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    ٌعٌش إنسان العصر الحدٌث فً قلق بسبب األخطار

الكثٌرة التً ٌتعرض لها والتً ٌترتب علٌها بجانب األضرار 

المعنوٌة، خسائر مادٌة قد تكون من الضآلة بحٌث ال ٌؤبه لها 

وقد تكون من الكبر بحٌث ٌحاول تفادٌها أو منع وقوعها أو 

 .ٌخفؾ منها على األقل

 

 ومهما اختلفت أنواع األخطار التً ٌتعرض لها اإلنسان، نجد

إنها تتشارك جمٌعاً فً نقطتٌن أساسٌتٌن، ذلك أن وقوعها 

لٌس أمراً مإكداً، وكذلك عدم وقوعها لٌس أمراً مإكداً، وهً 

 .لذلك تظل دائماً مصدراً إلزعاج اإلنسان وقلقه



أًْاع األخطار التً ٌتعرض لِا اإلًساى: 
 

وهً األخطار التً عند تحققها تصٌب اإلنسان بصفة مباشرة : األخطار الشخصية -1
الوفاة والحوادث الشخصٌة والمرض ) فً حٌاته أو صحته أو سالمة أعضاإه

 (.والبطالة والشٌخوخة

 

وهً األخطار التً إذا تحققت تصٌب ممتلكات اإلنسان بصفة : أخطار الممتلكات -2
بالنسبة للممتلكات )مباشرة، مثل الحرٌق والسرقة والضٌاع والمرض والموت 

 (. الحٌة

 

فهً األخطار التً عند تحققها ال تصٌب اإلنسان أو : أخطار المسؤولية المدنية -3
ممتلكاته بصفة مباشرة وأنما تصٌب الؽٌر فً اشخاصهم أو ممتلكاتهم بصفة 

مباشرة وٌكون هذا اإلنسان مسإوالً عنها أمام القانون، مثل أخطار المسإولٌة 
المدنٌة الناتجة عن حوادث السٌارات والسفن والطائرات وكذلك األخطار الناتجة 

الخ حٌث قد ٌترتب عن ... عن مهنة الشخص كاألطباء والمهندسٌن والصٌادلة
 .أخطاء مهنٌة ٌرتكبها هإالء االشخاص من خسارة مالٌة تصٌب الؽٌر



 :تٌقسن األخطار حسب طبٍعتِا إلى

 
وهً التً تصٌب مجموعة من الناس فً أن واحد : األخطار العامة -1

كتلك الناتجة عن الزلزال والبراكٌن والعواصؾ والفٌضانات أو أخطار 

 .التقلبات االقتصادٌة كالكساد والتضخم

 

هً التً تتعلق بشخص معٌن بسواء من حٌث سبب : األخطار الخاصة -2

واإلخطار حسب مسبباتها وتنقسم اٌضاً . الخطر أو نتٌجته أوكلٌهما معاً 

الى األخطار الطبٌعٌة واالخطار الشخصٌة ونعنً باألخطار الطبٌعٌة هً 

التً تنشؤ عن ظواهر طبٌعٌة الدخل إلرادة اإلنسان فً إٌجادها ولٌس 

بوسعه تجنبها ومن أمثلتها األخطار العامة ،أما األخطار الشخصٌة فٌكون 

مسببها الشخص نفسه بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر وٌسهل على الفرد 

التحكم فً ظروؾ حدوثها والنتائج المترتبة علٌها كاألخطار التً تحدث 

 .فً الممتلكات والحوادث الخاصة فً ظروؾ العمل



 :هفِْم الخطر هي هٌظْر تأهًٌٍ

  الخطر من منظور تؤمٌنً أن ٌكون احتمالٌاً بمعنى ان ال

ٌكون وقوعه أمراً مستحٌالً أو ان ٌكون وقوعه أمراً مإكداً 

وال شك أن التؤمٌن ضد األخطار المإكدة او المستحٌلة ال 

ٌحقق أي فائدة للمإمن له، فإذا كان الخطر مإكداً البد ان 

ٌدفع المإمن له مبلؽاً ٌساوي قٌمة الخسارة التً سوؾ تحدث 

نتٌجة هذا الخطر باإلضافة الى ما ٌدفعه من رسوم أضافٌة 

مقابل ما ٌحمله هٌئة التؤمٌن دون أن ٌجنً أي فائدة من وراء 

وبذلك ٌكون التؤمٌن فً كلتا الحالتٌن ضٌاعاً ألموال . ذلك

المإمن له ولٌس تحقٌقاً للخسارة المالٌة التً تصٌبه نتٌجة 

 .للخطر عند تحققه



  ان ٌكون من الممكن قٌاس احتمال وقوع الخطر أو تقدٌر قٌمة
ما ٌنتج عنه من خسائر مالٌة للمإمن له، ومن الواضح أن هذا 
الشرط ٌرتبط الى درجة كبٌرة بحساب قسط التؤمٌن الذي ٌجب 
على المإمن له دفعه عند التؤمٌن من خطر معٌن ذلك أنه على 
أساس توفر هذا الشرط ٌصبح من الممكن حساب قسط التؤمٌن 
الذي ٌجب دفعه لتؽطٌة الخطر فال ٌكون بذلك تحدٌداً أرتجالٌاً 

