
 Claim Leakageالتحكم في تسرب مطالبات التأمين 

 المدفوعات غير المبررة في تسوية المطالبات 
 وأثره على تحسين اإلنتاجية ورضا العمالء والربحية 

ف المعهد الدولي إلدارة المخاطر )
عرِّ
ُ
بأنه "فقدان ااألموال  Claims Leakage( ترسب المطالبات IRMIي

ي إدار
 
ي العمليات الحالية )سواء كانت نتيجة لوجود أوجه قصور ف

 
ة المطالبات بسبب حدوث إخفاقات ف

 ، مثل معالجة المطالبات بطريقة غير فعالة أو السداد غير 
ً
يدوية أو آلية( ... قد يكون السبب إجرائيا

ي ، مثل ضعف اتخاذ القرار ، أو خدمة العمالء ، أو  الصحيح / الخاطئ للمطالبات ، أو نتيجة لخطأ برسر

كة التأمير  لتسوية حتى اال حتيال ". أو يعرف ترّسب المطالبات ببساطة بأنه الفرق بير  ما أنفقته شر

ي عليها أن 
 تنفقه"مطالبة ما وما كان ينبغ 

كات التأمير  لزيادة إنتاجيتها و  ي ظل تزايد الضغط الواقع عىل شر
 
ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة ف

ي كل يوم تدخل عالمات تجارية جديدة وغير تقليدي
ة إل السوق مما يضيف إل بيئة التشغيل أرباحها . فف 

التنافسية بالفعل. و تعمل التقنيات الرقمية عىل زيادة تمكير  المستهلكير  من خالل توفير المزيد من 

كير  عىل 
الخيارات ، و تضعف الظروف االقتصادية الصعبة معنويات المستهلك وتؤدي إل زيادة اليى

ي هذا السياق ، يصبح خفض ال
 
 تكاليف أولوية. القيمة... ف

كات التأمير  أن ترسب المطالبات  ي المطال –تعرف معظم شر
 
بات أي الفرق بير  ما يجب عليك دفعه ف

 هو مجال رئيسي لتحقيق وفورات محتملة.  -والمبلغ الذي ينتهي بك األمر إل دفعه 

كات ي يمكنها إدخالها  لكن الكثير من شر
التأمير   قد تفاجأ بمدى ترسب المطالبات لديها والتحسينات التى

 للتغلب عىل هذه المشكلة. 

 لدراسة أعدتها مؤسسة  "
ً
" يدور معيار الترسب لدى صناعة التأمير   PricewaterhouseCoopersوفقا

ي بعض  % ، 3حول  
 
. ف كات التأمير  لديها مستويات تتجاوز ذلك بكثير ولكنها أشارت إل أن معظم شر

كات التأمير   ي قطاع الحياة  -شر
 
 %.  25قد يصل الترسب إل  –ال سيما ف

ي حير  أن ترسيب المطالبات يمثل مشكلة معقدة ، إال أن عملية تحسينها 
 
ي هو  أنه ف والجانب اإليجاب 

ي معظم الحاالت يمكن أن يؤدي إل توفير ما بير  
 
كة تأمير  تنفق  10و  5بسيطة نسبًيا. وف ي المائة. لرسر

 
ف

ي الدخل من مليون دوالر عىل الم 500
 
ي صاف

 
جم إل تحسن ف  مليون دوالر.  50إل  25طالبات ، وهذا ييى

ة األسباب الرئيس ية وراء ترسب المطالبات ، وتضع خطوات عملية لتحسير  األداء ، تبحث هذه النرسر

ي يمكن تطبيقها وتصف بعض المن
اتيجيات التى ي يمكن وتقدم أمثلة عىل االسيى

افع النموذجية التى

ي ذلك زيادة رضا العمالء وتوفير التكاليف. تحقيقها
 
 ، بما ف

 مشكلة ترسب المطالبات: 

 . كات التأمير  ي مقدمة اهتمامات شر
 
ي ف

 للغاية، و يأبى
ً
 معقدا

ً
يعد اكتشاف ترسب المطالبات ومنعه موضوعا

اوح بير   
المدفوعة.  ٪ من جميع المطالبات10٪ إل 5حيث يقدر أن يمثل  ترسيب المطالبات نسبة تيى
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ي قطاع التأمير  عىل الحياة ، يمكن أن يصل هذا الرقم إل 
 
