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 ( Insurance( لمحة تارٌخٌة عن التأمٌن 

 
  ٌتعرض االنسان منذ القدم ألخطار عدٌدة ٌنتج عن تحقق

 مسبباتها خسارة

 وتنتج هذه ,مالٌة قد تصٌبه او تصٌب عائلته او تصٌب غٌره

 االخطار عن

 وان تحققت , ظواهر طبٌعٌة ال قدرة لإلنسان على منع تحققها

 قد ال ٌكون

لإلنسان فً قدرته على تحمل نتائجها وحده. 

  ومن هنا ظهرت الحاجة الى وسائل تتعامل و تواجه مثل

 هذه المخاطر وذلك

 لتقلٌل وقوعها او الحد من خسارتها. 



 التامٌن عند قدماء المصرٌٌن 

 كان لدٌهم جمعٌات تعاونٌة تتحمل اعباء دفن الموتى و تحنٌطهم

 و بناء و

 وهذا ٌستلزم تكالٌف , تجهٌز القبور بكافة مستلزمات الحٌاة

 هداهم هذا,باهظة 

  انشاء جمعٌات تقوم على اساس التعاون بٌن االعضاء لتحمل

 التً تحدث نتٌجة الوفاةالخسائر 



 التامٌن فً الحضارة البابلٌة 

  ولكن بسبب , اشتهر التبادل التجاري عن طرٌق البحر

 .القرصنة, ك الغرقمخاطر البحر 

ٌقوم على اساسة صاحب السفٌنة باقتراض المال بضمان  

 السفٌنة او الشحنة البحرٌة من

 وٌتم االتفاق بٌنهم فً حال , االشخاص المغامرٌن بعض

 وصول السفٌنة سالمة الى المٌناء

 فان المقترض ٌحصل على اصل القرض مضافة الٌه فوائد

 مرتفعة و العكس صحٌح



 سٌاسة تحوٌل الخطر

 

  على مواجهة جهة  اقدر /شخصتحوٌل عبء الخطر الى

 هذا الخطر من

 الشخص صاحب الخطر مقابل تكلفة معٌنة ٌتفق علٌها مقدما. 

  و ٌنظم تحوٌل الخطر من الناحٌة القانونٌة بعقد ٌتم فٌه تحدٌد

 المخاطر التً

ٌتم تحوٌلها و طرفً العقد و حقوق و التزامات كل طرف. 



 نبذ عن التامٌن
 اقدم وثٌقة تامٌن على الحٌاة كانت لإلنكلٌزي وٌلٌم جٌبس عام

 م 1583

  ابان 18ظهر بعد ذلك انواع اخرى من التأمٌن منذ اواخر القرن 

الثورة الصناعٌة باستخدام اآلالت البخارٌة ونتج عن ذلك من انشاء 

المصانع الكبٌرة و التً كان لها اثر على زٌادة حجم االخطار 

 الموجودة. 

 تبع ذلك ظهور اخطار جدٌدة لم تكن معروفة من قبل حٌث بداءة 

شركات التأمٌن المساهمة بالظهور بعد ان كانت الجمعٌات التعاونٌة 

 هً االساس. 

  ًثم التامٌن على الحٌاة , و ظهر التامٌن على الحٌاة الصناع 



 مفهوم التامٌن   
  االول المؤِمن انهو اتفاق ٌلتزم بمقاضاته الطرف -:التامٌن 

الذي اشترط التامٌن  لمستفٌد الى االمؤمن له او الطرف الثانً ٌؤدي 

او اي عوض مالً او راتب   المال او اٌراد اً من لصالحه مبلغ  

 Riskالحادث او تحقق الخطر مبلغ التامٌن فً حال وقوع اخر 

 .قسط المبٌن بالعقد و ذلك مقابل 

 

 ٌتعرض لخطر فًشركة الذي او شخص الطرف هو : له  المؤمن 

او ممتلكاته و لذلك ٌلجأ لطرف اخر هو شركة التأمٌن طالب اً خصه ش

ضد هذا الخطر مقابل قسط متفق علٌه و مقابل ان تدفع منها التامٌن 

 .من المال فً حال وقوع الخطرالشركة مبلغ 



 وهو الشخص الذي تؤول الٌه المنفعة المترتبة على عقد  -:المستفٌد

 .قد ٌكون المستفٌد هنا المؤمن له او اي شخص اخر و التامٌن 

 

