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 انخأمُه شزكاث عدد اسدَاد فٍ مهحىظا   حطىرا   انحانٍ انقزن مه األخُز انعقد شهد 

 فُها َزد نم وانخٍ ، انمسخحدثت انعقىد مه انخأمُه عقد وَعخبز ،أوشطخها وحىسع

 انثانث انقزن فٍ إال اإلسالمُت انبهدان حعزفها ونم انسىت، أو انقزآن مه وص أٌ

 عصز بعد وانغزب انشزق بُه انخجارٌ االحصال قىي حُه انهجزٌ عشز

 انىكالء بىاسطت االسخُزاد حزكت وشطج وحُه األوربُت انصىاعُت انىهضت

 عقىد فأدخهىا اإلسالمُت، انبالد فٍ َقُمىن كاوىا انذَه األوربُُه انخجارَُه

 ونم انمسخىردة، انصفقاث عهً انبحزٌ انخأمُه كان به بدأوا ما وأول انخأمُه

 وإوما انخأمُه، وعقىد نهخأمُه انقدامً اإلسالمُت انشزَعت فقهاء مه أٌ َخعزض
 .انفقهاء مه وانمعاصزون انمخأخزون نه حعزض

 ج

 يشكم حيس اندونح، في االقرصادي اننظاو أعًدج أهى أحد انرأيين شركاخ وذعرثر

   .انًحهي انناذج إجًاني ين %2 حىاني فهسطين في انرأيين قطاع
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 في فمدظيؽ لتأميؽقظاع ا
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 اإلطار القانؾني السشغؼ لرشاعة التأميؽ في فمدظيؽ
 

 :2005 لدشة 20 رقؼ التأميؽ قانؾن 1)
 عمى عسل حيث التأميؽ، شخكات لجى أساسيا   مظمبا   لمتأميؽ فمدظيشي قانؾن  وجؾد شكل

 عمى تأثيخ لو وكان سائجة، كانت التي الفؾضى حالة وإنياء الفمدظيشية التأميؽ سؾق  ضبط
 استقخار في األولى بالجرجة ساىؼ حيث .الدؾق  شكل وعمى التأميؽ قظاع في العسل بيئة

 ورسخ الذخكات عسل نغؼ كسا لمذخكات، التخخيص وشخوط متظمبات وحجد التأميؽ سؾق 
 فخع أو مخخرة تأميؽ شخكة أي وألدم حكسا   وجؾده أوجب بل التأميؽ شخكات اتحاد وجؾد

 .االتحاد عزؾية إلى باالنزسام الفمدظيشية الدؾق  في تعسل أجشبية تأميؽ لذخكة
 

 :(الفمدظيشي التأميؽ لقظاع الخئيدة السكؾنات) الدؾق  ىيكل 2)
 

 :التالية الخئيدة السكؾنات مؽ فمدظيؽ في التأميؽ قظاع يتكؾن 
 

- السال رأس سؾق  ىيئة في التأميؽ عمى لمخقابة العامة اإلدارة. 
- التأميؽ لذخكات الفمدظيشي االتحاد. 
- األجشبية الذخكات وفخوع السحمية التأميؽ شخكات. 
-  الظخق  حؾادث مرابي لتعؾيض الفمدظيشي الرشجوق.   
- التأميؽ وكالء. 
- بالتأميؽ السختبظة األخخى  السيؽ أصحاب. 
- التأميؽ لذؤون  االستذارية المجشة. 
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  الفمدظيشية السال رأس سؾق  ىيئة في لمتأميؽ العامة اإلدارة: 
 (2005) لدشة (20) رقؼ التأميؽ قانؾن  تظبيق وعمى التأميؽ قظاع عمى اإلشخاف تتؾلى

  .الدؾق  لعسل الشاعسة واألنغسة التعميسات وإصجار
 

التأميؽ لذخكات الفمدظيشي االتحاد: 
 شخرية ولو 2005 لدشة 20 رقؼ التأميؽ قانؾن  مؽ عذخ الخامذ الفرل بسؾجب نذأ

 رأس سؾق  ىيئة قبل مؽ لالتحاد الجاخمي الشغام عمى السرادقة تؼ وقج مدتقمة، اعتبارية
   .الفمدظيشية السال

 

الدؾق  في والعاممة السجازة التأميؽ شخكات: 
 

 شخكات 7 مشيا ،كةشخ  عذخ احجى الدؾق  في العاممة السجازة التأميؽ شخكات عجد بمغ
 العقاري، الخىؽ لتأميؽ وشخكة حياة، تأميؽ وشخكة تكافمية، تأميؽ تانوشخك عادية تأميؽ

   .التأميؽ لذخكات الفمدظيشي اإلتحاد في أعزاء ىي الذخكات وجسيع
 

التأميؽ لذؤون  االستذارية المجشة: 
  رقؼ التأميؽ قانؾن  مؽ الدابعة السادة بسؾجب التأميؽ لذؤون  االستذارية المجشة تذكيل تؼ
 . (2005) لدشة (20)
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  الظخق  حؾادث مرابي لتعؾيض الفمدظيشي الرشجوق: 
 ميامو وتتمخص ،2005 لدشة 20 رقؼ التأميؽ قانؾن  أحكام بسؾجب الرشجوق  أنذئ

   :يمي فيسا
 بسؾجب تعؾيزا يدتحق الحي السراب بتعؾيض الرشجوق  يقؾم الدائق عجا فيسا

 ألحج بالتعؾيض السؤمؽ مظالبة يدتظيع وال 2005 لدشة 20 رقؼ التأميؽ قانؾن  أحكام
 : التالية األسباب

 .مجيؾال   الحادث وقؾع في الستدبب الدائق كان إذا1)
 .القانؾن  ىحا أحكام بسؾجب تاميؽ الدائق بحؾزة يكؽ لؼ إذا2)
 .الترفية تحت السؤمؽ كان إذا3)
 .(القانؾن  في ورد كسا) السظالبة مؾضؾع الحادث يغظي ال ولكشو تأميؽ الدائق بحؾزة كان إذا4)

 

التأميؽ وكالء جسعية: 
 مع بالتعاون   التاميؽ شخكات اتحاد ويعسل فمدظيؽ، في التاميؽ وكالء كافة تسثل وىي

 وسبل التأميؽ شخكات مع الؾكالء عسل مبادئ وتشغيؼ عسميا مأسدة عمى إداراتيا مجمذ
 .السذتخك التعاون 

 

 بالتأميؽ السختبظة األخخى  السيؽ أصحاب: 
 .وغيخىؼ األضخار ومقجري  والسعايشيؽ التأميؽ ومحققي التأميؽ وسظاء مثل
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 :التأميؽ قظاع تؾاجو التي والسعؾقات السذاكل3)
 لجى التأميشي الؾعي غياب ىي الفمدظيشي التأميؽ سؾق  تؾاجو التي الحقيقية السذكمة إن

 الخسسية الجيات إدراك وعجم والظمب، العخض بيؽ خمل وجؾد إلى أدى مسا السؾاطشيؽ
 :األتي في متجدجا   نخاه ما ىحا التأميؽ، قظاع ألىسية
الكساليات، مؽ كؾنو األمخ ىحا إلى يشغخ والحي الجسيؾر بدبب التأميؽ قظاع ضعف 

