
 عامـــا 21ً



ًلـتـأمـيــنا

ًمبلغًمقابلًاالفرادًمنًممكنًعددًأكبرًعلىًالخطرًتوزيعًإلىًيسعىًعملًإنه

ًتقومًوالتيًالتأمين،ًهيئةًالىًلهًالمؤمنًيدفعهً،التأمينًقسطًيسمىًالمالًمن

ًتعويضا ًًتدفعًبأنًوذلكًتجمعهاًالتيًاالقساطًمقابلًالخطرًنتائجًبتحملًبدورها

ًبينًالعالقةًينظمًعقدًبموجبًله،ًبالمؤمنًتلحقًالتيًالخسائرًاوًاالضرارًعن

ًًً.“التأمينًبوليصة”ًأوً“عقد”ًيسمىًلهًوالمؤمنًالتأمينًشركة



ً

والتأمينًهوًعملًعالميًبمعنىًانهًيتعدىًالحدودًاالقليميةًللدولةًالتيً

ًتعملًبهاًشركةًالتأمين

ً(كماًفيًالتأمينًالبحريًمثالً )ً

عن ًعندًالحديثًعنًالتأمينًيجبًالحديثًاوالً 

ً"الخطرً"ً



ً.االجتماعيًوالتضامنًالتكافلًانواعًمنًنوع1.

ًاالفرادًلدىًالنفسيًواالستقرارًاالمنًوسائلًمنًووسيلةًحضاريًمظهر2.

ً.والشركات

ًالسيئةًالنتائجًحدةًمنًالتخفيفًعلىًويساعدًالحمايةًمنًنوعا ًًيضفي3.

ً.حدوثهاًبعدًلألخطار

ً.المنتجةًاالموالًرؤوسًيحفظ4.

ً.والضررًللدمارًتعرضهاًعندًالمشاريعًبناءًاعادةًويسهلًييسر5.

ًالتأمينًفشركات وتوظيفها،ًاالموالًرؤوسًتكوينًفيًحيويا ًًدورا ًًيلعب6.

ً.للتمويلًرئيسيةًوقنواتًكبيرةًادخارًاوعيةًهي

 

ًفوائدًالتأمين



ًالخطر

 هو التعرض لخسارة أو ضرر

 أوعدم التأكد من إمكانية تحاشي وقوع حدث سيئ

 أو عدم التأكد من مخرجات المستقبل



 معظم في المادية بالخسارة اإلنسان إصابة إلى يؤدي وقوعه 1)

 . األحيان بعض في والمعنوية المادية أو المعنوية، أو ، األحيان

 

 يؤدي مما مؤكد، غير وقوعه عدم أو الخطر وقوع احتمال إن 2)

 . حدوثه عدم من التأكد يمكن ال الخطر الن قلق، إلى

 الخطر مميزات



 ،خسارة أو ربح عنها ينتج قد والتي :المضاربة أخطار 1)

 .للتأمين قابلة غير وهي

  قابلة وهي فقط، خسارة عنها ينتج والتي :البحتة األخطار 2)

 .للتأمين

  الخطر أنواع



 -:وهي خسارة الممتلكات وتقسم إلى قسمين 

ًً

مثلًالزالزلًوالبراكينً،ًحرائقًناتجةًًبهاالًدخلًلإلنسان1ً)

ً.ًًعنًالصواعق،ًفيضانات،ًثلوجً

ً

أخطارًناتجةًعنًإهمالًالعنصرًالبشري،ًمثلًاحتراقً(2ً

ً.المنازلً،ًحوادثًالسير

ًطبيعةًاألخطار

 األخطار المادية



 األخطار العامة 

 

 عند واحدة دفعة األفراد من كبيرة مجموعة تصيب

 الفيضانات، الزالزل، الطبيعية، الكوارث مثل حدوثها

 ..…الثورات الحروب، سياسية، اضطرابات البراكين،



 األخطار الشخصية 
ً

 وفاة، مثل أعضائه، سالمة أو صحته او حياته في مباشرة بصفة اإلنسان تصيب1.

 . بطالة شخصية، حوادث مرض،

 

 .ضياع أو سرقة، او حريق مثل مباشرة بصفة اإلنسان ممتلكات تصيب أو2.

 

 مسؤوال  ويكون للغير الشخص يسببها أن يمكن التي األخطار مسؤولية تحمل او3.

