
تام1211
مبادئ التأمين

املحاضرة األولى



مبادئ الخطر : الفصل األول 

مقدمة➢
تعريف الخطر➢
املفاهيم املتعلقة بالخطر➢
تقسيمات الخطر➢



املقدمة

فاتهو لحظةوحتىوالدته،منذدقيقةوكلساعةوكليومكلاإلنسانيتعرض

الغير يبتصأو وأموالهممتلكاتهأو شخصهفيتصيبهومختلفةكثيرةألخطار 

 ويكون 
ا
أو يةمادخسائر تحققهاحالةفياألخطار هذهعنوينتجعنهامسئوال

.معنويةخسائر 



تعريف الخطر 
 
ا
الخطر لغويا

.هو اإلشراف على الهالك



رتعريف الخط

عريفتعلىهذاوقتناحتىاإلجماعيتمولمالخطر تعريفحول اآلراءاختلفت

-لخطراوتحليلبدراسةاملهتمينأهدافالختالفنتيجةالهاماللفظلهذامعين

تابتتعلقالتياآلراءتلكسواء
ُ
واإلحصائيينينوالرياضيواالقتصاديينالتأمينبك

 منهمكلتعريفيجعلمما-والقانونيين
ا
.بهايهتمالتيالجوانبعلىقاصرا



رتعريف الخط

مية،اليو حياتهأثناءالقراراتاتخاذهعندالشخصتالزممعنويةحالةأو ظاهرة»

التيالقراراتتلكنتائجمنالتأكدعدمأو الخوفأو الشكحالةعليهيترتبمما

«معينملوضوعبالنسبةالشخصهذايتخذها



تعريف الخبراء 
اإلكتواريين 
واإلحصائيين

قيموالالفعليةالقيمبينيحدثأنيمكنالذياالنحراف»

توقعواملالفعلياالحتمالبيناملوجبالفرق أي،"املتوقعة

«املحتملةاملاديةللخسائر 



:تعريف الخطر

الخطر املادي هو » 

احتمال تحقق خسارة 

مادية في الثروة أو 

الدخل نتيجة لوقوع 

«حادث معين مفاجئ 

:ومن هذا التعريف نجد أن عناصر الخطر ثالث

الخسارة املادية 

الحادث املفاجئ 

عدم التأكد االحتمال أو 



الخطرعناصر 

تعرف حالة عدم التأكد بأنها الشك املوضوعي في مقدرة اإلنسان على

.التنبؤ السليم بالحادث ونتائجه عدم التأكد االحتمال أو 



صر يمكن تقسيم العن

األول للخطر من حيث

:درجة االحتمال إلى

:مؤكدة الوقوعمخاطر
.ظواهر مؤكدة الحدوث•
%(.100)احتمال وقوعها مؤكد •
.ي نوعمثال ذلك تلف املواد الواجب حفظها مثلجة في مخازن ذات حرارة عالية بدون أجهزة تبريد من أ•

:الوقوعمستحيلةمخاطر 
ظواهر مؤكدة عدم الحدوث •
%(0.0)احتمال تحققها هو •
 ومثال ذلك انخفاض درجة حرارة الجو إلى ما تحت الصفر في السعودية وفى فصل الصيف تح•

 
.ديدا

:مؤكدة الوقوعغير مخاطر 
.تتالش ى في هذا النوع من األخطار حالة التأكد التام بالنسبة لحدوث الظاهرة•
.احتمال تحققها أكبر من الصفر وأقل من الواحد الصحيح•



 وهذا يعنى أال يكون م
 
 ومفاجئا

 
 يجب أن يكون الحادث عرضيا

 
خططا

 من قبل متخذ القرار
 
.له أو متعمدا

رعناصر الخط

الحادث املفاجئ 



ايجب أن ينتج عن وقوع الحادث خسارة مالية حتى يمكن قياسه

رعناصر الخط

الخسارة املادية 



طراملفاهيم املتعلقة بالخ
العوامل املساعدة للخطر-مسبب الخطر

الخسارة

الحادث



مجموعة الظواهر الطبيعية 

 مب
 
 أو والعامة التي تؤثر تأثيرا

 
اشرا

 في نتيجة القرارا
 
ت التي غير مباشرا

يتخذها األشخاص أثناء حياتهم

تيجةفتجعلهم غير ذي علم بهذه الن

: تأثير هذه العوامل ينصب علىمسبب الخطر 

1

2

معدل تحقق الخسارة 

حجم الخسارة الناتجة منه



ما هي مسببات الخطر؟



رمسببات الخط

العوامل
الطبيعية

العوامل
املوضوعية

العوامل
البيئية واالجتماعية

العوامل
الشخصية



العوامل الطبيعية

علىوالثلوجواألمطار والضبابللحريقبالنسبةوالرياحالعواصفمثل
.السياراتلحوادثبالنسبةالطرق 

