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  :الكتاب عنوان

  موجز عرض الحریق: عن الناتجة األرباح خسارة تأمین

  

  :المؤلف

  الخفاجي منعم

  

  اإللكترونیة: الطبعة

  2014 لىو األ الطبعة

  

  :الناشر

  كمال مصباح - العراقي تأمینال مكتبة

@btinternet.commisbahkamal 

  

  النشر حقوق

  )2014( محفوظة الحقوق جمیع

 هذا فظح أو طبع إعادة أو تصویر أو استنساخ جهة أو شخص ألي یحق ال النشر حقوق قوانین بمقتضى

  اشر.للن الخطیة الموافقة دون المعلومات واسترجاع لحفظ إلكتروني ازجه أو كومبیوتر في الكتاب

 

  إلیه. اإلشارة مع والبحث الدراسة ألغراض الكتاب من االقتباس یمكن

  

  التألیف

  الكتاب. في المعنویة حقوقه ویؤكد الكتاب هذا مؤلف بأنه الخفاجي منعم یعلن

لرسمیة اوجهة نظره الشخصیة وال عالقة لها بوظیفته  اآلراء الواردة في هذه الكتاب تمثلیؤكد المؤلف أن 
  التي یعمل فیها. تأمینفي شركة ال

  

 في عیبو أ نقص أو خطأ بأي یتعلق فیما الكتاب مستعملي تجاه مسؤولیة أیة والناشر المؤلف یتحمل ال

  مضمونه. أو الكتاب شكل
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  نبذة عن الكاتب

  
  

  .1939ولد منعم الخفاجي في بغداد عام 

  

  ).1963جامعة بغداد (، محاسبة وٕادارة أعمال دبلوم

  

الخاصة التي  تأمین، إحدى شركات التأمینفي شركة بغداد لل 1963عندما توظف سنة  تأمینال احترافبدأ منعم 
 إدارة أعمالها. التي تولت الوطنیة تأمینشركة الب بعدفیما أدمجت و  1964أممت سنة 

  

لى مدى الوطنیة ع تأمینوشغل مواقع مهمة في ال تأمینللشركة بغداد  الوطنیة بعد تأمیم تأمینعمل في شركة ال
 عاماً .  وكان مدیرًا 1975-1973طرابلس، لیبیا،  تأمینللزمني طویل.  أعارت الشركة خدماته لشركة المختار 

 الوطنیة ثم تأمینال إلى.  بعد مغادرته للبحرین رجع 1991-1989المنامة، دولة البحرین،  ،تأمینلللشركة البحرین 
.  وبعد استراحة قصیرة ُعّین مدیرًا 2002-1998صنعاء، الیمن،  ،تأمینللللشركة الیمنیة العامة  عاماصار مدیرًا 

مدیرًا مفوضًا لشركة البادیة  2011استراح ثانیة لیعود سنة  ثم 2010- 2004 ،تأمینللمفوضًا لشركة األمین 
ستقًال لبعض الوقت.  ویعمل اآلن مدیرًا مفوضًا لشركة العراق الدولیة یًا متأمینوتركها لیعمل مستشارًا  ،تأمینلل
  .تأمینلل

  

له  قد صدرو   وللخفاجي باع طویل في كتابة وٕالقاء المحاضرات والتدریب في العراق وفي بعض الدول العربیة.
ق النموذجية وثيقة الحري وكتاب )،2014( تأمينمدخل لدراسة الالعراقي كتاب  تأمینضمن مشروع مكتبة ال

  ).2014(ووثيقة الحريق العربية الموحدة: دراسة مقارنة 

  

  یقیم في بغداد ویمكن االتصال به على العنوان اإللكتروني التالي:

munemalkhafaji@yahoo.com 
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  اإلهداء

  

سارة تأمین خبشكل عام وب تأمینزمیالت وزمالء المهنة المهتمین بال إلىأهدي هذا الجهد المتواضع 
  .بشكل خاصاألرباح 

  

  منعم الخفاجي

  

  بغداد

  2014أیلول 
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  تصدیر

  

  

من  اً المهمة إذ هو یضاهي في أهمیته كثیر  تأمینخسارة األرباح من أنواع ال تأمینیعتبر 
المكائن  الحریق وعطب تأمینعلى األضرار والخسائر المادیة ك التي تنصبُّ  تأمینأنواع ال

 لىإوغیرها، فاألضرار المادیة بسبب تحقق أخطار مؤمن منها تؤدي في أغلب االحیان 
صاریف لممعظم استمرار تكبد المشروع لوذلك المنها خسارة في الربح و خسائر تبعیة 

بنفس و  لتوقف أو االضطراب في العملیة اإلنتاجیة أو في تقدیم الخدماتبالرغم من االثابتة 
سائر وأیة هذه الخ . التي كانت قائمة عندما كان المشروع في حالة اشتغال تقریباً  الوتیرة

المستوى الذي كان علیه قبل الحادث یمكن  إلىمصاریف إضافیة تتطلبها إعادة اإلنتاج 
  .تأمینبموجب هذا النوع من ال هاتأمین

  

 نبغي،یخسارة األرباح لم یأخذ مداه في التسویق كما  تأمینوبالرغم من هذه األهمیة إال ان 
عناصر  إلىان عملیتي االكتتاب وتسویة التعویضات ال تستندان  إلىومرد ذلك یرجع 

ان  بل ،العینیة لألموالعلى الخسائر المادیة  تأمینمادیة ملموسة كما هو الحال في ال
اإلنتاجیة  قاماألر  إلىرباح یستندان خسارة األ تأمین والتعویض في تأمینبلغي الاحتساب م

 وتؤثر بهما عناصر أخرى. والسبب الرئیسي في، التي حققها المشروع قبل وبعد الحادث
لدى العدید من ممارسي المعلومات الالزمة فقر  أوهو غیاب  تأمینشحة تسویق هذا ال

إضافة إلى استهانة العدید من أصحاب المصانع  ،عربیةالتأمین في العراق والبالد ال
  والمنشآت التجاریة والخدمیة بأهمیة توفیر مصدر للتعویض عن خسارة األرباح.

  
ویبدو لنا أن القیمة االقتصادیة لهذا الغطاء لیس معروفًا لدى جمیع أصحاب األعمال، أو 

قیقي عنه.  وقد یكمن السبب الحأن كلفة التأمین (القسط) عالیة جدًا ولذلك یغضون النظر 
في غیاب التنظیم الحدیث وٕادارة الخطر لدى الشركات الصناعیة في طلب هذا التأمین 
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.  لنتذكر هنا أن اآلالف من الشركات العربیة ال تعدو أن تكون ، العامة والخاصةوالتجاریة
دیها ل ، وهامش الربحغیر شركات صغیرة ال یتجاوز عدد العاملین فیها بضعة أشخاص

العمل بسبب  توقفعلى ضعیف ال یدفع باتجاه التأمین على الخسارة المالیة التي تترتب 
ا في عمله شركةلكنه ال محیص عن اللجوء إلى هذا الغطاء لضمان استمرار ال .حادث

الصناعي أو التجاري أو الخدمي بدًال من اللجوء إلى المصارف للحصول على قرض 
شغیل عندما ال تكون القروض میسرة، نعني بهذا أن المصارف تلتصلیح األضرار وٕاعادة ال

  ال تنظر بارتیاح للشركة التي تعرضت إلى خسائر في أعمالها.
  
یقترن ضعف الطلب الفّعال على تأمین خسارة األرباح بضعف المهارات االكتتابیة و 

ا تفتقر ما أنهكمعظم شركات التأمین العربیة، الضروریة إلدارة هذا النوع من التأمین لدى 
تكتفي ، و لحسابها الخاص إعادة التأمین االتفاقي مما یحول دون مخاطرتها لالكتتاب إلى

  .بإعادة التأمین االختیاري
  

یقتصر هذا الكتاب الموجز على تقدیم الخطوط العامة لهذا النوع من التأمین والمفاهیم 
دخل أولي ب، بهذه الصفة، ماألساسیة التي یقوم علیه وبعض التطبیقات العملیة.  والكتا

جید لمن یرغب في التعرف على موضوعه، ویبتعد عن عرض التعقیدات بما فیها 
الغطاء لیشمل توقف العمل الناتج عن حریق أو  التوسیعات الممكنة لغطاء التأمین كتوسیع

 ائقثو حادث آخر في مواقع مجهزي المؤمن له أو مستهلكیه.  كما ال یتعرض إال بشكل عابر 
وهو ما  ،في بدء تشغیل المشروع رخسارة األرباح المتوقعة والناتجة عن التأخیأمین ت

  .وثیقة تأمین األرباح المتوقعةاسمیه ب
  

 معززاً  ،لشرح المكونات تعلیمیاً و مبسطاً  ع أسلوباً و اعتمدت في كتابتي لهذا الموضلقد 
، نلتسویق هذا التأمی دلیالً أن یكون  مالً آ ،ضروریاً باألمثلة الرقمیة متى ما كان ذلك 

والمعلومات االكتتابیة  مصطلحاتستیعاب الال الباحثقارئ لیًا للأو وكذلك مدخًال 
  .الضروریة
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أن مكتبة التأمین العربي ال تضم كتابًا مرجعیًا عن تأمین خسارة األرباح.  هناك  أزعم
ي الغوص ف العدید من المقاالت والدراسات، إال أنها ال تتجاوز تقدیم األساسیات دون

هذا الكتاب هو مدخل أولي للموضوع یمكن و   .نظريالتفاصیل وتقتصر على العرض ال
البناء علیه، وهو لیس بدیًال عن المصنفات األساسیة المتوفرة باللغة اإلنجلیزیة التي ذكرُت 

أتمنى أن أرى واحدًا من هذه الكتب مترجمًا   بعضًا منها في المراجع في آخر الكتاب.
  غة العربیة.إلى الل

  

معلومة  إضافة أيیقوم ب أوأیة فقرة یناقش أو اً زمیل یبدي رأی أوزمیلة  كلسأكون ممتنا ل
  موضوع الكتاب.ءغناإل

  

  المؤلف
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  مقدمــــــة

  

  

، من خطر یزاولهأو خدمي صناعي  أوأي نشاط تجاري  تأمینالمؤمن له الذي یقوم ب
ئره قد عوضته عن خسا تأمینشركة الأي خطر آخر، یجد نفسـه بعد أن تكون  أوالحریق 

ثیقة أي و  أوأي خطر أخر مؤمن منه بموجب وثیقة حریق  أوالمادیة الناتجة بسبب حریق 
لمادیة بأنه ال یزال یعاني من خسائر تبعیة ناتجة عن توقف النشاط اأخرى تغطي األضرار 

إعادة  أولتصلیح ترة اكلیًا حیث یستمر في تكبد هذه الخسائر أثناء ف أوجزئیًا  یزاولهالذي 
 الصناعیة ولغایة استئناف العمل بكامل طاقته االعتیادیة التي أوتشیید المؤسسة التجاریة 

  .غیر مصاریف االنتاج االعتیادیة مصاریف إضافیةتكبد كان علیها قبل الحادث دون 
  

 لتجاري إذا توقف النشاط بصورةاتالشي العائد  إلى شك،بال  ،سیؤدي التوقفإن هذا 
ح خسارة في الربح اإلجمالي (الرب إلىمما یؤدي  اضطرابه إن كان التوقف جزئیاً  أوكاملة، 

راب العمل) اضط أوالتي یستمر تكبدها بالرغم من توقف  الثابتة،الصافي + المصاریف 
  اضطراب العمل. أوجزء منه والذي كان سیتحقق في حالة عدم التوقف  أو
  

ال  ،ثلحاداجزء من الخسائر التبعیة التي تنتج عن التي هي  ،الخسائرهذا النوع من 
ي أخرى تغط تأمینأي وثیقة  أوعطب المكائن  أومن الحریق  تأمینتغطیها وثیقة ال

