
تام2313
تأمين مسؤولية

األولىاملحاضرة 

ومبادئهالتأمين مفهوم 



:محتويات املحاضرة

.التأمينمفهوم ✓

.وأقسامهأهمية التأمين ✓

.االنتقادات املوجهة للتأمين✓

.للتأميناألساسيةالتقسيمات✓

.للتأمينالفنية املبادئ ✓



 
ا
مفهوم التأمين وأهميته: أول

 
ا
(األخطار القابلة للتأمين)املبادئ الفنية للتأمين : ثانيا

1- 
 
.يجب أن يكون الخطر احتماليا

 للقياس-2
 
.يجب أن يكون الخطر قابال

.  توافر عدد كافي من وحدات الخطر-3

 وغير متعمد-4
 
.يجب أن يكون الخطر ال إراديا

5- 
 
.يفضل أال يكون الخطر مركزا



 أ
ا
:ول

تؤثرالتيألخرى االعلوممنوالعديدالتأمينبينارتباطلوجودوذلكالتأمين،تعريففيالواردةالتعريفاتتعددت

والعلومن القانو وعلماملحاسبةوعلمواإلحصاء،الرياضياتعلماالقتصاد،علمالعلومهذهمنبهاويتأثرفيه

ختلفةاملبجوانبهالخاصةالدراساتمصادروتنوعاختالفمنالتأمينعلماكتسبثمومنإلخ،.....اإلكتوارية

.تعريفهبقصد

Insurance definedمفهوم التأمين وأهميته  



 أ
ا
:ول

:املثالسبيلفعلي

عقد"التأمينبأنلهفتعرييستخلصأنمنهاويمكناملهتمينالباحثينولدىاملدنيةالقوانينفيالتأمينتعريفاتتنوعت
 لصالحهالتأميناشترطالذياملستفيدأولهاملؤمنإلىيؤدىأنبمقتضاهاملؤمنيلزم

 
أيأومرتباإيرادأواملالمنمبلغا

يؤديهاى أخر ماليةدفعةأيةأوقسطنظيرفيوذلكبالعقد،املبينالخطرتحققأوحادثوقوعحالةفيأخرماليعوض
"للمؤمنلهاملؤمن

إلزالةلقانونيةواواالقتصاديةاإلكتواريةالعلوميستخدمواجتماعياقتصادينظام":بأنهالتأمينيةالناحيةمنويعرف
التزامهابلمق(املؤمن)آخرطرفإلىأخطارهعبءبنقلوذلكجزئيةبصورةأوكليةللحوادثفيهااملرغوبغيرالنتائج
".الخسارةقيمةالثانيالطرفويتحمل(القسط)مؤكدمعينمبلغبدفع

Insurance definedمفهوم التأمين وأهميته  



أهمية التأمين

 التأمينيحتل
 
 مكانا

 
لوقوعهمأوملمتلكاتهموألهايتعرضون قدالتياألخطاروتخفيضمنععمليةفيواملنشآتاألشخاصعندكبيرا

وذلكاألخطاء،هذهوقوعنتيجةضرر منأصابهمعمالتعويضهمالغيرنحومدنيةمسئوليةمسئولون لتجعلهماألخطاءبعضفي

.املاليةوالخسائراألخطارمواجهةفياألخرى للطرق ملاتفوق إيجابيةجوانبمنالتأمينبهيتمتعملانظرا



أهمية التأمين

:يليفيمانذكرهاوالجتماعيةالقتصاديةالفوائدمنالعديدوهناك

.املشروعاتفياالستثمارعلىالتأمينيشجع-1
.املشروعاتاستمرارالتأمينيضمن-2
.اإلنتاجيةالكفاءةزيادةعلىالتأمينيعمل-3
.لالدخاركوسيلةالتأمين-4
.االئتمانتدعيم-5
.واملنعالوقايةنظمتطويرفياملشاركة-6
.واالقتصاديةاالجتماعيةاملشاكللبعضالحلول التأمينيقدم-7
.اإلجماليالقوميالدخلفيهامةبنسبةالتأميننشاطيساهم-8

