
اليورو ارتفع أمام الدينار إلى 0.329
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار  عند مستوى 0٫304 دينار وارتفع اليورو إلى 

0٫329 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.
وق��ال بنك الكويت املركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه 
اإلسترليني ارتفع إلى مستوى 0٫381 دينار والفرنك السويسري إلى 0٫308 دينار في حني بقي 

الني الياباني دون تغيير عند مستوى 0٫002 دينار.
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كتب وليد حسن وعمر أبو الفتوح

اعرب مسؤولو شركات التأمني عن استغرابهم من تفعيل امل��ادة 41 من قانون امل��رور، بجواز أمر الصلح في حوادث 
املرور للمرة األولى منذ تطبيق قانون املرور دون ان يتم دراسة االمر مع شركات التأمني الذين هم املعنيون بتطبيق هذا 

القرار وستنعكس اثاره عليهم.
»النهار« جاء قرار مدير عام االدارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري انه بعد  وقالوا في تصريحات خاصة ل�
شهرين من اآلن سنطبق أمر الصلح وسيتم توزيع نماذج دفاتر صلح على الدوريات واملخافر، بحيث يتم تزويد الطرف 

املتضرر بنسخة من أمر الصلح بعد دفعه مبلغ 20 دينارًا الدارة املخالفات في املرور تكون لها قوة الحكم القضائي.
وذكر خبراء التأمني ان تطبيق التعويض الفوري يفتح أبواب التالعب ويرهق ميزانيات الشركات مطالبني بضرورة التأني 
في تطبيقه حتى ال تسبب ربكة لشركات التأمني واستنزاف مواردها املالية مشددين ان العالقة التعاقدية هي الحاكمة 

بني الشركات واملؤمن عليهم.
واشار خبراء الى ان  تطبيق القرار سوف يفتح ابوابا خلفية للتالعب بعيدا عن القضاء الذي لديه الخبرة لتحديد من 

املخطئ وهو ما سينعكس سلبا بتكبيد شركات التأمني خسائر كبيرة وإلى التفاصيل:

ات��ح��اد شركات  ادارة  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  وأك��د 
التأمني هي  أن بوليصة  السلمي  التأمني صالح 
وامل��واد  التأمني من ناحية  الحاكمة بني شركات 

الواردة في قانون املرور من ناحية أخرى. 
ول����ف����ت ال���س���ل���م���ي ال�����ى أن ه����ن����اك م������واد ل��ل��ق��ان��ون 
التأمني املختلفة،  حاكمة في كل فروع وقطاعات 
م��وض��ح��ًا أن ال��ت��ع��وي��ض ي��م��ر ب���آل���ي���ات وم���راح���ل 

متعددة وليس بشكل مباشر. 
وب�����ني ال���س���ل���م���ي أن ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ع���وي���ض ت��خ��ض��ع 
الشركة من ناحية واملؤمن  لضوابط حاكمة بني 
ع��ل��ي��ه م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى س�����واء ف���ي ال���س���ي���ارة أو 

التأمني على الحياة أو التأمني الشامل. 
وأك����د ع��ل��ى أن ال��ع��اق��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب���ني األط����راف 
ال��ق��ان��ون  ال��ت��ع��اق��د محمية ب��ح��ك��م ن��ص��وص  م��ح��ل 
وم���وض���ح���ة وف����ق ن���ص���وص ال ي��م��ك��ن ت���ج���اوزه���ا، 
م��ؤك��دًا أن اح���ت���رام ت��ل��ك ال��ص��ي��غ��ة ال��ت��ع��اق��دي��ة هي 
األس����������اس ف�����ي ج���م���ي���ع ال����ت����ع����ام����ات ب�����ني ج��م��ي��ع 

األطراف. 

التأني ودراسة اآلليات

م��ن ج��ان��ب��ه أك���د األم���ني ال��ع��ام ل��ات��ح��اد ال��ك��وي��ت��ي 
التأني ودراس��ة  أن��ه يجب  الرميح  ع��ادل  للتأمني 
آليات وآثار املادة 41 بشكل شامل قبل التطبيق، 
التحقيقات  إدارة  ت��راع��ي  أن  أن��ه يجب  إل��ى  الف��ت��ا 
ب��امل��رور م��ص��ل��ح��ة ج��م��ي��ع االط����راف وال��ت��ي تشمل 
إل���ى مصلحة  ي��ن��ظ��ر  امل��ت��ض��رري��ن وال��ش��رك��ات وال 

طرف على حساب طرف.
وأضاف أن االتحاد سيقوم باالجتماع مع إدارة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات مل��ن��اق��ش��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ق��اط ال��ت��ي 
ستترتب على تطبيق املادة 41 من قانون املرور 

