

التأمني واخلطر

نشأة التأمني
لقد مرت فكرة التأمُت منذ عهد قدمي أبطوار عديدة ،فَتى بعض الباحثُت أن فكرة التـأمُت كانت
موجودة ومعموال هبا يف القرن العاشر قبل ادليالد فقد صدر أول نظام يتعلق ابخلسارة العامة عام  619قبل
ادليالد حيث قضى بتوزيع الضرر الناشئ من إلقاء جزء من شحنة السفينة يف البحر لتخفيف محولتها.
و يرى فريق آخر من العمالء أن اإلمرباطورية الرومانية كانت أول من ابتدع فكرة التأمُت حيث ألزمت
ذبارة األسلحة إبرسال أسلحتهم حبرا لتزويد القوات اإلمرباطورية هبم على ان تقوم الدولة بضمان خسارة
التاجر إذا فقد أسلحتو بسبب األخطار البحرية أو بفعل العدو و يكاد ادلؤرخون جيمعون على أن التأمُت
البحري ىو أسبق أنواع التأمُت ظهورا حيث ظهر يف دلبارداي سنة  1111م حيث بدأ التأمُت البحري على
ادلنقوالت ابلسفينة قصد تعويض اخلسارة اليت تنتج عن غرق السفينة أو ضياعها ،و ظهر التأمُت على احلياة
مصاحبا التأمُت البحري حيث كان يؤمن على رابن السفينة و طاقمها مع التامُت على ادلنقوالت
(البضائع).
و شهد عام  1811م عقد أتمُت مسجل على شخص ( )xحيث قام  19اتجر ابلتأمُت على حياة
ىذا الشخص .و ظهرت أمهية أتمُت احلريق بعد حريق لندن سنة  1999م الذي قضى على معظم
قصورىا.
و يف القرن  16بعد أن عمت الثروة الصناعية البلدان األوروبية و تبع ذلك تطور اآللة و انتشارىا
ظهرت فكرة التامُت ضد احلوادث نظرا دلا كانت تسببو اآلالت ادلتحركة من حوادث القتل  ،و تعطيل
ادلنافع البدنية  ،فتأسس يف إجنلًتا سنة  1181أول مكتب للتأمُت ضد احلوادث اليت يتعرض ذلا ادلسافرون
ابلسكك احلديدية ،و كانت بطاقات التامُت تباع مع بطاقات السفر مث تطورت الفكرة حىت مشلت التأمُت
ضد احلوادث الشخصية و كافة األمراض.

تعريف التأمني التجاري


• التعريف القانوين:

ىو عقد بُت طرفُت يلتزم ادلؤمن " شركة التأمُت" دبقتضاه بدفع تعويض للمؤمن لو "طالب التأمُت"
عند وقوع حادث معُت ويتعهد الثاين بسداد القسط.
• التعريف الفين:
ىو وسيلة لتعويض الفرد عن اخلسارة اليت ربل بو نتيجة لوقوع اخلطر.
• وديكن تعريف التأمُت أيضا على أنو:
" نظام تعاقدي يقوم على أساس التعويض ،غايتو التعاون على ترميم أضرار ادلخاطر الطارئة بواسطة
ىيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية".



مفهوم اخلطر

ىو عدم التأكد ادلمكن قياسو بطريقو موضوعيو ابستخدام نظرية االحتماالت والذي يتمثل انذبة يف صوره
عبء مايل.
وطبقا ذلذا التعريف فان:
القسط أو االشرتاك = ادلبلغ ادلعرض للخسارة × احتمال حتقق اخلسارة
أما اخلطر من الناحية التأمينية فهو ظاىرة أو حالة معنوية تالزم الشخص عند ازباذه القرارات أثناء
حياتو اليومية ،مما يًتتب عليو حالة شك ،أو خوف ،أو عدم التأكد من نتائج تلك القرارات اليت يتخذىا
ىذا الشخص ابلنسبة دلوضوع معُت.

واخلطر يف التأمُت ركن ذو أمهية كربى ،فالتأمُت ىدفو تغطية األخطار الناذبة من حادث أو حوادث

معينة ،فهو أساس التأمُت ،و بو يستطيع اخلبَت ربديد القسط أو االشًتاك و ربديد مبلغ التأمُت و ذلك
بناء على جسامة اخلطر و ضعفو و كثرة وقوعو و ندرتو.
مسببات اخلطر

*مسببات طبيعية :يقصد هبا اخلواطر الطبيعية للشخص او الشيء ادلعرض للخطر
*مسببات شخصيو :وتنقسم اليت نوعُت

