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عديلة خن��سة
اأ�ستاذة بكلية العل�م الإقت�سادية والتجارية وعل�م 

الت�سيري بجامعة ال�سلف – اجلزائر -

اإدارة خمــــاطر �رشكــــــات التـاأميــــن
التـعـــاونــــي الإ�ســـــالمــــــــي 

�سليمان برا�سية
اأ�ستاذ بكلية العل�م الإقت�سادية والتجارية وعل�م 

الت�سيري بجامعة ال�سلف – اجلزائر -.

الـملخ�س:
ت�اجه �سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي عدة خماطر, ورمبا من اأهمها عدم اإتباع الأ�ساليب والإجراءات التي تعمل على 
اإدارة تلك املخاطر, ومن خالل هذه ال�رقة البحثية �سنتعرف على خمتلف الأ�ساليب والإجراءات التي ت�ساعدنا على اإدارة 

تلك خماطر من اأجل احلفاظ على �سي�لتها و�سمعتها, و من اأجل احلفاظ على بقائها وتط�يرها.
مقدمة: 

اإن الأفراد وامل�ؤ�س�سات باختالف اأن�اعها تتعر�س للعديد من الأخطار التي قد ت�سيبها يف �سخ�سهم اأو ممتلكاتهم, ومع 
تزايد هذه املخاطر من جميع اجل�انب وجد التاأمني ك��سيلة جماعية ترمي اإىل اإيجاد ن�ع من التعاون بني اأفراد املجتمع 

بهدف م�ساعدتهم على م�اجهة املخاطر التي يتعر�س�ن لها واإدارتها.
 وبالرغم من اأن التاأمني ي�سكل اأحد اأهم و�سائل اإدارة املخاطر يف املجتمع اإل اأن �سناعته حتت�ي الكثري من املخاطر التي 
حت�ل دون اأن يك�ن له دور فعال يف تط�ير وحماية ال�سناعة املالية مهما كان ن�ع �سركات التاأمني, تقليدية اأو اإ�سالمية, 
نتيجة  التقليدية  بال�سركات  ن�سبة اخلطر مقارنة  فيها  ترتفع  الإ�سالمي(  التعاوين  التاأمني  الأخرية )�سركات  اإن هذه  بل 
خل�س��سية تلك ال�سركات, ومن اأجل حتقيق وج�دها تناف�سيا فينبغي لها اأن ت�فر خمتلف ال��سائل واإيجاد الأ�ساليب لإدارة 
الإ�سالمية  والبن�ك  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  لإدارة اخلطر  ال��سائل  اأهم  اأحد  باعتبارها  لها  تتعر�س  التي  املخاطر 

خا�سة, وبناًء على هذه الإ�سكالية �سنحاول الإجابة على ال�س�ؤال الرئي�سي التايل:
ما اأ�ساليب اإدارة املخاطر ل�سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي؟

هدف البحث: 
 نهدف من خالل هذه ال�رقة البحثية التعرف على اأهم الإجراءات والأ�ساليب لإدارة املخاطر يف �سركات التاأمني الإ�سالمي 

ومن الهدف الرئي�سي تتفرع الأهداف الفرعية التالية:
• التعرف على ماهية التاأمني الإ�سالمي والفرق بينه وبني التاأمني التجاري.	
• معرفة اأهم الأخطار التي تتعر�س لها �سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي.	
• اإبراز خمتلف الأ�ساليب لإدارة املخاطر يف �سركات التاأمني الإ�سالمي. 	

منهجية البحث: بغية الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�سي وال��س�ل اإىل الهدف املرغ�ب فيه من درا�سة م��س�ع ال�رقة البحثية 
الإ�سالمي,  التعاوين  التاأمني  اإىل ماهية  التطرق  التحليل من خالل  و  ال��سف  اأداته  املنهج ال�ستنباطي  مت العتماد على 
وتف�سيل خمتلف املخاطر التي تتعر�س لها �سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي, وا�ستخراج الأ�ساليب والإجراءات التي من 

�ساأنها اأن تعمل على اإدارة تلك املخاطر يف �سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي. 
اأق�شام البحث: ومت تق�شيم البحث اإىل العنا�شر التالية:

• ماهية التاأمني التعاوين الإ�سالمي.	
• خماطر �سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي.	
• اإجراءات اإدارة خماطر �سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي.	

