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كلمة العدد

اأ�سرة التحرير

تنطلق فعاليات موؤمتر العقبة الثاين يف اأيار 2009 ليتوج بذلك االحتاد االجنازات 

الثقافية التي حققها ومتيز بها على مدار ال�سنوات ال�سابقة.

لقد جاءت مبادرة االحتاد هذه بعد ان تقرر ان تكون مدينة العقبة االقت�سادية 

مقر لقاء يعقد �سنويًا يجمع خرباء متخ�س�سون يف التاأمني البحري واالأن�سطة 

املرتبطة بالتجارة الدولية.

�سمان  توؤ�س�س  واملتطورة  احلديثة  املعطيات  من  الكثري  القادم  املوؤمتر  يحمل 

والذي  املا�سي  اأيار  يف  اأقيم  الذي  االأول  للموؤمتر  امتدادًا  بذلك  لي�سجل  جناحه 

�سجل اقبااًل وكثافة يف احل�سور وجناحًا بجميع املقايي�س التنظيمية والعلمية.

فاملوؤمتر القادم يكت�سب اأهمية حملية وعربية ودولية فمن حيث القائمني على 

التاأمني  ل�سركات  االأردين  باالحتاد  ممثلة  فيه  ت�سارك  التي  اجلهات  فاإن  تنظيمه 

ونقابة وكالء املالحة البحرية يف االأردن اىل جانب االحتاد العام العربي للتاأمني 

املتحدثون  ويتميز  والبحري  التاأميني  البعدين  يف  املهني  بتخ�س�سها  تتميز 

فيه بتنوع خرباتهم وعمقها املهني والعلمي، اما املو�سوعات التي �سيناق�سها 

كل واحد منهم فانها حتاكي اآخر التطورات وتقدم حلول ملواجهة التحديات 

تلك  بني  ومن  واملخاطر  البحري  التاأمني  تعوي�سات  اإدارة  جمال  يف  الراهنة 

مو�سوع  والنقا�س  البحث  من  وا�سعة  م�ساحة  لها  �ستخ�س�س  التي  املجاالت 

التي  اجلهات  من  الكبري  العدد  على  املوؤمتر  قوة  وترتكز  البحرية.  القر�سنة 

�سبع  اىل  عددها  و�سل  وقد  للموؤمتر  راعية  تكون  الن  وبادرت  رغبتها  اأبدت 

وع�سرين جهة اأردنية وعربية وعاملية.

ي�سار اىل ان برنامج املوؤمتر يت�سمن اأي�سًا فعاليات ا�ست�سافة امل�ساركني يف حفالت 

�ساهرة تقدم فيها عرو�س فنية وفلكلورية من االأردن وبرناجمًا �سياحيًا لزيارة 

وادي رم ال�ساحر ومدينة البرتاء الوردية.

من  م�سافة  نوعية  قيمة  ت�سكل  امنا  املوؤمتر  هذا  يف  امل�ساركة  ان  ثقة  على  اننا 

املعرفة اىل املهتمني بالتاأمني البحري واالأن�سطة املرتبطة به، وللمزيد فان زيارة 

املوقع املخ�س�س للموؤمتر www.AqabaConf2009.com �ستمنح القارئ 

الكرمي فر�سة االطالع والت�سجيل.
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نعـي فا�ضـل

ينعـى رئي�س واع�ضاء جمل�س اإدارة

الحتاد الأردين ل�ضركات التاأمني

 ومديـر الحتـاد وكافة املوظفـني

املغفور له باإذن اهلل

رجائي �ضليمان �ضكر

»ابو �ضليمان«

رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة التاأمني العامة العربية 

ع�ضو جمل�س اإدارة الحتاد الأردين ل�ضركات التاأمني »�ضابقًا«

ويتقدمون من عائلة الفقيد الكرام باأ�ضدق م�ضاعر

العزاء واملوا�ضاة �ضائلني اهلل ان يتغمده بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جنانه

انا هلل وانا اليه راجعون
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ارها�صاتها  ن�صهد  التي  العاملية  املالية  االزمة  ظل  يف 

ال�صوء  بع�ض  القاء  فاإن  االيام،  هذه  يف  وتداعياتها  

يبدو  االئتمانية  والت�صهيالت  الديون  تاأمينات  انواع  على 

منطقيا لوجود عديد من الروابط بينهما.

بداأت  وقد  املالية  االزمة  بدايات  االيام  هذه  يف  نعي�ض 

تداعياتها تبدو وا�صحة للعيان من خالل انهيار او افال�س 

وكذا  وال�صناعية،  واالئتمانية،  املالية،  املوؤ�ص�صات  بع�ض 

يبدو  وال  البطالة،  ارقام  وارتفاع  الطاقة،  ا�صعار  تدهور 

ابعادها  ان  حيث  بعد،  قمته  منحناها  بلغ  قد  االزمة  ان 

مل تت�صح، وان بدا وا�صحا انها �صتكون عاملية  احلقيقية 

االر�صية،  كرتنا  ارجاء  اآثارها  �صتلف  حيث  بامتياز، 

منها  املتقدم  الدول  كل  على  و�صترتك ب�صماتها وا�صحة 

بتداعياتها  االزمة  ان  الحد. ورغم  منجاة  فال  واملتاأخر، 

اال  ال�صارع،  رجل  اجندة  اقتحمت  قد  االهتزاز  عالية 

انها مل تفاجىء املتابعني من اهل االخت�صا�س، اذ كانت 

االقت�صادي  النظام  مل�صار  حتمية  نتيجة  لهم  بالن�صبة 

من  اكرث  يف  االنذار  �صفارات  اطالق  مت  وقد  ال�صائد، 

حمفل لتاليف هذه النتيجة، اإال ان هذه االنذارات مل تبلغ 

م�صامع ذوي ال�صاأن من �صناع القرار، فكان ما كان. والأن 

و�صرنى  عمت،  الطامة  فاإن  يعم،  وال�صرر  يخ�ض  اخلري 

انها ما مل تواجه بدرا�صة معمقة ال�صبابها، وبجهود عاملية 

�صادقة بغيتها اال�صالح  احلقيقي املخل�س، فاأنها  �صتاأتي 

على االخ�صر والياب�س �صواءا ب�صواء.

وتلتها  العقارية،  الرهونات  قطاع  يف  اوال  االزمة  بداأت 

تتالت  ثم  كبرية،  وتاأمينية  مالية  موؤ�ص�صات  يف  هزات 

انباء تهاوي امرباطوريات �صناعة ال�صيارات، و�صتليها يف 

البيع  االئتمان وقرو�ض  بطاقات  ازمات  العاجل  القريب 

ليطال  التدهور  هذا  و�صي�صتمر  انواعها،  مبختلف  االآجل 

التداعيات  هذه  �صي�صحب  كما  الن�صاطات،  خمتلف 

االزمات  وهذه  البطالة.  ن�صب  يف  م�صبوق  غري  ارتفاع 

ف�صاد  اىل  ادارة  �صوء  من  متنوعة  ا�صباب  لها  املتالحقة 

يف  العمل  اآليات  يف  االخالقي  الوازع  وغياب  م�صت�صري، 

كل قطاع، وا�صباب فنية اخرى متنوعة تخ�ض كل قطاع 

على حدة، ولكن تراكم هذه اال�صباب على مدى �صنوات 

ظل  يف  اليه  ن�صل  ان  ينبغي  الذي  الو�صع  اىل  او�صلنا 

او�صاع الفو�صى التي �صادت العامل يف العقد االخري على 

وجه اخل�صو�ض.

ان الت�صهيالت االئتمانية التي متنحها املوؤ�ص�صات املالية 

من  لدرجات  تخ�صع  ان  ينبغي  عمالئها،  من  لطالبيها 

بعد  وذلك  الت�صهيالت،  تلك  حلجم  املالئمة  ال�صمانات 

اتخاذ  قبل  وتقييمها  العميل  الو�صاع  م�صتفي�صة  درا�صة 

القرار باملوافقة  ولكن ظروف املناف�صة ال�صديدة،  وغري 

املوؤ�ص�صات يف  هذه  ت�صاهل  على  تعمل  »احيانا«  ال�صريفة 

طلب ال�صمانات، او حتى التغا�صي احيانا عنها اذا كان 

عميلها من الوزن الثقيل، االمر الذي يوؤدي اىل  التو�صع 

يف تقدمي الت�صهيالت والقرو�س املتنوعة اىل احلد الذي 

ال يتنا�صب مع مالءة املوؤ�ص�صة،  وبالتايل تلجاأ هي بدورها 

موؤ�ص�صات  اىل  القرو�س  هذه  بيع  اىل  ال�صيولة«  »لتوفري 

اخرى، وتتواىل عمليات البيع لت�صكل �صبكة بالغة التعقيد. 

اخطار  ادارة  اىل  بحاجة  املوؤ�ص�صات  هذه  كانت  وملا 

الذي  )االمر  النجاعة  بالغ  ب�صكل  العمالها  ممار�صتها 

املحتم  من  فاأنه  ملعظمها(،  يتوافر  ال 

تاأمني  �صركات  خدمة  اىل  تلجاأ  ان 

اخليارات  اجنح  كاأحد  متخ�ص�صة« 

ملواجهة االخطار، ذلك ان �صميم عمل 

�صركات  مع  بالتعاون  ال�صركات  هذه 

اعادة التاأمني هو  �صمان توزيع االخطار  

ي�صهل  بحيث  ممكن،  نطاق  او�صع  على 

امت�صا�س اخل�صائر مهما كربت قيمها 

عند حتقق االخطار املوؤمنة.

لها  تتعر�ض  التي  االخطار  وملواجهة 

�صركات  فاإن  امل�صرفية،  املوؤ�ص�صات 

من  الكثري  لديها  املتخ�ص�صة  التاأمني 

تنا�صب  التي  التاأمينية  التغطيات  انواع 

االئتمانية    الت�صيهالت  من   نوع  كل 

امل�صريف  الغطاء  وثائق  من  ابتداًء 

االخطار  من  وا�صع  طيف  �صد  ال�صامل 

امانة  خيانة  تزوير،   �صطو،   )�صرقة،  

...(، مرورا بتاأمني القرو�س ال�صخ�صية 

)املماطلة،  اخطار  �صد  انواعها  على 

 ،)  ... الوفاة   او  االفال�س،  االع�صار، 

وتاأمني  الودائع،   تاأمني  بنظام  وانتهاًء 

املتنوعة  االخطار  �صد  ال�صادرات 

الهزات التي تتعر�ض لها  من جراء  العمالء  التي تتهدد 

القدرة  عدم  اخطار  جراء  من  او  املوؤ�ص�صات امل�صرفية، 

التجار  عمالء  تواجد  ب�صبب  امل�صتحقات  حت�صيل  على 

بلد امل�صدر  القوانني بني  واختالف  الدولة  حدود  خارج 

وامل�صتورد، واخطار اخرى خارج ال�صيطرة.

هذه العالقة التكاملية بني »املوؤ�ص�صات املالية« و»�صركات 

الطرفني،  كال  ل�صالح  تعزيزها  من  بد  ال  التاأمني« 

ولكن الرغبة احيانا يف توفري اق�صاط التاأمني، او توافر 

على  بقدرتها  املالية  املوؤ�ص�صات  ادارة  لدى  القناعة 

ادارة املخاطر من خالل املوؤ�ص�صة، علما باأن التوفري يف 

االق�صاط ال يتجاوز مئات او االف الدنانري، بينما خطر 

االالف  مئات  اىل  يرقى  حتققها  عند  اخل�صائر  مواجهة 

ان مل يكن ماليني الدنانري، والتي يتوجب على املوؤ�ص�صة 

يحمل يف طياته  الذي  االمر  مبفردها،  مواجهتها  املالية 

حممود عبد القادر الزمامريي

تاأمينات الديون

واالزمة املالية العاملية

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 
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ميكن  ما  وهو  االفال�س،  او  لالع�صار،  تعر�صها  احتمال 

جتنبه باإحالة هكذا خ�صائر اىل جهات اخرى عرب توزيع 

اخلطر عن طريق تاأمينه.

الت�صهيالت  ت�صاحب  والتي  املحتملة  االخطار  ولتاليف 

الت�صهيالت  لهذه  املانحة  للموؤ�ص�صات  بد  ال  االئتمانية، 

م���ن طالبي  ال�����ص��م��ان��ات  ط��ل��ب  »ال��ت�����ص��دد« يف  م���ن 

بدرا�صة  القيام  املوؤ�ص�صة  على  ان  كما  الت�صهيالت، 

واالف�صل  مو�صع،  ب�صكل  القر�س  طالب  العميل  او�صاع 

ا�صتعالم«  »ب�صركات  باال�صتعانة  الدرا�صة  هذه  تتم  ان 

خمت�صة ميكنها تق�صي املعلومات ال�صرورية عن طالب 

بد  ال  )وهنا  الر�صمية  اجلهات  جميع  من  الت�صهيالت 

من توافر ت�صريعات منا�صبة تعني هذه ال�صركات ملزاولة 

)ذات  تاأمني  �صركة  اىل  اللجوء  ذل��ك  ويلي  عملها(، 

واخت�صا�س(  وخربة  رفيع،  وت�صنيف  منا�صبة،  مالءة 

قد  التي  االخ��ط��ار  لتغطية  موافقتها  على  للح�صول 

تنجم عن هذا النوع من الت�صهيالت، لتقوم هي بدورها 

اخلا�صة  بطريقتها  الت�صهيالت  طالب  عن  بالتق�صي 

العطاء موافقتها على التغطية املطلوبة، ومن ثم تعمل 

تاأمني  اع��ادة  ب�صركات  باال�صتعانة  اخلطر  توزيع  على 

ذات مالءة وخربة و�صمعة.

الأي  اخلاطئة  املمار�صات  من  عموما  االزمات  وتنجم 

طرف من اطراف املنظومة، او من االنحراف عن ميثاق 

الثقة املتبادلة بني اطرافه، وميكن ايجاز هذا مبا يلي:-

اخلطر  اإدارة  م���ب���داأ  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اع��ت��م��اد   

تاأمني  �صركة  اىل  اللجوء  دون  الذاتية،  بقدراتها 

االحتفاظ  او  ع��ايل،  وت�صنيف  وخ��ربة  م��الءة  ذات 

وجه  وعلى  التاأمني،  مظلة  خارج  الت�صهيالت  ببع�ض 

�صركة  ترف�ض  التي  الت�صهيالت  تلك  اخل�صو�ض 

باأن  ل�صعورها  او  ال�صمانات  ل�صعف  قبولها  التاأمني 

بع�ض  جماملة  ظروف  �صمن  متت  الت�صهيالت  هذه 

ال�صروط  ت�صتويف  وال  املالية،  املوؤ�ص�صة  عمالء  كبار 

تواجه  ان  ذلك  على  ويرتتب  م�صبقا.  عليها  املتفق 

املوؤ�ص�صة تبعات قرارها عند حتقق اخلطر.

اخلطر  بتوزيع  التاأمني  اع��ادة  �صركة  ال��ت��زام  ع��دم   

بال�صكل املنا�صب، طمعا باحتفاظها باأكرب قدر ممكن 

من الق�صط، وعليه فاأنها تواجه �صعوبات عند حتقق 

على  ويرتتب  باهظة.  تعوي�صات  دفع  وحتتم  اخلطر 

مع  م�صاكل  امل�صندة  التاأمني  �صركة  مواجهة  ذل��ك 

ولي�س  تاأمينه  �صركة  �صيطالب  انه  ذلك  له،  املوؤمن 

�صركة االعادة .

 عدم توخي بع�ض �صركات الت�صنيف الفني ل�صركات 

ا�ص�س  تطبيق  يف  واالم��ان��ة  الدقة  واالع���ادة  التاأمني 

الت�صنيف النزيه )ب�صبب ف�صاد بع�ض الكوادر فيها(، 

�صيوؤدي اىل خلل بو�صلة االر�صاد التي يعتمدها طالب 

وخيمة  النتائج  و�صتكون  التاأمني،  �صركة  او  التاأمني، 

اىل  ادى  الذي  الزيف  واكت�صاف  اخلطر  حتقق  عند 

االختيار اخلاطىء ل�صركة التاأمني او االعادة.

ومن هنا فاإننا نرى ان عدم االلتزام باجلانب االخالقي 

بني  املتبادلة  الثقة  م��ب��داأ  باتباع  االل��ت��زام  ع��دم  وك��ذا 

ازم��ات قد  او  الزم��ة،  باحلتم  �صيوؤدي  املنظومة  اط��راف 

تتنامى لتالم�س حدود الكارثة.

يف  واالئتمانية  املالية  املوؤ�ص�صات  على  يتعني  �صبق  مما 

اال�صواق النا�صئة )ومنها �صوقنا االردين(، ان تتخذ من 

امنها، و�صمان  على  احلفاظ  من  ما ميكنها  االجراءات 

لهكذا  الفنية  اال���ص��ول  باتباع  وازده��اره��ا  ا�صتمرارها 

ن�صاطات، وميكن اجمال ذلك مبا يلي :-

 حر�س املوؤ�ص�صات املالية على ا�صناد مهمة ادارة االخطار 

ل�����ص��رك��ات ت��اأم��ني ذات م���الءة م��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة، وخ��ربة 

والت�صدد  تاأمينه،  امل��راد  اخلطر  مبو�صوع  واخت�صا�س 

منح  طلبات  على  املوافقة  قبل  الفنية  املعايري  بالتزام 

القرو�س، واحلر�س على ان تتمتع جميع ت�صهيالتها مبظلة 

التاأمني، ل�صمان املواجهة ال�صليمة لالخطار وتبعاتها.

�صركات  ن�صاط  مراقبة  على  امل�صرفة  الهيئات  حر�س   

التاأمني على   تنظيم ا�صواقها بتقلي�س عدد  �صركات 

احلد  برفع  املتوا�صعة،  االم��وال  روؤو���س  ذات  التاأمني 

االدنى لراأ�ض املال ليكون منا�صبا لتمكني ال�صركة من 

امل�صاركة يف عقود التاأمني الكبرية، وميكنها من مواجهة 

�صركة  لتكوين  ال�صغرية  ال�صركات  بدمج  او  االخطار 

ذات مالءة منا�صبة، توحي بالثقة جلمهور املوؤمن لهم 

من االفراد او املوؤ�ص�صات، وكذا ل�صركات االعادة.

 حر�س هيئات تنظيم ال�صوق على ت�صجيع امل�صتثمرين 

�صركات  وح��ث  حملية،  اع���ادة  �صركة  ان�����ص��اء  على 

اىل  اكتتاباتها  من  ن�صب  ا�صناد  على  املحلية  الت�امني 

اخرى  ن�صب  ا�صناد  على  اي�صا  وحثها  ال�صركة،  هذه 

اىل �صركات االعادة العربية ذات املالءة واخلربة قبل 

اللجوء اىل �صركات اعادة التاأمني االجنبية للحد من 

هجرة اجلزء االكرب من اأق�صاط التاأمني اىل اخلارج.

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 
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القاعدة العامة، اأن العقد اإذا كان �صادرا من اأهله، وم�صافا 

بعيب  يقرتن  ومل  م�صروع،  �صبب  وله  قابل حلكمه،  اإىل حمل 

من العيوب التي ت�صوب الرتا�صي، وكانت فيه منفعة م�صروعة 

فال  جلانبيه.  وملزما  ونافذًا  �صحيحا  ينعقد  فاإنه  لعاقديه، 

يجوز الأي منهما الرجوع فيه، اأو تعديله او ف�صخه اإال بالرتا�صي، 

اأو التقا�صي، اأو مبقت�صى ن�س يف القانون. فالرابطة العقدية 

التي تن�صاأ بني طريف العقد ال�صحيح، ال تنحل اإال باتفاقهما 

على اإقالته، اأو �صدور قرار ق�صائي مكت�صب الدرجة القطعية 

بف�صخه، ما مل يتم االتفاق على اعتباره  مف�صوخا عند اإخالل 

اأحد طرفيه بالتزامه دون حاجة حلكم ق�صائي، اأو وجد ن�س 

يف القانون يبيح الأي من طرفيه التحلل منه. 

التاأمني  عقود  دون  احل��ي��اة،  على  التاأمني  عقد  انفرد  وق��د 

االأخرى، باإمكان اإنهائه من قبل طرف واحد مبوجب ن�س يف 

اأن يتحلل  اأجاز القانون للموؤمن له على احلياة   اإذ  القانون. 

من العقد باإرادته املنفردة يف اأي وقت ي�صاء، ب�صرط اإخطار 

املوؤمن بذلك حتريريا خالل ال�صنة اجلارية للعقد. فقد ن�صت 

اأن ))يجوز  امل�صري على  القانون املدين  املادة )759( من 

دورية  اأق�ساط  بدفع  التزم  ال��ذي  احلياة  على  له  للموؤمن 

اأن يتحلل يف اأي وقت من العقد باإخطار كتابي ير�سله اإىل 

ه��ذه احلالة ترباأ  الفرتة اجل��اري��ة. ويف  انتهاء  املوؤمن قبل 

ذمته من االأق�ساط الالحقة((.  ونف�س هذا احلكم ورد يف 

املواد )996( من القانون املدين العراقي و)946( من القانون 

املدين االأردين و)725( من القانون املدين ال�صوري و)1011( 

من قانون املوجبات والعقود اللبناين وجميع القوانني املدنية 

التي  الفرتة  اجلارية  بالفرتة  واملق�صود  االأخ���رى.  العربية 

يغطيها ق�صط التاأمني الدوري ح�صب جتزئة الق�صط ال�صنوي 

املعتمدة من قبل املوؤمن. وال�صبب الذي جعل امل�صرع يخت�س 

العقد  ه��ذا  اأن  هو  احلكم،  بهذا  احلياة  على  التاأمني  عقد 

املوؤمن له  يلتزم  التي  العقود طويلة االأجل  يت�صف بكونه من 

دوري،  ب�صكل  التاأمني  اأق�صاط  بت�صديد  خاللها  احلياة  على 

اأن يرتدى و�صعه املايل بحيث ي�صبح عاجزا عن  والحتمال  

التاأمني  اأق�صاط  من  عليه  ي�صتحق  قد  ما  بت�صديد  اال�صتمرار 

باإرادته  العقد  من  يتحلل  اأن  امل�صرع  له  اأب��اح  فقد  الالحقة، 

املنفردة.

العراقي  القانون  ومنها  املدنية،  القوانني  بع�س  تعالج  ومل 

مكتفية  للعقد،  االإن��ه��اء  ه��ذا  على  املرتتبة  االآث��ار  واالأردين، 

بتقرير براءة ذمة املوؤمن له من االأق�صاط الالحقة. غري ان 

امل�صرع امل�صري وال�صوري واللبناين،  قد ت�صدى لهذه االآثار 

ب�صكل مف�صل، ومل يق�صرها على  حالة اإخطار املوؤمن من قبل 

املوؤمن له على احلياة برغبته يف التحلل من العقد، بل رتبها 

يف جميع احلاالت التي يتوقف فيها املوؤمن له على احلياة 

اإىل   اأب��ادر  �صواء  ال��دوري��ة،  التاأمني  اأق�صاط   ت�صديد  عن 

اإخطار املوؤمن بالتحلل من العقد اأم مل يفعل ذلك.  وتختلف 

هذه االآثار باختالف ما اإذا كان التوقف عن دفع االأق�صاط 

اأم ح�صل  للعقد  االأوىل  الثالثة   ال�صنوات  قد ح�صل خالل 

االختالف  ه��ذا  و�صبب  امل��ذك��ورة.  الفرتة  بعد 

على  التاأمني  وثيقة  اإ���ص��دار  كلفة  اأن  هو 

احلياة تكون عالية ن�صبيا بالقيا�س لكلفة 

اإ�صدار وثائق عقود التاأمني االأخرى، اإذ 

يتقا�صى الوكيل اأو املنتج لعقود التاأمني 

االأوىل  لل�صنة  عمولته  احل��ي��اة  على 

التاأمني ولي�س  اأ�صل مبلغ  بن�صبة من 

من اأ�صل ق�صط التاأمني، االأمر الذي 

ال�صنوات  خ��الل  العقد  كلفة  يجعل 

كلفة  اإىل  بالقيا�س  عالية  االأوىل 

االحتياطي  فيكون  التالية  ال�صنوات 

الوثيقة خالل  ل�صالح  املتجمع  احل�صابي 

هذه احلقبة �صئياًل جدًا ال يتنا�صب مع مبلغ 

القانون  اأن  من  وبالرغم  خاللها.  املدفوعة  التاأمني  اأق�صاط 

ال  ذلك  اأن  اإال  �صنوات،  بثالث  االأوىل  احلقبة  مدة  حدد  قد 

مينع املوؤمن من حتديدها بفرتة اأق�صر تتنا�صب مع نوع عقد 

التاأمني ومدته. فيجوز اأن تكون هذه احلقبة �صنتني يف التاأمني 

مدى احلياة والتاأمني املختلط املمتد لفرتة ال تقل عن ع�صرة 

�صنوات. وملعرفة طبيعة االآثار املرتتبة على التحلل من العقد 

اأو التوقف عن دفع االأق�صاط �صنتناول البحث فيها يف كل من 

حقبة ال�صنوات الثالثة االأوىل واحلقبة الزمنية التي تليها من 

فرتة �صريان العقد.

اجلزء الثامن 
�سل�سلة درا�س�ت ت�أمينية*

اآثار التحلل

من عقد التاأمني على احلياة

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

درا�سات يف تاأمينات احلياة - اجلزء االأولاملحامي بهاء بهيج �سكري
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اأوالً- التحلل من العقد يف احلقبة االأوىل 

ترتبط هذه ال�صورة من االآثار بحالة توقف املوؤمن له على احلياة 

عن دفع اأي ق�صط من اأق�صاط التاأمني الدورية خالل ال�صنوات 

برغبته  املوؤمن  باإخطار  ق��ام   ق��د   ك��ان  ف��اإذا  االأوىل،  الثالث 

بالتحلل من العقد قبل انق�صاء الفرتة اجلارية، فاإن التزامه 

بت�صديد االأق�صاط الالحقة والتزام املوؤمن بتعوي�س امل�صتفيد، 

العقد  باإلغاء  يعرف  ما  وه��ذا  الفرتة.  هذه  بانق�صاء  ينق�صي 

حل ما يكون قد  )Lapsation(، وللموؤمن يف هذه احلالة اأن يرَّ

ترتب ل�صالح الوثيقة املذكورة من احتياطي ح�صابي خالل فرتة 

نفاذها اإىل عموم االحتياطي احل�صابي ملجموعة وثائق الف�صيلة 

التي تنتمي اإليها الوثيقة امللغاة، ب�صرط اأن ال حت�صل وفاة املوؤمن 

عليه خالل الفرتة اجلارية املذكورة، فاإن ح�صلت الوفاة قبل 

انق�صائها التزم املوؤمن بدفع مبلغ التعوي�س للم�صتفيد. 

اأما اإذا اأخفق املوؤمن له يف ت�صديد اأي ق�صط من اأق�صاط التاأمني 

قد  يكن  ومل  االأوىل،  ال�صنوات  الثالث  فرتة  خالل  امل�صتحقة 

اأخطر املوؤمن حتريريا بالتحلل من العقد قبل تاريخ ا�صتحقاق 

خمال  يعترب  العامة،  للقواعد  وفقا  فاإنه  امل�صتحق،  الق�صط 

بالتزامه املرتتب على عقد التاأمني، مما يعطي احلق للموؤمن اأن 

يطلب ف�صخ العقد ق�صاء ا�صتنادا حلكم الفقرة )2( من املادة 

)987( من القانون املدين العراقي اأو املادة )928( من القانون 

يعترب  املوؤمن  فاإن  العامة،   القواعد  وبتطبيق  االأردين.  املدين 

م�صئواًل عن تعوي�س امل�صتفيد، اإذا ح�صلت وفاة املوؤمن له قبل 

قيام املوؤمن بطلب ف�صخ العقد و�صدور حكم بات بالف�صخ. وهذا 

هو ما اجتهت اإليه حمكمة متييز العراق يف قرار �صدر عنها 

برقم )1977/حقوقية/ 1966( جاء فيه ))ان ال�سركة املميزة 

)�سركة التاأمني( مل تطلب ف�سخ العقد ، اإعماال 

ل��ن�����ص ال���ف���ق���رة ال��ث��ان��ي��ة من 

امل��ادة )987( من 

القانون املدين، مما يدل على اأنها ارت�ست ببقائه نافذا على 

امل�ستحق قبل وقوع  التاأمني  الرغم من ع��دم ت�سديد ق�سط 

احلادث الذي اأدى اإىل موت املوؤمن  عليه((. غري اأن القواعد 

املعتمدة يف التامني على احلياة، والتي ت�صمنتها �صروط وثيقة 

التامني، قد خرجت عن حكم القواعد العامة، حتى يف حالة 

عدم قيام املوؤمن له باإخطار املوؤمن بتحلله من العقد، اإذ اأعطت 

احلق للموؤمن اأن ميتنع عن دفع التعوي�س اإذا ح�صلت وفاة املوؤمن 

له بعد توقفه عن ت�صديد الق�صط امل�صتحق، دون اأن يكون ملزما 

بطلب الف�صخ ق�صاء،  كما اأجازت االتفاق على  ا�صتمرار نفاذ 

 Revival( العقد بنف�س �صروطه وفقا ملا ُيْعَرُف ب�صرط االإحياء

Clause( الوارد يف وثيقة التاأمني اإذا طلب املوؤمن له ذلك و 
قام بت�صديد جميع اأق�صاط التاأمني غري امل�صددة مع ما يرتتب 

عليها من فوائد التاأخري، وقدم �صهادة طبية تثبت عدم ح�صول 

تغري يف حالته ال�صحية.  

التاأمني  ق�صط  ت�صديد  عن  التوقف  �صرط  اإىل  ال��رج��وع  وم��ن 

امل�صتحق و�صرط اإحياء العقد املن�صو�س عليهما يف وثيقة التامني 

على احلياة، جند اأن �صرط ت�صديد االأق�صاط  قد ت�صمن، باأن 

فرتة  خ��الل  امل�صتحق  الق�صط  بت�صديد  يقم  مل  اإذا  له  املوؤمن 

بوجوب  حتريريا  اإخطاره  من  الرغم  على  املحددة،  االإمهال 

ذلك ))فاإنه يعترب متحلال من العقد(( فاإن مل تكن اأق�صاط 

))فاإن  بكاملها  �صددت  قد  العقد  من  االأوىل  �صنوات  الثالث 

مبالغ االأق�ساط امل�سددة تعترب حقاً خال�ساً لل�سركة  ويعترب 

العقد منتهيا من تاريخ التوقف عن ت�سديد الق�سط امل�ستحق 

دون اأن تلتزم ال�سركة باأي التزام((. كما ت�صمن �صرط اإحياء 

العقد باأن يجوز لل�صركة )) اأن توافق على اإعادة مفعول التاأمني 

املوؤمن له  اأن يقدم  العقد ب�سرط  اأحكام ه��ذا  املنتهي ح�سب 

طلبا بذلك معززا بتقرير طبي يوؤيد ان احلالة ال�سحية 

للموؤمن عليه مل يطراأ عليها تغري جوهري، واأن 

ي�سدد االأق�ساط املتاأخرة م�سافاً اإليها الفوائد 

القانونية 000 ((. 

وبالرغم من قناعتنا التامة من حيث النتيجة، 

ب�صواب احلكم الذي اعتمدته وثيقة التاأمني، اإال 

اأننا ال نقر ب�صحة االأ�ص�س التي اأقيم عليها تعليل 

هذا احلكم. ويف مناق�صة هذه االأ�ص�س جند:

اإذا مل يقم  له  املوؤمن  اأن  الن�س على  اأن - 1

بت�صديد الق�صط امل�صتحق خالل فرتة االإمهال 

على الرغم من اإخطاره بذلك ))فاإنه يعترب 

متحلاًل من العقد(( ن�صًا غري �صحيح من 

الناحية القانونية، اإذ ت�صمن افرتا�صا 

يفتقر اإىل �صنده القانوين.  فالقانون 

من  التحلل  حل�صول  ا�صرتط  قد 

العقد اأن يعرب املوؤمن له عن ذلك 

املوؤمن  يخطر  ب��اأن  �صراحة، 

خالل  حتريريا  هذه  برغبته 

قبل  اأي  ال��ف��رتة اجل��اري��ة، 

الفرتة  ق�صط  ا�صتحقاق 

فالتحديد  تليها.  ال��ت��ي 

املتمثل  امل���و����ص���وع���ي 

والتحديد  كتابة،  واإثباته  للق�صد  ال�صريح  ب��االإع��الن 

الزمني املتمثل بفرتة ح�صوله التي يجب ان ت�صبق تاريخ 

ا�صتحقاق ق�صط التاأمني التايل، هما �صرطان اأ�صا�صيان 

لقيام حالة التحلل من العقد. فاإن  مل يتوفرا، ال يجوز 

اعتبار جمرد عدم ت�صديد الق�صط مبثابة حتلل  اإرادي 

من العقد، بل هو اإخالل بااللتزام. فيرتتب عليه اجلزاء 

القانوين املقرر لذلك، وهو حق املوؤمن يف ان يطلب ف�صخ 

العقد. هذا ف�صال عن اأن حالة التحلل من العقد  باإرادة 

املوؤمن له املنفردة، التي ن�س عليها القانون، قد جاءت 

على خالف القيا�س. وما جاء على خالف القيا�س فغريه 

ال يقا�س عليه. 

