثائق  يجوز حتويل 

نف�ض نوع وفروع التاأمني التكافلي التي متار�صها �صركة التاأمني التكافلي.

ب. لغايات تطبيق اأحكام الفقرة )ب( من املادة )56( من القانون اأو اأي مادة اأخرى 

حتل حملها، ال يجوز دمج �صركة التاأمني التكافلي اإال ب�صركة تاأمني تكافلي اأخرى 

متار�ض نوع التاأمني ذاته.

املادة )25(:

التاأمني  و�صركات  التكافلي  التاأمني  �صركات  من  كل  منتجات  عر�ض  التاأمني  لو�صيط 

التقليدي على حد �صواء على اأن يقدم معلومات وا�صحة و�صحيحة متكن امل�صتهلك من 

املقارنة واالختيار بني هذه املنتجات على اختالف اأنواعها.

املادة )26(:

لو�صيط التاأمني وم�صوي اخل�صائر واملعاين وا�صت�صاري التاأمني الذين لهم عالقة بعملية 

تاأمني تكافلي معينة لدى �صركة التاأمني التكافلي اأن يطلبوا عن طريق �صركة التاأمني 

حكم  ب�صاأن  التكافلي  التاأمني  �صركة  يف  ال�صرعية  الرقابة  هيئة  راأي  نف�صها  التكافلي 

ال�صريعة االإ�صالمية يف العملية التي لهم عالقة بها وعلى هيئة الرقابة ال�صرعية اإبداء 

راأيها اإليهم عن طريق �صركة التاأمني التكافلي.

املادة )27(:

نفاذ  عند  القائمة  التكافلي  التاأمني  اأعمال  متار�ض  التي  التاأمني  �صركات  أ. على 

التعليمات خالل  واأحكام هذه  يتفق  اأو�صاعها مبا  توفيق  التعليمات  اأحكام هذه 

طائلة  حتت  وذلك  التعليمات،  هذه  نفاذ  تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  تتجاوز  ال  مدة 

امل�صوؤولية القانونية.

	. للمدير العام متديد فرتة توفيق االأو�صاع ملدة ال تتجاوز �صتة اأ�صهر اإذا اقت�صت 

ال�صرورة ذلك.

املادة )28(:

باأحكام  لالإلتزام  االأ�صا�صي  نظامها  تعديل  القائمة  التقليدي  التاأمني  ل�صركة  يجوز 

التاأمينية  اأن�صطتها  ذلك  يف  مبا  معامالتها  جميع  يف  ومبادئها  االإ�صالمية  ال�صريعة 

واال�صتثمارية، على اأن تقدم طلبًا خطيًا بذلك اىل املدير العام �صمن االأمنوذج الذي 

تعتمده هيئة التاأمني لهذه الغاية يت�صمن خطة تو�صح االإجراءات التي �صتتبعها �صركة 

ال�صادرة  والقرارات  التعليمات  هذه  الأحكام  وفقًا  اأو�صاعها  لتوفيق  التكافلي  التاأمني 

االإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  مع  تتعار�ض  التي  واالأن�صطة  االأعمال  ولت�صفية  مبقت�صاها 

املدير  تاريخ موافقة  �صنتني من  تنفيذ اخلطة مدة  تتجاوز فرتة  اأن ال  ومبادئها، على 

العام عليها وتكون قابلة للتمديد ملدة اأخرى بقرار من املدير العام اإذا اقت�صت ال�صرورة 

ذلك.

املادة )29(:

للمدير العام تفوي�ض اأي موظف رئي�صي يف هيئة التاأمني اأي من �صالحياته املن�صو�ض 

عليها يف هذه التعليمات على اأن يكون التفوي�ض خطيًا وحمددًا.

    املادة )30(:

   ي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه التعليمات.
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باجماع الهيئة العامة لالحتاد

 انتخ�ب جمل�س اإدارة االحت�د )الدورة الث�نية ع�سرة( برئ��سة عثم�ن حممود بدير

ح�سن ابو الراغب )ن�ئبً� للرئي�س(، زكي نور�سي، احمد �سب�غ، د. وليد زعرب، د. علي الوزين ، عم�د احلجه )اأع�س�ًء(

عقدت الهيئ�ة الع����امة لالحت�����اد الأردين ل�س����ركات الت�����اأمني اجتماعها ال�سنوي 

العادي يف احلادي والع�سرين من ني�سان/ 2011، برئ�ا�سة رئي���ض جمل���ض الإدارة 

د.جواد حديد وبح�سور �سرك�ات التاأمني الأع�ساء يف الحتاد ممثلني بروؤ�س��اء 

جمال�ض الإدارة واملدراء الع�����امني ومت خالل الجتماع انتخاب رئي�ض واأع�س�اء 

حيث   )2013-2011 لالأعوام  ع�س��رة  الث���انية  )الدورة  الحت����اد  اإدارة  جم����ل�ض 

ف����از بالتزكية لرئا�سة املجل�ض ال�سيد عثمان حممود بدير رئي�ض جمل�ض اإدارة 

�سركة التاأمني الأردنية وفاز بالتزكية كل من ال�سادة ح�سن ابو الراغب )مدير عام 

نور�سي  زكي  املجل�ض  ولع�سوية  للرئي�ض(،  )نائباً  للت���اأمني(  الي�رموك  �سركة 

)مدير عام �سركة دلتا للتاأمني(، اأحم������د �سب������اغ )مدير عام �سركة الت�����اأم����ني 

ال�سالمية(، د.ولي���د زع��������������رب )مدي��ر ع����ام ال�س�������رك�ة الأردن����ية الفرن�س���ي�����ة 

للتاأمني(،  الأول�����ى  ال�س���ركة  ع���ام  )مدير  ال�����������������وزين  عل����������ي  د.  للتاأمني(، 

عم������اد احل�����ج����ه )مدير عام ال�سركة املتحدة للتاأمني(. 

عطوفة  ح�صرته  الذي  االجتمــــــاع  خالل  لالحتــاد  العامــــــة  الهيئـة  ناق�صت 

ال�صنوي لالحتاد  التقرير  بالوكالة  التاأمني  رنا طهبوب مدير عام هيئة  ال�صيدة 

لعام 2010 و�صادقت على امليزانية ال�صنوية واحل�صابات اخلتامية لالحتاد لل�صنة 

املنتهية يف 2010/12/31.

ومن املحطات التي ت�سمنها التقرير نتوقف عند اأبرز الجنازات التي حققها 

الحتاد عام 2010:-

التميز يف اخلدمات

التميز يف نوعية اخلدمات املقدمة كان العنوان االأبرز الذي تبناه االحتاد يف تنفيذ 

برنامج عمل عام 2010 يف جمايل تقدمي خدمات التاأمني االلزامي اىل املواطنني 

ويف جمال خدمة اأع�صائه من ال�صركات وفق ما ن�ض عليه نظامه االأ�صا�صي يف 

املهني  التاأهيل  التدريب ورفع م�صتوى  ن�صاط  جماالت خمتلفة كان يف مقدمتها 

غطت  التدريبية  الن�صاطات  من  جمموعة  وتنفيذ  ال�صركات  يف  العاملة  للكوادر 

من  عليها  والتدريب  املتداولة  التاأمني  فروع  خمتلف  يف  العمل  مناحي  كافة 

العلمي واملهني من واقع امليدان العملي اىل جانب ذلك ما �صدر عن  اجلانبني 

االحتاد من الدرا�صات والتقارير االح�صائية عن �صوق التاأمني االأردين والقيام 

بن�صاطات منوعة على امل�صتوى االعالمي وجمال ن�صر الوعي الثقايف التاأميني.

وعلى �صعيد اآخر وا�صلت مكاتب االحتاد للتاأمني االلزامي تقدمي خدماتها اىل 

املواطنني والتعامل مع حزمة ت�صريعات التاأمني االلزامي اجلديدة النافذة اعتبارًا 

من اآذار 2010 وما اقت�صته م�صتجداتها من زيادة يف اأ�صعار التاأمني وتعديل اآليات 

ا�صدار وثائق التاأمني واعتماد خطة لتطوير مراكز اال�صدار وتو�صيع منافذ تقدمي 

اخلدمات بفتح مكاتب جديدة يف املناطق اجلغرافية ومنها مكتب �صمال عمان 

ا�صتجابة الحتياجات املنطقة وحر�صًا من االحتاد على اي�صال اخلدمات يف كافة 

لالحتاد  التابعة  احلدودية  املراكز  مقرات  تطوير  لت�صمل  اجلغرافية  املناطق 

وتقدمي اأف�صل اخلدمات اىل زائري اململكة.

املجل�ض اجلديد يتبنى برنامج عمل طموح ملوا�صلة الجناز
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م�صاريع واجنازات 

على ال�صعيد الفني والقانوين للتاأمني

اطار  العديد من االجنازات يف  اطار االحتاد  العاملة يف  الفنية  اللجان  �صجلت 

التاأمني  وق�صايا  الت�صريعات  درا�صة  يف   2010 عام  توا�صلت  التي  جهودها 

يف  حققته  ومما  والقانونية،  واملالية  الفنية  باملالحظات  واثرائها  وم�صتجداتها 

هذه املجاالت، �صياغة اأ�ص�ض اتفاقيات حتديد االأجور الطبية وتنظيم العالقة بني 

دافعي الفاتورة ومقدمي اخلدمات الطبية، واطالق م�صروع اعداد الربوتوكوالت 

الطبية، اىل جانب التو�صل اىل تفاهمات مع البنوك لتنظيم اجراءات التاأمني 

كذلك  الدولية،  واملعايري  الفنية  املتطلبات  تطبيق  �صالمة  ي�صمن  مبا  امل�صرتكة 

تاأمني  وثيقة  با�صدار  العامة  ال�صالمة  �صهادة  ربط  م�صروع  م�صتجدات  درا�صة 

هذه  توا�صل  عن  ف�صاًل  املدين،  الدفاع  مديرية  مع  ب�صراكة  الكرتونيًا  احلريق 

االأردين،  التاأمني  �صوق  لتمثيل  املهني  وح�صورها  العربي،  امل�صتوى  على  اللجان 

املتخ�ص�صة يف  العربية  اللجان  الفنية يف اجتماعات  امل�صاريع  وتقدمي عدد من 

التاأمني البحري وغري البحري وتاأمينات احلياة وال�صحي.

متيز الجنازات على ال�صعيد العربي

واملبا�رشة بان�صاء بنك معلومات التاأمني العربي

موؤمتر  حققها  التي  املتميزة  النتائج  اليها  ن�صري  التي  املنجزات  اأبرز  من 

االأردن،  موؤمتر  �صجل  فقد  اأيار2010.  يف  االأردن  ا�صت�صافه  الذي   GAIF28
كافة  على  جناحًا  وحقق  ال�صابقة،  املماثلة  املوؤمترات  تاريخ  يف  مميزة  عالمة 

جتاوز  الذي  ح�صوره  بعدد  متميزًا  فيه،  �صارك  من  جميع  ب�صهادة  االأ�صعدة، 

بامل�صتوى  احل�صور  واإ�صادة  واأجنبية،  عربية  دولة   46 ميثلون  م�صارك،   1600

العايل من التنظيم، والتفرد بربنامج املوؤمتر الثقايف، اىل جانب تنوع الفعاليات 

االأخرى التي رافقت اأعمال املوؤمتر.

اما العنوان البارز على �صعيد تو�صيات املوؤمتر، فكانت املبادرة باطالق م�صروع 

»ان�صاء بنك معلومات التاأمني العربي« بتعاون م�صرتك ما بني االحتادين االأردين 

والعربي للتاأمني ليكون مقره يف االأردن، باإدارة وا�صراف االحتاد االأردين ل�صركات 

التاأمني، واملبا�صرة يف تنفيذ متطلبات امل�صروع يف اطار اللجنة امل�صـرتكة االأردنية 

العربية، وتوقيع اتفاقية للتعاون بني الطرفني، واقرار حمتويات قاعدة املعلومات، 

متهيدًا ملرحلة تاأ�صي�ض املوقع االلكرتوين لبنك املعلومات.

 

خطة م�صتقبلية واعدة لالرتقاء بقطاع التاأمني 

وتفعيل م�صاهمته يف القت�صاد الوطني

طرحها  التي  امل�صتقبلية  الروؤية  فان  اجنازات،  من  االحتاد  حققه  ما  ظل  يف 

جمل�ض االحتاد اجلديد، تنطلق من موا�صلة البناء، وبذل اجلهود لالرتقاء بعمل 

واملواطنني،  اأع�صائه  اىل  متطورة  نوعية  خدمات  تقدمي  على  والرتكيز  االحتاد 

والتطلع اىل حتقيق �صراكة وتعاون مع هيئة التاأمني، وال�صركات، للم�صاهمة يف 

االرتقاء وتطوير قطاع التاأمني، وتفعيل دوره خلدمة االقت�صاد واملجتمع االأردين، 

والقيام  التدريبية،  االآفاق  وتو�صيع  موا�صلة  الثابت يف  االحتاد  منهج  اىل جانب 

بحمالت مدرو�صة لن�صر التوعية التاأمينية ل�صرائح املجتمع.
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كانون  االقت�صادية اخلا�صة يف  العقبة  �صلطة منطقة  بالتعاون مع  نظم االحتاد 

الثاين/2011 ور�صة عمل »نظام التاأمني االلزامي رقم )12( ل�صنة 2010« اقيمت 

يف فندق املوفنبك/ العقبة، �صارك فيها نحو )60( موظفًا من دائرة اجلمارك 

ومديرية االأمن العام وموظفي االحتاد من فروع مكتب التاأمني االلزامي واملراكز 

احلدودية، وقد تركزت الور�صة التي قدمها مدير االحتاد ال�صيد ماهر احل�صني 

على عر�ض ت�صريعات التاأمني االلزامي اجلديدة وتطبيقاتها مت�صمنة م�صتجدات 

نظام التاأمني االلزامي للمركبات والتعليمات والقرارات ال�صادرة مبوجبه.

اأبرز املحاور التي تناولتها الور�صة:-

للمواطنني  احلماية  لتوفري  هو  الدولة  من  الزاميًا  التاأمني  فر�ض  يف  االأ�صل   -

وقوع  حالة  يف  التاأمني(  )�صركة  مليئة  مالية  جهة  من  وتعوي�صهم  واملقيمني 

اأ�صرار  و�صرر،  وفاة، م�صاريف عالج، عطل  عنها من  ينجم  وما  احلــوادث 

ق�صط  مقابل  القيمة  حمددة  التاأمني  �صركة  م�صوؤولية  وتكون  ومعنوية.  مادية 

معتدل اأو م�صوؤولية مفتوحة مقابل ق�صط عايل.

امل�صوؤول  بال�صرر ومالكها وهو  املت�صبب  - قانونًا تقع على كل من �صائق املركبة 

تعوي�ض  عن  والت�صامن  بالتكافل  املبا�صرة  امل�صوؤولية  تابعه  اأفعال  عن  املتبوع 

االأ�صرار  حجم  كان  مهما  ال�صري  حادث  نتيجة  الغري  ت�صيب  التي  االأ�صرار 

ونوعها ب�صرط ثبوت م�صوؤولية ال�صائق عند وقوع احلادث واحداث ال�صرر.

- ي�صرتط قانون ال�صري على مالكي املركبات عند ترخي�ض مركباتهم اأو ال�صماح 

وثيقة  تقدمي  االأردنية  االأرا�صي  داخــل  اىل  بالعبور  االردنية  غري  للمركبات 

تاأمني تغطي اأ�صرار الغري .

�صدور  حتى  عــام1985  منذ  االأردن  يف  االلزامي  التاأمني  ت�صريعات  تطورت   -

املفعول  ال�صاري   2010 ل�صنة   )12( رقم  يحمل  االلزامي  للتاأمني  نظام  اآخر 

املركبة  ركاب  �صمول  ت�صمل:-  واملنافع  التغطيات  فان  النظام  الأحكام  ووفقًا 

مبا فيهم ال�صائق/ املالك، االأ�صرار املعنوية، فوات املنفعة، الغاء االعفاء عن 

مرتكب احلادث، بدل نق�صان القيمة، رفع حدود امل�صوؤولية عن عدد اال�صابات 

للحادث الواحد، االأ�صرار املادية بحد اأق�صى 75 األف دينار للحادث الواحد.

