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تطبيقات وفوائد ادارة االخطار المؤمن عليها

DIP CII عمر الفاروق أحمد األمين

مساعد العضو المنتدب لإلكتتاب
شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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اث الىزقت :مدخٍى
.ماهى الخعس  -

.مفهىم ادازة الخعس  - 

.همىذج الدازة خعس الحٍسق -  

.اطخخدام الػلىم والخقىُت في ادازة الخعس-

.فىابد ادازة الخعس غلى غملُاث الاكخخاب -

.فىابد ادازة الخعس غلى بسامج اغادة الخأمين -

ت الدازة الخعس  -- .املؤطظاث الاطدشاٍز

.فىابد ادازة الخعس --
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:مقدمة

 الخأمين ًيىن ضد الاخطاز للحماًت من الخسائس التي جترجب    
ً
عادة

على جحلم أي خطس في أي وكذ لرلً حعمل شسواث الخأمين 
على جنفير بسامج إلدازة ألاخطاز تهدف للسيطسة عليها والحد من 

حدوثها بإذن هللا آخرًن باالسباب العدًدة من فطسة سليمت 
وعلىم وجلنياث مخطىزة سخسها هللا سبحاهه وحعالى لخدمت 

.عباده



4

الخعس

ف الخعس :حػٍس

هى الحادر محخمل الىكىع أي الخطس الري ًمىن له ان ًلع ولىن    
 من 

ً
 وال ٌعخبر الحادر الري البد من وكىعه خطسا

ً
وكىعه ليس حخميا

جي .وجهت هظس الخأمين ومثاٌ ذلً عطب آلاالث هديجت استهالهها الخدٍز

HAZARDS" مصدز الخعس" فئاث مؤزساث الخعس 

-:Physical Hazardالخطر المادي  مؤثر 

طبيعة الشئ المؤمن –المؤثر الذي يزيد من احتماالت وقوع الخسارة   

.عليه ومدى تعرضه للخطر
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-: Moral Hazardمؤزس الخعس املػىىي 

د من     مؤزس الخطس املخعلم بسلىن املؤمن له والري كد ًٍز
.احخماالث جحلم الخسازة

-:قُاض مظخىي الخعس
مػدل جكساز الخعس.

شدة الخعس.
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مفهىم إدازة الخعس
ف إدازة الخعس :حػٍس

إدازة الخعس هي الخػٍسف والخدلُل والخقُُم والظُعسة الاقخصادًت     
.غلى ألاخعاز التي تهدد ألاصىل والدخل والقدزة الي غمل

:وفُما ًلي هدىاول اهم مالمذ الخػٍسف     

ف الخعس حػٍس

جدلُل الخعس

جقُُم الخعس

رالظُعسة غلى الخغ
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حػٍسف الخعس. 1

 أو جلً التي ًخىكع     
ً
حعٍسف الخطس هى اهدشاف املهدداث اللائمت فعال

ظهىزها في اي لحظت وهنان طسق عدًدة ًمىن الىصٌى بها لخلً 
:الغاًت وهي

PHYSICAL INSPECTION  OR SURVEYSاملػاًىت أو املسح         –

PROPOSAL FORMظلب الخأمين                                                    –

قابمت الخأكد                                                                  –
CHECKLIST

الاطخبُان                                                             –
QUESTIONNAIRE
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 جدلُل الخعس و جقُُم الخعس:

بفدص وجدلُل البُاهاث التي جىفسث غً الخعس ًخم جقُُم الخعس    

واخخمال خدوزه وقىجه ومػدل جكسازه والخظابس التي طُددثها اذا قدز 
.هللا له ان ًقؼ

الظُعسة غلى الخعس:

PHYSICAL CONTROLS:     الظُعسة املادًت/ أ

وجكىن  بمػالجت هقاط الضػف وأوجه القصىز التي كشفذ غنها غملُاث   
.جدلُل وجقُُم الخعس وجكىن بخدمل جكالُف الحماًت مً الخعس