ق��د  رتبت على ع��دم ت�صديد  امل��ذك��ورة   ال�����ص��روط  اأن  2 -

تاريخ  م��ن  منتهيا  العقد  ))اع��ت��ب��ار  امل�صتحق  الق�صط 

اال�ستحقاق(( واأجازت للموؤمن اأن يوافق على ))اإعادة 

مفعول العقد املنتهي ح�سب اأحكامه(( اإذا نفذ املوؤمن 

له امل�صتلزمات املطلوبة. ومن تدقيق هذا الن�س، يتبني 

فالعقد  ي�صوبه.  ال��ذي  القانوين  اخللل  م��دى  للمدقق 

من  ال  يت�صور  ف��ال  حكمه،  ا�صتنفذ  ق��د  يكون  املنتهي 

اإمكان  القانونية   الناحية  من  وال  املو�صوعية،  الناحية 

اإعادة مفعوله. بل يجوز اإبرام عقد  جديد يحل حمله اإن 

اأراد الطرفان ذلك. واأن �صروط العقد اجلديد يجب ان 

تخ�صع للظرف الراهن وقت اإبرامه، خ�صو�صا واأن عقد 

التامني على احلياة يتميز من الناحية الفنية باأنه عقد 

يتعلق بخطر متغري ب�صكل م�صتمر يف درجة احتماله. فاإذا  

كان املق�صود باالإحياء اإبرام عقد جديد، فاإن املوؤمن له 

يف هذه احلالة، �صيفقد حقه يف اأق�صاط التاأمني التي �صبق 

اأن دفعها واأ�صبحت حقا خال�صا للموؤمن بانتهاء العقد 

االأ�صلي وفق ما ن�س عليه ال�صرط املذكور. كما اأن ق�صط 

اأن  الفنية،  الناحية  من  فيه،  يفرت�س  اجلديد  التاأمني 

يكون اأعلى من ق�صط تاأمني العقد االأ�صلي، خ�صو�صا اإذا 

تراخى املوؤمن له يف طلب االإحياء واأ�صبح يف عمر يزيد 

عن عمره عند اإبرام العقد االأ�صلي. 

�صروطه،  بنف�س  قائما  االأ�صلي  العقد  يبقى  كي  ن��رى،  لذلك 

ويحتفظ املوؤمن له باحلقوق املرتتبة له عليه من دون اإ�صرار 

عبارة  االأق�صاط  دف��ع  �صرط  من  حت��ذف  اأن  امل��وؤم��ن،  بحقوق 

عبارة  وان حتل  العقد((  م��ن  ل��ه متحلال  امل��وؤم��ن  ))يعترب 

العقد  ))يعترب  ع��ب��ارة  حم��ل  م��وق��وف��ا((  ال��ع��ق��د  ))يعترب 

يتوقف  ولكنه  يبقى قائما،  العقد  اأن  منتهيا((، ومفاد ذلك، 

عن اال�صتمرار يف النفاذ، وقد اأقرت الت�صريعات املتعلقة بعقود 

التاأمني حالة توقف العقد عن النفاذ. فللموؤمن يف هذه  احلالة، 

ودون اأن يكون ملزما بطلب ف�صخ العقد ق�صاء، اأن يتم�صك بالدفع 

بعدم التنفيذ ويتحلل  من التزامه بدفع مبلغ التاأمني اإذا ح�صلت 

وفاة املوؤمن عليه بعد توقفه عن دفع الق�صط امل�صتحق خالل فرتة 

االإمهال املن�صو�س عليها يف وثيقة التاأمني، خ�صو�صا واأن �صرط 

 Precedent( ت�صديد ق�صط التامني  هو من ال�صروط االأولوية

االأ�صلي  بااللتزام  ويتعلق  التامني،  نظام  يف   )to liability
بعدم  بالدفع  التم�صك  للموؤمن  يبيح  ال��ذي  االأم��ر  له،  للموؤمن 

التنفيذ، وفق ن�س املادة )203( من القانون املدين االأردين، 
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وما يقابلها يف الت�صريعات العربية االأخرى. كما نرى اأن ت�صتبدل 

))اإعادة  بعبارة  املنتهي((  التامني  مفعول  اإع���ادة   (( عبارة 

�سريان مفعول العقد(( الواردة يف �صرط االإحياء، واأن ُيَحَدَد 

�صقُف زمني لتقدمي طلب االإحياء، واأن يكون املوؤمن ملزما بقبول 

الطلب اإذا توفرت �صروطه وُقِدَم خالل ال�صقف الزمني املحدد.      

نفاذه،  ا�صتمرار  وتوقف  قائما  العقد  بقاء  م�صاألة  تبدو  وق��د 

متعار�صة مع القاعدة العامة املن�صو�س عليها يف الفقرة الثانية 

من املادة )987( من القانون املدين العراقي، واملادة )928( 

من القانون املدين االأردين، وما يقابلها يف الت�صريعات العربية 

االأخرى، التي اأعطت احلق للموؤمن اأن يطلب ف�صخ العقد ق�صاء 

اإذا اأخل املوؤمن له بالتزامه. اإال اأننا نرى اأن هذا التعار�س ال 

يوؤثر يف نفاذ ال�صرط. الأن م�صاألة بقاء العقد قائما وتوقف �صريان 

نفاذه، هي مبثابة اتفاق على ما يخالف الن�صو�س القانونية لعقد 

التاأمني مل�صلحة املوؤمن له اأو امل�صتفيد، وقد اأجازت الت�صريعات 

املتعلقة بعقد التاأمني مثل هذا االتفاق. اإذ اأن الف�صخ الق�صائي 

للعقد امل�صتمر، وفقا للقواعد العامة، �صوف يرتتب عليه فقد 

املوؤمن له  حلقه يف ما دفعه من اأق�صاط التاأمني قبل توقفه عن 

الدفع. كما اأن عليه، لو اأراد اال�صتمرار يف التاأمني على حياته، اأن 

يربم عقدًا جديدًا، ويف هذه احلالة �صيكون ق�صط  تاأمني العقد 

لتقدمه  املف�صوخ، نظرا  العقد  تاأمني  اأعلى من ق�صط  اجلديد 

بال�صن. اأما حالة توقف �صريان العقد واإعادة ا�صتمرار مفعوله 

مبوجب �صرط االإحياء، فاإنها �صتحفظ للموؤمن له احلق يف ما 

�صبق اأن دفعه من اأق�صاط التاأمني، كما ال توؤثر يف مقدار مبلغ 

ق�صط التاأمني املحدد ابتداء عند اإبرام العقد. 

ثانياً-  التوقف عن الدفع يف احلقبة الثانية 

اإذا كان املوؤمن له على احلياة قد دفع اأق�صاط ال�صنوات الثالثة 

االأوىل من فرتة العقد، ثم توقف عن دفع الق�صط امل�صتحق يف 

اأي �صنة من ال�صنوات التالية، �صواء اأقام باإخطار املوؤمن برغبته 

بالتحلل من العقد اأم مل يقم بذلك، فاإن وثيقة التاأمني يف هذه 

وللموؤمن    .)Surrender( للت�صفية  خا�صعة  ت�صبح  احلالة 

له يف هذه احلالة اأن يختار بني  تخفي�س مبلغ التامني اأو دفع 

قيمة الت�صفية نقدًا اأو تقلي�س فرتة �صريان الوثيقة. وال يرتتب 

على اختيار املوؤمن له ت�صفية عقد التاأمني، اإ�صرار باملوؤمن، كما 

يرى بع�س �صراح عقد التاأمني. فب�صبب طول فرتة �صريان العقد 

وثبات مقدار ق�صط التاأمني ال�صنوي طيلة مدة العقد، وكون هذا 

يتناظر مع درجة  اأك��رث مما  االأوىل  العقد  �صنوات  الق�صط يف 

املوؤمن ا�صتقطاع ما  االأم��ر الذي يوجب على  احتمال اخلطر، 

يزيد منه على اجلزء املتناظر مع درجة االحتمال  واالحتفاظ 

به لتعوي�س النق�س يف التناظر يف ال�صنوات االأخرية من العقد، 

فاإن ذلك �صيوؤدي اإىل تراكم هذا االحتياطي ل�صالح املوؤمن له 

على احلياة ، فمن حقه احل�صول عليه متى رغب يف ذلك دون 

اأن ي�صبب ذلك �صررًا للموؤمن. لهذا جند اأن وثيقة التاأمني، قد 

�صمنت يف �صروطها هذا احلق للموؤمن له. وفيما  يلي ن�صتعر�س 

�صور ت�صفية وثيقة التامني:  

على  له  املوؤمن  من حق    : التاأمني- 1 مبلغ  تخفي�ص 

احلياة عند توقفه عن الدفع بعد ال�صنوات الثالثة االأوىل  

وثيقة  ت�صبح  وبذلك  التاأمني.  مبلغ  تخفي�س  يطلب  اأن 

 )Paid up Policy( االأق�صاط التاأمني مدفوعة 

دون اإخالل بفرتة العقد، واالأجل املحدد للدفع، فترباأ ذمة 

املوؤمن له من دفع اأق�صاط التاأمني التالية مع بقاء التزام 

املوؤمن بدفع مبلغ  التاأمني املخف�س اإىل امل�صتفيد اإذا تويف 

املوؤمن عليه خالل فرتة العقد اأو عند انق�صاء فرتته طبقا 

لنوع العقد املربم. وقد اأكدت ذلك �صراحة الفقرة االأوىل 

من املادة )760( من القانون املدين امل�صري والفقرة 

االأوىل من املادة ) 727( من القانون املدين ال�صوري التي 

جاء فيها ))000 يجوز للموؤمن له متى كان قد دفع 

ثالثة اأق�ساط �سنوية على االأقل اأن ي�ستب��دل بالوثيق���ة 

يف  تخفي�ص  مقاب����ل  يف  مدفوع����ة  وثيقة  االأ�سلي����ة 

قيمة مبل�غ التامني ولو اتفق على غي��ر ذل��ك 0000(( 

ن�����س املادة )1012( من  ونف����س هذا احلك��م ورد يف 

قانون املوجبات والعقود اللبناين. ومل يرد ن�س م�صابه يف 

القانون العراقي، وال يف القانون االأردين. في�صار يف هذه 

احلالة اإىل �صروط وثيقة التاأمني. 

الن�صبية  احل�صة  اأ�صا�س  على  التخفي�س  مبلغ  ويتحدد 

للوثيقة من االحتياطي احل�صابي العام املتكون ل�صالح 

منط الوثائق املماثلة، وتكون هذه احل�صة الن�صبية اأقل 

الوثيقة   من مبلغ االحتياطي احل�صابي املرتتب ل�صالح 

خالل فرتة نفاذها. وال�صبب يف ذلك هو اأن الغالب يف 

اأو  التاأمني  ق�صط  دفع  عن  يتوقفون  الذين  االأ�صخا�س 

يطلبون التحلل من العقد هم من االأ�صخا�س االأ�صحاء، 

الأن ال�صخ�س الذي يعاين من مر�س ال يقدم على فقد 

�صاأنه  من  االأ�صحاء  ان�صحاب  ف��اإن  لذا  التامني.  منافع 

الوثائق  ملجموعة  االحتمال  درج��ة  معدل  يف  يوؤثر  اأن 

التي تنتمي اإليها الوثيقة املطلوب تخفي�س مبلغها، مما 

ي�صتلزم اإنقا�س ن�صبة حمددة من االحتياطي احل�صابي 

لتلك الوثيقة وحتويله الحتياطي منظومة الوثائق املماثلة 

من اأجل اإع��ادة ت��وازن درجة االحتمال فيها. كما يجب 

اأي�صا ح�صم ما ي�صيب م�صاركة الوثيقة املطلوب ت�صفيتها 

يف تكوين احتياطي الطوارئ ون�صبة م�صاهمتها يف الربح 

املنا�صب مل�صاهمي �صركة التاأمني. 

وعلى هذا، فقد حددت املادة ) 761( من  القانون املدين 

ال�صوري   امل��دين  القانون  من   )727( وامل�ادة  امل�ص�ري 

كان  ال��ت��ي  القيمة  ع��ن  ب��اأن ))الي��ق��ل  املخف�س  املبلغ 

ي�ستحقها املوؤمن له لو كان قد دفع احتياطي التاأمني 

يف تاريخ التامني خم�سوما منه 1% من مبلغ التاأمني 

االأ�سلي باعتبار اأن هذا املبلغ هو مقابل التاأمني الذي 

يجب دفعه مرة واحدة يف تاأمني من ذات النوع وطبقا 

التاأمني  عقد  يف  مرعية  كانت  التي  التاأمني  لتعرفة 

االأ�سلي((. ومل مييز القانون امل�صري وال ال�صوري بني 

اأنواع عقود التاأمني يف احت�صاب املبلغ املخف�س. اأما يف 

التطبيق العملي فاإن طريقة احت�صابه تختلف باختالف 

نوع التاأمني. ففي التاأمني املختلط يكون املبلغ املخف�س 

مبقدار ن�صبة االأق�صاط ال�صنوية املدفوعة اإىل االأق�صاط 

ال�صنوية واجبة الدفع. فلو افرت�صنا اأن التاأمني االأ�صلي 

التاأمني  واأن فرتة  اأردين،   دينار  األ��ف  ق��دره  كان مببلغ 

 )4( اأق�صاط  دفع  عليه  املوؤمن  واأن  عامًا،  ك��ان��ت)20( 

�صنوات وتوقف عن الدفع، فاإن املبلغ املخف�س يكون:

           )1000× 4( ÷ 20 = 200 دينار .

اأما اإذا كان عقد التامني ملدى احلياة، فاإن املبلغ املخف�س 

يكون دائما اأقل من االحتياطي احل�صابي املرتتب ل�صالح 

وثيقة التاأمني خالل الفرتة املدفوع اأق�صاط التاأمني عنها. 

وحتت�صب القيمة املخف�صة مبقدار ن�صبة الفرق بني مبلغ 

التاأمني االأ�صلي وبني حا�صل ق�صمة مبلغ الق�صط التجاري 

املوؤمن  لعمر  التالية  لل�صنة   )Office Premium(

عليه وقت اإبرام عقد التاأمني، على مبلغ الق�صط التجاري 

فلو  االأق�صاط.  التوقف عن دفع  املوؤمن عليه عند  لعمر 

افرت�صنا اأن عمر املوؤمن عليه وقت اإبرام عقد التاأمني 

كان )21( عاما واإنه قد توقف عن ت�صديد ق�صط التاأمني 

 )36( بعمر  اأ�صبح  عندما  اأي  عامًا،   )15( م��رور  بعد 

عاما، واإن ق�صط التاأمني التجاري ال�صنوي للعمر)21( هو 

)18.300( دينارا وللعمر )22( عامًا هو )18.700( 

دينارا وللعمر ) 36( عاما هو )27.350( دينارًا  ح�صب 

التعرفة املعتمدة من قبل املوؤمن، فاإن ن�صبة التخفي�س 

على اعتبار اأن مبلغ التاأمني هو دينار واحد تكون :   

1�� ) 18.700 ÷ 27.350( = 0.397 ن�صبة التخفي�س 

خم�صة  ك��ان  االأ�صلي  التاأمني  مبلغ  اأن  افرت�صنا  ول��و 

 0.397 ×  5000 املخف�س  املبلغ  فيكون  دينار  اآالف 

= 1985 دينارا. 

وكما يجوز للموؤمن له، اإحياء عقد التاأمني املوقوف باإعادة 

فوائدها  مع  املدفوعة  غري  االأق�صاط  دفع  بعد  �صريانه 

التاأخريية وتقدمي تقرير طبي بعدم تغري حالته ال�صحية، 

كذلك يجوز له طلب اإعادة الوثيقة املخف�صة اإىل كامل 

قيمتها االأ�صلية، بتنفيذه نف�س امل�صتلزمات املذكورة . 

على  له  للموؤمن  اأي�صا   ويجوز  النقدية: - 2 الت�سفية 

ويعتمد  ن��ق��دا.  الت�صفية  قيمة  دف��ع  يطلب  اأن  احل��ي��اة 

القيمة  مقدار  على  النقدية  الت�صفية  قيمة  احت�صاب 

املخف�صة للوثيقة، لو كان املوؤمن له قد اختار تخفي�س 

مبقدار  النقدي  الت�صفية  مبلغ  فيكون  التاأمني،  قيمة 

القيمة احلالية للمبلغ املخف�س. ونق�صد بالقيمة احلالية 

ما يعادله الدينار الواحد واجب الدفع بعد عدد معني من 

اأ�صا�س فائدة  اأري��د تعجيل دفعه اليوم على  اإذا  ال�صنني 

ا�صتثمارية متفق عليها. واإذا كانت الوثيقة من الوثائق 

امل�صاركة يف االأرباح ت�صاف قيمة االأرباح املرتتبة ل�صالح 

الوثيقة لغاية ال�صنة التاأمينية املنق�صية قبل طلب الت�صفية 

النقدية، اإىل قيمة الت�صفية.  

يجوز للموؤمن له اأن يختار  اإنقا�ص فرتة العقد: كما - 3

االأ�صلي  التاأمني  مبلغ  بقاء  مع  التاأمني  ف��رتة  اإنقا�س 

ويتم  التاأمني.  اأق�صاط  دف��ع  عن  والتوقف  حاله،  على 

 Term( ذلك بتغيري نوع العقد اإىل عقد تاأمني موؤقت

Assurance( للفرتة التي تقابل قيمة الت�صفية النقدية 
باعتبارها ق�صط التاأمني الوحيد ال�صايف على �صوء عمر 

للتمتع بهذا  التحويل. وي�صرتط  املوؤمن عليه وقت طلب 

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 
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االختيار اأن تت�صمن وثيقة التاأمني �صرطا �صريحا بذلك 

 Non-( احل��ق  اإ�صقاط  ع��دم  ب�صرط  يعرف  م��ا  وه��و 

النوع  هذا  اإىل  اأ�صارت  وقد   .)forfeiture Clause
من االختيار املادة )1012( من قانون املوجبات والعقود 

اللبناين اإذ ن�صت على اأن يتناول التخفي�س )) اإما مقدار 

املبلغ اأو الدخل امل�سمون، واإما مدة عقد ال�سمان ((. 

 ، ومل يرد ن�س مماثل يف الت�صريعات العربية االأخ��رى 

في�صار يف هذه احلالة اإىل �صروط وثيقة التاأمني . 

ويف جميع االأح��وال، اإذا مل يكن توقف املوؤمن عليه عن �صداد 

نتيجة  كان  بل  العقد،  من  التحلل  يف  رغبته  ب�صبب  االأق�صاط 

اأن تت�صمن وثيقة التاأمني  لعجزه ماليا عن ت�صديدها، فيجوز 

ال�صداد  ع��ن  التوقف  ملواجهة  تلقائي  قر�س  بتقدمي  �صرطا 

)Automatic Loan Option( وبذلك ُيَنَزُل مبلغ الق�صط 

االأق�صاط  ت�صتغرق  اأن  اإىل  ذلك  ويتكرر  الت�صفية،  قيمة  من 

العقد  فيعترب  الت�صفية،  مبلغ  كامل  عليها  املرتتبة  والفوائد 

منق�صيا عندئذ. 

ومن اجلدير  يف ختام هذا البحث، اأن نو�صح اأن احلق يف اختيار 

تخفي�س قيمة التاأمني اأو ت�صفية الوثيقة، يقت�صر على عقود 

التاأمني ملدى احلياة)Whole Life Assurance( وعقود 

وال   ،)Endowment Assurance( املختلط  التامني 

 )Term Assurance( ين�صرف اإىل عقد التاأمني املوؤقت

 Pure Endowment( احلياة  حال  التاأمني  عقد  اإىل  وال 

Assurance(. فقد ن�صت املادة )762( من القانون املدين 
امل�صري واملادة )728( من القانون املدين ال�صوري على جواز 

))اأن  ي�سفى التاأمني ب�سرط  اأن يكون احل��ادث املوؤمن منه 

حمقق الوقوع. وال يكون قابال للت�سفية التاأمني على احلياة 

اإذا كانت موؤقتا((. فاحلادث  يعترب حمقق الوقوع  من الناحية 

املختلط  والتاأمني  التاأمني مدى احلياة  املو�صوعية يف كل من 

فقط. ففي التاأمني مدى احلياة يعترب احلادث حمققا، الأن موت 

املوؤمن علية اأمر موؤكد طال به العمر اأم ق�صر. كما اأن احلادث 

املوجب للتعوي�س يف التامني املختلط، يكون وقوعه حمققًا خالل 

فرتة العقد، وهو ح�صول موت املوؤمن عليه خالل هذه الفرتة اأو 

بقائه على قيد احلياة يف تاريخ انق�صاء العقد. فاملوؤمن ملزم 

مبوجب هذا العقد بدفع التعوي�س يف اأقرب االأجلني، موت املوؤمن 

عليه اأم انق�صاء فرتة العقد. اأما يف التاأمني املوؤقت فاإن موت 

اأن وقوعه خالل فرتة  اإال  اأم��رًا موؤكدا،  واإن كان  املوؤمن عليه، 

�صريان العقد اأمر غري موؤكد.   وكذلك احلال بالن�صبة للتاأمني 

حال احلياة، فبقاء املوؤمن عليه على قيد احلياة عند انق�صاء 

فرتة عقد التاأمني هو اأمر ممكن ولكنه غري موؤكد. 

�صبب  تف�صري  التاأمني على احلياة يف  �صراح عقد  وقد اختلف 

من  احلياة  حال  التاأمني  وعقد  املوؤقت  التاأمني  عقد  ا�صتثناء 

الت�صفية. فذهب الدكتور عبد الرزاق ال�سنهوري اإىل القول،  

باأن العقد الذي يكون خا�صعا للتخفي�س اأو الت�صفية النقدية 

يجب اأن يكون منطويا على عن�صر االدخار اإىل جانب عن�صر 

التاأمني. وعن�صر االدخار غري متوفر يف التاأمني املوؤقت والتامني 

احل�صابي  باالحتياطي  االدخ��ار  عن�صر  ويتمثل  احلياة،  حال 

 .)1507 ج2 �ص  م7  التاأمني )الو�سيط  وثيقة  ل�صالح  املتكون 

غري اأننا ال نتفق مع هذا التف�صري، الأن عن�صر االدخار اإن كان 

موجودًا يف التاأمني املختلط، باعتبار اأن املوؤمن له �صيح�صل يف 

حالة بقائه على قيد احلياة االحتياطي املتجمع ل�صاحله،  فاإنه 

غري موجود يف التاأمني مدى احلياة.  الأن املبلغ الذي يح�صل 

اأم من غريهم ال يعترب  اأك��ان من الورثة  عليه امل�صتفيد �صواء 

توفريا بالن�صبة للم�صتفيد، بل هو تعوي�س للنق�س املفرت�س يف 

الدخل اإن كان من الورثة، وهبة اإن كان من غري الورثة. كما اأن 

التامني حال احلياة يت�صمن عن�صر التوفري يف حالة بقاء املوؤمن 

له على قيد احلياة يف تاريخ انق�صاء العقد.  لهذا فاإن االأخذ 

التاأمني مدى  ا�صتثناء عقد  يقت�صي  ال�صنهوري  الدكتور  ب��راأي 

اأن احل��ادث فيه حمقق  احلياة من الت�صفية على الرغم من 

الوقوع، و�صمول التامني حال احلياة على الرغم من اأن احلادث  

فيه واملتمثل بالبقاء على قيد احلياة غري حمقق الوقوع، ويف هذا 

ما يخالف �صراحة الن�س القانوين امل�صار اإليه اآنفًا، وال يتما�صى 

مع التطبيق العملي. 

وقد حاول الدكتور عبد املنعم البدراوي اإيجاد تف�صري ال�صتثناء 

التي يكون فيها احل��ادث حمتمال وغري حمقق  التاأمني  عقود 

الوقوع، من التخفي�س اأو الت�صفية النقدية.  فذهب اإىل القول 

باأن ال�صبب يف اال�صتثناء هو تفادي االإ�صرار باملوؤمن. فلو اأجيز 

تخفي�س العقد اأو ت�صفيته فقد ي�صت�صعر املوؤمن له اإذا �صاءت 

�صحته اأن بقاءه على قيد احلياة حتى حلول اأجل العقد اأ�صبح 

اأمرًا  �صعيف االحتمال، فيعمد عندئٍذ اإىل طلب ت�صفية العقد 

اأو تخفي�س قيمته االأمر الذي ي�صر مب�صلحة املوؤمن )التاأمني 

التف�صري غري  وه��ذا   )239 ���ص  وامل��ق��ارن  امل�سري  القانون  يف 

مقبول اأي�صا، فهو اإذ يبدو �صحيحا ظاهريا بالن�صبة للتاأمني حال 

احلياة، اإال اأنه ال يكون كذلك بالن�صبة للتامني املوؤقت. ف�صال عن 

ذلك، فاإن املوؤمن لن يت�صرر من طلب التخفي�س اأو الت�صفية 

النقدية. الأن ما يح�صل عليه املوؤمن له على احلياة ال يتجاوز ما 

ي�صتحقه فعاًل، وهو االحتياطي احل�صابي املتجمع ل�صاحله. 

اأما الدكتور عبد الودود يحيى،  فقد ذهب اإىل القول باأن �صبب 

اال�صتثناء يرتبط باالحتياطي احل�صابي. فال يوجد احتياطي 

ح�صابي يف التامني املوؤقت والتاأمني حال احلياة )التاأمني على 

التف�صري غري دقيق  اأن هذا  نرى  اأننا  115(. غري  احلياة �ص 

اي�صا الأن االحتياطي احل�صابي مطلوب يف جميع عقود التاأمني 

ذات الق�صط ال�صنوي الثابت. اإذ اأن احتمال اخلطر يف التاأمني 

على احلياة هو احتمال متغري. وملواجهة هذا التغري يف درجة 

ق�صط  مقابلة  يف  االحتمال 

املقدار  ثابت  �صنوي  تاأمني 

طيلة فرتة التاأمني،  يتطلب 

اإج����راء ال��ت��ع��ادل ب��ني درجة 

من  يقابله  وم���ا  االح��ت��م��ال 

ق�صط اخلطر، وكذلك اإجراء 

املقا�صة بني القيمة احلالية 

الل��ت��زام امل��وؤم��ن ل��ه والقيمة 

امل��وؤم��ن يف  احلالية الل��ت��زام 

العقد،  �صنوات  من  �صنة  كل 

الذي  املبلغ  تكوين  اأج��ل  من 

تنفيذ  يف  امل���وؤم���ن  ي�����ص��اع��د 

التزامه. واإذا كان االحتياطي 

احل�صابي �صئياًل جدا يف عقود التاأمني املوؤقت ق�صرية االأجل، اإال 

اأنه يتزايد يف هذه العقود التي متتد لفرتة طويلة ن�صبيا. 

اأما نحن فرنى، اأن م�صاألة التمييز بني عقود التامني على احلياة  

وخ�صوع بع�صها للت�صفية وعدم خ�صوع البع�س االآخر، ال يحكمها 

للتاأمني على احلياة بقدر ما يحكمها اجلانب  الفني  اجلانب 

املحقق  احل��ادث  ذات  العقود  يف  املوؤمن  فمديونية  القانوين. 

الوقوع، تكون مديونية موؤكدة مبقدار مبلغ التامني املتفق عليه. 

فيلتزم املوؤمن بالوفاء بهذا املبلغ يف االأجل املحدد يف العقد. 

ويجوز يف الديون املوؤكدة اأن يت�صالح الطرفان، الدائن )املوؤمن 

له( واملدين )املوؤمن( على تخفي�س مبلغ الدين )مبلغ التاأمني( 

باملقدار املتفق عليه مقابل تنازل املدين )املوؤمن( عن حق له 

بذمة الدائن )ر�صيد االأق�صاط غري امل�صددة(. كما يجوز لهما 

االتفاق على تعجيل الوفاء بالدين املخف�س قبل تاريخ ا�صتحقاقه 

االأ�صلي. ففي هذه احلالة، من حق املدين اأن يخف�س مبلغ الدين 

املخف�س  الذي بذمته اإىل احلد الذي ي�صاوي قيمته احلالية وقت 

الت�صديد، على اأ�صا�س الفائدة اال�صتثمارية املعتمدة من قبله، 

بحيث لو ا�صتثمر املبلغ امل�صدد بالفائدة املذكورة للفرتة املتبقية 

من العقد الأ�صبح بنف�س املقدار االأ�صلي للدين املخف�س. كما 

يجوز لهما اأي�صا اأن يجددا التزامهما با�صتبدال العقد االأ�صلي 

االأق�صاط  مقابل  االأ�صلي  العقد  من  مدة  اأق�صر  جديد  بعقد 

امل�صددة فعاًل، وحتويل مديونية املوؤمن اإىل مديونية غري موؤكدة 

ومعلقة على وفاة املوؤمن له خالل فرتة العقد اجلديد. فمثل 

هذه االتفاقات جائزة قانونا لعدم تعار�صها مع القواعد العامة. 

العقد، وال يرتتب عليها  فيها من منفعة م�صرتكة لطريف  وملا 

اأن مثل هذه االتفاقات ال  بالتوازن املايل بينهما. غري  اإخالل 

اإذا كانت مديونية املوؤمن مديونية غري موؤكدة  اإبرامها  ميكن 

لعدم ثبوت الدين بذمته ب�صكل قطعي، وملا فيها من خ�صارة غري 

متوازنة   للطرفني. ويف هذه احلالة لي�س اأمام املوؤمن، اإذا توقف 

املوؤمن له عن ت�صديد اأق�صاط التاأمني يف االآجال املتفق عليها، يف 

عقد التاأمني املوؤقت وعقد التامني حال احلياة، اإال ان يطلب ف�صخ 

العقد، وفقا لن�س الفقرة الثانية من املادة ) 986( من القانون 

املدين العراقي واملادة )928( من القانون املدين االأردين، وما 

يقابلها يف الت�صريعات العربية االأخرى، ما مل يكن املوؤمن له على 

احلياة قد اأخطر املوؤمن حتريريًا قبل انق�صاء ال�صنة اجلارية 

بتحلله من العقد، فيعترب العقد منق�صيا بانق�صاء هذه الفرتة. 
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ولذلك فاإن الكثري من الدول املتقدمة يف �صناعة التاأمني كالواليات املتحدة االأمريكية، 

كندا وغريها ت�صتخدم ما يعرف براأ�صمال املخاطر اأو حتديد هام�س الي�صر املايل تبعًا 

لدرجة اخلطر Risk-Based Capital-RBC ويتحدد هام�س الي�صر املايل يف هذه 

احلالة يف �صوء اخطار االأ�صول، معدل الفائدة، االئتمان، واأخطار اأخرى ترتبط بطبيعة 

الن�صاط الذي متار�صه �صركة التاأمني.

ويالحظ اأن النظام املطبق يف االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة االأمريكية واخلا�س 

االأخطار  حجم  ظل  يف  التاأمني  ل�صركة  املايل  الي�صر  وهام�س  املالية  املالءة  بتحديد 

االأخطار  املال يف �صوء حجم  براأ�س  يعرف  ما  ال�صركة )RBC(، وهو  بهذه  املرتبطة 

تطبيقه  يف  ال�صعوبات  اأهم  من   Risk-Based Capital ال�صركة  تتحملها  التي 

اأهمية  اإىل  باالإ�صافة  واملعلومات  البيانات  من  كبري  حلجم  االأ�صا�صية  احلاجة  هي 

ال�صديد من هذه  النق�س  يعاين من  امل�صري  )ال�صوق  متميزة  اكتوارية  توافر خربات 

العمليات  الإعداد  متطورة  اإدارية  ونظم  اآيل  حا�صب  نظم  اإىل  باالإ�صافة  اخلربات(، 

احل�صابية وحتديثها دورًيا والتي ترتبط بهذا النظام.

خاللها  التدخل  يتم  خمتلفة  م�صتويات  وجود  على  للنظام  احلايل  التطبيق  ويعتمد 

لتدعيم هام�س الي�صر املايل تبداأ باحلد االأدنى املطلوب كراأ�صمال وكهام�س ي�صر مايل 

انخف�س  اإذا  التاأمينية  اخلدمات  تقدمي  يف  اال�صتمرار  يف  لل�صركة  ال�صماح  عدم  مع 

هام�س الي�صر املايل عن حد معني، بل يجب ان حتقق ال�صركة م�صتوى اأعلى من امل�صتوى 

املحدد، ويالحظ اأنه يف جمال القاعدة الراأ�صمالية والتي متثل احلد االأدنى لراأ�س املال، 

وعالقتها االرتباطية بهام�س الي�صر فاإنه ميكن اال�صرت�صاد عند تتبع حركة هذه القاعدة 

باملوؤ�صرات الفنية االآتية: 

اأ. معدل راأ�س املال اإىل االأق�صاط:

اإعادة  خ�صم  )بعد  الفنية  املخ�ص�صات  �صايف  اأ�صا�س  على  املعدل  هذا  يح�صب 

املخ�ص�صات  �صمن  تدخل  مل  ولكنها  حدثت  )اأخطار   IBNR مت�صمنًا  التاأمني( 

اإىل  املال  لراأ�س  كن�صبة  ويحدد   )Incurred But Not Reported املكونة 

املخ�ص�صات الفنية داخل �صركة التاأمني.