اأق�صاط التاأمني االلزامي ال�صادرة مبوجب  2010 تعليمات  - عدلت مطلع عام 

النظام لت�صبح: زيادة اأق�صاط التاأمني بن�صبة 25٪ من مبلغ الق�صط وا�صافة 

مبلغ )10( دنانري لتغطية ال�صائق/ املالك للمركبة املت�صببة باحلادث.

ور�سة عمل ت�سريع�ت الت�أمني االلزامي وتطبيق�ته�
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- مبوجب التعليمات ال�صادرة رفعت حدود م�صوؤوليات �صركات التاأمني لت�صبح: 

رفع تعوي�ض الوفاة الواحدة من 12 األف دينار اىل 20 األف دينار، زيادة تعوي�ض 

امل�صاريف الطبية لل�صخ�ض من 5 اآالف دينار اىل 7500 دينار، ا�صافة العجز 

اجلزئي الدائم اىل االأ�صرار اجل�صمانية واملعنوية، �صمول املوؤمن له وال�صائق 

املت�صبب باحلادث يف التغطية التاأمينية، حدد �صقف التعطل االأ�صبوعي مببلغ 

اخل�صائر  عن  ال�صركة  م�صوؤولية  حددت  كذلك  اأ�صبوع،   39 وملدة  دينار   100

واالأ�صرار التي تلحق مبمتلكات الغري مببلغ 75 الف دينار.

- منح النظام لوثائق التاأمني املجددة ن�صبة تخفي�ض على ق�صط التاأمني مبقدار 

فرتة  خالل  مرورية  خمالفة  ارتكاب  عدم  حال  يف  االأردنية  للمركبات   ٪15

نفاذ التاأمني ال�صابقة، باملقابل فر�ض النظام على ق�صط التاأمني ن�صبة زيادة 

ال�صنة  اأكرث خالل  اأو  املركبة بحادث مروري  ت�صببت  50٪ يف حال  تتجاوز  ال 

التاأمينية ال�صابقة اما يف حال ت�صبب املركبة بحادث نتج عنه حالة وفاة/ عجز 

كلي دائم   يرفع ق�صط التاأمني بن�صبة ال تتجاوز ٪100.

قبل  ر�صائيًا  ملطالبتها  التاأمني  �صركة  يراجع  ان  املت�صرر  النظام  يلزم   -

مطالبتها ق�صائيًا.

االأردنية يف  للمركبات غري  االلزامي  التاأمني  وثيقة  اعتبار  على  النظام  ن�ض   -

اأرا�صي اململكة �صارية املفعول حكمًا طيلة فرتة اقامتها وعلى ان ي�صتوفى فرق 

ق�صط التاأمني عند مغادرتها اأرا�صي اململكة.

يف  التاأمني  ل�صركات  االأردين  االحتاد  دور  الور�صة  ا�صتعر�صت  اآخر  جانب  ومن 

مكاتب  خالل  من  ال�صادرة  للت�صريعات  وفقًا  االلزامي  التاأمني  خدمات  تقدمي 

كافة  يف  تنت�صر  مكتبًا   32 عددها  والبالغ  لالحتاد  التابعة  االلــزامــي  التاأمني 

حمافظات اململكة واملراكز احلدودية.

واختتمت الور�صة بتقدمي جمموعة من التو�صيات ليتم التن�صيق الحقًا مع الدوائر 

املعنية للخروج بروؤية م�صرتكة لتطبيق ت�صريعات التاأمني االلزامي وبحث اآليات 

تنفيذها مبا ي�صمن توجيه املركبات املغادرة ملراجعة مكاتب االحتاد يف املراكز 

احلدودية ال�صتيفاء فرق ق�صط التاأمني االلزامي املرتتب على املركبات االأجنبية 

يف حال جتاوز مدة اقامتها داخل اأرا�صي اململكة.
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االحتاد  نظم   ،)IBS( للتدريب واالأعمال  للتاأمني  ال�صعودي  املركز  مع  بالتعاون 

االردين ل�صركات التاأمني يف كانون االأول/2010 دورة تدريبية يف »مبادئ التاأمني 

�صد امل�صوؤوليات واملمتلكات« مب�صاركة عدد من الكوادر العاملة يف �صركات التاأمني 

والبنوك االأردنية ومن �صوق التاأمني يف �صوريا، ويذكر ان املركز ال�صعودي معتمد من 

املعهد االمريكي للتاأمني )AICPCU( ومينح املعهد �صهادة يف التاأمني العام. 

بتاأمني  املتعلقة  والتطبيقات  املفاهيم  ــام  اأي ثالثة  مــدار  على  الـــدورة  تناولت 

فيها  تناول  ال�صعودي  املركز  من  معتمد  حما�صر  قدمها  وامل�صوؤوليات  املمتلكات 

النواحي التالية:-

والعن�صر  اخلطر  الإدارة  االأف�صل  االآلية  باعتباره  التاأمني  مبفهوم  التعريف   -

االأ�صا�صي كنظام لتحويل اخلطر وامل�صاركة، يبنى على قانون االأعداد الكبرية 

تفرت�صه  الذي  للخ�صارة  التعر�ض  مقيا�ض  للخ�صارة«  التعر�ض  »وحدة  وتعترب 

�صركة التاأمني.

- هناك ثالثة اأنواع من اخل�صارة هي: خ�صائر املمتلكات، امل�صوؤولية، االأ�صخا�ض 

التعر�ض  ينطوي  ان  للتاأمني  القابلة  اخل�صائر  يف  ال�صروط  ومن  والعاملني، 

للخ�صارة على خطر بحت ولي�ض خطر م�صاربة، وان تكون اخل�صارة عر�صية من 

جانب املوؤمن له، وحمددة زمنيًا وقابلة للقيا�ض ا�صافة اىل �صروط اأخرى.

التعوي�صات  وت�صوية  واالكتتاب،  الت�صويق  ت�صمل:  التاأمني  عمليات  �صل�صلة  ان   -

وتنظيم عملية الت�صعري واأدوات ملراقبة اأ�صعار التاأمني واملالءة املالية لل�صركات.

امل�صوؤوليات  وتاأمني  املمتلكات  تاأمني  اىل  تق�صم  للتاأمني  الرئي�صية  االأنـــواع   -

اأنواع التاأمينات املتداولة حتت مظلة  والتاأمني  على احلياة وال�صحي وتتوزع 

تاأمينات  ال�صيارات،  البحري،  احلريق،  تاأمني  ومنها  الرئي�صية  االأنــواع  هذه 

ت�صم   كذلك  وغريها  واملهنية  لل�صيارات  ومنها  املتداولة  باأنواعها  امل�صوؤولية 

تاأمينات احلياة التاأمينات املختلطة واملوؤقتة.

- فيما يتعلق بقيا�ض االأداء املايل للموؤمن فاإن املوؤمنني يجب ان يعملوا بربحية 

ومن ال�صعب قيا�ض ربحية املوؤمن ب�صبب الفارق الزمني بني ا�صتالم االأق�صاط 

االأق�صاط  اأف�صل قيا�ض اليراد  وان  التعوي�صات  اأداء اخلدمة عند �صداد  وبني 

هو ملا يكت�صب منها ولي�ض ما يكتتب بها كما تعترب اخل�صائر املتكبدة املقيا�ض 

االأف�صل للخ�صائر من تلك اخل�صائر املدفوعة خالل الفرتة.

- يتحقق دخل املوؤمن من م�صدرين هما االكتتاب واال�صتثمار وم�صروفاته ت�صمل 

خ�صائر االكتتاب وم�صاريف ت�صوية اخل�صائر ونفقات اال�صتثمار.

على  وقدرته  املالية  املوؤمن  حلالة  االأ�صا�ض  املقيا�ض  باأنها  املــالءة  اىل  ي�صار   -

الوفاء بالتزاماته وت�صم عنا�صر االأ�صول واخل�صوم وهي احتياطيات اخل�صارة 

ونفقاتها واالأق�صاط غري املكت�صبة وخ�صوم اأخرى كذلك فائ�ض حاملي الوثائق.

- تقا�ض ربحية املوؤمن مبعدالت: اخل�صارة، امل�صروفات، االأرباح املوزعة، دخل 

لقيا�ض  فائدة  االأكــرث  تعترب  والتي  الكلي  الت�صغيل  معدل  كذلك  اال�صتثمار 

الربحية. باالإ�صافة اىل الربحية هناك اهتمام من املوؤمن بقدرته على تو�صيع 

مبعدل  ويقا�ض  القدرة  مبعدل  ويعرف  النمو  لتحقيق  �صعيًا  االكتتاب  نطاق 

فائ�ض  اىل  املكتتبة  االأق�صاط  اأ�صا�ض  على  حم�صوبًا  الفائ�ض  اىل  االأق�صاط 

حاملي الوثائق.

- يف مو�صوع عمليات التاأمني فانها تتناول جانبي االكتتاب والتعوي�صات وتتكون 

كلتا العمليتني من جمموعة من االأن�صطة فعملية االكتتاب يقوم فيها املوؤمنون 

مربحًا  اأعمالهم  �صجل  على  للمحافظة  لهم  واملوؤمن  التاأمني  طالبي  بتقييم 

متابعة  وعملية  ال�صروط  وحتديد  والت�صعري  االختيار  مراحل  العملية  وت�صم 

يتعاملون  املوؤمنون  فان  التعوي�صات  جانب  ويف  لالكتتاب.  املتخذة  القرارات 

الت�صوية  مراحل  وت�صم  الوثائق  بيع  وعودهم من  بدافع اجناز  املطالبات  مع 

التفاو�ض  ثم  ال�صرر  وحجم  اخل�صارة  �صبب  وحتديد  التغطية  من  التحقق 

وت�صوية املطالبة اأو رف�صها ولكل من اأنواع التاأمني الرئي�صية اجراءات خا�صة 

لت�صوية مطالباتها.

- املو�صوع االأخري الذي ت�صمنته الدورة هو البحث يف عقود التاأمني والعنا�صر 

االأ�صا�صية للعقد كذلك عر�ض ال�صمات اخلا�صة التي يتميز بها عقد التاأمني عن 

غريه واالأق�صام التي تتكون منها وثائق التاأمني ب�صورة عامة باأجزائها املتعلقة 

باال�صتثناءات  املتعلقة  واالأجــزاء  االتفاق  وم�صمون  والتعريفات  باالقرارات 

نوعي  من  كل  يف  التاأمني  بوثائق  اخلا�صة  والبنود  العامة.  والبنود  وال�صروط 

تاأمني املمتلكات وامل�صوؤوليات.

االأردين  االحتــاد  اأقامها  غــداء  بدعوة  الثالث  يومها  يف  ــدورة  ال واختتمت  هذا 

ل�صركات التاأمني تخللها توزيع ال�صهادات على امل�صاركني يف الدورة.

اأقيمت بتع�ون اأردين - �سعودي 

دورة تدريبية يف ت�أمني امل�سوؤولي�ت واملمتلك�ت
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وقع االحتاد االردين ل�صركات التاأمني اتفاقية تعاون مع �صركة اأمنية لتزويد االحتاد 

بخدمة ال�صبكات متعددة الربوتوكوالت MPLS، اإ�صافة اىل خدمة االنرتنت عرب 

موجات املايكروويف والكوابل النحا�صية، وتهدف االتفاقية اىل ربط مقر االحتاد 

مبكاتبه البالغ عددها 32 مكتب منت�صرة يف كافة انحاء اململكة.

وقد وقع االتفاقية عن اجلانبني كل من ال�صيد ماهر احل�صني مدير االحتاد االردين 

ل�صركات التاأمني وال�صيد اإيهاب حناوي، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اأمنية.

ما  اأحــدث  من  لال�صتفادة  االحتــاد  �صعي  اطــار  االتفاقية يف  توقيع هذه  وجــاء 

تو�صلت اليه التكنولوجيا يف اإدارة ودعم م�صالح اأع�صائه من ال�صركات، وتوثيق 

التعاون بينهم وتنظيم جهودهم للنهو�ض بقطاع التاأمني يف اململكة واالرتقاء به 

وذلك �صمن اأعلى م�صتويات االمن وال�صرعة.

وت�صكل هذه االتفاقية واحدة من �صمن �صل�صلة من اتفاقيات عديدة جتمع �صركة 

اأمنية مبوؤ�ص�صات عاملة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية لتعك�ض جهودها يف 

تقدمي حلول االعمال مبزايا فريدة ت�صم الكفاءة واملرونة وال�صرعة والتنوع يف 

اخليارات املتاحة اأمام العمالء.

ا�صت�صاف �صوق التاأمني االأردين يف اآذار /2011 االجتماع 

اخلام�ض والثمانني ملجل�ض االحتاد العربي للتاأمني ح�صره 

رئي�ض االحتاد العام العربي للتاأمني رئي�ض االحتاد االأردين 

اأمني عام  التاأمني الدكتور جواد حديد بح�صور  ل�صركات 

روؤوف  اخلالق  عبد  ال�صيد  للتاأمني  العربي  العام  االحتاد 

خليل وممثلي اأ�صواق التاأمني العربية يف البحرين، تون�ض، 

عمان،  �صلطنة  الــعــراق،  �صورية،  الــ�ــصــودان،  اجلــزائــر، 

اليمن  املغرب،  م�صر،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  فل�صطني، 

ا�صافة اىل االأردن.

بحث املجل�ض العربي عدد من الق�صايا التي تهم �صناعة التاأمني العربية واأبرز 

وتقييم  التاأمني  قطاع  على  وانعكا�صاتها  االقت�صادية  واملتغريات  امل�صتجدات 

الثقايف  املجال  يف   2010 عام  العربي  العام  االحتــاد  نفذها  التي  الن�صاطات 

اجلارية  واال�صتعدادات  التح�صريات  على  العربية  التاأمني  اأ�صواق  اطلعت  ثم 

يف  �صيعقد  الــذي  العربي  العام  لالحتاد  والع�صرين  التا�صع  املوؤمتر  النعقاد 

املغرب عام 2012.

وتخلل االجتمـــاع عر�ض قدمه مــدير االحتـــــاد االأردين ل�صــركـــات التــــاأمــــني 

م�صروع  م�صتجدات  اآخــر  عن  العربي  املجل�ض  الطــالع  احل�صني  ماهر  ال�صيد 

اىل  ا�صتنادًا  االأردن  يف  تاأ�صي�صه  مت  الــذي  العربي  التاأمني  معلومات  بنك 

اأيار  يف  االأردن  امليت  البحر  يف  عقد  الذي  والع�صرين  الثامن  املوؤمتر  تو�صية 

2010 و�صي�صم بنك املعلومات كمية كبرية من البيانات واملعلومات التي تهم 

لالأ�صواق  التاأمني  وت�صريعات  االح�صائيات  ومنها  التاأمني  قطاع  يف  العاملني 

بالتاأمني  متخ�ص�صة  وبحوث  العربي  التاأمني  �صوق  ومكونات  وتاريخ  العربية 

املتخ�ص�صة  التاأمينية  والن�صرات  املجالت  من  املطبوعات  ن�صر  اىل  ا�صافة 

وعناوين الهيئات العربية والعاملية العاملة يف جمال التاأمني و�صي�صم العديد 

من املعلومات االأخرى.

اأردنية عربية   االأردين جلنة م�صرتكة  �صكل االحتاد  امل�صروع  تنفيـذ  اطار  ويف 

معلومات  ببنك  خا�ض  الكرتوين  موقع  بان�صاء  للمبا�صرة  الرتتيبات  لو�صع 

وحتميلها  الــالزمــة  باملعلومات  رفــده  اىل  �صي�صار  والــذي  العربي  التاأمني 

املوقع  حتديث  اىل  ا�صافة  اجلــاري  العام  نهاية  قبل  االلكرتوين  املوقع  على 

بامل�صتجدات واملعلومات اأواًل باأول.

لعام  العربي  العام  لالحتاد  املالية  البيانات  على  امل�صادقة  االجتماع  وتخلل 

2010، ويذكر ان جمل�ض االحتاد العام العربي للتاأمني ي�صم ممثلني عن اأ�صواق 

التاأمني العربية االأع�صاء يف االحتاد العام العربي وعددها )19( �صوقًا عربيًا.