➢



النتقادات املوجهة للتأمين

صاديةالقتالتنميةفيالعظيمودورهللمجتمعالتأميننظاميقدمهاالتيالعديدةاملزايامنالرغمعلى
:يليماأهمهاأمور عدةعليهيؤخذقدالتأمينأنإل للبالدوالجتماعية

➢

. التأمين يؤدي إلى اإلهمال في اكتشاف مسببات الخطر وتطورها1

.التأمين يدفع إلى افتعال الخسارة بقصد الربح2

.املبالغة في عدم دقة تقدير التعويضات3



تقديرأوودمجهأيبذلعلىيشجعهالقدخسائرمنلهيتعرضعمالهاملؤمنبتعويضاملؤمنقيامأنالبعضيري حيث
خسائرالحجموزيادةالحوادثوقوعاحتمالزيادةإلىيؤديمماوتطورهااألخطارمسبباتالكتشافكتكلفةأموالأي

ومنسريانه،أثناءو التأمينقبلواملنعالوقايةإطارفيمعينةبإجراءاتتقومالتأمينشركةبأنذلكعلىويرد.عنهاالناتجة
:اإلجراءاتهذه

تأميناتوفيأمينالتسريانأثناءاإلجراءهذااستمرارمتابعةثمالتأمينموضوعالش يءفيالخطرمسبباتعلىالتفتيش•
التأمينمبلغكانإذاخاصةالدوريةالحيةاملقابلةوكذلكعليهاملؤمنعلىالطبيبالفحصالتأمينشركةتقومالحياة
 
 
.كبيرا

الخطرتقديرعلىتساعدالتيالالزمةالبياناتبكافةباإلدالءعليهأولهاملؤمنتلزمشروطالتأمينوثائقفيتوجد•
.للبطالنالتأمينعقدتعرضوإال(الخسارةوحجماالحتمال)بعنصريه

.عليهالتأمينقبلالخطروفحصالطبيالكشفلنظامالشركاتاستخدام•

. التأمين يؤدي إلى اإلهمال في اكتشاف مسببات الخطر وتطورها1



 التأمينيقةوثفياملغطاةللخسارةاملنتجالحادثافتعالعلىاملستفيديشجعالتأمينأنالبعضيردد
 
طمعا

.وقوعهفياملساعدةأوالحادثبارتكابذلكويكون التأمينوثيقةمزاياعلىالحصول في

.التأمين يدفع إلى افتعال الخسارة بقصد الربح2



 النقدهذايوجه
 
تلجأحاكماملعلىتعرضعندماالقضيةأنالبعضيري حيثاملدنيةاملسؤوليةتأمينإلىأساسا

 .الخسارةتقديرفيخبراءإلىاملحكمة
 
وممتلكاتهمعليهمنباملؤملحقتالتياألضرارتقديرفيالخبراءتبالغماوعمليا

 
 
 معهمتعاطفا

 
.للخسارةاملعنوي للعاملجانبهممنوتقديرا

الجانبأماالخسائرتقديرفيمتخصصينخبراءبواسطةتقديرهيتمللخسارةاملاديالجانببأنذلكعلىويرد
فيأخذإذاياملادالجانبمنمعينةنسبةأساسعلياملعنوي الجانبتقديريتمماوعادةلقياسهمعيارفالاملعنوي 
 االعتبار

 
 تسويتهايتمالحاالتمنكثيرفإنذلكإلىباإلضافة.أصال

 
 ليستيفهولذلكاملحاكمعنبعيدا

 
لهذامجاال

االنتقاد

.املبالغة في عدم دقة تقدير التعويضات3



التقسيمات األساسية للتأمين

 تللتأمينتقسيمهمعندالكتابآراءتفاوتتوقدبالتأمين،الخاصةالتقسيماتمنالعديديوجد
ا
لتفاوتبعا

.التأمينيةةالعمليواستيعابفهمفيسيساعدمجموعاتإلىوتقسيمهالتأمينأنواعدراسةوإنمنهم،كلهدف