ي الواليات المتحدة وحدها ، يمثل 25و ف

 
٪. و ف

  30ترسيب المطالبات مشكلة تقدر قيمتها بما يزيد  عن 
ً
  .مليار دوالر سنويا

ك  ي اهتمام شر
ات التأمير  بمعالجة مشكلة ترسب المطالبات أنها  ستسغ لدفع مبالغ أقل و ال يعت 

كة التحكم فيما تدفعه لهم من  نفقات بحيث ال  ألصحاب المطالبات ، و لكن يقصد به أن تحاول الرسر

مة بينها و بينهم  للوثيقة المي 
ً
م بدفعه وفقا  ..تتجاوز المبلغ الذي تليى 

ي ترسب المطالبات عملية معقدة تستلزم ت
 
وازنا حذرا بير  الوقت والتكلفة الالزمير  إلجراء و يعد التحكم ف

ة  لدراسة وتحقيق المطالبات ،و ما يقابل ذلك من تأثير عىل رضا العمالء واالحتفاظ بهم نتيجة لطول فيى

 .تسوية المطالبات

ي أكير من الناحية المالية 
ي أي مرحلة يكون من المنطفى

 
كة التأمير  أن تقرر ف بعبارة أخرى ، يجب عىل شر

 هو اختيار صعب عند محاولة تقديم أفضل تجربة للعميل بأقل تكلفة. والتجارية دفع المطالبة؟ و 

 كتتاب؟ما الفرق بير  ترسب المطالبات وترسب اال

وط( ومن أمثلة  :تسرب االكتتاب ▪  االكتتاب األمثل والفعىلي )االختيار ، والتسعير ، والرسر
هو الفجوة بير 

ي لأل
 
. التسعير غير الكاف ي قسط أقل مما يجب تقاضيه لخطر معير 

 خطار أي تقاض 

 للوثيقة ،  :تسرب المطالبات ▪
ً
هو الفجوة بير  التسوية المثىل والفعلية للمطالبة )دفع المطالبة وفقا

 وتعويض الخسارة بشكل صحيح(. 

ي حير  أن 
 
ي االكتتاب يحدث نتيجة عدم القدرة عىل التنبؤ بالمستقبل ، ف

 
بعبارة أخرى: إن الترسب ف

ي بدقة. ترسب المطالبات هو نتيجة لعدم القدرة عىل ت
 قييم الماض 

 ما الذي يسبب ترسب المطالبات؟

 : ي
 
 تتلخص األسباب الرئيسية ف

ية واالعتماد المفرط عىل العمليات اليدوية وكذلك نقص التدريباألشخاص -  .: األخطاء البرسر
ي هو مصدر رئيسي لترسب المطالبات. يتفاقم بسبب االعتماد المفرط عىل العمليات اليدوية وعدم  الخطأ البرسر

 أن
ً
ات األداء  كفاية التدريب ، مما يؤدي إل اتخاذ قرارات سيئة وغير متسقة. من المحتمل أيضا تؤدي مؤشر

اتيجية العمل إل ترسيب أعىل من المتوسط.   الرئيسية غير المتوافقة مع اسيى

، ، وعمليات المراجعة غير الكافية : التناقضات بسبب العمليات التجارية دون المستوىالعمليات  -

 . ي الوقت الفعىلي
 
ي إجراء التحقيقات وتوثيقها ، واالفتقار إل مراقبة المطالبات ف

 
 والفشل ف

ي معالجة 
 
من المرجح أن يحدث ترسب المطالبات عندما تؤدي العمليات دون المستوى األمثل إل تناقضات ف

ي المطالبات الفردية. المطالبات و تقدير احتياطيات الحال  ة وقيم التسوية عي  معالج 
ي إجراء وتوثيق تحقيقات ذات و يمكن أن يتفاقم الترسب بسبب عدم كفاية عمليات المراجع

 
ة ، والفشل ف

ي 
 
مغزى، ونقص المراقبة المستمرة للمطالبات االحتيالية أو المكررة المحتملة ، و وجود مناطق رمادية ف