 حوادث :مثل شخصية بصفة لهم أو بممتلكاتهم األخطار هذه عن القانون أمام

 .وبناء هندسة طب، صيدلية، مثل المهن وحوادث طائرات، قطارات، المركبات،



ًرخطالطرقًالتعاملًمعًً

طرتقليل الخ  

تجنب الخطر 

نقل الخطر 

تحمل الخطر 



50% 50% Xً

= 

25%ً



50% Xً

= 

12.50%ً

50% 50% Xً



50% Xً

= 

6.25%ً

50% 50% Xً 50% Xً



Now Imagine … 

....وتخيل اآلن   





 شروط الخطر

ًانًيكونًالخطرًاحتمالياً (1ًً
ً
 

ًانًيكونًالخطرًمستقبلياً (2ًًً

ً

ًانًالًيكونًالمؤمنًلهًقدًتعمدًايقاعًالخطرًاوًتعمدًالمساعدةًعلىًايقاعهًً(3ً
 

 أنًيكونًمنًالممكنًتحويلًالخطرًإلىًأرقامً(4ً
ً

ًقاعدةًاألعدادًالكبيرةً(5ً

 
 



ًانًالًيكونًالخطرًعاما ً(6ًً
 

ً

 يجبًأنًتكونًالخسارةًالناتجةًعنًوقوعًالخطرًمادية(7ًً
ً

ً

ًسهولةًإثباتًوقوعًالخطر(8ًً
ً

ً

ًانًالًتكونًالمصلحةًالمعرضةًللخطرًمخالفةًللنظامًالعامًأوًالقانون(9ًً
ًًًً



 عقد أو بوليصة التأمين

 له والمؤمن (االول الفريق) التأمين شركة بين اتفاق هو

 بتعويض االول الفريق بموجبه يتعهد (الثاني الفريق)

 نتيجة به لحقت التي االضرار عن الثاني الفريق خسائر

 عليه، متفق قسط مقابل وذلك بالتأمين مغطى حادث وقوع

 . االول للفريق الثاني الفريق يدفعه



 أركـــان ومصطلحــات عقد التـــأمين

 شركةًالتأمين/ًالمؤمن•

 الزبونًأوًالمستفيدًفيًحالةًوقوعًالخطر/ًالمؤمنًله•

ًالذيًيتمًالتأمينًعليه/ًلـتـأمـيــنمبلغًا•
 

 الذيًيقبضًمبلغًالتأمين/ًالمستفيد•

 الرسومًأوًمقابلًالتأمين/ًقسطًالتأمين•

 ممتلكاتًأوًأشخاص/ًالشيءًأوًالشخصًموضوعًالتأمين•

 زالزل،ًمرض،ًحريق/ًالخطر•

 



 المبادئ القانونية للتــأمين

ًحسنًالنية•

 المصلحة التأمينية •

 السببًالقريبً•

 مبـدأًالتعويـض•

 مبـدأًالحلــول•

 مبــدأًالمشــاركـة•

 مبـدأ القاعــدة النســبية•

 

 

 

 

 

 



ً:يعتمدًقسطًالتأمينًعلىً

ً . مقدارًاحتمالًوقوعًالخطرًفكلماًزادًاحتمالًوقوعًالخطرًزادًالقسط1ً)

يجبًأنًيكونًالقسطًكافياًلتغطيةًالخسارةًالمتوقعًحدوثهاً،ًباالضافةً 2)

الىًتغطيةًالمصاريفًًاالداريةًوالعمولةًوالصناديقًالمفروضةًمنًقبلً

ً.الحكومةً

يجبًمراعاةًالعدالةًبالنسبةًللخطرًالمؤمنًعليهًمنًقبلًالعمالءًحيث3ً)

ً.يكونًقسطًالخطرًاالكبرًأعلىًمنًقسطًالخطرًاالصغرً

ً.يجبًانًيكونًالقسطًتنافسياًوجاذباًللمتعاملينًوالًيقلًعنًالحدًاالدنى4ً)



 مكونات قسط التأمين

 الكافي لدفع الحوادث: القسط الصافي•

 