ب. هام�س الي�صر املايل:

يحدد على اأ�صا�س القيمة االأكرب مما حدد بن�س القانون كحد اأدنى له اأو ن�صبة حمددة 

من �صايف االأق�صاط او ن�صبة حمددة من �صايف التعوي�صات التحميلية )ن�صبة اعادة 

التاأمني يجب اال تزيد عن50%(. علما باأن معدل تغطية هام�س الي�صر املايل يحدد 

على اأ�صا�س هام�س الي�صر املايل املتاح حاليًا اإىل الهام�س املطلوب وفقا للقانون.

ولذلك فاإنه عندما تنمو ال�صركة واأق�صاطها مل�صتوى معني يف حني يظل راأ�صمالها اال�صمي 

الوثائق.  حملة  حقوق  حلماية  كاف  اأمان  هام�س  ميثل  ال  ذلك  فاإن  هو  كما  امل�صدر 

البع�س  من  اأخطر  تكون  للتاأمني  معينة  باأن�صطة  املرتبطة  الوثائق  بع�س  اأن  ويالحظ 

املرتفعة اخلطر يكون  االأن�صطة  اكتتابها يف مثل هذه  ال�صركة عند  فاإن  االآخر. ولذلك 

االكتتاب  وما قد يرتتب على عمليات  املايل  الي�صر  الزمًا عليها مراعاة موقف هام�س 

اجلديدة من �صرورة اإ�صافة راأ�صمال جديد.

ويقرتح خالل فرتة 2008/2007 اأن يتم اتخاذ اإجراءات ب�صاأن بع�ض اجلوانب واملواد 

اأ�صا�س  على  املوؤ�ص�صة  الرقابة  لنظم  مبدئي  تطبيق  الإتاحة  �صاأنها  من  والتي  القانونية 

م�صتوى اخلطر الذي تواجهه كل �صركة من خالل:

رفع احلد االأدنى لراأ�صمال �صركة التاأمني اإىل 100مليون جنيه ي�صدد 50% منها مبا�صرة 

عند التاأ�صي�س وي�صتكمل الباقي خالل فرتة ال�صنوات الثالث التالية يف �صوء خطة العمل 

املقدمة من املوؤ�ص�صني لهذا الكيان اجلديد.

حتديد بنود ت�صريعية للعالقة بني م�صتوى راأ�س املال االأ�صا�صي واملتغري وهام�س الي�صر املايل 

وحدود االأخطار )معربًا عنها باالأن�صطة اأو عمليات االكتتاب وم�صتويات اخلطر يف كل منها(.

ان تتم عمليات الفح�س تبعا لدرجة اخلطورة Risk-Based Supervision وتتم 

عن طريق قيام الهيئة امل�صرية للرقابة على التاأمني بتحديد وت�صميم م�صتويات للتدخل 

الرقابي طبقًا مل�صتوى اخلطورة اخلا�س بن�صاط ال�صركة.

املايل  الي�صر  هام�س  ب�صاأن  القائم  النظام  من  كل  بني  املقارنة  اأوجه  تو�صيح  وميكن 

باالرتباط مع درجة املخاطرة ويتبني من املقارنة ما يلي: 

Index- طبقا لطريقة ح�صاب وحتديد مقدار هام�س الي�صر املايل با�صتخدام ا�صلوب

Based فاإن هذا الهام�س يظل م�صتواه م�صتقرًا رغم اأنه عمليًا اإذا ما مت اإعادة ح�صابه 
يف �صوء حجم املخاطرة Risk-Based Capital �صوف يتغري من م�صتوى الآخر.

ال�صركات  لكل   Index-Base الي�صر املايل ب�صكل موحد طبقا لطريقة  يحدد هام�س 

يف حني ان طريقة )RBC( تكون اأكرث ح�صا�صية للخطر واأكرث مرونة يف التفاعل معه 

ت�صميم  ميكن  فاإنه   )RBC( طريقة  ظل  يف  التاأمني.  �صركة  داخل  املتغريات  وباقي 

نظام لالإنذار املبكر .

 Risk-Based Capital خام�صًا: هام�س الي�صر املايل حم�صوبا بطريقة

اأ.د. حممد حممود يو�سف

نائب رئي�س جامعة القاهرة

ل�سوؤون التعليم والطالب

درا�سة من جزئني - اجلزء الثاين

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

الإندماج

والإ�ستحواذ يف قطاع التاأمني*
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لذلك فطريقة RBC اكرث ح�صا�صية للخطر واأكرث ديناميكية يف التعامل مع املتغريات، حيث 

يتم ت�صميم م�صتويات للتدخل الرقابي )Control Levels( وتتحدد باالعتماد على احلد 

االأدنى ملتطلبات را�س املال وهام�س الي�صر املايل، وحيث تعمل كنظام تنبيه مبكر.

ويالحظ ان االنتقاد املوجه اإىل طريقة هام�س الي�صر املايل بات ال ياأخذ يف ح�صاباته 

معه  ي�صعب  مما  دقيق،  مو�صوعي  ب�صكل  التاأمني  �صركة  لها  تتعر�س  التي  االأخطار 

اكت�صاف الفروق الفردية بني �صركات التاأمني، فمن املعروف ان �صركة التاأمني تتعر�س 

الأخطار متعددة خالل ما تتحمله من اأخطار حمولة لها من افراد وجماعات وممتلكات، 

مما يتطلب معه اإعادة حتقيق التوازن بني القاعدة الراأ�صمالية وم�صتوى االأخطار التي 

تتعر�س لها ال�صركة ككل.

االأخطار  �صوء  يف  توؤ�ص�س  التي  التاأمني  ل�صركة  الراأ�صمالية  القاعدة  اأن  ويالحظ 

اأي�صًا  بل  واملمتلكات  االأفراد  قبل  من  ال�صركة  اإىل  تنقل  التي  االأخطار  فقط  لي�صت 

املقابل  املال  راأ�س  قاعدة  وهي  ال�صوق  داخل  ال�صركة  لها  تتعر�س  التي  االأخطار  تلك 

للخطر )RBC( والتي تعمل على تقدير هام�س الي�صر املايل باأ�صلوب وقيمة تختلف 

 1981 ل�صنة  ال�صوق امل�صري يف �صوء قانون رقم10  القائم املطبق االآن يف  الواقع  عن 

والئحته التنفيذية. وميكن ا�صتقراء نتائج اإحدى الدرا�صات التي متت بالهيئة امل�صرية 

 للرقابة على التاأمني حول هذا املوقف لفرع تاأمينات احلياة خالل عامي 2004/2003 .

اأ�صماء  املوؤلف  )لدى  التحليل  مو�صوعية  على  للحفاظ  ال�صركة  ا�صم  بدل  رموز  ا�صتخدام  مت 

ال�صركات بالكامل( 

ويالحظ من اجلدول ال�صابق جمموعة من احلقائق اأهمها ما يلي :

بالن�صبة  م�صتمر  تزايد  يف  كان  املايل  الي�صر  هام�س  اإىل  اخلطر  املال  را�س 

عقد  ا�صتبعاد  )بعد  عامة  اإحداها  �صركات  ثالث  با�صتثناء  ال�صركات  جلميع 

)ه�،و(.  اخلا�صة  ال�صركات  من  و�صركتني  )ج(  �صركة  كبري  بعجز   جماعي 

ال�صركات التي بها ن�صبة را�س املال اخلطر اإىل هام�س الي�صر املايل تزيد عن %100 

يالحظ اأنها انخف�صت يف حاالت �صركة )اأ(، )ب(، )ج( يف عام 2004 عن امل�صتوى 

و�صركة)ي(  )م(  ل�صركة  بالن�صبة  العك�س  حدث  وقد   ،1991 عام  �صائدًا  كان  الذي 

التي  االأخطار  حجم  مع  لل�صركة  املتاح  املال  راأ�س  حجم  تنا�صب  عدم  ب�صبب  وذلك 

تواجهها تلك ال�صركة.

ويف حالة جتاوز ن�صبة راأ�س املال اخلطر اإىل هام�س الي�صر املايل عن100% فاإن معنى 

ذلك اأن القيمة املطلوبة كراأ�صمال اخلطر لهذه ال�صركات تكون اأكرب من القيمة املطلوبة 

وفقًا ل�صيا�صة هام�س الي�صر املايل، وهذا يف حد ذاته �صمان اأكرب لقوة ال�صركة ومركزها 

املايل مما يدعو اإىل اأهمية ا�صتخدام ا�صلوب )RBC( عن هام�س الي�صر املايل داخل 

القطاع امل�صري للتاأمني.

جدول رقم )1/6(

هام�س الي�صر املايل وراأ�س املال اخلطر خالل عام 2004/2003

مقارنة باملوقف عام 1991 )اأو بتاريخ بداية الن�صاط بال�صركة(

ال�صركةم

ل  �صما اأ ر

اخل���ط���ر

راأ�������س امل���ال 

اخل��������ط��������ر 

االحتياطي%

ه���ام�������س 

ال���ي�������ص���ر 

امل����������ايل

ه������ام�������������س 

املايل  الي�صر 

االحتياطي%

اخلطر  امل����ال  راأ������س 

هام�س الي�صر املايل%

20041991

244.8%21.9%1585376.31300655.2)اأ(1

305.2%177.7%17785813.21000746.86)ب(2

239.3%93.9%405424.3431924.61)ج(3

71.5%155.9%195409.0125355.8)د(4

75.2%67.4%5223.277204.75)ه�(5

76.3%67.7%3.964.045725.86)و(6

420.8%6267178.91490918.8)م(7
 %113.9

)عام 98(

276.1%249942390538.2)ي(8
 %173.8

)عام 2000(

ا�صتخدمت البيانات ال�صادرة عن الهيئة امل�صرية للرقابة على التاأمني يف �صوء معدل فني للفائدة 4.25% للتاأمينات 

.A49، A24-29 النوعية و8% للتاأمينات اجلماعية وجداول احلياة االجنليزية

* ورقة عمل قدمت يف ملتقى الكويت للتاأمني للفرتة 28-29 اأيار 2008
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ا�صرتاتيجية منو املخ�طر الب�صيطة واآف�ق تطور الت�أمني ال�صغري

اإن ظهور التاأمني ال�صغري يف العامل مل يكن بفعل رجال التاأمني بل نتج عن ثورة القر�س 

ال�صغري واملالية ال�صغرية ب�صفة عامة.

واإن هذا احلدث الهام يف اأنظمة تغطية املخاطر ي�صتحق اهتمام خا�س من طرف اأنظمة 

التاأمني التقليدية التي مل ت�صت�صرف هذا التحول.

ورغم تنوع االأ�صواق العاملية للتاأمني فاإنه من امللفت لالنتباه اأن البلدان النامية مل توظف 

كفاءاتها يف تطوير هذه الفكرة الب�صيطة املتمثلة يف التاأمني ال�صغري.

لتطور  الب�صيطة  النظرة  يتجاوز  معمقًا  حتلياًل  منا  ي�صتدعي  املو�صوع  هذا  فاإن  لذلك 

التاأمني ال�صغري.

وقد ت�صاءلنا منذ مدة طويلة عن ظاهرة عدم قدرة اأ�صواق التاأمني يف البلدان النامية ويف 

العامل العربي باخل�صو�س على تطوير تغطية املخاطر املرتبطة باالأفراد بكافة اأمناطها.

وانه ملن املفيد التاأكيد على بروز هذه الظاهرة بالتوازي مع تطور التاأمني ال�صغري.

وانطالقًا من ت�صخي�س تطور اأ�صواق التاأمني، البد اأن نت�صاءل عن ظهور التاأمني ال�صغري 

وحماولة تقييم تاأثريه على م�صتقبل تلك االأ�صواق.

 واعتمادًا على هذه العنا�صر الثالثة فاإنه من املفيد التفكري يف اخلطوط الكربى للعمل 

من اأجل تنمية اأ�صواق التاأمني يف منطقة العامل العربي.

ت�ضخي�ص الو�ضع احلايل

اإن النظرة العامة ال�صائدة منذ مدة يف اأ�صواق التاأمني هي االرتباط الوثيق بني الدخل 

الفردي  الدخل  توفر  يحّتمها  التاأمني  اإىل  االإلتجاء  فكرة  اأن  ذلك  والتاأمني،  الفردي 

اإىل  بها   واأدت  التاأمني  �صركات  ت�صرف  على  �صيطرت  قد  الكافية  ال�صرائية  والطاقة 

ا�صتنتاج ب�صيط يتمثل يف غياب »ثقافة التاأمني« لدى االأفراد.

وهكذا فاإن حاجزي الدخل وثقافة التاأمني قد اأديا اإىل غياب اأي اإرادة لتطوير اأ�صواق 

التاأمني ال�صغري.

التاأمني  اأ�صواق  ن�صج  مفهوم  اإىل  الرجوع  ال�صروري  من  فاإنه  العقبة،  هذه  ولتجاوز 

لتحديد التوجه ال�صحيح يف جمال املخاطر الب�صيطة.

ومن بني املقايي�س التي ميكن اعتمادها لتقييم ن�صج �صوق التاأمني هو تنوع ن�صب خماطر 

ال�صركات وخماطر االأفراد مبا فيها التاأمني على احلياة الذي ي�صل    اإىل 20/80% يف 

االأ�صواق املتطورة.

ورغم غياب االإح�صائيات املف�صلة عن هذه الن�صب يف بلدان العامل العربي، فاإن ن�صبة 

التاأمني لالأفراد مبا فيها التاأمني على ال�صيارات ال تتجاوز 50 % يف اأف�صل احلاالت.

مبجموع  مقارنة  احلياة  على  التاأمني  اأق�صاط  ن�صبة  يف  يتمثل  فاإنه  الثاين  املقيا�س  اأما 

االأق�صاط االأخرى التي ت�صل اإىل معدل عاملي يف حدود 59% يف حني اأنها ال تتجاوز %40 

يف بلداننا، وقد ترتاوح بني 5 و20% فقط.  

ولكن يتعني اعتبار اأنظمة جرايات التقاعد التي توؤثر ب�صفة مبا�صرة على حجم اأق�صاط 

التامني على احلياة )مثال الهند( عند حتديد تلك االأرقام اجلملية التي ذكرها اآنفًا، 

ذلك اأن جزءًا من تلك االأق�صاط تدفع من طرف ال�صركات.

واعتمادًا على تلك االإح�صائيات اجلملية واملقت�صية فاإنه يتعني طرح عدد من  الت�صاوؤالت 

تتعلق بالعر�س والطلب يف جمال التاأمني.

مفهوم  تو�صيح  ينبغي  ال�صغري،  للتاأمني  احلايل  الو�صع  ت�صخي�س  التدقيق يف  ومبزيد 

املخاطر الب�صيطة التي ت�صمل:

املخاطر املتعلقة باأمالك االأ�صر واالأفراد. »»
املخاطر املتعلقة بال�صحة وحوادث االأ�صخا�س. »»

التاأمني الفردي على احلياة. »»
التاأمني من اأجل احليطة اأو االإدخار. »»

اإن التذكري باأهم املخاطر الب�صيطة ميكننا من تو�صيح �صروط تطوير العر�س والطلب 

على ذلك املنتوج من طرف �صركات التاأمني.

ذلك اأن نوعية العر�س على م�صتوى املنتوج واخلدمات هي التي توؤثر يف الطلب ولي�س العك�س.

واإن نوعية العر�س هي من م�صوؤولية �صركات التاأمني التي مل تتمكن من طرح عرو�صها 

مثل  املختلفة  املخاطر  تغطية  اأجل  من  لالأفراد  الدخل  م�صتويات  ح�صب  االأ�صواق  على 

التاأمني على ال�صرر على املمتلكات )التاأمني املتعدد املخاطر املرتبط مبحالت ال�صكنى 

وحمالت االأن�صطة االإقت�صادية(.

بدخل  ربطها  و�صرورة  جمتمعاتنا  من  الثالثة  للم�صتويات  العر�س  مالئمة  غياب  واأن 

من  كبري  جزء  اكت�صاح  على  التاأمني  �صركات  قدرة  من  حد  قد  ومبمتلكاتهم  االأفراد 

ال�صوق الهامة لالأفراد ولالأ�صر.

وهكذا فاإن عرو�س التاأمني كانت موجهة اأ�صا�صا اإىل االأثرياء من االأفراد واالأ�صر.

كما اأن عزوف م�صالك التوزيع اخلا�صة عن التاأمني ال�صغري الأ�صباب تتعلق باملردودية 

عن تاأمني املخاطر ال�صغرية ل�صعوبة حت�صيلها وارتفاع كلفتها قد �صاعد على تفاقم 

تلك الظاهرة.

وباالإ�صافة اإىل تلك العوامل، فاإن الظروف العامة للطلب مل ت�صجع �صركات التاأمني على 

حت�صني عرو�صها وميثل التاأمني على ال�صيارات اأبرز مثال لذلك.

وكل هذه العوامل اأدت اإىل غياب الطلب على التاأمني نتيجة عدم تطوير اأ�صاليب عمل 

�صركات التاأمني.

ويف ختام هذا الت�صخي�س حول �صعف املخاطر الب�صيطة، فاإنه يجدر بنا ر�صد التطورات 

والتاأمني  ناحية  من  البنكي  التاأمني  ظاهرة  بروز  يف  املتمثلة  التاأمني  لقطاع  احلديثة 

ال�صغري من ناحية اأخرى.

كل  ت�صعى  واملمتلكات  الدخل  يف  معينة  م�صتويات  اإىل  موجه  البنكي  التاأمني  اأن  ذلك 

البنوك يف العامل اإىل ا�صتقطابها يف جمال التغطية على املخاطر.

اأما التاأمني ال�صغري فاإنه ي�صتهوي الهياكل واملوؤ�ص�صات العاملة يف جمال املالية ال�صغرية.

ال�سـغـري* التاأميــن 
درا�سة من جزئني - اجلزء االأول

فريد بنبوزيد

رئي�س �سركة  BEST RE �سابقا

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 
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فاإن  ال�صغري  التاأمني  جمال  يف  احلديثة  املتغريات  حول  الت�صخي�س  هذا  وخال�صة 

م�صاغلنا يف هذا امليدان ميكن التعبري عنها مبفهوم »البقرة وال�صقة«.

ونتخل�س فيما يلي اإىل احلديث عن ظهور التاأمني ال�صغري ودوره املرتقب يف امل�صتقبل القريب.

ظهور الت�أمني ال�صغري

اإن بروز مفهوم التاأمني ال�صغري وانت�صاره على نطاق وا�صع يف العامل مل يكن وليد تطور 

لظهور  طبيعية  نتيجة  كان  بل  اآنفا  ذلك  ذكرنا  مثلما  التاأمني  موؤ�ص�صات  عمل  اأ�صاليب 

مفهوم القرو�س ال�صغرية يف مكافحة ظاهرة الفقر.

وجند يف كتاب » YNUS « بعنوان »نحو عامل بدون فقر« اإقرار باأن املالية ال�صغرية 

ال ميكن اأن تنمو وتتطور بدون اإ�صنادها من طرف نظام للتاأمني.

املخاطر  وكذلك  املمتلكات  على  املخاطر  ت�صمل  اأنها  املقاربة  هذه  خا�صيات  من  واإن 

املرتبطة باالأفراد.

كما اأن الفكرة االأ�صا�صية لتلك املقاربة تتمثل يف اأن ممتلكات الفقراء على حمدوديتها 

ميكن التاأمني عليها من املخاطر املختلفة واأن الت�صرف يف تلك املخاطر يتم مبقايي�س 

تختلف عن مقايي�س التاأمني التقليدي.

وقد اأوىل اأهم املتدخلني يف �صوق التاأمني عناية خا�صة للتاأمني ال�صغري اعتبارًا للعدد 

الهائل من املوؤمنني الذين ميكن ا�صتقطابهم.

 MUNICH اأو   AIG d’ALLIAZ توجه  من  امل�صتمدة  االأمثلة  عدد  واأن 

تلك  اأهمية  على  وا�صح  دليل   d’AVIVA
ال�صوق.

هذا واأن ظهور التاأمني ال�صغري يف قطاع التاأمني 

قد اأكد على اأمرين هامني:

التاأمني  منتوج  عرو�س  ربط  	«�صرورة 

بالدخل املتوفر.

متثل  النامية  البلدان  يف  الفقراء  	«كتلة 

�صوقا خ�صو�صية ملنتوج التاأمني.

يف  التقليدية  املقاربات  مراجعة  فاإن  لذلك 

التاأمني تفتح اآفاقا وا�صعة لهذا القطاع، كما اأن 

حجة  عن  التخلي  اإىل  مدعوة  التاأمني  �صركات 

تطوير  دون  حالت  التي  التاأمني«  »ثقافة  غياب 

التاأمني ال�صغري.

ومثلما فتحت املالية ال�صغرية اأبواب عامل املال 

املمتلكات  فاإن  املحدود  الدخل  ذوي  لالأفراد 

بحجمها املتوا�صع حتتاج اإىل التاأمني ال�صغري.

من  للتغطية  حقيقي  طلب  اليوم  نواجه  فنحن 

خماطر الرتدي اإىل عتبة الفقر ي�صتدعي تقدمي 

لالإ�صتجابة  باملرونة  تت�صف  للتاأمني  عرو�س 

للطلبات املتنوعة يف هذا املجال.

اأن يقلب  �صاأنه  التاأمني ال�صغري من  واأن تعميم 

باأ�صواق  املتعلقة  املعطيات  عقب  على  راأ�صا 

التاأمني.

جناحات  حقق  واإن  ال�صغري  التاأمني  واأن  هذا 

الكثافة  ذات  البلدان  يف  باخل�صو�س  كبرية 

واأندون�صيا، فان  وباك�صتان  الهند  ال�صكانية مثل 

يف  يتطور  اأن  ميكن  التاأمني  من  النمط  هذا 

البلدان ذات العدد املحدود من ال�صكان.

التاأمني  منتوج  حمتوى  حتديد  دون  ويتطور  ينمو  اأن  الميكن  ال�صغري  التاأمني  اأن  غري 

املعرو�س والت�صرف الر�صيد يف كلفة التوزيع.

للمخاطر  الت�صيري اجلماعي  ي�صمن ح�صن  ال�صغرية  للقرو�س  التعاوين  النمط  اأن  كما 

.)IFFCO باالإ�صافة اإىل ا�صتعمال الو�صائل االإعالمية احلديثة )مثال

وخال�صة القول فاإن التاأمني ال�صغري يقدم لرجال التاأمني يف البلدان ال�صاعدة والبلدان 

النامية در�صا حقيقيا يف ح�صن الت�صرف واالإدارة.

يف  التاأمني  الأ�صواق  طاقة  من  التطور  هذا  يقدم  اأن  ميكن  ماذا  هو  املطروح  وال�صوؤال 

البلدان ال�صاعدة والبلدان النامية.

ويف اخلتام نذكر ما ورد بجريدة »وال �صرتيت جورنال« بتاريخ 12-2-2007 الذي يبني 

الطريق التي ميكن اأن ت�صلكها موؤ�ص�صات التاأمني يف الدول النامية.

 

 « JIHALAWAR, India – Last year , global insurance giant
 American International Group Inc. Opened a garage-size
 office in this dusty town of about 50,000. Coming up soon
here: a policy that insures a cow for a $ 10 annual premium.
 Seeking potential sources of future growth, AIG and its
 international rivals are racing to sell insurance in the developing
 world, from sprawling markets like India to smaller ones like

 Romania and Nicaragua. In remote areas,
 insurers must teach the concept of

 insurance to populations who
have never bought any ».

اجلزء الثاين يف العدد القادم

* ورقة عمل قدمت يف ندوة »التاأمني يف االإعالم« من اأجل معرفة تاأمينية وحتقيق وعي تاأميني متطور  والتي اأقيمت يف دم�سق - �سوريا  2 ت�سرين الثاين / نوفمرب 2008
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يعترب االحتيال البحري ظاهرة قدمية يف ن�صوئها فقد عرفت 

عمدًا  ال�صفن  بع�ض  اغراق  فيها  مت  حاالت  البحرية  التجارة 

بعد اأن اأفرغت حمولتها �صرًا ومتت �صرقتها، اإال اأن مثل هذه 

الظواهر كانت حمدودة النطاق.

ا�صبحت  بحيث  حركتها  وتزايد  البحرية  التجارة  تطور  ومع 

ت�صكل حوايل ثالثة اأرباع التجارة العاملية فقد ت�صابكت عالقات 

الدول وتعددت م�صاحلها التجارية مما اأدى اىل بروز ظاهرة 

االحتيال البحري يف التجارة الدولية.

وان ما يقلق حقًا هو اأن تقارير اخلرباء ت�صري اأن هذه الظاهرة 

يف ازدياد م�صتمر وخا�صة يف الدول النامية، وب�صبب الطبيعة 

الدولية لهذه الظاهرة حيث اأن التخطيط لها وتنفيذها وامتداد 

دور  برز  فقد  عديدة  دول  لي�صمل  ميتد  فيها  واحلكم  اآثارها 

املنظمات الدولية كو�صائل فعالة ملحاربة هذه الظاهرة كمنظمة 

االنكتاد )UNCTAD( باإعتبارها اإحدى املنظمات التابعة 

دول  وتطوير  وتوجيه  حماية  دور  تبنت  والتي  املتحدة  لالأمم 

العامل الثالث يف جمال التجارة والتنمية. كما حظيت ظاهرة 

الوكالة  وهي   )IMCO( االأمكو  باإهتمام  البحري  االحتيال 

عمل  بت�صكيل فرق  الوكالة  هذه  قامت  حيث  البحرية الدولية 

لدرا�صة  البحري  النقل  بعملية  العالقة  ذات  اجلهات  ت�صم 

الالزمة ب�صاأنها  التو�صيات  وتقدمي  االحتيال البحري  ظاهرة 

كما قدمت هذه الوكالة الدعم الكبري للمكتب البحري الدويل 

ظاهرة  ملحاربة  كاأداة  الدولية  التجارة  غرفة  اأن�صاأته  الذي 

االحتيال البحري.

القائمة  البحرية  التجارة  يف  العالقات  طبيعة  �صاعدت  وقد 

على اأ�صا�ض تعدد اجلهات ذات العالقة واعتماد الثقة املطلقة 

يف التعامل بني هذه اجلهات اإىل ظهور �صور متعددة لالحتيال 

البحري، وقد كان انحراف ال�صفينة عن خط �صريها املعتاد يف 

الرحلة البحرية من ال�صور البارزة لعملية االحتيال البحري.

فبعد اأن تتم عملية �صحن  الب�صاعة على ال�صفينة ويف حالة عدم 

وجود اأية موانع حتول دون رحيلها عليها اأن ترحل فورًا، بعد 

اأن مت حتديد بداية الرحلة ونهايتها حيث ين�ض يف عقود نقل 

ال�صفن وكذلك �صندات ال�صحن اأن ال�صفينة �صوف تغادر امليناء 

يف وقت معني لتتجه باحلمولة اإىل ميناء معني يتم تفريغها، 

اإال اأن احلمولة يف بع�ض االحيان قد ت�صل اإىل امليناء املق�صود 

بوقت متاأخر اأو يتم �صرقتها كليًا اأو جزئيًا لعوامل عديدة منها 

انحراف ال�صفينة عن خط �صريها املعتاد وبالتايل فاإن ذلك 

االنحراف ي�صكل خرقًا لعقد النقل اأن الطريق الذي يجب اأن 

تتبعه ال�صفينة هو الطريق املعقول واملتعارف عليه الذي ت�صلكه 

 )LINER( ال�صفن التي ت�صري يف اخلطوط املالحية املنتظمة

اأو ال�صفن االأخرى التي ت�صتاأجر لنقل ب�صاعة مماثلة من واإىل 

نف�س االماكن والغالب اأن يكون الطريق املعتاد هو اأق�صر الطرق 

جغرافيا بني ميناء املغادرة وميناء الو�صول، اإال اأن هذا ال يعني 

فقد  الطريق االق�صر جغرافيًا،  املعتاد هو  الطريق  اأن  دائمًا 

يكون االأطول جغرافيا اإال اأنه الطريق املعتاد. لذلك يحق للناقل 

اأن يثبت بكل الو�صائل باأن الطريق الذي �صلكه اأثناء الرحلة هو 

الطريق املعتاد رغم اأنه مل يكن هو الطريق االق�صر جغرافيا، 

على اأن ال يتعار�ض ذلك مع ما هو  من�صو�س عليه يف عقد النقل 

اأو �صند ال�صحن البحري اللذين يحددان م�صبقًا الطريق الذي 

ت�صلكه ال�صفينة يف رحلتها واملوانئ التي تتوقف فيها اأثناء الرحلة 

الأنه يف حالة االتفاق على طريق معني ت�صلكه ال�صفينة يف رحلتها 

يجب احرتام هذا االتفاق باإتباع الطريق املتفق عليه �صواء كان 

الطريق املعتاد اأم مل يكن كذلك.

اإن ما يعترب طريقًا معتادًا بالن�صبة لنوع معني من ال�صفن ولنوع 

معني من الب�صائع يف زمن معني، قد ال يعترب كذلك يف زمن 

اآخر ب�صبب ظهور متغريات جديدة، وقد حدد بع�ض الباحثني 

نقاطا معينة ميكن على �صوئها معرفة ما اإذا كان الطريق الذي 

�صلكته ال�صفينة هو الطريق املعتاد اأم ال وهي:

هل اأن الطريق الذي �صلكته ال�صفينة هو نف�س الطريق- 1 

مالحية  خطوط  يف  ت�صري  التي  ال�صفن  ت�صلكه  الذي 

منتظمة ؟

املعلن- 2  الطريق  نف�س  هو  �صلكته  الذي  الطريق  اأن  هل 

كطريق للرحلة قبل البدء بها؟

هل اأن الطريق الذي �صلكته ال�صفينة هو نف�س الطريق- 3 

املحدد يف الوثيقة امل�صلمة لل�صاحن قبل عملية ال�صحن 

والتي تت�صمن كافة تفا�صيل عملية النقل؟

هل اأن الطريق الذي �صلكته ال�صفينة يف رحلتها هو نف�س- 4 

الطريق املحدد يف �صند ال�صحن؟

واإذا كان هناك طريقان جرت العادة اأن ت�صلك ال�صفن اإحداهما 

يف رحلتها فللربان احلق يف اأن يختار اأي منهما وعليه اأن يكمل 

الطريق التي �صلكها اإذا مل يوجد هناك مانع يحول دون ذلك، 

يلتزم  اأن  فعليه  معينًا  طريقًا  ي�صلك  اأن  م�صبقًا  اتفق  اإذا  اأما 

بذلك. فعلى �صوء كل ما تقدم ميكن اأن نعرف انحراف ال�صفينة 

باأنه تغيري مق�صود خلط ال�صري املعتاد لل�صفينة اأثناء الرحلة 

البحرية.

اإال اأن هناك حاالت ا�صتثنائية يجوز فيها انحراف ال�صفينة وهي 

ما ت�صمى بحاالت االنحراف امل�صروعة وهي:

اأواًل :وجود ن�س يف عقود النقل اأو �صند ال�صحن ت�صمح لربان 

ال�صفينة االنحراف عن الطريق املعتاد يف حاالت حمددة 

دون اأن يعترب قد اأخل بعقد النقل ت�صمى بحرية االنحراف 

االنحراف  �صروط  اأو   ،)LIBERTY CLAUSES(

)DEVIATION CLAUSES( ومثال ذلك:

ينحرف  باأن  للربان  احلق  يعطي  الذي  ال�صرط  1 -

 Liberty( بال�صفينة اإىل اأي ميناء اللتقاط ب�صاعة

to call at any port(، ان مثل هذا ال�صرط يف 
الواقع ي�صمح للربان ب�صكل �صيق االنحراف فقط 

اإىل املوانئ املوجودة على الطريق  املعتاد والتي كان 

من املفرو�س اأن ال تتوقف فيها ال�صفينة لوال وجود 

هذا ال�صرط. كما اأن على الربان ان ال ميكث يف هذه 

الالزم اللتقاط  بالقدر  املوانئ لفرتة طويلة وامنا 

الب�صاعة فقط.

والر�صو  االنحراف  للربان  يجيز  الذي  ال�صرط  2 -

 Liberty to call at( متو�صط  ميناء  يف 

intermediate port( ان يختار مثل هذا امليناء 
يجب ان يتحدد على �صوء �صوابط معينة تت�صمن 

امل�صحونة  الب�صاعة  وحجم  التجارية  امل�صتلزمات 

على ظهر ال�صفينة وما اذا كان العرف قد جرى على 

اتخاذ مثل هذا امليناء كميناء متو�صط.

حالة  يف  االنحراف  للربان  يجيز  الذي  ال�صرط  3 -

تعر�س ال�صفينة اأو احتمال ملخاطر معينة اأو لبع�س 

درا�شات وموا�شيع تاأمينية 

عزمي عوين داود 

مدير دائرة البحري

�سركة الربكــة للتكــافـل 

اجلزء الثاين

الحتيـال البحري 

Maritime Fraud
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ال�صفينة  الطارئة يجيز لربان  ال�صرورية  احلاالت 

لتاليف خماطر  املعتاد  ال�صري  االنحراف عن خط 

معينة، كما لو اندلعت حرب بني دولتني اأو اكرث اأو 

ح�صلت ا�صطرابات معينة جتعل ا�صتمرار ال�صفينة 

يف خط �صريها املعتاد يعر�صها للخطر.