 .والذخكات األفخاد مدتؾي  عمى الفمدظيشي االقتراد روافج أىؼ أحج يعتبخ أنو العمؼ مع
قيام وعجم التأميؽ أنؾاع مؽ لكثيخ بالشدبة لألفخاد التأميشي الؾعي مدتؾى  انخفاض 

 يعؾد وعمييا السؾاطشيؽ عمى بالفائجة يعؾد بسا الؾعي ىحا لتشسية بجورىا التأميؽ شخكات
 .الؾطشي االقتراد عمى بالفائجة

اإللدامية التأميشات بإبخام السؾاطشيؽ تقيج مؽ لمتأكج الكافية الحكؾمية الخقابة وجؾد عجم 
 .القانؾن  يفخضيا التي

التي الخجمة عمى يشعكذ مسا مالية، صعؾبات مؽ تعاني التأميؽ شخكات مؽ العجيج إن 
 .الحقؾق  في والبخذ والتدؾيف كالسساطمة لمدبائؽ تقجميا

لو ضؾابط ووضع التأميؽ سؾق  وتشغيؼ القانؾن، وأحكام تذخيعات بتظبيق االىتسام عجم 
   .التأميؽ بخبخاء مدتعيشة وعسمية عمسية أسذ عمى
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 زيادة خالل مؽ التظؾر ىحا ويغيخ التظؾر، مؽ التأميؽ سؾق  تسشع لؼ أعاله، العؾامل أن إال
  التأميؽ قظاع استثسارات إجسالي ندبة بمغت حيث التأميؽ أقداط وارتفاع األقداط، حجؼ

  التأميشية السحفغة إجسالي وبمغت ،2017 العام نياية في اإلجسالي السحمي الشاتج مؽ 3%
   .2018 العام مؽ الثالث الخبع نياية في دوالر مميؾن  113

 

  أىسيا مؽ العؾامل مؽ عجد إلى االرتفاع ىحا ويخجع:   
 2006 عام لسياميا ومباشختيا 2005 عام الفمدظيشية السال رأس سؾق  ىيئة إنذاء1)

 السشغسة والتعميسات األنغسة مؽ العجيج وإصجار الفمدظيشي، التأميؽ قانؾن  وإقخار
   .لمدؾق 

 في لمتأميؽ العامة اإلدارة مع وتعاونو التأميؽ، لذخكات الفمدظيشي اإلتحاد عسل مأسدة2)
   .والتعميسات األنغسة إصجار في الفمدظيشية السال رأس سؾق  ىيئة

  .بالتخخيص التأميؽ ربط نغام اعتساد3)
 ضبط مؽ الفمدظيشية الدمظة وتسكؽ الفمدظيشية السجن داخل األمشي الؾضع تحدؽ4)

 عاىخة وعالج السؤمشة السخكبات عجد عمى أيزا   انعكذ الجاخمية األمشية األوضاع
   .جدئي بذكل ولؾ القانؾنية غيخ السخكبات

 متشاىي التأميؽ مثل ججيجة مشتجات نحؾ التؾجو ضخورة العاممة التأميؽ شخكات إدراك5)
 .وغيخىا والسشدلي الرغخ
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 التأميؽماىية نغام 
 الدمؽ عبخ وتظؾرت نذأت أصؾل ذات فشية قاعجة عمى التاميؽ نغام يختكد 

 نتيجة بو تمحق قج التي الخدارة عبء مؽ التخفيف في اإلندان حاجة لتؾاكب
 .سيظختو عؽ خارجة حؾادث وقؾع
 يقؾم قانؾني نغام يعتبخ فيؾ لحلػ العسمية، تمػ بتشغيؼ متخررة ىيئات تقؾم 

 وبالتالي آخخ، كظخف التاميؽ ىيئة وبيؽ كظخف لو السؤمؽ بيؽ قانؾنية أسذ عمى
 الخدائخ تحسل في بالتعاون  طؾعا   معيؼ ويذتخك السؤمؽ جساعة ضسؽ الفخد يجخل

 شخكة) السؤمؽ يمتدم السقابل وفي التاميؽ بقدط يدسى معيؽ مبمغ بسقجار الستحققة
 ليؼ، السؤمؽ مؽ بأي تمحق قج التي الخدارة عؽ لو السؤمؽ بتعؾيض (التاميؽ
 .ليؼ السؤمؽ مؽ عمييا حرل التي األقداط مجسؾع عمى بحلػ معتسجا  
 يسشع ال فيؾ وبالتالي الخدائخ آثار مؽ التخفيف في التاميؽ نغام دور يشحرخ 

 .وقؾعيا
 في يشحرخ ىجفو وان مقامخة عسمية بأنو التاميؽ الذخيعة فقياء بعض يعتبخ 

 .التاميؽ لذخكات طائمة أرباح تحقيق
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 الشفذ طسأنيشة وىؾ األمؽ مؽ مذتق العخبية المغة في التأميؽ
 .الخؾف وزوال

 مؽ (لو السادية ثاراآل) الخظخ نقل عسمية أنو عمى التأميؽ عخفي  
 الظخف مدئؾليات أو مستمكاتو وأ نفدو في سؾاء  ) شخص عاتق

 التأميؽ شخكة إلى “لو السؤمؽ” مرظمح عميو يظمقو  (الثالث
 قدط) عميو يتفق معيؽ مبمغ مقابل “السؤمؽ” مرظمح عمييا يظمقو 

 تحقق إذا التأميؽ شخكة مؽ ا  تعؾيز بسؾجبو يدتحق (التأميؽ
 .الؾثيقة لذخوط اوفق   مشو السؤمؽ الزخر
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 :Risk الخظخ1.
 
 :Premium التأميؽ قدط .2
 
 :Sum Insured التأميؽ مبمغ .3
 
 

 لتأميؽالشغام  العشاصخ األساسية
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  التأميؽالخظخ ونغام: 
 بالغؾاىخ القجم مشح الفخد يؾاجييا كان التي األخظار مرادر انحرخت
 .الخ ... والفيزانات والبخاكيؽ كالدالزل الظبيعية

 بيؽ مادية عالقات ونذؾء تظؾر مؽ يذيجه وما الحالي العرخ في أما
 يتختب قج والتي الظبيعية األخظار بجانب أخخى  أخظار نذأت فقج األفخاد
 :يمي بسا األخظار تمػ وتتسثل االقترادي، االنييار أو اإلفالس عشيا

 والتأكدج الحاتي واالحتخاق كالحخيق وفيديائية كيسيائية طبيعة ذات أخظار•
 .الرشاعية واالنفجارات

 واالنتفاضات الجاخمية واالضظخابات كالذغب اجتساعية طبيعة ذات أخظار•
 .العسل وحؾادث الذعبية

 واحتجاز البحخية والقخصشة والثؾرات كالحخوب دولية طبيعة ذات أخظار•
 .الدفؽ

 .لسيشتو ومداولتو اإلندان سمؾك عؽ الستختبة السجنية السدؤولية أخظار•
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 األخظار تمػ تجشب مؽ تسكشو التي الؾسائل عؽ يبحث الفخد بجأ لحلػ
 :يمي ما الؾسائل ىحه ومؽ الشاجسة الخدائخ آثار مؽ والتخفيف