 (الرسوم والمصاريف+ الصافي : )التجاري/ القسط اإلجمالي•



 إعادة التأمين 

 الطاقةًاإلستعابية
= 

 احتفاظًالشركة
+ 

 إعادةًالتأمين

ًإعادةًالتأمينًهيًوسيلةًالشركةًللنمو

ًوزيادةًالطاقةًاالستيعابية



بمعنىًأخرًهوًنقلًجزءًمنًالخطرًالذيًتمًاإلكتتابًفيهًبالكاملًمنًقبلًالشركةً
.إلىًشركةًأوًشركاتًإعادةًالتامين(ًشركةًالتأمين)المسندةً  

 مفهوم إعادة التأمين 

حيث يوافق معيد التأمين أن يقبل حصة محددة من الخطر المطلوب 

 .إعادة التأمين عليه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد إعادة التأمين

 (.شركة التأمين التي تصدر وثيقة التأمين للعمل)الشركة المسندة   •
ً.  شركة او شركات إعادة التأمين •

 :إن عملية إعادة التأمين هي إتفاق بين طرفين



 .للشركة اإلستيعابية الطاقة زيادة•

 .الخسائر حجم في التقلبات من الشركة حماية•

 حادث من الناشئة الخسائر حجم في التراكم من الشركة حماية•

 .العام خالل الحوادث معدالت زيادة أو واحد

 التأمين معيدي على الخسائر عبء بتوزيع الدولة اقتصاد حماية•

 .العالم مناطق مختلف في

 النمطية غير األخطار في اإلكتتاب على الشركة قدرة زيادة•
 .العالمي السوق بخبرات واالستفادة

 أسباب وفوائد إعادة التأمين 



ًطرقًإعادةًالتأمين  

 إعادة التأمين النسبية إعادة تأمين الالنسبية

 طرقًإعادةًالتأمين



 طرقًإعادةًالتأمين

يتم توزيع مبلغ التأمين نسبة وتناسب بين الشركة المسندة وشركات إعادة 

التأمين ويتم توزيع األقساط وكذلك التعويضات بين الشركة المسندة ومعيدي 

 .التأمين بذات نسب توزيع مبلغ التأمين

 :إعادةًالتأمينًالنسبية1ً.



تعتمد على توزيع الخسائر وليس توزيع مبلغ التأمين، حيث يوافق معيدي 

التأمين على دفع مبلغ معين إذا تجاوزت الخسارة المبلغ الذي قررت الشركة 

 .  المسندة تحمله سواء عن الخطر الواحد أو الكارثة

 :إعادةًالتأمينًالالنسبية2ً.



ًطرقًإعادةًالتأمين  

إعادة تأمين اتفاقي 
 نسبية

 إتفاقية حصص نسبية إتفاقية الفائض

اختياري  إعادة التأمين
 نسبية



مماًتقدمًنالحظًبأنًقسطًالتأمينًالذيًتستوفيهًالشركة،ًالًيشكلً

لهاًبلًيذهبًالجزءًاالكبرًمنهًلدفعًالتعويضات،ً صافياً  ربحاً 

اخرًكاحتياطيًلألخطارًالساريةًوالجزءًاألخرًرسومً وجزءاً 

  .اداريةًوطوابع،ًوصناديقًملزمةًللحكومةً

ًاالحصاءاتًكأساسًمهنيًفيًالتأمين

بعملًاإلحصاءات  لذلكًفإنًشركةًالتأمينًالناجحة،ًيجبًانًتقومًدائماً 

وكيلً الالزمةًللتأكدًمنًأداءًفروعًتأمينهاًالمختلفةًومنًجدوىًعملًكل

ً.ومنتجًوموظف



 :ًومنًاإلحصاءاتًالتيًيمكنًاجراؤها

 .الحوادث نسبة مع ومقارنته االنتاج حجم 1)

 التأمين انواع من نوع كل انتاج حجم2)

 . االخرى باالنواع مقارنة

 . التجديدات نسبة 3)

 . الجديدة البوالص نسبة 4)

 .والفروع للوكالء شامل دوري تقييم عمل 5)

 



لذلكًيجبًانًتكونًاالحصاءاتًهيًالمرشدًاألساسيًفيً

  .تحديدًأقساطًالتأمينًوآليةًعملًالشركة



ًأهميةًالتوازنًبينًأنواعًالتأمينًالمختلفة



تأمينًالسياراتًيشكلًالنسبةًاألكبرً

 منًحجمًسوقًالتأمينًالفلسطيني

ً:وذلكًبسببًأن

ً
 .تأمين السيارات ملزم قانونا  1.