حتى ال تسبب ربكة لشركات التأمني واستنزافا 
فيه تفاصيل  األم��ر  أن  املالية، موضحا  ملواردها 

وآليات كثيرة لم توضح في تطبيق القانون.
بأن هناك تفاصيل كثيرة غائبة  الرميح  وأش��ار 
ال����ح����وادث  م����ن  أن 80%  خ����اص����ة  ال����ش����رك����ات  ع����ن 
تقريبا تعتبر ح���وادث بسيطة وبالتالي ترهق 
أن��ه سيتم  ال��ت��أم��ني، موضحا  م��ي��زان��ي��ات ش��رك��ات 
أن���ه م����ازال قيد  ت��رت��ي��ب األم���ر م��ع اإلدارة، م��ب��ي��ن��ا 

االقتراح.
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ادارة  ت���راع���ي  أن  أن���ه الب���د  وأوض�����ح 
املوضوع خاصة  األط��راف في هذا  حقوق جميع 
أن ش����رك����ات ال����ت����أم����ني ت���ع���ان���ي م����ن ت����دن����ي ق��س��ط 
ال��ت��أم��ني االج���ب���اري وب��ال��ت��ال��ي ي��ج��ب ف���ي امل��ق��اب��ل 
التأميني حتى يحفظ  القسط  ف��ي  النظر  إع���ادة 

الشركات. حقوق 
القسط  النظر في  اع��ادة  الرميح بضرور  وطالب 
املدنية  امل��س��ؤول��ي��ة  )ت��أم��ني  الغير  التأميني ض��د 
ل����ح����وادث امل���رك���ب���ات( ح���ت���ى ي���ك���ون ه���ن���اك م���ي���زان 

وعدل في األمر. 

سلبياته كثيرة

التأمني  إدارة شركة  انتقد رئيس مجلس  بدوره 
ال���ت���ك���اف���ل���ي ح���س���ني ال���ع���ت���ال ال�����ق�����رار واص����ف����ًا ب���أن 
القضائية  األح��ك��ام  سلبياته كثيرة ويحل محل 
ال����ت����ي ت���خ���ض���ع ل����ه����ا األح������ك������ام ال����ت����ع����اق����دي����ة ب��ني 

املؤمن عليها.  الشركات والسيارات 
وب����ني ال���ع���ت���ال أن ال���ق���ان���ون س���ي���ؤدي إل����ى وق���وع 
ش��رك��ات ال��ت��أم��ني ف��ي ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اك��ل ويفتح 
امل��ج��ال ل��ل��ع��ب وال��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى ش��رك��ات ال��ت��أم��ني، 
الحلقة األضعف  التأمني ستكون   شركات 

ً
قائا

وامل���غ���ل���وب���ة ع���ل���ى أم���ره���ا ووث���ي���ق���ة األخ����ط����اء ض��د 
ال��غ��ي��ر االج���ب���اري���ة ي��ذه��ب م��ن��ه��ا 6.5 دن��ان��ي��ر إل��ى 
وزارة التجارة ويبقى 13 دينارا للشركة للصرف 
على الحوادث التي ازدادت نسبتها مع االزدحام 

وسوء حالة الطرق. 
وأك���د أن ال��ق��رار ي��م��ث��ل ع��ب��ئ��ا ك��ب��ي��را ع��ل��ى ش��رك��ات 
ال����ت����أم����ني وي���������ؤدي إل�������ى ارت������ف������اع ال���ت���ع���وي���ض���ات 
ل���ل���س���ي���ارات وأح�����ك�����ام ال���ق���ض���اء ال����ت����ي ت��ت��ح��م��ل��ه��ا 
شركات التأمني خاصة مع ارتفاع قيم السيارات 

الكويت.  في 
وقال إن السعودية حدها األقصى يصل إلى 300 
ألف دينار، إال أن حجم التعويضات في الكويت 
إل��ى فتح  وي��ؤدي  املحكمة  التي تمنحها  االدب��ي��ة 
الشركات  التعويضات بشكل كبير ويكبد  ب��اب 

خسائر كبيرة. 
واش���ار ال��ع��ت��ال ال��ى ع��دم ت��ع��اون ش��رك��ات التأمني 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا ب���االض���اف���ة ال����ى ان ت��ف��اق��م خ��س��ائ��ر 
نارين بني  التي تكون بني  التأمني  على شركات 
ال��ص��ل��ح او االن���ت���ظ���ار وس������داد ال��ت��ع��وي��ض ال���ذي 

يصدر من القضاء.

