
تام 2311
التأم�ن الص�� 

ا�حاضرة األو��
لعقد التأم�ن الص��املبادئ الفنية و القانونية



:محتو�ات ا�حاضرة

 
ً
.املبادئ الفنية لعقد التأم�ن الص��-أوال

 
ً
.املبادئ القانونية لعقد التأم�ن الص��-ثانيا



 
ً
:�املبادئ الفنية لعقد التأم�ن الص�-أوال

 
ً
.يجب أن ي�ون ا�خطر احتماليا

 للقياس
ً
.يجب أن ي�ون ا�خطر قابال

.توافر عدد �ا�� من وحدات ا�خطر

 وغ��
ً
.متعمديجب أن ي�ون ا�خطر ال إراديا

 
ً
.يفضل أال ي�ون ا�خطر مركزا

.توقعةالتحديد امل�ا�ي والزما�ي ل�خسارة امل



 
ً
:��املبادئ القانونية لعقد التأم�ن الص-ثانيا

.مبدأ منت�ى حسن النية

.مبدأ املص�حة التأمينية

.مبدأ السبب القر�ب



 
ً
:)ار القابلة للتأم�نـــطاألخ(يـــ�ن ال�حــللتأمةـــنيــالفءىبادــمال–أوال

ن تلك توافر أي شرط ميلزم توافرها �� أي خطر ح�ى يمكن التأم�ن عليھ، وعدمإن املبادئ الفنية للتأم�ن �عت�� شروطا أساسية

.وقد ت�ون غ�� مشروعةعن نطاقها وأهدافها إ�� نطاق عمليات أخرى غ�� منطقيةالشروط يخرج العملية التأمينية

افرها �� األخطار لتكون قابلة للتأم�ن عل��اي�� أهم الشروط الالزموفيما :تو



الشرط األول 

.1 
ً
:يجب أن يكون ا�خطر احتماليا

التأم�نفت�اليفإنالوقوعمؤكدا�حادث�انو�ذا.منھللتأم�نحاجةتوجدالفإنھالوقوعمستحيلا�حادث�اناذا•

و�ذاخسائرا�تلكمعيتعادلأنيجبا�خسارةتوقعأنذلكتحققھ،عنتنتجأناملتوقعا�خسائرمنأك��تصبح

.املتوقعةا�خسارةع��الت�اليفزادتاألعباءإليھأضيفت

عت���هناالوفاة،خطرمثلمحققغ��وقوعھوقتأنع��الوقوعمحققا�خطري�ون قدأنھإ��اإلشارةو�جب•

،ا�حدوثاحتما��ا�خطر
ً
.نفسهاالوفاةبحادثةوليسالوفاةحدوثبتار�خالع��ةألنأيضا

.نفسهاالوفاةحادثةع��وليسالوفاةحادثتحققوقتع��تطبقاالحتماليةصفةفإنثمومن•



الشرط الثا�ي

 للقي2.
ً
:اسيجب أن يكون ا�خطر قابال

 ا�خطري�ون أنيلزمو�التا��ا�خطر،�غطيةت�لفةحسابعندالشرطهذافائدةتظهر
ً
مقدمااملمكننمي�ون أيللقياسقابال

.ل�خطراملعرض�ناألفرادتصيبال�يا�خسائرمجموعتقدير
 نيمكحيثالسندات،اس��الكمنالتأم�نحالة��كما�سيطةبطر�قةاملستقبلةا�خسائرمجموعتقديرو�مكن

ً
مقدما

بليةاملستقا�خسائرمجموعتقديري�ون وقد.بالتحديدم��اسيس��لكالذيوالعددالسنداتاس��الكتار�خمعرفة
.ا�خطرنفستحققمنالناتجةاملاضيةا�خسائرعنالبياناتاستخدامع���عتمدإحصائيةبطر�قة

مواتيةانت� البياناتجمعظروفألنأو�افيةغ���انتاإلحصائيةالبياناتألنإمايجب،مماأقلالتقديري�ون قدأحيانا•

.العاماملتوسطمنأقل�انا�خطرتحققأنبمع�ى
عنديرا��تا�حاال هذهمثل��.ا�خطرشدةز�ادةإ��أدىماالظروفمنهناكي�ون قدألنھيجب،مماأك��التقديري�ون وقد•

