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مع حتيات
اأ�شرة التحرير

امل�شرية الواعدة لالحتاد االأردين ل�شركات التاأمني يف جمال االعداد املهني للكوادر 
ون�صر ثقافة التاأمني نر�صدها من خالل الن�صاط التدريبي املتوا�صل الذي يقوم 
ونوعية  وتنوع  الربامج  عدد  حيث  من  النجاح  لها  �صجل  ومببادرات  االحتاد  به 
االحتاد  اأك�صبت  ال�صمات  هذه  التدريب,  واأ�صلوب  واملنهجية  موا�صيعها 
التاأهيلية  ومب�صتوياتها  يعقدها  التي  الفعاليات  لكافة  والتفرد  التميز  �صفة 

واملتخ�ص�صة واملتقدمة.

منها  نر�صد  كثرية  �صواهد  االجنازات  هذه  على  بها  ن�صتدل  التي  املواطن  من 
ثالثة, اأفردت لها �صفحات خا�صة يف عددنا هذا, كل منها �صجل ميزة وقيمة 
الذي ينظمه االحتاد يف  الدويل  للموؤمتر  الثالثة  الدورة  تدريبية م�صافة, فجديد 
االحتاد  هو  تنظيمه  يف  دويل  �صريك  بدخول  التعاون  م�صتوى  كان  العقبة  مدينة 
ما  لكل  املوؤمتر  يف  امل�صارك  احل�صور  وتعرف   )IUMI( البحري  للتاأمني  الدويل 
ا�صتجد يف البيئة القانونية وال�صروط املعهدية وانعكا�صاتها على اأعمال التاأمني 
التاأمني  يف  التاأهيلي  الربنامج  به  حظي  الذي  اال�صتثنائي  التميز  اأما  البحري. 
وتطبيقاته الذي انعقد للمرة الثالثة بتعاون مثمر ما بني االحتاد ونقابة املحامني 
والفنية  القانونية  التاأمني  ملفاهيم  ال�صاملة  موا�صيعه  يف  كان  فقد  االأردنيني 
والت�صويقية التي ا�صتقطبت م�صاركات ملا يزيد عن مائة وخم�صني من االأ�صاتذة 
االحتاد  نظم  التميز  م�صتوى  وبنف�س  التاأمني.  وكوادر  وامل�صت�صارين  املحامني 
اقبااًل  و�صهد  احلريق  تاأمني  يف  الفنية  االأ�ص�س  تناول  الذي  التدريبي  الربنامج 
وانفرد  والعربية,  االأردنية  الكوادر  �صبعني من  وا�صتقطاب نحو  امل�صاركة  على 
من  والتطبيقي  العلمي  اجلانبني  بربط  التدريب  واأ�صلوب  منهجية  يف  الربنامج 
للقيام  ميدانيًا  امل�صاهدة  للم�صاركني  اأتاحت  وزيارات  درا�صية  حلقات  خالل 

بكافة االجراءات التي تقت�صيها اأعمال تاأمني احلريق.

التي  االأو�صاط  كافة  من  واال�صادة  االيجابية  االأ�صداء  االجنازات  هذه  يعزز  ما 
�صاركت يف ح�صور هذه الفعاليات واملوؤ�ص�صات العربية والدولية التي �صاهمت 
مع االحتاد لال�صرتاك يف تنظيمها, ناهيك عن الدعم من الو�صط االعالمي االأردين 

والعربي الذي كان له دورًا بارزًا يف تغطية هذه الفعاليات.

من  الريادي  امل�صتوى  وبهذا  التدريبي  ن�صاطه  مبعطيات  االحتاد  اكت�صب  لقد 
املهنية موقعًا متقدمًا على امل�صتوى الوطني, معززًا بذلك من دور االأردن ليكون 

نقطة االلتقاء الثقايف على امل�صتويني العربي والدويل.
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يعترب مبداأ احللول )Principle of Subrogation( من املبادئ االأ�صا�صية 
التعوي�ض  مبداأ  مع  وثيقة  برابطة  ويرتبط  االأموال  على  التاأمني  عقود  يف 
)Principle of Indemnity(. فالقاعدة يف مبداأ التعوي�ض، هي اأن يعاد 
املوؤمن له بعد وقوع احلادث املوؤمن منه اإلى نف�ض مركزه املايل الذي كان عليه 
قبل وقوعه ال اأكرث وال اأقل. لذلك يقت�صي يف تطبيق هذا املبداأ اأن  يجرد املوؤمن 
له، بعد ا�صتالمه التعوي�ض من املوؤمن، من جميع حقوقه جتاه امل�صوؤول عن وقوع 
احلادث الذي كان ال�صبب يف اخل�صارة املعو�ض عنها، فتنتقل تلك احلقوق بحكم 
مايل  مبركز  �صيجعله  احلقوق  بتلك  له  املوؤمن  انتفاع  الأن  املوؤمن،  اإلى  القانون 
اأف�صل من املركز املايل الذي كان عليه قبل وقوع  احلادث، لتمكنه من  احل�صول 
املوؤمن،  من  التاأمني  عقد  مبوجب  االأول  خ�صارته،  عن  م�صاعف  تعوي�ض  على 
الثالث  ال�صخ�ض  من  التق�صريية،  للم�صوؤولية  العامة  القواعد  مبقت�صى  والثاين 

امل�صوؤول عن  وقوع احلادث. 
وكقاعدة عامة، اإن حق حلول املوؤمن حمل املوؤمن له يف مواجهة امل�صوؤول عن  وقوع 
احلادث، ال يتقرر اإال مبوجب ن�ض يف القانون، لذلك جند اأن جميع الت�صريعات 
املتعلقة بعقود التاأمني على االأموال  قد اأر�صت  االأ�صا�ض القانوين لهذا املبداأ. ففي 
التاأمني البحري، تناولته املادة )364( من قانون التجارة البحرية االأردين التي 
ن�صت على اأنه  )اإذا لزم املوؤمن بالدفع عن هلك اأو �شرر تقع تبعتهما على 
�شخ�ص ثالث فله اأن ميار�ص حقوق املوؤمن له الذي عو�شه واأن يرفع دعاويه(، 
 1906 ل�صنة  االإجنليزي  البحري  التاأمني  قانون  من   )79( املادة  تناولته  كما 
واملادة )361( من  امل�صري  البحرية  التجارة  قانون  املادة )371( من  وكذلك 
القانون اللبناين واملادة )361( من القانون ال�صوري واملادة )364( من القانون 
الليبي واملادة )299( من القانون الكويتي واملادة )264( من القانون القطري 

واملادة )265( من القانون البحريني واملادة )363( من القانون العماين. 
 ومل ي�صتقر التقنني املدين، بقدر تعلق االأمر بعقود التاأمني الربي على االأموال،  
فبع�ض  املبداأ،  لهذا  القانوين  ال�صند  تقرير  يف  واحدة  قاعدة  اإر�صاء  على 
الت�صريعات املدنية كالقانون املدين امل�صري وال�صوري والعراقي ق�صرت الن�ض 
على حق احللول يف الف�صل اخلا�ض بالتاأمني �صد احلريق. فجعلت للموؤمن يف 
هذا العقد حقًا قانونيًا باحللول حمل املوؤمن له يف مواجهة امل�صوؤول عن اخل�صارة، 
اإذ جاء ن�ض املادة )771( من القانون املدين امل�صري اأن )يحل املوؤمن قانوناً 
مبا دفعه من تعوي�ص عن احلريق يف الدعاوى التي تكون للموؤمن له قبل من 
ت�شبب بفعله يف ال�شرر الذي جنمت عنه م�شوؤولية املوؤمن( ومثل هذا الن�ض 

ورد يف املادة )737( من القانون املدين ال�صوري اأي�صًا. غري اأن امل�صرع العراقي 
عند اقتبا�صه الن�ض املذكور عن القانون امل�صري وت�صمينه يف الف�صل اخلا�ض 
بالتاأمني �صد احلريق، قام بتحوير �صيغته لت�صمل اإعفاء املوؤمن من كل التعوي�ض 
اأو بع�صه اإذا اأ�صبح هذا احللول متعذرا بفعل املوؤمن له، فن�صت املادة )1001( 
دفعه  مبا  امل�شتفيد  حمل  املوؤمن  )يحل  اأن  على  العراقي  املدين  القانون  من 
الذي جنمت عنه  ال�شرر  من تعوي�ص عن احلريق قبل من ت�شبب بفعله يف 
م�شوؤولية املوؤمن وترباأ ذمة املوؤمن قبل امل�شتفيد من كل التعوي�ص اأو بع�شه 

اإذا اأ�شبح هذا احللول متعذراً ل�شبب راجع اإلى امل�شتفيد(. 
وقد اأثار موقف امل�صرع امل�صري بح�صر حق احللول بالتاأمني �صد احلريق الكثري 
من اجلدل بني الفقهاء ، فذهب بع�صهم اإلى جواز قيا�ض عقود التاأمني االأخرى 
على عقد  التاأمني �صد احلريق ، وذهب فريق اآخر، ومنهم الدكتور  عبد الرزاق 
ال�صنهوري طيب اهلل ثراه،  اإلى عدم جواز القيا�ض »لأن ن�ص املادة 771 مدين 
مق�شور على التاأمني �شد احلريق« والأن »احللول القانوين ل يكون اإل بن�ص 

والن�ص غري موجود« ـــــ انظر الو�صيط ج7 م 2 هام�ض 828 و �ض 1114 ـــــ .
كما اأيد الق�صاء امل�صري هذا االجتاه يف العديد من اأحكامه. 

اأما امل�صرع اللبناين وامل�صرع االأردين فقد كانا اأكرث دقة يف الن�ض على حق احللول، 
على  الربي  التاأمني  لعقد  العامة  القواعد  ن�صو�ض  �صمن  عليه  الن�ض  جاء  حيث 
االأموال، لذلك، مل يخت�ض بعقد معني، فن�صت املادة )972( من قانون املوجبات 
والعقود اللبناين على )اأن ال�شامن الذي دفع تعوي�ص ال�شمان يحل حتماً حمل 
امل�شمون يف جميع احلقوق والدعاوى املرتتبة على الأ�شخا�س الآخرين الذين 
اأوقعوا بفعلهم ال�شرر الذي اأوجب التبعة على ال�شامن(  ون�صت املادة )926( 
من القانون املدين االأردين على اأنه )يجوز للموؤمن اأن يحل حمل املوؤمن له مبا 
دفعه من �شمان عن �شرر يف الدعاوى التي تكون للموؤمن له قبل من ت�شبب يف 
االأردين  امل�صرع  ا�صتثنى  وقد  املوؤمن.....((  م�شوؤولية  عنه  جنمت  الذي  ال�شرر 
اأو  اأو فروع املوؤمن له  اأ�صول  من حق احللول  ال�صرر غري املتعمد الذي يت�صبب به 
اأو �صخ�صًا يكون املوؤمن له م�صوؤواًل  اأو ممن يكونون يف معي�صته  اأو اأ�صهاره  اأزواجه 
اأفعاله. لذلك ي�صري حكم احللول املن�صو�ض عليه يف القانون املدين االأردين  عن 
على جميع عقود التاأمني على االأموال التي ن�صت عليها املادة)922( من القانون 
املذكور التي جاء فيها باأنه  يجوز اأن يتم التاأمني �صد كافة االأخطار الناجمة عن 
جرى  التي  احلوادث  وكل  ال�شيارات  و�شمان  الأمانة  وخيانة  ال�شرقة   .......(

العرف والقوانني اخلا�شة على التاأمني �شدها(. 

مبداأ احللول يف التاأمني على ال�سيارات
وفق الت�رشيع الأردين

اجلزء الرابع ع�شر 
�شل�شلة درا�ش�ت ت�أمينية*

املحامي بهاء بهيج �صكري

درا�شات وموا�شيع تاأمينية
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ويالحظ اأن ن�ض القانون االأردين جاء خمتلفًا عن ن�ض القوانني املدنية العربية 
االأخرى، ومنها القانون امل�صري والعراقي وال�صوري واللبناين التي جعلت هذا 
مبقت�صى   اجلواز  اأن  اإال  للموؤمن،  جوازيًا  ولي�ض  القانون،  بحكم  قائمًا  احلق 
القانون االأردين مقرر ل�صالح املوؤمن كما ي�صتفاد ذلك من عبارة الن�ض. فاإذا 
اختار املوؤمن ا�صتعمال هذا احلق، ثبت له، وحل حمل املوؤمن له يف االجراءات 
بتمكني  له  املوؤمن  والتزم  عليه،  املوؤمن  بال�صيء  املتعلقة  والدعاوى  الق�صائية 

املوؤمن من ا�صتخدامه. 

تطبيق مبداأ احللول يف عقد التاأمني على ال�سيارات 
ثالث  بني  التمييز  يجب  ال�صيارات  على  التاأمني  عقد  يف  احللول  مبداأ  بحث  يف 
حاالت هي حالة اخل�صارة اجلزئية وحالة اخل�صارة الكلية نتيجة هالك ال�صيارة 

كليا، وحالة �صرقة ال�صيارة. 

احلالة الأولى: اخل�سارة اجلزئية: 
ال تثري هذه احلالة اأي اإ�صكال، فاإذا دفع املوؤمن مبلغ التعوي�ض عن خ�صارة  جزئية 
املت�صبب باحلادث ال�صرتداد ما دفعه، وال  يكون له احلق بالرجوع على الطرف 
يف  حقه  عن  له  املوؤمن  من  تنازل  على  باحل�صول  احلالة   هذه  يف  ملزمًا  يكون 
مواجهة املت�صبب، بل يكفي اأن يثبت اأنه كان قد دفع التعوي�ض للموؤمن له مالك 
ال�صيارة املت�صررة لقاء و�صل خمال�صة، الأن حلوله حمل املوؤمن له يف الرجوع على 

املت�صبب  ي�صتند اإلى ن�ض يف القانون.  

احلالة الثانية: اخل�سارة الكلية 
اإذا ترتب على احلادث هالك ال�صيارة هالكًا تامًا باأن اأ�صبحت جمرد حطام غري 
قابل للت�صليح، ا�صتحق املوؤمن له كامل مبلغ التاأمني، غري اأن على املوؤمن قبل دفعه 
مبلغ التاأمني، اأن يطلب من املوؤمن له مراجعة دائرة ال�صري ل�صطب قيد ال�صيارة من 
االأردين  ال�صري  قانون  العا�صرة من  املادة  الفقرة )ج( من  لن�ض  �صجالتها، وفقًا 
رقم )49( ل�صنة 2008 لكونها قد اأ�صبحت نتيجة احلادث غري قابلة لل�صري على 

الطرق العامة، وتزويده بتاأييد حتريري بذلك من دائرة ال�صري. 
ويثار �صوؤال عن م�صري احلطام يف هذه احلالة، وما اإذا 
كانت ملكيته تنتقل للموؤمن تلقائيًا بعد دفعه للتعوي�ض 
عن اخل�صارة الكلية اأم يجوز للموؤمن اأن يرتكه للموؤمن 

له ويطرح قيمته ال�صوقية من مبلغ التعوي�ض؟   

لالإجابة على هذا ال�صوؤال يجب التفرقة بني حالتني هما: 
امل�ؤمن - 1 ال�شيء  امل�ؤمن يف حطام  يقرر حق  التاأمني  وثيقة  ورد �شرط يف  اإذا 

عليه بعد دفعه كامل قيمة التاأمني، فاإن هذا ال�شرط يجب اإعماله لأنه �شرط  
يتفق مع مبداأ  ولكونه  تع�صف  ينطوي على  وال  العام  النظام  يتعار�ض مع  ال 

التعوي�ض وقواعد العدالة، والأن العقد �صريعة املتعاقدين. 
اإلى - 2 التاأمني بخ�ش��ص م�شري احلطام في�شار  اإذا مل يرد �شرط يف وثيقة 

حتكم  التي  التق�صريية،  للم�صوؤولية  العامة  القواعد  اأحكام  على  القيا�ض 
باإتالف  ت�صبب  من  وبني  امل�صرور  الطرف  بو�صفه  له  املوؤمن  بني  العالقة 
اأمواله، وذلك ب�صرف النظر عن وجود عقد التاأمني. فقد اأقرت هذه القواعد 
باحلق ملن اأتلفت اأمواله بفعل الغري اإما اأن يرتك هذه االأموال للفاعل وياأخذ 
قيمتها كاملة اأو اأن يحتفظ بها ويطالب الفاعل بالفرق بني قيمتها �صاملة وقت 
احلادث وقيمتها تالفة. )اأنظر املادة 276 من القانون املدين االأردين واملادة 
)187( من القانون العراقي( فاخليار للطرف امل�صرور يف هذه احلالة اإما 
اأن يرتك احلطام لل�صخ�ض الثالث امل�صوؤول عن احلادث ويطالبه بكامل قيمة 
املال التالف، واإما اأن يحتفظ لنف�صه باحلطام ويطالب الفرق بني القيمتني.

ي�صري كذلك على  باحلادث،  واملت�صبب  له  املوؤمن  العالقة بني  ي�صري على  وما   
العالقة بني املوؤمن واملت�صبب باحلادث يف حالة وجود عقد التاأمني، وذلك  الأن 
احللول ينقل حقوق الدائن االأ�صلي اإلى من حل حمله بكافة اأو�صافها ودفوعها. 
فيكون املوؤمن يف عالقته باملت�صبب باحلادث يف نف�ض املركز القانوين للموؤمن له 
يف عالقته مع املت�صبب، فيجوز للموؤمن اإما اأن يرتك احلطام للمت�صبب باحلادث 
املت�صبب  ويطالب  باحلطام  لنف�صه  يحتفظ  اأن  اأو  التاأمني  قيمة  بكامل  ويطالبه 

بقيمة التاأمني مطروحًا منها قيمة احلطام ال�صوقية.      
ومن  املوؤمن،  اإلى  له  املوؤمن  من  احلطام  ملكية  انتقال  فاإن  االأحوال  جميع  ويف 
املوؤمن اإلى املت�صبب باحلادث  ال يتطلب االإلتزام باإجراءات نقل امللكية املن�صو�ض 
عليها يف الفقرة )ج( من املادة )7( من قانون ال�صري، ل�صبق ترقني قيد ال�صيارة 

من �صجالت �صلطة ال�صري.
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احلالة الثالثة: �سرقة ال�سيارة 
ال�صرقة كما عرفتها ن�صو�ض القوانني اجلنائية، ومنها الفقرة االأولى من املادة 
ر�شاه«،  دون  املنقول  الغري  مال  »اأخذ  هي  االأردين،  العقوبات  قانون  من   399
اأي حرمان املرء من حيازة ما ميلكه من مال منقول بفعل غري م�صروع ومعاقب 
عليه قانونًا. واإذا كانت القاعدة القانونية تق�صي باأن »احليازة يف املنقول �شند 
امللكية«، فاإن فقد مالك ال�صيارة حليازته لها نتيجة حادث �صرقة، ال ينزع منه 
ملكيتها وال ينقل هذه امللكية اإلى ال�صارق، الأن املق�صود باحليازة التي تكون �صند 
اأ�صافت  قد  ال�صري  قوانني  فاإن  امل�صروعة. ف�صاًل عن ذلك،  امللكية هي احليازة 
اإلى �صند احليازة �صندًا اآخر الإثبات ملكية ال�صيارة هو القيد يف �صجالت دائرة 
ال�صري. لهذا يبقى حق ملكية ال�صيارة قائمًا ملالكها وال ينتفي اإال بهالكها اأو تلفها 
فقد  ال�صري،  قانون  املحددة يف  القانونية  لل�صكليات  وفقا  للغري  ملكيتها   نقل  اأو 
جاء يف املادة)1020( من القانون املدين االأردين باأن )ل ينزع ملك اأحد بل 
اأن انتقال  �شبب �شرعي( وال�صرقة لي�صت بال�صبب ال�صرعي لنزع امللكية. وحيث 
تاأمينها للموؤمن له، يخ�صع  اإلى املوؤمن بعد دفعه قيمة  ال�صيارة امل�صروقة  ملكية 
لل�صكلية املن�صو�ض عليها يف قانون ال�صري، والأن املادة )926( من القانون املدين 
تركت  بل  القانون،  بحكم  له  املوؤمن  حمل  املوؤمن  حلول  حق  ترتب  مل  االأردين 
االأمر الختياره، لذلك ال بد من ممار�صة اإجراءات معينة ترتجم ان�صراف نية 
املوؤمن اإلى ا�صتعمال حق احللول املن�صو�ض عليه يف املادة املذكورة،  فما هي هذه 

االإجراءات؟
 

1- الإجراء املعتمد يف  �سوق التاأمني الأردين 
 اإن ثبات حق ملكية ال�صيارة امل�صروقة،  يعطي �صاحبها احلق مبتابعة اإجراءات 
يوكل غريه  اأو  بنف�صه  يتابع هذه االجراءات  اأن  وله  ال�صارق،  يد  ا�صرتدادها من 

مبتابعتها �صواء اأكان هذا الغري ميلك م�صلحة حمتملة فيها اأم ال ميلك. 
له  املوؤمن  يطلب  اأن  الها�صمية،  االأردنية  اململكة  يف  العملي  التطبيق  جرى  وقد 
للعزل  قابلة  غري  وكالة  اإ�صدار  لها  املخولة  ال�صالحيات  وفق  ال�صري  دائرة  من 

لتمكينه  املوؤمن  مل�صلحة  االأردين  املدين  القانون  من   )863( املادة  مبقت�صى 
ال�صيارة  وا�صرتداد  ال�صارق  العثور على  التحقيق يف  اإجراءات �صلطة  من متابعة 
امل�شروقة منه، اما الق�ل، باأن وكالة كهذه تفتقر ل�شرط �شحتها وتربير ذلك باأن 
املوكل  يجب اأن يكون مالكًا حلق الت�صرف مبا وكل به، ومالك ال�صيارة امل�صروقة 

ال ميلك الت�صرف بها فهو قول غري وارد.
العامة والتي ن�صت عليها الفقرة االأولى من املادة )834(  اأن القاعدة  �صحيح 
مالكاً  املوكل  يكون  ))اأن  ال�كالة  ل�شحة  ت�شرتط  الأردين  املدين  القان�ن  من 
الواردة   الت�شرف«  »حق  عبارة  اأن  اإال  فيه((  وكل  فيما  بنف�شه  الت�شرف  حق 
يف الن�ض املذكور ال تعني حق اال�صتعمال ح�صرًا، فالعمل على ا�صرتداد ال�صيارة 
من ال�صارق هو »ت�شرف م�شروع« واإن امل�صرع قد اأعطى هذا احلق ملالك ال�صيء 
عندما خوله باأن يت�صرف مبلكيته ت�صرفًا مطلقًا و األزم الغا�صب اأو ال�صارق برد 
اأو غ�صبه، فقد ق�صت الفقرة االأولى من املادة )1018( من القانون  ما �صرقه 
املدين االأردين باأن )حق امللكية هو  �شلطة املالك باأن يت�شرف يف ملكه ت�شرفاُ 
مطلقاً( ون�صت الفقرة االأولى من املادة )279( منه اأن ))على اليد ما اأخذت 
ماًل  �شرق  ))من  اأن   )285( املادة  من  االأولى  الفقرة  ون�صت  توؤديه((  حتى 
فعليه رده اإلى �شاحبه اإن كان قائماً ورد مثله اأو قيمته اإن ا�شتهلك ولو ق�شي 

عليه بالعقوبة((.   
وحيث اأن القانون املدين االأردين يف املادة )863( منه، قد اأعطى احلق لل�صخ�ض 
اأن يوكل غريه وكالة غري قابلة للعزل اإذا تعلق بها حق املوكل  اإذ ن�صت على اأن 
))للموكل اأن يعزل وكيله متى اأراد، اإل اإذا تعلق بالوكالة حق للغري او كانت 
اأو يقيدها دون  اأن ينهيها  »قد �شدرت ل�شالح الوكيل« فاإنه ل يجوز للموكل 
موافقة من �شدرت ل�شاحله((. واأن الفقرة االأولى من املادة )7( من قانون 
ال�شري قد منحت ال�شباط العاملني يف دائرة الرتخي�ص �شالحية الكتاب العدول، 
اإجراءات  املوؤمن مبتابعة  ال�صيارة امل�صروقة توكيل  املوؤمن له مالك  فاإن من حق 
ا�صرتدادها ونقل قيد ملكيتها ال�صمه يف حالة العثور عليها وفق الوكالة بال�صيغة 
اإ�صدارها  املوؤمنة  امل�صروقة  ال�صيارة  مالك  طلب  اإذا  قانونًا،  عليها  املن�صو�ض 
من   )863( املادة  اإلغاء  يتم  مل  ما  املوؤمن،  ل�صالح 

القانون املدين، اأو تعديلها.   

2- الإجراء املقرتح من قبلنا 
اإننا  نرى اأن  اللجوء اإلى الوكالة غري القابلة للعزل 
من  له  للموؤمن  التعوي�ض  دفعه  بعد  املوؤمن  لتمكني 
ال  اإجراء  هو  امل�صروقة   ال�صيارة  ا�صرتداد  متابعة 
�صرورة له طاملا اأن املادة )926( من القانون املدين 
االأردين قد اأجازت )للموؤمن اأن يحل حمل املوؤمن 
له مبا دفعه من �شمان عن �شرر يف الدعاوى التي 
تكون للموؤمن له قبل من ت�شبب يف ال�شرر الذي 
جنمت عنه م�شوؤولية املوؤمن ....( فاملوؤمن مبوجب 
يف  له  املوؤمن  حمل  باحللول  احلق  له  الن�ض  هذا 
متابعة االإجراءات القانونية املتعلقة مبعرفة ال�صارق 
حاجة  دون  منه،  امل�صروقة  ال�صيارة  وا�صرتداد 

الإ�صدار وكالة له من قبل املوؤمن له للقيام بذلك. 
دون  واحلــيــلــولــة  الــنــ�ــض،  هـــذا  تفعيل  ـــل  اأج ومـــن 
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االعرتا�ض على تدخل املوؤمن باإجراءات تتعلق ب�صيارة 
غري م�صجلة با�صمه يف �صجالتها، نرى اأن يقر املوؤمن 
عن  امل�صتحق   بالتعوي�ض  بحقه  حتريريًا  له  للموؤمن 
�صرقة ال�صيارة، ويعلق دفع التعوي�ض على قيام املوؤمن 
له بالتنازل اأمام اجلهة املخت�صة عن ملكيته لل�صيارة 
التنازل  هذا  ت�صجيل  وطلب  املوؤمن  ل�صالح  امل�صروقة 
وفقًا الأحكام  قانون ال�صري، وبذلك يتمكن املوؤمن من 
التعاون مع �صلطات التحقيق مبتابعة �صري التحقيقات 
اجلارية ب�صاأن ال�صرقة باعتبار كونه املالك الفعلي لها، 
من  مطالبته  ي�صتطيع  ال�صارق  على  العثور  حالة  ويف 

خالل الدعوى اجلنائية برد ال�صيارة اأو دفع قيمتها. 
الطلب،  لهذا  اال�صتجابة  عن  له  املوؤمن  امتنع  فاإذا   
فاإن  بالتعوي�ض،  مطالبًا  املوؤمن  على  الدعوى  واأقام 
باإمكان املوؤمن اأن يقيم دعوى متقابلة ا�صتنادًا الأحكام 
الثانية  والفقرة  املدين  القانون  من   )926( املادة 
االأردين  املدنية  املرافعات  قانون  من   )3( املادة  من 
امل�صروقة،  ال�صيارة  يف  املحتملة  مب�صلحته  املتعلقة 
احلكم  فيها  يطالب  االأ�صلية،  الدعوى  اإلى  ت�صم 
باأيلولة ملكية ال�صيارة له مقابل التعوي�ض. واإن القرار 
الذي �صي�صدر يف الدعوى �صيمكن املوؤمن من نقل قيد 
ال�صيارة ال�صمه لدى دائرة ال�صري ومتابعة االجراءات 
اأو  منه  ال�صيارة  وا�صرتداد  ال�صارق  ملعرفة  القانونية 

مطالبته بقيمتها املوؤمنة اإن مل تكن قائمة.  

