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 تقديم
 

ا جديدددد  جري دددة لددد  نطلددد  عليهدددا  أقددددمنا علدددة ترجمدددة هدددذه المقالدددة انهدددا ترددد  أفكدددارل
دددا، بتوارددد  العدددال ، ب  دددار  سددد ا   هددد  أن  سدددابقلا، عرردددها الكاتدددم بسدددرعة، مضتتمل

إن مجددددرد إ ددددار  السدددد ا  تشددددير إلددددة أن الكاتددددم يعدددددر    مكتملددددة هددددذه ال كددددر  
اإلشدددكاليات التدددي تندددتد  وجود عدددد  وجدددود االسدددت نايات فدددي و دددا   التددد مين، وهدددذه 
تحتدددال إلدددة دراسدددات عديدددد و  نعدددر  بددد ن و دددا   التددد مين قدددد تطدددورت، تاريضيلدددا، 

ات إرددافية نحددو التوسدد  فددي نطدداة الحمايددة الت مينيددة للمدد من لهدد  إمددا ب دضددا  ت طيدد
أن اسدددتبعاد اسدددت نايات ضاصدددة بدددبعأل المضددداطر واامدددوا  المددد من عليهددداو  ولعددد  
ضيدددر م دددا  بهدددذا الشددد ن، هدددو تطدددوير التددد مين علدددة الممتلكدددات، فبددددالل مدددن تسدددمية 
ااضطددددار المدددد من عليهددددا كددددالحري  واالن جددددار والسددددرقة وعطددددم المكددددا ن، علددددة 

دددا علدددة مدددا ي عدددر  بالتددد مين مدددن اكافدددة ااضطدددارا،  سدددبي  الم دددا ، صدددار التددد مين قا مل
 وهي تسمية تحتال إلة شرح كي ال ي ساي فهمها من قب  الم من له و

 
ن مددد  أن نقددددو  فددددي المسددددتقب  بالكتابددددة عدددن موقدددد  االسددددت نايات فددددي بعددددأل و ددددا   

 الت مينو
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 مستحيل؟ -بوليصة تأمين بدون استثناءات 
 

النقدددداط المركليددددة للعددددرأل الددددذ   ال أعتقددددد ذلدددد و شددددكرلت هددددذه ال كددددر  واحددددد  مددددن
، تحددددت عنددددوان 2021قدمتددددى إلددددة معهددددد االكتددددواريين ااسددددترالي فددددي أيار مددددايو 

 .ااقتراح كبير للمضاطر غير القابلة للت مينا
 

بصددد تنا ممارسدددين فدددي مجدددا  عملندددا، مدددن السددده  جددددلا إهمدددا  سدددبم وجدددود التددد مين 
 ِمن، شدددددركة التددددد مين، وإبقا دددددى بعيددددددلا عدددددن أذهاننددددداو  إن ااطدددددرا  ال   دددددة  المددددد

بشددددك  الحكومددددةا لهددددا مصددددلحة مشددددتركة فددددي رددددمان االحصددددو  علددددة التدددد مين 
فالتدددددد مين هددددددو ليددددددت التشددددددحي   ’getting insurance right‘ واصددددددحي 

ل قتصدددادو  وللحكومدددة مصدددلحة قويدددة فدددي تعليدددل صدددناعة تددد مين صدددحية وعادلدددة 
 good’ public policy‘ ."وتنافسية باعتبارها سياسة عامة اجيد 

 
إن التدددد مين يسددددم  للمدددد من لهدددد  بددددالعود  إلددددة ورددددعه  الطبيعددددي بعددددد تعرردددده  
لضسددددار  عرردددديةو  وينصددددمؤ اهتمددددا  المدددد من لهدددد  فددددي المقددددا  ااو  علددددة حمايددددة 
ميددددلانيته  العموميددددةو  أمددددا كيدددد  أو أ  ضسددددار  عررددددية تدددد  ر علددددة ميددددلانيته  

سدددار  عرردددية، العموميدددة ف نهدددا مسددد لة ليسدددت مبعدددح اهتمدددا و  ف دددي حالدددة حددددوح ض
ا إلة  إص ح ميلانيتى العمومية  .يحتال الم من لى فورل