:غملُاث جقلُل الخظابس  / ب

.وهي الاجساءاث التي ًخم اجخاذها لخقلُل اخخماالث خدور الخظازة
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FINANCIAL CONTROL: الظُعسة املالُت / ب  

قخان     :لها ظٍس

RISK RETENTIONالاخخفاػ بالخعس     -1   

ل الخعس    -2        RISK TRANSFEERجدٍى

ل الخعس لرلك تهخم شسكاث الخأمين     والخأمين ٌػخبر آلُت لخدٍى
.بالظُعسة غلى ألاخعاز التي جدخفظ بها
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RISK TRANSFER OPTIONS

RISK

LIMITPREVENTAVOID TRANSFER ACCEPT

LIVE IN A CAVE
SPRINKLERS 

EXINGUISHERS
SOLID 

CONSTRUCTION
INSURE PUT UP 

WITH LOSS
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INSURERS’ TRANSFER OPTIONS

RISK

LIMITPREVENTAVOID TRANSFER ACCEPT

DECLINE RISK ADD WARRANTIES
FIX RETENTION 

AND LIMIT OF 

INSURANCE

REINSURE
PUT UP 

WITH LOSS
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ق همىذج إلدازة خعس الحٍس
          

:حػٍسف الخعس ( أ)   

: جدلُل الخعس( ب)   

:ًخم جحليل الخطس الى عناصسه ألاوليت وهي مساحل جطىز  الخطس    

مسخلت بداًت الحٍسق.

مسخلت اكدشاف الحٍسق.

مسخلت اهدشاز الحٍسق.

مسخلت مكافدت الحٍسق.
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ق  - :بداًت الحٍس
         

الىاض.

الدشغُل.

الكهسباء.

الاوشعت املجاوزة.

  الىفاًاث واملخلفاث.

 الصىاغق

ق - اكدشاف الحٍس

بىاطعت الىاض

بىاطعت الكىاشف آلالُت.
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ق اهدشاز الحٍس

ق  ق باهخقال الحسازة وهي جيخقل غً ظٍس :غادة ًىدشس الحٍس

CONDUCTIONالخىصُل            -1   

COVECTIONالحمل الحسازي       -2   

RADIATIONالاشػاع                -3   

ػخمد ذلك غلى ظبُػت مىاد البىاء والازازاث واملخصون واملىاد  َو

.املظخخدمت في الدًكىزاث

ق  مكافدت الحٍس

ً في       ت أو آلُت وأهم غىصٍس جكىن اجهصة ومػداث املكافدت ًدٍو
ق املخىقؼ .الخقُُم هما كفاًت ألاجهصة ومىاطبتها لىىع الحٍس
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:جقُُم الخعس

بىاًء غلى هخابج جدلُل الخعس ًخم جقُُم الخعس جقُُم مسخلي    
:وجقُُم غام كاآلحي

.خعس جُد. 1

.خعس مػخدل أو مخىطغ. 2

.خعس زدا. 3

 باألخسف       
ً
A,B,C,Dوأخُاها
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تقييم الخطر وأثره على قبول الخطر
RISK EVALUATION

ACCEPTANCE CATEGORIES

EML 
ACCEPTANCE

EXTINGUISH-
MENT

DETECTIONSPREADINCEPTIONCATEGORY

£2,500,000EFFECTIVEQUICKLOWLOWA : SUPERIOR

£1,500,000EFFECTIVEQUICKLOWMODERATEB: GOOD

£1,000,000EFFECTIVEFAIRLY SOONMODERATEMODERATEC : AVERAGE

£600,000SOME 
PROBLEM

MODERATEMODERATEMODERATED : BELOW AVERAGE

£350,000SOME 
PROBLEM

MODERATEMODERATEHIGHE: HEAVY

£100,000DIFFICULTDELAYEDHIGHHIGHF:  ACCOMMODATION
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:الظُعسة غلى الخعس

خعت الظُعسة غلى الخعس تهدف ملػالجت هقاط الضػف وأوجه    
: القصىز التي كشفتها أغمال جدلُل وجقُُم الخعس مثل