امل�سوؤولية عن احلوادث املرتكبة من قبل ال�سيارة امل�سروقة
من املعروف اأن وثيقة التاأمني ال�صامل تتكون من فرعني من التاأمني ، االأول تاأمني 
يغطي  امل�صوؤولية  من  تاأمني  والثاين  املوؤمنة،  ال�صيارة  بهيكل  يتعلق  االأموال  على 
قبل  الوثيقة،  هذه  وكانت  بقيادتها.  املاأذون  ال�صيارة  وقائد  له  املوؤمن  م�صوؤولية 
اعتماد نظام التاأمني االإلزامي من امل�صوؤولية، خا�صعة بفرعيها الأحكام التقنني  
الإلزامي  التاأمني  اعتماد  بعد  اأنه  غري  فيها.  املطب�عة  العامة  وال�شروط  املدين 
خا�صعًا  املركبة  هيكل  غطاء  فبقي  القانوين،  املوقف  هذا  تغري  امل�صوؤولية  من 
لأحكام التقنني املدين و�شروط ال�ثيقة، واأخ�شع فرع امل�ش�ؤولية لأحكام قان�ن اأو 
نظام التاأمني الإلزامي وق�انني ال�شري وال�شروط العامة ل�ثيقة التاأمني الإلزامي.  
املادية  االأ�صرار  تعوي�ض  عن  امل�صوؤول  الطرف  هو  من  هنا،  يثار  الذي  وال�صوؤال 
نتيجة حادث  موته  العام يف حالة  بخلفه  اأو  ثالث  ب�صخ�ض  تلحق  التي  والبدنية 
انتقال  وبعد  للموؤمن  ملكيتها  انتقال  قبل  �صرقتها،  بعد  املوؤمنة  ال�صيارة  ارتكبته 

هذه امللكية؟ اإن االإجابة على هذا ال�صوؤال تعتمد على االأمور التالية: 
1- اإذا افرت�صنا عدم وجود عقد تاأمني يغطي ال�صيارة امل�صروقة اأو م�صوؤولية 
ال�صخ�ض  وحتديد  التق�صريية  امل�صوؤولية  م�صاألة  فاإن  بقيادتها،  املــاأذون 
للقواعد  تخ�صع  امل�صرور،  الثالث  ال�صخ�ض  اأ�صرار  تعوي�ض  عن  امل�صوؤول 
»امل�شبب  لقاعدة  التخ�صي�ض  وبوجه  التق�صريية،  للم�صوؤولية  العامة 
واملبا�شر«. فمالك ال�صيارة يعترب هو الطرف امل�صبب بعدم حمافظته على 

ال�صيارة واتخاذ احليطة الالزمة ملنع �صرقتها، ويعترب ال�صارق هو الطرف 
عنه  نتج  الذي  باحلادث  امل�صروقة  ال�صيارة  بقيادته  ت�صبب  الذي  املبا�صر 
�صرر ل�صخ�ض ثالث. وحيث اأن املادة )258( من القانون املدين االأردين 
ن�صت على اأنه )اإذا اجتمع املبا�شر واملت�شبب ي�شاف احلكم اإلى املبا�شر( 

فاإن م�صوؤولية تعوي�ض خ�صارة ال�صخ�ض الثالث تقع على ال�صارق ح�صرًا 
2- اإذا �صرقت ال�صيارة يف ظل عقد تاأمني �صامل، فاإن التزام املوؤمن بدفع قيمة 
التاأمني ينقلب اإلى التزام موؤكد من حلظة وقوع ال�صرقة، فيلتزم بتعوي�ض 
ال�صيارة  ملكية  بنقل  االأخري  التزام  مقابل  املوؤمنة  قيمتها  عن  له  املوؤمن 
له. ويرتتب على ذلك، اأن ي�صبح املوؤمن هو املالك لل�صيارة امل�صروقة وهو 
تغطية  عن  املدنية،  امل�صوؤولية  من  االإلزامي  التاأمني  لنظام  وفقًا  امل�صوؤول 
ترخي�ض  اأن  طاملا  قبلها  من  املرتكبة  احلوادث  عن  النا�صئة  امل�صوؤولية 

ال�صيارة يبقى قائمًا مبقت�صى اأحكام قانون ال�صري. 
 16 املادة  من  )2/ب(  الفقرة  حلكم  وا�صتنادًا  تقدم،  ما  على  وتاأ�صي�صًا 
من نظام التاأمني االإلزامي االأردين رقم )12( ل�صنة  2010، التي جوزت  
باحلادث  املت�صببة  املركبة  و�صائق  له  املوؤمن  الرجوع على  التاأمني  ل�صركة 
ال�صرتداد ما دفعته من تعوي�ض ))اإذا كان ال�صرر ناجمًا عن حادث �صببته 
املوؤمن له  اأن عالقة  ا�صتعملت دون وجه حق((. وحيث  اأو  مركبة �صرقت 
ملكية  وحتويل  التعوي�ض  ا�صتالمه  بعد  انق�صت  قد  تكون  التاأمني  بعقد 
لنقل  التالية  للحوادث  بالن�صبة  العالقة  فاإن  للموؤمن،  امل�صروقة  ال�صيارة 
ال�صخ�ض  بتعوي�ض  املوؤمن  فيلتزم  وال�صارق،  املوؤمن  بني  تنح�صر  امللكية 

الثالث مع حقه بالرجوع على ال�صارق ح�صرًا. 
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ال�ستاذ الدكتور حممد غازي �سابر ابراهيم
م�صت�صار اإدارة التاأمني بوزارة التجارة وال�صناعة/ الكويت

اأ�صتاذ التاأمني/ كلية التجارة - جامعة القاهرة / جمهورية م�صر العربية

التطبيق التدريجي للمعايري الدولية
للإ�رشاف والرقابة يف قطاع التاأمني

اأهم املرتكزات االأ�صا�صية التي ترتكز  تعد �صناعة التامني واإدارة املخاطر من 
عليها كافة ال�صناعات االإ�صرتاتيجية واخلدمية لدرجة اأنه بدون تلك ال�صناعة 
حتيق  التي  املخاطر  اأن  كما  جتارتها،  وتزدهر  االأمم  تتقدم  اأن  ا�صتطاعت  ما 
العامل ومنظماته، فعامل  ال�صاغل ملعظم حكومات دول  ال�صغل  االآن تعد  بالعامل 
يبحث عن االأمن واالأمان، وبدون االإ�صتقرار لن يحدث تقدم ورقي فالكل خا�صر 

بدونها ورابح بهما.
اأهدافه  حتقيق  يف  يوفق  عندما  االإن�صان  لدى  درجاته  وتزداد  الر�صا  ويتحقق 
اأوتي من قوة)مادية  اأن االأمر لي�ض بيد االإن�صان وحده الأنه مهما  اإال  وطموحاته 
تواجهه يف طريق  التي  وال�صعوبات  العقبات  بالكثري من  يواجه  فاإنه  ومعنوية( 

يك�ن قد ر�شمه لنف�شه، وهنا يعرتيه الإحباط واخل�ف يف جتربة اأخرى.
فاالأخطار التي تواجه ال�صخ�ض )طبيعي / اإعتباري( متعددة ومتنوعة، قدمية 
وحديثة منها ما مت اإكت�صافه ومنها من ينتظر، وي�صعى االإن�صان جاهدًا الإكت�صافها 
اأن يقبل احلياة ويتعاي�ض مع  وت�صعى هي االأخرى للتعرف عليه، وعلى االإن�صان 

االأخطار الأنه خلق ليبني ويعمر االأر�ض وال يف�صد فيها.
هذه  تنظيم  يف  املختلفة  احلكومات  تدخلت  فقد  التاأمني  �صناعة  الأهمية  ونظرًا 
ال�صناعة واالإ�صراف والرقابة عليها بهدف التحقق من قدرة �صركات التاأمني على 
املالية، ودرا�شة �شروط  ال�ثائق فيما يعرف باملالءة  بالتزاماتها جتاه حملة  ال�فاء 

ومزايا املنتجات التاأمينية، ومدى كفاية راأ�ض املال واملخ�ص�صات املالية.
االإ�صتثمار املقررة قانونًا وخا�صة  باأوجه  اأي�صًا اهتمت نظم االإ�صراف والرقابة 

تلك املتعلقة بحقوق حملة الوثائق فيما يعرف باملخ�ص�صات الفنية.
واذا نظرنا اإلى التدخل احلكومي يف ال�صوق االأمريكي جند انه يهدف اإلى منع 
املناف�صة  تلك  وخا�صة  والية  كل  يف  التاأمني  �صركات  بني  العادلة  غري  املناف�صة 

ال�صارة التي توؤدي اإلى :-
1. خف�ض اأ�صعار التامني.

2. منع االحتكار يف �صوق التاأمني.
3. املحافظة على املالءة املالية.

ويقوم مراقب التاأمني يف كل والية مبا يلي :-
1. تطبيق االأ�صاليب التي يتم من خاللها التاأكد من �صالمة املركز املايل ل�صركات 
التاأمني، وعلى ذلك يجب على كل �صركة تاأمني تقدمي القوائم املالية على فرتات 

دورية اإلى مكتب االإ�صراف يف الوالية بغر�ض فح�صها والتاأكد من �صالمتها.
2. حتقيق العدالة يف الت�شعري حيث تك�ن الأق�شاط املدف�عة عادلة وعلى ذلك 
مبراجعة  للقيام  فنيًا  خبريًا  والرقابة  االإ�صراف  هيئة  لدى  يكون  اأن  يجب 

احل�صابات االإكتوارية.

3. التاأكد من ح�صن اإختيار رجال البيع يف �صركات التاأمني، وهذا يتطلب اأن 
تراخي�ض  ومتنحهم  العاملني  هوؤالء  على  والرقابة  االإ�صراف  هيئة  تتعرف 

مزاولة املهنة.
4. مراجعة �شروط ال�ثائق التي ت�شدرها �شركات وهيئات التاأمني والتحقق 
من عدالة هذه ال�شروط، لذا يجب وج�د جمم�عة من القان�نيني والفنيني 

الذين لهم القدرة على القيام بهذه املهام.
والرقابة  االإ�صراف  ملعايري  التدريجي  التطبيق  والتحليل  بالدرا�صة  هنا  ونتناول 
عام  والتي �صدرت يف   IAIS التاأمني  ملراقبي  الدويل  االحتاد  والتي �صدرت من 
 IFSB االإ�صالمية  املالية  اخلدمات  مبجل�ض  املتعلقة  االإر�صادات  اأي�صًا  2003م، 

والتي �صدرت يف دي�صمرب 2010م والتي بحث فيها معيار كفاية راأ�ض املال.
اإيجابي  اثر  له  التاأمني  قطاع  على  والرقابة  االإ�صراف  وقواعد  نظم  تدعيم  اإن 
التي ت�صاعد على  الفنية واملالية  االأ�ص�ض  حيث ي�صاهم بقدر ملمو�ض يف حتديد 
احلقيقي  وال�صمان  والربحية،  ال�صيولة  وحتقيق  التاأمني،  قطاع  ومنو  تطوير 

لالأموال امل�صتثمرة �صواء تلك املتعلقة بحملة الوثائق اأو حقوق امل�صاهمني.
ونظرًا الأن �صناعة التاأمني هي �صناعة دولية تتعدى حدود الدولة اإلى دول اأخرى 
الإرتباطها بعمليات اإعادة التاأمني، لذا فاإن االأمر يقت�صي تطوير العمل يف هيئات 
االإ�صراف والرقابة ب�صكل مت�صق وبنظم موحدة ملواجهة املخاطر املبا�صرة وغري 
املايل  االإ�صتقرار  لتحقيق  الهيئات  هذه  بني  التعاون  تدعيم  يتم  واأن  املبا�صرة 

واإدارة املخاطر املتنوعة.
و�صوف نقوم بت�صليط ال�صوء على املعيار رقم »18« وهو اخلا�ض بتقييم املخاطر 

واإدارتها التي تتعر�ض لها �صركات التاأمني :-
اأن  عليها  يجب  الفنية،  التاأمني  �صركات  لفح�ض  والرقابة  االإ�صراف  خطة  اإن 

تقدم اإقرارًا باملخاطر التي تواجهها وكيفية تقييمها وطرق اإدارتها.
القواعد  والرقابة  االإ�صراف  لهيئة  تقدم  اأن  تاأمني  �صركة  كل  على  يجب  وهنا 
الفنية  باملخ�ص�صات  املتعلقة  وتلك  االإكتتاب،  مبخاطر  املتعلقة  وال�صيا�صات 
فاإنه  العامة لالإكتتاب  الفنية  القواعد  اإلى  فاإذا نظرنا  الفائدة.  وخماطر �صعر 
يجب التعرف على العمليات التي تقبل عادة، والتي تقبل بحذر، والعمليات التي 

يرف�ض قبولها، وفل�صفة ذلك ما يلي :-
1. اجناز املهام واإدارتها باأ�صلوب مهني متخ�ص�ض 

2. االلتزام ب�صيا�صة اإكتتابيه فنية �صليمة.
اإكتتابيه منتقاه مع  �صيا�صة  واإنتهاج  التاأمينية،  3. االهتمام بجودة اخلدمات 

الرتكيز على تنمية حمفظة اأعمال متنوعة ومتوازنة.
4. تقدمي امل�صاعدات الفنية يف جمال العمل والتعاون اجلاد لتقدمي خدمة متكاملة.

 )�سل�سلة مقالت عن املعايري الدولية(
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االإنتاج، وهل  وفل�صفة  العمليات  �صيا�صة وم�صادر  اأي�صًا  املعيار  يتناول هذا  كما 
يتم تركيز الن�شاط على ال�شركات العاملة يف ال�ش�ق املحلي اأو ال�شركات العربية 
امل�صتقرة  االأ�صواق  على  االإكتتاب  والرتكيز يف عملية  اأو غريها،  واالأفرواآ�صيوية 

واملعروفة وخا�صة تلك املتعلقة بالعرو�ض االإختيارية واالإتفاقية.
كما ي�صري هذا املعيار اإلى اأنه حل�صن اإدارة املخاطر املتعلقة باالكتتاب فاإنه ينبغي 
اأن تكون االإدارة قادرة على ت�صعري االأخطار املختلفة، واأن يكون ال�صعر كافيًا، واأن 
يعك�ض درجات اخلطر، وعاداًل وغري مبالغ فيه واأن ي�صجع على اإ�صتخدام اأ�صاليب 

الوقاية والتحكم يف االأخطار.
وي�صري املعيار املتعلق بتقييم املخاطر واإدارتها واأنه بالن�صبة للعمليات التي تقبل 
بحذر، فهي التي يجب على املكتتب اأن يبذل اأق�صى عناية يف هذا ال�صاأن ومن 
النتائج  العمليات ذات  العامة،  للتاأمينات  بالن�صبة  اأخطار احلروب  اأمثلة ذلك 
املتذبذبة نحو اخل�صارة ما مل يكن هناك موؤثر يدل على حت�صينها يف امل�صتقبل، 
يق�صد  )حيث  �صارية  عمليات  مع  وا�صحًا  تراكمًا  متثل  التي  العمليات  واأي�صًا 
االأخطار  بجميع  االإلتزامات اخلا�صة  اإجمايل  هو  الوحدات  وثيقة  بالرتاكم يف 
الوحدة  وقيمة  املادية  اخل�صائر  بني  الرتاكم  اأي  الواحدة  الوثيقة  يف  املغطاه 
والتعوي�ض  احلماية  نوادي  وم�صوؤوليات  االإيجار  وفقد  القيمة  زيادة  مت�صمنة 
 – – املقا�صاه والعمل  يف حالة طلب تغطيتها �صمن الوثيقة كم�صوؤولية التلوث 

انت�صال احلطام ...(.
كما ي�صري املعيار اإلى اأن العمليات التي تقبل بحذر اأي�صًا تلك العمليات التي ت�صدر 
التي حتتوي على خطر معنوي  والعمليات  بالعملة املحلية لدول ذات ت�صخم عاملي، 
هي التي تدر حجم اأق�شاط غري اإقت�شادية مقارنة بالتكلفة الإجمالية للح�ش�ل على 

العملية، اإال اإذا كانت هناك اعتبارات ت�صويقية اأو غريها.
اأما العمليات التي يرف�ض قيدها فهي املتعلقة بتغطية اأخطار احلروب كخطر م�صتقل 
احلروب،  لأخطار  العادي  الإلغاء  ل�شرط  تخ�شع  ل  والتي  الأهلية  احلروب  واأخطار 

.FRONTING كذلك اأعمال الوكاالت والعمليات املت�صمنة ترتيبات
ويقع العبء الرئي�صي على هيئات االإ�صراف والرقابة يف عملية الرقابة امل�صتمرة 
ل�صيا�صات �صركات التاأمني من خالل عملية الفح�ض الدوري ملمار�صات �صركات 
التاأمني، ومراجعة �صيا�صات اإدارة املخاطر واأنظمة الرقابة عليها، واإ�صتخال�ض 

النتائج وواأد االآثار ال�صلبية على بيئة عمل �صركات التاأمني.
وفيما يلي اخلطة التي يجب على هيئات االإ�صراف والرقابة اإتباعها يف عمليات 

الفح�ض الدوري ل�صركات التاأمني :-
م�ستندات  على  والإطالع  الفح�ص  اأعمال   -
و�سجالت وملفات ال�سركة والتي ت�سمل ما يلي:-

1. درا�صة الهيكل التنظيمي. 
2. اخلطة االإ�صرتاتيجية وخطة العمل

اأوراق  من  ون�صخه  اخلارجي  املراجع  تقرير   .3
عمل املراجع.

4. التقرير االإكتواري للمخ�ص�صات الفنية.
5. التقرير ال�شن�ي عن ن�شاط ال�شركة.

لتنظيم  العمل  ودليل  واالإجراءات  ال�صيا�صات   .6
عملية االإكتتاب يف االأخطار.

لتنظيم  العمل  ودليل  واالإجراءات  ال�صيا�صات   .7
 – امل�صاهمني  )حقوق  االإ�صتثمار  عملية 

حقوق حملة االأ�صهم(.

8. ال�صيا�صات واالإجراءات ودليل العمل لتنظيم عمليات اإعادة التاأمني.
9. قائمة باأ�صماء معيدي التاأمني.

10. ال�صيا�صات واالإجراءات ودليل العمل مع �صلوك ال�صوق.
11. حما�صر اإجتماع جمل�ض االإدارة خالل العام احلايل.

قبل  من  االإدارة  جمل�ض  على  عر�صها  مت  التي  املو�صوعات  من  ن�صخ   .12
االإدارة العليا مبا فيها التقارير املالية. 

13. اآخر تقريرين الإدارة املراجعة الداخلية والرد عليها.
14. اآخر تقريرين الإدارة االلتزام والرد عليها.

15. اآخر تقريرين الإدارة التحليل املايل والرد عليها.
16. خطة ال�صركة يف اإدارة راأ�ض املال.

17. خطة تدريب املوارد الب�صرية.
18. خطة نظم املعلومات.

19. دليل ال�صلوكيات واالأخالقيات )الالئحة الداخلية لل�صركة(.
20. خطة مواجهة الكوارث واالأزمات.

21. التعوي�صات املعرو�صة على جمل�ض االإدارة. 
22. التعوي�صات املعرو�صة على اللجان الفنية.

23. بيان يو�صح اأ�صماء الوكالء املتعاملني مع ال�صركة ورقم الرتخي�ض بالوزارة.
24. بيان بحجم العموالت امل�صروفة لكل منهم خالل العام احلايل وحجم 

اأعماله مع ال�صركة.
25. نظام العموالت لكل فرع من فروع التاأمني.

26. اإح�صائية بعدد املطالبات امل�صددة وقيمة املطالبات امل�صددة لكل فرع. 
27. اإح�صائية بعدد املطالبات حتت الت�صوية لكل فرع من الفروع.

28. اإح�شائية بالأق�شاط حتت التح�شيل لكل فرع.
29. اإح�صائية بكبار العمالء يف كل فرع من الفروع ومعدل اخل�صارة لكل منهم.

30. اإح�صائية بعدد الوثائق و�صايف الر�صوم امل�صددة بوا�صطة الوكالء لكل 
فرع من فروع التامني.

31. ال�صيا�صات اال�صتثمارية لل�صركة.
32. تقارير جلنة الرقابة الداخلية خالل العام .

- �شل�شلة مقالت عن التطبيق التدريجي للمعايري الدولية.
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The trinity of Justicia 
Justice has to “overcome” the hurdle of three levels 
which means: 

1. You must be right 
2. You must get right 
3. You must enforce right 

To be right is the easiest step since it vastly depends on 
your own estimation of the chances of success. To get 
right is already a more difficult task since you need to 
convince your opponent in amicable negotiations and 
-if you fail to amicably settle -to convince an arbitration 
panel or a judge of your conviction. If you succeed to 
get right you will be in possession of a written settlement 
agreement or arbitration award or court judgment, hence 
you only got in hands a sheet of paper but no money 
yet as compensation. For the later step you will need to 
enforce your right, either against a security given by the 
debtor or his insurer or against assets of the debtor if he 
is not willing to voluntarily honour the title you have 
against him. 
Especially step 3 is often underestimated or too lately 
taken into account when already a lot of time and 
trouble was invested into a case which later on cannot 
be enforced anymore due to insolvency or run-off of 
the debtor. Therefore, before investing time and trouble 
for steps 1 and 2 you should initially secure step 3 
by adequate security as outlined further below under 
strategy 2. 

First steps 
As soon as there is a first notice of a claim it is important 
to put the carrier on notice of such claim and if the claim 
is considerable invite the carrier to a joint survey. This 
notice and invitation for joint survey must be addressed 
to the correct party, however, as this is often not entirely 

clear in the initial stages of a claim it is suggested to 
address the notice as broadly as possible such as for 
instance: “To the Master, Owners, Manager, Operators & 
Charterers of M/V XXX c/o Local Agent of the vessel”. 
It is further important to give a clear description of the 
consignment in question and to give a without prejudice 
estimate of the loss in monetary terms to enable the 
carrier to decide whether he would like to participate in 
a joint survey or not. 

STRATEGY 1 – to properly collect evidence 
Especially in major casualties there are quickly a large 
number of surveyors, experts, lawyers, authorities and 
port officials on scene and usually in the very first moment 
strategies are decided and evidence is collected. Here it 
is of paramount importance not to retain the cost wise 
cheapest surveyor/expert but to appoint the “leader in 
the pack”, the one who in the eyes of the other attending 
parties is the most senior end experienced one and who 
will direct all on-board activities into your favor whilst 
all the others simply follow your expert’s advises and 
recommendations. 
When appointing a surveyor or an expert give him clear 
instructions rather than simply leave it to his discretion 
how to protect your interests. Tell him your interest in 
his attendance, tell him whether to make photographs 
and what you want to prove with the photographs, tell 
him whether to take witness statements or not, tell him 
whether to make copies of specific documents, tell him 
whether to endeavor some solutions already on scene. 
Additionally insist on the submission of a preliminary 
report immediately after the first attendance so that you 
may extend your order in case that the expert observed 
something new which you would also like to survey 
before the evidence has left. 

9
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Introduction 
Particularly in larger ship casualties the success of an 
interested party vastly depends on the applied strategy 
in combination with fantasy and negotiation skills 
whilst the legal aspects only may play a secondary role 
at first sight. 
This presentation shall outline a selection of 8 strategies 
both in theory and in practice on the example of the 
recent JOLLY AMARANTO case where the undersigned 
is representing 8 Lebanese cargo underwriters and one 
Lebanese trader in a total cargo value of 1.2 Mio. Euro 
plus 0.6 Mio. USD. 

The JOLLY AMARANTO 
The Italian flagged JOLLY AMARANTO (IMO 
7616365, dwt 10.677, built 1977) got in distress 50 
nautical miles off Egypt in a storm on Dec. 11, 2010 in 
position 35 15 N 27 11.5 E. It had on board 21 crew, 16 of 
them Italians. The vessel was reported disabled on Dec 
11, heavily rolling. The Master requested evacuation, 
expecting rescuers. Later on the ship grounded semi 
submerged with a list of 30-40 degrees. The ship came 
from Genova and was bound for Alexandria with 38 
containers containing dangerous goods. 
The Owners of the JOLLY AMARANTO signed a LOF 
contract with SMIT Salvage and appointed Salvage 
Adjusters to collect Salvage Guaranties. During the 
political crisis in Egypt the Salvage operation was 
suspended and later on resumed. 

Up to date only 38 of the 480 containers could be landed, 
some of them after salvage from the sea. Some of the 
containers fell over board and had to be considered a 
constructive total loss after prolonged contact with sea 
water. The condition of a number of cars stowed on 
the car decks is still unknown but most likely they all 
suffered sea water contact. 

Nature of claims 
In general one can distinguish two categories of claims, 
i.e. claims in contract and claims in tort. Typical 
examples for claims in contract are: Cargo claims; 
Charter disputes; Crew claims; Passenger and luggage 
claims; Bunker disputes; Ship yard and repair claims; 
Agency disputes; Insurance claims / disputes etc. 
Typical examples for claims in tort are: Damages to the 
environment; Pollution claims; Collisions; Damages to 
fixed and floating objects etc. In our example JOLLY 
AMARANTO we have the following claims in contract: 
Cargo claims against Ignazio Messina as B/L carrier and 
ship owner, Embassy Freight Services as NVOC carrier; 
Pantainer Ltd. As NVOC carrier; Byblos Transport 
Shipping as NVOC carrier; Uti Italy SRL as NVOC 
carrier and Salvage claims against the ship owner and 
cargo owners. 

