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 األخطار المابل للتأمٌن
ًوهً مباشرة، اإلنسان لها ٌتعرض التً األخطار وه 

 األسرة، عن الدخل انمطاع حدوثها عند ٌتسبب التً األخطار

 الناتجة الخسائر تغطى ما عادة جزئٌة أو كلٌة بصورة إما

 :عن

المبكرة الوفاة. 

2. وهً بأنواعه الجسمانً العجز: 

دائم كلً عجز. 

مؤلت كلً عجز. 

دائم جزئً عجز. 

مؤلت جزئً عجز. 

 



مؤلت جزئً عجز. 

الشٌخوخة. 

المرض. 

5. متوفر غٌر النوع هذا :العمل عن العطل 

 الدولة تتبناه ما وعادة النامٌة الدول فً

 مخصصات من دوري استمطاع مع باالتفاق

 .الشركة
 



 :خطر الممتلكات( ب)

وتتمثل هذه األخطار بنوعٌن: 

أخطار طبٌعٌة: 

 ًوهً المتمثلة بالظواهر الطبٌعٌة والتً ال دخل لإلنسان ف

افتعالها كالزالزل والبراكٌن واألعاصٌر واألمطار أو الموت 

 .والمرض بالنسبة للماشٌة والنخٌل

أخطار مباشرة: 

 ًوهً األخطار التً تصٌب الممتلكات بصورة مباشرة والت

تؤدي إلى هالكها أو تلفها كالحرٌك والسرلة والغرق 

 .والضٌاع واالختالس والتزوٌر

 



 :أخطار المسؤولٌة المدنٌة( ج)

ًالممتلكات أو الفرد تصٌب التً األخطار وه 

 مسؤولٌة علٌها ٌترتب مباشرة غٌر بصورة

 للمتعالد خالفا ثالث طرف تجاه التأمٌن شركة

 المدنٌة، المسؤولٌة بأخطار هذه وتتمثل معه،

 أو السفن أو ،(الغٌر ضد) السٌارات ألصحاب

 أرواحهم فً الغٌر ٌصٌب ما أو الطائرات

 حٌازته أو الشخص امتالن بسبب وممتلكاتهم

 .مصعد أو مصنع أو لحٌوان

 



ما ٌلً بعض أنواع المسؤولٌة  المدنٌة علً 

 :سبٌل المٌاس ال الحصر

السٌارات استخدام تأمٌن. 

تجاه المالن مسؤولٌة (السكن) البناء أشغال 

 .الساكن

العاملٌن تجاه العمل رب مسؤولٌة العمالة. 

المنتج مستخدمً تجاه التصنٌع مسؤولٌة. 

المدنٌة المسؤولٌة. 



المرٌض تجاه (الطبٌب) الجراح مسؤولٌة. 

أشخاص الشاملة المدنٌة المسؤولٌة 

 .وممتلكات

استخدام اتجاه العامة المدنٌة المسؤولٌة 

 سكة أو المنتظمة الخطوط علً الطائرات

 .الحدٌد

موت سبب مصنع حرٌك :المتتابعة األخطار 

 البٌع عدم بسبب األرباح وتعطلت عاملٌن

 .الخ

 



 :أخطار غٌر لابلة للتأمٌن

 :بــخطر السوق متمثال ( أ)

االلتصادٌة والدورة األسعار تملبات. 

للمستهلكٌن بالنسبة الشراء أولوٌات. 

الشرائٌة المستهلكٌن وعادات أذواق تغٌٌر. 

4. جدٌدة سلعة تمدٌم علً المترتبة المنافسة 

 .للسوق

 



 :خطر سٌاسً( ب)

األخطار المترتبة علً األحداث التالٌة: 

انمالب عسكري أو حرب. 

لٌود التجارة الحرة. 

ضرائب تعسفٌة. 

4 .لٌود مفروضة علً الصرافة للعمالت. 



 :خطر اإلنتاج( ج)

 :ٌتمثل بالغموض الذي ٌحٌط باألعمال التالٌة

الخلل الفنً الذي ٌطرأ علً اآلالت والذي 1.

 .من شأنه اإلنتاج بصورة غٌر التصادٌة

 .فشل حل المشاكل الفنٌة فً اإلنتاج2.

 .تلف مصادر موارد لإلنتاج3.



فٌما ٌلً نستعرض مجمل الحوادث المائمة 

 حسب أنواعها

 :الحوادث الشخصٌة

تنتج خسائر األشخاص من ولوع أي من الحوادث  

 :التالٌة

حوادث الوفاة. 