 .ادراك الزبون بحجم الخطر الناتج عن السيارات 2.

 .عدم وجود وعي تأميني لألنواع األخرى 3.

ما يمثله تأمين السيارات من اغراءات في توفير السيولة 4.

 .النقدية للشركة

 



 

 .نوعية االنتاج 1.

 .نسبة انتاج كل نوع من أنواع التأمين الى إجمالي االنتاج 2.

 .حجم انتاج الشركة 3.

 .سمعة وكالء وموظفي الشركة ورجال مبيعاتها 4.

 .التميز في الخدمة5.

 

 :أهم العوامل التي تؤثر في ربح شركة التأمين 



 انواع التــأمين



ً-:تأمينًالمركباتًالميكانيكيةً

ACTًًالجسديةًاالصاباتًتأمينً/ً”االلزامي”ًالتأمين1)

ً

 Third Partyالتأمينًضدًالغيرًاوًضدًاألضرارًالماديةً(2
Property Damageً

ًًًًًً

Comprehensiveًالتأمينًالشاملًاوًالتكميليً(3

 

 

      



ً.ً(ًاإللزاميًالتأمينًقانونًبموجبًمفتوحةً)ًمحددةًغير :االلزاميًالتأمين•

ً

ًمحددةً:الثالثًالطرف•

ًمحددةً:التكميلي•

ًحدودًالتزاماتًتأمينًالمركبات



 طريقة احتساب أقساط تأمين المركبات  

ً.تعرفةًتأمينًالتأمينًااللزاميًوالطرفًالثالثًمعتمدةًومقرهًمنًقبلًمراقبًالتأمين

ًًًًًً

ً-:وتحتسبًأقساطًالتأمينًاإللزاميًوالطرفًالثالثًكماًيليً

ً:للسياراتًالخصوصيةًًًًًً

ً.يتمًاالحتسابًبناءًعلىًقوةًالمحركًللمركبةًالمؤمنةًًًًًً

ً:للسياراتًالتجاريةًًًًًً

ً.بناءًعلىًوزنًالمركبةًواستعمالهاًًًًًً

ً:السياراتًالعموميةًًًًًً

ً.بناءًعلىًعددًالركابًوالسائقينًًًًًً

ً:الباصاتًالعموميةًوالخصوصيةًًًًًً

ً.حسبًعددًالركابًًًًًً

ً:االستعماالتًاألخرىًًًًًً

ًبناءًعلىًاستعمالًالمركبةًًًًًً

ً-:التأمينًاإللزاميًوالطرفًالثالثً



ًتأمينًالعمالًً
ً

ً

من ( 116)تأمين الزامي بموجب المادة رقم المادة رقم 

 .  2000لسنة ( 7)قانون العمل رقم 

ويهدف الى تعويض اإلصابات التي تلحق بالعمال نتيجة 

 .اصابتهم أثناء قيامهم بأعمالهم ، أو بسببها

  
ًًً 



ً(116)ًالمادةًرقمً

ضدًإصاباتًالعملًلدىً يجبًعلىًصاحبًالعملًأنًيؤمنًجميعًعماله

ً.الجهاتًالمرخصةًفيًفلسطين



ًًًً 

:تغطيًبوليصةًتأمينًالعمال  

ً

ً.نفقاتًالعالجًوالمصاريفًالطبيةًواالدوية1ً.

ً.بدلًتعطلًعنًالعمل2ً.

ً.بدلًعجزًمؤقتًأوًدائم3ً.

ً.تعويضًللورثةًفيًحالةًالوفاة4ً.

ً

ًًًً

ًًً 



ًمنًقانونًالعمل(119ًً)ًالمادةًرقمً

إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 

من أجره اليومي عند وقوع اإلصابة طيلة عجزه % 75

 .يوما   180المؤقت بما ال يتجاوز 



ًمنًقانونًالعمل(120ًً)ًالمادةًرقمً

إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة 1.

في الحالة األولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضا  نقديا  يعادل اجر 

من األجر األساسي عن المدة المتبقية حتى % 80يوم عمل أو ( 3500)

 .  بلوغه سن الستين أيهما أكثر

إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا  نقديا  2.

 .  يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم

إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا  نقديا  3.