اأمنية تزود االحت�د االردين ل�سرك�ت الت�أمني ب�أحدث حلول االأعم�ل وخدم�ت االنرتنت والربط

بح�سور ممثلني عن 14 �سوق ت�أمني عربي 

االأردن ي�ست�سيف اجتم�ع جمل�س اإدارة االحت�د العربي للت�أمني
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  كيف تقيمون نت�ئج اأعم�ل �سركتكم لع�م 2010 يف ظل املعطي�ت الت�لية:-

- حدة املن�ف�سة يف �سوق الت�أمني الأردين, - انخف��ض اعم�ل الت�أمني البحري للقط�ع لل�سنتني امل��سيتني, - مدى جن�ح ال�سركة يف حتقيق 

الت�أمني الطبي  اأعم�ل  ب�أداء �سوق عم�ن امل�يل, - منو  ارب�ح فنية يبقي و�سعه� الع�م ب�سكل متني, - ت�أثر الن�س�ط ال�ستثم�ري لل�سركة 

للقط�ع بن�سبة 14% والتن�ف�ض بني ال�سرك�ت يف موازاة ارتف�ع ا�سع�ر الت�أمني عمومً� وارتف�ع كلفة مقدمي اخلدم�ت الطبية خ��سة املب�لغة 

يف املط�لب�ت.

  �سجلت �سرك�ت الت�أمني خ�س�ئر تراكمية يف اأعم�ل الت�أمني اللزامي على مدار ال�سنوات امل��سية, كيف تقيمون نت�ئج �سركتكم لع�م 2010 

عن اعم�ل ت�أمني املركب�ت عمومً� والت�أمني اللزامي على وجه اخل�سو�ض بعد تطبيق نظ�م الت�أمني اللزامي اجلديد والتعليم�ت ال�س�درة 

مبوجبه؟ براأيكم م� هي احللول لت�سويب اأو�س�ع الت�أمني اللزامي؟

  ل يزال ن�سيب �سرك�ت اإع�دة الت�أمني العربية متدنيً� ول يتج�وز 10% من ح�سة �سوق الت�أمني العربي ب�ملق�رنة مع حجم ال�سن�د اىل �سرك�ت 

الإع�دة الع�ملية. براأيكم م� هي الأ�سب�ب وم� هي مقرتح�تكم لرفع ح�سة �سرك�ت الإع�دة العربية؟

وفيم� يلي ن�ض احلوار:-

حقق قط�ع الت�أمني الأردين ع�م 2010 منو بن�سبة 12% يف الأق�س�ط املكتتبة ومببلغ و�سل اىل نحو 409 مليون دين�ر ق�بله� ارتف�ع يف حجم 

التعوي�س�ت بن�سبة 7% ومببلغ 282 مليون دين�ر وت�سري نت�ئج فروع الت�أمني اىل انخف��ض اأعمـ�ل الت�أمني البحري بن�سبة 3.7% واأعم�ل 

الطبي  الت�أمني  واأعم�ل   %29 اللزامي نحو  الت�أمني  اأعم�ل  نت�ئج  ارتفعت  0.7% يف حني  انخف��ض  بن�سبة  التكميلي  املركب�ت  ت�أمني 

بن�سبة %14.5.

يف حديث خ��ض »لر�س�لة الت�أمني« مع عدد من ق�دة �سرك�ت الت�أمني يف الأردن للتعليق على هذه النت�ئج ك�سف انه وب�لرغم من الو�سع 

التن�ف�سي احل�د ال�س�ئد يف �سوق الت�أمني حققت �سرك�تهم منوًا يف املحفظة الجم�لية من الأق�س�ط و�سجلت نت�ئج متقدمة يف الأرب�ح 

اأق�س�ط الت�أمني وفق  الفنية, وتعزيز احتي�طي�ته� يف حني واجهت هذه ال�سرك�ت خ�س�ئر يف نت�ئج الت�أمني اللزامي ب�لرغم من زي�دة 

الت�سريع�ت ال�س�درة ع�م 2010 والتي يرى ق�دة ال�سرك�ت ان هذه الزي�دة متوا�سعة ول تتن��سب مع رفع حدود م�سوؤولي�ت �سرك�ت 

الت�أمني وفق الت�سريع�ت ودعت هذه ال�سرك�ت اىل �سرورة ايج�د حلول جذرية ملع�جلة اأو�س�ع الت�أمني اللزامي برمته�.

حم�ور احلديث مع عدد من املدراء الع�مني ل�سرك�ت الت�أمني تركزت على الأ�سئلة الت�لية:-

12٪ منو اأق�س�ط الت�أمني يف االأردن ع�م 2010

و�ضط اأجواء من املناف�ضة احلادة وتدين الأ�ضعار
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تابعت »دلتا« رفع حجم اإنتاجها ب�صكل معقول ومدرو�ض حيث بلغ االإرتفاع حوايل 

وال�صيارات  البحري  التاأمني  يف  جليًا  ذلك  و�صح  وقد   2009 يف  ذلك  عن   ٪17

10٪ من حجم االإنتاج  والتاأمني الطبي. اأما من حيث االأرباح الفنية فقد بلغت 

وهي ن�صبة جيدة خا�صة ملعيدي التاأمني وتدل على �صيا�صة اكتتاب عاقلة ومتزنة. 

وقد بلغت املالءة املالية لل�صركة حوايل 500٪ ويف تقديري انها من اأعلى الن�صب يف االأردن.

اأما اإجمايل احلوادث املدفوعة فقد بلغت 52٪ من جمموع االإنتاج وهي اأي�صًا نتيجة جيدة 

ب�صبب �صيا�صة اكتتاب متعقلة تعتمد على ح�صن اإختيار اخلطر املادي واخلطر املعنوي.

تاأثرت الربحية العامة لل�صركة ب�صبب االإ�صطرار الأخذ االإحتياطات مقابل تدهور 

اأ�صعار ال�صوق املايل يف االأردن.

االإلزامي فقد حققنا  التاأمني  بالرغم من اخل�صائر يف  اننا  ال�صرور  دواعي  من 

ربحًا يف فرع ال�صيارات ب�صكل عام.

اأما عن نظام التاأمني االإلزامي اجلديد والتعليمات ال�صادرة مبوجبه فاأعتقد اننا 

التاأمني االإلزامي يف �صوء  اإىل احلد االأدنى ل�صعر  ما زلنا بعيدين عن الو�صول 

عدد وحجم احلوادث. واأنا اأدعو الزمالء لرفع اأق�صاط التاأمني ال�صامل لتعوي�ض 

خ�صائر التاأمني االإلزامي.

وفيما يتعلق بالتعاون مع �صركات اإعادة التاأمني العربية فال �صيء مينع من رفع 

ح�صة االإعادة العربية خا�صة وان تعاملها واأدائها ال يقالن جودة عن ال�صركات 

العاملية العتيدة.

500٪ املالءة املالية لل�سركة وارتفاع ملحوظ يف

انتاج تاأمينات البحري وال�شيارات والطبي

زكي نور�سي - مدير عام �سركة دلتا للتاأمني

�إعادة هيكلة �شاملة

نتج  �صاملة  هيكلة  واإعادة  تطوير  بعملية   2010 عام  ال�صركة خالل  مرت   

باإعادة  واإنتهاء  العامة  واالإدارة  االإدارة  بدًء مبجل�ض  التغريات  العديد من  عنها 

قمنا  وقد  العمل.  نواحي  لكافة  واالإدارية  والفنية  املالية  ال�صيا�صات  درا�صة 

باإعادة درا�صة املحفظة التاأمينية لل�صركة �صملت اإعادة تقييم لالخطار املكتتبة 

اإعادة درا�صة  اإىل  اإ�صافة  التعوي�صات املتبعة ومت ادخال تعديالت عليها  واأ�ص�ض 

لالإحتياطيات املختلفة للتاأكد من �صالمتها.

نتائجنا جيدة بالرغم من �ملناف�شة

ال�صائدة  ال�صديدة  املناف�صة  من  بالرغم   2010 للعام  جيدة  نتائج  حققنا   

االأخطار  مع  مقارنة  جدًا  متدين  م�صتوى  اإىل  االأ�صعار  اأو�صلت  والتي  بال�صوق 

املكتتبة والليونه الكبرية يف التغطيات وال�صروط واال�صتثناءات التي يتم منحها 

للعمالء بدون احت�صاب االأق�صاط املنا�صبة لها.

الوفاء  من  متكنها  مرتفعة  واحتياطيات  متني  مايل  بو�صع  ال�صركة  تتمتع  كما 

اإعادة  �صركات  كربى  مع  ال�صركة  تعامل  ذلك  ويدعم  مي�صر  ب�صكل  بالتزاماتها 

تقود  التي  ري  �صوي�ض  �صركة  راأ�صها  وعلى  اخطارها  لتغطية  العاملية  التاأمني 

اتفاقيات ال�صركة.

نتائج �ل�شوق �ملايل غري م�شجعة

املايل  عمان  �صوق  نتائج  ان  �صك  فال  اال�صتثماري،  بالن�صاط  يتعلق  فيما   

للعام 2010 مل تكن م�صجعة وقد مت اتخاذ عدة خطوات للحد من انعكا�صها على 

نتائج ال�صركة االإجمالية.

نت�شارك مع �لهيئة و�الحتاد ملعاجلة �اللز�مي

 تلتزم ال�صركة ب�صيا�صة اكتتابية مبنية على اأ�ص�ض فنية وا�صحة تركز على 

وغريها  املركبات  اأعمال  على  ينطبق  وهذا  كميتها.  على  ولي�ض  االأخطار  نوعية 

التاأمني االإلزامي، فال يزال الهدر م�صتمرًا  اإىل  اأما بالن�صبة  التاأمني.  من فروع 

الباب  هذا  من  املتاأتية  اخل�صائر  من  للحد  خطوات  لعدة  اتخاذنا  من  بالرغم 

ونحن ن�صارك بفاعلية مع �صركات التاأمني الزميلة وبالتن�صيق مع االإحتاد االأردين 

التي تكفل حقوق جميع  املنا�صبة  التاأمني لو�صع احللول  التاأمني وهيئة  ل�صركات 

اأطراف املعادلة واحلد من اخل�صائر املرتاكمة لهذا النوع من التاأمني التي باتت 

توؤثر �صلبًا على اأداء وربحية القطاع باكمله.

�الإعادة �لعربية مليئة

 نحن من ال�صركات التي كانت وما زالت توؤمن ب�صرورة ا�صناد ح�صة مهمة 

مب�صتوى  يتمتع  منهم  عدد  بات  الذين  العرب  التاأمني  معيدي  اإىل  اأعمالها  من 

مهني عايل ومالءة مالية عالية و�صن�صتمر بهذه ال�صيا�صة يف امل�صتقبل.

�سركتنا تتمتع بو�سع مايل متني، و�سيا�ستنا الكتتابية 

تركز على نوعية الأخطار

ر�سيد الهباب - مدير عام �سرك��ة التاأمي��ن الوطني�ة
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15 مليون دينار �الأق�شاط �ملكتتبة

عام  يف  مميزة  نتائج  االإ�صالمية  التاأمني  �صركة  حققت  فقد  احلمد  وهلل   

2010 مقارنة مع عام 2009 من خالل  ارتفاع اإجمايل االأق�صاط املكتتبة لت�صل 

اإىل 15 مليون دينار مقابل 14 مليون دينار، وبلغت اأرباح امل�صاهمني 532.500 

دينار مقابل 197 الف دينار لعام 2009 وبلغت اأرباح حملة الوثائق عام 2010 

336.563 دينار مقابل خ�صائر بلغت 1.040 مليون دينار لعام 2009.

 على الرغم من الظروف االقت�صادية ال�صعبة نتيجة لالأزمة االقت�صادية العاملية 

َوِحدة املناف�صة بني �صركات التاأمني املحلية وعلى اأ�ص�ض غري فنية وتدين اأق�صاط 

التاأمني البحري وارتفاع تكلفة املعاجلات الطبية يف �صوق التاأمني االأردين، وما 

والتي  اال�صتثمارية  املحافظ  على  وتاأثريها  االأ�صهم  اأ�صعار  تدين  من  ذلك  تبع 

انعك�صت �صلبًا على نتائج �صركات التاأمني املحلية، اإاّل انه وبتوفيق وعون من اهلل 

عز وجل وت�صافر جهود الدوائر الفنية وال�صيا�صة الر�صيدة يف اال�صتثمار والدعم 

من املُوؤمنني يف ال�صركة وحر�صهم على اإجناح م�صريتها املوفقة لن�صر فكر التاأمني 

االإ�صالمي حمليًا ودوليًا فقد متكنا من حتقيق هذه النتائج الطيبة.

اأف�صل  تقدمي  يف  اال�صتمرار  على  معها  املتعاملني  جميع  تعاهد  ال�صركة  واأن 

يلزم  ما  اإجراء  مع  التعاوين،  التاأمني  نظام  على  القائمة  التاأمينية  اخلدمات 

التاأمني وعلى  التطورات وامل�صتجدات يف قطاع  وتاأهيل كوادرها ملواكبة  لتدريب 

اأعلى امل�صتويات.

مقرتح حلل م�شكلة �لتاأمني �اللز�مي

يف  املركبات  على  االإلزامي  التاأمني  فيها  ومبا  املركبات  تاأمني  نتائج  اإن   

للزيادة يف مبالغ املطالبات  التاأمني االإ�صالمية قد حققت خ�صائر نتيجة  �صركة 

املدفوعة حيث بلغت اخل�صائر يف حدود مليون دينار خالل عام 2010، علمًا باأن 

ن�صتطيع احلكم  بعد وال  تتبلور  االإلزامي اجلديد مل  التاأمني  نتائج تطبيق نظام 

عليها يف هذه الفرتة.

وح�صب راأينا فاإن احلل مل�صكلة التاأمني االإلزامي للمركبات يكون من خالل تطبيق 

مقرتحنا ال�صابق الذي مت اإر�صاله لل�صادة هيئة التاأمني وال�صادة االحتاد االأردين 

ل�صركات التاأمني من خالل تاأ�صي�ض �صركة تاأمني ُموحدة واحدة متار�ض التاأمني 

االإلزامي على املركبات وتكون مهماتها ومميزاتها على �صبيل املثال ال احل�صر 

ما يلي :-

 - ي�صرتك يف تاأ�صي�ض هذه ال�صركة جميع �صركات التاأمني املحلية واحلا�صلة على 

رخ�صة تاأمني املركبات، وتكون هذه ال�صركات هي الهيئة العامة وتنتخب جمل�ض 

ادارتها.

- يكون املوظفني التابعني لهذه ال�صركة من موظفي دوائر تاأمني املركبات يف هذه 

ال�صركات ومن اأ�صحاب اخلربة الكافية والذين يقومون بالعمل �صمن �صركة 

واحدة ومدير واحد واإعطاء االإمكانية لالنت�صار والتوزع يف جميع اأنحاء اململكة من 

خالل فتح فروع يف مدن اململكة وعدم ح�صرها يف املدن الرئي�صه يف املحافظات.

- تقوم هذه ال�صركة باالإ�صراف التام والكامل على اإ�صدار وثائق التاأمني االإلزامي 

ومالحقه وا�صتيفاء اأق�صاط التاأمني.

- تقوم هذه ال�صركة بت�صديد جميع املطالبات التي تغطيها وثائق التاأمني االإلزامي 

بعد اإجراء ما يلزم عليها من ك�صف ومعاينة وت�صعري وا�صرتداد وما اإىل ذلك 

من االأمور الفنية.

- من اأف�صل ما مييز اإن�صاء �صركة واحدة للتاأمني االإلزامي هو توفر قاعدة بيانات 

يف مركز واحد ي�صهل الرجوع اإليه.

�صركات  ت�صتهدف  التي  الآخر  وقت  من  تتكرر  التي  املفتعلة  احلوادث  على  ال�صيطرة   -

التاأمني.

اإىل  بالنتيجة  يوؤدي  �صوف  واحدة  �صركة  يف  االإلزامي  التاأمني  عملية  ح�صر   -

التاأمني وعلى املواطن  حتقيق نتائج جيدة تعود بالفائدة على جميع �صركات 

وعلى معيد التاأمني والذي �صتنعك�ض النتائج االيجابية على تقديراتهم الأ�صعار 

من  االنتهاء  وكذلك  املركبات،  لتاأمني  التاأمني  اإعادة  اتفاقيات  و�صروط 

الكثري من االإ�صكاالت املتعلقة باملركبات ذات اخلطورة العالية مثل مركبات 

تاأمينها  ال�صحن، �صهاريج املحروقات والتي حتجم عن  العمومي،  ال�صياحي، 

�صركات التاأمني حاليًا.

الدعم  واإعطاءه  الَبّناء  املقرتح  هذا  درا�صة  اإىل  التاأمني  �صركات  كافة  وندعو   

الكامل الإخراجه اإىل حيز التطبيق.

