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ا�حاضرة األو��
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:محتو�ات ا�حاضرة

املبادئ الفنية للتأم�ن.

املبادئ القانونية للتأم�ن.
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ا�جموعة األو�� 
املبادئ الفنية 

للتأم�ن 

افرهاالواجبا�جموعة��  يكون ح�ىا�خطر ��تو
ً
:��وتتمثلللتأم�نقابال

1

. إم�انية قياس ا�خسارة

2

أن تكون ا�خسائر عرضية 

3

 ا�خطر يكون أال 
ً
.مركزا

5

.ماليةا�خسارةتكون أن

4

. إثبات وقوع ا�خسارة



 ي�ون ح�ىا�خطر��توافرهاالواجبالشروطأهممن
ً
تحققتاحتماال حسابهوللتأم�نقابال

األعدادن قانو ع��املبدأهذاويعتمد)القسط(التأم�نت�لفةتقدير ��الستخدامهاا�حادث

.الفع��تمالواالحالنظري االحتمالب�نالفرق لتقليلوذلكاملتجا�سةالوحداتمنلعددالكب��ة

لتأم�ناملبادئ الفنية ل:  ا�جموعة األو��

إم�انيةقياس-1
:ا�خسارة

توافر عدد كبیر من وحدات الخطر–أ  شرط تجا�س وحدات ا�خطر-بتوافر عدد كب�� من وحدات ا�خطر–أ 

افر يجبسبقومما :املبدأجوهر همانقطت�نتو



إم�انيةقياس-1
:ا�خسارة

افر عدد كب�� -أ شرط تو

:من وحدات ا�خطر

يجب أن ت�ون وحدات ا�خطر الداخلة �� 
التقدير متجا�سة ح�ى تتوافر الدقة ��

االحتمال فال �عقل أن السيارة والطائرة 
والباخرة وحدات خطر متجا�سة �جرد 

. أ��ا �ش��ك �� نقل الر�اب أو البضائع

�ساعد هذا العدد ع�� توافر التقدير 
الدقة �� السليم لالحتماالت و�التا�� توافر

 و�افي
ً
 ونجد قسط التأم�ن أي ي�ون عادال

ً
ا

أن هناك عالقة عكسية ب�ن عدد وحدات  
ا�خطر واحتمال تحقق ا�حادث النظري 

.  والفع��

شرط تجا�س وحدات -ب
:  ا�خطر

لتأم�ناملبادئ الفنية ل:  ا�جموعة األو��



إم�انيةقياس-1
:ا�خسارة

 ضيقةحدود��إالعنھاالستغناءيمكنال املبدأهذا
ً
حيثلتباد��االتأم�ن��كماجدا

 يحددالاملش��كيدفعھالذياالش��اكأن
ً
 مقدما

ً
ثمجزافيةةبطر�قيقدرلكنھدائما

 وتخرجا�خسائرتحققعندالنقصانأوبالز�ادة�عديلھيتم
ً
تأم�نائقوث�عضأيضا

.التعو�ضتقديرلصعو�ةاملبدأهذاعناملمتل�ات

لتأم�ناملبادئ الفنية ل:  ا�جموعة األو��



ائيةفجحادثصورة��ا�خطرظاهرةتحققعنالناتجةا�خسارةت�ون أن��او�قصد

:التا��رتوافيجبو�التا��ا�خطرموضوعأصلصاحبجانبمنوالإراديةومستقبلية

أن تكون ا�خسارة-2
:عرضية

املستقبليـــة –ب 

الالإراديـــة-جـ

ار وتنقسم األخط) االحتمالية(عدم التأكد -أ
أخطار مؤكدة ومحتملة ومستحيلة:  هنا إ��

تأم�ناملبادئ الفنية لل:  ا�جموعة األو��



أن تكون ا�خسارة-2
:عرضية

1

أخطاء مستحيلةةأخطار محتملةأخطار مؤكد

أيا�حدوثمؤكدوغ��ا�حدوثمحتملا�خطري�ون أنأي:)االحتمالية(التأكدعدم-أ

:إ��املنطقهذامناألخطار وتنقسميحدثأالوممكنيحدثأنممكن

أم�نالتيمكنال�ياألخطارو��
��أكتحققهااحتمالألنعل��ا

الواحدمنوأقلالصفرمن
.ال�حيح

ألنالتأم�نيمكنالوهنا
ا�حادثتحققاحتمال
ةوت�لف�حيحواحد�ساوى 
ون ت�سوف)القسط(التأم�ن

