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 : ملخص البحث 

التأمين  بشركات    العملية التأمينية   راحلجميع مفي    واالحتيال(  )الغش  يوجد الخطر المعنوي     
تقدير    دايةبمتفاوتة    وبنسبمختلفة    بصور مرحلة  حتى  الوثيقة  وإصدار  االكتتاب  مرحلة  من 

المؤمن له بمفرده أو بمساعدة عدة من جانب    رالخطهذا  وقد يقع    المطالبات.  التعويضات وسداد
   الشركة.من داخل الشركة أو من خارج  أطراف سواء  

  ارتفاع   أبرزها  من  ،سلبيا  في عدة اتجاهات  التأمين تأثيرا  على شركات    ر الخطر المعنوي ؤث وي   
ل الدو بعض    وصلت فيحجم الخسائر التي تتحملها شركات التأمين من جراء هذا الخطر، حيث  

أكث من  إلى  تأثير    الخسائر،إجمالي    من  (15%)ر  من  لذلك  وعوائد هذه    سلبيوما  أرباح  على 
  المقدمة   الخدمات  جودة  علىكذلك  و   ،المحلي  السوق   في  التأمين  خدمات  أسعار  ىالشركات وعل

 للعمالء.

وق  في سيال  اكتشاف الخطر المعنوي وتحديد وتحليل الصور المختلفة للغش واالحت  احثتناول البو 
الباحث باستخدام بعض األساليب وقد قام    انتشاره.  تحديد عوامل و   الخطر  ثم قياس هذا  أمينالت

والتحليل العاملي   والتدريجي  مثل تحليل االنحدار المتعددالختبار فروض البحث  ئية المختلفة  اإلحصا
 . واختبار مان وتني

إلدارة   مقترح  نظام  تصميم  إلى  الباحث  كافة    التأمينت  شركا  في  نوي معالالخطر  وتوصل  يغطي 
لى شركات التأمين ويحدد آليات مواجهة خطر الغش واالحتيال ع  التأمينيةمراحل العملية  أطراف و 

 المصري.الطبي وفرع تأمين السيارات في السوق  فرع التأمينخاصة في  

 كلمات المفتاحية ال

 ين الطبي التأم -ق التأمين سو  –ال  االحتيخطر    -العكسي االختيار   –الخطر المعنوي 
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Abstract  

   Moral hazard exists in all insurance phases as of issuance until 

compensation assessment and payment of claims. Hazards may occur as 

a result of the sole liability of the insured person or by the assistance of 

other parties from the company or from outside.  

   Moral hazard has negative effects on the company in different forms 

such as the rise in loss rate that a company shall bear which reached 

more than (15%) out of the gross loss in some countries and this indeed 

affects profits and returns, Insurance services in local market as well as 

the quality of customer services.     

The researcher herein deals with detecting moral hazard and identifying  

different forms of fraud in insurance market, then measuring moral 

hazard and identifying its causes. The researcher relies on different 

statistical techniques to test hypotheses such as Multiple Regression 

Analysis - Stepwise, Factor Analysis and Man Whitney Test.        

The researcher has been able to design a proposed system to moral 

hazard in insurance companies that can cover all insurances phases an 

its parties and identify the mechanisms for confronting fraud in 

insurance markets especially in medical insurance and motor insurance 

branches in Egyptian market. 

Keywords 

Moral hazard – Adverse Selection – fraud - insurance market- medical 

insurance 
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 ث: بحالومشكلة مقدمة 
بصور  و   الحتيالالغش وا   المالية لمحاوالتخاصة القطاعات  و   األنشطة االقتصاديةتتعرض كافة       

منذ فترة طويلة   تمحاوالهذه اللمثل    معرضة، ويعتبر التأمين أحد األنشطة االقتصادية المختلفة
المعنوي   الخطر  عليه  أدى  (، moral hazard)ويطلق  الم  يد عدال  قيامإلى  ذلك    وقد  نظمات من 

طبيعته الخاصة فإنه  ظرا لون،  على دراسة هذه الظاهرة ومراقبتهائات والمكاتب بتركيز جهودها  والهي
 ل دقيق . شكب أمينالت فياالحتيال و  الغش عنالناجمة من الصعب تحديد الخسائر 

ضد      التعاون  هيئة  فإن  ذلك  من  الرغم  و وعلى  عمل  فياالحتيال  الغش  أن  قدرت  يات  التأمين 
تب  ر مكقدو   سنويا،دوالر    مليار  100عالمية قد تصل إلى  يال التي تمس صناعة التأمين الاالحت

 .ر سنويا  وال د  يارلم  40أكثر من  جرائم التأمين القومي األمريكي الخسائر الناتجة عن االحتيال بـ
 في أوربا  ظاهرة االحتيال احدى المشكالت الرئيسية وذات أهمية بالغة في صناعة التأمينوتعد  

ف أنواعها تلبمخ  اليةالتأمين يتعرض لعمليات احتي وقدرت جمعية المؤمنين البريطانيين أن سوق 
 . ا  سنويالر ن دو ييالم  خمسة منيقرب خسائر لصناعة التأمين البريطانية إلى ما  ربما تسبب

مين  التأ  أسواق  بعضفي    واالحتيال  الخسائر الناجمة عن حاالت الغشمعدل  ويوضح الجدول اآلتي  
 واألمريكية.  ألوربيةا

 (  1 جدول )
 في أسواق التأمين األوربية واألمريكية حتيالواال متوسط نسبة الخسائر الناجمة عن حاالت الغش

 سائر الي الخالنسبة من إجم نوع التأمين  الدولة 
 % 10 جميع انواع التامين  ألمانيا 
 % 10 جميع انواع التامين  أستراليا 

 %11 التامين  جميع انواع  كندا 

 % 13 تامين السيارات  اسبانيا 

 % 7 تأمينات اشخاص  المملكة المتحدة 

 %7 جميع انواع التامين  إلسكندنافية اول  الد

 % 8 جميع انواع التامين  أمريكا 

 %11 يارات تامين الس

 للتأمين. صدارات االتحاد المصري إ المصدر:            
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الغش  عمليات    بسبب  سنويا    دوالر  مليارات  6  من  أكثر  دالهن  في  التأمين  شركات  تخسرو      
  ِقبل   من   التحايل  عمليات   جراء  عوائدها  من%  20  نحو  مينالتأ  شركات  بعض  وتخسر ،  االحتيالو 

 في  المفاجئ  المتزايد  واالرتفاع  المستفيدين،  ِقبل  من  دامستخاال  وسوء  الصحية  الخدمات  مقدمي
 . واألدوية الخاصة الطبية والمراكز مستشفياتلا في المستفيدين لعالج المالية التكاليف

  األخيرة مع في الفترة    تازداد، بل  مخاطرعربية من هذه الال  كات التأمين في الدولتخلو شر   وال   
ردية بل  يال بصورة فوثيقة التأمين قد ال يقدم على االحت  وحامل  ضعف الوازع الديني لدى الناس،

ل للمؤمن م ل ، والشريك المحتالكتمال حلقة االحتيات عالقة  أخرى ذا  مع جهةغالبا ما يتم التواطؤ  
هذه    وأكثر   سيارات ، أو موظفا لدى شركة التأمين ،تصليح    وكيلميا أو  حا له قد يكون طبيبا أو م

 . وتأمين السيارات الطبي نلتأميالحاالت تظهر في ا
  ، 140  بين  أي  %، 5ي  بية حوالاالمارات العر   السيارات بدولة   تأمين  قطاع  في   االحتيال  نسبة   تتراوحو 

  قيمتها   البالغة  السنوية  المطالبات  خرآ  على  بناء    القطاع  على  كخسارة سنوية  درهم  مليون   230
  شركات  أرباح  من  %  30  %،  20  بين  راوحتي  ما  الصحيحة  غير  المطالبات  وتهدر  .درهم  مليار  4.77

 - https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/companies/2013/01/17/500 . التأمين

 على  ريال  مليار  3.5  بلغت  خسائر  لكة العربية السعودية مفي الم   الطبي  التأمين  قطاع  تكبدو     
  حجم ارتفع  حيث ا ،سنوي تقع احتيال حالة 1000أكثر من  بسبب الماضية، الخمس السنوات مدار

 مليار  ربع  ىإل   يطبال  التأمين  مجالفي    للتأمين"  بوبا"  شركةب  الغش واالحتيال  عن  الناجمة  الخسائر
ذلك   يدفعو   ندييالمستف  تجاه  ينيةأملتا  التغطيات  على  وتلك الخسائر تؤثر  م 2017 خالل عام      ريال

 .عاراألس رفع بواسطة السنوية، خسائرها لتعويض التأمين شركات

 أبرزها  من  ،سلبيا  في عدة اتجاهات  التأمين تأثيرا  على شركات    ومما سبق يؤثر الخطر المعنوي 
  بعض  وصلت فيحيث    ،سائر التي تتحملها شركات التأمين من جراء هذا الخطرالخ  حجم  فاعارت

 من إجمالي الخسائر ، وما لذلك من تأثير سيء على أرباح وعوائد    (15%)الدول إلى أكثر من  
  المقدمة   الخدمات  جودة   على  وأيضا    ،المحلي  السوق   في   التأمين  خدمات  أسعاره الشركات  وعلى  هذ

  .ءللعمال

بعض       وأجنبية  عربية  دراسات  عدة  تناولت  الخاصةوقد  الخ  الجوانب  دراسةنهم  رطبهذا   ا 
Finkelstein, A., and J. Poterba, (2004) )،  خطر ال  والتي تناولت التطور التاريخي لظهور

الخطر المعنوي في تأمينات الحياة ت أن بوادر ظهور  المعنوي في شركات التأمين حيث اوضح
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افراد ن  م  ريعلى القادة والمشاه  ثامن عشر في انجلترا، حيث انتشرت ظاهرة التأمينلقرن الخالل ا
بواسط بهم  المجتمع  تربطهم  ال  عاديين  افراد  من موت    واقترن صلة    أية  الكثير  هؤالء    بعض 

  )مراد . وتناولت دراسة  جاه المستفيدين بالقتل العمد لهؤالء المستأمنينغموض مما اثار الشكوك ت ال
ركزت  ، و ديةو ععلى شركات التأمين الس وطرق االحتيالم( والتي تناولت   عوامل   2008ت، يقازر 

لغش ا اعلى طرق الغش واالحتيال في فرع التأمين الطبي والخسائر واآلثار السلبية التي يسببه
م( مؤشرات اكتشاف    2009كما تناولت دراسة )عماد عبد الجليل،  التأمين.واالحتيال علي شركات  

تؤدي إلى تي  ال  لمالطبي بالمملكة العربية السعودية, والعواحتيال على شركات التأمين  طر االخ
د العوامل  ديزيادة حجم الغش واالحتيال في فرع التأمين الطبي بالمملكة وتوصلت الدراسة غلى تح

ت  كز ور   .وجود خطر الغش واالحتيال في التأمين الطبي بالمملكة  احتماليةالتي تؤدي إلى زيادة  
  ن األمريكييين  املعلالخطر المعنوي في مجال التأمين الصحي علي ا  على(  Liran, 2011اسة )در 

دراسة  ل  وهي شركة كبيرة متعددة الجنسيات منتجة لأللومنيوم من خال    .Alcoa Incفي شركة  
حجم المطالبات وحجم الخطر المعنوي   علىالمطالبات وتحليل سلوك العاملين ومدي تأثير السلوك  

في التكلفة  ين  املعلراسة إلي أهمية مشاركة ايؤثر علي تسعير الخطر مستقبال، وتوصلت الدوالذي  
التكاليف. تقاسم  وضرورة  المعنوي  الخطر  من  )  للحد  دراسة  ركزت   Christina ) كما 

&Ahmed,2011   التأمين عقود  علي  المعنوي  والخطر  العكسي  االختيار  من  كال  تأثير  تحديد 
ة علي نموذج الطلب علي الرعاية الصحية وما تمثله من تكاليف تتأثر  الدراسالصحي، واعتمدت  

الصحية للمستهلك وعند عدم دفع التكلفة الحقيقية للتغطية يظهر الخطر المعنوي، ويظهر  لة  لحااب
وتناولت ومطابقتها بالنفقات واجبة السداد.  خالل مؤشرات السداد والعمر والحالة الصحية  ن  ذلك م

  م 2013عام  ( قياس الخطر المعنوي، واعتمدت علي بيانات تأمين السيارات  Michel ,2014دراسة )
في إحدى الشركات الفرنسية، وتم حساب معدل الخطر المعنوي كنسبة من حجم المطالبات، وركزت 

سة علي معرفة مسببات الخطر المعنوي وطرق اكتشافه عن طريق الربط بين تاريخ المطالبة راالد
ال دراسة  اموق  ية.تغطوتاريخ  والخطJian ,2015)ت  العكسي  االختيار  بين  الفصل  بمحاولة    ر ( 

بيانات إحدى الشركات وتوصلت إلي أن االختيار العكسي يظهر أكثر في    علىباالعتماد  نوي  المع
أمين، ة التأمين.  وتم أخذ عينة من عدد من شركات التأمين المباشر وشركات إعادة التادمجال إع

مين أتشركات التأمين المباشر وشركات إعادة الخطر االختيار العكسي بين  ج وجودوأظهرت النتائ
من    بسبب الحد  الممكن  ومن  الطرفين،  بين  المعلومات  دقة  بعقد   أخطارقلة  العكسي  االختيار 
  جود اختيار عكسي من جانب شركات التأمين المباشر. طويلة األجل وأشارت النتائج لو   اتاتفاقي

دراسة   سلبي  Juha, 2016)وأوضحت  تأثير  لهما  العكسي  واالختيار  المعنوي  الخطر  أن   على ( 
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د يؤدي إلي انهيار بعض الشركات، وركزت الدراسة علي محاولة قياس الخطر  ين وقالتأم   ق سو
خالل   من  والتباين در المعنوي  واالختالفات  ضده  المؤمن  بالخطر  متعلقة  مشاهدات  عدة  اسة 

 قد. العترة الديناميكي للخطر خالل ف
آليات موامر وب تتناول  أنها لم  السابقة اتضح  الدراسات  المعة الخطهجاجعة وتقييم  نوي بطرق  ر 

 علمية  
 المصري.خاصة في سوق التأمين 

 أهداف البحث 

وذلك من   العكسي والخطر المعنوي في شركات التأمينتيار خاال أخطار إلدارةنظام تصميم  •
  خالل:

  .التأمين المصري  في سوق المعنوي والخطر   العكسياالختيار اكتشاف الخطر وتحديد صور  -1

 التأمين.سوق  فيالمعنوي  الخطر ر العكسي و ا ياالختقياس خطر  -2

 التأمين باستخدامات تحديد المتغيرات التي تؤدي إلى تفاقم حجم الخطر المعنوي في شرك -3
   المناسبة.األساليب اإلحصائية 

باستخدام األساليب الخطر المعنوي من ابي في الحد جتحديد العوامل التي لها تأثير إي -4
  المناسبة.اإلحصائية 

 . التأمينفي شركات  االختيار العكسي والخطر المعنوي ار ترح إلدارة أخطتصميم نظام مق  -5

 فروض البحث: 

 . ككل وللسوق تأمين السيارات لشركة مصر للتأمين  خسائر بين معدل ال ي معنو  يوجد فرق  -1