يجازهاإيمكنالتقسيممنالهدفعلىمنهاكلتعتمدللتأمينتقسيماتعدةهناكأنعلىالعرفجري وقد

:يليفيما
➢

(موضوع التأمين)تقسيم التأمين حسب الخطر املؤمن منه 



:األشخاصتأمينات
 نقصالهموتسبباألشخاصلهايتعرضالتياألخطارتغطيالتيالتأميناتتلكهي

 
 أوكليا

 
الدخول فيجزئيا

.إلخ…والبطالةوالعجزوالشيخوخةواألمراضالوفاةحالالحياةحالتأمينمثل

:املمتلكاتتأمينات
السرقةوتأمينالبحري التأمينمثلاألشخاصممتلكاتتصيبالتياألخطارتغطيالتيالتأميناتتلكهي

والبراكينزالزل الأخطارمناملمتلكاتتأمينوكذلكالسياراتوتصادمالزجاجوكسراملاشيةونفوق والحريق
.إلخ…والشغبوالثورات

:املدينةاملسئوليةتأمين
املدنيةملسئوليةامثلوممتلكاتهمأنفسهمفيالغيرتجاهالشخصمسئوليةتغطيالتيالتأميناتتلكهي

تأمينو العامةاملحالوأصحاباملدنيةاملسئوليةتأمينكذلك.والطائراتوالسفنالسياراتلحوادث
.ألطباءوااملحامينمثلالحرةاملهنوأرباباملقاولينمسئوليةوتأميناملهنةوأمراضالعمالإصابات

التقسيمات األساسية للتأمين

حسب الخطر 

املؤمن منه 



تلكمنشرطأيرتوافوعدمعليه،التأمينيمكنحتىخطرأيفيتوافرهايلزمأساسيةشروطاتعتبرللتأمينالفنيةاملبادئإن
أهميليفيماو مشروعة،غيرتكون وقدمنطقيةغيرأخرى عملياتنطاقإلىوأهدافهانطاقهاعنالتأمينيةالعمليةيخرجالشروط
:عليهاللتأمينقابلةلتكون األخطارفيتوافرهاالالزمالشروط

املبادئ الفنية للتأمين 

 : الشرط األول 
 
.يجب أن يكون الخطر احتماليا

 للقياس: الشرط الثاني
 
. يجب أن يكون الخطر قابال

.يفضل توافر عدد كافي من وحدات الخطر: الشرط الثالث

 وغير متعمد: الشرط الرابع
 
.يجب أن يكون الخطر ال إراديا

.التحديد املكاني والزماني للخسارة املتوقعة: الشرط الخامس

 : الشرط السادس
 
.يفضل أال يكون الخطر مركزا

:ثانيا



األول الشرط 

 يجب 
ا
أن يكون الخطر احتماليا

كانوإذا.منهللتأمينحاجةتوجدالفإنهالوقوعمستحيلالحادثكانإذا
أناملتوقعالخسائرمنأكبرتصبحالتأمينتكاليففإنالوقوعمؤكدالحادث

سائرالختلكمعيتعادلأنيجبالخسارةتوقعأنذلكتحققه،عنتنتج
اإلشارةجبوي.املتوقعةالخسارةعلىالتكاليفزادتاألعباءإليهأضيفتوإذا
لمثمحققغيروقوعهوقتأنعلىالوقوعمحققالخطريكون قدأنهإلى

 الحدوثاحتماليالخطريعتبرهنا،الوفاةخطر
 
تاريخبالعبرةألن،أيضا

تطبقيةاالحتمالصفةفإنثمومننفسهاالوفاةبحادثةوليسالوفاةحدوث
.نفسهاالوفاةحادثةعلىوليسالوفاةحادثتحققوقتعلى



الثانيالشرط 

يجب أن يكون الخطر 

 للقياس
ا
قابال

الخطرن يكو أنيلزموبالتاليالخطر،تغطيةتكلفةحسابعندالشرطهذافائدةتظهر
 
 
فراداأل تصيبالتيالخسائرمجموعتقديرمقدمااملمكنمنيكون أيللقياسقابال

حالةفيماكبسيطةبطريقةاملستقبلةالخسائرمجموعتقديرويمكن.للخطراملعرضين
 يمكنحيثالسندات،استهالكمنالتأمين