وعموضاألصلقيمةمنأك��
.ا�خطر

ألنالتأم�نيمكنالوهنا
ا�حادثتحققاحتمال
ي�ون الهناو الصفر�ساوي 

طالقس.للتأم�نت�لفةهناك
.خطريوجدالألنھر�ح�لھ

123
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أن تكون ا�خسارة-2
:عرضية

:املستقبليـــة–ب

ستحيلمسي�ون ا�حالةهذه��ألنھاملا��ي��يحدثالأيمستقب��ا�خطري�ون أنيجب

�ل�و�ا�حدوثمؤكدسي�ون ا�حالةهذه��ألنا�حا��الوقت��حدوثھيمكنوالالوقوع

علمعدمرط�شالبحري التأم�ن��املستقبليةا�عداميجوز لكنالتأم�نيمكنالا�حالت�ن

يجبلكنحرالبعرض��و��عل��االتأم�نالبضاعةلصاحبيمكنأيا�حادثبوقوعلھاملؤمن

.ا�حادثبتحقق�علمأال

تأم�ناملبادئ الفنية لل:  ا�جموعة األو��



أن تكون ا�خسارة-2
:عرضية

:الالإراديـــة-جـ

 ا�حادثي�ون أاليجبأي
ً
 تدخلھألنوذلكلھاملؤمنجانبمنمتعمدا

ً
حوادثا�يخرجمتعمدا

لھللمؤمنجبيولذلكبدقةحسا��ايتمأنالتأم�نجزاء�ستطيعالو�التا��انتظامهاقانون عن

منالتأم�ننيمكألنھاالنتحارعمليةهواستثناءالشرطولذلك.عليھاملؤمنال��يء��مص�حة

.العقدمناألوليةالسن�نقبلانتحاريقعأال�شرطلكناالنتحار

تأم�ناملبادئ الفنية لل:  ا�جموعة األو��



أال يكون ا�خطر -3
:مركزا

ةأخطار مؤكد

2

مستحيلةءأخطاةأخطار محتمل

 ي�ون أنيجبا�خطرأناملبدأ��ذاو�قصد
ً
هنااالنتشارو عليھالتأم�نيمكنح�ىمنتشرا

:معا�يثالثلھوال��ك�� ا�خطرترك��عدم�ع�ى

غ��ا�خطري�ون أن�ع�ى
 
ً
 مركزا

ً
أم�نالتيجبالأيماليا

قيمةذاتخطروحداتع��
رتضطالح�ىكب��ةمالية

مبالغدفعالتأم�نشر�ات
قتحقحالة��كب��ةتأم�ن

صورة��منھاملؤمنا�خطر
التحفع���التأم�نحادث
.النادرة

منتشرا�خطري�ون وهنا
 
ً
قةمنط��ليسأيجغرافيا

إذاألنھواحدةجغرافية
واحدةلوحدةا�حادثتحقق
مماالوحداتبا��إ��ينتقل
ماليةخسارةحدوث�يؤدى
عدةع���التأم�نكب��ة

.متجاورةمصا�ع

إ��التأم�نقبول �ع�ى
تحققهامعدالتأخطار

 كب��ة
ً
ار��اخسو�التا��جدا

.كث��ة
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أال يكون ا�خطر -3
:مركزا

