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كلمة العدد

اأ�سرة التحرير

ي�صكل النظ�م اجلديد لالحت�د الأردين ل�صرك�ت الت�أمني الذي �صدر موؤخرًا نقلة نوعية 

واجن�زًا ي�ص�ف اىل ر�صيد الجن�زات التي حققه� الحت�د خالل الفرتة امل��صية خ��صة 

برن�مج عمل  اأولوي�ت  اهتم�م جمل�س الحت�د وت�صدر  النظ�م ك�ن مو�صع  وان م�صروع 

املجل�س حتى اأثمرت جهوده اخراج النظ�م اىل حيز التنفيذ يف فرتة قي��صية وجيزة 

ليكون بذلك النطالقة وبروؤية جديدة لأهداف يعمل على حتقيقه� الحت�د يف رع�ية 

م�ص�لح اأع�ص�ئه والنهو�س ب�لعمل الت�أميني والرتق�ء به.

ملرحلة  توؤ�ص�س  جديدة  وعن�وين  م�صتجدات  حم�وره  يف  اجلديد  النظ�م  حمل  لقد 

مقبلة ا�صتكم�ًل للمراحل التي �صبقته� تتميز بط�بع ومع�يري جديدة لعمل الحت�د 

تت�صم ب�حلداثة والتجديد يف مع�جلة املوا�صيع التي تهم قط�ع الت�أمني وت�صمن حتقيق 

يف  لالحت�د  الب�رز  الدور  الوقت  ذات  يف  وتوؤكد  النظ�م  عليه�  ين�س  التي  الأهداف 

امل�ص�همة لتطوير قط�ع الت�أمني.

اإدارة الحت�د وتو�صيع  اإع�دة هيكلة جمل�س  اأبرز م� ن�صري اليه من م�ص�مني جديدة  من 

الع�مني  واملدراء  املج�ل�س  روؤ�ص�ء  من  نخبة  ت�صكيلته  يف  لي�صم  فيه  امل�ص�ركة  ق�عدة 

بدوره  وهذا  لل�صرك�ت  الع�مني  املدراء  على  مقت�صرًا  ك�ن  ان  بعد  الت�أمني  ل�صرك�ت 

تعزز  الق�دم  املجل�س  لنخبة  املرتاكمة  املهنية  اخلربات  من  ا�ص�فيً�  ر�صيدًا  �صيوفر 

وتراكم الجن�زات التي �صجلته� املج�ل�س ال�ص�بقة.

اأم� الأهداف التي ن�س عليه� النظ�م فقد مت �صي�غته� بروؤية �صمولية ترتكز ب�لدرجة 

واملجتمع  ال�صرك�ت  من  لأع�ص�ئه  نوعية  خدم�ت  بتقدمي  الحت�د  التزام  على  الأوىل 

بذلك  ليوا�صل  كبرية  اأهمية  التدريب  ج�نب  ايالء  عن  ف�صاًل  امل�صتوي�ت  وب�أف�صل 

الحت�د جهوده ويح�فظ على امل�صتوى املتميز من الأداء يف املج�ل الثق�يف الذي حققه 

على  الق�دمة  املرحلة  يف  الن�ص�ط  هذا  وليتوج  ال�ص�بقة  ال�صنوات  مدى  على  الحت�د 

بنود  اأكدت  الت�أمني. كم�  يف  متخ�ص�س  معهد  ت�أ�صي�س  يف  الت�أمني  هيئة  مع  التع�ون 

النظ�م يف الوقت ذاته ان يعزز الحت�د من دوره يف القي�م بجهد مكثف لن�صر التوعية 

وتعزيز م�صتوى الثق�فة يف الت�أمني لدى �صرائح املجتمع وعلى �صعيد اآخر فقد كفل 

النظ�م لالحت�د ا�صتحداث اآلي�ت عملية ق�بلة للتطبيق ت�ص�هم يف ت�صوية امل�صتحق�ت 

امل�لية بني اأع�ص�ئه من ال�صرك�ت.

دوره  يربز  لكي  لالحت�د  واعدة  ملرحلة  وتوؤ�ص�س  جديدة  اآف�قً�  �صتفتح  املعطي�ت  هذه 

اأهم  اأحد  وليبقى  التغيري  رئي�صيً� يف مع�دلة  والتنمية وعن�صرًا  التحديث  يف عملية 

الروافد لتحقيق متطلب�ت تطوير قط�ع الت�أمني يف الأردن.
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مقدمة

يعود تاريخ القر�صنة البحرية وتهديداتها للتجارة العاملية اإىل عهد ما قبل امليالد 

حيث تذكر الق�ص�ص اأن االإمرباطور الروماين االإ�صكندر االأكرب قام باأكرب حملة �صد 

القر�صنة عام 330 ق.م.  رغم ذلك ا�صتمرت اأعمال القر�صنة لقرنني الحقني.

ويف عام 69 ق.م. قام االأ�صطول البحري الروماين بحملة اأخرى �صد القرا�صنة 

ال�صقليني  بعد اأن ا�صبح لهم �صيطرة و نفوذ على املنطقة ال�صرقية من البحر 

املتو�صط، وا�صتخدم الرومان حوايل 270 �صفينة ملحاربة القرا�صنة وخالل ثالثة 

ا�صهر من احلرب مت قتل حوايل ع�صرة اآالف من القرا�صنة واال�صتيالء على 400  

�صفينة لهم و تدمري ما تبقى من اأ�صطولهم .

 الو�صع احل�يل يف خليج عدن  

ت�صهد منطقة خليج عدن حاليًا اأعمال قر�صنة متكررة وعلى ما يبدو اأن القرا�صنة 

اأ�صبح لهم نفوذ يف تلك املنطقة ويقوموا باالعتداء اأو حماولة االعتداء على ال�صفن 

اأو اكرث من  االأم  ال�صفينة  با�صتخدام قوارب �صريعة تنطلق من  املنطقة  تلك  يف 

�صفينة والتهديد بال�صالح وال�صواريخ الفردية يف منطقة تكون ال�صفن م�صطرة 

البحر االأحمر بق�صد اال�صتيالء على  لتخفيف �صرعتها وتعديل م�صارها باجتاه 

الواحدة  لل�صفينة  الدوالرات  ماليني  اإىل  ت�صل  فدية  وطلب  واحتجازها  ال�صفن 

مقابل االإفراج عنها، وذكرت االأخبار موؤخرًا اأن اأ�صحاب ال�صفن الإحدى ال�صركات 

قاموا بدفع اأربعة ماليني دوالر فدية للقرا�صنة يف خليج عدن مقابل االإفراج عن 

مبلغ  باإي�صال  قام  من  اأن  امل�صتغرب  ومن  لديهم،  حمتجزتني   كانتا   �صفينتني 

الفدية هو اإحدى �صفن اأ�صطول دولة من دول جنوب �صرق اآ�صيا. 

ويقوم القرا�صنة بعملياتهم ب�صورة منظمة كونها اأ�صبحت جرمية مربحة اأكرث 

مناطق  يف  يومية  �صبه  ب�صورة  تتكرر  عقاب  وبدون  ال�صابق  يف  عليه  كانت  مما 

�صرقة  بق�صد  اأو  بالفدية  للمطالبة  ال�صفن  احتجاز  وبق�صد  العامل  من  خمتلفة 

حمتوياتها اأو �صرقة ممتلكات البحارة اأو حمولة ال�صفينة من الب�صائع.

املجاورة  املياه  هي  للقر�صنة  متكررة  حوادث  ت�صهد  التي  االأخرى  املناطق  ومن 

والبحر  اجلنوبية  اأمريكا  و�صواحل  والهند  وتانزانيا  واإندوني�صيا  لنيجرييا 

الكاريبي.  

القر�صنة البحرية والت�أمني
بهاء الدين ال�صفاريني

)ACII) 
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مك�فحة القر�صنة  

قرارات  باإ�صدار  املتحدة  االأمم  قامت  لذلك  نتيجة 

االأع�صاء  الدول  ودعت  االأعمال  هذه  مثل  ملحاربة  

للتوقيع على هذه القرارات لت�صبح نافذة املفعول دوليًا 

ق�صائية  اأحكام  اأو  ع�صكري  عمل  الأي  غطاء   الإيجاد 

الدويل  املالحة  مكتب  يقوم  كذلك  القرا�صنة،  �صد 

حتذيرات  واإ�صدار  االأعمال  هذه  مبتابعة   )IMB)

التجارة  �صالمة  ل�صمان  القرا�صنة  حماربة  وطرق 

منظمة  مثل  اأخرى  منظمات  مع  بالتعاون  البحرية 

معلومات  املكتب  وين�صر   .)IMO)الدولية املالحة 

اخلطرة  املناطق  يف  االأو�صاع  تطورات  عن  اأ�صبوعية 

لهذه  �صفينة  اأي  تعر�ص  حال  يف  به  لالت�صال  ويدعو 

اجلرائم.

وقد قام مكتب املالحة الدويل (IMB( بالتعاون مع 

ا�صمه  ال�صناعية  االأقمار  متابعة  نظام  م�صغلي  اأحد 

SHIPLOC �صمم خ�صي�صًا لتحديد مواقع ال�صفن 
بهذا اجلهاز للم�صاعدة على تتبع ومعرفة �صري ال�صفينة 

يف حال تعر�صها للخطف.

�صد  فعال  عمل  اأي  اأن  الدولية   املالحة  مكتب  يرى 

يكون من قبل احلكومات فقط  القرا�صنة وعملياتهم 

حيث ال ميكن الأي عمليات فردية اأن تكون رادعة، واأن 

م�صلحني  اأفراد  التجارية  ال�صفن  طاقم  بني  يكون  ال 

�صد  فعالية  االإطفاء  مياه  اأنابيب  ال�صتعمال  كان  لكن 

ا�صتطاعوا  اإذا  لكن  احلاالت  بع�ص  يف  القرا�صنة 

للبحارة  ميكن  ال  ال�صفينة  �صطح  اإىل  الو�صول 

مقاومتهم. 

احلكومات  من  العون  البحرية  املالحة  قطاع  يحتاج 

العمليات  تلك  عن  املتوفرة  املعلومات  كافة  وتقدمي 

وتزويد  ال�صفينة  واأمن  ل�صالمة  م�صبقة  خطط  اإعداد  املالحة  �صركات  وعلى 

ال�صلطات بتقارير مف�صلة عن القرا�صنة واأو�صافهم والقوارب التي ي�صتعملونها، 

من  القرا�صنة  متكن  كيف  و�صرح  عليه  اال�صتيالء  مت  مبا  قائمة  تقدمي  كذلك 

مغادرة ال�صفينة مع امل�صروقات.

على البحارة اأن يكونوا اأي�صًا م�صتعدين لتقدمي اإفادتهم حول عمليات القر�صنة 

التي تعر�صوا لها حتى تتمكن ال�صلطات الق�صائية من اتخاذ االإجراءات القانونية 

بحق القرا�صنة، كذلك فاإن توقيع احلكومات على معاهدة االأمم املتحدة املتعلقة 

الذين  القرا�صنة  حماكمة  �صالحية  الق�صائية  ال�صلطات  يعطي  املو�صوع  بهذا 

يرتكبون جرائمهم يف مناطق غري املناطق التي قاموا بارتكاب جرائم بها.  

 تعريف القر�صنة

 INTERNATIONAL الدويل  املالحة  مكتب  تعريف  ح�صب 

IMB) MARITIME BUREAU( فاإن القر�صنة هي »ال�صعود اأو حماولة 
اأو  اأو اأي جرمية اأخرى با�صتعمال  ال�صعود اإىل ال�صفينة بق�صد القيام بال�صرقة 

القدرة على ا�صتعمال القوة تبعًا لذلك العمل، ويت�صمن ذلك االعتداء بينما تكون 

ال�صفينة را�صية يف امليناء اأو متوقفة يف اأعايل البحار «. 

 )INTERNATIONAL MARITIME الدولية  املالحة  منظمة 

 (IMO) ORGANIZATION( ت�صيف اإىل التعريف اأعاله:

	•االأعمال غري القانونية اأو العنف اأو االإيقاف يف اأعايل البحار �صد اأي �صفينة 
اأخرى اأو �صد االأ�صخا�ص اأو املمتلكات التي تكون فيها ال�صفينة �صمن اأحكام 

قوانني اأي دولة. 

	•االأعمال التطوعية للم�صاركة يف عمليات  ال�صفينة بق�صد حتويلها اإىل �صفينة 
قر�صنة.

	•اأي اأعمال لت�صهيل ما هو  اأعاله .  
ينطبق هذا التعريف على ال�صفن والطائرات . 

البحري  التاأمني  التاأمني ح�صب قانون  اإ�صدار وثيقة  8 من قواعد  القاعدة رقم 

االإجنليزي لعام 1906 حتدد عبارة »قرا�صنة« باأنها ت�صم مترد الركاب ومثريي 

ال�صغب الذين يهاجمون ال�صفينة من ال�صواطئ.

ال�صيد/   )CARRIAGE OF GOODS BY SEA( كتاب موؤلف  لكن 

كارثر عرف القر�صنة باأنها »ال�صرقة بالقوة يف البحار كانت من قبل معتدين من 

خارج ال�صفينة اأو البحارة اأو الركاب على منت ال�صفينة« . 

الدولية  املالحة  منظمة  تعريف  ح�صب  القر�صنة  عن  امل�صلحة  ال�صرقة  وتختلف 

التي متيز ال�صرقة امل�صلحة عن القر�صنة باأن  االأوىل هي االأعمال غري القانونية 

من العنف اأو االإيقاف اأو التهديد بها �صد ال�صفن اأو االأ�صخا�ص اأو املمتلكات على 

�صطح ال�صفينة اإذا كانت ال�صفينة را�صية �صمن �صلطات الدولة. 

اأن االأوىل هي  اأن االختالف ما بني �صرقة ال�صفن والقر�صنة  ن�صتنتج مما �صبق 

املمار�صة غري القانونية للقوة اأو العنف بق�صد ال�صرقة اأو النهب اأو ال�صلب بينما 

تكون ال�صفينة را�صية يف ميناء اأو مياه دولة تخ�صع ل�صيادة القانون بينما القر�صنة 

تكون  عندما  لكن  نف�صها  للغاية  ال�صفينة  على  الهجوم  اأو  االعتداء  اأعمال  هي 

اأو لقانون دولة عندها  ال�صفينة يف اأعايل البحار وال تخ�صع ل�صيادة دولة معينة 

ميكن فقط للدولة التي حتمل ال�صفينة علمها التدخل حلماية ال�صفينة باعتبارها 

من ممتلكات تلك الدولة .  

القر�صنة والت�أمني

يعترب خطر القر�صنة من اأخطار البحار التي ي�صملها غطاء التاأمني وكانت من 

للب�صائع   1982 �صنة  التاأمني  اأخطار احلرب حتى �صدور �صروط مكتتبي  �صمن 

رقم   ال�صرط  �صمن  )اأ(  الب�صائع  تاأمني  �صروط  يف  ورد  حيث  لل�صفن   و1983 

االإيقاف  اأو  القب�ص  اأو  احلجز  اأو  اال�صتيالء  »عمليات  ا�صتثناء  على  ون�ص   2/6

من  بها  القيام  حماولة  عن  اأو  عنها  ين�صاأ   وما  القر�صنة(  )با�صتثناء  املنع  اأو 

6.1.5  مل ترد  بالبند رقم  ال�صفن  تاأمني  التغطية يف �صروط  نتائج«.  ووردت  

عبارة القر�صنة يف اأي من �صروط تاأمني الب�صائع االأخرى مثل �صروط )ب( اأو 

)ج( اأو حتى �صمن  �صروط تاأمني اأخطار احلرب اأو االإ�صرابات ال�صادرة عام 

1982. اإن ورود خطر القر�صنة من �صمن اأخطار اال�صتيالء اأو احلجز اأو االإيقاف 

الأخطار  احلال  هو  كما  )اأ(  �صروط  يف  م�صتثنى  ولي�ص  م�صمواًل  خطرًا  واعتباره 

اال�صتيالء اأو احلجز اأو االإيقاف يعني اأن وا�صعي ال�صروط املذكورة اعتربوا عبارة 

»كافة االأخطار« يف �صروط )اأ( ت�صمل كافة االأخطار التي من املمكن اأن تتعر�ص 

لها الب�صائع خالل الرحلة البحرية، عليه ال يجوز ا�صتثناء اخلطر من التغطية 

)PERILS OF THE SEA) الـتاأمينية كونه من اأخطار البحار
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لكن عدم ورود 

العبارة  تــلــك 

�ــــصــــروط  يف 

احلرب  تاأمني 

االإ�صرابات  اأو 

ت�صمل  حــيــث 

اأخطار احلرب 

عـــــمـــــلـــــيـــــات 

اال�ــــصــــتــــيــــالء 

اأو  احلــجــز  اأو 

تكون  التي  املنع  اأو  االإيقاف  اأو  القب�ص 

ناجمة عن احلرب اأو احلرب االأهلية، 

اإذا  القر�صنة  هل  الت�صاوؤل  اإىل  يــوؤدي 

تكون  حربية  اأعمال  عن  ناجمة  كانت 

اال�صتيالء  عمليات  �صمن  م�صمولة 

وهل  املنع  اأو  االإيقاف  اأو  القب�ص  اأو  احلجز  اأو 

العمليات التي تتم حاليًا يف خليج عدن ناجمة 

عن احلرب اأو احلرب االأهلية ؟

اإن اإعالن دولة اأو اأكرث اأن منطقة خليج عدن هي منطقة منازعات حربية يعترب 

�صروط  يف  املغطاة  االأخطار  �صمن  اخلطر  هذا  ل�صمول  موؤ�صرًا 

تاأمني احلرب للب�صائع حيث ال يوجد اأي ا�صتثناء لعمليات القر�صنة 

�صمن قائمة االإ�صتثناءات.

من امل�صوؤول عن التعوي�س؟

ي�صهد �صوق الـتاأمني االأردين حاليًا واعتقد اأن اأ�صواقًا  اأخرى تواجه 

نف�ص الو�صع حيث مت حجز اإحدى ال�صفن التي تنقل ب�صائع لتجار 

حملية  تاأمني  �صركات  عدة  لدى  موؤمنة  الب�صائع   وهذه  اأردنيني 

مبوجب �صروط تاأمني خمتلفة.

 )GENERAL امل�صرتكة  اخل�صارة  ال�صفينة  اأ�صحاب  اأعلن 

(AVERAGE وقاموا بتعيني م�صوي خ�صائر طلب من اأ�صحاب 

التعهد اخلا�ص  توقيع  االأردن  ال�صفينة يف  وكيل  بوا�صطة  الب�صائع 

باخل�صارة امل�صرتكة لت�صديد ح�صتهم )م�صاركتهم( من اخل�صارة 

يورك-انتويرب  قواعد  ح�صب  والب�صاعة  ال�صفينة  اإنقاذ  حال  يف 

املتعلقة بت�صوية اخل�صائر  التي تقع �صمن نطاق اخل�صارة امل�صرتكة  

مفاجاأة  اخلطوة  هذه  كانت   )GENERAL AVERAGE)

ل�صركات التاأمني وعند اال�صتف�صار من م�صوي اخل�صائر. كيف ميكن 

اعتبار اأي مطالبة ناجمة عن القر�صنة اأنها خ�صارة م�صرتكة كانت 

  .)RULE»االإجابة اأن دفع الفدية تعترب �صمن عبارة »الت�صحية

 (Aمن قبل ال�صفينة وهي خ�صارة  م�صمولة ح�صب قواعد يورك- 

  )RULE C)انتويرب. كونها م�صاريف معقولة الإنقاذ ال�صفينة

اإن اإ�صتجابة بع�ص  �صركات التاأمني لطلب اأ�صحاب ال�صفينة وتوقيع 

الب�صاعة ال يزال  االإفراج عن  للم�صاركة باخل�صارة مقابل  التعهد 

مو�صع جدل يحتاج اإىل الراأي القانوين هل القر�صنة اإحدى اأنواع 

اال�صتيالء وهل منطقة خليج عدن  اأو  املنع  اأو  االإيقاف  اأو  احلجز 

موقع نزاعات حربية؟ اإ�صافة اإىل اإي�صاح اإذا كانت الفدية نوع من الت�صحية واأنها 

م�صاريف معقولة الإنقاذ ال�صفينة ح�صب قواعد يورك-انتويرب.

االإجابة حتدد اإذا كان اخلطر م�صمول �صمن اأخطار احلرب اأم ال . واإذا كانت 

االإجابة �صلبية، ما هو الو�صع التاأميني يف حال التاأمني مبوجب �صروط )ب( اأو 

)ج( التي ال تذكر عبارة القر�صنة �صمن االأخطار املغطاة او امل�صتثناة؟

من املمكن اأن يوؤدي ذلك اإىل خالف بني �صركات التاأمني التي لديها اتفاقيات 

الأخطار  خا�صة  واتفاقية  )بحري(  الب�صائع  اأخطار  تاأمني  الإعادة  منف�صلة 

اأين تقع هذه اخل�صارة  احلرب )ب�صائع( لدى معيدي تاأمني خمتلفني لتحديد 

مثار  يكون  �صوف  املو�صوع  احلـرب؟  اأخطـار  اأم  النقل  اأخطار  �صمن  هي  هل 

اجلدل يف املوؤمتر الدويل الثـاين للتـاأمني والنـقل البحري الذي �صيعقده االحتـاد 

االأردين ل�صركات التاأمني يف �صهر اأيار/2009 بح�صور خمت�صـــني  يف مو�صــوع 

القر�صنـــة كذلك اخل�صــارة امل�صتـــركة )GENERAL AVERAGE( من 

اأكرب املوؤ�ص�صات العاملية وعدد كبري من الق�صــاة  ورجال التاأمني من عدة دول 

عربية واأجنبية.

ناأمل اأن يكون هناك اإجابة وقناعة لدى اجلميع اإذا مت التو�صل اإىل راأي جماعي 

ال�صفن  تاأمني  مبالغ  ت�صكل  حيث  اجلدل  مو�صع  لال�صتف�صارات  جماعي  �صبه  اأو 

اأن توؤثر  والب�صائع مليارات الدوالرات واأن ازدياد عمليات القر�صنة من املمكن 

على �صروط واأ�صعار التاأمني عامليًا.
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نظرًا الزدياد حجم التجارة العاملية فاإن عمليات االحتيال قد زادت بنف�ص القدر 

وباالأخ�ص االحتيال عن طريق النقل البحري والأن طبيعة النقل البحري ت�صجع 

على عمليات االحتيال البحري الأن اأغلب التجارة الدولية تتم عن طريق البحر 

فال عجب الأن البحر ي�صكل ثالثة اأرباع الكرة الأر�صية والأن تكلفة النقل البحري 

اأرخ�ص من �صواها، كذلك ب�صبب االأحجام واالأوزان الهائلة التي تنقلها البواخر 

اأكرث من اأي و�صيلة اأخرى.

فقد بلغت خ�صـائر التجارة الدوليـة يف عمليات االإحتيال البحري عام 2006 (13 

مليار دولر(، واأغلب عمليات االإحتيال البحري تتم يف الدول النامية ب�صبب عدم 

وعدم  ب�صرعة  خداعها  ول�صهولة  العاملية  التجارة  ديناميكية  ا�صتيعاب  قدرتها 

ثقافة اأو وعي العاملني بالتجارة وباالأ�صاليب ال�صحيحة حلماية م�صاحلهم.

والتي  الدولية  التجارة  يف  البحري  االحتيال  عمليات  بع�ص  �صاأ�صتعر�ص  لذا 

االعتمادات  يف  وامل�صتعملة  بها  التالعب  اأو  امل�صتندات  تزوير  طريق  عن  تتم 

امل�صتندية، وذلك حتى نتعرف على مدى خطورة هذه امل�صتندات وخا�صة اإذا ما 

علمنا اأن امل�صتهدف بهذه العمليات هم امل�صتوردون يف الدول النامية علمًا باأن 

من يقوم بهذه العمليات هم اأ�صخا�ص اأو جهات متخ�ص�صة وبارعة يف عمليات 

االحتيال م�صتغلة يف ذلك ثقة امل�صتورد وعدم خربته يف كثري من االأمور املتعلقة 

بهذه امل�صتندات.

ول بد من التاأكيد اإىل اأن نظام االعتمادات امل�صتندية يعتمد باالأ�صا�ص على نزاهة 

كل من البائع وامل�صرتي وباالأخ�ص البائع واأنه باالإمكان االإ�صاءة اإىل هذا النظام 

تقدمي  مقابل  االعتماد  قيمة  ي�صتلم  اأن  املحتال  البائع  ي�صتطيع  حيث  ب�صهولة 

الب�صاعة  من  اأقل جودة  اأو  ناق�صة  اأو  موجودة،  غري  لب�صاعة  مزيفة  م�صتندات 

املطلوبة، وكما يقوم بع�ص البائعني ببيع نف�ص الب�صاعة الأكرث من م�صرتي واحد 

وي�صتلم ثمنها من هوؤالء امل�صرتين، كما ي�صتطيع البائع املحتال تقدمي م�صتندات 

�صحن مزورة لب�صاعة مل يتم �صحنها اأ�صاًل.

اإذ اأن اأهم م�صتند يف التزوير هو م�صتند ال�صحن وهو م�صتند يعطى من قبل ربان 

�صحنت  قد  الب�صاعة  اأن  على  ودليل  ال�صفينة  اإىل  الب�صاعة  دخول  بعد  ال�صفينة 

وهو مكون من ن�صختني الن�صخة االأوىل تبقى مع الربان والن�صخة االأخرى مل�صدر 

الب�صاعة الذي يقوم بدوره باإر�صال �صند ال�صحن اإىل امل�صتورد من خالل الربيد 

ا�صتالم  يتم  ول  و�صولها  حني  الب�صاعة  باإ�صتالم  امل�صتورد  ليقوم  امل�صتعجل 

الب�صاعة اإال بعد اأن يربز امل�صتورد �صند ال�صحن.

لذلك على امل�صرتي الذي هو غالبًا ما يكون ال�صحية لعمليات االحتيال امل�صتندي 

وبنف�ص  عليه  واالحتيال  الوقوع  من  جتنبه  التي  الالزمة  االحتياطات  ياأخذ  اأن 

الوقت اأن ل تكون هناك مبالغة يف اإتخاذ هذه االحتياطات من التحري عن �صمعة 

البائع وامكاناته املادية ومدى م�صداقيته يف تنفيذ التزاماته على �صوء ما قام 

به من معامالت جتارية �صابقة.