 .ككل  وللسوق لشركة مصر للتأمين  مين الطبي تأال خسائربين معدل ال معنوي  يوجد فرق  -2

 

في تأمين السيارات  لشركة مصر  خسائر الغش واالحتيالبين معدل  فرق معنوي يوجد  -3
   . للتأمين وللسوق ككل
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لشركة مصر للتأمين   التأمين الطبيفي  خسائر الغش واالحتيالل دعبين م فرق معنوي يوجد  -4
 ككل. للسوق و 

كات ر شجود الغش واالحتيال على رات اآلتية على احتمالية و غييوجد تأثير معنوي   للمت -5
  .التأمين

 للعميل. دة عدد المطالبات السابقة زيا •
 ض  ويتعوجود فواتير إصالح وهمية وفواتير إصالح مبالغ فيها في ملف ال •
 .عدم دقة المعلومات والبيانات الواردة في ملف الحادث وطلب التعويض •
   .دون مقدمي الخدمات األخرى  خدمة بعينه دماإلصرار على التردد على مق •
  .ة ودفع التعويضبسرعة إنهاء المطالب ةالمطالب •
  الحادث.الفترة المنقضية ما بين تاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ حدوث  •
  لديها.التأمين المومن  شركات فير  تغيير مستم •
   محامي.رفع المطالبة عن طريق  •
 . ةالمطالبة بدفع التعويض بطريقة نقدي •
 . السابقة صحيحة للعميل خالل الفتراتوجود مطالبات غير  •
 .ي الخدمات الصحيةتضاربة من مقدموجود تشخيصات م  •

 التأمين.شركات ى عليوجد تأثير معنوي   للمتغيرات اآلتية على حجم الغش واالحتيال  -6
 تأمين. مبالغة ورش وتوكيالت اإلصالح في تكاليف اإلصالح وذلك في حالة وجود وثيقة   •
 المطلوب.ى القسط لعفي إعطاء خصومات   والمبالغةات التسعير اسسي •
 الخطر.اث تعمد احد •
 .التساهل في خطوات االكتتاب وقبول األخطار دون الفحص الدقيق لموضوع الخطر •
عيادات ( في تكاليف العالج والفحوصات  –لطبية )مستشفيات  مة الخدم امبالغة مقد •

 . المختلفة في حالة وجود تأمين 
ى نوعية  اقد مع العمالء دون التركيز علعتالعاملين بجهاز التسويق بإتمام ال مامتاه •

 .الخطر وسلوك العمالء
   . نوع التأمين •
 . ية أو المرض االساسيولاال  ادعاء اصابات إضافية ويزعم انها مرتبطة باإلصابة •

ركات التأمين شاآلتية على الحد من خطر الغش واالحتيال على  إيجابي للمتغيراتيوجد تأثير  -7
. 
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  صحتها. والتأكد من  رو ر الم حوادث في التدقيق •
   .متخصصة الكتشاف ومكافحة الغش واالحتيال شاء إدارةاقتراح إن •
 التحكم فيه.  ق طر و نظام معلوماتي خاص باكتشاف االحتيال   تصميم •
 اكتشاف  في  تساعد  قد  التي   المؤشرات  عن  والبحث  التحقق  على  المطالبات  موظفي  تدريب •

 .تيالحاال
 شركات  مع  فقط  مل التأمين والتعا  نشاط  بممارسة   لهم  المرخص  غير   عدم السماح لألشخاص •

   لها. المرخص والوكاالت  الوساطة وشركات التأمين
معطيات التأمين وفقا   و المعلومات الشخصية،  توثيق  ك لوذلنظام السجالت التأمينية  تصميم   •

 ..لحساب إلكتروني واحد لكل حامل وثيقة
 اتالبيان  صحة  من  الحياة، والتحقق  ىلع  التأمين  الطبي الدقيق في  صعيل الفحفضرورة ت •

    .الطبي التأمين قدمها العميل في طلب  التي
قب • التأمين  موضوع  الشيء  بمعاينة  االهتمام  إضرورة  كافة  صدال  من  والتأكد  الوثيقة  ر 

 لقة بقبول او رفض الخطر. الجوانب المتع
وإنشايالداخل  الرقابة  عمليات  زيادة •  واألساليب  الحيل  أجل  من  للحوادث  بيانات  قاعدة  ءة 

 .القائمة غشلا في  المستخدمة
ث وإجراء التسوية في حال حدو   مرحلة االصدارخبرة في  ال  ي ذو و اختيار الموظفين األمناء   •

 . الباتلمطا
  ضرورة العمل على التحول الرقمي وااللكتروني في عمليات االصدار والتسعير والمطالبات  •

 أمين  ت التابشرك
الرقمية • لألنظمة  المطااللكترونية  او   يمكن  ضبط  على  تساعد  بتأمين  أن  المتعلقة  لبات 

الشرطة ا في  المرور  دائرة  مثل  إلكترونيا  األطراف  كافة  ربط  خالل  من  ت  ركاوش  لسيارات 
 .التأمين

 ألعمال  المنظمة   الجهة  طريق  عن  المختصة  للسلطات  االحتيالية  المطالبات  قضايا  رفع  يجب •
  .تأمينلا
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الصحة وهيئة    وزارة  نم  تراخيصه  وشطب   االحتيال  تعّمد  الذي  الخدمة  إلغاء مقدمضرورة   •
 .  الرقابة المالية

آلية •  بها  تلتزم  ضوابط  وعةمجم   توجد  بالتالي  الصحية،  الخدمات  أسعار   لتنظيم  تصميم 
  المستشفيات.

 .االحتيال تالحا اكتشاف على والتأمين  االستقبال موظفي  قيام المستشفيات بتدريب •
 .ال التأمينكاء االصطناعي لكشف االحتيال في مجذلا استخدام تكنولوجيا •
 مرة  كل  الدفع وتحمل المريض جزء من تكاليف العالج في   في  تطبيق نسب تحمل إجبارية  •

 .الطبيب بزيارة فيها مون يقو 
 . حتى يتم التعامل معهخصيص بريد إلكتروني لإلبالغ عن االحتيال تضرورة  •
  المختصة   والسلطات  والجهات  فيه  والمتورطين  شغال  مرتكبي  لردع  المناسبة  العقوبات  اقتراح •

 .بتنفيذها
نة  عايإحداث تغيير دوري بين الموظفين بإدارة التعويضات خاصة بين مهندسي وخبراء الم •

 .وتقدير التعويضات
 حدود البحث : 

وتم  التأمين المصري. ق الدراسة على فرعي تأمين السيارات والتأمين الطبي بسوتطبيق يتم 
 المصري.سسة تأمينية في السوق بيانات شركة مصر للتأمين كأكبر مؤ  ىالتركيز عل

 منهجية البحث 
ة وافية لألدبيات ذات العالقة اجعمر  يتم اســــــــتخدام المنهج الوصــــــــفي التحليلي الذي يقوم على    

لمنهج يعطي الفرصـة للتعرف اة، وكذلك تحليل البيانات اإلحصـائية المتوفرة. وهذا بموضـوع الدراسـ
مـا أـنه يعطي  هـا في مـثل هـذا النوع من اـلدراســـــــــات، كبعـاد المختلـفة التي يتم عـادة تـناولعلى األ

ة بهدف التوصــــــــل إلى نتائج يمكن راســــــــالدالفرصــــــــة للتحليل والربط بين المتغيرات الداخلة في  
حــدود   في  والتطبيقي  ليعملا  اإلطــار  مع  ،الفكري   اإلطــار  وقــد تم االعتمــاد على  االعتمــاد عليهــا.

المختلفة عض األســـــاليب اإلحصـــــائية  باســـــتخدام ب وقام الباحث ،المتاحة عن هذا الخطر تالبيانا
 وتني . نما تحليل االنحدار المتعدد والتحليل العاملي واختبار مثل

 - وهما: للدراسة لتحقيق هدف البحث  أسلوبين متكاملينالجمع بين  علىهذا البحث اعتمد و 
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لحصول على او   البحوث والدراسات المنشورة  على  العطاال  يتمثل فيو   اسة المكتبية:الدر   بأسلو  -1
ي  فكر ال  بغرض بناء اإلطاروتحديد متغيرات الدراسة  المرتبطة بموضوع البحث  الثانوية  البيانات  
 .موضوع البحثالنظري ل

ين الطبي  مالمتخصصين في مجال التأدراسة آراء بعض    أسلوب الدراسة الميدانية وتشمل: -2
ويضات عن طريق تصميم قائمة  دارات اإلصدار والمعاينات والتعفي إ خاصة السيارات.وتأمين 

 بهم. يان خاصة استب
 تبويب البحث:
 ي:إل تقسيم البحث  الدراسة يتملتحقيق أهداف 

 التأمين. اإلطار المفاهيمي للخطر المعنوي في سوق  :المبحث األول
 التأمين.  سوق  فيالمعنوي الخطر صور  حديدتاكتشاف الخطر و  الثاني:المبحث  

 .سوق التأمين فيالمعنوي  قياس الخطرالمبحث الثالث: 
 البحث.اختبار فروض الدراسة التطبيقية و المبحث الرابع: 

 .إلدارة أخطار الغش واالحتيال في شركات التأمين استراتيجيةم ميصت الخامس:المبحث 
 ت. والتوصيامناقشة النتائج 
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 ول األ  المبحث
 نوي في شركات التأمينمعالمفاهيمي للخطر ال  اإلطار

 من  النية  حسن  منتهى  مبدأ  أبرزها  األساسية  المبادئ  من  مجموعة  على  التأمين  نشاط  يقوم     
  يضر  مما  طرف  أي  من  التجاوزات  بعض  أحيانا    تقع  ذلك  ومع.  نيةأمي الت  العملية  أطراف  جميع

 أي  يرتكبه فعل  هو  يالالحتلغش وافا. االحتيالو  الغشت ااوز التج هذه أبرز  ومن. األخرى  باألطراف
  أو   التأمين،  شركة  وكيل  من  االحتيالالغش و   يقع  وقد.  مشروعة  غير  منافع  على  للحصول  طرف
 .نفسه العميل أو الخدمة مقدم

 Moral hazard  المعنوي  الخطر هومفم

تقديم  عن طريق    سيئة،  املةالمع  أطراف  أحد  نية  فيه  تكون   الذي  الخطر  هو  المعنوي   الخطر   
  على   للحصول  حافز   لدية  يكون   أو  االئتمانية،  قدرته   أو  التزاماته  أو  أصوله  عن  مضللة  معلومات

  أن   المعنوي   للخطر  ويمكن  العقد،  يةتسو   قبل   الربح  لكسب  يائسة  محاولة  في  تقليدية  غير  مزايا
  العقد   في  شخص  لكل  يمكن  كما  البعض،  بعضهما  مع  الطرفان  فيه  يتفق  وقت  أي  في  موجود   يكون 

 .العقد في عليها منصوصلا للمبادئ مخالفا  التصرف من الربح فرصة على يحصل أن

  مخاطر   ل حملت  فرصة   المعامالت  إحدى  في   األطراف  ألحد  يكون   عندما  المعنوي   الخطر  يحدثو     
  ة،يالمال  الصناعة  داخل  األنشطة  على  هذا  ينطبق   أن  ويمكن  اآلخر،  الطرف  على  سلب ا  تؤثر  إضافية

  داخلي   االحتيال  يكون   وقد   .ينالتأم  صناعة  إلى  باإلضافة   والمقرض،  ترضالمق   بين  المبرم  العقد  مثل 
  حامل   قبل  من  دعممتلا  التحريف  ذلكمثال    .العقد  مراحل  من  مرحلة  أي  في  وقد يحدث  خارجي،  أو

 بند  على  نأميتال  وأ  عليه،  المؤمن  للبند  الحقيقية  القيمة  تزوير  المخاطر أو  اكتتاب  ناءقة أثالوثي
 ذلك.  إلى وما المطالبة، وقوع  بعد دالبن تأمين وأ الخاطئة، المعلومات ديمقت وأ موجود، غير

( Dionne G, Michaud P-C, Dahchour M., 2013) 
تعاوني بالمملكة  ذية الصادرة من مجلس الضمان الصحي اللالئحة التنفيفي ا  يالحتتم تعريف االو    

 ة التأمينية بالخداع المتعمد الذي ينتج“قيام أي طرف من أطراف العالق  العربية السعودية بأنه:
إلى   أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود المسموح بها  عنه الحصول على منافع أو أموال

تشمل جميع    طبيين اليف يتضح أن عمليات االحتيال في التأمومن هذا التعر هة”،  الجأو  الفرد  
من  ين، مقدمي الخدمة، أصحاب العمل أو المؤ نية، فقد يصدر من شركات التأميأطراف العالقة التأم

دمة وبعض  ر المختصر سيتم اإلشارة إلى احتيال المؤمن له واحتيال مقدم الخلهم، وفي هذا التقري
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 طبيتبر االحتيال في التأمين الافحة االحتيال وتالفي أضراره، حيث يعي تساهم في مكت التاءاجر اإل
إلى أن  رير  ، وتشير بعض التقاالطبيمة سوق التأمين  التي تؤثر على سال  هر السلبيةاأحد الظو 

 .تمن اجمالي التعامال %15% إلى 10يتراوح عالميا ما بين   طبينسبة االحتيال في التأمين ال

في أسواق التأمين العالمية.    العمدية المنتشرةالتأمين من األخطار    واالحتيال في  الغشيعتبر  و    
خسائر  شغفال يرفع  االتأ  واالحتيال  بأكثربما    لسنويةمين  في   15من    يقدر  الدول   %  بعض 

(Abbring J, Pincquet J,2003)  .  الحمايالمطالبات االوهذه تكلفة  زيادة  إلى  تؤدي  ة  حتيالية 
األسعار المفروضة على حملة الوثائق )الحاليين    دفع شركات التأمين إلى زيادةت  تأمينية وبالتاليلا

يلجأ حملة   قد  سعارتفاع األ. وعند ار افيهالمطالبات المبالغ    ( من أجل التعويض عنرتقبينموال
 (Cohen A, Siegelman P., 2010)منافسين آخرين.  الوثائق إلى

  ا العمالء الذين يرتكبون هذ  من    ن بعضأأسباب منها    المعنوي لعدة  خطرال  يرجع انتشار وقد     
ة وذلك لعدم التوعي    ،غش واالحتيالل يقع تحت طائلة الا الفعذبأن ه  ليس لديهم اقتناع    الخطأ

مفقودة إال في حال    الأمو   تعتبر لتأمين المدفوعة  جمهور المؤمن لهم أن أقساط ا  بعض  ظن  و 
، مقابل األقساط المدفوعة  ساطقبل شركات التأمين مبلغ هذه األق  من  ددة تخطت التعويضات المس

ير  مستوى التوعية حول كيفية سفي التأمين ينبع من تدني    واالحتيال  هذا االتجاه نحو الغشو 
 ,Cutler, D.M. and Reber ) .  الممتلكاتاص و األشخ  به في حماية  ر الذي يلعأمين والدو الت

S.J. ,1998) 