القرار كارثي

م���ن ج��ان��ب��ه اس��ت��غ��رب ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل���ل���ت���س���وي���ق وت����ط����وي����ر األع�����م�����ال ف����ي ش����رك����ة ع��ني 
إلية  ت��ط��رق  م��ا  أن  ال��ش��ام��ي  ط��ارق خليل  للتأمني 
ال���ل���واء ف��ه��د ال���دوس���ري  م��دي��ر إدارة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
م��ن أن ت��ف��ع��ي��ل امل����ادة 41 م��ن ق��ان��ون امل����رور تمت 
 ل���م يتم 

ً
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ق���ائ���ا
التنسيق كشركات تأمني أو مع االتحاد. 

وب�����ني أن ال����ق����رار ك����ارث����ي وس��ي��ف��ت��ح ال����ب����اب أم����ام 

خ���س���ائ���ر ك���ب���ي���رة ت��ت��ح��م��ل��ه��ا ش�����رك�����ات ال���ت���أم���ني، 
اجتمع مع  للمرور  السابق  الوكيل  أن  مستدركًا 
السنة  التأمني من سنة ونصف  ممثلي شركات 
ت��ق��ري��ب��ًا وت����ط����رق الم���ك���ان���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��وي��ض 
امل���ب���اش���ر ع��ل��ى ال����ح����وادث ال��ب��س��ي��ط��ة ب���ش���رط رف��ع 
قسط التأمني، إال أن القرار لم يتم تفعيله وكانت 

الفكرة لتطبيق ملا هو موجود في دبي. 
وق���ال ال��ش��ام��ي إن ه��ن��اك ش��رك��ات ال��ت��أم��ني عليها 
ق��ض��اي��ا ت��ع��وي��ض��ات ت��ج��اوزت امل��ل��ي��ون دي��ن��ار ألن 
ال��ك��وي��ت ه���ي ال���دول���ة ال��وح��ي��دة ب��ال��ع��ال��م ال��ت��ي ال 

يوجد سقف تعويض للتأمني فيها. 
ال��ت��أم��ني دف��ع��ت بالفعل  وأك���د أن اح���دى ش��رك��ات 
الغير  ع��ن وثيقة تأمني ض��د  دي��ن��ار  مبلغ مليون 
ف���ق���ط. وأوض�����ح  ت���ت���ع���دى 19 دي����ن����ارا  ق��ي��م��ت��ه��ا ال 
أن ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���رار ف��ي ح���ال ص����دوره ب��ه��ذا الشكل 
س��ي��ؤدي إل��ى ك��ارث��ة ف��ي ق��ط��اع ال��ت��أم��ني وسيكبد 
للخروج من  ق��د يدفعها  ش��رك��ات خسائر كبيرة 

السوق.
ع���ل���ى ال���ج���ان���ب اآلخ������ر ي�����رى ع�����دد م����ن م���س���ؤول���ي 
ايجابيات على  له  القرار  ان هذا  التأمني  شركات 
املواطن واملستهلك  البعيد في تخفيف عن  املدى 
وت���ق���ل���ي���ص ال��������دورة امل���س���ت���ن���دي���ة، الف���ت���ني ال�����ى ان 
اي��ض��ا على شركات  اي��ج��اب��ي  أث��ر  ل��ل��ق��رار  سيكون 
ال���ت���أم���ني ح���ي���ث س��ي��خ��ف��ض ال��ت��ك��ال��ي��ف واألع����ب����اء 
املناديب  الشركات من خال  تنفقها  التي  املالية 

في املحاكم وغيرها من األمور.
وعضو مجلس االدارة في شركة الكويت للتأمني 
د. علي البحر أن اثر تطبيق املادة 41 من قانون 
امل�����رور س��ي��ك��ون اي��ج��اب��ي ع��ل��ى ش���رك���ات ال��ت��أم��ني 
املالية السيما وان مبالغ  اعبائها  يزيد من  ولن 
الشركات  التي تدفعها  التعويضات هي نفسها 
س�����واء دف��ع��ت��ه��ا س��ل��ف��ا أم م���ؤج���ا، وب��ال��ت��ال��ي ل��ن 
يكون لها اثر مادي على الشركات لكن الفرق أن 

التعويض ستكون قصيرة وأسهل. عملية دفع 
واض�����اف ان��ه��ا س��ت��ن��ع��ك��س ع��ل��ى ت��ق��ص��ي��ر ال����دورة 
امل��س��ت��ن��دي��ة ال��ط��وي��ل��ة ل��ح��س��م ق��ض��اي��ا ال��ت��ع��وي��ض 
ح��ي��ث س��ي��ك��ون ف��ي��ه ان��ج��از مل��ع��ام��ات امل��ت��ض��رري��ن 
وس���ي���ق���ل���ل م�����ن ح����ج����م امل�����ع�����ام�����ات ف�����ي امل���خ���اف���ر 