مستقلة  ها بوثیقةتأمینإال أن هذه الخسائر یمكن أن یتم  المؤمنة،األضرار المادیة لألموال 
 أمینتة العملیة على هذا النوع من الخسارة األرباح.  ویطلق من الناحی تأمینتدعى بوثیقة 

  :نذكر منها على سبیل المثالتسمیات أخرى 
  
 Consequential Loss Insurance  الخسائر التبعیة تأمین  1

 Business Interruption  العمل توقف تأمین  2

 Profit Insurance  األرباح تأمین  3
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 Loss of Profit Insurance  خسارة األرباح تأمین  4

 Advanced Loss of Profitt  1أمین خسارة األرباح المتقدمةت  5

 

   

                                                 
وه���و ت���أمين يغط���ي ف���وات ال���ربح المتوق���ع ف���ي المس���تقبل، م���ن مش���روع قي���د اإلنش���اء، بع���د إكم���ال وتس���ليم المش���روع إل���ى 1

  عمل.رب ال
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  من خسارة األرباح تأميننشوء وتطور ال
  

  نشؤه: –أ 

  
ة لألموال المادی ضرارمن الحریق واألخطار األخرى تغطي األ تأمینن وثائق الفإكما أسلفنا 

 إلىلمادیة سائر االخ إلىؤدي باإلضافة لكن الحوادث المسببة لهذه األضرار ت المؤمنة فقط
عینة مخسارة الربح وتكبد مصاریف  أوومن هذه الخسائر فوات الكسب  . خسائر تبعیة
بعائد أقل مما یتحقق في األحوال االعتیادیة.  ومن هذا المنطلق نشأت  أودون عائد 

د من هذه الحاجة بابتكار نوع جدی تأمینمثل هذه الخسائر فلّبت شركات ال تأمینالحاجة ل
  من خسارة األرباح. تأمینأال وهو ال نتأمیال
  
وأدخل فیما بعد  2في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر، تأمینل ما عرف هذا الأو 

في  مینتأمن قبل معظم شركات ال یزاولسویسرا ثم انكلترا وألمانیا وأصبح  إلىمالكه.
سبب وجود ب العالم، وكثر الطلب علیه تدریجیا وباألخص في البلدان المتطورة صناعیاً 

 أمینتالمقرونة بالوعي بضرورته.  ولألسف فإن الطلب على هذا النوع من الو الحاجة له 
  ا:أسباب عدیدة أهمه إلىوذلك یرجع  في الدول العربیة وسائر الدول النامیة قلیل جداً 

  
 .تأمینالوعي التعریفي بهذا النوع من ال ضعف-1

  .تأمینالنوع من ال ذات المعرفة بهذا یةتأمینالالكوادر  قلة-2

                                                 
) Chomageظه����ر غط����اء ت����أميني باس����م ( 1860يرج����ع ت����اريخ مفه����وم خس����ارة األرب����اح إل����ى فرنس����ا فف����ي الع����ام  2

 ٪10ع����ن العم����ل واإلنت����اج.  وك����ان ه����ذا الغط����اء ي����وفر غط����اء إض����افي بواق����ع القس����ري ويعن����ي الجم����ود أو التوق����ف 
تل����ك البض����ائع.  وظه����ر ه����ذا للبض����ائع المخزون����ة لتغطي����ة نس����بة م����ن خس����ارة األرب����اح الت����ي كان����ت س����تتحقق م����ن بي����ع 

  أنظر:  .1868النوع من التأمين ألول مرة فب بريطانيا حوالي 

G. J. R. Hickmott, Principles and Practice of Interruption Insurance (London: 
Witherby & Co Ltd, 1982), p. 8-9. 
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المناسبین واحتساب التعویض لها خصوصیة  تأمینوسعر ال تأمینتحدید مبلغ ال إن-3

نشآت عدیدة م التي تفتقر إلیها تعتمد على األرقام اإلنتاجیة الحسابیة السابقة للمنشأة

  في وطننا العربي.
  

  .تأمینعرقلة تسویق هذا النوع من ال إلىهذه األسباب مجتمعة تؤدي 
 

  تطوره –ب 

  
 ي مّرت بمرحلتین.تأمینهذا النشاط ال مزاولة

  
  طریقة النسبة لى:و األ 
  

اب ، اعتمدت طریقة احتسوئهاألرباح في بدایة نش تأمینلى لوثائق و وهي أن النماذج األ
غم حالة التوقف.  ور  إلىالتعویض بنسبة معینة من الخسائر المادیة للحادث الذي أدى 

البیع  زاولتبساطة إال أنها تالئم بعض المحالت التجاریة التي أن هذه الطریقة تتصف بال
حد  لىإبالمفرد (القطاعي) وبعض المهن كالحالقة ومحالت الخزن التي تحقق عائدًا ثابتًا 

ة والتي خدمی أوتجاریة  أوما، إال أنها غیر مالئمة إطالقا للمشاریع الكبیرة صناعیة كانت 
حد أفي  یطاً بس نتاج وكمیته وتسویقه، إذ أن حریقاً تتصف بالتعقید من حیث طریقة اإل

النشاط  ومزاولةأتوقف اإلنتاج  إلىأقسام هذه المشاریع تكون خسائره المادیة قلیلة قد یؤدي 
اریف ال خسارة كبیرة في األرباح بتكبد مص إلىولفترة غیر قصیرة وبالتالي سیؤدي  كلیاً 

ادث الحریق.  وبالمقابل فإن حریقًا قد تتناسب مع كمیة الضرر المادي الذي نشأ عن ح
رة خسائر مادیة كبی إلىلیة یؤدي و حتى في مخازن المواد األ أویحدث في مخازن اإلنتاج 

سیكون ف توقفَ  نْ إ و  الحریق،العمل ربما ال یتأثران بسبب هذا  أومزاولةإال أن اإلنتاج  جداً 
خسائر  ك فإنذلول . لطبیعیةالمشروع معدالت إنتاجه ا یعاودتوقفًا بسیطًا وسرعان ما 

  .األرباح في مثل هذه الحالة ستكون بسیطة وال تتناسب مع كمیة الخسائر المادیة
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  طریقة رقم المبیعات لثانیة:ا

  
ضطراب العمل ا أوإن الخسائر التي تنصبُّ على األرباح والمصاریف الثابتة بسبب توقف 

 بسهولة ودقة، كما هو الحال هي خسائر مالیة غیر ملموسة وبالتالي یصعب احتسابها
بالنسبة للخسائر المادیة التي تعتبر خسائر ملموسة واضحة ویكون من الممكن احتسابها 
بدقة أكبر وبطریقة أبسط.  فتلف األموال، بسبب حریق، یمكن احتساب مبلغ التعویض 

القا طعنه بجرد كمیة االموال المتضررة واحتساب كلفها وقت الحادث وفي مكان وقوعه. وان
خسائر األرباح بمقدار المصاریف التي تكبدها جراء  تأمینمن مبدأ تعویض المؤمن له في 

توجب إعداد  نقصان)، أوالحادث وما فاته من ربح لو لم یقع هذا الحادث (دون زیادة 
وطریقة  أمینتخسارة األرباح بشكل دقیق باعتماد أسس واقعیة في تحدید مبلغ ال تأمینوثیقة 

 أمینتتعویض.  ونتیجة لهذه الحقیقة فإن احتساب مبلغ التعویض بموجب وثیقة احتساب ال
م صیغة االعتماد على رق إلىاألرباح قد تطور وأصبح یستند بدًال من طریقة النسبة 

).  هذه الصیغة تعتبر متطورة ألنها تحقق عدالة ودقة أكبر من Turnoverالمبیعات (
  .واحتساب مبلغ التعویض تأمین، وقسط المینتأالطریقة السابقة في تحدید مبلغ ال

  
، من قبل الشركات العاملة 1939إن الوثیقة النموذجیة لخسارة األرباح التي اعتمدت سنة 

) آنذاك، Tariff Insurance Companiesفي السوق البریطانیة الملتزمة بالتعریفة (
 ن في سوقتبیمكتالقبل  من وأیضاً  بالتعریفة،وفیما بعد من قبل الشركات التي ال تلتزم 

 وتسویة تأمینتعتمد رقم المبیعات أساسًا إلجراء هذا ال ،)في لندنLloyd’s( لویدز
  لدراستنا هذه. وسنعتبر هذا النموذج مرتكزاً   تعویضاته.
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  خسارة األرباح بوثيقة الخسائر المادية تأمينعالقة وثيقة 

  
  

ائر التي تغطي الخس تأمینوثیقة الخسارة األرباح عالقة وطیدة ومهمة ب تأمینلوثیقة 
  المادیة تتمثل فیما یأتي:

  
 خسارة األرباح یجب ان تكون نفسها مشمولة بوثیقة تأمینالتي تغطیها وثیقة  األخطار-1

  الخسائر المادیة. تأمین
  
) التي وثیقة (الحریق مثالً  تأمینسعر  إلىوثیقة خسارة األرباح یستند  تأمینسعر  إن-2

المادیة لمحتویات المبنى، ویتأثر به. وسنرى هذه العالقة في معرض تغطي األضرار 
  .تأمینسعر ال إلىتعرضنا 

  
 أون الحریق (م تأمینخسارة األرباح التعویض ما لم تدفع وثیقة ال تأمینتدفع وثیقة  ال-3

أخرى تغطي األضرار المادیة التي ینتج عن تضررها خسارة في الربح  تأمینأي وثیقة 
تقبل المسؤولیة عن الخسائر المادیة الناشئة بسبب الحریق  أو) المكائن مثالً  كوثیقة عطب

  اضطرابه. أوتوقف اإلنتاج  إلىأي خطر أخر مؤمن منه أدى  أو
 

من ( تأمینوهذا یعني عدم جواز إصدار وثیقة خسارة األرباح ما لم تكن هناك وثیقة 
خ) تغطي األضرار المادیة عطب المكائن حسب الحالة .. ال تأمینوثیقة  أوالحریق 

ساریة المفعول ویشترط أن تكون كذلك عند وقوع الحادث.   المعنى،لمحتویات المبنى 
وهذه الحقیقة یجب النص علیها ضمن شروط وثیقة خسارة األرباح بموجب شرط یدعى 

  )، نصه اآلتي:Material Damage Provisoبشرط الضرر المادي (
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ساري المفعول یغطي مصلحة المؤمن  تأمین"یشترط وقت حصول الضرر وجود 
 تمَّ  وأن یكون تعویضها قد دفع أله في األموال الموجودة في البناء من األضرار و 

  ".تأمیناالعتراف بالمسؤولیة بموجب نفس ال
  

یجوز  ،الخسائر المادیة تأمینكوثیقة ل ،على أنه وكما هو الحال بالنسبة لوثیقة الحریق
  ة األرباح الناشئة عن الحریق لتشمل أخطار أخرى منها:توسیع غطاء وثیقة خسار 

  
  Explosion  االنفجار  1

  Earthquake  زلزالال  2

 SRCC  الشغب واإلضرابات واالضطرابات األهلیة  3

 Malicious Damage  الضرر المتعمد  4

 Fermentation, Heating or  االشتعال الذاتي أوالتخمر، الحرارة   5
Spontaneous Combustion 

 Storm, Tempest &Flood  الزوابع والعواصف والفیضان  6

 Bursting or Overflowing of  طفح األنابیب والخزانات واألجهزة المائیة أوانفجار   7
Water Tanks &Pipes 

 Collapse of Boilers  انهیار المراجل وأنابیب االقتصاد في الطاقة  8
&Economizers 

یدعى باألخطار اإلضافیة ما  أواألخطار الخاصة   9
  المتعارف علیها.