 .االقترادية السذاريع في السذاركة -
 .لمخدائخ الحاتية التغظية -

 مع المشاركة أن بسبب وذلك اٌجابٌة، نتائج أٌة الوسائل تلك تحقق لم ولكؽ

 الفردٌة الممتلكات دون والصناعٌة التجارٌة المشارٌع على فقط ٌقتصر الغٌر

 المشروع، أرباح من جزء من ٌحرمه الخسارة عبء تحمل من حماٌته أن كما

 األرباح من جزء باستقطاع ٌتمثل والذي للخسائر الذاتٌة التغطٌة وكذلك
   .األخطار وقوع عن الناجمة الخسائر لتعوٌض كاحتٌاطً به واالحتفاظ

 

 الفخصة يتيح الحي التجاري  بالتاميؽ اليؾم يعخف ما إلى األفخاد لجأ لحلػ
 عسمية في االشتخاك مؽ أنذظتيؼ وتشؾع عجدىؼ كان أيا   األفخاد لجسيع

 السجسؾع عمي مشيؼ بالبعض تمحق التي الخدارة بتؾزيع اإلسيام
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 :Premiumقدط التأميؽ 
 الخظخ تبعة بتحسل السؤمؽ التدام مقابل لمسؤمؽ لو السؤمؽ يجفعو الحي السبمغ ىؾ•

 .ضجه السؤمؽ
 .التداماتو لسؾاجية الالزمة الحريمة لتكؾيؽ السؤمؽ عميو يعتسجو •
 التي ىي األمثل، بالذكل واستثسارىا ليؼ، السؤمؽ مجسؾع مؽ السحرمة فاألقداط•

 األخظار لسؾاجية عميو الستختبة التداماتو لسؾاجية الالزمة الحريمة لمسؤمؽ تؾفخ
 .السؤمشة

 ىحه باختالف ويختمف الخظخ، طبيعة عمى يعتسج السشاسب القدط واحتداب•
 .تدببيا التي الخدائخ ومجى الشدبي، تخددىا حيث مؽ الظبيعة

 خظخ كل عؽ الستؾفخة لإلحرائيات الجقيقة الجراسة إلى التأميؽ شخكات وتعسج•
 .استيفاؤه الؾاجب القدط لتحجيج

 مؽ سؾق  كل في االتحادات تعسج السجال، ىحا في التأميؽ شخكات ولسداعجة•
 الذخكات إلييا تمجأ خظخ، بكل خاصة (Tariff تعخفة) وضع إلى التاميؽ أسؾاق

   .السشاسبة األقداط الحتداب
 أقداط معجالت وضع خاللو مؽ يتؼ لمتدعيخ نغام :Tariff التعخفة•

   .تعخفة لؾجؾد يحتاج الحي التاميؽ أنؾاع مؽ نؾع لكل التأميؽ
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 :Sum Insuredمبمغ التأميؽ 

 أو لو السؤمؽ إلى بجفعيا السؤمؽ يمتدم التي العيشية أو الشقجية القيسة ىؾ•
 .ضجه السؤمؽ الخظخ تحقق عشج السدتفيج، إلى

 التأميؽ مبمغ فديادة طخديا ، تشاسبا   األقداط مع التأميؽ مبمغ يتشاسب•
 .السدتحق القدط في زيادة بالتبعية تمحقيا

 ضج والتأميؽ الحياة عمى التأميؽ باستثشاء) فإنو األحؾال جسيع في•
 تحقق عشج لو لمسؤمؽ الجفع الؾاجب السبمغ فإن ،(الذخرية الحؾادث
 أن مخاعاة يجب حيث الفعمية، خدارتو مع يتشاسب أن يجب الخظخ،
 الجورة داخل بقاءه عمى والسحافغة الفخد، حساية ىؾ التأميؽ مؽ اليجف

 .التأميؽ حداب عمى اإلثخاء ىؾ اليجف وليذ لمسجتسع، االقترادية
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 التأميؽالسبادئ األساسية لشغام 
 تشذأ التي القانؾنية العالقة تشغؼ التي الخاصة القؾاعج تمػ السبادئ بيحه يقرج•

 الستزسشة العامة الذخوط إلى نغخنا وإذا التأميؽ، (ىيئة) وشخكة لو السؤمؽ بيؽ
 أن اعتبار عمى وذلػ السبادئ ىحه مؽ مدتسجة أنيا نجج التأميؽ وثيقة في

 تكؾن  بحيث السجسؾع، عمى الفخد خدارة تؾزيع ىجفو تعاوني نغام التاميؽ
 .عميو السؤمؽ السبمغ قيسة التعؾيض يتجاوز وأال مفتعمة، وليدت حقيقية الخدارة

 :اآلتي في الـتأميؽ عقج مبادئ وتتسثل•
 .السظمق الشية حدؽ مبجأ1)
 .التأميشية السرمحة مبجأ2)
 .التعؾيض مبجأ3)
 .السذاركة مبجأ4)
 .القخيب الدبب مبجأ5)
 .الحمؾل مبجأ6)
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 The Principle of Utmost Good Faithمبجأ حدؽ الشية السظمق ( 1
 جسيع عؽ باإلفراح التعاقج طخفي مؽ كل يقؾم أن ضخورة عمى السبجأ ىحا يبشى•

 وإذا .لمتعاقج بالشدبة جؾىخية تكؾن  بيانات أي بحلػ يخفي فال اآلخخ، لمظخف الحقائق
 .اإلخالل لدبب تبعا   لمبظالن قابل أو باطال   العقج يربح السبجأ بيحا الظخفيؽ أحج أخل

 أو شخرية عقؾد كانت سؾاء أنؾاعيا بكافة التأميؽ عقؾد جسيع السبجأ ليحا وتخزع•
 .(... بحخي، الحؾادث، الحخيق، الحياة،) شخرية غيخ

 التعاقج قبل ما عسمية في الشية حدؽ بتؾافخ التعاقج أطخاف كافة السبجأ ىحا مدمي   كسا•
 .التأميؽ عقج سخيان فتخة خاللو  وأثشاءىا

 
 العقج سخيان وأثشاء التعاقج عشج العقج طخفي جانب مؽ الشية حدؽ مشتيى مبجأ تؾافخ يجب

 حجث إذا التأميؽ شخكة عمى يجب وليحا بالتعؾيض، والسظالبة الخظخ تحقق عشج وكحلػ
 لو السؤمؽ عمى ويجب الحال، في لو السؤمؽ تخظخ أن األسعار أو الذخوط في تغييخ أي

 الستعمقة بالحقائق مسكؽ وقت أقخب في التأميؽ شخكة يخظخ أن الخظخ تحقق عشج
 .الحادث بيا تدبب التي والخدائخ ومدبباتو بالحادث

 حدؽ الشية مبجأ وقت تؾافخ
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  Insurable InterestThe Principle of مبدأ المصلحة التأمٌنٌة ( 2

  
 

 
 الشًء فً مشروعة مادٌة مصلحة له للمؤمن كونت أن المبدأ هذا مضمون
 أن دون  بو تمحق مادية خدارة الخظخ تحقق عمى يتختب وأن علٌه، المؤمن

   .مذخوع غيخ كدب اعتباره يتؼ وبالتالي الخظخ لحلػ مفتعال   يكؾن 
ىسا التأميشية لمسرمحة ركشان ويؾجج: 