بحيث  امل�صتندية  االعتمادات  جمال  يف  خربة  ذات  بنوك  مع  التعامل  ثم  ومن 

ي�صعب على البائع مترير اأية م�صتندات مزورة من خالله ولن يدفع قيمة االعتماد 

عدم  امل�صرتي  على  يجب  كما  امل�صتندات،  م�صداقية  من  التاأكد  بعد  اإال  للبائع 

ا�صتالم امل�صتندات من البنك ودفع مبلغ االعتماد اإليه اإال بعد التاأكد من �صحة 

يقدم  اأن  البائع  من  يطلب  اأن  ي�صتطيع  كما  متكامل  ب�صكل  وتقدميها  امل�صتندات 

�صهادة فح�ص للب�صاعة �صادرة من جهة معرتف بها تبني كمية الب�صاعة ووزنها 

اأو كميتها ومدى جودتها ومطابقتها للموا�صفات املطلوبة، واأن يطلب من البائع 

بتقدمي �صهادات معينه �صادرة من جهات معرتف بها تبني ا�صرافها على عمليات 

�صحن الب�صاعة وتفريغها وكما ي�صتطيع امل�صرتي اأن يطلب تزويده بتو�صيات تتعلق 

ب�صمعة البائع �صادرة من املمثل التجاري اأو القن�صل التابع لدولة امل�صرتي اأو اأحد 

البنوك اأو اجلهات املعروفة العاملة يف دولة امل�صرتي، وعلى امل�صرتي اأن يتحقق 

من حقيقة ال�صفينة التي تنقل الب�صاعة وما اإذا كانت هذه ال�صفينة �صاحلة لنقل 

الب�صاعة، وما اإذا كانت هذه ال�صفينة موجودة فعاًل يف ميناء ال�صحن يف الوقت 

املحدد لل�صحن وما اإذا كانت فعاًل �صتتجه اإىل امليناء املحدد لتفريغ الب�صاعة.

االحتيـال البحري 

Maritime Fraud 
عزمي اأبو احلم�ص 

مدير دائرة البحري- �صركة الربكــة للتكــ�فـل 

اجلزء االأول



6

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

العدد الث�لث/ ت�صرين االأول/ 2008

حممود عبد القادر الزمامريي

احلرة  التجارة  واتفاقيات  العوملة  ظل  يف 

االأر�صية من جميع  الكرة  تغزو  بداأت  التي 

احلدود  فاإن  حمتوم،  قدر  وكاأنها  اأطرافها 

تتهاوى  بداأت  اأجمع  العامل  يف  ال�صيا�صية 

املفتوحة  واالأ�صواق  التجارة،  حرية  اأمام 

فاإن  هنا  ومن  م�صراعيها.  على  عنوة 

تغريات  ت�صهد  بداأت  العاملية  االأ�صواق 

هائلة،  التدافع  من  وموجات  دراماتيكية 

ت�صريعات  اأمامها  ال�صمود  على  تقوى  ال 

ت�صريعات  اأمام  تنهار بدورها مف�صحة الطريق  اأخذت  التي  احلماية املحلية، 

اأن  املتغريات، ولتلحق بركب االقت�صاد احلر قبل  جديدة تهدف اىل مواكبة 

يتجاوزها القطار ال�صريع.

ان�صجامًا مع هذا الواقع بداأت منطقتنا )ومنها �صوقنا االأردين( تتقولب خالل 

ت�صريعي  واقع  بغية خلق  والفورة اجلديدة، وذلك  لتتناغم  االأخرية  ال�صنوات 

يف  ليعمل  اخلا�ص  للقطاع  وحمفز  اخلارجية،  اال�صتثمارات  جلذب  م�صجع 

الهجرة  من  موجة  بالفعل  بداأت  وقد  امكن.  ما  الق�صوى  بطاقته  الداخل 

بالعودة  بداأت  حيث  اخلا�صة  لالموال  املعاك�صة 

املناخ  اىل  مطمئنة  موطنها  اىل  التدريجية 

اجلديد، كما بداأت اي�صًا تفد اىل ال�صوق االأردين 

غري  �صخمة  باإمكانات  امل�صتثمرين  من  موجات 

االأوتو�صرتاد  من  م�صتفيدة  ال�صوق،  لهذا  ماألوفة 

اجلديدة،  الت�صريعات  وفرته  الذي  اجلديد 

حركتها  ا�صتيعاب  على  قادر  انه  اىل  مطمئنة 

ال�صريعة دون عوائق تذكر.

رغم ان قطاع التاأمني يعترب من اأقل القطاعات 

االموال  روؤو�ص  ان من حيث  االأردين،  ال�صوق  يف 

الدخل  يف  م�صاهمته  حيث  من  اأو  فيه،  امل�صتغلة 

العام، اال انه بداأ يتعر�ص كغريه من القطاعات 

على  متغريات  ادخال  منه  ا�صتوجبت  لتحديات 

مواجهة  من  ليتمكن  وذلك  ن�صاطاته،  جممل 

تبيان  ب�صدد  ول�صنا  اجلديدة.  ال�صوق  متطلبات 

�صنق�صر  حيث  كرثتها،  على  التغريات  هذه 

ان  ال�صلبي  لتاأثريها  حمددة  نقطة  يف  البحث 

الواقع  ملواجهة  ال�صرورة  بدعوى  ا�صتفحلت  هي 

التاأمني  اأو  الواجهة،  بتاأمني  يعرف  ما  �صتقت�صر على  بحثنا  ونقطة  اجلديد. 

.)Fronting Insurance) املقنع

تقت�صي ت�صريعات معظم الدول ان ال يتم منح ترخي�ص الأي م�صروع يقام على 

اأر�صها، قبل ا�صت�صدار وثائق تاأمني �صد االأخطار املحتملة من �صركات تاأمني 

حملية )مرخ�ص لها بالعمل يف ال�صوق املحلي(، وتخ�صع لقوانني هذا ال�صوق. 

ومن هنا فاإن �صركات اال�صتثمار املنوط بها تنفيذ م�صاريع �صخمة على اأرا�صي 

لتتمكن  املحلية،  التاأمني  �صركات  بتاأمني م�صاريعها لدى  تكون ملزمة  اململكة 

ومبا�صرة  الرتخي�ص،  الأغرا�ص  الر�صمية  للجهات  الوثائق  هذه  تقدمي  من 

اأعمالها.

وملا كانت �صركات اال�صتثمار الكبرية يف معظمها تعتمد على موؤ�ص�صني من خارج 

حتتاج  فهي  اململكة،  اأرا�صي  على  �صخمة  م�صاريع  تنفيذ  بها  ويناط  اململكة، 

لتاأمني م�صاريعها لدى �صركات عاملية ذات مالءة مالية كبرية، ولديها تاريخ 

وا�صع  تاأميني  غطاء  وتوفري  الكبرية  االأخطار  اإدارة  يف  املتقدمة  اخلربة  من 

التاأمني  �صركات  لدى  متوافرة  انها غري  تعتقد  التي  املتطلبات  وهي  الطيف، 

املحلية. وتنطلق من هذا املفهوم ال�صدار وثائق تاأمني تنا�صب متطلباتها من 

�صركات تاأمني اأجنبية قادرة على اال�صتجابة لهذه املتطلبات.

الت�أمني الواجهة )املقنع(
Fronting Insurance
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احلكومية  االجراءات  وال�صتكمال 

بالتعاون  اال�صتثمار  �صركات  تقوم 

با�صدار  املحلية  التاأمني  �صركات  مع 

وثائق تاأمني حملية لتكون واجهة تقدم 

ب�صروط  للوفاء  احلكومية  للجهات 

امل�صاريع  بتنفيذ  للبدء  الرتخي�ص 

بخ�صو�ص  االأمر  وواقع  االأر�ص.  على 

هذه الوثائق الواجهة، فاإن ما يحدث 

االأجنبية  التاأمني  �صركة  تقوم  ان  هو 

)غري املرخ�ص لها بالعمل يف ال�صوق 

التاأمني  �صركة  مع  باالتفاق  املحلي( 

يف  بالعمل  لها  )املرخ�ص  املحلية 

ال�صوق املحلي( على ان تقوم با�صدار 

وثيقتها  عن  االأ�صل  طبق  �صورة 

االأجنبية  ال�صركة  حل�صاب  االأ�صلية 

ويتبع  الر�صمية.  للجهات  لتقدميها 

ذلك قيام ال�صركة املحلية باإ�صناد كامل اخلطر املوؤمن )او معظمه( ل�صركة 

اأو معظمه  كامل اخلطر،  امل�صوؤولية عن  نف�صها من  لتعفي  االأجنبية،  التاأمني 

ح�صب ما يتفق عليه، وتتقا�صى �صركة التاأمني املحلية عن هذه الوثيقة الواجهة 

ر�صمًا معينًا، اأو جزءًا ي�صريًا جدًا من الق�صط يتنا�صب واحتفاظها. ترى �صركات 

التامني املحلية يف هذا االجراء و�صيلة حتقق لها رفع دخلها من االأق�صاط، دون 

او  ال�صادرة عنها،  الوثيقة  املغطى مبوجب  اأعباء اخلطر  يعر�صها حلمل  ان 

جزء كبري من هذا اخلطر، كما انه يعترب مدخاًل متوا�صعًا لتدريب كوادرها 

ب�صكل تدريجي على التعامل مع اأنواع جديدة من االأخطار الكبرية مل ياألفوه 

�صابقًا. وهذا التربير ال يلغي حقيقة ان ال�صوق املحلي قد تعر�ص ال�صتنزاف 

حيث تت�صرب مبالغ �صخمة من االأق�صاط امل�صتحقة عن تاأمني هذه االأخطار 

اىل اخلارج، يف وقت يحتاج فيه ال�صوق املحلي لها الإنعا�صه، ولزيادة م�صاهمته 

يف الدخل العام، �صيما وان امل�صاريع مو�صوع التاأمني مقامة على اأر�صنا، كما 

ان هكذا اجراء يحول دون اكت�صاب ال�صركات املحلية اخلربات الالزمة الإدارة 

تاأمينات امل�صاريع الكبرية املزمع اقامتها يف امل�صتقبل القريب.

التاأمني  من  النوع  هذا  ان  الدول  معظم  يف  الت�صريعات  من  كثري  تعترب 

يتعار�ص مع الدور احلقيقي الذي يفرت�ص ب�صركات التاأمني ان توؤديه خلدمة 

وبع�صها  االجراء  هذا  اىل  اللجوء  مينع  منها  بع�صًا  فاإن  وعليه  جمتمعاتها، 

ومراقبة  بتنظيم  املخت�صة  الهيئات  على  يتوجب  �صبق  مما  وانطالقًا  يحده. 

عمل �صركات التاأمني يف ال�صوق املحلي ان تدر�ص بعناية ذيوع هذه الظاهرة، 

والتدخل للتعامل معها مبا يحقق لل�صوق الفائدة املرجوة. ومن و�صائل التعامل 

م�صاركة  وثائق  ا�صدار  على  للتعاون  املحلية  التاأمني  �صركات  بني  التن�صيق 

وثيقة حل�صاب  باإ�صدار  قائدة  �صركة  تقوم  (Co-Insurance(، حيث 

ال�صركات املحلية، تكون كل �صركة م�صوؤولة بتوقيعها عليها عن  جمموعة من 

االجراءات  لت�صهيل  فقط  القائدة  ال�صركة  مع  التعامل  وفقها  ويتم  ح�صتها، 

االأق�صاط  باأكرب قدر ممكن من  يتم االحتفاظ  بذلك  اال�صتثمار.  �صركة  على 

لدى  تاأمينه  باإعادة  اخلطر  توزيع  ميكن  كما  قدراته،  وفق  املحلي  ال�صوق  يف 

العربية  االأموال  روؤو�ص  على  للحفاظ  اأمكن  ما  عربية  تاأمني  اإعادة  �صركات 

لل�صركات  وحقيقية  اأكرب  فر�صة  يتيح  وهذا  االأجنبية.  لالأ�صواق  الت�صرب  من 

املحلية والعربية للتعامل مع االأخطار الكبرية والذي حتتكره �صركات التاأمني 

االأجنبية، كما يحد من تدخل ال�صركات االأجنبية لفر�ص �صروطها على ا�صواقنا 

املحلية، اعتبارًا ملتغريات عاملية ال دخل الأ�صواقنا بها يف كثري من االأحوال. هذا 

وت�صتطيع الهيئات امل�صوؤولة عن تنظيم ومراقبة �صوق التاأمني ان تلزم �صركات 

التاأمني االأجنبية الراغبة يف العمل يف اأ�صواقنا على فتح فروع اقليمية لها يف 

ا�صواقنا، تعود على ال�صوق مبداخيل ا�صافية نظري انتفاعها من العمل فيه، مبا 

يتوجب عليها من ر�صوم و�صرائب اأ�صوة بال�صركات املحلية، ومبا يتوجب عليها 

من االحتفاظ به من احتياطيات يف موؤ�ص�صاتنا املالية املحلية.

الن�صاط بقدر ما  النوع من  ل�صنا ب�صدد معار�صة هذا  اننا  يت�صح مما �صبق 

نحر�ص على التعاون على درا�صة الو�صائل الناجعة لال�صتفادة قدر االمكان من 

التغريات امل�صتجدة يف اأ�صواقنا ب�صكل ايجابي.
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�صفينتني  بني  الت�صادم  عالقة  عن  البحري  التاأمني  ق�صم  يف  العاملني  بع�ص  يت�صاءل 

م�صرتك  بخطاأ  الت�صادم  اإدراج  يف  ال�صبب  هو  وما  الب�صائع،   على  البحري  بالتاأمني 

(Both to blame collision( �صمن اخل�صائر التي تغطيها وثيقة التاأمني البحري 

) ب�صائع ( ؟.علما باأن الت�صادم بني ال�صفن يفرت�ص اأن يغطى بوثيقة التاأمني البحري 

على هياكل ال�صفن. ولالإجابة على هذا الت�صاوؤل البد لنا من اأن منهد للبحث بالكالم 

عن خطر الت�صادم يف التاأمني البحري ونطاق تغطيته ثم نو�صح عالقة الت�صادم بخطاأ 

م�صرتك بوثيقة التاأمني البحري على الب�صائع.

مدلول))ك�فة  حتــت  تن�صوي  التي  البحرية  االأخــطــار  مــن  خطر  هــو  الت�صادم  اإن 

االأخط�ر(( حتى واإن مل حتدد بالو�صف اأو الت�صمية. واالأ�صل اأن وثيقة التاأمني البحري 

على هياكل ال�صفن تغطي الت�صادم بني �صفينتني اأو اأكرث)Collision( �صواء اأكان هذا 

اأو كان نتيجة  الت�صادم قد ح�صل بقوة قاهرة خارج نطاق �صيطرة طاقم ال�صفينتني، 

خطاأ مالحي �صادر عن ربان ال�صفينة املوؤمنة، اأو ربان ال�صفينة االأخرى، اأو ح�صل نتيجة 

خطاأ م�صرتك �صادر عن كليهما، ومبوجب هذه التغطية يكون املوؤمن م�صوؤوال عن تعوي�ص 

ال�صرر اأو الهالك الذي يلحق بال�صفينة املوؤمنة لديه. ب�صرف النظر عن �صبب الت�صادم 

واجلهة امل�صوؤولة عن حدوثه. ويف حالة ما اإذا كانت ال�صفينة االأخرى هي امل�صوؤولة عن 

حدوثه يكون للموؤمن  حق الرجوع على اأ�صحابها اأو ربانها ال�صرتداد ما دفعه من تعوي�ص 

بخطاأ  الت�صادم  حالة  ويف  البحرية.  التجارة  قوانني  يف  املقررة  احللول  لقواعد  وفقا 

م�صرتك تقت�صرم�صوؤولية كل من املوؤمنني على ال�صفينتني على  تغطية ال�صرر الذي حلق 

بال�صفينة املوؤمنة لديه، مع حقه بالرجوع على اأ�صحاب ال�صفينة االأخرى بالتبادل.  

وحيث اأن وثيقة اللويدز النموذجية تغطي هيكل ال�صفينة وحمركاتها وموؤونتها وال ميتد 

امل�صوؤولة  هي  كانت  اإذا  ما  حالة  يف  اأ�صحابها  اأو  لربانها  املدنية  امل�صوؤولية  تغطية  اإىل 

عن الت�صادم. ووفقا لنطاق هذه التغطية تنح�صر م�صوؤولية املوؤمن بتعوي�ص املوؤمن له 

عن اخل�صارة اجلزئية )Partial Loss( ممثلة باالأ�صرار التي ت�صيب هيكل ال�صفينة 

نتيجة  لل�صفينة   الكلية  تعوي�صه عن اخل�صارة  اأو موؤونتها. وكذلك  اأوحمركاتها  املوؤمنة 

 )Actual Total Loss(فعلية كلية  خ�صارة  اخل�صارة  هذه  اأكانت  �صواء  للت�صادم 

 Constructive( تقديرية  كلية  خ�صارة  كانت  اأو  بالكامل،  ال�صفينة  بهالك  تتمثل 

Total Loss( يف حالة وجود �صبب معقول لرتك ال�صفينة حل�صاب املوؤمن على اأ�صا�ص 
للتغطية،  الكلية احلقيقية الميكن جتنبها.  و�صمن هذا النطاق املحدود  اأن خ�صارتها 

اليكون املوؤمن م�صوؤوال عن تعوي�ص خ�صارة املوؤمن له ب�صبب قيام م�صوؤوليته املدنية عن 

ال�صرر الذي حلق بال�صفينة االأخرى من جراءاخلطاأ املالحي ال�صادر عنه. وقد تاأيد 

هذا النطاق املحدود لوثيقة اللويدز النموذجية بقرار �صادر عن الق�صاء االإجنليزي يف 

ق�صية تعرف بق�صية )De Vaux V. Salvador( اإذ ق�صت املحكمة باأن ))املب�لغ 

اجلزء ال�سابع

�صل�صلة درا�ص�ت ت�أمينية*

املحامي بهاء بهيج �صكري

بخطــ�أ  الت�صـ�دم 

مــــ�ــــصــــرك يف 

التاأمـني البحــري 

عـلـى الب�صــ�ئــع
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التي يدفعه� م�لك ال�صفينة املوؤمنة ب�صبب م�صوؤوليته عن حوادث الت�ص�دم ال يكون 

مدلول  الأن  الت�أمني.  وثيقة  منت  ن�صو�ص  مبوجب  تعوي�صه�  عن  م�صوؤوال  املوؤمن 

عب�رة اخل�ص�رة اأو ال�صرر )Damage to or loss of( ين�صرف اإىل االأ�صرار التي 

تلحق ب�ل�صفينة املوؤمنة فقط  وال ين�صحب اإىل م�صوؤولية املوؤمن له عن االأ�صرار التي  

ت�صيب ال�صفينة االأخرى(( . 

ومن اأجل تاليف هذا الق�صـوريف نطاق وثيقة اللويدز النموذجية، وحتقيق التوافق بينها 

 Institute( لندن التاأمني يف  مكتتبي  معهــد  قـام  البحرية،  التجـارة  متطـلبات  وبني 

 Running( بو�صع ما يعرف ب�صرط الت�صادم .)of London Underwriters
Down Clause–R.D.C(، كملحق بوثيقة التاأمني لتغطية امل�صوؤولية املدنية للموؤمن 
له عن اأ�صرار ال�صفينة االأخرى. وتتحدد م�صوؤولية املوؤمن مبوجب هذا ال�صرط، بتغطية 

امل�صوؤولية املدنية للموؤمن له مبقدار اليتجاوز ثالثة اأرباع قيمة ال�صرر الذي حلق بال�صفينة 

اأرباع قيمة ال�صفينة املوؤمنة. ويقوم  االأخرى وال يزيد  باأي حال من االأحــوال، عن ثالثة 

نادي احلماية والتعوي�ص (Protection and Indemnity Club( الذي يفرت�ص 

اأن يكون املوؤمن له ع�صوا فيه، بتغطية املبالغ التي تتجاوز حدود �صرط الت�صادم. ويف 

حالة الت�صادم بخطاأ م�صرتك فاإن كل واحدة من ال�صفينتني املت�صادمتني تكون م�صوؤولة 

ال�صادرعنها  ن�صبة اخلطاأ  االأخرى مبقدار  بال�صفينة  التي حلقت  املادية  االأ�صرار  عن 

وفقا ملا يقدره خرباء املالحة البحرية. وي�صرتك موؤمنو ال�صفينتني يف تغطية امل�صوؤولية 

املحددة يف  التغطية  ال�صادرعنه و�صمن نطاق  بن�صبة اخلطاأ  لهما كل  للموؤمن  املدنية 

�صرط الت�صادم.

اأخرى  بالت�صادم احلا�صل مع �صفينة  ال�صرط املذكور  وينح�صرالت�صادم الذي يغطيه 

�صاحلة للمالحة اأو بحكم ال�صاحلة للمالحة. فال ين�صحب نطاقه على تغطية م�صوؤولية 

اإذا  اإال  جانحة،  ب�صفينة  املوؤمنة  ال�صفينة   )Impact( ارتطام  عن  النا�صئة  له  املوؤمن 

املمكن  من  اجلانحة  ال�صفينة  بــاأن  االعتقاد  على  حتمل  معقولة  اأ�صباب  هناك  كانت 

انت�صالها واإ�صالحها وجعلها �صاحلة للمالحة. كما الين�صحب اأي�صا على حالة التما�ص 

(Contact( بر�صيف امليناء اأو بحطام �صفينة غارقة. ون�صري بهذا ال�صدد اإىل ق�صية 

 )Merchants Ins. Co. V. North England & Indemnity Association)

برافعة  ارتطمت  �صفينة  اأن  يف  تتلخ�ص  والتي  االإجنليزي  الق�صاء  قبل  من  املح�صومة 

كانت مو�صوعه على عوامة )Pontoon( را�صية ب�صكل دائم على �صفة النهر فق�صت 

املحكمة باأنه لي�ص هناك حادث ت�صادم باملعنى املق�صود يف �صرط الت�صادم واأ�ص�صت 

ق�صاءها على ))اأن الغر�ص االأ�ص��صي الذي من اأجله �صنعت الرافعة املحمولة على 

عوامة هو الأعم�ل الرفع واإعــ�دة التعومي ولي�ص لالأغرا�ص املالحية. وعلى الرغم 

من اأن هذه الرافعة ق�بلة للحركة اإال اأنه� التتحرك اإال يف ح�الت ا�صتثن�ئية((. 

عن  املدنية  املوؤمن  م�صوؤولية  حكمه،  من  الذكر  اآنــف  الت�صادم  �صرط  ا�صتثنى  وقــد 

اآخر  �صخ�ص  اأي  اأو  بحارتها  اأو  االأخرى  ال�صفينة  بربان  تلحق  التي  البدنية  االإ�صابات 

يكون على متنها. كما ا�صتثنى من حكمه م�صوؤولية املوؤمن له املدنية  عن  االأ�صرار التي 

على  ويرتتب  الت�صادم.  حلادث  نتيجة  االأخرى  ال�صفينة  على  املحملة  بالب�صائع  تلحق 

التاأمني  باملوؤمنني عليها مبوجب عقود  الب�صائع ينح�صر  اأ�صرار تلك  ذلك ان تعوي�ص 

املت�صببة  ال�صفينة  ا�صحاب  على  بالرجوع  حقهم  مع  معهم  املربمة  )ب�صائع(  البحري 

مبوجب  التغطية  من  الب�صائع  اأ�صرار  ا�صتثناء  اإىل  اأدى  الــذي  ال�صبب  واإن  بال�صرر. 

�صرط الت�صادم  اآنف الذكر، هو اأن �صرط الت�صادم املن�صو�ص عليه يف �صندات ال�صحن 

البحري )Bills of Lading( يعفي ربان ال�صفينه املت�صببة باحلادث اأو اأ�صحابها اأو 

وي�صع  االأخرى   ال�صفينة  امل�صحونة على  الب�صائع  امل�صوؤولية عن ت�صرر  م�صتثمريها من 

هذه امل�صوؤولية بعاتق ا�صحاب الب�صائع امل�صحونة على �صفينتهم، وذلك خالفا للقواعد 

العامة للم�صوؤولية التق�صريية. فقد ت�صمن �صرط الت�صادم املن�صو�ص عليه يف �صندات 

ال�صفينة  ليجعل  املعقولة  الهمة  بذل  اإذا  م�صتثمرها  اأو  ال�صفينة  �صاحب  باأن  ال�صحن 

�صاحلة للمالحة البحرية وجمهزة باملوؤن واملعدات الالزمة ب�صكل كامل وجيد وي�صرف 

على اإدارتها طاقم مقتدر، فاإنه يف حالة ت�صادم ال�صفينة الناقلة مع �صفينة اأخرى ب�صبب 

اإهمال �صادر عن ربان تلك ال�صفينة اأو ب�صبب خطاأ اأو اإهمال �صادرعن طاقم ال�صفينة 

الناقلة اأو عدم مراعاتهم  �صوابط املالحة البحرية، فاإن اأ�صحاب الب�صائع امل�صحونة 

عليها ملزمون باأن يدفعوا للناقل، اإن كان هو �صاحب ال�صفينة، اأو حل�صاب اأ�صحابها، 

املالك عن  اأو  الناقل  الذي يغطي م�صوؤولية  باملقدار  املال  اإن مل يكن كذلك، مبلغا من 

ال�صفينة  على  امل�صحونة  التجارية  واالأمــوال  بالب�صائع  تلحق  التي  واالأ�صرار  اخل�صائر 

االأخرى. ويوزع هذا املبلغ على اأ�صحاب الب�صائع بق�صمة غرماء بن�صبة قيمة ب�صاعة كل 

منهم. ويكون للناقل حق حجز الب�صاعة �صمانا لت�صديد هذا املبلغ.

ومن حت�صيل احلا�صل القول باأن الت�صادم اإذا كان حا�صال بقوة قاهرة نتيجة لالأنواء 

اأي من ال�صفينتني املت�صادمتني فاإن املوؤمنني على  البحرية دون �صدور خطاأ من ربان 

التاأمني  عقود  مبوجب  م�صوؤولني  يكونون  ال�صفينتني  من  كل  على  امل�صحونة  الب�صائع 

البحري على الب�صائع املربمة معهم، عن تعوي�ص اأ�صحاب هذه الب�صائع عن االأ�صرار 

التي قد تلحق بها نتيجة للت�صادم، وال ميلك اأي من املوؤمنني املذكورين حق الرجوع على 

اإذا ح�صل الت�صادم نتيجة خطاأ  اأما  اأي جهة كانت ال�صرتداد ما يدفعوه من تعوي�ص. 