  وهو الشخص الذي ٌدفعه المؤمن له للمؤمن  -:قسط التامٌن

 .بتحمل الخطر نٌابة عن االول التزام االخٌر نظٌر 

 

 و هو المبلغ الذي ٌلزم المؤمن بدفعة للمؤمن له او  -:مبلغ التأمٌن

 تحقق الخطر المؤمن ضدهالمستفٌد عن 



 التامني
هو توزٌع الخسارة العرضٌة من خالل نقل االخطار او  -:التأمٌن  

 تحوٌلها 

من المؤمن لهم الى شركات التأمٌن التً تقبل تعوٌض مثل هذه 

 الخسائر عند

 .تحقق تلك االخطار 

 :ومن التعرٌف السابق نالحظ ان للتامٌن سمات اساسٌة هً 

 توزٌع الخسائر 

 دفع الخسارة العرضٌة 

 تحوٌل الخطر 

 التعوٌض 



 توزٌع الخسارة

  اي ان جماعة ,هو االساس الذي بنٌت علٌه فكرة التامٌن

الخسارة الفعلٌة التً ٌتكبدها بعض افراد تقوم تحمل المؤمن لهم 

اقساط التامٌن التً ٌقوم جمٌع من خالل هذه الجماعة و ذلك 

ٌعنً انهم جمٌعا ٌشتركون فً وهذا . افراد الجماعة بدفعها 

ان توزٌع . منهم عدد قلٌل تحمل الخسائر الفعلٌة التً ٌتكبدها 

الخسائر ٌفترض وجود عدد كبٌر من الوحدات المعرضة 

للخسارة حتى ٌصبح باإلمكان تطبٌق قانون االعداد الكبٌرة  و 

 .الوصول بالتالً الى التنبؤ بالخسارة المستقبلٌة بدقة 



 و ٌقصد بالخسارة العرضٌة تلك  -:دفع الخسارة العرضٌة

و , غٌر متوقعة و تحدث بمحض الصدفة التً تكون الخسارة 

الكبٌرة ٌعمل بافتراض ان قانون االعداد من الجدٌر بالقول ان 

و بمحض بصورة عشوائٌة الخسائر التً تقع هً خسائر تقع 

 .الصدفة

  ان اعباء االخطار الصافٌة تنتقل من المؤمن  -:تحوٌل الخطر

التً تتمتع بمركز مالً قوي ٌمكنها من شركة التامٌن له الى 

 قٌمتهاتحمل الخسارة و دفع 

  اي تعوٌض الخسارة التً ٌتكبدها المؤمن له اي  -:التعوٌض

تعٌد المؤمن له الى وضعه المالً السابق قبل شركة التامٌن ان 

 .حدوث الخسارةوقوع الخطر و 



 التامٌن

  اسلوب او نظام ٌهدف الى حماٌة االفراد و المنشآت  -:التامٌن

المحتملة نتٌجة تحقق الخطر المؤمن ضده و ذلك الخسائر المادٌة من 

هذا الخطر الى المؤمن الذي ٌتعهد بتعوٌض تحوٌل عبء عن طرٌق 

كل او جزء من الخسارة المادٌة المحققة المستفٌد عن المؤمن له او 

له بدفع قسط او اقساط دورٌة ٌقوم المؤمن و ذلك فً مقابل ان 

 .معٌنة و احصائٌة تحتسب وفق ا ألسس رٌاضٌة 

  نظام ٌصمم لٌقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجودة لدى  -:التامٌن

ذلك عن طرٌق نقل عبء الخطر الى المؤمن و الذي له و المؤمن 

له عن كل او جزء من الخسارة المالٌة التً بتعوٌض  المؤمن ٌتعهد 

 .ٌتكبدها 



 التكلفة االقتصادٌة للتامٌن

 

  التأمٌن ال ٌمنع وقوع الخسائر وال ٌقلل تكلفة الخسائر على

العكس فقد ٌؤدي التأمٌن فً بعض الحاالت بل على االقتصاد 

 .االقتصاد الخسائرعلى الى زٌادة تكلفة 

  التأمٌن قد ٌؤدي الى زٌادة الخسائر لدى بعض األشخاص

او االهمال او عدم اتخاذ االجراءات وقوع الخطر بسبب تعمد 

كل ذلك , فرض حدوثه التقلٌل من الكفٌلة لمنع الخطر او 

عن هذه بدفع التعوٌض انطالقا من ان شركة التامٌن ستقوم 

 اٌض ا ان هنالك اعباء اضافٌة ٌتحملها االقتصاد, الخسائر 

وهً المتمثلة فً المصروفات االدارٌة و الراسمالٌة التً القومً 

 .شركة التامٌنتنفقا 



 فوائد التامٌن

 