تسجيل  إلى تحقيق فوائد مالية بعد حصول المطالبة )أو بعد  واالحتيال  الغش  ات  مليوتهدف ع    
 لبشكو ين حامل الوثيقة وشركة التأمين.  رم بونية للعقد المبترة القانف( خالل المغشوشةمطالبة  

الغش البسيط اقدام يقتضي  و عام تنقسم حاالت الغش إلى نوعين: الغش البسيط والغش القوي.  
ت قيمتها ال مسجي المؤمن له  أكبر.  طالبة تزيد على  تعويٍض  على لسوقية بهدف الحصول على 
ورة من أجل الكسب المالي رفع الفاتالسيارة ب  إصالحورشة  أو    بالطبي  قومعندما ي   سبيل المثال 
اقدام المؤمن له   فيتم عند  كثر خطورةأما الغش األ   عمليا .  و عند المبالغة بالمطالباتالشخصي أ

 .باألصل دثتح لم تسجيل مطالبة
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 المبحث الثاني 
   المعنوي في سوق التأمين وتحليل الخطر اكتشاف

   التأمين  سوق  فيالغش واالحتيال   صور 

تأمين    ويمثل فرع  ،سب متفاوتةن بنولك  ،التأمينروع  في العديد من ف  المعنوي ر  خطال  يظهر   
 ة من هذا الخطر. سبر نكبتتعرض أل  التأمين التيفروع أكثر  الطبي من وفرع التأمينت ياراالس

 صور الغش واالحتيال في تأمين السيارات   وتحليل أوال  : تحديد
  أو   أي تحريف  أو   سيارةلل  متعّمد  حادث  أو  عمل  يأ  هو  السيارات   تأمين  في  لااالحتيالغش و   

  تأمين   وثيقة  حامل   قبل  من  متعمد  بشكل  خاطئة  معلومات  تقديم  أو  المطالبة  مستندات  إخفاء
  غير   منافع  أو  تعويضات  على  للحصول  وذلك  إصالح،  خدمات  مقدم  أو   ثالث  طرف  أو  السيارات
ها فيما تأمين السيارات يمكن حصر الغش واالحتيال في  د صور  دوتتع  .  لغيرهم  أو  لهم  مستحقة

   يلي:

 .الحادث في التحقيق مجرى   تغير جوهرية وحقائق معلومات اءإخف •
 . دثتح لم وهيللسيارة  وهمية  سرقة عن اإلبالغ •
 . صحيح غير مفتعل لحادث استعمال السيارة •
 . ثابت بجسم مهاد ص أو الحرق  مثل متعمد بشكل السيارة في وتلفيات أضرار إحداث •
  غير  تعويض  على  للحصول  المطالبة  ضمن  قديمهاوت   وتقارير  رسمية  داتتنمس   تزوير •

 . حقمست
 الوهمية. تقديم الفواتير  •
 اتساعه.لحدوث الحادث أو   سبةمناالتسبب في الحادث عمدا أو إتاحة الظروف ال •
 وهمية. تقديم مطالبات عن حوادث   •
  في أعطال الحصإ عن فضال   ،ح السياراتالصاوورش  موظفين  بين اإلصالح قيمة تضخيم •

 . المطالبة ضوعو م الحادث  عن تنتج لم كبةالمر 
 الحقيقية. قيمها من  بأكثر مؤمنة لسيارات دثحوا افتعال •
 . التأمين وثيقة شروط عليه تنطبق بشخصالسن دون ئق لساالمتسبب في الحادث كا تبديل •
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ا  أكبرالتأمين    سعر   منح خصم على • الالزم فيصبح  ي سعر  لمن   اد مر ال  الخطر  مع  ناسبال 
 ضده. التأمين

 ونسب حدوثها   ل في تأمين السياراتاالحتياالغش و   المختلفة لحاالت  ريوضح الصو والجدول اآلتي  

 ( 2)جدول 

 السيارات  أمينفي ت ل ياتصور مخاطر الغش واالح 

 النسبة  نوع االحتيال 

 %12 حوادث وهمية 

 %11 التعمد في الحادث

 %10 الوهمية  تقديم الفواتير

 %13 قه تحقا كثر من اسالتعويض األ 

 %05 أو العقدية  القانونية،االعفاء عن التحمالت 

 %10 تحويل السيارة إلى جهة خاصة 

 %13 تقليل القسط المطلوب 

 %11 ادث لحو ض ابع عدم تغطية

 %15 احتيال أخرى صور 

 %100 المجموع

 م  2014،  68ي  العدد  الرائد العرب، ى التأمين االحتيال عل ،اد على (وفرانسيز هول ) ترجمة سعد ج  المصدر:           

 السيارات  تأمين علىي المعنو للخطر  السلبية اآلثار

 يلي: تأمين السيارات تتمثل فيما حتيال في  االش و السلبية لحاالت الغ توجد العديد من اآلثار    

قع من  محققة وحوادث لم تير  غر  الخسائر المالية الضخمة نتيجة سداد تعويضات عن اخطا •
 (Dahlby, Bev., 1983 ) .ساساأل

  ذلكو   .الخسارة  معدالت  في  الزيادة  لمواجهةالسيارات    على  ةيالتأمين   ر التغطياتعاأس  ارتفاع •
االحتيال وبالتالي الغش و الخسائر المستقبلية نتيجة  يات لمواجهةياطحتلدعم المخصصات واال

 .عارة في االسلفة الزيادكسيتحمل ت ألنهتأثر العميل سلبا 

خسائر بسبب  لل  عرض تتأو االنشطة التي   روعلتقليص أعمالها في الف  قد تلجأ بعض الشركات •
  .تغطية للمخاطر التي يواجهها دجي  ه قد الن ثر العميل نفسه أل أاالحتيال، وبالتالي تالغش و 
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عباء م زيادة األثد من حدوث الخطر ومن  الشركات بخبراء في البحث والتحري للتأك  استعانة •
 .دمها للعمالءسعار الخدمات التي تقن تعويضها سوي بزيادة اتي ال تجد مفرا م الية والالم

ومن ثم خسارة   تيالح االو الغش    تسييل االصول واالستثمارات لتغطية التعويضات الناتجة عن •
نتيجة واالستثمارات    الشركة  االصول  تلك  مالئمختسييل  غير  ظروف  في  كانت  إذا  ،  ةاصة 

 .تمن عوائد هذه االستثماراحرمان االقتصاد رباح، و ي تراجع اال وبالتال

التأمين في اتفاقيات االعادة من خالل خسارة جزء من   التي تتحملها شركةالخسائر المباشرة   •
، مما يؤثر  لخطر المعنوي نتيجة زيادة الخسائر بسبب ادة والتشدد في الشروط  عااال  عموالت 

 .هسوق التأمين بأكمل على

طرة لذلك ومن برة ومضوهي مج  جة زيادة االسعارالملتزمين نتي  ن للعمالءفقدان شركة التأمي •
من    حرمسي  شركة التأمين وعلي العميل الملتزم نفسه الذي  علىثم انعكاس هذا الفقدان سلبا  

  .الغطاء التأميني

   الطبي  التأمين مجال فيصور الغش واالحتيال وتحليل  تحديد ثانيا :
 خرى؛وع التأمين األبالمقارنة بفر   كبيرا  ءا  الطبي جز   التأمين  في فرعواالحتيال     كل الغششي     

 ليس  ا  ضر م   يدعي  كأن،    التأمين  وعلي شركة  الخدمة  مقدم  علي  له  يحتال المؤمنث يمكن أن  يح
  قد   الخدمة  كما أن مقدم  ،له  المؤمن  مع  التواطؤ  أو  االحتيال  كشف  في  الطبيب  دور  وهنا  موجودا

كما  ،    قائمة   مطالبات  تضخيم   أو   غير موجودة  اتمطالب  باختالق  واقعية   ري غ  مطالبات  بتقديم  التيح
  أو اخفاء   اتمعلوم  تزوير  علي  كاالتفاق  الخدمة في االحتيال   ومقدم  له   المؤمن  يشترك  أن  يمكن

  للعمليات   المرضي  والتاريخ  المزمنة   األمراض  وخصوصا  للمريض  الطبي  الملف   من  معلومات
 (Bajari, P., Hong, H. and Khwaja, A. ,2006) . ةالجراحي

 يلي: حصرها فيما  والتي يمكنالطبي  مينفرع التأاالحتيال في  تتعدد صور الغش و  و

  خالل  من  مكاسب   على  الحصول   لمحاولة  فيدمستلا  قبل   من  التأمين  بطاقات   استخدام  سوء •
طريق    التأمينية  التغطية  من  باالستفادة  للغير  السماح   قة بطا  صاحب  شخصية  الحانتعن 

 د.المستفيمن قبل شخص آخر غير  التأمين واستخدامها
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  مغطاة،   غير  ألخطار  عالجية  خدمة  على  المريض  يحصل   بحيث  المرض،  نوع  في   لاالحتيا  يكون  •
  من   باعتبارها  ةالحال  وصف  ويتم  األسنان،  تركيبات   حتى  أو  األسنان  يضتب   و أ  تنظيف  مثل 

 . ذلك إلى اوم عصب إزالة وأ ضرس خلع مثل المغطاة، الحاالت

 بطلب  بالتقدم  يقوم  الوثيقة  على  حصوله  بعد  مث  التأمين،  قبل  مرضه  حقيقة  فيدالمست  اخفاء •
 الضغط  مثل   المزمنة  األمراض  مع  وباألخص  كثيرا  منتشرة  الحالة  وهذه   المرض،  لهذا  العالج

 حاالت   أسهل  من  تعد  وهذه  الفقري   العمود  وعمليات  المرارة  استئصال  مثل  والعمليات  والسكر
 االحتيال.

  حاالت   أولهما  يوميا  يتكرران  مثالين  الحالة  ولهذه  المرض  أو  الحالة  منشأ  المستفيد  اخفاء •
  يستسهل   له  المؤمن  لكنية  تماعاالج  التأمينات  على  تعالج  أن  المفترض  من   التي  العمل  إصابة
  .لجاالمع الطبيب عن إصابته سبب يخفي  وقد الطبي التأمين على العالج ويطلب

Cutler, David M., and Richard J. Zeckhauser ,1998)      ) 

 مغطاة   غير  طبية   خدمات  أو   لحادث  المستشفياتمثل    الخدمة  يدم مق  قبل  من  البةطم  تقديم •
 .ةالمغطا رخطااأل تكلفة ضمن وإدراجها

 .الطبي التأمين  فيالشائع  االحتيال  وممارسة اإلعاقة، ادعاء   •

 .وعواقبها ،وظروفها ،وأسبابها ،ارةخسال عةلطبي المتعمد التحريف •

 .المرضي تاريخه عن له المؤمن افصاح عدم  •
 ومستلزمات   أدوية   على  للحصول  يعانيه  ال  مرض  بادعاء  الخدمة  مقدم  على  له  المؤمن  احتيال  •

 (Einav L, Finkelstein A, Ryan S, Schrimpf P, Cullen M., 2013) .جيةالع
 . مشروع  غير  كسب  أو  خدمات  على  ولحصلل  الصحي  الممارس  مع  قباالتفا  له  المؤمن  احتيال •
  الصحية  للمرافق الزيارات تكرارخالل  منوالعالج ألدوية لخدمة تقديم االء العم بعض استغالل •

 للحصول  التامين  شركات  على  التحايل، و ضرورية  غير  أو  ررةكم  أدوية   على  الحصول  بهدف 
   .ةحقيقي  حاجة هناك تكون  أن دون  األدوية على

  تقدم  لم  لخدمات  التأمين لشركات  مطالبات  وإرسال  ت،المطالبا  على  ولحصلل  التشخيص  تغيير •
 . الطبية المراكز قبل نم

  لشركة   المطالبات  وإرسال   ،له  للمؤمن  طبيا    ضرورية   غير  وفحوص  تحاليل   إجراء  في  اإلفراط •
 .(Buchmueller, T.C. ,2008 ) .التأمين
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 : رئيسية  طرق أربع الفئة هذه ملتش المطالبة حدوث عند االحتيال

  فاتورة   طلب  في  تتمثل  والتي  اشيوع    الطرق   أكثر  من  واحدة  إنها:  المطالبة  مبلغ  في  المبالغة •
 ...  إلخ العيون، صائيخأ أو األسنان طبيب أو السيارات ميكانيكي إلى أعلى

  أجل  من تلالق إلى الممتلكات في  النار  إشعال بين  تتراوح  خطيرة جريمة إنها: المطالبة تخطيط •
  عادة    ثالث  طرف  يتدخل  ائم،الجر   من  النوع   هذا  في.  عليه  المؤمن  المال  رأس  من  فادةاالست

 . التحقيق حالة في ببراءته عليه المؤمن ويزود الجرم الرتكاب
  يقوم .  والحرائق  المحركات  على  التأمين  في  االنتشار  واسع   أسلوب  هذا:  االدعاء  في  التسبب •

  يتم   قد   الطريقة،  وبهذه .  سيارته  في   الكبش  خلف  السيارة  لجعل  ئةاجمف  فرملة  بعمل  المكافئ
 . التأمين شركة نفقة على بالفعل التالفة الخلفية بيحالمصا أو مصدلا استبدال

  ينوي   الوقد  .  السابقة  األضرار  عن  عويضبالت  مطالبة  حدوث  نم  له  المؤمن  يستفيد:  االنتهازية •
  بسبب   صرفت  التي   المبالغ  دادالستر   المواتية  روف الظ  من  يستفيد  ولكن  ،االحتيال  له   المؤمن

 .لها  مبرر ال سابقة مطالبات

 : الخدمة مقدم احتيال

 ( (Browne, M.J,1992 :يلي هذه الصور ما أهم تتعدد صور احتيال مقدم الخدمة الطبية ومن

 . الخدمة مقدم بعلم المريض تخص ال تأمين اقةبط قبول   •
 . الخدمة مقدم ارةبزي  ميق لم له مؤمن تخص التأمين لشركة مطالبات  رفع   •
 .الخدمة لمقدم زيارته عند له مؤمنلل تقدم لم طبية بخدمات التأمين لشركة مطالبات  رفع   •
 الحقيقية.  األضرار ةم يبق  مقارنة األضرار تقييم   في والمبالغة التضخيم •
 . صحيحة غير مرضية   حاالت فواتير إلصدار له المؤمن مع االتفاق  •
 .للمريض الطبي الملف لمعلومات مطابقة ري غ طبية  وماتعلبم تمطالبا ارسال  •
 . طبي مبرر ودون  لذلك حاجته عدم مع المريض تنويم  •
 . ألشعةاو  كالتحاليل األخرى  الطبية واإلجراءات األدوية صرف في المبالغة •
 .طبية ضرورة دون  كلفة األكثر التقنية لوسائلا استخدام  •
 .بالتأمين مشمولة  دمةخك  التأمين ةركلش اورفعه مستثناة  مرضية حاالت معالجة •
 .مجانية لا المراجعة رةفت أثناء  جديدة كشف فواتير اصدار •
 . أخرى  مرة التأمين لشركة المسددة العالجية  الفواتير رفع تكرار  •
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 لث المبحث الثا
 عنوي الخطر المقياس 

لى شركات غش واالحتيال عن الالناجمة ع  الخسائر وتقدير    الخاصة بتقييم الدراسات  أوضحت     
تكلفة االحتيال    حيث قدرت  "،أمين أوروبابالنسبة لالتحاد األوروبي لشركات التأمين "اتحاد ت  تأمين.ال

بشكل ملحوظ في    قد تزيد  طالبات، وهذه النسبةملمن المبلغ اإلجمالي ل  %10في أوروبا بنسبة  
في بعض  ما هو الحال في أفريقيا و ن، كالبلدان التي تعاني من ضعف أنظمة اإلشراف على التأمي

 . أوروبا تأمين اتحاد وضعها التي يراتالتقديوضح  التالي والجدول بلدان آسيا وأمريكا الجنوبية.