اأ�صرار  امل�صوؤولية عن  فاأن  نتيجة خطاأ م�صرتك  اأو  ال�صفينتني،  اإحدى  ربان  �صادر عن 

لقواعد  وفقا  بالتبادل  الب�صائع  اأ�صحاب  يتحملها  ال�صفينتني  على  امل�صحونة  الب�صائع 

النقل البحري كما يحكيها �صرط الت�صادم يف �صند ال�صحن البحري . ويرتتب على ذلك 

اأ�صحاب الب�صائع �صوف يتحمل ال�صرر املادي الذي حلق بب�صاعته نتيجة  اأن كال من 

للت�صادم م�صافا اإليه اخل�صارة الناجتة عن العبء املايل الذي يقع على عاتقه لتغطية 

م�صوؤولية ربان ال�صفينة الناقلة اأو اأ�صحابها عن اأ�صرار الب�صائع امل�صحونة على ال�صفينة 

اأن وثيقة التاأمني البحري )ب�صائع( ينح�صرنطاقها بتغطية االأ�صرار  االأخرى. وحيث 

الناجت  العبء املايل  اإىل  الغطاء  املوؤمنة وال ين�صحب هذا  بالب�صاعة  التي تلحق  املادية 

عن املبلغ الذي يتوجب دفعه الأ�صحاب ال�صفينة الناقلة لتغطية م�صوؤوليتهم عن اأ�صرار 

�صيف �صرط الت�صادم بخطا م�صرتك 
ُ
الب�صاعة امل�صحونة على ال�صفينة االأخرى، فقد اأ

النا�صئة عن هذا  املوؤمن له عن اخل�صارة  املوؤمن بتعوي�ص  يلتزم  الوثيقة لكي  اإىل هذه 

العبء املايل. وبذلك يتمكن املوؤمن له من احل�صول على التعوي�ص الكامل عن اخل�صارة 

التي قد تلحق به نتيجة للت�صادم مبا يف ذلك املبلغ الذي يتوجب عليه دفعه اإىل الناقل 

لتحرير ب�صاعته. على اأن ذلك لن يوؤثر يف حق املوؤمن يف الرجوع على اأ�صحاب ال�صفينة 

وطبقا  فقط.  للب�صاعة  االأ�صراراملادية  عن  تعوي�ص  من  دفعه  ما  ال�صرتداد  االأخــرى 

بدورهم  يرجعوا  اأن  عليهم  الرجوع  عند  ال�صفينة  الأ�صحاب  يكون  امل�صوؤوليات  لت�صل�صل 

لت�صل�صل  واإكماال  دفعوه.  ما  ال�صرتداد  �صفينتهم  على  امل�صحونة  الب�صائع  اأ�صحاب  على 

الرجوع يكون من حق اأ�صحاب الب�صائع  مطالبة املوؤمنني  على ب�صائعهم بتعوي�صهم عما 

حلق بب�صائعهم من �صرر مادي م�صافا اإىل ذلك العبء املايل الذي  حتملوه . وبالنتيجة 

يتحمل موؤمنو الب�صائع هاتني اخل�صارتني وفقا ل�صرط الت�صادم بخطاأ م�صرتك.  

من هذا يت�صح اأن �صرط الت�صادم بخطاأ م�صرتك املن�صو�ص عليه يف ال�صروط املعهدية 

بل  املت�صادمتني.  ال�صفينتني  وحمركات  لهيكل  املادية  باالأ�صرار  يتعلق  ال  )ب�صائع( 

يقت�صر نطاقه على تغطية العبء املايل الذي يقع على كاهل املوؤمن له نتيجة التزامه 

اأ�صرار الب�صاعة امل�صحونة  مبوجب �صند ال�صحن البحري بتغطية م�صوؤولية الناقل عن 

على ال�صفينة االأخرى .   

الفنية  ب�جلوانب  تتعلق  الت�أمني«  »ر�ص�لة  ن�صرة  يف  �صتن�صر  ت�أمينية  درا�ص�ت  �صل�صلة   *

والق�نونية للت�أمني.

تنـويــه 

وقعت بع�ص االأخط�ء املطبعية يف امل�صطالح�ت الت�أمينية يف بحث العيب الذاتي والعيب الط�رئ يف الت�أمني �صد احلريق املن�صور يف العدد الث�ين من ر�ص�لة الت�أمني 

Inherent Vice، Spontaneous Fermentation، Electric Clause            -:وت�صحيحه� ك�الآتي
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اأواًل: النت�ئج املرتتبة على االندم�ج واال�صتحواذ يف قط�ع الت�أمني

1- مواجهة االآثار املرتتبة على االتفاقيات االقت�صادية مثل اتفاقية اجلات وما 

يرتتب عليها من اآثار تتعلق بحرية دخول �صركات التاأمني االأجنبية القوية اإىل 

ال�صوق وذلك من خالل وجود كيانات قوية ت�صتطيع املناف�صة.

2- م�صايرة الظروف واملتغريات االقت�صادية الدولية اجلديدة املتمثلة يف االجتاه 

نحو عملقة �صركات التاأمني من خالل اندماجها.

3- تكوين وحدات تاأمينية �صخمة.

بال�صوق، ب�صرط  ال�صركة وبالتايل الطاقة اال�صتيعابية  4- زيادة حدود احتفاظ 

توافر االأ�ص�ص الفنية ال�صليمة لالكتتاب، حيث اأن العالقة بني راأ�صمال ال�صركة 

املدفوع واحتياطاتها وبني حدود احتفاظها هي عالقة طردية.

5- تكوين �صركات تاأمني جديدة تتمتع ب�صالمة ومتانة املركز املايل من ناحية، 

على  قدرتها  من  يع�صد  مما  اأخرى،  ناحية  من  واالإدارية  الفنية  وبالكفاءة 

املناف�صة �صواء داخل الدولة اأو خارجها.

6- التخل�ص من ال�صركات التي يقرتب ن�صاطها من جمرد عملها كو�صيط للتاأمني 

والتي يكون بها ن�صبة االحتفاظ يف حدود 3% اإىل 8% فقط.

اإىل حد معني  املنتجة  الوحدة  تكلفة  تنخف�ص  وفورات احلجم حيث  7- حتقيق 

العمالة،  حجم  خف�ص  من  املحققة  الوفورات  مثل:  االإنتاج،  حجم  زاد  كلما 

وتكاليف اإدارة الفروع وتكاليف التح�صيل.

تتعر�ص  التي  االأخطار  اإجمايل  تخفي�ص  ال�صخمة  التاأمني  �صركات  ت�صتطيع   -8

لها نظرًا لقدرتها على تنويع عملياتها من ناحية وتنويع جماالت ا�صتثماراتها 

من ناحية اأخرى.

وقد كان قطاع التاأمني امل�صري �صباقًا لفتح الباب ب�صورة كاملة اأمام الكيانات 

على  تتواجد  حيث  التاأمني،  واإعادة  التاأمني  جمال  يف  العاملة  العمالقة  العاملية 

ال�صاحة االآن 14 �صركة تاأمني عاملية تعمل بال�صوق امل�صرية، اإما من خالل �صراء 

�صركات تاأمني م�صرية قائمة ب�صورة كاملة اأو امل�صاركة اجلزئية يف راأ�صمالها، اأو 

اإن�صاء �صركات م�صرية جديدة.

الأثر عمليات  تعر�ص  الذي  املتحدة  لالأمم  التقرير احلايل  اأن  الرغم من  وعلى 

االندماج واال�صتحواذ على قطاع التاأمني والبنوك يف اوروبا قد اأو�صح اأن ن�صبة 

جناح عمليات الدمج واال�صتحواذ قد بلغت 15% فقط يف حني و�صلت ن�صبة الف�صل 

فاإن  االوروبي،  االحتاد  دول  م�صتوى  على  احلاالت  اإجمايل  من   %60 نحو  اإىل 

التجربة ال�صينية توؤكد اأن زيادة ن�صبة م�صاركة راأ�ص املال االأجنبي يف ال�صوق من 

�صاأنه اأن يفيد �صناعة التاأمني بها، خ�صو�صًا يف �صوء ان�صمامها التفاقية اجلات 

وااللتزام مببداأ حترير التجارة.

ث�ني�ً: اث�ر عملي�ت االندم�ج واال�صتحواذ على �صوق الت�أمني امل�صري

اأن ال�صركات املندجمة �صوف حتظى  يرتتب على عملية االندماج او اال�صتحواذ 

اأمام  الوقوف  من  ميكنها  مما  امل�صري  ال�صوق  داخل  متميزة  تناف�صية  بقوة 

اأنه قد  اأو اال�صتحواذ  ال�صركات املناف�صة االأخرى، ويالحظ من حركة االندماج 

يرتتب عليها و�صع احتكاري قد ي�صبب حدوث تعديل بع�ص اجلوانب التنظيمية 

من  ولذلك  باالحتكار.  ال�صارة  املمار�صات  ومنع  املناف�صة  تنظيم  لقانون  وفقا 

الواجب درا�صة الو�صع جيدا قبل اتخاذ القرار باال�صتحواذ او االندماج من حيث 

مدى م�صروعية الكيان اجلديد بعد اال�صتحواذ او االندماج داخل ال�صوق امل�صري، 

ويجب ان يوؤخذ يف االعتبار يف هذا اجلانب تلك ال�صركات التي يكون من املحتمل 

ان تتمكن من دخول ال�صوق، وان يتو�صع حجم ن�صاطها يف ال�صوق.

كما قد يرتتب على هذا الو�صع االحتكاري يف �صوق التاأمني امل�صري – يف حالة 

بني  االأفقية  االتفاقيات  من  نوع  قيام  اإمكانية   – املتوقع  اال�صتحواذ  او  الدمج 

ال�صركات ال�صغرية ومتو�صطة احلجم تهدف اإىل جتنب اآثار هذه املناف�صة خا�صة 

يف ظل ظروف ال�صوق امل�صري للتاأمني والتي يظهر بها حاالت متعددة من احتكار 

للقلة، كما اأنه مل تقم الهيئة امل�صرية للرقابة على التاأمني بو�صع موانع لدخول 

قادمني جدد لل�صوق فاإن هذا قد يكون �صببًا اآخر يف ظهور حاالت من اال�صتحواذ 

اأكرث عن تلك اخلا�صة باالندماج. 

بال�صوق  التاأمني  �صركات  بني  واال�صتحواذ  الدمج  عمليات  على  يرتتب  قد  كما 

او  االندماج  حمل  ال�صركات  على  فقط  لي�ص  االإيجابية  االآثار  بع�ص  امل�صري 

اال�صتحواذ بل اأي�صًا على ال�صوق ذاته واالقت�صاد القومي، ويف هذا ال�صدد يجب 

درا�صة اآثار هذا االندماج او اال�صتحواذ على اأطراف ثالثة اأ�صا�صية هي:

       - Policyholder’s Rights                  حقوق حملة الوثائق -

 - Employee’s Rights                                حقوق العاملني -

- Stokeholders Rights - حقوق االأطراف ذات العالقة 

)ويق�صد بها املدينون والدائنون واملتعاملون يف عمليات االكتتاب واإعادة التاأمني 

حمليًا ودوليًا(.

كل  واأثر  االأربع  الفئات  بهذه  تلحق  قد  التي  واالأ�صرار  املزايا  بني  العالقة  �صوء  ويف 

منها على امل�صتوى القومي ككل فاإنه ميكن اإقرار مدى النفع املمكن حتقيقه لعمليات 

االندماج او اال�صتحواذ اأو البيع املبا�صر الأي �صركة من �صركات التاأمني العامة االأربع.

خالل  من  الت�أمني  ل�صرك�ت  الراأ�صم�لية  الق�عدة  زي�دة  اأهمية  ث�لث�ً: 

�صوق  داخل  املتوقعة  والتغريات  يتفق  مب�  واال�صتحواذ  الدمج  عملي�ت 

الت�أمني امل�صري خالل الفرتة املقبلة:

االإندم�ج  واال�صتحواذ

 يف قطاع التاأمني
درا�صة من جزئني - اجلزء االأول

يـــو�ـــصـــف حمـــــمـــــود  حمــــمــــد  اأ.د. 

نــــ�ئــــب رئـــيـــ�ـــص جـــ�مـــعـــة الـــقـــ�هـــرة

لــــــ�ــــــصــــــوؤون الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــطـــــالب
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التاأمني  ل�صركات  املالية  املراكز  داخل  ال�صلة  وثيقة  ارتباط  عالقة  توجد 

 Capital Adequacy & املالية  واملالءة  املال  راأ�ص  كفاية  م�صتوى  بني 

Solvency وم�صتوى املخاطرة التي تتعر�ص لها ال�صركة، وتعرف املالءة املالية 
الوثائق،  قبل حملة  بالتزاماتها  الوفاء  ال�صركة على  قدرة  باأنها  التاأمني  ل�صركة 

وذلك يف �صوء القيمة االحتمالية املتوقعة لهذه االلتزامات يف وقت ا�صتحقاقها. 

وكلما حت�صنت املالءة ل�صركة التاأمني كلما انعك�ص ذلك على منو معدالت الن�صاط 

واحلركة وااليراد والعائد، باالإ�صافة اىل تزايد ثقة العمالء وجمهور املتعاملني 

داخل قطاع التاأمني يف كفاءة وح�صن اإدارة العمل داخل هذه ال�صركة.

رابع�ً: وهن�ك جمموعة من العوامل االأ�ص��صية التي توؤثر وحتدد م�صتوى 

هذه املالءة امل�لية ل�صركة الت�أمني اأهمه�: 

اأ. االحتياطات الفنية املنا�صبة والتي تعترب هام�ص اأمان جيد يعك�ص قوة املالءة 

الت�صعري والعناية يف حتديد  املالية، مع مراعاة توافق االأ�ص�ص امل�صتخدمة يف 

دور اخلربة االكتوارية يف ح�صاب تلك االحتياطات الفنية.

يتفق  منا�صب  اأجل  يف  النقدية  اإىل  التحول  على  وقدرتها  االأ�صول  جودة  ب. 

وظروف �صداد االلتزامات وقت حدوثها او ا�صتحقاقها، ويف هذا ال�صدد من 

الواجب ايجاد العالقة املنطقية بني كل من طبيعة االأ�صول اململوكة والتي تكون 

وهي خطر  ال�صركة  تواجهها  التي  االأخطار  وطبيعة  التاأمني  �صركة  يف حيازة 

ال�صوق، خطر تركز االأ�صول يف نوع حمدد، وخطر ال�صيولة. 

 Assets ال�صركة  وخ�صوم  ا�صول  بني  االرتباطية  للعالقة  الكفوؤ  االإدارة  ج. 

 Liability Management والتي ميكن ان تتحقق بعدة طرق من اأحدثها 

اال�صتعانة بامل�صتقات املالية Derivatives والهدف الرئي�ص من وراء االإدارة 

الكفء لهذه االأ�صول يف عالقتها مع االلتزامات هو كيفية حتقيق عائد نقدي 

حدوث  مع  معينة  توقيتات  يف  ويتزامن  يتنا�صب  االأ�صول  اإدارة  من  )تدفق( 

وظهور االلتزامات من اآن الآخر.

د. تعترب عمليات اإعادة التاأمني احد املحاور املهمة يف جناح حتقق مالءة مالية 

تاأميني كفء بتكلفة مقبولة  اإىل معيد  التاأمني، فتحويل اخلطر  جيدة ل�صركة 

يخف�ص من م�صتوى االأخطار التي تواجهها ال�صركة، بل اأن عمليات اإعادة التاأمني 

اجليدة تعتمد على قيا�ص �صليم للخطر، ومن ثم خف�ص ن�صبة احتماالت خطر 

االأخطاء الذي قد يقع يف االأخطار اأو اأخطار التقييم اأو اأخطار اال�صتثمار.

املالية  املالءة  واملوؤثرة على م�صتوى  املحددة  ال�صابقة  االأربعة  العوامل  ويف �صوء 

مهم  كعن�صر  الظهور  يف  تبداأ  املال  راأ�ص  كفاية  م�صتوى  فاإن  التاأمني  ل�صركة 

حد  و�صع  يجب  اأنه  ويالحظ  التاأمني.  �صوق  داخل  بكفاءة  وا�صتمرارها  لل�صركة 

اأدنى لراأ�صمال �صركة التاأمني »حتى االآن ما زال قانون رقم 10 ل�صنة 1981 يحدد 

املال  لراأ�ص  االأدنى  يكون هذا احلد  وقد  اأدنى«،  مليون جنيه فقط كحد  ثالثني 

كان  �صواء  مليون جنيه   30 املال  راأ�ص  اأي�صًا  االآن  الآخر حتى  ن�صاط  خمتلفًا من 

حددت  املجاورة  العربية  الدول  اأن  حني  يف  ممتلكات  اأو  حياة  تاأمينات  لن�صاط 

حدودًا اأعلى من ذلك بكثري يف الكويت احلد االأدنى لرا�ص املال 10 مليون دينار 

واملدفوع خم�صة ماليني.

ويف اململكة العربية ال�صعودية احلد االأدنى 100مليون ريال. فقد يحدد حد اأدنى 

لراأ�صمال �صركة تاأمينات احلياة والتي تواجه حجمًا من امل�صاريف اخلا�صة ببدء 

الن�صاط اأكرب من حالة �صركات تاأمينات املمتلكات، يكون هذا احلد االأدنى اأكرب 

املال  راأ�ص  يحدد  احلاالت  بع�ص  بل يف  العامة،  التاأمينات  ل�صركات  املحدد  من 

ال�صوق.  ال�صركة داخل  به  تقوم  الذي  الن�صاط  تتدرج ح�صب مدى حجم  بحدود 

فقد ي�صرتط القيام باأعمال تاأمينات الطريان اأو البحري حدود دنيا اأكرب من تلك 

املحددة لباقي اأن�صطة التاأمينات العامة.

ويالحظ اأن العالقة بني كفاية راأ�ص املال وم�صتوى املالءة املالية ل�صركة التاأمني 

هي عالقة ارتباطيه قوية ومعقدة، فم�صتوى كفاية راأ�ص املال يجب ان يحدد كدالة 

الريا�صي  النحو  ملواجهة هذا اخلطر على  كفًئا  يكون  ب�صكل  م�صتوى اخلطر  يف 

املب�صط االآتي:-

كفاية را�ص املال = لــ )م�صتوى االأخطار التي تتحملها ال�صركة(

خطر ال�صوق    خطر االكتتاب   خطر ال�صيولة   خطر االإدارة    خطر االئتمان 

ولذلك فاإن االجتاه احلديث هو نحو رابط العالقة بني م�صتوى كفاية را�ص املال 

مع م�صتوى االأخطار من خالل حتديد را�صمال ثابت كحد اأدنى »مثل ما يت�صمنه 

يف الوقت احلايل بالقانون 10 ل�صنة 1981 مببلغ 30 مليون جنيه« ي�صاف اإليه – 

 Prudential ح�صب م�صتوى اخلطر – اإ�صافات لراأ�ص املال متثل حدودًا حتفظية

من  كن�صبة  اأو  االأق�صاط  من  ن�صبة  �صوء  يف  حتدد  قد  والتي   Minimum
التعوي�صات كما هو الو�صع يف دول االحتاد االأوروبي Index-Based حيث يحدد 

هام�ص الي�صر املايل باالأكرب كن�صبة من االأق�صاط اأو كن�صبة من التعوي�صات.

املتحدة  كالواليات  التاأمني  �صناعة  يف  املتقدمة  الدول  من  الكثري  فاإن  ولذلك 

االأمريكية، كندا وغريها ت�صتخدم ما يعرف برا�صمال املخاطر اأو حتديد هام�ص 

ويتحدد   Risk-Based Capital-RBC اخلطر  لدرجة  تبعًا  املايل  الي�صر 

الفائدة،  معدل  االأ�صول،  اخطار  �صوء  يف  احلالة  هذه  يف  املايل  الي�صر  هام�ص 

االئتمان، واأخطار اأخرى ترتبط بطبيعة الن�صاط الذي متار�صه �صركة التاأمني.

تتمة اجلزء الث�ين يف العدد الق�دم
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ث�ني�ً: البطالن اجلزئي

اتفاق  من  بجزء  البطالن  يلحق  وقد   -54

التحكيم ولي�ص كله. ويف هذه احلالة، يبطل 

يكون  حني  يف  الباطل،  اجلزء  يف  االتفاق 

العامة  للقواعد  الباقي تطبيقًا  �صحيحًا يف 

يف العقود، ما مل يكن االتفاق كاًل ال يتجزاأ، 

عن  الباطل  اجلزء  ف�صل  يتعذر  بحيث 

اجلزئي  البطالن  ومثال  ال�صحيح.  اجلزء 

اأن العديد من القوانني، حددت حاالت بطالن حكم التحكيم، ثم ن�صت على 

ال  النهائي  قبل �صدور احلكم  البطالن  رفع دعوى  تنازل اخل�صوم عن  اأن 

مينع، مع ذلك، هوؤالء اخل�صوم من رفع دعوى البطالن بعد �صدور احلكم. 

اأن  التحكيم،  اتفاق  اأن ي�صرتط االأطراف يف  الو�صع  العملي لهذا  والتطبيق 

به  الطعن  ويتعهدون بعدم  بتنفيذه،  االأطراف  ويلتزم  نهائي  التحكيم  حكم 

مبا يف ذلك الطعن بالبطالن. فاإذا ت�صمن اتفاق التحكيم �صرطًا من هذا 

القبيل، يكون البند اخلا�ص بت�صوية النزاع عن طريق التحكيم �صحيحًا، يف 

حني يكون �صرط عدم الطعن باحلكم بالبطالن غري �صحيح اأي باطاًل.

التفاق  اجلزئي  البطالن  على  ن�صوقها  اأن  ميكن  التي  االأخرى  االأمثلة  55- ومن 

التحكيم، ما يلي:

يكون  كاأن  يجوز ذلك،  ال  للتحكيم ح�صرًا حيث  االتفاق على مكان   1/55

بهذه  ويلحق  معها.  التعامل  القانون  يحظر  لدولة  تابعًا  املكان  هذا 

احلالة االتفاق على تطبيق قانون دولة اأجنبية على النزاع ح�صرًا، 

يف حني يحظر القانون الوطني ذلك ل�صبب اأو الآخر.

االتفاق ح�صرًا على ما ي�صمى ب�صلطة تعيني للمحكمني ال وجود لها،   2/55

اأنه  مثاًل  كالقول  التعيني.  هذا  مبثل  القانونية  القواعد  ت�صمح  ال  اأو 

يف حال اأخفق اأحد الطرفني بتعيني حمكـّمه، يتوىل مركز التحكيم 

ال  تعيينه، يف حني  الدويل  االأمن  اأو جمل�ص  االإمارات،  االإن�صاين يف 

يوجد يف احلالة االأوىل مركز بهذا اال�صم يف دولة االإمارات، كما اأنه 

لي�ص من مهام جمل�ص االأمن تعيني املحكمني يف احلالة الثانية.

االتفاق على عدد زوجي من املحكمني، يف حني ي�صرتط القانون اأن   3/55

يكون عددهم وترًا.

عقدين،  ب�صاأن  التحكيم  على  واحد  حتكيم  اتفاق  مبوجب  االتفاق   4/55

يف  جتارية  وكالة  عقد  يكون  كاأن  فيه،  التحكيم  يجوز  ال  اأحدهما 

، يف حني يجوز التحكيم يف االآخر.
58

القانون االإماراتي

فيه  يذكر  ال  واحد  بعقد  وال�صلح  بالقانون  التحكيم  على  االتفاق   5/55

اأ�صماء املحكمني،  يف هذه احلالة يكون االتفاق على التحكيم بال�صلح 

باطاًل، يف حني يكون �صحيحًا بالن�صبة للتحكيم بالقانون.

امل�ص�ألة الث�لثة: التن�زل عن االتف�ق 

اأواًل: االإق�لة

احلالة،  هذه  يف  وي�صقط  طرفيه،  بحق  ونافذًا  �صحيحًا  االتفاق  يكون  56- وقد 

على غرار اأي عقد اآخر، بف�صخه باالتفاق، وهذه هي االإقالة. واإذا كان اتفاق 

التحكيم �صرع ل�صالح اأحد الطرفني دون االآخر، فيحق لهذا الطرف التنازل 

عنه �صراحة اأو �صمنًا. ولكن يجب اأن تكون العبارات امل�صتخدمة، دالة ب�صكل 

.
59

وا�صح على نية اإقالة االتفاق

57- واالإقالة تخ�صع للقواعد العامة وال جديد فيها، اإذ من حق الطرفني االتفاق 

التحكيم.  اتفاق  االأ�صلي مبا فيه  العقد  اأو ف�صخ  التحكيم،  اتفاق  على ف�صخ 

�صاحب  للق�صاء،  النزاع  ت�صوية  وتعود  االتفاق،  ي�صقط  احلالة  هذه  ويف 

باللجوء  الطرفان  رغب  واإذا  املنازعات.  بت�صوية  االأ�صيل  االخت�صا�ص 

االتفاق  �صقط  اأن  بعد  جديد  حتكيم  اتفاق  اإبرام  فبمقدورهما  للتحكيم، 

ال�صابق. 

