
المتططلبات االعتیادیة والفنیة للخطر التامیني

:المتطلبات االعتیادیة للخطر التامیني-أ

-:البد من توفر المتطلبات االعتیادیة االتیة لقبول الخطر تأمینیا

ان یكون الضرر او الخسارة الناجحة عن الخطر التأمیني من السعة والكبر -١
للمؤمن لھ فال یمكن التامین  على الى صعوبات مالیة كبیرة وعسر بحیث یؤدي 

من السرقات الطفیفة او بعض التلف او ) بائع الفواكھ والخضر ( بضاعة  البقال 
عطالت التلفزیون اذ ان مثل ھذه االضرار او الخسائر ال تؤدي الى خسارة مالیة 

.كبیرة عسر للمؤمن لھ

مؤكد فال یجوز ان یكون وقوع الخطر او الضرر فجائي او غیر متوقع او غیر-٢
التامین مثال ضد االندثار بسبب تقادم عمر االالت والمعدات الن االندثار متوقع 

.ومعروف 

.في وقوع الضرر او الخطر ان یكون من الصعب القیام بالغش -٣

ان ال یؤدي الخطر المؤمن ضده الى خسارة مادیة فادحة لشركة التامین مما -٤
.یؤدي الى افالسھا 

:المتطلبات الفنیة للخطر التامیني -ب

-:االتیة لقبول الخطر تأمینیاالبد من توفر المتطلبات الفنیة 

:تعدد االخطار -١

أي انھ یجب ان تكون الوحدات المعرضة لالخطار كثیرة لكي تكفي اقساط التامین 
المدفوعة من قبل تلك الوحدات والمتجمعة لدى شركة التامین من تعویض 

.رافات في نسبة الحوادث االنح

:تجانس االخطار -٢

ویشترط في ھذا المطلب تجانس الوحدات المعرضة للخطر وما شابھھا ، ففي 
التامین ضد الحریق مثال یجب ان یكون الدور او المحالت المؤمن علیھا متشابھ 

.من حیث المواد االنشائیة المستخدمة في بنائھا او في استعماالت تلك الدور 

:توزیع وانتشار الخطر -٣



ویقصد بھ عدم حصر اعمال الشركة من منطقة جغرافیة واحدة الن وقوع الخطر 
.في تلك المنطقة یؤدي الى افالس الشركة 

:حجم الخطر الواحد -٤

ووفق ھذا الشرط ال ینصح او ال یفضل لشركة التامین قبول التامین على خطر 
٢٥٠٠٠٠٠٠واحد كبیر مثال شركة التامین على الحیاة التي یكون رأس مالھا 

ملیون الن موت ٢٥دینار ال تقبل ان تعمل التامین على حیاة شخص واحد بمبلغ 
.ذلك الشخص یؤدي الى افالس تلك الشركة 

:ر انواع الخط

-:یمكن تصنیف االخطار الى خمسة انواع اساسیة ھي 

االخطار حسب تاثیرھا وتصنف الى - ١

االخطار التي تصیب االشخاص -أ

االخطار التي تصیب الممتلكات -ب

اخطار المسؤلیة اتجاه الغیر -ج

االخطار حسب نتائجھا - ٢

وتصنف الى 

اخطار اقتصادیة وتقسم الى -أ

اخطار المضاربة -١

اخطار تجاریة -٢

اخطار غیر اقتصادیة -ب

االخطار حسب طبیعتھا -٣

وتصنف الى 

اخطار عامة -أ

اخطار خاصة -ب

االخطار حسب مسبباتھا -٤

وتصنف الى 



اخطار طبیعیة -أ

اخطار شخصیة -ب

االخطار االخرى -٥

وتصنف الى 

اخطار اجتماعیة -أ

اخطار فنیة -ب

االخطار حسب تأثیرھا : اوال 

االخطار التي تصیب االشخاص -أ

یؤدي بیھ الى الوفاة او ھي االخطار التي تصیب الشخص نفسھ بسبب تعرضھ الى حادث معین 
العوق الدائمي او الوقتي كحوادث السیارات مثال 

