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الاخخُاى في الخإمين :ألاؾﺒاب ،الخصائص والﻮقاًت
من منـﻮعقانﻮن الخإمين الؿلﻮصي
ص.زلﻒ ﺑن دمحم الﺒلﻮي

(*)

حاملت جﺒﻮك

اإلاؿخسلص
مً اإلاالخٔ ً
بدشُا وظىص حجم متزاًض مً ألابدار الٗلمُت اإلاخٗل٣ت بمىايُ٘ ال٣اهىن الخجاعي٧ ،إٖما ٫البىى٥
ي ّ
والخدُ٨م الخجاعي و٢ىاهحن الكغ٧اث وٚحرَا مً الخ٣ى ٫البدشُت في هُا ١ال٣اهىن الخجاع  ،بال ؤهىا هجض في اإلا٣ابل مما
ً
جمذ ٦خابخه ال٣لُل ً
وجدضًضا ما ًخٗل ٤بمك٩لت الاخخُا ،٫ومً َىا تهضَ ٝظٍ
وؿبُا ًٖ ٢اهىن الخإمحن الؿٗىصي
الىع٢ت بلى جٟؿحر ْاَغة الاخخُاً ٫
و٣ٞا إلاباصت ٖ٣ض الخإمحن و٦ظل ٪ابغاػ زهاثهها اإلاازغة ٦دؿً الىُت وٖال٢ت ظىَغ
الاخخُا ٫في الخإمحن ,ج٣ىم َظٍ الضعاؾت بخدلُل مك٩لت الاخخُا ٫باٖخباعَا هخاط الضا ٘ٞوالٟغنت في هُاُ٢ ١إ
الخإمحن ,و٦ظل ٪ؤَمُت وظىص آلالُاث الىٓامُت والدكغَُٗت والٟىُت للخض مً اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في ٖ٣ض الخإمحن
ً
و٣ٞا للؿُاؾاث والاظغاءاث الىاعصة في هٓام الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن .جبرػ ؤَمُت هخاثج البدض خى٫
جٟؿحر مٟهىم الاخخُا ٫وجىىٕ نىعٍ بحن الخٗمض في ج٣ضًم ؤو ازٟاء ؤو جٓلُل الخ٣اث ٤اإلااصًت اإلاضوهت في ٖ٣ض الخإمحن،
ّ
٦ظلّ ٪
جىىٕ صعظاث الاخخُا ٫الضازلي والخاعجي وؾبب وظىصٍ ٖىض جىٞغ ٖىانغٍ في ٖ٣ض الخإمحن ,ؤَمُت الضوع الى٢اجي
ً
ً
زاعظُا مً زال٫
صازلُا مً زال ٫الضواثغ املخخهت و٦ظل٪
الظي جماعؾه قغ٧اث الخإمحن في م٩اٞدت الاخخُا٫
الخض ٤ُ٢ال٣غٍب مً ماؾؿت الى٣ض بُبُٗت صوعَا ؤلاقغافي والغ٢ابي .ؤزحرا جىصخي َظٍ الضعاؾت بإَمُت جإَُل ووظىص
الخبراث.
الهلماث اإلافاجدُت :ج٣غٍغ اإلاغاظٗت ،اإلاُٗاع الضولي  ،710صعاؾت مدخىي ،ألامىع الغثِؿُت في اإلاغاظٗت.

(*) زل ٠البلىي  ،ؤؾخاط ال٣اهىن الخجاعي اإلاؿاٖض  ،ظامٗت جبى٥
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Insurance Fraud : Causes, Characteristics and Prevention, a
Saudi Insurance Law Perspective
Dr.Khalaf Albalawi )*(
Tabuk University

Abstract

This study analyzes the problem of fraud as a product of the motivation and opportunity within the
insurance sector. As well as the importance of having statutory, legislative and technical mechanisms to
reduce unfair competition in the insurance contract in accordance with the policies and procedures
contained in the anti-fraud regulation system in insurance companies. The importance of the research
results in explaining the concept of fraud and its variation between intentionally presenting, concealing
or shading the material facts written in the insurance contract, as well as the diversity of internal and
external fraud degrees and the reason for its existence when its elements are available in the insurance
contract, the importance of the preventive role that insurance companies play in combating fraud
Internally, through the competent departments, as well as externally, through close scrutiny by the
Monetary Agency, of the nature of its supervisory and supervisory role. This study recommends the
importance of qualifying and having technical and specialized expertise in detecting fraud in insurance
companies and the importance of activating the use of electronic solutions between insurance
companies and government sectors, including security, to detect fraud crimes and punish the
perpetrators.
Keywords: Law-Insurance-Fraud-Saudi Saudi Arabian Monetary SAMA

(*) Dr. Khalaf Albalawi, Assistant Professor of Commercial Law, University of Tabuk
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ص.زلﻒ ﺑن دمحم الﺒلﻮي ،الاخخُاى في الخإمين :ألاؾﺒاب ،الخصائص والﻮقاًت:
من منـﻮعقانﻮن الخإمين الؿلﻮصي

 .1مﻘضمت :
ْلذ ماؾؿت الى٣ض الؿٗىصي  SAMAهي الُ٣إ الخ٩ىمي الظي ًمشل صوع الغ٢ابت ٖلى ُ٢اٖاث الخإمحن ،ول٣ض
ا٦دؿبذ َظٍ اإلااؾؿت الضوع ال٣اهىوي في هُا ١اإلاؿاولُت ًٖ حكغَ٘ ،ووي٘ الؿُاؾاث واإلاٗاًحر إلنضاع جغازُو
الخإمحن ،و٦ظل ٪ؤلاقغاٖ ٝلحها اؾدىاصا ل٣اهىن مغا٢بت قغ٧اث الخإمحن الخٗاووي و٦ظل ٪اللىاثذ الخىُٟظًت الىاعصة في
ٖام 8111م ،وبالىٓغ بلى مجمىٕ ؤهٓمت هُا ١الخإمحن هجض ؤجها حكخمل ٖلى ؤهٓمت الخإمحن ،وإٖاصة الخإمحن وصوع
الىؾاَت في الٗ٣ىص الخإمُيُت ،وؤهٓمت مماعؾت الٗ٣ىص الخإمُيُت مً الكغ٧اث الضولُت.
٦ظل ٪جخىلى ماؾؿت الى٣ض مهمت بٖضاص الخ٣اعٍغ الؿىىٍت التي حٗ٨ـ مضي حجم مماعؾت ؾى ١الخإمحن
الؿٗىصي ،ول٣ض ؤقاعث آزغ الخ٣اعٍغ اإلايكىعة في ٖام  8109والتي بُيذ ُ٢مت ألا٢ؿاٍ الخإمُيُت في ؾى ١الخإمحن
الؿٗىصي واإلا٣ضعة بـ  11.822بلُىن عٍا ٫ؾٗىصيّ ،
وبُيذ الخ٣اعٍغ حجم ُ٢إ الخإمحن الهخي والظي ظاء في اإلاغجبت
ألاولى بذجم  21:2مً ُ٢إ الخإمحن بك٩ل ٖام وبُ٣مت ج٣ضع بـ  08.211بلُىن عٍا )1(.٫ؤزبدذ َظٍ ألاع٢ام الخىاٞؿُت
م٩اهت ؾى ١الخإمحن الؿٗىصي ،وؤَمُخه الا٢خهاصًت ومضي خاظخه بلى ٗٞالُت ٢اهىن الخإمحن الؿٗىصي في حٗؼٍؼ
وكاَاث ؾى ١الخإمحن اإلاخىىٖت وخماًتها ٦ظل ٪في مىاظهت ألاوكُت ٚحر اإلاكغوٖت وؤولها الاخخُاالث اإلاماعؾت بُغ١
مباقغة ؤو ٚحر مباقغة في ٖ٣ىص الخإمحن.
ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت بلى الضوع ّ
الٟٗا ٫الظي ٢امذ به ماؾؿت الى٣ض بخُبُ ٤هٓام م٩اٞدت الاخخُا ٫في ُ٢إ
الخإمحن ،خُض هجض ؤن هٓام الخإمحن الؿٗىصي ٢ام بمىاظهت اإلاماعؾاث ٚحر اإلاكغوٖت وألازُاع اإلاخىٗ٢ت ،واإلا٣هىصة
ّ
إلاامً  The insuredججاٍ قغ٦ت الخإمحن  The Insurerولظل ٪ظاء الىٓام لُدض مً صوا ٘ٞال٨ؿب مً
مً ا ِ
ّ
إلاامً في خالت هجاح اخخُاله٣ٞ ،ض ؤنضعث ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي الثدت
اإلاماعؾاث الاخخُالُت التي ًغج٨بها ا ِ
م٩اٞدت الاخخُا ٫التي بُيذ ؤق٩ا ٫الاخخُا ،٫ومٗاًحر م٩اٞدت الاخخُا ،٫واإلااقغاث الىمىطظُت ال٦دكا ٝالاخخُا،٫
وؤلاظغاءاث التي ًخٗحن ٖلى قغ٧اث الخإمحن اجباٖها إلاىاظهت الاخخُا ٫وخماًت خ٣ى ١الٗمالء.
ّ
إلاامً The
جىا٢ل َظٍ الضعاؾت الخدلُالث الىٓامُت إلاٟهىم الاخخُا ٫و٣ٞا إلاباصت ٖ٣ض الخإمحن ،ومؿاولُت ا ِ
 Insuredفي نىع الاخخُاالث اإلاغج٨بت ،الخهاثو وؤهىإ الاخخُا ٫في اإلاماعؾاث ٚحر اإلاكغوٖت ،الىؾاثل الىٓامُت
للخض مً ْاَغة الاخخُا ٫في ٖ٣ىص الخإمحن و٣ٞا لالثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن.
( )0قغ٦ت الخٗاوهُت للخإمحن ،ج٣غٍغ بخهاجي ًٖ خاالث الاخخُا ٫الىاٗ٢ت ٖلى الكغ٦ت ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت8119 ،م.
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 .2نكإة الاخخُاى الخإمُجي في اإلاملنت اللغبُت الؿلﻮصًت
في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،احؿم اإلاى ٠٢ججاٍ الاخخُا ٫باإلاى ٠٢الؿلبي لكغ٧اث الخإمحن مً ٢بل اإلاؿتهل٨حن،
ٖلى الغٚم مً طل ،٪هجض ؤن الكغ٧اث في نىاٖت الخإمحن ؤنبدذ ّ
ج٣ضم مىخجاث ظضًضة وظظابت ،صزلذ الكغ٧اث في
مٗغ٦ت جس ٌُٟؤ٢ؿاٍ الخإمحن ،و٦غؾذ ال٨شحر مً الجهىص لؼٍاصة خهتها في الؿى ،١و٢ض حؿبب َظا في ه٣و ٧امل
للخيؿُ ٤بحن قغ٧اث الخإمحن في الٗ٣ىص اإلاايُت ،م٘ ال٣لُل مً الؿُُغة ٖلحها واإلاكا٧ل ألازغي اإلاخٗل٣ت باالخخُا،٫
ؤنبدذ ماؾؿت الى٣ض الؿٗىصي الجهت ؤلاقغاُٞت والغ٢ابُت ٖلى مضي جُبُ ٤الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫وؤُٖذ
الؿُاؾاث الىٓامُت لكغ٧اث الخإمحن ال٦دكا ٝالاخخُا ٫في ؤوكُت ٖ٣ىص الخإمحن املخخلٟت ،باإلياٞت بلى ؤهٓمت
الكغ٧اث اإلاُب٣ت ،للؿُُغة ٖلى الاخخُا ٫بمجغص الخٟخِل ٖلى اإلاُالباث التي جخم ًٖ َغٍ ٤الخض ٤ُ٢الضازلي ؤو
وخضة اإلاُالباث الخانت بكغ٧اث الخإمحن.
وفي ٞتراث مايُت ٢بل ٖام  8118ؾمذ ؾلى ٥ؾى ١الخإمحن الؿٗىصي بىظىص ؤهىإ مسخلٟت مً الاخخُا ٫جخمشل
ً
مشال بىظىص مماعؾاث مً مىْٟي قغ٧اث الخإمحن مً زال ٫حؿغَ٘ الخٗىًٍاث ،وجإزحر الٟدو ؤو ججاَله ًّ
٧لُا ،ومً
مىٓىع ججاعي ؤنبذ اإلاؿتهل٩ىن ًىٓغون لكغ٧اث الخإمحن ٖلى ؤجها مهاصع مالُت جدً ٤٣
ؤعباخا ٖالُت ٖلى خؿاب
اإلاؿتهل٨حن ،لظل ٪في اإلا٣ابلً ،غي اإلاؿتهل٩ىن ؤن الاخخُاَ ٫ى الىؾُلت اإلاىاؾبت لخضإ وجًلُل قغ٧اث الخإمحن
لخد ٤ُ٣الغبذ مً ٖ٣ض الخإمحن.
ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫حكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن ج٩الُ ٠الاخخُا ٫الاؾتهالُ٦ت في الخإمحن الؿٗىصي جتراوح مً  02بلى 21
في اإلااثت مً ؤلاًغاصاث الؿىىٍت التي جد٣٣ها قغ٧اث الخإمحن ،هجض ؤن َظا الخُغ هاجج ًٖ الازخالٞاث بحن الكغ٧اث
ال٨بحرة والهٛحرة ومٗاًحر ج٣ضًغَاٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫ج٣بل الكغ٧اث ال٨بحرة طل ٪بدىالي  81-02في اإلااثت مً اإلاُالباث
()1
التي جدخىي ٖلى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الاخخُا ،٫في خحن ؤن الكغ٧اث ألانٛغ ج٩ىن ؤ٦ثر ً
جىىٖا ختى جهل بلى  21في اإلااثت.
 .3حلغٍﻒ مفهﻮم اخخُاى الخإمين:
ّ
ّ
إلاامً م٘ ا َّ
إلاامً له وَى خامل الىزُ٣ت ،م٣ابل ص٘ٞ
ًٟؿغ ال٣اهىن ؤن الخإمحن ٖال٢ت حٗا٢ضًت ًخٞ ٤ٟحها الُغ ٝا ِ
ّ
إلاامً بض ٘ٞمبل ٜحٗىٍطخي ًٖ الًغع الىاجج بٗض ج٣ضًم مُالبت عؾمُت مً ٢بل الُغ ٝألاو ٫ؤو
٢ؿِ وٍلتزم ٞحها ا ِ
ّ
الُغ ٝالشالض (اإلاضعي) ،لظل ٪جخُلب الٗال٢ت الخإمُيُت مً اإلاخٗا٢ضًً الٗمل بإ٢صخى ٢ضع مً خؿً الىُت ججاٍ
( )0مل ٠الاخخُا ،٫مجلت الخإمحن ،الٗضص ( ،)09الغٍاى ،ماعؽ 8110م
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بًٗهم البٌٗ ،وٍخطر مً طل ٪ؤن مبضؤ خؿً الىُت ٌؿغي َىاٞ ٫ترة ٖ٣ض الخإمحن ،وٍلؼم ظمُ٘ ألاَغا ٝالالتزام
()1