 بيانات الوثيقة مما يؤدي إل اتخاذ قرارات غير متسقة. 
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ي  تشب 
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ألدوات  البيانات واالستخدام غير الفعال : األنظمة القديمة والمتباينة وسوء جودةالتكنولوجيا  -

 التحليل

ي من نسب ترسب عالية  باألعتماد عىل بيانات قديمة أو متباينة
ي تعاب 

كات التأمير  التى  تقوم العديد من شر
كات أدوات تحليل البيانات  ي كثير من األحيان ال تستخدم هذه الرسر

 
مما  يمكن أن يؤدي إل بيانات رديئة. و ف

 لدعم اتخاذ قرارات متسقة وموضوعية. والتكنولوجيا المتاحة بشكل فعال 

 أين يحدث ترسب المطالبات عادة؟

ي 
ات  الالزمة و التى ي يحدث فيها الترسب عىل إجراء التغيير

كات التأمير  عىل الحاالت التى يساعد تركير  شر

 . سيكون لها أكي  األثر عىل أداء المطالبات

 ل
ً
 ، و تشمل: ترسب المطالباتهناك ثالثة حاالت تعد من من أكير األسباب شيوعا

ي الكشف عن المطالبات االحتيالية أو   .1
 
 المبالغ فيها . الفشل ف

 األسباب

 الفعالية المحدودة لمحركات قواعد بيانات حاالت االحتيال.  -

اف بالوقائع السابقة للمطالبات االحتيالية -  عدم االعيى

 ندرة تقييم االحتيال و مخاطر الفساد.  -

 ندرة رصد الثقافة األخالقية -

ي تم اكتشافها أو المشتبه بها.  -
 محدودية آليات اإلبالغ عن الشبهات والتعامل مع عمليات االحتيال التى

ي المدفوعات المقدمة للمطالبير  .  .2
 
 حدوث أخطاء ف

 األسباب

 • أنظمة البيانات غير المالئمة / المتباينة / المنعزلة غير المتصلة بأنظمة أخرى . 

ة الموظفير  وقلة ضمان الجودة  • قلة خي 

ية بأحتماالت مرتفعة.   • االعتماد المفرط عىل العمليات اليدوية مما يؤدي إل أخطاء برسر

 • نقص التدريب المناسب المقدم للموظفير  

وط وأحكام الوثيقة  • عدم اتباع الموظفير  لإلجراءات المطلوبة بدقة، مما يؤدي إل التطبيق غير المتسق لرسر

 الحرجة. إسناد المطالبة لموظفير  ال تتوافر لديهم مستويات المهارة المناسبة مما يؤدي إل ضعف إدراكهم القضايا  •

ي ذلك المهنيير  القانونيير  / 
 
 األطباء. • اإلدارة غير المالئمة أو االستخدام غير المالئم للبائعير  بما ف

 .• حاملو وثائق التأمير  الذين لديهم منتجات قديمة ، ال  تتوافر لدى الموظفير  الحاليير  معرفة كافية بها
 الفرص غير المستغلة  .3

 األسباب
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 عن ضعف التواصل مع أصحاب المصلحة -
ً
 عدم كفاية التوثيق بعد االنتهاء من التحقيقات ، فضال

 عدم وجود معالجة وتخطيط للحل  بصورة  استباقية قبل وقوع المطالبات.  -

ي تحديد احتياطيات الحالة وقيم التسوية -
 
ي المطالبات الفردية ف ي مناهج معالج 

 
 التناقضات ف

-  . ي مطالبات مختلفير   تكرار إعادة إحالة الملفات لمعالج 

ي ترسب ا
 
ي عدم التعرف عليها إال بعد سداد المطالبة ، و ولكن المشكلة األكي  ف

 
لمطالبات اليوم تكمن ف

ي لضمان مراعاة 
ي أن مراجعة المطالبات تتم بشكل روتيت 

ذلك من خالل دورة مراجعة المطالبة. وهذا يعت 

ء حيال ذلك.  ي
ي هذه المرحلة ، يكون األوان قد فات لفعل أي شر

 
 أفضل الممارسات واإلجراءات..و لكن ف

ي ترسب  ها. حيث يقوم المسئولون عن 
 
 ف
ً
 مساهما

ً
وتعد الطبيعة المستقلة لمعالجة المطالبات عامال

مطالبات بتنفيذ حكمهم عىل المطالبة بصورة فردية عند معالجة المطالبة. فلهم مطلق تحليل و تقييم ال

