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”خبراء تسوية الخسائر”  

 “Loss Adjusters” 

مسوي الخسائر جهة مستقلة متخصصة في معالجة المطالبات الناشئة 

:            ومهمته تشمل( بالكسر)عن عقود التأمين نيابة عن المؤمنين 

                    
.الخبرة البحث في مسببات الحادث بصورة مباشرة أو مستعينأً بأهل -  

.التأكد من شمول الواقعة المؤدية الى الخسارة في التغطية التأمينية  -  

تفحص مدى التزام المؤمن له بالشروط العامة والخاصة وتحديد العالقة  -

وبين الواقعة أو تفاهم ( ان وجد)السببية بين اخالل المؤمن له بأى منها 

.الضرر   



مهنة مسوي الخسائر المحترف تتطلب ضروبا عده من التنوع المعرفي لكونه 

األخطار الطبيعية من عواصف , المشاريع الهندسية, يتعامل مع مطالبات كالحريق 

وما الى ذلك من األخطار ,كالسرقة والتزوير واألختالس, جرائم األموال, وفيضان 

.المغطاه في التأمينات التجارية أو الشخصية  

تحديد طبيعة ومدى الضرر المادي للمال المؤمن عليه والخسارة التبعية -

.المتالزمة معه في حدود التغطية التأمينية  

التوصل الى تقدير عادل للتعويض الذي يمكن أن يوصي به وفق احكام -

.وثيقة التأمين وتحديداتها  

:وعليه فإن   

CONT.. 



الخبير  مسؤول المطالبات و خصال    

  التحلي بروح المسؤولية
Responsibility 

 اإلستقاللية  
Independence  

 النزاهة
Fairness 

(المعرفة) –الكفاءه   
Skill 

 العناية التامة
Care 

 اإلجتهاد
Diligence 

 القلب والعقل والروح
Heart, Mind &Soul 

 

Attributes of Claims Officers and Adjusters  

 



  الفاعله ركاناأل
Influencing Parameters 

 
  الخطر المعنوي

Moral Hazard 

 البينة  المعقولة 
Preponderant  

Evidence 

  رأي الخبراء
Experts Opinion 

 

 البيئة القانونية
Legal 

Environment 

 منتهى حسن النية  
Utmost Good Faith 

 



”تحذير”  

 “Caution” 

 الخطايا

الجشع  -  Greed  

الخوف  -  Fear   

التكامل -  Sloth   

Arrogance  - الرعونة    

التكبر   -

    

Pride 

Quality not quantity  

تغليب النوع على الكم  -  

Awareness of  the four duties   

الوعي بالخطايا المهنية  -  

:الوعي بالواجبات األربع -  

األستقاللية,األجتهاد,العناية,الكفاءة  

Awareness of professional sins 

Awareness of Professional Liability  

الوعي بالمسؤولية المهنية -  



”جسور الثقة”  

“Pillars of trust” 

شركة التأمين تبني على الثقة وتؤسس على منتهى مع المؤمن لهم إن عالقة 

:حسن النية  
 وبالمقابل 

الخسائر أن يرسخ ثقة الجمهور بالعملية مسوي و  مسؤول المطالبات على

وأن يبتعد عن الغش والتموية أو , التأمينية من خالل التعامل النزيه والواعي 

.ممارسة الضغط الغير مبرر أو خالف ذلك القيام بأيه تصرفات مضلله   

فهي أكثر الخدمات جلبا , ليس هناك من صناعة  أكثر نبال من صناعة التأمين 

ومن هنا فإن لخبراء التسوية دور , للسكينة اإلجتماعية وتحفيزاً لدورة األعمال 

هام في صيانة قيمها وأحقاق الوعد أذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ودرء 

.التدليس والغش   



ضرب زلزال مدمر مدينة سان فرانسيسكو  ورغم شيوع التأمين  1906في عام 

عندهم  في ذلك الوقت فإن أغلب اتفاقيات األعادة كانت تستشي الزالزل كخطر 

( .لم يكن للتأمين حضور في بالدنا وال ربما في اذهاننا ايضاً ) منطور  

 

قبلت طوعا اضافة ( سويس ري )المهم في األمر أن شركة األعادة السويسرية 

خطر الزالزل بأثر رجعي ألتفاقيات األعادة وسددت حصتها النسبية بحدود 

ليس من باب األلتزام العقدي بل انسجاما مع المسؤولية  , مليون دوالر 800

(.قيم التكافل)األجتماعية للتأمين  وقيمة   

اشير الى اننا جميعاً معنيون بالعملية التأمينية سواء كنا , انطالقا من ذلك 

مديري مطالبات  وغيرهم وبالتأكيد جمهور , خبراء معاينة ,وسطاء, ضامنين 

(. بالفتح)المؤمنين   



ولنا في .وكل أصحاب المصلحة فيما يتزامن مع العملية قبل تحقق الخطر أو بعده

دور خبراء الكشف وتقدير األضرار ليس من منظور تقليدي  نقيمهذا السياق أن 

.ضيق بل كاهم حلقه فاعله في التعامل مع عقد التأمين وما ينتجه من أثر  

CONT.. 