 .1مسببات شخصية غري معتمدة :ديثل اإلمهال الصورة الغالبة للمسببات الشخصية الالإرادية فمثال
خطر حوادث السيارات غَت متعمدة.
 .2مسببات شخصية معتمدة :خيتلقها الفرد او يشارك يف ربقيقها بقصد أحداث اخلسارة او زايدة
مقدرىا مثل االنتحار وإشعال احلرائق واالختالس فهي مسببات شخصيو إرادية تؤدى إىل زايدة
اخلسارة ،فاحلادث ىو التحقق ادلادي للخطر والذي يًتتب عليو خسارة فعليو للشخص او الشيء
ادلعرض للخطر فهي سبثل قيمو العجز او اذلالك او التلف سواء كان جزئيا او كليا الذي يصيب
الشخص او الشيء ادلعرض للخطر واخلسارة قد تكون مباشره او غَت مباشره.



أقسام اخلطر

 .1األخطار غري اإلقتصادية:
ىي تلك األخطار اليت يؤدي ربققها إىل خسارة معنوية وال تستطيع ىيئات التأمُت تغطية مثل ىذه
األخطار.

 .2األخطار االقتصادية:

أي األخطار اليت يؤدي ربققها إىل خسارة مادية فخطر وفاة العائل ابلنسبة ألسرتو خطرا اقتصاداي ويقتصر
نشاط ىيئات التأمُت على تغطية اجلوانب االقتصادية للخطر اتركا معاجلة اجلانب ادلعنوي.

 .3األخطار البحتة وأخطار ادلضاربة:
األخطار البحتة ىو ذلك النوع من األخطار الذي يؤدي ربققو إىل خسارة تلحق ابلشيء أو الشخص
ادلعرض للخطر.
األخطار ادلضاربة فان ربققها يؤدي إىل خسارة أو ربح.
 .4األخطار العامة واألخطار اخلاصة:
األخطار العامة ىي ذلك النوع من األخطار الذي يصيب رلموعو كبَتة من األفراد وال يقتصر أتثَتىا على
فرد معُت وىي قد تكون اقتصاديو مثل البطالة وتغَتات األسعار وقد تكون سياسية واجتماعيو مثل أخطار
احلروب والثورات وحوادث الشعب واألخطار ادلتعلقة ابلتغَتات الفجائية مثل الزالزل والرباكُت.

األخطار اخلاصة ىي تلك أخطار اليت تصيب شخص معُت أو رلموعو أشخاص زلددين وقد يؤدي
ربققها إىل إصابة الفرد نفسو مثل الوفاة واحلوادث الشخصية أو إصابة الفرد يف ممتلكاتو مثل احلريق والسرقة
أو أخطار قد تلحق ابلغَت سواء يف شخصو او يف ممتلكاتو ويكون الفرد مسئوال عنها وىو ما يعرف
أبخطار ادلسئولية الدينية مثل أخطار إصاابت العمل وحوادث السيارات.
 .5أخطار السكون وأخطار احلركة:

أخطار السكون ىي ذلك النوع من األخطار اليت تنشأ نتيجة للتغَتات غَت ادلنتظمة للقوى الطبيعية مثل
الزالزل واحلرائق او االحنرافات يف سلوك الفرد أو اجلماعة من الثورات وحوادث السرقة واالختالس.
أخطار احلركة ىي ذلك النوع من األخطار اليت تنشأ أساسا نتيجة للتغَتات اليت تصاحب االقتصاد
ادلتحرك مثل التغَت يف أذواق أمناط ادلستهلكُت.



إعادة التأمني

ربصل عملية إعادة التأمُت بعد أن يتعاقد ادلؤمن مع ادلؤمن لو مث جيد ادلؤمن أنو يتحمل التزامات كبَتة
ابلنسبة خلطر واحد ،فيحاول أن ينقل العبء إىل شخص آخر ىو معيد التأمُت وال حيتفظ لنفسو إال بقسم
ضئيل من اخلطر أو قد يلقي عبء اخلطر بكاملو على معيد التأمُت ،وذلك يف مقابل دفع األقساط اليت
يتفق عليها.
ويف ىذه احلالة يوجد من الناحية القانونية عقد أتمُت بُت ادلؤمن وبُت معيد التأمُت حبيث يكون فيو ادلؤمن
يف مركز ادلؤمن لو يف عقد التأمُت العادي ويكون فيو معيد التأمُت يف مركز ادلؤمن.

إال أن ىذا العقد بُت ادلؤمن ومعيد التأمُت ال ينتج آاثره إال يف العالقة بُت طرفيو ومها ادلؤمن ومعيد التأمُت
وال صلة لو ابدلؤمن ذلم ،وذلك ألن ىؤالء ال تربطهم دبعيد التأمُت أي رابطة قانونية.
وىكذا يظل ادلؤمن مسئوال دبقتضى عقد التأمُت األصلي أمام ادلؤمن لو.