 .عن مجموع نسب العجز بما ال يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم



ً-:الجهاتًالواجبًابالغهاًفيًحالةًوقوعًحادثًعمل

 
 

ًوكيلًالشركة/ًشركةًًالتأمين1ًًًً)

ً.مكتبًالعملً/ًمفتشًالعمل2ًًًً)

ً.الشرطه3ًًًً)

ً

ًمنًمئويةًنسبةًباستيفاءًالتأمينًقسطًالتأمينًشركةًوتتقاضىًًً

ًخطراًالعملًكانًفكلماً،ًالعملًخطورةًحسبًللعمالًالسنويةًاألجور

ًالىًخطراًاألكثرًمنًالمهنًترتيبًويمكنًوهكذا،ًاعلىًالقسطًيكون

ً:كاالتيًاألقل
ًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًً 



 منشار حجر 1)

 منجرة 2)

 متعهد حفريات  3)

 متعهد بناء 4)

 مكتب هندسي  5)

 سوبرماركت  6)

 أعمال ادارية   7)



 شركة على المترتبة المسؤولية المدنية، بالمسؤولية يقصد

 ممارسة جراء من له المؤمن خالف ثالث طرف اتجاه التأمين

 .عليها المترتبة واألخطار ، أعماله له المؤمن

  

 من له المؤمن حماية هو المدنية المسؤولية تأمين من والهدف

 . لهم هو سببها لحوادث تعرضهم نتيجة له اآلخرين مطالبة

 ضد حرفي محل أو .معين مطعم زبائن تسمم تأمين مثل

 . بزبائنه تلحق قد التي األضرار

 

ً(المسؤوليةًالمدنيةً)ًالتأمينًضدًأضرارًالغيرً



 

تأمين المسؤولية المدنية ال يغطي األضرار التي تقع ألفراد عائلة 

 .المؤمن له 

 

ويتم تحديد قسط التأمين بنسبة بااللف من اجمالي مبلغ التأمين 

 .بناء على االخطار المتوقعة من ممارسة المؤمن له العماله



   التأمينًضدًالحريق

 

يعتبر اساس التأمين في الحريق ان يكون الحريق قد طرأ نتيجة 

 شرارة او لهب أدت الى التهام النار للممتلكات او جزء منها ، 



 :قسط تأمين بوليصة الحريق

يحدد قسط تأمين بوليصة الحريق بنسبة بااللف 

 .من مبلغ التأمين تحدد بناء على تقدير الخطر



 التأمينًالمشترك

ً،ًالحريقًضدًللتأمينًاضافيًالتأمينًهذاًيعتبرًً

ًوذلكًالمؤمنةًممتلكاتهًمنًمعينةًنسبةًقيمتهاًتبلغ

ًوقوعها،ًحالةًفيًالخسارةًمنًجزءًيتحملًالًلكي

ًوقوعًحالةًفيًالمشاركةًمنًاعفاءًبوليصةًأي

 .ًالخسارة



أيًانًيتحملًالمؤمنًالخسارةًالتيًتقعًلشخصًفيًاموالهًأوًممتلكاتهًً

اوًلجزءًمنهاًنتيجةًالستيالءًشخصًاخرًعليهاًبطريقةًغيرًشرعية،ً

فتأمينًالسرقةًيغطيًالخسارةًالماديةًالتيًتنشأًعنًحوادثًالسطوً

ً-:ًوالسرقةًواالختالسًويشملً

منًتركيباتًوديكور،ًوأثاثًوموجوداتً:ًالممتلكاتًالمؤمنًعليها1ً)

ً.أخرىً

ً.بضاعةًاالمانة2ً)

ً.الممتلكاتًالشخصية3ً)

ًالتأمينًضدًالسرقة



ً:ًويستثنىًمنًالتغطيةًفيًتأمينًالسرقة

النقود. 

 المجوهرات والمصاغات الثمينة. 

 الشيكات. 