ههظا اإلابضؤ ٖلى صعظت مدؿاوٍت بُجهم.

هجض ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤن اإلاٗلىماث الجىَغٍت اإلاغاص ال٨كٖ ٠جها لكغ٦ت

الخإمحن هي اإلاٗلىماث التي مً قإجها وَبُٗتها ؤن جازغ ٖلى ٢غاع اإلاامً ُٞ The Insurerما بطا ٧ان ؾُ٣بل الخُغ
للخإمحن ،و٦ظل ٪بطا جم ٢بىله ٖلى ؤي قغوٍ وبإي ج٩لٟت ج٩ىن ،و٦ظلً ٪دُذ مبضؤ خؿً الىُت لكغ٦ت الخإمحن جُُ٣م
ً
اإلاضي الخ٣ُ٣ي للخؿاعة ،ولظل ٪في ُٚاب ؾىء الىُت مً ٢بل ا َّ
٢اهىهُا بالىٞاء
إلاامً له ،وجهبذ قغ٦ت الخإمحن ملؼمت
بالتزاماث الخُُٛت اإلاىهىم ٖلحها في بىىص الٗ٣ض ،باإلي اٞت بلى جدضًض َبُٗت ألازُاع التي ًخم حُُٛتها بٗ٣ض الخإمحن
و٢ذ الا٦خخاب ،وج٩ىن قغ٦ت الخإمحن َىا مىُل٣ت في اإلا٣ام ألاو ٫مً مبضؤ خؿً الىُت في ججاوهها وحٗاوجها م٘ اإلاضعي،
وطل ٪مً زال ٫حٗىًٍه ً
و٣ٞا للبىىص والكغوٍ التي حك٩لذ بٗض التزام ا َّ
إلاامً له  The Insuredبمبضؤ خؿً الىُت
َُلت خُاة الٗ٣ض الخإمُجي وجهبذ قغ٦ت الخإمحن ملتزمت بالخهغٞاث اإلاهىُت والىٓامُت ججاٍ صٖاوي الخٗىًٍاث في
ٖ٣ىص الخإمحن.

()2

وٍشاع َىا حؿائ ٫وَى ؤن ُٚاب مبضؤ خؿً الىُت ال ٌؿخلؼم مىه وظىص نىع الاخخُاٖ ،٫لى الغٚم مً وظىص
ؤونا ٝمسخلٟت وٚحر ص٣ُ٢ت بحن ألاهٓمت ال٣اهىهُت ًٖ َبُٗت مٟهىم اليكاَاث الاخخُالُت في الُ٣إ الخإمُجي ،بال
ؤهىا هجض ّؤن ؤٚلب نىع الاخخُا ٫التي جٓهغ في الٗال٢ت الخإمُيُت جخُلب ٖلى ألا٢ل وظىص الٗىانغ الخالُت)0( :
الخدغٍ ٠اإلااصي (في الك٩ل ٧اإلزٟاء  -التزوٍغ ؤو ال٨ظب) )8( ،هُت الخضإ ،و ( )1الخهىٖ ٫لى ٞاثضة ٚحر
مكغوٖت(ُّ ،)3
وٍض ٫ما ؾبٖ ٤لى ؤن ُٚاب ٖىهغ واخض ؤو ؤ٦ثر مً َظٍ الٗىانغ الغثِؿُت ججٗل َبُٗت اليكاٍ
الخإمُجي ٚحر آمً وماَل ،وَى ما ًجٗله مماعؾت ؾهلت لؿىء اؾخسضام الخإمحن ،وٖلى الغٚم مً ؤن الاخخُا ٫له مٗجى
زام في الدكغَ٘ ال٣اهىوي ،لً ً٨
ٚالبا ما هجض ؤن مٟهىم الاخخُا ٫في الخإمحن ًخم اؾخسضامه ٖلى هُا ١واؾ٘ في
اإلاماعؾاث الٗملُت لِكمل بؾاءة اؾخسضام الخإمحن بىُا ١واؾً٘ ،
وٚالبا ما ًخم اؾخسضام َظا اإلاٟهىم الىاؾ٘ مً ٚحر
ؤلاٌٗاػ بلى الٗىا٢ب ال٣اهىهُت ججاٍ جل ٪اإلاماعؾاث ٚحر اإلاكغوٖت( ،)4وإن خؿاؾُت ٖضم ص٢ت البُاهاث وُٚاب
اإلاٗلىماث ٌٗض ً
يٟٗا ً٨مً وعاءٍ وظىص الاخخُا ،٫ؾبب طلَ ٪ى ا٢خهاع اإلاٗلىماث طاث الهلت ٖاصة ٖلى شخو
ً
وٚالبا ما ً٩ىن إلاحزة اإلاٗلىماث خاٞؼ واضر العج٩اب الاخخُاٖ ٫لى
واخض (ؤو مجمىٖت ٞغُٖت) مً ألاَغا ٝاإلاخٗاملت
( )0الشيُان .ببغاَُم ؾلُمان ،الخإمحن وؤخ٩امه ،0ٍ ،الغٍاى ،صاع ابً خؼمَ0989 ،ـ م.99
(2) Lowry J, Rawlings P and Merkin R, Insurance Law: Doctrines and Principles (3rd edn, Oxford, Portland Hart Publishing 2011).
( )1ػعٍ٣اث ،مغاص ٖليٖ ،ىامل الاخخُاٖ ٫لى قغ٧اث الخإمحن في الؿى ١الؿٗىصًت ،عؾالت ص٦خىعاة ،الغٍاى ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت م .18
( )9بُُاع .مهُٟى دمحم ،صوع الدكغَٗاث الجىاث ُت في الى٢اًت مً الاخخُا ،٫الغٍاى ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت َ0989ـ ،م.09
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وظه الخهىم ،وال٨شحر مً اإلاٗلىماث الخانت بُبُٗت املخاَغ التي ًخٗغى لها الخإمحن هي مٗلىماث زانت،
مٗغوٞت  ِ٣ٞللُغ ٝالظي ًُلب الخإمحن ،ومشل َظا ًىٞغ الٟغنت للُغ ٝاإلاؿخُٟض حٗمض خظ ٝالخ٣اث ،٤ؤو
ّ
إلاامً  The Insurerفي
الٓغو ٝاإلااصًت ؤو جدغٍٟها للخهىٖ ٫لى ٖغوى مىاؾبت ،و بىٟـ الُغٍ٣تً ،خم وي٘ ا ِ
مىَ ٠٢بُعي لخًلُل الاخخُا ٫وج٣ضًغ َبُٗت الخؿاعة لى٢ىٞه ٖلى اإلاٗلىماث في بىىص الٗ٣ض ٦جىصة الخُُٛت
اإلاُلىبت ؤو ج٣ضًغ ُ٢م ألا٢ؿاٍ بك٩ل واضر.