.ل�خسارةالعاماملتوسطعنالتقدير��االنحرافطر�قعنا�خطر�غطيةت�لفةتقدير



الشرط الثالث

افر عدد �ا�� من وحدات ا�خطر3. :يفضل تو

 لتقليل الفرق ب�ن االحتمال املتوقع وايجب توافر هذا الشرط لتحقيق قانون األعداد الكب��ة
ً
الحتمال والذي ي�ون ضرور�ا

 ا�حقق، الفع��
ً
 دقيقا

ً
.وهذا �ع�ي أن يكون التنبؤ با�خسائر املتوقعة تنبؤا



الشرط الرا�ع

 وغ�� متع4.
ً
:مديجب أن يكون ا�خطر ال إراديا

 منھاملؤمنا�حادثي�ون أن�ع�يهذا
ً
 حادثا

ً
 يخضعالأيعارضا

ً
 خضوعا

ً
��إالوافريتالالشرطوهذا.ا�خطرصاحبإلرادةتاما

ا�خطرحقيقت��أخري عواملمعتتدخلقداإلرادةأنمالحظةينب��أنھغ��.والصواعقوال��اك�نالزالزل مثلالطبيعيةاألخطار

 الص��االلتأم�نو��ون منھاملؤمن
ً
.ا�خطربتحقيقوحدهالھاملؤمنإرادة�ستأثرأالينب��ولكنحا

وقوعاحتماليقللوأيز�دأنوالسلبيةاإليجابيةبأفعالھ�ستطيعلھفاملؤمنواملرضوالتصادموالسرقةا�حر�قأخطارذلكومثال

السلبيةفعالاأل أمامعينةأفعالبواسطةبإرادتھا�حادثوقوع��باملساهمةلھاملؤمنقياماإليجابيةباألفعالو�قصد.ا�حادث

.منھاملؤمنا�حادثوقوعلتقليلالالزمةاالحتياطياتاتخاذ��الفشل��افيقصد



الشرط ا�خامس

:وقعةالتحديد امل�ا�ي والزما�ي ل�خسارة املت5.

.املتوقعةا�خسارةوزمانم�انتحديدإم�انيةتتوافرأنيجببدقةمحددةاملؤمنمسؤوليةت�ون ح�ى

.معرفتھيمكننمع�م�انو��تحديده�سهلمع�نوقت��تقعفا�حادثةل�حوادث،ا�حددةالنتائجاألخطارأمثلةومن

فجأةيحدثالتدر���حدثاملرضفوقوعالتحديدالصعبةاألخطارمناملرضخطرأننجدذلكمنالنقيضوع��

.إن��ائھوم�انوقتوكذلكإبتدائھوم�انوقتتحديدالواقع��و�صعب



الشرط السادس

.6 
ً
:يفضل أال يكون ا�خطر مركزا

 تصيباملركزةاألخطارألن•
ً
 عددا

ً
تتحملهاالقد�خمةخسارةإ��يؤديوهذاالوقتنفس��ا�خطروحداتمنكب��ا

.التأم�نشركة

 ي�ون قداألخطارترك��أنونجد•
ً
 ترك��ا

ً
 أوماليا

ً
 ترك��ا

ً
 أوجغرافيا

ً
 ترك��ا

ً
.احتماليا

.التأم�نعمليةإلتماماملا�عةالشروطإ��يرقيانالوالسادسالثالثالشرط�نأناملالحظومن•



 
ً
:املبادئ القانونية لعقد التأم�ن الص��-ثانيا

.مبدأ منت�ى حسن النية1.

.مبدأ املص�حة التأمينية2.

. مبدأ السبب القر�ب-3.



 
ً
:أوال

:مبدأ منت�ى ُحسن النية.  1

تتعلقال�يا�جوهر�ةوا�حقائقالبياناتب�افةاآلخرالطرفيمدأنالتعاقدطر��من�لع��يجببأنھاملبدأهذاو�ق��ي•

.وشروطھالتأم�ن�عقداملتعلقةالبياناتتلكوكذلكبھ،ا�حيطةوالظروفا�خطرموضوعوال��يءبا�خطر

أصابھملنعيدفبللھ،للمؤمن�سددالالتعو�ضمبلغأناملدنيةاملسئوليةتأم�نخصائصأهممنأنذكرناوأنسبقوقد•