أمهية التأمني التجاري

تنبع أمهية التأمُت من خالل النقاط التالية:
 .1دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية
أوالً :اقتصادايً:
يتلخص دور التأمُت يف دفع العجلة االقتصادية من خالل:
 زايدة اإلنتاج
 حفظ الثروة ادلستغلة.
 خلق رؤوس األموال
اثنياً :اجتماعياً:
" لو أن الفقر رجالً لقتلتو "
فكثَت من احلوادث اليت قد ربدث لألفراد قد تسبب ذلم الفقر واحلاجة مثل (ادلرض ،البطالة،
العجز ،الوفاة ادلبكرة )....
ىذه احلوادث وغَتىا ديكن للتأمُت أبنواعو أن يواجهها ،وحيد من آاثرىا.
 .2خلق جو من الراحة والطمأنينة واذلدوء لدى أفراد اجملتمع
أ .على مستوى الفرد:
يشعر الفرد أثناء أتديتو لعملو ابالطمئنان وعدم اخلوف على مستقبلو ومستقبل عائلتو من بعده إذا
أصابو مكروه.

ب .على مستوى الشركات:
يصبح تركيز اإلدارة على زايدة اإلنتاج ،بدل الًتكيز على كيفية مواجهة اخلطر.
 .3إعداد الدراسات واألحباث ذلدف تقليل اخلسائر وختفيف وقوع اخلطر
وذلك من خالل اخلربة وادلعرفة اليت تتمتع هبا شركات التأمُت يف مواجهة اخلطر ،وحبكم اتصاذلا
ابلشركات ادلختلفة يف السوق احمللي واألسواق العادلية.
 .4حتقيق قانون األعداد الكبرية بدفع قسط صغري دلواجهة خطر كبري
وذلك بدفع قسط صغَت دلواجهة خطر كبَت ،حيث ينص القانون على:
" للحصول على نتائج فعلية متطابقة أو قريبة حلدث ما مع النتائج احلسابية أو اإلحصائية ،ال بد من توافر
أعداد كبَتة من احلاالت الفعلية



مبادئ التأمني

يقوم عقد التأمُت على رلموعة من ادلبادئ أمهها:
 مبدأ حسن النية:يلتزم ادلتعاقدين إبدالء جبميع البياانت اليت عقد التأمُت فيكون التصريح من طرف ادلؤمن لكل ما
لديو من معلومات والشروحات اليت زبص عملية التأمُت ،أما ادلؤمن جيب أن يبُت بوضوح شروط العقد
واالستثناءات ،وعليو فحسن النية ادلتبادلة بُت الطرفُت ىو جوىر العملية التأمينية وإخالل هبذا ادلبدأ يستلزم
مباشرة بطالق العقد.
 مبدأ ادلصلحة التأمينية:يشًتط يف ىذا ادلبدأ أن تقوم ادلصلحة التأمينية للمؤمن لو وادلؤمن وذلك ابستبعاد عنصر ادلغامرة
من عملية التأمُت ،فيكون العنصر ادلؤمن واضح قابل للتضرر ،وىذا ما يعكس احلفاظ على ادلصلحة
ادلتبادلة بُت طريف العقد.

 مبدأ التعويض:يستلزم ىذا األخَت أن يويف ادلؤمن ابلتزاماتو إزاء ادلؤمن لو يف حالة وفق اخلطر ادلؤمن لو ،ويتمثل
ذلك يف دفع مبلغ التعويض ويطبق على ىذا ادلبدأ يف كافة عقود التامُت خبالف عقد أتمُت األشخاص.
 مبدأ ادلشاركة:حسب ىذا ادلبدأ يقوم ادلؤمن لو إببرام عقد التأمُت أو عقود التأمُت زبص موضوع أتمُت واحد
ولنفس الفًتة لدى عدة شركات أتمُت ،حبيث تشًتك ىذه األخَتة عند ربقق اخلطر ادلؤمن ضده يف دفع
التعويض ادلستحق للمؤمن لو وفقا لنسبة أتمينو أو دبا يعادل القسط احملصل عليو.