لل�صفينة  يجيز  �صرط  ادراج  ان  الباحثني  بع�س  يرى 

االنحراف يف حاالت معينة ينقل عبء اثبات ما اإذا كان 

االنحراف معقواًل و�صروريًا من الناقل ويلقيه على �صاحب 

الب�صاعة فعلى �صاحب الب�صاعة اأن يثبت:

ال�صفينة  �صري  خط  يف  انحراف  عملية  أ- ح�صول 

املعتاد.

ب- ان هذا االنحراف غري معقول وغري �صروري.

ج- ان ال�صرر احلا�صل كان نتيجة لهذا االنحراف.

يف الواقع، ان هذا لي�س باالأمر ال�صهل على �صاحب الب�صاعة 

�صيما وانه بعيد عما يح�صل اثناء الرحلة البحرية عك�س 

ربان ال�صفينة الذي ميثل الناقل فهو يف معاي�صة دائمة مع 

كافة حوادث الرحلة البحرية، لذا فاإن عبء االثبات ينقل 

ويو�صع على عاتق ال�صاحن الذي عليه اأن يثبت ان االنحراف 

غري معقول وغري �صروري وانه ي�صكل خرقًا لعقد النقل 

البحري املربم بني الناقل وال�صاحن، وان ال�صرر احلا�صل 

هو نتيجة هذا االنحراف.

ث�اني�ًا: وجود ن�ض يف القانون يجيز االنحراف:

لقد ت�صمنت املعاهدات الدولية اخلا�صة ب�صندات ال�صحن 

ن�صًا يجيز للناقل االنحراف عن الطريق املعتاد الإنقاذ 

هذه  وان  للخطر،  تتعر�ض  التي  واالأموال  اال�صخا�ض 

القوانني ادخلت تعديالت بحيث جعلت االنحراف واجبًا 

من قيمة ال  الب�صرية  لالرواح  ملا  انقاذ االرواح  حالة  يف 

اال�صخا�ض  باالأ�صخا�ض هنا هم  واملق�صود  بثمن،  تقدر 

اأخرى  �صفينة  على  اأو  الناقلة  ال�صفينة  على  املوجودون 

معر�صة للخطر.

اأما بالن�صبة الإنقاذ االأموال في�صرتط اأن ال تتعر�ض ال�صفينة 

املوجودين  لال�صخا�س  امل�صاعدة  لتقدمي  تنحرف  التي 

من  لي�س  للخطر،الن  حتملها  التي  الب�صائع  وال  عليها 

املعقول اأن تنحرف ال�صفينة النقاذ اموال موجودة على 

املوجودة  الب�صائع  او  اال�صخا�ض  لتعر�ض  اأخرى  �صفينة 

للخطر  املعر�صة  االموال  انقاذ  ان  كما  للخطر،  عليها 

حتكمها قواعد خا�صة بها هي قواعد امل�صاعدة واالإنقاذ 

البحري.

يف الواقع هناك ا�صباب عديدة ادت اإىل ظهور ومن ثم اإىل 

ازدياد مظاهر االحتيال البحري منها ا�صباب اقت�صادية 

ومنها ا�صباب �صيا�صية ومنها ا�صباب اجتماعية ميكن ذكر 

بع�صًا منها كما يلي:-

متباعدة- 1  اطراف  بني  الب�صائع  ونقل  البيع  عملية 

طريق  التعامل عن  االخر ويتم  بع�صها عن البع�ض 

من  كل  ويكون  متعددة  امل�صتندات  وهذه  امل�صتندات 

وتوجيه  ومتابعة  رقابة  عن  بعيدًا  االطراف  هذه 

الطرف االآخر مما ي�صهل عملية االحتيال.

اجلهل باالجراءات ال�صحيحة الواجب اتباعها من- 2 

قبل امل�صرتين واحيانا حتى البائعني وعدم معرفتهم 

بطبيعة امل�صتندات امل�صتعملة. ت�صاف اإىل ذلك الثقة 

املطلقة التي مينحها اطراف العالقة بع�صهم للبع�س 

اخلربة  عدم  ا�صتغالل  اإىل  بالبع�ض  توؤدي  االخر 

واملعرفة والثقة املطلقة من اأجل االحتيال على البع�ض 

االخر 

جلوء ال�صاحنني اىل نقل ب�صائعهم بو�صائل منخف�صة- 3 

االجور دون التاأكد من قدرات الناقل يف هذا املجال 

ومن مدى حر�صه وامانته يف امتام عملية النقل 

دولية عملية االحتيال البحري حيث تكون العنا�صر- 4 

يحمل  فالناقل  لدول  تابعة  العمليات  لهذه  املكونة 

جن�صية دولة معينة وال�صفينة حتمل علم دولة اأخرى 

وال�صاحن تابع لدولة ثالثة وعملية االحتيال حت�صل يف 

دولة اأو عدة دول اأخرى

 5 -open( اتباع بع�ض الدول لنظام الت�صجيل املفتوح

ال�صفن  ت�صجيل  مبوجبه  يتم  الذي   )registries
لديها وال�صماح لها برفع علمها دون قيود. �صجع هذا 

النظام كثريًا من مالك ال�صفن على ت�صجيل �صفنهم 

لدى تلك الدول للح�صول على ما ي�صمى بعلم املالءمة 

املالك  وي�صتطيع   )Flag of Convenience(

بهذه الطريقة التهرب من القيود التي تفر�صها دولته 

لو �صجل �صفينته فيها، ادى اإىل ت�صجيل اأعداد كبرية 

من ال�صفن يف هذه الدول )بنما، ليبرييا وكو�صرتيكا( 

وبالتايل وجود هذا العدد الكبري من ال�صفن ي�صعف 

�صيطرة الدولة عليها، وبالتايل ا�صتغالل مالك ال�صفن 

هذه احلالة الرتكاب عمليات االحتيال البحري.

فبعد اأن تعرفنا على املق�صود بانحراف ال�صفينة وعلى االحتيال 

البحري، بقي اأن نعرف كيف تتم عمليه االحتيال عن طريق 

انحراف ال�صفينة؟

االحتيال  عمليات  ان  اإىل  اأوال  االنتباه  نلفت  ان  من  بد  ال 

ولي�س  حاالت االنحراف غري امل�صروعة  البحري تتم عادة يف 

يف حاالت االنحراف امل�صروعة التي �صبق بيانها، فقد حت�صل 

عملية االنحراف بق�صد ايجاد املكان املنا�صب الذي تتم فيه 

عملية اال�صتيالء على الب�صاعة وبيعها والتخل�س من ال�صفينة 

احلاالت  تلك  مثل  التاأمني. يف  مبلغ  على  للح�صول  باإغراقها 

غالبًا ما يكون مالك ال�صفينة وربانها وطاقمها متواطئني فيما 

بينهم على القيام بهذه العملية.

كما يتم انحراف ال�صفينة اي�صا لغر�ض اال�صتيالء على احلمولة 

وا�صتبدال ا�صم ال�صفينة بعد تغيري بع�ض معاملها با�صم اآخر، 

حيث ان بع�ض الدول التي تتبع نظام الت�صجيل املفتوح ال ت�صرتط 

�صطب اجلن�صية ال�صابقة عند منح جن�صية جديدة، ومن ثم فاإنه 

من املمكن اأن تتخذ ال�صفينة اأكرث من جن�صية واحدة في�صتغل 

املعتاد  �صريها  بها عن  لينحرف  احلالة  هذه  ال�صفينة  مالك 

وي�صتويل على حمولتها ويقوم بتغيري اال�صم والعلم ب�صهولة.

 )Congestion( كما ي�صتغل بع�ض الناقلني حالة االكتظاظ

يف امليناء الذي يجب اأن تفرغ فيه احلمولة فيدعي ربان ال�صفينة 

حمولة  تفريغ  لغر�ض  طويلة  لفرتة  االنتظار  ا�صتطاعته  بعدم 

قادرة  غري  كبرية  مبالغ  ال�صفينة  �صيكلف  ذلك  الأن  ال�صفينة 

على دفعها ويطلب تفريغ احلمولة  يف ميناء اآخر قريب، اإال اأنه 

وملجرد مغادرة امليناء تنحرف ال�صفينة عن خط ال�صري املعتاد 

بهذه  القيام  عليهم  ي�صهل  اآخر  ميناء  يف  الب�صاعة  بيع  ويتم 

العملية فيه.

واخريا تنحرف ال�صفينة عن خط ال�صري املعتاد بحجة ح�صول 

خالف بني مالك ال�صفينة وم�صتاأجريها لعدم دفع امل�صتاأجرين 

االأجر املتفق عليه للمالك فيوعز املالك للربان باالإنحراف عن 

خط ال�صري املعتاد حيث تلجاأ ال�صفينة اإىل اأحد املوانىء الذي 

ت�صتطيع فيه بيع الب�صاعة واال�صتيالء على ثمنها.

بالطبع يح�صل باالتفاق بني املالك والربان. او قد يقيم املالك 

اليه  انحرفت  الذي  املكان  يف  امل�صتاأجر  مع  بالتواطوؤ  دعوى 

بعد  ال�صفينة  حجز  اأو  الب�صاعة  على  للحجز  وذلك  ال�صفينة 

ترتيب عملية �صرقة الب�صائع منها �صرًا.

لذا فاإن اأف�صل التو�صيات التي تقي وحلد ما العاملني يف جمال 

التجارة البحرية من الوقوع يف �صباك عمليات وحلد ما االحتيال 

البحري ذات ال�صلة باإنحراف ال�صفن وهي:

على امل�صتوردين اأن ال ي�صحنوا ب�صائعهم اإال على �صفن- 1 

تعمل على خطوط مالحية منتظمة وذات �صمعة جيدة 

التجارية  الفرق  طريق  عن  ذلك  من  التاأكد  وميكن 

واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة.

يف�صل عدم ال�صحن على �صفن عمرها يزيد على 10- 2 

�صنوات او حمكومة ل�صخ�ض واحد اأو ال�صفن امل�صتاأجرة 

ذات اجتاه واحد.

على ال�صاحن اأن يقوم بالتامني على الب�صاعة.- 3

على مالك ال�صفينة اأن ال يوؤجر �صفينته اإىل م�صتاأجر اإال- 4 

بعد التاأكد من ال�صمعة احل�صنة لذلك امل�صتاجر وخربته 

يف هذا املجال.

على م�صتاأجر ال�صفينة اأن يتاأكد من ح�صن �صمعة مالك- 5 

ال�صفينة التي يريد اأن ي�ص�تاأجرها.
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 2008 ل�صنة  التاأمي�ن  ل�صرك�ات  االأردن�ي  االحتاد  )نظام  النظام  هذا  ي�صمى   -1 املادة 

ويعمل به من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

املادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخ�ص�صة 

لها اأدناه، ما مل تدل القرينة على غري ذلك:-

القانون          : قانون تنظيم اأعمال التاأمني النافذ.

الهيئة             : هيئة التاأمني املن�صاأة مبوجب اأحكام القانون.    

املدير العام    : مدير عام الهيئة

االإحتاد       : االحتاد االردين ل�صركات التاأمني املوؤ�ص�س مبقت�صى احكام القانون.

جمل�س االإدارة : جمل�س اإدارة االحتاد.

الرئي�س           : رئي�س جمل�س االدارة.

املدير              : مدير االحتاد   

الع�صو            : اأي �صركة تاأمني اأردنية اأو فرع ل�صركة تاأمني اأجنبية يف اململكة حا�صلة 

على اإجازة ممار�صة اأعمال التاأمني مبوجب اأحكام القانون.

وفقًا  العمومية  اجلمعية  تنتخبه  ادارة  جمل�س  االحتاد  �صوؤون  ادارة  يتوىل  اأ-   3 املادة 

الحكام هذا النظام.

ب- يكون مقر االحتاد الرئي�صي يف عمان، وله اإن�صاء فروع داخل اململكة بقرار 

من جمل�س االإدارة على ان يتم اإعالم املدير العام بذلك.

 ج- ميثل الرئي�س االحتاد لدى الغري.

املادة 4- يهدف االحتاد اإىل رعاية م�صالح اأع�صائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم 

جهودهم   للنهو�س بالعمل التاأميني واالرتقاء به، وله يف �صبيل ذلك القيام 

باملهام وال�صالحيات التالية:-

اأ- التعاون والتن�صيق مع الهيئة واجلهات ذات العالقة بقطاع التاأمني حمليًا 

وعربيًا ودوليًا يف االأمور املتعلقة باأهدافه.

 ب- العمل على زيادة الوعي التاأميني لدى املواطنني بجميع الو�صائل املختلفة 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

تن�صيط  اإىل  تهدف  التي  التدريبية  وال��دورات  واملوؤمترات  الندوات  عقد  ج- 

هذه  كانت  منها �صواء  اأي  ح�صور  امل�صاركة يف  او  التاأمني  اأعمال  وتطوير 

امل�صاركة داخل اململكة او خارجها.

د- اإجراء البحوث والدرا�صات واإعداد االإح�صائيات املتعلقة باأعمال التاأمني 

التي من �صاأنها  خدمة قطاع التاأمني.

يف  متخ�ص�س  معهد  تاأ�صي�س  يف  التاأمني  هيئة  مع  والتعاون  اال�صرتاك  ه�- 

التاأمني وفقًا الأحكام القانون.

و- اإ�صدار الن�صرات واملطبوعات الدورية التي تتعلق مبختلف االن�صطة املتعلقة بالتاأمني.

ز- العمل على ت�صوية الذمم املالية بني اأع�صائه من خالل التقا�س، على ان تنظم 

االإجراءات اخلا�صة بذلك مبوجب قرار ي�صدر عن اجلمعية العمومية.

ح- دعم التعاون الفني بني االأع�صاء من خالل امل�صاهمة يف تبادل املعلومات 

واخلربات فيما بينهم او بينهم وبني االإحتاد.

ط- و�صع اآلية لتبادل املعلومات والبيانات املتعلقة باأعمال التاأمني بني االع�صاء.

حكمًا  اإليه  املنت�صبني  االع�صاء  جميع  من  لالإحتاد  العمومية  تتاألف اجلمعية   -5 املادة 

مبوجب القانون  ويكون الرئي�س رئي�صًا للجمعية العمومية.

املادة 6- اأ- تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة يف ال�صنة وذلك خالل مدة ال 

تتجاوز اأربعة اأ�صهر من تاريخ انتهاء ال�صنة املالية لالإحتاد.

ب- تخت�ض اجلمعية العمومية يف اإجتماعها العادي بالنظر يف االأمور التالية:-

اإقرار وقائع االجتماع العادي ال�صابق للجمعية العمومية. 1 .

ب�صاأنها  ال��راأي  واإب��داء  لالإحتاد  ال�صنوية  واخلطط  الربامج  مناق�صة  2 .

والتاأكد من تنفيذها.

انتخاب الرئي�س واأع�صاء جمل�س االإدارة. 3 .

املجل�س التاأديبي والع�صو البديل يف حال �صغور  انتخاب رئي�س واأع�صاء . 4

من�صب اأي منهم ووفقًا الأحكام هذا النظام.

تعيني املحا�صب القانوين لتدقيق ح�صابات االحتاد. 5 لل�صنة املالية التالية 

وحتديد اأتعابه.

البيانات  وت�صديق  لالحتاد  ال�صنوية  املوازنة . 6 م�صروع  على  امل�صادقة 

املالية اخلتامية له.

التو�صيات  وابداء  االإدارة  اأعمال جمل�س  ال�صنوي. 7 عن  التقرير  مناق�صة 

الالزمة ب�صاأنه.

تقرير املحا�صب القانوين الذي قام بتدقيق ح�صابات االحتاد  مناق�صة . 8

عن ال�صنة املالية املنتهية واتخاذ القرارات الالزمة ب�صاأنه.

عن  يقل  ال  مما  اأو  االإدارة  جمل�س  من  اإليها  مقدمة. 9  اأخ��رى  اأم��ور  اأي 

)15%( من االأع�صاء.

بناًء  اأو  الرئي�س  من  بدعوة  ع��ادي   اجتماعًا  غري  العمومية  تعقد اجلمعية  اأ-  امل��ادة 7-    

من  يقل عن )%40(  من عدد ال  جمل�س االإدارة  اإىل  مقدم  خطي  طلب  على 

اأع�صائها خالل مدة ال تزيد على خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ ت�صلمه الطلب.

الفقرة  الحكام  وفقًا  املقدم  الطلب  من  بن�صخة  العام  تزويد املدير   ب- يتم 

عدم  حال  لعقد االجتماع يف  الدعوة  وعليه توجيه  املادة  هذه  من  )اأ( 

يرتاأ�س  اأن  على  فيها،  املحددة  امل��دة  خ��الل  بتوجيهها  الرئي�س  قيام 

يرتاأ�س  غيابهما  حال  ويف  نائبه،  اأو  الرئي�س  احلالة  هذه  يف  االإجتماع 

االجتماع اأكرب احلا�صرين �صنًا وذلك بح�صور املدير العام اأو من يكلفه 

من موظفي الهيئة لهذه الغاية.

ج- تخت�ض اجلمعية العمومية يف اإجتماعها غري العادي بالنظر يف االأمور التالية:-

االإدارة اأو اأي من اأع�صائه قبل انتهاء مدة  اإقالة الرئي�س اأو جمل�س . 1

الع�صوية وانتخاب بديل لهم.

الأي منهم. اإقالة اأي من اأع�صاء املجل�س التاأديبي واإنتخاب بديل . 2

 ) اإنتخاب الرئي�س واأع�صاء جمل�س االإدارة وفقًا الأحكام املادة )17. 3

من هذا النظام.

اإىل املدير العام التخاذ االإجراءات  اقرتاح تعديل هذا النظام ورفعه . 4

املنا�صبة ب�صاأنه.

اأي امور اخرى. 5 طارئة �صريطة تبليغها خطيًا اىل جمل�س االإدارة قبل 

خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ عقد االإجتماع.

)ن�س(

نظام رقم )107( ل�ضنة 2008*

نظام الحتاد الأردنـي ل�ضركـات التاأميـن

�ضادر مبقت�ضى الفقرة )ج( من املادة )86( والبند )4( من الفقرة )اأ(

من املادة )108( من قانون تنظيم اأعمال التاأمني رقم )33( ل�ضنة 1999
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ت�رشيعات التاأمني

العادي  وغري  العادي  العمومية  اجلمعية  الجتماع  الدعوة  الرئي�س  يتوىل  اأ-   -8 املادة 

املقرر  املوعد  من  االأقل  على  يومًا  ع�صر  خم�صة  قبل  به  االأع�صاء  وتبليغ 

لعقد االجتماع.

ب-  يجب اأن تت�صمن الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي 

مكان االإجتماع  وزمانه وجدول اعمال االإجتماع.

وغري  العادي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  بطالن  طائلة  وحتت  الرئي�س  على  ج-  

العادي، دعوة املدير العام حل�صور االجتماع قبل مدة ال تقل عن خم�صة ع�صر 

يومًا من تاريخ انعقاده، وله اأن يكلف اأيًا من موظفي الهيئة حل�صور االجتماع.

د- يتوىل موظف الهيئة الذي ي�صميه املدير العام اال�صراف على �صري االإجراءات 

اخلا�صة بعقد اإجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي.

املادة 9- اأ- يكون الن�صاب قانونيًا الجتماع اجلمعية العمومية العادي بح�صور اأغلبية 

املحدد  ال��وق��ت  م��ن  �صاعة  خ��الل  الن�صاب  يكتمل  مل  واإذا  اع�صائها، 

لها  ث��ان  اجتماع  لعقد  الدعوة  الرئي�س  ويوجه  تاأجيله،  يتم  لالإجتماع 

خالل مدة ال تزيد على �صبعة ايام من تاريخ عقد االجتماع االأول على اأن 

يعقد خالل مدة ال تزيد على خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ توجيه الدعوة 

االأع�صاء  عدد  كان  مهما  قانونيًا  الثاين  االإجتماع  يف  الن�صاب  ويكون 

احلا�صرين.

العادي بح�صور  العمومية غري  الن�صاب قانونيًا الجتماع اجلمعية  ب- يكون 

ثلثي اع�صائها، واإذا مل يكتمل الن�صاب القانوين يتم توجيه الدعوة لعقد 

اجتماع ثان لها خالل مدة ال تزيد على ثالثة اأيام على االأكرث من تاريخ 

االجتماع االأول، على ان يعقد خالل مدة ال تزيد على �صبعة ايام من تاريخ 

املحدد  الوقت  من  �صاعة  خالل  الن�صاب  يكتمل  مل  واإذا  الدعوة،  توجيه 

لالإجتماع يعترب االجتماع ملغى حكمًا.

ج- اإذا بداأ اجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي بتوافر الن�صاب القانوين 

ي�صتمر قانونيًا مهما كان عدد االأع�صاء احلا�صرين بعد بدء االجتماع.

املادة 10- اأ- يقت�صر ح�صور اجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي وممار�صة 

االنت�صاب  ر�صم  �صددوا  الذين  االأع�صاء  على  والت�صويت،  الرت�صيح  حق 

لالحتاد ور�صم اال�صرتاك ال�صنوي وذلك قبل خم�صة ع�صر يومًا على االأقل 

من املوعد املحدد لالإجتماع.

رئي�س  العادي  وغري  العادي  العمومية  اجلمعية  اإجتماع  يف  الع�صو  ميثل  ب- 

جمل�س اإدارته اأو نائبه او مديره العام ، ويف حال كان الع�صو فرعًا ل�صركة 

يجوز  وال  اململكة،  يف  الفرع  لهذا  املفو�ض  املدير  فيمثله  اأجنبية  تاأمني 

التوكيل حل�صور اأي من هذه االإجتماعات.

 ج- يكون لكل ع�صو �صوت واحد يف اإجتماع اجلمعية العمومية العادي وغري العادي.

يقل عن  ال  مبا  العادي  اإجتماعها  قراراتها يف  العمومية  تتخذ اجلمعية  د-   

باأغلبية  احلا�صرين ويف اجتماعها غري العادي  اغلبية ا�صوات االع�صاء 

ما ال يقل عن ثلثي االأع�صاء احلا�صرين.

املادة 11- اأ- ت�صكل جلنة ت�صمى )جلنة االنتخابات( برئا�صة ممثل عن الهيئة وع�صوية 

اثنني من االأع�صاء غري املر�صحني لع�صوية جمل�س االإدارة تنتخبهما اجلمعية 

العمومية يف االإجتماع الذي يتم فيه انتخاب الرئي�س وجمل�س االإدارة.

طلبات  تدقيق  املادة  هذه  من  الفقرة )اأ(  اإليها يف  امل�صار  اللجنة  تتوىل  ب- 

بت�صديد  االأع�صاء  قيام  من  والتحقق  الناخبني  اأ�صماء  وجدول  الرت�صيح 

اج��راء  على  واال���ص��راف  ال�صنوي  االإ���ص��رتاك  ور���ص��م  االإن��ت�����ص��اب  ر���ص��م 

جميع  يف  والبت  االأ�صوات  وفرز  االق��رتاع  �صندوق  ومراقبة  االنتخابات 

باأغلبية  احلالة  هذه  يف  قراراتها  وتتخذ  باالنتخابات  املتعلقة  امل�صائل 

اأ�صوات اأع�صائها.

ح�صل  التي  االأ�صوات  عدد  يت�صمن  تقريرًا  االنتخابات  جلنة  تنظم  ج- 

عليها كل مر�صح ويعلن رئي�س اللجنة فوز املر�صحني الذين ح�صلوا على 

اأكرث االأ�صوات بالت�صل�صل، واإذا ت�صاوى اكرث من مر�صح من الفائزين يف 

احل�صول على اقل عدد من االأ�صوات يعاد االنتخاب الختيار احدهم، 

بينهم  فيما  القرعة  جت��ري  اأخ��رى  م��رة  اال���ص��وات  ت�صاوي  ح��ال  ويف 

الختيار الفائز.

د- اإذا كان عدد املر�صحني م�صاويًا لعدد اأع�صاء جمل�س االإدارة فتعلن جلنة 

االإنتخابات فوزهم بالتزكية.

املادة 12-اأ- يتوىل اإدارة االحتاد واالإ�صراف على �صوؤونه جمل�س اإدارة برئا�صة الرئي�س   

وع�صوية �صتة اأع�صاء تنتخبهم اجلمعية العمومية باالإقرتاع ال�صري ملدة 

العامني  وامل��دراء  التاأمني  �صركات  اإدارة  جمال�س  روؤ�صاء  بني  من  �صنتني 

واملدراء املفو�صني ل�صركات التاأمني االأع�صاء، على اأن ال يقل عدد املدراء 

العامني اأو املدراء املفو�صني ل�صركات التاأمني االأع�صاء يف جمل�س االدارة 

عن اثنني.

ب- ال يجوز لرئي�س جمل�س اإدارة اأي �صركة تاأمني ومديرها العام الرت�صح يف 

ذات الوقت لع�صوية جمل�س االإدارة.

ج- ينتخب جمل�س االإدارة من بني اأع�صائه نائبًا للرئي�س يقوم مقامه عند غيابه.

د- يجوز اإعادة انتخاب الرئي�س لدورة ثانية وال يحق له تر�صيح نف�صه لرئا�صة 

مدة  انتهاء  على  االقل  على  واحدة  دورة  بانق�صاء  اإال  ذلك  بعد  االحتاد 

دورته االأخرية.

املادة 13-اأ- يتوىل جمل�س االإدارة املهام وال�صالحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية ومتابعتها.

2- اإدارة �صوؤون االحتاد االإدارية واملالية وو�صع التعليمات الالزمة لهذه الغاية.

3- درا�صة املخالفات التي يرتكبها اأي من اأع�صاء االحتاد واإحالة ما يراه 

�صروريًا منها اإىل املجل�س التاأديبي والنظر يف اأي اعرتا�س على قرارات 

املجل�س التاأديبي واتخاذ القرارات الالزمة ب�صاأنه.

4- حتديد بدل اخلدمات التي يقدمها االحتاد الأع�صائه وفقًا الأحكام هذا النظام.

االأمور  و�صائر  خدماته  واإنهاء  وعالواته  راتبه  وحتديد  املدير  تعيني   -5

املتعلقة به.

خارجه  اأو  االإدارة  جمل�س  داخل  من  موؤقته  اأو  دائمة  جلنة  اأي  ت�صكيل   -6

مل�صاعدته على قيامه مبهامه.

7- و�صع التعليمات الداخلية الالزمة للتاأكد من عدم حتقيق الرئي�س اأو اأي 

ح�صاب  على  منفعة �صخ�صية  اأو املدير الأي  جمل�س االإدارة  اأع�صاء  من 

م�صالح االحتاد.

اخلتامية  املالية  والبيانات  لالحتاد  ال�صنوية  املوازنة  م�صروع  اع��داد   -8

االحتاد  اعمال  عن  ال�صنوي  والتقرير  التالية  لل�صنة  العمل  وبرنامج 

ورفعها اىل اجلمعية العمومية خالل مدة ال تزيد على ثالثة ا�صهر من 

انتهاء ال�صنة املالية.

9- اإقرار الهيكل التنظيمي لالحتاد.

املتعلقة  االم���ور  ذل��ك  يف  مب��ا  ل��الحت��اد  الداخلية  التعليمات  اإق���رار   -10

باملوظفني.

القرارها  العمومية  اجلمعية  اإىل  والتو�صيات  االق��رتاح��ات  تقدمي   -11

وامل�صادقة عليها.

بها  تكلفه  اأو  االحت��اد  باأهداف  تتعلق  اأخ��رى  �صالحيات  اأو  مهام  اأي   -12

اجلمعية العمومية.

تقا�صي اأي  جمل�س االإدارة  من اأع�صاء  اأو اأي ع�صو  الرئي�س  على  ب- يحظر 

راتب اأو عالوة اأو مكافاأة مقابل ع�صويته يف املجل�س.

ت�رشيعات التاأمني



18
العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

املادة 14- اأ- ي�صكل جمل�س االإدارة جلنة تدقيق من ثالثة من اع�صاء جمل�س االدارة 

ي�صميهم الرئي�س على ان يكون الحدهم على االأقل خربة يف جمال التدقيق 

او املحا�صبة او االمور املالية او ان يكون حما�صبًا قانونيا وفقا للت�صريعات 

ذات العالقة النافذة وي�صمى من بينهم رئي�صًا لها.

ب- اإذا مل تتوافر املوؤهالت العلمية والعملية املطلوبة يف اي من االع�صاء وفقًا 

للجنة اال�صتعانة باأي �صخ�ض  فيجوز  هذه املادة  من  الفقرة )اأ(  الحكام 

من غري اع�صائها.

دعت  كلما  او  االأق���ل  على  اأ�صهر  ثالثة  ك��ل  م��رة  التدقيق  جلنة  جتتمع  ج- 

احلاجة.

د- يتوىل جمل�س االإدارة حتديد �صالحيات جلنة التدقيق ومهامها لتمكينها 

من القيام باأعمالها.

ه�- على جمل�س االإدارة االإف�صاح يف التقرير ال�صنوي لالحتاد عن اأ�صماء 

عقدتها  التي  االجتماعات  وعدد  وان�صطتها  التدقيق  جلنة  اأع�صاء 

خالل ال�صنة.

املادة 15- اأ- يجتمع جمل�س االإدارة بدعوة من الرئي�س مرة يف ال�صهر على االأقل اأو كلما 

من  اأع�صاء  ثالثة  يقدمه  خطي  طلب  على  بناًء  اأو  لذلك،  احلاجة  دعت 

جمل�س االإدارة على االأقل.

من  اأربعة  بح�صور  االدارة  جمل�س  الجتماع  القانوين  الن�صاب  يتكون  ب- 

ويتخذ  بينهم  من  نائبه  اأو  الرئي�س  يكون  اأن  على  االأق��ل  على  اع�صائه 

ت�صاوت  واإذا  االقل  على  احلا�صرين  االأع�صاء  اأ�صوات  باأغلبية  قراراته 

االأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع، ويتوجب على 

الع�صو املخالف ت�صجيل خمالفته يف حم�صر االجتماع وبيان �صببها.

ج- يحظر على الرئي�س اأو ع�صو جمل�س االإدارة اال�صرتاك يف الت�صويت على 

اأي مو�صوع يطرح على جمل�س االإدارة يكون له او للع�صو الذي ميثله فيه 

م�صلحة خا�صة.

د- على جمل�س االإدارة تبليغ اأع�صاء اجلمعية العمومية بالقرارات ال�صادرة 

عنه خالل مدة ال تتجاوز ع�صرة اأيام عمل من تاريخ �صدور القرار.

املادة 16- يفقد الرئي�س وع�صو جمل�س االإدارة ع�صويته يف اأي من احلاالت التالية:-

اأ- فقدان االأهلية.

ب-  اال�صتقالة.

ج-  اإذا تغيب عن ح�صور ثالثة اجتماعات متتالية ملجل�س االإدارة دون عذر 

م�صروع يقبله املجل�س.

د- اإذا تغيب عن ح�صور خم�صة اجتماعات غري متتالية ملجل�س االإدارة خالل 

ال�صنة الواحدة ولو كان هذا التغيب بعذر م�صروع.

ميثلها يف  التي  ال�صركة  اإجازة  اإلغاء  اأو  بوقف  الهيئة  من  اإذا �صدر قرار  ه�- 

جميع فروع التاأمني التي متار�صها.

و- اإذا زالت �صفته كرئي�س جمل�س اإدارة اأو مدير عام اأو مدير مفو�س ل�صركة 

التاأمني التي كان ميثلها حني انتخابه.

املادة 17- اأ- اذا �صغر مركز الرئي�س الأي �صبب من االأ�صباب الواردة يف املادة )16( من 

هذا النظام فيحل نائب الرئي�س حمله للمدة املتبقية من ع�صويته.

ب- اذا �صغر مركز اأي من اع�صاء جمل�س االدارة الأي من اال�صباب املن�صو�ض 

بني  من  االدارة  جمل�س  في�صمي  النظام  هذا  من   )16( امل��ادة  يف  عليها 

خالل  من ع�صويته  املتبقية  للمدة  بدياًل عنه  العمومية  اع�صاء اجلمعية 

مدة ال تزيد على ثالثني يومًا من تاريخ �صغور املركز.

ج- 1- لغايات تطبيق االحكام الواردة يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة 

على  تعقده  اول اجتماع عادي  العمومية يف  موافقة اجلمعية  ي�صرتط 

الرئي�س او ع�صو جمل�س االدارة امل�صمى اذا عقد هذا االجتماع خالل 

عدم  حال  املركز ويف  �صغور  تاريخ  من  ا�صهر  �صتة  على  تزيد  ال  مدة 

املوافقة يتم اجراء انتخابات جديدة مللء املركز ال�صاغر.