 (  3 )جدول 
 واألمريكية  ين األوربيةفي أسواق التأمعن حاالت الغش  الخسائر الناجمةمتوسط نسبة 

 المدفوعة بات لمطال النسبة من إجمالي ا  نوع التأمين  الدولة 
 % 10 لتامين نواع ا جميع ا ألمانيا 
 % 10 جميع انواع التامين  أستراليا 

 %11 ين اع التام جميع انو  ا كند

 % 13 تامين السيارات  اسبانيا 

 % 7 اشخاص  تأمينات  المملكة المتحدة 

 %7 جميع انواع التامين  ة الدول اإلسكندنافي

 ن. أميللت   إصدارات االتحاد المصري  المصدر:          
 ( 4) لجدو

 ( م 2015أميني عام )غش التحجم ال

 المدفوعة المطالبات الدولة 
 دوالر   بالمليون 

التأميني  حجم الغش 
 دوالر  بالمليون 

نسبة الغش من  
 التعويضات المتكبدة  

 %6.1 80000 1316271 ا ك يأمر 
 %5.4 3300 61315 اسبانيا 
 %2.5 5700 230545 فرنسا 

 %4.1 9500 230176 المملكة المتحدة 
 %8,7 6250 71776 الهند 

 %11,4 2250 19750 األسواق العربية  
 للتأمين. التحاد المصري رات اإصدا المصدر:       
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عامة  واالحتيال في سوق التأمين بصفة  الغش  وفي الواليات المتحدة األمريكية قدرت خسائر     
  الخسائر.مالي إج من %11 سبةبلغت النالسيارات سائر وفي تأمين من إجمالي الخ  %8 نسبة

ر الغش واالحتيال في سوق  عدم توافر بيانات دقيقة عن الخسائر التي يسببها خط  وفي ضوء      
البيانات الخاصة بالعديد من الدول    لخال من  سيتم محاولة تقدير تلك الخسائر    المصري،التأمين  

ر. الخسائالي  إجم  من  %15إلى    %5خسائر الخطر المعنوي تتراوح بين    أن نسبةتضح  حيث أ
 من   %10بنسبة    لمصري الخطر المعنوي في سوق التأمين ا  متوسط خسائر  وعلى ذلك يمكن تقدير

   .لةبو مق ود  تقدير في حد وجود أخطاءمع األخذ في االعتبار  الخسائر.إجمالي 

 ( 5جدول )

   السيارات التكميلي والتأمين الطبي في فرعي تأمين خسائر معدل ال
راتلسياتأمين ا بي التأمين الط  السنوات  

 أمين شركة مصر للت متوسط السوق  شركة مصر للتأمين  متوسط السوق 

67.4 78.6 72.3 73.1 2010/2009 
58.5 73 61.4 56.5 2011/2010 
63.1 67.5 68.7 73.4 2012/2011 
104.2 144.2 67.6 69.3 2013/2012 
86.1 126.2 55.6 48.4 2014/2013 
79.4 98.2 60.1 56.6 2015/2014 
75.7 88.9 57.6 54 2016/2015 
73.1 89.8 56.6 55.9 2017/2016 
85.2 140.4 61.9 62.4 2018/2017 
72.2 83.3 57.9 56.8 2019/2018 
طالمتوس 60.6 62 99 76.5  

 مصر ، أعداد مختلفة .  المالية،العامة للرقابة  الهيئة السنوي،الكتاب اإلحصائي  المصدر:      
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 ( 6جدول )
   لمصري لتأمين افي سوق ا في فرعي تأمين السيارات والتأمين الطبي  ائر الغش واالحتيالسخ

 السنوات إجمالي المطالبات المدفوعة )مقدره(خسائر الغش واالحتيال
 راتتأمين السيا التأمين الطبي   تأمين السيارات لطبي تأمين الا

31982.52 71655.5 266521 716555 2010/2009 
38778.84 79597.7 323157 795977 2011/2010 
44046.36 87422.1 367053 874221 2012/2011 
76887.6 93044.6 640730 930446 2013/2012 

79968.84 91991.1 666407 919911 2014/2013 
93549.72 109780.1 779581 1097801 2015/2014 

113445.12 116574.2 945376 1165742 2016/2015 
159285.96 135969.6 1327383 1359696 2017/2016 

238512 172700 1987600 1727000 2018/2017 
260558.4 199548.3 2171320 1995483 2019/2018 
 المتوسط 1158283.2 947512.8 115828.3 113701.5

 مصر ، أعداد مختلفة . المالية،الهيئة العامة للرقابة  السنوي،ائي الكتاب اإلحص المصدر:         
 ( 7جدول )

   في شركة مصر للتأمين  في فرعي تأمين السيارات والتأمين الطبي  خسائر الغش واالحتيال
 السنوات  إجمالي المطالبات المدفوعة )مقدره(  خسائر الغش واالحتيال

 تأمين السيارات الطبي التأمين  تأمين السيارات تأمين الطبي لا
15801.6 33081.4 131680 330814 2010/2009 

17201.88 35906.2 143349 359062 2011/2010 
20476.92 42328.2 170641 423282 2012/2011 
43182.72 44012.8 359856 440128 2013/2012 
38230.8 41265.9 318590 412659 2014/2013 

50305.32 49815.6 419211 498156 2015/2014 
51698.4 50755.9 430820 507559 2016/2015 

56190.72 59875.3 468256 598753 2017/2016 
95892.12 67315.8 799101 673158 2018/2017 
64434.36 73414.1 536953 734141 2019/2018 
توسطملا 497771.2 377845.7 49777.1 45341.5  

 أعداد مختلفة . مصر، المالية،الهيئة العامة للرقابة  السنوي،ئي الكتاب اإلحصا المصدر:       

% من  12واالحتيال في فرع التأمين الطبي في السوق المصري بنسبة  تم تقدير خسائر الغش     
على    ولحصلا  ةبالنسبة لتأمين السيارات وذلك لصعوب  %10إجمالي المطالبات المدفوعة ونسبة  
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لغش واالحتيال في هذين الفرعين وتم االستعانة ببعض البيانات الخاصة غ ابيانات دقيقة بحجم مبال
 .بنسب الغش واالحتيال التقريبية بسوق التأمين العربي والعالمي

  وتزداد   ،%17،  %10  بين  ما  للدراسات،  وفقا    العالمي  المستوى   على  االحتيالو   معدالت الغشتتراوح  و 
  نسبة   أكبر   فيه   الطبي تقع  والتأمين   فاعلة  تأمينية  بة رقا  بأنظمة   تتمتع  ال  التي   الدول   يف  تالاالح
  يقترب  االحتيال  رقم ويقترب. «األخرى  التأمين أنواع ثم السيارات تأمين  يليه االحتيال، عمليات من
 خصوصلا  اذهب   متكاملة  معلومات  أو  احصائيات  ال توجد  ألنه  استنتاجي  الرقم  وهذا  ريال  ملياري   من

 التأمينية  العالقة وأطراف المشرع قبل من  ممكن  وقت رعأس  في لسدها تحتاج ثغرة  وهي

  التأمين  شركات  خسائر  حجم  التأمين   قطاع  في  متخصصون   السعودية قدروفي المملكة العربية      
  ت كاشر   مدفوعاتبلغت    حيث  ريال،  رمليا  3  حواليم    2017  العام  خاللاالحتيال    عمليات  جراء

 ر مليا  3.2  مبلغ    م  2018  العام  واالحتيال(عن الغش    )الناتجة  للعمالء  المستحقة  غير  نميأتلا
ناتج  ريال، المبالغ  بعض    وهذه  واحتيال   غش  مقدمي    من  او  السيارات  ورش   وأ  العمالءعن 

الت يظهر فيها حا  الفروع التيطبي هما أكثر  وأن فرع تأمين السيارات وفرع التأمين ال  الخدمات.
  التأمين  واالحتيال في  الغش  حاالت  عن  دقيقة  احصائيات  وال توجد.  بنسب كبيرة  لحتياواال  غشال

 السيارات  تأمين  وثائق  في  التحايل  أنصون  المتخص  كشف  وبالرغم من ذلك  المملكة   مستوى   على
  في   التأمين  في  االحتيال  نسبة  وأن  التأمين،  شركات  نمو  عرقلة  أسباب  من  والممتلكات  والطبي
 %.18 إلى تصل والتي العالمية، بالنسبة  مقارنة%   20 نسبةعيث بلغت  االعلى تبرعتة المملك

توجد عالو      هل  ومعرفة  البحث  الخسارة  الختبار فروض  معدالت  بين  داللة إحصائية  قة ذات 
وحجم الخطر المعنوي في فرعي تأمين السيارات والتأمين الطبي في سوق التأمين المصري وشركة  

في فرعي تأمين السيارات والتأمين الطبي في سوق    خسائر الغش واالحتيال لا  ضوأي،    للتأمين  مصر
 Mann- Whitney Testخالل استخدام  اختبار    التأمين المصري وشركة مصر للتأمين  ، وذلك من

بين    الخسارة  ، وهو من االختبارات اإلحصائية الالمعلمية ويستخدم الختبار وجود فروق لمعدالت   
   -2009)مستقلتين لشركة مصر للتأمين  وسوق التأمين خالل الفترة الزمنية   نتينعي  سطي متو 

   ( :م2019
 -التالي: ائية علي النحو وتم صياغة الفروض اإلحص

 الفرض اآلتي:  السيارات واختباربالنسبة لتأمين  •
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 ل كك وللسوق ن  صر للتأميتأمين السيارات لشركة م خسائربين معدل ال معنوي  يوجد فرق  - 
 (  8) رقمول دج

Descriptive Statistics  االحصاءات الوصفية لمعدالت الخسائر في تأمين

 السيارات  

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VAR00001 20 61.3050 7.11629 48.40 73.40 

VAR00002 20 1.5000 .51299 1.00 2.00 

السيارات لشركة مصر للتأمين وللسوق    نيتأمفي  خسائرعدل المتوسط م السابق أن نالحظ من الجدول 
 .   7.12بانحراف معياري    %61.3ككل هو 

 ( 9جدول رقم )
    بيانات عن احصائي االختبار مان وتني

 VAR00001 

Mann-Whitney U 41.500 

Wilcoxon W 96.500 

Z -.643 

Asymp. Sig. (2-tailed) .520 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
.529b 

  0.520=القيمة المحسوبة لمستوي المعنوية لالختبار  ظ من الجدول السابق أنه تم حساب  حنال
Asymp. Sig. (2-tailed)  وبالتالي نقبل الفرض    0.05القيمة أكبر من مستوي المعنوية    وهذه ،

و    تأمينمصر لليارات لشركة  في تأمين السخسائر  بين معدل ال  معنوي   يوجد فرق   بأنه ال العدمي  
 ككل. ق لسول

 اآلتي: اختبار الفرض  -
مصر للتأمين ولسوق    السيارات لشركةفي تأمين    خسائر الغش واالحتيالبين    فرق معنوي يوجد   -

 المصري. التأمين 

 (  12جدول رقم )

Descriptive Statistics    في تأمين السيارات الغش واالحتيالاالحصاءات الوصفية لخسائر 
 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VAR00009 20 82802.7200 45456.57601 33081.40 199548.30 

VAR00002 20 1.5000 .51299 1.00 2.00 

 

في تأمين السيارات لشركة مصر   الغش واالحتيالمتوسط خسائر  السابق أن نالحظ من الجدول 
 يةنج 45456.57601معياري  بانحراف جنية 82802.7200ككل هو   وللسوق للتأمين 



 الدالى أحمدأمل د./  ......في شركات التأمين تصميم إستراتيجية إلدارة أخطار االختيار العكسي والخطر المعنوي

 

508 
 
 

 (  13) رقم جدول
   بيانات عن احصائي  االختبار  مان وتني 

 

 VAR00009 

Mann-Whitney U 1.000 

Wilcoxon W 56.000 

Z -3.704 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
.000b 

  0.000=ر  باختلال  معنويةيمة المحسوبة لمستوي الساب القنالحظ من الجدول السابق أنه تم ح

Asymp. Sig. (2-tailed)  وبالتالي نرفض الفرض    0.05القيمة أقل من مستوي المعنوية    وهذه ،
في تأمين السيارات    خسائر الغش واالحتيالالعدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأنه يوجد فرق بين  

 مصري .أمين اللشركة مصر للتأمين و لسوق الت
 اآلتي: فرض الر باواخت الطبي  بالنسبة للتأمين  •

 ككل وللسوق في التأمين الطبي لشركة مصر للتأمين خسائر يوجد فرق معنوي بين معدل ال -
 (  10جدول رقم )

Descriptive Statistics     التأمين الطبياالحصاءات الوصفية لمعدالت الخسائر في 
 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VAR00008 20 87.7500 24.18285 58.50 144.20 

VAR00002 20 1.5000 .51299 1.00 2.00 

مصر للتأمين و للسوق   لشركة الطبيالتأمين في خسائر متوسط معدل ال السابق أن نالحظ من الجدول 
 . % 24بانحراف معياري %  87.7ككل هو 

 (  11جدول رقم )
   بيانات عن احصائي  االختبار مان وتني

 

 VAR00008 

Mann-Whitney U 23.000 

Wilcoxon W 78.000 

Z -2.041 

Asymp. Sig. (2-tailed) .041 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
.043b 

  0.041=نالحظ من الجدول السابق أنه تم حساب القيمة المحسوبة لمستوي المعنوية لالختبار  

Asymp. Sig. (2-tailed)  المعن  وهذه مستوي  من  أقل  وب0.05وية  القيمة  الفرض  التا،  نرفض  لي 
في التأمين الطبي  لشركة  خسائر العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأنه يوجد فرق بين معدل ال

 .مصر للتأمين و للسوق ككل 
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ة  لشرك  لطبياالتأمين  في    خسائر الغش واالحتيالبين    معنوي   يوجد فرق   :اختبار الفرض اآلتي -
 لمصري التأمين ا ولسوق مصر للتأمين  

 (  14) قمل ر جدو

Descriptive Statistics التأمين الطبي في  الغش واالحتيالاالحصاءات الوصفية لخسائر   
 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

VAR00010 20 79521.5 68083.21 15801.60 260558.40 

VAR00002 20 1.5000 .51299 1.00 2.00 

لشركة مصر للتأمين و   التأمين الطبي في  حتيالالاش و الغر توسط خسائنالحظ من الجدول السابق أن م
 . جنية   68083.2بانحراف معياري   جنية   79521.5 للسوق ككل هو

 (  15جدول رقم )
   بيانات عن احصائي  االختبار  مان وتني 

 

 VAR00010 

Mann-Whitney U 21.000 

Wilcoxon W 76.000 

Z -2.192 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
.029b 

 