 .مذخوعة السرمحة تكؾن  أن (2 .معشؾية ال مادية مرمحة تكؾن  أن1)

 Indemnity of Principle The التعؾيض مبجأ (3

 الفعمية السادية الخدارة قيسة يعادل تعؾيض عمى الحرؾل لو مسؤمؽل يحق أنو :بو يقرج
 ىحا وفق يجؾز وال .العقج في السحجد التأميؽ مبمغ ذلػ يتعجى أال بذخط بو لحقت التي

 السدتفيج أو لو لمسؤمؽ السؤمؽ يجفعو الحي التعؾيض يديج أن األحؾال مؽ حال بأي السبجأ
 قيسة أو التأميؽ مبمغ حجود التعؾيض ىحا يتعجى وأال السحققة، الفعمية الخدائخ قيسة عؽ

 .أقل أييسا (الخظخ وقؾع لحغة) التأميؽ مؾضؾع الذيء
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  ContributionThe Principle of مبدأ المشاركة( 4

 نفذ عمى تأميؽ شخكة مؽ أكثخ لجى بالتأميؽ لو السؤمؽ قام إذا :أنو السبجأ ىحا يقزي 
 التعؾيض مبمغ عمى سيحرل لو السؤمؽ فإن السجة، نفذ وخالل الخظخ نفذ ومؽ الذيء

 تحقق عشج لو لمسؤمؽ التعؾيض قيسة دفع في التأميؽ شخكات جسيع وتذتخك واحجة مخة
 .التأميؽ مبمغ في حرتيا حدب شخكة كل مشو السؤمؽ الخظخ

 

 الحياة تأميشات عمى يدخي  وال فقط، والسدئؾلية السستمكات تأميشات عمى يدخي  أيزا   السبجأ ىحاو •
 .الذخرية والحؾادث

   اليجف مؽ ىحا السبجأ: 
 وسيمة التأميؽ يكؾن  ال حتى أكثخ أو مختيؽ التعؾيض عمى لو السؤمؽ حرؾل عجم ىؾ

 .السذخوع غيخ لإلثخاء
  Proximate CauseThe Principle of مبدأ السبب المباشر( 5

 قج بالتعؾيض ومظالبتو لو السؤمؽ خدارة تكؾن  أن السبجأ ىحا مزسؾن  
 كان إذا أما مشو، السؤمؽ بالخظخ مختبط حادث عؽ مباشخ بذكل نذأت
 .التعؾيض يدتحق فال الخظخ بيحا يختبط ال حادث سببيا
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  SubrogationThe Principle of مبدأ الحلول( 6

 محل يحل أن (التأميؽ شخكة) السؤمؽ حق مؽ يكؾن  :أن السبجأ بيحا يقرج• 
 في الستدبب الغيخ ومقاضاة السجنية الحقؾق  كافة مباشخة في لو السؤمؽ
 التعؾيض قيسة سجاد بعج أو قبل وذلػ السشاسب بالتعؾيض ومظالبتو الحادث

 تجاه السجنية حقؾقو عؽ يتشازل أن لو لمسؤمؽ يجؾز وال لو، لمسؤمؽ السدتحق
 اعتبخ وإال الغيخ، مع الترالح لو يجؾز وال الحادث في الستدبب الغيخ

 التأميؽ شخكة مؽ التعؾيض في حقو عؽ متشازال  
 التعؾيض عمى لو السؤمؽ يحرل بأن يقزي الحقؾق  في الحمؾل مبجأ إن•

 الخجؾع في لو السؤمؽ محل التأميؽ شخكة تحل أن عمى التأميؽ، شخكة مؽ
 دفعت ما حجود في لشفديا تحتفظ أن عمى بالتعؾيض، ومظالبتو الغيخ عمى

 .الباقي وتخد لو، لمسؤمؽ
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 التأميؽلشغام السبادئ القانؾنية : رابعا  
فيو يتعيج لو والسؤمؽ السؤمؽ بيؽ اتفاق عقج :بأنو التأميؽ عقج يعخف 

 بسؾجب السغظاة السادية والخدائخ األضخار عؽ لو السؤمؽ بتعؾيض السؤمؽ
 بجفع لو السؤمؽ قيام مقابل وذلػ نقجيا ، أو عيشيا   التعؾيض ىحا ويكؾن  العقج،
 .التأميؽ قدط

 :وىي التأميؽ لشغام القانؾنية السبادئ تتزح التعخيف ىحا خالل ومؽ
 :رضائي عقج -1

 لو والسؤمؽ السؤمؽ إرادتي تؾافق بسجخد يشعقج أنو التأميؽ عقج في األصل
 وثيقة" تدسى وثيقة في يجون  أن اشتخط السذخع لكؽ ،والقبؾل اإليجاب وتظابق
 .والقبؾل اإليجاب أي الظخفيؽ، تخاضي النعقاده يمدم أي ،"التأميؽ

 :احتسالي عقج -2 
 التي السشفعة تحجيج طخفيو مؽ أي يدتظيع ال الحي العقج :ىؾ االحتسالي العقج

  .الخظخ تحقق عشج إال تحجيجىا يسكؽ ال حيث التعاقج، عشج عمييا سيحرل
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 :ممدم عقج -3
 فااللتدام .(لو والسؤمؽ السؤمؽ) طخفيو مؽ لكل متقابمة التدامات شذئت أي

 شيخيا   معيشة آجال في التأميؽ أقداط دفع ىؾ لو السؤمؽ بو يمتدم الحي الخئيذ
 السبمغ بجفع تحققو عشج الخظخ بتغظية أساسا   السؤمؽ يمتدم وبالسقابل سشؾيا، أو

 .لو لمسؤمؽ
 بجفع السؤمؽ التدام بيشسا مؤكج، التدام ىؾ األقداط بجفع لو السؤمؽ التدام

 .احتسالي أمخ ىؾ التأميؽ مبمغ أو التعؾيض
 

 : الشية حدؽ عقؾد مؽ -4  
 السؤمؽ بالخظخ الستعمقة البيانات بجسيع يجلي أنب ا  أساس يمتدم لو السؤمؽ نأل

 الذفؾية أو الكتابية األسئمة كل عؽ صحيحة إجابة يجيب أن عميو لحا ،مشو
 الخظخ تغيخ حالة في ا  دقيق ا  ترخيح لو يقجم وأن السؤمؽ، عميو يظخحيا التي

  .الخظخ تقجيخ مؽ السؤمؽ يتسكؽ حتى تفاقسو أو مشو السؤمؽ
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 :معاوضة عقج -5
 لسا مقابال   طخفيو مؽ كل يأخح أن :بو يقرج السعاوضة عقج-

 .أعظاه
 تحقق إذا التأميؽ مبمغ يأخح لو والسؤمؽ ، القدط يأخح فالسؤمؽ-

 السؤمؽ يأخحه الحي السقابل ما الخظخ يتحقق لؼ إذا ولكؽ .الخظخ
   ؟ دفعو الحي القدط مقابل لو

 التي األقداط تربح مشو السؤمؽ الخظخ وقؾع عجم صؾرة في-
 وحساية ضسانات مؽ السؤمؽ يؾفخه لسـا مقابال   لو السؤمؽ دفعيا