مصادر التأمني

ىناك ثالثة مصادر رئيسية لعمليات التأمُت ىي:
 .1العمليات التأمينية عن طريق االتصال ادلباشر ابلشركة حيث تتم ادلراجعة إلدارات ومكاتب
الشركة لطاليب التأمُت دون توسط طرف أخر ودلا كانت شركات التأمُت تدفع عمولة يف حالة التأمُت
بواسطة الوسطاء لذلك فإن الشركة يف ىذه احلالة قد سبنح خصماً تشجيعياً يعادل تلك العمولة للعمالء
وال يكون ذلك إلزامياً.
 .2العمليات التأمينية عن طريق الوكالء وادلندوبني حيث يتم التوسط إبجراء التأمُت أبنواعو عن
طريق وكالء معتمدين لشركات التأمُت مقابل عمولة تدفع ذلم وىؤالء الوكالء على نوعُت:

 وكالء وسطاء مفوضون تفويضاً كامالً وحيق ذلم ربصيل قيمة األقساط وتوقيع واستخراج
اإليصاالت اليت تثبت ذلك حيث تنظم العالقة بُت الشركة وبينهم دبوجب عقد خاص ويًتتب على
ذلك مسك سجالت زلاسبية لغرض بيان قيمة األقساط ادلستلمة ورلموع ادلبالغ ادلودعة لصاحل
الشركة يف حساهبا لدى ادلصرف بعد استقطاع العمولة ادلقررة ابإلضافة إىل تتبع قيد واثئق التأمُت
اجلديدة والتعديالت واإللغاءات اليت تتعلق هبا ،ويف هناية فًتة معينة يتم االتفاق عليها تتم احملاسبة
مع شركة التأمُت لغرض تسوية الديون.

 وكالء مفوضون تفويضاً غري كامل وتتحدد العالقة مع الشركة عن طريق استجالب العمالء إىل
الشركة دون أن يكون ذلم سلطة على إجراء التعاقد وربصيل األقساط بصورة مباشرة وبطبيعة
احلال حيصل ىؤالء على العموالت ادلقررة ابلنسب ادلتفق عليها كما تنظم عالقتهم ابلشركة
دبوجب ما ينص عليو قانون التأمُت وأن يكونوا مسجلُت يف جداول خاصة هبم تشتمل على
التفاصيل الضرورية لكل وكيل وسيط.

 .3العمليات التأمينية عن طريق شركات أتمني أخرى ويتم دبوجب ذلك اتفاق بُت شركات
التأمُت يف عدة حاالت منها أن شركة التأمُت ادلعنية ال تباشر عمليات التأمُت ادلقدمة ذلا فتحوذلا
إىل شركة أخرى سبارس ىذا النوع من التأمُت وتبقى عالقة ادلؤمن ذلم قائمة مع شركة التأمُت
األوىل وعادة ربصل الشركة اليت حولت التأمُت على عمولة من الشركة احملول إليها دبوجب نسبة
معينة.



عقد التأمني وعناصره

عقد التأمني
ىو عقد بُت طرفُت يتعهد فيو الطرف األول "ادلؤمن" نظَت مقابل "قسط التأمني" أبن يدفع للطرف

الثاين "ادلؤمن لو" مبلغاً من ادلال أو ما يعاد يف صورة عينية "العوض ادلايل" عند حدوث حادث يسبب
خسارة دلصاحل ادلؤمن عليها أو يسبب خسارة لطرف آخر يكون ادلؤمن مسئوالً عنها.

عناصر عقد التأمني
ِّ -1
ادلؤمن :
وىو الطرف الذي ديثل التأمُت كشركة أو مؤسسة يؤخذ على عاتقو التعويض عند تعرض الطرف اآلخر
ادلؤمن ضده.
للحادث أو لكارثة َّ

ادلؤمن لو:
َّ -2
وىو الطرف الذي تعاقد مع ِّ
ادلؤمن ،والتزم دبقتضى عقد التأمُت ،أن يدفع للمؤمن بدالً مالياً معيناً،
يدفع وفق االتفاق مجلة واحدة ،أو أقساطاً.
 -3اإلجياب والقبول:
وأييت اإلجياب من جانب طالب التأمُت ،وجيب أن يبلغ ىذا اإلجياب إىل ادلؤمن ،مث القبول ،وال بد أن
يكون مطابقاً لإلجياب ،أي ارباد إراديت ادلتعاقدين ،والقبول يف عقد التأمُت رلرد إذعان دلا ديليو

ادلوجب.