قدر�ت �العادة �لعربية ال تز�ل حمدودة 

رغم ح�صولها  العربية  االإعادة  ب�صركات  اخلا�صة  بتدين احل�ص�ض  يتعلق  فيما 

على ت�صنيفات دولية جيدة فاإنه ومن اجلدير بالذكر اأن اخلربة الفعلية ل�صركات 

االإعادة العربية هي يف جمملها ال تزال ق�صرية اإىل حد ما اإذا ما مت مقارنتها 

اإعادة التاأمني العاملية، وعدم وجود اإمكانية لديها حل�صولها  مع كربى �صركات 

على ح�ص�ض �صوقية كبرية ون�صب احتفاظ عالية متكنها من القيادة ومناف�صة 

لهذه  العاملي  الت�صنيف  م�صتوى  حمدودية  عن  عدا  العاملية،  االإعادة  �صركات 

ال�صركات، حيث اأن هذه االأ�صباب يف جمملها  حتول دون ح�صول هذه ال�صركات 

على ح�ص�ض كبرية، وعلى الرغم من ذلك فاإن �صركات التاأمني ُت�ْصِند وبا�صتمرار 

ح�ص�ض اإىل �صركات االإعادة العربية، وان ظهور بع�ض �صركات االإعادة العربية 

بروؤو�ض اأموال كبرية مثل ال�صركة ال�صعودية الإعادة التاأمني ومقرها الريا�ض يف 

اململكة العربية ال�صعودية والتي تعمل براأ�ض مال مدفوع وَقدره مليار ريال �صعودي، 

اأن يكون لهذه ال�صركة و�صركات االإعادة العربية االأخرى ح�ص�ض �صوقية  يتوقع 

مرتفعة من �صركات التاأمني العربية.

اأحمد حممد �سباغ - ع�سو جمل�ض الدارة /مدير عام �سرك��ة  التاأمني ال�سالمية

نتائجنا متميزة بالرغم من انعكا�سات الأزمةالقت�سادية 

العاملية وحدة املناف�سة يف ال�سوق وتاأثريات ال�سوق املايل على 

املحافظ ال�ستثمارية
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نتائجنا جيدة لناحية �لنمو و�الأرباح

حوايل  والبالغة  العام  هذا  ال�صركة  حققتها  التي  النتائج  على  نحمداهلل   

اأربعة ماليني دينار قبل ال�صرائب والر�صوم. و ان هذه النتيجة قد تاأثرت �صلبا 

بوجود مناف�صة غري �صحية اأو منطقية وخا�صة يف جمال الت�صعري مما ادى اىل 

عدم تنا�صب االأ�صعار مع حجم االأخطار املغطاة، كما ان هام�ض الربح قد تراجع 

كثريًا نتيجة لهذه املناف�صة. 

براأيي ان امل�صتقبل ال يب�صر بخري لقطاع التاأمني يف االأردن اذا مل يتم اعادة النظر 

يف ال�صيا�صة االإكتتابية ل�صركات التاأمني والتن�صيق البناء فيما بينها.

اأدى  فقد  املا�صيتني  ال�صنتني  خالل  البحري  التاأمني  اأعمال  لرتاجع  وبالن�صبة 

ذلك اىل نتائج �صعيفة للتاأمني البحري، علما باأن هذا الفرع حقق نتائج ممتازة 

يف ال�صنوات ال�صابقة وبنمو م�صطرد، وكانت ت�صكل دعامة اأ�صا�صية يف ا�صتقرار 

االأرباح الفنية لل�صركة.

وبالرغم مما �صبق فاإن ال�صركة و�صمن �صيا�صتها االإكتتابية املتزنة واملتفقة مع 

مهنية هذه ال�صناعة تاأمل يف حتقيق م�صتوى معقول من االأرباح تنمي قدرتها 

لعملها  الداعمة  االإحتياطات  تكوين  خالل  من  املالءة  هام�ض  وترفع  املالية 

الفني وتعظيم حقوق امل�صاهمني. 

�إعادة هيكلة �ملحفظة �ملالية

  ال بد من االإ�صارة اىل اجلانب االإ�صتثماري الذي تاأثر �صلبا برتاجع االأ�صهم 

يف �صوق عمان املايل، ولكن ال�صركة و�صمن �صيا�صتها االإ�صتثمارية املتحفظة فقد 

التدوال  و�صعف  الركود  فرتات  م�صتغلة  املالية  حمفظتها  هيكلة  باإعادة  قامت 

لهذا  ونتيجة  االأ�صعار.  بتقلبات  تاأثرا  واأقل  واعدة  م�صتقرة  حمفظة  جعلها  مما 

االإجراء الت�صحيحي، فقد تكبدت ال�صركة بع�ض اخل�صائر التي مت تعوي�صها من 

اال�صتثمارات العقارية.

وال  ال�صوق  لنمو  م�صابهة  بن�صبة  االق�صاط  فقد منت  الطبي  بالتاأمني  يتعلق  فيما 

�صك فاإن نتائج هذا الفرع تعاين من زيادة كلفة التعوي�صات ب�صكل ا�صا�صي. واما 

كلفة تقدمي اخلدمة فاإنها متنا�صبة مع اجلهد الذي تقوم به اجلهات القائمة على 

ادارة هذه اخلدمات.

مطلوب زيادة �أ�شعار �لتاأمني �اللز�مي �أو �لتعومي

ان  االإ  عام،  ب�صكل  ال�صيارات  تاأمني  يف  جيدة  نتائج  �صركتنا  حققت  لقد   

ال�صيارات  نتائج  على  القامتة  بظاللها  تلقي  زالت  ال  االإلزامي  التاأمني  نتائج 

وخا�صة يف ظل عدم االإ�صتجابة لرفع ا�صعار التاأمني االإلزامي لتتنا�صب مع حجم 

�صركات  ولتجنيب  التاأمني،  �صركات  تتحملها  التي  الكبرية  التاأمينية  التغطية 

التاأمني اخل�صائر امل�صتمرة واملت�صاعدة للتاأمني االإلزامي فال بد من اعادة النظر 

واعطاء  االأ�صعار  تعومي  او  ادنى  ال�صعف كحد  اىل  وزيادتها  التاأمني  اق�صاط  يف 

�صركات التاأمني حرية االختيار ملمار�صة هذا النوع من التاأمني، كما انه ال بد من 

تعديل اآلية التعامل مع حوادث التاأمني االإلزامي والزام الطرف امل�صبب للحادث 

مراجعة �صركة التاأمني للك�صف على مركبته وذلك بحجز رخ�صه التي ال ت�صلم له 

اال باح�صار ورقة من �صركة التاأمني.

مطلوب دعم �الإعادة �لعربية

 ال تزال �صركات اعادة التاأمني العربية غري قادرة على ا�صتيعاب ن�صبة كبرية 

اموالها ومالءتها  روؤو�ض  العربي من حيث حجم  الوطن  املوؤمنة يف  االأخطار  من 

اعادة  ب�صركات  مقارنة  التاأ�صي�ض  زالت حديثة  ال  ال�صركات  هذه  ان  كما  املالية. 

التاأمني العاملية وال بد من االإ�صارة اىل ان معظم ال�صركات يف العامل العربي تربطها 

عالقات تاريخية متينة مع ال�صركات االأجبنية مبنية على الثقة املتبادلة والتعاون 

عالقة  على  يبقي  مما  العربية  التاأمني  �صركات  كوادر  تدريب  يف  والبناء  اجلاد 

م�صتدامة مع الكوادر ال�صابة التي تقود قطاع التاأمني العربي و�صتقوده م�صتقبال.

ويف راأيي فانه يجب على �صركات التاأمني العربية دعم �صركات االإعادة العربية 

�صركات  على  يجب  كما  احل�ص�ض،  من  املزيد  الإعطائها  معها  االإتفاقات  وعقد 

االإعادة مد ج�صور من الثقة والتوا�صل مع �صركات التاأمني من خالل عمل برامج 

تدريبية لكوادر هذه ال�صركات.   

عماد عبداخلالق- مدير عام �سركة التاأمني الردنية

ارباحنا نحو 4 مليون دينار قبل ال�سريبة ونتائجنا تاأثرت 

بوجود مناف�سة حادة يف ال�سوق ادت اىل عدم تنا�سب ال�سعار مع 

حجم الخطار املغطاة
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الدكتور وليد وائل زعرب - مدير عام ال�سرك��ة الأردنية الفرن�سية  للتاأمني

�شوق �لتاأمني �الأردين و�عد

  تعترب ال�صركة االأردنية الفرن�صية للتاأمني واحدة من اأعرق واأهم �صركات 

خدمات  تقدم  تزال  وما  وقدمت   1976 منذ  تاأ�ص�صت  والتي  اململكة  يف  التاأمني 

كبرية لالقت�صاد الوطني. اإن انفتاح �صوق التاأمني ترك بالتاأكيد اآثارا على اأعمال 

ال�صركة منها ما هو ايجابي متثل يف زيادة االإمكانات الكامنة لهذا ال�صوق وزيادة 

الوعي التاأميني و توفري بيئة تناف�صية دفعت بنا الإعادة النظر بخططنا امل�صتقبلية 

و�صيا�صة االأ�صعار واخلدمات املقدمة يف �صركتنا، وقد حافظنا على موقع متقدم يف 

�صوق التاأمني االأردين بالرغم من املناف�صة وذلك من خالل طرح منتجات جديدة 

باأ�صعار منا�صبة لكافة �صرائح املجتمع، وم�صداقية ال�صركة بالوفاء بالتزاماتها مما 

مميزة  وبجودة  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  ب�صركتهم،  العمالء  لدى  كبرية  ثقة  ولد 

للعمالء، والرتكيز على العاملني ورفدهم بدورات تدريبية مميزة.

ان �صوق التاأمني االأردين �صوق واعد ب�صبب زيادة الوعي والثقافة التاأمينية بف�صل 

التاأمني،   )هيئة  عليه  امل�صرفة  والهيئات  القطاع  بهذا  العاملة  ال�صركات  ن�صاط 

ب�صيا�صة  املتمثلة  القانونية  البيئة  وتوفري  التاأميـــن(  ل�صركات  االأردين  االحتاد 

تطبيق  »قواعد احلاكمية الر�صيدة و�صيا�صات االإف�صــــاح« باالإ�صافة اإىل العن�صر 

االأهم وهو اال�صتقرار ال�صيا�صي مما ي�صجع على جذب ا�صتثمارات متعددة تنع�ض 

االقت�صاد الوطني ومن �صمنها ال�صوق التاأميني.

نتبنى خطط مرنة

  اأما بخ�صو�ض اأعمال التاأمني البحري فان نتائج اأعمالنا لل�صنتني املا�صيتني 

التي طالت  االقت�صادية  واالأزمة  العام  للو�صع  بالن�صبة  كانت جيدة واحلمد هلل 

كل بلدان العامل، والتي اأثرت على القطاعات يف اململكة مما ينعك�ض �صلبيًا على 

�صركات التاأمني.

وبالرغم من الظروف التي مير بها االقت�صاد الوطني،  فقد ا�صتطاعت ال�صركة 

اأن حتقق اأرباح فنية لعام 2010 ب�صكل ملحوظ مقارنة لعام 2009 مما يدل على 

متانة الو�صع العام لل�صركة وقدرتها على تخطي امل�صاعب نظرًا لوجود الكفاءات 

للتعديل، ومراعاة خطط  وقابلة  ترتكز على خطط علمية مدرو�صة ومرنة  التي 

اإدارة املخاطر التي قد يتعر�ض لها الو�صع العام الداخلي اأو اخلارجي. 

دعوة لل�رشكات الإعادة �لهيكلة و�الندماج

  اأما بخ�صو�ض تاأثري الن�صاط اال�صتثماري لل�صركة باأداء �صوق عمان املايل،  

العقارية  اال�صتثمارات  من  �صلة  ومتلك  ا�صتثمارية  �صيا�صة  لديها  ال�صركة  فاإن 

اأدرجت يف بور�صة عمان  التي  ال�صركات  ال�صركات ال �صيما  واملالية، وان معظم 

روؤو�ض  ال�صركات ذات  ب�صكل كبري، مبا فيها  تاأثرت  املا�صية قد  ال�صنوات  خالل 

االأموال الكبرية، وذلك نظرًا لتاأثرها باالأزمة املالية العاملية، حيث ان معظم تلك 

ال�صركات �صوف حتتاج اإىل فرتات طويلة للتخل�ض من التاأثريات ال�صلبية، والبدء 

يف تنفيذ م�صاريعها كما يجب، وهذه االأمور اأثرت ب�صكل كبري على اأداء بور�صة 

اإليه باالإ�صافة  اأ�صباب منها كما ا�صرنا  عمان وعلى امل�صتثمرين بالبور�صة لعدة 

اإىل تعرث مايل لبع�صها االآخر،  وان�صح تلك ال�صركات بعمل درا�صات متخ�ص�صة 

الإعادة هيكلتها واالندماج مبا يتوافق والت�صريعات الناظمة لها. 

حيث كان هناك ن�صاط ملحوظ يف قطاع اال�صتثمار )العقاري، االأ�صهم( والذي  

العاملية،  املالية  االأزمة  قبل  ال�صركات  اأرباح  على  وملحوظ  ايجابي  اأثر  له  كان 

وقد تاأثرنا برتاجع اأداء ال�صوق املايل مثل بقية ال�صركات االأخرى مما انعك�ض على 

البيانات املالية لل�صركة.

لدينا برنامج تاأمني �شحي طموح

اإن �صركتنا تعمل �صمن برنامج  التاأمينات ال�صحية،  اأما بالن�صبة ملجال    

طموح يهدف اإىل توفري اأف�صل اخلدمات الطبية الأو�صع �صرائح املجتمع وباأ�صعار 

امل�صت�صفيات  داخل  يف  االأ�صخا�ض  على  التاأمني  وت�صمل  دوري،  وب�صكل  مدرو�صة 

وخارجها  والتي ت�صمل الفحو�صات املخربية واالأدوية وزيارة الطبيب وغريها.

تر�كم خ�شائرنا يف �لتاأمني �اللز�مي

  ازدادت ن�صبة اخل�صائر الرتاكمية يف اأعمال التاأمني االإلزامي للمركبات 

يتنا�صب مع  التعوي�صات و تغطيات جديدة ب�صكل ال  وذلك نتيجة الرتفاع �صقف 

احللول  ومن  اجلديد،  بالنظام  التعليمات  مبوجب  ال�صادرة  التاأمني  اأق�صاط 

التعوي�صات والتغطيات  اإىل �صقف  العودة  املقرتحة يف ظل االأو�صاع احلالية هو 

الواردة  التاأمني  اأق�صاط  على  االإبقاء  مع  القدمي  النظام  مبوجب  كانت  التي 

بالتعليمات اجلديدة، والتي هي باالأ�صل كان من املفرو�ض اأن يتم تعديلها لتغطية 

التاأمني  هذا  اأعمال  من  التاأمني  �صركات  تكبدتها  التي  القدمي  النظام  خ�صائر 

حافظنا على موقع متقدم يف �سوق التاأمني بف�سل �سيا�ستنا يف تقدمي 

منتجات جديدة وجودة اخلدمات والرتكيز على تطوير الكوادر 
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عماد احلجة - مدير عام ال�سرك��ة املتحدة  للتاأمني

�لنتائج جيدة 

ال�صركة  التاأمني االأردين، متكنت  على الرغم من حدة املناف�صة يف �صوق   

من زيادة اأق�صاط التاأمني خالل عام 2010 حوايل 32٪ وحققت ال�صركة اأرباح 

قبل �صريبة الدخل مببلغ 896.428 دينار خالل 2010 مقابل خ�صارة حوايل  000ر40 دينار 

يف عام 2009 . 

وكانت زيادة االأق�صاط يف التاأمني الطبي حوايل 40٪ ويف تاأمني املركبات حوايل ٪26.5 

بينما انخف�صت اأق�صاط تاأمني املمتلكات بن�صبة 2٪  والبحري بن�صبة ٪13.5 . 

ونظرًا لل�صيا�صة االكتتابية التي تتبعها ال�صركة فقد حققت ال�صركة اأرباح فنية يف 

معظم فروع التاأمني. 

خ�شائر �لتاأمني �اللز�مي

تاأمني املركبات كانت جيدة، حيث  اأعمال  2010 عن  لعام  ال�صركة  نتائج   

املدفوعة  والتعوي�صات  دينار  مليون   8.5 املركبات  تاأمني  اأق�صاط  اجمايل  بلغ 

للمركبات خالل 2010 بلغت حوايل 4.1 مليون دينار وبلغت ن�صبة اخل�صارة لفرع 

تاأمني املركبات ٪68.5. 