 :قسط تأمين بوليصة السرقة

يحدد قسط تأمين السرقة بنسبة بااللف من 

اجمالي مبلغ التأمين بناء على تقدير درجة 

 .الخطر



ًبوليصةًتأمينًالمنازلً

 

 :وتشمل أكثر من نوع من أنواع التأمين في وثيقة واحدة وتتضمن 
 

 تأمين ضد الحريق والصواعق واالمطار والزالزل والبراكين•

 انفجار انابيب المياه•

 السرقة ووفاة االشخاص•

 المسؤولية المدنية•

 

   ويحدد قسط التأمين بنسبة بااللف من اجمالي مبلغ التأمين

 



ًبوليصةًتأمينًالنقودًوالمجوهرات

 يخضعًتأمينًالنقدًلتأمينًالمنقوالتًوتعاملًاالوراقًالماليةًوالمجوهراتً

:والنقدًمعاملةًواحدةً،ًوهناكًعدةًانواعًلتأمينًالمنقوالتً  

 

ًتوضعًحديديةًخزنةًهنالكًتكونًانًوهيً:التغطيةًاساسًعلى1)

ًحدثتًاذاًالسرقةًوتغطىًالممتلكاتًهذهًفيهاًوتوضعًمعينة،ًبمواصفات

ً.ًواالكراهًبالعنف

ًالبنوكًاوًالصرافينًمثلً“الكونترً”ًعلىًالموجودًالنقدًاساسًعلى2ً)

ً.ًالصرافةًوشبابيك

ًاثناءًالنقودًعلىًتأمينًوهوً”ًالترانزيتً”ًنقلهًأثناءًالنقدًاساسًعلى3ً)

ً.ًاعتداءًأوًحادثًنتيجةًالفقدانًاوًالضياعًيكونًانًعلىًنقلها

ًًالتأمينًمبلغًاجماليًمنًبااللفًبنسبةًالتأمينًقسطًويحددً



 التأمين على سندات االمانة 

 تكون عندما عادة والمؤسسات الشركات قبل من تستعمل االمانة سندات    

 امانة من التأكد معه تستطيع ال وضع في والمؤسسات الشركات هذه

 وقد ، له المؤمن معهم يتعامل الذين  الوكالء او الشركات او االشخاص

 . له المؤمن اموال على االمين بمركز هو الذي الموظف لتغطية يستعمل

 حماية الى يهدف عليها والتأمين ( الكفالة أو ) التأكيد سندات ايضا وهنالك   

 او عقدها بشروط الوفاء استطاعته عدم عن الناتجة الخسائر من له المؤمن

 تقوم ان به فيقصد االئتمان تأمين اما ، باتمامه تعهد قد بعمل قيامه عدم

 او اموال اية عن ( المقرض او البنك ) له المؤمن بتعويض التأمين شركة

 المقرض او للبنك تسديدها عن ( الثالث الطرف ) المستدين يعجز ممتلكات

 . له المؤمن



ًًبوليصةًالتأمينًضدًخيانةًاالمانة

تغطيًالخسارةًأوًالضررًالناتجًعنًتصرفاتًالعاملينًلدىًالمؤمنًله،ًويغطيًهذاً

ً-:النوعًمنًالتأمينً

التزويرًفيًالحساباتًوالبياناتًالتيًمنًشأنهاًاالغناءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 1)

ً.الماليًللموظفًعلىًحسابًهذاًالتصرفً

ً.االختالسًاالحتيالي2ًً)

االستيالءًغيرًالمشروعًعلىًاموالًربًالعملًوالمصحوبةًباستعمالًالقوةًاو3ً)

ً.العنفً

ً.سوءًالتصرفًأوًسوءًاالدارة4ً)

ًالتلفيقًاالحتياليًواالدعاءًالكاذبًبقصدًالغشًاوًبدونًمباالةًاوًاهتمام5ً)

تشملًالخسائرًالنقودً،ًالشيكاتً،ًاالوراقًالماليةً،ًتزويرًاالرقامً،ًالتالعب6ً)

ً.وسرقةًالمخزونً

ً     ويحددًقسطًالتأمينًبنسبةًبااللفًمنًاجماليًمبلغًالتأمينً



ًبوليصةًالتأمينًالشاملًللبنوكً

ً:وتشمل

ً

ً.ً(ًالماليةًاالوراقًذلكًفيًبماً)ًالخزائنًفيًالنقودًتأمين  1)

ً

ً.ً(ًالكونترً)ًعلىًتواجدهاًأثناءًحكمهاًفيًوماًالنقودًتأمين2ًً)

ً

ًًًًًالضررًاوًالضياعًاوًالخسارةًويستثنىً)ًالترانزيتًفيًالنقودًتأمين3ً)