 -4ادلستفيد:
وىو الذي يعينو ادلؤمن لو ليستفيد من عقد التأمُت عند وقوع احلادث ادلؤمن ضده ،كالولد والزوجة.
 -5مبلغ التأمني:
للمؤمن لو ،أو
وىو زلل التزام شركة التأمُت ،فشركـة التأمُت تتعهد دبقتضى عقـد التأمُت أبن تدفع َّ
للمستفيد عند وقوع اخلطر أو احلادث للمؤمن منو ،يف مقابل األقساط الذي يدفعو ادلؤمن لو ذلذه
الشركة أو ادلؤسسة.
 -6قسط التأمني:
ادلؤمن لو ،حيث يدفع ادلؤمن لو مبلغاً من ادلال ِّ
للمؤمن بشكل دوري وزلدد ،مقابل
وىو زلل التزام َّ
ادلؤمن منو.
تعهد اآلخر بدفع مبلغ أتمُت ،عند وقوع اخلطر َّ
 -7اخلطر:
وىو احلادث االحتمايل الذي قد يقع وقد ال يقع ،دون أن يكون وقوعو أو عدم وقوعو متوقفاً على
ادلؤمن على حياتو أو بقائو
إرادة أحد العاقدين ،بل إن ذلك موكول إىل هللا تعاىل وحده ،وذلك كموت َّ
ادلؤمن عليو ،فإن وقوع احلريق أو عدم وقوعو،
حياً إىل وقت معُت ،أو غرق البضاعة ،أو حريق ادلنزل َّ
وبقاء إنسان حياً يف وقت معُت أو عدم بقائو ،أمر احتمايل ،قد يكون وقد ال يكون ،وموت إنسان
وإن كان أمراً زلقق الوقوع إال أن زمن وقوعو غَت زلقق ،فإذا ما ربقق ىذا اخلطر ووقع احلادث ،وعلى
للمؤمن لو مبلغ التأمُت من قبل ِّ
ادلؤمن
إثرىا يثبت َّ



خصائص عقد التأمني

 عقد من عقود الرتاضي ،ابعتبار أن اإلجياب والقبول صدرا من إرادتُت ،كل إرادة منهما أىللإللزام وااللتزام ،ويعترب عقدا مقتضيا لإللزام وااللتزام دبجرد صدور اإلجياب والقبول من طرفيو سواء
كان ذلك شفاىا أو كتابة ،ويرى بعضهم أن العقد ال يكون ساري ادلفعول حىت يكون مسجال،
وبعضهم يرى :أن عقد التأمُت يبدأ نفاذه من استالم أول قسط من ادلؤمن لو .
 عقد احتمايل؛ ألن خسارة أو ربح كل من طريف العقد غَت معروفة وقت العقد ،إذ إن ذلكمتوقف على ربقق أو زبلف اخلطر ادلؤمن عنو فعند ربققو أو زبلفو يتعُت الرابح منهما واخلاسر،
وىذا خاص يف العالقة احلقوقية القائمة بُت طريف العقد ،أما ادلؤمن فحيث إنو يتعامل مع رلموعة
كبَتة من طاليب التأمُت فخسارتو مع أحدىم تتحملها أرابحو مع اآلخرين.
 عقد مستمر حيث إنو ال يتم الوفاء اباللتزام ادلًتتب عليو بصفة فورية ،وإمنا يستغرق الوفاء هبذهااللتزامات مدة من الزمن ىي مدة نفاذ ذلك العقد ،ويظهر أثر اتصافو ابالستمرار فيما إذا طرأ
على زلل العقد ما يستحيل بو الطرفُت تنفيذ مقتضيات العقد كما لو ىلك زلل التأمُت بسبب ال
ديت إىل اخلطر ادلؤمن عنو بصلة ،فإن العقد ال ينفسخ أبثر رجعي ،وإمنا يبطل من أتريخ ىالك زلل
التأمُت حبيث يستحق ادلؤمن األقساط ادلدفوعة عن الفًتة السابقة ذلالكو.
 عقد إذعان حيث يتوىل أحد طرفيو وضع الشروط اليت يريدىا ويعرضها على الطرف اآلخر ،فإنقبلها دون مناقشة أو تعديل أو إضافة أو حذف مضى العقد بينهما بقبولو ،وإال فال .ويصف
الدكتور دمحم علي عرفة موقف شركات التأمُت مع طاليب التأمُت فيقول ما معناه  :إن ادلؤمن ذلم
يضطرون إىل توقيع وثيقة مطبوعة دون أية مناقشة لشروطها  ،فال تًتك ذلم احلرية إال يف اختيار
التأمُت من عدمو  ،فمن شاء أن يؤمن فليوقع على ما فرضو ادلؤمن من شروط  .إال أن عامل
ادلنافسة بُت شركات التأمُت لعب دورا مهما يف محل شركات التأمُت على التقليل من الشروط
التعسفية ووضع شروط أكثر مالئمة دلصاحل ادلؤمن ذلم
 عقد معاوضة من حيث إن كل واحد من طرفيو أيخذ مقابال دلا يعطي  .ذلك أن ادلؤمن لو حيصلمن ادلؤمن مقابل دفعو أقساط التأمُت على التعهد بتحمل مسئولية اخلطر على زلل التأمُت ،
وأيخذ ادلؤمن لقاء تعهده بذلك قسطا أتمينيا  ،وهبذا يتضح انتفاء صفة التربع يف عقود التأمُت.