Special or Additional Perils 

  .الحریق تأمینبشرط أن تكون هذه األخطار مؤمن منها بموجب وثیقة 
  

 Loss of)من خسارة األرباح بسبب العطب المیكانیكي تأمینوكذلك یجوز أن یتم ال

Profit following Machinery Breakdown)  أخرى متعارف أیة أخطار  أو
ن أي من هذه األخطار المضافة أبشرط  علیها مما تسببه من أضرار مادیة تأمینعلى ال

  .تأمینتغطي األضرار المادیة لألموال المعنیة بال تأمینمؤمن منها بموجب وثیقة 
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  المصطلحات والمفاهيم

  
  

  .حخسارة األربا تأمینفي  المتداولةفیما یلي شرح لبعض المصطلحات والمفاهیم 
  
 )Indemnity Period (فترة التعویض .1

  
تضطرب  وأهي الفترة التي یتم خاللها احتساب مبلغ تعویض خسارة األرباح حیث تتوقف 

 ىإلمما یؤدي  ،أقلبمردود  أومصاریف دون مردود  مع تكبدخاللها العملیة اإلنتاجیة 
لحادث المؤمن ع اانخفاض في كمیة األرباح التي كانت ستتحقق لو لم یق أوخسائر حقیقیة 
  وتتصف فترة التعویض هذه بما یأتي:اضطرابه.أو توقف العمل  إلىمنه الذي ادى 

  
 )Maximum Indemnity Period( التعویض القصوى فترة-أ

  
ن تكون أهي الفترة الزمنیة التي یحددها المؤمن له كحد اقصى لفترة التعویض.  ویمكن 

میم ثر من ذلك حسبما یراه المؤمن له كفترة كافیة لتر أك أوكحد أدنى  واحداً  هذه الفترة شهـراً 
إعادة تشیید المشروع في حالة الخسارة الكلیة.  وقد تصل الفترة القصوى هذه  أواألضرار 

ن إعادة تلك التي ال یمك أوتقتضیه المشاریع الصناعیة الكبیرة  ما لعدة سنوات حسبما
خبرة تیب استیراد هذه المواد واستقدام الخبرة من داخل البلد حیث أن تر  أوتصلیحها بمواد 

عویض، .  لذلك یجوز أن تمتد فترة التإضافیاً  الضروریة أمور هي األخرى قد تستغرق وقتاً 
نتین أكثر من س ىإنتاجها، إلوباألخص في أنواع الصناعات التي یدخل عامل الوقت في 

  ست سنوات. أوخمس  إلىوقد تصل 
  
  
  )ent of Indemnity Period) Commencemفترة التعویض ءبد-ب
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 من تاریخ الحادث مباشرة، حتى في بعض تبدأ فترة التعویض في كل األحوال اعتباراً 

الحاالت التي قد ال یتأثر فیها رقم المبیعات بعد الحادث مباشرة بسبب وجود خزین 
 احتیاطي یمكن منه تجهیز المبیعات بتغطیة النقص في اإلنتاج الذي یحدث بعد الحادث

تأثر رقم  ءفترة التعویض هذه عند بد ءال یجوز للمؤمن له أن یطلب اعتبار بد مباشرة،
نه عند من تاریخ الحادث. على أ المبیعات إنما تبدأ فترة التعویض في كل األحوال اعتباراً 

تسویة التعویض یؤخذ بنظر االعتبار مقدار تغطیة النقص في رقم المبیعات الذي تم من 
الحتیاطي إذا استمر االنخفاض في رقم المبیعات بعد انتهاء فترة التعویض خزین البضائع ا

وٕاال فیهمل  شهرا،) 12( الفترة عنشترط أن ال تقل هذه ت الوثیقة التيالقصوى المثبتة في 
  هذا األمر.

  
فیمكن تعدیل تعریف فترة التعویض  Silent Risks)أما في حالة األخطار الصامتة (

  اإلنتاج لو لم یتحقق الحادث. أوالعمل  منه خ الذي كان سیبدأبحیث تبدأ من التاری
  

    (End of Indemnity Period)انتهاء فترة التعویض –ج 

  
الممكن  الحد الذي یكون من إلىلیس بالضرورة أن تنتهي فترة التعویض بعد إعادة العمل 

یم نتائج ر لغایة تقو الحد الطبیعي الذي كان علیه قبل الحادث أنما یستم إلىإعادة اإلنتاج 
الحد الذي كان علیه قبل الحادث على أن ال تتعدى فترة التعویض القصوى.   إلىالعمل 

الته التي ح إلىعاد رقم المبیعات وهذا یعني عدم توقف احتساب مبلغ التعویض عندما یُ 
ولكن مع استمرار تكبد المؤمن له لمصاریف إضافیة من اجل  . كان علیها قبل الحادث

 لىإاألمر الذي من شأنه أن یؤدي  عتیادي،حافظة على رقم المبیعات في مستواه االالم
رها قبل وقوع الضرر والتي بدو مما كانت علیها زیادة في مستوى المصاریف االعتیادیة 

ار هذه مع استمر یستمر احتساب مبلغ التعویض  فإنتخفیض كمیة الربح،  إلىتؤدي 
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لیه قبل ما كان ع إلىإعادة رقم المبیعات  أویض القصوى الحالة ولغایة انتهاء فترة التعو 
  .الحادث بدون مصاریف إضافیة أیهما یحدث قبالً 

  
  )Continuation of Indemnity Period(ض فترة التعوی استمراریة-د
  

ال یجوز تجزئة فترة التعویض بل یتم احتساب مبلغ التعویض خالل هذه الفترة دون توقف 
  تأجیل. أو
  

 فترة التعویض من قبل المؤمن له إنما تبدأ من تاریخ ءتقدم عدم جواز انتقاء بد یتضح مما
عند  وأالحادث، وتستمر بشكل متواصل وال تتجزأ، وتنتهي بانتهاء فترة التعویض القصوى 

  .دون تكبد مصاریف إضافیة الحادث،الحد الذي كانت علیه قبل  إلىإعادة نتائج العمل 
  
 ) Insurance) Period ofتأمینفترة ال .2

  
المفعول.   من خسارة األرباح ساري تأمینهي الفترة التي یكون خاللها عقد ال تأمینإن فترة ال

ألضرار التي تغطي ا تأمینالتي تطبق على وثائق ال تأمینوتطبق علیها أحكام فترة ال
عطب المكائن) إذ إن عقود خسارة األرباح هي  أومن الحریق  تأمینالمادیة (كوثیقة ال

عقود سنویة في الغالب وتجدد مدتها بشكل اعتیادي.  ولیس هناك عالقة لفترة التعویض 
ملیات اضطراب في نتائج الع أو، فإذا بدأت فترة التعویض بعد حادث توقف تأمینبمدة ال

مه، من عد تأمینبسبب حادث مغطى فإنها ستستمر بغض النظر عما إذا انتهت مدة ال
عد الحادث) مع استمرار فترة التعویض بانخفاض جزئي في وٕان استحق تجدید الوثیقة (ب

فإن تجدیدها یتم بشكل اعتیادي وفي موعده (مع األخذ بنظر االعتبار  المبیعات،رقم 
لم  وأتداعیات هذا الحادث).  وتستمر فترة التعویض لحین انتهائها االعتیادي سواء تم 

  التعویض.یتم تجدید الوثیقة وال عالقة لهذا التجدید بتسویة 
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 )Turnover (المبیعات رقم-3

  
له عن  التي ستستلم من قبل المؤمن أورقم المبیعات بأنه مجموع المبالغ المستلمة  فُ عرّ یُ 

 أوي، ـــــخدمات تمت في نطاق النشاط المباشر للمشروع الصناع أوبضائع بیعت وسلمت 
اصر رقم المبیعات من العن بالعائد التجاري).  ویتألف الخدمي (ویدعى أیضاً  أوالتجاري 
  التالیة:

  
 )Charges)  Variableالمصاریف المتغیرة  -أ

  
حد  لىإوهي تلك المصاریف التي تتأثر بكمیة اإلنتاج تزداد بازدیاده وتنخفض بانخفاضه 

 .  أي أنها تتناسب طردیا مع كمیة اإلنتاجالتوقف النهائي في حالة توقف اإلنتاج كلیاً 
ألحیان.  ومن أمثلة هذه المصاریف كل ما یدخل في عملیة وبنفس النسبة في أغلب ا

المصاریف  هالخ، وهذلیة والوقود والتغلیف وأجور النقل ..و اإلنتاج بصورة مباشرة كالمواد األ
اضطراب  وأاألرباح ألنها ال تتأثر في حالة توقف  تأمینبموجب وثیقة  تأمینغیر قابلة لل

  اإلنتاج.
  

  )nding ChargesSta( الثابتـة لمصاریفا-ب 
  

عناصر التي تعتبر من   (Overhead Charges)وتتمثل في المصاریف غیر المباشرة
بدها بشكل اضطرابه، بل یستمر المشروع في تك أواإلنتاجیة والتي ال تتأثر بتوقفه  العملیة
في  قلیالً  أقلربما  أوبنفس نسبة االنخفاض في كمیة اإلنتاج وحسب الحالة  أوكامل 

  یان.  ومن هذه المصاریف على سبیل المثال ما یأتي:بعض األح
  

 Salaries & Remunerations  الرواتب ومكافآت المدراء  1ب

 Wages  ور العمالأج    2ب
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 Interest on Loans  الفوائد التي تترتب على القروض  3ب

 Insurance Premium  تأمینأقساط ال  4ب

 Rent  اإلیجار  5ب

  
  )ross ProfitG( اإلجمالي الربح-ج
  

رقم المبیعات  ویستخرج من ،وهو الربح الذي یحققه المشروع قبل استبعاد المصاریف الثابتة
إلیه بضاعة آخر المدة (المصنعة منها والنصف مصنعة) مطروحا منه المشتریات  مضافاً 

ل المدة (المصنعة منها والنصف مصنعة) والناتج یمثل أو (المصاریف المتغیرة) وبضاعة 
  ح اإلجمالي.الرب
  
  )Net Profit( الصافي الربح-د
  

وهو الربح الذي تحققه المؤسسة والذي ینتج بعد طرح المصاریف المتغیرة والثابتة (عدا 
  الضرائب) من رقم المبیعات.

  
 )Rate Of Gross Profit( الربح اإلجمالي معدل-هـ

  
  یة السابقة.الل السنة المالرقم المبیعات المتحققین خ إلىف بأنه نسبة الربح اإلجمالي عرّ یُ 
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  خسارة األرباح تأمينفي  تأمينمحل ال

  
  

)، بشكل عام، Subject-Matter( تأمینن محل الأعلى  تأمینیتفق الكثیر من رجال ال
 ویتضرر بتحقق الخطر المؤمن منه تأمینعلیه ال الشيء الذي ینصبُّ  أوهو ذلك المال 

وبقیة  ،ریقالح تأمینز المالي للمؤمن له.  ففي وتنتج عنه خسارة مادیة یتأثر بها المرك
لحریق ا تأمینیكون المال المؤمن علیه كمحتویات المحل في  ،على االموال تأمینأنواع ال

لفهما حیث یتأثر المركز المالي للمؤمن له بت تأمینالسیارات هما محل ال تأمینوالسیارة في 
مبیعات الاألرباح فإن رقم  تأمینفي تضررهما بسبب تحقق الحادث المؤمن منه.  أما  أو

(Turnover) وأ یتالشى هذا الرقم في حالة توقف العمل كلیاً إذ هو الذي یتأثر بالحادث 
ي فوات ف أوینخفض في حالة اضطراب العمل.  لكن هذا االنخفاض ال یحقق خسارة 

 Variable)ن المصاریف المتغیرةأالكسب في كافة عناصر رقم المبیعات حیث 

Charges)  هي األخرى ستنخفض بنفس نسبة انخفاض رقم المبیعات وبالتالي ال تتحقق
 Standing)ه.  أما المصاریــــف الثابتـةتأمینخسائر في هـــذا العنصر فال داعي ل

Charges) غلب األحیان بنفس الكمیة التي كانت علیها قبل توقف أ في  تكبدها فیستمر
تالشیه  وأتخفیض كمیة الربح الصافي  إلىتؤدي حتماً اضطرابه.  وهذه النتیجة س أوالعمل 

  حتى ترتب خسائر وحسب جسامة االنخفاض في رقم المبیعات. أو
  

ن العنصر الذي تتحقق فیه الخسائر هـــــــو الربح اإلجمالي (المصاریف الثابتة + إلذلك ف
هو الربح  باحخسارة األر  تأمینفي  تأمینكن القول بأن محل الوعلیه یمالربح الصافي).  