ٌمكن أن ٌإدي الى خسارة المإمن إذا تبٌن فٌما بعد أن مجموع 
الخسائر المالٌة أصٌب بها المإمن لهم نتٌجة تحقق خطر معٌن 

 .أكبر من مجموع األقساط التً طلب الٌهم دفعها

 

 أال ٌكون وقوع الخطر أمراً إرادٌاً، بمعنى الٌكون المإمن له قد
تعمد وقوعه أو ارتكب من األخطاء المتعمدة التً ساعدت على 
تحقٌقه حٌث انه بذلك تنتفً صفة االحتمال عن الخطر وٌصبح 

 .التؤمٌن بذلك تحاٌالً للكسب الؽٌر مشروع



 أن ٌكون الخطر موزعاً بدرجة كبٌرة بٌن جمهور المإمن لهم
بمعنى أال ٌكون مركزاً على شخص واحد فقط أو عدد قلٌل 
نن االشخاص فلٌس من الفطنة أن ٌقبل المإمن التؤمٌن على 
حٌاة شخص واحد بمبلػ كبٌراً جداً، أو التؤمٌن من الحرٌق 
لمإسسة ضخمة جداً حٌث ان مركز المإمن فً هذه الحالة 

 .ٌصبح ؼٌر موثوق به

  ان تكون الخسارة الناتجة عن وقوع الخطر مادٌة، وبذلك ال
ٌمكن التؤمٌن على أشٌاء بما لها من قٌمة عاطفٌة لدى 

صاحبها، وال ٌعنً ذلك أن المإمن ٌرفض التؤمٌن على اشٌاء 
من هذا النوع، وانما ٌقبل التؤمٌن على أساس ماله من قٌمة 

نقدٌة فً السوق ولٌس على أساس قٌمتها العاطفٌة لدى 
 .صاحبها



 أن ٌكون وقوع الخطر من السهل أثباته ، فال ٌمكن التؤمٌن

مثالً ضد مرض ال تظهر له أعراض مثل الصداع أو ضعؾ 

الذاكرة ، كذلك ال ٌمكن التؤمٌن ضد أحتراق بعض الممتلكات 

 .كالنقود التً ٌحتفظ بها الشخص فً منزله

 

 أال تكون المصلحة للخطر مخالفة للنظام العام او القانون، فال

ٌجوز التؤمٌن ضد خطر ٌكون من شؤنه تشجٌع األعمال ؼٌر 

القانونٌة بٌن المواطنٌن مثل التؤمٌن ضد مخالفات المرور 

 .مثالً 



الشرّط الْاجب تْفرُا فً الخطر حتى 
 ٌكْى قابالً للتأهٍي ضذٍ

ال مإكداً "بمعنى أن ٌكون الخطر محتمل الوقوع : االحتمالية -1

هو العنصر " عدم التؤكد"وذلك ألن األحتمال " وال مستحٌالً 

األساسً فً مفهوم الخطر القابل للتؤمٌن، وٌقصد هذا باألحتمال 

 .عدم حتمٌة وقوع هذا الخطر فهو قد ٌتحقق وقد ال ٌتحقق

بما : أن يكون الخطر موضوع التأمين قابالً للقياس بشكل كمي -2

أن التؤمٌن ٌقوم على أساس تعوٌض الخسائر الناجمة عن تحقٌق 

الخطر المإمن ضده فؤنه من المنطقً أن تكون هذه الخسائر قابلة 

للقٌاس وٌمكن التعبٌر عنها كمٌاً حتى ٌسهل على شركة التامٌن 

 .حساب القسط الواجب استٌفاءه من طالب التامٌن



أن تكون الخسارة الناتجة عن وقوع الخطر المؤمن ضده  -3
بمعنى ان ٌكون الخطر ال ارادٌاً : عرضية وغير مقصودة 

محضاً أي ان ٌكون الخطر ؼٌر مرتهن ألحد طرفً عقد 
التؤمٌن وإنما ٌرتهن بإرادة طرؾ ثالث مستقل أو بظروؾ ال 

دخل لطرفً العقد فٌها وال ٌملكون أمرها، وبذلك فان 
شركات التؤمٌن التقوم بتعوٌض الشخص الذي بتعمد الحاق 

 .الضرر بالشًء المإمن علٌه عمداً 

:  ان ال تكون الخسارة في حال حدوثها من الحجم الهائل -4
بمعنى ان ال تقع الخسارة لعدد كبٌر من االشخاص فً الوقت 
نفسه الن شركات التامٌن ال تستطٌع تحمل مثل هذه الخسائر 

 .الهائلة



 :هزاٌا التأهٍي كْسٍلت لوْاجَِ االخطار

 