االخطار التي تصیب االموال والممتلكات -ب

ممتلكات الشخص كالحرائق التي تتعرض لھا الدور وھي االخطار التي تصیب اموال او 
والمحالت والمصانع والفنادق او السرقات او التلف الذي تتعرض لھ االموال المنقولة عبر 

البحار او أي اخطار اخرى تتعرض لھا االموال المنقولة او غیر المنقولة 

اخطار المسؤلیة اتجاه الغیر -ج

سواء بذاتھ او اموالھ وانما تصیب اشخاص اخرین وھذه االخطار ال تصیب الشخص نفسھ
سواء بارواحھم او باموالھمویككون الشخص صاحب المعمل مسؤل عنھم امام القانون وتسمى 
ھذه االخطار باخطارالمسؤلیة المدنیة اتجاه الغیر ومنھا االخطار المھنیة مثل قطع ید العامل 

الذي یعمل على ماكنة معینة في مصنع شخص ما 

االخطار حسب نتائجھا : یا ثان

االخطار االقتصادیة -أ

وھي تلك االخطار التي یتعرض لھا رأس المال اوالعمل واالخطار التي یتعرض لھا راس المال 
بالكساد االقتصادي او الحرائق والزالزل والفیضانات وغیرھا من االخطار التي تصیب تتمثل 

فمن امثلتھا اخطار المرض ) العامل ( لعمل راس المال مباشرة ، اما االخطار التي تصیب ا
والعجز و البطالة وكل ما یصیب االفراد ویؤثر على قدراتھم في العمل بشتى انواعھ وتصنف 

االخطار االقتصادیة الى نوعین 

اخطار المضاربة -١



وھي االخطار التي تحصل من ظروف یخلقھا الفرد بنفسھ ولنفسھ لغرض تخفیف مكاسب مالیة 
او اقتصادیة اال ان نتائجھا ربما ال تكون معروفھ مقدما فقد تكون النتائج ربح او خسارة ومن 
امثلة ذلك المضاربة باسعار بیع وشراء االسھم والسندات في اسواق المالیة او احتكار او شراء 

د معینة او سلع معینة وخزنھا بقصد المضاربة باسعارھاموا

اخطار تجاریة خارجة عن ارادة االنسان -٢

تتمثل في فرص تحقیق الربح او الخسارة نتیجة تغیر االسعار لظروف خارجھ عن ارادة التجار 
او الشخص مثال سبب حصول االزمات االقتصادیة 

یقصد بھا االخطار التي تتعلق بالنواحي ) معنویة اجتماعیة او( االخطار غیر االقتصادیة -ب
االجتماعیة لالشخاص أي انھا ال تنصرف الى الجوانب المادیة وان كانت قد تؤدي الى اضرار 
مادیة ومنھا الخوف من وفاة شخص عزیز او ولي االمر والتي یمكن ان تتحول ھذه االخطار 

رتب على الوفاة مثال اضرار مادیة كتاثر من اخطار غیر اقتصادیة الى اخطار اقتصادیة اذا ت
العائلة مادیا بوفاة والدھم 

االخطار حسب طبیعتھا -٣

االخطار العامة- ١

وھي االخطار التي تصیب مجموعة من الناس في ان واحد كاالخطار الناجمة عن الفیضانات 
والزالزل واخطار التقلبات االقتصادیة كالتضخم والكساد 

االخطار الخاصة - ٢

مسبب الخطر او نتیجتھ او وھي االخطار التي تصیب شخص معین بذاتھ سواء من حیث 
كالھما 

االخطار الطبیعیة -أ

وھي االخطار التي یكون سببھا الطبیعة نفسھا كالفیضانات 

االخطار الشخصیة -ب

ق الحدیث عنھا سب) تعمد او اھمال ( وھي االخطار التي یكون سببھا االنسان نفسھ 

اخطار اخرى - ٥

ھنالك انواع اخرى من االخطار مثل االخطار االجتماعیة التي تنتج عن الحروب ربما تكون 
واالنفجارات واخطار فنیة تتمثل بالظواھر الناجمة عن استخدام المخترعات الحدیثة والتقنیات 