�صتة  على  العمومية  اجلمعية  اجتماع  لعقد  املقررة  املدة  زادت  اذا   -2

تتم  االدارة  جمل�س  ع�صو  او  الرئي�س  مركز  �صغور  تاريخ  من  ا�صهر 

جمل�س  اأو ع�صو  الرئي�س  اجتماع غري عادي النتخاب  لعقد  الدعوة 

االدارة ملدة املجل�س املتبقية.

املادة 18- اأ- يعترب جمل�س االدارة منحاًل حكمًا يف اي من احلالتني التاليتني:-

1- اذا ا�صتقال ما يزيد على ن�صف عدد اأع�صاء جمل�س االإدارة.

2- اذا فقد ما يزيد على ن�صف عدد اع�صاء جمل�س االدارة ع�صويتهم 

وفقًا الحكام املادة )16( من هذا النظام.

ب- اذا حل جمل�س االدارة وفقا الحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة، في�صكل 

املدير العام جلنة موؤقتة ال تقل عن ثالثة اأع�صاء من روؤ�صاء جمال�س اإدارة 

التاأمني  ل�صركات  املفو�صني  وامل��دراء  العامني  وامل��دراء  التاأمني  �صركات 

لتتوىل اال�صراف  اأع�صائها  من بني  رئي�صًا ونائبًا له  االأع�صاء، ويعني لها 

على �صوؤون االحتاد حلني انتخاب جمل�س االدارة.

ج- تتوىل اللجنة املوؤقتة امل�صكلة وفقًا الأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه 

جمل�س  النتخاب  العادي  غري  العمومية  اجلمعية  الجتماع  الدعوة  املادة 

االدارة وفقًا الأحكام هذا النظام وذلك خالل مدة ال تتجاوز �صهرًا من 

تاريخ ت�صكيلها، وبخالف ذلك يتوىل املدير العام الدعوة لالجتماع على 

ويف  نائبه،  او  املوؤقتة  اللجنة  رئي�س  احلالة  هذه  يف  اجلل�صة  يرتاأ�س  اأن 

اأكرب  االجتماع  يرتاأ�س  املوؤقتة  اللجنة  اأع�صاء  من  اأي  ح�صور  عدم  حال 

موظفي  من  يكلفه  من  اأو  العام  املدير  بح�صور  وذلك  �صنًا  احلا�صرين 

الهيئة لهذه الغاية.

املادة 19-  يتوىل املدير املهام وال�صالحيات التالية:-

تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة ومتابعتها. اأ- 

جمل�س  مع  بالتعاون  واملالية  االإداري���ة  االحت��اد  اأج��ه��زة  على  االإ���ص��راف  ب- 

االإدارة.

العمومية  واجلمعية  االإدارة  جمل�س  اجتماعات  تنظيم  على  االإ���ص��راف  ج- 

واملجل�س التاأديبي وتنفيذ القرارات ال�صادرة عن كل منها.

االإ�صراف على تنظيم اجتماعات اأي جلنة دائمة او موؤقتة، ورفع التو�صيات  د- 

ال�صادرة عنها اىل جمل�س االإدارة.

لالحتاد،  الداخلية  والتعليمات  االأنظمة  م�صاريع  اإعداد  على  اال�صراف  ه�- 

جمل�س  على  وعر�صها  االحت��اد  ملوظفي  الداخلي  النظام  ذلك  يف  مبا 

االإدارة الإقرارها.

االحتاد  اأه��داف  حتقيق  على  ت�صاعد  التي  والبحوث  الدرا�صات  اإع��داد  و- 

وتقدمي التو�صيات بهذا ال�صاأن اىل جمل�س االدارة.

ز- اأي اأمور مالية اأو اإدارية اأخرى يكلفه بها جمل�س االإدارة.
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املادة 20- ي�صتويف االحتاد من الع�صو الر�صوم التالية:-

ر�صم انت�صاب مقداره )1000( األف دينار يدفع مرة واحدة عند االنت�صاب  اأ- 

اىل االحتاد.

ب- ر�صم ا�صرتاك �صنوي مقداره )500( خم�صمائة دينار يدفع خالل ثالثني 

يومًا على االأكرث من تاريخ بدء ال�صنة املالية لالحتاد ويعترب جزء ال�صنة 

�صنة كاملة لهذه الغاية.

املادة 21- اأ- ي�صكل يف االحتاد جمل�س تاأديبي يتاألف من ثالثة اع�صاء من غري اع�صاء 

املجل�س تتم ت�صميتهم من قبل جمل�س االدارة ملدة �صنتني من بني روؤ�صاء 

جمال�س االإدارة اأو املدراء العامني اأو املدراء املفو�صني ل�صركات التاأمني 

االأع�صاء للنظر يف ال�صكاوى واملخالفات املتعلقة باأع�صاء االحتاد.

ب- ينتخب املجل�س التاأديبي من بني اع�صائه نائبًا للرئي�س يقوم مقامه عند 

غيابه.

الن�صاب  ويتكون  نائبه  او  رئي�صه  من  بدعوة  التاأديبي  املجل�س  يجتمع  ج- 

القانوين الجتماعاته بح�صور اغلبية اع�صائه على االقل وت�صدر قراراته 

يرجح  االأ���ص��وات  ت�صاوت  واذا  اع�صائه  ا�صوات  اغلبية  عن  يقل  ال  مبا 

االأع�صاء عليه  اأحد  الرئي�س ويف حال خمالفة  الذي �صوت معه  اجلانب 

ت�صجيل خمالفته خطيًا يف حم�صر االجتماع وبيان �صببها.

د- تكون جل�صات املجل�س التاأديبي �صرية.

املجل�س  يف  املمثل  االحت��اد  اأع�صاء  من  ب��اأي  تتعلق  املخالفة  كانت  اإذا  ه�- 

املخالفة،  هذه  نظر  يف  اال�صرتاك  الع�صو  هذا  على  فيمتنع  التاأديبي، 

بديل  االإدارة كع�صو  اأع�صاء جمل�س  الغاية ع�صو من  لهذه  ويحل حمله 

لهذه احلالة.

الدعوة الجتماعاته وحفظ  ويتوىل  التاأديبي  للمجل�س  املدير مقررًا  يكون  و- 

قيوده و�صجالته ومتابعة تنفيذ قراراته.

املادة 22-اأ- اذا متت احالة اأي ع�صو اىل املجل�س التاأديبي يتوىل الرئي�س تبليغه ن�صخة 

وموعد  اليه  ا�صندت  التي  املخالفة  طبيعة  مت�صمنًا  االحالة  ق��رار  من 

اجلل�صة، وذلك قبل خم�صة ع�صر يومًا على االأقل من املوعد املحدد لها.

املقرر  املوعد  التاأديبي يف  املجل�س  جل�صة  الع�صو عن ح�صور  تخلف  اإذا  ب- 

االأقل  على  اأيام  �صبعة  قبل  اأخرى  جل�صة  حل�صور  خطيًا  تبليغه  فيتم  لها 

من موعدها، ويف حال غيابه عن اجلل�صة التالية يتم ال�صري يف اجراءات 

املجل�س التاأديبي ح�صب االأ�صول.

ج- للع�صو املحال اإىل املجل�س التاأديبي حق الدفاع عن نف�صه بتفوي�س اأي من 

 عنه لهذه الغاية.
ٍ
موظفيه الرئي�صيني اأو بتوكيل حمام

اأو قواعد ممار�صة  النظام  هذا  الأحكام  خمالفة  اإذا ثبت ارتكاب اأي ع�صو  املادة 23- 

من  اأي  اتخاذ  التاأديبي  للمجل�س  االحت���اد،  عن  ال�صادرة  واآداب��ه��ا  املهنة 

االإجراءات التاأديبية التالية:-

اأ- التنبيه.

ب- االإنذار.

ج-حرمان الع�صو من الت�صويت على قرارات اجلمعية العمومية ملدة ال تزيد 

على دورة واحدة.

التاأديبي،  املجل�س  ال�صادر بحقه من  بالقرار  الع�صو  تبليغ  الرئي�س  املادة 24-اأ- على 

وللع�صو حق االعرتا�س عليه خطيًا اىل جمل�س االإدارة خالل مدة ال تزيد 

على خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ تبلغه له على ان يتم البت يف االعرتا�س 

خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، ويعترب هذا القرار 

بف�صخه  او  التاأديبي  املجل�س  ق��رار  على  بامل�صادقة  �صدر  �صواء  نهائيًا 

واعادته اليه للنظر يف املخالفة جمددًا ووفقًا الأ�صباب الف�صخ.

ب- على الرئي�س تبليغ الع�صو باأي من القرارات ال�صادرة وفقًا الأحكام الفقرة 

)اأ( من هذه املادة خالل �صبعة اأيام على االأكرث من تاريخ �صدورها.

املادة 25- تطبق على ع�صو املجل�س التاأديبي االأحكام الواردة يف املادتني )16( و)17( 

من هذا النظام.

املادة 26- يلتزم االأع�صاء بالتقيد بقواعد ممار�صة املهنة واآدابها التي ي�صعها االحتاد 

الأحكام  وفقًا  الغاية  لهذه  االإدارة  جمل�س  ي�صدرها  داخلية  تعليمات  مبوجب 

مبا  منها  اأي  مبقت�صى  ال�صادرة  والقرارات  والتعليمات  واالأنظمة  القانون 

التاأمني  ب�صركات  اخلا�صة  واآدابها  املهنة  ممار�صة  قواعد  تعليمات  ذلك  يف 

ال�صادرة عن الهيئة.

املادة 27- تبداأ ال�صنة املالية لالحتاد يف اليوم االأول من �صهر كانون الثاين من ال�صنة 

وتنتهي يف احلادي والثالثني من �صهر كانون االأول من ال�صنة ذاتها.

املادة 28- يلتزم جمل�س ادارة االحتاد مبا يلي:-

اأ- تقدمي اأي بيانات اأو معلومات تتعلق باأعمال التاأمني يطلبها املدير العام، 

وذلك خالل املدة التي يحددها لذلك.

ب- تزويد املدير العام بتقرير مف�صل عن اأعمال االحتاد مت�صمنًا البيانات 

الأعمال  امل��زاول  القانوين  املحا�صب  وتقرير  اخلتامية،  ال�صنوية  املالية 

انتهاء  تاريخ  من  اأ�صهر  ثالثة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  التدقيق، 

اجلمعية  الإجتماع  املحدد  املوعد  قبل  االأح��وال  جميع  ويف  املالية  ال�صنة 

العمومية مبدة ال تقل عن خم�صة ع�صر يومًا.

وغري  العادي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  مبحا�صر  العام  املدير  تزويد  ج- 

العادي.

د- االحتفاظ بح�صابات منظمة وفق االأ�صول املحا�صبية املتعارف عليها، على 

اأن تدقق من قبل املحا�صب القانوين املزاول الأعمال التدقيق.

بت�صفيته  قرار  �صدر  اإذا  االحت��اد  يف  حكمًا  ع�صويته  االحت��اد  ع�صو  يفقد  امل��ادة 29- 

اختياريًا اأو اجباريًا، وذلك وفقًا الأحكام القانون.

يقرره  ملا  وفقًا  ت�صفيته  فتجري  اال�صباب،  من  �صبب  الأي  االحت��اد  حل  اذا  امل��ادة 30- 

جمل�س الوزراء بهذا ال�صاأن بناء على تن�صيب جمل�س ادارة الهيئة.

املادة 31- يلغى )نظام االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني( رقم )30( ل�صنة 1989 على 

انتهاء  حني  اىل  بعمله  القيام  مبوجبه يف  املنتخب  االدارة  جمل�س  ي�صتمر  ان 

مدة الع�صوية وفقًا الحكامه على ان يتم انتخاب املجل�س اجلديد وفقًا الأحكام 

هذا النظام.

* ن�صر يف اجلريدة الر�صمية العدد رقم 4935 املن�صور يف 2008/11/2

ت�رشيعات التاأمني



االحتاد العام العربي للتاأمنياالحتاد االأردن�ي ل�صرك�ات التاأمني نقاب�ة وكالء امل�الحة البحرية

بالتع�اون ما بني

 امل�ؤمتـــر الدولـي الث�ين  للتـ�أميـن والنقــل البحــري 

»اإدارة التع�ي�س�ت واملخ�طر«
 فندق اإنرتكونتننتال العقبة / الأردن 

11 - 13 ايار )مايو( 2009

النقل  ومؤسسات  العالمية وشركات  التأمين  وإعادة  التأمين  كبرى شركات  من  ومشاركة  بدعم  المؤتمر  هذا  يقام 
والشحن ونوادي الحماية والتعويض الدولية باإلضافة إلى حضور مميز من القانونيين والقضاة المختصين بالتأمين والنقل 

البحري.
التأمين والنقل  الفنية والقانونية في  الدوليين المتخصصين في القضايا  يناقش موضوعات المؤتمر نخبة من الخبراء 
البحري، تم إختيارهم من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وانديه التعويض والحماية ومسوي الخسائر 

العالميين.
وقد تم اختيار مدينة العقبة السياحية إلقامة هذا المؤتمر نظراً لموقعها المتميز حيث تعتبر من أجمل المدن األردنية، 
مدينة  بإعتبارها  والسياحية  االقتصادية  بأهميتها  تميزها  فضاًل عن  األحمر،  البحر  البحري على  ميناؤها  يقع  والتي 

إقتصادية خاصة )غير خاضعة للرسوم الجمركية(.
إقامة  ترفيهي إجتماعي سياحي مميز للمشاركين وذلك من خالل  برنامج  توفير  المؤتمر على  إدارة  كما وحرصت 
عـدد من الفعاليات الفلكلورية والتي من ضمنها حفلة على شاطىء البحر األحمر وسهرة خالبة في قلب الصحراء 
األردنية )وادي رم(، الذي يعتبر من أجمل المواقع السياحية في األردن، وكذلك قامت إدارة تنظيم المؤتمر بترتيب 
رحلة للراغبين من المشاركين في المؤتمر لزيارة المدينة الوردية )بترا( والتي تعتبر أحد عجائب الدنيا السبع ضمن 

رحلة جماعية. 

اجل��������ه��������ات ال�����داع�����م�����ة

ملزيد من املعلومات والت�سجيل يف املوؤمتر يرجى زيارة املوقع اللكرتوين اخلا�س باملوؤمتر:- 

 www.AqabaConf2009.com

يف حال وجود اأية ا�ستف�سارات يرجى الت�سال على العنوان التايل:

www.joif.org       الحتاد الأردين ل�سركات التاأمني

info@AqabaConf2009.com 
 هاتف: 5689266 6 962 +     فرعي: 400، 302، 304، 305، 307

 فاك�س : 5692809 6 962 +  اأو   5689510 6 962 +

املجموعة العربية 

االأوروبية للتاأمني

املجموعة العربية 

االأردنية للتاأمني

�صركة ال�صرق 

االأو�صط للتاأمني

�صركة التاأمني 

االأردنية

�صركة االأوىل 

للتاأمني

�صركة ال�صامنون 

العرب

�صركة املنارة 

للتاأمني

ال�صركة 

املتحدة للتاأمني

ال�صركة العربية 

االأملانية للتاأمني

�صركة ال�صرق 

العربي للتاأمني

�صركة املتو�صط واخلليج 

للتاأمني )ميدغلف(

ال�صركة االأردنية 

الفرن�صية للتاأمني 

�صلطة منطقة العقبة 

االقت�صادية اخلا�صة

�صركة توفيق 

غرغور واأوالده

�صركة ميناء جمموعة الناعوريجمموعة قعوار

احلاويات العقبة

�صركة الو�صي لو�صاطة التاأمني 

واال�صت�صارات التاأمينية

جمموعة 

�صركات مالرتان�س

�صركة الدوحة 

للتاأمني

�صركة �صديد ريزار�س موؤ�ص�صة حماية البيئة فالج �صتون رينا�صكو / فرن�صا

البحرية )هيلميبا(

فاداتا برامج وحلول 

ل�صناعة التاأمني

للتاأمني واإعادة 

التاأمني الدويل



االثنني 11 اأيار )مايو( 2009

انطالق احلافلة )1( اىل العقبة من مبنى االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني.10:00

انطالق احلافلة )2( اىل العقبة من مبنى االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني.14:00

ا�صتالم الغرف وت�صجيل امل�صاركني.12:00- 20:00

حفل االفتتاح20:00- 21:00

- عر�س فلم ق�صري عن االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني. 

- كلمة االأمني العام لالحتاد العام العربي للتاأمني. 

- كلمة نقيب وكالء املالحة البحرية. 

- كلمة رئي�س االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني. 

- كلمة رئي�س جمل�س مفو�صي �صلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة. 

- تكرمي اجلهات الداعمة للموؤمتر.

   22:30 -21:00

حفل ع�صاء بدعوة من االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني واالحتاد العام العربي للتاأمني 

ونقابة وكالء املالحة البحرية.

�صهرة فلكلور دولية.22:30- 00:00

الثالثاء 12 اأيار  )مايو( 2009

ت�صجيل امل�صاركني / فندق انرتكونتننتال - العقبة.9:30-8:00

 اجلل�سة االأوىل:12:00-9:30

املحا�سرة االأوىل: القر�سنة )وجهة نظر فنية( 

اجلل�صة د. رجائي �صوي�س / املدير العام – �صركة ال�صرق االأو�صط للتاأمني )االأردن(رئ��ي�����س 

ال�صيد بوتنجال موكندان/ مدير - مكتب املالحة الدويل– غرفة امل����ح����ا�����ص��������������ر

التجارة الدولية – خدمات اجلرمية التجارية )بريطانيا(

املحا�سرة الثانية: القر�سنة )وجهة نظر قانونية(

اجلل�صة ال�صيد حممد ال�صويدي / ال�صريك االداري - �صركة ال�صويدي رئ��ي�����س 

وم�صاركوه – )االمارات العربية املتحدة(

ال�صيد اأنتوني�س جلاديانو�س / �صريك – �صركة القانون الدولية اآي امل����ح����ا�����ص��������������ر

ان �صي و�صركاه )اليونان(

املحا�سرة الثالثة: القر�سنة )خطف طاقم ال�سفينة(

اجلل�صة ال�صيد روبرت جنفزيان – املدير االداري – �صركة الو�صي لو�صاطة رئ��ي�����س 

التاأمني واال�صت�صارات التامينية )االأردن(

ال�صيد نيكوال�س فونتفيلي – مكتتب اخطار - Hiscox Global امل����ح����ا�����ص��������������ر

Markets )بريطانيا(
ا�صرتاحة/ بدعوة من اجلهات الداعمة.12:30-12:00

 اجلل�سة الثانية:14:30-12:30

املحا�سرة االأوىل: ت�سوية اخل�سائر

اجلل�صة ال�صيد عماد عبد اخلالق / املدير العام – �صركة التاأمني االأردنية )االأردن(رئ��ي�����س 

ال�صيد اآيدان هويل – ق�صم الوكالء - لويدز )بريطانيا(  امل����ح����ا�����ص��������������ر

املحا�سرة الثانية: العوارية العامة )املدر�سة القدمية واجلديدة(

اجلل�صة ال�صيد بهاء الدين �صفاريني/ م�صاعد املدير العام للتاأمني البحري رئ��ي�����س 

للتاأمني )االأردن( القد�س  – �صركة 
ال�صيد جوناثان �صبن�صر/ م�صوي خ�صائر- �صركة �صبن�صر )الواليات امل����ح����ا�����ص��������������ر

املتحدة االمريكية(

غداء/ بدعوة من اجلهات الداعمة. 14:30

حفلة على �ساطئ فندق رادي�سون �سا�س / تاال بيه – العقبة – بدعوة من اجلهات الداعمة

تناول الع�صاء. 22:00-20:30

حفلة على ال�صاطئ.00:00-22:00

االأربعاء 13 اأيار )مايو( 2009

 اجلل�سة الثالثة:11:00-9:00

املحا�سرة االأوىل: اأندية احلماية والتعوي�ص - اأهمية االإدارة املنا�سبة للتعوي�سات 

اجلل�صة الكابنت ريت�صارد �صلهوب/ املدير التنفيذي - �صركة زار�س )لبنان(رئ��ي�����س 

Steamship Mutual P & I Club امل����ح����ا�����ص��������������ر ويليامز/  كولن  ال�صيد 

)بريطانيا(

املحا�سرة الثانية: اعادة التاأمني البحري 

اجلل�صة لل�صحن رئ��ي�����س  عمون  �صركة   – التنفيذي  املدير  ما�صي/  راكان  ال�صيد 

والنقل )االأردن(

ال�صيد فريد �صديد / املدير التنفيذي – �صركة �صديد ري )لبنان(امل����ح����ا�����ص��������������ر

ا�صرتاحة/ بدعوة من اجلهات الداعمة.11:30-11:00

 اجلل�سة الرابعة:13:30-11:30

املحا�سرة االأوىل: اإدارة اخلطر )وجهة نظر مالكي ال�سفن(

اجلل�صة للمالحة رئ��ي�����س  روود  �صيلك  – �صركة  العام  املدير  خزاعلة/  عايد  ال�صيد 

والتجارة )االأردن(

ميناء امل����ح����ا�����ص��������������ر �صركة   - التجاري  التنفيذي  املدير   / قعوار  امني  ال�صيد 

احلاويات )االردن(

املحا�سرة الثانية: توقعات ال�سحن اىل العقبة 

اجلل�صة املوؤ�ص�صة رئ��ي�����س   - العام  واملدير  االإدارة  جمل�س  رئي�س  احل�صن/  �صليمان  ال�صيد 

العامة ال�صورية للتاأمني )�صوريا(

د. دريد حما�صنة/ املدير التنفيذي – �صركة توفيق غرغور و�صركاه امل����ح����ا�����ص��������������ر

)االأردن(

النتائج والتو�سيات النهائية.14:00-13:30

غداء/ بدعوة من اجلهات الداعمة. 14:00

جولة �سفاري و�سهرة عربية يف قلب ال�سحراء االأردنية )وادي رم( بدعوة من اجلهات الداعمة

االنطالق باحلافلة )1( من العقبة اىل وادي رم )للم�صاركة يف جولة ال�صفاري(.16:30

التجمع امام ا�صرتاحة وادي رم. 17:30

االنطالق بجولة �صفاري يف منطقة وادي رم بوا�صطة �صيارات الدفع الرباعي )جيب(.17:40

االنطالق باحلافلة )2( من العقبة اىل وادي رم )للم�صاركة يف ال�صهرة البدوية(.19:00

التجمع يف موقع ال�صهرة وتناول املرطبات. 20:00-19:00

حفلة بدوية. 21:00-20:00

تناول الع�صاء 22:00-21:00

حفل فني �صاهر 01:00-22:00

العودة للفندق )العقبة(01:15

اخلمي�س 14 اأيار )مايو( 2009  )اختياري(

زيارة للمدينة الوردية )برتا( اأحد عجائب الدنيا ال�سبع

االنتقال من فندق االنرتكونتننتال/ العقبة اىل منطقة البرتاء ال�صياحية. 08:30

اال�صتمتاع مبدينة البرتاء برفقة مر�صد �صياحي. 14:30-10:00

غداء يف فندق موفنبك/ البرتاء. 16:00-15:00

التوجه اىل مدينة عمان. 16:15

الو�صول اىل مدينة عمان. 19:00

ر�صم اال�صرتاك )120( دينار �صامل )املوا�صالت، الغداء، ر�صم الدخول للبرتاء، اأجور مالحظات

املر�صد ال�صياحي(.

املغادرة من فنادق العقبة اىل عمان

انطالق احلافلة )1(.10:00

انطالق احلافلة )2(.11:00

انطالق احلافلة )3(.12:00

انطالق احلافلة )4(.13:00

ــج املــوؤمتـــــر  ــام ــرن ب

االأحد 10 اأيار )مايو( 2009

370كم جنوب  والتي تقع على بعد  العقبة االقت�صادية اخلا�صة  انعقاده يف مدينة  املوؤمتر �صيتم  حيث ان 

للعقبة  امل�صاركني  تاأمني و�صول  �صيتم  2009/5/10، وبذلك  االأحد  يوم  الو�صول اىل عمان  عمان، يف�صل 

كما يلي:- 

•بوا�صطة طريان مبا�صر اىل مطار مدينة العقبة الدويل )مطار امللك ح�صني( 	
العقبة  اىل  عمان  من  الرحالت  مواعيد  عمان،  الدويل/  علياء  امللكة  مطار  من  الطائرة  •بوا�صطة  	

ال�صاعة 7:30 اأو 17:00. 

• يف  	2009/5/11 االثنني  يوم  التاأمني  ل�صركات  االأردين  اأمام مبنى االحتاد  بوا�صطة احلافالت من 

االأوقات: )10:00 ،14:00(. 

•بوا�صطة ا�صتئجار �صيارة خا�صة مع �صائق.  	
•عن طريق امل�صارك مبا�صرة. 	

�صيتمتعون  بوا�صطة احلافالت )ال�صاعة 10:00(  العقبة  يتوجهون اىل  الذين �صوف  امل�صاركون  مالحظة: 

بزيارة موقع تعميد ال�صيد امل�صيح )عليه ال�صالم( يف منطقة نهر االأردن وكذلك تناول الغداء يف منطقة 

البحر امليت.
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توعية تاأمينية

العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

فئة املركبة
املركبات 

امل�سجلة

املركبات 

امل�سرتكة  يف 

احلوادث املرورية

ن�سبة املركبات امل�سرتكة 

يف احلوادث املرورية 

للمركبات امل�سجلة  %

الوفيات 

لكل نوع

ال�سابات 

الب�سيطة

ال�سابات 

البليغة

54451814004025.7685149922412رك����������������������وب �������ص������غ������رية

13327536049273384141808���������������������ص��������������������ح��������������������ن

863122473628.71913971727ن�����������ق�����������ل م���������������ص�������رتك

-----17736ن�������������ص������ف م������ق������ط������ورة

-----17336راأ�س قاطر غري معد لل�صحن

15634774449.5711411181رك����������������وب م����ت����و�����ص����ط����ة

87984084.65485م�������رك�������ب�������ة اأ��������ص�������غ�������ال

86891461.773816م�������رك�������ب�������ة زراع���������ي���������ة

31682758.748515دراج�������������������������ة ن���������اري���������ة

30426432198503105مركبة ذات ا�صتخدام خا�س

30351549514934741ح��������������������اف��������������������ل��������������������ة

-----390م������������������ق������������������ط������������������ورة

84193321159025.11448255364310امل������������������ج������������������م������������������وع

�صهد عام 2007 وقوع )110630( حادثا مروريا يف االردن ت�صبب يف وفاة 

992 �صخ�س بزيادة يف عدد الوفيات بن�صبة قدرها 10.3% عن عام 2006، 

2006 وبلغت  0.28% عن عام  يف حني �صهدت اال�صابات انخفا�صًا بن�صبة 

17969 جريح.

االأردن عام  امل�صجلة يف  املركبات  و�صل عدد  فقد  املروري  املعهد  لتقرير  ووفقا 

وقد   2006 عام  عن   %11.4 قدرها  بزيادة  مركبة   )841933( اىل   2007

ا�صرتكت يف احلوادث ن�صبة 25% من جمموع املركبات امل�صجلة.

 ت�صكل املركبات اخل�صو�صي 82.7% من اجمايل عدد املركبات وان اكرب عدد 

ال�صائقني امل�صرتكني يف احلوادث املرورية انح�صرت يف الفئة العمرية من  من 

18-20 �صنة وبن�صبة %37.8.

املركبات امل�سجلة يف اململكة لنهاية 2007 واملركبات امل�سرتكة يف احلوادث املرورية

املخالفات  ع�����دد 

امل�سجلة  امل��روري��ة 

 2007 ل����������ع����������ام 

اىل  و���������������س��������������ل 

1362518 خمالفة 

الركوب  و�سيارات 

ترتكب  ال�سغرية 

من   %54.9 ن�سبة 

جمموع املخالفات

  اأعلى ن�سبة من اأنواع احلوادث كانت ال�سدم وبن�سبة %94.5

*
مبعدل 303 حادث يومياً 

ــف  حادث  ــو 111 األ ــة يف الأردن نح ــوادث املروري احل

185 مليون دينار وتعوي�سات التامني ملت�رضري حوادث ال�سيارات خالل �سنة ون�سف نحو 
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* امل�سدر تقرير حوادث املرور يف االأردن 2007 ال�سادر عن املعهد املروري االأردين.

% من احلوادث وقع يف العا�سمة عمان • 	66.7

% من امل�سابني ذكور • 80.2% من الوفيات و 79.6	

• 9% من احلوادث �سجلت ما بني ال�ساعة 14.59-14.00	

• 11.9% من وفيات ال�سائقني كانت للفئة العمرية من 23-21	

% من ا�سباب احلوادث كان التتابع القريب يليها عدم اخذ االحتياطات  • 	20

الالزمة اثناء القيادة بن�سبة %19.3

امل�سارب  اخطاء  نتيجة  كانت  املرورية  احلوادث  يف  الوفيات  من   % • 	42.3

تليها عدم اخذ االحتياطات الالزمة اثناء القيادة بن�سبة %23.6

% من الوفيات كانت من ن�سيب الركاب • 	35.4

% من عيوب الطرق امل�سببة للحوادث كانت احلفر / املطبات • 	48.4

% من عيوب املركبات امل�سرتكة يف احلواث املرورية كانت عدم  �سالحية  • 	24

الغمازات

• مركبة 11.8 وفاة لكل 10،000	

• ن�سمة 17.3 وفاة لكل 100،000	

( �سنوات • 14.1% من وفيات امل�ساة كانت لالأعمار )5-3	

( �سنوات • 15.1%من اال�سابات الب�سيطة كانت للفئة العمرية )5-3	

( �سنوات اأعلى ن�سبة من ا�سابات امل�ساة البليغة  • نالت الفئة العمرية )8-6	

بن�سبة %15.1 

• �سنة 9% من الوفيات كانت لالأعمار 23-21	

اأعلى ن�سبة من االإ�سابات الب�سيطة  ( �سنة  • نالت الفئة العمرية )26-24	

بن�سبة %9.9.

% من املركبات امل�سرتكة يف احلوادث كانت املركبات العمومي • 	61.5

% من املخالفات املرورية كانت ملركبات الركوب ال�سغرية تلتها مركبات  • 	54.9

ال�سحن وبن�سبة %17.1

• 0.17 هو معدل خطورة احلوادث )عدد اجلرحى والوفيات/ عدد احلوادث(.	

% من احلوادث وقعت بينما كان �سطح الطريق جاف. • 	89.6

موؤ�رضات احلوادث املرورية لعام 2007
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ن�شاطات االحتاد

العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

اجتم����اعها  يف  لالحت����اد  الع���ام��ة  الهيئ���ة  اأجمعت 

على   2008/11/24 ب��ت��اري��خ  ال��ع�����������������ادي  غي���ر 

العبد احل�صني رئي�صًا  ال�صيد جمال نزيه  انت����خ���اب 

لالحتاد وفاز باجماع الهيئة العامة لع�صوية املجل�س 

كل من:- ال�صيد زهري العطعوط )مدير عام املجموعة 

العربية االأوروبية للتاأمني(، وال�صيد اأحم�د �صباغ  )مدير 

نور�ص�ي  زك�ي  وال�صيد  اال�ص�المية(،  التاأمني  �صركة  عام 

)مدير عام �صركة دل�تا للتاأمني(، وال�صيد رائد الرمي�وين 

وال�صيد  للتاأمني(،  االأملانية  العربية  ال�صركة  عام  )مدير 

اإدارة �صركة  النابل�صي )رئي�س جمل�س  �صامي بهاء الدين 

املنارة للتاأمني(، وال�صيد ماهر املجايل )مدير عام �صركة 

الربكة للتكافل(.

عادي  اجتماع غري  لعقد  العامة  الهيئة  دعوة  وقد جاءت 

الدورة  الكمال  لالحتاد  جمل�س  واع�صاء  رئي�س  النتخاب 

العا�صرة للمجل�س بعد �صدور نظام جديد لالحتاد االأردين 

وا�صتقالة   2008 الثاين  ت�صرين  مطلع  التاأمني  ل�صركات 

للعمل  لوعد قطعوه   التزامًا  اإدارة االحتاد وذلك  جمل�س 

التنفيذ  قيد  وو�صعه  االحت��اد  نظام  م�صروع  اجن��از  على 

بحيث يتيح النظام اجلديد لروؤ�صاء جمال�س اإدارة �صركات 

التاأمني االن�صمام اىل جمل�س االحتاد.

ال�صيد  لالحتاد  اجل����ديد  الرئي�����س  اأع����رب  وقد 

الهيئة  لثقة  �صكره  عن  احل�صني  العبد  نزيه  جمال 

العامة به وتزكيته رئي�صًا لالحتاد واعتزازه والتزامه 

حققها  التي  واالجن��ازات  امل�صرية  وموا�صلة  بالعمل 

االحتاد بجهود املجال�س ال�صابقة.

ومن جانبه اأ�صاد رئي�س االحتاد ال�صابق ال�صيد و�صيم زعرب 

بجهود اأع�صاء املجل�س وم�صاندتهم له خالل فرتة رئا�صته 

لرئي�س االحت��اد واملجل�س اجلديد  ملجل�س االحت��اد ومتنى 

التوفيق والنجاح يف مهامهم القادمة.