ومن اأ�صباب زيادة اأق�صاط تاأمني املركبات الزيادة التي طراأت على تعرفة التاأمني 

االإلزامي خالل 2010 اإال اأننا نتوقع زيادة ن�صبة اخل�صارة للتامني االإلزامي  كون 

زيادة تعرفة االإلزامي �صاحبها زيادة يف حدود م�صوؤوليات �صركات التاأمني. 

نظام التاأمني االإلزامي اجلديد اأعطى احلق ل�صركة التاأمني بزيادة ق�صط التاأمني 

االإلزامي بن�صبة معينة يف حال وجود حوادث على املركبة ومنح خ�صم على ق�صط 

لغاية االآن مل حتل م�صكلة  اأنه  اإال  االإلزامي يف حالة عدم ن�صوء حوادث  التاأمني 

احلوادث  ملعرفة  ال�صري  ودائرة  التاأمني  �صركات  احتاد  بني  االإلكرتوين  الربط 

ال�صابقة على املركبات . 

نعطي �أولوية �ال�شناد للإعادة �لعربية

اأن  تف�صل  زالت  ما  اأنها  اإال  اإعادة كبرية  �صركات  الرغم من وجود  فعلى   

ال�صنوية  اتفاقيات االإعادة  اأجنبي وتكون م�صاركتها ب�صيطة من  تتبع معيد قائد 

ومن خالل خرباتنا ال�صابقة يف التعامل مع �صركات االإعادة العربية فاإنها جميعًا 

حادث.  وقوع  حال  يف  عليها  املرتتبة  امل�صوؤوليات  بت�صديد  وتلتزم  جيد  تعاملها 

ونحن دائمًا نعطي اأولوية يف االإعادة ل�صركات االإعادة العربية.  

وتف�صل  االكتتابية  �صيا�صتها  يف  كثريًا  تتحفظ  العربية  االإعادة  �صركات  اأن  كما 

اأخرى  اإعادة  اأ�صواق  اىل  اللجوء  ي�صطرنا  مما  االأوىل،  الدرجة  من  االأخطار 

اإ�صافة اإىل اأن العمالء يف�صلون التعامل مع �صركة تامني لديها اتفاقيات اإعادة مع 

معيد اأجنبي معروف عامليًا وهذا يعطي �صركة التامني ميزة عن باقي ال�صركات 

املحلية. 

نتاأمل اأن تتخذ �صركات االإعادة العربية موقعًا قياديًا يف جمال اتفاقيات االإعادة 

ال�صنوية، واأن يكون لديها مرونة اأكرث يف قبول االأخطار اختياريًا وقد ي�صاعد ذلك 

حت�صني الت�صنيف االئتماين ل�صركات االإعادة العربية لي�صبح قريبًا من �صركات 

االإعادة العاملية .   

32٪ زيادة الأق�ساط املكتتبة وحققنا ارباح فنية يف معظم فروع 

التاأمني بف�سل �سيا�ستنا الكتتابية املدرو�سة

ت�صمح  ال  احلالية  الظروف  كون  االأطراف  بني  التوازن  من  نوع  يتحقق  بحيث 

باإجراء اأي تعديل على ارتفاع اأق�صاط التاأمني، اأو حترير ال�صوق وحتديد �صقف 

املواطنني  يلزم  القانون  كون  املناف�صة  من  نوع  لتحقيق  االإلزامي  للتاأمني  اأدنى 

بالتاأمني على مركباتهم.

ويف هذا ال�صدد اقرتح حت�صني م�صتوى الوعي التاأميني ون�صر ثقافة التحوط  �صد 

االأخطار،  اأي العمل مع اأطراف العملية التاأمينية مثل )الق�صاء،   وزارة ال�صحة،  

�صد  التاأمينية  اخلدمة  وحت�صني  حت�صني  على  التاأمني(  �صركات  العام،  االأمن 

االحتيال باالإ�صافة اإىل تخ�صي�ض ح�ص�ض درا�صية عن اأهمية التاأمني يف حياة 

االإن�صان، وهذا يتطلب جهد من االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني وهيئة التاأمني 

لعمل حوار مع وزارة الرتبية والتعليم الإدخال ح�ص�ض توعية الأعمال وخدمات 

التاأمني والتوعية ال�صحيــة واملرورية يف كافة مدار�ض اململكة، وال مانع ان ت�صاهم 

�صركات التاأمني بتحمل جزء من الكلفة.

دعوة لتاأ�شي�س �رشكات �إعادة عربية

ولي�ض هناك    تاأمينية كبرية،  العربي حمفظة  الوطن  اأن يف  اليوم  ندرك    

�صركات اإعادة عربية قادرة على تغطيتها، لذا فاإن الوطن العربي ال يزال يت�صع 

الإن�صاء �صركات اإعادة جديدة.

العاملية،  االإعادة  �صركات  و�صراء بني  بيع  اليوم عمليات  ن�صهد  اأخرى،  من جهة 

وال�صبب هو غياب التوازن يف حمافظها، اإ�صافة اإىل اخل�صائر التي تتعر�ض لها يف 

املناطق املهددة بكوارث طبيعية مثل االأعا�صري والزالزل ... الخ، وهذا ما يف�صر 

توجهها نحو منطقتنا التي تعترب اآمنة ن�صبيا من الكوارث الطبيعية، وهذا االإقبال 

باجتاه منطقتنا العربية يعزز �صيطرتها على معظم اأق�صاط االإعادة يف االأ�صواق 

العربية. ولذا القول انه من ال�صروري اأن ن�صجع قيام �صركات اإعادة تاأمني عربية 

جديدة ب�صرط اأن تكون لها ر�صملـة كبرية وقدرات مهنية رفيعة اإ�صافة اإىل احلد 

على  ي�صاعدنا  ال�صركات  هذه  مثل  ووجود  عامليًا،  املقبول  الت�صنيف  من  االأدنى 

االحتفاظ مبقدار اكرب من اأق�صاط االإعادة العربية يف اأ�صواقنا.
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نتبع �شيا�شة �نتقائية للأخطار

  نتائج �صركتنا ت�صري اإىل اأنها اأف�صل ن�صبيًا من نتائج �صنة 2009، لكن ناأمل 

اأن تكون اأف�صل يف ال�صنة القادمة اإن�صاء اهلل.

بالن�صبة للمناف�صة يف �صوق التاأمني االأردين، فهي موجودة وزادت يف 2010 ب�صكل 

للتاأمني البحري يالحظ  التاأمني يف ال�صوق، وبالن�صبة  اأ�صعار  اأثر على  حاد مما 

على  فحافظت  �صركتنا  اأما  التاأمني،  �صوق  يف  االأخريتني  ال�صنتني  يف  انخفا�صه 

اإنتاجها من التاأمني البحري، كما حافظت على ا�صلوبها االنتقائي يف كافة اأ�صناف 

التاأمني ومن �صمنها التاأمني البحري الذي كانت نتائجه جيدة، اإن معظم اأرباح 

هذا العام ح�صب النتائج كانت اأرباحًا فنية تزيد من �صالبة ال�صركة، ومعلوم اأن 

ال�صركة حافظت على اأو�صاع مالية جيدة �صواء على م�صتوى حقوق امل�صاهمني اأو 

ال�صيولة العالية التي تتمتع بها اأو االحتياطيات الفنية التي تزيد من متانتها �صنة 

بعد اأخرى.

بالن�صبة ال�صتثمارات ال�صركة يف �صوق عمان املايل، فهي م�صتقرة مل متار�ض ن�صاطًا 

يذكر يف �صوق عمان املايل يف 2010 وكان قد عولج االنخفا�ض يف حمفظتها من 

اأ�صعار  يف  كبرية  انخفا�صات  يوجد  وال  باأول،  اأواًل  ال�صابقة  ال�صنوات  يف  ال�صهم 

حمفظتها التي الزالت بحوزتها.

منو �أعمالنا يف �لتاأمني �لطبي

االأردين  التاأمني  �صوق  �صهد  فقد  الطبي،  التاأمني  الأعمال  بالن�صبة  اأما    

امللحة،  التاأمينية  لهذه اخلدمة  امل�صتهلك  14٪ على �صوء حاجة  بن�صبة  ارتفاعًا 

اأن ارتفاع  اأي�صا، وال �صك   ٪20 اأن ال نن�صى ارتفاع تعوي�صاته بن�صبة  ولكن يجب 

يف  �صت�صاهم   2010 يف  تطبيقها  يف  ت�صددوا  التي   2008 امل�صت�صفيات  تعرفة 

ارتفاع تلك التعوي�صات، كما تاأثر ال�صوق يف املبالغة يف املطالبات – واأحيانا يف 

التعرفة  طبقت  ل�صركتنا  بالن�صبة  التاأمني،  لبوال�ض  امل�صروع(  )غري  اال�صتغالل 

منذ بداية العام، وتنتهج اال�صلوب االنتقائي اأي�صًا، حقق هذا الفرع بع�ض االأرباح 

اأي�صا وحقق زيادة يف االأق�صاط بن�صبة كبرية عن العام ال�صابق.

ت�رشيعات �اللز�مي بحاجة ملر�جعة

ال�صوق االأردين  للتاأمني االإلزامي فقد حقق خ�صائر تراكمية يف  بالن�صبة    

ونتوقع  املحاكم،  يف  زالت  ال  ق�صاياه  من  وكثريًا  املا�صية،  ال�صنوات  مدار  على 

اأن تزيد خ�صائره عند معظم ال�صركات، وهو بحاجة ملعاجلة جذرية �صواء على 

الداخلي يف  وال�صبط  االإدارة  م�صتوى  اأو  الت�صريعات  م�صتوى  اأو  التعرفة  م�صتوى 

ال�صوق االأردين جمتمعًا، اأما عن تطبيق نظام التاأمني االإلزامي اجلديد، فنتوقع 

اأن يوؤثر �صلبًا يف النتائج وذلك لزيادة �صقوف التعوي�صات، وب�صبب عدم معاجلة 

هذا النظام الأمور عديدة توؤثر �صلبًا على نتائجه، اإذ تعاين �صركات التاأمني من 

�صلبيات عدا التعرفة التي تزيد من حدة اخل�صائر، مثل التقارير الطبية املبالغ 

بها، والتزوير، و�صراء الق�صايا، وعدم حتكمها يف الق�صايا اجلزائية التي توؤ�ص�ض 

قرارات اأحكامها لالأحكام احلقوقية، وتقارير اخلربة، وكذلك يف تعليمات هيئة 

�صوء  على  تعديل  اإىل  بحاجة  التي  النزاعات  حل  تعليمات  راأ�صها  على  التاأمني 

التجارب.

�الإعادة �لعربية تتمتع مب�شد�قية

  فيما يتعلق بتدين ن�صبة ح�ص�ض معيدي التاأمني العرب رمبا يكون ال�صبب 

ال�صركات  اإمكانيات  ب�صبب  العاملي،  لل�صوق  العربية  ال�صركات  ت�صنده  ما  اإىل 

العربية ن�صبة اإىل ال�صركات العاملية اأو �صعف الت�صويق لدى الكثري منها اأو جتارب 

ال�صركات العربية مع بع�صها، رغم اأنني اعتقد اأن العديد منها يتمتع مب�صداقية 

كبرية وتدفع التزاماتها مثلها مثل ال�صركات العاملية ورمبا قبلها احيانًا، لكن ال 

�صك اأن هنالك معيدين تاأمني عامليون بروؤو�ض اأموال �صخمه، وحجم اأعمال كبري، 

وخربات  كبرية  وفنية  مالية  بقدرات  ويتمتعون  جدًا،  كبرية  ا�صتيعابية  وطاقات 

عالية وت�صويقية جتتذب ال�صركات امل�صندة العربية.

حامت حممود ح�سني - نائب رئي�ض جمل�ض الدارة - مدير عام �سرك��ة فيالدلفيا  للتاأمني

- النتائج جيدة واأرباحنا معظمها فنية زادت من ر�سيدال�سركة 

- التاأمني اللزامي بحاجة ملعاجلة جذرية من جانب التعرفة 

والت�شريعات واالدارة
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املهند�ض ماجد �سمريات - املدير العام التنفيذي ل�سركة ال�سرق الو�سط للتاأمني

تد�عيات �ملناف�شة على �ال�شعار

2010 ولالأ�صف انح�صرت هذه  اأوجها عام  ال�صعرية  لقد بلغت املناف�صة    

يف  مقبولة  غري  م�صتويات  و�صلت  ان  اىل  فقط  اال�صعار  تخفي�ض  يف  املناف�صة 

بع�ض انواع التاأمني حيث بداأنا ن�صعر بعزوف بع�ض معيدي التاأمني عن التعامل 

ال�صركات  الكبري من  العدد  بهذا  اال�صتمرار  ان  ال�صبب.  لهذا  املحلي  ال�صوق  مع 

يف �صوق حمدود االق�صاط اذا ما ا�صتثنينا تاأمينات املركبات وال�صحي لن يوؤدي 

يف  اال�صتمرار  من  ال�صركات  متكن  التي  املعقولة  الربحية  الهوام�ض  حتقيق  اىل 

اعمالها. كنا نتمنى دائما« ان تنعك�ض هذه املناف�صة على تقدمي اخلدمة للعمالء 

ولي�ض الت�صابق على تك�صري اال�صعار.

العربية  اال�صواق  على  وانعكا�صها  العاملية  املالية  االزمة  تداعيات  من  بالرغم 

تاأثر  قد  االردين  التاأمني  قطاع  باأن  القول  ميكن  خا�صة  االردين  وال�صوق  عامة 

ب�صكل حمدود بهذه االزمة، وبالنظر اىل الدرا�صة احلديثة ال�صادرة عن ال�صركة 

بواقع 1،1٪ عام  العاملية قد تراجعت  التاأمني فان االق�صاط  ال�صوي�صرية الإعادة 

2009 متاأثرة برتاجع اق�صاط تاأمينات احلياة يف حني اظهرت نتائج �صوق التاأمني 

االردين منوًا بواقع 9٪ عام 2009 ون�صبة منو 12٪ يف عام 2010.

15٪ منو �الأق�شاط وعائد ��شتثماري معقول

  فيما يخ�ض �صركتنا فقد حققنا ن�صبة النمو امل�صتهدفة لعام 2009 ومايزيد 

عن توقعاتنا لعام  2010 بواقع 15٪ يف ظل ا�صتمرار �صيا�صة ال�صركة بعدم الرتكيز 

غري  نوعية  قفزات  ال�صركة  حققت  كما  الطبي.  والتاأمني  املركبات  تاأمينات  على 

خاللها  من  اثبتت  املا�صيني  العامني  خالل  االردين  التاأمني  �صوق  يف  م�صبوقة 

على  بح�صولها   2009 عام  يف  توجتها  والفنية  املالية  الناحية  من  ال�صركة  قدرة 

اعلى ت�صنيف متنحه موؤ�ص�صة �صتاندر اآند بورز ل�صركة تاأمني اردنية، كما ح�صلت 

ال�صركة يف عام 2010 على ت�صنيف ++B من موؤ�ص�صة اي ام ب�صت العاملية وبذلك 

تكون ال�صركة قد و�صلت اىل اعلى مراتب املالءة والقدرة املالية يف ال�صوق املحلي.

اأما بخ�صو�ض الن�صاط اال�صتثماري فال �صك ان ال�صركة كغريها من ال�صركات قد 

تاأثــــرت باأداء ال�صــــوق املالــي اال ان النـــــتيجة النهائية لال�صتثمار خــــــالل عام 

2010 ت�صري اىل حتقيق ربح معقول وال�صبب �صيا�صة ال�صركة احلكيمة بالرتكيز 

على اال�صهم اال�صرتاتيجية واملنتقاه ا�صافة اىل تنوع �صيا�صة اال�صتثمارات لدينا 

بني ا�صتثمارات بال�صوق املالية وارا�صي وا�صتثمارات عقارية.