58- واالإقالة قد تكون �صريحة ال غمو�ص فيها، وقد تكون �صمنية. ومن االأمثلة 

التي يكرث وقوعها يف احلياة العملية على النزول ال�صمني عن االتفاق، جلوء 

اأحد طريف االتفاق للق�صاء لت�صوية النزاع بالرغم من وجود اتفاق حتكيم، 

. ومن املتفق عليه يف هذه 
60

وال يثري الطرف االآخر الدفع بوجود هذا االتفاق

احلالة، �صقوط اتفاق التحكيم بالتنازل ال�صمني عنه من طرفيه: اأحدهما 

باللجوء للق�صاء بدل التحكيم، واالآخر بقبوله لهذا اللجوء بعدم اإثارة الدفع 

 .
61

باتفاق التحكيم

59- ومثال اآخر على االإقالة ال�صمنية التفاق التحكيم والذي يكرث تطبيقه اأي�صًا 

يف احلياة العملية، وهو اأن يلجاأ اأحد طريف االتفاق للق�صاء لتعيني حمكم، 

ح�صب اأحكام القانون التي تعطي للمحكمة املخت�صة تعيني املحكم يف عدة 

حاالت، منها عدم اتفاق اخل�صوم على املحكمني. فاإذا اأجاب الطرف االآخر 

على الدعوى طالبًا رف�صها، لعدم �صحة اتفاق التحكيم مثاًل، فهذا ينطوي 

اتفاق  تنازله عن  اآخر،  اأو، مبعنى  التحكيم  على  موافقته  على عدم  �صمنًا 

التنازل،  االأول موافقته على هذا  التحكيم. ويف هذه احلالة، يحق للطرف 

تعيني  دعوى  عن  يتنازل  اأن  بعد  النزاع،  يف  للف�صل  ق�صائية  دعوى  ورفع 

.
62

املحكم

اآثار اتفاق التحكيم
و�صقوطه يف التحكيم البحري*

الدكتور حمزة اأحمد حداد 

مركز الق�نون والتحكيم

درا�صة من جزئني - اجلزء الث�ين
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60- ومن املتفق عليه اأي�صًا، اأن الدفع بوجود اتفاق حتكيم لي�ص من النظام العام، 

فال يجوز للمحكمة اإثارته من تلقاء نف�صها، واإمنا �صرع مل�صلحة الطرفني اأو 

اأحدهما ح�صب االأحوال. كما اأن التم�صك بالدفع بوجود اتفاق حتكيم، يجب 

اأجاب  اإذا  بحيث  الدعوى،  اأ�صا�ص  الدخول يف  قبل  عليه  املدعى  اإثارته من 

على الدعوى مو�صوعًا، �صقط حقه باإثارة هذا الدفع يف اأي وقت الحق على 

. ولو مت�صك املدعى عليه باتفاق التحكيم يف الوقت املنا�صب، يتوجب 
63

ذلك

عن  عرّبت  وقد   .
64

حتكيم اتفاق  وجود  ب�صبب  الدعوى  رف�ص  املحكمة  على 

ذلك بع�ص القوانني مثل قانون االإمارات بقولها، اأنه اإذا جلاأ اأحد الطرفني 

اتفاق  بذلك  )ويق�صد  التحكيم  ب�صرط  االعتداد  دون  الدعوى  رفع  اإىل 

جاز  االأوىل،  اجلل�صة  يف  ذلك  على  االآخر  الطرف  يعرت�ص  ومل  التحكيم(، 

 .
65

نظر الدعوى واعترب ال�صرط الغيًا

ق�صت  حيث  التحكيم،  �صد  الن�ص  هذا  تف�صري  يف  دبي  ق�صاء  تو�صع  61- وقد 

االأوىل، ومل  املحاكمة  املحامي وح�صر جل�صة  اإذا جاء  باأنه  التمييز  حمكمة 

اأخرى  جلل�صة  اال�صتمهال  فطلب  عليه،  املدعى  موكله  عن  وكالة  لديه  يكن 

تلك  ي�صقط منذ  التحكيم  باتفاق  بالتم�صك  فاإن حق موكله  لتقدمي وكالته، 

ا�صتنادًا  وذلك  الحق،  وقت  يف  الدفع  هذا  اإثارة  للمحامي  ولي�ص  اجلل�صة، 

. ولكننا ال نوؤيد هذا 
66

لن�ص املادة )5/203( من قانون االإجراءات املدنية

احلكم، ونرى اأن اأحكام القانون والعدالة تق�صي بغريه. فالوكيل باخل�صومة 

بتقرير  اأو  املوكل  موقع من  ر�صمي  ب�صند  اإال  االإماراتي، ال ميثل  القانون  يف 

، ولي�ص له �صلطة القيام باأي عمل عن موكله اإال 
67

يدون يف حم�صر اجلل�صة

بعد التوكيل على هذا النحو. وي�صمل ذلك اأي دفاع عن املوكل مبا فيه اإثارة 

الدفع بوجود اتفاق التحكيم. وبناًء عليه، لو جاء املحامي ومثل اأمام املحكمة 

بالنيابة عن �صخ�ص معني، دون اأن يقدم �صند وكالته، فاإن مثوله يكون ماديًا 

يف  املحامي  مبقدور  كان  ما  اأنه  القول،  ذلك  على  ويرتتب  قانونيًا.  ولي�ص 

اأثار هذا  ولو  اأول جل�صة.  التحكيم يف  باتفاق  الدفع  اإثارة  املذكورة  الق�صية 

الدفع، لكان من واجب املحكمة اأن ترف�ص اال�صتماع له، اإىل حني تقدمي �صند 

.
68

الوكالة الالزمة للخ�صومة

دعوى  املدعي  ويرفع  واحد،  من  اأكرث  التحكيم  اتفاق  اأطراف  يكون  62- وقد 

ق�صائية �صد االأطراف االآخرين يف مو�صوع النزاع الذي يدخل �صمن اتفاق 

الوقت  يف  حتكيم  اتفاق  بوجود  الدفع  عليهم  املدعى  اأحد  ويثري  التحكيم. 

املنا�صب، ويطلب اإحالة النزاع للتحكيم، يف حني ال يثري االآخرون هذا الدفع، 

بل يردون على مو�صوع الدعوى. يف هذا الفر�ص، �صيكون هناك حتمًا اأكرث 

من وجهة نظر: اإما رد الدعوى عن اجلميع، اأو قبولها �صد اجلميع، اأو ردها 

عن الطرف الذي اأثار الدفع بوجود اتفاق حتكيم وقبولها بالن�صبة لالأطراف 

ترجيح  وي�صعب  يربرها،  ما  منها  ولكل  االآخرين، 

جانبنا،  ومن  االأخرى.  النظر  وجهات  على  اإحداها 

منيل لوجهة النظر االأخرية، ويف الوقت ذاته نرى وقف 

الدعوى  يف  البت  حني  اإىل  الق�صائية  بالدعوى  ال�صري 

االأحكام  بني  ان�صجام  هناك  يكون  حتى  التحكيمية، 

وعدم تعار�صها مع بع�صها. فمثل هذا الراأي، يتما�صى 

املدعى  اأحد  اأثار  اإذا  الدعوى  رف�ص  وجوب  مبداأ  مع 

عليهم الدفع باتفاق التحكيم يف الوقت املنا�صب، ومع 

مبداأ �صقوط احلق بهذا الدفع يف حال عدم اإثارته من 

املدعى عليهم االآخرين. ويف ذات الوقت، يتالفى هذا 

الراأي اإمكانية تعار�ص االأحكام مع بع�صها.

63- ولكن من املهم مالحظة اأن جلوء اأحد الطرفني للق�صاء 

عن  منه  تنازل  مبثابة  يعترب  ال  مثاًل،  التحفظي  احلجز  لطلب  امل�صتعجل 

التحكيم، وال ميكن تف�صريه على اأنه كذلك.  فالق�صاء هو املخت�ص كقاعدة 

التحكيم ال يحول بني  التحفظي، واالتفاق على  عامة بنظر طلبات احلجز 

.
69

اخل�صوم وبني طلب احلجز التحفظي

ث�ني�ً:  االإرادة املنفردة

64- يكون اتفاق التحكيم يف اأغلب احلاالت ل�صالح الطرفني، اأي باإعطاء احلق 

لكل منهما، ولي�ص الأحدهما فقط، باللجوء للتحكيم لت�صوية النزاع النا�صئ 

التنازل عن  منهما  الأي  لي�ص  االتفاق. ويف هذه احلالة،  مو�صوع  العقد  عن 

التحكيم باإرادته املنفردة، واإمنا ال بد من موافقة الطرف االآخر، �صراحة 

اأو �صمنًا. ولكن، يف بع�ص االأحيان، تكون �صيغة اتفاق التحكيم تعطي احلق 

بالتحكيم الأحد الطرفني دون االآخر، كالقول مثاًل يف �صرط التحكيم، باأنه يف 

حال النزاع بني )اأ( و)ب(، يكون  من حق )اأ( اللجوء للتحكيم. وكما ذكرنا، 

فاإن عبارة كهذه، تعطي احلق بالتحكيم لـ )اأ( دون )ب(. ويرتتب على ذلك 

دون  املنفردة  باإرادته  التحكيم  اتفاق  عن  التنازل  )اأ(  من حق  اأنه  القول، 

طريق  عن  �صمنيًا  التنازل  هذا  مثل  يكون  ما  وغالبًا  )ب(.  ملوافقة  حاجة 

ال�صمني عن  تنازله  يعني  النزاع، مما  لت�صوية  مبا�صرة  للق�صاء  )اأ(  جلوء 

.
70

اللجوء للتحكيم، ولي�ص له بعد ذلك التم�صك باتفاق التحكيم

امل�ص�ألة الرابعة: انف�ص�خ االتف�ق

65- وفقًا للقواعد العامة، فاإن القوة القاهرة التي حتول دون تنفيذ العقد ب�صبب 

ويطبق ذلك   .
71

العقد انف�صاخ  اإىل  توؤدي  ب�صورة مطلقة،  التنفيذ  ا�صتحالة 

على اتفاق التحكيم.
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ومـــــــــــــن   -66

ا�صتحالة  �ـــصـــور 

تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 

اأن  الـــتـــحـــكـــيـــم، 

يتعلق هذا االتفاق 

بــتــ�ــصــويــة الــنــزاع 

حتكيمًا عن طريق 

موؤ�ص�صات  اإحــدى 

ح�صرًا.  التحكيم 

ــوع  ولــكــن عــنــد وق

يتبني  ـــــنـــــزاع،  ال

املعنوية، ومتت ت�صفيتها ق�صائيًا  انق�صت �صخ�صيتها  املوؤ�ص�صة قد  تلك  اأن 

اختيارية.  ت�صفية  ت�صفيتها  على  مالكيها  باتفاق  اأو  مثاًل،  اإفال�صها  نتيجة 

اأن ت�صبح تلك املوؤ�ص�صة ال تتعامل بالتحكيم بالرغم من بقاء  اأي�صًا  ومثاله 

�صخ�صيتها املعنوية؛ اأو يكون طرفا النزاع من جن�صية واحدة، ويتفقان على 

نزاعهما.  على  الدولة  تلك  قانون  وتطبيق  ح�صرًا،  ثانية  دولة  يف  التحكيم 

يحظر  بحيث  الطرفني  لدولة  عدوًا  الدولة  تلك  ت�صبح  النزاع،  وقوع  وعند 

امل�صالح  للمحكم  تاأ�صرية دخول  الدولة منح  تلك  اأو ترف�ص  التعامل معها، 

املتفق عليه بني الطرفني ح�صرًاً. يف هذه االأحوال ومثيالتها، ميكن القول 

انف�صاخه  اأي  �صقوطه  اإىل  ــوؤدي  ي مما  التحكيم،  اتفاق  تنفيذ  با�صتحالة 

حكمًا.

عليها  املن�صو�ص  االأ�صباب  غري  خا�صة  الأ�صباب  حكمًا  االتفاق  ي�صقط  كما   -67

بعينه  الطرفان على حمكم  يتفق  اأن  العامة. ومثال ذلك،  القواعد  باب  يف 

اإليه  املوكلة  املهمة  يرف�ص  املحكم  هذا  اأن  اإال  التحكيم،  الإجراء  غريه  دون 

ال�صروط  فيه  تتوفر  تعد  اأو مل  يتوفى  اأو  برده،  يحكم  اأو  يعزل  اأو  يتنحى  اأو 

دون  التحكيم  مدة  بانق�صاء  اأو  املحكم،  يف  القانون  تطلبها  التي  القانونية 

حكم. يف هذه االأحوال، اإذا مل يتفق الطرفان على حمكم بديل، ميكن القول 

م�صدود  طريق  اإىل  االأطراف  و�صول  حلظة  حكمًا  االتفاق  ب�صقوط  عندئٍذ 

ب�صاأن تعيني البديل. ويطبق احلكم ذاته، اإذا كانت هيئة التحكيم م�صكلة من 

اأكرث من حمكم مت االتفاق عليهم بعينهم، ويتوفر يف اأحدهم اإحدى احلاالت 

، مع 
72

املذكورة. وميكن القول بتطبيق هذا املبداأ يف خمتلف القوانني العربية

اأ�صار اإىل ذلك �صراحة بقوله يف املادة )781(،  العلم اأن القانون اللبناين 

بانتهاء خ�صومة التحكيم يف مثل هذه االأحوال، ما مل يوجد، اتفاق خا�ص 

بني اخل�صوم على غري ذلك.

امل�صاألة اخلام�صة:   انق�صاء مدة اللجوء للتحكيم

اتفاق  ب�صقوط  املرتبطة  احلاالت  ومن   -68

اإىل  للجوء  االتفاق  مدة  انق�صاء  حالة  التحكيم، 

ومثال  خاللها.  له  اللجوء  يتم  ال  ذلك  ومع  التحكيم، 

ذلك اأن ين�ص عقد البيع على اأن اأي نزاع بني الطرفني، 

يتم  اأن  �صريطة  التحكيم،  اإىل  باللجوء  ت�صويته  تتم 

الب�صاعة  ت�صليم  من  يومًا  ثالثني  خالل  اللجوء  هذا 

للم�صرتي.  ولو فر�صنا اأنه مت ت�صليم امل�صرتي ب�صاعة 

اأن يلجاأ امل�صرتي  معيبة، وانق�صت املدة املذكورة دون 

فيما  هو  هنا،  يثور  الذي  وال�صوؤال  خاللها.   للتحكيم 

التحكيم  اتفاق  �صقوط  اإىل  يوؤدي  النحو،  هذا  على  املدة  انق�صاء  كان  اإذا 

 .
73

حكمًا

69- ونرى يف االإجابة على هذا الت�صاوؤل، حل امل�صاألة حاًل عمليًا، بالقول بتعليق 

نفاذ االتفاق على اإرادة الطرفني معًا. فاإذا جلاأ اأحدهما اإىل الق�صاء، تكون 

دعواه �صحيحة بالرغم من معار�صة الطرف االآخر، ويكون اتفاق التحكيم 

اإىل التحكيم وتقدم ب�صحيفة الدعوى  قد �صقط بانق�صاء مدته. واإذا جلاأ 

على  اأجاب  بل  ذلك،  على  االآخر  الطرف  يعرت�ص  ومل  للتحكيم،  بطلب  اأو 

نافذًا  وي�صبح  االتفاق،  تعليق  ينق�صي  اعرتا�ص،  دون  الطلب  اأو  ال�صحيفة 

باأحكامه و�صروطه. ويف حال اعرتا�صه، يقبل االإعرتا�ص مع ما يرتتب على 

ذلك من اعتبار االتفاق �صاقطًا من تاريخ انق�صاء مدته. وهذا االعرتا�ص، 

اأ�صا�ص  يف  الدخول  قبل  اإثارته  وجوب  ونرى  �صكلي،  دفع  مبثابة  يعترب 

الدعوى.

امل�ص�ألة ال�ص�د�صة: بطالن حكم التحكيم 

70- ومن احلاالت االأخرى اخلا�صة ب�صقوط اتفاق التحكيم، احلالة التي ي�صدر 

فيها حكم التحكيم النهائي، ولكن الق�صاء يبطل هذا احلكم الأحد االأ�صباب 

املن�صو�ص عليها قانونًا. وال�صوؤال املطروح عندئذ يتعلق باأثر القرار الق�صائي 

على اتفاق التحكيم. 

71- وال تت�صمن القوانني العربية اإجابة مبا�صرة على هذا الت�صاوؤل، ولكن عر�صت 

باأنه  ب�صاأنها  وق�صت  دبي،  يف  التمييز  حمكمة  على  القبيل  هذا  من  ق�صية 

طرح  جواز  عدم  ال�صكل،  يف  ل�صبب  ولو  التحكيم  حكم  بطالن  على  يرتتب 

ذات النزاع مرة اأخرى اأمام ذات املحكم اأو حمكم اآخر، اإال مبوجب اتفاق 

حتكيم جديد بني الطرفني. وعندئٍذ يتم اللجوء للق�صاء، لزوال ال�صبب الذي 

حجب والية املحاكم عن نظر الدعوى. وهذا يعني اأن اإبطال حكم التحكيم 

ق�صائيًا، يوؤدي اإىل �صقوط اتفاق التحكيم. الأن القول بغري ذلك يعني، كما 

قالت حمكمة التمييز يف احلكم املذكور، دوران اخل�صوم يف حلقة مفرغة. 

لذات  ا�صتنادًا  التحكيم،  اإىل  ثانية  العودة  يعني  واإبطاله،  احلكم  ف�صدور 

للتحكيم،  اأخرى  مرة  نعود  الثانية،  للمرة  احلكم  اإبطال  مت  فاإذا  االتفاق. 

وهكذا اإىل ما ال نهاية. فمن الطبيعي اإذن، تقرير �صقوط اتفاق التحكيم يف 

.
74

مثل هذه االأحوال

72- ويبدو اأن الق�صاء يف �صوريا يتجه هذا االجتاه، ولكن بطريقة غري مبا�صرة.  

اإعطاء  رف�ص  حال  يف  باأنه  النق�ص  حمكمة  ق�صت  حكم،  من  اأكرث  ففي 

احلكم �صيغة التنفيذ، ي�صار اإىل اإقامة دعوى باملو�صوع ذاته اأمام املحكمة 

. وهذا يعني، كما نرى، �صقوط اتفاق التحكيم. وميكن القول باأن 
75

املخت�صة
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هذا هو اأي�صًا توجه القوانني االأخرى التي تعطي للمحكمة �صالحية الف�صل 

ولبنان  والكويت  وقطر  العراق  مثل  التحكيم،  حكم  اإبطال  عند  بالنزاع 

وليبيا.

. ومع ذلك، نرى التفرقة هنا بني و�صعني: 
76

73- ونحن مع هذا التوجه كمبداأ عام

اتفاق  ي�صملها  التي  االأطراف  منازعات  كافة  طرح  مت  قد  يكون  اأن  االأول: 

التحكيم على التحكيم. ويف هذه احلالة، ي�صقط اتفاق التحكيم كاماًل اإذا مت 

اإبطال احلكم.

الثاين: اأن يكون االأطراف طرحوا جزءًا من منازعاتهم على التحكيم دون 

هذه  ويف  اإبطاله.  ويتم  االأول  اجلزء  ب�صاأن  احلكم  وي�صدر  االآخر،  اجلزء 

احلالة، ي�صقط اتفاق التحكيم بالن�صبة لذلك اجلزء دون اجلزء االآخر. ومثال 

ذلك، اأن ي�صمل اتفاق التحكيم عقدان، فيح�صل نزاع يتعلق بعقد منهما تتم 

ت�صويته عن طريق التحكيم. فاإذا اأبطل احلكم، �صقط االتفاق جزئيًا فيما 

الطرفني حول  نزاع بني  ن�صب  واإذا  االآخر.  العقد  ولي�ص  العقد  بذلك  يتعلق 

العقد االآخر، جتوز اإحالته اإىل التحكيم ا�صتنادًا لذات االتفاق.

امل�ص�ألة ال�ص�بعة: ت�صوية النزاع

74- اإذا متت ت�صوية النزاع مو�صوع اتفاق التحكيم كليًا، فمن الطبيعي اأن ي�صقط 

اتفاق التحكيم تبعًا لذلك. فمو�صوع االتفاق هو اللجوء اإىل التحكيم لت�صوية 

نزاع معني، وهذا النزاع قد متت ت�صويته فعاًل عن طريق التحكيم، مما يوؤدي 

اإىل انق�صاء الغر�ص منه، وبالتايل �صقوطه. اإال اأن مو�صوع االتفاق، قد يكون 

ت�صوية اأكرث من نزاع، وتعر�ص على هيئة التحكيم اإحدى هذه املنازعات دون 

غريها. ومثال ذلك اأن يتعلق اتفاق التحكيم بعقدي مقاولة، اأحدهما للتنفيذ 

يف قطر والثاين للتنفيذ يف البحرين، فين�صب نزاع حول العقد املتعلق بقطر، 

التحكيم  اتفاق  ي�صقط  الفر�ص،  التحكيم. يف هذا  ت�صويته عن طريق  وتتم 

جزئيًا بالن�صبة لعقد قطر، يف حني يبقى قائمًا بالن�صبة لعقد البحرين. اأو 

يكون مو�صوع االتفاق عقد بيع من �صقني: اأحدهما خا�ص بالتزامات البائع 

البائع  على  يتوجب  التي  التنفيذ،  بكفاالت ح�صن  واالآخر خا�ص  وامل�صرتي، 

يتعلق  نزاع  وين�صب  العقدية،  التزاماته  لتنفيذ  �صمانًا  للم�صرتي  تقدميها 

اتفاق  ي�صقط  اأي�صًا،  الفر�ص  بالتحكيم. يف هذا  ت�صويته  وتتم  االأول  بال�صق 

التحكيم بالن�صبة لذلك ال�صق، يف حني يبقى �صاريًا بالن�صبة للكفاالت.
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يف  العامة  القواعد  بخالف  وهذا  الطرفني،  اأحد  من  تقدميه  دون  النزاع  بنظر  تقبل 

باأنه يف حال  القواعد،  تق�صي هذه  اإذ  الدول.  بع�ص  املحاكم يف  اأمام  املتبعة  االإجراءات 

قررت املحكمة عدم اخت�صا�صها بنظر الدعوى، حتيلها اإىل املحكمة �صاحبة االخت�صا�ص، 

التي يتوجب عليها النظر فيها ومتابعتها.

القانون  ذلك  عن  وعرّب  عراقي.    )2/253( واملادة  اإماراتي،   )5/203  ( املادة  مثاًل،   .65

 ،)236 )املادة  الدعوى«  �صماع  بعدم  دفع  �صورة  »يف  يكون  الدفع  اأن  بالقول  البحريني، 

حتى  »م�صتاأخرة  تكون  الو�صع،  هذا  يف  الق�صائية  الدعوى  اأن  اعترب  العراقي  والقانون 

�صدور قرار التحكيم« (املادة 3/253(، والقانون القطري، اعترب الدفع من قبيل »الدفع 

بعدم قبول الدعوى« )املادة 192(. ويف االإمارات ي�صري التطبيق الق�صائي، اإىل اأنه اأي�صًا 

يف  ق،   23 ال�صنة   ،225 طعن  العليا،  االحتادية  املحكمة  )مثاًل  الدعوى  قبول  بعدم  دفع 

2003/7/3، �صنة 25، �ص 1421(.

متييز دبي، طعن 112 ، تاريخ 2001/7/16 ، عدد 12، �ص541.  .66

املادة (55( من قانون االإجراءات املدنية.  .67

من   )5/203( املادة  يف  الواردة  الدعوى«  نظر  »جاز  عبارة  دبي  يف  الق�صاء  ف�صر  وقد   .68

القانون، باأنها تعني اأن نظر الدعوى اأمام املحكمة، ي�صبح �صحيحًا والزمًا ويعترب �صرط 

 2004/103 ورقم  ؛  �ص486   ،13 عدد   ،2002/6/2 تاريخ   ،167 )طعن  الغيًا  التحكيم 

تاريخ 2005/3/20(.

تقوم  واأن  اإجراءات  تتخذ  اأن  للمحكمة  لي�ص  باأنه  ال�صورية،  النق�ص  ق�صت حمكمة  ولكن   .69

التحكيم.  على  الطرفني  التفاق  اخت�صا�صها  عن  خارجة  الدعوى  كانت  اإذا  باحلجز، 

الوقتية )طعن  التدابري  تتخذ  اأن  فلها  التحكيم،  ثم جرى  الدعوى عندها  كانت  اإذا  اأما 

756/1105، تاريخ 1965/5/2، �صاحي وبدر، ج1، رقم 1103(.

انظر حمزة اأحمد حداد، ما �صبق، فقرة 244.  .70

واملادة )160(  بحريني،  واملادة )145(  اإماراتي،  مدنية  معامالت  املادة )273(  مثاًل،   .71

مدين �صوري، واملادة )187( مدين قطري.

اأنظر تف�صياًل، حمزة اأحمد حداد، ما �صبق،  فقرات 292- 2/298.  .72

اأنظر اأي�صًا ما �صبق فقرة 38 – 44 ، وخا�صة فقرة 39، وكذلك فقرة 671، الحقًا.  .73

متييز دبي طعن 502، يف 2003/3/22، عدد 14، �ص 331.  .74

 ،12 القاعدة  )االآلو�صي،   2003/2/17 يف  واحلكم   ،2002/3/17 يف  ال�صادر  احلكم   .75

والقاعدة 29(. ولكن يف اأحكام قدمية ن�صبيًا، ذهبت املحكمة اإىل اأن بطالن حكم التحكيم، 

اأو عدم اإعطائه �صيغة التنفيذ، ال ي�صتتبع بطالن اتفاق التحكيم ذاته، ما مل يبطل بالوجه 

رقم  اال�صتانبويل،   ،1964/4/15 255، يف  عنه )طعن  العالقة  ذوي  بعدول  اأو  القانوين 

1692؛ اأي�صًا رقم 255/249، �صاحي وبدر، ج1، رقم 1162(.

اإعداد م�صروع قانون التحكيم االأردين، الذي �صدر فيما بعد  وعندما كنت رئي�صًا للجنة   .76

برقم 2001/31، كنت قد اقرتحت ذلك على اللجنة التي وافقت عليه، وت�صمن القانون 

التحكيم  اتفاق  اإىل �صقوط  يوؤدي  التحكيم  باأن بطالن حكم  القبيل، يقول  ن�صًا من هذا 

(املادة 51(.

* ورقة عمل قدمت يف املوؤمتر الدويل »الت�أمني والنقل البحري« الذي اأق�مه االحت�د االأردين ل�صرك�ت الت�أمني ب�لتع�ون مع نق�بة وكالء املالحة البحرية واالحت�د الع�م العربي للت�أمني يف 
مدينة العقبة - االأردن للفرتة 12 – 2008/5/14 
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املادة 1:- ي�صمى هذا النظام )نظام معدل لنظام ر�صوم اأعمال التاأمني ل�صنة 2008( 

بالنظام  يلي  فيما  اإليه  امل�صار   2000 ل�صنة  النظام رقم )36(  ويقراأ مع 

االأ�صلي وما طراأ عليه من تعديل نظامًا واحدًا ويعمل به من تاريخ ن�صره 

يف اجلريدة الر�صمية.                  

منها  )اأ(  الفقرة  ن�ص  بالغاء  اال�صلي  النظام  من   )2( املادة  تعدل    -:2 املادة 

واال�صتعا�صة عنه بالن�ص التايل:-          

�صنويًا  ر�صمًا  املالية  �صنتها  خالل  ال�صركة  من  الهيئة  ت�صتويف   - 1أ- 

املتحققة  االق�صاط  اإجمايل  باالألف من   6.5 بن�صبة )0.065 %( 

لتلك ال�صنة.

2- على الرغم مما ورد يف البند )1( من هذه الفقرة تكون ن�صبة 

 )%0.007( ال�صركة  من  الهيئة  ت�صتوفيه  الذي  ال�صنوي  الر�صم 

7باالألف من اإجمايل االق�صاط املتحققة وذلك من اليوم االأول من 

�صهر متوز من �صنة 2008 ولغاية اليوم احلادي والثالثني من �صهر 

كانون االأول من �صنة 2008.

منها  )ج(  الفقرة  ن�ص  بالغاء  اال�صلي  النظام  من   )3( املادة  تعدل    -:3 املادة   

واال�صتعا�صة عنه بالن�ص التايل:-        

ج- اعمال اعادة التاأمني: ع�صرون الف دينار عند تقدمي الطلب الول مرة.

منها  )ج(  الفقرة  ن�ص  بالغاء  اال�صلي  النظام  من   )4( املادة  تعدل    -:4 املادة 

واال�صتعا�صة عنه بالن�ص التايل:-        

ج- اعمال اعادة التاأمني: ثمانون الف دينار.

املادة 5:-  يلغى ن�ص املادة )6( من النظام اال�صلي وي�صتعا�ص عنه بالن�ص التايل:-

املادة 6:- 

لغايات هذا النظام :-

يق�صد بال�صركة املقيدة �صركة التاأمني او �صركة اعادة التاأمنيأ-  

او  لها  املالكة  اجلهات  او  للجهة  التاأمني  اعمال  متار�ص  التي 

للجهات التابعة للجهات املالكة لها.