 .
ً
ي تحديد أولويات المهام وتنفيذها عىل النحو الذي يرونه مناسبا

 
 الحرية ف

كة التأمير  ويتفاقم ترسب  المطالبات بسبب العبء الكبير لحاالت المطالبات و الضغط الواقع عىل شر

لمعالجة المطالبات برسعة ، و  كذلك لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للقائمير  عىل عملية إدارة المطالبات، 

ارة ، أو مما يؤدي إل اتخاذ طرق مخترصة لمعالجة المطالبات ينتج عنها وقوع أخطاء نتيجة لسوء اإلد

كات التأمير  لمبالغ مطالبات أكير مم1فقدان الوثائق ، وإضاعة فرص الحلول ي دفع شر
 
ا . مما يتسبب  ف

 . ي
   ينبغ 

كات التأمير  من إيقاف ترسب المطالبات وتحسير  األداء؟  كيف تتمكن شر
كات لمعالجة  بينما تعتي  معالجة المطالبات من العمليات المعقدة  ، فإن المنهج الذي تتخذه الرسر

، و ينتج عنها منا ة  منها : الترسب واضح ومباشر  فع كثير

 تقليل الخسائر .  •

 تحسير  الكفاءة التشغيلية ، مما يقلل من تكاليف الموظفير  والتكاليف اإلدارية .  •

 خفض احتياطيات االكتتاب.  •

 وإيجابية. 
ً
 من وجهة نظر العميل ، يؤدي تحسير  الترسب إل جعل تجربته أكير اتساقا

و يعتمد المنهج األكير كفاءة عىل مبادئ مراجعة وتحديد وقياس الترسب مما يساعد عىل تحديد الثغرات 

 فيما يتعلق بإدارة األفراد والهيكل التنظيمي وعمليات المتابعة والتكنولوجيا. 

 خطوات رئيسية لتحقيق ذلك: 5و هناك 

مراجعة صياغة الوثيقة وإجراءات المطالبات لضمان الفهم الشامل للمصطلحات والعمليات عي   .1

كة.   الرسر

 
الحلول :هو حق شركة التأمين في مالحقة طرف ثالث تسبب في الخسارة ، من أجل استرداد مبلغ المطالبة الذي دفعته شركة التأمين   1

 إلى المؤمن له مقابل خسارته.



ة األسبوعية     191 عدد                                                                                                                                                    النشر

 

ي  تشب 
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ات عىل نسب الخسارة ، احتياطيات المطالبات( عىل عدد   .2 إجراء تحليل مالي مفصل )مثل التأثير

ي 
كبير )من الناحية اإلحصائية( من العمالء و ملفات المطالبات. وهذا يسمح بتحديد الحاالت التى

 لحدود المقبولة ، وتقدير الحجم الكىلي للترسب. تقع خارج ا

نت عي  األشخاص أوالعمليات تحديد وتوضيح المجاالت الرئيسية لترسب المطالبات سواء كا .3

 . ي يكون فيها الترسب أكي 
 أوالتكنولوجيا. و هذا يساعد عىل تركير  االنتباه عىل المناطق التى

ي هذه المناطق وتطوير خطط العالج.   .4
 
 إجراء تحليل السبب الجذري للترسب ف

المالي لتحديد وفورات التكلفة والفرص عىل المدى القصير )مثل التدفق النقدي(  إجراء تحليل األثر .5

انية العمومية( .   و عىل المدى الطويل )مثل المير 

تولد هذه العملية قاعدة أدلة يمكن عىل أساسها بناء حالة عمل قابلة للقياس الكمي وتحديد أولويات 