ً نقدم وثيقة �مل�شاعدة جمانا

والتاأمني  ب�صكل عام  املركبات  تاأمينات  �صيا�صتها فيما يخ�ض  لكل �صركة    

باأ�صلوب  نعمل  للتاأمني  االو�صط  ال�صرق  �صركة  يف  نحن  خا�ض.  ب�صكل  االلزامي 

اواًل قبل حجم االق�صاط. ان الرتكيز  خمتلف وفريق مدرب نرفع �صعار اخلدمة 

املطالبات  ت�صوية  ب�صرعة  تتمثل  املهنية  درجات  باأق�صى  عمالئنا  خدمة  على 

وتقدمي منتجات جديدة تتنا�صب مع احتياجاتهم حيث كنا اول �صركة تقدم وثيقة 

امل�صاعدة على الطريق التي متنح جمانًا ملالك ال�صيارة اخل�صو�صي املوؤمن لدى 

ال�صركة.  ن�صبة تاأمينات املركبات ب�صقيه التكميلي وااللزامي من حمفظة ال�صركة 

ال تتجاوز 25٪ يف حني تعتمد بع�ض ال�صركات املحلية يف عملها على هذا النوع من 

التامني وت�صكل هذه التاأمينات ما يزيد عن 80-90٪ من اجمايل حمفظتها.

تفاقم خ�شائر �اللز�مي

  اما بخ�صو�ض تطبيق نظام التاأمني االلزامي اجلديد فاإن كافة الدرا�صات 

واالح�صائيات ت�صري اىل خ�صارة يف هذا النوع من التاأمني وان االفال�ض بات يدق 

ابواب عدد من �صركات التاأمني نتيجة تطبيق هذا النظام. اعتقد ان اخل�صارة 

�صوف تتفاقم خالل الفرتة القريبة القادمة نتيجة عدم عدالة االق�صاط مقارنة 

الت�صغيلية  والكلف  احلوادث  بعدد  املت�صارع  االرتفاع  اىل  ا�صافة  بامل�صوؤوليات 

والت�صخم وغريها، �صن�صل قريبًا اىل نقطة الالعودة مامل ت�صارع هيئة التاأمني 

اىل حترير االأ�صعار وترك ال�صوق يعمل �صمن اآلية العر�ض والطلب، لقد بات من 

املوؤكد االآن ان املواطن الذي يزداد وعيه التاأميني يومًا بعد يوم بداأ يبحث عن 

م�صتوى خدمة راقية و�صريعة ومل يعد ال�صعر هو املعيار النهائي فقد ح�صلنا على 

عمليات كبرية باأ�صعار اعلى من مناف�صينا يف انواع التاأمني االخرى.

�شعف ر�أ�شمال �رشكات �الإعادة �لعربية

  بخ�صو�ض �صركات االعادة العربية على الرغم من اهميتها والدور اال�صا�صي 

مب�صوؤولياتها  وفاءها  اثبتت  حيث  العربية  التاأمني  �صناعة  دعم  يف  تلعبه  الذي 

تزال  ال�صوقية ال  ان ح�صتها  اإال  املحدد  الوقت  املطالبات يف  بت�صديد  والتزامها 

على  قدرتها  وعدم  ال�صركات  هذه  را�صمال  �صعف  اهمها  ا�صباب  لعدة  متدنية 

تقدمي باقي اخلدمات التي تقدمها ال�صركات العاملية مثل الدعم الفني والتدريب 

قبل  من  ال�صركات  هذه  ت�صنيف  �صعف  اىل  ا�صافة  املوؤمتتة  الت�صعري  وانظمة 

هيئات الت�صنيف العاملية والذي بالكاد ي�صل اىل احلد االدنى املطلوب االآن من 

قبل هيئات اال�صراف والرقابة يف املنطقة العربية. مل يعد يف عامل االعمال االآن 

�صتح�صل على  انها  تامني عربية  اإعادة  �صركة  يعني وجود  للعواطف فال  جمال 

ح�صة �صوقية دون ان تقدم اخلدمة املطلوبة وال�صمانة واملالءة املالية وقدرتها 

ا�صتيعاب  على  قادرة  عربية  اإعادة  �صركة  ون�صتحق  نحتاج  نحن  املناف�صة.  على 

االخطار الكبرية يف ظل تنامي عدد امل�صاريع الكربى يف املنطقة العربية ودول 

اخلليج. لقد بداأنا ن�صاهد االآن هرولة من قبل �صركات االعادة العاملية على فتح 

املتاحة فلماذا ال  اال�صتثمار  العربية لال�صتفادة من فر�ض  املنطقة  لها يف  فروع 

تقوم ال�صركات العربية بت�صويب او�صاعها ومواكبة التطور. ان �صركات االعادة 

العربية مل تلعب يومًا دور املعيد القائد لكنها تكتفي بح�صة مقبولة ك�صركة تابعة 

وهذا ما يعطي االنطباع دائمًا بعدم االعتماد عليها ب�صكل كامل.

حققنا منو بن�سبة 15٪ و�سركتنا تتمتع باأعلى مراتب املالءة 

والقدرة املالية يف ال�سوق املحلي
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التعوي�شات * االأق�شاط

دينار اأرديندينار اأردين

2010الفرع/ ال�صنة
التغري عن 

2009
2009

التغري عن 

2008
2010الفرع/ ال�صنة

التغريعن 

2009

2009
التغريعن 

2008

-20.6%6،532،260-28.3%4،684،069التاأميــــن البحري**-14.9%25،570،630-3.7%24،613،911التاأميــــن البحري*

47.9٪18،587،767-39.6%11،232،149تاأميــــن احلريق***13.2٪3.654،354،414٪56،293،153تاأميــن احلريـق**

11.3٪9.0147،058،192٪160،331،462تاأميــن املركبات****7.8٪17.8150،027،926٪176،714،733تاأميـن املركبات

11.4٪12.891،827،805٪103،572،452   تاأمني االلزامي10.0٪28.794،462،193٪121،561،126   تاأمني االلزامي

11.2٪2.855،230،387٪56،759،010   تاأمني التكميلي4.2٪55،565،733-0.7%55،153،607   تاأمني التكميلي

83.4٪126.0926،168٪2،093،502تاأميــــن االئتمان-20.8%607،708-23.6%464،035تاأميـــــن االئتمان

114.7٪3،566،097-25.4%2،660،586تاأمني احلوادث العامة*****24.8٪5.017،591،231٪18،477،552تاأمني احلوادث العامة***

14.0%2.5176،670،484٪181،001،768جمموع التامينات العامة7.0%11.4248،151،909٪276،563،384جمموع التامينات العامة

15.7%4.719،465،005٪20،371،170تاأميــن احلياة******-2.8%9.134،877،797٪38،038،112تاأميـــــن احلياة

35.0٪20.067،268،027٪80،731،098التاأميــــــن الطبي25.7٪14.582،123،550٪94،026،914التاأميـــــن الطبي

30.1٪16.686،733،032٪101،102،268اجمايل احلياة والطبي15.6٪12.9117،001،347٪132،065،026اجمايل احلياة والطبي

18.8٪7.1263،403،516٪282،104،036االجمالــــي*******9.6٪11.9365،153،256٪408،628،410االجمالــــــي

*     بلغت املبالغ امل�صرتدة بعد دفع التعوي�صات لعام 2010 )26.672.229( دينار مقابل مبلغ 
)25.862.886( دينار عام 2009.

**    مل تدفع ال�صركات تعوي�صات لفرع تامني الطريان عام 2010 

***  ت�صمل تعوي�صات تاأمني احلريق لعام 2010 فرع التاأمني الهند�صي اإ�صافة اىل عدد من 
فروع تاأمينات احلوادث العامة.

مببلغ  امل�صوؤولية  تاأمني   2010 لعام  العامة   احلوادث  تاأمني  اأعمال  تعوي�صات  ت�صمل   ****
)414.087( دينار واأنواع التاأمني االأخرى.

***** بلغت املبالغ املدفوعة يف عام 2010 عن ا�صتحقاق وت�صفية البوال�ض )5.747.424( 
دينار مقارنة مببلغ )6.266.058( دينار عام 2009.

*  ب�صمن اأعمال التاأمني البحري  لعام 2010 هناك تاأمني الطريان مببلغ ) 3.383.043( 
دينار ومتار�صه ) 8 ( �صركات تاأمني.

**  دخلت يف ح�صاب اأعمال تاأمني احلريق لعام 2010 اأعمال فرع التاأمني الهند�صي اإ�صافة 
اىل عدد من فروع تاأمينات احلوادث العامة مثل )تاأمني النقد، �صوء االئتمان، تعوي�ض 

العمال(.

*** ت�صمل اأعمال تاأمني احلوادث العامة لعام 2010 تاأمني امل�صوؤولية مببلغ )6.298.395( 
دينار واأنواع التاأمني االأخرى.

م��������الح��������ظ��������ات

ح�صيلة اأعمال التاأمني يف الأردن لعام 2010

اأق�صاط  التاأمني نحو 409 مليون دينار والتعوي�صات ت�صل اىل 282 مليون
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اأ�ضفنا اىل مكتبة الحتاد

احكام التاأمني ) درا�سة مقارنة ( - الدكتور غازي خالد ابو عرابي – الردن – 2011

يقع الكتاب يف 471 �صفحة وي�صم االحكام العامة للتاأمني من حيث ماهية التاأمني وفن التاأمني باال�صافة اىل مدى م�صروعية عقد التاأمني يف الفقه اال�صالمي 

ومقابل التاأمني »الق�صط« و اداء املوؤمن »عو�ض التاأمني« وامل�صلحة يف التاأمني وانعقاد عقد التاأمني متناواًل خ�صائ�صه واركانه واآثاره، كما يبحث يف انق�صاء 

التاأمني والدعاوى النا�صئة عنه والتاأمني االإلزامي )االإجباري( من امل�صوؤولية املدنية الناجمة عن حوادث ال�صيارات.

التاأمني من احلريق ) درا�سة مقارنة ( - �سمري �سادق عادي- الردن - 2010                                                 

  يقع الكتاب يف 335 �صفحة وي�صم يف ابوابه  مقدمة عن التاأمني من احلريق ن�صاأته وتطوره ب�صكل عام ويف كل من االردن وم�صر ب�صكل خا�ض، كما 

يبحث ماهية التاأمني من احلريق واملبادئ القانونية اخلا�صة بعقد التاأمني من احلريق وموقف الفقه اال�صالمي من هذا النوع من التاأمني .

حما�سبة عقود التاأمني ) الإعرتاف، القيا�ض، الإف�ساح ( - الدكتور احمد حلمي جمعة – الردن – 2010

يقع الكتاب يف 362 �صفحة ويتناول مو�صوع حما�صبة عقود التاأمني وما ت�صهده من تطورات على ال�صاحة الدولية والعاملية واملحلية، كما يبحث يف نطاق 

املحا�صبة لعقود التاأمني واالعرتاف والقيا�ض واالف�صاح وامل�صطلحات اال�صا�صية ملحا�صبة عقود التاأمني. 

الت�سويق اللكرتوين – �سمر توفيق �سربة – الردن – 2010

215 �صفحة ويتناول مفهوم االعمال االلكرتونية وانواعها والتحديات التي تواجهها والفرق بينها وبني التجارة االلكرتونية، كما يبحث  يقع الكتاب يف 

مفاهيم الت�صويق االلكرتوين )ايجابياته و�صلبياته ومتطلباته الفنية( كما يعر�ض مراحل الت�صوق عرباالنرتنت واخلدمات املقدمة للزبائن عرب ال�صبكة 

وخ�صائ�ض وانواع امل�صرتكني عرب االنرتنت.

عقد التاأمني حقيقته وم�سروعيته ) درا�سة مقارنة ( - الدكتور عبد الهادي ال�سيد حممد تقي احلكيم – لبنان - 2010

يقع الكتاب يف 631 �صفحة ويتناول ن�صاأة التاأمني وتطوره عرب التاريخ وتعريف التاأمني يف املعجم العربي ونظام التاأمني، كما يبحث يف تعريف عقد التاأمني 

يف العديد من القوانني الو�صعية العربية ولدى فقهاء ال�صريعة وفقهاء القانون لعقد التاأمني.

احللول البديلة للنزاعات املدنية – القا�سي ب�سري ال�سليبي – الردن-2010

يقع الكتاب يف 309 �صفحة ويتناول تطور فكرة احللول البديلة للنزاعات املدنية، الو�صاطة والقانون ومراحله كما يبحث يف املعايري ال�صلوكية واالخالقية 

يف الو�صاطة وانواع برامج الو�صاطة يف الواليات املتحدة االمريكية. 

التاأمني من امل�سووؤلية يف النظرية والتطبيق – املحامي بهاء بهيج �سكري – الدرن - 2010

 يقع الكتاب يف 582 �صفحة ويتناول التعريف بامل�صوؤولية القانونية من حيث مدلول امل�صوؤولية وتطورها وامل�صوؤولية اجلنائية وامل�صوؤولية التق�صريية، 

كما يبحث يف تعريف التاأمني من امل�صوؤولية يف ما يتعلق مباهية التاأمني من امل�صوؤولية وعقد التاأمني من امل�صوؤولية وخ�صائ�ض عقد التاأمني واملبادئ 

اال�صا�صية للتاأمني، كما ي�صم الكتاب تطبيقات التاأمني من امل�صوؤولية.

ادارة وتوثيق املعلومات الر�سيفية وجوانبها النظرية التطبيقية والعملية 

 الدكتور حممد عودة عليوي ، د. انعام علي ال�سهربلي – الردن

يقع الكتاب يف 211 �صفحة ويتناول نبذة تاريخية عن طرق احلفظ والفهر�صة والت�صنيف واالر�صيف اغرا�صه ومبادئه وطرق الت�صنيف اخلا�صة بامللفات 

وتعريف الفهر�صة والفهر�ض وخطواته وان�صائه وانواعه. 
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باأعمال  القائم  دية  ابو  عودة  ال�صيد  ح�صل 

ال�صرق  �صركة  يف  البحري  دائرة  مدير 

امل�صاركة  �صهادة  على  للتاأمني  االأو�صط 

ACII من معهد التاأمني القانوين يف لندن، 
 Intermediate �صهادة  على  ح�صل  كما 

Marine Certificate من نف�ض املعهد. 
وبهذه املنا�صبة، تتقدم اأ�صرة ن�صرة ر�صالة 

لل�صيد  والتربيكات  التهاين  باأحر  التامني 

عودة ول�صركته وتتمنى له دوام التقدم والنجاح.

عودة ابو دية من �رشكة ال�رشق الأو�صط 

ACII يح�صل على �صهاد

املتحدة  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  قرر 

احلجة  عماد  ال�صيد  تعيني  للتاأمني 

مبن�صب مديرًا عامًا لل�صركة اإعتبارًا من 

تاريخ 2011/1/1 وي�صار اأن ال�صيد عماد 

املحا�صبة  يف  البكالوريو�ض  درجة  يحمل 

يف  وا�صعة  خربة  ولديه  االأعمال  واإدارة 

عامًا  ع�صرين  عن  تزيد  التاأمني  جمال 

حيث تدرج يف العمل و�صغل عدة منا�صب 

كان  االأردنية  التاأمني  �صركات  كربى  يف 

اآخرها من�صب مدير عام املجموعة العربية االأوروبية للتاأمني و�صبق اأن 

�صغل من�صب نائب املدير العام يف �صركة الن�صر العربي للتاأمني.

التهاين  بــاأحــر  التامني  ر�صالة  ن�صرة  اأ�ــصــرة  تتقدم  املنا�صبة،  وبــهــذه 

والتربيكات لل�صيد عماد ول�صركته وتتمنى لهم دوام التقدم والنجاح.

عماد احلجة مديرًا عاماً 

لل�رشكة املتحدة للتاأمني

ت�ضنيف القدرة الئتمانية ل�ضركة التاأمني

   MENA-IR و جملة bbb+الردنية يرتفع اىل 

تختار ال�ضركة الأف�ضل يف الأردن لعام 2010 

  A.M.BEST العاملية  االئتمانية  الت�صنيف  وكالة  ا�صدرت 

بيانًا اعلنت فيه رفع ت�صنيف القدرة االئتمانية ICR  ل�صركة 

التاأمني االردنية اىل )+bbb( »طويلة االمد« واأكدت ت�صنيف 

القدرة املالية لل�صركة FSR  بـ)B++ )GOOD مع نظرة 

م�صتقرة للت�صنيفني يف امل�صتقبل وذلك اعتبارًا من مطلع العام 2011.