 يجوز للمجل�ص ال�صماح ل�صركة التاأمني املقيدة او �صركة اعادةب-  

غري  اخرى  جلهات  التاأمني  اعمال  ممار�صة  املقيدة  التاأمني 

اال�ص�ص  �صمن  وذلك  املادة  هذه  من  (اأ(  الفقرة  يف  الواردة 

لهذه  ي�صدرها  بتعليمات  املجل�ص  يحددها  التي  وال�صروط 

الغاية.

عنه  واال�صتعا�صة  منه   )9( املادة  ن�ص  بالغاء  اال�صلي  النظام  يعدل    -:6 املادة 

بالن�ص التايل:-                    املادة :9 

اأ- ت�صتويف الهيئة من ال�صركة املعفاة الف دينار عن طلب االجازة ملمار�صة 

اعمال التاأمني خارج  اململكة وثالثة اآالف دينار عن منح االجازة.

ب- ت�صتويف الهيئة من �صركة اعادة التاأمني املعفاة ع�صرة االف دينار عن 

طلب االجازة ملمار�صة اعمال التاأمني خارج اململكة وثالثني الف دينار 

عن منح االجازة.

ج-  ت�صتويف الهيئة من ال�صركة املقيدة املعفاة األف دينار عن طلب االجازة 

ملمار�صة اعمال التاأمني خارج اململكة والف وخم�صمائة دينار عن منح 

االجازة.

املادة 7:- يلغى ن�ص املادة )10( من النظام اال�صلي وي�صتعا�ص عنه بالن�ص التايل:-           

املادة 10:- 

ت�صتويف الهيئة مبلغ ثالثة االف دينار ر�صوم ترخي�ص �صركة التاأمني 

�صركة  واي  اململكة  يف  العاملة  غري  الأجنبية  التاأمني  اعادة  و�صركة 

تقدم خدمات تاأمينية اجنبية غري عاملة يف اململكة ( �صركات املقر 

ومكاتب التمثيل(.

املادة 8:-  يعدل النظام اال�صلي با�صافة املادة )11( اليه بالن�ص التايل:-

            املادة 11 :–

ادناه  املبينة  التاأمينية  باخلدمات  تقوم  التي  اجلهات  من  الهيئة  ت�صتويف 

الر�صوم التالية:-

الطبيعي  االإنتاج  وكيل  ت�صجيل  عن  دينارًا  وخم�صني  مائة  اأ- 

وثالثمائة دينار عن ت�صجيل وكيل االنتاج االعتباري، ومائتني 

وخم�صني دينارًا عن ت�صجيل وكيل ال�صدار الطبيعي وخم�صمائة 

دينار عن ت�صجيل وكيل ال�صدار االعتباري.

و�صبعمائة  الطبيعي  الو�صيط  ترخي�ص  عن  دينار  خم�صمائة  ب-   

دينار عن ترخي�ص الو�صيط االعتباري.

و�صبعمائة  الطبيعي  االكتواري  ترخي�ص  عن  دينار  خم�صمائة  ج- 

دينار عن ترخي�ص االكتواري االعتباري.

د- الفي دينار عن ترخي�ص �صركة ادارة اعمال التاأمني باأنواعها 

واخلدمات  النفقات  ادارة  �صركة  ترخي�ص  ذلك  يف  مبا 

التاأمينية.

التاأمني  اعمال  ملمار�صة  البنك  ترخي�ص  عن  دينار  الف  هـ- 

امل�صريف.

الطبيعي  التاأمني  اعادة  و�صيط  ترخي�ص  عن  دينار  الف  و- 

التاأمني  اعادة  و�صيط  ترخي�ص  عن  دينار  وخم�صمائة  والف 

االعتباري.

ز- خم�صمائة دينار عن ترخي�ص اال�صت�صاري الطبيعي و�صبعمائة 

دينار عن ترخي�ص اال�صت�صاري االعتباري.

الطبيعي  اخل�صائر  م�صوي  ترخي�ص  عن  دينار  خم�صمائة  ح- 

و�صبعمائة دينار عن ترخي�ص م�صوي اخل�صائر االعتباري.

ومائتني  الطبيعي  ترخي�ص املعاين  عن  وخم�صني دينارًا  ط- مائة 

وخم�صني دينارًا عن ترخي�ص املعاين االعتباري.

املادة 9:- يعدل النظام اال�صلي باعادة ترقيم املادتني )11( و(12( الواردتني فيه 

لت�صبحا )12( و(13( منه على التوايل.

نظ�م رقم )106( ل�سنة 2008*

نظ�م معدل لنظ�م ر�صوم اأعم�ل الت�أمني

* ن�صر يف اجلريدة الر�صمية العدد رقم 4935 يف 2008/11/2.
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تاأمينات امل�سوؤولية البدايات عام 1750

عام  ب�صكل  امل�صوؤوليات  تاأمينات   1750 عام  حتى   

وبداية   19 القرن  منت�صف  ويف  معروفًا  يكن  مل 

القرن 20 بداأت املحاكم االإجنليزية تنظر باأحكام 

امل�صوؤوليات كتاأمني م�صوؤوليات ب�صكل مطلق ويف عام 

حتكم  اأن  ترتدد  االإجنليزية  املحاكم  كانت   1850

بني  عقد  عن  ناجتة  كانت  اإذا  اإال  م�صوؤولية  باأية 

ونتج  الثاين  جتاه  بالعقد  اأخل  اأحدهما  �صخ�صني 

عنه خ�صارة مالية اأو خ�صارة ج�صمانية.

الأ�سا�س القانوين للم�سوؤولية

تاأمني امل�صوؤوليات اأنواعه كثرية واالأ�ص�ص القانونية التي حتكمها يف مو�صوعني 

رئي�صيني حتت وثيقة امل�صوؤولية املدنية وهي العقد Contract و االأخطاء املدنية 

�صخ�ص  اأخل  فاإذا  الق�صاء،  هو  بينهما  والفي�صل  طرفني  بني  فالعقد   ،Tort
بحق �صخ�ص ثاين حتت هذا العقد فان املحكمة حتكم لل�صخ�ص املت�صرر ح�صب 

بنود العقد.

اأما الـ Tort فهو اخلطاأ املدين، وهو جمرد ان الق�صاء يحكم مل�صلحة املجتمع 

يحا�صب  ما  دون  ثــاين  ل�صخ�ص  �صرر  يحدث  اأن  ل�صخ�ص  يجوز  ال  حيث  ككل 

ال�صخ�ص الذي �صبب ال�صرر بطريقة اأو باأخرى.

اأ�صكاله ناجتة عن:  باالأ�صل وهو خطاأ مدين  االإجنليزي  القانون  وTort ماأخوذ عن 

االعتداء Trespass وقد يكون  اأو   Nuisance اأو االزعاج ،Negligence االإهمال

 Strict القطعية  امل�صوؤوليات  وهناك   ،Breach of statutory duty االخالل 

.Libel & Slander والقدح والذم Defamation واأخريًا الت�صهري Liability

حتت  اآخر  ل�صخ�ص  �صرر  �صبب  �صخ�ص  اخالل   هو   Negligence فاالهمال 

غطاء قانوين وهو القانون املدين، وحتى ترتتب امل�صوؤولية على املدعي اأن يثبت  

اأو  �صرر  اأحلق  قد  يكون  وان  بالقانون  مفرو�ص  عناية  واجب  ال�صرر من خالل 

خ�صارة قد تكون مادية اأو ج�صمانية. وان ال�صخ�ص الذي �صببه كان يتوقع ال�صرر 

ال�صروط  هذه  توفرت  ما  واذا  احلالة  هذه  يف  العناية  اتخاذ  وجوب  مع  م�صبقًا 

ميكن للمدعي من ك�صب الق�صية امام الق�صاء.

عليه ففي االأخطاء املدنية يلزم ان يكون هناك قدر من واجب العناية حتى لو مل 

يكن هناك عالقة تعاقدية بني املت�صبب بال�صرر واملت�صرر حيث يحق للمت�صرر 

ان يرفع دعوى ق�صائية بحكم االإهمال اأي ترتتب ما يعرف بامل�صوؤولية القطعية 

Strict Liability وهي امل�صوؤولية بدون اثبات عامل االإهمال، حيث ان اثبات 
اأن  االهمال على املت�صبب باحتكام املنطق وهو ان هذا ال�صرر منطقيًا ال ميكن 

يكون قد حدث اإال اأن هذا ال�صخ�ص فعليًا اأهمل باإجتاه ال�صخ�ص االآخر، ومبوجب 

بالعقد وامنا مبوجب خطاأ مدين  ذلك ال يحكم بهذا االهمال مبوجب االخالل 

امل�صوؤولية  وثائق  حتت  به  ويحكم  املدنية  االأخطاء  احد  هو  واالإهمال   Tort
ال  بينهم مهم حيث  والفرق  واالإهمال اجل�صيم  االهمال  فهو  اأنواعه  اأما  املهنية، 

يغطى االإهمال اجل�صيم يف وثائق التاأمني وامنا اخلطاأ العادي.

الأغطية الأ�سا�سية لتاأمني امل�سوؤولية

هي اكرث   Public Third Party Liability الثالث  الطرف  م�صوؤولية 

وثيقة معروفة ومتداولة تغطي ا�صرار لطرف ت�صبب له �صرر ج�صماين او مادي 

ملبلغ  االأق�صى  باحلد  للمطالبة  ق�صائية  دعوى  يرفع  ان  املت�صرر  للطرف  ويحق 

التاأمني يف الوثيقة، وامل�صبب �صيتحمل الباقي عليه فان �صركة التاأمني تدفع حد 

.Limit of Liability  امل�صوؤولية

ورشة عمل

» تأمين المسؤولية المهنية من الجانبين القانوني والفني«

الحت���د  مق��ر  يف  عق��دت 

الأردين ل�ص��رك�ت الت�أم��ني 

مت��وز 2008  ور�صة عم��ل 

»ت�أمني امل�ص�وؤولية املهني�ة 

م��ن اجل��نب��ني الق���ن��وين 

 47 بح�ص��ور  والفن���ي« 

م�ص�����رك م��ن �صرك�����ت 

فيه���  ح����ص��ر  الت�أم��ني 

حدادي��ن  ب��ص��م  ال�صي��د 

رئي���س اللجنة التنفيذية 

للجن��ة ت�أم��ني احلريق واحلوادث الع�مة والهند�صي يف الحت�د م�ص�ع��د املدير الع�م للت�أمين�ت الع�مة يف �صركة ال�ص��رق الو�صط للت�أمني وقد تن�ول 

يف حم���ور الور�ص��ة:- التعريف  ب�أنواع ت�أم��ني امل�صوؤولية املهنية وتطبيق�ته� واملتداول منه� يف �صوق الت�أم��ني الأردين والإط�ر الع�م لوث�ئق ت�أمين�ت 

امل�صوؤولية املهنية )ال�صروط والإ�صتثن�ءات(.

وفيم� يلي جوانب من املوا�صيع املطروحة يف الور�صة:-
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 Employers ـــــــا  اأم

تغطي  فانها   Liability
العمل  �ــصــاحــب  مــ�ــصــوؤولــيــة 

اي  وتغطي  موظفيه  جتــاه 

ــاجت  ن حـــــادث  اأو  مـــر�ـــص، 

املوؤمن  عمل  عــن  مبا�صرة 

ومببالغ  الوثيقة  �صاحب  له 

وثيقة  ن�ص  ح�صب  حمــددة 

التاأمني وبالتايل فان �صركة 

بتعوي�ص  تــقــوم  الــتــاأمــني 

�صاحب العمل عن املبالغ التي دفعها املوؤمن له.

 Product Liability املنتج   م�صوؤولية  تاأمني  ويف 

ق�صائية  دعوى  يرفع  اأن  له  يحق  ت�صرر  �صخ�ص  اأي  فان 

قد  ال�صخ�ص  ان  للمحكمة  ثبت  فاذا  ت�صنيع  �صركة  على 

ت�صرر فامل�صنع ملزم بالت�صديد واإذا ال�صخ�ص كان موؤمنًا 

ف�صركة التاأمني تعو�ص املت�صرر.

 Directors and Officers Liability  وهناك

االإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  بها  يقوم  التي  االأخــطــاء  تغطي 

اإىل  ذلك  واأدى  ب�صيا�صتهم  اأخطاأوا  حال  يف  �صركة  بــاأي  الرئي�صيني  واملوظفني 

اأو خ�صارة ال�صركة حيث يقوم امل�صاهمني ب�صكل خا�ص برفع دعوى على  اإفال�ص 

اجراء  بدون  امل�صروع  يف  خطاأ  وارتكب  االهمال  نتيجة  اخلطاأ  ثبت  اإذا  ال�صركة 

بدفع  التاأمني  �صركة  وتلزم  للم�صاهمني رفع دعوى ق�صائية  كافية فيحق  درا�صة 

كامل املبالغ التي حتكم بها املحكمة.

توفر  التاأمني  ووثيقة  املهني،  اخلطاأ  وهو   Professional Indemnity
اأ�صحاب املهنة حني يرتتب عليهم اخالل م�صوؤولية بالقانون  حماية لالأ�صخا�ص 

تاأمني  من  ا�صتثنينا  واإذا  املت�صررين  االأ�صخا�ص  اىل  التعوي�صات  تدفع  عندها 

الوثيقة ال تغطي غري اخل�صائر  املهنية لالأطباء فان  امل�صوؤولية  املهنية  امل�صوؤولية 

املالية وتغطي االأخطاء 

�صرر  عنها  ينتج  التي 

الثالث  للطرف  مــادي 

فـــقـــط واال�ـــصـــتـــثـــنـــاء 

 Medical الوحيد هو

 M a l p r a c t i c e
املهنية  امل�صوؤولية  وهي 

تغطي  حيث  لالأطباء 

�صرر  نــتــج  ـــو  ل حــتــى 

ج�صماين ملر�صاهم.

عليه كل اأنواع امل�صوؤولية 

تغطي اخل�صائر املالية 

االهمال  عن  الناجتة 

الوظيفة،  اأداء  عـــن 

حينها ترتتب م�صوؤولية 

قانونية، وهي م�صوؤولية 

بالقانون  مــفــرو�ــصــة 

الوثيقة  فان  ال�صخ�ص.عليه  عمل  �صمن  معني  بواجب  القيام  اهمال  عن  ناجتة 

تغطي املهنيني وتعوي�ص خ�صارة مادية للطرف الثالث بغ�ص النظر عن االإ�صتثناء 

الوحيد وهو تاأمني م�صوؤولية االأطباء الذي تف�صل �صركات التاأمني بيع هذا النوع 

من الوثائق اىل امل�صت�صفيات اكرث من االأفراد حيث تغطي الوثيقة نحو 20- 30 

مثل  امل�صت�صفى  اأعمال  كل  تغطي  وبالتايل  وال�صيادلة  واملمر�صني  االأطباء  من 

ب�صعر  الوثيقة  عندها  فتكون  االأطــبــاء.  اأخطاء  من  اأو   X-Ray اأو  املختربات 

اأرخ�ص على اجلميع.

املهند�صني  ومنهم  االن�صائية  االأعمال  يف  للعاملني  متنح  تغطيات  اأي�صًا  وهناك 

خمططات  تقدمي  اأو  خطاأ  ا�صت�صارات  تقدمي  حالة  يف  احلماية  توفر  املعماريني 

فيها اهمال حيث يقع خطاأ املخططات  يف ح�صاب الكميات، اأو يف الت�صميم واأدى 

املخططات  هذه  م�صوؤول عن  املهند�ص  فان  عندها  بعد  فيما  البناية  ت�صرر  اىل 

�صركة  فان  وبالتايل  املحكمة  من  حكم  �صدور  حال  يف  بالدفع  وملزم  قانونيًا 

التاأمني ت�صدد ما ينتج عن م�صوؤوليته.

 Contractors All Risks ت�صدر وثائق التاأمني للمهند�صني باأنواعها ومنها

وتغطي االأ�صرار التي تنتج للطرف الثالث ولي�ص االأ�صرار الناجمة عن االأخطاء 

املهنية Professional Indemnity فهي ال تغطي االهمال اأو خطاأ الت�صميم 

وامنا تغطي االهمال نتيجة خطاأ فقط، وبالتايل يلزم على املهند�ص �صراء وثيقة 

امل�صوؤولية املهنية ا�صافة اىل الوثائق العادية التي تغطي م�صوؤولية الطرف الثالث 

.Third Party Liability
Examples in different professions: 

- Architects and Engineers.
- Estate Agents.
- Lawyers/ Solicitors 
-Doctors/ Nurses/ Pharmacists.
- Accountants and Auditors.
- Insurance Brokers.
- Investment Advisors.

Main Liability Insurance Covers

- Public Third Party Liability
- Employers Liability
- Product Liability
- Directors and Officers Liability
- Professional Indemnity
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الأنواع  لكل واحدة من هذه  املهنية  امل�صوؤولية  وثائق  اأنواع  الع�صرات من  وهناك 

ترجع ل�صركة التاأمني وخربتها بال�صروط التي تت�صمنها وبالتايل ي�صبح التعوي�ص 

اأ�صهل ودون خالفات بني املوؤمن له و�صركة التاأمني. واأ�صا�ص عقد التاأمني مبني 

على العقد االإجنليزي وعادة يرتبط العقد باإعادة التاأمني وهو يختلف عن عقد 

التاأمني مع املوؤمن له، عليه فان �صركات التاأمني تويل عناية خا�صة عند اختيار  

�صروط العقد.

اأما التعوي�ص فيتم اىل املوؤمن له يف حال تعر�ص ال�صخ�ص مل�صوؤولية مفرو�صة 

بالقانون، وهذه الوثيقة ال تقت�صر على تغطية املبالغ التي حتكم بها املحكمة 

هذه  وجميع  واملحامني،  وال�صهود  الدفاع  تكاليف  تدفع  كذلك  فقط، 

امل�صاريف ت�صاف على مبلغ التعوي�ص يف الوثيقة.

فرتة  اأثناء  التاأمني  �صركة  تبليغ  يتم  ان  الوثيقة  �صروط  ومن 

�صريان الوثيقة وبخالفه فان �صركة التاأمني ال تعو�ص وذلك 

. Claims Made Basis حتت البند امل�صمى

تقدمي الطلب وتقييم اخلطر

 Standard التاأمني  لطلب  منوذجية  ا�صتمارة  هناك  يوجد  ل   

proposal form وكل �صركة تاأمني ت�صتخدم ا�صتمارة خا�صة 
من  كبرية  جمموعة  وتت�صمن  اآخــر  اىل  خطر  من  وتختلف  بها 

املعلومات  فقط  ولي�ص  بالتف�صيل  اجابتها  معرفة  يجب  االأ�صئلة. 

اال�صا�صية، حيث تطلب �صرية كل �صخ�ص يوقع طلب التاأمني  وذلك 

ل�صمان �صحة املعلومات التي توؤخذ بنظر االعتبار عند اجراء عملية 

الت�صعري كذلك تطلب معلومات كاملة عن معرفة اكرب خم�ص جهات 

كذلك  مبا�صر  غري  ب�صكل  توؤثر  ان  ميكن  االخــرى  ال�صركات  مع  بها  ترتبط 

العمالء   اكرب  من  الدخل  ومقدار  معروفة  جمعيات  يف  الع�صوية  على  التعرف 

املتعاملني  معهم ون�صخة من العقود التي ي�صتغل فيها كذلك يجب معرفة اجلهة 

التي تباع لها الب�صاعة والدول التي تقيم فيها.

االدالء  الواجب  املعلومات  ومن 

الـ  خالل  املطالبات  تاريخ  بها 

االأقل  على  ال�صابقة  �صنوات   3

اأي  اإخفاء  حالة  ويف  وبخالفه 

التاأمني  ل�صركة  يحق  معلومة 

فيما بعد عدم دفع التعوي�ص.

  ت�سعري اخلطر 

يتطلب  ال�صعر  حتــديــد  لغر�ص 

اأو مبلغ  معرفة اجمايل املبيعات 

عدد  كذلك  املطلوب  التعوي�ص 

زيــادة يف  مقابل  �صخ�ص  كل  املال عن  راأ�ــص  كلفة  ويحدد  املكتب  االأ�صخا�ص يف 

ق�صط التاأمني كما يوؤثر على حتديد الق�صط  املهنة وخطورتها ومثال ذلك تعوي�ص 

املهند�صني واملقاولني هم االأكرث ارتفاعًا من االأنواع االأخرى نظرًا ل�صخامة مبالغ 

التاأمني  طالب  على  الق�صط  مقدار  تخفيف  وبهدف  بها،  املطالب  التعوي�ص 

غالبًا ما حتدد ن�صبة حتمل من التعوي�ص على املوؤمن له 

ون�صبة على �صركة التاأمني.

Triggering Events

- Causation
- Occurrence
- Manifestation
- Loss discovered
- Claims made

Evaluating Risk

- Likelihood
- Severity
- Frequency
- Latency
- Historical Data
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عمل  ور�صة  اآب/2008  التاأمني  ل�صركات  االأردين  االحتاد  مقر  يف  عقدت 

ح�صرها  واال�صتثناءات«(  »ال�صروط  اجلماعي  احلياة  على  التاأمني  )وثيقة 

نحو (51( م�صاركًا من �صركات التاأمني والبنوك واجلامعات وجهات اأخرى 

تناول املحا�صر حممد النجار رئي�ص اللجنة التنفيذية للجنة تاأمينات احلياة 

يف  وال�صحي  احلياة  ل�صوؤون  العام  املدير  م�صاعد   - االحتاد  يف  وال�صحي 

التاأمني  اأنواع  تاأمينات احلياة ومقارنتها مع  للتاأمني جوانب  القد�ص  �صركة 

االأخرى باالإ�صافة اىل اأهداف التاأمني على احلياة كما مت ا�صتعرا�ص تاأمني 

احلياة اجلماعي وتطبيقاته العملية.

وفيما يلي اأهم املحاور التي تناولتها الور�صة:-

موقف الن�سان من الخطار

باالأ�صكال  االأخطار  اىل  االن�صان  يتعر�ص 

التالية: اأخطار �صخ�صية وهي ما ي�صيب 

ممتلكات  واخطار  �صخ�صه.  يف  االن�صان 

بحري  حريق،  تاأمينات  �صمن  وتغطيتها 

امل�صوؤولية  اأخطار  اىل  باالإ�صافة  واأخرى. 

ويقع  الغري  وت�صيب  االأ�صخا�ص  ي�صببها 

)ال�صيارات،  امل�صوؤولية  تاأمينات  �صمنها 

الطائرات، االأطباء(.

عديدة  بطرق  االأخطار  هذه  مواجهة  وميكن 

وهي: تفاديها ومنع وقوعها با�صتخدام و�صائل 

منا�صبة متنع وقوع االأخطار، االدخار وتكوين 

واجلماعي،  الفردي  بنوعيها  احلياة  تاأمينات  يف  تكون  ما  غالبًا  االحتياطيات 

التعاون مع االآخرين )التاأمني التباديل( من خالل ان�صاء ال�صناديق التعاونية، 

املتحققة  املالية  اخل�صارة  توزيع  يتم  وفيه  التجاري(  )التاأمني  اخلطر  حتويل 

ل�صخ�ص ما ب�صبب حتقق خطر معني على اأكرب عدد ممكن من االأفراد املهددين 

مع هذا ال�صخ�ص بنف�ص اخلطر، وتوزيع عبء اخل�صارة الناجت عن حتقق خطر 

على  خفيفًا  عبئًا  الناجت  هذا  لي�صبح  ما  لفرد  االأفراد  جمموعة  يهدد  معني 

املجموعة بداًل من عبء ثقيل على الفرد.

مق�رنة بني الت�أمني على احلي�ة والت�أمين�ت االأخرى

العقود االأخرى
عقود الت�أمني على 

احلي�ة

غري موؤكد حدوثه

موؤكد حدوثه ولكن 

غري موؤكد متى يحدث

�صده املـــوؤمـــن  اخلـــطـــر   -1

ق�صري ملدة �صنة اأو اأقل طويلـة االأجـل الــــتــــــــــــــاأمــــني مـــــــــــدة   -2

التاأمني عــقــد  مـــبـــادئ   -3

واجب واجــب النيه ح�صن  اأ (  منتهى 

الزمـة الزمــه التاأمينية امل�صلحة  ب( 

يوجد )احلريق ، الزالزل( يوجــد القريب ــبــب  ــص ــ� ( ال ج 

يوجـد ال يوجـد ( الـــتـــعـــويـــــــــــ�ـــص د 

يوجـد ال يوجـد الــــــــــــــحـــــــلــــــــــــول هـ( 

يوجـد ال يوجـد املـــ�ـــصـــــــــــاركـــــــــــــــــــــــة و( 

اأهداف التاأمني على احلياة

الالزم  االأمن  الوفاة،  وبعد  العجز  اأو  املر�ص  عند  االأمن  احلياة  تاأمينات  توفر 

لتكري�ص اإمناء وموا�صلة تطوير م�صروع، االأمن واحلياة الكرمية عند التقاعد.

تاأمينات احلياة تقدمها �صركات التاأمني لالأفراد بهدف احلفاظ على امل�صتوى 

تاأمينات  ت�صمل  املجتمع، حيث  بناء  االأ�صا�صية يف  اللبنة  النوع  هذا  ويعد  املايل 

واملتعلقة ب�صحته ووجوده  االن�صان  لها  يتعر�ص  التي  الرئي�صية  احلياة االخطار 

وهي الوفاة والعجز واملعاجلة الطبية. ومتنح امل�صرتك »املوؤمن له« واأفراد اأ�صرته 

الطماأنينة على م�صتقبل اأفرادها وتعترب م�صدر من م�صادر اال�صتقرار النف�صي 

واالجتماعي والفكرة مبنية اأ�صاًل على التعاون والتكافل يف حتمل اأعباء املخاطر 

ور�صة عمل

 )وثيقة الت�أمني على احلي�ة اجلم�عي »ال�صروط واال�صتثن�ءات«(
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باالدخار  االلتزام  فر�صة  الفرد  متنح  وهي  االن�صان  �صخ�ص  لها  يتعر�ص  التي 

املنتظم ملدة طويلة من الزمن بهدف تكوين راأ�صمال ملواجهة متطلبات م�صتقبلية 

و�صرورية مثل تعليم االأبناء، بناء م�صروع جتاري، اأعباء ال�صيخوخة، واحل�صول  

على عوائد ا�صتثمارية على اأموال االدخار هذه، وهذا يعني اأن اأموال الفرد يف 

وان  خا�صة  الطبية،  املعاجلة  نفقات  اأعباء  حتمل  يف  ت�صاعد  كما  م�صتمر.  منو 

يف  هي  القيمة  هذه  واأن  اأ�صرة  اأي  حتمل  فوق  اأ�صبحت  الطبية  املعاجلة  تكلفة 

ازدياد م�صتمر، لذا اأ�صبح من احلاجات االأ�صا�صية لالأ�صرة ر�صد ميزانية خا�صة 

ملواجهة هذه النفقات وقد اأولت دوائر تاأمينات احلياة يف �صركات التاأمني هذه 

اخلدمة اهتماما كبريًا حيث تقدم برامج تاأمني نفقات املعاجلة الطبية داخل 

وخارج امل�صت�صفى.