()1

ظاء جٟؿحر مٟهىم الاخخُا ٫و٣ٞا للماصة الخامؿت مً الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في هٓام الخإمحن الؿٗىصي ٖلى ؤهه
الُ٣ام بٗمل ؤو الامخىإ ًٖ الُ٣ام بٗمل ًغمي بلى ٦ؿب محزة ٚحر هؼحهت ؤو ٚحر مكغوٖت لهالر الُغ ٝالظي ًغج٨ب
ظغٍمت الاخخُا ٫ؤو لهالر ؤَغا ٝؤزغي( ،)2وهجض ً
ؤًًا ؤن الغابُت الضولُت إلاكغفي الخإمحن Bwanowiaaowin
٢ )Aaaowaiaaow oe BwaIoiwwn AI no aaooa )BABAامذ بخٗغٍ ٠مهُلر الاخخُاٖ ٫لى ؤهه ٗٞل ؤو بٟٚا ٫م٣هىص به
الخهىٖ ٫لى محزة ٚحر ٢اهىهُت للمدخا ٫ؤو لٛغى ؤَغا ٝؤزغي.

()3

٦ظل ٪جم حٗغٍ ٠مٟهىم الاخخُا ٫في ٖ٣ىص الخإمحن بإهه ٖمل بظغامي ًخًمً الخهىٖ ٫لى م٩اؾب مالُت مً
قغ٦ت الخإمحن ؤو اإلاامً ٖلُه باؾخسضام جدغٍ ٠الخ٣اث ٤ؤو اؾخٗما ٫ؤؾالُب الخًلُل في بزٟاء الخ٣اث٤
الجىَغٍت( ،)4وٍدضر َظا الؿلى ٥بىاؾُت نىع الازخالؽ ؤو الخضاو ٫مً الضازل و٦ظل ٪الخدغٍ ٠اإلاخٗمض ؤو
ؤلالٛاء ؤو ٖضم ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الخ٣اث ٤طاث الهلت ب٣غاع ؤو مٗاملت مالُت ،و٦ظل ٪بؾاءة اؾخسضام اإلاؿاولُت ؤو
مىهب ز٣ت ؤو ٖال٢ت اثخماهُت ،وٍٓهغ مً زال ٫الخٟؿحراث الؿاب٣ت ؤن الاخخُا ٫في الخإمحن ًدضر ٖىضما جماعؽ نىع
الخضإ في خ ٤قغ٧اث الخإمحن ؤو وؾُائهم ملخاولت الخهىٖ ٫لى ؤمىاٚ ٫حر ٢اهىهُت الا٦دؿاب ،ومشل طلً ٪
ؤًًا

ٖىضما ّ
ً٣ضم شخو مٗحن مٗلىماث زاَئت في ملَ ٠لباث الخإمحن ،ؤو ً٣ىم بةػالت مٗلىماث مً مل ٠مٗاملت الخإمحن
والتي جازغ بضوعَا ٖلى ؾالمت وهؼاَت الخ٣اث ٤الجىَغٍت.
ّ
و٣ٞا للخٟؿحراث الؿاب٣ت واإلاخٗل٣ت بمهُلر الاخخُاً ،٫دبحن ؤن حكُ٨ل مٟهىم الاخخُاٌٗ ٫خمض ٖلى جىٞغ

( )0ػعٍ٣اث ،مغاص ٖليٖ ،ىامل الاخخُاٖ ٫لى قغ٧اث الخإمحن في الؿى ١الؿٗىصًت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .18
( )8ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
(3) DERRIG, R.A., 2002, ‘‘Insurance Fraud‗‗, Journal of Risk and Insurance, 69 (3), pp. 271–287.
(4) Canadian Coalition Against Insurance Fraud (CCAIF) (2015), ―Insurance fraud information from Canada‖, available at:
)www.insurance-canada.ca/claims/canada/CCAIF200110.php (accessed 20 August 2020
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ٖىهغًٍ مهمحن مً ؤظل ج٩ىًٍ مٟهىمهّ ،ؤولها وظىص صلُل ٖلى الاخخُا٦ ،٫ظلً ٪جب ؤن ً٩ىن َىا ٥جمشُل واخخُا٫
بهىعة ػاثٟت وزاصٖت.

()1

زالر خاالث ،ؤولها اٖخباع ج٣ضًم
ولخىيُذ َظا بك٩ل ؤ٦بر ًم ً٨ج٣ؿُم الٗىهغ الشاوي بلى ِ

اإلاٗلىماث الخاَئت ً
ظؼءا مً مٟهىم الاخخُا ٫ب ٌٛالىٓغ بطا ٧ان الضا ٘ٞفي طل ٪ؾىء الىُت ًٖ ٖلم ،ؤو الجهل
بالخ٣ُ٣ت الصخُدت ؤو ّ
التهىع الظي ًضٖ ٫لى صاٖ ٘ٞضم الاَخمام ،مً الًغوعي َىا ؤن ً٩ىن املخاصٕ ٢ض جهغٝ
ّ
اإلاامً  The Insurerؤن ًشبذ
بٗمض ولظل ٪عبما ً٩ىن َظا الٗىهغ ألا٦ثر نٗىبت مً هاخُت ؤلازباث ،وٖلُه ًجب ٖلى ِ
ؤن ا َّ
إلاامً ٖلُه  The Insuredجهغ ٝبيُت مخٗمضة ٧ةقٗا ٫الخغٍ ٤ؤو بٚغا ١مغ٦بت الؿُاعة بخٗمض .في مشل َظٍ
ّ
إلاامً  The insurerفي جٟؿحر ؾلىُ٦اث الاخخُا ٫الٗملُت ٢بل
ألامشلت ًجب ؤن ج٩ىن َىا ٥ؤصلت ٢ىٍت ٌؿدىض ٖلحها ا ِ
ً ()2
الىٓغ ٞحها هٓامُا.
.1.3اخخُاى اإلاللﻮماث Fraudulent Misrepresentation
ّ
إلاامً بخ٣ضًم بُاهاث زاَئت،
ًيكإ مٟهىم الاخخُاالث اإلاٗلىماجُت ٖ Fraudulent Misrepresentationىضما ً٣ىم ا ِ
وج٩ىن َظٍ اإلاٗلىماث جدذ ْل ُٚاب الخٗمض في الٛل ؤو بزٟاء الخ٣ُ٣ت بِىما هجض ؤن مهُلر Fraudulent non-
ّ
امً مٗغٞتها The
ًٓ disclosureهغ ٖىضما ً٣ىم اإلاامً بالخٗمض في مماعؾت بزٟاء اإلاٗلىماث التي ًخىظب ٖلى اإلا ِ
 ،)3(Insureو٢ض جمذ مىا٢كت مهُلر  Fraudulent Misrepresentationجدذ ال٣ٟغة  1مً اإلااصة  9مً هٓام الخإمحن
ؤلاهجلحزي لٗام  8102والظي مً زالله ًخىظب ٖلى اإلاامً  Insuredالابخٗاص ًٖ ٧ل ما ًضٖى بلى ج٣ضًم بُاهاث
مٛلىَت ؤو ال جدخمل ٖلى صعظت الصخت ،وجازغ في الٗال٢ت الخٗا٢ضًت م٘ اإلاامً  ،)4(The Insurerوهجض ؤًًا ؤن اإلااصة
 92مً هٓام م٩اٞدت الاخخُا ٫ههذ ٖلى اخخُاالث اإلاامً  donaw ronPno CoiIPج٩ىن مىته٨ت مً ٢بل اإلاامً ٖىض
ؤو ٫مغخلت في الٗال٢ت الخٗا٢ضًت وطل ٪مً زالله جدٟٓه ٖلى ج٣ضًم اإلاٗلىماث اإلاهمت والصخُدت ومً زال ٫ماظاء
في اإلاىاص الؿاب٣ت ًدبحن لىا ؤن الاخخُاً ٫إزظ نىعة بزٟاء اإلاٗلىماث اإلاهمت ؤو مً زال ٫الخًلُل بخ٣ضًم مٗلىماث
مٛلىَت  Fraudulent non-disclosure and Fraudulent Misrepresentationوظىَغ ألازغ َىا وكإة الاخخُا٫
ّ
إلاامً ًٖ َبُٗت ٗٞله.
اإلاٗلىماحي في ْل ٖلم ا ِ

DERRIG, R.A., 2002, ‘‘Insurance Fraud‗‗, Journal of Risk and Insurance, 69 (3), pp. 271–287.
DERRIG, R.A., 2002, ‘‘Insurance Fraud‗‗, Journal of Risk and Insurance, 69 (3), pp. 271–287.
Lowry J, Rawlings P and Merkin R, Insurance Law: Doctrines and Principles (3rd edn, Oxford, Portland Hart Publishing 2011).
BwaIoiwwn Awa 2015 AwrnPInn ,3 dioigoi r ,4.
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ولخىيُذ ؤزغ اإلاىاص الىٓامُت الؿاب٣ت هىٓغ بلى خ٨م مد٨مت صًىان اإلآالم ع٢م -89عَ0911-ـ واإلاا٦ضة بد٨م
ّ
إلاامً ًٖ مضي وظىص خىاصر
مد٨مت الاؾخئىا ،ٝوطل ٪مً زال ٫وظىص وزُ٣ت جإمحن مغ٦بت مً زاللها جم ؾاا ٫ا ِ
ّ
إلاامً في مُالبت
ؾاب٣ت ،والظي بضوعٍ هٟى اإلاٗلىماث اإلاايُت التي جخٗل ٤باعج٩ابه خىاصر مايُت ،وٖىض ُ٢ام ا ِ
ً
اؾدىاصا ٖلى اهتها ٥مبضؤ خؿً الىُت،
حٗىًٍُت ظضًضة ،جم ا٦دكا ٝوظىص خاصر ؾاب ،٤بمىظبه جم ع ٌٞالخٗىٌٍ
ّ
إلاامً بةزٟاء بُاهاث ظىَغٍت ٖىض بضء الٗال٢ت الخٗا٢ضًت ،وٖلى الغٚم
و٦ظل ٪اهتها ٥ما ظاء في اإلااصة مً زالُ٢ ٫ام ا ِ
مً بزباث ّ
ّ
إلاامً بال ؤهىا هجض ؤن خ٨م املخ٨مت لم ًاٍض مماعؾت قغ٦ت الخإمحن بغًٞها ًٖ الخٗىٌٍ ،وطل٪
ِ
حٗضي ا ِ
لٗضم بزباث حجم الًغع اإلااصي ،و٦ظل ٪لٗضم وظىص ألازغ اإلاباقغ واإلاازغ في الخاصر الؿاب ٤والظي لم ًازغ ٖلى
نالخُت وزُ٣ت الخإمحن في جُُ٣م ُ٢مت اقترا ٥الخإمحن.