أخطارع���نالتأمقبول إ��الشر�اتهذهاضطرتالتأم�نشر�اتب�ناملنافسةظل��ولكن

قبول معا�خسائرهذهولتجنيبالفادحةاملاليةا�خسائرتتحملو�التا��وا�جغرا��املا��املركز

:ي��ماالتأم�نشر�اتتتبعاألخطارهذه

افر عدد كب�� من وحدات ا�خطر–أ  .املشاركة �� التأم�ن-1تو

.إعادة التأم�ن-2

تأم�ناملبادئ الفنية لل:  ا�جموعة األو��



إم�انية إثبات -4
: وقوع ا�حادث

حادثصورة��تحققھعننتجإذاأيللتأم�نقابلي�ون ل�يا�خطر���ش��طوهنا

 "تقديرهايمكنماليةخسارة
ً
"�ليا

وم�ان�خسارةاحدوثوقتملعرفةوالزما�يامل�ا�يباإلثباتالتأم�نشر�اتهنا��تمو 

.ا�خسارةحدوث

تأم�ناملبادئ الفنية لل:  ا�جموعة األو��



أن تكون ا�خسارة-5
:مالية

 ي�ون ح�ىبدقةتحدد��ايمكنماليةخسارةمنھاملؤمنا�حادثينتجأنيجب
ً
قابال

حساب��دأاملبهذاو�فيدللتأم�نقابلةغ��ف�ياملعنو�ةا�خسارةأماعليھللتأم�ن

تحديدهاكناملما�خسارةقيمةع��حسابھ���عتمدألنھال�ا��العادلالتأم�نقسط

 هاماملبدأهذاويعت��وقياسها
ً
.نيةاملدواملسئوليةاملمتل�اتتأم�ن��جدا

تأم�ناملبادئ الفنية لل:  ا�جموعة األو��



ةا�جموعة الثاني
ة املبادئ القانوني

للتأم�ن

: أوال
الشروط العامة باعتبار عقد التأم�ن

عقد من عقود التأم�ن املد�ي

:  ثانيا
أم�ناملبادئ القانونية ا�خاصة �عقد الت



املبادئ القانونية للتأم�ن:ا�جموعة الثانية

 
ً
ة الشروط العام: أوال

ن باعتبار عقد التأم�
عقد من عقود 
التأم�ن املد�ي

عقد إذعان–أ 

اإليجاب والقبول -ب

الوفاء بالتعاقد-جـ



 
ً
ة الشروط العام: أوال

ن باعتبار عقد التأم�
عقد من عقود 
التأم�ن املد�ي

 مسشروطهاتو�حال�يالعقودأياإلذعانالعقودمنعقدالتأم�نعقدأننجد
ً
بقا

يحقكنوليرفضهاأوالشروطيقبلأيالشروطهذه�عديلحقلھللمؤمني�ون وال

.)�عديالت(الوثيقةع��خاصةشروطإضافةالتأم�نلطالب

:عقد إذعان–أ 

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



 
ً
ة الشروط العام: أوال

ن باعتبار عقد التأم�
عقد من عقود 
التأم�ن املد�ي

كةشر جانبمنوقبول لھاملؤمنجانبمنإيجابهناكي�ون أنيجب�ع�ىو��

التأم�نوثيقةو��ن)املؤمنجانبمنالقبول لھ،املؤمنجانبمناإليجاب(التأم�ن

.التأم�نوجودع��الدالاملكتوبالرس�ياملستند�عت��ال�ي

:اإليجاب والقبول -ب

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



 
ً
ة الشروط العام: أوال

ن باعتبار عقد التأم�
عقد من عقود 
التأم�ن املد�ي

 األخرتجاهالتعاقدأطرافمنال��امتحديديجبوهنا
ً
�سدادلھمناملؤ يل��مفمثال

داد�ساملؤمنيل��مبينماا�حدوثمؤكدةعمليةو��للمؤمن"التأم�نقسط"

مليةعألنخاطئةفكرةوهذهمنھاملؤمنا�حادثتحققإذالھللمؤمن"التعو�ض"

منبلدوثا�حمحتملةليستك�لاملستأمن�نومجتمعاملؤمنب�نالتعو�ضدفع

لتساوى يةاإلحصائواألساليبالكب��ةاألعدادقانون ف��او�ستخدما�حدوثاملؤكد

.لھباملؤمناملؤمنال��امات

:الوفاء بالتعاقد-جـ

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



 
ً
املبادئ :ثانيا

ا�خاصة القانونية
:�عقد التأم�ن

1

.مبدأ املص�حة التأمينية

2

. مبدأ منت�ى حسن النية

3

.مبدأ السبب القر�ب-3

5

.مبدأ املشاركة

4

.مبدأ التعو�ض

6

.مبدأ ا�حلول �� ا�حقوق 

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



 
ً
املبادئ :ثانيا

ا�خاصة القانونية
:�عقد التأم�ن

:التأمينيةاملص�حةمبدأ-1

 االثن�نأومعنو�ةأوماديةمص�حةلھللمؤمني�ون أناملبدأ��ذايقصد
ً
األصلبقاء��معا

.املص�حةمشروعةهذهت�ون أنو�جبماهوعليھع��التأم�نموضوع
 يضارسوفبھاملؤمنأن�ع�ىوذلك

ً
 أومعنو�ا

ً
مص�حةلمثمنھاملؤمنا�حادثتحققمنماديا

ص�حةم(أبنھبقاء��األبمص�حةأو)ماديةمص�حة(سليمةسيارتھبقاء��السيارةصاحب
:��تتمثلأهميةالتأمينيةاملص�حةقاعدةلتوافرأنھأنونجد)معنو�ة