 هو رقم المبیعات مطروحاً  تأمینمحل ال فإن.  وبتعبیر أخر، (Gross Profit)اإلجمالي 
. هذا أمینتمنه المصاریف المتغیرة والمتبقي هو الربح اإلجمالي وهو الذي ینصب علیه ال

  ینصب على فقرتین هما: تأمینفي هذا النوع من ال تأمینوأن مبلغ ال
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  )Gross Profit( ياإلجمالالربح -ال أو 
  
تنصب على  التي تأمینعلى هذه الفقرة، وكما هو علیه الحال في وثائق ال تأمینن مبلغ الإ

 مؤمنة،الن یكون كافیًا لتغطیة قیمة األموال أالخسائر المادیة (من الحریق مثال)، یجب 
لذي سیتحقق ا لتغطیة هذا الربح ن یكون كافیاً ألفقرة الربح اإلجمالي فیجب  تأمینأما مبلغ ال

فإن تم تحدیده بأقل من ذلك فسیطبق شرط المعدل الذي تخضع له  ،تأمینالخالل فترة 
خسارة األرباح ویتحمل المؤمن له حصة نسبیة من الخسارة في حالة تحققها.  تأمینوثیقة 

 تأمینال ةهذا بأكثر من الربح اإلجمالي المتحقق خالل فتر  تأمینوبالمقابل إذا قدر مبلغ ال
 ن هذا القسط المرجعأالمؤمن له، مع مالحظة  إلىعن هذه الزیادة یعاد  اً مرجع اً ن قسطفإ

فإن جة النتیوب.  الوثیقةالمستوفى بموجب  تأمین) من قسط ال%50ن ال یزید على (أیجب 
) %100حد (ل تأمینإن كانت الزیادة في مبلغ ال تأمینالمؤمن له ال یتحمل زیادة في قسط ال

 .  وسنرى ذلك عند تعرضنا لشرطتأمیناإلجمالي المتحقق خالل فترة المن مبلغ الربح 
 التسویة.

  
  على الربح اإلجمالي تأمینطریقة احتساب مبلغ ال

  
ل آخر في ضوء الربح اإلجمالي المتحقق خال لهذه الفقرة یحتسب تقدیریاً  تأمینإن مبلغ ال

سبة ر اتجاه تطور المشروع ونمع األخذ بنظر االعتبا الختامیة،سنة مالیة أعدت حساباتها 
انت تزید ك المقبلة مع تطبیق فترة التعویض القصوى إنْ  تأمیننموه المتوقعة خالل فترة ال

  .عشر شهراً  على اثني
  

  تأمینتأثیر فترة التعویض في احتساب مبلغ ال

  
مبلغ  لها تأثیر كبیر في احتساب له،ن فترة التعویض القصوى التي یختارها المؤمن إ
  لى الربح اإلجمالي:ع تأمین. وفیما یلي كیفیة تأثیر هذه الفترة على احتساب مبلغ الینتأمال
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یحتسب بمقدار  تأمینن مبلغ الإأقل ف أو) شهراً 12كانت فترة التعویض القصوى ( إذا-أ
  یة كامال.تأمینالربح اإلجمالي السنوي المتوقع تحققه خالل السنة ال

  
یحتسب  أمینتن مبلغ الإف تزید على اثنى عشر شهراً كانت فترة التعویض القصوى  إذا-ب 

ي بمقدار نسبة الزیادة ف تأمینبعد مضاعفة الربح اإلجمالي السنوي المقدر خالل مدة ال
یحتسب  تأمینن مبلغ الإف شهراً  24 أوشهراً  18كانت  نْ إمدة التعویض القصوى.  ف

  لتوالي.ا) على %100 أو %50بمضاعفة الربح اإلجمالي السنوي بواقع (
 

ن األرقام التالیة ألمنشأة ما على فرض  تأمینفبما یلي مثال توضیحي لكیفیة تحدید مبلغ ال
قد استخرجت من حسابات آخر سنة مالیة لهذه المنشأة مع توقع نسبة نمو في العملیة 

  .%10تقدر بـ  تأمیناإلنتاجیة خالل مدة ال
  

  1,000,000     رقم المبیعات

  700,000    المصاریف المتغیرة

  200,000  المصاریف الثابتة  الربح اإلجمالي

  100,000  الربح الصافي

 1,000,000 1,000,000  المجموع

  

  1,000,000 + %10 = 1,100,000  رقم المبیعات السنوي المتوقع=

  تأمینفأقل فإن مبلغ ال شهراً  12إذا كانت مدة التعویض 
  سنوي المتوقعرقم المبیعات ال X= معدل الربح اإلجمالي 

  
  30           ) الربح اإلجمالي 300000(                                     

)%30ـــــــــ أي (=                                                معدل الربح اإلجمالي =   
  100             المبيعات رقم  )1000000(                            
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  1100000X 30       33000000 =          تأمينلامبلغ 
             330000ـــــــــــــــــــــ   =         =ـــــــــــــــــــــــــــــ                            
                                   100                      100                                                                                                        

  
  .تأمینمن رقم المبیعات السنوي المتوقع هو مبلغ ال %30أي أن 

  
  (نسبة النمو) %10= الربح اإلجمالي + تأمینان مبلغ ال بطریقة أخرى أكثر وضوحاً  أو
)00000 3  +10% = (330000  
  

فیحتسب  ) شهراً 18ولنفترض ( ) شهراً 12التعویض القصوى أكثر من( أما إذا كانت مدة
  كاآلتي: تأمینمبلغ ال

  
ویض مدة التع× (رقم المبیعات السنوي+ نسبة النمو المتوقعة) × معدل الربح اإلجمالي 

  شهر. 12على مقسومًا القصوى 

  

30 X )1000000+100000 × (18  = تأمینمبلغ ال 495000شهر  

             100 X 12  

  كاآلتي: تأمینأما إذا كانت فترة التعویض القصوى سنتان فیحتسب مبلغ ال

  

  

30 ) ×10000000 +000 100 (X 24  

  تأمینمبلغ ال 660000=                                                 

              100 X 12  

  
  )Wages Dual Basis Insurance(ر األجو  تأمینالطریقة المزدوجة ل
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 على كامل الربح اإلجمالي حیث یشمل كل تأمینكیف یتم احتساب مبلغ ال أصبح واضحاً 

) ولكامل فترة التعویض القصوى %100المصاریف الثابتة بضمنها أجور العمال كاملة (
  اسوة ببقیة فقرات المصاریف الثابتة.

  
 لممكن والضروري عندأجور العمل هذه بطریقة اخرى، حیث یكون من ا تأمینرید أأما إذا 

ن یتم االستغناء عن عدد من العمال وباألخص أتوقف العمل لفترة طویلة  أواضطراب 
اریف وبدون مص إلیهمعادة توظیفهم بسهولة عند الحاجة إ غیر المهرة منهم والذین یمكن 

 أجور العمال بفقرة مستقلة عن فقرة الربح تأمینن یتم أفي هذه الحالة یمكن  . ضافیةإ
 أمینتاألجور حیث یحدد مبلغ ال تأمینوتؤمن بما یعرف بالطریقة المزدوجة ل ،جمالياإل

 ثنيان كانت فترة التعویض القصوى إلهذه الفقرة بمقدار كامل األجور ألثني عشر شهراً 
ن كانت فترة التعویض تزید على (اثني عشر إقل وتضاف نسبة الزیادة أأو عشر شهراً 

نص في یُ و  . للربح اإلجمالي تأمینعند احتساب مبلغ ال شهرا)، كما تم تفصیله سابقاً 
 لىو أسابیع للفترة األ 6لمدة  %100األجور بواقع  تأمینن أ ،على سبیل المثال ،الوثیقة

)Initial Period (منها للفترة المتبقیة %25و )Remaining Period(،  ویحدد مبلغ
على  ضاً ا وینص في الوثیقة أیكم  منفصل لفقرة األجور هذه في ضوء هذه النسب. تأمین

الفترة  مدیدوت )لىو واألالفترتین (المتبقیة  الحادث، بدمجن للمؤمن له حق االختیار بعد أ
فق علیها یت القصوى،لى وأقصر من فترة التعویض و مدة أطول من الفترة األ إلىاألخیرة 

  األجور.من  %100ساس أ.  ویحتسب التعویض خالل هذه الفترة الجدیدة على مقدماً 
  ویكون النص علیها في الوثیقة بالشكل التالي:

  
  من المدتین. أشهر مثال بدالً  )6ل و أل %100وللمؤمن له االختیار بأن تكون المدة البدیلة (
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  )On Auditors Fees(ن أجور المدققی علىالتأمین -ثانیا

  

االعتیادي  قابل العملأي تلك التي تدفع م ،العتیادیةاأجور المدققین والمحاسبین  تأمینإن 
اریف تعتبر واحدة من فقرات المص ،التنظیمیة أوللتدقیق والمحاسبة لألغراض الضریبیة 

لى ، أي انها مؤمنه بهذه الفقرة عتأمینالتي تدخل ضمن فقرة الربح اإلجمالي من مبلغ ال
ف قن هذه األجور والمصاریف تبقى مستمرة وال تتو فإنها مصاریف ثابتة.  وفعالً اأساس 

اضطرابه.  ولكن عند حصول حادث تنتج عنه مطالبة بتعویض  أووال تتأثر بتوقف العمل 
 ن یهیئ ویقدم تفاصیل الحادث وتفاصیل احتسابهأن الوثیقة تشترط على المؤمن له إف

ن طبیعة احتساب مبلغ التعویض في خسارة األرباح تتطلب عمل أالخاصة حیثعلى نفقته 
التدقیق االعتیادي وهذا العمل مقابل أجور ومصاریف تدقیقي ومحاسبي منفصل عن 

ن ألفقرة الربح اإلجمالي، لذا یجوز  تأمینعند تحدید مبلغ ال إضافیة لم تحتسب أساساً 
مجابهة ل تؤمن هذه األجور تحت فقرة مستقلة ویحدد لها مبلغ مناسب بحیث یكون كافیاً 

تسویة شرط ال إلىقرة ال تخضع ن هذه الفأهذه المصاریف عند وقوع الحادث، مع مالحظة 
  شرط المعدل اذ هما یتعلقان بفقرة الربح اإلجمالي فقط.  إلىوال 
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  التسعير
Rating  

  

  
  ما:ساسي وهأخسارة األرباح على عاملین رئیسین بشكل  تأمینیعتمد تحدید سعر 

  
ر ضراموال المؤمنة بموجب الوثیقة التي تغطي األالخطورة التي تتعرض لها األ حدة- 1

عطب  وأوثیقة الحریق  تأمینعلیه (كسعر  تأمینالمادیة لمحتویات المشروع المطلوب ال
طب ع أوخسارة األرباح الناتجة عن هذین الخطرین (الحریق  تأمینفي حالة  )المكائن

  المكائن).
  