Claims in tort may relate to potential pollution claims 
and other financial losses suffered by the Alexandria 
Port Authorities. 

Strategic Claims Handling Beyond Pure Legal Aspects 
-A Selection of 8 Strategies – 

Capt. Peter Irminger
ZASS International GmbH

Strategic Claims Handling is…
30% legal expertise and…
70% strategy in combination with fantasy and negotiation skills 

Study of 3 parts- part 1
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bank guarantee or a cash deposit which are in most 
jurisdictions the only security means accepted by courts. 
We know only of Belgium and the Netherlands where 
the courts do also consider Club Letters from a London 
Group Club as adequate security. 
In the Case of the JOLLY AMARANTO we have as a 
preparation to legally enforce security undertaken a check 
on the H&M cover of the vessel and arranged for a fleet 
check on the ownership of the ships managed by Ignazio 
Messina. The fleet check revealed 13 true sister ships 
which could have been arrested in a suitable jurisdiction. 
Alternatively there might have been an option to freeze 
the H&M proceeds. With this information at hand our 
appointed Italian lawyers were able to convince the P&I 
Club of the JOLLY AMARANTO to voluntarily offer 
Club Letters covering 200% of the invoice values of the 
consignments. 
We have to mention that Ignazio Messina did so far handle 
the claims very professionally and in an extraordinary 
manner for reasons that they even were prepared to 
provide securities for NVOC Bs/L where they were not 
the direct carrier to the consignees. Initially they were 
not willing to offer security for NVOC Bs/L, however, 
as we directly proceeded against the NVOC’s who in 
turn reverted to Ignazio Messina with a recourse action 
the latter was finally willing to offer also security for 
the NVOC Bs/L to protect their NVOC clients as their 
business partners. 
From the very beginning it was clear that the owners 
of the JOLLY AMARANTO were legally entitled to 
initiate limitation proceedings in Italy thus limiting 
their overall liability to approximately 15 to 25% of all 
potential claims. However, as we threatened to collect 
any balance from the NVOC 
carriers who would not benefit from the limitation 
proceedings Ignazio Messina finally offered for some 
claims to settle at 50% of the invoice value of the cargo 
and to internally discuss a splitting of the settlement 
funds with their NVOC carriers. After some though 
negotiations they also finally agreed to apply the 
Hamburg Rules limitation figures as applicable in the 
Lebanon rather than insisting on the Hague-Visby 
limitation as applicable in Italy. 
This meanwhile co-operative claims handling approach 
by Ignazio Messina is clearly the positive result of our 
initial threats to arrest sister ships or to freeze H&M 
insurance proceeds thus showing them that there is no 
way of hiding from liability. 

STRATEGY 3 – to safeguard the recognition of 
an award or court decision 
The selection of a suitable and favorable forum is 
definitely a major strategic decision when it comes 
to varying package/kilo limitations (Hague – Hague/
Visby – Hamburg Rules or local legislation) or global 
limitation (Brussels 57, London76/96 Conventions or 
local legislation). There may also be different more or 
less favorable defenses available to the carrier as well as 
different claim notification procedures and time bars of 
litigation can be defined/agreed in contracts of carriage 
or charter parties, defined by convention, domestic laws 
or enforced by ship arrest or last but not least mutually 
agreed with the opponent. 
When it comes to deciding on a forum it is essential 
to check from the very beginning the later legal 
enforcement of an Arbitration Award, a Court Decision 
or an Amicable Settlement Agreement inter alia with 
reference to the following Conventions: 
-UN Convention on the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 
-Convention on Jurisdiction and the Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters (Lugano, 
16 September 1988) 
-Bi-or multi-lateral agreements / conventions (EU) 
The case of the JOLLY AMARANTO is a nice example 
to show how many different forums one and the same 
casualty may offer: 
-Ignazio Messina Bs/L: Italian Courts 
-Embassy Freight Services Bs/L: Italian Courts 
-Byblos Transport Shipping Bs/L: Lebanese Courts 
-Pantainer Ltd.: Hong Kong Courts 

-Uti Italy SRL: Italian Courts

-All Bs/L: Hamburg Rules: Lebanese Courts 

-Club LOU: Competent Courts 

-Limitation Proceedings: Italian Courts 
-Salvage LOF: London Arbitration 

After tough negotiations we were finally able to convince 
the owners oft he JOLLY AMARANTO to apply the 
Hamburg Rules limitation which is more favorable to 
the cargo interests than the Hague/Visby limitations. 
Most significant as regards package or KG limitation 
are the cars which are quite light in weight compared to 
their values. 

 The Paper was presented at The Third International Conference On Marine Insurance & Transportation which
 was held in Aqaba/ Jordan  from 9-11 May 2011

To be continued - Part 2
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Last but not least, always carefully check the final 
report before disclosing it to other parties. There may 
be paragraphs which you wish to amend or delete, of 
course always without asking the expert to make false 
statements, but he may for instance be asked to simply 
leave away a paragraph or a photograph which you do 
not deem favorable to your case. 

STRATEGY 2 – to safeguard a later enforcement 
The Third Parties (Rights Against Insurers) Act of 
1930 provides a right of direct action for third parties 
against insurance companies where the insured is 
bankrupt. However, under English law, when the terms 
of an insurance policy require the insured to pay its 
obligation before it may collect against the insurer, 
the insured must pay before any other party can sue 
on the contract. Firma C-Trade S.A. v. Newcastle 
Protection and Indemnity Association (The “Fanti”) 
and Socony Mobil Oil Company, Inc. v. West of England 
Shipowners Mutual Insurance Association (London) 
Ltd. (The “Padre Island”) (No. 2) [1990] Lloyd’s Rep. 
Vol. 2, 199 (HL 1990) (P&I clubs are not subject to 
direct liability to third parties under English law). See 
also Morewitz v. West of England Ship Owners Mut. 
Protection & Indemnity Ass’n., 62 F.3d 1356 (5th Cir. 

1995); Psarianos v. Standard Marine, Ltd., Inc., 12 F.3d 
461 (5th Cir.), cert. denied, 114 S.Ct. 2164, 511 U.S. 
1142, 128 L.Ed.2d 887 (1994). 
The Draft Bill of the Third Parties (Rights against 
Insurers) Act 2001 prohibits „Pay-First Rules“ in 
Liability Insurance Contracts, however, it does expressly 
not apply to Marine Insurance Contracts, hence nothing 
will be changed by this nor Law in relation to Direct 
Actions against P&I Clubs. 
It is meanwhile quite common that ships are registered 
under so called “one ship-off-shore-companies”, hence 
after a major casualty a registered ship owner may 
quickly declare insolvent or run off that company and 
register the ship with another off shore company to 
try escaping from liability. Hence it is of paramount 
importance to quickly enforce adequate security in 
medium to large cases with a claim amount of say USD 
50.000 or higher. 
Regrettably such securities are only seldom offered 
voluntarily without having to threaten a ship arrest or 
the freezing of assets or bank accounts. In an attempt to 
somehow “educate” most P&I Clubs we do only accept 
a Club Letter of Undertaking if it is given voluntarily. 
Are we however compelled to enforce such security 
by legal measures we would then insist on a first class 

10



ت�شرين الثاين/ 2011
12

ان ات�صاع هام�ض الثقة بني االفراد والهيئات يف اي جمتمع ، يعترب من اهم العوامل 
وا�صعا،  الهام�ض  هذا  كان  فاذا  االجتماعية.  العالقات  طبيعة  على  توؤثر  التي 
�صارت امور احلياة )رغم ما يكتنف �صريها من تعقيدات( �صريًا لينًا، حيث تركن 
النفو�ض الى قدر كاف من ال�صعور باالمن والطماأنينة، ميكنها من تركيز جهودها 
بال�صرورة  يوؤدي  فاإنه  الهام�ض  اما �صيق هذا  املنتجة.  االيجابية  يف االجتاهات 
النفو�ض، فتتبعرث اجلهود وي�صيع اكرثها �صدى يف  والريبة يف  ال�صك  الى جتذر 
م�صاحة  وتتنا�صب  الثقة.  بناء  اعادة  وحماوالت  ال�صك،  حاجز  جتاوز  حماوالت 
هذا الهام�ض يف ات�صاعها او �صيقها تنا�صبا طرديا مع �صيادة التعامل االخالقي يف 
اي جمتمع. فاذا كان موؤ�صر التعامل االخالقي مرتفعًا )�صيادة ال�صدق واالمانة 
واالخال�ض يف العمل(، ف�صيكون بكل تاأكيد هام�ض الثقة وا�صعا، وت�صهل معه امور 

احلياة، والعك�ض �صحيح.
فاإننا  الهام�ض،  ل�صيق  ومالزمة  طبيعية  كنتيجة  تنجم  اال�صكاالت  كانت  وملا 
�صرنكز بحثنا يف حماولة اللقاء بع�ض ال�صوء على ما ت�صببه من معوقات ت�صتنزف 
اأن هام�ض  الوقت يف حماوالت جتاوزها. موؤ�صف جدا  وت�صرق منا  منا اجلهود، 
الثقة يف كثري من جمتمعاتنا بني االفراد والهيئات لي�ض �صيقا فقط، بل انه يزداد 
مع االيام �صيقا، وينعك�ض هذا على م�صاحة كبرية من عالقاتنا يف خمتلف اوجه 
ن�صاطاتنا احلياتية، بحيث يحد من �صرعة االجناز )ب�صبب توخي احلذر البالغ 

يف كل خطوة(.   
االمثلة على هذه الظاهرة كثرية يف حياتنا اليومية، و�صنتناول يف بحثنا هذا 
واحدا منها يبني جوانبها ب�صكل وا�صح، وناأمل ان يكون مبثابة �صرخة للفت 
الوجه  على  نحياها  ان  منا  وت�صتحق  اهلل،  من  نعمة  حياتنا  ان  الى  االنتباه 

االأمثل ما امكن.
وعمالئها  التاأمني  �صركات  بني  العالقة  �صينح�صر يف  �صبق  ما  لتو�صيح  ومثالنا 
من افراد وهيئات، وهذه العالقة حتكمها وثائق التاأمني املختلفة التي ت�صدرها 
مبداأ   تعتمد  وثائق  وهي  عمالئها،  وبني  بينها  املربم  للعقد  كم�صتند  ال�صركات 
»منتهى ح�صن النية بني اطراف العقد«. وملا كانت فل�صفة التاأمني مبختلف انواعه 
تعتمد مبداأ )توزيع املخاطر حمتملة الوقوع( والتي ال يقوى الفرد او الهيئة على 
احتمال نتائجها ان وقعت، فتعمد الى توزيعها على اكتاف اخرى كثرية، وبع�ض 
هذه االكتاف اقوى واعر�ض من كتفي املوؤمن له، بحكم ما لها من مالءة مالية 

عالية وخربة متكنها من حتمل هكذا اخطار. ومن هنا يعترب التاأمني احدى اجنع 
الو�صائل ملواجهة االخطار، وتعترب ال�صفافية بني طريف العقد يف تبادل املعلومات  
ا�صا�صا مهما يف  �صياغة العقد مبا يكفل م�صلحة طرفيه. ولكن ت�صري املمار�صات 
هنا  ومن  يحدث،  ان  يجب  وما  يحدث،  ما  بني  �صا�صع  البون  ان  الى  العملية 
اأول حادث، حيث ين�صاأ االحتكاك بني الطرفني، وترتاكم  تن�صاأ ازمة الثقة عند 
اخلالفات والنزاعات التي ي�صل منها الكثري الى �صاحات الق�صاء. وانطالقا من 
عدم التزام كل طرف مبا يتوجب عليه القيام به منذ نقطة ال�صفر، فاإن م�صوؤولية 

ازمة عدم الثقة تتوزع على كال الطرفني.
العربي يعاين من  الهيئات يف جمتمعنا  التاأميني لدى االفراد وبع�ض  الوعي  ان 
تدين كبري يكاد يالم�ض ال�صفر، وعندما ي�صعر الفرد او الهيئة باحلاجة الى انواع 
معينة من التاأمني، او تلزمه القوانني او العقود بطلب هذه االنواع من التاأمني، تبداأ 
العالقة بني العميل وال�شركة، وتبداأ اولى خط�اته يف تلم�ص حقائق هذا الن�شاط.  
عند هذه النقطة تبداأ م�صوؤولية �صركة التاأمني، حيث اأن من اأهم واجباتها، بل 
بطبيعة  العميل  توعية  على  املتاحة  اال�صاليب  بكافة  تعمل  اأن  عملها،  ومتطلبات 
العقد املزمع ابرامه )حتديد التغطيات وبيان طبيعتها، ال�شتثناءات، ال�شروط 
الهامة يف العقد، املحاذير ......(. يتم ذلك بوا�صطة ال�صرح املف�صل من قبل 
مندوب ال�صركة او الوكيل، ويتم تزويد طالب التاأمني بنموذج من العقد لالطالع 
على كافة التفا�صيل التي ال ميكن للمندوب او الوكيل ان يحيط بها، ويراعى اي�صا 
ان تتم تعبئة منوذج طلب التاأمني با�صراف وتوجبه املندوب او الوكيل. وبعيدا عن 
هذه الواجبات التي تقرتن بطلب تاأمني، فاإن من اهم واجبات �صركات التاأمني 
العمل على ن�صر الوعي التاأميني يف جمتمعاتها بكل الو�صائل املتاحة، وما اكرثها 
لت�صويق  لل�صركات  وخدمة  املواطنني،  جلمهور  خدمة  ذلك  ويف  االيام،  هذه  يف 
الكثري من انواع التاأمني التي يجهل املواطن مبجرد وجودها. ويعترب توفر الوعي 
املنا�صب لدى املواطن احدى اهم و�صائل تاليف النزاعات التي ي�صيع ب�صبب ف�صها 
الكثري من الوقت واجلهد واملال، والتي توؤدي الى زيادة م�صاحة ال�صك وعدم الثقة 
بني اطراف العقود. ومن االأهمية مبكان ان حتر�ض �صركات التاأمني على ا�صتمرار 
التوا�صل مع املوؤمن له بعد ابرام العقد وخالل فرتة �صريانه، وذلك ال�صفاء مل�صة 
ان�صانية على طبيعة العالقة، ول�صمان متابعة اية تطورات قد تطراأ على مو�صوع 
التاأمني، والتي قد ت�ؤدي الى تغيري ج�هري فيه، مما قد ي�ؤثر يف �شروط ال�ثيقة، 

الثقة بني �رشك�ت الت�أمني وجمهور العمالء
حممود عبد القادر الزمامريي
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وي�صتوجب لفت نظر املوؤمن له للمبادرة باإبالغ ال�صركة بهذه املتغريات، ل�صمان 
ا�صتمرار فاعلية التاأمني، وللحفاظ على حقوقه عند حتقق اخلطر. 

اما طالب التاأمني فاإن اأب�صط ما يتوجب عليه عمله قبل توقيع العقد هو اأن ميار�ض 
حقه بطلب اكرب قدر ممكن من االي�صاحات حول التاأمني املطلوب، وان ال يبخل 
الدقة  على  واحلر�ض  امكن،  ما  العقد  ن�ض  لدرا�صة  الالزم  بالوقت  نف�صه  على 
عند ملء منوذج طلب التاأمني، وح�صد اكرب قدر يتوافر له من التفا�صيل، وال باأ�ض 
من اال�صتعانة بخربة مندوب ال�صركة او وكيلها عند تعبئة النموذج املذكور، حيث 
ي�صكل هذا النموذج جزءا ال يتجزاأ من عقد التاأمني. بهذا يجنب طالب التاأمني 
نف�صه اأية مفاجاآت قد جتابهه عند حتقق اخلطر وتقدمي املطالبة. وال بد هنا من 

لفت نظر طالب التاأمني الى اهمية امعان النظر يف تعريفات االخطار املطلوب 
ومفهومه  التعريفات  هذه  تختلف  قد  اذ  الوثائق،  ن�صو�ض  يف  ترد  كما  تاأمينها 
الواجبات  على  بروية  اال�صطالع  من  التاأمني  لطالب  بد  ال  واخريًا  لها.  اللغوي 
التي يرتبها عليه العقد بعد �صريانه، وذلك لكي يتمكن من تعديل وثيقته اثناء 
فرتة ال�صريان باأية م�صتجدات قد توؤدي الى احلد من التغطية، او حتى الى انتفاء 

التغطية املق�صودة عند توقيع العقد. 
وملا كانت االأمور ال تتم يف الواقع مع ما ورد اأعاله، فاإن بع�ض املمار�صات العملية 
غري ال�صحيحة من قبل الطرفني توؤدي الى تنامي عدم الثقة، وتعمل على زرع 
بذور ال�صك بينهما. وعند حتقق احلوادث يتقدم املوؤمن له مبطالبات يعتقد انها 
مغطاة مبوجب الوثائق التي بحوزته )وهي يف كثري من االحيان لي�صت كذلك(، 
بالتعوي�ض  يطالبون  التي  اخل�صائر  تقييم  يف  لهم  املوؤمن  من  كثري  يبالغ  كما 
عنها، يقابل هذا باحلذر ال�صديد واالرتياب من قبل ال�صركات عند تلقيها لهذه 
وطبيعة  وثائقها،  مبحتوى  جيدة  معرفة  على  ال�صركات  كانت  وملا  املطالبات. 
�صياغتها ومدلول م�صطلحاتها، فاإنه ي�صهل عليها الطعن بالتقييم، او حتى الدفع 
ببطالن املطالبة ورف�صها. يف هذه البيئة من ال�صك املتبادل وعدم الثقة، تبداأ 

اخلالفات وتتطور الى نزاعات  تلتهم الوقت واجلهد من كال الطرفني.
اإن هو اال غي�ض من في�ض، وميكن ا�صتن�صاخ �صور كثرية منه يف  مثالنا ال�صابق 
خمتلف مناحي ن�صاطاتنا اليومية. ونوؤكد هنا ان ال منجاة لنا من هذه الظاهرة 
ال�صلبية اال بااللتزام باأب�صط قواعد التعامل االخالقي من �صدق مع النف�ض ومع 
اأنف�صنا  لنقي  العمل،  اتقان  واخال�ض يف  ال�صمائر،  ت�صتقر يف  واأمانة  االآخرين، 
من �صرور النزاعات التي تنغ�ض �صفو حياتنا، وهذا اأمر مبقدورنا اذا توافرت 

االرادة معاجلته باأنف�صنا.
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املادة )1(:
ت�صمى هذه التعليمات )تعليمات مكتب التاأمني االإلزامي املوحد ل�صنة 2011( ويعمل بها 

اعتبارًا من تاريخ ن�صرها يف اجلريدة الر�صمية.

املادة )2(:
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها يف املادة أ- 

)2( من قانون تنظيم اأعمال التاأمني رقم )33( ل�صنة 1999 وتعديالته، ما مل تدل 
القرينة على غري ذلك.

 لغايات هذه التعليمات يق�صد بالكلمات والعبارات الواردة اأدناه ما يلي:- ب- 
ـــــــــــــظـــــــــــــام ـــــــــــــن : نظام التاأمني االإلزامي للمركبات املعمول به.ال
: االإحتاد االأردين ل�صركات التاأمني.االإحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
: مكتب التاأمني االإلزامي املوحد.املـــــكـــــتـــــب املـــــوحـــــد
: �صركة التاأمني املجازة ملمار�صة فرع تاأمني م�صوؤولية املركبات الــــــــــ�ــــــــــصــــــــــركــــــــــة

االآلية الربية.
ــــاأمــــني  ــــت ــــقــــة ال ــــي وث
ـــــــــــــــــزامـــــــــــــــــي االإل

: وثيقة التاأمني التي توفر التغطيات املن�صو�ض عليها يف النظام.

ــــاأمــــني  ــــت ــــقــــة ال ــــي وث
ــــــي ــــــل ــــــكــــــمــــــي ــــــت ال

: وثيقة التاأمني التي توفر التغطيات التي يتم االإتفاق عليها بني 
توفرها  التي  التغطيات  تلك  غري  التاأمني  و�صركة  له  املوؤمن 

وثيقة التاأمني االإلزامي. 
وثيقة وثيقة التاأمني ال�صامل توفرها  التي  التغطيات  ت�صمل  التي  التاأمني  وثيقة   :

على  االإتفاق  يتم  اأخرى  تغطيات  واأي  االإلزامي،  التاأمني 
تغطيتها بني املوؤمن له و�صركة التاأمني.

 

املادة )3(:*
وفقًا أ-  املوحد  املكتب  االإلزامي من خالل  التاأمني  وثائق  ت�صدر  باأن  ال�صركة  تلتزم 

لنظام الدور.
 يحظر على اأي �صركة اأن متار�ض هذا الفرع من اأعمال التاأمني من غري طريق املكتب ب- 

املوحد، والذي ي�صرف عليه ويديره االإحتاد، وذلك حتت طائلة امل�صوؤولية القانونية.
ت�صتثنى العطاءات واأ�صاطيل املركبات من اأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة، ج- 

اأو موؤ�ص�صات فردية والتي  اأ�صخا�ض اعتباريني  اأ�صطواًل املركبات اململوكة من  ويعترب 
اليقل عددها عن ع�صرة مركبات.

اأو د-  يف حال قيام �صركة التاأمني باإ�صدار وثائق التاأمني االإلزامي من خالل عطاءات 
ب�صكل  املكتب املوحد  بتزويد  ال�صركة  اأ�صاطيل املركبات، فتلتزم  بتاأمني  عند قيامها 

اإلكرتوين باملعلومات املتعلقة بهذه الوثائق عند اإ�صدارها، على اأن تت�صمن ما يلي:-
1- رقم لوحة املركبات املوؤمنة ورقم ال�صا�صي.

2- نوع املركبات وفئاتها.
3- ا�صم مالك املركبات.

4- تاريخ ابتداء وانتهاء الوثيقة اأو الوثائق، ح�صب مقت�صى احلال.
5- رقم الوثيقة اأو الوثائق، ح�صب مقت�صى احلال.

املادة )4(:
 يقوم املكتب املوحد ح�صرًا مبا يلي:-

يف دوائر ترخي�ض ال�صواقني واملركبات:-أ- 
قب�ص اأق�شاط وثائق التاأمني الإلزامي، وذلك بالنيابة عن ال�شركة.- 1
هذه - 2 تعديل  مالحق  وتعبئة  االإلزامي  التاأمني  بوثائق  اخلا�صة  البيانات  تعبئة 

الوثائق، وذلك بالنيابة عن ال�صركة.
ختم وثائق التاأمني االإلزامي ومالحق تعديل هذه الوثائق بخامت املكتب املوحد.- 3
 يف املراكز احلدودية:-ب- 

1- قب�ص اأق�شاط وثائق التاأمني الإلزامي، وذلك بالنيابة عن ال�شركة.
تعديل هذه  وتعبئة مالحق  االإلزامي  التاأمني  بوثائق  البيانات اخلا�صة  تعبئة   -2

الوثائق، وذلك بالنيابة عن ال�صركة.
3- ختم وثائق التاأمني االإلزامي بخامت املكتب املوحد.

4- اإ�صدار وثائق التاأمني االإلزامي وفقًا لنظام الدور، وذلك بالنيابة عن ال�صركة.
القيام باملهام املن�صو�ض عليها يف اتفاقية بطاقة التاأمني املوحدة عن �صري ال�صيارات ج- 

عرب البالد العربية )البطاقة الربتقالية( ل�صنة 1975 واملتعلقة باملكتب املوحد.

املادة )5(:
باحلوادث أ-  املتعلقة  بالبيانات  الكرتوين  ب�صكل  املوحد  املكتب  بتزويد  ال�صركة  تلتزم 

املرورية امل�صجلة على املركبات املوؤمنة لديها واملت�صببة بحادث فور ت�صجيل مطالبة 
لدى ال�صركة، وذلك حتت طائلة امل�صوؤولية القانونية، مبا يف ذلك املعلومات التالية:-

رقم لوحة املركبة ورقم ال�صا�صي.- 1
نوع املركبة وفئتها.- 2
ا�صم مالك و�صائق املركبة.- 3
تاريخ وقوع احلادث.- 4
ا�صم �صركة التاأمني التي توؤمن املركبة.- 5
رقم وثيقة التاأمني واجلهة التي اأ�صدرتها.- 6
نوع االأ�صرار الناجتة عن احلادث)مادية/ اإ�صابات ج�صمانية/عجز كلي دائم/وفاة(.- 7
مبلغ التعوي�ض املدفوع من �صركة التاأمني وتاريخ دفعه اأو تقدير ملبلغ التعوي�ض - 8

املتوقع دفعه من قبل �صركة التاأمني.
 يلتزم املكتب املوحد بتوفري قاعدة بيانات تت�صمن حدًا اأدنى املعلومات الواردة يف ب- 

الفقرة )اأ( من هذه املادة.
 يلتزم املكتب املوحد بتزويد �صركات التاأمني اإلكرتونيًا وبناًء على طلبها بالبيانات ج- 

املتعلقة باحلوادث املرورية امل�صجلة على املركبات.

   املادة )6(:
يحظر على ال�صركة القيام مبا يلي:-

الطلب من املكتب املوحد التوقف عن تنفيذ اأي من مهامه املن�صو�ض عليها يف هذه أ- 
تاأمني م�صوؤولية  اأعمال فرع  ال�صركة غري موقوفة عن ممار�صة  اأن  التعليمات، طاملا 

»ن�ص«
تعليم�ت رقم )6( ل�شنة 2011

تعليم�ت مكتب الت�أمني الإلزامي املوحد وتعديالته�

�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 1999وتعديالته
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املركبات االآلية الربية وفقًا الأحكام الت�صريعات املعمول بها.
الطلب من املكتب املوحد توجيه طالب التاأمني للح�صول على اأي موافقات من اأي ب- 

جهة اأخرى مبا يف ذلك فروع ال�صركة اأو وكالئها اأو ممثليها ويلتزم املكتب املوحد 
بعدم قبول اأي توجيهات من ال�صركة بهذا اخل�صو�ض.

اأي ج-  املرورية من  املتعلقة باحلوادث  املعلومات  للح�صول على  التاأمني  توجيه طالب 
جهة، ويتم اعتماد قاعدة البيانات لدى املكتب املوحد فيما يخ�ض املعلومات املتعلقة 

باحلوادث املرورية وفقًا الأحكام املادة )5( من هذه التعليمات.