احللقة )1(
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االإ�شالمي: التعاوين  التاأمني  ماهية   .I
اأول- مفه�م التاأمني:

هناك عدة تعاريف ا�ستملت على مفه�م التاأمني نذكر منها:
التاأمني التعاوين الإ�سالمي:  ه� عقد تربع بني جمم�عة   -
العقد  يف  املبنية  الأخطار  تفتيت  على  للتعاون  الأ�سخا�س  من 
وال�سرتاك يف تع�ي�س الأ�سرار الفعلية التي ت�سيب اأحد امل�سرتكني 
التي  للق�اعد  وفقا  وذلك  منه,  امل�ؤمن  خطر  وق�ع  عن  والناجمة 
ين�س عليها نظام ال�سركة وال�سروط التي تت�سمنها وثائق التاأمني 
مبا ل يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية1, ونق�سد بالتربع ه� 
بذل املكلف مال اأو منفعة لغريه يف احلال اأو املاآل بال ع��س بق�سد 

الرب واملعروف غالبا2. 
• ممثلة 	 باعتبارها  الإ�سالمي  التاأمني  �سركة  بني  اتفاق  ه� 

التاأمني(  �سندوق  اأو  التـاأمني,  )ح�ساب  امل�سرتكني  لهيئة 
اأو قان�ين( على  وبني الراغبني يف التاأمني ) �سخ�س طبيعي 
معل�م  مبلغ  بدفع  والتزامه  امل�سرتكني  هيئة  يف  ع�س�ًا  قب�له 
ح�ساب  ل�سالح  وبع�ائده  به  التربع  �سبيل  على  الق�سط(   (
التاأمني على اأن يدفع له عند وق�ع اخلطر طبقًا ل�ثيقة التاأمني 

والأ�س�س الفنية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة3. 
ومن خالل التعريفني ال�سابقني ميكن ا�ستخراج خ�سائ�س التاأمني 

التعاون الإ�سالمي والتي تتمثل فيما يلي:
• وج�د تبادل يف املنافع والت�سحيات فيما بني اأع�ساء التاأمني.	
• التي 	 املخاطر  تغطية  يف  مت�سامن�ن  التاأمني  هذا  اأع�ساء 

ت�سيب اأحدهم اأو بع�سهم. 
• لي�س 	 الربح  اأن  ب��س�ح  يبني  وهذا  ال�سرتاك,  قيمة  تغري 

اإدارة  فاإن  التاأمني, ومع هذا  الن�ع من  املق�س�د منه يف هذا 
اإىل عدم  والت�جه  الإدارة  ال�سركات حتر�س على ح�سن  هذه 
على  حتر�س  كما  ال�سرتاكات,  من  مبزيد  اأع�سائها  مطالبة 
روؤو�س  ا�ستثمار  الط�ارئ عن طريق  اإن�ساء احتياطي مل�اجهة 
اأو  بنف�سها,  املال  باإدارة  تق�م  وقد  لديها.  املجتمعة  الأم�ال 

ت�سنده اإىل جهة متخ�س�سة تديره مبقابل.
ومن الأ�س�س التي حتكم اإن�ساء �سركات التاأمني التعاوين ما يلي4: 

امل�سرتكني . 1 م�ساعدة  هدفه  تعاونّيًا  تاأمينًا  التاأمني  يك�ن  اأن 
التعاوين  التاأمني  نظام  يف  امل�سرتك  ويعترب  بع�سًا,  بع�سهم 
�سندوق  اإىل  يدفعها  التي  الأق�ساط  من  جزء  اأو  بكل  متربعًا 
التاأمني وتع�ي�سهم من الأق�ساط املدف�عة اإن دعت ال�سرورة 
من  ربحًا  املال-  راأ�س  -اأ�سحاب  امل�ؤ�س�س�ن  يبتغي  اأن  ودون 