حوادث المرض. 

حوادث العجز. 

حوادث الشخصٌة. 



 :أما حوادث الممتلكات والمسؤولٌة

 .حوادث الحرٌك1.

 .حوادث الصواعك2.

 .حوادث العواصف3.

 .حوادث المٌاه4.

 .حوادث البراكٌن5.

 .حوادث كسر الزجاج6.

 .حوادث االنفجار7.

 



 حوادث الممتلكات والمسؤولٌةتابع 
 .حوادث خٌانة األمانة. 8

 .حوادث السطو والسرلة. 12

 .حوادث الغش. 13

 .حوادث التصادم. 14

 .حوادث البرد والصمٌع. 15

 .حوادث عدم الوفاء بالعمود. 16

 .حوادث نمل الشحنة برا وبحرا وجوا. 17

 



 حوادث الممتلكات والمسؤولٌةتابع 
 .حوادث عملٌات الموة الذرٌة. 18

 .حوادث تغٌر الموة الشرائٌة للنمود. 19

 .حوادث المسؤولٌة. 20

 نحو العاملٌن. 

 نحو الغٌر. 

نحو أمالن الغٌر. 

 .أخطار فوات الكسب والربحٌة. 21

 األشخاص السابمٌن بنوعٌهما الحوادث أن المالحظ من

 االلتصادٌة الحوادث علً لصرت لد والممتلكات

 .الطبٌعٌة

 



 لٌاس الخطر: تابع

بأكمله المنزل خسارة علٌه ٌترتب حرٌك حدوث فاحتمال = 

0.0001 

المنزل من (%75) خسارة علٌه ٌترتب حرٌك حدوث واحتمال 

= 0.0002 

 المنزل من (%50) خسارة علٌه ٌترتب حرٌك حدوث واحتمال  

= 0.0004 

المنزل من (%25) خسارة علٌه ٌترتب حرٌك حدوث واحتمال 

= 0.001 

 



 تولع الخسارة

 خسارة عنه ٌنتج الذي الخطر ٌتولع فرد كل

 احتساب فً الكبٌرة األعداد ونظرٌة متولعة

 :التالٌة المعادلة الخروج وٌمكن التأمٌن لسط

 = المشتركٌن عدد × الخسارة تولع نسبة

 عدد × المتولعة الخسارة لٌمة أو حجم

 المنتفعٌن

 



مثال: 

 شٌكل وجد أنه والع  100,000منزل لٌمته

ضمن فئة المنازل التً لد تتعرض للحرٌك 

بالكامل وبنسبة احتمال ولوع للحادث 

 :فان( 0.001)

0.001×  100,000= لٌمة الخسارة  =

 .  شٌكل 100

هذا افتراض أن التعوٌض معجل 

 



 طرٌمة احتساب معدل الخسارة

ًلٌم عن اإلحصائٌة البٌانات جمع وه 

 فً للخسارة تعرضت التً الممتلكات

 هذه لٌم وعن معٌن خطر بسبب الماضً

 لٌم على الخسائر ممدار وبمسمة الخسائر،

 .الخسارة معدل ٌسمى ما ٌنتج الممتلكات

بفرض إننا بصدد تمدٌر معدل الخسارة : مثال

 :بسبب الحرٌك، وتوافرت البٌانات التالٌة
 



 فإذا أراد شخص ما إن ٌؤمن على ممتلكاته ضد الحرٌك

 .دوالر 100,000لٌمتها  

2.60* 100,000   فان المسط الصافً ٌكون  

 دوالر    260= باأللف 

 



 اإلدارٌة النفمات ممابل محددة نسبة إلٌة وٌضاف  

 المراد الربح وكذلن التأمٌن لعمل والعمومٌة

 .التجاري المسط إلى للوصول تحمٌمه

 (%18) النفمات، ممابل (%23) إضافة بفرض  

 مساهمٌن، أرباح (%5) الوكالء، عمولة ممابل

 .احتٌاطٌات (2%)

 أساسه على الذي الخسارة معدل أن وبفرض  

 الممتلكات لٌمة من (%3) الصافً المسط ٌحسب

 المعادلة حل ناتج ٌساوى التجاري المسط فان

 :التالٌة
 



 تعرٌف الخطر

"الشخص تالزم معنوٌة حالة أو ظاهرة هو 

 مما الٌومٌة حٌاته أثناء المرار اتخاذ عند

 أو الخوف أو الشن من حالة علٌه ٌترتب

 التً المرارات تلن نتائج من التأكد عدم

 لموضوع بالنسبة الشخص هذا ٌتخذها

 ."معٌن

 