عقد التاأمني  

االأول  الطرف  ي�صمى  طرفني  بني  اتفاق  اأنه  على  التاأمني  عقد  تعريف  ميكن 

االأول بدفع اىل  ويلتزم الطرف  له(  الثاين )باملوؤمن  وي�صمى الطرف  )املوؤمن( 

�صخ�ص ما )امل�صتفيد( مبلغًا من املال )مبلغ التاأمني( يف حالة وقوع خطر معني 

خالل فرتة حمددة )مدة التاأمني( ويلتزم الطرف الثاين بدفع مبلغًا من املال 

)الق�صط( دفعة واحدة اأو على دفعات خالل فرتة حمددة )مدة التاأمني(.

اأما التاأمني على احلياة فهو عقد يتعهد املوؤمن مبوجبه مقابل اأق�صاط باأن يدفع 

اإيرادًا مرتبًا  اأو  التاأمني امل�صتحق دفعة واحدة  اآخر مبلغ  اأو ل�صخ�ص  له  للموؤمن 

املتفق  االأجل  حلول  اأو  عليه  املوؤمن  موت  عند 

عليه بني الطرفني .

اأنواع تاأمني الأخطار اجلماعية  

 Group Risks Insurance
 Term املوؤقت  اجلماعي  احلياة  تاأمني   

  Life Insurance: عقد التاأمني على 

يقوم  الذي  العقد  هو  اجلماعي  احلياة 

�صخ�صًا  كان  �صواء  مبوجبه  له  املوؤمن 

حياة  على  التاأمني  اإعتباريًا  اأو  طبيعيًا 

تعريفها،  ميكن  االأ�صخا�ص  من  جمموعة 

املالحق/  العقد:  ذلك  ل�صروط  ووفقًا 

)حادث  اال�صافية  التغطيات  املزايا/ 

الكلي  العجز  بحادث،  الوفاة  ومر�ص(، 

الدائم/ حادث اأو مر�ص، العجز اجلزئي الدائم / حادث اأو مر�ص، العجز 

الكلي املوؤقت/ حادث اأو مر�ص، العجز اجلزئي املوؤقت، امل�صاريف الطبية، 

اإعادة اجلثمان. 

 Stand-alone Personal اجلماعي  ال�صخ�صية  احلوادث  تاأمني   

 :Accident Benefits
اأ- عقد تاأمني احلوادث ال�صخ�صية هو عقد يتعهد املوؤمن مبقت�صاه باأن يدفع 

عليه  باملوؤمن  حلقت  اإذا  امل�صتحق  التاأمني  مبلغ  للم�صتفيد  اأو  له  للموؤمن 

اإ�صابة ج�صدية جنمت عن حادث واأدت اىل وفاته اأو عجزه.

ب- ي�صرتط يف احلادث اأن يكون ب�صبب خارجي وفجائي وغري متوقع وم�صتقل 

عن اإرادة املوؤمن عليه اأو امل�صتفيد.

 Medical Reimbursement اإعادة النفقات الطبية 

 • 	Medical Expenses وثيقة التاأمني الطبي اجلماعي

• حيث يدفع مبلغ حمدد عن كل  	Hospital Cash  تاأمني امل�صت�صفيات

يوم اقامة يف امل�صت�صفى نتيجة مر�ص اأو حادث ولعدد حمدد من االأيام 

)تعوي�ص دخل وم�صاريف طبيه(. ومن املمكن ان تكون وثيقة منف�صلة او 

ملحق لوثائق التاأمني اجلماعي كما ميتاز هذا النوع من التاأمني ب�صهولة 

البيع، خطر اأقل من وثيقة اعادة النفقات الطبية، تكلفة اأقل للم�صرتي.

• 	Disability Income Insurance تاأمني دخل العجز

اأنواع عقود ت�أمني احلي�ة من حيث تغطية اخلطر

اخلطر املختلط خطر احلي�ة خطر الوف�ة

  Endowment  تاأمني خمتلط -

	• دفع مبلغ التاأمني يف نهاية مدة التاأمني اأو عند 
الوفاة اأيهما اأواًل

- خمتلط  لالأطفال : والد وطفل

 - العائلة ال�صامل

 - تعليم االأبنـاء

وحدات ربط Unit Link	• يعتمـد مبلـغ التاأمني 

على قيمة الوحدات االإ�صتثمارية 

	•التكــافـــل 

Pure Endowment تاأمني الوقفية -

	•دفع مبلغ التاأمني يف نهاية مدة التاأمني
	•تعاد االأق�صاط اأو جزًء منها يف حالة الوفاة

	•دفعات �صنويـة :-
        - فورية اأو موؤجلة

        - ملدة حمدودة اأو مدى احلياة

       - ثابتة اأو متغرية

	•موا�صفـات خا�صـة :-
           -  ق�صـط وحيـد 

- تاأمـني مدى احليـــاة

	•اأق�صـاط لفرتة حمدودة
- تاأمــني موؤقـت

	• دفع مبلغ التاأمني عند الوفاة 
	•اأثناء �صـريان التـاأمني
-  تاأمني موؤقت )خا�ص(

	•حمايـة مميـزة
	•حمايـة متجددة

	•موؤقت تناق�ص
	•موؤقت قابل للتحويل

	•دخل عائلــي
        -   لفرتة حمـددة

        -  مدى احليـاة
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 Finance and Repayment االأق�صاط  �صداد  واإعادة  املايل  التاأمني   

  Arrangements
بر�صيد  التاأمني  مبلغ  يرتبط  حيث   • 	Credit Life القرو�ص تاأمني 

القر�ص ويتناق�ص �صهريًا ح�صب الدفعات.

: يكون مبلغ التاأمني معادل  • 	Depositor’s Life تاأمني ح�صاب االدخار

اخلا�صع  للر�صيد  اأدنى  حد  حتديد  مع  م�صاعفاته  اأو  االدخار  لر�صيد 

اأ�صحاب  وملنح  احل�صاب(.  قيمة  مع  طرديًا  تتنا�صب  )التغطية  للتغطية 

االأعمار الكبرية من زيادة الر�صيد ميكن حتديد حد اأق�صى للعمر كما 

ميكن اأن تكون م�صاعفات التغطية تتنا�صب عك�صيًا مع الر�صيد.

حمتويات وثيقة التاأمني على احلياة اجلماعي

ت�صمل اأجزاء الوثيقة ما يلي:-

دفع  يف  املتعاقد  وهما  العقد  طريف  التزامات  و�صف  اىل  وت�صري  املقدمة:   -

املو�صحة  ال�صروط  التاأمني �صمن  التاأمني يف توفري تغطية  االأق�صاط و�صركة 

يف جداول الوثيقة.

واملوؤمن عليهم وطريقة  املتعاقد  بيانات  تفا�صيل عن  وي�صمل  االأول:  - اجلدول 

دفع االأق�صاط.

برنامج  ويت�صمن  الثاين:  اجلدول   -

التاأمني والتغطيات التاأمينية والتعوي�صات 

الذي ميثل احلد  التاأمني  ومبلغ  امل�صتحقة 

جتاه  التاأمني  �صركة  اللتزام  االأق�صى 

احلاالت  اجلدول  يو�صح  كما  املتعاقد 

ن�صب  التاأمني،  مبلغ  لتعديل  عليها  املتفق 

التي  واخل�صومات  اال�صافات،  التحمل، 

اجلدول  ي�صمل  كما  عليها  االتفاق  يتم 

الوفاة  حالة  يف  املمنوحة  التغطيات 

واملالحق اال�صافية التي متنح للمتعاقد عن حاالت الوفاة اأو/و العجز الناجم 

عن املر�ص واحلادث.

و�صن  والعقد  ومدته  والربنامج  املتعاقد  تعريفات  وي�صمل  الثالث:  اجلدول   -

التقاعد والتغطية الفورية.

- اجلدول الرابع: وي�صمل ال�صروط العامة للوثيقة وا�صتثناءات الوفاة واحلوادث 

والعجز التي ال ت�صملها التغطية التاأمينية.
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مزايا احلاكمية 

مع  تتوافق  حتى  التاأمني  �صركات  تطبقها  ان  مطلوب  رئي�صية  متطلبات  هنالك 

متطلبات التعليمات ال�صادرة عن هيئة التاأمني وهذه املتطلبات تقع �صمن ثالثة 

اأولها جمال احلاكمية والثاين التنظيم االإداري داخل �صركات  جماالت رئي�صية 

التاأمني والثالث مو�صوع اإدارة اخلطر.

ت�صمن احلاكمية حقوق االأقلية من حملة االأ�صهم حيث تتخذ القرارات جميعها 

طريقة  فهي  باالجماع  تتخذ  احل�صا�صة  القرارات  بع�ص  يف  اأو   )%75( باأغلبية 

املوؤ�ص�صات  يف  حقهم  وحفظ  امل�صاهمني  ل�صغار  العدالة  حتقق  التي  التفكري 

فوائد  اىل  باال�صافة  املوؤ�ص�صية، هذا  للحاكمية  نظام  اأي  تطبيقه يف  اأو  العائلية 

ف�صل امللكية عن االدارة التنفيذية واأثرها يف املدى الطويل على م�صلحة ال�صركة 

حيث يف اأحيان كثرية قد تتخذ االدارة التنفيذية قرارات تتعلق بتخفي�ص التكاليف 

بهدف تعظيم الربح وقد تكون هذه القرارات على املدى البعيد يف غري م�صلحة 

املوؤ�ص�صة، باال�صافة اىل ان احلوكمة حتدث التوازن بني املخاطر التي قد تتعر�ص 

لها ال�صركات نتيجة القرارات غري ال�صائبة واالأرباح التي تهدف اىل حتقيقها.

علمًا باأنه ومن الثابت عامليًا ان العديد من ال�صركات التي تطبق احلاكمية غالبًا 

ما ينجذب االأفراد لالقبال على �صراء اأ�صهمها.

من متطلبات احلوكمة اأي�صًا وفوائدها ال�صفافية حيث تقع امل�صوؤولية على االإدارة 

مايل  اف�صاح  واي  املوؤ�ص�صة  ت�صدرها  التي  املالية  البيانات  اف�صاح  التنفيذية 

داخلي وذلك حفاظًا على حقوق امل�صاهمني.

ت�شكيل جلان املجل�س

بها جهاز  ويرتبط  الداخلي  التدقيق  االإدارة ثالث جلان هي  ينبثق عن جمل�ص 

التدقيق ودورها يكون ذو �صقني التدقيق الت�صغيلي واالآخر املايل حيث ال يقت�صر 

فاعل  ب�صكل  املوؤ�ص�صة  اأداء  من  التاأكد  وامنا  املايل  اجلانب  على  التدقيق  دور 

نظرًا لرتابط اأهداف املوؤ�ص�صة مع بع�صها وهناك جلنة االختبار والتقييم وو�صع 

اعداده،  يتم  اإداري  مليثاق  وفقًا  وذلك  االإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  الختيار  معايري 

وجلنة لال�صتثمار ومهام اللجنة هي لال�صراف على ا�صتثمارات واإدارة املخاطر 

داخل ال�صركة وتتحدد مهام اللجان و�صيا�صاتها و�صكل ارتباطها مع الدوائر داخل 

ال�صركة مبوجب تعليمات ت�صدر لهذه الغاية.

يف ور�صة عمل نظمه� االحت�د
متطلبات تطبيق احلاكمية يف م�ؤ�س�سات التاأمني

اآب ور�صة عمل ب�لتع�ون مع جمموعة فيالدلفي� اال�صت�ص�رية وهي من  26 من �صهر  نظم االحت�د يف 

كربى ال�صرك�ت التي بداأت منذ ع�م 1996 بتقدمي خدم�ته� يف منطقة ال�صرق االأو�صط ومعظم الدول 

وكب�ر  وم�ص�عديهم  الع�مني  املدراء  من   )61( الور�صة  اأعم�ل  يف  و�ص�رك  االأردن  وب�صمنه�  العربية 

موظفي �صرك�ت الت�أمني يف االأردن.

ملتطلب�ت  وفق�ً  املوؤ�ص�صية  الور�صة حم�ور عديدة يف جم�ل تطبيق�ت احل�كمية  تن�ولت موا�صيع  وقد 

التعليم�ت ال�ص�درة عن هيئة الت�أمني رقم )2( ل�صنة 2006 وبدء ال�صرك�ت ب�ع�دة تكييف اأو�ص�عه� وفق�ً 

احل�كمية  وتعليم�ت  املوؤ�ص�صية,  احل�كمية  فوائد  الور�صة:-   موا�صيع  ت�صمنت  حيث  املتطلب�ت  لهذه 

ال�ص�درة عن هيئة الت�أمني, وبن�ء منوذج لالأنظمة التي ت�صتند عليه� احل�كمية املوؤ�ص�صية وتطبيقه� يف 

�صرك�ت الت�أمني االأردنية مب� يتوافق مع التعليم�ت وقد تن�ول هذه املح�ور جمموعة من اخلرباء يف 

جمموعة فيالدلفي� من بينهم:- �ص�مر خبي�ص مدير ع�م ال�صركة وُهم�م ال�ص�يف, حيث تن�وال مو�صوع 

احل�كمية من اجلوانب الت�لية:-

ال�صيد �ص�مر خبي�صال�صيد ُهم�م ال�ص�يف
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الف�شل بني ال�شلطات

وفقًا لنموذج احلوكمة فان اأف�صل تطبيق هو حتديد معايري م�صوؤوليات الرئي�ص 

التنفيذي وفقًا للميثاق االداري لل�صركة الذي يتكون من اأربع حماور رئي�صية هي: 

تعريف الوظائف وتت�صمن حتديد االأدوار ملجل�ص االإدارة وتركيبته ودور االأع�صاء 

فيه، املحور الثاين تطوير اأداء املجل�ص وفيه حتدد اآلية عمل املجل�ص واجتماعاته 

واملوا�صيع التي يبحثها، املحور الثالث يتناول الوظائف الرئي�صية للمجل�ص ودوره 

ووظيفة  امل�صت�صارين  حتديد  كذلك  لل�صركة،  العامة  اال�صرتاتيجية  حتديد  يف 

تكييف  واإعادة  الدولة  عن  ت�صدر  التي  الت�صريعات  تطبيق  من  والتاأكد  املراقبة 

اأو�صاع املوؤ�ص�صة معها، املحور الرابع هو عملية التح�صني امل�صتمر حيث يتعني ان 

ي�صمل امليثاق االداري لل�صركة وفقًا ملتطلبات احلاكمية حتديد تعوي�صات اأع�صاء 

املجل�ص ومكافاآتهم وحتديد �صيا�صة تطوير االأع�صاء من خالل �صيا�صة التدريب 

والتطوير هذا باالإ�صافة اىل تو�صيح اآلية تقييم اأع�صاء املجل�ص من خالل جلنة 

التقييم واالختبار والتعيني وفقًا ملعايري حمددة.

بناء هيكل امل�ؤ�ش�شة

اأهدافها  للموؤ�ص�صة يحقق  وا�صح  تنظيمي  من متطلبات احلاكمية حتديد هيكل 

يكون  ان  فاإما  عديدة  بطرق  الهيكل  اختيار  وميكن 

ب�صرية  موارد  مدير  مايل،  )مدير  وظيفي  الهيكل 

امل�صفوفة  نوع  تطبق  موؤ�ص�صات  وهناك  الخ(   ....

اأما  للم�صروع  مدير  وتعيني  املقاوالت  �صركات  كما يف 

بالن�صبة ل�صركات التاأمني فبالرغم من ان كل واحدة 

لها خ�صو�صيتها يف اعداد الهيكل اال انه يجب النظر 

اىل العوامل امل�صرتكة بينها مثال و�صع �صيا�صة اعداد 

م�صتقبل  وا�صرتاتيجية  روؤية  يحاكي  مبا  التقارير 

واملنا�صب  الوظيفي  الو�صف  و�صوح  كذلك  ال�صركة 

وال�صالحيات وتفوي�صها اىل م�صتويات االإدارة مبختلف درجاتها. وهناك اأربعة 

التن�صيق  درجة  حتديد  وهي:  الهيكل  اعداد  عند  االعتبار  بنظر  توؤخذ  عوامل 

املطلوبة وم�صتوى ال�صالحية للدوائر والتخ�ص�ص املطلوب ا�صافة اىل امل�صالح 

املن�صجمة واملت�صاربة.

اعداد ال��شف ال�ظيفي

يتطلب  وامل�صوؤوليات  ال�صالحيات  وحتديد  التنظيمي  الهيكل  بناء  انتهاء  بعد 

وقنوات  اليها  املوكلة  والواجبات  الوظيفة  حتدد  وفيه  الوظيفي  الو�صف  اعداد 

الوظيفي  الو�صف  والعــداد  ل�صاغليها  املطلوبة  واخلــربات  واملوؤهالت  االت�صال 

بتحليل  الــقــيــام  يتطلب 

مـــن خالل  ــنــ�ــصــاطــات  ال

اأو  اال�صتمارة  اأو  املقابلة 

اىل  ننظر  ثــم  املالحظة 

لل�صناعة  العام  االجتــاه 

مرحلة  ــم  ث ونــ�ــصــاطــاتــهــا 

الو�صف  وتطوير  ت�صميم 

الوظيفي.
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ذلك  ويتطلب  واالجــراءات  ال�صيا�صات  دليل  و�صع  اأي�صًا  املطلوبة  من اخلطوات 

مراجعة وت�صخي�ص على م�صتوى عايل لتحديد احتياطات املوؤ�ص�صة كذلك مراجعة 

اجراءات التوثيق املعمول بها واالأخرى غري املوثقة وحتديد مرجعية االأ�صخا�ص 

العاملني يف املوؤ�ص�صة وا�صتحداث نظام للمرجعية يوثق كافة االجراءات الوظيفية 

وحتديد احلقوق والواجبات دون االعتماد على قرارات �صخ�صية.

CARAMEL لتقييم املخاطر
اإدارة  ال�صركات هو   املطلوب من  الثالث  الرئي�صي  املحور 

�صيا�صة  وو�ـــصـــع   Risk Management اخلــطــر 

التاأمني  هيئة  من  املعتمد  للنموذج  وفقًا  املخاطر  ادارة 

راأ�ـــص  عــلــى  يــركــز  الــــذي   CARAMEL system
 Assets املــوجــودات   ،Capital Adequacy ــال  امل

 ،Reinsurance الـــتـــاأمـــني  اإعـــــــادة   ،Quality
 ،Actuarial Reserves االكــتــواريــة  االحتياطيات 

االإدارة Management، الدخل Earnings، ال�صيولة 

Liquidity، حيث يدر�ص  ما هو اخلطر يف كل منطقة 
من املناطق وو�صع االجراءات الت�صحيحية من خالل خطة تطبيق تعالج مو�صع 

اخلطر ولي�ص هناك الزام العتماد طريقة معينة لتح�صني الو�صع، وحيث ان معظم 

ال�صركات يف االأردن قد قطعت �صوطًا يف تطبيق متطلبات احلاكمية يبقى عليها 

اإدارة اخلطر  اأهمية هو  االأكرث  اجراء حتديث لهذه االجــراءات ويبقى املو�صوع 

وتطوير املوؤ�ص�صة و�صرورة تطوير طرق علمية ملختلف االدارات يف ال�صركة.

تعريفات

الرئي�ص التنفيذي )Chief Executive Officer(: هو ال�صخ�ص 

الذي يرتاأ�ص ال�صركة من الن�حية التنفيذية ويدير اأموره� اليومية 

نحو حتقيق اأهدافه� وخططه�.

من  اأ�صهم�ً  ميتلك  الذي  االإدارة  جمل�ص  ع�صو  هو  امل�ص�هم:  الع�صو 

اأ�صهم ال�صركة وقد يكون تنفيذي�ً اأو غري تنفيذي.

الع�صو التنفيذي: هو ع�صو جمل�ص االإدارة الذي ي�أخذ دورا يف االإدارة 

الفعلية داخل ال�صركة.

الع�صو غري التنفيذي: هو ع�صو جمل�ص االإدارة امل�ص�هم الذي ال يكون 

موظف� منتظم� ب�ل�صركة وب�لت�يل ال يتدخل يف الوظ�ئف االعتي�دية 

لل�صركة ب�صكل يومي.

فئة  �صمن  امل�صتقل  االإدارة  جمل�ص  ع�صو  يندرج  امل�صتقل:  الع�صو 

اإذا  االإدارة م�صتقال  التنفيذيني, ويكون ع�صو جمل�ص  االأع�ص�ء غري 

توفرت فيه ال�صروط الت�لية: اإذا مل ي�صغل مركزا رئي�صي�ً )ك�لرئي�ص 

التنفيذي اأو من يتبعه وفق الهيكل التنظيمي( يف ال�صركة يف الع�مني 

االأخريين, اأن ال تكون له عالقة اأو تع�مالت م�لية جوهرية مب��صرة 

اأو غري مب��صرة مع ال�صركة اأو اإدارته� التنفيذية اأو امل�ص�همني, اأن ال 

يكون م�ص�هم� ب�كرث من 5% من ا�صهم ال�صركة.
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تطورات على كافة الأ�سعدة

واأجنبية،  وطنية  �صركة   23 اىل   بال�صلطنة  العاملة  التاأمني  �صركات  عدد  و�صل 

االإجنازات  من  العديد   2006 عام  مع  مقارنة   2007 عام  التاأمني  قطاع  وحقق 

اجمايل  وبلغ   )%42.5( بن�صبة  التامني  �صركات  اأ�صول  اإجمايل  اإرتفع  حيث 

االأ�صول )418.9( مليون ريال ُعماين منها )314( مليون اأ�صول تتعلق بالتاأمني 

العام و)104.9( مليون تتعلق بتاأمينات احلياة.

التاأمني اىل )225( مليون ريال عماين  اإ�صتثمارات �صركات  اإجمايل  ارتفع  كما 

الوطنية  التاأمني  �صركات  اإ�صتثمارات  ن�صبة  وبلغت   )%25.6( قدرها  بزيادة 

(71.2%(اأما بالن�صبة لروؤو�ص اأموال �صركات التاأمني الوطنية فقد بلغت حوايل 

(72.4( مليون ريال بزيادة قدرها )28.3%( عن عام 2006.

وارتفع عدد وثائق التاأمني اإىل )769( األف وثيقة بن�صبة زيادة )%18.6(.

 )%16.6( بن�صبـة  للتــاأمــــني  املبا�صــرة  االأق�صـاط  اإجمـايل  ارتفـع  كمــا 

مليـــون   )144( مقــابل   2007 عــام  ُعماين  ريـال  مليـون   )168( ومببلــغ 

ريــــال عام 2006. 

تعوي�صات  ارتفعت  حيث  التعوي�صات  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  التاأمني  �صوق  و�صهد 

ُعماين  ريال  مليون   )162( ومببلغ   )%179( بن�صبة  املدفوعة  املبا�صرة  التاأمني 

التي حلقت  املناخية  واالأنواء  الظروف  الناجتة عن  للخ�صائر  وذلك   2007 عام 

بال�صلطنة خالل ال�صنة.

اآخر امل�ستجدات:

وثيقة موحدة لاللزامي ونظام لت�سوية احلوادث املرورية

�صدر موؤخرًا منوذج موحد لوثيقة تاأمني املركبات مبوجب قرار عام 2008 وتتميز 

التغطيات  م�صتوى  ورفع  املتعاملة،  االأطراف  بني  وال�صفافية  بالو�صوح  الوثيقة 

اأكرث،  تاأمينية  خيارات  واإيجاد  التاأمني   �صركات  من  املقدمة  التاأمينية  واملزايا 

واحلد من اخلالفات املثارة واللب�ص حول تف�صري بنود وثيقة تاأمني املركبات.  

كما مت تطبيق نظام احلوادث املرورية الب�صيطة يف ال�صلطنة مطلع 2008، و�صوف 

املرورية  االإختناقات  م�صكلة  وحل  ال�صري  حركة  ان�صيابية  يف  النظام  ي�صاهم 

واإخت�صار االإجراءات العديدة املتعلقة باحلوادث املرورية الب�صيطة. 

ارتفع  حيث  والنوعي,  الكمي  ال�صعيدين  على  ه�مة  تطورات  الُعم�ين  الت�أمني  �صوق  �صهد 

 %17 43% وارتفعت االأق�ص�ط بن�صبة  2007 بن�صبة  23 �صركة تعمل يف ال�صوق ع�م  اأ�صول  اجم�يل 

يف حني و�صلت ن�صبة ارتف�ع التعوي�ص�ت 179% مق�بل التزام�ت �صرك�ت الت�أمني التي دفعته� اىل 

املت�صررين من العوا�صف التي تعر�صت له� ال�صلطنة كم� ب��صر ال�صوق العمل ب�لنموذج املوحد 

لوثيقة الت�أمني االلزامي وتطبيق نظ�م احلوادث املرورية الب�صيطة.

ال�ص�حلي وبدر املحروقي من  ال�ص�دة ن�صر  الت�أمني« مع  اأجرته »ر�ص�لة  ك�ن هذا حمور حديث 

رق�بة الت�أمني يف هيئة �صوق امل�ل يف �صلطنة ُعم�ن خالل وجودهم� يف االأردن لال�صرتاك يف برن�مج 

وك�نت   ,2008 االأول  ت�صرين  الت�أمني  ل�صرك�ت  االأردين  االحت�د  يف  عقد  الذي  الت�أمني(  )اإع�دة 

املن��صبة فر�صة لاللتق�ء ب�ل�صيفني واجراء حوار �ص�مل للتعرف على تطورات �صوق الت�أمني  يف 

�صلطنة ُعم�ن من حيث املوؤ�ص�ص�ت الع�ملة فيه ونت�ئج ال�صوق واآخر امل�صتجدات الت�صريعية خ��صة 

دور هيئة الرق�بة على اأعم�ل الت�أمني يف تطوير ال�صوق.

وفيم� يلي ن�ص احلديث:-

يف ح�ار مع ممثلي هيئة الرقابة الُعمانية

�صوق الت�أمني يف ال�صلطنة يب��صر العمل بوثيقة املركب�ت املوحدة

 وتطبيق نظ�م ت�صوية احلوادث املرورية الب�صيطة
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على  البطاقة  نظام  يطبق   حيث  اأيلول  مطلع  الربتقالية  البطاقة  تطبيق  وبداأ 

اإجراءات  واإنهاء  وت�صوية  العربية،  الدول  دخول  يف  الراغبة  الُعمانية  املركبات 

يف  واملت�صببة  بال�صلطنة  امل�صجلة  املركبات  على  املرتتبة  والتعوي�صات  املطالبات 

حوادث خارج حدود ال�صلطنة، واإنهاء االإجراءات املتعلقة باملركبات غري الُعمانية 

واحلاملة للبطاقة الربتقالية واملت�صببة يف حوادث داخل حدود ال�صلطنة.   