 التعو�ضمبلغي�ون أن��لھللمؤمنمص�حةتوجدالولذلكالضرر،
ً
،أوكب��ا

ً
يتحققالأوا�خطريتحققأن��مھالكماصغ��ا

 �عطيأنالتأم�نطالبهناو�را��
ً
حالة��)مثالصاعداملأو املبا�ي(مدنيةمسئوليةلھ�سببأنيخ��ىال�ياألشياءبأن�عهدا

..سالم��امنحققوالتملعاين��االتأم�نموضوعاألشياءع��آخرإ��وقتمنبالتفتيشالتأم�نشركةتقومكماوسليمة،جيدة



 
ً
:أوال

افر املبدأ افر املبدأ كما ي��وقت تو :يجب تو

:عند التعاقد

.وأن ي�ون صادق �� �ل البيانات وال يخفي أي بيانات جوهر�ةعند ملء بيانات طلب التأم�ن من جانب املستأمن البدأنھحيث

:أثناء سر�ان العقد

�ات يتم التغ�يجب ع�� املستأمن أن يبلغ شركة و�التا�� بناء ع�� هذهبحيث إذا حدث أي �غ�� �� العوامل ال�ي تؤثر �� درجة ا�خطر

.إعادة حساب القسط

:عند تحقق ا�خطر

.و�حاول تقليل ا�خسائر إ�� أد�ى حد ممكنيجب ع�� املستأمن أن يبلغ شركة التأم�ن فور وقوع ا�حادث،



 
ً
:ثانيا

:مبدأ املص�حة التأمينية. 2

ي�ون أنبوجوببدأاملهذايق��يبحيثالتأم�ن،أنواعمننوعأيع��ينطبقكمااملدنيةاملسئوليةتأم�نع��املبدأهذاينطبق

مص�حةلھأوخسارةأوتلفدون التأم�نموضوعال��يءبقاءمنعليھ�عودماديةفائدةأومشروعةتأمينيةمص�حةللمستأمن

.ا�حياةقيدع��عليھالتأم�ناملطلوبال�خصبقاءمنماديةفائدةأو

افر أنو�جب :و��املص�حةتلك��الصفاتمنمجموعةتتو

تقييمنيمكأنھآخربمع�ىللمستأمنماليةخسارةمنھاملؤمنا�خطرتحقيقع��ي��تبأنبمع�ى:ماديةمص�حة•

.التعو�ضتحديديمكنح�ىبالنقوداملص�حة

.واآلدابالعامالنظامتخالفأالبمع�ى:مشروعةمص�حة•



 
ً
:ثانيا

افر وقت افر يجباملبدأتو :ي��كمااملبدأتو

.التعاقدعندرهاتواف�ش��طوالا�خطرتحققعندالتأمينيةاملص�حةتوافريجب:املمتل�اتلتأميناتبالنسبة•

.ا�خطرتحققوعندالتعاقدعنداملص�حةتوافريجب:ا�حياةع��للتأم�نبالنسبة•



 
ً
:ثالثا

:مبدأ السبب القر�ب.  3

السببهوي�ون أنو�مع�ىا�خسارة،�حدوثواملباشرالقر�باألص��السببمنھاملؤمنا�حادثي�ون أناملبدأ��ذاو�قصد•

.األص��بالسببخالفخار��مؤثرأيتدخلدون ا�خسارةوقوعإ��ال��اية��أدتال�يا�حوادثسلسلةبھبدأتالذيالفعال

إحداث��الالفعالسببأواملنتجبالسبباألخذيتموهناالضرر،إحداث��عديدةأسبابهناكي�ون عندمااملبدأ��ذاو�ؤخذ

.الضرر 

الالزمةالحتياطاتايتخذلمأنھأيأبوا��ا،يقفلأندون الطر�قجانبإ��سيارتھأوقفما�خصأناف��ضنالواملثالسبيلع��•

املارة،دأحفدهسجنونية�سرعة)السارق (آخر�خصوقادهاللسرقةالسيارةفتعرضتوالسرقة،التلفمنعل��اللمحافظة

.توحةمفتركهاالذيالسيارةصاحبخطأوليسباملار�حقالذيالضرر ��املباشرالسببألنھاملسؤولهوهنافالسارق 



ان��ت ا�حاضرة األو��
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