.التأم�نشركةتدفعھالذيللتعو�ضاألق��ىا�حدتحديدأ

ب
ا�حد من املسببات ال�خصية لألخطار وال�ي تنشأ 

. متعمدة أو نتيجة لالنحراف السلو�ي أو اإلهمال

. ا�حافظة ع�� ال��وات عن طر�ق ا�حد من ا�خطر املعنوي ج

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



 
ً
املبادئ :ثانيا

ا�خاصة القانونية
:�عقد التأم�ن 

:التأمينيةاملص�حةمبدأ-1

افر املص�حة التأمينية وقت تو

بالنسبة للتأمينات العامة  -باة بالنسبة لتأمينات ا�حي-أ

أمينية يكتفي بتوافر املص�حة الت
د �� تأمينات ا�حياة عند التعاق

فقط وال �ش��ط وجودها عند 
من تحقق ا�حادث املؤمن منھ ألنھ

ھ املعروف أن ال�خص الطبي�� ل
حياة مص�حة ال ��ائية �� حياتھ و 

.  أسرتھ

هنا ال يجب توافر املص�حة 
التأمينية عند التعاقد أو ع��

ند األقل يجب أن ت�ون متوقعة ع
التعاقد لكن هنا يجب توافر 

ق املص�حة التأمينية عند تحق
. ا�حادث املؤمن منھ

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



 
ً
املبادئ :ثانيا

ا�خاصة القانونية
:�عقد التأم�ن 

:النيةحسنمنت�ىمبدأ-2

إخفاءعدميأ.لھاملؤمناملؤمن،التعاقدطر��ب�نالتاماإليضاحضرورةاملبدأ��ذايقصد•
ح�ىخرلأل طرفمن�اذبةببياناتاإلدالءأواألخرالطرفعنالطرف�نأحدمنبياناتأية

.التأم�نرفضأوبقبول التعاقدطر��ع��التأث��يتمال
أواتبيانإخفاء�ستطيعلھاملؤمنألنلھاملؤمنلدىتظهراملبدأهذاأهميةأنونجد•

منعطاةاملاملعلوماتأساسع��يحددالذىالقسطتخفيض��دف�اذبةببياناتاإلدالء
املؤمن��غأخرى مصادرع���عتمداملؤمنأناالعتبار��نأخذولكناملؤمنإ��لھاملؤمن

 ونجدلھ
ً
لقسطاقيمةمثلاملؤمنمنبياناتيحتاج"لھاملؤمن"التأم�نطالبأنأيضا

.إخفاءهايمكنالبياناتو�لهاالتعاقدوشروطسدادهوكيفية

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



 
ً
املبادئ :ثانيا

ا�خاصة القانونية
�عقد التأم�ن 

:النيةحسنمنت�ىمبدأ-2

ا�حادثقتحقعندوح�ىالتعاقدأثناءويستمرالتعاقدمنيبدأاملبدأهذاتوافروقتأنونجد
تأم�نالع��التعاقدطر��منل�ل�افيةفرصةإعطاءالقاعدةهذهمنوالهدف.منھاملؤمن
:ي��كمااملبدأ��ذااإلخاللوصور املناسبالقرارالتخاذ

افر عدد كب�� من وحدات ا�خطر–أ  .إخفاء بيانات جوهر�ة -1تو

.انات �اذبةبياإلدالء ب-2

�ناملبادئ القانونية  للتأم:  ا�جموعة الثانية



إخفاء بيانات : أوال
جوهر�ة 

ينتجر لألخطرفمنأهميةذو بيانو�خفاءالتعاقدطر��ب�نالتاماإلفصاحعدمأي

.التأم�نقرار ع��تأث�� عنھ

أونيةبحسنجوهر�ةبياناتيخفىلھاملؤمن:نيةبحسنجوهر�ةبياناتإخفاء-أ

العقديبطلأناملؤمنيختارا�حالةهذه��البياناتتلكأهمية�عدمالعتقاده

.كتعو�ضالتأم�نأويغ��سعر

��دفيةن�سوءجوهر�ةبياناتيخفىلھاملؤمن:نية�سوءجوهر�ةبياناتإخفاء-ب

.باطلالعقدي�ون وهناالقسطتقليل

 
ً
ا�خاصة �عقد التأم�ن املبادئ القانونية:ثانيا



اإلدالء ببيانات:ثانيا
�اذبة 

قرار ع���� للتأث�اذبةالتأم�نموضوعاألصلعنبياناتبذكر لھاملؤمنيقوموهنا

التأم�نقبول ��املؤمن

نيةبحسننلك�اذبةبياناتيد��لھاملؤمن:نيةبحسن�اذبةببياناتاإلدالء-أ

قابلعقداليصبحمهمةالبيانات�انتفإذاال�حيحةبالبياناتعلمھلعدم

.للبطالن

نيةسوء��اذبةبياناتيد��لھاملؤمن:نية�سوء�اذبةببياناتاإلدالء-ب

قسطع��ونحصلباطلالتأم�نعقد�عت��فهناالتأم�نقسطلتقيل

.املدفوعالتأم�ن

 
ً
ا�خاصة �عقد التأم�ن املبادئ القانونية:ثانيا



ان��ت ا�حاضرة األو��
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