()1

وبالىٓغ بلى الًُ٣ت الؿاب٣ت هجض ؤن خ٨م املخ٨مت ًم ً٨مىا٢كخه و٣ٞا للماصة  8واإلااصة  2مً الثدت م٩اٞدت
ّ
إلاامً بْهاع اإلاٗلىماث الصخُدت ٖىض بضء الٗال٢ت الخٗا٢ضًت ،ؤًًا
الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،والظي ًخىظب ٖلى ا ِ
وظىص خؿً الىُت في بزٟاء الًغع الؿاب ٤والظي ًٟؿغ وظىص نىعة الاخخُا ٫وؾىء الىُت٦ ،ظل ٪هجض ؤن اقتراٍ
ّ
إلاامً  The Insuredوججاَل الخ٨م
خؿً الىُت والالتزام بكغوٍ الخٗا٢ض َى ؤؾاؽ حٗا٢ضي جم ججاَله مً ٢بل ا ِ
بضءا ً
ً
ّ
إلاامً في مماعؾت ج٣ضًم خؿً الىُت ً
و٣ٞا لالثدت اإلاىهىم ٖلحها ،و٦ظل ٪جُُ٣م املخ٨مت بلى
ؤًًا مضي التزام ا ِ
وظىص الًغع اإلااصي الؿاب ٤والظي ال ًازغ ٖلى بوكاء وزُ٣ت الخإمحن الجضًضة ،وٖلى َظا ً٩ىن الاهخ٣اص بٗضم اٖخباع
ؤؾئلت قغ٦ت الخإمحن مخُلباث مازغة ومهمت في جُُ٣م الًغع اإلااصي الؿابًً ،٤ا ٝبلى طل ٪قمىلُت وزُ٣ت الخإمحن
ٖلى قغوٍ جىو ٖلى ؤَمُت اإلاٗلىماث ،والتي بُبُٗتها جازغ ٖلى ٢بى ٫وزُ٣ت الخإمحن و٦ظل ٪جدضًض م٣ضاع الخُغ
ّ
إلاامً ٦ؿبب إلاماعؾت
ومبل ٜالخإمحن ،ولظ ٥هجض ؤن خ٨م املخ٨مت الؿاب ٤لم ًٟؿغ بزٟاء اإلاٗلىماث مً ٢بل ا ِ
الاخخُا ٫م٘ وظىص ٢هض الىُت في بزٟاء اإلاٗلىماث اإلاهمت.
 .2.3ألاﻓلاى اإلااصًت Material Fact
ّ
ً
ً
ؤؾاؾُا إلابضؤ خؿً الىُت ،خُض ههذ اإلااصة  )0(92مً الثدت
ظىَغا
اٖخبر اإلاىٓم الؿٗىصي ألاٗٞا ٫اإلااصًت
ّ
م٩اٞدت الاخخُاٖ ٫لى َبُٗت الٟٗل اإلااصي ،خُض ًم ً٨ؤن ً٩ىن ظىَغ مٗلىماحي ٌك٩ل ؤَمُت ألخض ؤَغا ٝالٗال٢ت
الخٗا٢ضًت٦ ،ظلٖ ٪لى التزام اإلاامً  aIonPnrn Bwبخ٣ضًم اإلاٗلىماث الصخُدت و٦ظل ٪ؤي مخُلباث بُاهُت مً قغ٦ت
( )0الخ٨م ع٢م ( / 78ع َ 0911 /ـ) ( )8108الظي ؤ٦ضٍ ٢غاع الاؾخئىا ٝع٢م / 179ؤ َ 0912 /ـ ( 8109م) لجان الٟهل في مىاػٖاث ومسالٟاث الخإمحن
في الغٍاى.
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الخإمحن ،وججىب ؤلازٟاء ؤو الخًلُل ٚحر اإلاكغوٕ ٖىض ج٣ضًم البُاهاث٦ ،ظل ٪الالتزام بخىٞحر البُاهاث ٚحر اإلاباقغة
()1
ّ
إلاامً  nrn BwaIonoخُض ًَ ٘٣ظا الالتزام جدذ مبضؤ خؿً الىُت  ،وبالىٓغ بلى جٟؿحر
والتي جٓل مهمت في هٓغ ا ِ
الى٢اج٘ اإلااصًت في هو ماصة الىٓام الؿاب ٤هجض ؤجها حكخمل ٖلى اإلاٗاوي الخالُت :ؤوال :اإلاٗلىماث التي حكخمل ٖلى ؤزُاع
ٚحر مخىٗ٢ت ،ؤو اقخما ٫الخُغ اإلاامً ٖلُه ٖلى زهاثو ٚحر َبُُٗت ومازغة٨ً ،مً ؤَمُت َظا الخٟؿحر بلى ؤن
الهض ٝمً مبضؤ خؿً الىُتَ :ى خهى ٫ظمُ٘ ؤَغا ٝالٗال٢ت الخٗا٢ضًت ٖلى صعظت مدؿاوٍت في اإلاٗلىماث اإلاهمت ًٖ
الخُغ اإلاخى ،٘٢ومً زالله ًم ً٨جُُ٣م صعظت الخُغ لُخم ً٨ؤَغا ٝالٗال٢ت الخٗا٢ضًت مً بجمام ٖ٣ض الخإمحن
وجدضًض وؿبت ألا٢ؿاٍ الخإمُيُت ؤو ُ٢مت البىنُلت.

()2

زاهُا :الخ٣اث ٤التي عبما جازغ ٖلى َبُٗت قغوٍ ٖ٣ض وزُ٣ت الخإمحن ،وطل ٪مشال مً زال ٫ػٍاصة وؿبت الخُغ في
ً
ّ
اإلاامً  nrn BwaIonPبٗض بجمام وزُ٣ت الخإمحن الخانت بخإمحن اإلاجز .٫زالشا :الخ٣اث٤
الخي ؤو اإلا٩ان الظي ٌؿُٞ ً٨ه ِ
إلاامً مً الاوسخاب  The Insurerع ً
ّ
ابٗا :بزٟاء اإلاٗلىماث في الضعظت ألاولُت مً ٢بل
التي عبما ج٩ىن مازغة في ؤخُ٣ت ا ِ
ً
ّ
ّ
إلاامً  )3(،The Insurerوٖلُه ٖضم بْهاع َظٍ
إلاامً وا٦دكاٞها الخ٣ا مً زالٖ ٫ملُاث الخض ٤ُ٢مً ٢بل ا ِ
ا ِ
اإلاٗلىماث ال ّ
ً
حٗاعيا م٘ مبضؤ خؿً الىُت بال بطا ٧اهذ َظٍ الخ٣اث ٤لها ٖال٢ت ببٌٗ ألاٗٞا ٫اإلااصًت التي لم ًخم
ٌٗض
ا٦دكاٞها مً زال ٫البدض ألاولي ،ومً جٟؿحر قغعي هجض ؤن زُاع الُٗب ٖلى ؾبُل اإلاشاَ ٫ى خ ٤ممىىح بؿبب
الُٗب الظي عبما َغؤ ٖلى صخت ٖ٣ض البُ٘ بٗض بجمامه وطل ٪مً زال ٫وظىص ُٖب في البًاٖت بٗض ٞدهها بك٩ل
ّ
ّ
إلاامىت حٗخبر هٓامُت
امً  nrn BwaIonoلُشبذ ظىصة خا ٫الٗحن ا ِ
ص ،٤ُ٢وٖلُه هجض ؤن صوع الخض ٤ُ٢اإلاخإزغ مً ٢بل اإلا ِ
ألَغا ٝالٗال٢ت الخٗا٢ضًت.
 .3.3ألازؼاع ألازالقُت واإلااصًت Physical and Moral Hazards
في ؤلاَاع الخإمُجي هجض ؤن الُبُٗت اإلااصًت جخٗل ٤باملخاَغ الجؿضًت ؤو ألازالُ٢ت ،ولظل ٪هجض ؤن املخاَغ
الجؿضًت جخًمً الٗىامل التي جخٗل ٤باخخمالُت الى٢ىٕ ؤو صعظت الخؿاعة ،وٖلُه مشال هجض ؤن مشا ٫الخُغ اإلااصي
ًدىاوَ ٫بُٗت اإلامخل٩اث واؾخسضام اإلامخل٩اث ؾىاء ؤ٧اهذ اإلامخل٩اث ٢ض حٗغيذ ملخاَغ ؾاب٣ت ،ؤو مً زال ٫املخاَغ
املخُُت واإلاؿخمغة ،وٍخطر الخُغ اإلااصي ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫في الخإمحن الهخي واؾتهال ٥ال٨دىٚ ٫حر اإلاكغوٖت،
( )0ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
( )8ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
( )1ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
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٦ظل ٪مماعؾت الخضزحن ٧ل َظا ُّ
ٌٗض مً ؤهىإ املخاَغ اإلااصًت املخُُت .ؤًًا في وزاث ٤جإمحن الؿُاعة في خالت وظىص
حٗضًالث ٚحر ٖاصًت ٖلى مغ٦بت الؿُاعة ُّ
حٗض مً املخاَغ الجؿضًت ،وهجض ً
ؤًًا ؤن في الخإمحن ٖلى الخُاة جخمشل
املخاَغ الجؿضًت في وؿبت الٗمغ ،وَبُٗت مماعؾت بٌٗ ؤهىإ الهىاًاث ٚحر الٗاصًت ؤو الخُغ.

()1

خُىما هىٓغ بلى اللىاثذ الىٓامُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫اإلااصة الشاهُت مً الالثدت
الخىُٟظًت لىٓام مغا٢بت قغ٧اث الخإمحن الخٗاووي َ0989ـ و ٦ظل ٪بلى بٌٗ ألاخ٩ام الً٣اثُت ،هجض ؤن مٟهىم ألازُاع
ً
واضخا في ٢غاع الخ٨م ع٢م /092عَ0919/ـ واإلاا٦ض
اإلااصًت جم جٟؿحرٍٖ :لى ؤهه خ٣اث ٤جازظ بٗحن الاٖخباع ،وظاء طل٪
ب٣غاع الاؾخئىا ٝع٢م /72ؤَ 0912/ـ في الغٍاى٢ ،بلذ لجىت الٟهل في اإلاىاػٖاث واملخالٟاث الخإمُيُت حجت قغ٦ت
الخإمحن ُٞما ًخٗل ٤بجىَغٍت ٖضم ؤلاٞكاء وؤلاٞهاح وطل ٪مً زال ٫ع ٌٞمُالبت اإلاامً ٖلُه ٧ .The Insuredان
ؤؾاؽ حجت الغ ٌٞفي قغ٦ت الخإمحن ٖضم التزام ا َّ
إلاامً ٖلُه بخىيُذ البُاهاث اإلاهمت في خالت الخُٛحر الخانلت في
ظىَغا ً
مدغ ٥الؿُاعة خُض ٢ام ا َّ
ً
ماصًا لكغ٦ت الخإمحن لم ًلتزم
إلاامً ٖلُه باؾدبضا ٫مدغ ٥الؿُاعة ٧ان َظا الخُٛحر
اإلاامً ب٨كٟه لكغ٦ت الخإمحن.