،  0.029  بلغت  القيمة المحسوبة لمستوي المعنوية لالختبار   أننالحظ من الجدول السابق أنه    
بين   فرق  يوجد  بأنه  القائل  البديل  الفرض  العدمي ونقبل  الفرض  نرفض  الغش  ائسخوبالتالي  ر 

 .المصري  أمينالت ولسوق  ر للتأمينلشركة مص  التأمين الطبي في  واالحتيال

 رابع المبحث ال
 ض نتائج الدراسة الميدانية واختبارات الفرو 

 البحث:  عينةمجتمع الدراسة و 
لمجتمع العاملين بمجال التأمين الطبي  استبيانتصميم قائمة  تمف البحث ا هدأ تحقيق الستكمال 

اوت كأكبر  لسياراأمين  للتأمين  مصر  بشركة  عددهم   لغباالو   صري الم  بالسوق تأمينية  مؤسسة  ت 
موظفا   255) البسيطة  وب(  العشوائية  العينة  أسلوب  خاللو استخدام  ستيفن  تطبيق    من  معادلة 

 160وتم توزيع عدد    ( مفردة .153وهو )تم تحديد حجم العينة  (  90،ص 2014،    بشماني)   ثامبسون 
 ة. في كاو  جيدة  نسبة  وهي(  تقريبا   %90بنسبة ) (142عدد الردود )ان وك الكترونيا   استبانة

2                              :معادلة ستيفن ثامبسون   2

* (1 )

[[(N 1)*(d z )] *(1 )]

N P p
n

p p

−
=

−  + −  
 



 الدالى أحمدأمل د./  ......في شركات التأمين تصميم إستراتيجية إلدارة أخطار االختيار العكسي والخطر المعنوي

 

510 
 
 

   أن: حيث
N   حجم المجتمع  : 
Z    ( 1.96% وتساوي )95:  الدرجة المعيارية بدرجة ثقة 
d   ( 0.05:  نسبة الخطأ تساوي ) 
n    تمثل حجم العينة  : 
p   (5 .0) ساوي الخاصية وت :  نسبة توفر 

 االستبيان:  ةائممراجعة ق

 األداء: صدق وثبات  اختبارأوال : 
لمتخصصين وتم إبداء رأيهم حول  على ا  من صدق األداء عن طريق عرضهاقق  تم التح   

اء لموضوع الدراسة.  ة األدومناسبوذلك بالحذف والتعديل واقتراح فقرات جديدة    االستبانةفقرات  
بأن   االختبار  من نتائج  حيث تبين  الثبات،اخ الختبار  بنكرو فا  ألتبار معامل  تم استخدام اخو 

كما أن معامل الصدق علي   0.95،     0.84قد تراوحت ما بين    ثالثةال  حاورلمل  لفاأقيمة معامل  
 وعلى ذلك يمكنوالثبات    قصدبال  حيث أن العبارات تتمتع  ،0.94مستوي األبعاد ككل وصل إلي

جراء التحليل اإلحصائي لها ، والجدول التالي يوضح  وإ  ليةو األ ات  ي جمع البيانالعتماد عليها ف ا
 ذلك :  

 ( 1جدول )

 كرونباخ  إلفاتبار معامل اخ

 األول: بالنسبة للمحور 
Reliability 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 142 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 142 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 
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.848 11 

 

 بالنسبة للمحور الثاني 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.830 8 

الثالث بالنسبة للمحور  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.948 22 

 

 
 

 اختبار الفرض األول: 
 تمالية وجود الغش واالحتيال على شركات التأمين .اآلتية على اح يوجد تأثير معنوي   للمتغيرات

 (X1دة عدد المطالبات السابقة للعميل )زيا •
 ( X2) فيها في ملف التعويض مبالغ إصالح وجود فواتير إصالح وهمية وفواتير  •

 .(X3)ملف الحادث وطلب التعويض ة فيواردلانات لبيامعلومات واعدم دقة ال •
 (X4) .دون مقدمي الخدمات األخرى  خدمة بعينهاإلصرار على التردد على مقدم   •

 ( X5)  .المطالبة بسرعة إنهاء المطالبة ودفع التعويض •
 ( X6) الحادث.وتاريخ حدوث وثيقة دار الالفترة المنقضية ما بين تاريخ إص •

 ( X7) لديها. ومنلما مينلتأفي شركات ا تغيير مستمر •

 (X8) محامي. رفع المطالبة عن طريق  •

 ( X9)تعويض بطريقة نقديةالمطالبة بدفع ال •

 (X10)وجود مطالبات غير الصحيحة للعميل خالل الفترات السابقة •

 (X11)الصحيةوجود تشخيصات متضاربة من مقدمي الخدمات  •

ملخص  وكان  يجيدر لتوا عددمتالر الخطي نحداوالختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل اال 
 كما يلي: النتائج
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .918a .842 .829 .310 

a. Predictors: (Constant), X111, X18, X12, X14, X110, X16, X17, 

X19, X13, X15, X11 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 66.828 11 6.075 63.204 .000a 

Residual 12.496 130 .096   

Total 79.324 141    

a. Predictors: (Constant), X111, X18, X12, X14, X110, X16, X17, X19, X13, X15, X11 

b. Dependent Variable: y1     

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.779- .243  -3.211- .002 

X1 .415 .052 .404 7.974 .000 

X2 .229 .052 .206 4.381 .000 

X3 .043 .052 .042 .825 .411 

X4 .003 .045 .003 .074 .941 

X5 -.016- .036 -.022- -.437- .663 

X6 .078 .038 .098 2.020 .045 

X7 .347 .051 .333 6.801 .000 

X8 .007 .031 .011 .239 .811 

X9 -.039- .027 -.068- -1.438- .153 

X10 .035 .045 .040 .771 .442 

X11 .112 .039 .129 2.895 .004 

a. Dependent Variable: y1     

مـما ـيدل على أن  (84.2%) (R square)ـبار بلـغت قيـمة مـعاـمل التـحدـيد ج االختـتائومن ن ▪
في المتغير التابع يمكن تفســــيره أو يؤثر فيه مجموعة المتغيرات المســــتقلة  يالتغير الكل

 . (%84.2)السابقة الذكر بنسبة 
ع في  قأي أنه ت  %،  5، أي أقل من المستوى المطلوب    0.000تعادل    Fقيمة معنوية   ▪

ض ، مما يؤكد رفض فرض العدم القائل بأنه ليس هناك عالقة بين التابع قة الرفمنط
 . %95ومجموعة المتغيرات سابقة الذكر وذلك بدرجة ثقة 
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المحسوبة الخاصة بالمتغيرات المستقلة وكذلك األرقام الدالة    tوقيمة    Betaبالرجوع إلى قيمة  
احتمالية    على    ا  ، وذات تأثيرإحصائي  ويةت معنامتغير   (  5  )يتضح أن هناك    tعلى معنوية  

 وهي:  وجود الغش واالحتيال على شركات التأمين
 المتغير  الرمز 
X1 للعميل.دة عدد المطالبات السابقة زيا 

X2 وجود فواتير إصالح وهمية وفواتير إصالح مبالغ فيها . 
X6  الفترة المنقضية ما بين تاريخ إصدار الوثيقة وتاريخ

 لحادثا حدوث
X7 مستمر في شركات التأمين المومن لديها تغيير. 
X11 وجود تشخيصات متضاربة من مقدمي الخدمات الصحية 

 

 الترتيب اآلتي للمتغيرات التي لها تأثير معنوي بمعادلة االنحدار .  جأظهرت النتائ (Stepwise)وباستخدام نظام 
Variables Entered/ Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X1 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-
F-to-enter <= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

2 
X7 . 

3 X2 . 

4 X11 . 

5 X6 .  

a. Dependent Variable: y1  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .815a .664 .662 .436 

2 .883b .781 .777 .354 

3 .898c .806 .801 .334 

4 .908d .825 .819 .319 

5 .912e .832 .826 .313 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

5 (Constant) -.704- .212  -3.316- .001 

X1 .419 .052 .407 8.041 .000 

X7 .368 .049 .353 7.465 .000 

X2 .236 .051 .213 4.599 .000 

X11 .105 .034 .120 3.109 .002 

X6 .075 .031 .094 2.413 .017 

a. Dependent Variable: y1     

 

 
 :الثانياختبار الفرض  

 الغش واالحتيال على شركات التأمين . حجمتية على اآل راتتغيللم   ييوجد تأثير معنو
 .  ( X1) مبالغة ورش وتوكيالت اإلصالح في تكاليف اإلصالح وذلك في حالة وجود وثيقة تأمين •

 ( . X2المطلوب )سياسات التسعير و المبالغة في إعطاء خصومات على القسط  •

 ( . X3) تعمد احداث الخطر •

 (. X4) خطار دون الفحص الدقيق لموضوع الخطربول األوق كتتابال االتساهل في خطوات  •

في تكاليف العالج والفحوصات المختلفة في حالة  عيادات( –مبالغة مقدم الخدمة الطبية )مستشفيات  •
 ( . X5) وجود تأمين 

 كو اهتمام العاملين بجهاز التسويق بإتمام التعاقد مع العمالء دون التركيز على نوعية الخطر وسل •
 (.X6)ءلعمالا

   ( .X7)التأمين نوع •

 .  ( ( X8 ادعاء اصابات إضافية ويزعم انها مرتبطة باإلصابة االولية أو المرض االساسي •

 
وكانت النتائج كما   المتعدد والتدريجيوالختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار الخطي 

 يلي:
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .922a .849 .840 .302 

a. Predictors: (Constant), X28, X22, X23, X24, X21, X26, X25, X27 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 68.625 8 8.578 93.791 .000a 

Residual 12.164 133 .091   

Total 80.789 141    

a. Predictors: (Constant), X28, X22, X23, X24, X21, X26, X25, X27  

b. Dependent Variable: y2     

 

 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.597- .204  -2.928- .004 

X21 .350 .044 .361 7.954 .000 

X22 .044 .031 .050 1.424 .157 

X23 .034 .032 .041 1.087 .279 

X24 .236 .039 .258 6.085 .000 

X25 .077 .039 .097 2.022 .043 

X26 .059 .030 .077 1.963 .050 

X27 .393 .050 .380 7.859 .000 

X28 .033 .036 .037 .915 .362 

a. Dependent Variable: y2     

مـما ـيدل على أن   (84.9%) (R square)ومن نـتائج االختـبار بلـغت قيـمة مـعاـمل التـحدـيد  ▪
في المتغير التابع يمكن تفســــيره أو يؤثر فيه مجموعة المتغيرات المســــتقلة  يالتغير الكل

 . (%84.9)السابقة الذكر بنسبة 
قع في  أي أنه ت  %،  5وب  ى المطلستو ن المأقل م  ، أي  0.000تعادل    Fقيمة معنوية   ▪

منطقة الرفض ، مما يؤكد رفض فرض العدم القائل بأنه ليس هناك عالقة بين التابع 
 . %95ومجموعة المتغيرات سابقة الذكر وذلك بدرجة ثقة 
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المحسوبة الخاصة بالمتغيرات المستقلة وكذلك األرقام الدالة    tوقيمة    Betaبالرجوع إلى قيمة  
الغش  على حجم    ات معنوية إحصائيا ، وذات تأثيرمتغير   (  5  )هناك  تضح أن  ي  tنوية  لى معع

 وهي  واالحتيال على شركات التأمين
 المتغير  الرمز 

X1 مبالغة ورش وتوكيالت اإلصالح في تكاليف اإلصالح وذلك في حالة وجود وثيقة تأمين . 

X4 لخطرموضوع اق لص الدقي الفح ن التساهل في خطوات االكتتاب وقبول األخطار دو . 
X5 في تكاليف العالج والفحوصات المختلفة    عيادات(  –غة مقدم الخدمة الطبية )مستشفيات  مبال

  في حالة وجود تأمين 
X6   اهتمام العاملين بجهاز التسويق بإتمام التعاقد مع العمالء دون التركيز على نوعية

 (X6)الخطر وسلوك العمالء
X7  التأميننوع . 

 

 االنحدار. ت النتائج الترتيب اآلتي للمتغيرات التي لها تأثير معنوي بمعادلة أظهر (Stepwise)ظام م ن باستخداو
 

Variables Entered/ Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X1 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-
F-to-enter <= .050, Probability-of-

F-to-remove >= .100). 

2 
X5 . 

3 X6 . 

4 X4 . 

5 X7 .  

a. Dependent Variable: y2  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .816a .666 .663 .439 

2 .888b .789 .786 .350 

3 .897c .806 .801 .332 

4 .914c .835 .832 .311 

5 .918d .843 .839 .304 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

4 (Constant) -.354- .173  -2.048- .042 

X1 .414 .049 .399 8.381 .000 

X5 .366 .043 .376 8.429 .000 

X6 .235 .041 .313 4.599 .000 

X4 .246 .038 .269 6.465 .000 

X7 .073 .028 .096 2.647 .009 

a. Dependent Variable: y2     

 
 

 :الثالثاختبار الفرض  
  شركات التأمين علىالحد من خطر الغش واالحتيال  اآلتية على إيجابي للمتغيراتيوجد تأثير 

 (X1) ا.صحته د منك والتأ المرور حوادث في  التدقيق •

 (X2) .متخصصة الكتشاف ومكافحة الغش واالحتيالشاء إدارة تراح إناق  •

 . (X3)التحكم فيهطرق نظام معلوماتي خاص باكتشاف االحتيال و  تصميم •

 (. X4)  االحتيال  اكتشاف  في  تساعد  قد  التي  المؤشرات  عن  والبحث   التحقق  على  المطالبات  موظفي  تدريب •

لألشخاص • السماح  والا  نشاط  رسة بمما  همل  المرخص  رغي  عدم   التأمين  شركات  مع  فقط  تعامللتأمين 
 ( .X5) .لها المرخص والوكاالت الوساطة وشركات

التأمينية  تصميم   • السجالت  لتوثيق  نظام  الشخصية،  وذلك  لحساب و المعلومات  وفقا   التأمين  معطيات 
 (.X6) .إلكتروني واحد لكل حامل وثيقة

قدمها    التي  البيانات   صحة  من  ة، والتحققالحيا  ىعل  التأمين  لدقيق فيا  الطبي  ضرورة تفعيل الفحص  •
    ( .X7) الطبي التأمين العميل في طلب

ضرورة االهتمام بمعاينة الشيء موضوع التأمين قبل إصدار الوثيقة والتأكد من كافة الجوانب المتعلقة  •
 . ( ( X8بقبول او رفض الخطر.  