ويذكر ان النظام اجلديد لالحتاد يق�صي انتخاب جمل�س اإدارة 

الرئي�س  برئا�صة  العامة  الهيئة  من  اأع�صاء  �صبعة  من  مكون 

�صركات  اإدارة  جمال�س  روؤ�صاء  بني  من  اأع�صاء  �صتة  وع�صوية 

التاأمني واملدراء العامني واملدراء املفو�صني لل�صركات ومن اأبرز 

االأهداف التي ين�س عليها النظام ان يعمل االحتاد على ت�صوية 

الذمم املالية بني اأع�صائه من ال�صركات من خالل ان�صاء غرفة 

مقا�صة، هذا باالإ�صافة اىل االأهداف االأ�صا�صية االأخرى التي 

لدى  التاأميني  الوعي  ن�صر  ومنها  يعمل االحتاد على حتقيقها 

التاأمني  اأعمال  لتطوير  الثقافية  الن�صاطات  وعقد  املواطنني 

واال�صرتاك مع هيئة التاأمني يف تاأ�صي�س معهد تاأمني.

املجل�ص املنتخب يتو�سطه رئي�ص االحتاد ال�سيد جمال نزيه العبد احل�سني واىل ميينه ال�سيد زكي نور�سي والرئي�ص ال�سابق ال�سيد و�سيم وائل زعرب 

وال�سيد ماهر املجايل، واىل الي�سار يظهر ال�سيد �سامي النابل�سي  وال�سيد رائد الرميوين وال�سيد زهري العطعوط

جانب من احل�سور يف اجتماع الهيئة العامة غري العادي

باإجماع الهيئة العامة لالحتاد

جمال نزيه العبد احل�سني رئي�ساً لالحتاد الأردين ل�رضكات التاأمني
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اأول عقد اإعادة عام 1370

بحري  تاأمني  وثيقة  يف   1370 ع��ام  تاأمني  اإع��ادة  عقد  اأول  ان  امل�صادر  ت�صري 

�صركة  قبل  من  بالظهور  احلياة  تاأمني  اإع��ادة  اتفاقيات  ب��داأت  ثم  اأيطاليا،  يف 

1858 كما تاأ�ص�صت ال�صركة ال�صوي�صرية الإعادة  فرانكفورت الإعادة التاأمني عام 

�صركة  اأول  وان   ،1883 عام  التاأمني  الإع��ادة  ميونخ  و�صركة   1863 عام  التاأمني 

اإعادة تاأمني عربية تاأ�ص�صت هي ال�صركة امل�صرية الإعادة التاأمني عام 1957.

ا�صواق اإعادة التاأمني

تت�صكل اأ�صواق االإعادة العاملية من:- 

- مكتتبو هيئة اللويدز Lloyd’s Syndicates وتعترب هيئة اللويدز من اأهم 

فكان  بداية عملها  اما  اال�صتيعابية،  ب�صبب حجم طاقتها  التاأمني عامليا  معيدي 

وتعترب  احلريق،  تاأمني  اإع��ادة  من  ب�صيط  جزء  وتبعه  البحري،  التاأمني  جمال 

اللويدز االن من اكرب ا�صواق التاأمني غري الن�صبية واالنواع املتخ�ص�صة االأخرى 

من اأغطية اإعادة التاأمني مثل تاأمني امل�صوؤوليات واالرهاب

التاأمني  اإع���ادة  و�صطاء   -

 :Reinsurance Brokers
يقوم و�صطاء اإعادة التاأمني 

ات���ف���اق���ي���ات  ت���رت���ي���ب  يف 

�صركات  لبع�س  االإع�����ادة 

���ص��واء يف جمال  ال��ت��اأم��ني 

االت��ف��اق��ي��ات ال�����ص��ن��وي��ة و/

االختيارية،  االتفاقيات  اأو 

كما يقوم الو�صيط با�صتالم 

االأق�صاط  من  املعيد  ح�صة 

ب���ع���د خ�����ص��م ال���ع���م���والت 

معيدي  اإىل  وحت���وي���ل���ه���ا 

املعيدين  ويطالب  التاأمني، 

املطالبات  من  بح�ص�صهم 

الو�صيط  ليقوم  املدفوعة، 

مب�شاركة اأردنية وعربية

الحتاد يعقد برنامج »اإعادة التاأمني وتطبيقاتها يف فروع التاأمني«

اكرب 10 �سركات اعادة تاأمني يف العامل 

من حيث حجم الق�ساط

) ح�سب اح�سائيات 2007(

ا�صم ال�صركةاملرتبة

ت�صنيف املعيد

S&P rating

-1Munich Re )Germany(A+

-2Swiss Re )Switzerland(AA-

-3Hannover Re )US(AA-

-4Berkshire Hathaway )US(AAA

-5Lloyd’s )UK(A

-6Scor )Bermuda(A-

-7

 Reinsurance Group of
America )US(

AA-

-8XL Re )Bermuda(A-

-9Allianz Re )Germany(  AA-

-10Transatlantic  Re )US(AA-

نظم االحتاد االأردين ل�سركات التاأمني يف ت�سرين االأول 2008 وملدة خم�سة اأيام برنامج اإعادة التاأمني وتطبيقاتها يف خمتلف فروع التاأمني و�سارك يف الربنامج 

اأكرث من 55 م�سارك من العاملني يف �سركات التاأمني املحلية ومن كربى ال�سركات واملوؤ�س�سات االقت�سادية يف اململكة باالإ�سافة اىل م�ساركني من دول عربية هي 

�سطلنة عمان وال�سودان وفل�سطني.

التاأمني االأردين حيث تناول ال�سيد غ�سان ق�سماين من  التاأمني قدمها جمموعة من الكوادر املتخ�س�سة يف قطاع  اإعادة  تناول الربنامج جوانب عديدة يف  

ال�سركة املتحدة مو�سوعني االأول مدخل اىل االإعادة والثاين تطبيقات اإعادة التاأمني يف تاأمني احلريق واالأخطار االإ�سافية واحلوادث العامة والتاأمني الهند�سي 

اتفاقيات  االأو�سط يف تقدمي مو�سوع  ال�سرق  با�سم حدادين من �سركة  ال�سيد  اأق�سى خ�سارة حمتملة. و�سارك  با�ستخدام  الطاقة اال�ستيعابية  ومو�سوع زيادة 

االإعادة بنوعيها االتفاقية واالختيارية واجراءات جتديد اتفاقيات اإعادة التاأمني وتناول ال�سيد حممود �سبحا من �سركة العرب للتاأمني على احلياة واحلوادث 

التاأمني املطبقة يف  الت�سريعات اخلا�سة باعادة  اأمين خمي�ص من �سركة الربكة للتكافل مو�سوعني االأول  ال�سيد  التاأمني، وا�ستعر�ص  اإعادة  مو�سوع ح�سابات 

االأردن والثاين تناول فيه تطبيقات اإعادة التاأمني يف تاأمينات ال�سيارات والتاأمني البحري وتاأمني امل�سوؤوليات وتعوي�سات العمال. كما حا�سر الدكتور فريد الداود 

من ال�سركة االأردنية الفرن�سية للتاأمني يف مو�سوع تطبيقات اإعادة التاأمني يف فرعي التاأمني على احلياة والتاأمني ال�سحي.

وفيما يلي اأهم اجلوانب الفنية التي تناولها الربنامج:-
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التعوي�صات  قيمة  بدفع  قامت  التي  املبا�صرة  التاأمني  �صركات  اإىل  بتحويلها 

مبا�صرة اإىل املوؤمن له. 

 Nasco – Karaoglan/ France، United Ins. الو�صطاء:  اأهم  ومن 

 Brokers )UIB(/ UK، Robert Fleming Ins. Broker/ UK،

 AON/ London، PWS International/ London، City
Insurance Services/ London.

املوؤمن له لي�ص طرفاً يف الإعادة

التاأمني  ومعيد   )Reinsured( التاأمني  �صركة  بني  ان��ه  على  العقد  يعرف 

يدفعه  ما  االول عن  تعوي�س  ويتم مبوجبه  االخري  فيه  يلتزم   )Reinsurer (

يتفق  مايل  عو�س  مقابل  التاأمني  عقد  حمل  اخلطر  حتقق  عند  له  املوؤمن  اىل 

املبا�صر(  )املوؤمن  التاأمني  �صركة  هما:  التاأمني  عقد  واأط���راف  بينهما.  عليه 

املبا�صر  له  امل��وؤم��ن  اأم��ا   )  Reinsurer( التاأمني  ومعيد   )Reinsured(

)Original Insured( فانه لي�س طرفا يف عقد اإعادة التاأمني.

التاأمني ملتزمة بدفع جزء من ق�صط  فاإن �صركة  التاأمني،  اإعادة  ومبوجب عقد 

ح�صة  حتمله  مقابل  التاأمني،  معيد  اإىل  عليه  املتفق  االإع��ادة  ق�صط  اأو  التاأمني 

من اخلطر املغطى بوثيقة التاأمني التي ت�صدرها �صركة التاأمني، ويف حالة دفع 

تعوي�س من �صركة التاأمني للموؤمن له نتيجة حادث مغطى بوثيقة التاأمني، فاإن 

معيد التاأمني ملزم بدفع ح�صته من التعوي�س ح�صب �صروط اتفاقية االإعادة.

خ�ضائ�ص متيز عقد الإعادة 

يتميز عقد االإعادة باأنه:-

من عقود التعوي�ص: حيث تعو�ص عقود االعادة �صركة التاأمني وفق ما هو متفق 

عليه يف العقد ومبا ال يزيد عن جرب ال�صرر، كما ان عقود االعادة لتاأمني احلياة 

تعترب اي�صا من عقود التعوي�س، على الرغم من اأن عقد تاأمني احلياة لي�س من 

باأي مبلغ كون  التامني على حياته  له  املوؤمن  انه من حق  التعوي�س، حيث  عقود 

حياته ال يوجد لها قيمة حمددة.

عقد زمني: له مدة حمددة وعادة تكون 12 �صهرا، اأما عقود االعادة االختيارية 

تكون ح�صب مدة وثيقة التاأمني وقد تكون اأقل اأو اكرث من �صنة.

من العقود التبعية: لتفعيل عقد االعادة ال بد من وجود عقد �صابق وهو عقد 

التاأمني وان عقد االعادة يكون �صابق لعقد التاأمني مثل االعادة االختيارية.

باملعلومات  املعيد  تزويد  التاأمني  �صركة  على  النية:  ح�سن  منتهى  عقود  من 

اجلوهرية املت�صلة باخلطر مثل اح�صائيات �صحيحة عن نتائج اعمال ال�صركة 

وقوع  املعيد عند  وابالغ  االختيارية،  االعادة  ال�صابقة يف حالة  اخل�صائر  و�صجل 

�صمن  ك��ان  طاملا  مماطلة  دون  التعوي�س  بدفع  املعيد  ال��ت��زام  مقابل  ح��ادث، 

م�صوؤوليته.

يكون  وقد  املعيد،  املوؤمن عن جن�صية  تختلف جن�صية  الغالب  دولية: يف  طبيعة 

طريق  عن  يتم  الطرفني  بني  اخل��الف��ات  وحل��ل  اخ��رى،  جن�صية  من  الو�صيط 

التحكيم وعن طريق حتديد القانون.

الفائدة املتحققة ل�رشكة التاأمني 

االحتماالت  نظرية  تطبيق  على  التاأمني  يقوم  االخ��ط��ار:  بني  التنا�سق  حتقيق 

يكون  التاأمني  اأن  مبعنى  االحتماالت  نظرية  وتطبيق  الكبرية،  االع��داد  وقانون 

لالأخطار التي يكون احتمال وقوعها بني �صفر وواحد، ويعني �صفر اأن احلادث 

احلادث  اأن  يعني  واحد  اأما  لتاأمينه  �صرورة  هنالك  يوجد  وال  الوقوع  م�صتحيل 

االأعداد  بقانون  واملق�صود  حدوثه،  موؤكد  خطر  تاأمني  يجوز  وال  الوقوع  موؤكد 

اأنه كلما ازداد عدد وحدات العينة، تقرتب النتائج الفعلية من النتائج  الكبرية 

املحتملة واملتوقعة من عدد غري حمدود من الوحدات.

وتطبيق القانون يف التاأمني يعني اإن تاأمني عدد كبري من نف�س نوع اخلطر يوؤدي 

اعتمدت  الذي  النظري  الفعلي من االحتمال  وقوع اخلطر  احتمال  اقرتاب  اإىل 

اإىل  تتعر�س ح�صاباتها  وبالتايل ال  التاأمني  �صعر  التاأمني يف حتديد  �صركة  عليه 

اخللل. وفعليا ال ت�صتطيع �صركة التاأمني تطبيق قانون االأعداد الكبرية لوحدها 

يختلف  فعليا كل خطر  الأنه  اأعمالها  زاد حجم  ومهما  ال�صركة  مهما كرب حجم 

عن االآخر فمثال منزل قرب م�صبغة يختلف خطره عن منزل قرب مدر�صة. لذا 

اختياري

غري ن�سبيغري ن�سبي ن�سبين�سبي

جتاوز اخل�سارة

وقف اخل�سارة

احل�س�س الن�سبية

الفائ�س

اتفاقي )الزامي(

اإعادة التاأمني
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فاإنها تلجاأ اإىل اإعادة التاأمني، حيث تقوم بتحمل جزء من االأخطار واإعادة اجلزء 

�صركة  ت�صتطيع  وبالتايل  يتوزع اخلطر  وبذلك  املعيدين  االأكرب مع جمموعة من 

التاأمني حتقيق تنا�صق بني االأخطار التي تقوم بتاأمينها. 

الطاقة  زي��ادة  ت�صتطيع  التاأمني  �صركة  ف��اإن  التاأمني  اإع��ادة  اتفاقيات  مبوجب 

اأكرب  كبرية  اأخطار  تاأمني  وت�صتطيع  تاأمينها،  ميكن  التي  لالأخطار  اال�صتيعابية 

يتنا�صب  مبا  اخلطر  من  بجزء  حتتفظ  اأنها  حيث  مالها  راأ���س  حجم  من  بكثري 

ال�صركة على احتفاظ اخلطر وتعيد باقي اخلطر مع معيدين مبوجب  مع قدرة 

االعادة  االتفاقية و/اأو االختيارية. 

االأخطار  ونوع  التاأمني  �صركة  اأعمال  حجم  ان  التاأمني:  اعمال  نتائج  ا�ستقرار 

التي تقوم بتاأمينها ال يكون بدرجة كبرية كافية لتطبيق قانون االأعداد الكبرية، 

وبالتايل فاإن احلوادث الفعلية لالأخطار املغطاة لديها تختلف عن توقعات �صركة 

التاأمني وقد تدفع �صركة التاأمني يف اإحدى ال�صنوات تعوي�صات اأقل من توقعاتها 

ح�صب االأ�صعار التي و�صعتها بناء على نظرية االحتماالت، وبالتايل حتقق اأرباحا 

خالل تلك ال�صنة، ولكنها يف �صنوات اأخرى قد تدفع تعوي�صات تزيد عن توقعاتها 

وبالتايل يكون لديها خ�صارة يف نتائج اأعمالها كما اأن احتمال وقوع االأخطار يتغري 

من �صنة اإىل اأخرى وقد يتغري يف نف�س ال�صنة. 

ومن خالل اإعادة التاأمني ت�صتطيع �صركة التاأمني تطبيق قانون االأعداد الكبرية 

وبالتايل املحافظة على ا�صتقرار نتائج اأعمالها.

لديها  التاأمني  اإع��ادة  �صركات  اإن  التاأمني:  معيد  من  اخل��ربة  على  احل�سول 

خربات مرتاكمة ل�صنوات عديدة ي�صل بع�صها اإىل اأكرث من مئة �صنة مثل �صركة 

ميونخ الإعادة التاأمني، عند تاأمني اأخطار جديدة من قبل �صركة التاأمني، فاإنها 

ت�صتطيع اال�صتفادة من خربات معيد التاأمني واحل�صول على امل�صورة الفنية يف 

اكتتاب مثل هذه االأنواع من التاأمينات. 

وعند قبول اأخطار يف مناطق جغرافية جديدة، فقد تقرر �صركة التاأمني فتح فروع 

يف مناطق بعيدة عن مركز عملها وبالتايل لي�صت لديها خربة عن طبيعة االأخطار 

كذلك  املناطق،  تلك  يف  املعيد  خربة  من  اال�صتفادة  وت�صتطيع  املناطق،  تلك  يف 

التاأمني يطلب معلومات فنية كثرية  فاإن معيد  اأخطار مببالغ كبرية،  تاأمني  عند 

عن اخلطر قبل تاأمينه ومنها الك�صف على موقع اخلطر وبالتايل حت�صل �صركة 

التاأمني على خربة يف تاأمني االأخطار الكبرية وكيفية تقدير درجة اخلطر لها.

ومببالغ  عديدة  تاأمني  وثائق  التاأمني  �صركة  ت�صدر  قد  الرتاكم:  من  احلماية 

تاأمني تقع �صمن طاقتها اال�صتيعابية، اإال اأن بع�س هذه الوثائق قد تغطي اأخطار 

مركزة يف نف�س املنطقة وبالتايل وقوع خطر يف تلك املنطقة قد يوؤدي اإىل دفع 

تعوي�صات مبوجب اأكرث من وثيقة لنف�س احلادث. 

وحلماية �صركة التاأمني من الرتاكم تقوم ال�صركة برتتيب بع�س اأنواع اتفاقيات 

الناجمة عن  التاأمني  �صركة  مل�صوؤولية  االأق�صى  يتم حتديد احلد  بحيث  االعادة 

تراكم اخلطر ومما يزيد عن ذلك يتحمله معيد التاأمني لغاية حد اأق�صى يتفق 

يتم  فمثال  االأخطار  من  نوع  لكل  االتفاقيات  من  النوع  هذا  ترتيب  ويتم  عليه. 

اأخرى حلماية  واتفاقية  الطبيعية  الكوارث  لتاأمني  تراكم  اتفاقية حماية  ترتيب 

تراكم التاأمني البحري.

حتديد خ�سائر �سركة التاأمني: ت�صتطيع �صركة التاأمني حتديد خ�صائرها لبع�س 

وقف  اتفاقية  مثل  االعادة  اتفاقيات  اأنواع  بع�س  ترتيب  طريق  عن  التاأمني  فروع 

�صركة  خل�صارة  االأق�صى  احلد  حتديد  يتم  حيث   )Stop Loss( اخل�صارة 

التاأمني لفرع معني مثل فرع الهند�صي وما زاد عن ذلك يتحمله املعيد ولغاية حد 

اأق�صى يتفق عليه. وبذلك ت�صمن �صركة التاأمني اأن خ�صارتها لن تزيد عن حد معني 

ت�صتطيع حتمل اأعباءه ماليا وبالتايل ال يتعار�س الو�صع املايل لل�صركة للخطر. 

التاأمني  �صركة  اأرب��اح  تثبيت  اىل  االإع��ادة  ت��وؤدي  التاأمني:  �سركة  ارب��اح  تثبيت 

وي�صاعدها يف ذلك عموالت االعادة التي حت�صل عليها �صركة التاأمني من معيد 

التاأمني مبوجب بع�س اتفاقيات االعادة.

دورة الإعادة

تعترب �صنة 1999 اأق�صى مرونة يف اأ�صواق االإعادة حيث بلغت اأ�صعار التاأمني اأدنى 

ت�صعر  بداأت  االإع��ادة، حيث  اأ�صواق  ثبات يف  كان هناك  �صنة 2000  م�صتوى.  ويف 

احلوادث  ك��رثة  ب�صبب  بها  حلقت  التي  اخل�صائر  من  وتعاين  ال�صابقة  بالنتائج 

االإعادة  اأ�صواق  فقد مرت   2001 �صنة  اأما يف  املعاناة،  وهي مرحلة  وقلة االق�صاط 

2002 بداأت مرحلة الت�صلب بتخفي�س  يف مرحلة اخلوف من النتائج. ومنذ �صنة 

�صيا�صات  يف  والت�صدد  للتاأمني  جديدة  ا�صعار  والعموالت وزي��ادة  االتفاقيات  �صعة 

االكتتاب.

Reinsurance Cycle  

     Soft  / Suffering / Fear / Hard: متر اإعادة التاأمني يف دورة مكونة من اأربعة مراحل هي

Hard Soft

Fear Suffering

Reins.
Cycle

التغري يف �سوق اإعادة التاأمني

اإعادة التاأمني الن�سبية

Proportional

اتفاقي

Treaty
اتفاقي

Treaty

ح�سة ن�سبية

Q.S.

ح�سة ن�سبية

Q.S.

فائ�س اخل�سارة

XOL
فائ�س اخل�سارة

XOL
ايقاف اخل�سارة

SL

فائ�س

Surplus

اختياري

Facultative
اختياري

Facultative

اإعادة التاأمني غري الن�سبية

Non-Proportional

اإعادة التاأمني



28

ن�شاطات االحتاد

العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

توجه اأ�سواق االإعادة يف ال�سنة احلالية وال�سنوات 

القادمة:

الرغبة  لديها  العاملية  التامني  اإع���ادة  اأ���ص��واق  ان 

االو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  بالعمل  باال�صتمرار 

لال�صباب التالية: درجة التعر�س للكوارث الطبيعية 

املناطق  من  اأف�صل  عام  ب�صكل  النتائج  متو�صطة، 

اىل  االإع���ادة  �صركات  تتطلع  ال��ع��امل،  يف  االخ���رى 

ال��ت��اأم��ني �صوف  اأ���ص��ع��ار  ال��ت��اأم��ني،  ���ص��روط  حت�صني 

اأ�صعار  برفع  للتاأمني  العاملية  اال�صواق  بتوجه  تتاأثر 

احتفاظ  حماية  االإع��ادة  �صركات  تن�صح  التاأمني، 

�صركات التاأمني من الكوارث الطبيعية مثل الزالزل 

اخل�صارة،  فائ�س  اتفاقيات  مبوجب  والفي�صانات 

و�صع حد اق�صى مل�صوؤولية املعيد عن حوادث الكوارث الطبيعية.

ح�ضابات اعادة التاأمني

ت�صمل ح�صابات اعادة التامني كافة العمليات الفنية واملالية التي تتم بني املوؤمن 

او  اتفاقيات م�صتمرة  التامني �صواء نتيجة  التامني( وبني معيد  اال�صلي )�صركة 

عن طريق اعادة التاأمني االختياري. 

حيث ان وفاء �صركة التامني بالتزاماتها جتاه املوؤمن لهم يعترب العامل اال�صا�صي 

يف جناح �صركة التامني، وحتى تتمكن �صركة التامني من حتقيق ذلك ال بد من 

ان تتوفر لديها ال�صيولة الكافية لدفع التعوي�صات امل�صتحقة اىل املوؤمن لهم دون 

تاأخري وي�صاعد يف حتقيق ذلك انتظام ح�صابات اعادة التامني على توفري ال�صيولة 

النقدية املطلوبة. 

ت�صمل احل�صابات املالية القيود اليومية اخلا�صة ببنود ك�صف احل�صاب وح�صابات 

االيرادات  ح�صاب  على  احل�صابات  هذه  ار�صدة   تاأثري  وم��دى  التامني  معيدي 

وامل�صروفات لكل فرع من فروع التامني وامليزانية العمومية لل�صركة.

وقد جرت العادة على ت�صجيل العمليات اخلا�صة باعادة التامني فور ا�صتحقاقها 

بك�صف احل�صاب الذي يعده املوؤمن اال�صلي ملعيد التامني على فرتات خالل ال�صنة 

)عادة كل 3 ا�صهر( وير�صد احل�صاب يف نهاية كل فرتة على ان يتم حتويل الر�صيد 

امل�صتحق �صواء للمعيد او للموؤمن اال�صلي قبل حلول الفرتة القادمة لالعادة. 

�رشوط ح�ضابات اتفاقيات اعادة التامني الن�ضبية 

�صرط االق�صاط Premiums Clause: وين�ض على ا�صناد االعمال. 1 

اىل االتفاقية على ا�صا�ض االق�صاط االجمالية اأي االق�صاط التي ا�صتلمتها 

�صركة التامني من املوؤمن لهم عن الوثائق ال�صادرة .

����ص���رط ع���م���ول���ة اع�����ادة. 2 

ال�����ت�����ام�����ني )ع����م����ول����ة 

 Reinsurance )اال�صناد

 Commission Clause
 ) C o m m i s s i o n
على  ين�ض   :Ceding(

ن�صبة العمولة التي حت�صل 

من  التامني  �صركة  عليها 

االق�����ص��اط امل�����ص��ن��دة اىل 

االتفاقية. 

����ص���رط ع���م���ول���ة االرب������اح. 3 

 Profit Commission
Clause: ين�ض على ن�صبة 
حت�صل  عمولة االرباح التي 

من  امل�صندة  ال�صركة  عليها 

حتققها  التي  االرب��اح  مبلغ 

االت���ف���اق���ي���ة وي��ن�����ض ه��ذا 

كيفية  على  اي�صا  ال�صرط 

احت�صاب عمولة االرباح. 

ين�ض. 4   : Premium Reserve Clause االق�صاط  احتياطي  �صرط 

على احتفاظ ال�صركة امل�صندة بن�صبة معينة من االق�صاط امل�صتحقة ملعيدي 

احل�صاب  فرتة  نهاية  يف  ال�صارية  االخطار  ملواجهة  كاحتياطي  التامني 

وموعد  االق�صاط  من  احتجازها  يتم  التي  الن�صبة  على  ال�صرط  وين�ض 

االفراج عن االحتياطي والفائدة التي يجب ان حتت�صب ملعيدي التامني عن 

االحتياطيات املحتجزة .

�صرط احل�صابات Accounts Clause: يو�صح هذا ال�صرط فرتة اعداد. 5  

احل�صابات والتي عادة ما تكون ربع �صنوية Quarterly او ن�صف �صنوية  

وفرتة  التامني  معيدي  اىل  احل�صابات  ار�صال  وموعد   Half Yearly
مراجعة احل�صابات من قبل املعيدين وموعد �صداد الر�صيد امل�صتحق �صواء 

من جانب املعيدين او من جانب ال�صركة امل�صندة. 

وقد جرت العادة على اعداد  ح�صابات االتفاقيات الن�صبية على ا�صا�ض ربع �صنوي 

نهاية  يف  التامني  ملعيدي  احل�صاب  ك�صوف  ار�صال  ويتم  التامني  �صركة  قبل  من 

كل ربع وبحد اق�صى �صتون يوما من انتهاء الربع مع احلق للمعيدين  باالطالع 

املحا�رشون يف برنامج اإعادة التاأمني

ال�سيد با�سم حدادين املهند�ص غ�سان ق�سماينالدكتور فريد الداود ال�سيد حممود �سبحا  ال�سيد اأمين خمي�ص 

ق�سط التاأمني )٪100(

املوؤمن له

CO - INSURANCE

٪20٪40٪25٪15
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يتم  ان  على  التامني،  �صركة  �صجالت  على 

قبل  من  احل�صاب  ك�صوف  على  امل�صادقة 

ت�صلمهم  تاريخ  من  �صهر  خ��الل  املعيدين 

او  التامني  �صركة  وع��ل��ى  الك�صوف  لتلك 

خالل  احل�صاب  ر�صيد  ت�صديد  املعيدين  

املدة املن�صو�ض عليها يف اتفاقيات االعادة 

من  ي��وم��ا  ت�صعني  خ��الل  ت��ك��ون  م��ا  وغالبا 

التايل  الربع  حلول  قبل  اأي  الربع  انتهاء 

تلتزم �صركة التامني يف م�صك �صجالت لكل 

اال�صناد التي تتم لالتفاقية وتر�صل ك�صوف 

االق�صاط مع ك�صوف احل�صاب.

الإعادة يف اأنواع التاأمني

تاأمني  اإع��ادة  تعترب  احلريق  تاأمني  اإع��ادة 

املنا�صبة  اال���ص��ال��ي��ب  اأك���رث  م��ن  امل�����ص��ارك��ة 

على  ت�صتمل  التي  الكبرية  املحافظ  لتاأمني 

كافة االخطار من حيث انخفا�ض امل�صاريف االدارية.

ت�صمل فروع تاأمني احلوادث العامة: تاأمني ال�صرقة، تاأمني النقود، خيانة االمانة 

)�صوء االئتمان(، تاأمني احلوادث ال�صخ�صية، تاأمني الزجاج.

ويتم اإعادة تاأمني احلوادث العامة �صمن:-

اتفاقية امل�ساركة: وت�صتخدم لت�صهيل العمل االداري، حيث تكون اال�صعار عالية 

التاأ�صي�س  تكون حديثة  ال�صركة عندما  ت�صتخدمها  التاأمني �صغرية حيث  ومبالغ 

او عندما تكتتب مبحفظة �صغرية ن�صبيا لقليل تعر�صها اىل الرتاكمات الكبرية 

يف امل�صوؤولية.

اتفاقية الفائ�ص: ميكن ا�صتخدام اتفاقيات الفائ�س لكل فرع من فروع احلوادث 

العامة لوحده او لكل الفروع جمتمعة، ومتنح عادة لل�صركات التي متتلك خربة 

كافية لالكتتاب باأخطار مببالغ تاأمني كبرية، ويتم حتديد احتفاظ ال�صركة لكل 

فرع من فروع احلوادث العامة.

العامة،  تاأمني احلوادث  اإعادة  قليل يف  ا�صتخدامها  التاأمني االختياري:  اإعادة 

ويقت�صر ا�صتخدامها على اإعادة تاأمني ما يلي: االخطار امل�صتثناة من االتفاقيات 

االخطار  االتفاقية،  بتوازن  ت�صر  التي  االخطار  امل�صريف،  الغطاء  تاأمني  مثل 

الكبرية التي تتجاوز حدود االتفاقية.

اإعادة التاأمني الهند�صي

التاأمني  يف  ال�صائعة  االتفاقيات  اكرث  من  الفائ�س  و/اأو  امل�صاركة  اتفاقية  تعترب 

الهند�صي ويتم حتديد الطاقة اال�صتيعابية لكل فرع من فروع التاأمني الهند�صي. 

عن  تزيد  التي  الكبرية  امل�صاريع  تاأمني  حالة  يف  االختياري  التاأمني  اإع��ادة  اأما 

اأو  للمبالغ  اختياري  تاأمني  اإعادة  برتتيب  ال�صركة  تقوم  االعادة،  اتفاقية  حدود 

امل�صوؤوليات التي تزيد عن طاقتها اال�صتيعابية.

 Combined Quota Share وهناك االتفاقية املركبة من م�صاركة وفائ�س

Surplus Treaty& وهي عبارة عن خليط من اتفاقيتي امل�صاركة والفائ�س، 
وتعطي ل�صركة التاأمني حرية احلركة  مبرونة كبرية مع معيدي التاأمني، حيث يكون 

لل�صركة احلق يف اال�صناد على ا�صا�س امل�صاركة والفائ�س معا لنف�س اخلطر.

اختيار اتفاقية اإعادة التاأمني املنا�ضبة لتامني ال�ضيارات

من ناحية املبداأ اإعادة تاأمني امل�صوؤولية واإعادة تاأمني املركبات واإعادة تاأمني الركاب 

التغطيات  م�صتوى  الختالف  منف�صلة  التاأمني  اإع��ادة  اتفاقية  يف  منها  كل  يكون 

و�صدة اخل�صائر. اإال انه ميكن اإعادة تاأمني امل�صوؤولية واملركبات يف اتفاقية فائ�س 

.)Quota Share( خ�صارة واحدة و/اأو اتفاقية اإعادة تاأمني ن�صبية

 GNPI( ويعتمد اختيار اتفاقية اإعادة التاأمني على حجم االأق�صاط املكتتب بها

امل�صوؤولية،  تاأمني   :)Business Structure( التاأمينية  املحفظة  وتركيبة 

تاأمني املركبات، تاأمني الركاب اإ�صافة اىل Risk Profile لتاأمني املركبات

�صيوعًا واملطبقة يف  االأكرث   Excess of Loss اتفاقية فائ�س اخل�صارة  تعترب 

اإعادة تاأمني املركبات.

ان اأف�صل اتفاقية هي االتفاقية الن�صبية مع وجود اتفاقية فائ�س اخل�صارة ولتغطية 

ب�صاعة  م��ن  اك��رث  ت��راك��م 

الباخرة  نف�س  على  موؤمنة 

ويعتمد  النقل  و�صيلة  و/اأو 

االإع���ادة  اتفاقية  اخ��ت��ي��ار 

على االح�صائيات التالية: 

املكتتب  االأق�����ص��ط  ح��ج��م 

 ،Risk profile عليها، 

 ،Run-off triangle
ن��ت��ائ��ج ات��ف��اق��ي��ات اإع����ادة 

التاأمني لل�صنوات االأخرية

FRONTING  وثائق الواجهة

ر
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خل
ا

طر
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0

اتفاقية امل�ساركة

اتفاقيات االإعادة التي ميكن ا�ستخدامها يف تاأمني احلرائق

اتفاقية الفائ�س

اإعادة تاأمني اختيارية

الغطاء االختياري االلزامي

غطاء زيادة اخل�سارة الكوارثي حلماية الرتاكم

امل�ضاركون من �ضلطنة ُعمان وفل�ضطني وال�ضودان

من اليمني ال�سادة: ن�سر ال�ساحلي، بدر املحروقي، عطا علي، قتيبة �سالحات، ريا�ص االأطر�ص، �سالح الفار�ص، حممد اإدري�ص.
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با�صت�صافة من �صوق التاأمني االأردين عقد يف عمان اجتماع اللجنة العربية لتاأمني 

ال�صيارات واملكاتب العربية يومي 12 و13/ت�صرين االأول 2008 مب�صاركة ممثلني 

عن 16 دولة عربية باالإ�صافة اىل االأردن.