املادة )7(:
دوائر أ-  جميع  يف  االإلزامي  التاأمني  وثائق  تعديل  مالحق  باإ�صدار  ال�صركة  تلتزم 

دوائر  يف  املتواجدين  وكالئها  اأو  فروعها  خالل  من  واملركبات  ال�صّواقني  ترخي�ض 
ترخي�ض ال�صّواقني واملركبات اأو من خالل املكتب املوحد.

خالل ب-  من  االإلزامي  التاأمني  وثائق  تعديل  مالحق  باإ�صدار  ال�صركة  قيام  حال  يف   
تلتزم  واملركبات،  ال�صّواقني  ترخي�ض  دوائر  يف  املتواجدين  وكالئها  اأو  فروعها 
ال�صركة بتزويد املكتب املوحد مبعلومات اإ�صدار هذه املالحق يف نف�ض اليوم، وذلك 
لغايات متكني املوؤمن له من اإجراء معامالت تعديل وثائق التاأمني االإلزامي الالحقة 

من خالل املكتب املوحد.

املادة )8(:
على ال�صركة اإ�صدار وثيقة التاأمني االإلزامي من خالل املكتب املوحد وفقًا الأحكام هذه 
التعليمات للمركبة امل�شت�فية لل�شروط املقررة يف قان�ن ال�شري املعم�ل به، وذلك حتت 

طائلة امل�صوؤولية القانونية.

املادة )9(:
ال�صامل  التاأمني  وثيقة  اأو  التكميلي  التاأمني  لوثيقة  اإ�صدارها  عند  ال�صركة  تخ�صع  ال 

الأحكام هذه التعليمات.

املادة )10(:
لدى  اإلزامي  تاأمني  وثيقة  اأي  تعتمد  التعليمات، ال  املادة )9( من هذه  اأحكام  مع مراعاة 
دوائر ترخي�ض ال�صواقني واملركبات اأو لدى اأي جهة اأخرى ما مل تكن خمتومة بخامت املكتب 
املوحد، كما ال تعتمد مالحق تعديل وثائق التاأمني االإلزامي لدى دوائر ترخي�ض ال�صواقني 
واملركبات اأو لدى اأي جهة اأخرى ما مل تكن خمتومة بخامت ال�صركة اأو خامت املكتب املوحد.

املادة )11(:
يدير االإحتاد املكتب املوحد عن طريق جهاز يعده االإحتاد لهذه الغاية ولقاء بدل خدمات 
حمدد من اأق�شاط التاأمني الإلزامي ال�شافية املتحققة من خالله يتم حتديده من قبل 

جمل�ض اإدارة االإحتاد.

املادة )12(:
وجميع  واملركبات  ال�صواقني  ترخي�ض  دوائر  جميع  يف  موحدة  مكاتب  االإحتاد  ين�صىء 

املراكز احلدودية وحيثما لزم خارجها.

املادة )13(:
ي�صدر االإحتاد التعليمات املقرتنة مبوافقة املدير العام امل�صبقة لتنظيم اآلية عمل املكتب املوحد.

املادة )14(:
يرتتب على املكتب املوحد املتواجد يف دوائر ترخي�ض ال�صواقني واملركبات ما يلي:-

اعتماد نظام الدور عند تنفيذه ملهامه املن�صو�ض عليها يف هذه التعليمات.أ- 
يف ب-  االإكتتاب  عن  ال�صركة  توقف  اإلى  توؤدي  ال�صركة  من  توجيهات  اأي  قبول  عدم 

التاأمني االإلزامي للمركبات.
وثائق  اإ�صدار  �صركة عن  اأي  املت�صمنة وقف  الهيئة  ال�صادرة عن  القرارات  تنفيذ  ج- 

التاأمني االإلزامي للمركبات.
التاأمني وفقًا لأحكام     اأق�شاط  اأ�ش�ص احت�شاب الزيادة على  اآلية فاعلة لتنفيذ  د- و�شع 

تعليمات اأق�شاط التاأمني الإلزامي للمركبات املعم�ل بها.
هـ- عدم تكليف طالب التاأمني باحل�صول على املعلومات املتعلقة باحلوادث املرورية من اأي 

جهة كانت، ويتم اعتماد قاعدة البيانات لدى املكتب املوحد فيما يخ�ض هذه املعلومات.

املادة )15(:
واأي أ-  والقب�ض  ال�صرف  وم�صتندات  ال�صجالت  مناذج  االإحتاد  اإدارة  جمل�ض  يحدد 

بها،  االإحتفاظ  قيودها وطرق  واإجراء  واملحا�صبية  املالية  للعمليات  مناذج �صرورية 
كما يحدد املجل�ض املدة الالزمة لالإحتفاظ بكل نوع منها واإجراءات اإتالفها واللجان 

الواجب ت�صكيلها لهذه الغاية.
خا�صة ب-  ووثائق  اأوراق  واأي  والطلبات  وال�صجالت  وامل�صتندات  القيود  حفظ  يجوز 

باأعمال املكتب املوحد بالطرق االإلكرتونية.

املادة )16(:
    ت�صلم ن�صخ االإي�صاالت واملبالغ املقبو�صة من قبل املكتب املوحد، بعد خ�صم بدل اخلدمات 

املقرر لالإحتاد الى كل �صركة عن الوثائق ال�صادرة عنها وذلك مقابل اإي�صال باالإ�صتالم.

 املادة )17(:
  يج�ز لالإحتاد مب�افقة ال�شركة اأن ي�دع الأق�شاط املتحققة يف احل�شابات املفت�حة لهذه الغاية 
با�صم هذه ال�صركة ويتم االإيداع يف �صباح اليوم التايل اأو باأي طريقة اأخرى يتم االإتفاق عليها.

املادة )18(:
اأن ت�صكل جلنة للتاأكد من ح�صن �صري العمل لدى املكتب    للجمعية العمومية لالإحتاد 

املوحد يختار اأع�صاوؤها من ال�صركات بطريق االإنتخاب اأو باأي طريقة تراها منا�صبة.

املادة )19(:
 يخ�صع املكتب املوحد عند ممار�صة اأي من اأعماله املن�صو�ض عليها يف هذه التعليمات 

لرقابة الهيئة.

املادة )20(:
خارجية أ-  جهة  تعيني  اأو  الهيئة  موظفي  من  اأكرث  اأو  موظف  تكليف  العام  للمدير 

اأو  �صجالته  اأو  املوحد  املكتب  معامالت  من  اأي  يف  منا�صبة  اأوقات  ويف  للتدقيق 
معهم  والتعاون  ت�صرفهم  حتت  منها  اأيًا  ي�صع  اأن  املوحد  املكتب  وعلى  وثائقه، 
التي  االأجور  املوحد  املكتب  ويتحمل  كامل،  ب�صكل  باأعمالهم  القيام  لتمكينهم من 

يحددها املدير العام للجهة اخلارجية.
يرتتب على املكتب املوحد تقدمي اأي بيانات اأو معلومات يطلبها املدير العام عنه ب- 

وذلك خالل املدة التي يحددها املدير العام.

املادة )21(:
هذه أ-  يف  عليها  املن�صو�ض  تلك  غري  مهام  اأي  ممار�صة  املوحد  املكتب  على  يحظر 

التعليمات دون احل�صول على املوافقة امل�صبقة من املدير العام.
 يحظر على املكتب املوحد القيام باأي ممار�صات �صريحة اأو �صمنية من �صاأنها اأن ب- 

حتد من املناف�صة بني ال�صركات اأو متنعها وذلك حتت طائلة امل�صوؤولية القانونية.

املادة )22(:
وذلك مبوجب  االإلزامي  التاأمني  وثائق  بيانات  تعديل  بدل خدمات  العام  املدير  يحدد 

قرار ي�صدر لهذه الغاية.

  املادة )23(:
    2010 ل�صنة   )5( رقم  للمركبات  االإلزامي  التاأمني  وثائق  اإ�صدار  تعليمات  تلغى 

والقرارات ال�صادرة مبقت�صاها.

املادة )24(:
ي�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه التعليمات.

* ن�شرت التعليمات الأ�شلية يف العدد 5109 بتاريخ 2011/8/16 ومت تعديلها مبوجب تعليمات رقم )8( ل�شنة 2011 تعليمات معدلة لتعليمات مكتب التاأمني الإلزامي 
املوحد رقم )6( ل�شنة 2011 والتي ن�شرت يف العدد 5118 بتاريخ 2011/10/2.
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مبعدل 384 حادث يومياً*: نحو 140 األف حادث مروري يف الأردن عام 2010 
و 160 مليون دينار تعوي�سات التاأمني ملت�رشري حوادث ال�سيارات

املركبات امل�شجلةفئة املركبة
املركبات امل�شرتكة يف 

احلوادث املرورية
ن�شبة املركبات امل�شرتكة يف احلوادث 

املرورية للمركبات امل�شجلة%

ــــرة ـــــ ـــــ ـــــ ــــي ــــغ ــــــوب �ــــص ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 75104419580426رك
ـــــن ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــحــــــ ـــــص �1319663764728.5
ــــرك ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 987612382524.1نــــقـــــــــــــــــــــــــــــل مــــ�ــــصــــت
20955نــــ�ــــصــــــــــــــــــــــــف مــــقــــطـــــــــــــــــــورة *
ــاطــر غـــري مــعــد لــلــ�ــصــحــن * 19653راأ�ـــــض ق
ــــط ـــــ ـــــ ـــــ ــــو�ــــص ــــــوب مــــت ـــــــ ـــــــ ـــــــ 17222759944.1ركـــــــ
ــــال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــغ ــــص ــــة اأ� ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــب ــــرك 114694173.6م
95491591.7مـــــركـــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة زراعــــــيــــــــــــــــــــة
ـــــة ــــــ ــــــ ــــــة نـــــاريــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 5497100718.3دراجـــــــ
خــا�ــض ا�ـــصـــتـــخـــدام  ذات  ــة  ـــ ــب 403574918.6مــرك
ـــــة ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــافـــــل ــــــ 3525202457.4حــــــ
ــــن قـــــاطـــــــــــــــــــــــــــــر * ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 1324�ــــصــــحـــــ
453مـــــقـــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة *

107545326923125املجمــــــــــوع

فئات املركبات امل�سجلة يف اململكة عام 2010 واملركبات امل�سرتكة يف احلوادث املرورية

الكلفة  ارت��ف��اع 

للحوادث  املادية 

امل����روري����ة ال��ى

311 مليون دينار 

عام 2010  مقابل

م���لي��������ون   258

2009 ع�����������ام 

ال�سدم اأكرث اأنواع احلوادث وبن�سبة %96 �صهد عام 2010 وقوع )140014( حادثا مروريا يف االردن ت�صبب يف وفاة 670 
�صخ�ض بانخفا�ض يف عدد الوفيات بن�صبة قدرها 0.9% عن عام 2009، وارتفاع 

يف اال�صابات بن�صبة 11% مبجموع 17403 جريح.
عام  االأردن  يف  امل�صجلة  املركبات  عدد  و�صل  فقد  املروري  املعهد  لتقرير  ووفقا 
2010 الى )1075453( مركبة بزيادة قدرها 8% عن عام 2009 وو�صلت ن�صبة 
ن�صبة  ا�صرتكت  وقد  الى %87  املركبات  اجمايل عدد  املركبات اخل�صو�صي من 

25% من جمموع املركبات امل�صجلة يف احلوادث.
ال�صائقني امل�صرتكني يف احلوادث املرورية  اأكرب عدد من  اأن  التقرير  اأظهر  كما 
ال�صائقني  من   %22.5 وبن�صبة  �صنة   )23-21( العمرية  الفئة  يف  انح�صر 
امل�صجلني، وباملقارنة مع عام 2009 �صجلت الفئة العمرية )24-29( �صنة فاأكرث 

اأكرب عدد من ال�صائقني امل�صرتكني يف احلوادث وبن�صبة %22.7 .

م�ساة %3

ال�سدم %96

تدهور %1

* مل ت�شرتك هذه الفئات بحوادث خالل عام 2010.
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• 6.2 وفاة لكل 10،000 مركبة.	

• 11 وفاة لكل 100،000 ن�شمة.	

• 67.2% من احلوادث وقعت يف العا�شمة عمان.	

• 81.3% من الوفيات و80.3% من امل�شابني ذكور.	

• 8.5% من احلوادث �شجلت ما بني ال�شاعة 14:59-14:00.	

• 13.3% من وفيات ال�شائقني كانت للفئة العمرية من 32-30.	

• اأثناء 	 الالزمة  الحتياطات  اأخذ  عدم  يليها  القريب  التتابع  كانت  احلوادث  ا�شباب  من   %21.4

القيادة بن�شبة %20.8.

• 35.2% من الوفيات يف احلوادث املرورية كانت نتيجة اأخطاء امل�شارب تليها عدم اأخذ الحتياطات 	

اللزمة اأثناء القيادة %29.3.

• 35% من الوفيات كانت من ن�شيب الركاب.	

• 54.7% من عيوب الطرق امل�شببة للحوادث كانت احلفر / املطبات.	

• 30.7% من عيوب املركبات امل�شرتكة يف احلوادث املرورية كانت تعطل الغمازات.	

• 19.7% من وفيات امل�شاة كانت للأعمار )60( �شنة فما فوق.	

• 16.4%من ال�شابات الب�شيطة للم�شاة كانت للفئة العمرية )3-5( �شنوات.	

• 18.9% من ا�شابات امل�شاة البليغة كانت للفئة العمرية )3-5( �شنوات. 	

• 9.4% من الوفيات كانت للفئة العمرية )24-26( �شنة. 	

• الإ�شابات 	 من  ن�شبة  لأعلى  �شنة   )23-21( العمرية  الفئة  تعر�شت 

الب�شيطة بن�شبة %10.4.

• اخل�شو�شي 	 املركبات  كانت  احلوادث  يف  امل�شرتكة  املركبات  من   %76.5

وبن�شبة 22% من اإجمايل املركبات اخل�شو�شي امل�شجلة.

• 0.13 معدل خطورة احلوادث )عدد اجلرحى والوفيات ن�شبة الى عدد احلوادث(.	

• 99% من احلوادث وقعت بينما كان �شطح الطريق جاف.	

* امل�شدر: التقرير ال�شنوي للحوادث املرورية يف الأردن 2010 ال�شادر عن املعهد املروري الأردين- مديرية الأمن العام.

م��وؤ�سرات احل��وادث امل��روري��ة



- ن�شاطات االحتاد

18
ت�شرين الثاين/ 2011

فعاليات  االقت�صادية  العقبة  مدينة  ت�صت�صيف  الثالثة  للمرة 
اأيار  يف  املقرر  البحري يف موعده  والنقل  التاأمني  الدويل يف  املوؤمتر 
اجلديدة«  القانونية  »التحديات  الثالثة  دورته  ليخرج عنوانه يف 
وقد نظم بجهود م�صرتكة اأردنية عربية ودولية متمثلة باالحتادين 
وبتعاون دويل ممثاًل  االأردن  ونقابة مالحة  للتاأمني  والعربي  االأردين 
رئي�س  رعاية  وحتت   )IUMI( البحري  للتاأمني  الدويل  باالحتاد 
معايل  اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  مفو�صي  جمل�س 

املهند�س عي�صى اأيوب..

ح�ضور واقبال للرعاية ودعم ال�رشكات العاملية
اأقيم املوؤمتر يف فندق رادي�صون بلو/ العقبة للفرتة 9-11/اأيار/2011 
بح�صور ما يزيد عن 300 م�صارك من االأردن والدول العربية واالأجنبية 
التاأمني  �صركات  ميثلون  البحري  التاأمني  �صوؤون  يف  املتخ�ص�صني  من 
وم�صوي  التاأمني  على  واال�صراف  الرقابة  وهيئات  والو�صاطة  واالإعادة 
درجات  خمتلف  من  الق�صاة  ال�صادة  من  جمموعة  الى  ا�صافة  اخل�صائر 
املحاكم االأردنية, كما �صهد املوؤمتر اقبااًل ملحوظًا للرعاية ملا يزيد عن 
30 �صركة تاأمني واإعادة تاأمني و�صركات خطوط بحرية تقدمها الراعي 

.)JOFICO( الرئي�صي ال�صركة االأردنية الفرن�صية للتاأمني

موؤمتر العقبة الدويل )الثالث(: يف التاأمني والنقل البحري
يق�م و�شط موجة ع�تية من التحدي�ت الق�نونية اجلديدة

واأربعة حم�ور تن�ق�ص اجلديد يف قواعد روتردام، �صروط الت�أمني البحري،  التحقيق يف احلوادث، والقر�صنة البحرية
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حفل افتتاح املوؤمتر
افتتح املوؤمتر اأعماله بكلمات ترحيبية األقاها روؤ�صاء اجلهات املنظمة 
البحرية  املالحة  تواجه  التي  الراهنة  التحديات  الى  فيها  اأ�صاروا 
واأبرزها اأخطار القر�صنة البحرية ا�صافة الى امل�صتجدات على ال�صاحة 

الدولية التي يتناولها املوؤمتر وحتديدًا اجلديد يف اتفاقية روتردام.
وفيما يلي اأبرز ما جاء يف الكلمات:-

املهند�س عي�ضى اأيوب »رئي�س �ضلطة العقبة االقت�ضادية«: 
املوؤمتر يوفر بيئة لدمج االأردن باالقت�ضاد العاملي 

املهند�س  معايل  اخلا�صة  االإقت�صادية  العقبة  منطقة  رئي�س  اأ�صاد 
يف كلمته بالتعاون املتوا�صل للمرة الثالثة بني منطقة العقبة  عي�صى اأيوب 
االقت�صادية اخلا�صة واالحتاد االردين ل�صركات التاأمني يف اقامة هذا املوؤمتر الدوري 
وا�صتعر�س اخل�صائ�س التي تتميز بها منطقة العقبة منذ انطالقها باعتبارها 
االأعمال  بيئة  الى  �صي�صيف  املوؤمتر  اأن  الى  م�صريًا  لالردن  االقت�صادي  القلب 
مزايا  من  املنطقة  هذه  يف  يتوفر  مبا  العاملي  باالقت�صاد  االأردن  لدمج  وال�صعي 

مالئمة لال�صتثمار ومتيز بانخفا�س ال�صرائب وباعتبارها منطقة حرة.

عثمان بدير »رئي�س جمل�س االحتاد االأردين«: املوؤمتر يقدم 
حلول قانونية وفنية لتطوير التاأمني البحري

من جانبه اأكد رئي�س االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني ال�صيد عثمان 

بدير على اأهمية املوؤمتر وتزامنه مع ما ت�صهده ال�صاحة الدولية من متغريات 
وتفر�س  املخاطر  من  املزيد  باجتاه  توؤ�صر  واجتماعية  و�صيا�صية  اقت�صادية 

نحو  اجلهود  لتظافر  تدعو  جديدة  حتديات  احلديثة  التاأمني  �صناعة  على 

املزيد من التعاون والت�صارك مع منطقتنا واقليمنا ومع خمتلف دول العامل 

اآليات  وتبني  التاأمني  حقول  كافة  يف  وم�صاراتها  ال�صناعة  هذه  لتحديث 

هذه  مقدمة  ويف  امل�صتجدات  هذه  مع  للتعامل  متطورة  وو�صائل  جديدة 

الوثيق  الرتباطه  وذلك  البحري  التاأمني  ي�صهدها  التي  التحوالت  احلقول 

مع حركة التجارة الدولية وعمليات النقل عمومًا والنقل البحري خا�صة 

باعتباره الو�صيلة الرئي�صية للتجارة الدولية, 

75% ومتثل  البحار نحو  اذ يقدر ما ينقل عرب 

حجم   3/1 بحرًا  املنقولة  العربية  التجارة 

النوعية  اال�صافة  مبينًا  العاملية,  التجارة 

الأعمال املوؤمتر فيما �صيبحث من موا�صيع تهم 

االقت�صادية  الن�صاطات  وا�صعة متار�س  قطاعات 

وامل�صتوردين  امل�صدرين  من  العاملية  والتجارة 

ا�صافة  والتخلي�س  النقل  و�صركات  والبنوك 

الى �صركات التاأمني, واختتم كلمته م�صريًا الى 

لعمليات  التطورات  اآخر  �صيبحث  املوؤمتر  ان 

هذه  ابعاد  ت�صكله  وما  االفريقي  القرن  �صواحل  ت�صهدها  التي  القر�صنة 

ابرز  من  واحدة  ا�صبحت  والتي  النقل  لعمليات  انتهاكات  من  الظاهرة 

العامل  يف  التاأمني  ل�صناعة  قلق  وم�صدر  العاملية  التاأمني  ال�صواق  التحديات 

مالكي  م�صوؤوليات  حدود  �صيتناول  كما  تاأمينيًا,  معها  التعامل  لكيفية 

ال�صفن ومعاجلة املطالبات ودور م�صوي اخل�صائر فيها.

Fritz Stabingerمن الي�صار: عبد اخلالق روؤوف, عثمان بدير, علي الكري�صان, عي�صى اأيوب, الكابنت حممد دالبيح, و
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عبد اخلالق روؤوف »اأمني عام االحتاد العام العربي للتاأمني«:
كلفة 142 حادث قر�ضنة نحو 7-12 مليار دوالر
وقواعد روتردام بانتظار م�ضادقة الدول عليها

قال  روؤوف  عبداخلالق  ال�صيد  للتاأمني  العربي  لالحتاد  لعام  االأمني 
البحري وي�صتاأثر هذا  النقل  العامل تعتمد على  اإن غالبية دول  يف كلمته: 
القطاع باأكرث من 90% من حجم التجارة العاملية مما يجعله اأحد �صرايني منو 
التجارة العاملية, وا�صتعر�س اأهم التطورات العاملية يف جمال النقل البحري 
واالتفاقيات الدولية املنظمة ل�صوؤونه وفيها ما يتعلق بقواعد روتردام التي 
اأ�صبحت منذ فتح باب الت�صديق عليها يف �صبتمرب 2009 ال�صغل ال�صاغل 
يف قطاع النقل البحري والغر�س من اعتماد هذه القواعد هو اإحاللها مكان 
االإتفاقيات ال�صابقة اخلا�صة بالنقل البحري حيث توفر اإطارًا قانونيًا ياأخذ 
ح�صلت  التي  والتجارية  التكنولوجية  التطورات  من  العديد  االعتبار  يف 

املعهدية  ال�صروط  بلندن  التاأمني  مع  جمجُ ا�صدر  كما  البحري  النقل  جمال  يف 
تعريف  الدولية  البحرية  املنظمة  وو�صعت  الب�صائع  لتاأمني  »اجلديدة« 
للحادث البحري, كما ا�صار الى اأهمية التحقيقات يف احلوادث البحرية 
التحقيق  خطوط  يو�صح  قرار  الدولية  البحرية  املنظمة  اأ�صدرت  والتي 
فيها, اأما عن خطر القر�صنة فقد حذر االأمني العام من خطورة ا�صتمرارها 
باعتبار اأن تلك الظاهرة توؤدي الى عزوف بع�س ال�صفن عن اخلطوط املالحية 
التقليدية وهذا �صوف يوؤثر ب�صكل كبري على اإقت�صاديات املنطقة. وك�صف 
عن اعالن املكتب املالحي الدويل ال�صادر يف منت�صف ني�صان املا�صي ان اأعمال 
حادث   142 ت�صجيل  مت  حيث  م�صتوياتها  اأعلى  اإلى  و�صلت  قد  القر�صنة 
12 مليار  و   7 ارتكابها بني  الناجتة عن  العاملية  قر�صنة وتراوحت اخل�صائر 
�صلوك  مدونة  اجناز  الى  دفع  مما  العاملية  الدرا�صات  بع�س  بح�صب  دوالر 
جيبوتي والتي تق�صي باإقامة مراكز وطنية يف كل من اليمن, كينيا وتنزانيا 

لتبادل املعلومات ب�صاأن مكافحة القر�صنة وال�صطو امل�صلح.
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التنفيــذي  الرئي�س  األقاها  االردن  مــالحة  نقــابة  كلمة 
للنقابة الكابنت حممد الدالبيح قال فيها ان وجود اجلمع الكبري يف 
املوؤمتر جاء ليوؤكد اأن االأردن كان و�صيبقى واحة لال�صتقرار والهدوء يف 
منطقة م�صطربة.لنكمل جميعًا براجمنا واأ�صاف نحن على يقني باأن لنا 
دائمًا يف هذا اال�صتقرار مالذًا, كا�صفًا عن دور النقابة بعد اأن اأ�صبحت 

والبحرية. املالحية  الفعاليات  جميع  ت�صم  التي  البحرية  املظلة 
امل�صجلة  البحرية  الفعاليات  جميع  لي�صمل  ن�صاطها  يت�صع  وبذلك 
لها  االن�صمام  الفعاليات  لهذه  ويحق  االردنية,  البحرية  ال�صلطة  يف 
كع�صو منت�صب حمققة بذلك الهدف والطموح ومنفذة لال�صرتاتيجية 

البحرية يف االردن.
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األقيت فيها )8( حما�صرات تناول  اأربعة حماور  جل�صات عمل املوؤمتر تركزت يف 
املحور االأول قواعد روتردام والثاين ال�صروط اجلديدة لنقل الب�صائع, والثالث 
اختيار  مت  وقد  البحرية  القر�صنة  الرابع  واملحور  احلــوادث,  يف  التحقيق 
والفني  القانوين  واالخت�صا�س  اخلربة  ذوي  من  اجلل�صات  ورئا�صة  املحا�صرين 
من كربى املوؤ�ص�صات العربية والدولية املعنية ب�صوؤون التاأمني والنقل البحري. 

وفيما يلي اأبرز املحاور التي تناولها املوؤمتر:-

وجهة نظر قانونية وفنية قواعد روتردام – 
تناول  اجل���دي����دة(  روت���ردام  )قواع������������د  بعن������وان  الأولى  اجلل�ش�����ة  حم�����ور 
يف  االداري  ال�صريك   Dr. Dieter Schwampe �س���وامب  ديرت  د.  فيها 
من  القواعد   Dabelstein & Passehl Rechtsanwalte - Germany
االأولى  ال�صركة  عام  مدير  الوزين  علي  د.  اجلل�صة  وتراأ�ض  القانوين  جانبها 
التي  والتعديالت  البحري  النقل  قواعد  تطورات  االأردن، حيث عر�ض  للتاأمني- 
بتعديالت  لعام 1924   Hague Rules هيغ  بقواعد  تعرف  والتي  عليها  طراأت 

فيزبي Visby Rules لعام 1968.
وتلتها عام Hamburg Rules 1978 وحلني اعتماد القواعد احلالية وما يعرف 
بقواعد روتردام Rotterdam Rules. ثم ا�صتعر�ض املحا�صر اأهم امل�صتجدات 
التعاريف  من  بدًء  ت�صمنتها  التي  الرئي�صية  واالأجزاء  القواعد  يف  وردت  التي 
الواردة ثم نطاق التغطية والتزامات وم�صوؤوليات الناقل وت�صليم الب�صاعة، انتقال 
احلقوق، حدود امل�صوؤولية، اجراءات التقا�صي والتحكيم. كما عر�ض مقارنة يف 

نطاق التطبيق وحدود امل�صوؤولية اجلديدة والقدمية مبينة بال�صكل
حديثة  تعترب  اجلديدة  القواعد  فاإن  عامة  ب�صورة  قال  للقواعد،  تقييمه  وعن 

وبالرغم من كونها طويلة ومعقدة من الناحية الفنية اال انها ت�صتحق الدعم.