ي األعمال ويؤدي إل تحسير  األداء
 
ي ف  للتحول اإليجاب 

ً
 حافزا

ً
. يمكن أن يصبح أيضا  المستدام.  التغيير

ي قدرتها عىل الحد من 
 
ها ف ي تتفوق عىل غير

كات التى ة من الرسر  ككل الصناعات ، هناك مجموعة صغير

ي تتعرض لها نتيجة لترسب المطالبات. 
 الخسائر التى

 
ً
اتيجيات المستخدمة حاليا كات صاحبة األداء و فيما يىلي أمثلة عىل االسيى  من قبل العديد من الرسر

 لتقدير 
ً
 ( : PricewaterhouseCoopersالمتمير  )وفقا

كات التأمير  لتقليل التكاليف  تمثل معالجة ترسب المطالبات بشكل أفضل فرصة مهمة للعديد من شر

ي سوق ا
كات التأمير  إل اغتنام وتحسير  الربحية. فف  ايدة ، تحتاج شر ليوم الذي يشهد منافسة ميى 

ي صدارة اللعبة. 
 
 كل فرصة للبقاء ف

كات لديها فرصة للتحسن عندما يتعلق األمر بالمطالبات. و لكن قلة قليلة منهم لديهم ومع ظم الرسر

ي لترسب المطالبات ، وهم واثقون من أنهم ينفقون عىل المطالبات ما 
رؤية كاملة للمستوى الحقيفى

 يريدون بالضبط ، ويعرفون أنهم يتعاملون مع المطالبات بكفاءة مثالية. 

ي الوقت والموارد المطلوبة لرفع 
 
ي أن االستثمار ف

 
كير  بشكل خاص عىل ترسب المطالبات ف

تكمن قوة اليى

كة نتيجة لذلكاألداء تكون عادة أقل ب ي ستحققها الرسر
 .كثير من الوفورات المحتملة التى

 . األشخاص1

تحديث المناهج التدريبية كل ثالثة أشهر لتعكس أحدث قضايا الصناعة ، مع مراعاة الدروس المستفادة من نتائج  -

 عملية مراجعة المطالبات

ات األداء الرئيسية لتعزيز السلوكيات المثىل.   -  ربط التعويض بشكل وثيق باألداء مقابل مؤشر

 . التكنولوجيا2

 ات الذاتية مع أنظمة المطالبات الخاصة بها. • تكامل منصات الخدم



ن                        االتحاد المرصي للتأمي 

 

ن والمتعاملون معه معلومات  تهم قطاع التأمي   
6 

نة عي  الويب لضمان مشاركة ال
ّ
 ومقدمي • استخدام التكنولوجيا الممك

ي الوقت الفعىلي عي  الموردين الرئيسيير 
 
معلومات ف

 الخدمات الخارجيير  

 المطالبات القائمة عىل قواعد البيانات.  • اعتماد أحدث أنظمة معالجة

ي . • تطبيق تقنيات التحليل التنبؤية لرصد واكتشاف الحاالت الشاذة 
ي الوقت الحقيفى

 
 ف

 . العمليات3

ي تلك الخطط. إجراء عمل
 
 يات مراجعة دورية للترسب لتحديد اتجاهاته ، ووضع خطط العمل ، ومراقبة التقدم المحرز ف

 وظيف التتبع  المستمر ومراقبة المدفوعات المكررة باستخدام األدوات التحليلية. • ت

 السلوكي للتأثير عىل نتيجة المطالبة• تطبيق تقنيات التمويل 

ي و إحكام المراقبة عىل المدفوعات ا
ي الوقت الحقيفى

 
 الحتيالية المحتملة • إجراء الكشف ف

ي وقت مبكر من • استخدام نماذج سير عمل فعالة لتخصيص المطالبات لضمان مشاركة مقّيمي المطالبات ا
 
لمناسبير  ف

 مراحل تسوية المطالبة

 •   اعتماد ضمان جودة قوي لعمليات الدفع

 لمنع المطالبات من التسرب ، يجب على شركات التأمين استخدام التقنيات المتقدمة 

 ، 
ً
ي المطالبة ، ثم يبدو معالجة مطالبة التأمير  ظاهريا

 
 ، يتم التحقيق ف

ً
عملية منظمة و نمطية. أوال

ا ، تتم تسويتها. عىل الرغم من هذا التسلسل المنظم عىل ما يبدو ، غالًبا ما يكون هناك  ً تقييمها ، وأخير
كة التأمير  من حيث الوقت والمال  ة لرسر ي تؤدي إل ترسب المطالبات وخسائر كبير