()2

مً ظاهب آزغ :جم جٟؿحر املخاَغ ألازالُ٢ت بإجها الؼٍاصة في اخخمالُت خضور الصخيء ّ
مما ًجٗله ًٓهغ بهىعة
ّ
الخؿاعة ؤو الًغع صازل هُا ١وزُ٣ت الخإمحن ،وج ٘٣املخاَغ ألازالُ٢ت في ٖضة ٞئاث وآزاع جخمشل بُبُٗت الخالت
ّ
للمامً ،و٦ظل ٪وظىص ع ٌٞؾاب ٤ؤو بصاهاث ظىاثُت٦ ،ظلَ ٪بُٗت اإلاغ٦ؼ اإلاالي و الىي٘ اإلاالي للمامً.
الخاعٍسُت
ِ
ُّ
ً
ؤزُاعا ؤزالُ٢ت هي ٖامل الجيؿُت والجيـ و٦ظل ٪الخالت الضًيُت ،وم٘ طل٧ ٪ل
٦ظل ٪مً اإلاىا ٠٢التي جم ٖضَا
ّ
إلاامً ،ولم هجض ؤي
َظٍ الخاالث جم جهيُٟها ٖلى ؤجها جمُحز مدٓىع وٖىهغٍت ًجب بَمالها خُىما ًخم الىٓغ في خالت ا ِ
حٗاعى في الالثدت الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت "بالخ٣اث ٤اإلااصًت" ٖلى ّ
ٖض املخاَغ ألازالُ٢ت هي ظؼء جٟؿحري ًىضعط جدذ
ِ
مٟهىمها ٦د٣اث ٤جازغ ٖلى ٢غاع الُغ ٝآلازغ في الٗال٢ت الخإمُيُت.
 .4.3الدصجُم والحث Inducement
قغٍ الخض َى ظؼء مً الدكغَ٘ الؿٗىصي الىٓامي ،وطل ٪مً ؤظل بزباث الخغ ١اإلاىته ٪في مبضؤ ؤلاٞهاح ،و٢ض
جم الىٓغ في مٟهىم ؤلاٚغاء والخض مً ٢بل اإلااصة  98مً الثدت م٩اٞدت الاخخُا ،٫والتي جخُلب مً قغ٧اث الخإمحن
(1) CLARKE, M., 1990, ‘‘The control of insurance fraud: a comparative view‗‗, British Journal of Criminology, 30 (1), pp. 1–23.
( )8الخ٨م ع٢م ( / 78ع َ 0911 /ـ) ( )8108الظي ؤ٦ضٍ ٢غاع الاؾخئىا ٝع٢م / 179ؤ َ 0912 /ـ ( 8109م) لجان الٟهل في مىاػٖاث ومسالٟاث الخإمحن
في الغٍاى.
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اإلاامً ٖلحهم بًغوعة ؤلاٞهاح ًٖ ؤي خ٣اث ٤ظىَغٍت جازغ ٖلى جإمحن املخاَغً ،
ببالَّ ٙ
وو٣ٞا للماصة  8مً الالثدت
الؿاب٣ت ّ
ٖغٞذ الخ٣ُ٣ت اإلااصًت بإجها ؤي خ٣ُ٣ت جازغ ٖلى الكغ٦ت مشل ٢غاع ٢بى ٫ؤو ع ٌٞالخإمحن ؤو الخإزحر ٖلى
٢ؿِ الخإمحن ؤو قغوَه وقغوٍ الٗ٣ض

()1

 ،وم٘ طلٞ ،٪ةن الثدت الاخخُا ٫ال جىو نغاخت ٖلى وظىص قغٍ ؤلاٚغاء

بل جضٖ ٫لى قغٍ الخض باإلقاعة بلى ؤي مٗلىماث ٢ض ج٩ىن مهمت ألي مً ألاَغا ٝفي وزُ٣ت الخإمحن ،ولظا ٞةن اللىاثذ
ّ
إلاامً .
الؿٗىصًت ال جىا٢ل وظىب وظىص ؤلاٚغاء ٦كغٍ مٟترى ،بل ججٗل ٖبء ؤلازباث إلْهاع الخض ٖلى ا ِ
و٣ٞا إلاا ؾب ،٤جم الىٓغ بمٟهىم الخض مً زال ٫لجىت الىٓغ في مىاػٖاث الخإمحن ،لخدضص مضي ؤَمُت قغٍ
الخض في الٗال٢ت الخإمُيُت ومً ؤظل جدضًض الازٟا ١في بٞكاء اإلاٗلىماث مً ٢بل اإلاامًً ،
وبىاءا ٖلُه ًخم مٗغٞت
اهتها ٥مبضؤ خؿً الىُت ٦كغٍ في ؾالمت الٗ٣ض الخإمُجيٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫في الخ٨م ع٢م /89عَ0911/ـ واإلاا٦ض
ب٣غاع الاؾخئىا ٝع٢م /198ؤَ0912/ـ بالغٍاى( ،)2خُض ٧ان َىا ٥هؼإ خى ٫مُالبت قغ٦ت الخإمحن بٗضم الضٖ ٘ٞلى
إلاامً ٧ The Insurerان ٢ض ٞكل في بزباث الخض ً
ّ
و٣ٞا إلابضؤ
البىلُهت بىاء ٖلى جدغٍ ٠اإلاامً له ،وعؤث اللجىت ؤن ا ِ
الخدغٍ ٠والخًلُل ً ، Misrepresentation
وو٣ٞا لظل ٪لم ًخم جٟؿحر الخ٣اث ٤باالٖخباع اإلااصي خُض لم ًشبذ ؤي
بٚغاء ٖلُه جم الؼام قغ٦ت الخإمحن بض ٘ٞمُالبت اإلاامً له .هجض ؤًًا في ال٣غاع ع٢م /82عَ0912/ـ بالغٍاى ،عؤث لجىت
اإلاىاػٖاث ؤن ا َّ
إلاامً ٖلُه زال ٠مبضؤ خؿً الىُت وطل ٪بٗضم ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الخ٣اث ٤اإلااصًت اإلاخٗل٣ت ُٞه،
َّ
للمامً ٖلُه ووظىص ظىَغ الخًلُل وٖضم ؤلاٞهاح ًٖ البُاهاث
و٧اهذ َظٍ الخ٣اث ٤خى ٫السجالث الصخُت
الصخُت التي تهم قغ٦ت الخإمحن مً ؤظل جدضًض مضي ٢بى ٫اإلاامً  The Insurerفي الٗال٢ت الخإمُيُت.
 .4ؤنﻮاق الاخخُاى في الخإمين:
جم جهيُ ٠الاخخُا ٫في مجا ٫الخإمحن بلى ؤعبٗت ؤهىإ ،الاخخُا ٫الضازلي ،اخخُا ٫خاملي البىلُهت ،اخخُا٫
الىؾُِ واخخُا ٫قغ٧اث الخإمحن ،ول ً٨مً زال ٫مىا٢كدىا ؾِخم جًمحن الاخخُا ٫في الخإمحن بلى ٢ؿمحنَ ،ما
الاخخُا ٫الضازلي والخاعجي ،وؤؾاؽ َظا الخهيًُ ٠يب٘ مً ما بطا ٧ان الاخخُا ٫الخإمُجي جم اعج٩ابه صازل ؤو زاعط
قغ٦ت الخإمحن )3(.هجض ؤًًا ؤن جهيُ ٠صعظاث الاخخُا ٫ظاء جىيُده في اإلااصة  7مً هٓام الثدت م٩اٞدت الاخخُا٫

( )0ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
( )8الخ٨م ع٢م ( / 78ع َ 0911 /ـ) ( )8108الظي ؤ٦ضٍ ٢غاع الاؾخئىا ٝع٢م / 179ؤ َ 0912 /ـ ( 8109م) لجان الٟهل في مىاػٖاث ومسالٟاث الخإمحن في الغٍاى.
(3) Okura, M. (2013), ―The relationship between moral hazard and insurance fraud‖, The Journal of Risk Finance, Vol. 14 No. 2, pp.
120.
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في قغ٧اث الخإمحن.
ًإحي الاخخُا ٫الضازلي صازل قغ٦ت الخإمحن مً زال ٫اإلاماعؾاث التي ًغج٨بها اإلاىْٟىن ،وقغ٧اث الخإمحن (التي
ًغج٨بها اإلاامً) .طل ٪ألن هىعي الاخخُاً ٫غج٨بان مً ٢بل الٗاملحن صازل الخإمحن والكغ٦ت .الىىٕ آلازغ ،الاخخُا٫
الخاعجي ،و ًيكإ مً ؤَغا ٝزاعظُت ؤو ؤصخاب اإلاهلخت الظًً ًغجبُىن مباقغة بكغ٦ت الخإمحن٦ ،ظلً ٪إحي في ق٩ل
اخخُا ٫خامل الىزُ٣ت  /اإلاؿتهل ،٪وَى اخخُا ٫يض قغ٦ت الخإمحن في قغاء بىلُهت جإمحن ؤو ٖبر جىُٟظ مُالباث
بالخهىٖ ٫لى حُُٛت ؤو ص ٘ٞزاَئ ،ؤًًا مً الىؾُِ وَى ٖملُت اخخُا ٫اعج٨بذ بىاؾُت وؾُاء الخإمحن (وؾُِ
مؿخ٣ل ؤو وُ٦ل جإمحن مؿخ٣ل يض قغ٦ت الخإمحن ،ؤو خاملي الىزاثّ ،٤
ؤبحن َىا ؤن الاخخُا ٫الخاعجي ؤٖالٍ م٣ؿم بلى
٢ؿمحن :الاخخُا ٫الظي ًغج٨به اإلاؿتهل٩ىن ؤو خاملى الىزاث ٤يض قغ٦ت الخإمحن (اخخُا ٫خامل الىزُ٣ت) والاخخُا٫
الظي ًغج٨به وؾُاء مؿخ٣لىن ؤو و٦الء يض قغ٧اث الخإمحن (وؾُِ الاخخُا.)٫
ً
قُىٖا وٍإزظ ؤهماَا ٧اآلحي:
ٌٗخبر الاخخُا ٫في مجا ٫الخإمحن ٖلى الؿُاعاث َى ألا٦ثر
 )0بزٟاء الصخيء الخإمُجي ،الؿغ٢ت ؤو الؿُى٢ .ض ًىُىي الاخخُاَ ٫ىا ٖلى ػٍاصة مخٗمضة في ُ٢مت ٖىهغ الخإمحن،
وطل ٪للخهىٖ ٫لى ؤ٦بر مبل ٜمم ً٨مً اإلاا ٫بٗض جؼوٍغ الؿغ٢ت ،خُض ً٩ىن حٗىٌٍ الخإمحن في خالت ٣ٞضان
ً
وٚالبا ما ً٩ىن طل٢ ٪بل ج٣ضًم َلب الخؿاعةٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشاً ٫خم ؤزظ الؿُاعة
الصخيء ؤ٦بر مً ُ٢مت الصخيء،
للبُ٘ ٚحر ال٣اهىوي بُغٚ ١حر هٓامُت وٍخم اؾخالم حٗىٌٍ ٖجها ،ؤو ًخم ج ٪ُ٨ٟالؿُاعة للخهىٖ ٫لى ُٚ ُ٘٢اع
والتي ًخم بُٗها بٗض طل ٪لخد ٤ُ٣م٩اؾب بياُٞت.