Hague-
Visby Rules

 Hamburg
Rules

 Rotterdam
Rules

 Scope of
application

From Loading  Port of
loading

 Place of
receipt/
loading

To Discharging  Port of
discharging

 Place of
destination/
discharging

 Limitation of
liability

 - 2 SDR per
KG

 - 2.5 SDR
per KG

 - 3 SDR per
KG

 - 666.67
 SDR per
package

 - 835 SDR
per package

 - 875 SDR per
package

من اليمني: بوب ديرجن، خالد املغي�شب، د. علي الوزين، د. ديرت �شوامب
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ديرجن  ب�وب  لل�سيد  كانت  الأولى  اجلل�شة  حم��ور  �شمن  الثانية  املحا�شرة 

Bob Deering ال�صريك االداري Ince & Co - UAE تناول قواعد روتردام 

من جانبها الفني وتراأ�ض اجلل�صة ال�صيد خالد املغي�صب نائب الرئي�ض التنفيذي- 
واالأخرى  النافذة  القواعد  بني  الفروقات  فيها  قارن  - قطر،  ل�صت  �صركة قطر 
و�صيبقى  روتردام  قواعد  على  امل�صادقة  ا�صتكمال  بعد  نافذة  �صت�صبح  التي 
العمل باتفاقية هامبورغ حلني ا�صتكمال م�صادقات بقية الدول. ووفقًا للقواعد 
وحدود  بالناقل  واملتعلقة  عليها  املن�صو�ض  املواد  املحا�صر  ا�صتعر�ض  اجلديدة 
يف  وعن�انه  با�شمه  معرف  الناقل  يك�ن  ان  ي�شرتط  حيث  والتزاماته  م�ش�ؤوليته 
تاأخري  كذلك  للب�صاعة  ال�صرر  اأو  اخل�صارة  م�صوؤولية  عليه  وترتتب  النقل  عقد 
الت�شليم وفق ال�شروط وال�شتثناءات ال�اردة يف العقد، اأما نفاذ ق�اعد روتردام 
فبعد توقيعها يف نهاية عام 2009 فمن املتوقع نفاذها بعد �صنة من توقيع نحو 
20 دولة عليها و�صيتم تطبيقها من جميع االأطراف املتعاقدة يف مواقع اال�صتالم 

والت�صليم والتحميل والتفريع.

اجلديد يف ال�رشوط املعهدية
حمور اجلل�شة الثانية تناول )�شروط النقل البحري لنقل الب�شائع اجلديدة( 

اإدارة �صركة  Max Zaccar  رئي�ض جمل�ض  ال�سيد ماك�ص زخار  حا�صر فيها 
التاأمينات التجارية - لبنان وممثل  IUMI  يف ال�صرق االأو�صط وتراأ�ض اجلل�صة  
ال�صيد �صمري قموه �صريك ونائب رئي�ض �صركة كوجنت خلدمات التاأمني واعادة 
املعهدية من  ال�شروط  تناول املحا�شر  املتحدة وقد  العربية  التاأمني - المارات 
مدخلها التاريخي وقدم عر�ص عن ال�شروط والإ�شتثناءات و�شرط النقل وتغري 

الرحلة ا�شافة الى ال�شروط الإ�شافية املرفقة يف ال�ثيقة.
تاأ�ص�ض عام  الذي   )IUMI( البحري  للتاأمني  الدويل  تاريخ االحتاد  كما عر�ض 
1874 وحاليًا ي�صم يف ع�صويته من اجلمعيات الدولية يف 54 دولة ب�صمنها )6( 

دول عربية هي البحرين، م�صر، لبنان، املغرب، تون�ض واالردن.
مراحلها  وفق  املحا�شر  عر�شها  فقد  املعهدية  ال�شروط  تط�ر  مراحل  عن  اما 

الزمنية كما يلي:-

من اليمني: زهري العطعوط، دانيل موري�شون، �شمري قموه، ماك�س زخار

 “Ship and 
Goods” 
policy 

 Technical 
& Clauses” 
committee desiged 
first Institute 
Cargo Clauses

 Free from 
Particular Average 
(FPA) “C”

 With Average 
(WA)  “B”

 All Risks “A”

 New policy 
schedule  
in simple 
English 

 Clauses are 
clearer and 
in favor of 
the insured 

1779 1912 1982 2009
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اجلديدة  ال�شروط  وتناول 
ـــطـــاة  ـــغ واالأخــــــــطــــــــار امل
و�شرط  العامة  واخل�شارة 
ــتــ�ــصــادم الــنــا�ــصــئ عن  ال
ـــار  ـــص ــرتك واأ� ــص ــ� خـــطـــاأ م
املــوؤمــن  تعوي�ض  الــى  فيه 
�صد  مــغــطــى  خــطــر  الأي 
حتت  تن�صاأ  التي  امل�صوؤولية 
والنفقات  واخل�شائر  ال�شرار  لتغطية  وذلك  املذك�ر  امل�شرتك  الت�شادم  �شرط 
التي تن�صاأ عند حتقق اخطار حمددة ووفقًا لال�صتثناءات املن�صو�ض عليها، كذلك 

�شرح التعديالت التي طالت اي�شًا �شرط النقل وتغري م�شار الرحلة.

ال�رشوط املعهدية اجلديدة من وجهة نظر فنية
التـــــــاأمني  �شـــــروط  بعنوان  عمـــل  ورقة  قدمـــت  الثانية،  اجلل�صة  حمور  يف 
الفني��������ة(  الن���اح��ية  من  )ع����ر�ص  اجل�������ديدة  الب�ش����ائع  لنقل  البح���ري 
يف  االكتتاب  مدير   Daniel Morrison موري�سون  دانييل  ال�سيد  تناولها 
التاأمني البحري/ �شركة زي�رخ للتاأمني وقد تـراأ�ص اجلل�شـة ال�شيد زهري العطع�ط 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة Apex لو�صاطة وا�صت�صارات التاأمني واإعادة التاأمني - 
الأردن حيث تناول املحا�شر مدخل عن ال�شروط املعهدية وتطبيقاتها وم�شتجدات 
العامة  التعديالت  والتي �صنفها حتت عناوين ت�صمنت:  التي طراأت  التعديالت 

والتعديالت الرئي�صية واالأخرى لت�صمل  ما يلي:- 

 General Changes
 Terminology used in Clauses updated:

 ‘liftvan’ no longer used.
 Servants’ updated to ‘Employees”.
 ‘Goods’ & ‘Cargo’ replaced by ‘subject matter 
insured’.

 ‘except as provided’ amended to ‘except as 
excluded’.

 Side headings replaced by sub-headings.

 Principal Changes
 Insufficiency of packing exclusion revised in favour 
of Assured.
 Insolvency exclusion now the same as in Commodity 
Trades clauses.
 Unseaworthiness and unfitness exclusion modified in 
favour of Assured.
 Terrorism excluded under A, B and C clauses but 
covered under revised Institute Strikes Clauses.
 Duration Clause revised to include loading and 
unloading.
 Change of voyage clause revised in favour of 
Assured to avoid the technical term “held covered” 
and to provide cover in a “phantom ship” situation.
 Both to Blame Collision clause redrafted to make 
meaning clear.

 Other Changes
 Nuclear Weapons exclusion amended to be more 
consistent with radioactive contamination exclusions.
 The word “proximately” has been omitted from the 
Delay exclusion (Clause 4.5) to reflect the changes in 
the interpretation of this word in law cases.
 Benefit of Insurance clause (Clause 15) amended 

 to clarify that it extends to both the Assured and 
an assignee.
 to omit the “antiquated’ word “inure”.
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معاجلة املطالبات
مزيج من اخلربات القانونية ومهارات االبداع والتفاو�س

حمور اجلل�شة الثالثة )الدرو�ص والعرب من التحقيقات يف احلوادث البحرية( 
عام    مدير   Capt. Peter Irminger ارمنجر  بيرت  الكابنت  فيها  القى 
ZASS International - Germany حما�صرة بعنوان »ا�صرتاتيجية معاجلة 
املطالبات بعيدًا عن املنظور القانوين« وتراأ�ض اجلل�صة الكابنت ريت�صارد �صلهوب  
املحا�صر  Zaris S.A.L – Lebanon  حيث عر�ض  ل�صركة  التنفيذي  املدير 
ثماين ا�صرتاتيجيات ملعاجلة املطالبات التي تتطلب مزيج من اخلربات القانونية 
 Jolly الباخرة  بق�صية  م�صتعينًا  التـفاو�ض  على  والقـدرة  ــداع  االب ومهارات 
حتتوي  حاوية   38 متنها  وعلى  اال�صكندرية  ميناء  الى  املتجهة   Amaranto
الى عا�صفة يف عام 2010 و�صمن اجراءات  على ب�صائع خطرة حيث تعر�صت 
باالأ�صرار  اال�صعار  تتطلب  التي  االأولــى  اخلطوة  املحا�صر  قدم  املطالبة  ت�صوية 
واخل�صارة املرتتبة ودعوة الجراء الك�صف امل�صرتك لتبداأ بعد ذلك مراحل ت�صوية 
املطالبات �صمن ثماين ا�صرتاتيجيات تبداأ مبرحلة جتميع االأدلة وتعيني اخلرباء 
واجراء الك�صف وطلب التقرير االأويل تليها االجراءات الق�صائية وتدقيق غطاء 
�صريان  خالل  اخلطر  بتغري  واال�صعار  الق�صط  دفع  من  التاأكد  مت�صمنًا  التاأمني 
العقد وا�صعار باملطالبة وتقدمي املعلومات واالجراءات املتخذة لتقليل اخل�صائر 
حفظ  �صمانات  جانب  الــى 
حـــق الــــرجــــوع، مـــن جــانــب 
ــر  ــص ــا� ــح اآخـــــــر عــــر�ــــض امل
متطلبات بيان حالة ال�صفينة 
ــا  ــه ــدات ــهــا ومــع ــت و�ــصــالحــي
حتميل  عند  طاقمها  وادارة 
ب�صكل  الــبــ�ــصــاعــة  ــغ  ــفــري وت
والتاأكد  الرحلة  خــالل  اآمــن 

ا�صرتاتيجيات  اأي�صًا �صمن  وتقع   ،ISM االآمنة  االدارة  نظام  مدونة  تطبيق  من 
معاجلة املطالبات و�صع اأ�ص�ض لدفع م�صتحقات اخلرباء القانونيني وذلك لتفادي 
ويف  التعوي�ض  كلفة  من  ترفع  قد  والتي  للمحامني  املتوقعة  غري  الفواتري  تقدمي 
املرحلة االأخرية من هذه االجراءات تتم عملية الت�صوية واحت�صاب القيمة النقدية 

للتعوي�ض �صمن تقييم عدد من البدائل للح�صول على اأف�صل مقدار للت�صوية.

التحقيق يف التاأمني البحري وت�سوية اخل�سائر 
و�صمن حمور اجلل�صة الثالثة تناولت الآن�سة رلى دبابنة مدير عام ال�صركة 
الدولية للمعاينات وتقدير اخل�صائر – وكالء لويدز يف االأردن مو�صوع التحقيق 
�صمريات  املهند�ض ماجد  وتراأ�ض اجلل�صة  وت�صوية اخل�صائر  البحري  التاأمني  يف 
املدير العام التنفيذي ل�صركة ال�صرق االأو�صط للتاأمني – االأردن ا�صتعر�صت فيها 
عملية التحقيق وت�صوية اخل�صائر التي تبداأ عند ا�صتالم اال�صعار من احد امل�صادر 
عالقة  ذو  اآخر  طرف  اأي  او  املعيد  او  اخلرباء  او  املكتب  او  املت�صرر  من  �صواء 
اخل�صائر  م�صوي  على  وا�صرتطت  دونه.  او  الك�صف  باجراء  اما  التعوي�ض  ويقدر 
االأخرى ومنهم مالكي  االأطراف  وم�صوؤولية  بتحديد مهام  لديه معرفة  تكون  ان 
حق  وحتديد  م�صاحلهم  على  احلفاظ  ي�صمن  مبا  ،امل�صتلم  ال�صفن،ال�صاحن 
الرجوع املحتمل على االطراف االخرى ومنهم ال�صاحن ويف ظل التعليمات ينظم 
احلادث  بظروف  واملعطيات  احلقائق  الى  باال�صتناد  التقرير  اخل�صائر  م�صوي 
عند الك�صف اأو با�صدار تقرير الحق فيما لو ا�صتجدت معطيات جديدة توؤثر على 
النتائج النهائية للتقرير ومن ال�صعوبات التي ميكن اأن يواجهها م�صوي اخل�صائر 
هناك  تكن  مل  اذا  خا�صة  املالية  م�صتحقاته  ت�صوية  ان   الى  املحا�صرة  اأ�صارت 
تعليمات حتدد طرق دفع هذه امل�صتحقات حيث غالبًا ما يطلب بع�ض املكتتبني 
بني  م�صاكل  الى خلق  يوؤدي  الذي  االمر  الك�صف  م�صتحقات  ت�صوية  املت�صرر  من 

االطراف املعنية والتاثري على نتائج الك�صف عند تاأخر دفع امل�صتحقات. 

SURVEYORS ROLE is fact gathering analysis that 
can be used by insurers to make appropriate decisions 
in relation to policy coverage. 

LOSS ADJUSTERS ROLE: 
Should comment on policy wordings and policy 
liability and must have well knowledge of insurance 
and understand policy wordings / reach a reasonable 
compromise between all parties or try to. 
Loss adjusters do not take the final decesion on policy 
coverage. (Insurer’s claims personnel with 
their underwriters are the final decision makers). 

من اليمني: ماجد �شمريات، رولى دبابنة، ريت�شارد �شلهوب، بيرت ارمنجر
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اإدارة اأخطار القــر�ضــنــــة البحرية
القـــى  )الق����ر�ش����ن�����ة(  مو�ش��������وع  على  ال�����راب��ع�������ة  اجلل�ش����ة  حم�����������ور  ترك������ز 

�صريك   Simon Cartwright راي�����ت  ك����ارت  �س��اميون  ال�سيد  فيــها 
اأخطار  »اإدارة  بعنوان  حما�صرة   Holman Fenwick Willan-UAE يف 
القر�صنة البحرية ال�صومالية« وتراأ�ض اجلل�صة ال�صيد نادر القدومي مدير عام 
�صركة البحرية الوطنية للتاأمني - االمارات العربية املتحدة حيث و�صف املحا�صر 
ال�صيد  ب�صيطة ال�صاطيل  اأعمال هجومية  القر�صنة وحتولها من  اأعمال  اأخطار 
اأكرث تعقيدًا تو�صعت يف مناطق العمليات  االإعتيادية الى اعمال قر�صنة جتارية 
االأخطار  املحا�صر  عر�ض  وقد  القرا�صنة  من  وتخويف  عنف  اأعمال  �صاحبها 
املرتبطة بالقر�صنة وهي اخلطف، الفدية والعمليات احلربية املرافقة لعمليات 
اال�صتيالء على ال�صفن، مما دفع الى اال�صتجابة ملواجهة هذه االعمال من العديد 

من اجلهات ومنها �صركات التاأمني بطرح منتج جديد.
مقابل ذلك يتعني دفع كلف ا�شافية للتاأمني عن ا�شافة �شرط القر�شنة لت�شمل 
يف حالة اخلطف دفع الفدية ونفقات اخل�صارة العامة وكلفة التاأجري وتعوي�صات 
الب�صائع، وكلف اأخرى منها االأتعاب القانونية، اأما االطراف التي ت�صاهم يف دفع 
ونوادي  ال�صفن واخطار احلرب  لهياكل  واملكتتبني  ال�صفن  التعوي�ض فهم مالكي 

احلماية والتعوي�ض و�صركات التاأمني.
بالب�صاعة  الت�صحية  حال  يف  العامة  اخل�صارة  قانون  الى  املحا�صر  وتطرق 
كلف  الى  ا�صافة  الفدية  يف  امل�صاهمة  ت�صمل  عندها  ال�صفينة  �صالمة  ل�صمان 
يف  واالإ�صالح  املحامني  وكلفة  للتاأمني  االإ�صافية  والتغطية  الفدية  ت�صليم  تغطية 
فاإن  الب�صائع  بتعوي�ض  يتعلق  ما  اأما  ال�صفينة  طاقم  من  البع�ض  ورواتب  امليناء 
ومن  الدولية  القواعد  ووفق  ال�صحن  �صند  مبوجب  تقرر  وااللتزامات  احلقوق 
ناحية متطلبات ادارة اخلطر فاإنها تق�صي الت�صجيل وتقدمي تقرير دوري واأخذ 

االحتياطات امل�صبقة وا�صتمرار املراقبة واال�صتعانة باحلماية اخلا�صة.

حدود م�ضوؤولية مالكي ال�ضفن
مالكي  م�صوؤوليات  حدود  مو�صوع  يف  كان  الرابعة  اجلل�صة  من  الثاين  املحور 
 Roosendaal حمامي يف Luc Keyzer  ال�صفن قدمها الدكتور لوك كيزر
عام  مدير  قموه  �صامي  فار�ض  ال�صيد  اجلل�صة  وتراأ�ض    Keyzer - Belguim
�صركة االأردن الدولية للتاأمني - االأردن. جاء يف مقدمتها ان التعوي�ض يقت�صر 
العاملية  التطبيقات  وا�صتعر�ض  اال�صرار،  جميع  ولي�ض  االأ�صرار  من  جزء  على 
الو�صطى ففي فرن�صا  الع�صور  الى  يعود  واالأ�صل فيها  امل�صوؤولية  تاريخيًا حلدود 
النظام  بخالف  �صفينته  حدود  �صمن  امل�صوؤول  هو  �صخ�صيًا  ال�صفينة  �صاحب 
االملاين الذي يخلي م�صوؤولية �صاحب ال�صفينة ويف النظام االجنليزي فاإنه وفقًا 
فقط  وال�صحن  ال�صفينة  قيمة  فاإن   1734 لعام  ال�صفن  مالكي  م�صوؤولية  لقانون 
ال�صفينة قبل احلادث  �صمل قيمة  وقانون عام 1813  لتعوي�صات معينة  م�صمولة 
ويف عام 1854 فاإن قيمة احلد االأدنى حددت ب 15 باوند للطن الواحد لتعوي�ض 
الوفاة نتيجة خطاأ وقد عدل عام 1862 ليكون 15 باوند للطن الواحد للوفاة و 
8 باوند للطن ال�صرار الب�صائع. ويف فرتة الحقة مت توحيد الت�صريعات دوليًا من 
جمعية التاأمني البحري العاملية وذلك يف اطار اتفاقية حتدد امل�صوؤولية لتعوي�صات 
التاأمني البحري )LLMC Convention( والتي اأ�صبح عدد االأع�صاء 
 )5(  1986 عام  النافذة  املعاهدة  وتت�صمن  دولة،   50 من  اأكرث  اليها  املن�صمة 
التغطية  ونطاق  والتمويل،  امل�صوؤولية،  التحديد، وحدود  اأجزاء حتت عنوان حق 

واجلزء اخلا�ص بال�شروط اخلتامية.

من اليمني: فار�ص قموه، لوك كيزر، نادر القدومي، �شاميون كارت رايت
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 نظرًا الأهمية قواعد روتردام والتى ت�صتمل على 96 مادة تغطي اجلوانب 
الهامة فى النقل البحري، والأن �صريان قواعدها يتطلب م�صادقة 20 دولـة 
لت�صبح �صارية بعـد 12 �صهر مـن م�صادقة الدولة الع�صرين، ندعو الدول 
العربية غري املن�صمة لالإن�صمام وامل�صادقة على هذة االإتفاقية مع اإجراء 

التعديالت الت�صريعية ذات ال�صلة لتتوافق مع اأحكام هذه االإتفاقية.
خرباء  ودور  االإلكرتونية  الوثائق  مع  لتتوافق  القوانني  تطوير  اأهمية   
تكنولوجيا املعلومات ل�صمان تاأمني الوثائق االإلكرتونية وعدم اإخرتاقها اأو 

الدخول عليها من غري ذوي االإخت�صا�ض.
ُيـذكر فى الوثيقة بو�صوح نقطتي التحميل والتفريغ حتى  اأن   من االأهمية 
ميكن حتديد نطاق التغطية التاأمينية ب�صكل اأكرث و�صوحًا خا�صة بالن�صبة 

لعمليات الرتانزيت.
 التاأكيد على اأن يتم ال�شحن على �شفن تعمل على خط�ط مالحية منتظمة 

من خالل �صركات مالحة معروفة بح�صن ال�صمعة.
الناقله  ال�صفينه  اأ�صم  على  اأمكن  كلما  التاأمني  �صركة  حت�صل  اأن  اأهمية   
اأن  على  امل�صتندي  االإعتماد  ين�ض  واأن  االإبحار  قبل  لديها  املوؤمنه  للب�صاعه 
ال�شحن يجب اأن يتم ب�ا�شطة �شفن م�شنفه دوليًا تعمل على خط�ط مالحية 

منتظمه، واأن تكون هذه ال�صفن حائزة على �صهادة اإدارة ال�صالمه االآمنه.
ال  حيث  اإهتمامنا  حمور  يكون  واأن  الب�صري  بالعن�صر  االإهتمام  �صرورة   
�صفينة اأو �صحن اأو تفريغ اأو تخزين بدون هذا العن�صر مع اأهمية اخلربة 

لتوفري بحار اآمنة وما يت�صل بها من جتهيز ال�صفن ب�صكل اأف�صل.

ال�صفينة  االأمور لالإبقاء على  ال�صفينة مبراجعة كافة  اإلتزام مالك  اأهمية   
املعلومات  بتوفري  ال�صاحن  واإلتزام  الرحلة  مدة  طوال  لالإبحار  �صاحلة 

وامل�صتندات واالإعالن عن الب�صائع اخلطرة.
 منا�صدة الدول العربية املت�صررة من القر�صنة يف خليج عدن تقدمي الدعم 
وامل�صاندة لتطبيق مدونة �صلوك جيبوتي وم�صاندة مراكز تبادل املعلومات 

واخلربات املن�صاأة مبوجبها ملواجهة وحماربة القر�صنة البحرية.
من  البحرية  القر�صنة  اأعمال  ملواجهة  الكفيلة  ال�صبل  اإيجاد  على  العمل   
خالل اإعتماد اأنظمة فعالة للتبليغ عن حماوالت االإختطاف ملكتب املالحة 
لتوفري  الدولية  والهيئات  احلكومات  ومنا�صدة   ،IMB  الدولية البحرية 
تزويد اخلط�ط  الدولية مع  املياة  والبحارة يف  التجارية  لل�شفن  احلماية 
املالحية باأية عمليات قر�صنة اأو عمليات اإختطاف والطرق االآمنة لالإبتعاد 

عن االأماكن اخلطرة.
وتعيني  باملطالبة  اخلا�صة  املنا�صبة  واملعلومات  االأدلة  بجمع  االإهتمام   

املعاينني وم�صوي اخل�صائر املحرتفني ملعاجلة املطالبات.
كفدية  تنفق  اأموال  واأية  القر�صنة  خلطر  التاأمينية  التغطية  توفري   

“Ransom” لتحرير ال�صفينة وما عليها.

 الدعوة لعقد ندوة خا�صة ل�صرح قواعد روتردام ب�صكل تف�صيلي .
 التو�صية بعقد املوؤمتر القادم عام 2013 ، نظرًا لعقد املوؤمتر العام لالإحتاد 

العام العربي للتاأمني يف اململكة املغربية عام 2012.

دعوة لتطوير الت�شريعات لتتوافق مع العمل بالوثائق االلكرتونية

الربنامج العلمي للموؤمتر خل�س با�شدار جمموعة من التو�شيات التي دعت الى تطوير قطاع النقل البحري من خالل:- 
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منـــح درع المـؤتمــر تكــريمـًا للجهــات الـــراعيـــة 

اأ�شامة جعنينه ممثل ال�شركة العربية الملانية للتاأمني يت�شلم التكرمي

و الى عبد اهلل الكاظم ممثل �شركة تر�شت ري  Qatarlyst تكرمي خالد املغي�شب ممثل �شركة تكرمي �شركة التاأمني الأردنية يت�شلمه 
عماد عبد اخلالق املدير العام

وتكرمي �شركة مار�ص خلدمات التاأمني تت�شمله عفاف عبد احلميد والى اياد مهيار ممثل �شركة اأمنية

ت����ك����رمي ل���ل�������ش���رك���ة الأردن������ي������ة 
ال������ف������رن������ي�������������ش������ة ل�����ل�����ت�����اأم�����ني

للموؤمتر(   الرئي�شي  )ال���داع���م 
يـــــتـــــ�ـــــشـــــلـــــمـــــه اأجمــــــــــــــــد الــــــــــور
ال��������ع��������ام امل�����������دي�����������ر  ن���������ائ���������ب   

منال جرار م�شاعد املدير العام تت�شلم
 تكرمي �شركة الأردن الدولية للتاأمني

والى نبيل بزاري املدير التنفيذي وملى فراج عن �شركة الو�شي للتاأمني واإعادة التاأمني
ل�شركة كوجنت للتاأمني واإعادة التاأمني

ال�����������ش�����ي�����د ع������ث������م������ان ب�����دي�����ر
الأردين  الحت�����������اد  رئ����ي���������ص 
ل���������ش����رك����ات ال�����ت�����اأم�����ني ي���ك���رم
م�����ع�����ايل امل����ه����ن����د�����ص ع��ي�����ش��ى 
اأيــــــوب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس هيئة 
م���ف���و����ش���ي ����ش���ل���ط���ة م��ن��ط��ق��ة 
اخلا�شة القت�شادية  العقبة 

اأقامت اجلهات املنظمة للموؤمتر حفل خا�س تكرميًا للجهات الراعية للموؤمتر والتي جتاوز عددها 21 جهة متثل �صركات التاأمني االأردنية, �صركات اخلدمات 
واال�صت�صارات التاأمينية واإعادة التاأمني وموؤ�ص�صات النقل البحري, باالإ�صافة الى املوؤ�ص�صات االعالمية العربية والعاملية.