 ، ق باشالت املخلفاث أول بأول ، مىؼ الخدخين الحد مً اخخمال ابخداء الحٍس
.فصل املخصون غً املاكُىاث 

ق ق باملساقبت والحساطت او جسكُب جهاش اهراز خٍس .طسغت اكدشاف الحٍس

 ق بخقلُل خمل الىاز ، اطخخدام الابىاب  FIRE LOADالحد مً اهدشاز الحٍس
ق ق والفىاصل املقاومت للحٍس .القاظػت للحٍس

ق كافي ومىاطب .جىفير هظام اظفاء خٍس
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اسنخدام العلوم والتقنٌة فً ادارة الخطر

APPROACH OF LOSS PREVENTIONSCIENTIFIC 

FIRE ENGINEERING  هندسة الحريق
CHEMISTRY علم الكيمياء     
PHYSICS علم الفيزياء               

خطر الحريق
FIRE RISK

علم التنبؤآت الجوية
METREOROROGICAL  FORECAST

GEOLOGY علم الجيلوجيا    

CLIMATE علم المناخ  

االخطار المضافة للحريق
ALLIED PERILS
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CRIMINOLOGY علم الجرائم       

SOCIAL SCIENCE العلوم االجتماعية      

خطر السرقة
THEFT RISK

CIVIL ENGINEERING علم الهندسة المدنية  

ELECTRICAL ENGINEERING علم الهندسة الكهربائية  

MECHANICAL ENGINEERING االخطار الهندسيةعلم الهندسة الميكانيكية  
ENGINEERING 

RISKS

SAFETY & SECURITY علم االمن والسالمة الصناعية    

ELECTRONICS ENGINEERING علم الهندسة االليكترونية  

COMPUTER SCIENCE م الحاسب اآللي علو 
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فوائد ادارة على عملٌات االكتتاب

RISK ASSESSMENT

تقٌٌم الخطر

UNDERWRITING FACTORS INFORMATIONS

المعلومات الالزمة لإلكتتاب

ACCURATE UNDEWRITING

اعداد شروط واسعار اكتتاب دقٌقة

EQUITABLE PREMIUM

الحصول على االشتراك العادل

BEST REINSURANCE TERMS & CONDITIONS

الحصول على افضل شروط واسعار إلعادة التأمٌن
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:فىابد إدازة الخعس غلى بسامج اغادة الخأمين 

.الحد مً الخظابس1.

جلليل الخطس.

جلليل مبلغ ول مطالبت.

 جلليل اجمالي املطالباث املدفىعت.

حظػير اغادة الخأمين.  2

.EMLجددًد اقص ى خظازة مخىقػت . 3

.الحظاب الدقُق لحد الاخخفاػ وجداول الاخخفاػ. 4

.جددًد العاقت الاطدُػابُت الجفاقُاث اغادة الخأمين . 5

ETPIجددًد الاقظاط املخىقػت . 6

.للخدظين وقبىلها الاخعاز القابلت جدظين  

.جددًد جساكم الاخعاز . 7

جصمُم صُغ الاجفاقُاث املىاطبت. 8
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ت الدازة الخعس املؤطظاث الاطدشاٍز

Advisory Bodies
.مساكص البدىر 1.

.مجالع او هُئاث املصادقت غلى اهظمت الظالمت 2.

.مجالع او هُئاث جقلُل الخظابس  3.

مؤطظاث املىاصفاث و الجىدة 4.
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فىابد إدازة الخعس

الخقُُم الدقُق للخعس ٌظاغد مكخدب الخأمين في اجخاذ القساز 1.
بقبىل أو زفض الخعس وفي خالت قبىله جددًد مػدل الظػس 

 
ً
.املىاطب والشسوط املىاطبت اًضا

 بأطباب 2.
ً
خماًت أزواح الىاض وممخلكاتهم بئذن هللا حػالى أخرا

.دزء الضسز غً الىاض

.جقلُل جكلفت الخأمين ملً ًلتزم بخىصُاث جدظين الخعس3.

.جقلُل الفاقد الاقخصادي4.

.وشس الىعي في جاهب الظالمت5.
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...وشكسا 