 
والعدداتالسنداستهالكتاريخمعرفةمقدما

بطريقةاملستقبليةالخسائرمجموعتقديريكون وقد.بالتحديدمنهاسيستهلكالذي
فسنتحققمنالناتجةاملاضيةالخسائرعنالبياناتاستخدامعلىتعتمدإحصائية

.الخطر
ائيةاإلحصالبياناتألنإمايجب،مماأقلالتقديريكون أنالحاالتبعضفييحدثقد

منأقلانك الخطرتحققأنبمعنىمواتيةكانتالبياناتجمعظروفألنأوكافيةغيركانت
ألنه،يجبمماأكبرالتقديريكون أنأخرى حاالتبعضفييحدثقدكما.العاماملتوسط

ندعيراعىالحاالتهذهمثلفي.الخطرشدةزيادةإلىأدىماالظروفمنهناكيكون قد
.لخسارةلالعاماملتوسطعنالتقديرفياالنحرافطريقعنالخطرتغطيةتكلفةتقدير



الثالثالشرط 

افر عدد كافي يفضل تو

من وحدات الخطر

 ن يكو والذيالكبيرةاألعدادقانون لتحقيقالشرطهذاتوافريجب
 
ضروريا

أنيعنيوهذا،املحققالفعليواالحتمالاملتوقعاالحتمالبينالفرق لتقليل
 املتوقعةبالخسائرالتنبؤيكون 

 
 تنبؤا

 
.دقيقا



الرابعالشرط 

يجب أن يكون الخطر 

 
ا
وغير متعمدلإراديا

 منهاملؤمنالحادثيكون أنيعنيهذا
 
 حادثا

 
 يخضعالأيعارضا

 
 خضوعا

 
تاما

الزالزل مثلالطبيعيةاألخطارفيإاليتوافرالالشرطوهذا.الخطرصاحبإلرادة
أخري لعواممعتتدخلقداإلرادةأنمالحظةينبغيأنهغير.والصواعقوالبراكين

 التأمينويكون منهاملؤمنالخطرتحقيقفي
 
إرادةتستأثرأالينبغيولكنصحيحا

ادموالتصوالسرقةالحريقأخطارذلكومثال.الخطربتحقيقوحدهالهاملؤمن
احتمالقلليأويزيدأنوالسلبيةاإليجابيةبأفعالهيستطيعلهفاملؤمنواملرض

وقوعفيباملساهمةلهاملؤمنقياماإليجابيةباألفعالويقصد.الحادثوقوع
فيلفشلابهافيقصدالسلبيةاألفعالأمامعينةأفعالبواسطةبإرادتهالحادث
.منهاملؤمنالحادثوقوعلتقليلالالزمةاالحتياطياتاتخاذ



الخامسالشرط 

اني التحديد املكاني والزم

للخسارة املتوقعة

كانمتحديدإمكانيةتتوافرأنيجببدقةمحددةاملؤمنمسؤوليةتكون حتى
،للحوادثاملحددةالنتائجذلكاألخطارأمثلةومن.املتوقعةالخسارةوزمان

وعلى.تهمعرفيمكنمعينمكانوفيتحديدهيسهلمعينوقتفيتقعفالحادثة
ملرضافوقوعالتحديدالصعبةاألخطارمناملرضخطرأننجدذلكمنالنقيض

وكذلكهابتدائومكانوقتتحديدالواقعفيويصعبفجأةيحدثالتدريجيحدث
.انتهائهومكانوقت



السادسالشرط 

 
ا
يفضل أل يكون الخطر مركزا

 تصيباملركزةاألخطارألن
 
 عددا

 
الوقتسنففيالخطروحداتمنكبيرا

زوتركي.التأمينشركةتتحملهاالقدضخمةخسارةإلىيؤديوهذا
 يكون قداألخطار

 
 تركيزا

 
 أوماليا

 
 تركيزا

 
 تركيز أوجغرافيا

 
 ا

 
ومن.احتماليا

انعةاملالشروطإلىيرقيانالوالسادسالثالثالشرطينأناملالحظ
.التأمينعمليةإلتمام



انتهت املحاضرة األولى