لمالیة او المصرفیة كالسرقة الجدیدة كالمكائن واالالت واالخطار التي تتعرض لھا المؤسسات ا
.والتزویر واالختالس والسیولة وتغیر اسعار العملة واخطار اخرى 



انواع التامین 

ینقسم التامین بشكل عام الى نوعین ھما التامین التعاوني والتامین التجاري

التامین التعاوني 

تعویض االضرار او الخسارة التي ھو التامین الذي تقوم بھ جماعة معینة یتفق افرادھا على 
یتعرض لھا احدھم نتیجة خطر معین من مجموع الشركات التي یتعھد كل منھم بدفعھا ، وفي 
ھذا النوع من التامین یجتمع عدة اشخاص معرضین الخطار متشابھة فیدفع كل منھم اشتراك 

او الضرر التعویض المستحق لمن یتعرض الى الخطرمعین وتخصص ھذه االشتراكات الداء
عما صرف من تعویض كان لالعضاء حق استردادھا واذا نقصت عن مقدار الضرر او 
الخسارة طلب من االعضاء اشتراك اضافي لتعویض النقص واعضاء شركة التامین التعاوني ال 
یسعون الى تحقیق الربح بل الى تخفیف الخسائر واالضرار التي تصیب احد االعضاء منھم 

وا على تحمل خطر قد یصیب بعضھم وتدار الشركة التعاونیة بواسطة اعضائھا یتعاقدون لیتعاون
فكل واحد منھم مؤمنا ومؤمنا ي نفس الوقت 

التامین التجاري ذو القسط الثابت 

وفي ھذا النوع من التامین وھو النوع السائد حالیا والذي تنصرف الیھ كلمة التامین یلتزم 
التي یتكون افرادھا من مساھمین ) شركة التامین ( المؤمن لھ بدفع قسط محدد الى المؤمن 

اخرین غیر المؤمن علیھم وھوالء المساھمون ھم المستفیدون من ارباح الشركة ففي التامین 
الذي یسعى دائما الى ) شركة التامین ( ذي القسط الثابت یكون المؤمن لھ غیر المؤمن التجاري 

تحقیق الربح بخالف التامین التعاوني الذي ال یسعى الى تحقیق الربح ابدا وانما تكون غایة 
التعاون على تحمل المخاطر وسنركز دراستنا على التامین التجاري وھو السائد في راده فا

ر ینقسم التامین التجاري الى قسمین ھما الوقت الحاض

تامین االضرار -١

تامین االشخاص -٢



فبالنسبة لتامین االضرار ھذا النوع من التامین یتضمن المخاطر التي في ذمة المؤمن لھ 
والغرض منھ ھو تعویض الخسائر التي تلحق بالمؤمن لھ بسبب الحوادث وینقسم ھذا النوع من 

التامین الى قسمین 

التامین على االشیاء او الممتلكات ویراد بھ تعویض المؤمن لھ عن الخسائر التي یتعرض لھا -أ
في اموالھ وممتلكاتھ كالتامین ضد الحریق والسرقة والتلف على ان یكون اتعویض عن الخسارة 

الفعلیة فقط بغض النظر عن مبلغ التامین المثبت في الوظیفة 

اه الغیر ویراد بھ ضمان المؤمن لھ ضد االضرار او الحوادث التامین على المسؤلیة اتج-ب
) .المسؤل عنھ بسبب اصابات العمل (  التي قد یتعرض لھا الغیر 

اما بالنسبة لتامین االشخاص فھو یتضمن كل انواع التامین المتعلقة بالشخص المؤمن لھ وینقسم 
ھذا النوع من التامین الى قسمین ھما