*     *     *     * 



“Efficient Claims Management as a 

Strategic Business Tool for Success” 

“ادارة المطالبات بين العداله و  الغش و التدليس ”  



The tools of deception change by: 

- Time 

- Innovation 

- Technological advancement 

- Nature of product and service 

Fraud ?       اإلحتيال ؟ 

• Can be internal by policy holders, agents or external by third parties (not 

necessarily) 

الوكالء أو األشخاص الثالثين ، يمكن أن يقوم بها المؤمن له  
 

• Misrepresentation on its own is an act of fraud- breach of the principle of 

good faith 

إحتيال و أخالل بمبدأ منتهى حسن النيهفعل  اتهذبحد التحريف   

 Is a criminal offence aimed at obtaining pecuniary advantage by deception. 

.جريمه تهدف االستفاده عن طريق الغش والخداع  

بمرور الزمن -  

اإلبتكار -  

التقدم التكنولوجي -  

طبيعة السلع والخدمات  -  

 أدواتها تتغير:



 ركائز اإلحتيال 

 The Pillars of Fraud  
• Deliberate losses by policy holders or agents (arson, theft in 

accomplice with others, self inflected injuries) 
 ،مع الغير بالتواطؤ السرقه  ،الحريق العمد . )تعمد أحداث الضرر من قبل المؤمن له أو وكالئه

بالذاتإلحاق الضرر   

• Loss exaggeration (false documents, overpricing, subjective 

ailments etc) 
 المبالغه بالخساره و تقديم مستندات مزوره أو اإلدعاء بالعجز

• Over insurance (mostly in valued policies) 

 المبالغه بالقيم التأمينيه

• Multiple insurance policies (frequently witnessed in personal 

insurance lines) 
الشخصيهخاصه التأمينات  ،تعدد وثائق التأمين   

• Faked losses (death, valuables, money ,hull) 
جرائم األموال و أجسام السفن ،األشياء الثمينه  ،تزوير الوقائع كما في الوفيات   



Areas 

• Living insurances:- Medical, Life, Travel 

• Motor vehicles and equipment insurance 

• Bodily injury – T.P liability, employer liability, 

  product liability, business and commercial –arson, 

  trade, fraud 

• Maritime –Hull & Cargo 

• Professional practices, stock & insurance  

  brokers ,accountants, physicians 

• E-commerce & credit cards 

      & 

             every other Insurable risk   



 Anti Fraud Practice-why? 

• Insurance embraces every aspect of our life,  

  it has become a must,not a need 

• It shields our economic prosperity at personal, 

  and organizational level 

• It is a partnership between the insuring 

  public and the insuring bodies. Every “Dinar”   

  taken feloniously affects the wider consumer 

  base, not nationwide, but globally  

• Fraud mitigation is thus, not a commercial  

  aspect as much as a social responsibility 



• The dominant factor in Fraud detection is the adjuster 

  or claims professionals analytical mind 

           When: 

• The circumstances under which the loss has arisen  

  trigger suspicion 

• The claimant’s behaviour is questionable (paying 

premium immediately before the loss, giving 

inconsistent statements, defending his integrity and 

honesty for no reason, submitting questionable 

documents in support of his/her claim. 

Cont. 

Commonsense 



                Action  
 

 Refer suspected claim for investigation.         

 

• Previous loss history, manipulation of financials and 

  records 

 

 

• Physical evidence points to deliberate act  

  (hydrocarbon residues, obsolete or redundant 

  stock, expired products, glass fragments outside  

  the glass entrance or window would evidence  

  break - out rather than break - in 



Caution 

1. Asses the moral hazard influence 

2. Observe the cultural differences 

3. Be acquainted with the legal environment of the       

state/province. Adhere to the doctrine of utmost good 

faith  

4. Retain expert service if warranted  (fire or accounting 
forensic expert, Legal consulting firm, medical 
practitioner etc… 

5. Differentiate between fraud and abuse, the first is a 

crime, the later is breach of sound practices 

 

 

Five steps to defeat the enemy  



Caution 

Five steps to defeat the enemy  

 



Financial crime  

L/C the horse of troy 

• Buyer and seller are the same party or in accomplice. 