المحتویات من الحریق واألخطار  تأمینویحدد هذا الجانب من السعر بمعدل سعر 
طب ع تأمینخسارة األرباح الناشئة عن الحریق ومعدل سعر  أمینتاإلضافیة في حالة 

  األرباح التي الناتجة عن عطب المكائن.  تأمینالمكائن في 
  
سارة األرباح خ تأمینالتعویض القصوى التي یختارها المؤمن له تؤثر في سعر  فترة- 2

ذا إذا س صحیح، هوالعك تأمینفكلما امتدت هذه الفترة مدة أطول كلما زاد سعر ال طردیاً 
أقل.  أما إذا كانت فترة التعویض تزید على  أو) اثني عشر شهرا 12كانت فترة التعویض (

لفترة، اخسارة األرباح یبدأ باالنخفاض كلما زادت هذه  تأمینن سعر إف اثني عشر شهراً 
س نسبة بنف تأمینیستمر بالزیادة بسبب مضاعفة مبلغ ال تأمینن قسط الامالحظة  مع
ادة في فترة التعویض عن أثني عشر شهرا. ویمكن تحویل تأثیر فترة التعویض هذه الزی
األضرار المادیة لمحتویات المحل المؤمن علیها (من  تأمیننسبة مئویة من سعر  إلى

 خسارة األرباح.  وفیما یلي جدول تأمینخطر الحریق مثال) الستخراج السعر النهائي ل
حتساب خسارة األرباح وتأثیرها في ا تأمینتساب سعر یمثل تأثیر فترة التعویض في اح

  الخاص بفقرة الربح اإلجمالي. تأمینمبلغ ال
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  م
مدة التعویض 

  القصوى

نسبة سعر 

خسارة  تأمین

األرباح من 

معدل 

 تأمینسعر 

  الحریق

  تأمینمبلغ ال

1  
2  
3  
4  
5  

  

6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  

  شهر واحد  1

   أشهر 3

   أشهر 6

   أشهر 9

  شهر 12

...............  

  شهر 15

  شهر 18

  شهر  24

  شهر 36

  شهر  48

  شهر 60

  شهر  72

50 %  

75 %  

110%  

130%  
150  

...........  

145%  

140%  

125%  

115%  

110%  

105%  

100%  

  اإلجمالي السنوي  الربح-1

  اإلجمالي السنوي  الربح-2

  اإلجمالي السنوي  الربح-3

4-   :         :        :  

5-            :        ::  

  25/1× السنوي الربح اإلجمالي  یضاعف-6

7-:             :        :        :x  50/1 

8 -     ×      :         :        :     :-/2  

9-     ×      :         :        :      :-/3  

10-     ×     :         :         :     :-/4  

11-   ×     :         :         :     :  -/5  

12-     ×     :         :         :     :-/6  

  
یرات ، ولكن قد تطرأ علیها بعض التحو عاماً ن الطریقة اعاله في التسعیر تعتبر اساسًا إ

 ضافیة معینة من غیرإخطار أضدتأمینفي حاالت معینة.  فعلى سبیل المثال، عند ال
ر لة، كما هو الحال بالنسبة لخطتوقف العمل لفترات طوی إلىن یؤدي تحققها أالمحتمل 

)، Sprinkler Leakageوالفیضان ونضح أجهزة مكافحة الحریق الرشاشة ( الزوابع
غیر ذلك من األخطار اإلضافیة المشابهة التي بطبیعتها ال  أوانهیار المراجل  أوانفجار 

 اإلضافي یحتسب على أساس فترة تعویض تأمینن قسط الإف محدودة،تسبب إال أضراراً 
مدة ن تم االتفاق على تحدید هذه الفترة في الوثیقة بإ حتى و  قصوى أمدها اثني عشر شهراً 

  أطول.
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  تأمينمثال تطبيقي الحتساب سعر ومبلغ ال

  
لها من خطر الحریق وبأسعار مختلفة تفاصی ةألحد المؤمن لهم أبنیة في مواقع مختلفة مؤمن

  كاآلتي:
  

  البنایة (أ) تحتوي على:

  تأمینقسط ال  (باأللف) ‰السعر   تأمینمبلغ ال  
1  4,000 1.75 7.000 
2  6,000 2.25 13.500 
3  5,000 4.00 20.000 
 

  البنایة (ب) تحتوي على:

  تأمینقسط ال  (باأللف) ‰السعر   تأمینمبلغ ال  
1  15,000 1.70 26.250 
2  17,000 2.25 38.250 
3  22,000 2.00 44.000 

  

  البنایة (ج) تحتوي على:

  تأمینقسط ال  (باأللف) ‰السعر   تأمینالمبلغ   
1  33,000 1.75 57.750 
2  11,000 2.25 24.750 
3  7,000 4.00 28.000 
 

 259/500  120,000  المجموع
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خسارة األرباح من هذه المعلومات والمواقع الثالثة مجتمعة على  تأمینالستخراج سعر 
  تالیة:الالخطوات  شهر، تتبع) 15أساس ان فترة التعویض (

  
  تأمینمجموع أقساط المعدل السعر األساسي   =     
  تأمینمجموع مبالغ ال                               

= 2,16 ‰ (باأللف)
���/���

	��,���
  

  
في  شهر) وهي12(ویضاعف هذا السعر بنسبة الزیادة في فترة التعویض القصوى على 

  ارة األرباحخس ینتأمهي سعر  ة). والنتیجشهرا 15المثال (هذا 
 تأمین(النسبة المحددة من سعر × ‰ 2,16یق وثیقة الحر  تأمین= (معدل سعر  

  %145شهر والتي هي)  15الحریق المقابلة لفترة تعویض 

  خسارة األرباح. تأمینسعر ‰ 3,13و= 
  

  (باأللف)‰ 3 إلىخسارة األرباح هذا یقرب  تأمینلنفرض ان سعر 
  

 أمینتیحتسب مبلغ  ،تخرجة من سجالت نفس هذا المؤمن لهالمس أدناه،ومن المعلومات 
) شهرا 15المستحق لنفس مدة التعویض القصوى البالغة ( تأمینخسارة األرباح وقسط ال

  یلي:المقبلة كما  تأمینخالل فترة ال %10مع توقع نسبة نمو قدرها 
  

  نتائج السنة السابقة

  المبیعات  300,000  ل المدةأو بضاعة  60,000
  بضاعة آخر المدة  60,000  المشتریات  210,000

      األجور 12,000
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48000  
30,000 

  الثابتة المصاریف

  الربح الصافي

    

  360,000  المجموع  360,000

  

  90 000/-) =  30.000+  48.000+ 12.000الربح اإلجمالي = (

 90000=   ) شهرا فأقــل12قصوى أمدها( تأمینلفقرة الربح اإلجمالي لفترة  تأمینمبلغ ال
  99000=    )%10+ معدل النمو المفترض (

   يللربح اإلجمال تأمینن مبلغ الإف ) شهراً 15ن فترة التعویض القصوى في هذا المثال هي (وأل
  مبلغ التامین 123 750 =     15× 99 000  =

         12  

  تأمینسعر ال×  تأمین= مبلغ ال تأمینقسط ال

  تأمینقسط ال 025/371 =         ‰  3×  123.750/-= 

  

  )Adjustment Clause( التسويةشرط 
  

 یدعى بشرط التسویة، ویمــكن ان مهماً  من خسارة األرباح شرطاً  تأمینتتضمن وثیقة ال
ألنه یعمل باتجاه  Return of Premium Clause)نطلق علیـــه "شرط القسط المرجع" (
 تأمینزائد.  أما حالة ال تأمینفي حالة تحقق  أمینتواحد، وهو إعادة جزء من قسط ال

 .شرط التسویة هذا على ص).  ینالناقص فتعالج وفق القاعدة النسبیة (شرط المعدل

  
مما  للربح اإلجمالي أكبر تأمینبأن مبلغ ال تأمین"انه إذا وجد بعد انتهاء فترة ال

بة الزیادة بنفس نس مضاعفته(بعد  تأمینجمالي خالل فترة الإمن ربح  تحقق فعالً 
قابل للزیادة الم تأمینقسط ال فإن )،فترة التعویض القصوىل على أثني عشر شهراً 
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من القسط  2/3أو  %50المؤمن له وبحد أقصاه  إلىیعاد  تأمینفي مبلغ ال
  المستوفى".

  
قق لهذا الشرط تتم بمقارنة الربح اإلجمالي المتح وفقاً  تأمینإن طریقة إجراء تسویة قسط ال

 أمینتن یعزز بتأیید من مدققي حسابات المؤمن له) مع مبلغ الأیة (بعد تأمینخالل السنة ال
فیعاد  نتأمیقل من مبلغ الأیة تأمینن كان الربح اإلجمالي خالل السنة الإالمتعلق به.  ف

لسنة ومقدار الربح اإلجمالي المتحقق خالل ا تأمینالمقابل للفرق بین مبلغ ال تأمینقسط ال
المدفوع عن مبلغ  تأمینمن قسط ال %50ن ال یزید القسط المرجع هذا عن أیة على ینتأمال

 ن یؤخذ بنظر االعتبار تأثیر مدة التعویض في احتسابأوعلى  اإلجمالي،فقرة الربح  تأمین
  لفقرة الربح اإلجمالي. تأمینمبلغ ال

  
  .المثال التالي یوضح ما یعنیه هذا الشرط

  
  أرباح بالتفاصیل التالیة:خسارة  تأمینصدرت وثیقة 

  / من نفس السنة31/12/ حتى 1/1سنة واحدة من  تأمینمدة ال
  شهر. 18فترة التعویض 

  150,000على الربح اإلجمالي  تأمینمبلغ ال
  (باأللف)‰  2,16وثیقة الحریق البالغ تأمینمن معدل سعر  %140ن تأمیسعر ال

  )%3o= (و

  o x 150 000 =450%3 تأمینقسط ال

قدره  الیاً إجم ربحاً  تأمینوجد أن المشروع قد حقق خالل فترة ال تأمیننتهاء فترة البعد ا
80,000  

  
  لتطبیق شرط التسویة أعاله على هذه الوثیقة تتخذ الخطوات التالیة:
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یحتسب بمضاعفة الربح  تأمینن مبلغ الإف ) شهراً 18( تساويبما ان فترة التعویض 
  اإلجمالي المتحقق كاآلتي:

  

80,000 ×18   
  .ن یكون فعالً أالذي یجب  تأمینمبلغ ال 120,000=                 

12        
  

 تأمیناللزیادة في مبلغ ان أهذا یعني و  150,00في الوثیقة هو تأمینن مبلغ الأوحیث 
   علیه یكون 30,000ي تساو 

   o  = 390%× 30,000 المرجع =القسط 
من القسط  %50ن ال یزید على أیجب  ن القسط المرجع في هذه الحالةأمع مالحظة 

  الوثیقة.المستوفى بموجب 
  

  وظیفة شرط التسویة
أكبر  بشكلٍ  تأمینن وظیفة شرط التسویة هي ان یمنح الفرصة للمؤمن له لتقدیر مبلغ الإ

الربح اإلجمالي  لفقرة تأمینن تقدیر مبلغ اللحاالت النمو غیر المتوقعة أل مما یتوقع احتیاطاً 
یتصف بحالة من الصعوبة.  وهذا الشرط الذي یعطى المؤمن له الحق في لسنة مقبلة 

دة في ن یحتاط للزیاأمن القسط في حالة التقدیر الزائد یخلق فرصة له ب %50استعادة 
  ن یدفع عن هذه الزیادة أي مبلغ.أمن غیر  %50مبلغ الربح اإلجمالي بنسبة 
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  التعويضات
 )Claims(  

  
صر ن نتعرف على بعض العناأتسویة التعویضات البد لنا احتساب و  إلىقبل التطرق 

التي تدخل في احتساب مبلغ التعویض حیث كما أسلفنا ان خسارة األرباح تعتبر من 
الخسائر التبعیة المالیة التي ال تستند على واقع مادي ملموس یمكن احتساب مبلغ 

