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 جامعة النجاح الوطنية 



:فوائد التأمين للمؤمن له  

   

يحقق األمان وتخفيض درجة الشك ، والقلق الناتجة    . 1
. عن إمكانية تحقق الخسارة      

تعويض الخسارة سواء فى الدخل أو الثروة ، وبالتالى . 2
. ضمان إستمرار الدخل وإقتفاء األصول      

. المحافظة على نفس مستوى المعيشة. 3  
يعتبر أحد أدوات اإلستثمار خاصة فى الوثائق           . 4

.اإلسثمارية      
ضمان إستمرار اآلالت والمعدات بنفس طاقتها         . 5

.  اإلنتاجية      



 :فوائد التأمين لالقتصاد ككل

 

 .حماية رؤوس األموال البشرية والمادية. 1

 .  زيادة معدالت االدخار ، ومن ثم توفير أموال اإلستثمار. 2

إقامــة المشــروعات المنتجـة للسلع والخدمـات مما  .3
 .  يزيد من عرضها ، ومن ثم الحد من إرتفاع األسعار

زيادة فرص العمل من خالل المشروعات اإلستثمارية ، . 4
 .  ومن ثم معالجة البطالة

معالجـة األمراض اإلجتماعيـة الناتجة عن خسـارة . 5
ومنها الجهل ، واإلنحراف ، ( الفقر)الدخل أو الثروة 

 .  والمرض

 



 تأمين المركبات والحوادث

 

الحماية االجتماعية 

السلم األهلي 

حماية المال الخاص 

التقليل من النزاعات 

تشغيل مباشر وغير مباشر 

 

 

 



 تأمين المسؤوليات 

 

الحماية االجتماعية 

السلم األهلي 

حماية االقتصاد الوطني 

الحد من النزاعات 

حماية العمال والفئات الفقيرة 



 تأمين الممتلكات 

 

حماية االقتصاد الوطني 

التنمية االقتصادية والمجتمعية 

تشجيع االستثمار 

 التقليل من المخاطر 



 التأمينات التجارية

...(البحري، الموظفين، المهني )  

الحماية االجتماعية 

السلم األهلي 

األمان التجاري 

حماية االقتصاد 

مناخ استثماري آمن 



 

 التأمين الصحي

تطوير القطاع الصحي 

رفع مستوى الوعي االجتماعي 

الحماية الصحية واألسرية 



 تأمينات الحياة 

 

الحماية االجتماعية 

الحماية األسرية 

الحماية االدخارية 



 

 حماية االقتصاد الوطني 

المساهمة في التشغيل وتقليل البطالة 

اطار حماية اجتماعية 

التقليل من النزاعات والخالفات 

تكريس حالة السلم األهلي والمجتمعي 

تشجيع االستثمار الداخلي والخارجي 

المساهمة في التطور الحضاري 



 

 تقليل األخطار االجتماعية... دفع التعويضات 

 آالف األسر والموردين... المساهمة في الحماية 

التقليل من التأثير المباشر لألخطار 

 العائالت المتضررة مادياً ومعنوياً ... الحماية المباشرة 

 األثر االجتماعي... دور الصندوق الفلسطيني 
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The Law of Large 

Numbers 

 



 

 التأمين حماية

 التأمين مشاركة

 التأمين تحويل الخطر

 التأمين يعوض

 التأمين يحقق االستقرار

 التأمين يحقق النمو االقتصادي

 



    

  (Insurable Interest) مبدأ المصلحة التأمينية -    
  (Utmost Good Faith)مبدأ المصارحة -
  (Proximate Cause)مبدأ السبب المباشر -
  (Indemnity)مبدأ التعويض -
  (Contribution)مبدأ المشاركة -
  (Average Clause)مبدأ النسبية -
  (Subrogation)مبدأ الحلول -



 

 العقد شريعة المتعاقدين... عقد التأمين 

 تحقق الخطر... تعهد بتحويل الخطر ... اتفاق 

 دفعة مالية ... قسط التأمين ... مقابل 

يدفعها المؤمن الى المؤمن له 

 