ًالسياراتًاوًالجمركًاوًالبريدًبحوزةًاالموالًتواجدًبحالةًالحاصل

ً.ً(ًالتأمينًمنًاخرًلنوعًتخضعًالنهاًالمحصنة

ً

ً.ًاالمانةًخيانةًتأمين4ً)



 

ً:يشملًتأمينًالمقاوالتًعلىًكلًمنًالتاليً
ً.تأمينًالمشروعًاوًالبناء1ًًً)

تأمينًالمعداتًواآلالتًمنًاالخطارًالشاملةًمثلًحريقً،2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً)

حوادثًكسر،ًضرر،ًتلفًكذلكًتأمينهاًضدًالسرقةًواالنهياراتًوسيولًاالمطارً

ً.والزالزلًوالبراكينً

ً.تأمينًالعمال3ًًً)

تأمينًازالةًاالنقاضًويشملًتأمينًاعادةًبناءًاالنهياراتًًالجزئيةًالتيًتحدث4ًً)

ً.اثناءًالبناءً

ً.تأمينًالمسؤوليةًالمدنية5ًًً)

ً(االدواتًالصحيةً،ًالتوصيالتًالكهربائية)ًمقاوليًالباطون6ًًً)

 

 يحدد قسط التأمين بنسبة بااللف من اجمالي مبلغ التأمين

ًتأمينًالمقاوالت 



 بهم تلحق التي االصابات ضد عليهم المؤمن العاملين او االشخاص تغطي

 ، قوية (صدمة) خارجية ضربة :بحادث والمقصود حادث جراء من

 -: التالية الحوادث من أي الى تؤدي وعنيفة وملموسة ومرئية
 

 .وفاة غير طبيعية 1.

 الـخ..مثل عمى العينين او الشلل : عجز كلي دائم 2.

 .مثل بتر يد أو ساق او عمى عين واحدة : عجز جزئي دائم 3.

 .عجز لمدة مؤقتة : عجز كلي مؤقت 4.

 .العجز الجزئي المؤقت 5.

 ويحددًقسطًالتأمينًبنسبةًبااللفًمنًاجماليًمبلغًالتأمينً

 

 

ًبوليصةًتأمينًالحوادثًالشخصية



 مرض عن الناتجة خسائره عن له المؤمن تعويض الى يهدف

 وكشفيات المستشفى نفقات من يتكبده عما له المؤمن ويعوض

 جزء او الشعاعية، والصور المخبرية والتحاليل واألدوية االطباء

 المؤمن فأن اعضاءه من عضو له المؤمن فقد اذا انه كما منها

 بوليصة شروط ضمن عليه متفق معين بمبلغ عنه يعوضه

 .التأمين

 

 

ًالتأمينًالصحي

يحددًقسطًالتأمينًالصحيًبناءًعلىًعدةًعواملًمنهاًعمرًالمؤمنًلهً

ًالخً....وحالتهًالصحية،



ًالتأمينًالبحري

 ً-:ويقسمًالىًقسمينًرئيسينًً

 االخطار تغطية الى ويهدف :والبحار المحيطات في البحري التأمين (1 

 االضطرابات بسبب الموانىء في والتعطل واالنقالب الغرق عن الناتجة

 وسوء االخالق وسوء والسرقة البحر في والحريق السفن وتصادم

 . وغيرها والمالحين السفينة ربان قبل من االدارة

 

 والمحيطات للبحار البحري التأمين يشبه : اليابسة على البحري التأمين (2

 على ولكن النقل أثناء البضائع لها تتعرض التي المخاطر يتضمن أنه في

 .المستعملة النقل وسيلة كانت مهما اليابسة

 

 ًًالتأمينًمبلغًمنًبااللفًبنسبةًالتأمينًقسطًويحدد



 -:شروطًالشحنًوالتوصيلًفيًالتأمينًالبحري

 .تسليمًالبضاعةًفيًميناءًالوصولًخالصةًأجرةًالنقل

C&F (Cost and Freight). 

 بتوريد بمقتضاه البائع يلتزم البيع عقود في يرد مصطلح

 ميناء حتى (النقل) الشحن نفقات ودفع عليها المتفق البضاعة

 .التفريغ مصاريف ذلك في بما التسليم



 .تسليمًالبضاعةًعلىًمتنًالسفينةًفيًميناءًالشحن

F.O.B ( Free On Board). 