ٌإدي التؤمٌن الى تجمٌع رإوس اموال كبٌرة من مبالػ  -1

 .االستثمارصؽٌرة واستخدامها فً 

ٌإدي تخصٌص بعض الهٌئات فً عملٌة التؤمٌن الى اتساع  -2

خبرتها وزٌادة معلوماتها عن الطرق المختلفة التً ٌمكن 

بواسطتها تفادي االخطار المختلفة التً تواجه االنسان حٌث 

مقابل ( خصم)تقوم بعض شركات التؤمٌن بتقلٌل قسط التؤمٌن 

استخدام المإمن لهم بعض الوسائل المختلفة التً تقلل من 

 .وبالعكساحتمال وقوع الخطر 



ٌتجمع لدى هٌئات التؤمٌن نتٌجة قٌامها بعملها احصاءات كثٌرة  -3
عن خطر معٌنة وبتحلٌلها لهذه االحصاءات تستطٌع ان تتعرؾ 

 .الخطرعلى االسباب الشائعة لوقوع هذا 

ٌعتبر التؤمٌن عامآل هاماً تعتمد علٌه الدولة الحدٌثة فً محاربة  -4
الفقر الذي ٌترتب على البطالة والمرض والعجز وبلوغ سن 

الشٌخوخة فقامت بعض الدول بؤعفاء قسط التؤمٌن من الضرائب 
او تحقٌقه وبعض الدول جعلت التؤمٌن اجبارٌاً وقامت بدور 

 .المإمن

ٌستطٌع رجال االعمال وؼٌرهم تجنب تجمٌد جزء من رأس  -5
مالهم لمواجهه االخطار المختلفة التً ٌتحمل وقوعها حٌث انهم 
ٌدفعون قسطاً معٌناً وبذلك ٌحققون ضماناً ضد الخسائر المالٌة 

 .معٌنالتً ٌحتمل ان تصٌبهم نتٌجة وقوع خطر 

 



 ّظائف شركاث التأهٍي

 :التسعير: الوظيفة األولى 

الذي المختلفة، والشخص التسعٌر هنا وضع أسعار ألنواع التؤمٌن وٌعنً 
وهو شخص متمرس " اكتواري" ٌحسب وٌحدد أسعار التؤمٌن ٌدعى 

فً علم الرٌاضٌات، وٌإخذ برأٌه فً جمٌع أنشطة شركة التؤمٌن التً 
 .ٌعمل فٌها بما فٌها التخطٌط والتسعٌر والقٌام باألبحاث المختلفة

 

 :االكتتاب: الوظيفة الثانية

هو عملٌة اختٌار وتبوٌب طالبً التؤمٌن بموجب سٌاسة محددة تقرها شركة 
هو ( المكتتب لدٌه)التؤمٌن وضامن . حسب ؼاٌاتها وأهدافهاالتؤمٌن 
 .التً تقرر قبول أو رفض طالب التؤمٌن( شركة التؤمٌن)الشركة 

مربحة من وثائق ( مجموعة)الهدؾ الرئٌسً لالكتتاب هو تجمٌع محفظة 
، ولذلك ٌحرص المكتتب لدٌه على اختٌار وقبول بعض التؤمٌن المختلفة

التؤمٌن ورفض بعضها اآلخر للحصول على المحفظة المربحة أنواع 
 .التً ٌسعى إلٌها

 



 :اإلنتاج: الوظيفة الثالثة

ٌعنً هذا المصطلح فٌما ٌتعلق بشركات التؤمٌن، المبٌعات 
 .والنشاطات التسوٌقٌة التً تقوم بها هذه الشركات

ببٌع التؤمٌن وكثٌراً ما ٌطلق على الوكالء والمندوبٌن الذٌن ٌقومون 
ألن عملٌات البٌع التً ٌقومون بها هً إنتاج " منتجٌن"اسم 

شركات التؤمٌن، وٌعتمد نجاح شركات التؤمٌن على وجود 
 .مجموعة فعالة منهم

 

 :تسوية المطالبات: الوظيفة الرابعة

ٌوجد فً كل شركة تؤمٌن دائرة متخصصة لتسوٌة المطالبات، 
وتقوم هذه الدائرة بدراسة المطالبات حسب األسس الموضوعة 

لهذه الؽاٌة، وباختٌار مسّوي الخسائر المناسب، وباتباع الخطوات 
 .المختلفة فً عملٌة تسوٌة المطالبات

  

 

 



 التأمينإعادة : الوظيفة الخامسة

هو تحوٌل كامل قٌمة التؤمٌن الذي تكتتبه شركة تؤمٌن فً بادئ 
 .األمر أو جزء من قٌمة هذا التؤمٌن إلى شركة تؤمٌن أخرى

 

 :االستثمار: الوظيفة السادسة

إن االستثمار وظٌفة مهمة جداً من وظائؾ شركة التؤمٌن، 
وكون أقساط التؤمٌن تدفع سلفاً، فإنه ٌتجمع لدى شركة 

التمٌٌز هنا وٌتوجب . استثمارهاالتؤمٌن مبالػ ضخمة ٌمكن 
بٌن االستثمارات التً تقوم بها شركات التؤمٌن المتخصصة 
فً تؤمٌنات الحٌاة وشركات التؤمٌن المتخصصة فً تؤمٌنات 

 .الممتلكات والمسئولٌة

 