عملية التاأمني.
اأن ي�سارك حملة ال�ثائق يف اإدارة ال�سركة لتمكينهم من رعاية . 2

م�ساحلهم واحلفاظ على حق�قهم وقد ن�س على ذلك )لدى 

هيئة  بتك�ين  ال�س�دان(  يف  الإ�سالمي  للتاأمني  �سيكان  �سركة 
للم�سرتكني من حملة وثائق التاأمني ُيدعى اإليها الذين دفع�ا 
لل�سركة خالل  التاأمني  اأق�ساط  الإدارة من  ما يحدده جمل�س 

ال�سنة املالية ويك�ن�ا م�ؤهلني ملا يلي:
• تعر�س على هيئة امل�سرتكني احل�سابات اخلتامية لل�سركة 	

املراجعني  وتقرير  الإدارة  ملجل�س  ال�سن�ي  والتقرير 
القان�نيني وهيئة الرقابة ال�سرعية قبل اجتماع اجلمعية 

العم�مية.
• اإىل 	 منا�سبة  تراها  ت��سيات  اأي  ترفع  اأن  لها  يج�ز 

اجلمعية العم�مية.
• بينها 	 من  الأقل  على  �سخ�سًا  امل�سرتكني  هيئة  تختار 

ليمثلها يف جمل�س الإدارة واأن تك�ن لها ال�سلطة العليا 
يف متّلك واإدارة ال�سركة م�ستقباًل.

وفقا لأحكام . 3 ال�ثائق  اأم�ال حملة  با�ستثمار  ال�سركة  تق�م  اأن 
ن�سبة  املال  راأ�س  اأ�سحاب  منح  وميكن  الإ�سالمية,  ال�سريعة 

حمددة من اأرباح ال�ستثمار مقابل اإدارتهم لل�سركة.
اإعادة . 4 �سركات  مع  بالتعاون  التعاوين  التاأمني  ل�سركة  ال�سماح 

التاأمني التجارية من باب ال�سرورة نظرًا لعدم وج�د �سركات 
اإعادة تاأمني اإ�سالمية وذلك وفقا لل�س�ابط التالية:

• وعدم 	 التجارية  التاأمني  اإعادة  �سركات  مع  التعامل 
التعامل بالعم�لت.

• تفادي اأي معامالت رب�ية مع معيدي التاأمني.	
• يف 	 تاأمني  اإعادة  اأق�ساط  باحتياطي  الحتفاظ  عدم 

ح�سابات الإعادة لتفادي دفع عم�لت عليها.
�سن�يا  احتفاظها  زيادة  على  التعاوين  التاأمني  �سركة  تعمل  اأن 

ومبعدلت جتعلها ت�سارك يف اخل�سائر.
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قيام هيئة للرقابة ال�سرعية تتك�ن من علماء ال�سريعة والقان�ن . 5
مطابقة  من  وتتاأكد  ال�سركة,  اأعمال  على  ت�سرف  والقت�ساد 

املمار�سة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
مال . 6 من  لهم  ما  للم�ساهمني  يرد  ال�سركة  ت�سفية  حالة  يف 

وي�زع الباقي يف اأعمال اخلري والرب. 
اأ�سل�ب  و  التجاري  التاأمني  ممار�سة  اأ�سل�ب  بني  الفرق  ثانيا: 

ممار�سة التاأمني التعاوين الإ�سالمي
هناك عدة فروق بني التاأمني التجاري والتاأمني التعاوين الإ�سالمي 

ميكن اإبرازها فيما يلي5: 
• اإن التاأمني التكافلي من عق�د التربع التي يق�سد بها اأ�سالة 	