()1

 )8جؼوٍغ خاصر ؾحر ،خُض بن خىاصر اإلاغوع ٖلى الُغ ١ج٩ىن ؤ٦ثر ٖغيت للتزًُ ٠في الٛالب ٖىضما جخًغع الؿُاعة
ً
مؿب٣ا ،وم٘ طلٞ ٪ةن جؼوٍغ خىاصر اإلاغوع ٖلى الُغ ١في الؿىىاث ألازحرة ؤنبذ ؤ٢ل
في خاصر آزغ مسُِ له
ً
قُىٖا ألن قغ٧اث الخإمحن ؤنبذ لضحها بم٩اهُاث إلظغاء جدلُل آلُت الخىاصر مً زال ٫بقغا ٥زبراء الخُُ٣م
ّ
٦مُ٣مي الخىاصر في قغ٦ت هجم.
 )1خغ ١الصخيء الخإمُجي ًغجبِ بالخإمحن الؼاثض ،وزضإ الٗمُل ُٞما ًخٗل ٤بذجم اإلابل ٜالظي ًم ً٨الخهىٖ ٫لُه في
خالت الخضمحر ال٩امل للؿُاعة ا َّ
إلاامً ٖلحها في خالت الخإمحن الؼاثض.
 )9حسجُل الخؿاثغ وجطخُمها٣ً ،ضم ا َّ
إلاامً له مٗلىماث زاَئت بلى قغ٦ت الخإمحن خىَ ٫بُٗت ومضي الًغع،

(1) CLARKE, M., 1990, ‘‘The control of insurance fraud: a comparative view‗‗, British Journal of Criminology, 30 (1), pp.23.
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باإلياٞت بلى ج٣ضًم ج٣ضًغاث ؤو خؿاباث متزاًضة إلٖاصة بىاء ٧اثً الخإمحنً .
ٚالبا ما ًخم طل ٪لخٗىٌٍ الخدمل٢ .ض
ًُُلب ً
ؤًًا ص ٘ٞمبال ٜؤ٦بر مً قغ٧اث الخإمحن مً ٢بل مهلخي الؿُاعاث  ،الظًً ٌؿُُغ ٖلحهم زبراء مُٗىىن
مً قغ٦ت الخإمحن  ،مً زال ٫الاجٟاٖ ١لى الؿٗغ الجهاجي لئلنالخاث م٘ الصخو الظي ًً٘ الخ٣ضًغ.
ً
ً
َّ
جإمُيُاً ،جىػ
للمامً ٖلُه ج٣ضًم مٗلىماث زاَئت
 )2جدغٍ ٠الكغوٍ ،في خالت جل ٠ال٩اثً في خاصر لِـ خضزا
خى ٫ما خضر مً ؤظل الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ الخإمحن.
 )2حٗخمض خاالث الاخخُا ٫في مجا ٫الخإمحن الهخي ٖلى ماؾؿاث الغٖاًت الصخُت الخانت .لظلٖ ٪ىضما ً٣ىم
شخو بؼٍاعة ميكإة َبُت ببُا٢ت الخإمحن الهخي الهاصعة ًٖ قغ٦ت الخإمحن لصخو آزغ ،وجًُ ٠اإلايكإة
الُبُت سجالث بلى ٞاجىعة زضماث الغٖاًت الصخُت اإلا٣ضمت للٗمالء التي جضٗٞها قغ٦ت الخإمحنٖ ،لى الغٚم مً ؤهه
٢ض ال ًىُىي الاخخُا ٫في مجا ٫الخإمحن الهخي ٖلى ؤلازغاء ٖلى خؿاب قغ٦ت الخإمحن  .ِ٣ٞبل جمخض بلى م٣ضمي
الغٖاًت الصخُت مً زال ٫ججاوػ ُ٢ىص ٖ٣ض الخإمحن لتزوٍض الٗمالء بغٖاًت ؤٖلى ظىصة مما َم ماَلىن للخهى٫
ٖلُه بمىظب ٖ٣ض الخإمحن.

()1

 .5آلُت مهاﻓدت الاخخُاى
جٓل آلُاث الضٞإ الغثِؿُت في نىاٖت الخإمحن ٖلى مؿخىي قغ٧اث الخإمحن للى٢اًت مً ؤهماٍ الاخخُا ٫هي ؤ٢غب
وؾُلت للخماًت٦ ،ظل ٪وكاٍ م٩اٞدت الاخخُاٖ ٫لى مؿخىي املجخم٘ ج٣ىي وج٨مل َظٍ الضٞاٖاث ٖلى مؿخىي
قغ٧اث الخإمحن .الى٢اًت وال٨كٖ ٠لى مؿخىي الكغ٦ت في الضعظت ألاولى في صعاؾت ٖ٣ىص الخإمحن واإلاغاظٗت اإلاشلى في ْل
ّ
وظىص مٗلىماث ٚحر مخمازلت ٢ض جسلً ٤
ٞغنا لالخخُا ،)2(٫ول٣ض قضص اإلاىٓم الؿٗىصي ٖلى ؤن الُغٍ٣ت ألا٦ثر ٗٞالُت
إلا٩اٞدت الاخخُا ٫هي مى٘ بؾاءة اؾخسضام الىٓام ،ولهظا ج٣ىم قغ٧اث الخإمحن مً بحن ؤمىع ؤزغي بخدؿحن مغا٤ٞ
ٞدو اإلاخ٣ضمحن لضحها ،وج٣ضًم زضماث زانت لخضعٍب الٗامحن في اإلا٩اجب ألامامُت ومٗالجت اإلاُالباث ،وج٨شُ٠
الاجها ٫والخٗاون صازل الجهاث طاث الٗال٢ت مً الىُابت الٗامت وؾلُاث الكغَت ،وعٖاًت الاخخُاٖ ٫لى مؿخىي
الضولت ،وهجض ً
ؤًًا ًخم مٗالجت الاخخُا ٫الضازلي مً زال ٫الخض ٤ُ٢الضازلي ،و٦ظل ٪اليكاٍ الى٢اجي والخشُٟ٣ي

ً
لخىُٖت الجمهىع باآلزاع الًاعة لالخخُا ٫وػٍاصة الُٓ٣ت الٗامت ،وم٘ طل٧ ٪له ،عبما ًجض املخخالىن َغ٢ا ظضًضة

(1) CLARKE, M., 1990, ‘‘The control of insurance fraud: a comparative view‗‗, British Journal of Criminology, 30 (1), pp. 18.
(2) Malcolm Clarke, Policies and Perceptions of Insurance Law in the Twenty First Century (Oxford University Press 2012).
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الؾخٛال ٫ال٣هىع الظاحي لؤلهٓمت.

()1

ً
وبىاء ٖلى ما ج٣ضم٣ٞ ،ض ؤنبدذ ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي  SAMAهي الهُئت ؤلاقغاُٞت واإلاؿاولت ًٖ
ً
اؾدىاصا بلى هٓام مغا٢بت قغ٧اث الخإمحن الخٗاووي ولىاثده
مغا٢بت هُاُ٢ ١إ الخإمحن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
الخىُٟظًت الهاصع ٖام 8119م ،مً َىا ؤنبدذ ماؾؿت الى٣ض الؿٗىصي مىىَت بمهام ٢اهىهُت جخمشل بىي٘ اإلاٗاًحر
ألاؾاؾُت إلنضاع جغازُو الخإمحن ،و٦ظل ٪ؤلاقغاٖ ٝلى َُ٩لت ُ٢إ الخإمحن وجىُٓمه ,و٦ظل ٪بٖاصة الخإمحن
ووؾُاء الخإمحن.
ومً وظهت ّ
ٞىُت ،هجض ؤن قغ٧اث الخإمحن ؤنبدذ ملؼمت بىي٘ اإلااقغاث والؿُاؾاث التي ج٣ىم بمىاظهت
الاخخُا ٫مً زال ٫جإؾِـ وجىُٓم َُ٩لها ؤلاصاعي ،وإٖضاص زُت مٗخمضة وٗٞالت إلاٗالجت الاخخُاالث ب٩اٞت صعظاتها مً
زال ٫حُٗحن مضًغ ً٣ىم بدىُٟظ َظٍ آلالُتًً .اٖ ٝلى طل ,٪جإؾِـ بصاعة إلا٩اٞدت الاخخُا ٫بطا عؤث قغ٦ت الخإمحن
يغوعة جُبَُ ٤ظٍ الاختراػاث الىٓامُت في مىاظهت الاخخُا ٫مً زال ٫جىاظض َُ٩لت بصاعٍت ،وٞىُت جسخو بمٗالجت
ً
ْاَغة الاخخُا ،٫وٍخم جضعٍب ُم َُِّ ٣مي اإلاُالباث في صواثغ الاخخُاٖ ٫لى الخٗغٖ ٝاصة ٖلى اإلااقغاث و الٗالماث التي
جغجبِ بمُالباث اخخُالُت مخىٗ٢ت(ٗٞ ،)2لى ؾبُل اإلاشا ٫آلُت الخُُ٣م في مٗالجت اإلاُالباث ً٩ىن ٖلى الىدى الخالي :في
اإلاغخلت ألاولى ً ،خم الخ٨م ٖلى اإلاُالبت مً ٢بل الخُىٍ ألامامُت ،وجخمشل مهمتها الغثِؿُت في جُُ٣م حٗغى قغ٦ت
ً
الخإمحن لؿضاص اإلاُالبتٟٞ ،ي هٟـ الجهتً ،خم ٞدو اإلاُالبت بدشا ًٖ الاخخُا ،٫وٖاصة اإلاُالباث التي جشحر ألاؾئلت
الجاصة ؤو التي جىُىي ٖلى صٗٞت ٦بحرة ٦ ،ظل ٪مً اإلا٣غع ؤن جمغ بمغخلت زاهُت وهي مغخلت اإلاغاظٗت ،وفي خالت الاقدباٍ
باالخخُا ،٫و٢ض ًاصي طل ٪بلى ؤلاخالت بلى ؤلاصاعة الخانت بالخد ٤ُ٣والظي ٌكخمل همىطط م٩اٞدت الاخخُا ٫في
اإلاُالباث الدكُٛلُت الٗامت ٖلى الٟدو والخد ٤ُ٣ومغاخل الخٟاوى و الخ٣اضخي.

()3

( )1الخدغيٌ :ؿاٖض ٞدو اإلاُالباث اإلاب٨غة ٖلى جدضًض َبُٗت اإلاُالباث الىاعصة ،وص اؾت البِىاث ا ّ
إلا٣ضمت بك٩ل
ع
ؤولي ،وَظا َى ألاؾاؽ لخىظُه اإلاُالبت بك٩ل صخُذ وجمُحزَا ًٖ اإلاُالباث املخخلٟت والتي ٢ض ج٩ىن ٚغٍبت في
املخخىي ،واإلاُالباث التي ججخاػ الٟدو ألاولي (آلالي) جخم حؿىٍت َظٍ اإلاغخلت بك٩ل ؾغَ٘ وعوجُجي ،وفي خالت
الاصٖاءاث التي ًخم ؤلابالٖ ٙجها ٖلى ؤجها مكبىَت جمغ بٗملُت جدَ ٤٣ىٍلت ،جىُىي ٖلى جد ٤ُ٣بكغي ،ولظل٪
( )0الؿىٍلم .ؾامي ببغاَُم ،وٟ٢اث في ًُ٢ت الخإمحن ،ملخ٣ى الخإمحن الخٗاووي ،الضوخت ،اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدىر والخضعٍب8119 ،م .م .88
( )8ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
(3) CLARKE, M., 1990, ‘‘The control of insurance fraud: a comparative view‗‗, British Journal of Criminology, 30 (1), pp. 16–20.
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ّ
الخدغي الخد ٤٣مً مالثمت اإلاٗاًحر التي حؿاَم في ال٨ك ًٖ ٠وظىص زُغ
ًجب ٖلى قغ٧اث الخإمحن في مغخلت
الاخخُا ٫وطلٖ ٪لى مؿخىي الُلباث اإلا٣ضم ت للكغ٧اث ،ؤو مً زال ٫ؾالمت ٧ل مىخج جإمُجي مً حٗغيه ألي
ٞغنت اخخُا ,٫ولظل ٪هجض ؤن َىا ٥جُبُ٣اث ٖملُت ًخم ألازظ هها في مغخلت الخدغي ٣٦ىاٖض البُاهاث اإلاغ٦ؼٍت
التي ًخم اؾخٗمالها بحن قغ٧اث الخإمحن والضواثغ الخ٩ىمُت في مىاظهت ؤي مماعؾاث ٚحر هٓامُت.
( )2الخدﻘُقً :خم بخالت الخاالث التي جشحر ؤؾئلت ؤزىاء اإلاٗالجت الغوجُيُت للمد٣٣حن اإلاخسههحن ،ومهمتهم هي مداولت
ال٨ك ًٖ ٠الُبُٗت الخُ٣ُ٣ت للمى ،٠٢والىنى ٫بلى خ٨م مؿدىحر مً زال ٫الخد ٤ُ٣الض ،٤ُ٢وٍ٩ىن الٗمل
ً
مؿدىضا بك٩ل ؤؾاسخي بلى الخبرة واإلاهاعة ،ولظل ٪ظاء الخإُ٦ض ٖلى مماعؾت صوع الخد ٤ُ٣في قغ٧اث
في َظٍ اإلاغخلت
الخإمحن و٣ٞا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة  17مً الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في الخإمحن ،والتي ؾمدذ بُلب اؾخضٖاء
والاؾخٗاهت بسبحر زاعجي ماَل متى ما ٧اهذ َىا ٥خاظت ويغوعة إلاٗالجت ؤي اخخمالُت اخخُا ٫مخىٗ٢ت.