یاة وینقسم التامین على الحیاة الى ثالثة اقسام ھي التامین على الح- أ

ضد خطر الوفاة التامین :اوال 

في ھذا النوع من التامین یدفع مبلغ التعویض من قبل شركة التامین عند وفاة الشخص المؤمن 
على حیاتھ كالتامین على الحیاة وھو على نوعین ایضا 

التامین تدفع شركة التامین مبلغ التعویض في التامین لمدى الحیاة وبموجب ھذا النوع من-١
ویمتاز بانھ مستمر مدى الحیاه وبالتالي فان ) ورثتھ ( حالة وفاة الشخص المؤمن لھ الى اھلھ 

المؤمن لھ یشعر بالطمئنانیة بشكل اكبر علما ان المؤمن لھ ال یستفید من التامین في حیاتھ وانما 
یكون لمنفعة الورثة فقط 

المؤقت وبموجب ھذا النوع من التامین یتم تحدید مدة معینة تكون الوثیقة صالحة التامین -٢
خاللھا وباتھاء تلك المدة تنتھي العالقة بین الشركة والمؤمن لھ ویمتاز ھا النوع من التامین 
برخص قسطھ ویستعمل في حاالت معینة ومحدودة كسداد بعض النفقات او الدیون ویستفاد منھ 

على صیانة نفسھالشخص المؤمن 

التامین ضد خطر البقاء لعمر معین بموجب ھذا النوع من التامین تقوم شركة التامین بدفع -٣
المبلغ المذكور في وثیقة التامین للشخص المؤمن لھ بشرط بقاء ذلك الشخص حتى لعمر معین 

مثال یتفق مع وال تدفع المبلغ اذا توفي ذلك الشخص قبل ذلك السن او العمر المثبت في الوثیقة
شركة التامین بشرط بقاءه حیا لعمر خمسین سنھ فاذا توفي قبل ذلك اصبح االقصاد ملكا للشركة 
وعند بقاءه حیا للعمر المتفق علیھ یمكن دفع المبلغ دفعة واحدة او على شكل رواتب دوریة 

لمدى الحیاة 

تامین ضد خطر الوفاة والتامین ال( التامین المختلط ویقصد بھ دمج النوعین المذكورین سابقا -٣
في وثیقة واحدة وھذا یحقق عدة اھداف كرغبة المؤمن لھ في ) ضد خطر البقاء لعمر معین  

من التامین وھو ما یحقق رغبة المؤمن لھ الستالم مبلغ تجنب عیوب بعض االنواع السابقة 
ایا ھذا النوع من التامین التامین في حالة الوفاة او او البقاء على قید لعمر معین ومن ابرز مز



ھو تعھد شركة التامین بدفع مبلغ التامین للمؤمن لھ  في حالة وفاتھ او بقائھ على قید الحیاة 
ویكون القصد في ھذا النوع من التامین اكبر من النوعین السابقین وھو االكثر شیوعا ففي 

التامین على الحیاة ففي الدول المتقدمة 

الجسمیة التامین من الحوادث -ب

بموجب ھذا النوع من التامین تلتزم شركة التامین بدفع مبلغ من المال للمؤمن لھ فیما اذا اصابھ 
ضرر او خطر جسماني ادى بھ الى عوق جزئي او كلي اثناء المدة المؤمن فیھا والمثبتھ في 

.وثیقة التامین 

مبدأ التعویض 

والنتائج المترتبة عن تطبیقھ ما المقصود بمبدا التعویض وماھي اركانھ واھدافھ

( المقصود بمبدأ التعویض ھو تویض الشخص المتضرر عن قیمة الضرر والخطر الحاصل 
على ان ال یتجاوز مبلغ التعویض في كل االحوال مبلغ التامین الكلي ) الخسارة الفعلیة فقط 

المثبت في وثیقة التامین 

-:اما اركان مبدأ التعویض 

ال یعتمد بدفع مبلغ معین للمؤمن لھ وانما یتعھد فقط بتعویض ) شركة التامین ( ان المؤمن -١
الخسارة الفعلیة التي لحقت بھ مع مالحظة ممبلغ التامین الكلى ، وبالتالي فان المؤمن لھ ال 
یستطیع الحصول على تعویض اعلى من الخسارة الفعلیة ، فمثال لو فرضنا ان شخصا ما امن 