حملة  من  املقدمة  فالأق�ساط  الأخطار,  تفتيت  على  التعاون 
التاأمني  اأما  التربع,  تاأخذ �سفة  التعاوين  التاأمني  ال�ثائق يف 
التجاري فه� من عق�د املعاو�سات املالية الحتمالية و ل ترد 

فيه التربع اأ�سال.
• اإن التع�ي�س يف التاأمني التعاوين ي�سرف من جمم�ع الأق�ساط 	

بالتع�ي�سات  لل�فاء  كافية  الأق�ساط  تكن  مل  فاإذا  املتاحة, 
اأو  الفرق,  لتع�ي�س  ا�سرتاكاتهم  زيادة  الأع�ساء  من  يطلب 
اأو من  القان�ن  بحكم  اأرباحهم  املتك�نة من  الحتياطات  من 
التجاري  التاأمني  اأما  املال,  راأ�س  من  ح�سن  قر�س  خالل 
فهناك التزام بالتع�ي�س مقابل اأق�ساط التاأمني, ويرتتب على 
هذا اللتزام حتمل ال�سركة ملخاطرة الأ�سل امل�ؤمن عليه دون 

�سائر امل�ستاأمنني.
• اندماج �سخ�سية امل�ؤمن وامل�ؤمن له يف التاأمني التعاوين, ول 	

مبا  اإل  التعاوين  التاأمني  ل�سركة  املدف�عة  اأق�ساطهم  ت�ستغل 
التجاري  التاأمني  �سركة  يف  اأما  جميعا,  بالنفع  عليهم  يع�د 
اأن  كما  له,  امل�ؤمن  �سخ�سية  من  امل�ؤمن  �سخ�سية  تنف�سل 
عليها  يع�د  مبا  لهم  امل�ؤمن  اأم�ال  با�ستغالل  تق�م  ال�سركة 

بالنفع وحدها.
• �سركة التاأمني التعاوين هدفها ه� حتقيق التعاون بني اأع�سائها 	

امل�ؤمن لهم, وذلك بت�زيع الأخطار فيما بينهم, مبعنى اأنها ل 
التع�ي�سات  تغطية  ترج�ه ه�  الذي  اإمنا  اأرباح  ترج� حتقيق 
وامل�سروفات الإدارية, بينما يف �سركة التاأمني التجاري يك�ن 
هدفها الأ�سا�سي ه� التجارة بالتاأمني واحل�س�ل على الأرباح 

الطائلة على ح�ساب امل�ؤمن لهم.
• �سركاء 	 يع�دون  التعاونية  التاأمني  �سركات  يف  لهم  امل�ؤمن 

عمليات  الناجتة عن  الأرباح  على  لهم احل�س�ل  يحقق  مما 
فال�س�رة  التجاري  التاأمني  �سركة  يف  اأما  اأم�الهم,  ا�ستثمار 

خمتلفة متاما, لأّن امل�ؤمن لهم لي�س�ا بال�سركاء, فال يحق لهم 
باحل�س�ل  ال�سركة  تنفرد  بل  اأم�الهم,  ا�ستثمار  من  ربح  اأي 

على كل الأرباح.
• �سركات التاأمني التعاوين ل ت�ستثمر اأم�الها يف الن�احي التي 	

اأما �سركات التاأمني التجاري فاإنها ت�ستثمر  يحرمها ال�سرع, 
ربح  اأق�سى  لها  التي حتقق  ال�ستثمارية  القن�ات  اأم�الها يف 

ممكن.
• ال�ثائق 	 حملة  بني  العالقة  تك�ن  التعاوين  التاأمني  �سركة  يف 

و�سركة التاأمني على الأ�س�س التالية:
يق�م امل�ساهم�ن يف ال�سركة باإدارة عمليات التاأمني, من . 1

اإعداد ال�ثائق وجمع الأق�ساط ودفع التع�ي�سات وغريها 
من الأعمال الفنية للتاأمني, يف مقابل اأجرة معل�مة وذلك 
هذه  على  وين�س  التاأمني,  باإدارة  القائمني  ب�سفتهم 