()1

( )3الخفاوض و الخﻘاضخي٢ :ض ج٣غع قغ٦ت الخإمحن بٗض ٦ك ٠الاخخُا ٫ع ٌٞؤو ج٣لُل الخٗىٌٍ ،ؤو ختى ج٣غع جىظُه
الاتهاماث ،وم٘ طل ٪ؤ٦ضث اإلااصة ٖ 82لى يغوعة اجبإ ؤلاظغاءاث الضازلُت و٦ظل ٪الخاعظُت لئلبال ًٖ ٙوكاَاث
الاخخُا ٫اإلاك٩ىٞ ٥حها ،وجهُٗض الضٖىي ٞحها بلى الجهاث الً٣اثُتٗٞ ،لى الغٚم مً ؤن َظٍ الاظغاءاث ٢ض ج٩ىن
ً
صازلُا ،ؤي مً زال٫
َىٍلت وم٩لٟت ،وٖلُه جًٟل قغ٧اث الخإمحن بك٩ل ٖام حؿىٍت خاالث الاخخُا ٫الهٛحر
الخٟاوى ،عبما باؾخصىاء خاالث الاخخُا ٫الىاضخت وال٨بحرة( ،)2وٖلي ؾبُل اإلاشا ،٫هجض ؤن قغٍ ؤلابُاَ ٫ى
بظغاء هٓامي ًماعؽ مً بٌٗ قغ٧اث الخإ محن والظي ًا٦ض ٖلى ؤخُ٣ت الكغ٦ت في بلٛاء وإبُا ٫وزُ٣ت الخإمحن في
خاالث الاخخُا ٫وج٣ضًم البُاهاث اإلاٛلىَت.
( )4الدكغَم والخنـُﻢ :حؿاٖض الدكغَٗاث واللىاثذ الىمىطظُت ٖلى جدؿحن آلُت م٩اٞدت الاخخُا ٫مً زال٫
ؤلاَاعاث الىٓامُت اإلاىخضة ،ولظل ٪هجض ؤن هٓام مغا٢بت ق غ٧اث الخإمحن الخٗاووي في اإلامل٨ت والهاصع ٖام
8111م ُّ
ٌٗض َى ؤو ٫حكغَ٘ ؾٗىصي ًٟغى صوع الغ٢ابت الخ٩ىمُت والخىُٓم ٖلى هُا ١ؾى ١الخإمحن الؿٗىصي،
ل٨ىىا هجض ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤهه في ٖام 0982م ٧ان جإؾِـ ؤو ٫قغ٦ت حٗاوهُت للخإمحن بمغؾىم مل٩ي و٦كغ٦ت
مؿاَمت مخمشلت باإلااؾؿت الٗامت للخإمُىاث الاظخماُٖت ،ونىضو ١الخ٣اٖض ،ونىضو ١الاؾدشماعاث الٗامت،
و٧اهذ َظٍ الخُىة هدُجت واؾخجابت لخىنُاث َُئت ٦باع الٗلماءٖ ،لى الغٚم مً مماعؾت بٌٗ الكغ٧اث
( )0ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
)pp.23. CLARKE, M., 1990, ‘‘The control of insurance fraud: a comparative view‗‗, British Journal of Criminology, 30 (1), (8
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ألاظىبُت والخإمحن الخجاعي في طل ٪الى٢ذ صون ُ٢ىص مً وػاعة الخجاعة الؿٗىصًت ،ومً ؤَم ألاؾباب التي ظٗلذ
ا ّ
إلاكغٕ الؿٗىصي حهخم في جىُٓم ؤلاَاع ال٣اهىوي في هُا ١لىاثذ الخإمحن اإلاخىىٖت ،الاهًمام بلى مىٓمت الخجاعة
الٗاإلاُت و٦ظل ٪الخإمحن الُبي ؤلالؼامي.

()1

ً
وبىاءا ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ٣ٞ ،ض جم الدكغَ٘ ب٣غاع مً مجلـ الىػعاء في ٖام 8111م ٌؿمذ باالؾدشماع ألاظىبي في
ُ٢إ الخإمحن ،وٖلُه جم انضاع هٓام مغا٢بت قغ٧اث الخإمحن الخٗاووي 8111م والهض ٝمً حكغَ٘ َظا الىٓام والثدخه
الخىُٟظًت َى جد ٤ُ٣الخماًت لخ٣ى ١ا َّ
إلاامً لهم  nrn BwaIonPواإلاؿدشمغًٍ ٦ ، nrn Bw naaooaظل ٪حصجُ٘ اإلاىاٞؿت
الٗاصلت والٟٗالت في جىٞحر اإلاىخجاث الخإمُيُت بإؾٗاع مالثمت ،باإلياٞت بلى جُىٍغ الهُ٩لت ؤلاصاعٍت والٟىُت في ُ٢إ
الخإمحن ،وفي مىاظهت الاخخُاٚ ٫حر اإلاكغوٕ ،هجض ؤن بصاعة مغا٢بت الخإمحن ج٣ىم بالخماًت وؤلانالخاث اإلاخىانلت في خماًت
بِئت الخإمحن مً الخؿاثغ اإلاالُت ،ؤو الغبذ ٚحر اإلاكغوٕ ؤو مً زال ٫الؿلىُ٦اث ٚحر الجزحهت في الٛل والاخخُا ،٫ووؿخٗغى
ُٞما ًلي ؤَم الدكغَٗاث واللىاثذ التي جٟغى ماؾؿت الى٣ض الغ٢ابت ٖلى جُٟٗلها في ُ٢إ الخإمحن:
(ؤ) الالثدت الخىُٟظًت لىٓام مغا٢بت قغ٧اث الخإمحن الخٗاووي
(ب) الالثدت الخىُٓمُت لؿلىُ٦اث ؾى ١الخإمحن
(ث) ٢ىاٖض م٩اٞدت ٚؿل ألامىا ٫وجمىٍل ؤلاعَاب لكغ٧اث الخإمحن
(ر) الثدت م٩اٞدت الاخخُا٫
(ط) الثدت بصاعة املخاَغ
(ح) الثدت الاؾدشماع
(ر) الثدت ٖملُاث الخإمحن ؤلال٨تروهُت
(ص) الثدت ؤلاقغا ٝوالخٟخِل
(ط) الالثدت الخىُٓمُت ألٖما ٫بٖاصة الخإمحن
(ع) الالثدت الخىُٓمُت لؤلٖما ٫ؤلا٦خىاعٍت لكغ٧اث الخإمحن وإٖاصة الخإمحن.
(ػ) الالثدت الخىُٓمُت لىؾُاء وو٦الء الخإمحن
(ؽ) الىزُ٣ت اإلاىخضة للخإمحن ؤلالؼامي ٖلى اإلاغ٦باث
( )0الكبرميٖ.بضالٗؼٍؼ بً ٖبضالغخمً ،ظغٍمت الىهب والاخخُا :٫ألاؾباب واإلآاَغ والٗالط م٘ هماطط جُبُُ٣ت ،م٨ت اإلا٨غمت ،ميكىعاث ظامٗت ؤم
ال٣غيَ0988 ،ـ ،م .88
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(ف) الثدت خى٦مت قغ٧اث الخإمحن
(م) الثدت لجان اإلاغاظٗت في قغ٧اث الخإمحن وإٖاصة الخإمحن
وَ٨ظا هغي مضي ؤَمُت الدكغَ٘ الىٓامي الؿاب ٤مً زال ٫وظىص اللىاثذ الىٓامُت اإلاخىىٖت والتي حؿاَم في املخآٞت
اإلاؿخمغة في جُىٍغ وج٣ضم نىاٖت ؾى ١الخإمحن الؿٗىصي في اإلامل٨ت مً الىاخُت الٟىُت و٦ظل ٪الهُ٩لت الىٓامُت.

()1

( )5جﻮكُت الجمهﻮع :تهض ٝظهىص الخىُٖت الٗامت بلى ب٢ىإ املخالٟحن املخخملحن بظل ٪ؤن اإلاُالباث التي جإزظ نىعة
الاخخُا ٫لً ج٩ىن وؾُلت ّ
للتربذ ٚحر اإلاكغوٕ ،وطل ٪مً زال ٫جم٨حن ألاٞغاص مً ججىب الى٢ىٕ ضخاًا لٗملُاث
الاخخُا ،٫وتهض ٝالخىُٖت ٦ظل ٪بلى زل ٤بِئت ٖامت ٚحر متهاوهت ججاٍ الاخخُا ٫في الخإمحن .ولظلً ٪خم جهمُم
بغامج جىٖىٍت ٗٞالت وَىٍلت ألاظل بُ٣اصة جدال ٠مخىىٕ مً قغ٧اث الخإمحن وٚحرَم مً الجهاث طاث الٗال٢ت
ّ
والخض مً همائها ،وٍم ً٨ؤن ًخدَ ٤٣ظا مً زال ٫الاحؿا ١واإلاهضاُ٢ت ممً ٌٗملىن في
إلاىاظهت مك٩لت الاخخُا٫
ِ
هُا ١نىاٖت الخإمحن وقغ٧ائهم لخد ٤ُ٣الغؾالت الالػمت لخُٛحر اإلاىا ٠٢الؿِئت مً الاخخُا ٫بٟٗالُت وٟ٦اءة،
وج٣ىم ٞلؿٟت قغ٧اث الخإمحن في َظٍ آلالُت ٖلى مبضؤ ؤن اإلاُالباث الصخُدت والهاص٢ت ًخم الخٗامل مٗها بك٩ل
ؾغَ٘ ومنهي ,وفي اإلا٣ابل جسً٘ الُلباث التي جدخمل بلى وظىص قبهاث الاخخُا ٫بلى بِء وجد٣ُ٣اث ٢ىٍت في صواثغ
الاخخُا ٫اإلاغ٦ؼٍت في قغ٧اث الخإمحن.