فيدخللإلنسانوليسباإلنسانتحيطالطبيعيةالعواملمناملجموعةهذه
حجميفوتؤثر الخطر وقوعاحتماالتمنتزيدفهيذلكومعنشأتهاأو وجودها

.عنهالناتجةالخسارة



ةالعوامل البيئية واالجتماعي

.والحروبوالشغبوالثوراتواملجاعاتواألوبئةاملرضمثل

فيرةاألسأو للشخصاالجتماعيةوالظروفوالتقاليدوالعرفالبيئةتؤثر 
.عنهالناتجةالخسارةوحجمالخطر تحققفرص



العوامل املوضوعية

الش يءطبيعةفياملوجودةالعيوبأو الذاتيةالفنيةالعواملمجموعة
ائر الخسحجموفيالخطر تحققفرصزيادةعلىوتساعدللخطر املعرض

.أيضا

أو بنىاملأسفلبوتاجاز أنابيبمخزن وجودأو املبانيفيأخشابوجودمثل
.لآلالتاألمانأجهزةفيفنيةعيوبوجود



العوامل الشخصية

.تحققهافرصزيادةأو نشأتهافياإلنسانتدخلمنتنشأ

:مختلفتينمجموعتينإلىالشخصيةالعواملهذهوتنقسم

عوامل 
شخصية 
إرادية 

عوامل 
شخصية 

إرادية ال 



عوامل 

شخصية إرادية 

روفالظخلقويتعمدمباشرةبصورةاإلنسانيتدخلاملجموعةهذهفي➢

.معينبهدفللخطر املسببة

فيائقحر إشعالوتعمدواالنتحار والسرقةواإلصابةالقتلعملياتمثل➢

.حاراالنتوظاهرةالسياراتسرقةوظاهرةالسنوي الجردأثناءاملخازن 



عوامل 

إرادية ال شخصية 

يادةز فياملتعمدغير اإلنسانتدخليكون العواملمناملجموعةهذهفي➢

.عنهالناشئةالخسارةحجمزيادةأو الخطر وقوعاحتمال

➢ 
ا
أثناءرعونةوالواالنفعالالحريق،لإلنساناملهملالسلوكيسببقدفمثال

نفيذتفياإلنسانوإهمالاالصطدام،حوادثإلىيؤدىقدالسياراتقيادة

.املختلفةبأنواعهااملسئوليةخطر إلىيعرضهبدقةالعملقواعد



العوامل املساعدة للخطر-مسبب الخطرطراملفاهيم املتعلقة بالخ

الخسارة

الحادث



الحادث

العامةأوالطبيعيةالظواهرمنلظاهرةاملاديالتحقق➢
 لشخصبالنسبة

 
 أوحقيقيا

 
مماأشخاصمجموعةأومعنويا

وأالشخصممتلكاتأودخول فيفعليةخسارةعنهينتج
.املجموعة

.الخطرملسببامللموساملاديالتحقق➢



ما هي تصنيفات الحوادث؟



:حوادث شخصية
.موضوع الخطر فيها هو الشخص الطبيعي•
.مثل املرض والعجز والشيخوخة والوفاة• يمكن تصنيف الحوادث إلى

ع نوعين، وذلك تبعا ملوضو 

:حوادث ممتلكات ومسئوليةالحادث
ه الغير في موضوع الخطر فيها هو ممتلكات الشخص ومسئوليته املدنية تجا•

ممتلكاتهم وأنفسهم
.مثل حوادث الحريق والسرقة، ومسئولية الطبيب تجاه مرضاه•



العوامل املساعدة للخطر-مسبب الخطرطراملفاهيم املتعلقة بالخ

الخسارة

الحادث



الخسارة

دخلمةقيفيالنقصأوفناؤهاأواملمتلكاتقيمةفيالنقص➢
اصلألشخمعينحادثتحققعنينتجوالذيزوالهأواألفراد

.وممتلكاتهم

 للخسارةالتصنيفاتمنالعديديوجد➢
 
لألساسوفقا

.التصنيففياملستخدم



ما هي تصنيفات الخسارة؟



الخسارة

التأثيرالحجماالقتصادية

املعنوية•

املادية•

الكلية•

الجزئية•

املباشرة•

غير املباشرة•
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