 مرمحة، أو فائجة عمى الظخفيؽ مؽ كل يحرل كسا لو، لمسؤمؽ
 أما الخظخ، مؽ أمان مؽ العقج لو يؾفخه ما ىي لو السؤمؽ ففائجة
 .أقداط مؽ عميو يتحرل ما فيي السؤمؽ فائجة

 مجة خالل لو السؤمؽ عمييا يحرل التي والظسأنيشة األمان فإن لحلػ
 .السقابل ىي التأميؽ
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 :زمشي عقج -6
 إذ .جؾىخيا   عشرخا   الدمؽ فيو يكؾن  الحي العقج :ىؾ الدمشي العقج
 مؽ ابتجاء مشو السؤمؽ الخظخ تبعة فيتحسل معيشة، لسجة السؤمؽ يمتدم

 األقداط بدجاد يمتدم لو السؤمؽ أن كسا معيؽ، تاريخ إلى معيؽ تاريخ
 فسا رجعي بأثخ يفدخ ال العقج أن ذلػ نتائج ومؽ ،محجدة مؾاعيج في

 األقداط السؤمؽ مؽ لو السؤمؽ يدتخد ال كسا قائسا، يبقى ذلػ قبل حفن
  .العقج حل قبل انقزت التي لمسجة السقابمة

 مجتو؟ انتياء قبل العقج فدخ تؼ إذا الؾضع ىؾ ما- 
 جدءا   لو السؤمؽ يتقاضى حيث رجعي، بأثخ الفدخ ىحا آثار تدخي  ال

 مجة نياية وحتى العقج فدخ تاريخ مشح الباقية السجة عؽ القدط مؽ
 تاريخ حتى العقج سخيان بجاية مؽ الفتخة أما عمييا، الستفق التأميؽ
 لو السؤمؽ بإمكان وليذ لمسؤمؽ، القدط عشيا فيدتحق الفدخ

 .استخداده
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 متأميؽلالتقديؼ الذكمي 
 ثالث وىشاك نذؾئو، عشج التاميؽ بيا مؾرس التي الظخق  اختمف

 :يمي بسا تتسثل التاميؽ عسمية تقديؼ خالليا مؽ يسكؽ طخق 
 

 .الخبح لتحقيق ييجف ال والحي التبادلي التاميؽ 1)
 

 .البحخي  التاميؽ مثل لمخبح ييجف والحي التجاري  التأميؽ2)
 

 في واإلسالمية العخبية الجول ابتكختو والحي اإلسالمي التأميؽ3)
 .الساضي القخن  مشترف
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 :التبادلي التأميؽ -1
 بإنذاء التجار مؽ مجسؾعة بيؽ يتؼ اتفاق خالل مؽ بجائي بذكل التبادلي التاميؽ بجأ 

 خدائخ أية لتغظية مشو جدء تخريص ويتؼ السال مؽ مبمغ واحج كل بو يجفع صشجوق 
 .(البجائي البحخي  التاميؽ أمثمتو مؽ) بأحجىؼ تمحق

 
 في الرجاقة بجسعيات يعخف ما عيخ عذخ الثامؽ القخن  مؽ األول الشرف خالل 

 وتمتدم مذتخكة، حخفة تخبظيؼ الحيؽ األشخاص مؽ مجسؾعة تزؼ كانت والتي بخيظانيا
 .الخبح لتحقيق تيجف أن دون  التاميؽ فييا بسا الخجمات مختمف بتقجيؼ الجسعيات ىحه
سي قانؾن  بدؽ بخيظانيا قامت 1992 سشة وفي الحاضخ، وقتشا حتى قائسة زالت وما  س 

 .وكشجا أمخيكا في انتذخت ثؼ ومؽ الجسعيات، تمػ أنذظة لتشغيؼ الرجاقة قانؾن 
 
 ع خف ما الجسعيات تمػ ومؽ التاميؽ، أنؾاع مؽ بشؾع جسعية كل تخررت وقج 

 مؽ الدفؽ بأصحاب تشحرخ العزؾية وكانت  .(البحخي  التاميؽ) الدفؽ ىياكل بشؾادي
 والتي والتعؾيض الحساية بشؾادي اليؾم يعخف ما ذلػ بعج عيخ ،(إقميسي نذاط) الجولة رعايا

 مختمف مؽ ومدتأجخييا ومدتثسخييا الدفؽ أصحاب لتذسل العزؾية اتدعت خالليا مؽ
 . الكبيخة األعجاد لقانؾن  نذاطيا إخزاع مؽ مكشيا مسا الجشديات،
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 :التجاري  التأميؽ -2
 

 :يمي بسا التجاري  التاميؽ خرائص تؾضيح يسكؽ
 

 .(ليا وحيجة حخفة مشو تتخح) متخررة شخكات بو تتعامل1)
 .الخبح لتحقيق خاللو مؽ تيجف2)
 .الحاالت بعض في جساعية أو عام، بذكل فخدية بعقؾد يتؼ3)
 .التاميؽ مؾضؾع الخظخ درجة مع يتشاسب تاميؽ قدط لقاء يتؼ4)
 مسارستو حرخ التاميؽ أعسال بتشغيؼ الستعمقة العخبية التذخيعات اشتخطت5)

 عمى حرؾليا بعج والسختمظة العامة والذخكات السداىسة بالذخكات
 .التاميؽ أعسال بسخاقبة السكمفة الجية قبل مؽ التخخيص

 

 أساس عمى بالتاميؽ بالتعامل األفخاد مؽ محجد لرشف الجول بعض أجازت 
 الييئات مؽ وغيخىا المؾيجز ىيئة في التاميؽ مكتتبي ذلػ ومثال تجاري،

 .أخخى  غخبية ودول أمخيكا في السساثمة
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 :اإلسالمي التأميؽ -3
 

 عمى ذلػ في معتسجيؽ التجاري  التاميؽ بتحخيؼ الذخيعة وفقياء بعض أفتى 
 :وصفيؼ حج عمى لمتحخيؼ دعتيؼ التي األسباب ومؽ اجتيادات،

 
 .الغخر مؽ الكثيخ يذؾبو يمدم ال بسا التداما   يتزسؽ التجاري  التاميؽ عقج أن 1)

 
 .الخبا عمى قائؼ عقج أنو 2)

 
 .والخىان السقامخة أنؾاع مؽ نؾع انو 3)

 
 عمييا أطمق التاميؽ لسسارسة أخخى  طخيقة ابتكار تؼ التحخيؼ ليحا نتيجة 

   .اإلسالمية الظخيقة
 

 بأنيا التاميؽ عقؾد وصف في الظخيقة ىحه عمييا تقؾم التي األسذ وتتمخص 
 ويتحسل ليؼ، السؤمؽ عؽ وكالة التاميؽ شخكة قبل مؽ تبخم وتكافل تبخع عقؾد
 .تغظيتيا عؽ التاميؽ أقداط قرخت إن الخدائخ عبء لو السؤمؽ نفذ
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 متأميؽالتقديؼ السؾضؾعي ل

 التي األخظار لظبيعة وفقا   السؾضؾعية الشاحية مؽ التاميؽ يشقدؼ
 سسيت واحجة محفغة في الستساثمة األخظار تجسيع يتؼ بحيث يغظييا

   .التأميشية بالسحفغة
 

 :يمي لسا السحافظ ىحه وتشقدؼ
 

 الشقل أخظار محفغة1)
 الحخيق خظخ محفغة2)
 العامة الحؾادث محفغة3)
 الحياة عمى التاميؽ محفغة4)
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 عمي وتذتسل :الشقل أخظار محفغة1)
 