الأجرة بحيث يعترب امل�سرتك قابال لها.
منهم . 2 املقدم  املال  راأ�س  با�ستثمار  امل�ساهم�ن  يق�م 

لهم  وكذلك  ال�سركة,  باإن�ساء  الرتخي�س  على  للح�س�ل 
ال�ثائق,  حملة  من  املقدمة  التاأمني  اأم�ال  ي�ستثمروا  اأن 
اأم�ال  اأن ت�ستحق ال�سركة ح�سة من عائد ا�ستثمار  على 

التاأمني ب�سفتهم امل�سارب.
راأ�س . 3 واحد ل�ستثمار  ال�سركة ح�سابني منف�سلني  مت�سك 

الفائ�س  ويك�ن  التاأمني,  اأم�ال  حل�سابات  والآخر  املال, 
التاأميني حقا خال�سا للم�سرتكني ) حملة ال�ثائق (.

امل�سروفات . 4 من  امل�سارب  يتحمله  ما  امل�ساهم�ن  يتحمل 
املتعلقة با�ستثمار الأم�ال نظري ح�سته من ربح امل�ساربة, 
كما يتحمل�ن جميع م�ساريف اإدارة التاأمني نظري عم�لة 

الإدارة امل�ستحقة لهم.
اأم�ال . 5 ا�ستثمار  ع�ائد  من  القان�ين  الحتياط  يقتطع 

يت�جب  ما  كل  وكذلك  حقهم  من  ويك�ن  امل�ساهمني 
اقتطاعه مما يتعلق براأ�س املال.

التجارية خمتلفة  التاأمني  ال�ثائق و�سركة  العالقة بني حملة  بينما 
لأن ما يدفعه حملة ال�ثائق من اأم�ال تك�ن ملكا لل�سركة, ويخلط 

مع راأ�س مالها مقابل التاأمني, فال ي�جد ح�سابان منف�سالن. 

االإ�شالمي التعاوين  التاأمني  �شركات  خماطر   -  II
اأن�اع  خمتلف  على  التعرف  العن�سر  هذا  خالل  من  �سنحاول 
الإ�سالمي,  التعاوين  التاأمني  �سركات  لها  تتعر�س  التي  املخاطر 
خماطر  وتعريف  اخلطر  مفه�م  اإىل  نتطرق  اأن  ينبغي  ذلك  وقبل 

التاأمني التعاوين الإ�سالمي.
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اأكرث  �ساحلية  امل�ؤمن عليها يف مناطق  املمتلكات  تركيز  واإىل 
على  العتداء  تع�ي�سات  با�ستثناء  اأنه  اإذ  للك�ارث,  عر�سة 
املركز التجاري العاملي يف ني�ي�رك �سنة 2001 فاإن اخل�سائر 
عن  الناجمة  تلك  تف�ق  الطبيعية  الك�ارث  عن  الناجمة 

الك�ارث من �سنع الب�سر منذ �سنة 1989 9. 
ذات . 2 اخلطرية  امل�ساريع  ت�ؤدي  احلديثة:  التكن�ل�جيا  اأخطار 

بالطاقة  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  كم�ساريع  العالية  التقنية 
حدوث  اإىل  البحر  يف  والغاز  النفط  عن  والتنقيب  الذرية, 
مطالبات  اأكان  �س�اء  التاأمني  �سناعة  على  ثقيلة  مطالبات 
تاأمني الهند�سة والأخطار املهنية اأم مطالبات تاأمني امل�س�ؤولية 
املدنية اأو مطالبات تاأمني العمال اأو مطالبات احلريق اإىل غري 
ذلك, فاأ�سبحت الأخطار التكن�ل�جية احلديثة من املخاطر 

الكربى يف �سناعة التاأمني 10. 
تاأميني . 3 منتج  باإدخال  تتعلق  والتي  املنتجات:  تط�ير  خماطر 

حالية  تاأمينية  منتجات  على  احلا�سلة  بالتغريات  اأو  جديد 
الع�امل  ب�سبب  املخاطر  هذه  وتنتج  العمالء,  اإر�ساء  بهدف 

التالية:
• �سعف ال�عي التاأميني لدى اجلمه�ر.	
• خطاأ بالت�سعري وارتفاع املعل�مات.	
• طريقة البيع والت�س�يق.	
• �سعف يف اأهلية فريق الت�س�يق.	