 عقد ملزم للجانبني حيث إنو ينشئ التزامات متقابلة يف ذمة كل طرف من طرفيو قبل اآلخر ،وتنشأ ىذه االلتزامات على رأي بعضهم من اللحظة اليت يتم فيها العقد بتحقق ركنيو اإلجياب
والقبول  ،فيلتزم ادلؤمن لو بتسديد قسط التأمُت إىل ادلؤمن  .كما يلتزم إبشعاره ابدلعلومات اليت تطرأ
على زلل التأمُت خالل فًتة العقد  ،وإبعالن احلادث عند وقوعو  .أما ادلؤمن فيأخذ التزامو شكال
سلبيا حىت يقع اخلطر  ،فيأخذ اجلانب اإلجيايب بقيامو ابلتعويض الالزم للمؤمن لو ،وهبذا يتضح أن
التزام ادلؤمن لو بدفع القسط التزام زلقق  ،وأن دفع ادلؤمن التعويض ادللتزم بو احتمايل.

 عقد من عقود حسن النية :ذلك أن حسن النية يعترب صفة الزمة لكل عقد من عقود الًتاضي،دبعٌت أن كل طرف من ادلتعاقدين جيب أن يقف مع الطرف اآلخر موقفا أساسو اإلخالص واألمانة
والصدق .وعقد التأمُت أكثر العقود احتياجا حلسن النية؛ ألنو يفًتض يف ادلؤمن جهلو دبا يتعلق
دبحل التأمُت ومقدار استهدافو اخلطر ،إذ ىو يعتمد يف تقديره للخطر على ادلعلومات اليت يقدمها
لو ادلؤمن لو ابعتباره اجلهة الوحيدة اليت تعرف الشيء الكثَت عن زلل التأمُت  ،كما يفًتض يف
ادلؤمن لو جهلو ابألصول الفنية للتأمُت  ،إىل غَت ذلك مما يتطلب إبحلاح توافر حسن النية بُت
ادلتعاقدين.
 التأمني عقد مدين جتاري :ذلك أن أعمال التأمُت يف الغالب سبارس من قبل مؤسسات ذبارية،فالتأمُت ابلنسبة للمؤمنُت عملية ذبارية زلضة يهدف أصحاهبا إىل الربح ،أما ابلنسبة إىل ادلؤمن ذلم
فقد يكون تصرفهم ذباراي ،كالتأمُت على ادلستودعات التجارية والبضائع ادلنقولة وحنو ذلك ،وقد
يكون مدنيا كالتأمُت على احلياة أو عن حوادث االحًتاق والسرقة ابلنسبة إىل بيوهتم مثال.



أنواع التأمني

 .1التأمني التجاري
وادلتمثل يف التأمُت العادي ادلتعارف عليو.
 .2التأمني اإلسالمي (التأمني التعاوين)
تعاون رلموعة من الناس يسمون ىيئة مشًتكة يتعرضون خلطر أو أخطار معينة من أجل تاليف آاثر األخطار
اليت يتعرض ذلا أحدىم أو بعضهم بتعويضو عن الضرر الناتج من وقوع ىذه األخطار ،وذلك ابلتزام كل

منهم على سبيل التربع وبغَت قصد الربح بدفع مبلغ معُت ( يسمى القسط) أو (االشًتاك) ربدده وثيقة
التأمُت أو عقد االشًتاك ،أو تتوىل شركات التأمُت اإلسالمية إدارة عمليات التأمُت واستثمار أموالو نيابة
ِّ
عن ىيئة ادلشًتكُت يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار ىذه األموال ابعتبارىا
مضاراب ،أو مبلغاً

معلوماً ابعتبارىا وكيال ،أو مها معاً دبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