يف  تاأمني  �صركة  )اأف�صل  جائزة  على  االأردنية  التاأمني  �صركة  ح�صلت  كما 

 MENA جملة  اقامته  الذي  احلفل  خالل  وذلك   )2010 للعام  االأردن 

Insurance Review مطلع العام اجلاري يف مدينة دبي، وح�صر احلفل 
الذي قدمه االعالمي االقت�صادي ال�صهري ريت�صارد دين اكرث من 150 �صخ�صًا 

من كبار ال�صخ�صيات البارزة يف قطاع التامني يف منطقة ال�صرق االو�صط. 

وقد ا�صادت حمررة املجلة �صوزي نيويرث، باالجنازات التي حققتها ال�صركة 

متميز،  ب�صكل  املخاطر  باإدارة  التزامها  بف�صل  وذلك:  املن�صرم،  العام  يف 

ومتكنها من تعزيز مكانتها وموقعها ك�صركة ملتزمة بتقدمي خدمات تاأمني 

عالية اجلودة يف ال�صوق االأردين الذي يت�صم بتناف�صية حادة. وقد عرب ال�صيد 

عماد عبداخلالق املدير العام لل�صركة عن �صروره الكبري بح�صول ال�صركة 

االقليمي  امل�صتوى  على  والتقدير  االعرتاف   اأن  موؤكدًا  اجلائزة،  هذه  على 

يزيد من عزمنا وا�صرارنا على موا�صلة تقدمي االف�صل لعمالئنا، م�صتعينني 

بخربتنا الطويلة و�صمن ا�صرتاتيجية حمدثة وفق املعايري العاملية«.

التكافل  Ernst & Young ان ت�صل م�صاهمة  التقرير ال�صادر عن �صركة  توقع 

العاملي اىل 12 مليار دوالر امريكي  يف عام 2011 بعد ان و�صل اىل 9،15 مليار دوالر 

يف عام 2010 حمققًا اف�صل ن�صبة منو و�صلت اىل ٪25.

وي�صهد  العامل  �صركة حول   130 يزيد عن  التكافلية مبا  التاأمني  �صركات  ويقدر عدد   

ال�صوق تزايد مت�صارع يف عدد ال�صركات منذ ان�صاء اأول �صركة عام 1979 يف ال�صودان.

ال�صرق  مناطق  يف  رئي�صي  ب�صكل  يرتكز  التكافل  قطاع  ن�صاط  فان  التقرير  ووفق 

ثالثة  اكرب   2009 عام  ت�صدرت  وقد  اآ�صيا   �صرق  وجنوب  افريقيا  و�صمال  االو�صط 

ا�صواق للتاأمني التكافلي يف العامل اململكة العربية ال�صعودية مب�صاهمات تاأمينية بلغت 

3،86 مليار دوالر تليها ماليزيا مب�صاهمة قيمتها 1،15 مليار دوالر واالمارات العربية 

املتحدة بقيمة 640 مليون دوالر ويعترب ال�صودان اكرب االأ�صواق من التاأمني التكافلي 

خارج املناطق امل�صار اليها حيث بلغت قيمة م�صاهمته مبلغ 340 مليون دوالر يف حني 

حققت ا�صواق كل من م�صر وبنجالد�ض وباك�صتان منوًا م�صطردًا يف هذا النوع من 

القيمة  ارتفعت  حيث  متوا�صاًل  منوًا  االأخرى  التكافل  ا�صواق  حققت  فيما  التاأمني، 

االجمالية مل�صاهمات التكافل يف ا�صواق  دول �صبه القارة الهندية مبعدل 85٪  لتكون 

بذلك اال�صرع  منوًا تليها اأ�صواق دول امل�صرق مبعدل منو 40٪ ودول جمل�ض التعاون 

اخلليجي مبعدل 31٪ وجنوب �صرق اآ�صيا مبعدل 29٪ وافريقيا مبعدل ٪26. 

متدنيًا  يزال  ال  العاملي  التاأمني  ال�صواق  التكافلي  التاأمني  اخرتاق  معدل  ان  ويذكر 

التكافل يف منطقة  امل�صاهمات يف قطاع  حيث  تقدر م�صاهمتها  من اجمايل قيمة 

ال�صرق االو�صط و�صمال افريقيا بنحو 5٪ يف مقابل ح�صة التاأمني التقليدي للحياة 

من اجمايل اق�صاط التاأمني على م�صتوى العامل حيث و�صلت اىل 58٪ يف عام 2009

ومن ابرز التحديات التي تواجه ا�صواق التكافل  وفق ما جاء يف التقرير هو املناف�صة 

احلادة بني العدد املتزايد من ال�صركات التي ترغب بالعمل يف جمال التكافل ا�صافة 

اىل التنويع والتخ�ص�ض ومدىالقبول الديني ملفهوم التاأمني. 

بعد ان و�صل اىل 9،15 مليار دولر عام 2010

تقرير E&Y يقدر حجم �صوق التكافل 

العاملي 12 مليار دولر يف 2011
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8% النمو ال�صنوي لقطاع التامني يف الكويت

و12% معدل النمو املقدر لعام 2011

التاأمني بلغت  اأق�صاط  اأن ايرادات  التاأمينات ال�صينية  واإدارة  الرقابة   اأعلنت جلنة 

799.86 مليار يوان )حوايل 119.38 مليار دوالر امريكي( بزيادة ن�صبتها ٪33.6 

بعد  ياأتي  التطور  هذا  ان  اىل  م�صرية   ،2010 عام  من  االول  الن�صف  خالل  وذلك 

التح�صن الذي �صهده قطاع التاأمني والنمو ال�صناعي ال�صيني ال�صريع. وا�صارت اللجنة 

م�صكلة  حلل  مثمرة  نتائج  اىل  اأدت  ال�صوق  نظام  رقابة  لتعزيز  احلكومة  اأعمال  ان 

التناف�ض غري امل�صروع يف �صوق التاأمني �صد احلوادث وبعد ان عملت موؤ�ص�صات التاأمني 

على تعديل هيكل اال�صتثمار لكي 

تخ�ص�ض اال�صول ب�صكل اأف�صل.

ومن جانب اآخر حققت �صركات 

التاأمني  يف ال�صني ارباحًا بلغت 

تاأمني  يف  يــــوان  مــلــيــار   3.96

املمتلكات و2.27 مليار يوان على 

ال�صيارات، يف حني ارتفع �صايف 

للتاأمني على احلياة اىل  االرباح 

التعديل  29.52 مليار يوان بعد 

على هيكل التاأمينات.

33.6% منو قطاع التامني

يف ال�صني ن�صف 2010

ا�صارت م�صادر ادارة التاأمني يف وزارة ال�صناعة والتجارة الكويتية ان معدل منو 

 2003 العامني  بني  املمتدة  الفرتة  يف  �صنويًا   ٪8 بلغ  الكويت  يف  التاأمني  اأق�صاط 

و2009 واأن القطاع �صهد تطورًا ملمو�صًا يف ال�صنوات القليلة املا�صية حيث ارتفع 

2009 اىل  2003 لي�صل عام  110 مليون دينار عام  التاأمني من  اق�صاط  اجمايل 

�صركات  اأو�صاع  عن  درا�صة  اعداد  اىل  الوزارة  وت�صعى  كويتي،  دينار  مليون   171

مدى  على  الوقوف  بهدف  واالجنبية  العربية  ال�صركات  وفروع  الوطنية  التاأمني 

امكانية ف�صل ن�صاط التاأمينات العامة وتاأمينات احلياة تنفيذًا ملعايري اال�صراف 

والرقابة ال�صادرة من االحتاد الدويل مل�صريف ومراقبي  التاأمني علمًا باأن تاأمينات 

التاأمني  �صركات  عدد  ان  وي�صار  الكويت  يف  التاأمني  �صوق  من   ٪25 متثل  احلياة 

التكافلي بلغ 12 �صركة حققت اق�صاطًا اجمالية بقيمة 30 مليون دينار بن�صبة ٪17 

من اجمايل ال�صوق املحلية عام 2010.

ومن جانب اآخر توقعت م�صادر احتاد �صركات التامني يف الكويت ان ي�صل معدل 

اخلطة  بف�صل  وذلك   ٪  12 و   10 بني  ترتاوح  ن�صبة  اىل   2011 عام  خالل  النمو 

التقليدية  التامني  �صركات  ان  امل�صدر  وا�صار  القادمة  �صنوات  لالربع  التنموية 

متكنت من حتقيق ارباح ونتائج مالية ايجابية، علمًا اأن عدد �صركات التاأمني يف 

ال�صوق الكويتي يبلغ 27 �صركة.

نحو 300 مليار دولر اخل�ضائر املحتملة لزلزل اليابان والكلفة املتوقعة 

على �ضركات التاأمني نحو 35 مليار دولر

 قدر اقت�صاديون ان  خ�صائر اليابان ثالث اأكرب اقت�صاد يف العامل قد ت�صل اىل 300 

مليار دوالر بعد الزلزال الذي �صربها وخلف دمارًا وا�صعًا يف �صمال �صرقي البالد وقد 

فاقم من اأعباء الكارثة احتمال حدوث ت�صرب ا�صعاعي من حمطة فوكو�صيما النووية 

الزالزل.  ب�صدة جراء  ت�صررت  التي  العا�صمة طوكيو  �صمال  الواقعة  الكهرباء  لتوليد 

ووفقًا لهذه التقديرات فاإن هذه اخل�صائر متثل خ�صائر التاأمني على املمتلكات العقارية 

يف املقاطعات اليابانية االكرث ت�صررًا بهذه الكارثة فيما قدرت اخل�صائر االقت�صادية 

للكارثة التي ك�صفتها احدى اكرب �صركتي تاأمني يف اليابان باأنها قد تتجاوز 100 مليار 

 )AIR World Wide( دوالر. وك�صفت املوؤ�ص�صة االمريكية لر�صد املخاطر  

 34.6 التاأمني بحوايل  التي يغطيها  الفردية  املمتلكات  لقيمة  اخل�صائر يف  تقديرها 

التي  العامل  م�صتوى  على  الكوارث  خ�صائر  اجمايل  الرقم  هذا  ويــوازي  دوالر  مليار 

تكبدتها �صناعة التاأمني 

 ،2010 عام  يف  العاملية 

ـــدفـــع اال�ـــصـــعـــار  ممــــا ي

�ــصــوق  يف  لــــالرتــــفــــاع 

التاأمني علمًا ان االرقام 

ك�صف  التي  التقديرية 

باالعتبار  تاأخذ  ال  عنها 

خلفتها  التي  اال�ــصــرار 

البحري  املـــد  مــوجــات 

عقب  ـــامـــي(  ـــون ـــص ـــ� )ت

الزالزل .

ومن جانبها اأعلنت »�صوي�ض ري« ال�صوي�صرية العادة التاأمني ان كلفة الكوارث الب�صرية 

كرثة  ب�صبب  دوالر  مليار   218 لتبلغ   2010 عام  يف  مرات  ثالث  ارتفعت  الطبيعية  او 

الهزات االر�صية التي وقعت يف عدة مناطق يف العامل.

وقد ترفع هذه الهزات التكلفة يف عام 2011 ب�صبب زلزايل اليابان ونيوزيلندا وقد بلغ 

اجمايل خ�صائر العام املا�صي 218 مليار دوالر )154.4 مليار يورو( مقابل 86 مليارًا 

فقط يف عام 2009 وفق ما اأكدته ثاين اأكرب �صركة تاأمني عاملية.

وك�صفت درا�صة »�صيغما« ال�صنوية ل�صوي�ض ري اأن الكوارث اأدت يف عام 2010 اىل مقتل 

304 االف �صخ�ض وهي اأعلى ح�صيلة منذ 1976 وكانت الهزات االر�صية ال�صبب يف 

�صقوط غالبية ال�صحايا والهزة االر�صية االكرث فتكًا كانت تلك التي وقعت يف هايتي يف 

كانون الثاين 2010 وق�صى فيها على 222 الف �صخ�ض.

كانت   ،2010 �صباط يف  ت�صيلي يف  التي �صربت  الهزة  فاإن  التكاليف،  اما على �صعيد 

االعلى كلفة على �صركات التاأمني وبلغت 8 مليارات دوالر يليها زلزال نيوزيلندا الذي 

ادى اىل ا�صرار غطتها تاأمينات بـ4.5 مليار دوالر وت�صببت العوا�صف يف خ�صائر بقيمة 

20.1 مليار دوالر يف حني ان 13 زلزااًل كلفت �صركات التاأمني نحو 12.9 مليار دوالر.

ال�صركة  وقدرت  الكلفة،  زيادة  يف  اي�صًا  الزالزل  ت�صهم  ان   2011 العام  يف  ويتوقع 

ال�صوي�صرية كلفتها اخلا�صة بزلزال اليابان حوايل 1.2 مليار دوالر.

اما �صركة لويدز يف لندن فقد اعلنت انها �صتتحمل تكلفة قدرها 38 مليار  دوالر ب�صبب 

 2011 اجلاري  العام  من  االول  الربع  خالل  العاملية  والكوارث  والفي�صانات  الــزالزل 

ب�صمنها اخل�صائر املتوقعة عن زلزال اليابان والتي ت�صل اىل مبلغ 1،95 مليار دوالر. 

وتوقعت ان توؤدي تعوي�صات الكوارث اىل ارتفاع ملحوظ يف ا�صعار التاأمني هذا العام.
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ك�صف رئي�ض االحتاد امل�صري للتاأمني 

ال�صيد عبد الروؤوف قطب اأن خ�صائر 

تتجاوز  قد  يناير   25 ثورة  اأحداث 

املليار جنيه  و�صيتم حتديد امكانية 

ل�صروط  وفقًا  اخل�صائر  خ�صوع 

م�صتوفاة  كانت  اذا  وفيما  الوثيقة، 

لل�صروط ام غري م�صتوفاة.

وكان االحتاد امل�صري للتاأمني وهيئة 

لبحث  مو�صعًا  اجتماعًا  عقدو  قد  تعمل يف م�صر  �صركة   28 وم�صوؤولو  املالية  الرقابة 

موقف تغطيات ال�صغب واال�صطرابات االأهلية والعمالية والتي حدثت ب�صبب االحداث 

املوؤمنة  للمن�صاآت  م�صتحقة  تعوي�صات  من  عنها  ين�صاأ  قد  وما  م�صر.  يف  وقعت  التي 

امل�صرية  التاأمني  �صركات  توفرها  تاأمينية  تغطيات  هناك  حيث  االأخطار  هذه  �صد 

توفريها  يتم  والتي  واالرهاب  والعمالية  االأهلية  واال�صطرابات  ال�صغب  خماطر  �صد 

والهند�صي  احلريق  تاأمني  وثائق  من  لعدد  ا�صايف  تاأمني  ق�صط  مقابل  خا�ض  مبلحق 

كل  ت�صدرها  التاأمينية  الربامج  هذه  واأن  ال�صطو  �صد  التاأمني  ووثائق  وال�صيارات 

تخ�صع  كما  �صركة.  لكل  االكتتابية  للروؤية  وفقًا  خمتلفة  ب�صروط  التامني  �صركات 

عمليات �صرف التعوي�صات ل�صروط وقواعد و�صوابط حمددة، وذلك يف �صوء وجود 

مناف�صة بني �صركات التاأمني التي ت�صدر هذه الربامج والتغطيات ويتم اعادة التاأمني 

لهذه الوثائق لدى معيدي التاأمني باخلارج. وقد وجهت الدعوة اىل كل من لديه هذه 

التغطية التاأمينية بالفعل وحلقت به خ�صائر ب�صبب االحداث بتقدمي كافة امل�صتندات 

الدالة على خ�صارته اىل �صركات التاأمني لدرا�صة وحتديد قيمة اخل�صائر وما ي�صتحق 

من تعوي�صات.

وي�صار اىل ان حجم اق�صاط التاأمني يف ال�صوق امل�صرية قد بلغ 9،277 مليار جنيه عام 

2009 وت�صل ح�صة �صركات تاأمني القطاع العام  2010 مبعدل منو 13،3٪ عن عام 

اىل 25.5٪ من اجمايل االق�صاط ون�صيب القطاع اخلا�ض 74،5٪ وي�صتحوذ التاأمني 

التكافلي من اجمايل اعمال التاأمني على ن�صبة ال تتجاوز 5٪ مبعدل 400 مليون جنيه 

مــ�صري )73 مليونا و554 األف دوالر اأمريكي( ح�صب اإح�صائيات عام 2009

وي�صل عدد �صركات التاأمني التكافلي العاملة يف م�صر اىل 9 �صركات كانت اأولها بيت 

التاأمني امل�صري ال�صعودي )تاأمني على املمتلكات( التي اأن�صئت عام 2002، بينما �صهدت 

الفرتة ما بني منت�صف عام 2008 وحتى وقتنا احلايل دخول 8 �صركات ما بني تاأمني 

ممتلكات واأخرى تاأمني على االأ�صخا�ض والتي يطلق عليها يف م�صر تاأمني عائلي، علمًا 

باأن ن�صبة روؤو�ض االأموال اخلليجية يف هذه ال�صركات ال تقل عن 50 يف املائة.