 ظهر على البضاعة بتسليم (االصطالح هذا) بموجبه البائع يلتزم

 ويتحمل المحدد والزمن الميناء في المشتري يعينها التي السفينة

 حتى بها المتعلقة المصاريف وكافة البضاعة مسؤولية البائع

 حيث المحدد، المكان في البضاعة تحميل فيها يتم التي اللحظة

 ويتحمل التحميل، عملية إتمام مع التأمينية المصلحة انتقال يتزامن

 ميناء إلى (التحميل ميناء) الميناء من النقل أجور المشتري

 .الوصول



  تسليمًالبضاعةًخالصةًأجورًالنقلًوقسطًالتأمينًالبحري

ً.فيًميناءًالوصول

(Insurance & Freight). 

 المتفق البضاعة بتوريد المصطلح هذا بمقتضى البائع يلتزم

 في بما التسليم ميناء حتى (النقل) الشحن نفقات ودفع عليها

 البضاعة على بالتأمين يلتزم كما التفريغ، مصاريف ذلك

 .التأمين رسوم ودفع



EX. Factory. 

يتحمل المؤمن له جميع النفقات المترتبة من شحن 

 .  مكان التصدير –البضائع، وذلك من المصنع 



ًالتأمينًعلىًالحياة

 الخسارة حدوث عند التعويض دفع عن مسؤوال المؤمن يكون

 خالل عليه المتفق الزمن خالل (النوع هذا في الموت وهي)

 عليه المؤمن األجل انتهى فإذا التأمين، بوليصة مفعول سريان

 التأمين، لشركة ملكا األقساط تصبح حيا، يزال ال له والمؤمن

 التأمين من النوع هذا مميزات ومن البوليصة، فاعلية وتنتهي

 عن سنة كل أقساط وتزايد للتحويل، وقابليته تكاليفه، انخفاض

 . (العمر بزيادة) الوفاة احتماالت زيادة بسبب تسبقها التي األخرى

ً(ً:اآلجلً)ًالتأمينًالمؤقت1ً.



 له المؤمن عمر على وتعتمد له المؤمن حياة طيلة تتغير ال أقساطه

 عدم حالة في االدخار وإلى الوفاة حالة في الحماية إلى وتهدف

 . الوفاة

ً:التأمينًالعادي2ً.



  السنوات من محدد لعدد التأمين من النوع هذا في األقساط تكون

 للشخص ويمكن عليه، المؤمن الشخص حياة لمدة وليس فقط

 يكون التي الزمنية الفترة خالل األقساط جميع دفع عليه المؤمن

 وفاة حالة في التأمين من النوع هذا ويعوض عاليا، دخله يها

 . عليه المؤمن

ً: التأمينًعلىًالحياةًبدفعاتًمحدودة3.



 التركيز من أكثر واالدخار التوفير إلى التأمين من النوع هذا يهدف

 القيمة البوليصة مدة انتهاء عند عليه المؤمن يستلم حيث الحماية، على

 عاما 25 اليوم عمره عليه المؤمن كان إذا فمثال وجهها على المبينة

 المؤمن يستلم عاما 25 ومدته دينار 5000 قيمتها بوليصة واشترى

 حسب محددة سنوية دفعات أو دينار 5000 عاما 50 يبلغ عندما عليه

 . اختياره

ً(ً:اإلعطاء)التأمينًعلىًالحياةًبالمنح4ً.



 طبية فحوصات أية تتطلب وال للتجديد قابلة سنة لمدة عادة تكون

 المشروع أصحاب قيام بسبب وذلك التأمين بداية عند عليهم للمؤمن

 الموظفين أعداد كون وبسبب التعيين عند مسبق فحص بعمل عادة

  كبير عدد على الضرر توزيع يسهل مما كبيرة النوع هذا من لمشاريع

. 

ً:التأمينًالجماعيًعلىًالحياة5ً.



 على المستحقة الديون مبالغ دفع إلى التأمين من النوع هذا يهدف

 البيع عن ناتجة الديون هذه كانت إذا وخاصة وفاته حالة في له المؤمن

 مثل المقترضين، حياة على بالتأمين مثال البنك يقوم حيث بالتقسيط،

 . العقاري الرهن تأمين

ً:التأمينًالتسليفي6ً.



ً

THANK YOUً