  ًتعويض المؤمن له عن الخسائر تقدٌم خدمة اساسٌة تتمثل ف

 .نتٌجة تحقق الخطر المؤمن منهلحقت به التً المادية 

  * وهذا ٌؤكد على ان التامٌن ٌساعد االفراد و المنظمات على

التً قد ٌتعرض لها مثل االفالس عند تحقق المشاكل المادٌة تخطً 

 .االخطار المؤمن ضدها 

  الناتجٌن عن عدم درجة عدم التأكد و القلق ٌخفف التأمٌن من

حٌث ان شركات (المستقبلٌة لألحداث توقع الخسائر القدرة على 

الخسارة بصورة اكثر دقة وتوقع التامٌن لدٌها القدرة على التنبؤ 

ٌمكن تطبٌق متجانسةعدٌدة نتٌجة استخدامها و تجمٌعها ألخطار 

 .قانون االعداد الكبٌرة و تحدٌد قٌمة الخسائر المتوقعة مستقبال 



و ٌمكن اجمال فوائد التأمٌن من خالل الجوانب 

 التالٌة

 

 1 - التنمٌة االقتصادٌة 

2 - التنمٌة االجتماعٌة 

3 -  اعداد الدراسات و االبحاث بهدف تقلٌل الخسائر و

 تخفٌف وقوع الخطر

4 -  مكافحة التضخم. 

5 - تحقٌق التوازن فً مٌزان المدفوعات 



 -:التامين ضد الحريق 

 تلحق بممتلكاته الحرٌق التً تامٌن المؤمن له عن اضرار وٌتضمن

فً التغطٌة الممنوحة وعادة ما تمتد , من جراء تحقق خطر الحرٌق 

علٌها مثل وثائق التامٌن ضد الحرٌق لتشمل اخطار اخرى ٌتفق 

كما اعمال الشغب ,سقوط الطائرة , االنفجار , العواصف ,الصاعقة 

ٌمكن ان ٌلحق بالحرٌق اخطار اضافٌة اخرى تالزمه و ٌمكن 

خسارة االرباح , عن الحرٌق النا جمة االٌجار تامٌنها مثل خسارة 

, و المسؤولٌة المدنٌة للمالك قبل الجٌران , لحادث الحرٌق الالحقة 

 .قبل المالك المدنٌة للمستأجر و المسؤولٌة 



 -:و ٌمكن تقسٌمة الى  -:التامٌن البحري 

 

 تامٌن اجسام السفٌنة 

 التامٌن على البضائع 

 تامٌن اجرة الشحن 

  تامٌن مسؤولٌة صاحب السفٌنة. 



 العناصر االساسٌة لعقد العملٌة التأمٌنٌة

  بين المؤمن و المؤمن له ) اتفاق(عقد  -:عقد التامين  -:اوال

المؤمن له عن االضرار و الخسائر المؤمن بتعويض يتعهد فيه 

عينيا او ماليا وذلك هذا التعويض المغطاة بموجب العقد و يكون 

 .مقابل قيام المؤمن له بدفع قسط التامين

  ويتمز عقد التامين بالخصائص التالية:- 

  عقد معاوضة للطرفين وعقد احتمالي وملزم رضائي وعقد عقد 

  اذعانعقد  عقد زمني وو. 



 وثٌقة التامٌن
 

او البٌنة التً تبرهن على وجود عقد التامٌن و تحتوي لمستند ا

توافر صدار وثٌقة التامٌن البد من وال . كاملة بٌانات التامٌن 

المؤمن طرف واحد هو ٌعرفها بالكامل و التً المعلومات االساسية 

الى الطرف االخر من  الدقة يلتزم بنقلها بأكبر قدر ممكن و الذي له 

طلب )نموذج خاص وٌكون ذلك من خالل تعبئة المؤمن وهو 

هو نموذج ٌعده المؤمن لٌتضمن كافة التامين طلب وان (  التامٌن 

من وجهة نظره و بناًء على هذه والجوهرٌة المعلومات االساسٌة 

العملٌة او قبولها بشروط او رفض المعلومات ٌكون قراره بقبول 

 .خاصة



 

 شكرا موصوال بشكر الهتمامكم 

 

تحٌاتً  للجمٌع 