تعویض یتم احتساب مبلغ ال الممتلكات انما تأمینالتعویض على أساسه كمـــا هو الحال في 
عد تحقق حادث ب رقام ونتائج سابقة تتم مقارنتها مع نتائج وأرقام تأثرت سلباً أعلى  استناداً 

أسس إحصائیة خاصة تتالئم مع  إلىمؤمن منه.  وهذه الطریقة في االحتساب تستند 
فیما و   وتستخرج من السجالت الحسابیة للمؤمن له. تأمینطبیعة وواقع هذا النوع من ال

  األرباح. خسارة تأمینیلي أهم هذه العناصر التي تعتمد في احتساب مبلغ التعویض ل
  
 )Standard Turnover( المبیعات القیاسي رقم-1

  
وهو رقم المبیعات المتحقق خالل الفترة الزمنیة المقابلة لفترة التعویض الفعلیة والتي تقع 

ض دث مباشرة وفي حالة كون فترة التعویالتي تسبق الحا عشر شهراً  االثنيخالل فترة 
عشر  الثنياعدل بشكل یتطابق مع زیادة فترة التعویض على (یُ  تزید على اثني عشر شهراً 

  ).شهراً 

  
ن الوظیفة التي یؤدیها رقم المبیعات القیاسي هي اعتباره أحد عنصرین یتم عن طریقهما إ

ي حتساب رقم المبیعات القیاسمعرفة االنخفاض في رقم المبیعات.  ویتم ا أواستخراج 
  بالطریقة التالیة:
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 ضفي المثال التالي ارقام المبیعات الشهریة المستخرجة من سجالت مشروع صناعي تعرّ 
اضطراب العمل فیه وأعید تشغیل المصنع  إلىأدى  1/6/2012حادث حریق بتاریخ  إلى

  ل(أكتوبر).و ألر تشرین احتى بدأ یعمل كالسابق (قبل حدوث الحریق) في نهایة شه تدریجیاً 
  

  رقم   الشهر

المبیعات 

2011  

  رقم  

المبیعات 

2012  

      

ینایر (كانون 
  الثاني)

7,780  7,820    

    6,310   6,280  فبرایر (شباط)

    7,050   8,350  مارس (آذار)

    8,820   8,710  أبریل (نیسان)

    9,230   9,120  مایو (مایس)

   9,560 صفر   9,560  یونیو (حزیران)

  رقم 8,260  یولیو (تموز)

  المبیعات

  القیاسي

2,150   

  

فترة 
  التعویض

 

6,110  

    5350  2,770 8,120  أغسطس (آب)

 

 

31,960  

  5,180   3,020  8,200  سبتمبر (أیلول)

 

 

أكتوبر (تشرین 
  األول)

9,030  3,270   5,760  

نوفمبر (تشرین 

  الثاني)

7,950   8,120     

 دیسمبر (كانون

  األول)

8,640   8,720     
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ان رقم المبیعات القیاسي في هذا المثال هو مجموع المبیعات خالل األشهر من بدایة 
  وهي كاآلتي: 2011ل أو نهایة أكتوبر تشرین  إلى 2011یونیو (حزیران) 

  
 9,560  2011  یونیو (حزیران)

  8,260  =  یولیو (تموز)

  8,120  =  أغسطس (آب)

  8,200  =  سبتمبر (أیلول)

  9,030  =  ل)و أكتوبر (تشرین األ

  43,170    رقم المبیعات القیاسي

  
 )Shortage in Turnover( في رقم المبیعات االنخفاض-2

 

رة التعویض خالل فت وهو الفرق بین رقم المبیعات القیاسي ورقم المبیعات المتحقق فعالً 
 ویستخرج كاآلتي:

  
نها قد استخرجت من سجالت نفس المشروع أإذا اعتمدنا األرقام في المثال السابق على 

حصل فیه حادث حریق في بدایة شهر یونیو (حزیران) وأعید اإلنتاج فیه  وكان قدأعاله 

ل) و أنفس المستوى الذي كان علیه قبل حادث الحریق في نهایة شهر اكتوبر (تشرین  إلى

یحتسب  حالةففي هذه ال إضافیة،دون مصاریف  الحادث،من نفس السنة التي وقع فیها 

  االنخفاض في رقم المبیعات كاآلتي:

  

  43170    رقم المبیعات القیاسي

      یطرح رقم المبیعات المتحقق خالل فترة التعویض

    صفر  )حزیرانیونیو (

    2150  )تموزیولیو (

    2770  )أبأغسطس (
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    3020  )أیلولسبتمبر (
    3270  )تشرین األولأكتوبر (

    11210  

  31960    رقم المبیعات مقدار االنخفاض في

  
ن الغرض من استخراج مقدار االنخفاض في رقم المبیعات هو الحتساب مبلغ التعویض إ

مقدار االنخفاض في × المستحق الذي یستخرج من ناتج ضرب معدل الربح اإلجمالي 
یكون  %20 يالفرض، یساو سبیل  ىاإلجمالي، علمعدل الربح كان  نالمبیعات، فإرقم 

  كاآلتي:لتعویض في هذا المثال عن فقرة الربح اإلجمالي مقدار مبلغ ا
  

31960 X20  =6392  
    100  

  

 Annual turnover ي المبیعات السنو  رقم-3

  
رة وبغض التي تسبق الحادث مباش عشر شهراً  االثنيوهو رقم المبیعات المتحقق خالل فترة 

 تقل عن اثني عشر شهرا. هذا وان وظیفة رقم أوالنظر عما إذا كانت فترة التعویض تزید 
رط ن احتساب مبلغ التعویض یخضع لتطبیق شكاالمبیعات السنوي هي للتحقق فیما إذا 

  .بعد وقوع حادث یترتب علیه دفع تعویض یخضع،المعدل أم ال 
  

المصنع  من سجالت نفس وفیما یلي عرض لكیفیة استخراج رقم المبیعات السنوي عملیاً 
رقام مبیعاته خالل السنة التي وقع أوكانت 1/6/2012ذي حدث فیه حریق بتاریخ عاله الأ 

  فیها الحریق والتي قبلها كاآلتي:
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   2012رقم المبیعات لسنة   2011رقم المبیعات لسنة   الشهر

  7820  7780  ینایر (كانون الثاني)

  6310  6280  فبرایر (شباط) 

  7050  8350  مارس (اذار) 

  8820  8710  ن) ابریل (نیسا

  9230  9120  مایو (مایس) 

  صفر   9560  یونیو (حزیران) 

  3150  8360  ) (تموزیولیو 

  2770  8120  اغسطس (اب) 

  3020  8200  سبتمبر (أیلول) 

  5760  9030  )لو اكتوبر (تشرین األ

  8120  7950  نوفمبر (تشرین الثاني)

  8720  8640  )8640دیسمبر (

  70770  100.100  ـــــــــــــــوعلمجمـــــــــــــــــــا

  
وهو التاریخ  2012من شهر مایو (مایس)  ابتداءً أرقام المبیعات  تجمع –طریقة العمل 

ران) حتى یونیو (حزی لمدة اثني عشر شهراً  الذي وقع بعده مباشرة حادث الحریق نزوالً 
2011.  

  
  7050  2012  مایو (مایس)  1
  8820  =  ابریل (نیسان)  2
  7050  =  ذار)مارس (آ  3
  6310  =  فبرایر (شباط)  4
  7820  =  ینایر (كانون الثاني)  5
  8640  2011  دیسمبر (كانون األول)  6
  9030  =  نوفمبر (تشرین الثاني)  7
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  9030  =  أكتوبر (تشرین األول)  8
  8200  =  سبتمبر (أیلول)  9

  8120  =  أغسطس (آب)  10
  8360  =  یولیو (تموز)  11
  9560  =  یونیو (حزیران)  12
  99 090    رقم المبیعات السنوي  

  
  التعدیالت الضروریة

ن بعض النسب واألرقام المنوه عنها عند احتساب مبلغ التعویض تخضع أمع مالحظة 
.  لتكون مطابقة مع اتجاه وتطور العمل التعدیل عندما یكون ذلك ضروریاً  أوالتسویة  إلى

لة تطرأ وتؤثر على نتائج العمل حا أوخذ بنظر االعتبار أي اختالف ویجب كذلك األ
على  حادث،البعد وقوع الحادث والتي كانت ستحدث لو لم یتحقق  أواالعتیادیة سواء قبل 

 ن یكون مقاربًا وبشكل معقول للنتائج الحقیقیة التيأن أي تعدیل على هذه االرقام یجب أ
  ادث.الح عدم تحققكانت ستتحقق خالل الفترة المعنیـة (فترة التعویض) في حالة 

 

ن تطبیق هذا النص ضروري لتحقیق العدالة في احتساب مبلغ التعویض وسیجعله أقرب إ
ارئ تعدیل عند حدوث أي ط أوعاله دون تسویة أ الواقع الفعلي مما لو تركت العناصر  إلى

  على احتساب مبلغ التعویض. إیجاباً  أویؤثر سلباً 
  

  تعویض ما یلي:من الشروط االخرى التي تؤثر في احتساب مبلغ ال

  

 )Average Clauseالمعدل ( شرط-1

 

 أمینتخسارة األرباح كما هو الحال في ال تأمینمن الضروري تطبیق شرط المعدل في 
لیه ع . ض للخسارة هو كامل مبلغ الربح اإلجماليعرّ على األموال وذلك الن المبلغ المُ 

له قد  ن المؤمنأرة) یعني بأقل من هذا المبلغ (المعرض للخسا تأمینن تحدید مبلغ الإف
إلجمالي ومبلغ الربح ا تأمینالمقابل للفرق بین مبلغ ال تأمیناستقطع جزءًا من قسط ال
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ا ن الخسائر الجزئیة لفترات التعویض القصیرة كمأالفعلي المعرض فعال للخسارة. وبما 
ه في مؤمن لن الإتشیر االحصائیات هي أكبر في كمیتها ونسبتها من الخسائر الكلیة ف

 أكبر في نسبته مما سیكون غیر مؤهل لتسلمه من الخسائر تأمینهذه الحالة سیوفر قسط 
لتوازن بین ا أوخیر وسیلة لتحقیق العدالة  فإنفي حالة الخسارة الكلیة نادرة الحدوث.  لذا 

ن مِ أي ان یتحمل المؤ  المعدل،المدفوع ومبلغ التعویض هو تطبیق شرط  تأمینقسط ال
قدار الربح م تأمینإلىنسبة مبلغ ال تساوي) حصة نسبیة من مبلغ أي خسارة نتأمی(شركة ال

والمتبقي یتحمله المؤمن له وفقا لنص شرط المعدل الذي یعتبر أحد  فقط،اإلجمالي الفعلي 
  .كاآلتي األرباح ونصهمن خسارة  تأمینالشروط المهمة التي تخضع لها وثیقة ال

  
من مبلغ الربح اإلجمالي الفعلي المتحقق  أقل مینتأإذا وجد وقت الحادث ان مبلغ ال"

المؤمن له یكون مؤمنا لنفسه بالفرق ویتحمل حصة نسبیة  فإن، تأمینخالل فترة ال
  "من مبلغ التعویض.