مجال لألخطاء التى
 ىل سمعتها. والتأثير ع

ة أوالمعالجة  من الواضح أن التطبيق المناسب للتكنولوجيا و ميكنة العمليات مثل المعالجة المباشر

كات التأمير  قد تيى   من هذه المشكالت. لكن العديد من شر
ً
ا  كبير

ً
اضية سوف يعالج عددا ي االفيى

 
دد ف

 من تفاقم المشكلة ، رغم أن ميكنة العمليات العادية ، 
ً
ي من المعادلة خوفا

استبعاد العنرص اإلنساب 

والقضاء عىل األنشطة الورقية اإلضافية غير ذات القيمة ، واالستفادة من أحدث التقنيات مثل الذكاء 

ي MLاالصطناعي والتعلم اآللي )
 
كات التأمير  إمكانية االستفادة من األشخاص الماهرين ف ( ، ستوفر لرسر

ي التعامل مع المطالبات 
 
 المعقدة. تسوية  المطالبات حيث تشتد الحاجة إليهم ف

ي إلشارات اإلنذار المبكر لترسب
ى
 باستخدام الميكنة والذكاء االصطناعي  يمكن التصدي بشكل استباف

 المطالبات. و منها عىل سبيل المثال : 

: النظر إل هذا االتجاه بمرور الوقت يمكن أن يعطي   Average Settlement Costsالتسوية  تكاليفمتوسط   •

 عىل قيم المطالبة. إذا كان يتجه نحو األ
ً
وري إجراء مزيد من التحقيق  دليال عىل باستمرار، فمن الرص 

 لتحديد ما إذا كان هناك ترسب للمطالبات . 
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ي  تشب 
ن اإلنتاجية ورضا العمالء والربحيةالتحكم فن ن تحسي   7 مطالبات التأمي 

كة من تقييم مسوي المطالبات المثقلة باألعباء   Adjuster Caseload عبء مسّوي المطالبة • :  سيمكن الرسر

 قبل حدوث ترسب للمطالبة. 

ات االحتياطي     : ClaimReserve Changes Per تغير االحتياطي لكل مطالبة • سيمكن عىل الفور تحديد تغيير

ي تؤدي إل الترسب. 
 المفرطة التى

ي ، وهو  Average Time to Contact  مع الٌمطالب  االتصال   وقتمتوسط   •
 بمؤشر التأخر الزمت 

ً
عرف عموما

ُ
: ي

وقت االتصال األول ، زادت فرصة زيادة قيمة مؤشر رئيسي لترسب المطالبات . فكلما زاد متوسط 

ي بير  الحادث و أول إخطار بالخسارة  
ي أن تكون عليه. حيث يكون الفاصل الزمت 

المطالبة عما كان ينبغ 
2FNOL .خارج المألوف 

المط • دوران  شهر    :Subrogation Recovery  الباتنسبة  الجديدة خالل  المطالبات  عدد  ببساطة  و هي 

 عىل عدد المطالبات المغلقة )إما عن طريق التسوية أو الرفض(. إذا تجاوز البسط المقام  
ً
مقسوما

ي  
 
ي االرتفاع بمرور الوقت ، فهذه عالمة عىل وجود مشكلة ف

 
بشكل كبير ، أو إذا استمر اتجاه النسبة ف

جم إل ترسب مطالبات.  حجم  العمل. هذا عادة ما ييى

داد مقابل مدفوعات    : اتجاه استرداد التعويض • توضح هذه اإلحصائية ببساطة معدل نجاح عمليات االسيى

 المطالبات الصادرة. و يمكن أن يشير تقلص هذا االتجاه بالتأكيد إل وجود ترسب بالمطالبات. 