 
إذا لدددد  يسددددتجم التدددد مين، فسدددديرع المدددد من لددددى بطبيعددددة الحددددا  أن التدددد مين  سددددلعة  
ردي دددة القيمدددةو  هدددذا الموقددد  ال يضدددد  شدددركة التددد مين وال الحكومدددةو  فهدددذا الورددد  

ددداوبشدددك  صدددحي يعندددي أن االحصدددو  علدددة التددد مين  يبددددو هدددذا اامدددر   ا لددديا قا مل
ا، لكنندددا ندددرع أن العديدددد مدددن شدددركات التددد مين فدددي المملكدددة المتحدددد  كاندددت  واردددحل

وهدددو  19-كوفيددد  تقددداو  المطالبدددات  ضاصدددة مدددن الشدددركات الصددد ير ا أ نددداي جا حدددة
 .جعلني أتوق  وأفكرما 
 

 لماذا هناك استثناءات في وثائق التأمين؟
 

لددى، مددن أجدد  تددوفير المددا   تقلددي  قددد تكددون االسددت نايات هددي مددن اضتيددار المدد من 
علدددة سدددبي  الم دددا ، قدددد يشدددتر  المددد من لدددى بوليصدددة تددد مين  -كل دددة شدددراي التددد مين  

سددد ر ت طدددي العدددال  باسدددت ناي الواليدددات المتحدددد ، بددددالل مدددن أن يشدددم  غطددداي التددد مين 
العدددال  ب سدددره، أو يشدددتر  التددد مين الدددذ  ال ي طدددي الرياردددات الشدددتويةو  فدددي ك يدددر 
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علدددة الدددرغ  مدددن ذلددد ، فددد ن االسدددت نايات تهدددد  إلدددة حمايدددة شدددركة مدددن ااحيدددان، 
 collective event lossالتدددد مين مددددن تعرردددددها لحددددادح ضسدددددار  جماعيددددة 

 ضسددددا ر عديددددد  ناشدددد ة مددددن حددددادح واحددددد  قددددد تتجدددداول أقيامهددددا قدددددر  ميلانيتهددددا 
 .العمومية

 
لدددى إن تصدددر  شدددركة التددد مين م هدددو ، لكندددى ال يسددداعد الطدددرفين ا ضدددرين  المددد من 

 والحكومةو
 

 كيف يمكننا حل وطأة هذا التوتر؟
 

ا فدددي أن تقدددد  شدددركة التددد مين للمددد من لدددى بوليصدددة  تتم ددد  إحددددع طدددرة المردددي قددددمل
تددددد مين بددددددون اسدددددت ناياتو  المقايردددددة هندددددا هدددددي أندددددى إذا كدددددان حدددددادح الضسدددددار  

ا بمدددا يك دددي، فسي سدددم  لشدددركة التددد مين  collective event lossالجماعيدددة  كبيدددرل

% مددن مطالبددة المدد من لددىو  يمكددن تحقيدد  ذلددد  100بدددف  تعددويأل أقدد  مددن قانونلددا 

مددددن ضدددد   ل ددددة متينددددة  ووارددددحةا فددددي صددددياغة بوليصددددة التدددد مين، و أو إصدددددار 
 .تشري  يدع  هذه المبادر 

 
ايعدددر ا المددد من لدددى أندددى فدددي جميددد  ددددرو  الضسدددار  العارردددة، فددد ن ميلانيتدددى 

وح ضسدددار  جماعيدددة كبيدددر ، العموميدددة محميدددةو  فدددي بعدددأل ااحيدددان، فدددي حالدددة حدددد
% مددن مطالبددة المدد من لددى  البدددي ، بددالطب ، هددو 100تدددف  شددركة التدد مين أقدد  مددن 

عددددد  تقدددددي  ت طيددددة علددددة اإلطدددد ةاو  طالمددددا أن الضسددددار  هددددي ضسددددار  عررددددية 
 .بشك  وار ، فلن يكون هنا  ض فات م  شركة الت مين حو  الت طية

 
واردددد ، فلددددن يكددددون هنددددا  ض فددددات اطالمددددا أن الضسددددار  كانددددت عررددددية بشددددك  

 حو  الت طيةوا

 