  
ان شرط المعدل (شرط القاعدة النسبیة) هذا یتم تطبیقه بطریقه تتالئم مع هذا النوع من 

نتها جل مقار أه كي یتم تقییمها وقت الحادث من موال مادیة مؤمنأحیث ال توجد  تأمینال
جمالي یقارن مع الربح اإل اإلجمالي،الربح  ، لفقرةتأمینالن مبلغ إلذا ف .تأمینالمع مبلغ 

والذي یستخرج عن طریق تطبیق معدل الربح اإلجمالي  تأمینالفعلي المتحقق خالل مدة ال
)Rate of Gross Profitي (رقم المبیعات السنـــو  ى) علAnnual Turnover والناتج (

هذا في حالة ان مدة .تأمینالهو مقدار الربح اإلجمالي الفعلي الذي یقارن مع مبلغ 
.  أما إذا كانت فترة التعویض القصوى أقلأو التعویض القصوى كانت اثني عشر شهرا 

 ن مقدار الربح اإلجمالي الفعلي یضاعف بما یتناسبإف هذه تزید على اثني عشر شهراً 
لمقارنة ، ومن ثم تتم امع هذه الزیادة في فترة التعویض القصوى عن االثني عشر شهراً 

یض في حالة فترة التعو  همضاعف أون كان الربح اإلجمالي الفعلي (إف تأمینمع مبلغ ال
ق على ن شرط المعدل یطبإف تأمینمن مبلغ ال أكبرالقصوى تزید على اثنى عشر شهرا) 

  لمؤمن له حصة نسبیة من الخسارة وحسب المعادلة التالیة:مقدار الخسارة ویتحمل ا
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  مبلغ التعویض=

  
  العمل الجدید شرط-2

 

العمل في المشروع  ءوحصل حادث قبل مرور سنة على بد في حالة كون العمل جدیداً 
عات رقم المبی ،لسنويارقم المبیعات  ي،نسبة الربح اإلجمال المصطلحات،ن إالمؤمن ف

رقام یتم احتسابها بأخذ األ ،أألجور ان كانت مؤمنة بالطریقة المزدوجةالقیاسي، ونسبة 
مدة  إلى لوّ تحقق الحادث وتحُ  أوالضرر ء العمل لغایة تاریخ بد ءالمتحققة من تاریخ بد
  سنویة بشكل نسبي.

  
  ) lauseCAlternative Trading(ل المكان البدی شرط-3

 

یم خدمات في مكان غیر الموقع االصلي تقد أوإذا تم خالل فترة التعویض بیع بضائع 
 أودفع ن المبالغ التي تإنیابة عنه، ف أولصالح العمل سواء كان من قبل المؤمن له نفسه 

الخدمات المقدمة في المكان البدیل  أوالمؤمن له عن البضائع المباعة  إلىالتي ستدفع 
  ض.رقم المبیعات خالل فترة التعوی إلىتؤخذ بنظر االعتبار للتوصل 

  
 Uninsured Standing Charges)جزء من المصاریف الثابتة  تأمینعدم  شرط-4

Clause)  

  
ند تكون قد استقطعت ع أوأي فقرة من فقرات المصاریف الثابتة ( تأمینفي حالة عدم 

احتساب مبلغ التعویض عن فقرة زیادة كلفة العمل یتم على  فإناحتساب الربح اإلجمالي) 
ن الفقرات غیر المؤمنة م أوالربح اإلجمالي عدا الفقرة  تأمینغ مبل تساوياساس نسبة 

مقدار الربح اإلجمالي الفعلي (الربح الصافي + جمیع فقرات  إلىالمصاریف الثابتة 
بعبارة اخرى، یستقطع من مصاریف زیادة كلفة العمل خالل فترة  أوالمصاریف الثابتة).  

  مبلغ التأمین× مقدار الخسارة 

 الربح اإلجمالي الفعلي     
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مبلغ  لىإن المصاریف الثابتة غیر المؤمنة، التعویض ما یعادل نسبة الفقرة المستقطعة م
  الربح اإلجمالي الفعلي.

  

 )Loss Adjustmentتسویة التعویضات (

  
تفاصیل وٕاجراءات تسویة التعویضات بشي من التفصیل البد لنا ان  إلىقبل ان نتطرق 

خسارة األرباح وبقدر تعلق االمر بالربح اإلجمالي یحتسب  تأمیننذكر بان التعویض في 
  تالیة:الفق االسس و 
  
 )Reduction in Turnover( المبیعاتفي رقم  االنخفاض-1

 

هو المبلغ الذي یمثل الفرق بین رقم المبیعات القیاسي ورقم المبیعات المتحقق خالل فترة 
جة هي مقدار والنتی اإلنتاجیة،اضطربت خاللها العملیة  أوالتعویض الفعلیة التي توقفت 

 عات.  وبتطبیق نسبة الربح اإلجمالي للسنة المالیة السابقة للحادثاالنخفاض في رقم المبی
  على االنخفاض في رقم المبیعات یتم الحصول على مبلغ الخسارة في الربح اإلجمالي.

  
 )Increase in Cost of Working(زیادة مصاریف كلفة العمل  – 2

الل فترة كل معقول خویمثل المصاریف اإلضافیة الضروریة التي یتكبدها المؤمن له بش
تقلیل االنخفاض في رقم المبیعات على ان ال تزید هذه  أوالتعویض، بهدف تجنب 

المصاریف  كبد هذهتالمصاریف على مقدار التخفیض في مبلغ التعویض الناتج بسبب 
  جزء من المصاریف الثابتة). تأمینمع االخذ بنظر االعتبار (شرط عدم 

 

یة هذه أكبر من التخفیض في مبلغ التعویض الناتج عنها وفي حالة ان المصاریف اإلضاف
یطرح من  نأقل المبلغین على أن المبلغ الذي یعتمد عند احتساب مبلغ التعویض هو إف

مبلغ التعویض أي مبلغ تم توفیره خالل فترة التعویض من المصاریف الثابتة الذي یتوقف 
  یقل صرفه اثناء هذه الفترة. أو
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 )Claims Adjustment Procedures(عویضات تسویة الت إجراءات

 

 لىإتتصف اغلب تعویضات خسارة األرباح بانها تعویضات غیر اعتیادیة، أي انها تحتاج 
 حدأغلب هذه التعویضات یتم تسویتها عن طریق تكلیف أ ن إخبرة واهتمام خاص.  لذا ف

 تأمیند وثیقة ن یتم التأكد من وجو أبعد (Loss Adjuster) المتخصصینخبراء التسویة 
رباح تغطي الحادث أما خبیر التسویة المكلف بتسویة التعویض فیتبع الخطوات أخسارة 
  التالیة:

  
لى التي یقوم بها خبیر التسویة هي زیارة میدانیة لموقع الحادث یناقش و األ الخطوة-1

یعیة بحالته الط إلىجراءات الفوریة إلعادة العمل إلخاللها مع المؤمن له ضرورة اتخاذ ا
التي كان علیها قبل الحادث وكذلك تفاصیل المعلومات المطلوب تقدیمها ومنها ان یقدم 

بتفاصیل ومبالغ الخسائر معززة بالمستندات  المؤمن له وعلى نفقته الخاصة كشفاً 
أي فترة اخرى یقبل المؤمن  أویوما بعد انتهاء فترة التعویض  )30خالل ( االصولیة،
 تمدیدها.

  

المؤمن  إلى) Preliminary Reportلي (أو م خبیر التسویة بتقدیم تقریر ویقو  كما-2
لیة المتوفرة عن الحادث وظروفه بضمنه المبلغ التقریبي لمبلغ و یتضمن المعلومات األ

  التعویض.
  
ل التي تغطي الضرر المادي لألموا تأمینیطلع خبیر التسویة على وثیقة ال نیجب أ-3

  بموجبها. ضرارارة األرباح وتم قبول تعویض هذه األالتي نشأ عن تضررها تعویض خس
  
المؤمن  نأأو ات اخرى تغطي خسارة األرباح هذه تأمینوعلیه أیضا التأكد من وجود  كما-4

) بموجب وثیقة الحریق وذلك Loss of Rentیجار (لخسارة اإل منفصالً  اً تأمینأحرىله قد 
  تقاسمها مع بقیة المؤمنین. أوضرار لغرض توزیع األ
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خبیر التسویة ان یقوم بإعالم المؤمن بتطور مناقشات الموضوع مع المؤمن له  وعلى-4
  المشاكل لغرض اتخاذ االجراء المناسب لحلها. أووان یعلمه أیضا بالمصاعب 

  
 المؤمن التقریر النهائي لتسویة التعویض. إلىیقدم خبیر التسویة  وأخیرا-5

 

لى بعرض مبلغ التعویض ع التسویة،تقریر  بعد دراسة المؤمن،في هذه المرحلة یقوم 
  ن له.المؤم إلىیدفع مبلغ التعویض  بالمبلغ،المؤمن له وفي حالة قبول هذا األخیر 

  
خسارة األرباح یخفض بمقدار مبلغ التعویض  تأمینومن الجدیر بالمالحظة ان مبلغ 

ما كان  ىتأمینإلالتي تلي الحادث ویمكن اعادة مبلغ ال تأمینالمدفوع حتى نهایة فترة ال
 مناسب.  تأمینعلیه قبل الحادث مقابل قسط 

  
  فیما یلي متطلبات وثیقة خسارة األرباح والخطوات التي تتخذ عند تسویة التعویض:

  
  معدل الربح اإلجمالي للسنة السابقة. احتساب-1
  
مقدار االنخفاض في رقم المبیعات، عن طریق طرح رقم المبیعات خالل فترة  احتساب-2
صلي تعویض (بضمنه أي مبیعات تمت لمصلحة المشروع في أي مكان غیر الموقع األال

من قبل اخرین یعملون لمصلحته) من رقم المبیعات  أوسواء تمت من قبل المؤمن له 
  بعد تعدیله ان كان ذلك ضروریًا).القیاسي، (

  
نه مقدار ع معدل الربح اإلجمالي على مقدار االنخفاض في رقم المبیعات ینتج بتطبیق-3

  هذه المرحلة. اإلجمالي، لحدمبلغ التعویض الخاص بخسائر الربح 
  
جنب لها المؤمن له لتن وجدت) التي تحمّ إوتدقیق مقدار المصاریف اإلضافیة ( تحدید-4
سب نها كانت ضروریة ومعقولة وال تحتأتقلیل الخسائر في الربح اإلجمالي والتأكد من  أو



        : عرض موجز: عرض موجز: عرض موجز: عرض موجزاألرباحاألرباحاألرباحاألرباحخسارة خسارة خسارة خسارة     تأمينتأمينتأمينتأمين

  
 

 

  

  
  45| صفحة          

 

د انتهاء فترة التعویض وان تحقق ذلك فتسویة عادلة ومقبولة ما بع إلىوال یمتد تأثیرها 
  یجب ان تتم مع المؤمن له في هذا الصدد.

  
على جزء  ینتأمتوزیع المصاریف اإلضافیة بالشكل المتفق علیه في شرط عدم ال یتم-5

  من المصاریف الثابتة. 
  
مصاریف الته هذه عاله مع ما حققأ مقارنة مقدار المصاریف اإلضافیة في الفقرة  یتم-6

ارتفاع في رقم المبیعات خالل فترة التعویض (أي ما تحقق من تخفیض في مبلغ  من
  هو المبلغ الذي یعتمد في احتساب مبلغ التعویض.  أقلالتعویض) وأي المبلغین 

  
  ن وجد) من مصاریف العمل الداخلة بالربح اإلجمالي.إأي مبلغ تم توفیره ( یستقطع-7
  
م ذلك الناقص.  ویت تأمینن تحققت حالة الإن شرط المعدل وتطبیقه الموقف م تحدید-8

قم ر × مع الرقم الناتج عن حاصل ضرب معدل الربح اإلجمالي  تأمینبمقارنة مبلغ ال
ویض ) مع األخذ بنظر االعتبار مدة التعن كان ذلك ضروریاً إالمبیعات السنوي (بعد تعدیله 

) 12ف الناتج بنفس زیادة فترة التعویض عن (فیضاع كانت أكثر من اثني عشر شهراً  فإن
  شهرا.