   التاميؽ صؾر أوائل مؽ ويعتبخ :البحخي  التأميؽأ-
 

 حرخا ، البحخية األخظار مؽ الذحؽ وأجؾر والبزائع الدفؽ عمى التاميؽ وىؾ 
 حؾادث عؽ الشاشئة ومدتأجخييا الدفؽ ألصحاب السجنية السدؤولية تغظية ويذسل

 عؽ والسدؤولية الدفيشة، عمى السذحؾنة البزائع أضخار عؽ والسدؤولية الترادم،
 .الدفيشة تدببو الحي البحخي  التمؾث

  
الستؾسط البحخ دول تجار وكان .السيالدي عذخ الخابع القخن  أواخخ مسارستو بجأت 

 طخيق عؽ الرحيح بذكمو التاميؽ نغام مارس مؽ أول (بالمؾمبارد) السعخوفيؽ
 .التاميؽ قدط مقابل الذحشة أو الدفيشة بتغظية التداميؼ

 

 التي التذخيعات أوائل مؽ عذخ الخامذ القخن  في الرادرة بخشمؾنة أوامخ وتعتبخ 
 حل وطخق  العقؾد إبخام ضؾابط تحجيج تؼ حيث البحخي، التاميؽ أحكام نغست

 .الشداعات
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 التي الظيخان حؾادث وكافة الظائخة ىيكل عمى التاميؽ ويذسل :الجؾي  الشقل تأميؽب-
 أو وفاة مؽ بالسدافخيؽ يمحق عسا الشاشئة العقجية والسدؤولية بالغيخ، أضخار تمحق

 سالمة عؽ الجؾي  لمشاقل العقجية السدؤولية يغظي كسا أمتعة، ضياع أو إصابات
  .جؾا   السشقؾلة البزائع

 

 الشاقل مدؤولية بتغظية التاميؽ مؽ الشؾع ىحا نظاق يشحرخ :البخي  الشقل تأميؽج-
 وغيخ مدتقمة الشقل عسمية تكؾن  ان ويذتخط بخا   السشقؾلة البزائع عؽ العقجية
   .البحخي  لمشقل متسسة

 ارتباطو عجم بذخط الشيخي  لمشاقل العقجية السدؤولية يغظي :الشيخي  الشقل تأميؽد-
 .بحخي  بشقل
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 احتداب أقداط التأميؽ البحخي 
 

 يمي ما خالل مؽ تحجيجه ويتؼ :بالبزائع الخاص البحخي  التاميؽ قدط...   
 

 الكمية الخدائخ تغظية يتؼ وىشا :C B+ الذخط عمى السبشية لمحؾادث القابل القدط1)
 لكل محجد وسعخ ثابتة لتعخفة القدط ويخزع السحتسمة، والحؾادث األخظار عؽ الشاتجة
 الحؾادث ضؾء وفي التاميؽ سؾق  في الستؾافخة الخبخة عمى بشاء   البزائع مؽ صشف

 .بالدعخ مزخوبا   التاميؽ مبمغ أساس عمى التاميؽ قدط احتداب ويتؼ . الستكخرة
 السؤمؽ يمتدم الذخط ىحا خالل مؽ :A الذخط عمى السبشية لمحؾادث القابل القدط2)

 حرافة إلى الدعخ تقجيخ ويعؾد ، كمية أو جدئية كانت سؾاء األضخار كافة بتغظية
 تغميفيا ونؾع البزاعة طبيعة ذلػ في مخاعيا   حجة عمى حالة لكل بالشدبة السؤمؽ

 الدفيشة لخحمة الجغخافية والسشظقة مشو ستذحؽ الحي والسيشاء شحشيا ومؾسؼ وتعبئتيا
 البحخي  محفغة نتائج دراسة إلى باإلضافة الخحمة، ستدتغخقيا التي الدمشية والفتخة

 .البزائع مؽ صشف لكل بالشدبة سابقة لدشؾات
 

 الحخب، أخظار لتغظية خاص تاميؽ قدط فخض يجب البحخي  التاميؽ لقدط باإلضافة
 األوضاع عمى مبشي يكؾن  تغييخ عميو يظخأ قج انو إال لمتعخفة الدعخ ىحا يخزع حيث

 عمى ذلػ تأثيخ ومجى العالؼ مؽ السشاطق بعض في مدمح نداع احتسال ومجى الجولية
   .لو السؤمؽ لجولة التجاري  الشقل
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 مثال
 

 عمى لمتاميؽ التاميؽ شخكات إحجى مؽ بظمب تقجم األشخاص احج أن فخض عمى
 بأن عمسا   .A الذخط دوالر 500000 بقيسة استخاليا مؽ مدتؾردة مجسجة لحؾم شحشة

 .باأللف 2 التاميؽ سعخ-
 .باأللف 0.5 الحخب سعخ -

 

 لو؟ السؤمؽ عمى السدتحق التاميؽ قدط حداب /السظمؾب
 

 الحل
 

 .دوالر 1000         =   باأللف X 2 500000   التاميؽ قدط
 .دوالر   250          = باأللف X 0.5 500000  الحخب قدط

                                                 ----------- 
 دوالر 1250                                   السدتحق القدط
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 عمي وتذتسل :الحخيق خظخ محفغة2)
 

 مؽ السشقؾلة وغيخ السشقؾلة األمؾال التاميؽ مؽ الشؾع ىحا يغظي :الحخيق مؽ التأميؽ أ-
 أيزا   ويذسل االنفجار وخظخ يشجؼ، لؼ أم حخيق نجؼ سؾاء والرؾاعق الحخيق خظخ

   .لمحخيق نتيجة بالغيخ تمحق التي األضخار عؽ السجنية األمؾال مالػ مدؤولية
عشو نجؼ وما م1666 سشة لشجن حخيق ىؾ التاميؽ ىحا لغيؾر الخئيذ الدبب كان 

 ،كشيدة 100 وحؾالي مشدل 13000 حؾالي الحخيق التيؼ حيث كبيخة، خدائخ مؽ
 انتذخو  ،انجمتخا في الحخيق خظخ ضج التأميؽ نذؾء في االنظالق نقظة كان ىشا ومؽ
 في اإلعانة فكخة بتبشي التعاونية الشقابات فبجأت وأمخيكا وفخندا ألسانيا في ذلػ بعج

 مثل العزؾية، اشتخاك بجفع قياميؼ مقابل لمحخيق أعزائيا مستمكات تعخضت حال
 أقرى حج بتحجيج قامت والتي م1683 سشة تأسدت التي التعاونية الرجاقة جسعية

 سشؾي  اشتخاك بجفع العزؾ قيام مقابل إستخليشي باون  100 يتجاوز ال بسبمغ لمتعؾيض
شخكات قبل مؽ مسارستو تتؼ أصبحت التاميؽ مؽ الشؾع ىحا عمى الظمب لديادة نتيجة 

 مثل أخخى  أخظار لتذسل التغظية نظاق تظؾيخ وتؼ تاميؽ، قدط مقابل تجارية
 والفيزانات، واألعاصيخ والدوابع والعؾاصف واالنفجار الرؾاعق الكيخبائي، التساس