كما ىو أيضا اتفاق بُت شركة التأمُت اإلسالمي ابعتبارىا ممثلة ذليئة ادلشًتكُت وشخص" ( طبيعي أو
اعتباري) على قبولو عضواً يف ىيئة ادلشًتكُت ،والتزامو بدفع مبلغ معلوم يسمى "القسط" على سبيل التربع
منو ومن عوائد استثماره ألعضاء اذليئة بغَت قصد الربح ،على أن تدفع الشركة نيابة عن ىذه اذليئة من
أموال التأمُت اليت ذبمع منو ومن غَته من ادلشًتكُت ،التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابو من وقوع
اخلطر ادلعُت  ،وذلك يف التأمُت على األشياء والتأمُت من ادلسؤولية ادلدنية ،أو مبلغ التأمُت  ،وذلك يف
التأمُت على األشخاص على النحو الذي ربدده وثيقة التأمُت ويبينو أسس النظام األساسي للشركة حسب
ما تقضى بو أحكام الشريعة.
 مبادئ التأمني اإلسالمي
 أساس التأمُت اإلسالمي عقد التربع الشرعي وىو تربع ملزم أي أن يكون العضو ملتزماً بدفع القسطدبجرد توقيعو على العقد ،وابلتايل يكون األعضاء متربعُت ابألقساط اليت يدفعوهنا ،وبعوائد استثمار ىذه
األقساط ،يف حدود ادلبالغ الالزمة لدفع التعويضات عن األضرار اليت تصيب أحدىم.
 يقوم على مبدأ التعاون من أجل تاليف آاثر األخطار اليت ربددىا عقود التأمُت .فيعوض ادلشًتك عناألضرار النامجة عن ىذه األخطار.
 أموال التأمُت ملك ذليئة ادلشًتكُت ،وليس لشركة التأمُت ،وىم يدفعون منها ما يكفي لدفع التعويض عناألضرار.
 شركات التأمُت التعاوين شركات خدمات ،أي أهنا تدير عمليات التأمُت وتستثمر أموالو نيابة عن ىيئةادلشًتكُت ،وعالقة الشركة هبيئة ادلشًتكُت عالقة معاوضة ،فهي األمينة على أموال التأمُت ،وتقوم ابإلدارة
نيابة عن ىيئة ادلشًتكُت ،والعوض الذي أتخذه الشركة مبلغ مقطوع ،أو نسبة من األقساط اليت ذبمعها ،أو
التعويضات اليت تدفعها ابعتبارىا وكيال ،أو يف نسبة معلومة من عائد االستثمار ابعتبارىا مضاراب ،أو مها
معا.

 طرفا العقد مها :ادلشًتك وشركة التأمُت ،فادلشًتك ىو ِّادلؤمن لو من جهة ،وشركة التأمُت ابعتبارىا ممثلة
ذليئة ادلشًتكُت وىي ىيئة اعتبارية أو حكمية الزمة لًتتيب أحكام عقد التأمُت.
 ىيئة ادلشرتكني :وىي سبثل ادلشًتكُت ،وىي ىيئة اعتبارية يدفع أعضاؤىا األموال الطائلة للشركة اليت تديرعمليات التأمُت وتستثمر أمواذلم نيابة عنهم.
 خصائص عقد التأمني اإلسالمي
ينتظم التأمُت اإلسالمي مخسة عقود تتداخل فيما بينها لتحقيق العملية التأمينية:
 -1عقد أتميين مجاعي :ويتمثل ابالتفاق التعاوين التكافلي الذي جيمع ادلؤمن ذلم ،وتنشأ بو عالقة
حكمية بُت ِّ
ادلؤمن ذلم تقوم على أساس التعاون وااللتزام ،وتبادل التضحية ،وتقاسم آاثر األخطار.
 -2عقد ىبة :وىو عقد التربع الذي يقوم بو ِّ
ادلؤمن لو ليدفع دلستحقو التعويض من ادلتضررين ويف نفس
الوقت ىو متربع لو دبا أيخذ من تعويض عند وقوع الضرر.
 -3عقد الوكالة :وىو عقد بُت شركة التأمُت وبُت ِّ
ادلؤمن ذلم ودبوجبو تقوم الشركة إبدارة العمليات التأمينية
نيابة عن ِّ
ادلؤمن ذلم.
 -4عقد ادلضاربة :حيث تقوم الشركة (ادلضارب) ابستثمار ادلتوفر من أقساط التأمُت من ِّ
ادلؤمن ذلم ومن
مث تقسم األرابح بينهم حسب االتفاق دبا يتوافق مع أحكام الشريعة.
 -5عقد الكفالة :ويكون ذلك حُت يكون إمجايل أموال ِّ
ادلؤمن ذلم ال تكفي لدفع حصتهم من
التعويضات للمتضررين فتقوم الشركة بدور الكفيل عن ِّ
ادلؤمن ذلم فتتكفل بتحمل االلتزامات ادلالية ادلستحقة
للمتضررين من أموال الشركة قرضاً حسناً لتسًتدىا من أموال ادلستأمنُت بعد ذلك.
 .3الضمان االجتماعي
يعرف الضمان االجتماعي أنو رلموعة الربامج اليت تقوم هبا احلكومة ،أو الفئة ادلسؤولة يف رلتمع ما ،من
أجل تعزيز رفاىية السكان ،ويتم ذلك عن طريق ازباذ التدابَت الالزمة اليت تضمن حصوذلم على ما يلزمهم
من موارد غذائية ،ومأوى ،وخدمات صحية ،ومحاية ،وأكثر ادلستفيدين من خدمات الضمان االجتماعي
ىم األطفال الصغار ،والكبار يف السن ،وادلرضى ابإلضافة إىل العاطلُت عن العمل ،وعادةً ما تعرف