• Gross  exaggeration of cost of sale  

• Load containers with products of no value. 

• Load Pre-damaged cargo 

or 

• Forge shipping documents –B/L 

Cont. 



•L/C enchased upon submission of documents 

•Goods abandoned upon arrival and L/C money  

 not honoured. 

• Insurance claim filed by beneficiary Bank. 

• Litigation commence. 

• The implications with letters of credit are their  

  documentary nature, the opening and negotiating  

  banks are only concerned with the documents which  

  on the face of it should appear correct without  

  discrepancies. i.e.; not concerned with the physical 

  delivery or conformity.  



Most Common 
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Containers, the Horse of Troy 

Cargo  

•FCL containers provide a platform for cargo  

 insurance fraudulent claims. 

•The shipper loads the cargo and seals  

 the container. 

•Carrier endorse B/L “said to contain” , 

 ”shippers load” ,”stow and count”. 

•Buyer and shipper are either the same 

 party trading under different titles or an  

 accomplice. 

 

Cont. 



• Container seal may be tampered with, 

  either in the port of loading, or on the ship,  

  or upon arrival to imply short delivery or  

  intentional change of cargo during transit. 

• Pre - shipment damaged goods loaded to  

  claim for goods of no value, customary in such 

  situation, the price is grossly overstated in the  

  contract of sale.  





Valued policies 

• Stolen Sevre Vase 
Insured for US$120,000  

    

 Recovered 
coincidentally when 
auctioned online by the 
Insured. 



Mega claims 

Hull – valued policies 

• Intentional scuttling of ships by owner who pays 

  his crew or hires different crew for the task. 

• Scuttling involves the sinking by explosives,  

  creating holes, Deliberate fire or other means.  

• Fraudulent reporting of sinking or disappearance 

  of ship after changing name and flag whilst at high  

  seas or at insignificant port. 





Medical & Health 

The most common  areas of concern are: 

• Fraud and abuse that cost the industry  

  billions in over payment and investigation 

  cost. 

- Fraud involves intentional act of deception. 

- Abuse is breach of acceptable norms. 

• Encompass three categories,consumers , 

  providers ,and Insurance agents.  



Medical & Bodily Injury 

• Relatively high investigation and defense cost. 

• Exaggeration is encouraged by factoring pay  

  system to lawyers. 

• Compromised settlements encourage the staging 

  of fake events.  





Third party bodily injury claims 

الفريق الثالث –اإلصابات الجسديه   

Cont. 

•The commonly known forms of abuse or fraud are 

  those associated with back pain/neck pain in motor         
accidents.  

.السيرحوادث اإلحتيال األكتر شيوعا ينصبوا على أوجاع الظهر والرقبه في   

• Subjective ailments involving allegations of loss of 

  memory, numbness, loss of consortium relationship  

  (sexual weakness) are dominating means of fraud. 

 

القدره فقدان  ،التنميل  ،األمراض الذاتيه وغير الموضوعيه تشمل الذاكره 
. وهي أمور يتعذر تشخيصها طبياالجنسيه   

 



• The Insured owes a duty of care to the third party. 

 الؤمن له يدين بواجب الرعايه للطرف الثالث 

•There is careless breach of that duty (negligence). 

(إهمال)يجب أن يكون هناك إخالل بهذا الواجب    

• There is injury or death sustained by the third party. 

 أن ينتج عن األهمال إصابه جسديه أو وفاه

• There is causal relationship between the breach and the injury.  

أن تكون اإلصابه مرتبطه مباشره أو مداوره باإلخالل بواجب الرعايه     

 التحقيق يجب أن يراعي مايلي

Investigation should emphasize 

That: 



The industry will continue to be confronted with fraudulent claims and 

abuse. Whatever the loss prevention precautions are. The notion of guilty 

until proven innocent approach constrains the Investigation process. 

Is it mission impossible? 

  Fraud fighting programs require integrated action plans involving: 
• Insurers anti fraud policies 

• Services of special investigation units 

• Fraud reporting hot lines 

• Law enforcing agencies 

• Public awareness. 

• Computer database is an effective control measure.  