 . ( ( X9 الغش في المستخدمة واألساليب لحوادثل تبيانا ةقاعد  نشاءإالداخلية و  الرقابة عمليات زيادة •

    X10 ))المطالباتسوية ت اتوإجراء مرحلة االصدارخبرة في ال ي ذو و اختيار الموظفين األمناء  •
بشركات التأمين   لمطالباتضرورة العمل على التحول الرقمي وااللكتروني في عمليات االصدار والتسعير وا •

 .  (( X11 في مصر

أن تساعد على ضبط المطالبات المتعلقة بتأمين السيارات من خالل نية  وااللكترو   الرقمية مة  ن لألنظيمكو  •
 .( ( X12 التأمينربط كافة األطراف إلكترونيا مثل دائرة المرور في الشرطة وشركات 
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  X13))التأمين  لألعما  المنظمة  الجهة  طريق  عن  المختصة  للسلطات  االحتيالية  المطالبات  قضايا  رفع  يجب •

 الصحة وهيئة الرقابة المالية  وزارة  من  تراخيصه  وشطب  االحتيال  تعّمد  الذي  دمةالخ   ء مقدمإلغارة  ضرو  •

(X14 )   

 ) المستشفيات.  بها  تلتزم  ضوابط  مجموعة  توجد  بالتالي  الصحية،  الخدمات  أسعار  لتنظيم  تصميم آلية •

X15)   
 . ( ( X16 حتيالاال التحا اكتشاف على ينأموالت االستقبال موظفي لمستشفيات بتدريبقيام ا •

 . ( ( X17 الذكاء االصطناعي لكشف االحتيال في مجال التأمين استخدام تكنولوجيا •
 . ( ( X18 الدفع وتحمل المريض جزء من تكاليف العالج الطبيب في تطبيق نسب تحمل إجبارية •

 .  (( X19 مل معهعاحتى يتم التتروني لإلبالغ عن االحتيال خصيص بريد إلكتضرورة  •

بتنفيذها    المختصة   والسلطات  والجهات  فيه   والمتورطين  الغش  مرتكبي   لردع  لمناسبةا  العقوبات  اقتراح •
(X20  ) 

   . ((X21.  تقديرالإحداث تغيير دوري بين الموظفين بإدارة التعويضات خاصة بين مهندسي وخبراء المعاينة و  •
 

وكانت النتائج كما   يجيوالتدر  عددالمتحدار الخطي ل االنليوالختبار هذا الفرض تم استخدام تح
 يلي:

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .923a .852 .825 .319 

. 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 69.813 22 3.173 31.258 .000a 

Residual 12.081 119 .102   

Total 81.894 141    
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.112- .281  -.400- .690 

X31 -.091- .041 -.092- -2.254- .026 

X32 .174 .056 .155 3.134 .002 

X33 .082 .047 .081 1.753 .082 

X34 -.063- .060 -.063- -1.041- .300 

X35 -.188- .053 -.188- -3.534- .001 

X36 .150 .053 .151 2.823 .006 

X37 .090 .042 .107 2.172 .032 

X38 .128 .046 .133 2.756 .007 

X39 .028 .049 .026 .578 .564 

X310 -.049- .063 -.046- -.781- .436 

X311 -.156- .048 -.170- -3.250- .001 

X312 .099 .048 .112 2.052 .042 

X313 .101 .058 .106 1.735 .085 

X314 .083 .056 .087 1.467 .145 

X315 .114 .064 .094 1.767 .080 

X316 .146 .053 .139 2.769 .007 

X317 .241 .048 .281 4.974 .000 

X318 .207 .055 .238 3.775 .000 

X319 .021 .042 .025 .489 .626 

X320 -.080- .054 -.089- -1.495- .138 

X321 .038 .053 .037 .725 .470 

X322 -.007- .034 -.009- -.211- .833 

a. Dependent Variable: y3     

أن   لىا ـيدل عمـم  (85.2%) (R square)دـيد ـحتومن نـتائج االختـبار بلـغت قيـمة مـعاـمل ال ▪
في المتغير التابع يمكن تفســــيره أو يؤثر فيه مجموعة المتغيرات المســــتقلة  يالتغير الكل

 . (%85.2)السابقة الذكر بنسبة 
قع في  أي أنه ت  %،  5، أي أقل من المستوى المطلوب    0.000تعادل    Fقيمة معنوية   ▪

التابع ن  القة بيك عئل بأنه ليس هناعدم القالامنطقة الرفض ، مما يؤكد رفض فرض  
 . %95ومجموعة المتغيرات سابقة الذكر وذلك بدرجة ثقة 

المحسوبة الخاصة بالمتغيرات المستقلة وكذلك األرقام الدالة    tوقيمة    Betaبالرجوع إلى قيمة  
  على   يبايجا   إحصائيا ، وذات تأثير  معنوي   متغير  (  11  )عددهناك  يتضح أن    tعلى معنوية  

 وهي: ى شركات التأمينلحتيال عاالالغش و  د من خطرالح
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 المتغير  الرمز 
X1 صحتها  والتأكد من المرور حوادث في  التدقيق 

X2 اقتراح إنشاء إدارة متخصصة الكتشاف ومكافحة الغش واالحتيال 
X5 تاشرك مع فقط التأمين والتعامل نشاط ارسةبمم لهم المرخص غير عدم السماح لألشخاص  

 لها لمرخصا وكاالتوال الوساطة وشركات التأمين
X6  معطيات التأمين وفقا  لحساب و المعلومات الشخصية، وذلك لتوثيق نظام السجالت التأمينية تصميم

 إلكتروني واحد لكل حامل وثيقة 
X7 التي البيانات صحة من لحياة، والتحققا على التأمين الطبي الدقيق في ضرورة تفعيل الفحص  

 طبيال  التأمين في طلب ها العميلمدق 
X8   ضرورة االهتمام بمعاينة الشيء موضوع التأمين قبل إصدار الوثيقة والتأكد من كافة الجوانب

 المتعلقة بقبول او رفض الخطر 
X11 بشركات  سعير والمطالباتضرورة العمل على التحول الرقمي وااللكتروني في عمليات االصدار والت

 التأمين في مصر
X12  أن تساعد على ضبط المطالبات المتعلقة بتأمين السيارات من نية و االلكتر و  ةلألنظمة الرقمي يمكنو

 التأمينخالل ربط كافة األطراف إلكترونيا مثل دائرة المرور في الشرطة وشركات 
X16 االحتيال حاالت اكتشاف على مينوالتأ االستقبال موظفي قيام المستشفيات بتدريب 
X17 االحتيال في مجال التأمين فاعي لكشصطنالذكاء اال وجيادام تكنولختاس 
X18 يقومون  مرة كل في العالج تكاليف من جزء المريض وتحمل الدفع في إجبارية تحمل نسب تطبيق 

 . الطبيب بزيارة فيها
 

  ي ب اآلتي للمتغيرات التي لها تأثير معنو ( أظهرت النتائج الترتيStepwiseوباستخدام نظام )
 النحدار. ابمعادلة 
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Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
X318 

 

X317 

. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

2 .  

3 X36 .  

4 X38 .  

5 X35 .  

6 X32 .  

7 X316 .  

8 X31 .  

9 X311 .  

10 X315 .  

11 X37 .  

a. Dependent Variable: y3  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .761a .579 .576 .496 

2 .820b .672 .667 .440 

3 .855c .731 .725 .399 

4 .876d .767 .760 .373 

5 .884e .781 .773 .363 

6 .890f .792 .782 .356 

7 .895g .801 .790 .349 

8 .899h .809 .797 .343 

9 .904i .817 .804 .337 

10 .908j .824 .810 .332 

11 .911k .830 .815 .327 

a. Predictors: (Constant), X318 
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Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
X318 

 

X317 

. 

Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

2 .  

3 X36 .  

4 X38 .  

5 X35 .  

6 X32 .  

7 X316 .  

8 X31 .  

9 X311 .  

10 X315 .  

11 X37 .  

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

11 (Constant) .046 .266  .173 .863 

X318 .252 .051 .290 4.939 .000 

X317 .301 .045 .351 6.637 .000 

X36 .168 .048 .170 3.479 .001 

X38 .131 .045 .137 2.895 .004 

X35 -.171- .047 -.171- -3.670- .000 

X32 .193 .049 .172 3.903 .000 

X316 .166 .052 .159 3.190 .002 

X31 -.107- .039 -.108- -2.735- .007 

X311 -.137- .045 -.149- -3.047- .003 

X315 .142 .060 .117 2.359 .020 

X37 .088 .041 .104 2.129 .035 

a. Dependent Variable: y3     

خطر الغش واالحتيال على شركات   ارانتش  من  المؤثرة في الحدة  ر الرئيسياو وللوصول إلى المح
وذلك   الغرض.يتم استخدام التحليل العاملي لتحقيق هذا    السابقة،من بين مجموعة العوامل  التأمين  

 .هذا الخطر إلدارة استراتيجيةللمساعدة في تصميم 

 



 2021  ابريل  – الثانيالعدد  –(  22المجلد ) –مجلة البحوث المالية والتجارية 

523 
 

 امليالتحليل الع
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .876 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2832.080 

df 231 

Sig. .000 

 
Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

x318 .874     

x36 .862     

x320 .856     

x32 .842     

x319 .823     

x321  .841    

x34  .813    

x35  .749    

x31  .737    

X8  .731    

x33   .871   

x312   .841   

x39   .799   

x317   .777   

x311   .659   

x316    .865  

x315    .835  

x314    .831  

X13    .634  

x37     .911 

x310     .907 

x322     .501 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Total Variance Explained 

Compone
nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % 

1 9.369 42.585 42.585 9.369 42.585 42.585 4.225 19.206 19.206 

2 3.118 14.173 56.757 3.118 14.173 56.757 3.796 17.256 36.463 

3 2.051 9.322 66.079 2.051 9.322 66.079 3.228 14.671 51.134 

4 1.624 7.380 73.459 1.624 7.380 73.459 3.217 14.621 65.754 

5 1.129 5.130 78.589 1.129 5.130 78.589 2.824 12.834 78.589 

6 .837 3.804 82.392       
7 .627 2.848 85.240       
8 .468 2.128 87.368       
9 .390 1.773 89.142       
10 .365 1.660 90.802       
11 .333 1.514 92.315       
12 .308 1.401 93.717       
13 .218 .991 94.707       
14 .207 .943 95.650       
15 .168 .766 96.416       
16 .147 .667 97.083       
17 .144 .653 97.736       
18 .126 .575 98.311       
19 .119 .541 98.852       

20 .097 .439 99.292       
21 .088 .399 99.691       
22 .068 .309 100.000       

وبنسبة تفسير   مجموعات رئيسية  خمستقسيم العوامل إلى  إلى ومن نتائج التحليل تم التوصل   
 كما يلي:  حليلنتائج الت  ء علىبنااستخراج هذه المجموعات  ويمكن جيدة. وهى نسبة  (78.6%)
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هذه المجموعة    مثل وت  (  X18,X20,X2,X19,X6,  اآلتية: )وتشمل المتغيرات    :لىاألو ة  عجمو الم
 للتأمين. االتحاد المصري بعوامل خاصة 

هذه المجموعة عوامل    مثلوت   (  ,X5,X1,X4,8XX21,  اآلتية: )وتشمل المتغيرات    :الثانيةالمجموعة  
 .توتقدير التعويضابمحور االكتتاب خاصة 

هذه المجموعة    مثل وت  (  3X  ,X17,X11,9X12,Xاآلتية: )المتغيرات  وتشمل    :ثةالثالالمجموعة  
 .بمحور االنظمة الرقمية والذكاء االصطناعيعوامل خاصة 

هذه المجموعة عوامل    مثلوت  (13X16,X15,X14,X)  اآلتية:وتشمل المتغيرات    :الرابعةوعة  المجم
 .المالية  بهيئة الرقابةخاصة 

 داخلية. العوامل  المجموعة ل ث موت (22X7,X10,X) :تمتغيرالال وتشم   :الخامسةوعة المجم
 المبحث الثالث 

 نمواجهة الخطر المعنوي في شركات التأميل تصميم إستراتيجية

المعنوي في       بد  مراحل  معظميوجد الخطر  التأمينية  من مرحلة االكتتاب وإصدار    ايةالعملية 
هذا الخطر من جانب المؤمن له بمفرده    يقع  قد و ت.  التعويضات وتقدير  مرحلة المطالبا  الوثيقة حتى

  في الخطر  هذا  لمواجهة  و   الشركة.و من خارج  أو بمساعدة عدة أطراف سواء من داخل الشركة أ
التأمين الباحث    المصري،  سوق  شركات قام  االحتيال على  لمواجهة أخطار  بتصميم إستراتيجية 

اإلحصبنتائ  باالستعانةذلك  و التأمين   التحليالت  السابائيج  من   وتتكون   ،قةة  اإلستراتيجية  هذه 
كما    طراف العملية التأمينية أكافة    المراحل وكذلك  مستوى كافة  علىاآلليات  و ور  المحامن    مجموعة

 يلي:

 .التعويضات بالشركة تتاب وتقدير كاال  أليات داخلية خاصة بسياسات األول:ر المحو 

 .اإلصالح( كيالت وورشتو  - اتشفي)المستدمي الخدمة آليات خاصة بمق الثاني:المحور 

 للتأمين.باالتحاد المصري  آليات خاصة الثالث:المحور 

 االحتيال في التأمين  عن في الكشف االصطناعيالذكاء  استخدام تقنيات :رابعالالمحور 

 التعويضات بالشركة االكتتاب وتقدير  خاصة بسياسات ت داخلية يا آل األول:المحور 

 واالحتيال. ومكافحة الغش   ة الكتشافة متخصصدار اقتراح إنشاء إ أوال :
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ا   أوإلباحث  يقترح  إدارة  الغش   نشاء  ومكافحة  الكتشاف  تأمين  شركة  بكل  متخصصة  وحدة 
 ة المالية وتكون مهامها:   ابتبعية هذه اإلدارة للهيئة العامة للرق واالحتيال وتكون 

 .صحتها والتأكد من المرور  حوادث في التدقيق  •
 .التحكم فيهطرق اف االحتيال و اص باكتشوماتي خمعلنظام   تصميم •
المختصة  التعاو • الجهات  مع  االصالح    المروركن  وورش  كالتوكيالت  الخدمات  ومقدمي 

 . مساعدة في كشف االحتيالال فيوالمستشفيات  
  في   تساعد  قد التي  الحمراء  المؤشرات  عن  والبحث  التحقق  على  طالباتلما  موظفي  تدريب •

 . يضالتعو  مةقي سديد ت لقب االحتيال اكتشاف
وذلك بإجراء   واالحتيال،  حدوث الغشلمنع أو تقليل    ى التأمين األخر شركات    مع  التعاون  •

 . والتعويضالتدقيق والتحقيق وقت إصدار الوثائق 
 واالفتراضات،ودراسة االحتماالت   االحتيال، والكشف عن    ري إيجاد الوسائل الخاصة بالتح  •

 ت.الشركان ومات بيمعلوتبادل ال الصارمة، والمراقبة
 آلية   إيجاد  أو  المعلومات  تبادل  خالل  من  التأمين  شركات  على  احتياله  يثبت  من  تسجيل •

ثبت  ن  قائمة السوداء لكل موعمل  .  له   المؤمن  تلتعويضا  سجال    لتقدم  التأمين  شركات  لربط
الغش   بالتعاون   واالحتيال،عليه  الشركات    والتنسيق  وذلك  بذلك  خرى،األمع  ، وإخطارها 

 الردع.ن موعا  ون ذلك نبذلك يكو 
 معه. حتى يتم التعامل لإلبالغ عن االحتيال  خصيص بريد إلكترونيت •
 رعاأس  على و   المجتمع  في   وأثره  االحتيال  ورةبخط  الوعي   لنشر  التأمين  شركات  بين  التعاون   ـ •

 .مينالتأ
 ف تشااك  على  تساعد  التي  هاالشتبا  مؤشرات  مساعدة إدارة التعويضات في تحديد بعض  •

 التعويضات. مسؤولي  قبل  من المطالبة مراجعة عند يالاالحت
  مال ألع  المنظمة  الجهة  طريق   عن  المختصة   للسلطات  االحتيالية  المطالبات  قضايا  رفع   يجب •

 . التأمين

تباشر الحادث عن أي تالعب في وصف الحادث، أو تبديل  ي إبالغ الجهة المختصة الت •
 .سيلة فيها احتيالالسائق أو أي و 
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 والمطالباتب والتسعير  االكتتا احلمر بالشركة في   خاصة خلية دا ياتا  : آلانيث

عن األخطار غير المتوقعة  الهدف من شراء وثيقة التأمين هو تخفيض الخسارة الناتجة    يعتبر   
التع  الممتلكات وذلكشخاص أو  اال  قد تصيب  التي أما  الوثيقة.  المبينة في  الشروط  ويض وفق 

حدوث عن  فاأل  المستحق  أنخطار  ال  يجب  المبدأ  إلى  ومستندا   صحيحا   األخالقي  يكون  تأميني 
  حتيال بالضرورة واالالغش    مكافحة  جهود  تستهدف   أن  يجبلذلك    ."المعروف بـ"مبدأ حسن النية

  وآليات مكافحة جهود    حيث تبدأ   التعويضات.وتقدير    وفحص المطالباتر  والتسعي أنشطة االكتتاب  
ر الغش واالحتيال وتتمثل آليات مواجهة خط   المطالبات.ع  حتى دفلتأمين  ا  بمن طلبداية    الحتيالا

  يلي:فيما  وتقدير التعويضات في مراحل االكتتاب والتسعير

  صحة   من  الحياة، والتحقق  علي  ينالتأم  في  والدقيقالطبي المتعمق    الفحص  ضرورة تفعيل •
 الطبي.  تأمينال في طلبقدمها العميل   التي البيانات

والتأكد من كافة الجوانب  ثيقة ة الشيء موضوع التأمين قبل إصدار الو معاين هتمام باالضرورة   •
 المتعلقة بقبول او رفض الخطر او قبوله بشروط إضافية. 