التعويض. واملحاكم وتسهل عملية دفع 
امل���س���ت���ه���ل���ك���ني  ج�����م�����ه�����ور  ع������م������اء  ان  واوض��������������ح 
س��ي��س��ت��ف��ي��دون خ��اص��ة ال����ذي ك����ان ي��ن��ت��ظ��ر أش��ه��ر 
ط��وي��ل��ة ح��ت��ي ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��وي��ض ل��ك��ن بعد 
ف��وري��ا، مضيفا: نرحب  ال��ق��رار سيحصل  تطبيق 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون ون���ؤي���د أي ش����يء ي���ك���ون ف��ي 

املستهلك. صالح وخدمة 
ب������دروه ق�����ال ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ش���رك���ة وث����اق 
ل��ل��ت��أم��ني ال��ت��ك��اف��ل��ي م��اج��د ال��ع��ل��ي ان���ه ي��ؤي��د ه��ذا 
التوجه من قبل إدارة التحقيقات باملرور، مشيرا 
إل�����ى أن�����ه س���ي���ك���ون أث������ره اي���ج���اب���ي ع���ل���ى ش���رك���ات 
ال���ت���أم���ني ح���ي���ث س��ي��خ��ف��ض ال��ت��ك��ال��ي��ف واألع����ب����اء 
املناديب  الشركات من خال  تنفقها  التي  املالية 
في املحاكم والقضايا التي تخسرها مع العماء 

وغيرها من األمور.
املقدمة  التعويضات  زي��ادة حجم  وفيما يخص 
العلي  املتضررين أوضح  الشركات لعمائها  من 
إنها مقدرة وثابتة كل  لن يؤثر عليها حيث  أنه 
ما هنالك توقيت دفعها للمتضررين من العماء 
التعويضات  يقلل من حجم  قد  العكس  بل على 
خ��اص��ة أن���ه ف���ي ب��ع��ض األح���ي���ان ت��خ��س��ر ش��رك��ات 
التأمني القضايا مع العماء ما قد يزيد من قيمة 

التعويض وهو سيرهق ميزانياتها.
ول���ف���ت إل�����ى أن ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون س���ي���ك���ون أث����ره 
اي���ج���اب���ي���ا ل���ي���س ف���ق���ط ع���ل���ى ال���ش���رك���ات وال���ع���م���اء 
ب���ل ع��ل��ى امل���ح���اك���م اي���ض���ا ال���ت���ي ت��م��ت��ل��ئ ب��ق��ض��اي��ا 

الحوادث. التعويضات عن 

عادل الرميحح�سني العتال ماجد العلي علي البحر �سالح ال�سلمي 

»اتحاد التأمني«: اجتماع 
طارئ مع إدارة املرور

التأمني طلب فور  ات��ح��اد ش��رك��ات  أن  أف��ادت م��ص��ادر 
ن��ش��ر ت��ص��ري��ح ال����ل����واء ال����دوس����ري ب���ش���أن ال��ت��ع��وي��ض 
ال��ف��وري ل��ح��وادث ال��س��ي��ارات ع��ق��د ل��ق��اء م��ع م��س��ؤول��ي 
التنفيذ  وآلية  التصريح  املرور ملعرفة مالبسات  إدارة 
التأمني  تطلبها ش��رك��ات  ال��ت��ي  ال��ض��م��ان��ات  وم��ن��اق��ش��ة 
مل��ن��ع ال��ض��رر ع��ل��ي��ه��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى اي��ج��اد آل��ي��ة ت���وازن 
في  املنصوص عليها  التعاقدية  الشركة  ح��ق��وق  ب��ني 
الشامل وبني  التأمني  أو  الغير  التأمني ضد  بوليصة 

أصحاب السيارات من ناحية أخرى.

 الرميح: يجب التأني 
 في تطبيقه حتى 

ال يسبب ربكة لشركات 
التأمني واستنزاف 

مواردها املالية

السلمي: العالقة 
 التعاقدية حاكمة 

بني الشركات واملؤمن 
عليهم

 العتال: يفتح 
 باب التحايل 

على شركات التأمني 
تحت سمع وبصر 

جهات التحقيق

الشامي: القرار يكبد 
شركات التأمني خسارة 
كبيرة في غياب وجود 

سقف للتعويضات 

في ظل توجه اإلدارة العامة للتحقيقات لتطبيق املادة 41 من قانون املرور

خبراء التأمني: تطبيق التعويض الفوري يفتح 
أبواب التالعب ويرهق ميزانيات الشركات