اخلدمات اليت يقدمها الضمان االجتماعي ابخلدمات االجتماعية ،ويشمل مفهوم الضمان االجتماعي
التعريفات التالية:
 التأمني االجتماعي:والذي يوفر ادلنافع واخلدمات اليت تشمل رواتب التقاعد ،والتأمُت ضد العجز وتعويضات البطالة.
 اخلدمات:وىي اخلدمات اليت تقدم من خالل احلكومة ،أو اذليئات ادلسؤولة عن توفَت الضمان االجتماعي ،مثل:
تقدمي اخلدمات الطبية والدعم ادلايل كتعويضات إصاابت العمل ابإلضافة إىل الصحة وجوانب العمل
االجتماعي.
 خدمات الضمان االجتماعي
للضمان االجتماعية أمهية كبَتة يف كل البلدان واجملتمعات ،وذلك نظراً للخدمات اليت يقدمها للفرد
واجملتمع ككل ،ومن أبرز ىذه اخلدمات:
 تقدمي راتب مايل شهري لألفراد العاملُت ادلشًتكُت ابلضمان االجتماعي عند تقاعدىم. تقدمي تعويض مايل لألفراد عند حالة البطالة ،أو عدم القدرة على العمل ألي سبب من األسباب ،مثل:اإلعاقة ،أو ادلشاكل الصحية ادلزمنة.

 توفَت احلماية االقتصادية جلميع العاملُت وخصوصاً عند الوصول لسن الشيخوخة ،ومل يعودوا قادرين علىالعمل.

 توفَت راتب شهري لألسرة اليت توىف أحد أفرادىا ادلشًتكُت ابلضمان االجتماعي ليتمكنوا من العيشبكرامة بعد وفاتو.
 توفَت الوظائف للعاطلُت عن العمل من خالل استحداث ادلشاريع ،أو البحث عن فرص عمل ذلم .توفَتاالستقرار النفسي ألفراد اجملتمع.
 خصائص الضمان االجتماعي
 -نظام اجباري يلزم ابالشًتاك بو لكل العاملُت يف الدولة وأصحاب األعمال.

 نظام تكافلي اجتماعي كون العامل وصاحب العمل يشًتكون يف األقساط. الشمول جلميع العاملُت وأصحاب العمل العمالة غَت ادلنتظمة إلضافة إىل العاطلُت عن العمل خاللفًتة االنتظار من جهة والبحث عن العمل من جهة أخرى.

 تقوم الدولة إبدارة ىذه التأمينات من خالل صناديق التأمُت. ربقيق التكافل والتعاون بُت أفراد اجملتمع. إعادة توزيع الدخل بُت األفراد ألن ادلشًتك يدفع مبالغ قليلة وحيصل على مبالغ كبَتة. أمهية الضمان االجتماعي
 توفَت األمان وإزالة اخلوف من ابل ادلؤمن لو من أخطار الصدفة. يهدف التأمُت إىل التعاون بُت رلموعة من األشخاص لضمان خطر معُت ،فيقوم كل منهم بدفع قسطأو اشًتاك لتغطية اخلسائر اليت ديكن أن يتعرض ذلا أي أحد منهم.

 يعد التأمُت إحدى الوسائل اذلامة لالدخار وذلك بواسطة ذبميع رؤوس األموال ادلكونة من أقساطواشًتاكات ادلؤمنُت اليت تضل يف الواقع رصيدا لتغطية ادلخاطر.
 أىداف الضمان االجتماعي

 احلد من انعدام األمن يف الدخل ،استئصال الفقر وربسُت حصول اجلميع على اخلدمات الصحيةلضمان ربقيق ظروف عمل ومعيشة الئقة.
 -احلد من انعدام ادلساواة واإلجحاف.

 -تقدمي إعاانت مناسبة ابعتبار ذلك حقا قانونيا.

 ضمان غياب التمييز على أساس اجلنسية أو االنتماء اإلثٍت أو نوع اجلنس. ضمان القدرة على ربمل األعباء الضريبية والكفاءة واالستدامة. -محاية الطبقة العاملة من االستغالل واحلاجة.

 احلفاظ على الذات اإلنسانية وتنمية قدراهتا على العمل. التوزيع العادل للطبقات االجتماعية. -تنمية الشعور اجلماعي.

 -إجياد فرص عمل جديدة.