وشركاتن  التأمي  شركات  مع  المعلومات   وتبادل  كزيةالمر  • التأمين  األخرى   مع  وكذلك  إعادة 
 الكبيرة. بالمخاطر يتعلق فيما السلطات

  واألساليب   الحيل   أجل   من  للحوادث  بيانات   قاعدة  إنشاء و   داخليةال  بةالرقا  تلياعم  زيادة  •
 قائمة.ال الغش في  المستخدمة

الكتتاب  ا  التأمين خاصة في مراحل  موظفي  وتدريب  يةالتوع في    والخبراء   المهنيين  مساهمة  •
 المطالبات.والتسعير وفحص 

 ي حال حدوث المطالبات.وية فاء التسإجر و   مرحلة االصدارفي    يار الموظفين األمناء األكفاءاخت •
 لتحويلقيادة  خاصة إذا كان ال يحمل رخصة    ع السائق المتسبب في الحادثعدم التواطؤ م •

 قيادة.رخصة ص الذي يحمل إلى الشخ المسؤولية
 .را  عند اكتشاف أو االشتباه بفعل احتيالي من أي طرففو إبالغ الشركة  •
  ات االشتباه في حاالت الغش واالحتيال مؤشر   لبحث عن وا  لمطالبات على التحققتدريب موظفي ا •

مرحلة المطالبات وتقدير التعويضات من أكثر المراحل    تعتبرحيث    قبل تسديد قيمة التعويض
  .شركات التأمين ىعل واالحتيالالتي تزداد فيها حاالت الغش 

  ة أمينيت  مصلحة  ودفوج .  التأمين  عقد  في  ساسي أ  قانوني  كشرط  التأمينية  المصلحة  مبدأ  اعمال •
للشيء   والمعنوي   المادي  النفع  بقاء  على  منه  حرصا    الخطر،  احداث  تعمده  يمنع  له  للمؤمن

 التأمين. موضوع 
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 إلى  أوراقه  وإحالة  تعويض،المبالغ    كافة ل  بالفواتيرلوثيقة  ا  صاحب  لوتحمي  التأمين،  إلغاء •
 . الالزمة اإلجراءات التخاذ الرسمية الجهات

ال • على  العمل  الرقمتحوضرورة  واال ل  والتسعير ي  االصدار  عمليات  في   والمطالبات  لكتروني 
في   التأمين  الرقمية و   مصر،بشركات  لألنظمة  على    وااللكترونية  يمكن  تساعد  ضبط  أن 

من خالل ربط كافة األطراف إلكترونيا مثل دائرة المرور ت  المطالبات المتعلقة بتأمين السيارا
وشر  الشرطة  يم  التأمين،كات  في  بـاالستعا  كنكما  مثل  نة  تعمل  التي  المعلومات"  "تقنيات 

  تعتبر سيارة بدقة و وبكل  صندوق األسود في السيارة وتسمح بتقييم الخطر الخاص بكل سائق  ال
وقد طبقت بعض    التتبع.ن السيارات نظرا إلى دقة آلة  ميتأفي  واالحتيال    داة قوية لمراقبة الغشأ

  من أجل محاربة عقود   اإللكترونيلتحول  بي االعر   لم لعاعرف احيث    االتجاه.   الدول العربية هذا
 ووطنية. ترونية الكالتأمين المزورة من خالل قاعدة معطيات 

معطيات  و ،  للعمالء  ةيوثق المعلومات الشخصي  إلكترونية.  بياناتقاعدة  محاولة العمل على   •
ت  ي عمليافب  ثيقة. وسيساعد الحساالتأمين وفقا  لحساب تأميني إلكتروني واحد لكل حامل و 

 واالحتيال. والحد من الغش  الوثائق،تسعير وتجديد ال

 االصالح  الطبية ووكالء وورش آليات خاصة بمقدمي الخدمة  الثاني:المحور 

 المالية. وهيئة الرقابة    الصحة  وزارة  من  تراخيصه   شطب و   االحتيال  تعّمد  الذي  الخدمة   إلغاء مقدم •

 . االحتيال ياتعمل في اون المتع الصحي الممارس رخصة والغاء ايقاف  •

  في   يثبت  لمن   رادعة  عقوبات  وكذلك  التأمين  وشركة  الخدمة  مقدم  نبي  المتبادلة  توافر الثقة •
  والطبيب   حقه  من  يسل  شيئا  يطلب  الذي  له  المؤمن  مع  ن األطباءتعاو  عدمو االحتيال    حقه
 . ذلك يعلم

 . العامة ةالنياب إلى فيها المشتبه حاالتال بعض وتحويل تفرضها، التي العقوباتتفعيل  •

  . المستشفيات  بها  تلتزم  ضوابط  مجموعة  مع وجود  الصحية،  دماتالخ  أسعار  لتنظيم  تصميم آلية •
 

  بشكل   مواجهته  لىع  تعمل  أن  حتى  أو  لالحتيال  حدا    تضع  أن  التأمين  شركاتيجب على    •
  مين ألتا  طأقسا  زيادة  إلى  تؤدي  وهي.  جدا  كبيره  االعمال  هذه  بسبب  المتكبدة  فالتكلفة.  جذري 

 .المستهلك توقعات مع  يتفق ال كلبش
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  السلطات   مع  التعاون   حيث  من  كذلك  واالحتيال.الغش    لمكافحة  الموارد  من  ص المزيدتخصي •
 .الخاصة الكيانات مع أو

بتدر  • المستشفيات    ودراسة   االحتيال  حاالت  اكتشاف  على  والتأمين   االستقبال   موظفي  يبقيام 
 .المجال هذافي    تراكمية خبرة تكوين في منها ةفادلالست اكتشافها تم يالت الحاالت

  التنبؤية   بالتحليالت  يسمي  وما  المشبوهة،  السلوكيات  عن  الجديدة للكشف  وضع التكنولوجيا •
  أنظمة   إنشاء  بفضل  والكشف  الوقاية  جراءاتإ  تطويرو   .محدده  بيانات  قواعد  إلى  يستند

 . المعلومات تكنولوجيا

  من   والتحقق  المرضى  ملفات  لكشف  المستشفى  ىإل  يتبع  ال  الصحي  التأمين  ب فيطبي  انتداب •
  بعد   ثم  التأمين،  قبل  مرضه   حقيقة   المستفيد  إخفاء  حالة  وفي  العالج   ونوع  المرض  طبيعة

 التصريح   بمقارنة  اكتشافها،  يتم  التي  االحتيال  ت االح  أسهل  من  تعد  وهذه  الوثيقة  على  حصوله
 .مينالتأ قبل الصحية لتهحا عن المريض يقدمه الذي

  بتحديد   تقوم  التي  ،الصيدلية  الفوائد  إدارة  لخدمة  فةباإلضا  اإللكترونية،   وابة المطالباتب   تطبيق •
 .حالة لكل خاص رمز

  وحل المشاكل   الطبية،  المطالبات  بةقار   وأنظمة   األدوية   لرقابة   نولوجية حديثةتكوضع أدوات   •
 للمحاكم. جوءالل دون  والمستشفيات التأمين شركات بين

 الرعاية   على  بالحصول  المتعلقة  التكاليف  قيمة  وخفض  األولية  الصحية  يةالرعا  منظاتطبيق   •
 . لهم الخدمات متقدي في اإلفراط خطر من أنفسهم المرضى  وحماية. المختصة

  وشركات  الصحية  الرعاية  خدمات  توريد شركات  بين   ما العقود  غةياقانونية« لص  وجود »هيئة  •
 .التأمين

 لية وهيئة الرقابة الما د المصري للتأمينحاة باالتخاصآليات  : ثالثالمحور ال  
 ف الغشكش  على  منسوبيها  وتدريب  االحتيال  لمكافحة  مختصة  إدارة  بوجود  التأمين  شركات  إلزام •

  المالية بااللتزام هيئة الرقابة    أمام  مسئولة  ولتكون   ،هاالأعم  ومحافظ  المختلفة  أنشطتها  في
 بالشركة. لاالحتياو  شالغ حاالت وتقليل  نعم  سياسات ومتابعة
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تروني لربط معلومات عمالء شركات التأمين في حساب واحد العمل على استحداث نظام الك •
 الغش   حاالت  رسام  تتبع  من  الشركات  تتمكن  حتى  بيانات   دةقاع  إنشاء  ضرورةو   لكل عميل، مع

 .فيها المشكوك أو المعروفة

  والمعايير   واإلجراءات   لائالوسو   ،مينالتأ  شركات  في  حتيالاال  لمكافحة  لوائح تنظيمية  إصدار •
 والمطالبات  االحتيال  كشف  وإجراءات  االحتيال،  من  للحد  تطبيقها  التأمين  شركات  على  يجب  التي

 التأمين. أنواع الفختبا تختلف الوسائل وهذه  منها، والحد ليةاالحتيا

  يقومون   مرة  كل  فيكاليف العالج  من ت  المريض جزءوتحمل    الدفع  في  المشاركة  مبدأتطبيق    •
 الطبيب. بزيارة يهاف

عن طريق    للتأمين،   المصري   واالتحاد  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة   بين   الدائم  والتنسيق   التعاون  •
 التأمين. قطاع في التيحواال  الغش صور لمناقشة متخصصة ورش عملتنظيم 

التعديالتاقتراح   •   وابط ض  لوتفعي  تطوير  على  اعديس  بما  وتطويرها  التشريعات  على  بعض 
 المتكررة. السلبية ةالظاهر  تلك وتقليل قمع وسياسات راءاتجوا

  تتعرض التي االحتيالو  الغش بحاالت خاص  سجل بإمساك التأمين لشركات ملزما   نصا   إضافة •
 التأمين  وسطاء  أو  عليهم  المؤمن  مع  سواء   وتعاملها  أنشطتها  ممارسة  لخال   من  الشركات  لها
  –   توكيالتال   –  الخدمة  مقدمي  مثل)  أخرى   أطراف  ةيأ  أو  ارضر اال  وتقدير  المعاينة  خبراء  أو

 الحاالت. هذه عن الرقابية للجهات إجبارية تقارير تقديم مع( الخ 00000 المعارض

  والتحايل الغش وحاالت قضايا لمواجهة  التامين ةصناع في والعاملين المهتمين توعية •

  االحتيال عليه يثبت منو   منية،األ جهاتلل وتحويلها  جنائية الةكح  االحتيال عملية مع  التعامل •
 . نظامية عقوبات من يصدر ما إلى باإلضافة دفعها تم التي المبالغ إعادة يتحمل

  .ليااالحت عملية مارس الذي له المؤمن  بطاقة والغاء ايقاف •

ك بعض فهنا  ،التأمين  نشاط  بممارسة  لهم  مرخصال  غير  والجهات  السماح لألشخاصعدم   •
 على   ومنهم  المرخصة،  رغي  الجهات  من  عدد  قبل   من  ُتمارس   التي  نظاميةال  غير  الممارسات

 أنماطا    يمارسون   الذين  السيارات،  بيع  معارض  وبعض  الخدمات  مكاتب  بعض  المثال  سبيل
 السيارات.  تأمين وخاصة للعمالء  التأمين وثائق إصدار عند ال تيواالح النصب من عديدة
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توعية • على    والوكاالت   الوساطة  وشركات  التأمين  شركات   عم  طفق  لتعاملل  العمالء   العمل 
 المالية.هيئة الرقابة  موقع على والمنشورة لها لمرخصا

 ل االحتيا الغش عن  في الكشف االصطناعيالذكاء  استخدام تقنيات :رابع الالمحور 
تطبيقات       األدوات    االصطناعيالذكاء  تعتبر  الحديثةمن  يمكن  عا  التكنولوجية  والتي  لميا  

حيث ارتفع    التأمين.  على شركاتيال  ها في مواجهة وكشف العديد من حاالت االحتفادة منستاال
  .براني حتى بين المواطنين العاديينمن األمن السي نحو المزيدالطلب في الفترة األخيرة 

  العالمية في ين حيث تعمل شركات التأماألمن في قطاع التأمين، إلى تحقيق هذه الحاجة ادت وز   
االحتيال ظاهرة    وذلك لمواجهة  طناعياالص  وتطبيقات الذكاء  إدخال برامجمحاولة  ب  لحاليا  تالوق

 .الغش في المطالبات إلى قطاع التأمين وكشف

 ال في مجال التأمين تيلكشف االح ات الذكاء االصطناعي الممكنة بيقتط

االح    اكتشاف  برمجيات  الكبرى  التأمين  شركات  الذتستخدم  على  القائم  اعي،  ناالصط  كاءتيال 
كيف يمكن كشف حاالت وتحديد   والمعلومات المتعلقة بتنفيذهاوخياراتها من المبرمجين، والحلول،  

التأمين في  يمكن  الغش  التنبؤاستخدام    وكيف  االح  في   تحليالت  التأمينتياكتشاف  في   .  ال 
  ن التأميال  ف عن االحتيال في مجللكش  يمكن تطبيقها  التي  تطبيقات الذكاء االصطناعي  وتوجد