تتوفر هذه التقارير بشكل عام من خالل معظم أنظمة معلومات المطالبات. ومع ذلك ، هناك طريقة 

 لتحديد أصول ومدى ترسب المطالبات و هي التحليالت التنبؤيةأفضل وأكير تأكي
ً
 .دا

 استخدام التحليالت التنبؤية الكتشاف ترسب المطالبات

كات التأمير  حيث تتكبد الصناعة ماليير    ي تواجه شر
يعد ترسب المطالبات ، أحد المشاكل الرئيسية التى
 عامالن عامان يمهدان الطريق أمام تسرب المطالبات: هناك  و  الدوالرات من التكاليف بسبب ترسب المطالبات. 

إل    : مشكالت عملية ي تؤدي 
التى المالئمة  للمطالبات والمدفوعات غير  الفعالة  المعالجة غير  ي  

 
تتمثل ف و 

 غرامات أو عقوبات أو مشكالت تعويض العمال. 

 مثل اتخاذ قرارات خاطئة ، وانخفاض جودة خدمة العمالء. واألهم من ذلك، االحتيال.  :مشكالت إنسانية

 تحديد موضع تسرب المطالبات   ▪
كات التأمير  عىل تعريف وتحديد حجم ترسب المطالبات السابقة والحالية   وري  أن تعمل شر من الرص 

اتيجية لمكافحة هذه الظاهرة.    لتحديد ما إذا كانت هناك مبالغ زائدة تدفع للمطالبات ، و أن تضع اسيى

ي ذلك القدرة
 
داد بعض    و يؤدي تحديد موضع ترسب المطالبات إل العديد من الفوائد ، بما ف عىل اسيى

ورية أو حتى االحتيالية ، وتحسير  إنتاجية القوى العاملة.   التكاليف ، والتخلص من المدفوعات غير الرص 

 
( هو التقرير األولي الذي يتم تقديمه إلى شركة التأمين بعد فقدان أو سرقة أو تلف أحد األصول المؤمن عليها. عادةً ما يكون أول  FONLإخطار بالخسارة:  )أول  2

 الرسمية.  ( ، المعروف أيًضا باسم اإلخطار األول بالخسارة ، هو الخطوة األولى في دورة حياة عملية المطالباتFNOLإشعار بالخسارة )
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ي تم  
تتمثل إحدى طرق تعريف وتحديد موضع ترسب المطالبات من خالل تدقيق ملفات المطالبات التى

و األسلوب األمثل. و المنهج البديل  إغالقها ، ولكن االعتماد عىل هذه الطريقة وحدها قد ال يكون ه

ي العملية. 
 
 األكير فعالية هو دمج التحليالت التنبؤية ف

 استخدام التحليالت التنبؤية لتحديد تسرب المطالبات  ▪
ي التنقيب عن البيانات والنمذجة  

 
تستخدم التحليالت التنبؤية ، وهي فرع من التحليالت المتقدمة ، ف

اآللي والذ  التحليالت  واإلحصاءات والتعلم  المستقبلية. و قد شهدت  باألحداث  للتنبؤ  االصطناعي  كاء 

. فباستخدام هذه التقنية ، يمكن تحليل ترسب   ي استخدامها من قبل صناعة التأمير 
 
 ف
ً
ا  كبير

ً
التنبؤية نموا

التغطية   وتأكيد  المطالبة  تعيير   يعد  و  المطالبة.  تطوير  مراحل  من  مرحلة  أي  ونمذجة  المطالبات 

داد مجاالت تساعد فيها التحليالت التنبؤية. والتحقيق و   المفاوضات وعمليات االسيى

 الخطوة األولى: جمع البيانات 
ي جمع  

 
ي تحديد موضع ترسب المطالبات باستخدام التحليالت التنبؤية ف

 
تتمثل الخطوة األول واألهم ف

كة ، أي   بيانات المطالبات ، أو يفضل  البيانات. و معظم البيانات المستخدمة هي بيانات داخلية للرسر

 الحصول عىل بيانات من مزودي الطرف الثالث ، مثل  
ً
بيانات معامالت المطالبات. من المستحسن أيضا

 دمج البيانات الخارجية ، مثل البيانات الديموغرافية.  
ً
 ما يتم أيضا

ً
بيانات مراجعة الفواتير الطبية. غالبا

لزي  االستبيانات طريقة رائعة  تعتي   البيانات  كما  تنقية  يتم  ثم  كة.  للرسر الداخلية  المنظمة  البيانات  ادة 

ي تم تنقيتها بحيث تكون أكير قدرة 
ات لتحويل البيانات التى ستخدم هندسة المير 

ُ
. و  ت

ً
ومعالجتها مسبقا

 عىل التنبؤ. 