 من التعرٌف السابك نستنتج شروط لبول تغطٌة التأمٌن لخطر معٌن

 (Probability)االحتمالٌة . 1 

الولوع مؤكد غٌر أنه أي) احتمالٌا   الخطر ٌكون أن 

 .(الولوع مؤكد خطر على التأمٌن ٌجوز فال

أن رغم الوفاة خطر ضد التأمٌن الماعدة هذه استثناء 

   .علٌها التأمٌن ٌمكن أنه إال الولوع مؤكدة الوفاة

 



 شروط لبول تغطٌة التأمٌن لخطر معٌن: تابع

 (أن ٌكون عرضٌا  ) أن ال ٌكون الخطر إرادٌا  . 2 
ٌشترط كون الخسارة غٌر متولعة وعشوائٌة وغٌر ممصودة . 

 أي أنه ال ٌجوز التأمٌن على الخطر لشخص ما، ٌموم هذا الشخص

 .بارتكاب الخطر بإرادته مثال االنتحار

 ففً لانون التأمٌن األمرٌكً ٌمكن تغطٌة )ولكن هنان استثناء

التأمٌن فً حال الوفاة باالنتحار شرط مرور سنتٌن على بولٌصة 

فال ٌجوز أن ٌرتهن الخطر بإرادة أي  من طرفً العمد ( التأمٌن

 .اللتراب هذا الخطر

 



 شروط لبول تغطٌة التأمٌن لخطر معٌن: تابع

 ٌجوز فال)الخطر تحمك فً المستمبلٌة .3

 (العمد إبرام لبل التأمٌن

  المادي للمٌاس لابال   الخطر ٌكون أن .4

 .آثاره حٌث من (ملموس)

 والمكان الزمان حٌث من الخسارة تحدٌد فٌلزم

 .ولٌمتها الخسارة سبب تحدٌد على والمدرة

 



 مشروعة أشٌاء فً الخطر ٌكون أن .5
 بضائع تهرٌب فً أو الممنوعات على التأمٌن ٌجوز فال

 معروفة للبضائع النمل خطوط لذلن تكون أن وٌشترط

 .صراحة البضائع اسم ٌذكر أن وٌشترط واعتٌادٌة ومألوفة

 متشابهة كبٌرة مجموعة تتوافر أن .6

 .للخطر المعرضة الوحدات من
 تطبٌك خالل من الخسارة باحتمال للتنبؤ ضروري امر وهً

 .الكبٌرة األعداد لانون

 



 .جدا   الهائل الحجم من الخسارة تكون ال أن .7
 ذات فً األشخاص من كبٌر لعدد الخسارة تمع أن ٌجب ال أي

 .تحملها التأمٌن شركات تستطٌع ال بحٌث الولت

 توزٌع وهو التأمٌن أهداف من هدفا   تخالف الخسارة وهذه

 الخسائر بالكامل لهم المؤمن مجموعة تتحمل أن أي) الخطر

   (المجموعة أفراد من فمط للٌل عدد ٌتكبدها التً

 الخسارة احتمال لٌاس باإلمكان ٌكون أن .8
 بالطرٌمة أو رٌاضٌة، معادالت خالل من االحتماالت وتحدد

 .الفٌاضانات مثل بدلة لٌاسها ٌمكن ال احتماال وهنان التجرٌبٌة،

 عدد لٌاس خالل من للتأمٌن لابال الخطر لجعل مهم شرط وهً

   .الخسارة حجم ولٌاس الخسارة تكرار مرات



 أن ٌكون لسط التأمٌن معموال  وممدورا  على دفعه. 9

فٌجب أن تكون ألساط التأمٌن منخفضة ومن الممدور دفعها من 

بحٌث ٌكون هنان البال على شركة التأمٌن « المؤمن له»لبل 

 .وٌجد المؤمن له جدوى من دفع لسط بسٌط لتغطٌة خطر كبٌر



 لمحة تارٌخٌة عن الـتأمٌن

السابع المرن فً الشهٌر لندن حرٌك ٌعد 

 الحرٌك هذا التهم الذي (1666) عام عشر

 نمطة كان المدٌنة من (%80) حوالً

 فً الحرٌك ضد التأمٌن نشوء فً االنطالق

 الدول بالً فً بعدها وانتشر انجلترا

 .األوربٌة

 