تاأمني  جمال  يف  امل�صرتكة  العربية  الق�صايا  اجتماعها  خالل  اللجنة  بحثت  وقد 

ومنتدى   1975 تون�س  يف  املوقعة  الربتقالية  البطاقة  اتفاقية  ومنها  ال�صيارات 

الهيئات الرقابية العربية الجراء التعديالت املقرتحة على البطاقة واأكدت اللجنة 

يف  عليها  املن�صو�س  باملدة  امل��زار  البلد  يف  املوحد  املكتب  التزام  �صرورة  على 

االتفاقية لالخطار عن احلادث وهي 15 يوم وفيما يتعلق با�صدار البطاقة اكدت 

اللجنة على عدم جواز ا�صدار البطاقة ملركبة تختلف جن�صيتها عن جن�صية املكتب 

املوحد امل�صدر ومن جانب اآخر اأقرت اللجنة ان يكون التقادم طبقًا لقانون البلد 

اأ�صواق التاأمني العربية اطلعت اللجنة على منوذج  اأبرز التطورات يف  املزار وعن 

وثيقة التاأمني على املركبات يف �صلطنة ُعمان حيث تغطي الوثيقة امل�صوؤولية املدنية 

قبل الغري باالإ�صافة اىل الفقد والتلف الذي ي�صيب املركبة املوؤمن عليها.

االلزامي  التاأمني  قوانني  عليها  تن�س  التي  التغطيات  اأنواع  اللجنة  ناق�صت  كما 

يف خمتلف البالد العربية وبحثت املقرتح الذي تقدم به املكتب املوحد االأردين 

ال�صدار البطاقة الربتقالية الكرتونيًا من قبل املكاتب العربية واأو�صت اللجنة يف 

تخ�ص�س  عمل  ور�صة  عقد  املجال  هذا 

بح�صور  املقرتح  النظام  على  لالطالع 

واملتخ�ص�صني  العربية  املكاتب  ممثلي 

يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  دوائ����ر  م��ن 

ال�صركات العربية.

اجتماع اللجنة العربية لتاأمني ال�سيارات يف عمان لبحث �سوؤون البطاقة الربتقالية

حفل غداء يقيمه الحتاد »مطعم تنورين«

على �سرف اأع�ساء اللجنة العربية
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رغبة من اأع�صاء اللجنة العربية لتاأمني ال�صيارات يف االطالع على جتربة املكتب 

املوحد االأردين لتطبيق النظام االآيل ال�صدار البطاقة الربتقالية وامكانية اال�صتفادة 

15/كانون  بتاريخ  العربية عقدت يف عمان  املوحدة  املكاتب  التجربة يف  من هذه 

االأول/2008 ور�صة عمل نظمها االحتاد االأردين ل�صركات التاأمني لعر�س التجربة 

االأردنية يف ا�صدار البطاقة الربتقالية الكرتونيًا ح�صرها 26 م�صاركًا من اأع�صاء 

اللجنة واملكاتب العربية واالأمني العام لالحتاد العربي للتاأمني ال�صيد عبد اخلالق 

روؤوف، وقد افتتح الور�صة رئي�س االحتاد االأردين ال�صيد جمال نزيه العبد احل�صني 

الغاية  اىل  واأ�صار  ال�صقيقة  العربية  الدول  من  االأردن  ب�صيوف  فيها  رحب  بكلمة 

اأحدث  الور�صة لالطالع على جتربة املكتب املوحد االأردين يف تطبيق  انعقاد  من 

مبا  العربي  امل�صافر  خدمة  يف  التجربة  هذه  وو�صع  املتطورة  االلكرتونية  االأنظمة 

يحقق اأهداف البطاقة الربتقالية و�صمان ت�صهيل و�صحة اجراءات ا�صدار البطاقة 

و�صرعة اجناز املعامالت املتعلقة بها وتي�صري �صرف التعوي�صات للم�صتفيدين من 

التزوير  حاالت  من  حتد  اآليات  من  النظام  هذا  يوفره  مبا  واال�صتفادة  البطاقة 

من  البطاقة  �صحة  تاأييد  متطلبات  من  وتقلل  العربية  املكاتب  تواجهها  قد  التي 

املكتب امل�صدر لها عند وقوع احلادث هذا باالإ�صافة اىل ما يوفره هذا النظام من 

امكانيات لربط معلومات التاأمني باملعلومات املتوفرة لدى اجلهات املعنية االأخرى 

ومنها الدوائر اجلمركية يف املناطق احلدودية للدول العربية.يومن جانبه قدم 

ال�صيد  االحت��اد  مدير 

ماهر احل�صني عر�صًا 

فنيًا تناول فيه اأهمية 

العمل بنظام البطاقة 

الكرتونيًا  الربتقالية 

واآل�������ي�������ة ت�����ص��ج��ي��ل 

وحت���م���ي���ل ال���ن���ظ���ام 

املراكز  يف  البيانات  ت�صجيل  وكيفية  الكمبيوتر  على 

تطبيق  م��ن  لال�صتفادة  ل��الحت��اد  التابعة  احل��دودي��ة 

النظام م�صتقباًل من املكاتب العربية ملا يوفره من دقة 

للحد من حاالت التزوير وبحث مع احل�صور التعديالت 

النظام  تبني  العربية يف حالة  االتفاقية  املطلوبة على 

االأردنية  التجربة  نالت  وق��د  العربية،  املكاتب  م��ن 

تطبيق  على  باملوافقة  واأو�صوا  الور�صة  امل�صارك يف  العربي  ا�صتح�صان احل�صور 

كما  املكاتب  كافة  من  عليه  واملوافقة  درا�صته  بعد  العربية  املكاتب  يف  النظام 

اأو�صى احل�صور امكانية تطوير النظام م�صتقباًل با�صتخدام ال�صبكة االلكرتونية 

اأو اعتماد البطاقة الذكية.

اأنواع التغطيات يف الدول العربية

االأ�صرار اجل�صدية واملادية بقيمة حمددةاالأردن: 

بحد االم�����������������������������ارات:   واملادية  حم��ددة  غري  بقيمة  اجل�صدية  االأ�صرار 

اأق�صى 250 األف درهم اماراتي

اأق�صى ال��������ب��������ح��������ري��������ن:  بحد  واملادية  حدود  بدون  اجل�صدية  االأ�صرار 

500 األف دينار بحريني

االأ�صرار اجل�صدية واملادية بقيمة غري حمددةت�������������ون���������������������������س:

االأ�صرار اجل�صدية واملادية بقيمة غري حمددةاجل���������������زائ���������������ر: 

االأ�صرار اجل�صدية واملادية بقيمة غري حمددة�������������ص������������وري������������ا: 

الغري ال������������������ع������������������راق:  باموال  واالأ���ص��رار  اجل�صدية  واال�صابة  الوفاة 

بقيمة غري حمددة

االأ�صرار اجل�صدية بقيمة غري حمددةف�������ل���������������ص�������ط�������ني: 

االأ�صرار اجل�صدية واملادية بقيمة غري حمددةق��������������������ط��������������������ر: 

االأ�صرار اجل�صدية واملادية بقيمة غري حمددةال������������ك������������وي������������ت: 

االأ�صرار اجل�صدية بقيمة حمددةل�������������ب�������������ن�������������ان: 

االأ�صرار اجل�صدية بقيمة حمددةاجلماهريية العظمى: 

االأ�صرار اجل�صدية بقيمة غري حمددةم���������������������������ص�������������ر: 

االأ�صرار اجل�صدية واملادية بقيمة غري حمددة.امل������������������غ������������������رب: 

خلدمة امل�شافر العربي

الحتاد يعر�ض  على املكاتب العربية تطبيق نظام ا�سدار البطاقة اللكرتوين

ماأدبة غداء يف ديوان بريوت
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لقاء وحوار

يف حوار مع ممثل املكتب القطري »�رشكة الدوحة للتاأمني«

وليد اخلف�ض: �رضورة ان�ساء �رضكة اإعادة عربية لقبول اأعمال 

تاأمينات ال�سيارات باأ�سعار تناف�سية

خالل زيارته عمان حل�سور اجتماع اللجنة العربية لتاأمني ال�سيارات التقت »ر�سالة التاأمني« ممثل املكتب املوحد القطري »�سركة الدوحة 

للتاأمني« ال�سيد وليد اخلف�ص واأجرت معه حوار عر�ص خالله عدد من املقرتحات ملواجهة حتديات ممار�سة التاأمني االلزامي على املركبات 

يف دولة قطر ومما اقرتحه رفع اأ�سعار التاأمني وحتديد �سقف اأعلى حلدود م�سوؤولية �سركة التاأمني يف التعوي�سات ودعا اىل ان�ساء �سركة 

اإعادة عربية لقبول اأخطار تاأمني املركبات تناف�ص باأ�سعارها ال�سركات العاملية، من جانب اآخر اأكد على املكاتب العربية �سرورة تطبيق نظام 

ا�سدار البطاقة الربتقالية الكرتونياً ملا يوفره من �سوابط وما يحققه من مزايا خلدمة امل�سافر العربي واأ�ساد خالل اللقاء بن�سرة ر�سالة 

التاأمني التي ي�سدرها االحتاد االأردين ل�سركات التاأمني واعتربها املجلة الرائدة ومرجعاً علمياً للقارئ والباحث.

وفيما يلي ن�ص احلوار:

 ما هي التحديات التي يواجهها �سوق التاأمني يف قطر من ممار�سة 

اأعمال التاأمني االلزامي على املركبات واحللول املقرتحة؟

من  هامًا  جزًء  القطري  ال�صوق  يف  ال�صيارات  تاأمينات  حجم  ي�صكل 

ان  ، كما   %35- %30 االأخرى، وبن�صبة ترتاوح ما بني  التاأمينات  اإجمايل 

هذا النوع ي�صكل رافدًا هامًا واأ�صا�صيًا من حيث التدفقات النقدية ل�صركات 

مبلغ   2006 لل�صنوات  املركبات  تاأمني  اأق�صاط  حجم  و�صل  حيث  التاأمني. 

600 مليون ريال قطري وعام 2007 مبلغ 750 مليون ويف 2008 مبلغ مليار 

ريال قطري.

اآث�ار ممار�صة هذا النوع من التاأمني على قطاع التاأمني يف قط�ر  اأما 

فله اآث�ار �صلبية، حيث اأن نتائج تاأمينات ال�صيارات االإلزامي خا�صة حتقق 

ينعك�س  االأخرى، وهذا  التاأمينات  اأرباح  تلك اخل�صائر من  خ�صائر تغطى 

�صلب�ًا على نتائج �صركات التاأمني عامة.

ال�صيارات  تاأمينات  ن�ص�اط  ممار�صة  يف  القطري  ال�صوق  ويواجه 

حتديات اأوجزها مبا يلي:- عدم تكافوؤ اأق�صاط التاأمني االإلزامي والتكميلي 

الوقت  يف  التاأمني  �صركات  م�صوؤوليات  مع   1992 �صنة  منذ  بها  املعمول 

غري  واجل�صمانية  املادية  االأ�صرار  عن  التعوي�س  قيمة  حيث  من  احلايل 

العاملية  التاأمني  اإع�ادة  �صركات  من  التاأمني  �صركات  ومعاناة  املحدودة. 

التاأمني ب�صبب التغطية غري املحددة ب�صقف  اإعادة  عند جتديد اتفاقيات 

معيدي  اإمالءات  اإىل  اال�صتجابة  اإىل  التاأمني  �صركات  ي�صطر  مما  اأعلى 

التاأمني باالأ�صعار وال�صروط التي يرونها منا�صبة. اإ�صافة اىل زيادة االأعباء 

مع  واأخرى  فرتة  بني  ال�صرعية  الدية  لزيادة  نتيجة  التاأمني  �صركات  على 

مالحظة اإمكانية تعدد الديات لل�صخ�س الواحد حني ت�صفر االإ�صابة عن 

فقده لعدة منافع اأو حوا�س، وارتفاع تكاليف االأ�صرار املادية للمركبات من 

اأق�صاط  العالقة جائرة وغري متوازنة بني  اأجور وقطع غيار، بحيث تكون 

من  لاللتزام  املروري  الوعي  ن�صر  عدم  كذلك  التعوي�صات.  وبني  التاأمني 

تغطية  وعدم  واأنظمته.  املرور  قواعد  واحرتام  بالقوانني  لهم  املوؤمن  قبل 

النا�صئة عن ال�صرعة الزائ�دة عن احل�د االأق�صى املق�رر وقطع  احلوادث 

االإ�صارة ال�صوئية احلمراء وال�صري عك�س اجتاه ال�صري. 

االإلزامي  التاأمني  اأق�صاط  زيادة  نقرتح  ال�صعوبات  هذه  ولتجاوز 

خا�صة  القطري  ال�صوق  يف  والت�صريعات  القوانني  واإ�صدار  والتكميلي 

وبع�س االأ�صواق اخلليجية االأخرى عامة لتحديد �صقف للتعوي�صات املادية 

واجل�صمانية التي تتحملها �صركات التاأمني طبقًا لن�صو�س وثيقة التاأمني 

االأق�صاط  يف  ارتفاع  دون  التاأمني  اإعادة  اتفاقيات  ي�صهل  مما  االإجباري 

تاأمني  اإع�ادة  �صركات  اإن�صاء  اىل  اأدعو  كذلك  تع�صفية.  �صروط  وو�صع 

تاأمينات  قبول  على  تعمل  العاملية  التامني  اإعادة  ل�صركات  مناف�صة  عربية 

ال�صوق  يف  العاملة  التاأمني  �صركات  ترهق  ال  تناف�صية  باأ�صعار  ال�صيارات 

قطر  دولة  داخل  االأق�صاط من  نزيف  على احلد من  تعمل  كما  القطري، 

و/اأو  القطري  االقت�صاد  على  اإيجابيًا  ينعك�س  مما  االإعادة  �صركات  اإىل 

قبل  من  اإلكرتونيًا  الربتقالية  البطاقة  اإ�صدار  اىل  باالإ�صافة  اخلليجي. 

املكاتب العربية املوحدة، وهذا يحقق نقلة نوعية يف خدمة امل�صافر العربي 

اأجلها وجدت البطاقة وتاأمني تعوي�س ال�صرر  وتطبيق االأهداف التي من 

بع�س  اإ�صدار  يف  التزوير  وتاليف  ممكن،  وقت  باأ�صرع  عربي  بلد  اأي  يف 

يف  واملروري  التاأميني  الوعي  ن�صر  �صرورة  كذلك  الربتقالية.   البطاقات 

خمتلف و�صائل االإعالم.

يف  االإلزامي  التاأمني  اعمال  تنظم  التي  الت�سريعات  تقيمون  كيف   

بلدكم وهل هناك ثغرات قانونية بحاجة اىل اإعادة نظر؟ 

عرفت دولة قطر اأول ت�صريع منظم مل�صاألة التامني االإلزامي مع �صدور 

القانون رقم )10( ل�صنة 1979، ب�صاأن قواعد املرور والذي اأوجب لرتخي�س 

يتعر�س  التي  االأخطار  تاأمني �صد  امليكانيكية تقدمي وثيقة  �صري املركبات 

لها الغري. اإىل اأنه �صدر قرار عام 1992 بتوحيد ال�صروط اخلا�صة لوثيقة 

التاأمني االإجباري على املركبات االآلية واإلزام �صركات التاأمني العاملة يف 

القرار  الذي حدده  النموذج  لن�صو�س  وفقًا  التاأمني  وثيقة  اإ�صدار  الدولة 

بنموذج  امللحق  الواردة يف اجلدول  للتعريفة  االأق�صى  االلتزام باحلد  مع 

وثيقة التاأمني املذكورة. 

املدة  اإىل  وبالنظر  حاليًا  بها  املعمول  الت�صريعات  باأن  تقديرنا 

هذه  تقييم  فاإن  وبالتايل  معها  التعامل  بدء  من  م�صت  التي  الزمنية 

لو  اآخر  االأحيان، مبعنى  ياأتي غري من�صف يف كثري من  الت�صريعات قد 

بالتاأكيد  القانون  �صدور  عند  االإيجابيات  بع�س  الت�صريعات  لهذه  كان 

فهي قد تال�صت نتيجة للمدة الزمنية التي انق�صت على �صدورها. فعلى 
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�صبيل املثال ال احل�صر فاإن التعريفة اخلا�صة بتاأمينات 

املركبات كانت من�صفة يف حينه فهي جمحفة يف وقتنا 

عاتق  على  تقع  التي  امل�صوؤوليات  متطلبات  تلبي  وال  هذا 

التنفيذية  الالئحة  من   )58( املادة  اأن  كما  ال�صركة، 

التاأمني  �صركات  على  اأملت  قد  املرور  بقانون  امللحقة 

اأنها قد ن�صت على  �صقف م�صوؤولية غري حمدد، مبعنى 

تعوي�س  من  به  يحكم  ما  بقيمة  التاأمني  �صركات  اإلتزام 

اأو  املادية  االأ�صرار  عن  �صواًء  القيمة  هذه  بلغت  مهما 

ال�صركات  تلك  عاتق  على  يرتب  قد  ما  وهو  اجل�صمانية 

خ�صائر اأ�صبحت تنوء بها وتكاد تعجز عنها.  

اأعمال  تطور  من  تعيق  التي  القانونية  الثغرات  اأما 

العلمية  التطبيقات  مع  تتنا�صب  وال  املركبات،  تاأمني 

والنموذجية ملثل هذا النوع من التاأمني فهي قيام الدولة 

بتحديد اأ�صعار التاأمني االإلزامي، دون اأن تعطى ل�صركات 

زيادة  يتم  مل  حيث  امل�صاركة،  يف  ال�صالحية  التاأمني 

االأ�صعار منذ �صنة 1992 يف املقابل هناك زيادة الأكرث من 

التعوي�س  اأو  ال�صرعية  الدية  عن  التعوي�س  مبلغ  يف  مرة 

واالأجور عن  الغيار  اأ�صعار قطع  والزيادة يف  العجز،  عن 

املركبات  اأ�صعار  يف  والزيادة  للمركبات  املادية  االأ�صرار 

اأية  يقابلها  اأن  امل�صوؤوليات دون  زيادة  اأي مبعنى  نف�صها، 

خ�صائر  حتقيق  اإىل  يوؤدي  مما  وهذا  االأق�صاط  يف  زيادة 

اأرباح  من  تغطى  التي  ال�صيارات  تاأمينات  يف  كبرية 

التاأمينات االأخرى واأرباح اال�صتثمار.

يف  واال�صتثناءات  ال�صروط  بتحديد  الدولة  تقوم  كما 

وثيقة التاأمني االإلزامي وبع�س التغطيات يجب اأن ت�صتثنى 

يف الوثيقة اأ�صوة بباقي دول اخلليج العربي ومعظم االأقطار 

العربية، باالإ�صافة اىل ان امل�صوؤولية املدنية غري حمدودة 

ب�صقف وهذا يرتتب عليه خ�صائر كبرية يف هذا النوع من 

اإعادة  اتفاقيات  جتديد  عند  �صعوبات  ويرتتب  التاأمني 

تاأمني املركبات.

�صركات  احتاد  اأو  تاأمني  جمعية  اإن�صاء  عدم  كذلك 

تاأمني يف ال�صوق القطري اأ�صوة بباقي دول جمل�س التعاون 

اأهداف  من  حتققه  ملا  العربية،  الدول  وباقي  اخلليجي 

توؤدي اإىل االرتقاء يف �صناعة التاأمني والعمل على تطويرها 

ملواكبة التطور يف االأ�صواق العاملية املتقدمة. 

فرع  ت�ساهم يف تطوير  ان  العربية  للجنة   هل ميكن 

على  االإلزامي  املركبات  وتاأمني  عموماً  املركبات  تاأمني 

وجه اخل�سو�ص؟

ت�صرتك جميع اأ�صواق التاأمني العربية يف ذات التحديات 

املركبات  تاأمينات  يف  اخل�صائر  حجم  ارت��ف��اع  واأه��م��ه��ا 

االإلزامي خ�صو�صًا، وهذا يوؤدي بدوره اإىل ا�صتنزاف موارد 

التاأمني  �صركات  �صيدفع  مما  العربية  التاأمني  �صركات 

العربية عامة اإىل زيادة البحث والتعاون �صويًا لو�صع حلول 

التحديات،  تلك  ملواجهة  م�صرتكة  عربية  جهود  وت�صافر 

التاأمني االإلزامي مع حدود  اأق�صاط  ومنها �صرورة تنا�صب 

جميع  يف  والت�صريعات  القوانني  توحيد  و�صرورة  امل�صوؤولية 

وحتديد  املركبات  بتاأمينات  اخلا�صة  العربية  االأ���ص��واق 

وذلك  واجل�صمانية،  امل��ادي��ة  للتعوي�صات  اأع��ل��ى  �صقف 

ت�صهياًل لتجديد اتفاقيات اإعادة التاأمني اخلا�صة بتاأمينات 

املركبات. وتكثيف اجلهود لن�صر الوعي التاأميني واملروري 

العربية  واملعاهد  املدار�س  ويف  االإعالم  و�صائل  يف خمتلف 

احل��وادث  م��ن  حت��د  نهج  واإت��ب��اع  �صلوكيات  تعليم  لغر�س 

بتاأمينات  تاأمينية خا�صة  اإن�صاء جممعات  املرورية. كذلك 

بني  احل�ص�س  وت��وزي��ع  ال��واح��د   ال�صوق  داخ��ل  ال�صيارات 

لتوزيع  وذلك  املجمعات  تلك  امل�صاركة يف  التاأمني  �صركات 

املخاطر بني �صركات التاأمني العاملة يف ال�صوق. باالإ�صافة 

اىل اإن�صاء �صناديق عربية لتغطية حاالت الوفاة اأو االإ�صابات 

اجل�صمانية املجهولة Hit & Run واإن�صاء �صركات اإعادة 

تاأمني عربية مناف�صة ل�صركات االإعادة العاملية. كما نرجو 

اأن تعمل �صركات االإعادة العربية على مواكبة النمو والتطور 

تلبي  ال�صيارات والتي  لتاأمينات  التكافلي  بالتاأمني  اخلا�س 

ومبا  لهم  املوؤمن  جمهور  من  متعددة  �صرائح  احتياجات 

يحفظ لهم تطبيق املعايري ال�صرعية يف املعامالت، كذلك 

يف  امل��ذك��ورة  واالأح��ك��ام  ال�صروط  من  ينا�صبنا  ما  تطبيق 

البطاقة االأوروبية اخل�صراء. 

العربية  اال�سواق  خمتلف  بني  التعاون  �سبل  هي  ما   

البطاقة  تطبيقات  تطوير  يف  اإليها  تتطلعون  التي 

الربتقالية العربية؟

هو  الربتقالية  البطاقة  اتفاقية  اأه��داف  اأهم  من  اإن 

اأف���رادًا  ���ص��واًء  العربية  البالد  بني  التنقل  حركة  ت�صهيل 

يف  الثنائية  االجتماعات  دور  على  التاأكيد  مع  ب�صائع  اأو 

يعمل  مما  العربية،  التاأمني  �صركات  بني  التعاون  حتقيق 

ال�صركات  لهذه  اال�صتيعابية  الطاقة  كافة  ا�صتخدام  على 

تاأميني عربي  اأو وجود كيان  اأ�صمى  لتحقيق هدف  و�صواًل 

البطاقة  اتفاقية  وقوي على غرار  ناجح موحد  اقت�صادي 

اخل�صراء االأوروبية. 

التي  الهائل  والتطور  الكبري  بالدور  ن�صيد  اأننا  كما 

و�صلت اإليه اتفاقية البطاقة الربتقالية اإاّل اأننا نتطلع اإىل 

اأكرب  وتطور  تعاون  حتقيق 

مما  االتفاقية  تطبيقات  يف 

كبري  وب�صكل  اإيجابًا  ينعك�س 

على زائري ومواطني خمتلف 

جماالت  يف  العربية  البلدان 

لتوحيد  الدعوة  منها  عديدة 

يف  االإلزامي  التاأمني  قوانني 

على  املوقعة  العربية  الدول 

توحيد  و�صرورة  االتفاقية، 

الربتقالية  البطاقة  اأ�صعار 

العربية  البلدان  جميع  بني 

موافاة  و�صرورة  املوقعة. 

العربية  املكاتب  بن�صاط  للتاأمني  العربي  العام  االحتاد 

فرع  تطوير  للعمل على  واح�صاءات  درا�صات  املوحدة من 

تاأمني املركبات عمومًا وتاأمني املركبات االإلزامي على وجه 

العربية  املكاتب  التزام  اأهمية  اىل  باالإ�صافة  اخل�صو�س. 

املوحدة يف ت�صديد املطالبات اإىل املت�صررين يف البلد املزار 

االتفاقية  �صروط  املقررة، مع تطبيق  الزمنية  املدة  خالل 

من جزاءات يف حالة عدم االلتزام، كذلك التن�صيق ب�صكل 

اأو�صع مع ممثلي البطاقة اخل�صراء االأوروبية لتطوير العمل 

لدى املكاتب العربية املوحدة الكت�صاب اخلربات التنظيمية 

اأن�صاأت  التي  واالأغرا�س  االأهداف  ولتفعيل  واالإدارية منها 

من قبلها اتفاقية املكاتب العربية املوحدة. 

وادعو اىل تطبيق االإ�صدار االآيل للبطاقة الربتقالية، 

ونكون بذلك من خالل تطبيق هذا النظام قد حققنا نقلة 

نوعية يف خدمة الزائر العربي واملتمثلة يف تاأمني تعوي�س 

املت�صرر باأ�صرع وقت ممكن ويف الوقت املقرر دون احلاجة 

ومتكني  الربتقالية،  البطاقة  �صحة  لتاأكيد  االنتظار  اإىل 

املت�صبب من مغادرة البالد. 

 هل من كلمة اأخرية تطرحونها عرب �سفحات ن�سرة 

ر�سالة التاأمني ؟

من  كثريًا  التاأمني«  »ر�صالة  جملتكم  حققت  لقد 

املثال  �صبيل  على  منها  تبنتها،  التي  واالأهداف  االأغرا�س 

التاأمني عن طريق  ال احل�صر، رفع كفاءة منت�صبي قطاع 

التي  املهارات  و�صقل  باخلربات  والتزود  املعرفة  اكت�صاب 

متكنها من اال�صتمرار يف اأداء ر�صالتها النبيلة، كما حققت 

النجاحات املرجوة وعملت بن�صاط كبري على ن�صر الوعي 

ويف  االأردين خا�صة  ال�صوق  التاأمني يف  قطاع  التاأميني يف 

االأ�صواق العربية عامة، اإذ تعترب مرجعًا علميًا يرجع اإليها 

املجلة  تلك  يف  املن�صودة  التاأمينية  االأبحاث  من  كثري  يف 

الرائدة واملميزة على م�صت�وى الوطن العربي. 

م��زي��دًا من  ال��ت��اأم��ني«  »ر���ص��ال��ة  راج��ي��ًا ملجلتكم 

النجاح وامل�صي قدمًا يف حتقيق اأغرا�صها واأهدافه�ا 

النبيلة، وللقائمني عليها مزيدًا من التقدم والعطاء 

والتميز يف االأداء.
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اح�شـــائيـــــات

العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

التعوي�ســــات املدفوعــــة*الق�ســـــاط املكتتـبـــــة 

)الدينار االأردين()الدينار االأردين(

الفرع

الن�صف االول
ن�صبة 

التغيري%

اجمايل 

االق�صاط
الفرع

الن�صف االول
ن�صبة 

التغيري%

اجمايل 

التعوي�صات

لعام 2007من عام 2007من عام 2008لعام 2007من عام2007من عام2008

5،512،831)25.3%(2،200،1332،946،908البح������ري**35.923،659،707%16،843،44612،394،927البح�����ري*

25،228،349)37.2%(5،195،9428،279،058احل������ريق 42،201،822)3.8%(25،212،39626،202،137احل����ريق

55.81،638،804%863،849554،603احلوادث العام��ة***14.413،944،618%6،864،4496،000،819احلوادث العامة**

2.876،237،078%39،897،10338،828،509املركبات )االلزامي(279،891،733%40،164،74339،392،988املركبات )االلزامي(

10.346،574،962%22،407،27020،317،563املركبات)التكميلي(4.850،099،760%27،526،95326،263،942املركبات )التكميلي(

5.3122،812،040%62،674،73059،522،932اجمايل املركبات****4.2129،991،493%68،451،53065،716،832اجمايل املركبات***

84247،061%217،245118،042تاأمي����ن االإئتمان19.5784،230%508،735425،708تاأمي���ن االإئتمان

155،439،085)0.38%(71،151،89971،421،543اجمايل التامينات العامة6.4210،581،870%117،880،556110،740،423اجمايل التامينات العامة

18.613،994،725%7،972،6726،720،248تامينات احلياة *****21.929،180،011%18،557،26715،222،363تامينات احلياة

27.638،126،942%24،343،96819،080،837التامني الطب����ي25.251،887،064%36،157،42528،873،741التامني الطبي

25.352،121،667%32،316،64025،801،085اجمايل احلياة والطبي2481،067،075%54،714،69244،096،104اجمايل احلياة والطبي

6.4207،560،752%103،468،53997،222،628اجم������ايل التعوي�صات11.5291،648،945%172،595،248154،836،527اجم������ايل االق�صاط

*      ب�صمن اأعمال التاأمني البحري للن�صف االأول لعام 2008 هناك تاأمني الطريان مببلغ )2.045.429(  
دينار ومتار�صه )5( �صركات تاأمني.

**   ت�صمل اأق�صاط تاأمني احلوادث للن�صف االأول لعام 2008 تاأمني امل�صوؤولية مببلغ )3.420.152(  
دينار وفروع التاأمني االأخرى.

االأرقام  توفر  لعدم  والتكميلي   االإلزامي  اأق�صاط  جمموع  املركبات  اأق�صاط   اإجمايل   يطابق  ال   ***
التف�صيلية ل�صركة تاأمني.

امل����������������الح����������������ظ����������������ات:-

*           املبالغ امل�صرتدة بعد دفع التعوي�صات بلغت للن�صف االأول لعام 2008 )8.295.623( دينار.
مببلغ  الطريان  تاأمني  تعوي�س   2008 لعام  االأول  للن�صف  البحري  التاأمني  تعوي�صات  ب�صمن       **

)284.000( دينار ومتار�صه )5( �صركات تاأمني .

مببلغ  امل�صوؤولية  تاأمني   2008 لعام  االأول  للن�صف  العامة  احلوادث  اأعمال  تعوي�صات  ت�صمل      ***
)365.298( دينار واأنواع التاأمني االأخرى.

ورود  ب�صبب  املركبات  تعوي�صات  جمموع  يطابق  ال  والتكميلي  االإلزامي  تعوي�صات  جمموع    ****
تعوي�صات االإلزامي والتكميلي يف النماذج الرقابية بال�صايف بعد خ�صم امل�صرتدات وعدم توفر 

االأرقام التف�صيلية للفرع ل�صركة تاأمني.

البوال�س  اإ�صتحقاق  املدفوعة عن  املبالغ   2008 لعام  االأول  للن�صف  تعوي�صات احلياة  ت�صمل   *****
بقيمة )2.558.060(  دينار.