تولى ممثلو اجلهات املنظمة توزيع دروع التكرمي وهم كل من رئيــ�س االحتاد االأردين ل�صــركات التاأمني ال�صيد عثمان بدير, االأمني العام لالحتاد العام العربي للتاأمني 
ال�صيد عبد اخلالق روؤوف, الرئي�س التنفيذي لنقابة مالحة االأردن الكابنت حممد الدالبيح, واأمني عام االحتاد الدويل للتاأمني البحري ال�صيد فريتز �صتابنجر.

والى علء عبد اجلواد مدير عام ال�شركة الأردنية الماراتية للتاأمني تكرمي عطوفة اأكرم مدادحه نائب رئي�س جمل�س مفو�شي نبيل احل�ص ممثل �شركة نا�شكو / فرن�شا يت�شلم التكرمي 
�شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة
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وعن ميناء حاويات العقبة يت�شلم الدرع ايهاب الروا�شدة

حممد ابو زيد الرئي�ص التنفيذي للعمليات وهو يت�شلم 
درع �شركة اأبك�ص لو�شاطة وا�شت�شارات التاأمني

وت�شليم الدرع الى الكابنت ريت�شارد �شلهوب - �شريك اداري 
Zaris &Aces ل�شركة

وتكرمي �شركة الريموك للتاأمني يت�شلمه
 ممثل ال�شركة ح�شام ال�شعيدي

تكرمي جوزيف ابو �شقرا ممثل �شركة املتو�شط واخلليج للتاأمني )ميدغلف( 

ودرع تت�شلمه نينيت ا�شعيد ممثلة �شركة اأمني قعوار واأولده ماجد �شمريات املدير التنفيذي العام 
ل�شركة ال�شرق الأو�شط للتاأمني يت�شلم التكرمي

�شامويل بردمربج مدير تطوير الأعمال يت�شلم تكرمي
US Re & Ultimate Risk Solutions 

هيثم �شعبان ممثل جملة ربان ال�شفينة يو�شف نا�شر ممثل جملة البيان القت�شاديةمارون م�شلم ممثل جملة املراقب المنائي

Business Life عفاف عي�شى ممثلة جملة

هرنييت فار�س ممثلة جملة الحتاد القت�شادي

Policy بها�شكار راج ممثل جملة Jordan Land رعد الر�شدان ممثل جملة

Middle East Insurance Review اأ�شامة نور ممثل جملة

تكريم الجهات االعالمية المشاركة في المؤتمر
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وال�سركة  ال��راع��ي��ة  ال�����س��رك��ات  اأق��ام��ت 

 JOFICO للتاأمني  الفرن�سية  الأردن��ي��ة 

)ال���راع���ي ال��رئ��ي�����س��ي( يف ي��وم��ي ال��ث��الث��اء 

والأرب���ع���اء م��اأدب��ت��ي غ���داء ت��ك��رمي متيزت 

امل�ساركني  من  للح�سور  ال�ستقبال  بحفاوة 

وال�سيوف وال�سحفيني والعالميني.

من مطعم AZIAB ننقل هذه ال�سور:-

مآدب غداء بدعوة
من الجهات الراعية
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على �ش��رف امل�شاركني اأقامت اجله����ات الأربع املنظم���ة للم����وؤمتر حف����ل ا�شتقب�����ال كبي�����ر يف ي����وم الثنني 
التي  اللبنانية  زفات  وفرقة  �شالح  زياد  الأردين  الفنان  اأحياه  �شاهر  ع�شاء  حفل  اأعقبها  9/اأيار/2011  

قدمت عرو�شاً متنوعة توا�شلت على مدى ثلثة اأيام.
وهذه لقطات جلانب من ال�سهرة:-

حفل استقبال كبير احتفاًء بالمشاركين

الفنان الأردين زياد �سالح
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فرقة زفات اللبنانية
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جولة سفاري وسهرة أردنية يقضيها المشاركون
في مضارب وخيم وادي رم

الثالثاء 10/اأيار/2011  اأقيم م�ساء يوم  باأجوائها اخلالبة  لالأردن  ال�ساحرة  الطبيعة  اأح�سان  يف 

للم�ساركني يف ربوع وادي رم  الراعية بعد جولة �سفاري  حفل ع�ساء فني �ساهر بدعوة من اجلهات 

وال�ستمتاع مبناظر املنطقة التي تتفرد بجبالها ال�سخرية الرملية، توا�سل بعدها امل�ساركون لق�ساء 

ال�سهرة يف قلب ال�سحراء الأردنية مع اأجواء طربية اأحياها الفنان اللبناين فار�ص كرم.

ننقل للقراء جانب من اأجواء ال�سهرة:-

الفنان اللبناين فار�ص كرم
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Movenpick TalaBay حفل عشاء ساهر في فندق
تحييه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي

ا�ست�سافته  الذي  ال�ساهر  احلفل  مع  موعد  على  امل�ساركون  كان  11/اأيار/2011  الأربعاء  يوم  م�ساء 

اجلهات الراعية للم��وؤمت��ر يف فن��دق موفنب�ك/ ت�الب��يه Movenpick TalaBay اأحيته الفنانة 

اللبنانية نوال الزغبي قدمت جمموعة من اأغانيهااأ�سفت على ال�سهرة تاألقًا.
 اأجواء احلفل تنقلها عد�سة الكامريا:-

الفنان اللبنانية نوال الزغبي
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الربنامج التاأهيلي »مبادئ وتطبيقات التاأمني«
االحتــاد  نظمه  الــذي  التاأمني«  وتطبيقات  »مــبــادئ  التاأهيلي  الربنامج  �صجل 
بالتعاون مع نقابة املحامني االأردنيني ح�صورًا مميزًا مب�صاركة )150( م�صارك 
التاأمني  اأع�صاء النقابة وامل�صت�صارين القانونيني وموظفي �صركات  من املحامني 

االأردنية  وقد اأقيم يف مقر االحتاد للفرتة 10/1 - 2011/11/26 .

يف دورتني نظمهما الحتاد الأردين ل�ضركات التاأمني

تخريج اأكرث من 200 م�ش�رك من الق�نونيني وكوادر الت�أمني الأردنية والعربية
منهجية التدريب تربط ج�نبي الت�أمني العلمي ب�لتطبيقي من خالل حلق�ت البحث والزي�رات امليدانية

يف اطار ن�صاطات االحتاد التدريبية وجهوده املتوا�صلة لتاأهيل واعداد 
الثاين  ت�صرين  االأخريين  ال�صهرين  خالل  االحتاد  نظم  التاأمني,  كوادر 
امل�صتوى  على  االأول  للتدريب  برناجمني   2011 عام  من  االأول  وكانون 
املتداولة  التاأمني  فروع  كافة  يف  وتطبيقاته  التاأمني  جمال  يف  التاأهيلي 
جمال  يف  الفنية  التطبيقات  تناول  املتخ�ص�س  امل�صتوى  على  والثاين 

اأكرث من  للم�صاركة بح�صور  اقبااًل  الربناجمني  �صهد  تاأمني احلريق وقد 
200 م�صارك من ذوي االخت�صا�س القانوين والتاأميني, و�صجل متيزًا يف 
املوا�صيع املطروحة واملنهجية يف التدريب التي ارتكزت على اجلانبني 
العلمي والتطبيقي والتنفيذ باأ�صلوب مناق�صة احلاالت الدرا�صية من 

واقع العمل ودعمها بزيارات وم�صاهدات يف املواقع امليدانية.

لقطة تذكارية للم�شاركني يف الربنامج التاأهيلي »مبادئ وتطبيقات التاأمني« من اأع�شاء نقابة املحامني الأردنيني وال�شركات
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نخبة حتا�رش يف موا�سيع التاأمني
�صاعة   )88( وبواقع  اأ�صابيع  �صبعة  مدار  على  امتد  الذي  الربنامج  ت�صمن 
املختلفة  وبفروعه  اجلوانب  كافة  من  التاأمني  تناولت  عمل  جل�صات  تدريبية 
مبادئ  جمــال  يف  والت�صويقية  والفنية  القانونية  اجلــوانــب  على  والرتكيز 
تاأمني  والهند�صي،  احلريق  تاأمينات  البحري،  التاأمني  التاأمني،  واأ�صا�صيات 
تاأمينات  العامة،  احلــوادث  تاأمينات  والتكميلي،  االلزامي  ب�صقيه  املركبات 
احلياة والطبي واإعادة التاأمني وت�صويق التاأمني. وقد حا�صر يف الربنامج عدد 
من املخت�صني وذوي اخلربة العلمية والعملية يف جمال القانون يف اجلامعات 

االأردنية ومن الكوادر املتقدمة يف �صوق التاأمني االأردين.

د. غازي ابو عرابي
مب�ادئ التاأمني

اأمين خمي�س
التاأمني البحري واإعادة التاأمني

م. نظام الأ�شقر
ت�شوية اخل�شائر

م. غ�شان ق�شماين
تاأمني احلريق واحل�وادث العامة

م. ماجد �شمريات
الت�اأم��ني الهن�د�ش�ي

وليد القططي
ت�اأم��ني امل�ركب�ات/ التكميلي

ماهر احل�شني
ت���اأمني امل�ركبات/ اللزامي

فريد داود
تاأمين�ات احل�ي�اة والطبي

د. ماأمون عكرو�ص
ت�شويق التاأمني

امل�شاركون اأثناء ور�شة عمل ملناق�شة اأ�ش�ص الكتتاب يف التاأمينات العامة
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الدورة العربية »االأ�ض�س الفنية لتقييم االأخطار عند 
االكتتاب وت�سوية اخل�سائر يف تاأمينات احلريق«

مب�صاركة 75 م�صاركًا من االأردن والدول العربية ال�صقيقة، اأطلق االحتاد االأردين 
بعنوان  احلريق  تاأمني  يف  املتخ�ص�ض  التدريبي  الربنامج  التاأمني  ل�صركات 
تاأمينات  يف  اخل�صائر  وت�صوية  االكتتاب  عند  االأخطار  لتقييم  الفنية  »االأ�ص�ض 
من  الفتًا  اقبااًل  الربنامج  �صهد  وقد   ،2011/12/1  -  11/27 للفرتة  احلريق« 
الكوادر التاأمينية العاملة يف هيئة التاأمني، �صركات التاأمني االأردنية، واملديرية 
العامة للدفاع املدين، ومكاتب ت�صوية اخل�صائر ومن االأ�صواق العربية يف كل من 

فل�صطني، لبنان، ال�صودان، �صوريا وتون�ض.
وال�شروط  احلريق  لتاأمينات  الفنية  الأ�ش�ص  تغطية  على  الربنامج  تركز 
االكتتاب  عملية  وتطبيق  القيا�صية  احلريق  وثيقة  تغطيها  التي  واال�صتثناءات 
وتقييم االأخطار وحتديد ال�صعر واجراءات ت�صوية اخل�صائر. اال�صافة النوعية يف 
الربنامج هو الزيارات امليدانية التي نظمت للم�صاركني الى مقر مديرية الدفاع 
املدين للتعرف على املهام التي تقوم بها املديرية وللوقوف على عملية مكافحة 
حوادث احلريق واالطالع على الدور الذي تقوم به مديرية التخطيط ومديرية 
تعوي�ض  ت�صوية  يف  االأ�صا�ض  يعترب  الذي  التقرير  وا�صدار  واحلماية  الوقاية 
جممع  الى  ميدانية  زيارة  نظمت  كما  التاأمني،  �صركات  قبل  من  املت�صررين 
مل�صاهدة  املتخ�ص�صني  املهند�صني   اأحد  برفقة  امليت  البحر  الفنادق يف منطقة 

عملية الك�صف على املن�صاآت وتقييم االأخطار واآلية تنظيم التقرير النهائي.

اجله��ات امل�س���ارك���ة
هيئة التاأمني

الأردن

نقابة املحامني الأردنيني

19 �شركة تاأمني اأردنية

املديرية العامة للدفاع املدين

مكات�ب ت�شوية اخل�شائ�ر 

�شركة البرتول الوطنية 

�شركة تر�شت العاملية للتاأمني واإعادة التاأمني 

�شركة العتماد للخدمات التاأمينية 

الإحتاد الأردين ل�شركات التاأمني

�شركة التاأمي�ن الوطنية 

فل�شطني

�شركة املجموعة الهلية للتاأمني 

�شركة التكافل الفل�شطينية للتاأمني

الدفاع املدين/ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية

�شركة تر�شت العاملية للتاأمني 

وكلء تاأمي�ن 

�شركة �شافانا للتاأمني
ال�ش�ودان

�شركة التاأمني ال�شلمية 

�شوري�ةال�شركة ال�شورية الدولية للتاأمني )اأروب(

تون����صال�شركة التون�شية للتاأمني واإعادة التاأمني »�شت�ار« 

لبن���اناآروب للتاأمني 



ن�شاطات االحتاد

41 ت�شرين الثاين/ 2011

زيارة الى مقر املديرية العامة للدفاع املدين للوقوف على دور اأجهزة الدفاع املدين يف مكافحة حوادث احلريق وا�سدار التقرير واأهميته يف ت�سوية التعوي�سات

)Pre Risk Survey( امل�ساركون يف زيارة علمية �سياحية ملجمع الفنادق يف البحر امليت لجراء عملية الك�سف وتقدير الأخطار
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حتدث امل�صارك ب�شري املختار من ال�صودان عن �صوق التاأمني قائاًل يف ال�صودان 16 �صركة تاأمني ملزمة قانونًا بالعمل بنظام 
التاأمني التكافلي، واأ�صافت امل�صاركة مواهب عبا�ص ان فرع احلريق مزدهر ب�صبب ارتفاع وعي االأفراد خا�صة وان حوادث 
الى  اأتطلع  حديثها:  وختمت  ال�صركات،  بع�ض  من  ال�صوق  واحتكار  االأ�صعار  على  املناف�صة  التحديات  واأبرز  قليلة  احلريق 

ا�صتمرار التعاون مع �صوق التاأمني االأردين يف جمال التدريب ون�صر الوعي التاأميني والتوا�صل بني كوادر التاأمني.

يزدحم  ال�صوق  ان  قائاًل  بربور  ط��ارق  امل�صارك  حدثنا  اللبناين  التاأمني  �صوق  عن 
االلزامي،  التاأمني  قانون  الت�صريعية �صدور  امل�صتجدات  اأبرز  ومن  التاأمني  ب�صركات 

اأما فرع احلريق فانه مربح واأ�صعاره منخف�صة ب�صبب املناف�صة.
�صوق  حتديات  اأبــرز  ال�صعري  التناف�ض  قائلة  تون�ض  من  ال�شغاري  بلقي�ص  حتدثت 
و�صاركها  املقدمة،  اخلدمة  نوعية  على  ال�صركات  تركيز  وعــدم  التون�صي  التاأمني 
امل�صوؤوليات  جانب  الى  الزامي  احلريق  تاأمني  اأن  م�صريًا  الكوكي  حممد  احلديث 
املدنية وامل�ش�ؤولية الع�شرية ولدينا يف ال�ش�ق حجم اأق�شاط كبري ولكن ي�ش�د ال�ش�ق 

جو التناف�ض احلاد.
وقال و�شاح علبي من �صوريا املناف�صة اأبرز ال�صمات يف �صوق التاأمني ال�صوري وعدم 
الوعي باأهمية تاأمني احلريق بني املوؤ�ص�صات ال�صناعية لذلك تبقى ح�صته �صغرية 

ن�صبيًا يف ال�صوق اأمام تاأمني املركبات الذي ي�صتحوذ على اأعمال ال�صوق.

الى  �صوريا  يف  التاأمني  بدايات  تعود  �صوريا  من  غ��ريل  ب��اهلل  موؤيد  زميله  واأ�صاف 
اخلم�صينيات و�صهد يف االآونة االأخرية تطورات على �صعيد الت�صريعات واأهمها تنظيم 
ب�شبب  التاأمني  اأق�شاط  حجم  يف  زيــادة  ال�ش�ق  �شهد  كما  امل�شريف  بالتاأمني  العمل 

حت�صن الوعي التاأميني لدى االأفراد.

الوفد امل�شارك من فل�شطني

امل�شاركون من تون�ص ولبنان و�شوريا

العربية  الوفود  مع  ح��واراً  واأج��رت  ال�شيوف  اأراء  ر�شدت  التاأمني«  »ر�شالة 
امل�شاركة وقد ت�شدر احلوار ال�شوؤال عن تقييم الربنامج التدريبي حيث اأجمع 
امل�شاركون على جناح الربنامج واأعربوا عن ارتياحهم للم�شاركة وال�شتفادة 
باجلانب  ورب��ط��ه��ا  احل��ري��ق  ت��اأم��ني  يف  املتخ�ش�شة  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  ال��ك��ب��رية 

التطبيقي من خالل ور�س العمل واحلالت الدرا�شية والزيارات امليدانية.
امل�شاركون حفاوة  ل��لأردن، ثّمن  زيارتهم  التي تركتها  وعن النطباعات 

البلد  بهذا  اعجابهم  واأب���دوا  الأردين  ال�شعب  �شيافة  وك��رم  ال�شتقبال 
اجلميل وبالنه�شة العمرانية التي ي�شهدها متمنني العودة يف منا�شبات 

قادمة لزيارة الأماكن ال�شياحية التي مل يت�شع وقتهم لزيارتها.
ال��دول  يف  التاأمني  �شوق  ت��ط��ورات  عن  امل�شاركني  مع  احلديث  وتوا�شل 

العربية امل�شاركة والتحديات التي تواجه اأعمال تاأمني احلريق.
وفيما يلي مقتطفات من احلوار:-

امل�شاركون من ال�شودان

ال���رزاق  ال��وف��د الفل�شطيني ع��ر���ص ك��ل م��ن حم��م��ود ح��م��دان وحم��م��د عبد  �شمن 
 1993 عام  بعد  وتنظيمًا  تطورًا  الفل�صطيني  ال�صوق  �صهد  قائلني:  ال�صوق  تطورات 
نتيجة �صدور حزمة الت�صريعات التنظيمية والرقابية اآخرها عام 2005 ب�صدور قانون 
تنظيم اأعمال التاأمني وال يزال ال�صوق يواجه عدد من التحديات اأبرزها �صعف الوعي 
التاأميني حيث ان الثقافة التاأمينية ترتكز على االأنواع االلزامية مثل املركبات والعمال 
اأكرث من بقية االأنواع كما ي�صيطر على ال�صوق اجلو التناف�صي لالأ�صعار بوجود اأكرث من 

6 �صركات تاأمني.
حمدودية  االأ�صعار  وانخفا�ض  التناف�ض  من  بالرغم  �شقر  حممد  امل�صارك  واأ�صاف 
املمتلكات املوؤمنة اال ان فرع تاأمني احلريق يحقق اأف�صل النتائج يف ال�صوق حيث يقدر 

اجمايل اأق�شاط احلريق بنح� 50 مليون دوالر واجمايل التعوي�صات نحو 12 مليون.
التحديات  واأبــرز  لالكتتاب  موؤهلة  فنية  كوادر  لدينا  قال حممد عمو�ص  جانبه  من 
املناف�صة واملبالغة باملطالبات التي ترهق ال�صركات اإ�صافة الى الظروف االقت�صادية 
تخطيط  هناك  يكون  ان  علي  اأجمــد  امل�صارك  ودعا  اال�صتثمارات  على  وانعكا�صاتها 
ا�صرتاتيجي لتطوير �صناعة التاأمني يف كل االأ�صواق العربية �صيما وان التاأمني يعترب من 
ركائز اقت�صاد الدول. وختم حديثه باالإ�صادة بالربنامج التدريبي بو�صفه كان جامعًا 
لكافة املعلومات التي كنت اأرغب باحل�صول عليها يف تاأمني احلريق واأمتنى ان اأ�صارك 

يف برامج اأنواع التاأمني االأخرى.
ان  زاي��د، على  ون�شال  وف��ادي قدميات ودمي��ا عطااهلل  ط��ارق عمرو  واتفق كل من 
دخول �صركات جديدة لل�صوق زاد من حدة التناف�ض خا�صة يف االأ�صعار ويت�صح اأثرها 
الوعي  لن�صر  اجلهود  تكثيف  الى  ودعوا  الكبرية،  العطاءات  يف  احلريق  تاأمينات  يف 

التاأميني بني االأفراد.

الأردن ملتقى..... للثق�فة العربية
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تكرميًا للم�صاركني اأقام االحتاد يف فندق 
تخلله  ع�صاء  حفل  عمان   /Le Royal
بعد  امل�صاركني  على  الــ�ــصــهــادات  تــوزيــع 
التدريب  متطلبات  واكمالهم  اجتيازهم 
الــتــخــريــج نقيب  ــارك يف حــفــل  ــص � وقـــد 
املحامني ال�صيد مـــازن ر�صيــدات ورئي�ض 
التـاأمني  ل�صـركات  االأردين  االحتــــاد 
االحتــاد  ومــديــر  بـديــر  عثمــان  ال�صيد 
واملــحــا�ــصــرون،  احل�صني  مــاهــر  ال�صيد 

وبح�صور عدد كبري من ال�صيوف تخلل احلفل كلمات ترحيبية األقاها كل من 
رئي�ض االحتاد ال�صيد عثمان بدير ومدير االحتاد ال�صيد ماهر احل�صني اأكدا من 
خاللها على ان التدريب يعترب من اأولويات االحتاد ونحر�ض يف تنفيذه بتميز 

يف املنهجية واالأ�صلوب العداد الكوادر املهنية على امل�صتويني املحلي والعربي.
التدريبي  بالربنامج  ر�صيدات  مــازن  ال�صيد  املحامني  نقيب  اأ�صاد  جانبه  ومن 

ومب�صتوى التعاون مع االحتاد مبينًا اأهمية املوا�صيع التي طرحت وم�صاهمتها يف 
جلنة  مقرر  النقابة  جمل�ض  ع�صو  دعا  كما  للمحامني،  التاأمينية  املعرفة  تو�صيع 
التعاون  موا�صلة  اأهمية  الى  الطراونة  عادل  ال�صيد  امل�صتمر  والتعليم  الــدورات 
ما بني االحتاد والنقابة القامة املزيد من الربامج االأكرث تخ�ص�صًا يف جماالت 
وجهوده  االحتــاد  دور  مثمنًا  والفني،  القانوين  البعدين  على  والرتكيز  التاأمني 

Le Royal حفل ع�ساء تكرميي يف فندق
وتوزيع �سهادات التخرج على امل�ساركني

عادل الطراونة »ع�شو جمل�س النقابة«ماهر احل�شني »مدير الحتاد« مازن ر�شيدات »نقيب املحامني«عثمان بدير »رئي�ص الحتاد«

قريبًا .....
الربنامج التدريبي على امل�ستوى العربي

»التاأمني البحري وتطبيقاته من اجلانبني الفني والقانوين«
ثالثة اأيام للفرتة  1/30 - 2012/2/1 - القاعة الرئي�سية يف مقر االحتاد 

الربنامج خم�ش�س للكوادر العاملة يف جمال التاأمني البحري، والقانونيني، وجميع املهتمني يف �شوؤون النقل البحري.
�شلطان(،  البحري )ال�شيد فداء  للتاأمني  الأ�شا�شية  واملبادئ  النقل  تاأمينات  موا�شيع الربنامج واملحا�شرون: 
الك�شـــف  اجــراءات  على  التعــرف  بدار(،  �شالح  )ال�شيد  الدولية  والتفاقية  وم�شتجداتها  املعهــدية  ال�شــروط 
وت�شــوية اخل�شــائر من خالل زيارة ميـــدانية الى منطــقة �شـــحاب )م. نظام الأ�شقر(، اإعــادة التــاأمني البحري 

)م. غ�شان ق�شماين(، املطالبات القانونية وحجز البواخر)ال�شيد ماهر احل�شني(.
www.joif.org ملزيد من املعلومات وال�شرتاك يف الربنامج يرجى زيارة املوقع اللكرتوين

لل�شتف�شار يرجى الت�شال على هاتف: 9266 568 6 962 + فرعي: 216، 302، 304، 305، 307

الحتاد الأردين ل�شركات التاأمني
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ن�شبة التغري عن عام 2009 %
اأق�شاط التاأمني )مليون دولر اأمريكي(

الدولة الرتتيب
املجموع تاأمني احلياة تاأمينات عامة

1.42  1،166،143  506،228  659،915 االأمـــريـــكـــيـــة )1( املـــتـــحـــدة  ــــات  ــــوالي ال 1
6.76  557،439  440،950  116،489 )2( الـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــان  2

-0.69  310،022  213،831  96،191 ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــري ب 3
-1.39  280،082  192،428  87،654 فـــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــا 4
-0.05  239،817  114،868  124،949 ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــان امل 5
31.63  214،627  142،999  71،628 الــــــــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــني 6
2.94  174،348  122،063  52،285 ايــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا 7

16.11  115،521  51،574  63،947 )3( كـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــدا  8
16.25  114،422  71،131  43،291 )2( ـــــــة  ـــــــي ـــــــوب ـــــــن اجل كـــــــــــوريـــــــــــا  9
-6.14  97،056  25،102  71،954 هــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــدا 10

 3،269،477  1،881،174  1،388،303 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

ن�شبة النمو % املجموع ن�شبة النمو % تاأمني احلياة ن�شبة النمو % تاأمينات غري احلياة )1( ال�شنة

 1،967،786  1،121،186  846،600 1994
8.9  2،143،408 10.3  1،236،627 7  906،781 1995

1.8-  2،105،836 3.2-  1،196،736 0.26  909،100 1996
1  2،128،671 2.9  1،231،798 1.3-  896،873 1997

1.8  2،166،405 3.5  1،275،053 0.62-  891،352 1998
7.9  2،336،952 11.7  1،424،203 2.4  912،749 1999
4.6  2،444،904 6.6  1،518،401 1.5  926،503 2000

1.2-  2،415،721 4.8-  1،445،776 4.7  969،945 2001
9  2،632،473 6.1  1،534،061 13.2  1،098،412 2002

11.7  2،940،671 9  1،672،514 15.5  1،268،157 2003
11  3،264،158 11.6  1،866،636 10.2  1،397،522 2004

4.9  3،425،714 5.7  1،973،703 3.9  1،452،011 2005
7.3  3،674،891 7.7  2،125،791 6.7  1،549،100 2006

12.3  4،127،585 14.9  2،441،823 8.8  1،685،762 2007
2.2  4،220،070 0.1-  2،439،294 5.6  1،780،776 2008

2.6-  4،109،635 2.9-  2،367،442 2.2-  1،742،193 2009
5.58  4،338،965 6.4  2،520،072 4.4  1،818،893 2010

1- اق�شاط تاأمني احلياة مت تكميلها بالأق�شاط املقدرة لأعمال تاأمني التقاعد اجلماعي والذي مل يتم �شموله يف اح�شائيات بع�س املناطق منذ عام 2001، اق�شاط التاأمينات 
العامة تت�شمن التمويل احلكومي.