اأخطاء . 4 اإمكانية ح�س�ل  وتتمثل يف  املعل�مات:  تقنية  خماطر 
اأو بطء اأو ت�قف يف �سري اأعمال ال�سركة, ب�سبب م�ساكل ناجتة 
ال�سركة ومن بني  ت�ستعملها  التي  املعل�مات  تقنية  اأنظمة  عن 

الع�امل امل�سببة لذلك ما يلي:

اأول: مفه�م اخلطر
 هناك عدة تعاريف للخطر وميكن اأن نعر�س باخت�سار بع�سًا منها:

• املمكن 	 التاأكد  عدم  على  تنط�ي  ظاهرة  ه�  اخلطر 
املادية  بطريقة م��س�عية من جتاوز اخل�سارة  قيا�سه 
الفعلية للخ�سارة املحتملة نتيجة وق�ع حادث مفاجئ6. 

• اخلطر ه� اخل�سارة املادية املحتملة واخل�سارة املعن�ية 	
التي ميكن قيا�سها نتيجة ل�ق�ع حادث معني مع الأخذ 
يف العتبار جميع الع�امل امل�ساعدة ل�ق�ع اخل�سارة 7 .

• وتعرف املخاطر على اأنها احلالة التي تت�سمن احتمال 	
النحراف عن الطريق الذي ي��سل اإىل نتيجة مت�قعة 

اأو ماأم�لة 8 .
اخل�سائر  بني  الفرق  يف  يتمثل  اخلطر  اأن  التاأمني  �سركات  ترى 
ال�سايف,  التاأميني  الق�سط  اأ�سا�سها ح�ساب  والتي مت على  املت�قعة 
حلملة  بتع�ي�سها  التاأمني  �سركة  تلتزم  والتي  الفعلية,  واخل�سائر 

وثائق التاأمني الذي حلقت بهم الأخطار امل�ؤمن �سدها.
 ومن خالل التعاريف ال�سابقة ميكن ا�ستنتاج مفه�م خطر التاأمني 
التعاوين الإ�سالمي والذي يتمثل يف اأنه: اخل�سارة املادية واملعن�ية 
على  الإ�سالمي  التعاوين  التامني  �سركات  قدرة  وعدم  املحتملة, 

تغطيتها يف اإطار �سرعي للتاأمني.

 ثانيا:  املخاطر العامة ل�سركات التاأمني التعاوين الإ�سالمي 
اأم  اأكانت جتارية   وهي ت�اجه �سركات التاأمني ب�سفة عامة �س�اء 

اإ�سالمية ونذكر منها:
اأخطار الطبيعة: ت�ؤدي الك�ارث الطبيعية من زلزل وبراكني . 1

اإىل  الربد  وم�جات  وفي�سانات  غزيرة  واأمطار  وع�ا�سف 
خ�سائر كبرية انعك�ست على �سناعة التاأمني العاملية.

التاأمني  �سركات  اأن خ�سائر  " اإىل  " �س�ي�س ري  تقرير  واأقر 
واملقدر   ,1987 عام  منذ  ال�سن�ي  املعدل  �سعف  جتاوزت 
الأعا�سري  عدد  زيادة  ب�سبب  وذلك  دولر,  بلي�ن   23 بنح� 
تاأمينية  كثافة  ت�سهد  التي  املناطق  والع�ا�سف, خ�س��سا يف 
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• و 	 امل�ستخدمة  الأجهزة  يف  وتقنية  فنية  اأعطال  حدوث 
ت�سررها.