تاأ�سي�س اأول �سركة اإعادة

 وربط الكرتوين مع �سرطة ال�سري  يف ال�سلطنة

�صدرت قواعد اإر�صادية لتقدمي املنتجات )وثائق( التاأمني العام والتي تعمل على 

تطوير اخلدمات التاأمينية املقدمة من �صركات التاأمني واإيجاد منتجات تاأمينية 

تلبي اإحتياجات كافة فئات املجتمع من اأجل  االإرتقاء والنهو�ص بقطاع التاأمني 

وتعزيز الوعي التاأميني.

ومن جانب اآخر مت التوقيع على م�صروع الربط االإلكرتوين بني �صركات التاأمني 

و�صرطة ُعمان ال�صلطانية ومن جهة اأخرى مت الربط الداخلي فيما بني ال�صركات 

كاملوؤمن  واالأطراف  ال�صري  حوادث  عن  متكاملة  بيانات  قاعدة  تكوين  بهدف 

التاأمني من معرفة  التاأميني وبالتايل ميكن �صركات  لهم ومركباتهم وتاريخهم 

االإدارية  االإجراءات  وتوحيد  التاأمينية  امل�صاهمة  �صداد  عن  املتخلفني  االأطراف 

والتنفيذية.

ويف تطور الحق متت املوافقة على تاأ�صي�ص �صركة الإعادة التاأمني بال�صلطنة حيث 

مت منح املوافقة املبدئية الإن�صاء ال�صركة كاأول �صركة اإعادة تاأمني براأ�صمال خم�صة 

ماليني ريال ُعماين.

دور الهيئة يف تنظيم قطاعي �سوق راأ�س املال والتاأمني

مواكبة لتطورات االقت�صاد العاملي، وحر�صا على بناء اقت�صاد متطور قادر 

قطاع  وجود  اإىل  احلاجة  ظهرت  الدولية،  ال�صاحة  على  مكانته  اأخذ  على 

وت�صهم  �صليمة  علمية  اأ�ص�ص  على  تقوم  مالية  موؤ�ص�صات  قوامه  متني  مايل 

دورها  توؤدي  ناجحة  وم�صاريع  �صركات  لقيام  املنا�صبة  البيئة  تهيئة  يف 

ال�صلطاين  املر�صوم  �صدر  لهذا  الوطني.  االقت�صاد  دورة  يف  فعال  ب�صكل 

باإن�صاء الهيئة العامة ل�صوق املال يف 1998، وهي هيئة حكومية تتمتع بال�صخ�صية 

التجارة  وزير  اإداراتها  ويراأ�ص جمل�ص  واالإداري  املايل  وباال�صتقالل  االعتبارية، 

وال�صناعة.

وقد مت نقل اإخت�صا�صات الرقابة على قطاع التاأمني من وزارة التجارة وال�صناعة 

اإىل الهيئة العامة ل�صوق املال عام 2004، بهدف تطوير وتنظيم واالإ�صراف على 

قطاع التاأمني بال�صلطنة وحيث اأن الهيئة العامة ل�صوق املال هي اجلهة احلكومية 

فهي  ال�صلطنة  يف  والتامني  املال  راأ�ص  �صوق  قطاعي  على  كامل  ب�صكل  امل�صرفة 

اإىل  باالإ�صافة  عليهما،  والرقابة  القطاعني  وتنظيم  ت�صريع  م�صوؤوليات  تتوىل 

وفعالية  بكفاءة  اىل االرتقاء  الهيئة  وتهدف  فيهما،  املتعاملني  وتثقيف  توعية 

قطاعي �صوق راأ�ص املال والتاأمني، وحماية امل�صتثمرين واملتعاملني معهما، وتعزيز 

وتطوير البيئة اال�صتثمارية وتاأهيل الكوادر، وتكامل القطاعات املالية يف ال�صلطنة 

مبا يتواكب مع اآخر التطورات العاملية، ا�صافة اىل تر�صيخ قواعد ال�صلوك املهني 

والرقابة الذاتية.
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اأق�صاط التاأمني )مليون دوالر اأمريكي( ح�صة الفرد من اأق�صاط 

التاأمني )دوالر اأمريكي(

م�صاهمة التاأمني 

يف الناجت املحلي%

الناجت املحلي

 )مليار دوالر اأمريكي(

ال�صكان

)مليون ن�صمة(

الدولة

املجموع غري احلياة احلياة

 2،269  2،203  66  91.7 0.6  376 24.7 ال�صعودية 1

 710  666  44  21.0 0.5  131 33.9 اجلزائر 2

 407  366  41  68.6 2.6  16 5.9 االأردن 3

 1،090  574  516  14.4 0.9  128 75.5 م�صر 4

 734  602  132  257.3 0.6  117 2.9 الكويت 5

 761  483  278  185.7 3.4  22 4.1 لبنان 6

 2،153  1،437  716  68.9 3.4  64 31.2 املغرب 7

 414  339  75  159.5 1.1  39 2.6 ُعمان 8

 539  510  29  640.2 0.9  59 0.8 قطر 9

 694  621  73  67.2 2.0  35 10.3 تون�ص 10

 3،555  2،938  617  811.6 1.9  190 4.4 االمارات العربية املتحدة 11

 1،229،668  651،311  578،357  4،086.5 8.9  13،844 300.9 الواليات املتحدة االأمريكية 12

 100،398  54،805  45،593  3،053.8 7.0  1،426 32.9 كندا  13

 463،686  113،946  349،740  7،113.7 15.7  2،773 61.0 بريطانيا 14

 268،900  81،907  186،993  4،147.6 10.3  2،558 63.4 فرن�صا 15

 222،826  120،407  102،419  2،662.1 6.6  3،326 82.7 املانيا 16

 142،327  54،112  88،215  2،322.0 6.4  2،111 58.5 ايطاليا 17

 74،696  43،530  31،166  1،699.9 5.2  1،438 43.9 ا�صبانيا 18

 45،840  14،683  31،157  4،131.5 9.6  452 10.5 بلجيكا 19

 43،581  19،599  23،982  5،740.7 10.3  424 7.6 �صوي�صرا 20

 60،693  10،760  49،933  7،171.4 11.6  258 4.2 ايرلندا 21

 33،645  9،676  23،969  3،705.1 7.4  453 9.1 ال�صويد 22

 27،771  9،372  18،399  5،103.1 8.9  311 5.4 الدمنارك 23

 29،846  28،973  873  209.4 2.4  1،231 142.5 رو�صيا 24

 19،000  6،044  12،956  1،775.6 8.5  223 10.6 الربتغال 25

 15،627  7،677  7،950  411.0 3.7  418 38.0 بولندا 26

 8،297  7،212  1،085  110.8 1.7  496 74.9 تركيا 27

 4،944  2،194  2،750  491.9 3.5  139 10.1 هنغاريا 28

 424،833  94،182  330،651  3،319.9 9.6  4،408 128.0 اليابان 29

 116،990  35،692  81،298  2،384.0 11.8  995 49.1 كوريا اجلنوبية  30

 92،487  33،810  58،677  69.6 2.9  3،214 1328.3 ال�صني 31

 54،375  7،243  47،132  46.6 4.7  1،167 1168.0 الهند 32

 8،858  4،665  4،193  1،278.5 5.5  162 6.9 ا�صرائيل 33

 8،824  2،939  5،885  332.1 4.6  192 26.6 ماليزيا 34

 6،938  2،210  4،728  30.0 1.6  433 231.6 اندوني�صيا 35

 3،505  3،290  215  49.2 1.3  270 71.2 ايران 36

 1،065  637  428  6.5 0.7  146 163.9 الباك�صتان 37

 62،233  27،508  34،725  3،000.2 6.8  910 20.7 ا�صرتاليا 38

 6،453  5،430  1،023  1،544.0 5.1  126 4.2 نيوزلندا 39

 42،676  7،749  34،927  878.5 15.3  280 48.6 جنوب افريقيا 40

نتائج أعمال التأمين في 40 دولة

* امل�صدر: جملة �صيجما رقم 3 ل�صنة 2008 وال�صادرة عن �صركة Swiss Re واالعداد ال�صابقة

ـــــــــــــرات عـــــــــاملـــــــــيـــــــــة عـــــن مـــــــــــــ�ؤ�ـــــــــــــس
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*2007 ــــــام  ــــــع ل الــــــتــــــاأمــــــني  ــــــــال  ــــــــم اأع

ن�صبة التغري عن

 ع�م 2006 %

اأق�ص�ط الت�أمني )مليون دوالر اأمريكي(
الدولة   الرتتيب

املجموع ت�أمني احلي�ة  ت�أمين�ت ع�مة

4.7  1،229،668  578،357  651،311
)1)

ــــحــــدة  ــــت امل ـــــــواليـــــــات  ال 1

28.2  463،686  349،740  113،946 بــــــــــــريــــــــــــطــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــا  2

-3.3  424،833  330،651  94،182
)2)

ـــان  ــــ ــــ ـــاب ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ال 3

7.5  268،900  186،993  81،907 فــــــــــــــــرنــــــــــــــــ�ــــــــــــــــصــــــــــــــــا 4

10.1  222،826  102،419  120،407 املــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا 5

1.3  142،327  88،215  54،112 ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي ـــــــــــــــطـــــــــــــــال اي 6

16.3  116،990  81،298  35،692
)2)

اجلــــنــــوبــــيــــة  كــــــوريــــــا  7

12.0  102،831  35،998  66،834
)3)

ــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــول 8

14.7  100،398  45،593  54،805
)4)

ـــــــدا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــنــــ ــــ ــــ ــــ ــــ كــــ 9

31.0  92،487  58،677  33،810 الــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــني 10

 3،164،947  1،857،941  1،307،006 ـــــــــــــــــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــم امل

الدول العشر األوائل في التأمين  لعام 2007 تنتج 
ما مجموعه )  3.164.947 ( مليون دوالر أمريكي من أقساط التأمين*

1- اق�صاط تاأمني احلياة مت تكميلها باالأق�صاط املقدرة الأعمال تاأمني التقاعد اجلماعي والذي مل يتم �صموله يف اح�صائيات بع�ص املناطق منذ عام 2001، اق�صاط التاأمينات العامة تت�صمن التمويل احلكومي.

 2- ال�صنة املالية من  2007/4/1 - 2008/3/31.

3- اق�صاط التاأمينات العامة هي االق�صاط االجمالية وت�صمل مبلغ �صغري من اق�صاط اعادة التاأمني.

4- اأق�صاط تاأمينات احلياة بال�صايف.

* امل�صدر: جملة �صيجما رقم 3 ل�صنة 2008 وال�صادرة عن �صركة Swiss Re واالعداد ال�صابقة

ن�صبة النمو % املجموع ن�صبة النمو % ت�أمني احلي�ة ن�صبة النمو %
)1(

ت�أمين�ت غري احلي�ة  ال�صنة

 1،967،787  1،121،186  846،600 1994

8.9  2،143،408 10.3  1،236،627 7  906،781 1995

)-1.8)  2،105،838 )-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،720 )-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،892 7.7  2،125،791 6.7  1،549،100 2006

10.5 4.060.870 12.6 2.393.089 7.7 1.667.780 2007

أقساط التأمين العالمية)تأمينات الحياة وغير الحياة(*
للفترة 1994 - 2007

 )بماليين الدوالرات(

)1( ت�صمل ت�أمين�ت احلوادث وال�صحي
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ت�أمين�ت التج�رة اخل�رجية 

الدكتور ط�رق جمعة �صيف 

 اال�صكندرية - 2006

ويتناول  �صفحة،   211 يف  الكتاب  يقع 

ائتمان  تــاأمــني  يف  ا�صا�صية  مقدمات 

وحتليل  وطبيعته،  ونطاقه  ال�صادرات 

ال�صادرات  ائــتــمــان  ــق  ــائ وث ــروط  ــص �

عن  ويتحدث  الوثائق،  يف  واالكتتاب 

اجلمركية  ال�صرائب  �صمان  �صندات 

اخلا�صة  اجلمركية  النظم  لب�صائع 

وتاأمني رف�ص ال�صلطات.

ق�نون التحكيم يف النظرية والتطبيق 

 الدكتور فتحي وايل 

 اال�صكندرية - 2007

يتناول  �صفحة،   626 يف  الكتاب  يقع 

عن  ومتيزه  ومــزايــاه  التحكيم  تعريف 

غريه وانواع التحكيم والطبيعة القانونية 

له، والت�صريع امل�صري للتحكيم ونطاق 

تطبيقه كما يتحدث عن اتفاق التحكيم 

يف  الت�صرف  واهلية  ــاره،  واآث و�صروطه 

�صالحية  و�صروط  عليه  املتنازع  احلق 

املحكم واخل�صومة التحكيمية، ودعوى 

بطالن حكم التحكيم.

النظ�م الق�نوين لعقد الت�أمني 

االإلزامي )درا�صة مق�رنة( 

 املح�مية �صمر عبد الق�در ع�ص�ف 

االأردن - 2007

يتناول  �صفحة،   175 يف  الــكــتــاب  يــقــع 

ـــاأمـــني واركـــانـــه  ـــت ــعــقــد ال الــتــعــريــف ب

وخ�صائ�صه، واطراف العقد والتزاماتهم 

عقد  عن  الناجمة  القانونية  والعالقات 

التاأمني االإلزامي وانق�صاوؤها كما يتحدث 

التاأمني  عــقــد  النا�صئة  الـــدعـــاوى  عــن 

وتقادم  التاأمني  عقد  وانق�صاء  االإلزامي 

احلقوق النا�صئة عنه. 

قي��ص و ادارة املخ�طر ب�لبنوك 

 اال�صت�ذ �صمري اخلطيب 

 اال�صكندرية - 2008

يتناول  �صفحة،   317 يف  الكتاب  يقع 

املخاطر  وفل�صفة  املخاطر  ادارة  دور 

اال�صا�صية  ـــادىء  ـــب وامل و�صيا�صتها 

بازل،  ملتطلبات  وفقًا  الفعالة  للرقابة 

خف�ص  يف  الدولية  املوؤ�ص�صات  ودور 

املخاطر واهم التحديات التي تواجه 

البنوك، وادارة اال�صول واخل�صوم كما 

يتحدث عن انواع املخاطر وموؤ�صرات 

واملخاطر  التحديات  واهــم  قيا�صها 

يف  اال�صالميــة  البنوك  تواجه  التي 

احلديثة  امل�صرفية  التطورات  �صوء 

وقرارات جلنة بازل.

م�صوؤولية الن�قل اجلوي الدويل 

)درا�صة مق�رنة( 

 الدكتور عي�صى غ�ص�ن الرب�صي  

االردن - 2008

يتناول  �صفحة،   251 يف  الكتاب  يقع 

النقل اجلوي الدويل واحكام م�صوؤولية 

املو�صوعية  الــــدويل  اجلـــوي  الــنــاقــل 

والجرائية.

نظرية الت�أمني

)امل�صكالت العملية واحللول اال�صالمية( 

 الدكتور احمد حممد لطفي 

 اال�صكندرية - 2007

يتناول  �صفحة،   362 يف  الكتاب  يقع 

عقد  وتعريف  للتاأمني  العامة  االحكام 

التاأمني  واق�صام  وخ�صائ�صه  التاأمني 

واركـــان  واملــو�ــصــوع  ال�صكل  حيث  مــن 

يــتــحــدث عــن تعريف  كــمــا  الــتــاأمــني، 

ال�صرعي  واحلــكــم  و�ــصــروطــه  اخلــطــر 

يف  اال�ــصــل  وقــاعــدة  التجاري  للتاأمني 

التعاوين  التاأمني  اال�صياء ومدى دخول 

واحلكم ال�صرعي له.

حم��صبة املوؤ�ص�ص�ت امل�لية 

 الدكتور حممد الهاليل 

والدكتور عبد الرزاق �صح�دة 

 االردن  

يتناول  �صفحة،   467 يف  الكتاب  يقع 

التجارية  الــبــنــوك  ووظــائــف  مــفــهــوم 

البنوك يف دعم  ن�صاطها ودور  وطبيعة 

والنظام  وتنميته  الوطني  االقت�صاد 

يتحدث  كما  البنوك،  لهذه  املحا�صبي 

من  الــتــاأمــني  �ــصــركــات  حما�صبة  عــن 

وانواعها  التاأمني  حيث طبيعة عمليات 

واملتطلبات القانونية لعمليات التاأمني، 

يف  املحا�صبي  للنظام  الــعــام  واالطـــار 

اموال  وا�صتثمارات  التاأمني  �صركات 

�صركات التاأمني.

الت�أمني و ادارة اخلطر 

)النظرية والتطبيق( 

 الدكتور حربي حممد عريق�ت 

والدكتور �صعيد جمعة عقل 

 االردن – 2008

يتناول  �صفحة،   481 يف  الكتاب  يقع 

واالأركـــان  واأ�ــصــكــالــه،  مفهومه  اخلطر 

التاأمني  لعقد  الــقــانــونــيــة  ـــادىء  واملـــب

وانواع التاأمينات العامة واعادة التاأمني 

يتحدث  كما  التاأمني،  اق�صاط  وحتديد 

والتاأمني  االجــتــمــاعــي  الــ�ــصــمــان  عــن 

وثيقة  االأ�صا�صية يف  وال�صروط  ال�صحي 

يف  التاأمني  و�صوق  احلياة  على  التامني 

االأردن من حيث تطوره و هيكله.

أضفنا اىل مكتبة االتحاد
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شركة التأمين األردنية تقيم
 حفل إفطار لموظفيها

رم�صان   �صهر  نهاية  ملوظفيها  اإفطار  حفل  االأردنية  التاأمني  �صركة  اأقامت 

وتخلل احلفل م�صرحية كوميدية  االإنرتكونتيننتال- عمان،  فندق  املبارك يف 

قدمتها الفنانة اأمل الدبا�ص والفنان زهري النوباين.

وقد ح�صر حفل االفطار املدير العام لل�صركة ال�صيد عماد عبد اخلالق حيث 

م�صرية  ودفع  والتميز  النجاح  ال�صركة يف حتقيق  فريق عمل  دور  على  اأكد 

منو اأعمالها.

اإفطار رم�ساين مل�ظفي �سركة املنارة

فنــدق  يف  رم�صاين  اإفطار  حفل  للتاأمني  املنارة  �صركة  اقامت 

واإدارة  املجل�ص  واأع�صاء  رئي�ص  فيه  �صارك  عمان  االإنتــركونتيننتـــــال- 

واملوؤ�ص�صات  االأفراد  وكبار  التاأمني  وو�صطاء  ووكالء  وموظفيها  ال�صركة 

املتعاملني مع ال�صركة.

وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار تنوع ن�صاطات ال�صركة بهدف التعريف باال�صم 

للعمالء  تقدمها  التى  التاأمني  النوعيه خلدمات  وبالنقله  لل�صركه  اجلديد 

التاأمينيه  اخلدمات  اف�صل  تقدمي  على  املبنيه  ا�صرتاتيجيتها  وتطوير 

املتطوره التي تلبي احتياجات ال�صوق املحلي.

االأوىل للتاأمني تقدم خدمة امل�ساعدة على الطريق 

فـي االأردن و�س�ريا ولبنان

االأوىل  �صركـــة  وقعـــت 

مـــع  اتفاقيـــة  للتاأمـــني 

ال�صركة العربية االأردنية 

ال�صيـــارات  مل�صاعـــدة 

وت�صمـــن   ،)AAA)

حلملة  االتفاقيـــة  هـــذه 

وثائـــق تاأمـــني املركبات 

عمـــالء  مـــن  ال�صامـــل 

تقـــدمي  للتاأمـــني  االأوىل 

خدمـــة امل�صاعدة علـــى الطريق املجانية من خـــالل )AAA(، وتغطي هذه 

اخلدمة جمموعة وا�صعة مـــن احلاالت الطارئة التي قد يحتاجها االأفراد مثل 

�صحـــب املركبة ونقلها من مكان تعطلهـــا اأو من مكان وقوع احلادث  وقد اأ�صار 

ال�صيد علي الوزين، املدير العام لل�صركة ان هذه االتفاقية ت�صمن تقدمي خدمة 

امل�صاعـــدة على الطريق يف كل من االأردن و�صوريـــا ولبنان وقد جاءت يف اإطار 

�صعـــي ال�صركة لتقدمي خدمات مميـــزة لعمالئها بحيث تتجاوز حدود التغطية 

التاأمينية التقليدية .

ويذكر اأن �صركة )AAA( اأوىل ال�صركات التي تقدم هذه اخلدمة واالأكرث 

حدوث  حــال  يف  ال�صاعة  مــدار  على  الــطــرق  على  امل�صاعدة  يف  تخ�ص�صًا 

مفاجئ،  ب�صكل  البنزين  نفاذ  مثل  ال�صيارات  اأنواع  ملختلف  واعطال  م�صاكل 

البن�صر،ال�صحن الكهربائي للبطارية وفتح ال�صيارة يف حال االغالق اخلاطئ 

على املفاتيح داخل ال�صيارة. هيثم اخلتاتنة مديراً عامًا 

ل�سركة ال�سامن�ن العرب

مديرًا  اخلتاتنة  يو�صف  هيثم  ال�صيد  تعيني  مت 

من  اإعتبارًا  العرب  ال�صامنون  ل�صركة  عامًا 

.2008/10/16

ويذكر اأن ال�صيد هيثم يحمل �صهادة البكالوري�ص 

و�صهادة   1982 عام  منذ  واالإقت�صاد  التجارة  يف 

البحرين  معهد  من   PIC املهنية  التاأمني 

 2006 BIBF عام  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات 

ولديه خربة عملية الأكرث من 24 �صنة يف جمال التاأمني و�صغل عدة منا�صب 

البحري  دائرة  الفنية/مدير  لل�صوؤون  العام  املدير  م�صاعد  اآخرها  كان 

للجنة  الفنية  اللجنة  لرئي�ص  نائبًا  انتخب  كما  العرب  ال�صامنون  �صركة  يف 

كان  باأنه  علمًا   2009-2008 لعامي  لالإحتاد  البحري  للتاأمني  التنفيذية 

ع�صوًا يف اللجنة منذ عام 1997.

وبهذه املنا�صبة تتقدم اأ�صرة االإحتاد االأردين ل�صركات التاأمني لل�صيد هيثم 

باأحر التهاين والتربيك وتتمنى له دوام التقدم والنجاح.
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�صركة االإحت�د العربي الدويل تطلق

 خدمة ت�أمني ال�صفر

يف اإطار �صعي �صركة االإحتاد العربي الدويل للتاأمني لتطوير وتنويع خدماتها 

على  ال�صركة  ح�صلت  متار�صها  التي  التاأمني  فروع  وزيادة  لعمالئها  املقدمة 

ال�صفر  تــاأمــني  وثــائــق  ا�ــصــدار  وبا�صرت   Travel Royal Care اإجـــازة 

لعمالئها اعتبارًا من 2008/9/1، باالإ�صافة اىل اإعتماد ال�صركة �صبكة قوية 

. Royal Care ومميزة يف فرع التاأمني الطبي

االأنظمة  من  جمموعة  ت�صمل  عديدة  تطورات  ال�صركة  ت�صهد  اآخر  �صعيد  وعلى   

وتو�صيفها  الوظائف  هيكلة  اإعادة  تت�صمن  التاأمني  مل�صتجدات  املواكبة  اجلديدة 

باالإ�صافة اإىل رفد ال�صركة بالكوادر املوؤهلة لتحقيق اإن�صيابية اإجناز املعامالت على 

اأف�صل وجه وتدريب العاملني على اأحدث اأ�صاليب العمل والرتكيز على اإتباع �صيا�صة 

مميزة باالإ�صتثمارات لتحقيق ربحية ت�صاهم يف دعم ومنو اأعمال ال�صركة.

النتائج  وحتقيق  اأعمالها  يف   2008 عام  النمو  وا�صلت  ال�صركة  اأن  ويذكر 

التاأمني  فــروع  خمتلف  يف  الفنية  واالأعمال  املالية  الن�صاطات  يف  االإيجابية 

واأعمالها االإ�صتثمارية، كما با�صرت ال�صركة ببناء مقر جديد يف منطقة العبديل 

مب�صاحة 21 األف مرت مربع والذي �صيكون اإ�صتثماريًا باالإ�صافة اإىل كونه مقر 

ال�صركة بهدف حتقيق عوائد اإ�صتثمارية ناجحة وجيدة للم�صاهمني.

وبهذه املنا�صبة تتمنى اأ�صرة حترير ن�صرة ر�صالة التاأمني لل�صركة مزيدًا من 

التقدم والنجاح يف حتقيق اأهدافها.

ت�جه �رشكات التاأمني اخلليجية اىل الت�شدد

AIG بعد اأزمة 

املنطقة  يف  التاأمني  �صركات  اإن  اخلليجي  التامني  بقطاع  م�صادر  اأ�صارت 

االأمريكي  التاأمني  عمالق  لها  تعر�ص  التي  االأزمة  بعد  الت�صدد  اإىل  �صتتجه 

)اأمريكان اإنرتنا�صيونال جروب  AIG( والتي كادت تدفعه الإ�صهار االإفال�ص 

لوال تدخل احلكومة االأمريكية الإنقاذه يف اللحظات االأخرية.

واأو�صحت امل�صادر اأن �صركات التاأمني واإعادة التاأمني ت�صتثمر اأموالها عادة 

يف االأ�صواق العاملية، مما دفع ال�صركات اىل ان تركز يف حتقيق اأرباحها على 

االأرباح الت�صغيلية )الفنية( ولي�صت اال�صتثمارية.

التاأمني  اإعالن �صركة  العاملية قد واجهت �صعوبة كبرية مع  االأ�صواق  وكانت 

على  وتو�صك  خطرية  �صغوطا  تعاين  اأنها  جروب  انرتنا�صيونال  اأمريكان 

االإفال�ص بعد اأن تكبدت خ�صائر قدرها 18 مليار دوالر يف ت�صعة اأ�صهر، فيما 

يرجع اأ�صا�صا اإىل اأوراق مالية مركبة ترتبط بالرهون العقارية التي انخف�صت 

قيمتها مع تعمق اأزمة �صوق االإ�صكان يف البالد، مما دفع ال�صلطات االأمريكية 

اىل و�صع خطة طوارئ بقيمة 85 مليار دوالر الإنقاذ ال�صركة لتجنب اإ�صهار 

اإفال�صها الذي من �صاأنه تعميق اال�صطرابات يف اأ�صواق املال.