ملیون دینار وحدث ان تعرض احد اقسام المعمل لخطر الحریق ونجم عن ١٠ى معملھ بمبلغ عل
ملیون دینار فان شركة التامین سوف تعوض المؤمن لھ بمبلغ الخسارة ٣ذلك خسارة قدرت ب 
مالیین دینار وھو قیمة الضرر او الخسارة الفعلیة التي تعرض لھا ذلك ٣الفعلیة فقط أي بمبلغ 

.المعمل القسم من

ان مبلغ التعویض یجب ان ال یتجاوز ي كل االحوال مبلغ التامین الكلي المنصوص علیة في -٢
.وثیقة التامین 

-:اما ھداف مبدأ التعویض 

ابعاد التامین عن عنصر المضاربة او المقامرة ، فلوال مبدأ التعویض الستطاع المؤمن لھ -١
التامین من خالل الحصول على تعویض یفوق الخسارة على حساب شركة ) الغنى ( األثراء 
.الفعلیة 

لتجنب جعل التامین مصدرا الحداث الضرر للمجتمع الن المؤمن لھ اذا استطاع الحصول -٢
على تعویض یفوق الخسارة الفعلیة او اكبر من الخسارة الفعلیة المتحققة ، فانھ سوف ال یتخذ 

او ربما یقوم ھو باحداث الخطر وھذا فیھ ضرر على االجراءات الكفیلة بمنع وقوع الخطر 
المجتمع بشكل عام وان الھدف الرئیسي من بدأ التعویض ھو اعادة االمور الى ما كانت علیة 



قبل وقوع الخطر بالنسبة للمؤمن لھ ،  وھو مبدأ یطبق في التامین على االموال والممتلكات وال 
.اعادة المتوفي الى الحیاة یطبق في التامین على الوفاة ألنھ ال یمكن

امین على الممتلكات وال یطبق في التامین على التالتعویض في علل ما یلي یطبق مبدأ/ س
؟الحیاة 

ویطلق مبدأ التعویض في التامین  على االشیاء والممتلكات وال یطبق في التامین على الحیاة 
وقوع الخطر وھذا یمكن تحقیقھ في النھ یھدف باالساس الى اعادة الوضع الى ما كان علیھ قبل

التامین على االشیاء والممتلكات وال یمكن تطبیقھ في التامین على خطر الوافاةالنھ ال یمكن 
.اعادة المتوفي الى الحیاة كما انھ ال یمكن تقدیر قیمة االنسان بثمن عند وفاتھ 

؟) ال یطبق مبدأ التعویض في التامین البحري ( ناقش العبارة االتیة 

-:ال یطبق لالسباب االتیة 

بسبب طبیعة اعمال الشخص البحري -١

بسبب طول فترة الشحن -٢

سدیدة بسبب تقلب اسعار البضائع والسلع المشحونھ لذلك یثبت مبدأ التعویض وطریقة -٣
.باالتفاق مسبقا بین المؤمن والمؤمن لھ ویذكر في وثیقة التامین 

تطبیق مبدأ التعویض ؟ما ھي النتائج المترتبة عن 

.یحق للمؤمن لھ المطالبة بالخسائر المادیة مباشرة من المؤمن -١

الى المؤمن في حالة ) المسبب للضرر ( تنتقل جمیع الحقوق المترتبة للمؤمن لھ الغیر -٢
مسبب ( طبقا لمبدا الحلول بشرط عدم حصول المؤمن على تعویض من تعویضھ عن االضرار 

.دفعھ الى المؤمن لھ یفوق ما) الضرر

الحد االقصى للتعویض وال یستطیع المؤمن لھ الحصول على تعویض یمثل مبلغ التامین -٣
.من جراء الخطر یفوق مبلغ الخسارة الفعلیة المتعلقة 