 2- ال�شنة املالية من 2011/3/31 - 2010/4/1
3- اأق�شاط تاأمينات احلياة بال�شايف.

بن�ضبة 75.4% ح�سة الدول الع�رش االأوائل يف التاأمني 
وتنتج ما جمموعه )3,269,477( مليون دوالر اأمريكي من اجمايل اأق�ساط التاأمني العاملي لعام 2010

)1( ت�شمل تاأمينات احلوادث وال�شحي

 اأق�ساط التاأمينات العاملية )تاأمينات احلياة وغري احلياة(
للفرتة 1994 - 2010

)مباليني الدوالرات(

م������وؤ�������رات ع��امل��ي��ة
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اأق�شاط التاأمني 
)مليون دولر اأمريكي(

ح�شة الفرد من 
اأق�شاط التاأمني 

)دولر اأمريكي(

%م�شاهمة التاأمني 
يف الناجت املحلي

الناجت املحلي  ال�شكان 
الدولة

املجموع غري احلياة احلياة )مليار دولر اأمريكي( )مليون ن�شمة(
 4،682  4،342  340  178.4 1.1 435 26.2 ــــــــــة ــــــــــعــــــــــودي ــــــــــ�ــــــــــص ال 1
 1،162  1،075  87  32.8 0.8 153 35.4 اجلـــــــــــــــــــــــــزائـــــــــــــــــــــــــر 2
 577  526  51  89.1 2.1 27 6.5 االأردن 3

 1،585  938  647  18.8 0.7 219 84.5 ـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــص ـــــــــــــــــــ� م 4
 718  569  149  235.5 0.5 133 3.1 ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــك ال 5

 1،074  812  262  252.5 2.8 39 4.3 لــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــان 6
 2،591  1،764  827  80.0 2.8 92 32.4 املــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــرب 7
 758  629  129  260.8 1.3 57 2.9 ـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــان ُع 8
 606  433  173  527.0 2.8 22 1.2 الـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــريـــــــــــــن 9
 775  673  102  74.8 1.7 45 10.4 تــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــض 10

 5،875  4،939  936  1،248.1 2.1 280 4.7 املتحدة العربية  ـــارات  االم 11
 1،166،143  659،915  506،228  3،758.9 8.0 14،641 310.2 االأمريكية املتحدة  الواليات  12
 115،521  63،947  51،574  3،408.7 7.3 1،574 33.9 ــــــــــــــــــــــــــــــدا  ــــــــــــــــــــــــــــــن ك 13
 310،022  96،191  213،831  4،496.6 12.4 2،251 62.2 ــــــــــا ــــــــــي ــــــــــطــــــــــان ــــــــــري ب 14
 280،082  87،654  192،428  4،186.6 10.5 2،580 64.9 ــــــــــــــا ــــــــــــــص ــــــــــــــ� ــــــــــــــرن ف 15
 239،817  124،949  114،868  2،903.8 7.2 3،306 81.8 املـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا 16
 174،348  52،285  122،063  2،766.1 8.1 2،052 60.4 ايــــــــــــــطــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــا 17
 76،082  41،408  34،674  1،650.2 5.4 1،409 46.1 ا�ـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا 18
 41،103  13،723  27،380  3،782.6 8.8 466 10.9 ـــــــــــا ـــــــــــك ـــــــــــجـــــــــــي ـــــــــــل ب 19
 52،119  23،310  28،809  6،633.7 9.9 524 7.9 �ـــــــــــصـــــــــــويـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــرا 20
 47،902  8،606  39،296  4،296.6 9.2 208 4.5 ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــرل اي 21
 38،217  8،806  29،411  4،081.7 8.4 456 9.4 الــــــــــــــ�ــــــــــــــصــــــــــــــويــــــــــــــد 22
 29،449  10،443  19،006  5،084.2 9.1 311 5.5 الـــــــــــــــــــــــدمنـــــــــــــــــــــــارك 23
 41،643  40،742  901  296.8 2.3 1،803 140.3 ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــي رو�ـــــــــــــــــــص 24
 97،056  71،954  25،102  5،845.3 12.4 784 16.6 ــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــول ه 25
 17،763  8،786  8،977  465.5 3.7 476 38.2 ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــــول 26
 9،220  7،786  1،434  121.6 1.3 729 75.8 تــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا 27
 3،998  1،861  2،137  399.7 3.0 134 10.0 هـــــــــــــنـــــــــــــغـــــــــــــاريـــــــــــــا 28

 557،439  116،489  440،950  4،390.2 10.1 5،519 127.0 ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــي ال 29
 114،422  43،291  71،131  2،339.4 11.2 1،022 48.9 كـــــــــوريـــــــــا اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة  30
 214،627  71،628  142،999  158.4 3.8 5،648 1355.2 ــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــص ال 31
 78،372  10،562  67،810  64.4 5.1 1،526 1216.5 الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد 32
 11،175  5،593  5،582  1،534.0 5.2 217 7.3 ا�ـــــــــــــصـــــــــــــرائـــــــــــــيـــــــــــــل 33
 11،778  3،868  7،910  421.1 4.8 246 28.0 مــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــزيــــــــــــــا 34
 10،663  3،461  7،202  45.8 1.5 707 232.8 ــــــــا ــــــــي ــــــــص ــــــــ� ــــــــي ــــــــدون ان 35
 5،087  4،736  351  67.8 1.2 425 75.1 ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 36
 1،131  544  587  6.1 0.7 172 184.8 ــــــــان ــــــــت ــــــــاكــــــــ�ــــــــص ــــــــب ال 37

 72،573  34،528  38،045  3،369.2 5.9 1،235 21.5 ا�ـــــــــــــصـــــــــــــرتالـــــــــــــيـــــــــــــا 38
 8،337  6،998  1،339  1،937.3 6.0 140 4.3 ـــــــــــــنـــــــــــــدا نـــــــــــــيـــــــــــــوزل 39

 53،297  10،111  43،186  1،054.7 14.8 360 50.5 ـــــا ـــــي ـــــق ـــــري ــــــــوب اف ــــــــن ج 40

التاأمني* اأع��م��ال  ع��ن 
نتائج اأعمال التاأمني يف 40 دولة

.Swiss Re امل�شدر: جملة �شيجما رقم 2 ل�شنة 2011 والأعداد ال�شابقة ال�شادرة عن �شركة *
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ــة االحتــــاد ــــى مــكــتــب ــا ال ــن ــف ــض ا�
م�شطلحات التجارة الدولية النكوتريمز 2010 التي مت و�شعها من قبل غرفة التجارة الدولية

 )قواعد غرفة التجارة الدولية ل�شتخدام امل�شطلحات التجارية واملحلية والدولية( – غرفة التجارة الدولية 2010 – الردن

يقع الكتاب يف 128 �صفحة باللغتني العربية واالجنليزية ويتناول جمموعة من امل�صطلحات التجارية ت�صتخدم يف املعامالت التجارية املتبادلة ما بني موؤ�ص�صات االعمال يف عقود 
بيع الب�صائع كما ت�صنف قواعد االنكوتريمز ب�صكل رئي�صي املهام والتكاليف واملخاطر املتعلقة بت�صليم الب�صائع من البائعني الى امل�صرتين.

التاأمني اللزامي من حوادث املركبات )درا�شة مقارنة ( د. مراد علي الطراونة – الردن – 2010

يقع الكتاب يف 387 �صفحة ويتناول املفهوم العام للتاأمني االلزامي )االجباري(على املركبات من حيث نطاق تطبيق التاأمني االلزامي على املركبات واحلوادث املتمثلة يف 
ماهية املركبة اخلا�صعة للتاأمني االلزامي ومفهوم املركبة واملفهوم الت�صريعي للمركبة ومفهوم الطريق ا�صافة الى اطار تطبيق قانون التاأمني االلزامي )االجباري( من 
امل�صوؤولية عن حوادث املركبات من حيث امل�صوؤولية التي يغطيها التاأمني االلزامي وا�صا�ض امل�صوؤولية املدنية وامل�صوؤولية العقدية والتق�صريية يف التاأمني االلزامي )االجباري( 

واال�صرار التي ي�صملها التاأمني االلزامي واال�صرار امل�صتثناه والدعوى املبا�صرة.

دور الدرا�شات الكتوارية يف حتديد الق�شاط وتقييم املخاطر لتاأمني احلياة يف الردن )ر�شالة ماج�شتري( – الطالب عمر �شديفات - 2011

تقع الر�صالة يف 172 �شفحة وتتناول اهداف الدرا�شات الكت�ارية ومزاياها وعي�بها وخماطرها وان�اعها ا�شافة الى اق�شاط وخماطر تاأمني احلياة ومناق�شة وحتليل 
النتائج والفر�صيات وتختتم الدرا�صة بتو�صيات ل�صركات التاأمني التي متار�ض تاأمينات احلياة.

اأ�شا�شيات العر�س والتقدمي الفعال ) مدخل تطبيقي ( د. ب�شري العالق – الردن – 2010

يقع الكتاب يف 230 �صفحة وي�صم نبذة عن العر�ض والتقدمي ومفهومه وجوهره وفل�صفته، كما يبحث يف دور االت�صال يف تفعيل عملية العر�ض والتقدمي وا�صاليب التعامل 
مع المناط املختلفة للزبائن ومتطلبات ومراحل العر�ص والتقدمي الفعال.

اخلطاأ يف امل�شوؤولية الطبية املدنية ) درا�شة مقارنة ( د. ا�شعد عبيد اجلميلي – الردن – 2009

يقع الكتاب يف 479 �صفحة ويتناول الكتاب تاأ�صيل فكرة اخلطاأ يف امل�صوؤولية الطبية وطبيعة اخلطاأ الطبي العقدي و�صور اخلطاأ الطبي واثباته.

مو�شوعة تي�شري الزعبي القانونية )اجلامع املتني للنظمة والقوانني( املحامي تي�شري الزعبي – الردن – 2010

تقع املو�صوعة يف 1928 �صفحة تتناول قوانني اململكة االردنية الها�صمية ا�صافة الى انظمتها االكرث ا�صتعمااًل واحتياجًا منذ تاأ�صي�صها لغاية االن حيث حتتوي على 
ما يزيد عن خم�صمائة قانونًا ونظامًا وتعليمات يف كتاب واحد بت�صريعات معدلة ومنقحة ومواكبة جلميع التعديالت والتغيريات التي طراأت عليها منذ عام 1921 

لغاية عام 2010.

امل�شوؤولية عن قتلى حوادث ال�شيارات يف ال�شريعة والقانون د. حممد احمد �شحاته – م�شر - 2010

يقع الكتاب يف 131 �صفحة ويبحث الكتاب يف التعريف بالقتل النا�صئ عن حوادث ال�صيارات وا�صا�ض امل�صوؤولية عن القتل ب�صبب حوادث ال�صيارات وانواعها كما يتناول 
ا�صخا�ض امل�صوؤولية واحكام النق�ض.

التاأمني يف التطبيق والقانون والق�شاء )بعد التنقيح( املحامي بهاء بهيج �شكري – الردن – 2010

يقع الكتاب يف جزئني يتناول اجلزء االول نظام التاأمني من حيث التعريف بنظام التاأمني واملحفظة التاأمينية وانواعها اما اجلزء الثاين يتحدث عن عقد التاأمني من 
حيث تعريفه وتكوينه باال�صافة الى وثائق عقد التاأمني و�صروطه واآثاره وامل�صتفيدون من عقد التاأمني وانتقال العقد وانق�صائه وي�صم الكتاب ملحق بقوانني التاأمني يف 

كل من)العراق – م�صر – االردن – �صوريا – لبنان – اململكة املتحدة(. 
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مت تعيني ال�صيد فار�ض �صامي قموه مديرًا عامًا ل�صركة 
االأردن الدولية اإعتبارًا من متوز 2011.

املاج�صتري يف  �صهادتي  يحمل  فار�ض  ال�صيد  اأن  ويذكر 
اإدارة االأعمال من جامعة كولومبيا/ نيويورك والهند�صة 
مدير  من�صب  و�صغل  رين�صلر/نيويورك  جامعة  من 
واال�صت�صارات  لالإدارة  املتحدة  املجموعة  �صركة  عام 
يف  لال�صتثمارات  �صتانلي  مورغان  بنك  مع  وعمل 
لندن وم�صت�صار اإداري مع �صركة Accenture يف 
نيويورك ومدير ا�صتثمار ل�صركة تابعة لبنك الكويت الوطني يف دبي و �صغل من�صب 

ع�صو جمل�ض اإدارة يف �صركة االأردن الدولية للتاأمني منذ عام 2009.  
وقررت ال�صركة ترقية اثنني من كوادرها املتقدمة هم 
كل من ال�صيد حممود املطارنة الى من�صب نائب املدير 

العام للتاأمينات العامة والهند�صية واإعادة التاأمني.
ويذكر اأن ال�صيد حممود حا�صل على �صهادة دبلوم يف 
التاأمني  ولديه خربة وا�صعة يف جمال التاأمني واإعادة 
التاأمني ملدة 36 عامًا منها عمله لدى �صركة اأبو ظبي 

الوطنية للتاأمني.
كما مت ترقية  ال�صيدة منال جرار مبن�صب نائب املدير 
والتاأمني  واملركبات  والنقل  البحري  لتاأمينات  العام 

ال�صحي واحلياة. 
�صهادة  وعلى  اقت�صاد  عايل  دبلوم  على  حا�صلة  وهي 
بكالوري�ض اآداب ولديها خربة وا�صعة يف جمال التاأمني 
نائب  وهي  ال�صركة  يف  اإدارية  منا�صب  عدة  و�صغلت 
االحتاد  يف  البحري  للتاأمني  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض 

االأردين ل�صركات التاأمني.
والتربيكات  التهاين  باأحر  التامني  ر�صالة  ن�صرة  اأ�صرة  تتقدم  املنا�صبة،  وبهذه 

لل�صيد فار�ض قموه ولنائبيه وتتمنى لهم ولل�صركة النجاح واالزدهار.

فار�س �ضامي قموه مديرًا عاماً ل�رشكة االأردن 
الدولية للتاأمني وتعيني حممود املطارنة

ومنال جرار نائبني للمدير العام

عدنان ال�رشمان مديرًا عاماً 
لل�رشكة االأردنية االإماراتية للتاأمني 

الــ�ــصــــــــركـــــــــــــــــة  اإدارة  جمــلــــــــــــــ�ــض  ــرر  ـــ ـــ قـــ
تعيــــني للتـــاأمـــني  االإمــاراتــــــية  االأردنيـة 

ال�صيد عدنان ال�صرمان مبن�صب املدير العام 
لل�صركة اإعتبارًا من تاريخ 2011/11/20.

البكالوري�ض  �صهادة  يحمل  عدنان  وال�صيد 
بخربة  ويتمتع  واملحا�صبة  العامة  االإدارة  يف 
ــارج  وا�ــصــعــة يف اأعــمــال الــتــاأمــني داخـــل وخ
االأردن تتجاوز الع�صرين عامًا و�صغل العديد 
عام  مدير  م�صاعد  اآخرها  نا�صب  امل  من 

�صركة ال�صقر للتاأمني يف االإمارات العربية املتحدة.
والــتــربيــكــات الــتــهــاين  بــاأجــمــل  الــتــــــــاأمــني«  »ر�ــصـــــــــــالــة  ن�صـــرة  اأ�ــصــــــــرة  تتقــدم 

لل�صيد عدنان وتتمنى له التوفيق يف مهامه اجلديدة ول�صركته دوام التقدم والنجاح.

ــة  ــي املــال وزارة  وافـــقـــت 
اجلزائرية على اإن�صاء اأول 
االأفراد  على  تاأمني  �صركة 
والـــ�ـــصـــحـــة، بــراأ�ــصــمــال 
مـــ�ـــصـــرتك مــــا بــــني بــنــك 
والفالحة  املحلية  التنمية 
والــ�ــصــركــة   ،%15 بن�صبة 
بن�صبة  للتاأمني  اجلــزائــريــة 
»ما�صيف«  �صركة  ومع   ،%34

الفرن�صية بن�صبة %41.
التاأمني  ن�شاط  بني  للف�شل  احلك�مة  اإلزامية  خلفية  على  ال�شركة  تاأ�شي�ص  وياأتي 
على االأخطار والتاأمني على االأفراد، حيث األزم القرار احلكومي على الف�صل بني 
ن�صاطي التاأمني على االأخطار واخل�صائر املادية، والتاأمني على االأفراد وعلى احلياة 
والت�صامن، كما ت�صمن القرار اإلزامية رفع راأ�صمال �صركات التاأمني على االأخطار 
اإلى 15 مليون  اإلى 30 مليون دوالر، و�صركات التاأمني على االأفراد مطالبة برفعه 
دوالر، مما ا�صطرت ال�صركات الـ 16 العاملة يف قطاع التاأمني باجلزائر، منها 4 
عمومية ت�صتحوذ على 70% من الن�شاط الى اتخاذ الجراءات الكفيلة لال�شتجابة 
ل�شرط احلك�مة. وميثل فرع التاأمني على الأ�شخا�ص 10% فقط من االإنتاج العام 
 ،2010 عام  خالل  جزائري  دينار  مليار   70 اإجماليا  بلغ  الذي  التاأمينات  لقطاع 

وتعزى االأ�صباب الى غياب ثقافة التاأمني لدى االأفراد اجلزائريني.
االأ�صهر  خالل   %2.1 بن�صبة  تراجعًا  اجلزائر  يف  التاأمني  �صركات  اأعمال  و�صهدت 
جزائري  دينار  مليار   24.1 نحو  الى  و�صلت  حيث   2011 عام  من  االأولــى  الثالثة 
)325 مليون دوالر(. وتعود اأ�صباب االنخفا�ض الى تراجع فروع التاأمينات يف جمال 
النقل الربي واجلوي والبحري بن�صبة 27.4% واحلوادث واالأخطار بن�صبة %13.7.

ت�أ�صي�س اأول �صركة يف اجلزائر للت�أمني على الأفراد وال�صحة 

   Business Monitor International )BMI( موؤ�ص�صة  تقرير  توقع 
ال�صادر عن بنك عودة يف لبنان عن منو قوي �صي�صهده ال�صوق يف اأعمال تاأمينات 
عام  لبنان  يف  الأق�شاط  اجمايل  ان  التقرير  ويقدر   2015-2011 للفرتة  احلياة 
2010 يبلغ 1،259 بلي�ن دولر وي�شمل اأق�شاط التاأمينات العامة مببلغ 859،7 مليون 
دولر واأق�شاط تاأمينات احلياة مببلغ 399،3 مليون دوالر واأن هذه االرقام مر�صحة 
بليون والتوقع  بليون دوالر و1،397  النمو عام 2015 لت�صل الى 2،088  ملزيد من 
بعدم تغيري م�صاهمة اأعمال التاأمينات العامة يف الناجت املحلي االجمايل وبقاءها 
بحدود 2،4% خالل عام 2015 وارتفاع ن�صيب الفرد من اأعمال تاأمينات احلياة 

من 95،3 دوالر الى 155.3 دوالر للفرد. 
ال  حيث  �صغريًا  يعترب  اللبناين  التاأمني  �صوق  ان  التقرير  ا�صار  اآخر  جانب  ومن   
تزال اأعمال غري احلياة منخف�صة بن�صبة م�صاهمتها يف الناجت املحلي ومعدل ح�صة 
من  بالرغم  العاملي  بامل�ؤ�شر  مقارنة  مت�ا�شع  يزال  ل  احلياة  اأق�شاط  من  الفرد 
ارتفاعه مقارنة بدول املنطقة ويتوقع التقرير منو اأعمال التاأمني خا�صة واأن تاأثري 

االأزمة املالية كان طفيفًا على ال�صوق اللبناين. 

اأعم�ل ت�أمين�ت احلي�ة مر�صحة للنمو يف لبن�ن
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نحو 6% منو �شوق الت�أمني يف �شورية الن�شفي لع�م 2011

ي�صري تقرير الهيئة ال�صورية لال�صراف على التاأمني عن نتائج اأعمال �صركات التاأمني 
لرية   )10.350.942.234( بلغت  اأق�شاط  حتقق   2011 عام  من  االأول  للن�صف 
نتائج  اأظهرت  العام 2010، وقد  املقابلة من  الفرتة  بن�صبة منو 5.99% عن  �صورية 
فروع التاأمني بالن�صبة لتاأمني ال�صيارات االلزامي الذي ي�صكل حوايل 28% من اجمايل 
اأق�شاط ال�ش�ق انخفا�ص اأق�شاطه بن�شبة 1.19%، اأما تاأمني ال�صيارات ال�صامل فبلغت 
ال�صوق  اجمايل  من   %13.82 وي�صكل  �صورية  لرية   )1.430.048.215( اأق�صاطه 

وانخف�صت اأق�صاطه بن�صبة 18.14% مقارنة مع العام املا�صي.
وحقق التاأمني ال�شحي اأعلى الأق�شاط )وي�شكل ح�ايل 33.55% من اجمايل ال�صوق( 
ومنا بن�صبة 23.94% باأق�شاط بلغت )3.472.531.082( لرية �صورية واأظهر تاأمني 
النقل منوًا بن�صبة 9.66%، يف حني و�شلت اأق�شاط تاأمني احلريق الذي ي�شكل %12.32 
وتاأمني  بلغ %9.24  بنمو  �صورية  لرية  لـ )1.275.151.958(  ال�صوق  اجمايل  من 
احلياة بن�صبة 1.38% من اجمايل اأعمال ال�صوق وبلغت اأق�صاطه )142.349.842( 
لرية �صورية وحقق ن�صبة منو 19.74%، وتاأمينات احلوادث العامة التي ت�صكل حوايل 
اأق�شاط  انخف�شت  حني  يف   %42.89 بلغ  من�ًا  حققت  الق�شاط  اجمايل  من   %1.8

تاأمني امل�صوؤوليات بن�صبة 52% وبلغت )28.056.563(.
من  االأكرب  ال�صوقية  باحل�صة  احتفظت  للتاأمني  ال�صورية  العامة  املوؤ�ص�صة  ان  وي�صار 

اجمايل الأق�شاط بني ال�شركات.

 �صهد �صوق التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية قفزة نوعية خالل ال�صنوات االأخرية 
واأ�صار  ريال عام 2010  بلغت 16.4 مليار  اأرباح  التاأمني  املا�صية حيث �صجل قطاع 
تقرير �صركة رنكو�ض )RNCOS( ان قطاع التاأمني احتل مكانًا مميزًا لي�صبح 
احد اكرب االأ�صواق منوًا، بف�صل عدة عوامل اأدت الى منو �صوق التاأمني مثل التاأمني 
التكافلي والتاأمني امل�صريف، وبدعم كبري متوقع من التاأمني ال�صحي االجباري على 
املواطنني واملقيمني حيث يتوقع ان ينمو هذا ال�صوق 15% خالل االأعوام من 2011 الى 
2014، وت�قع التقرير ان يتجاوز حجم اأق�شاط التاأمني املكتتبة يف ال�ش�ق ال�شع�دي 
عام 2015 مبلغ 30 مليار ريال واأن ي�صل معدل منو حجم ال�صوق خالل الفرتة نف�صها 
حوالى 83.2% مقارنة باملعدل العاملي املُتوقع الذي يبلغ 52.8% و�صينعك�ض هذا النمو 
لدى  التاأميني  الوعي  زيادة  توؤدي  القطاع، حيث  واخلدمات يف  امل�صاريع  على حجم 
املواطنني لفتح اآفاق ملنتجات تاأمينية جديدة. واأكدت الدار�صة على ان اأهمية التاأمني 
للمن�صاآت التجارية تتمثل يف حفظ راأ�ض املال لل�صركات واملوؤ�ص�صات عن طريق توزيع 
عبء تغطية املخاطر بينهم، ونقل اخلطر من املن�صاآت التجارية اإلى �صركات التاأمني 
مما يجعلها تتفرغ لعمليات التطوير واالإنتاج، وعدم حاجة املن�صاآت التجارية لر�صد 
مبالغ كبرية ملواجهة االأخطار بوجود حماية متخ�ص�صة من �صركات التاأمني مدعومة 

ب�صركات عاملية ملواجهة خطر التوقف عن العمل عند احلاجة.

15% النمو املتوقع ل�شوق الت�أمني ال�شعودي يف 2011

الذي  »ايرين«،  اع�صار  عن  الناجمة  االقت�صادية  اخل�صائر  اأن  خرباء  يقدر 
�صرب ال�صواحل ال�صرقية للواليات املتحدة االمريكية مطلع عام 2011 �صت�صل 
الى ع�صرات املليارات من الدوالرات وبقيمة تقديرية اأولية 7 مليارات دوالر، 
 فيما قدرت اخل�صائر التي �صوف يغطيها التاأمني نحو 3 مليارات دوالر فقط.

وقد �صكلت  الفي�صانات املدمرة والرياح ال�صديدة، واحدة من اأكرث املخاطر واأكرب 
 التهديدات الإع�صار اإيرين، الذي تراجعت حدته وحتول اإلى عا�صفة ا�صتوائية.
االأ�صرار  تكاليف  االأمريكية  ال�صلطات  تقدر  اإذ  تقديرات اخل�صائر،  وتتفاوت 
الناجمة عن الرياح العاتية التي رافقت االإع�صار باأكرث من مليار دوالر، بينما 
الى  االع�صار  و�صل  وقد  ن�صمة،  ماليني   4 نحو  عن  الكهربائي  التيار  انقطع 

كندا لي�صرب مناطقها ال�صمالية.