 خدارة مؽ التاميؽ لتذسل الحخيق تاميؽ وثيقة تظؾرت كسا إضافي، قدط مقابل وذلػ
 الشقؾد ونقل األمانة وخيانة الدخقة أخظار ضج والتاميؽ األرباح
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 الحخيق، بتاميؽ التاميؽ مؽ الشؾع ىحا يختبط :األرباح خدارة مؽ التأميؽب-
 السؤمشة الذخكة تتحسميا التي السراريف ذلػ في بسا األرباح خدارة ويغظي

   .لمحخيق تعخضيا نتيجة نذاطيا تؾقف أثشاء
 

 أحج اصجر عشجما 1887 سشة التأميؽ ىحا فكخة نذأت :الدخقة مؽ التأميؽج-
 ليذسل الحخيق تاميؽ وثائق إحجى عمى تغييخة المؾيجز بييئة السكتتبيؽ

 وثيقة ضسؽ مذسؾال   والدخقة الحخيق مؽ كال   خظخ فأصبح الدخقة، خظخ
 .والدظؾ الدخقة حؾادث يغظيو  بسفخدىا الدخقة تغظية يتؼ وال واحجة

 
 السؤسدات أمؾال لحساية التأميؽ ىحا فكخة نذأت :االمانة خيانة مؽ التاميؽد-

 أول تأسدت وقج العامميؽ بو يقؾم اختالس أي مؽ التجارية والسخافق
 نظاقيا ومحجد 1840 سشة بخيظانيا في األمانة خيانة مؽ لمتاميؽ مؤسدة

 العسل رب لجى العامميؽ السدتخجميؽ أسساء وبتحجيج التجارية بالزسانات
 لتذسل مفتؾحة الؾثائق أصبحت ذلػ وبعج مشيؼ، واحج لكل الزسان ومبمغ
 عؽ السؤمؽ لسدؤولية سقف تحجيج مع أسسائيؼ ذكخ دون  العامميؽ جسيع

 .األمانة خيانة حاالت مؽ حالة كل
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 احتداب أقداط محفغة التاميؽ ضج الحخيق
 

 ويتؼ لمتعخفة الخاضعة األسعار مؽ ىؾ الحخيق ضج التاميؽ قدط أساسو عمى يحجد الحي الدعخ إن
 وذلػ حجة عمى سؾق  كل في التاميؽ اتحادات أو جسعيات قبل مؽ عادة   األسعار ىحه تحجيج

 ذلػ في العاممة التاميؽ ىيئات لجى التاميؽ عسميات نتائج مؽ الستؾافخة الخبخات عمى باالعتساد
 إذا وما استخجاميا وطبيعة األمؾال نؾع حدب التعخفة وترشف .الدمؽ مؽ فتخة مجى عمى الدؾق 

 مشيا كال   مؾاصفات مع يتشاسب الحي التاميؽ سعخ ويحجد .ثابتة أو مشقؾلة األمؾال ىحه كانت
   ...لمخظخ تعخضيا احتسال ودرجة

 
 .لمدكؽ مخررة غيخ وأبشية لمدكؽ مخررة أبشية إلى ترشيفيا ويتؼ :السشقؾلة غيخ األمؾال1)

 السدتخجمة والسؾاد بشائيا نؾع باختالف تختمف لمدكؽ السخررة باألبشية خاصة أسعار تحجيج ويتؼ
 السخررة غيخ األبشية أما .بعزيا عؽ مشفرمة أو ببعزيا متالصقة كانت إذا وما ومؾقعيا فييا

 محظات أو مرانع أو مدتؾدعات أو متاجخ كانت إذا وما استغالليا طبيعة حدب فترشف لمدكؽ
 طخيقة حدب وحجة لكل سعخ ويحجد .ذلػ وغيخ مالىي أو مالعب أو خجمية مشذآت أو وقؾد

 .بشائيا وطبيعة ومؾقعيا استغالليا
 

 شخرية أمتعة أو أثاث أو تجارية بزائع كانت إذا وما نؾعيا حدب وترشف :السشقؾلة األمؾال2)
 عمى بشاء   الدعخ تحجيج ويتؼ .كالسجؾىخات الثسيشة السؾاد مؽ كانت إذا وما صشاعية، وآالت مكائؽ أو

 .البشاء ونؾع فيو تخدن  الحي والسؾقع استخجاميا طبيعة
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 مثال
 

 ممتلكاتها علً والسرلة الحرٌك ضد تامٌن بطلب الغذائٌة للمواد األمٌر شركة لامت 

 منحها على االتفاق تم ولد .للتأمٌن فلسطٌن شركة لدي دوالر 1000000 البالغة

 .للحادث دوالر 750 أنً وبحد %10 تحمل مع .بااللف1,5سعر

 
 .احتساب األلساط المستحمة على المؤمن له :والمطلوب

 

 الحل
 

   .دوالر 1500 = باأللف 1000000X 1,50 = التاميؽ قدط
 

 وبعد دوالر، 300000 لٌمتها خسائر عنه نتجت حادث ولوع فرض على

 .الحادث صحة تبٌن الالزمة التحمٌمات إجراء

 

 %10 التحمل لٌمة منه مطروحا   تعوٌضا   ٌستحك له لمؤمن فإن وعلٌه 
  دوالر 270000 = ممداره
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 التعؾيض وشخط الشدبية

 :ولحلػ يتحجد التعؾيض وفقا  لذخط الشدبية كاآلتي

  يمي ما عمى الذخط ىحا ويشص: 
 قيسة مؽ أقل التأميؽ مبمغ كان أن الخظخ تحقق عشج ثبت إذا "•

 بالفخق  نفدو لجى مؤمشا   لو السؤمؽ فيعتبخ عمييا، السؤمؽ األشياء
 ."الخدائخ مؽ ندبية حرة يتحسل أن عميو ثؼ ومؽ الدائج،

 بقجر بالتعؾيض إال التأميؽ شخكة تمتدم ال الذخط ىحا وبسقتزى•
 (األشياء) الذيء قيسة وبيؽ التأميؽ مبمغ بيؽ السؾجؾدة الشدبة

 .الخظخ تحقق عشج التأميؽ مؾضؾع

  يمي ما عمى الذخط ىحا ويشص: 
 قيسة مؽ أقل التأميؽ مبمغ كان أن الخظخ تحقق عشج ثبت إذا "•

 بالفخق  نفدو لجى مؤمشا   لو السؤمؽ فيعتبخ عمييا، السؤمؽ األشياء
 ."الخدائخ مؽ ندبية حرة يتحسل أن عميو ثؼ ومؽ الدائج،

 بقجر بالتعؾيض إال التأميؽ شخكة تمتدم ال الذخط ىحا وبسقتزى•
 (األشياء) الذيء قيسة وبيؽ التأميؽ مبمغ بيؽ السؾجؾدة الشدبة

 .الخظخ تحقق عشج التأميؽ مؾضؾع

 

 ..............................................× الخدارة الفعمية = التعؾيض 

 

 مبلغ التأمٌن   

 قيسة الذيء مؾضؾع التأميؽ عشج وقؾع الخظخ
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 مثال
 لمتأميؽ فمدظيؽ شخكة لجي تاميؽ بظمب البالستيكية لمرشاعات األمل شخكة قجمتت