 الخطوة الثانية: تحليل البيانات 
 عىل سبيل المثال: يمكن استكشاف البيانات المتعلقة بترسب المطالبات. و تشمل  

ي  •
 معدالت التقاض 

 معدالت اإلغالق  •

 إحصائيات بخصوص مدى كفاية االحتياطيات   •

 اإلحاالت  )وحدة التحقيق الخاصة( •

ي المبالغ المدفوعة بمرور الوقت مع تطور المطالبة  •
 
ة ف ات كبير  حدوث تغيير

ي احتياطيات الحالة بمرور الوقت مع تطور المطالبة •
 
ة ف ات كبير  تغيير

ات استحقاق مختلفة لمجموعة المطالبات. و يتم استخدام تاري    خ  يتم تقيي ي فيى
 
م هذه اإلحصائيات ف

ترسب   فيها  حدث  ي 
التى المطالبات  وتحديد  اإلضافية  المطالبات  ترسب  فرص  لتحديد  االستبيان 

. ويمكن استخدام هذه البيانات لبناء متغير تابع لنموذج يتنبأ باألنماط المرتبطة  ي
ي الماض 

 
  للمطالبات ف

الترسب.  مخططات  و   بمطالبة  شكل  ي 
 
ف وتقديمها  البيانات  تحليل  خطوة  نتائج  تلخيص  يتم  ما   

ً
عادة

 وجداول. 
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ي  تشب 
ن اإلنتاجية ورضا العمالء والربحيةالتحكم فن ن تحسي   9 مطالبات التأمي 

 الخطوة الثالثة: مراجعة نتائج التحليالت 

تساعد مراجعة نتائج تحليل البيانات عىل استنتاج ما إذا كان هناك مصدر مفرط للترسب ، وبناًء عىل  

كة اتخاذ إجراء المناسب. هذا االستنتاج ، ما إذا كان    يجب عىل الرسر

فاألدوات والتقنيات   اإلجمالية.  تكاليفها  لتقليل  المطالبات  ي ترسب 
 
التحكم ف كة  لكل شر وري  الرص  من 

 المستخدمة مثل تحليل التقارير األساسية والتحليالت التنبؤية هي عنارص مهمة لتقليل هذه التكلفة. 

 رأي االتحاد المصري للتأمين 

ء بالتحديات من حيث قدرتها عىل توليد عوائد كافية للمستثمرين. و  تعمل   ي سوق مىلي
 
كات التأمير  ف شر

األكي     المؤثر  فإن  . لذا  التأمير  كة  نفقات شر قاعدة  ي 
 
أكي  عنرص ف المطالبات  تعويض  يعد اإلنفاق عىل 

كات التأمير  عىل زيادة ربحيتها هي تقليل نفقات تعويض المطالب ورية  الذي يمكن تساعد شر ات غير الرص 

كير  عىل تقليل هذه النفقات إل تقديم وفورات  
أو ما يعرف ب"ترسب المطالبات". و يمكن أن يؤدي اليى

كات التأمير  ذات تأثير مباشر عىل الربحية ومن ثم عىل عوائد المستثمرين.   مادية لرسر

للم النهائية  التكلفة  تقليل  ي 
 
ف مهمة  طريقة  المطالبات  ترسب  ي 

 
ف التحكم  لها  ويعد  تتعرض  ي 

التى خاطر 

كة عن المنافسير   كة. كما أنها وسيلة لتمير  الرسر  . الرسر

و يوضي االتحاد المرصي للتأمير  باالستخدام السليم ألنظمة المطالبات ، وتحليل التقارير األساشي ،  

لة  واألدوات المتقدمة مثل التحليالت التنبؤية ، باعتبارها األساليب العلمية المحققة عمليا لعالج مشك

 ترسب المطالبات. 


