
):من لھ والمؤمنالمؤ(كل منقیاس الخطر من وجھة نظر
)األفراد أو المنشآت( قیاس الخطر من وجھة نظر المؤمن لھ : أوال

:بثالث عناصر أساسیة ھي من وجھة نظر المؤمن لھللخطریتأثر حجم الخساره المادیة المحتملة بإعتبارھا مقیاسا 
:  القیمة المعرضة للخطر –١

ھناك عالقھ طردیة بین ( فكلما زادت قیمة الشيء المعرض للخطر كلما زاد حجم الخسارة المادیة المحتملة ، أي  
، مع مالحظة أن قیمة الشيء المعرض للخطر تقدر) وقیمة الخساره المحتملھقیمة الشيء المعرض للخطر 

) .سواء أكان منزال أو محال تجاریا ( قل من القیمة الكلیة للشيء المعرض للخطر من قبل شركات التأمین بمبلغ أ
:مثال ذلك

خطر الحریق أو السرقھ لدى إحدى شركات التأمین  ضدملیون دینار ، فعند التأمین علیھ٥٠أن منزال تقدر قیمتھ بمبلغ 
ون  دینار،  لماذا ؟ ملی٣٠مثال ، تقوم شركة التأمین بتقدیر قیمة ذلك المنزل بمبلغ 

، تشمل قیمة األرض المقام علیھا ذلك المنزل ، وقیمة المواد ) ملیون دینار ٥٠( ألن قیمة ذلك المنزل البالغة : الجواب 
عن قیمة األثاث واألجھزة والمواد األخرى ، فضال وتكالیف البناءاإلنشائیة التي تم بناء المنزل بھا

) للسرقھ مثال(ة فإن الشيء المعرض للخطر عرض ذلك المنزل لخطر الحریق أو السرقوعند ت.  الموجودة بالمنزل 
ھو األثاث واألجھزه على األغلب ، ولیس األرض المقام علیھا المنزل أو المواد اإلنشائیة كالحدید والطابوق ،

.فعال  )و السرقةالحریق أ(األشیاء المعرضة للخطروعلى ھذا األساس تقوم شركات التأمین بتقدیر قیمة 

:معدل الخسارة –٢
:یتم إحتساب معدل الخسارة من قبل المؤمن لھ  حسب المعادلة اآلتیة 

للخطرفعالمتوسط الخسارة للوحدة التي تعرضت ×عدد الوحدات التي تعرضت للخطر فعال= معدل الخسارة 
متوسط  قیمة الوحدة المعرضة للخطرالمعرضة  للخطرالكلي عدد الوحدات 

: مثال ذلك
آالف منزل مؤمن علیھا لدى إحدى شركة التأمین،١٠منزل للحریق سنویا من أصل ٥٠٠لو تعرض 

دینار كمتوسط ٥٠٠٠ملیون دینار بواقع )٢.٥٠٠(وقد بلغت قیمة الخسائر التي نجمت عن الحرائق المتحققھ  
.ألف دینار ٦٠تساوي ) الحریق (بفرض أن قیمة المنزل الواحد عند وقوع الخطر للحریق الواحد ،

بناءا على المعلومات أعاله  أوجد معدل الخسارة المتوقھ ؟

٥٠٠٠×   ٥٠٠=   معدل الخسارة 
١٠٠٠٠٦٠٠٠٠

دینار معدل الخسارة المتوقعة ٠.٠٠٤=    

:عدد الوحدات المعرضة للخطر–٣
وبین حجم ) المؤمن علیھا(المعرضة للخطر)البیوت أو المحالت(بین عدد الوحداتعالقة عكسیةھناك 

.الخساره المحتملة أو المتوقعھ 
،بالنسبة لشركات التأمینأي أنھ كلما زاد عدد الوحدات المعرضة للخطر ، كلما قلت قیمة الخسارة المتحققھ فعال 

والعكس صحیح ،
بشرط  ثبات العناصر األخرى ، والسبب في ذلك أنھ كلما زاد عدد الوحدات المعرضة للخطر كلما أمكن 

الخسارة المتوقعھ قریب جدا أو معادل لمعدل الخسارة وعلیھ یكون معدل. تطبیق قانون األعداد الكبیرة 
.الفعلیة 



:)شركات التأمین ( قیاس الخطر من وجھة نظر المؤمن : ثانیا 

:التأمین یتم إحتساب معدل الخسارة كما یأتي من وجھة نظر شركات

مج االخسائر المتحققھ فعال=    معدل الخسارة 
مج مبالغ التأمین

:یتم إحتساب أقصى خسارة مادیة محتملة أو متوقعة من قبل شركات التأمین حسب المعادلة اآلتیة و

)خ-١(×ق = س 
ن

أقصى خسارة محتملة–إذ  س  تعني قیمة الخطر المتحقق فعال
خ   تعني  معدل الخسارة

)عدد وثائق التأمین ( ن   تعني  عدد الوحدات المعرضة للخطر
)مجموع  مبالغ التأمین ( ق   تعني  القیمة المعرضة للخطر

:مثال ذلك 

، على٢٠٠٥خطر السرقة  في سنة وثیقة تأمین  ضد) ٦٤٠٠( قامت إحدى شركات التأمین بإصدار
علمت أن متوسط معدل خسارة السرقة  في فرع  ما من فروعھا قدعدد كبیر من المنازل المتفرقة ، فإذا 

) ٥٠٠٠( للوثیقة الواحدة  نحو خمسة في األلف ، بینما بلغ متوسط  مبلغ التأمین ) ٠.٠٠٥( بلغت نحو 
.دینار 

بناءا على المعلومات أعاله ، جد أقصى خساره مادیة محتملة أو متوقعھ یمكن أن تتعرض لھا شركة
ین في ھذا الفرع من فروع التأمین ؟التأم

متوسط مبلغ التأمین للوثیقة الواحدة× عدد وثائق التأمین = بما أن القیمة المعرضة للخطر

دینار٣٢٠٠٠٠٠٠=  ٥٠٠٠× ٦٤٠٠) = ق ( القیمة المعرضة للخطر إذن  
٠.٠٠٥) =  خ (معدل الخسارة متوسطوبما أن

منزل أو وحدة ٦٤٠٠) = ن (ضة للخطر وعدد الوحدات المعر
)خ–١(× ق ) =  س ( إذن أقصى خسارة محتملة أو متوقعة لشركة التأمین 

ن
       =٠.٠٠٥-١× ٣٢٠٠٠٠٠٠

٦٤٠٠

 =٨٠÷  ) ٠.٩٩٥(×٣٢٠٠٠٠٠٠
دینار    ٣٩٨٠٠٠=   