3 ملي�رات دولر اخل�ش�ئر الأولية  لع�ش�ر ايرين املغط�ة ب�لت�أمني
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�صيا�صة حتفظ �صركات اإعادة التاأمني العاملية تاأتي بعد االأحداث التي ت�صهدها عدد 
التعوي�صات ل�صركات  التاأمني �صداد العديد من  من املناطق والتي قد تكلف معيدي 
املقبلة.  الفرتة  خالل  التاأمني  اإعادة  اأق�شاط  يف  حمتملة  لزيادة  ي�ؤدي  مما  التاأمني 
التاأمني  لعمليات  �صليم  ت�صعري  و�صع  باأهمية  امل�صرية  التاأمني  �صركات  ونا�صدت 
خ�صائر  وان  خا�صة  العاملية  التاأمني  اإعادة  �صركات  مع  التعاقدات  ا�صتمرار  ل�صمان 
ملياري  مببلغ  ونيوزيلندا  ت�صيلي  يف  الطبيعية  الكوارث  من  قدرت  االإعادة  �صركات 
دوالر وخ�صائر اليابان )ت�صونامي( بحوايل 308 مليارات دوالر و�صتحدد الدرا�صات 
التاأمني والتغيري يف  اإعادة  ال�صركات ن�صبة االرتفاع يف وثائق  التي تقوم بها  العاملية 
التاأمني،  �شركات  على  مبا�شر  تاأثري  لها  يك�ن  مما  بالتفاقيات  اخلا�شة  ال�شروط 
التي  االأرباح  حتقيق  يف  �صعوبة  وجود  احتمال  العاملية  ري  مليونخ  م�صادر  وتوقعت 
و�صعتها ال�صركة يف املوازنة التقديرية والبالغة 2.4 مليار يورو بنهاية عام 2011 وان 
ا�صواق اإعادة التاأمني �صت�صهد مراجعة فنية لعمليات الت�صعري ملحافظ �صركات التاأمني 
املختلفة وقد ت�صمل هذه املراجعة اتخاذ قرارات تت�صمن عدم جتديد بع�ض اتفاقيات 
اعادة التاأمني لل�صركات التي ال تقوم بت�صعري عادل ومنا�صب لعمليات التاأمني لديها.

وك�صفت بيانات الهيئة العامة للرقابة املالية يف م�صر عن ارتفاع حجم التعوي�صات 
يف قطاع التاأمني بنحو 13.2%، حيث و�صلت التعوي�صات التي دفعتها �صركات التاأمني 
 .2009 يف  جنيه  مليار   2.1 بنحو  مقارنة   2010 نهاية  جنيه  مليار   2.4 نحو  الى 
وبلغت روؤو�ض اأموال �صركات التاأمني اخلم�صة ع�صر التي تعمل يف م�صر نحو 1.072 
مليار جنيه، يعمل نحو 28% منها يف التاأمني التكافلي، ونحو 72% يف ن�شاط التاأمني 
االأجانب مقابل %31  للم�صتثمرين  نحو %62  ال�صركات على  ويتوزع عدد   ، التجاري 
اأموال ال�صركات،  اأما روؤو�ض  للم�صريني، ونحو 7% منها تابع لقطاع االأعمال العام. 

والـ %17  لالأجانب  ونحو %24  العام  االأعمال  لقطاع  نحو %59  على  ملكيتها  فتتوزع 
الباقية للم�صتثمرين امل�صريني، وي�صل اجمايل اأ�صول ال�صركات وفق بيانات الهيئة 
الى نحو 37.8 مليار جنيه يف نهاية 2010 مقارنة بنحو 33.6 مليار جنيه وبزيادة 
ن�صبتها 12.5% عن عام 2009، اما ا�صتثمارات �صركات التاأمني فت�صل لنحو 18.27 
مليار جنيه مقارنة بنحو 15.2 مليار جنيه وبارتفاع 19.6%، وبلغت قيمة الأق�شاط 
 3.2 بنحو  مقارنة  مليار جنيه،  نحو 3.5  الفرتة  التاأمني خالل  ل�صركات  املح�صلة 

مليار جنيه وبزيادة قدرها %9.8.
على  �صعبًا  عامًا  �صيكون   2011 عام  ان  تاأمينية  م�صادر  توقعت  اآخر  جانب  ومن 
من  بالرغم  التحديات  من  جمموعة  ال�صوق  يواجه  حيث  امل�صرية  التاأمني  �صركات 
تعايف ال�صوق ن�صبيًا وت�صري امل�صادر الى ان هناك انعكا�صات ايجابية للثورة واالحداث 
التي �صاحبتها على قطاع التاأمني يف م�صر النها �صاعدت على رفع الوعي التاميني 
التغطية  عن  والبحث  التاأمينية  اخلدمة  باأهمية  واالدراك  واملوؤ�ص�صات  االأفراد  لدى 
امل�صاكل  بع�ض  مع  ال�صغب  واأعمال  اال�صطرابات  احداث  �صد  للموؤ�ص�صات  التاأمينية 
قطاع  فى  وخا�صة  التاأمينية  اأق�صاطهم  �صداد  يف  العمالء  بع�ض  بتعرث  رافقتها  التي 
ال�صياحة  حجم  تراجع  نتيجة  الثورة  بعد  كبري  ب�صكل  �صلبيًا  تاأثر  والذي  ال�صياحة 
الوافدة وحالة الركود ال�صديدة التي ي�صهدها عالوة على تاأثر قطاع التاأمني البحري 
واال�صطرابات  امل�صانع  انتاجية  بانخفا�ض  متاثرًا  ال�صادرات  حجم  برتاجع  �صلبيًا 
ال�صيا�صية التي �صربت عدد من الدول  علمًا باأن قطاع التاأمني ي�صري على خط موازي 
مع الن�شاط القت�شادي ويتاأثر ايجابيًا و�شلبيًا بحركته ون�شاطه ومن املت�قع اأن يحقق 

االقت�صاد امل�صري معدالت منو ت�صل الى %3. 

�صرك�ت الإع�دة الع�ملية ت�صرتط �صحة الت�صعري ل�صتمرار اتف�قي�ته� مع �صرك�ت الت�أمني امل�صرية

�صهد �صوق التاأمني يف املغرب خالل ال�صنوات االأخرية اهتمامًا متزايدًا باأنواع التاأمني 
ثلث اجمايل  ي�صيطر على نحو  الذي  لل�صيارات  املدنية  امل�صوؤولية  تاأمني  االأخرى، غري 
منتجات  ت�صوق  اأ�صبحت  التي  البنوك،  �صبكات  اإلى  ذلك  يف  الف�صل  ويرجع  التاأمني، 
والتاأمني  ال�صيارات،  على  االإجــبــاري  التاأمني  مثل  املتداولة  تلك  غري  اأخــرى  تاأمني 
املواطنون  ي�صطر  التي  التاأمينات  من  االأخرى  االأنواع  وبع�ض  املر�ض،  على  االإجباري 
اإلى اقتنائها الرتباطها مبنتوجات اأخرى، مثل التاأمني على قرو�ض ال�صكن، التي يوؤديها 
اأق�صاطا  باعتبارها  �صكنهم،  القتناء  قرو�ض  على  للح�صول  املواطنني  من  كبري  عدد 
للتاأمني على احلياة، اإذ يف حالة وفاة �صاحب ال�صقة فاإن �صركة التاأمني هي التي تتكلف 

باأداء ما تبقى من الأق�شاط ال�شهرية.
خالل  من  التقليدية،  غري  املنتوجات  ترويج  يف  بدورها  �صاهمت  التاأمني،  �صركات 
اإ�صرتاتيجية ت�صويقية خا�صة عرب ال�صبكة البنكية، التي اأ�صبحت تلعب دورًا اأ�صا�صيًا يف 

توزيع وت�صويق منتجات التاأمني )bancassurance(، حيث جتاوز احلجم االإجمايل 
لهذا الن�شاط 3 ماليني درهم خالل عام 2009.

ن�صاطًا ملحوظًا اذ و�صل حجم معامالته ما يفوق 17 مليار  التاأمني  وقد �صهد قطاع 
القارة  م�صتوى  على  اإفريقيا  جنوب  بعد  الثانية  املرتبة  يف  املغرب  يجعل  ما  درهــم، 
متقدمة،  بلدان  مع  باملقارنة  بعيدا  يــزال  ما  لكنه  العربي،  العامل  وكــذا  االإفريقية، 
لكن  االإجمايل.  املحلي   الناجت  من   %2.9 �صوى  املغرب  التاأمني يف  �صوق  ال  ميثل  اإذ 
باأن  علمًا  املجال،  هذا  يف  متفوق  املغرب  اأن  القول  ميكن  مماثلة  بلدان  مع  باملقارنة 
هناك اإمكانيات كبرية متوفرة المكانية النمو بالنظر اإلى اأن �صرائح اجتماعية وا�صعة 
ما تزال جتهل هذه الو�صيلة لالدخار، خا�صة يف ما يتعلق بالتاأمني على احلياة بالن�صبة 
�صركات  مع  ب�صراكة  البنوك  اأ�صبحت  التي  االأخــرى  املنتجات  وبع�ض  لالأ�صخا�ض، 
التاأمني امل�صوق الرئي�صي لها، و�صاهمت هذه ال�صراكة يف اإعادة هيكلة بنية �صوق التاأمني 
باملغرب، اإذ بعد اأن كان ن�شاط فرع تاأمني احلياة والر�شملة ل ميثل �ش�ى 27% خالل 
عام 2006، اأ�صبحت ن�صبته تتجاوز 42%، لي�صل حجم اأعماله االإجمايل ما يناهز 6 
مليارات درهم. ويرجع هذا التح�صن بن�صبة تفوق 90% اإلى النمو امل�صطرد للتاأمينات 

ال�صخ�صية التي فاقت لوحدها 4 مليارات درهم.
ميثل  اإذ  القطاع،  ن�شاط  على  امل�شيطر  ال�شيارات  على  التاأمني  يظل  اآخر  جانب  ومن 
ي�شجل منذ  الن�شاط  باأن هذا  القطاع خالل 2009، علمًا  اأعمال  30.72% من حجم 
بداأ  الذي  التطور  ب�صبب  وذلك   ،%5.16 بن�صبة  ح�صته  تراجعت  اإذ  تراجعا،   2004
بالتاأمني على  الن�شاط الأخرى، خا�شة تلك املرتبطة  ي�شجل على م�شت�ى باقي فروع 

احلياة وبع�ض املنتوجات التي ت�صوقها املوؤ�ص�صات البنكية.
واعدة  اآفاقا  هناك  فاإن  االجتماعية،  الفئات  لدى  التاأمني  باأهمية  الوعي  تزايد  ومع 
للقطاع يف ال�صنوات املقبلة، خا�صة مع احتدام املناف�صة بني ال�صركات العاملة يف ال�صوق.

انتع��س ت�صويق الت�أمني عرب البنوك )Bancassurance( يف املغرب



اأخبار تاأمينية حملية وعربية ودولية

51 ت�شرين الثاين/ 2011

يتوقع ان تدفع �صركات التاأمني يف امريكا نحو ملياري دوالر كتعوي�صات عن االأ�صرار 
من االأعا�صري يف منطقتي تو�صكالو�صا وبريمنغهام يف والية اأالباما وحدها. ويقدر 
اجمايل خ�صائر �صركات التاأمني العاملية نتيجة الكوارث الطبيعية يف الن�صف االأول 
من عام 2011 ان تبلغ )55( مليار دوالر وهو اأربعة ا�صعاف اخل�صارة املتوقعة وقد 
املنازل  اأ�صحاب  بها  تقدم  مطالبة  األف   165 الى  بالتعوي�ض  و�صل عدد مطالبات 
واالأعمال التجارية وال�صيارات عقب العوا�صف التي اكت�صحت الوالية املذكورة وقد 
ترتفع نتيجة لذلك تكلفة تاأمني العقارات يف االأعوام القادمة ب�صبب ارتفاع وترية 
االأ�صرار نتيجة العوا�صف الرعدية والرياح العاتية يف االأعوام االأخرية. ومن جانب 
للتاأمني يف لندن الكلفة التي �صتتحملها بنحو 3.8 مليار  اآخر قدرت �صركة لويدز 
دوالر ب�صبب الزالزل والفي�صانات يف الربع االأول من عام 2011 وتوقعت ان توؤدي 
املتوقعة يف  لويدز  وتتجاوز خ�صائر  التاأمني.  اأ�صعار  ارتفاع  الى  الكوارث  تعوي�صات 
الربع االأول 2.6 مليار دوالر وهو املبلغ الذي دفعته يف 2010 بالكامل وذلك ب�صبب 
�صل�صلة من الكوارث الطبيعية التي حدثت يف االأ�صهر الثالثة االأولى من العام ومن 
بينها الزلزال الذي �صرب اليابان يف اآذار 2011. وت�صمل اخل�صائر املتوقعة 1.95 
تاريخ  تكلفة يف  االأحداث  اأكرث  رابع  يجعله  ما  وهو  اليابان  زلزال  دوالر عن  مليار 
ال�صركة بعد االع�صار كاترينا وهجمات احلادي ع�صر من �صبتمرب واالع�صار اأيك. 
وبلغت تكلفة الزلزال الذي �شرب ني�زيلندا يف �شباط 1.2 مليار دوالر بينما قدرت 

تكلفة في�صانات ا�صرتاليا يف كانون الثاين مببلغ 650 مليون دوالر.

55 ملي�ر دولر خ�ص�ئر �صرك�ت الت�أمني الع�ملية من الكوارث 
الطبيعية و2 ملي�ر ح�صة ال�صرك�ت المريكية

التعاون  جمل�ض  دول  يف  التاأمني  �صناعة  حجم  و�صول  كابيتال«  »األنب  �صركة  قدرت 
اأن ي�صل  اإلى  ال�صعود  اإلى 18 مليار دوالر، و�صي�صتمر  بانتهاء عام 2011  اخلليجي 
اإلى 37 مليار دوالر بحلول العام 2015 مبعدل منو �صنوي مركب ن�صبته 20%. واأ�صار 
اإجمالية تقدر  التاأمني بح�صة  اأن االإمارات وال�صعودية تت�صدران �صوق  اإلى  التقرير 
اأن تكون قطر يف الفرتة ما بني 2011 و2015  بـ 75% يف العام 2015. ومن املتوقع 
االأ�صرع منوًا مبعدل �صنوي مركب ن�صبته 30%، علمًا اأن �صناعة التاأمني يف املنطقة مل 

تكن مبناأى عن االأزمة املالية العاملية. 
اأخرى،  اأن قطاع التاأمني يعترب �صغريًا ن�صبيًا باملقارنة مع مناطق  وعلى الرغم من 
الدميغرافية،  والزيادة  االإجمايل  املحلي  الناجت  لنمو  نتيجة  ينمو  اأن  املتوقع  فمن 
ال�صريعة  مع  متوافقة  منتجات  وظهور  االقت�صاد  وتنويع  احلكومي  االإنفاق  اإلى  باالإ�صافة 

االإ�صالمية. 
وذكر التقرير اأن �صناعة التاأمني يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي �صغرية ن�صبيًا مع 
انخفا�ض انت�صار التاأمني ب�صكل ملحوظ، مما ي�صري اإلى حجم فر�ض النمو، و�صركات 
التاأمني يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي ال تزال تواجه عددًا من التحديات. كما اأن 
تعتمد  نف�صه  الوقت  التاأمني. ويف  اإعادة  �صركات  اعتمادًا كبريًا على  تعتمد  املنطقة 
املحافظ اال�صتثمارية ل�صركات التاأمني على العقارات واالأ�صهم مما يجعلها عر�صة 
التاأمني  قطاع  عدا  ال�صناعة،  قطاعات  توا�صل  اأن  التقرير  ويتوقع  متقلبة.   ل�صوق 
العام  بحلول  التاأمني  اإيرادات  اإجمايل  لت�صكل حوايل 86% من  على احلياة، منوها 
2015. وت�صهد معظم دول جمل�ض التعاون اخلليجي انتعا�صًا اقت�صاديًا ب�صبب التنويع 
االقت�صادي واال�صتثمارات يف قطاعات متنوعة. ومن املتوقع اأن يزداد الطلب باطراد 
املتوقع  ومن  املقبلة.  ال�صنوات  ب�صكل خا�ض، خالل  والتاأمني  املالية،  على اخلدمات 
اأن يرتفع ق�صط التاأمني )غري التاأمني على احلياة( من 1.12% يف عام 2011 اإلى 
قوية  دفعة  توفر  اأن  �صاأنها  من  التكافل  منو  زيادة  اأن  كما   .2015 العام  يف   1.81
لقطاع التاأمني. خا�صة وان هذا النوع من التاأمني يحظى بجاذبية كبرية بني ال�صكان 

املحليني يف املنطقة. 
من جانب ثان رغم �صغر �صناعة التاأمني فانها تواجه بع�ض التحديات منها ان ال�صوق 
ال يزال جمزاأ للغاية مع عدد كبري من �صركات التاأمني. وقد اأثر زيادة عدد �صركات 
اإدارة  التاأمني، وظروف ال�صوق، ونق�ض اخلربة يف جمال مهارات االكتتاب ومهارات 
ربحية  على  التاأمني،  اإعادة  �صركات  على  الكبري  واالعتماد  اال�صتثمارية،  املحافظ 
�صركات التاأمني اخلليجية، حيث �صجلت معظمها انخفا�صًا يف العائد على املوجودات. 
باالإ�صافة اإلى اأن �صركات التاأمني جتد �صعوبة يف تنفيذ ا�صرتاتيجية ا�صتثمارية �صليمة 

37 ملي�ر دولر حجم الت�أمني املتوقع لدول جمل�ص التع�ون اخلليجي ع�م 2015

العا�صمة  �صهدتها  التي  العنف  اأعمال  اأن  الربيطانية  التاأمني  �صركات  احتاد  اأعلن 
من  املاليني  »ع�صرات  التاأمني  �صركات  �صتكلف   2011 اآب  خالل  لندن  الربيطانية 
تعطل  تكاليف  �صيما  ال  التكاليف  اجمايل  ح�صر  عدم  من  وبالرغم  اجلنيهات«، 
االأعمال، حتاول �صركات التاأمني التعامل مع املطالبات الواردة التي تعك�ض فكرة عن 
م�صتوى االأ�صرار وتكلفتها«، غري اأن هذه التكلفة قد يخفف من تاأثريها قليال قانون 
معمول به يف بريطانيا ويحمل ال�صرطة م�صوؤولية اأي اأ�صرار يف املمتلكات تنجم عن 
ال�صغب اإذا ف�صلت يف احتوائه. ويذكر ان موؤ�ص�صات وبنايات كثرية اأ�صيبت باأ�صرار 

بالغة ب�صبب العنف والنهب واحلرق.
جنيه  مليون   900 بقيمة  تعوي�صات  دفعت  الربيطانية  التاأمني  �صركات  اأن  وي�صار 
اإ�صرتليني )اأكرث من 1.4 مليار دوالر( يف كانون االأول املا�صي وحده ب�صبب موجة 

الربد وال�صقيع التي اجتاحت اأوروبا اآنذاك.

خ�ص�ئر �صرك�ت الت�أمني الربيط�نية تقدر ب�ملاليني 
ب�شبب اأحداث العنف يف لندن
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وفقًا لتقرير م�صرف البحرين املركزي عن نتائج �صركات التاأمني خالل الربع االأول 
من 2011، باملقارنة مع الربع االأول 2010. فاإن �صوق التاأمني يف مملكة البحرين 
املكون من 27 �صركة وطنية و11 فرعًا ل�صركات تاأمني اأجنبية تزاول اأعمال التاأمني 
اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف  التاأمني، قد �شجل زيادة طفيفة يف  املبا�شر واإعادة 
اإلى 56.7 مليون دينار بحريني، مقارنة مع  بن�صبة 1.8%؛ لت�صل  اململكة وذلك 
55.7 ملي�ن دينار. ويعزى ذلك الرتفاع اإلى الزيادة امللح�ظة يف اأق�شاط التاأمني 

على احلياة، باالإ�صافة اإلى النمو امللحوظ يف التاأمني التكافلي.
وي�صار اإلى اأن �صناعة التكافل يف البحرين مازالت حتقق منوًا ملحوظًا؛ اإذ ارتفع 
اإجمايل اأق�شاط ل�شركات التكافل بن�شبة 16.5% لت�صل اإلى 13.4 مليون دينار يف 
الربع االأول من 2011 مقارنة مع 11.5 ملي�ن دينار، يف حني بلغ اإجمايل اأق�شاط 
مع  مقارنة  دينار  مليون   43،3 الفرتة  لنف�ض  التقليدية  التاأمني  ل�صركات  التاأمني 

44.1 مليون دينار.
وارتفع راأ�ض مال �صركات التاأمني التقليدية والتكافلية بن�صبة 4% لي�صل اإلى 163.6 

مليون دينار يف الربع االأول مقارنة بـ 157.2 مليون دينار.
كما طراأت زيادة على جمموع اأ�صول �صركات التاأمني بن�صبة 6%؛ اإذ بلغت 1.29 
مليار دينار مقارنة بـ 1.22 مليار دينار؛ اإذ �صجلت �صركات التاأمني التقليدية اأعلى 

ن�صبة م�صاهمة يف اإجمايل االأ�صول وذلك مبعدل %79.
اأما فيما يخ�ض �صوق اإعادة التاأمني فتبني نتائج �صركات اإعادة التاأمني التي تزاول 
عملها من خالل مملكة البحرين ارتفاعًا يف اأق�شاط اإعادة التاأمني و�شايف الأرباح 
مبعدل  التاأمني  اإعادة  اأق�شاط  ارتفعت  اإذ  الأول؛  الربع  خالل  وذلك  ال�ش�اء  على 
5.6% لت�صجل 151 مليون دينار مقارنة بـ 143 مليون دينار، كما ارتفع �صايف ربح 
�صركات االإعادة مبعدل 3.8% لي�صل اإلى 8.1 ماليني دينار مقارنة بـ 7.8 ماليني 

دينار خالل الربع االأول من العام 2010.

56.7 مليون دين�ر الأق�ص�ط )الربعية(
املكتتبة ل�شوق الت�أمني البحريني

عقد يف ابو ظبي خالل ت�صرين االأول/2011 امللتقى الدوري الذي نظمته هيئة التن�صيق 
ل�صركات التاأمني واعادة التاأمني اخلليجية بالتعاون مع جمعية االمارات للتاأمني حتت 
التعاون اخلليجي«  البديلة يف دول جمل�ض  الطاقة  لتاأمني  امل�صتقبلية  »النظرة  عنوان 
وتناول مو�صوع التاأمني واالخطار الت�صغيلية الناجمة عن الطاقة النووية واإيجاد حلول 
تاأمينية لهذا النوع من االأخطار وتطوير الطاقة ال�صم�صية، وقد تو�صل امللتقى مب�صاركة 
خرباء يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني من جهة وال�صركات والهيئات احلكومية من 
كما  والنووية،  املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  التاأمني  نظم  حول  اتفاق  اإلى  اأخرى،  جهة 
هذه  على  املرتتبة  االأخطار  ملناق�صة  العامة  واالأطر  االأ�ص�ض  توحيد  على  امللتقى  عمل 
امل�صاريع، يف ظل ازدياد احلوادث العاملية واآخرها ما حدث يف فوكو�صيما- اليابان. 
هذه  �صوء  يف  النووية  املحطات  اأخطار  تقومي  �صيا�صات  مراجعة  �صرورة  اإلى  ونّبه 
اأ�صول �صخمة لتغطية  امل�صتجدات، موؤكدًا ا�صتعداد ال�صركات العربية مبا لديها من 
االأخطار الناجمة عن ت�صغيل حمطات طاقة نووية اأو متجددة، واال�صتعانة بال�صركات 

االأجنبية عند احلاجة.
التو�صع يف  ب�صبب  ونوعية  نقلة كمية  التاأمني يف منطقة اخلليج  ت�صهد قيمة  ان  ويتوقع 
عمليات التاأمني على م�صاريع الطاقة، خ�صو�صًا الطاقة النووية التي بداأت دول املنطقة 
ت�صهد  التي  االإمارات،  دولة  تاأتي  مقدمها  ويف  امل�صتقبلية  خططها  �صمن  اإليها  تتوجه 

ارتفاع كبري مع التاأمني على م�صاريع الطاقة اجلديدة، مما يدعو الى �صرورة ان تواكب 
والتقنية،  التكنولوجية  والتطورات  االقت�صادية  امل�صتجدات  التاأمني اخلليجية  �صركات 

ومنها التوجه العاملي نحو الطاقة النووية ال�صلمية لتاأمني الطلب على الكهرباء. 

يف دورته الث�منة امللتقى اخلليجي يبحث احللول الت�أمينية لالخط�ر الن�جمة عن الط�قة النووية

ت�صببت اال�صطرابات ال�صيا�صية يف املنطقة العربية، يف زيادة قيمة العقود 
جديدة  بولي�صة  التاأمني  �صركات  اأ�صافت  اأن  بعد   ،%30 بن�صبة  التاأمينية 
ال�صوق  ت�صهد  اأن  خــرباء  وتوقع  وال�صغب،  االإرهـــاب  �صد  التاأمني  ت�صمل 
التاأمينية يف العامل العربي حتالفات مع مثيالتها يف دول اأوروبية واأمريكية 

عاملية لال�صتحواذ على اأكرب قدر ممكن من االأعمال يف جمال التاأمني.
االأحــداث  بفعل  املا�صيني،  العامني  خــالل  التاأمني  �صركات  تــاأثــرت  وقــد 
العاملية،  كاالأزمة  العربي،  العامل  يف  االقت�صادات  جممل  على  اأثرت  التي 
بهيئات  دفــع  مما  العربية.  املياه  يف  البحرية  القر�صنة  م�صكلة  وتتبعها 
ووجوب  الرقابة،  اأ�صلوب  على  للرتكيز  التاأمني  على  احلكومية  االإ�صراف 
الرتكيز  نحو  ال�صركات  توجيه  خالل  من  الرقابي،  النظام  فعالية  تعزيز 
على و�صع ا�صرتاتيجية واإطار العمل، على اأ�صا�ض حتديد املخاطر والفر�ض 
املخاطر  لتقليل  الداخلية  ال�صوابط  وو�صع  االأهداف،  لتحقيق  امل�صتقبلية، 

وزيادة الفر�ض.
املال، كدول اخلليج  لراأ�ض  االأدنــى  لرفع احلد  اإجــراءات  اتخذت دول  كما 
اأعمال  انخفا�ض  العربية من  التاأمني  �صوق  وتعاين  وتون�ض،  ولبنان  وم�صر 
التاأمينات الفردية، كتاأمني املنازل واحلوادث ال�صخ�صية، حيث يحتاج هذا 
النوع من التاأمينات اإلى رفع م�صتوى الوعي لدى االأفراد، لذا تركز �صركات 
التاأمني على ك�صب االأعمال الكبرية بجهود قليلة، حيث تتميز هذه االأعمال 
بوعي تاأميني كبري لدى اأ�صحابها، لذا ت�صعى ال�صركات اإلى هذا النوع من 

الأعمال بتناف�شية عالية بهدف ت�شجيل حجم اأق�شاط كبري.

�صرك�ت الت�أمني العربية ترفع اأ�صع�ره� %30 
ب�شبب ال�شطراب�ت وا�ش�فة وث�ئق جديدة 

لتغطية اأ�شرار الره�ب وال�شغب