وتكافلي(  )تقليدي  عام  بوجه  املمتلكات  على  التاأمني  اأق�صاط  اإجمايل  ارتفع  وقد 

ال�صوق امل�صرية اىل نحو مليارين و644 مليون جنيه م�صري )480 مليون دوالر  يف 

125 مليون جنيه )23 مليون  التكافلي على املمتلكات  التاأمني  اأمريكي( كان ن�صيب 

اأن كان مليارا و174 مليون جنيه )213 مليون دوالر  2009 بعد  دوالر اأمريكي( عام 

اأمريكي( بن�صيب 19 مليون جنيه )3.4 مليون دوالر اأمريكي( ل�صالح التكافلي عام 

2008 اأي بن�صبة منو للتاأمني التكافلي بلغت 380 يف املائة خالل عام واحد فقط.

ويف اطار تنظيم وتطوير �صناعة التامني امل�صرية تقوم الهيئة العامة للرقابة املالية 

يف م�صر على اعداد ثالثة م�صاريع قوانني لتنظيم قطاع التاأمني وم�صاعدة �صركات 

قطاع  م�صاهمة  ان  ال�صوق.ويذكر  حجم  توا�صع  ظل  يف  وجودها  تعزيز  على  التاأمني 

من  الفرد  وح�صة  االجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪1،2 نحو  حاليًا  م�صر  يف  التاأمني 

اجمايل التاأمني نحو 15 دوالر للفرد وان حوايل 1،5 مليون م�صري فقط من بني 80 

مليونًا لديهم تاأمني على احلياة.

نحو 1،2 ملي�ر جنيه حجم اخل�س�ئر املتوقعة

ل�سرك�ت الت�أمني امل�سرية من احداث ثورة ين�ير

ملجموعة  تابعة  �صركة  وهي  املحدودة  للتاأمني  زيورخ  �صركة  عن  م�صادر  ك�صفت 

زيورخ للخدمات املالية )زيورخ(انها وقعت اتفاقية لال�صتحواذ على 99.98٪ من 

اال�صهم يف �صركة ال�صمان اللبنانية وانهاء االجراءات بعد احل�صول على املوافقات 

الالزمة من اجلهات املعنية ويذكر ان �صركة زيورخ لها عمليات يف دولة االمارات 

العربية املتحدة، الكويت، وعمان، ولبنان.

اما �صركة ال�صمان اللبنانية فقد تاأ�ص�صت عام 1951 وتقدم خدمات التاأمني العام 

لالفراد وال�صركات يف االمارات، الكويت، عمان ولبنان. كما توفر ال�صركة خدمات 

التاأمني على احلياة الفردية واجلماعية للعمالء يف لبنان وقد بلغ اجمايل اأق�صاط 

بينما   ،  2009 نهاية عام  امريكي يف  مليون دوالر   49.1 لل�صركة  املكتتبة  التاأمني 

بلغ �صايف االرباح بعد خ�صم ال�صريبة 5.1 مليون دوالر امريكي، وتعترب ال�صفقة 

تواجدها  واكمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  للتو�صع  هامة  خطوة  زيورخ  ل�صركة 

ك�صركة تاأمني عام يف كل من البحرين ومركز دبي املايل العاملي كما �صيتيح اجلمع 

بني االطالع العميق ل�صركة ال�صمان اللبنانية للمنطقة وخربة زيورخ العاملية خا�صة 

وان جمموعة زيورخ للخدمات املالية )زيورخ( �صركة تقدم خدمات مالية وتاأمني 

واوروبا  ال�صمالية  امريكا  يف  واملكاتب  الفرعية  ال�صركات  من  عاملية  �صبكة  ولها 

اال�صواق  من  وغريها  الالتينية  وامريكا  ا�صرتاليا  اآ�صيا،  منطقة  اىل  باال�صافة 

�صوي�صرا وهي  زيورخ،  الرئي�ض يف  ويقع مقرها   1872 املجموعة يف عام  ،تاأ�ص�صت 

توظف حوايل 60000  �صخ�ض خلدمة عمالئها يف اأكرث من 170 دولة. 

زيورخ توقع اتفاق لال�صتحواذ

على �رشكة ال�صمان اللبنانية

العربي  ال�صرق  ل�صركة  العادية  غري  العامة  الهيئة  اأقرت 

للتاأمني زيادة راأ�صمال ال�صركة من 15 مليون �صهم /دينار 

ر�صملة  طريق  عن  وذلك  �صهم/دينار  مليون   17.5 اىل 

امل�صاهمني  على  وتوزيعها  االرباح  من  دينار  مليون   2.5

كاأ�صهم منحة جمانية بن�صبة 16.66٪ من راأ�ض املال.

التي  واملنتظمة  الكبرية  النمو  معدالت  اىل  الزيادة  هذه  ومربرات  اأهمية  وتاأتي 

امل�صتقبلية  واخلطط  الراأ�صمالية  القاعدة  تقوية  اىل  اإ�صافة  ال�صركة،  ت�صهدها 

لل�صركة والتي تتطلع نحو التو�صع.

لت�صل  املتحققة  االق�صاط  يف  منوًا   2010 لعام  لل�صركة  املالية  البيانات  واأظهرت 

كما   ٪20 ن�صبتها  وبزيادة  دينار  مليون   44.6 مع  مقارنة  دينار  مليون   53.2 اىل 

ارتفع اجمايل املوجودات اىل 51.5 مليون دينار مقارنة مع 41 مليون دينار وبن�صبة 

زيادة بلغت 24٪ وزادت حقوق امل�صاهمني من 16.9 مليون دينار اىل 19.95 مليون 

دينار.

كما حققت ال�صركة ربحًا ت�صغيليًا بلغ 4 مليون دينار مقارنة مع 3.1 مليون دينار 

وبن�صبة منو بلغت 26٪. كما �صهدت ال�صركة منوًا كبريًا يف اأعمالها التاأمينية �صواء 

يف عقود التاأمني الطبي وعدد وثائق التاأمني اجلماعي والفردي ا�صافة اىل الزيادة 

الكبرية يف عدد ح�صابات ال�صركة والوثائق امل�صدرة.

للقدرة  املميز  التفاعلي  ت�صنيفها  تطوير  من  ال�صركة  متكنت  اآخر  جانب  ومن 

املالية من قبل وكالة AM.BEST وهي اأقدم واعرق وكالة ت�صنيف ل�صركات 

التاأمني يف العامل حيث رفع اىل B++ GOOD مبنظور م�صتقر وهذا يعك�ض 

حر�ض ال�صركة باأن تبقى االكرث تنوعًا وجناحًا يف ال�صوق املحلية واالقليمية.

ال�رشق العربي للتاأمني ترفع

راأ�صمالها اىل 17.5 مليون دينار
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ارباح  �سايف   )IGI( العامة  للتاأمينات  العاملية  ال�صركة  حققت 

و�صلت اىل 17.2 مليون دوالر يف عام 2010 وبن�صبة زيادة ٪89.69 

مقارنة مع 9 ماليني دوالر لعام 2009وبلغ �صايف االرباح الفنية مبلغ 

دوالر  بـ13.35مليون  مقارنة   ٪67.7 وبزيادة  دوالر  مليون   22.4

لعام 2009 وي�صري �صايف الربح االكتتابي اىل اأن االرباح الفنية ت�صكل 22.92٪ من 

اجمايل االق�صاط املكت�صبة لهذه الفرتة مقارنة بـ  13.73٪ لعام 2009.

وك�صف ال�صيد وا�صف اجلب�صه – نائب رئي�ض جمل�ض االدارة والرئي�ض التنفيذي لـ

)IGI( – اأن ال�صركة ا�صتطاعت ان حتقق  ن�صبة منو يف حجم االق�صاط بالرغم 

2010 يف معظم قطاعات العمل  من الظروف التجارية ال�صعبة التي �صادت عام 

اأن  حيث  ال�صليمة  االكتتاب  معايري  تطبيق  يف  اجلهود  بذل  �صتوا�صل  ال�صركة  واأن 

املعدل التجمعي )Combined Ratio( و�صل اىل 92.52 ٪ معتربًا ذلك موؤ�صر 

على قوة �صيا�صة االإكتتاب لدى ال�صركة.

ومن اأبرز املوؤ�صرات التي حققتها ال�صركة عام 2010 اأن اجمايل اق�صاط االكتتاب 

ايرادات  وبلغت    ٪17.32 مقدارها  بزيادة  دوالر  مليون   179.33 اىل  و�صل 

اال�صتثمارات مبلغ 9.88 مليون دوالر وبزيادة 36.4٪ مقارنة مع 7.24 مليون دوالر 

 456.6 7.1٪ مقارنة مع  488.9 مليون دوالر وبزيادة  وو�صل اجمايل املوجودات 

 187.8 ، كما ارتفعت حقوق امل�صاهمني لت�صبح   2009 مليون دوالر يف نهاية عام 

مليون دوالر وبزيادة 9.6٪ مقارنة  171.3 مليون دوالر.

ولها   )DIFC( الدويل  املايل  دبي  مركز  يف  م�صجلة   )IGI( �صركة  ان  ويذكر 

مملوكة  تابعة  فرعية  �صركة  ولها  وماليزيا  واالردن  برمودا  يف  واأعمال  تواجد 

بالكامل لل�صركة يف بريطانيا ومتلك املجموعة فروعًا اي�صًا يف  ماليزيا وامل�صجلة 

ك�صركة اعادة تاأمني درجة اأوىل يف اخلارج.

وتكتتب جمموعة IGI يف ا�صتثمارات وحمافظ يف كل انحاء العامل يف فروع الطاقة 

واملمتلكات والتاأمني البحري والهند�صي واحلوادث واملوؤ�ص�صات املالية وتقدمي خدمات 

اعادة التاأمني غري الن�صبي وترتكز اأعمالها يف اال�صواق االفريقية- اال�صيوية.

التي  املائية  للممرات  النطاق اجلغرايف  البحري يف لندن  التاأمني  و�صعت �صركات 

اخلطوة  هذه  تزيد   ان  ويتوقع  ال�صوماليني  القرا�صنة  خلطر  عر�صة  تعتربها 

خطر  يتزايد  فيما  ال�صفن  على  التاأمني  اأ�صعار  اىل  ي�صاف  الذي  اخلطر  ارتفاع 

من  بالرغم  عدن  وخليج  الهندي  املحيط  يف  التجارية  ال�صفن  وخطف  القرا�صنة 

اجلهود املبذولة للحد من هذه الظاهرة حيث امتدت الهجمات جنوبًا حتى تنزانيا 

ومدغ�صقر و�صرقًا حتى قرب �صواحل الهند.

�صوق  من  وممثلني  لويدز  من  اع�صاء  ت�صم  التي  امل�صرتكة  احلرب  جلنة  وكانت 

�صركات التاأمني يف لندن قد ا�صافت خليج ُعمان ومنطقة اأو�صع يف املحيط الهندي 

اىل قائمة املناطق التي تعتربها �صديدة اخلطورة على ال�صفن التجارية واملعر�صة 

للحرب والهجمات واالرهاب واملخاطر ذات ال�صلة.

وذكر حمللون ان �صناعة ال�صحن البحري تواجه تكاليف متزايدة حيث اأ�صار خبري 

تتقا�صى  اأن  الطبيعي  ومن  يتزايد  اخلطف  حوادث  عدد  ان  املخاطر  حتليل  يف 

�صركات التاأمني مبالغ ا�صافية كي ميكنها ان تتحمل ماليًا زيادة تكاليف مطالبات 

التاأمني ويتوقع ان ترتفع تكاليف التاأمني ب�صبب القر�صنة مبا يعك�ض هذا اخلطر 

الفعلي يف منطقة اأكرب.

قد  القر�صنة  جراء  العامل  يتحملها  التي  االجمالية  اخل�صائر  فاإن  بالذكر  وجديرًا 

قدرتها املنظمة االمريكية ONE EARTH FUTURE بني 7 و12 مليار دوالر 

اأمريكي وتعك�ض هذه اخل�صائر اأق�صاط التاأمني التي تدفعها �صركات املالحة للح�صول 

على عقود تاأمني �صد القر�صنة، ا�صافة اىل الفدية التي تدفع للقرا�صنة واجراءات 

التي  اال�صافية  والتكلفة  بواخرها،  حلماية  املالحة  �صركات  تتخذها  التي  االمن 

تتحملها ال�صركات بفعل تغيري م�صار ال�صفن جتنبًا للوقوع يف �صباك القرا�صنة.

7-12 مليار دولر اخل�صائر العاملية املقدرة  

للقر�صنة و�رشكات التاأمني تو�صع منطقة اخلطر

17.2 مليون دولر ارباح ال�رشكة العاملية 

للتاأمينات العامة )IGI( عام 2010

ي�صري التقرير ال�صنوي عن اأعمال التاأمني يف �صوريا لعام 2010 ان  اجمايل اق�صاط 

التاأمني لل�صوق و�صل اىل نحو ن�صف مليار دوالر وبح�صب التقرير فاإن عام 2010 �صمي 

لت�صل  ارتفاعًا  ال�صحي  التاأمني  م�صروع  انطالق  �صهد  حيث  ال�صحي  التاأمني  بعام 

للعاملني يف الدولة و�صمول املتقاعدين فيه وقد �صجلت اق�صاط التاأمني ال�صحي اىل 

نحو 3،5  مليار لرية �صورية حمققة ن�صبة منو 424٪ مقارنة مع عام 2009 وبن�صبة 

التاأمني  ادارة  �صركات  عدد  باأن  علمًا  ال�صوق  اق�صاط  اجمايل  من   ٪18 م�صاهمة 

التاأمني  املوؤمنني حتت مظلة  وعدد  �صركات   6 اىل  لي�صل  ارتفع   )TPA( ال�صحي

ال�صحي و�صل اىل نحو 484 الف �صخ�ض، ويذكر ان عدد �صركات التاأمني يف �صوريا 

قد و�صل اىل 13 �صركة اىل جانب �صركة واحدة متار�ض اعمال  اعادة التاأمني.

ومن جانب اآخر حقق فرع التاأمني االلزامي على ال�صيارات لل�صوق  مبلغ 6،5 مليارات 

ال�صامل  التاأمني  اق�صاط  اجمايل  و�صل  حني  يف   ٪7 بلغ  ارتفاع  مبعدل  �صورية  لرية 

لل�صيارات مبلغ 3،7 مليارات لرية م�صجاًل منو بن�صبة ٪45،67.

بن�صبة منو %31،5 

اق�صاط التاأمني يف �صوريا ترتفع اىل 

ن�صف مليار دولر عام 2010

�صهد التاأمني التكافلي اال�صالمي يف قطرمنوًا ملحوظًا خالل ال�صنوات القليلة املا�صية 

واحتل موقعًاُ متقدمًا ومناف�صًا قويًا للتاأمني التقليدي.

مع   1964 عام  يف  ن�صاطها  بداأت  التي  التجارية   التاأمني  �صركات  ت�صتحوذ  وبينما 

تاأ�صي�ض �صركة  قطر للتاأمني على احل�صة االكرب من ال�صوق القطرية والتي تبلغ نحو 

اال�صتحواذ  من  فقط  اأعوام  خالل3  جنحت  اال�صالمية  التامني  �صركات  فاإن   ،٪80

على نحو 20٪ من اعمال القطاع.

ويحظى التاأمني اال�صالمي بفر�ض منو واعدة يف ال�صوق املحلية ومن املنتظر دخول 

من  ال�صوق  ملا متلكه هذه  القطرية  ال�صوق  اىل  كثرية  دولية  تاأمني  و�صركات  هيئات 

عنا�صر جذب خ�صو�صًا بالن�صبة لن�صاط التاأمني.

الطلب  تزايد  ال�صوق  وي�صهد 

التاأمينية  ــجــات  ــت املــن ــى  عــل

اال�صالمية، خا�صة فيما يتعلق 

ما  او  ال�صخ�صية  بالتاأمينات 

ي�صمى بالتكافل العائلي.

منو ملحوظ للت�أمني التك�فلي يف قطر