• �سرقة املعل�مات والعبث املتعمد بقاعدة البيانات.	
• ق�سم 	 �سمن  واحد  مل�ظف  ال�سركة  يف  املهام  اإ�سناد 

املعل�ماتية نتيجة ل�سعف اخلربة الفنية والعملية لبع�س 
م�ظفي هذا الق�سم اأو م�ظفي ال�سركة ب�سكل عام.

لقب�ل . 5 حمددة  �سيا�سة  اختيار  عملية  ه�  الإكتتاب:  خماطر 
اأهدافها,  التاأمني ح�سب  التاأمني على الأخطار تقرها �سركة 
ومن  التاأمني  وثيقة  اإ�سدار  ت�سبق  التي  املراحل  متثل  كما 

اأ�سباب ن�س�ء هذه املخاطر ما يلي:
• يف 	 ال�اردة  واملعل�مات  البيانات  م�سداقية  عدم 

ا�ستمارة طلب التاأمني.
• عدم اللتزام ب�سيا�سة الكتتاب التي تعتمدها ال�سركة.	
• �سعف خربة املكتتب.	
• معل�مات 	 اإىل  بال�ستناد  خاطئ  ب�سكل  اخلطر  تقييم 

خاطئة و غري كاملة.
دفع . 6 على  ال�سركة  قدرة  عدم  يف  وتتمثل  �سي�لة:  خماطر 

والتعرث يف �سداد املطالبات وكذلك  ب�سكل ف�ري,  التزاماتها 
يف  ال�سركة  جتاه  للتزاماتها  املدينة  الأطراف  ت�سديد  عدم 
ما  لذلك  امل�سببة  الع�امل  بني  ومن  املت�قع  اأو  املحدد  ال�قت 

يلي:
• مطالبات تف�ق ال�سي�لة املت�فرة.	
• عدم �سداد العمالء للتزاماتها جتاه ال�سركة.	
• خماطر اأ�سعار ال�سرف.	
• ت�سييل الأ�س�ل ب�سعر اأقل من �سعر التكلفة.	

خماطر الإحتيال: يعرف احتيال التاأمني على اأنه اأي عمل اأو . 7
اأو غري �سرعي  �سريف  اإهمال يق�سد منه حتقيق ك�سب غري 
لأطراف  اأو  الحتيال  يرتكب  الذي  للطرف  قان�ين  غري  اأو 
اأخرى وميكن حتقيق ذلك بال��سائل التالية على �سبيل املثال 

ل احل�سر11:
• عن 	 ك�سف  عدم  اأو  كتم  اأو  اإخفاء  اأو  تقدمي  يف  تعتمد 

اإحدى اأو كل احلقائق املادية املت�سلة بالقرار املايل اأو 
عملية اأو ت�س�ر ل��سع �سركة التاأمني.

• اإ�ساءة امل�س�ؤولية اأو م�قع الثقة اأو عالقة وكالة.	
• تقدمي 	 اأجل  من  عليها  امل�ؤمن  امل�ج�دات  ت�زيع  �س�ء 

مطالبات يف وقت لحق.
•  ومن �س�ر الحتيال على التاأمني ما يلي:	
• تع�ي�س املت�سرر باأكرث من ا�ستحقاقه.	
• من 	 اأكانت  �س�اء  ال�ثائق  تغطيها  ل  ح�ادث  تغطية 

�ساحب ال�ثيقة اأم من م�ظف ال�سركة اأم من ال�سرطة.
• اإتاحة الظروف املناف�سة 	 اأو  الت�سبب يف احلادث عمدا 

حلدوث احلادث اأو ات�ساعه.
• الإعفاء عن التحمالت دون �سبب مقنع.	
• تقدمي مطالبات عن ح�ادث وهمية.	

هذا  ملثل  عر�سة  اأكرث  الإ�سالمي  التعاوين  التاأمني  �سركة  وتعترب   
ح�ساب  ل�ستقالل  �سديدة  مراقبة  وج�د  لعدم  وذلك  اخلطر 

امل�ساهمني عن ح�ساب امل�سرتكني.