34
العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

ح�شيلة اأعمال التاأمني يف الأردن-  الن�شف الأول 2008 

اأق�ساط التاأمني نحو 173 مليون دينار  والتعوي�سات ت�سل اىل 103.5 مليون
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العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

تطور اأعمال التاأمني للن�سف الأول عام 2008

اأرباح )خ�سائر( فروع التاأمني للن�سف االأول من عام 2008تطور  اأق�ساط وتعوي�سات فروع التاأمني للن�سف االأول من عام 2008
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اجمايل تعوي�سات التاأمني )التاأمينات العامة واحلياة والطبي( للن�سف االأول من عام 2008 مقارنة مع الن�سف االأول من عام 2007اجمايل اأق�ساط التاأمني )التاأمينات العامة واحلياة والطبي( للن�سف االأول من عام 2008 مقارنة مع الن�سف االأول من عام 2007

اجمايل املوجودات كما يف 2008/6/30 مقارنة مع 2007/12/31 اجمايل اال�ستثمارات كما يف 2008/6/30 مقارنة مع 2007/12/31

اجمايل راأ�ص املال املدفوع كما يف 2008/6/30 مقارنة مع 2007/12/31

ح�سة فروع التاأمني من اجمايل التعوي�سات 2008/6/30ح�سة فروع التاأمني من اجمايل االأق�ساط 2008/6/30

اجمايل االرباح )اخل�سائر( املدورة كما يف 2008/6/30 مقارنة مع 2007/12/31

الطبي

الطبي

احلياة

احلياة

االئتمان

االئتمان

احلوادث العامةاملركبات

احلوادث العامة

احلريق

احلريق

البحري

البحري

االأق�صاط

احلياة والطبي

االئتمان %0.2

احلوادث العامة %0.9

االئتمان %0.3

احلوادث العامة %4

املركبات %60.6 املركبات %39.7

البحري %2.1

احلريق 5%البحري %9.8

احلريق %14.6

احلياة %7.7

احلياة %10.7

الطبي %23.5

الطبي 20.9 %

احلياة والطبي

التاأمينات العامة

التاأمينات العامة

التعوي�صات

املركبات

ربح )خ�سارة( تاأمني املركبات للن�سف الأول 2008

2008      )دينار اأردين(     2007تاأمني املركبات
عدد ال�سركات التي واجهت خ�سائر من 

جمموع )27 ( �سركة عام 2008

ربح )خ�صارة( التاأمني االل�زامي )�صد الغري(

20-6.306.942-5.524.050ربح )خ�صارة( التاأمني �صد الغري/ مراكز الرتخي�س

21-3.823.987-3.446.968ربح )خ�صارة( التاأمني �صد الغري/ من ال�صام��ل

2.699.2182.680.0513ربح )خ�صارة( التاأمني �صد الغري/ مراكز احل�دود

19-7.450.878-6.271.800جمموع ربح )خ�صارة( الت�اأمني االل�زام��ي

3.901.1712.561.1146ربح )خ�صارة( الت�اأم�ي�ن التك�م��يل��ي

14-4.916.102-2.168.041جمموع ربح )خ�صارة( تاأمني املركبات ال�صامل ل )27( �صركة 
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مراجع تاأمينية

العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

أضفنا إىل مكتبة االتحاد

النقل البحري 

احمد م�سلح اخلاليلة 

االردن -  2008

ويتناول  �صفحة   )223( يف  الكتاب  يقع 

احلركة  واملت�صمنة  ال��دول��ي��ة  امل��الح��ة 

مناولة  وط����رق  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��ت��ج��اري��ة 

عن  ويتحدث  ال�صفن  وان��واع  الب�صائع، 

ال�صفينة  توظيف  طرق  حيث  من  العقود 

والعالقات التعاقدية يف ما يتعلق بت�صغيل 

)مبادئه  ال��ب��ح��ري  وال��ت��اأم��ني  ال�����ص��ف��ن 

اخلطر  اىل  واق�صاطه وانواعه(، ا�صافة 

العامة  وال��ع��واري��ه  البحري  التاأمني  يف 

وقواعد يورك – انتويرب.

غ�سل االموال يف الت�سريع امل�سري والعربي 

 املحامي حممد امني الرومي 

م�سر – 2008

ويتناول  �صفحة   )660( يف  الكتاب  يقع 

االموال  غ�صل  التاريخي  جلرمية  اال�صل 

واالتفاقيات والهيئات والتو�صيات الدولية 

ودور  االم���وال  غ�صل  مبكافحة  املتعلقة 

قانون العقوبات يف مكافحة غ�صل االموال 

وكما يتحدث عن مراحل وا�صاليب وحمل 

الدويل  والتعاون  االم��وال،  غ�صل  جرمية 

يف جمال مكافحة غ�صل االموال.

اخلطاأ املهني و اخلطاأ العادي يف اطار 

امل�سوؤولية الطبية )درا�سة مقارنة(

 ابراهيم علي احللبو�سي

 لبنان- 2007

يقع الكتاب يف )272( �صفحة و يتناول 

واملت�صمن  الطبية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ارك���ان 

والعادي  املهني  بنوعيه  الطبي  اخلطاأ 

اخلطاأ  الطبية و�صور  امل�صوؤولية  وطبيعة 

حتقيق  ع���ن  ي��ت��ح��دث  وك���م���ا  ال��ط��ب��ي 

اثبات  وحكمها وعبء  الطبية  امل�صوؤولية 

م�صوؤولية الطبيب يف اخلطاأ.

التاأمني درا�سة تطبيقية 

 علي حممود بدوي 

 اال�سكندرية – 2009

ويتناول  �صفحة   )159( يف  الكتاب  يقع 

احلياة  تاأمني  لدرا�صة  ا�صا�صية  مقدمة 

احلياة  تاأمني  وثائق  و���ص��روط  وا���ص��دار 

والتاأمني اجلماعي والتاأمينات الزراعية 

وتاأمني امل�صوؤوليات واعادة التاأمني.

امل�سوؤولية والتعوي�ص عن ا�سرار 

التلوث البحري باملحروقات 

 دكتور حممد ال�سيد الفقي 

 لبنان – 2002

يقع الكتاب يف )500( �صفحة ويتناول 

عنا�صر  وف��ردي��ة  باملحروقات  التلوث 

التلوث  و���ص��رر  واحل����ادث  امل�����ص��وؤول��ي��ة 

طبيعة  للم�صوؤولية،  القانوين  والنظام 

وا���ص��ا���ض امل�����ص��وؤول��ي��ة ع��ن ال��ت��ل��وث يف 

التلوث  عن  يتحدث  وكما  املحروقات 

املخاطر،  وج��م��اع��ي��ة  ب���امل���ح���روق���ات 

ونظام  امل��ح��ددة  امل�صوؤولية  �صمانات 

التعوي�ض بوا�صطة ال�صندوق.

ماذا عن مقا�ساة �سركات التاأمني

 امام الق�ساء اجلزائي 

 املحامي بيار طوبيا 

 لبنان- 2001

ويتناول  �صفحة   )251( يف  الكتاب  يقع 

ن���ظ���رة يف ال���ت���دخ���ل واالدخ�������ال ام���ام 

والت�صارب  واخلالف  اجلزائي  الق�صاء 

�صركات  وادخ��ال  مقا�صاة  م�صاألة  حيال 

وكما  اجل��زائ��ي  الق�صاء  ام��ام  ال�صمان 

لفكرة  الراف�ض  االجتهاد  عن  يتحدث 

مقا�صاة ال�صامن امام الق�صاء اجلزائي 

وملحة موجزة عن الت�صارب يف االجتهاد 

املدين ب�صاأن االدعاء املبا�صر على �صركة 

ال�صمان.

التعوي�ص عن اال�سرار البدنية 

النا�سئة عن حوادث املرور

)درا�سة فقهية مقارنة( 

 م�سر – 2006

يتناول  �صفحة   )507( يف  الكتاب  يقع 

تعريف الدية و�صروط وجوبها وا�صتيفاء 

االجباري  بالتاأمني  والتعريف  ال��دي��ة 

وم�����ص��روع��ي��ت��ه و����ص���روط ال��ت��ع��وي�����ض يف 

التاأمني و كيفية احل�صول على التعوي�ض 

والتاأمني  الدية  موازنة  يتحدث عن  كما 

اال�صرار  ع��ن  التعوي�ض  يف  االج��ب��اري 

البدنية والنا�صئة عن حوادث املرور.

ا�سول تبليغ االوراق الق�سائية

)مع اجتهادات حمكمة التمييز االردنية( 

وليد كناكريه

 االردن – 2008

يتناول  �صفحة   )262( يف  الكتاب  يقع 

التي  واجل��ه��ة  واهميته،  التبليغ  مفهوم 

ويبحث يف  التبليغ  مذكرة  وبيانات  تتواله 

اجراءات وانواع التبليغ املختلفة.
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الربكة للتكافل حت�ضل على 

�ضهادة الآيزو

الربكة  �صركة  ح�صلت 

�صهادة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ك��اف��ل 

وال��ذي   ISO9001
ل�صمان  مقيا�صًا  يعترب 

جودة اخلدمات املقدمة 

من ال�صركة اىل زبائنها 

ال�صركة  ت��ل��ت��زم  ح��ي��ث 

املختلفة اىل  التاأمينية  اأف�صل اخلدمات  بتقدمي 

باداء  موظفيها  قيام  خالل  من  وذل��ك  زبائنها 

االعمال واملهام باأف�صل امل�صتويات مبا يتوافق مع 

ال�صريعة االإ�صالمية، واأعلنت ال�صركة انها تلتزم 

والتطوير  التح�صني  اأج��ل  من  املتوا�صل  بالعمل 

امل�صتمر للو�صول اىل اأعلى درجات ر�صى اجلهات 

التي تتعامل معها.

القد�ص للتاأمني تنظم دورات تدريبية ملوظفيها

 Alliance بالتعاون مع

التدريبية  ال��دورات  يف  للتاأمني  القد�س  �صركة  موظفي  من  جمموعة  �صارك 

وتطوير  لال�صت�صارات  التحالف  �صركة  مع  بالتعاون  ال�صركة  عقدتها  التي 

معها  التعاون  ال�صركة  ب��داأت  والتي   Alliance الب�صرية   امل��وارد  مهارات 

2006 حيث ت�صمنت هذه الدورات برامج لتطوير مهارات موظفي  منذ عام 

كما  وال�صحن  البحري  والتاأمني  ال�صحي  والتاأمني  احلياة  على  التاأمني  ق�صم 

مت تدريب موظفي ق�صم تاأمني املركبات باالإ�صافة اىل دورات ملوظفي الدائرة 

االت�صال  ومهارات  العمالء  مع  التعامل  مهارات  تطوير  بهدف  وذلك  املالية 

والعمل اجلماعي.

وقد اأ�صار ال�صيد زياد امل�صري مدير عام �صركة القد�س للتاأمني يف كلمة األقاها 

تعقدها  التي  ال��دورات  اأهمية  عن  اخلريجني  على  ال�صهادات  توزيع  حفل  يف 

ال�صركة مع Alliance لتاأهيل املوظفني يف االأق�صام املختلفة وزيادة قدرتهم 

على التعامل مع كافة املواقف وعمالء ال�صركة مبهنية ومهارة عالية.

هيئة التاأمني تنظم ور�ضة عمل حول

»نظام العتماد يف الرعاية ال�ضحية«

ور�صة عمل حول   )HCAC( ال�صحية املوؤ�ص�صات  اعتماد  مع جمل�س  بالتعاون  التاأمني  هيئة  نظمت 

»نظام االعتماد يف الرعاية ال�صحية« وقد جرى خالل الور�صة التي افتتح اعمالها الدكتور با�صل هنداوي 

مدير عام هيئة التاأمني بحث التوجهات امل�صتقبلية لنظام االعتماد وعر�س لتطبيقات اجلودة من خالل 

هذا النظام يف خدمات الرعاية ال�صحية ب�صكل عام ويف امل�صت�صفيات ب�صكل خا�س واثر االعتماد على 

خمرجات ال�صحة وال�صالمة يف هذه املرافق، حيث �صارك يف هذه الور�صة )60( م�صاركًا من �صركات 

التاأمني و�صركات ادارة النفقات واخلدمات التاأمينية الطبية يف االأردن. 

تطبيق  وكيفية  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي  بجودة  االرتقاء  منها  املوا�صيع  من  عددًا  الور�صة  وت�صمنت 

ا�صافة  املعايري،  هذه  تطبيق  من  املتاأتية  االيجابية  واالنعكا�صات  امل�صت�صفيات  العتماد  املجل�س  معايري 

اىل زيادة ر�صى العاملني وامل�صتفيدين من خدمات الرعاية ال�صحية وثم عر�س مناذج عاملية لهيئات 

االعتماد والرعاية ال�صحية واوجه التعاون التي تتبعها هذه الهيئات مع املعنيني لرفع اجلودة وال�صالمة 

يف خدمات الرعاية ال�صحية.

الور�صة جاء  انعقاد هذه  الور�صة قد بني ان  با�صل هنداوي خالل كلمته االفتتاحية لهذه  الدكتور  وكان 

لتحديد التوجهات امل�صتقبلية لنظام االعتماد وبيان دور قطاع التاأمني يف بناء البيئة املنا�صبة لتطبيق نظام 

االعتماد دعما مل�صرية االردن يف هذا املجال بهدف م�صاركة جميع االطراف املعنية بالرعاية ال�صحية يف 

االردن حيث ان قطاع التاأمني من اجلهات اال�صا�صية التي تلعب دورا مهما يف تقدمي الرعاية ال�صحية عن 

طريق خدمات التاأمني الطبي التي تقدمها للموؤمن لهم واملنتفعني من وثائق التاأمني الطبي.

يف �ضباط 2009

عمان ت�ضت�ضيف لقاء اللجنة التنفيذية العربية 

والإجتماع الأول للرابطة العربية لقوانني التاأمني

اإجتماعها )44( يف  للتاأمني  العربي  العام  التنفيذية لالحتاد  اللجنة  تعقد    

وبرئا�صة  العربية  التاأمني  اأ�صواق  بح�صور ممثلي  2009 يف عمان  �صباط   22

اللجنة  رئي�س  للتاأمني  العربي  العام  االإحت��اد  رئي�س  ب�صي�صو  اأ�صرف  ال�صيد 

ال�صيد جمال  االإجتماع  االأردين يف  التاأمني  �صوق  و�صيمثل  التنفيذية لالإحتاد 

نزيه العبد احل�صني رئي�س االإحتاد االأردين وح�صور ال�صيد عبد اخلالق روؤوف 

�صليمان  ال�صيد  اللجنة  رئي�س  ونائب  العربي  التاأمني  الإحت��اد  العام  االأم��ني 

احل�صن واأع�صاء اللجنة كل من ال�صادة عالء الزهريي وعبد الكرمي املردا�صي 

وابراهام ماطو�صيان .

العربية  للرابطة  االول  االجتماع  اإنعقاد  التنفيذية  اللجنة  اإجتماع  مع  ويتزامن    

لقوانني التاأمني وذلك يف 23 �صباط 2009 ويذكر ان الرابطة ت�صكلت موؤخرا بدعوة 

التاأمني  ا�صواق  كافة  من  ع�صوا   )48( وت�صم  للتاأمني  العربي  العام  االحت��اد  من 

اال�صا�صي  النظام  ح�صب  الرابطة  يف  الع�صوية  باأن  علما  االردن  ب�صمنها  العربية 

متاحة جلمعيات قوانني التاأمني يف البالد العربية والقانونيني العاملني يف �صركات 

التاأمني واعادة التاأمني واالحتادات واجهزة اال�صراف والرقابة على التاأمني اع�صاء 

ومقدري  الو�صطاء  مثل  بالتاأمني  املرتبطة  املهن  واع�صاء  للتاأمني  العربي  االحتاد 

اخل�صائر اع�صاء االحتاد العربي باال�صافة اىل من يرغب من ا�صاتذة القانون يف 

اال�صا�صي  النظام  اق��رار  اجتماعها  خالل  الرابطة  و�صتبحث  العربية،  اجلامعات 

للرابطة وانتخاب الهيئة االدارية لها.

اأخبار تاأمينية
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تاأ�ضي�ص �رشكة متخ�ض�ضة 

بالتاأمني على احلياة يف دولة المارات

اتفقت جمموع زوريخ ZURICH ال�صوي�صرية مع �صركة اأبو ظبي الوطنية للتكافل 

متخ�ص�صة  تاأمني  �صركة  تاأ�صي�س  على 

ابو  مقرها  يكون  احلياة  على  للتاأمني 

ظبي يف دولة االمارات العربية املتحدة.

وقعته  الذي  النهائي  االتفاق  و�صمن 

يف  امل�صاهمة  ن�صبة  �صتكون  ال�صركتان 

ال�صركة اجلديدة بن�صبة 51% للمجموعة 

للتكافل   %49 وبن�صبة  ال�صوي�صرية 

تلبية  على  ال�صركة  ن�صاط  و�صيرتكز 

املالية  واملوؤ�ص�صات  العائالت  حاجات 

على  وح�صولهم  وال�صناعية  والتجارية 

عقود تاأمني احلياة.

اأول �رشكة تاأمني يابانية تعلن افال�ضها نتيجة الأزمة املالية

اعلنت �صركة ياماتو اليف للتاأمني على احلياة يف طوكيو افال�صها لت�صبح اأول �صركة 

يابانية تعلن االإفال�س جراء خ�صائرها املرتبطة باالأزمة املالية العاملية.

احلجم  متو�صطة  تاأمني  �صركة  وهي  عامًا   98 منذ  تاأ�ص�صت  التي  ال�صركة  وطلبت 

269.5 مليار ين )2.68 مليار  حمايتها من الدائنني عقب و�صول خ�صائرها اىل 

دوالر( منيت بها نتيجة اال�صتثمار يف �صندات لها عالقة بالرهن العقاري وغريها 

واجهت انهيارًا �صعريًا يف ظل االأزمة املالية 

العاملية.

تعلن  يابانية  �صركة  اأول  ياماتو  وتعترب 

األف   170 ولها   2001 عام  منذ  افال�صها 

قيمة  وتبلغ  ال�صركة  مع  عقود  لهم  عميل 

 2.8( ين  مليار   283.1 ال�صركة  اأ�صول 

مليار دوالر( ويعمل فيها 1011 موظفًا.

21% منو قطاع التاأمني البحريني

 وتاأمينات احلياة ت�ضجل اأعلى ن�ضبة منو

ت�صري م�صادر ان قطاع التاأمني يف البحرين حقق اأعلى ن�صبة منو �صنوية خالل العام 

التاأمني على احلياة يف  اأق�صاط  2006. و�صاهمت  21% مقارنة بالعام  2007 بلغت 

هذا النمو، اذ �صجلت منوًا ملحوظًا ي�صل اىل 67%، يف حني بلغت ن�صبة النمو %39 

و16% يف كل من التاأمني ال�صحي، والتاأمني على ال�صيارات على التوايل. كما زادت 

ربحية �صركات التاأمني العاملة يف البحرين بن�صبة 56% مرتافقة مع ن�صبة زيادة يف 

اأ�صولها االجمالية بلغت %4.

وبلغ عدد �صركات التاأمني العاملة يف البحرين 163 �صركة، منها 22 �صركة حملية، 

قطاع  وامام  االأخرى،  التاأمني  �صركات  اىل  ا�صافة  اأجنبية  ل�صركات  فرعًا  و11 

التاأمني الكثري من فر�س النمو الواعدة كما يتبني من االأداء القوي والنمو ال�صريع 

الذي حققه قطاع التاأمني يف البحرين خالل العام 2007 وال�صنوات ال�صابقة.

احلكومة  وتنفيذ  واملنطقة،  البحرين  ت�صهدها  التي  الطفرةاالقت�صادية  وتعترب 

للعديد من م�صروعات البنية التحتية واملتزامنة مع اال�صتثمارات ال�صخمة للقطاع 

اخلا�س يف الكثري من امل�صروعات العقارية والتجارية واالقت�صادية من العوامل التي 

�صاهمت يف تو�صع وتنوع اأق�صاط التاأمني التي حققها القطاع، ف�صاًل عن زيادة الوعي 

التاأميني وقناعة الكثري من فئات املجتمع باأهمية التاأمني مما قد �صاهم بدوره يف 

منو الطلب على املنتجات التاأمينية املختلفة �صواء التقليدية اأو اال�صالمية.

ازدادت ن�صبة العاملني يف قطاع التاأمني بن�صبة 9% م�صجلة منوًا يف عدد املوظفني 

اىل 1.224 موظف يف العام 2007، ويتوقع ان يحافظ قطاع التاأمني يف البحرين 

على ن�صبة منو مماثلة يف ال�صنوات القادمة خا�صة مع زيادة اال�صتثمار يف م�صروعات 

تطبيق  م�صروع  ان  كما  الكربى،  وال�صناعية  العقارية  وامل�صروعات  التحتية  البنية 

التامني ال�صحي على غري البحرينيني �صيكون له انعكا�س مبا�صر على زيادة حجم 

االأق�صاط االجمالية وم�صاهتمها يف الناجت املحلي االجمايل خالل ال�صنوات املقبلة.

انتخاب جمل�ص جديد لالحتاد امل�رشي للتاأمني 

برئا�ضة عبد الروؤوف قطب 

للقانون  وفقًا  للتاأمني  امل�صري  اال�صا�صي اجلديد لالحتاد  النظام  اعقاب �صدور  يف 

الثاين  ت�صرين  يف  اجتماعًا  لالحتاد  العامة  اجلمعية  عقدت   2008 ل�صنة   118 رقم 

الروؤوف قطب الع�صو  ال�صيد عبد  النتخاب جمل�س ادارة لالحتاد مت خالله انتخاب 

املنتدب لبيت التاأمني امل�صري ال�صعودي رئي�صًا ملجل�س ادراة االحتاد وانتخاب ال�صيد 

لتاأمينات  االمريكية  الفرعونية  ال�صركة  ادارة  رئي�س جمل�س  نائب  اخلالق  عبد  ربيع 

اآخرين ملجل�س  اع�صاء  �صبعة  انتخاب  فيما مت  املجل�س  لرئي�س  نائبًا  – اليكو  احلياة 

دروي�س  وح�صن  الزهريي  وعالء  ح�صن  �صادق  ال�صادة:-  من  كل  هم  االحتاد  ادارة 

وتيموثي �صيلدز وايان دوجال�س فيني وعادل حماد واحمد �صامي �صريف.

الإحتاد ي�ضارك بورقة عمل يف

 ندوة »التاأمني يف الإعالم« يف �ضوريا

االأردين  االحت�����اد  ����ص���ارك 

ال��ت��اأم��ني ممثاًل  ل�����ص��رك��ات 

مبدير االحتاد ال�صيد ماهر 

ندوة  فعاليات  يف  احل�صني 

»ال��ت��اأم��ني يف االإع���الم« من 

اأجل معرفة تاأمينية �صحيحة 

الثاين  2/ت�صرين  يوم  �صوريا  يف  دم�صق  يف  عقدت  التي  متطور  تاأميني  وعي  وحتقيق 

التي نظمتها هيئة االإ�صراف على التاأمني يف �صوريا مب�صاركة عدد كبري من االإعالميني 

واالإ�صت�صاريني  اخل��رباء  من  وعدد  ال�صورية  التاأمني  �صركات  من  بالتاأمني  واملهتمني 

بح�صور ال�صيد �صليمان احل�صن رئي�س االإحتاد ال�صوري ل�صركات التاأمني.

 وكانت الورقة التي قدمها ال�صيد ماهر احل�صني واحدة من خم�صة اأوراق عمل قدمت 

يف الندوة حول التجربة يف االأردن »الق�صاء والتاأمني« عر�س خاللها جتربة االحتاد 

عام  منذ  اململكة  يف  الق�صائية  للجهات  التاأمينية  واملوؤمترات  الن�صاطات  عقد  يف 

2002 بدًء من موؤمتر الق�صاء والتاأمني باعتبار التاأمني اأحد الركائز االأ�صا�صية يف 

االقت�صاد واال�صتثمار ودور النظام الق�صائي من الوجهة االقت�صادية واال�صتثمارية 

واأهمية وجود ق�صاء متخ�ص�س يف املجاالت االقت�صادية ومنها التاأمني ودور قطاع 

التاأمني يف تف�صري العلوم التاأمينية لدى اجلهاز الق�صائي.
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23 مليار دولر اأق�ضاط التامني

 يف ال�ضرق الأو�ضط وو�ضط اآ�ضيا

حققت اق�صاط التاأمني يف منطقة ال�صرق االأو�صط وو�صط اآ�صيا منوًا بلغ %9.3 

خالل العام 2007 لت�صل اىل 23 مليار دوالر وهي اأعلى من النمو العاملي الذي 

و�صل اىل 3.3% رغم انها االأقل بالن�صبة لالأ�صواق الواعدة.

احلياة  تاأمينات  التاأمني من غري  اأق�صاط  ان  العاملية  ري  �صوي�س  �صركة  وبينت 

17 مليار دوالر  9.6% لت�صل اىل  يف ال�صرق االأو�صط وو�صط اآ�صيا منت مبعدل 

منطقة  يف  خ�صو�صًا  ال�صحي  التاأمني  الزامية  اأبرزها  عدة  بعوامل  مدفوعة 

جمل�س التعاون اخلليجي. كما منت اأق�صاط تاأمينات احلياة مبعدل 8.7% لت�صل 

اىل 6 مليارات دوالر.

علمًا باأن منو االأق�صاط يف القارة االفريقية ما زال االأدنى حيث مل يتجاوز %2.8 

وو�صلت اىل 53 مليار دوالر واحتل �صوقا املغرب وم�صر ثاين وثالث اكرب ا�صواق 

 %39.5 بواقع  القارة وحقق كالهما منوًا  تاأمينات احلياة يف  التاأمني من غري 

و25.4% على التوايل.

وتعد املغرب ثاين اكرب �صوق للتاأمني على احلياة و�صجلت منوًا يف هذا املجال 

ري  �صوي�س  وت�صري  �صبقه.  الذي  العام  من  ب�صعف  اأعلى  اأي   %8.8 اىل  و�صل 

لي�صل   2007 العام  يف   %3.3 مبعدل  منا  العاملية  التاأمني  اأق�صاط  اجمايل  ان 

اىل 4 تريليون دوالر مدفوعًا بنمو كبري يف اأق�صاط تاأمينات احلياة يف االأ�صواق 

ال�صناعية والنامية.

املتحدة ت�ضتحوذ على 39% من �ضوق التاأمني يف اليمن

اليمنية  التاأمني  �صركات  بني  من  االأوىل  املرتبة  للتاأمني  املتحدة  �صركة  حتتل 

وت�صتحوذ على ن�صبة 39% من حجم ال�صوق التاأميني اليمني يف اجمايل التاأمينات، 

واأكرث من 50% يف كل من تاأمني احلريق واحلياة والتاأمني البحري.

1981، وقد  العمل يف  تاأ�صي�صها حيث بداأت  ال�صركة مبرور ربع قرن على  وحتتفل 

من  تاأمني  معيدي  خالل  من  ومناف�صة  متطورة  تاأمينية  تغطيات  بتوفري  اأ�صهمت 

لتقدمي خدماتها  �صيا�صات حمددة ومدرو�صة  انتهاجها  االأوىل اىل جانب  الدرجة 

جودة  موؤ�صرات  على  لل�صيطرة  اأنظمة  لتاأ�صي�س  كبرية  جهودًا  وبذلها  التاأمينية 

ولت�صبح   9001-  2000 اأيزو  العاملية  اجلودة  �صهادة  على  لتح�صل  خدماتها 

ال�صركة اليمنية االأوىل احلا�صلة عليها من ال�صركات العربية االأوائل.

اأعلنت �صركة اإعادة التاأمني االملانية العمالقة ميونخ ري موافقتها على �صراء اأحد فروع �صركة التاأمني االمريكية امريكان 

ان�صوران�س جروب )اأيه. اآي. جي( مقابل 742 مليون دوالر.

كانت اأيه. اآي. جي وهي اأكرب �صركة تاأمني يف العامل قد وافقت على بيع �صركة هارتفورد �صتيم بويلر للتاأمني �صد 

االأخطار التقنية وال�صناعية اىل ال�صركة االملانية يف اطار حماوالتها لتجاوز تداعيات االأزمة املالية التي كبدت 

�صركة التاأمني االمريكية خ�صائر باهظة.

ويتوقع امتام عملية ال�صراء يف نهاية اآذار املقبل وقد كانت اأيه. اآي. جي قد ا�صرتت �صركة هارتفورد 

مقابل 1.2 مليار دوالر منذ ثماين �صنوات.

من جانب اآخر عر�س بيان �صدر عن جمموعة ميونخ ري MUNICH RE االآثار 

التي ترتبت على اال�صطرابات التي ت�صود اأ�صواق املال حيث اأ�صار البيان اىل النتائج التي 

حققتها ال�صركة يف نهاية الربع الثالث 2008 وتراجع االأرباح املحققة اىل 11 مليون يورو 

مقابل 1.2 مليار يورو لنف�س الفرتة من عام 2007، اأما راأ�صمال ال�صركة فال يزال على 

قوته وي�صل اىل 21.5 مليار يورو وعلى �صعيد اآخر توقع م�صدر مايل من ال�صركة ان 

تكون النتائج ل�صنة 2008 �صعبة ب�صبب االأو�صاع االقت�صادية يف العامل ومع ذلك فان 

و�صع ميونخ ري �صيكون جيدًا مقارنة مع ال�صركات االأخرى.وذلك يعود اىل ال�صيا�صة 

اال�صتثمارية التي تتبعها ال�صركة ويتوقع ان تقل اأرباح ال�صنة املالية عن ملياري يورو 

مقابل 5.5 مليارات حققتها نهاية عام 2007.

ميونخ ري 

تــ�ضـــتــري

 )اأيه. اآي. جي( 

الأمــريكـــيــة 

للتــــاأميــــــن

وترتاجع اأرباحها 

اىل 11 مليون 

يورو يف الربع 

الث�لث 2008
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العدد الرابع/ كانون االأول/ 2008

رفعت احلكومة القطرية قيمة دية املتوفى عن القتل اخلطاأ من مبلغ 150 

األف ريال للذكر ون�صف الدية لالأنثى لت�صبح مبوجب القانون رقم )19( 

اأو االأنثى على حد  200 األف ريال قطري لكل من الذكر  2008 مبلغ  ل�صنة 

�صواء اعتبارًا من ت�صرين االأول 2008.

التاأمني  ر�صوم  ب�صاأن   2008 ل�صنة  رقم )12(  قرار  �صدر  اآخر  ومن جانب 

على املركبات امليكانيكية غري القطرية مت مبوجبه رفع ر�صوم التاأمني على 

املركبات غري القطرية العابرة والداخلة اإىل دولة قطر �صد االأخطار التي 

قد يتعر�س لها الغري يف الدولة وفقًا جلدول يو�صح فئات ر�صوم التاأمني على 

فئات  ح�صب  �صنة  واأكرثها  اأ�صبوع  اأقلها  التي  التاأمني  ومدة  املركبات  هذه 

املركبات والتي �صنفها النظام اإىل �صيارات خا�صة وما يف حكمها واملركبات 

امليكانيكية  واملركبات  حكمها  يف  وما  التجاري  االإ�صتعمال  ذات  امليكانيكية 

ق�صط  و�صل  وقد  )النارية(  االآلية  الدراجات  واأخريًا  واحلافالت  االآخرى 

التاأمني ال�صنوي لل�صيارة اخلا�صة اإىل 530 ريال باالإ�صافة اإىل 20 ريال لكل 

راكب  فيما و�صل نف�س الق�صط للحافالت اإىل 400 ريال باالإ�صافة اإىل 20 

ريال لكل راكب. 

من  عدد  مطالب  مع  منوًا  ال�صعودية  يف  الهند�صي  التاأمني  وثائق  على  الطلب  ي�صهد 

خرباء التاأمني ب�صرورة تفعيل هذا النوع من التاأمني لدى تنفيذ امل�صاريع االن�صائية ملا 

له من مردود ايجابي على امل�صاريع واال�صهام يف تخفيف االأ�صرار واالأعباء التي قد 

يتعر�س لها القائمون على تنفيذ امل�صاريع االن�صائية.

وبالرغم من ان هذا النوع من التاأمني يحظى باهتمام بالغ يف الدول املتقدمة لكنه ال 

يزال يف خطواته االأوىل يف ال�صعودية وهذا ال ينفي ازدياد 

الطلب ب�صكل وا�صح وكبري يف االآونة االأخرية ب�صبب زيادة 

بع�س  حدوث  بعد  خا�صة  التاأمني،  هذا  باأهمية  الوعي 

يف  ت�صبب  مما  املقاوالت  م�صاريع  مواقع  يف  احلوادث 

لفت االنتباه من قبل االأ�صخا�س املعنيني باأهمية التاأمني 

الهند�صي.

التاأمني  تطبيق  تدين  اأ�صباب  تعزى  اآخر  جانب  من 

الهند�صي يف ال�صوق ال�صعودية اىل عدة اأمور من بينها: قلة 

وعي املقاولني باأهمية التاأمني يف ال�صوق ال�صعودية، وقلة 

التاأمني،  النوع من  توفر هذا  التي  التاأمني  �صركات  عدد 

اىل جانب ارتفاع اأ�صعار وثائق التاأمني اخلا�صة باملقاولني 

نتيجة زيادة الطلب وقلة العر�س املتوافر يف ال�صوق.

من  املائة  يف   6 يبلغ  الهند�صي  التاأمني  حجم  ان  ويذكر 

اأق�صاط مكتتبة  اململكة بحجم  التاأمني يف  اجمايل حجم 

يحتل  وبذلك  املا�صي،  العام  ريال  مليون   480 بلغت 

االأق�صاط  التاأمني من حيث حجم  اأنواع  بني  ال�صاد�صة من  املرتبة  الهند�صي  التاأمني 

بح�صب تقارير موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي »�صاما«.

اأما االأنواع التي ي�صملها التاأمني الهند�صي، فهي: التاأمني على جميع اأخطار املقاولني، تاأمني 

جميع اأخطار الرتكيبات، تاأمني عطل االآالت، تاأمني فقد االأرباح الناجت عن عطل االآالت، تاأمني 

معدات واآالت املقاولني، ا�صافة اىل تاأمني ف�صاد املخزون يف امل�صتودعات املربدة وغريها.

مع زيادة حوادث امل�ضاريع الن�ضائية

 ارتفاع الطلب على التاأمني الهند�ضي يف ال�ضعودية

قطر ترفع دية املتوفني يف حوادث ال�ضيارات اإىل 200 األف ريال

وزيادة ر�ضوم تاأمني املركبات غري القطرية