مدددن وجهدددة نددددر شدددركة التددد مين، فدددي حالدددة حددددوح ضسدددار  جماعيدددة كبيدددر ، ي سدددم  
% مددددن مطالبددددات المدددد من لهدددد و  هددددذا 100لشددددركة التدددد مين قانونلددددا بدددددف  أقدددد  مددددن 

مدددا و  وهددد prudentialاامدددر ي قدددوة  شدددركة التددد مين مدددن وجهدددة نددددر احتراليدددة 
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 largeالكبيدددر   لحددددادح الضسدددار  الجماعيدددة 1الكدددار ي الدددذيليالضطدددر يقلددد  مدددن 

collective event ‘catastrophe’ tail risk او  وهكدددذا يدددت  الدددتضل  مدددن

المضدددداطر نددددادر  ] ‘black swans’ 2المضدددداطر التددددي تشددددكلها االبجعددددات السددددودايا

  تقددددو  شددددركة التدددد مين بدددددف  التعددددويأل عددددن الضسددددا ر، لكددددن مسدددد وليتها الوقددددو  
دددا التددد مين تصدددب  محددددود و  بهدددذه الطريقدددة، يدددت  ارفددد ا مكاندددة التددد مين ليصدددب   منتجل

 .ذا قيمة جيد و  وهذه تعتبر سياسة عامة جيد 
 

 في الممارسة؟هذه الترتيبات كيف ستعمل 

 

الددددذ  قدمتددددى بعنددددوان  يمكددددن أن تعمدددد  بدددد   عدددددد مددددن الطددددرةو  ترددددمن العددددرأل
ااقتددراح كبيددر للمضدداطر غيددر القابلددة للتدد مينا واحددد  مددن هددذه الطددرة  ربددط سددق  

 .المس ولية مباشر  بالميلانية العمومية لشركة الت مين
 

 هل أن هذه الفكرة مكتملة؟
 

كددد و  علدددة سدددبي  الم دددا ، هددد  سددديكون الددددع  التشدددريعي مطلوبلدددا، أ  يمكدددن تن يدددذ 
ل دددة بوليصدددة التددد مين   هددد  يمكدددن أن يكدددون عدددد  اليقدددين  هدددذه ال كدددر  مدددن ضددد  

بشددددد ن مقددددددار الضسدددددار  النها يدددددة لحدددددادح الضسدددددار  الجماعيدددددة  التطدددددور البطددددديي 
للمطالبدددداتا عا قلددددا   هدددد  توجددددد تحددددديات فددددي تحديددددد سددددقو  المسدددد وليات علددددة 
أسدددداا السددددنة التقويميددددة عندددددما تكددددون معددددد  بددددوال  التدددد مين غيددددر متوافقددددة مدددد  

يميددددة   هدددد  يمكددددن لسددددقو  المسدددد وليات لمضتلدددد  المضدددداطر ولمضتلدددد  السددددنة التقو
ا للتشويش بين الم من له  المرتقبين   شركات الت مين أن تشك  مصدرل

 

                                                 
 rareالمضاطر الذيلية أو مضاطر الذي  ترتبط بااحداح ذات االحتمالية المنض رة، أ  أحداح غير متكرر    1

eventsاو 
 

 حدح ال يمكن التنب  بى يتجاول ما هو متوق  عاد  من حدح ما ويحتم  أن يكون لى عواقم وضيمة  كار يةاو 2

راج    ’black swans‘للتعر  علة م هو  

https://www.investopedia.com/terms/b/blackswan.asp 
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هددذه كلهددا أسدد لة جيددد ، لكددن البدددي  هددو عددد  عددرأل أ  غطدداي علددة اإلطدد ةو  يددت  
تحديدددد سدددقو  المسددد وليات بحيدددح يدددت  اسدددتضدامها بشدددك  غيدددر متكدددرر نسدددبيلاو  إن 

 المقايرة المعقولة هي وسيلة لتحقي  قيمة عامة أعلةو
 

 Financial Reporting خب ااار وكتااايورج سااات مريااال ولتةاااارير ولمال اااة ،انغااا* ريتشاااارا تارت 
3Council (FRC) 

 
 كاتب في قضايا التأمين( باحث و * )
 

 .المص رلى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 
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