 وقع وقج  دوالر 500000 بسبمغ مستمكاتيا عمى والدخقة الحخيق أخظار ضج
 الالزمة التحقيقات إجخاء وبعج دوالر، 300000 قيستيا خدائخ عشو ونتجت الحادث

 .دوالر 800000 قيستيا الحادث قبل السستمكات إجسالي أن تبيؽ
  

 :السظمؾب
 حالة في الخدارة مؽ تحسمو وقيسة لو لمسؤمؽ السدتحق التعؾيض إيجاد

 .الشدبية قاعجة تظبيق
  

 الحل

 ق/ م  xخ = التعؾيض 
              =300000  x500000/800000 =187500 دوالر 

 التعؾيض –خ = تحسل السؤمؽ لو 

 دوالر 112500=  187500 – 300000=                      
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 ججيجة اختخاعات مؽ عشيا نتج وما الرشاعية لمثؾرة نتيجة :العامة الحؾادث محفغة3)
 أخظار عيؾر إلى أدى الحي األمخ الزخسة، السرانع وإقامة والظائخات كالقظارات

 : يمي ما مشيا نحكخ العامة الحؾادث تاميؽ مؽ عجيجة أنؾاع عيؾر استؾجبت ججيجة
 

 يشتج حؾادث مؽ الذخص لو يتعخض فيسا ويتسثل :الذخرية الحؾادث مؽ التاميؽأ-
 التاميؽ مؽ الشؾع ىحا يسارس مكتب أول وكان بجني، ضخر أو عجد أو وفاة إما عشيا

 تاميؽ بظاقات طخيق عؽ الحجيج بالدكة السدافخيؽ لتاميؽ 1848 سشة بخيظانيا في
 حؾادث تغظية لتذسل وتؾسعت تاميؽ لؾثائق بعج فيسا تظؾرت ثؼ التحاكخ مع تباع

 .الظيخان عؽ ناتجة مخاطخ وأي أخخى 
 

 مؽ عمييا يتختب وما لمعسال تحجث التي اإلصابات يغظي :العسل حؾادث مؽ التاميؽب-
 .العسل لقؾانيؽ وفقا   نظاقو ويتحجد وفاة، أو عجد أو إصابات

 

 .لمغيخ يدببيا التي األضخار عؽ لو السؤمؽ مدؤولية ويغظي :السدؤولية مؽ التاميؽج-
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 احتداب أقداط التاميؽ مؽ الحؾادث الذخرية والتاميؽ مؽ حؾادث العسل
 

 ويتجرج األساس، بالجرجة لو السؤمؽ ميشة عمى التاميؽ قدط تحجيج يعتسج
 يخزعؾن  كتابية وعائف يذغمؾن  الحيؽ فاألشخاص .السيؽ تجرج حدب الدعخ

 السؤمؽ ميشة حدب الدعخ ىحا يدداد ثؼ التاميؽ أسعار مؽ الجنيا لمسدتؾيات
 :التالي التدمدل حدب والحخفية السيشية لمذخائح وطبقا   عميو

 

 الحكؾمية، والجوائخ والذخكات البشؾك في العاممؾن  الكتبة، السحاسبؾن، وىؼ :السيشيؾن 1)
 التجار، السحامؾن، الظبية، السيؽ ذو العقارات، سساسخة االستذاريؾن، السيشجسؾن 

 .... السعمسؾن 
 

 السكائؽ، يدتخجمؾن  ال الحيؽ البشاؤون  وىؼ :الخظخة غيخ التجارية السيؽ أصحاب2)
 والخبازون  السعجشات أفخان أصحاب األعسال، تشفيح عمى والسذخفؾن  السجنيؾن  السيشجسؾن 
 .... والسعارض التجارية السحالت أصحاب الخياطؾن، والبقالؾن،

 

 يدتخجمؾن  الحيؽ والبشاؤون  السقاولؾن  وىؼ :والعجد اآلالت تدتخجم التي السيؽ أصحاب3)
 ..... والسرانع السقاوالت عسال الشجارون، الحجادون، أعساليؼ، تشفيح في السكائؽ
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 مثال
 

 تهغ فإذا عاو، نًدج نألشاز اننصر شركح عًال ترأيين نهرأيين انًشرق شركح قايد

 990000 تهغد سنىيح أجىر تإجًاني عايم 50 عهيهى انرأيين انًطهىب انعًال عدد

 :انرانيح انثياناخ حسة شيكم

 .مهىٍ نكم شُكم 2000 انشهزَت رواحبهم ،20 عدد مهىُُه وجارَه -

  .عامم نكم شُكم1400 انشهزَت رواحبهم ، عامم25 عدد عمال -

 .إدارٌ نكم شُكم1500 انشهزَت رواحبهم ،  إرادَُه خمس عدد إدارَُه -
 

 عمى االتفاق تؼ بأنو عمسا   لو السؤمؽ عمى السدتحق التاميؽ قدط حداب /السظمؾب
 لإلصابة يؾم أول تحسل مع ؟ (%0.5 إداري  ، %2 عامل ،%6 فشي ) التالية األسعار

 .الظبية السراريف مؽ ش 100 وأول ،
 

 الحل
 

   .شيكل X 6% = 28800 شX 2000 X 12 = 480000 20 = لمفشييؽ التاميؽ قدط
 .شيكل X 2% = 8400 شX 1400 X 12 = 420000 25 = لمعسال التاميؽ قدط
 .شيكل X 0.5% = 450 ش X 1500 X 12 = 90000 5 = لإلدارييؽ التاميؽ قدط

                                                                          ------- 
 شيكل 37650                                       السدتحق الدشؾي  القدط            
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 كيفية احتداب التعؾيض
 1مثال 

 

 الفنٌٌن النجارٌن احد أن فرض وعلى السابك المثال معطٌات لنفس بالرجوع

 عجز عنها ٌترتب ولم رضوض وجود تبٌن الطبً الفحص ونتٌجة .لحادث تعرض

 :شٌكل 2500 طبٌة المصارٌف بلغت ولد للعمل، عاد شهر وبعد ، دائم
 

 لمعامل؟ السدتحق التعؾيض احتداب /السظمؾب
 

 الحل
 

   .شيكل 1423 =  األول لميؾم ش 77 -ش 2000X 75%  = 1500 = التعؾيض قيسة
 .شيكل 2400 =                     100  –    2500     =       الظبية السراريف

                                                                          ------- 
 شيكل 3823  =                  السدتحق التعؾيض إجسالي                         
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 كيفية احتداب التعؾيض
 2مثال 

 

 الفنٌٌن النجارٌن احد أن فرض وعلى السابك المثال معطٌات لنفس بالرجوع

 دائم عجز عنها ترتب كسور وجود تبٌن الطبً الفحص ونتٌجة .لحادث تعرض

  المصاب عمر بأن علما   شٌكل، 6500 طبٌة المصارٌف بلغت ولد ، %20 بنسبة

 .عام25
 

 لمعامل؟ السدتحق التعؾيض احتداب /السظمؾب
 

 الحل
 

 = التعؾيض قيسة
 

2000X 35 عام X 12 شيخX 20%X 80% = 134400شيكل 134323 = األول لميؾم ش 77-ش.   
 .شيكل 6400 =                     100  –    6500     =          الظبية السراريف

                                                                          ------- 
 شيكل140723  =                  السدتحق التعؾيض إجسالي                            