 عمد التأمٌن

األول الطرف بموجبه ٌتعهد طرفٌن ٌن اتفاق هو 

 ٌؤدي أن (التأمٌن شركة أي) Insure)) المؤمن

 أو (Insured) (له المؤمن) الثانً الطرف إلى

 مبلغ أو إٌراد بدفع (علٌه المؤمن) المستفٌد إلى

 Sum) (التأمٌن مبلغ) المال من معٌن
Insured) ًأو الحادث ولوع حال ف 

 وذلن االتفاق، ذلن فً المضمون (Risk)الخطر

  المسط بدفع (له المؤمن) الثانً الطرف لٌام ممابل

(Premium). 

 



من التعرٌف السابك ٌجب التعرف على 

 الكلمات التالٌة

المؤمن له 

المستفٌد 

لسط التامٌن 
 



ومما سبك نستطٌع استنتاج عناصر التأمٌن 

 الثالث

 الخطر 

 لسط التأمٌن 

مبلغ التأمٌن 

 وٌمكن التعرف على أهم سمات التأمٌن

 الخسارةتوزٌع 

دفع الخسارة العرضٌة 

تحوٌل الخسارة 

التعوٌض. 

 



أن ٌلزم التأمٌن طرفً بٌن التعالد وإلتمام 

 :هً ثالث أركن على لائم العمد ٌكون

الرضا ركن. 

(الخطر مكان وهو) المحل ركن 

والتغطٌة الخطر، ممابل لسط) السبب ركن 

 .(المسط ممابل التأمٌنٌة

 



 تكوٌن شركة التأمٌن

من المساهمٌن من عدد من التأمٌن شركة تتكون 

 فً باالكتتاب ٌموموا األموال رؤوس أصحاب

 لسنة 20 رلم التامٌن لانون حسب الشركة هذه

 الوطنٌة السلطة مناطك فً به المعمول ،2000

 المطلوب األدنى الحد أن حٌث الفلسطٌنٌة،

 5 هو فلسطٌن فً المحلٌة التأمٌن شركة لتكوٌن

 الشركة بتأسٌس المؤسسون ٌموم دوالر، ملٌون

 نظام حسب الالزمة التأمٌنٌة بالتغطٌات لتموم

 .الشركة

 



 من أهم فوائد شركات التأمٌن

 :  دفع عجلة التنمٌة االلتصادٌة من خالل. 1

التحام على الجرأة لدٌه ٌصبح الفرد ألن) اإلنتاج زٌادة 

 .(لها تأمٌنٌة حماٌة وجود بدون لٌمتحموها ٌكن لم مٌادٌن

تعرض ألن) الوطنٌة والثروة المستغلة الثروات حفظ 

 سواء والمومٌة الوطنٌة للثروة خسارة هو متجر أو مصنع

 األسر من لعدد دخل لمصادر فمدان وهو المجتمع أو للفرد

 .(واألفراد

شركات من التأمٌن شركة ألن) األموال رؤوس خلك 

 استغالل على المادرة الكبٌرة المالٌة المالءة ذات األموال

 وصناعٌة استثمارٌة مشارٌع فً وتوظٌفها األموال هذه

    .(للمجتمع تنموي عائد ذات

 



 أهم فوائد شركات التأمٌن: تابع

 .اجتماعٌا   دورا   التأمٌن ٌلعب .2

عند عائلها تفمد التً األسرة حماٌة خالل من 

 ،(الكلً أو الدائم) سواء بالعجز إصابته

 حدوث عند دخل له وتضمن توفر بحٌث

 .العمل عن تمعده لد اإلصابة

 لهم للمؤمن واألمان بالطمأنٌنة الشعور .3

   .التطوٌر نحو للتوجه مجتمع أو أفراد سواء

 



 أهم فوائد شركات التأمٌن: تابع

 تملٌل لهدف وأبحاث دراسات إعداد .4

 الخطر، ولوع وتخفٌف والخسائر األخطار

 فً مستملة دائرة المهمة هذه ٌموم ولد

 خطر كل بدراسة تموم التأمٌن شركة

 إرشادات وتمدٌم مٌدانٌة بدراسات والخروج

  .والمؤسسات المصانع ألصحاب
 



 

  

 شكرا لكم مجيعا                       
   اهلل انشاءلقاء قادم  ىلإ و           