()2

( )6الﻘظاًا الناقئت واإلالاصغة :جخإزغ بك٩ل ؤؾاسخي مك٩لت الاخخُا ٫في الخإمحن بالضوا ٘ٞالؿُاُ٢ت اإلاٗانغة
للخُٛحر مشل الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الؿغَ٘ ،الاججاَاث هدى الٗىإلات وجدغٍغ الخجاعة ،واؾخسضام وزاث ٤الخإمحن
ّ
ألَضا ٝمًللت وٚحر هٓامُت ،ولظل ٪مً اإلاهم ؤن جضع ٥قغ٧اث الخإمحن الىُا ١الىاؾ٘ ل٣اثمت ً٢اًا م٩اٞدت
الاخخُا ٫الىاقئت اإلاهىٟت ٖلى ؤجها ه٣اٍ ٢ىة ،وه٣اٍ يٗ ٠وٞغم للتهضًضاث والخُغ ،مً الًغوعي لجمُ٘
ؤًٖاء مجخم٘ م٩اٞدت الاخخُا ،٫ومً بُجهم اإلاؿتهل٩ىن وا ّ
إلاكغٖىن واإلاىٓمىن واإلاؿاولىن الخىُٟظًىن في
ّ
الخإمحن ،بٖاصة الخُُ٣م لجمُ٘ املخاَغ الٗهغٍت واإلاخجضصة ٖلى الىُا ١املخلي والضولي لُخم٨ىىا مً اإلاؿاَمت في
بصاعة الاخخُا ٫والاؾدباُ٢ت مً الخض في ْهىعٍ.

()3

( )7صكﻢ الكغاماث ﺑين الﻘؼاكين اللام والخاص .جدؿحن الاجها ٫والخٗاون والخيؿُ ٤بحن الُ٣اٖحن الٗام
( )0ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
(2) Malcolm Clarke, Policies and Perceptions of Insurance Law in the Twenty First Century (Oxford University Press 2012) 44.
(3) Malcolm Clarke, Policies and Perceptions of Insurance Law in the Twenty First Century (Oxford University Press 2012) 48.
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والخام لخ٩ىن ٢اصعة ٖلى الخأل ٠بك٩ل ٗٞا ٫في مىاظهت الاخخُا ٫في مجا ٫الخإمحن ،وَظٍ حٗجي مً بحن ؤمىع
ؤزغي ،حصجُ٘ مكاع٦ت اإلاٗلىماث بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام بٟٗالُت وٟ٦اءة ،و جبؿُِ ؤلابال ًٖ ٙالاخخُا ٫في
مجا ٫الخإمحن ،وجُىٍغ الخٗلُم اإلاكتر ٥وإ٢امت بغامج جضعٍبُت لجمُ٘ ألاَغا ٝاإلاٗىُت مً زال ٫جدال ٠مازغ بحن
الُ٣اٖحن الٗام والخام في اؾخسضام ظمُ٘ ؾبل الىؾاثل الىٓامُت إلاٗا٢بت الجىاة في هُا ١الاخخُا ٫في الخإمحن،
وجىٞحر اإلاٗالجاث الٟىُت وال٣اهىهُت للخض مً ْاَغة الاخخُا.٫

()1

( )0الكبرميٖ.بضالٗؼٍؼ بً ٖبضالغخمً ،ظغٍمت الىهب والاخخُا :٫ألاؾباب واإلآاَغ والٗالط م٘ هماطط جُبُُ٣ت ،م٨ت اإلا٨غمت ،ميكىعاث ظامٗت ؤم
ال٣غيَ0988 ،ـ ،م .18
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 .6الخاجمت
جىاوَ ٫ظا البدض مىا٢كت مٟهىم الاخخُاً ٫
بىاء ٖلى مباصت ٖ٣ىص الخإمحن اإلاازغة ٦دؿً الىُت ،وٖال٢ت ظىَغ
الاخخُا ٫في الخإمحن ،ومضي ؤَمُت صخت اإلاٗلىماث اإلاخباصلت بحن ألاَغا ٝاإلاخٗاملت وزُىعة اهتها ٥اإلاباصت ألاؾاؾُت
التي ً٣ىم ٖلحها الخإمحن ٦مبضؤ خؿً الىُت ،وجىاوَ ٫ظا البدض ً
ؤًًا الخهاثو وألاهىإ التي جازغ في قُىٕ ْاَغة
الاخخُا ٫الخإمُجي ،الضازلي والخاعجي بىىُٖه ،ول٣ض قغٖىا في جدلُل اإلاك٩لت باٖخباعَا هخاط الضا ٘ٞوالٟغنت في هُا١
ُ٢إ الخإمحن والخٓىا ؤهه ال ًم ً٨بل٣اء اللىم ٖلى قغ٧اث الخإمحن خُاْ ٫اَغة الاخخُا ،٫بل جبحن ؤَمُت وظىص
آلالُاث الىٓامُت والدكغَُٗت والٟىُت للخض مً اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في هُا ١الاخخُا ،٫ومى٘ الجزً ٠اإلاتزاًض في
الهضع اإلاالي في الخٗىًٍاث الاخخُالُت.
٦ظل٢ ٪ضمىا في َظا البدض آلُت ٖمل قغ٧اث الخإمحن مً زال ٫الخٗامل م٘ الى٢اًت ،وال٨ك ٠ججاٍ الاخخُا٫
خا ٫و٢ىٖه ،وحهض ٝال٨ك ٠بلى جدضًض ؾلىَ ٥ىٍت املخخا ٫بك٩ل ص ٤ُ٢ومىزى٦ ،١ظل ٪الالتزام بمٗا٢بت املخخا٫
ً
بضءا مً خغماهه مً الخٗىٌٍ اإلاُلىب وإجهاء الٗال٢ت الخٗا٢ضًت صون ؤزغ حٗىٍطخي ،والخٓىا ؤن قغ٧اث الخإمحن حٗخمض
ً
ً
زاعظُا مً زال ٫الخض٤ُ٢
صازلُا في هُا ١الكغ٦ت مً زال ٫الضواثغ املخخهت ،و٦ظل٪
ٖلى صٖم م٩اٞدت الاخخُا٫
ال٣غٍب مً ماؾؿت الى٣ض بُبُٗت صوعَا ؤلاقغافي والغ٢ابي٦ ،ما جبحن الضوع ّ
الٟٗا ٫للدكغَٗاث واللىاثذ ال٣اهىهُت في
الخإمحن ،الىعي الٗامً٢ ،اًا الاخخُا ٫الخإمُجي الىاقئت ،الكغا٧اث بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام وُ٢اؽ الاخخُا٫
بَاعا ً
٢ىٍا إلاىاظهت مىظاث الاخخُا ٫بضعظاتها اإلاخىىٖت ً
وم٩اٞدت الاخخُاُّ ،٫
و٧ل ما ؾب٧ ،٤ان ً
وؾببا في ؾالمت نىاٖت
ؾى ١الخإمحن الؿٗىصي.
ؤزحراً ،
ً
وبىاء ٖلى ما ط٦غهاٍ ،هجمل ألاؾباب الغثِؿُت واإلاهُئت لالخخُا :٫الشٛغاث في ؤلاَاع الخىُٓمي لكغ٧اث
الخإمحن ويٗ ٠الغ٢ابت زهىنا م٘ ّ
ّ
للخ٨ؿب،
جىؾ٘ ؤلاصاعاث اإلاغ٦ؼٍت ،الىٓغة الؿلبُت لكغ٧اث الخإمحن ٦مهاصع
يٗ ٠الٟ٨اءاث اإلاخسههت في ُ٢إ الخإمحن ،الخ٣لُل مً زُىعة ْاَغة الاخخُا ٫بك٩ل ٖام وٖضم ؤلاإلاام بخٟانُل
الاخخُا ٫مً ظاهب قغ٧اث الخإمحن.
ً
وزخاما هإمل ؤن ج٩ىن َظٍ الضعاؾت مؿاَمت مازغة في مىاظهت الاخخُا ٫الخإمُجي في ُ٢إ الخإمحن الؿٗىصي،
حؿدكٗغ مً زاللها قغ٧اث الخإمحن صوعَا اإلاازغ بحن الى٢ىٕ ٦طخُت ،ؤو اؾخٗمالها ٧ىؾُلت للى٢ىٕ في مماعؾاث ٚحر
٢اهىهُت.
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اإلاغاحم:
بُُاع .مهُٟى دمحم ،صوع الدكغَٗاث الجىاثُت في الى٢اًت مً الاخخُا ،٫الغٍاى ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت
َ0989ـ
ػعٍ٣اث ،مغاص ٖليٖ ،ىامل الاخخُاٖ ٫لى قغ٧اث الخإمحن في الؿى ١الؿٗىصًت ،عؾالت ص٦خىعاة ،الغٍاى ،ظامٗت هاً٠
الٗغبُت.
قغ٦ت الخٗاوهُت للخإمحن ،ج٣غٍغ بخهاجي ًٖ خاالث الاخخُا ٫الىاٗ٢ت ٖلى الكغ٦ت ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،
8119م.
َالب .ؤخؿً مباع ،٥ظغاثم الاخخُا ٫والٗىامل الاظخماُٖت والىٟؿُت اإلاهُىت لها ،الغٍاى ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت
للٗلىم ألامىُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر8117 ،م.
ماؾؿت الى٣ض الٗغبي الؿٗىصي ،الثدت م٩اٞدت الاخخُا ٫في قغ٧اث الخإمحن ،الغٍاىَ0911 ،ـ.
مل ٠الاخخُا ،٫مجلت الخإمحن ،الٗضص ( ،)09الغٍاى ،ماعؽ 8110م.
الشيُان .ببغاَُم ؾلُمان ،خ٣ُ٣ت قغ٧اث الخإمحن ،مجلت البُان ،098ٕ ،لىضن ،طو الدجت0981 ،
الشيُان .ببغاَُم ؾلُمان ،الخإمحن وؤخ٩امه ،0ٍ ،الغٍاى ،صاع ابً خؼمَ0989 ،ـ
الخبىفَ .اَغ ظلُل ،ظغاثم الاخخُا ،٫الغٍاى ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت8110 ،
الؿىٍلم .ؾامي ببغاَُم ،وٟ٢اث في ًُ٢ت الخإمحن ،ملخ٣ى الخإمحن الخٗاووي ،الضوخت ،اإلاٗهض ؤلاؾالمي للبدىر
والخضعٍب8119 ،م.
الكبرميٖ .بضالٗؼٍؼ بً ٖبضالغخمً ،ظغٍمت الىهب والاخخُا :٫ألاؾباب واإلآاَغ والٗالط م٘ هماطط جُبُُ٣ت ،م٨ت
اإلا٨غمت ،ميكىعاث ظامٗت ؤم ال٣غيَ0988 ،ـ.
الٗمغ .مًٗ زلُل ،زُىعة ظغاثم الاخخُا ٫وؤزغَا ٖلى الخىمُت في الؿٗىصًت ،الغٍاى ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم
ألامىُت.0982 ،
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