 هل هي مهمه مستحيله؟

أن القاعده التي . من إحتياطاتستظل صناعة التأمين عرضه لمطالبات إحتياليه مهما توخت 

التحقيق ألن خبراء التأمين و مديري المطالبات تقيد تقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته 

.ليسوا سلطه مخوله  

إ ذا مافعلت آليات جماعيه وطورت أساليب التعامل مع الوقائع و أنشأت قاعده  ، بالتأكيد ال

. بيانات موثقه  



  ، والسادةالسيدات أيها 

هناك قوانين وضعية ولوائح تنفيذية  لتنظم اعمال التأمين في الكثير من األقطار 

وأنا مع ذلك التنظيم الفوقي في أسواق ناشئه ليس من طبعها وال , العربية 

تطبعها أن تصوغ عمال مؤسسياً بقوم على التنظيم الذاتى  ورغم اعجابي بتميز 

فلم أسمع عن اى سوق عربي , عن غيرهما من األسواق العربية  بعض األسواق

مهما كانت درجة تطوره أن قام بمبادرة  ذاتيه للتنظيم ولو في حده األدنى معين 

أو فض التشابك بين التغطيات , كوضع قواعد للتعامل الحسن مع المطالبات 

أو ضوابط   اخالقيات العمل, المتداخله  .(codes of conduct) 



كما تنتابني قشعريرة المحب ال الناقد ازاء الهوة السحيقة  بين نمو صناعه 

وبين تأهيل الكوادر , التأمين العربيه الكبير والمجدي في ظل الطفرة األقتصادية

ومسووا الخسائر وخبراء الكشف وتقدير , البشرية العربية في كل مجاالت العمل

عذراً إن لم اك مطلعا بما فيه الكفاية فكم نخصص من , األضرار ليسوا أستثناء 

اللهم سوى )وهل لدينا خطط عملية مستقبلية لذلك . مواردنا للتدريب والتأهيل 

(.مشروع أكاديمية التأمين المقترحة في دمشق والتي  لدى تحفظ بشأن جدواها  

ال بل من , فإن القصور الجارف يمس حراس القيم التأمينية , وألن  الهم واحد

أراهم روح وعقل  الصناعة واعني  مسوى الخسائر وأختصاصي المطالبات على 

.وجه العموم  

CONT.. 



 سمات المرحلة الحالية 

 

التقليد ال التجديد  -  

بطىء األجراءات    -  

النقص المزمن في كوادر الخبراء    -  

.   من استقاللية الخبير( ولو على نطاق ضيق)األنتقاص  -  

(.   ليس بالضرورة)تعدد مراكز القرار لدى الضامنين والمعيدين  -  

.   اليه األكتتاب بالنسخ والنقل -  



نمو األقساط وأرتفاع القيم التأمينية للخطر الواحد   -  

أسواق واعدة تحتاج الى روافد بشرية على صعيد التأمين  -

.  وتسوية الخسائر, الوساطه, األعادة, المباشر   

ازدياد الوعي لدى جمهور المؤمنين مما ينقل المنافسة من  -

.   يالخدمالحيز السعري الى   

تغيرات مناخية قد تجلب كوارث طبيعية وهذا يستدعي وضع خطط  -

.   طوارىء وتوفير اليات عمل غير تقليدية  

 نظرة مستقبلية

 
:  تشهد المرحلة الحالية تغيراً ديناميكياً يتمثل في  



 الرسالة القوية 

 

كيف نواجه الكوارث الطبيعية ؟  -  

 التعامل مع الكوارث  

هل لدينا كضامنين خطط للتعامل مع اعصار كالذي ضرب سلطنة عمان ؟  -  

هل لدى مسوى الخسائر العرب األقتدار عددا وعدة؟  -  

في سياق الكوارث يجد الخبير انه غير مطالب بالتعامل مع الخسائر المادية والتبعية  -

ولذلك فان الرسالة القوية , فحسب بل أبعد من ذلك الى المأسي التي يتعرض لها الضحايا

التي يقتضي توجيهها هى أن على الخبراء والضامنين ان يرتقوا بقدراتهم في مجال 

وتحفيز وسائل التخاطب والسيطرةالموضوعية على توقعات المؤمن , التعامل األنساني

لهم  دون التغاضي عن منتهزي الفرص او المدلسين او المنتفعين من موردي ومزودي 

.  الخدمات  







 

Thank you 

 

 

Q&A  

Will be happy to answer any questions: 

           

 

H.O. Dubai – U.A.E. 

____________________________ 
I P.O Box 602 I Bethlehem, Palestine I 

Tel: +970 2 2762787 Fax: +970 2 2762789 

E: info.palestine@arablossadjusters.com 

 

www.arablossadjusters.com 
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