كشف عن  لم لض شركات التأمين الكبرى في العالمها بعالتي تستخد  والبرامج  باستخدام األساليب
عدة  الحتيال في  ا  وقد تم تطبيق عدة نماذج للكشف عن  طناعياالحتيال المستندة إلى الذكاء االص

 شركات التامين منها :

  حيث   عن االحتيال.  للكشف  اعيمجيات الذكاء االصطنبر   رى شركة تأمين أمريكية كب  اعتمدت •
تفهم السياق المحيط  وتملية الكشف عن االحتيال الخاصة بمطالباتهم عم مامتإأرادت الشركة 

هذه العملية  ل بائعهم المفضل  ك Shift Technology اختاروا تقنية شركةو  باالحتيال المكتشف.
درة قا  صبحتوا"Shift Technology" .من  FORCE تستخدم حلول برامج  شركة  أول  وأصبحت

ل التركيز على المطالبات األكثر إثارة للشبهات مع  على تحسين تحقيقاتها الخاصة من خال 
تحليالت  لتطبيق    هواستنتاج أن البرنامج    يمكنو ،  االحتيال  لتحليل  سلفا مسارات تحليلية محددة  

 .تنبؤال
  تمام إى  م علدتهبرامج التأمين لمساعل  تنبؤيهتحليالت   SAS Enterprise Miner شركةتقدم   •

أن يساعد شركات التأمين الصحي على اكتشاف المطالبات  يمكن  و ،  عملية الكشف عن االحتيال
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مهمة   معلومات  وتحديد  خطراالحتيالية  الجد  لتحديد  المطالبات  في  ويستخدم    .ةيداالحتيال 
إلنشاء العميلة  المؤسسة  بيانات  أن  يمكن  مطالبات البرنامج  الغش  ي  نموذج  حاالت  ظهر 

 في المطالبات السابقة. البيانات نقاطنادا إلى المتغيرات بين است ملةمحتال

التأمين هو أن شركات التأمين   قد يكون أحد األسباب الكبيرة لقبول الذكاء االصطناعي فيو    
موغرافية  يا كميات هائلة من البيانات على مدى العقد الماضي. وهذا يشمل البيانات الدييخجمعت تار 

مدفوعات المطالبات التاريخية ، وبيانات   وبيانات السيارات ، وبيانات متلكات،الم ناتبياللعمالء، و 
بيقات  تطتعتبر البيانات أساسية لو .  واألقساط     التسعير  الطلب السابقة، وبيانات  مخاطر مقدم  

صطناعي طريقه في  الذكاء االصطناعي، وعلى هذا النحو، ليس من المستغرب أن يجد الذكاء اال
 .التأمين لى شركاتاعدة في كشف حاالت الغش واالحتيال عللمس ارنتشاال 

 في التأمين  االحتيالكيف يمكن كشف حاالت 

ت التنبؤية األقل شيوع ا يالكشف االنحراف عن نهج التحلالقائم على    لف اكتشاف االحتيال يخت   
الك نهج  ويشبه  االصطناعي.  للذكاء  االحتيال  حلول  تطبيفي  االنحراف  عن   لذكاء ا  قاتشف 

نماذج   أن  حيث  من  األخرى  البيانات  االصطناعي  تدفق  على  مدربة  بهم  الخاصة  اآللي  التعلم 
 العادية، طالبة  لم اآللي بوضع خط أساس لما قد تبدو عليه اوهذا يسمح لنماذج التعلم    .المسماة

  أو   ندما ينحرف حدث معينعوعلى ذلك ف  .وبالتالي شعور عام بكيفية التعرف على أي انحراف
. ويجوز  المسؤولفإن البرنامج سوف يخطر الشخص    عن النمط العادي المعمول به اآلن،  مطالبة

ا اإلخطار أو هذن خبيرا في المطالبات أو عالم بيانات،  أن يقبل هذا المراقب، الذي عادة ما يكو
هو   ييالكان ادعاء معين احت  يرفضه. وهذا يشير إلى أن استنتاج نموذج التعلم اآللي حول ما إذا 

 .اب أو خطأصو 

موذج التعلم اآللي ليفهم أن استنتاجه كان صحيحا ويسمح بانحراف مماثل  وهذا يزيد من تدريب ن   
ير المطالبات أو عالم البيانات  خب كان غير صحيح وفي الوقت نفسه، سيتمكن    في المستقبل إذا

 .سينهحم تما هو احتيال أو عد من استخدام استنتاجات نموذج التعلم اآللي بشأن

نحراف في الكشف عن االحتيال في التأمين خارج عملية  ويمكن أيضا  استخدام الكشف عن اال   
بوه للمستخدمين  مشين الكشف عن االنحراف لتحديد السلوك الالمطالبات. قد تستخدم شركة التأم

هذا بين  الجمع  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  التأمين.  شركة  شبكة  البرمجيات  على  من    مع   النوع 
 .حدت ذكاء اصطناعي أخرى في إطار حل واتطبيقا
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 التأمين  كشف االحتيال في بؤتحليالت التنكيف تتيح 

ل في التأمين كأساس للتحليالت التنبؤية  دام نماذج التعلم اآللي للكشف عن االحتيايمكن استخ   
الوصفية التحليالت  الت  .وبرامج  برمجيات  المتصلوتمضي  بالتنبؤات  الوصفية  بحليل  ل ليالتحاة 

يتخذها عند  التنبؤية خطوة أخرى إلى األمام وتزود المستخدم بتوصيات بشأن أفضل خطوة تالية  
وصيات تتطلب نفس البيانات ومتطلبات حتيال. ومع ذلك، فإن كل واحدة من هذه التاكتشاف اال

 .التدريب لتنفيذها وتطويرها على النحو السليم

لى التحليالت التنبؤية بشكل مختلف عن البرامج إ  ستندةالمتعمل برامج الكشف عن االحتيال  و   
ن شركة التأمين )العميل( إلى وصف  تاج خبراء المطالبات مالقائمة على اكتشاف االنحراف. سيح

علم وبهذه الطريقة، فإن نموذج الت  .يرة من المطالبات بأنها احتيالية ومشروعة على التواليكمية كب
 .اليب االحتيال الموجودة في المطالبات االحتيالية المسماةسفقا ألل و اآللي يميز أساليب االحتيا

لذكاء ية بتطوير منصات برمجية يمكنها استخدام االتأمين والرعاية الصحتقوم بعض شركات و     
ول  قد يتضمن ذلك توصيات حو االصطناعي القتراح عادات وسلوكيات صحية وقائية للمرضى.  

تساعد بدورها على تقليل التكاليف من مشاكل الرعاية الصحية ن  مكن أي يالت  الوقائيةاالستراتيجيات  
ون برنامج يشير الباحثون أنهم يطور و   .ات غير الصحيةها والتي تسببها العادالتي يمكن الوقاية من 

 .التعلم اآللي لتحليل مطالبات التأمين الصحي للتنبؤ بحاالت االحتيال
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 نتائج والتوصياتال

 النتائج: أوال : 

  حث من خالل هذه الدراسة للعديد من النتائج أهمها:لباا صلتو 

مين الطبي لشركة مصر للتأمين وللسوق  التأ  فرع  فيخسائر  ال  يوجد فرق معنوي بين معدل   -1
عن متوسط    مينمصر للتأبشركة    لهذا الفرع  معدل الخسائر  في متوسطحيث توجد زيادة    .ككل

 ككل. لسوق الخسائر ل معدل

غيرات اآلتية على احتمالية وجود الغش واالحتيال على شركات للمت   نوي يوجد تأثير مع -2
  .التأمين

 للعميل. ة  د المطالبات السابقزيادة عد •

   لديها. المومن    تغيير مستمر في شركات التأمين •
 التعويض. وجود فواتير إصالح وهمية وفواتير إصالح مبالغ فيها في ملف  •

   الحادث. اريخ حدوث ثيقة وت و الالفترة المنقضية ما بين تاريخ إصدار   •

 وجود تشخيصات متضاربة من مقدمي الخدمات الصحية.  •

 التأمين.شركات  غيرات اآلتية على حجم الغش واالحتيال علىر معنوي   للمتيوجد تأثي -3
 تأمين. وثيقة مبالغة ورش وتوكيالت اإلصالح في تكاليف اإلصالح وذلك في حالة وجود  •
 طار دون الفحص الدقيق لموضوع الخطر. ول األخوقبب  تاالتساهل في خطوات االكت  •

 تأمين. ات المختلفة في حالة وجود الج والفحوصمبالغة مقدم الخدمة الطبية في تكاليف الع  •

دون التركيز على نوعية الخطر وسلوك    بجذب العميل للتعاقدم العاملين بجهاز التسويق اهتما •
 عمالء. ال

    التأمين.نوع   •

تية على الحد من خطر الغش واالحتيال على شركات اآل راتتغيإيجابي للميوجد تأثير  -4
 التأمين.

   صحتها.  تأكد منوال  رورالم حوادث  في  التدقيق  •

   . صة الكتشاف ومكافحة الغش واالحتيالاقتراح إنشاء إدارة متخص  •

  شركات مع فقط التأمين والتعامل  اطنش  بممارسة لهم  المرخص  غير عدم السماح لألشخاص  •
   لها.  المرخص والوكاالت لوساطةا  توشركا نمي التأ
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معطيات التأمين وفقا   و ة، الشخصيالمعلومات  وذلك لتوثيق نظام السجالت التأمينية تصميم  •
 . .واحد لكل حامل وثيقة لحساب إلكتروني

  قدمها العميل في طلب لتي ا  البيانات  صحة من  ، والتحقق الطبي الدقيق ضرورة تفعيل الفحص •
      .  الطبي  التأمين

بمعاينة الشيء موضوع التأمين قبل إصدار الوثيقة والتأكد من كافة الجوانب    الهتمامة اضرور  •
 بقبول او رفض الخطر.  تعلقة  الم

  لتحول الرقمي وااللكتروني في عمليات االصدار والتسعير والمطالباتضرورة العمل على ا •
 . مصر  بشركات التأمين في 

لمطالبات المتعلقة بتأمين السيارات  ضبط ا  ي ة فللمساعدة  نيوااللكترو  لألنظمة الرقمية تطبيق  •
 . التأمين المرور في الشرطة وشركات  ائرة  من خالل ربط كافة األطراف إلكترونيا مثل د

 . االحتيال حاالت  اكتشاف على  والتأمين  االستقبال   موظفي لمستشفيات بتدريب قيام ا •

 . ين تأم ي مجال الف الذكاء االصطناعي لكشف االحتيال  ولوجيااستخدام تكن  •
  مرة كل الدفع وتحمل المريض جزء من تكاليف العالج في  في يق نسب تحمل إجباريةتطب •

 . الطبيب  بزيارة  فيها  قومون ي

م الخطر المعنوي ونوع التأمين؛ حيث يوجد الخطر المعنوي بصورة أكبر  توجد عالقة بين حج  -5
 .األخرى  مينفروع التأب تأمين السيارات بالمقارنةن الطبي و تأميفي كال من فرع ال

لغش من ا  والحد  التسعير وتجديد الوثائق،عمليات    في  إنشاء قاعدة بيانات للعمالءيساعد   -6
 .شكوك فيهامسار حاالت الغش الم تتبعو واالحتيال  

بشركات التأمين   يساهم التحول الرقمي وااللكتروني في عمليات االصدار والتسعير والمطالبات -7
    .غش واالحتيالاالت الن حوالحد م تباضبط المطال في مصر، في
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 التوصيات  ثانيا :

ين الكتشاف ومكافحة الغش واالحتيال  تأم   وحدة متخصصة بكل شركة  نشاء إدارة أوضرورة إ -1
 . الماليةتبعية هذه اإلدارة للهيئة العامة للرقابة  وتكون 

ب  حساين في  أمالكتروني لربط معلومات عمالء شركات التضرورة العمل على استحداث نظام    -2
 حاالت  مسار  تتبع  من  الشركات  تتمكن  حتى  بيانات  قاعدة  إنشاء  ضرورةو   لكل عميل، معواحد  

والحد   التسعير وتجديد الوثائق،عمليات  في    ويساعد ذلك  .فيها  المشكوك  أو  لمعروفةا   غشال
 . عروفة أو المشكوك فيهامسار حاالت الغش الم  تتبعو من الغش واالحتيال 

نظام السجالت التأمينية  العمل على تصميم  عن طريق    للعمالءات  ة بيانعدإنشاء قاضرورة   -3
 امل وثيقة.  وفقا  لحساب تأميني إلكتروني واحد لكل ح  ونيةوهي قاعدة معطيات تأمينية إلكتر 

 .الحوادثو المطالبات  من هسجل تجديد الوثيقة للعميل الذي يخلو خصومات عندمنح  -4

الرقمي -5 التحول  على  العمل  عمليني  االلكترو و   ضرورة  والمطالباتفي  والتسعير  االصدار   ات 
في   التأمين  الرقمية و   مصر،بشركات  لألنظمة  أنال وا  يمكن  ضبط    لكترونية  على  تساعد 

 . تعلقة بتأمين السياراتالمطالبات الم

اإلطار التنفيذي لمكافحة   وضعو لمكافحة االحتيال في شركات التأمين،    تنظيمية  ئحةال وضع   -6
إلجراءات والمعايير التي يجب على شركات التأمين تطبيقها  سائل واالو تحديد  و   ،يالغش التأمين

 .للحد من االحتيال

بة المالية واالتحاد المصري للتأمين، عن طريق  والتنسيق الدائم بين الهيئة العامة للرقان  التعاو -7
ل  ال ش واالحتيال في قطاع التأمين وذلك من ختنظيم ورش عمل متخصصة لمناقشة صور الغ

واالحتيال والحاالت التي كشفت عنها األجهزة الرقابية بهدف الوقوف    ور الغشض صعرض بع
 الحاالت. فادة من تلك ستعلى الدروس الم

التعديال -8 بعض  ضوابط  اقتراح  وتفعيل  تطوير  على  يساعد  بما  وتطويرها  التشريعات  على  ت 
ناسبة لردع  بات الم عقو قتراح الاو   المتكررة.وتقليل تلك الظاهرة السلبية  واجراءات وسياسات قمع  

 واالحتيال.مرتكبي الغش 
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االت الغش واالحتيال التي تتعرض  بحإضافة نص ملزم لشركات التأمين بإمساك سجل خاص   -9
كات من خالل ممارسة أنشطتها وتعاملها سواء مع المؤمن عليهم أو وسطاء التأمين لها الشر 

  .أخرى  افاء المعاينة وتقدير االضرار أو أية أطر أو خبر 

  ودراسة   االحتيال  حاالت  اكتشاف  علي  والتأمين  االستقبال  موظفي  شفيات بتدريبم المستقيا -10
 .المجالهذا في    تراكمية خبرة تكوين في منها لالستفادة اكتشافها تم لتيا الحاالت

الصحة وهيئة    وزارة  من  الصادرة  تراخيصه  وشطب   االحتيال   تعّمد  الذي  الخدمة  إلغاء مقدم -11
 .االحتيال عمليات في المتعاون   الصحي الممارس رخصة ءوالغا فيقاامالية و الالرقابة 

  مرة يقوم   من تكاليف العالج في كل   المريض جزء وتحمل    تطبيق مبدأ المشاركة في الدفع -12
 الطبيب.فيها بزيارة 
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