باعتبارها  االإحتياطي الفيدرايل  جمل�ص  AIG خطوة  اإدارة  جمل�ص  واأقر 

حملة وثائق  ذلك  يف  مبا  املجموعة،  مع  املتعاملني  جلميع  االأف�صل  اخليار 

وامل�صاهمني.  واملوظفني  املتعاقدة  واالأطراف  والدائنني  والعمالء  التاأمني 

�صركات  تدعمه  الذي  القر�ص  فان   AIG �صركة  اأ�صدرته  العالن  ووفقًا 

على  �صيعمل  مرتفعة،  وقيمة  قوي  مال  عالية وراأ�ص  بربحية  تتميز  تابعة 

حماية حملة وثائق ال�صركة، كما �صيحل امل�صاكل املتعلقة بوكاالت الت�صنيف 

ومينح املجموعة الوقت الالزم للقيام بعملية بيع لالأ�صول بالطريقة املالئمة 

القر�ص  لت�صديد  البيع هذه كافية  عوائد عملية  تكون  اأن  املجموعة  وتوقعت 

االأ�صواق  دورها يف  موا�صلة  على  املجموعة  �صركات  وم�صاعدة  كامل،  ب�صكل 

التي تن�صط فيها. 

هذا وطماأنت املجموعة جميع حملة وثائقها حول العامل، موؤكدة اأنها �صتوا�صل 

وفاءها بجميع التزاماتها.

وب�صكل عام فان 25% من ال�صوق اخلليجي يتعامل مع AIG فقط، يف حني 

واأ�صواق  �صركات  يف  اأموالها  التاأمني  �صركات  من  العظمى  الغالبية  ت�صتثمر 

عاملية تعترب بدورها االأقرب من �صركات عاملية اأخرى متثل خطرًا. 

20% من� قطاع التاأمني اجلزائري خالل الربع الأول 2008

حقق قطاع التاأمني اجلزائري خالل الربع االأول من العام اجلاري منوًا بحوايل %20 

مقارنة بنف�ص الفرتة من ال�صنة املا�صية فقد حقق القطاع 9.20 مليار دينار جزائري، 

واحتل  �صنة،  قبل  جزائري  دينار  مليار   5.17 نظري  دوالر  مليون   23 يعادل  ما  اأي 

التاأمني على احلوادث واالأخطار املتنوعة املرتبة االأوىل من حيث حجم امل�صاهمة يف 

اجمايل القطاع بن�صبة 5.42% يليه فرع تاأمني ال�صيارات يف املرتبة الثانية، و�صجل 

التاأمني على القرو�ص منوًا يف اعماله قدر بـ42% وح�صدت كل من ال�صركة اجلزائرية 

للتاأمينات، وال�صركة اجلزائرية للتاأمني واإعادة التامني، و�صركة التاأمني على النقل 

من  بالرغم  ال�صوق  من  ح�صة  اأعلى  على  الفالحي  للتعاون  اجلزائري  وال�صندوق 

مناف�صة �صركات تاأمني جديدة ن�صاأت يف اإطار اإ�صالح القطاع وظهور القطاع اخلا�ص 

بعد عام 1995 ويف املقابل تراجعت م�صاهمة ال�صركات القدمية يف الناجت االجمايل 

لقطاع التاأمني اجلزائري وانخف�صت اىل نحو 75% يف الثلث االأول من العام اجلاري 

2008 مقابل 67% خالل نف�ص الفرتة من العام املا�صي.
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لفرتة  »برنامج  البحرينية  التاأمني  بالتعاون مع جمعية  العمل  اأطلق �صندوق 

البحرين  معهد  مع  باال�صرتاك  التنفيذيني«  املديرين  العداد  �صنوات  خم�ص 

من   120 ي�صم  كادر  وتدريب  لتنمية  وذلك  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات 

املديرين البحرينيني امل�صتقبليني لقطاع التاأمني.

ويت�صمن الربنامج مزيجًا من موا�صيع التاأمني الرئي�صية وتنمية املهارات 

ال�صخ�صية والتدريب العملي مدته 15 �صهرًا اىل جانب اعتمادهم الجتياز 

املعرتف  املوؤهالت  على  واحل�صول  القطاع  هذا  يف  املعتمدة  االمتحانات 

على  الوظيفية  اأدوارهم  اأداء  على  املديرين  م�صاعدة  اىل  باالإ�صافة  بها 

تدريبًا عمليًا يف  اأي�صًا  الربنامج  يت�صمن  اأف�صل حيث  نحو 

�صركات التاأمني واعادة التاأمني. 

القادة  العداد  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

البحرينيني امل�صتقبليني ل�صناعة التاأمني حيث �صيكون الربنامج 

ال�صنتني  خالل  تخرجوا  والذين  البحرينيني  جلميع  مفتوحًا 

التطبيقية  العلوم  يف  بها  معرتف  جامعية  بدرجة  املا�صيتني 

والريا�صيات واالح�صاء والهند�صة وادارة االعمال واالقت�صاد.

مواجهته  وكيفية  االإرهاب  »خطر  العربية  الندوة  اأعمال  القاهرة  يف  اختتمت 

تاأمينيًا« والتي عقدت يومي 19 و20 ت�صرين اأول )اأكتوبر( 2008، وكان االإحتاد 

العام العربي للتاأمني قد عقد هذه الندوة بالتعاون مع االإحتاد امل�صري للتاأمني 

ت�صمنت موا�صيعها »احللول الوطنيه لتاأمني اأخطار االإرهاب« قدمها الدكتور 

العربية  االإمارات  من  التاأمني  واإعادة  التاأمني  ا�صت�صاري  رجب  م�صطفى 

احلادي  اأحداث  واقع  من  االإرهاب  خطر  »تاأمني  عن  وحما�صرة  املتحدة، 

ع�صر من �صبتمرب 2001« قدمها االأ�صتاذ حممود عبد اهلل رئي�ص جمل�ص اإدارة 

ال�صركة القاب�صة للتاأمني يف جمهورية م�صر العربية، فيما تناولت املحا�صرة 

الثالثة مو�صـوع »االإرهاب / اخلطر واحللول التاأمينية ملواجهته« قدمتها ال�صيدة 

يف   االأزمات  الإدارة  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  م�صاعد   Arkan  Omur
MEMSA AIG  فيما تناولت املحا�صرة الرابعة واالأخرية مو�صوع »العوامل 
االأ�صا�صية لالإكتتاب يف تاأمينات اأخطار االإرهاب« قدمها االأ�صتاذ جمال حمزة 

رئي�ص جمل�ص االإدارة ال�صابق يف ال�صركة امل�صرية الإعادة التاأمني.

وقد اأو�صى احل�صور العمل على ن�صر الوعي التاأميني لدى املوؤ�ص�صات واالأفراد 

خطر  �صد  التغطية  اأهمية  لتو�صيح  االإعالم  بو�صائل  توعية  برامج  خالل  من 

والعاملني  وعمالئها  للمن�صاأة  التاأمينية  احلماية  توفري  و�صرورة  االإرهاب 

الوثائق  وحتديد  عملياتها  حمافظ  لدرا�صة  التاأمني  �صركات  دعوة  كذلك  بها 

هذه  بحملة  اإت�صاالتها  وتكثيف  والتخريب  االإرهاب  الأخطار  عر�صة  االأكرث 

الوثائق الإقناعهم ب�صرورة توفري مثل هذه التغطية مع مراعاة اأهمية حتقيق 

التوازن بني م�صالح االأطراف ذات العالقة بخطر االإرهاب من خالل توفري 

التغطية التاأمينية املنا�صبة باأ�صعار و�صروط تتنا�صب مع درجة التعر�ص للخطر 

واإحتماالت تكراره مما يتحقق معه ا�صتمرار التغطية التاأمينية.

كما دعا امل�صاركون لتكوين جممعة اأو ح�صاب م�صرتك لكل �صوق تاأمني وطني 

على  اإلزاميًا  التاأمني  فر�ص  واإمكانية  والتخريب  االإرهاب  اأخطار  لتغطية 

واخلدمية  والتاأمينية  ال�صناعية  املن�صاآت  اإىل  باالإ�صافة  احلكومية  املمتلكات 

التوزيع  معها  ليتحقق  املمتلكات  من  عدد  اأكرب  على  التاأمني  معه  ميكن  مما 

بتوافر  ت�صمح  العمالء  من  عري�صة  قاعدة  وتوفري  اخلطر  واإنت�صار  اجلغرايف 

االأعداد الكبرية ملثل هذه التغطية ودعوة �صركات التاأمني العربية يف كل �صوق 

جتميع طاقاتها االإ�صتيعابية )االإحتفاظية( لتاأمني خطر االإرهاب الأجل تعظيم 

هذه الطاقات مع التاأكيد على احلاجة املا�صة الإيجاد �صمانة حكومية تعمل بعد 

هذه الطاقات.

اأخطار  لتاأمني  العربي  ال�صندوق   االن�صمام اىل  اأهمية  امل�صاركون على  واأكد 

احلرب لال�صتفادة من التغطيات املُتاحة لدى ال�صندوق ومت ت�صكيل جلنة فنية 

لتاأمني  العربي  وال�صندوق  للتاأمني  العربي  العام  االإحتاد  عن  ممثلني  ت�صم 

اأخطار احلرب لبحث اآلية التعاون وكيفية تطوير الطاقة االإ�صتيعابية وا�صتثمار 

االإمكانيات املتوفرة لدى ال�صندوق.

الندوة العربية حول »خطر االإره�ب وكيفية مواجهته ت�أمينيً�« تختتم اأعم�له� يف الق�هرة 

وتدعو اإلزامية ت�أمني املن�ص�آت احلكومية

جمعية التاأمني البحرينية و�سندوق العمل يطلقان

 م�سروع اعداد املديرين التنفيذيني



36

اأخبار تاأمينية

العدد الث�لث/ ت�صرين االأول/ 2008

20٪ �شن�ياً من� التاأمني التكافلي يف العامل

اأ�صار تقرير التكافل الدويل 2008 االأول ال�صادر عن »اإرن�صت اأند يونغ« اأن منطقة 

ا�صتحوذت دول  العامل حيث  اأكرب �صوق تكافل يف  الوقت احلايل  اخلليج ت�صكل يف 

جمل�ص التعاون على مليار دوالر خالل عام 2006 مقابل م�صاهمات دولية تقدر بـ 2 

مليار دوالر يف نف�ص العام، وقد اأ�صار التقرير اىل اأن �صناعة التاأمني التكافلي حتقق 

ن�صبة منو بنحو 20% مع توقعات اأن ت�صل قيمة االأق�صاط العاملية اإىل 4.3 مليارات 

دوالر بحلول عام 2010 و15 مليار دوالر خالل ال�صنوات الع�صر املقبلة.

داخل  ن�صب منوها  تباطاأ ملحوظا يف  �صهدت  التكافل  اأن �صناعة  التقرير  واأو�صح 

اأ�صواق منطقة ال�صرق االأو�صط واآ�صيا والتي بلغت 20% �صنويا منذ عام 2006 وت�صل 

ن�صب النمو يف منطقة اخلليج اإىل 17.9% مقارنة مع 44% يف �صبه القارة الهندية.

وذكر التقرير اأن هناك 133 �صركة تعمل يف جمال �صناعة التامني التكافلي وفقا 

لبيانات عام 2006 حيث ت�صتاأثر منطقة اخلليج بالعدد االأكرب من هذه ال�صركات 

وت�صتحوذ على 59 �صركة تكافل معظمها يرتكز حاليا يف اململكة العربية ال�صعودية.

التاأمني  قطاعات  يف  النمو  جتاوز  التكافل  قطاع  يف  النمو  اأن  اإىل  التقرير  وي�صري 

يف  يتمثل  القطاع  منو  عوامل  اأهم  واإن  االأو�صط،  ال�صرق  دول  معظم  يف  التقليدي 

النمو االقت�صادي العايل، وزيادة الناجت املحلي االإجمايل لكل فرد، وازدياد الوعي 

والرغبة يف منتجات متوافقة مع اأحكام ال�صريعة.

خالل   %30 من  اأكرث  التكافلي  التاأمني  �صناعة  يف  النمو  وترية  تتجاوز  اأن  ويتوقع 

2015 حوايل  املقدرة عام  العاملية  التاأمني  اأق�صاط  اأن  2008، علمًا  العام اجلاري 

3.7 تريليون دوالر.

370 ملي�ن دولر حجم �ش�ق التاأمني البحريني

 %12 تقدر م�صادر بحرينية ان يحقق قطاع التاأمني يف البحرين منوًا يرتاوح بني 

يف  التاأميني  ال�صوق  حجم  ويقدر  القادمة  اخلم�ص  ال�صنوات  خالل  �صنويًا  و%16 

البحرين حاليًا بحوايل 120 مليون دينار )370 مليون دوالر امريكي( من املتوقع 

ان ي�صل اىل 500 مليون دوالر ما بني الثالث واخلم�ص �صنوات القادمة وت�صتحوذ 

�صركة البحرين الوطنية للتاأمني على نحو 25% من حجم ال�صوق البحريني باجمايل 

راأ�صمال يقدر بحوايل 12 مليون دينار.

اأكرث القطاعات الواعدة واملنظمة من  التاأمني يف البحرين واحدًا من  ويعد قطاع 

حيث القوانني والت�صريعات التي ي�صرف عليها امل�صرف املركزي البحريني، وتتطلع 

ال�صركات بقوة اىل التو�صع اقليميًا   ويقدر قيمة ا�صتهالك الفرد يف البحرين من 

التاأمني حاليًا بحوايل 148 دينار �صنويًا وت�صري اأرقام التعوي�صات التي تدفعها �صركات 

التاأمني يف البحرين بحوايل 60 مليون دينار يف العام 2006، علمًا باأن حجم ال�صوق 

اخلليجي للتاأمني يقدر بحوايل 5.7 مليار دوالر ومن املتوقع ان يرتفع خالل الثالث 

�صنوات القادمة. ويعترب ال�صوق االماراتي يليه ال�صوق ال�صعودي على راأ�ص قائمة اأكرب 

االأ�صواق اخلليجية حاليًا، وان �صوق التاأمني اخلليجي يواجه يف املرحلة الراهنة عدد 

من التحديات من �صمنها عدم توحد القوانني واللوائح املنظمة لل�صركات واعمالها 

على م�صتوى اخلليج كما يوجد العديد من العقبات وال�صروط امام دخول االأ�صواق 

اخلليجية االأخرى وهو ما يقلل بال �صك من قدرات هذه ال�صركات على املناف�صة مع 

ال�صركات العاملية التي اأ�صبحت االآن حتر�ص على دخول ال�صوق اخلليجي والتواجد 

ــه بــ�ــصــكــل قــــوي ولــــو مل  فــي

لها  املر�صية  االأرباح  حتقق 

انتظارًا  احلالية  الفرتة  يف 

ملــ�ــصــتــقــبــل اكــــرث ربـــحـــًا يف 

ال�صنوات القادمة.

يف  تاأمني  �صركة  اأكرب  تاأ�صي�ص  دبي  ملجموعة  التابعة  للتاأمني  دبي  جمموعة  تنوي 

االإمارات قبل نهاية العام احلايل براأ�صمال يزيد عن 500 مليون درهم فور ح�صولها 

على املوافقات والرتاخي�ص الالزمة من وزارة االقت�صاد.

وتتوقع م�صادر للمجموعة اأن ت�صل ح�صة ال�صركة اجلديدة اإىل 10% من �صوق التاأمني 

ومنتجات  برامج  بطرح  ال�صركة  و�صتقوم  االأوىل.  �صنوات  اخلم�ص  خالل  الدولة  يف 

تاأمينية جديدة، باالإ�صافة اإىل تبني خطط وا�صرتاتيجيات ت�صويقية طموحة، علمًا باأن 

ال�صركة اجلديدة التي �صتوؤ�ص�ص �صتوفر خدمات التاأمني العامة والتاأمني على احلياة.

وكان تقرير م�صريف قد اأفاد باأن اأوعية التاأمني على �صعيد دولة االمارات ال تزال حمدودة 

االنت�صار االأمر الذي �صي�صاهم يف ف�صح املجال اأمام �صركات التاأمني لتحقيق زيادة قوية 

يف معدالت منوها، واأ�صار ذات التقرير اىل اأن ن�صبة ا�صتخدام اأوعية التاأمني العام اأدنى 

بن�صبة 65% يف الدولة عنها يف العامل اأما اأوعية التاأمني على احلياة فتقل بن�صبة %88.

نحو  اإىل  املا�صي  العام  بنهاية  ارتفع  قد  التاأمني  اال�صتثمارات يف قطاع  باأن حجم  علمًا 

23 مليار درهم، مقارنة بنحو 18 مليار درهم خالل العام 2006 وبن�صبة 27%، تركزت 

57،3% منها يف االأ�صهم وال�صندات ون�صبة 29،9% يف الودائع، فيما بلغت حقوق امل�صاهمني 

فروع  جلميع  الفنية  واالحتياطات  درهم  مليار   15،324 الوطنية  التاأمني  �صركات  يف 

التاأمني 9،424 مليار، بح�صب التقرير ال�صنوي ال�صادر عن هيئة التاأمني يف االمارات.

درهم  مليار   14،591 اإىل  التاأمني  فروع  جلميع  املكتتبة  االأق�صاط  حجم  ارتفع  كما 

مقابل 10،3 مليار درهم، يف العام 2006 وبن�صبة زيادة%14،5.

مع   %300 اىل  ي�صل  قد  منو  على  االمارات  دولة  يف  ال�صحي  التاأمني  قطاع  ويقبل 

اال�صتعداد النطالق م�صروع دبي للتاأمني ال�صحي.

واأ�صارت امل�صادر ان ال�صركات الوطنية بداأت بتقدمي خدماتها للزوار وال�صياح منذ 

اليوم االأول لتطبيق الالئحة التنفيذية اجلديدة للقانون اجلديد يف 20 متوز املا�صي 

مثل  تقدم  كانت  انها  خ�صو�صًا  املجال  هذا  يف  الالزمة  واخلربة  اال�صتعداد  ولديها 

هذه اخلدمات للم�صافرين من االمارات للخارج حيث ت�صرتط معظم الدول يف العامل 

وجود التاأمني ال�صحي خالل مدة وجود الزائر يف هذه الدول.

ومع انطالق م�صروع دبي للتاأمني ال�صحي الذي �صي�صمل خمتلف القاطنني يف االمارة 

2 مليار درهم يف دبي لوحدها ويتوقع ان  اأق�صاط التاأمني اىل  يرجح ان ت�صل قيمة 

ال�صحي  التاأمني  اق�صاط  اجمايل  يت�صاعف 

اىل 4 مرات خالل ال�صنوات الثالث املقبلة.

وت�صري االرقام التي اعلنت عن دائرة االقامة 

�صيحققه  الذي  النمو  اىل  بدبي  واجلن�صية 

من  األفًا   95 ان  اذ  ال�صحي  التاأمني  قطاع 

6 ماليني درهم  تاأ�صريات الدخول تعني نحو 

خالل اأ�صبوع وقد بادرت الكثري من ال�صركات 

خمتلف  يف  اخلدمة  هذه  بتقدمي  الوطنية 

امارات الدولة.

جمم�عة دبي ت�ؤ�س�س اأكرب �سركة تاأمني يف االإمارات براأ�سمال ن�سف مليار درهم 

وت�قعات من� التاأمني ال�سحي اىل %300
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اأق�شاط التاأمني ال�ش�ري 9.3 مليار لرية العام املا�شي

بن�صاط  االنتاج اخلا�صة  اأرقام  التاأمني يف �صوريا  �صدر عن هيئة اال�صراف على 

فيها  مبا  ال�صوق  يف  العاملة  التاأمني  �صركات  جلميع   2007 لعام  التاأمني  قطاع 

حجم  يف  زيادة  النتائج  هذه  اأظهرت  وقد  للتاأمني،  ال�صورية  العامة  املوؤ�ص�صة 

جملة  لت�صل   2006 عام  عن  �صورية  لرية  مليون   1850 حوايل  تبلغ  االأق�صاط 

االأق�صاط املكتتبة خالل عام 2007 اىل حوايل 9.3 مليار لرية �صورية وتعك�ص هذه 

الزيادة معدل منو ي�صل اىل %25 .

وتظهر االأرقام املتعلقة ببع�ص فروع التاأمني قفزات كبرية، ففي التاأمني ال�صحي 

و�صل معدل الزيادة ما ن�صبته 208% من حوايل 82 مليون لرية �صورية اىل 252 

مليون وكذلك فرع التاأمني على احلياة، على الرغم من توا�صع حجم اأق�صاط هذا 

الفرع، فقد حقق 62% زيادة بني عامني ويف تاأمني ال�صيارات ال�صامل كانت زيادة 

االأق�صاط بن�صبة 80% كما حققت بع�ص فروع التاأمني التي تت�صف باال�صتقرار كفرع 

الوقت  نف�ص  ويف  الفتة،  زيادة  العامة  واحلوادث  الهند�صية  والتاأمينات  احلريق 

فان بع�ص فروع التاأمني مل تبلور نف�ص التوجه واأظهرت تطورًا حمدودًا واأبرزها 

البحري،  التاأمني  فرع 

ويذكر ان عدد العاملني 

التاأمني  �صركات  يف 

نهاية  يف  اخلا�صة 

العام املا�صي و�صل اىل 

اأكرث  منهم  عامل   715

الكوادر  من   %96 من 

ال�صورية.

تقدمت �صركة »مار�ص« العاملية لل�صم�صرة التاأمينية وا�صت�صارات املخاطر، باأول طلب 

لتاأ�صي�ص �صركة و�صاطة تاأمينية يف م�صر وتعترب هذه اخلطوة ل�صوق التاأمني امل�صري 

هي االأوىل لدخول �صركة و�صاطة عاملية يف �صوق ال�صم�صرة الذي �صيطر عليه االأفراد 

طوال ال�صنوات املا�صية.

و�صتوؤ�ص�ص ال�صركة براأ�صمال يتوافق مع التعديالت الت�صريعية اجلديدة، التي حددت 

راأ�صمال �صركة ال�صم�صرة التاأمينية بـ2 مليون جنيه مدفوع الن�صف، ومن املنتظر اأن 

الالئحة  اإىل �صركة م�صاهمة فور اعتماد  ال�صركة يف حتويل مكتبها يف م�صر  تبداأ 

التنفيذية اجلديدة لقانون التاأمني.

وقد اأكد رئي�ص هيئة الرقابة على التاأمني يف م�صر اأن الهيئة تلقت 3 طلبات لتاأ�صي�ص 

ل�صركتني  وطلبان  عاملية  �صم�صرة  ل�صركة  طلب  بينها  من  تاأمينية،  �صم�صرة  �صركات 

اأحدث  تعد  التي  ال�صم�صرة  �صركات  تاأ�صي�ص  على  الطلب  زيــادة  متوقعا  حمليتني، 

الكيانات العاملة داخل �صوق التاأمني بعد االإعالن عن الالئحة التنفيذية اجلديدة 

للقانون رقم 10 ل�صنة 1981 وتعديالته.

ال�صركات ممار�صة  التاأمني قد حظر على  والرقابة على  االإ�صراف  قانون  اأن  ويذكر 

الن�صاط  وق�صر  واإعــادة التاأمني،  التاأمني  عمليات  يف  وال�صم�صرة  الو�صاطة  ن�صاط 

برمته على االأ�صخا�ص الطبيعيني )االأفراد(، اإال اأن التعديالت الت�صريعية اجلديدة 

التي طراأت موؤخرا على القانون �صمحت بعمل ال�صركات يف جمال الو�صاطة التاأمينية، 

كما فتحت الباب اأمام �صركات ال�صم�صرة العاملية بدخول ال�صوق املحلية عرب تاأ�صي�ص 

�صركات م�صاهمة م�صرية بروؤو�ص اأموال اأجنبية دون قيود.

ورخ�صة  قطر  يف  عمل  رخ�صة  على  موؤخرا  ح�صلت  التي  »مــار�ــص«  �صركة  وتعمل 

مماثلة من مركز دبي املايل العاملي، على تقدمي خدمات يف جمال و�صاطة التاأمني 

باعتبارها  امل�صنفة  واعــتــادت »مــار�ــص«  ال�صركات،  على  بالرتكيز  واال�صت�صارات 

و�صاطة  �صركة  ــرب  اأك

على  عامليا  تاأمينية 

وا�صعة  خـــربات  نــقــل 

التي  ـــواق  اإىل االأ�ـــص

خا�صة  بـــهـــا،  تــعــمــل 

اإدارة  جمـــــاالت  يف 

املـــخـــاطـــر واإعـــــــادة 

وتنظيم  الــــتــــاأمــــني 

بــــرامــــج تــدريــبــيــة 

وتاأمينية  وتعليمية 

كما  مــتــخــ�ــصــ�ــصــة، 

ـــحـــوث  ـــب ـــمـــيـــز ال ـــت ت

والدرا�صات ال�صادرة 

عن ال�صركة بتاأثريها 

التاأمني  اأ�ــصــواق  على 

العاملية.

7 �رشكات تاأمني ُعمانية 

ت�شدر البطاقة الربتقالية

بداأ يف االأول من اأيلول من العام احلايل 2008 تطبيق نظام البطاقة الربتقالية، 

يف  العاملة  التاأمني  و�صما�صرة  ل�صركات  املال  ل�صوق  العامة  الهيئة  اأعلنت  حيث 

ال�صلطنة ان ا�صدار البطاقة الربتقالية يقت�صر على �صركات التاأمني املعتمدة من 

قبل االحتاد العربي للتاأمني، والتي بلغ عددها اىل االآن �صبع �صركات هي »ظفار 

للتاأمني،  اخلليجية  املدينة  االأهلية،  التاأمني  للتاأمني،  املتحدة  الُعمانية  للتاأمني، 

الُعمانية القطرية للتاأمني وم�صقط للتاأمني، ا�صافة اىل ال�صقر للتاأمني«.

لالحتاد  العامة  االأمانة  من  معتمدة  تاأمني  وثيقة  الربتقالية  البطاقة  وتعترب 

اتفاقية  املوقعة على  العربية  الدول  للتاأمني وم�صادقًا عليها من معظم  العربي 

بطاقة التاأمني املوحدة ل�صري ال�صيارات عرب البالد العربية وميكن حلاملها دخول 

اأي دولة عربية موقعة على االتفاقية دون احلاجة اىل تاأمني مركبته مرة اأخرى، 

ويف حالة وقوع حادث يف اأي من الدول املوقعة فان املكتب املوحد املوجود يف تلك 

اىل  دفعه  ما  بكامل  والرجوع  ذلك  الناجتة عن  املطالبات  بت�صوية  يقوم  الدولة 

املكتب املوحد امل�صدر للبطاقة.

براأ�سمال 2 ملي�ن جنيه م�سري »مار�س« تتقدم باأول طلب

 تاأ�سي�س �سركة و�ساطة تاأمينية يف م�سر
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