  
فیما یلي مثال توضیحي مبسط یمثل الخطوط العامة الحتساب مبلغ التعویض لوثیقة 

  خسارة األرباح بالمعلومات التالیة: تأمین
  

(یتضمن كامل األجور والمصاریف الثابتة  123750/-على الربح اإلجمالي تأمینمبلغ ال
  نسبة نمو متوقعة). %10نه والربح الصافي بضم

  
  1/1/2012حتى  1/1/2011من  تأمینمدة ال
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  شهرا 15مدة التعویض القصوى 
  

  نتائج السنة المالیة السابقة مستخرجة من سجالت المؤمن له كانت كاآلتي:
  

  المبیعات 300.000ل المدة                 أو بضاعة      60.000= 

  بضاعة آخر المدة  60.000             المشتریات               210.000= 

  األجور والمكافآت     12.000= 

  المصاریف الثابتة     48.000= 

  الربح الصافي     30.000= 
360.000                                       360.000  

  

ن تدفع خسائره المادیة بموجب وثیقة أ(تقرر  1/2/2012حصل حادث حریق بتاریخ 
ما  إلىحیث أعید  1/9/2012توقف واضطراب في اإلنتاج استمر حتى  إلىدى أریق) الح

  كان علیه قبل الحادث.

  

  والحتساب مبلغ التعویض لوثیقة خسارة األرباح عن هذا الحادث تتبع الخطوات التالیة:

  

ن هذه أیتم استخراج جدول بأرقام المبیعات الشهریة من سجالت المؤمن له ولنفرض  -
  كانت كما یلي:م األرقا
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  2012لسنة               2011لسنة          لشهر

  18320                      16740             ینایر (كانون الثاني)

  رقم            صفر              15800             فبرایر (شباط)

  المبیعات        صفر        رقم       18260            مارس (اذار)

  المبیعات     3320السنوي              20300            ابریل (نیسان)

  خالل فترة    5800                      21500رقم          مایو (مایس)

  التعویض    10225                     23450المبیعات     یونیو (حزیران)

  14375                   24350القیاسي      یولیو (تموز)

   18225                  25200              اغسطس(اب)

  27875                  25800              سبتمبر (أیلول)

  29700                   27000              ل)و اكتوبر (تشرین األ

  25320                  23270              نوفمبر (تشرین ثاني)

  20480                    18330             ل)أو نون دیسمبر (كا

  173640                 260 000           المجمــــــــــــــــــوع

 

  االنخفاض في رقم المبیعات × مبلغ التعویض = معدل الربح اإلجمالي 
 

  90000=    يمعدل الربح اإلجمالي= الربح اإلجمال
  %30=     300000لمبیعات       رقم ا            

  
 ً منه رقم المبيعات خالل فترة  االنخفاض في رقم المبيعات = رقم المبيعات القياس�������ي مطروحا

  التعويض 

 =148860 -  51945    =96915   

                                     

  29074/ 0/500=                      مبلغ التعويض =            

  

59691  ×30  
100  
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  ولمقارنة هل أن الخسائر تخضع لشرط المعدل نتبع الخطوات التالیة:

  

 رقم المبیعات السنوي ویستخرج من حاصل جمع أرقام المبیعات خالل االثني عشر شهراً 
) حتى نهایة فبرایر شباط 2012التي تسبق الحادث مباشرة (من نهایة ینایر كانون الثاني (

   261580) و= 2011(

  
ل ُیعدّ  لسنوي) شهرا فإن رقم المبیعات ا15التعویض القصوى تزید على سنة (وبما أن فترة 

  كاآلتي:
  

261580 X 15  
                      =326975  

         12  
  
  

  الصحيح. تأمينمبلغ ال 98092/ 500=                         

  
  

ل وهذا و من األ أقلن األخیر أ جدالمعتمد في الوثیقة وُ  تأمینوبمقارنة هذا المبلغ مع مبلغ ال
 یعني عدم تطبیق شرط المعدل.

  

نها ضروریة لإلسراع في إعادة اإلنتاج، أن المؤمن له قد صرف مبالغ أخرى وجد أاتضح 
لغت حد یزید عن المصاریف نفسها وقد ب إلىتقلیل االنخفاض في رقم المبیعات  إلىأدت 

  .3500هذه المصاریف 

  

  

326975  ×30  

       100 
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وعند مراجعة  500جور تدقیق لتهیئة ارقام التعویض بلغت وان المؤمن له قد صرف أ
مبلغ ه فإن وعلی  ن هذه الفقرة غیر مؤمنة لذا فهي غیر مشمولة بالتعویض.أالوثیقة وجد 

  :یكون كما یلي التعویض النهائي

  

  عن االنخفاض في الربح اإلجمالي  500/29074

  المصاریف اإلضافیة    000/3500

  ض النهائي مبلغ التعوی 500/32574

  

ویض األجور یتم احتساب مبلغ التع تأمینوفي حالة اختیار تطبیق الطریقة المزدوجة في 
  :تيآللفقرة األجور، في حالة حادث، خالل فترتین منفصلتین عن بعضهما وكا

  

 )Initial Periodلى (و األ الفترة-1

ن قبل المؤمن ختیارها مالمدة التي تم ا دتبدأ هذه الفترة من تاریخ الحادث وتنتهي باستنفا
 دنىأما یتفق على تحدیدها بحد  وهذه الفترة غالباً  )،اسابیع 6لـــــــه (ولنفرض انها كانت 

تتحكم فیه قوانین العمل السائدة المتعلقة بتنظیم االستغناء عن العمال وفترة اإلنذار.  والفترة 
) التي یتم %100جور (یة خاللها كاملة بضمنها األتأمینلى هذه تكون التغطیة الو األ

ذه الحالة ن مبلغ التعویض لألجور في هأتكبدها خالل الفترة التي تم اختیارها.  وهذا یعني 
رقم  إلى) (ونعني بها نسبة األجور Rate of Wagesیحتسب بتطبیق نسبة األجور (

على مقدار االنخفاض في رقم المبیعات خالل  )،المبیعات خالل السنة المالیة السابقة
  اسابیع). 6الفترة المتفق علیها (
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 )Remaining Period( المتبقیة الفترة-2

ة من فترة األجور للفترة المتبقی تأمینلى یستمر الغطاء على فقرة و بعد انتهاء الفترة األ
ویض ولكن لى وتستمر لغایة انتهاء فترة التعو التعویض القصوى التي تلي انتهاء الفترة األ

 %10ن ال تقل هذه النسبة عن أما یشترط على  ور الكاملة (وغالباً من األج أقلبنسبة 
من كامل األجور).  ویحتسب مبلغ التعویض لهذه الفقرة بنفس الطریقة المذكورة في الفقرة 

ذه الفترة األجور خالل ه تأمینل لى إال إنها تحدد بمقدار النسبة التي تم اختیارها مقدماً و األ
  المتبقیة.
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  األرباح المتقدمةخسارة  تأمين

Advance Loss of Profit Insurance  
  
  

  یطلق على هذا النوع من التأمین تسمیات أخرى منها:
  
  Delay in Start-Up (DSU)ل العم ءالتأخیر في بد-أ

 Delayed Earnings Insuranceتأمین تأخر العائد -ب

  

اح أمین خسارة األربهذا النوع من تأمین خسارة األرباح ال یختلف من حیث المعنى عن ت
تند إلیها ساالعتیادیة، إال انه یتصف بخصوصیة عدم توفر األرقام اإلنتاجیة السابقة التي یُ 

لمعطیات  فقاً و  هذه األرقام تقدیر .  ویتمفي تحدید مبلغ التأمین واحتساب مبلغ التعویض
عبارة  ناج، وااإلنت ءاإلنتاج والتسویق المتوقعة خالل السنة التالیة إلكمال المشرع وبد

العمل لم یحدث" تضاف إلى تعریف رقم المبیعات،  ءمزاولة"على فرض ان التأخیر في بد
عض تعدیل نصوص بیصبح ضروریًا ذلك لو الربح اإلجمالي ورقم المبیعات السنوي.و 

تعاریف المصطلحات المستخدمة في تأمین خسارة األرباح بحیث تصبح متالئمة مع واقع 
  هذا التأمین.

  

 Coverاء ـــــــــالغط

العملیة  نتیجة لتأخر الكسب،فوات  أوعلى الخسارة في األرباح  تأمینغطاء هذا ال ینصبُّ 
تي یقر تعویضه) تحت فقرة الخسائر المادیة لوثیق أو(یتماإلنتاجیة بسبب حادث مؤمن منه 

  :تحدیداً اإلنشاءات من كافة األخطار وهما  تأمین

  

  Contractors All Risks (CAR)فة األخطار من كا المقاوالت تأمینوثیقة -
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ما  )، اللذینErection All Risks(EAR)ار النصب من كافة األخط تأمین وثیقة-و
ه لم یحصل الحادث المنوه عن الكسب) لوفوات  أوالخسارة في األرباح سیتحققان (كانا 

  أعاله.

  

ار التي عزى إلى األضر ترتیب الغطاء لیشمل التأخیر في إكمال المشروع الذي یكما یمكن 
  قد تنشأ من النقل البحري للمكائن والمعدات والمواد الداخلة في إنشاء المشروع.

  

 The Insuredالمؤمن لـــه 

 The)ة المقاولصاحب  رب العمل أو خسارة األرباح المتقدمة یكون المؤمن له تأمینفي 

Principal) في ه علی اً ناالستشاري مؤمَ وال  المقاولوال یجوز أن یكون  مالكها حصراً  وأ

  .أخرىوال أي جهة  تأمینهذا ال

  

 Insurance Policyن تأمیوثیقـــة ال

إنها تكون وٕان صدرت ف خسارة األرباح المتقدمة تأمینمستقلة ل تأمینوثیقة  دائماً  ال تصدر
ات اإلنشاء أمینتملحقة بوثیقة  تظهیرةتصدر جزءاً من وثیقة التأمین الهندسي.  والغالب أن 

 كل شروطتطبق و  تأمینمن كافة األخطار تتضمن تفاصیل الغطاء الخاصة بهذا ال
الواردة  ناءاتاالستثمع الشروط و  الهندسي على هذا الغطاء سویةً  تأمینواستثناءات وثیقة ال

  هیرة الخاصة بخسارة األرباح.ظفي الت

  

  Insurance Periodن تأمیمدة ال

خسارة األرباح المتقدمة هي نفس مدة  تأمینطاء التي یسري خاللها غ تأمینان مدة ال
وثیقة و أ المقاولینع (وثیقة كافة أخطار و الخسائر المادیة الخاصة بالمشر  ةوثیق تأمین

 (Testing Period)خطار النصب من كافة األخطار) ویكون من ضمنها فترة الفحص أ
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بر من لصیانة فال تعتأما فترة افي إحدى هاتین الوثیقتین.  إن كانت مشمولة بالغطاء 
  . تأمینضمن مدة ال

  

 Indemnity Periodض فترة التعوی

هي الفترة التي یتم خاللها احتساب الخسائر في األرباح الناتجة عن االنخفاض في رقم 
وهي تبدأ من التاریخ  )Additional Expenditure( والمصاریف اإلضافیةالمبیعات 

 تأمین لوثیقة تأمینانتهاء مدة ال دبع أي-طط له مخهو الذي كان سیبدأ به اإلنتاج كما 
القصوى ض انتهاء فترة التعوی أواإلنتاج الفعلي  ءالنصب وتنتهي بتاریخ بد أوالتشیید 

)Maximum Indemnity Period)  ًأیهما یحدث قبال.  

  

 Claimsت التعویضا

تم احتساب ی على حساب التعویض ومن ثم أما التعویضات فیتم تسویتها بدفع سلفة مقدماً 
ه جل االسترشاد بنتائج هذأعملیة اإلنتاج من  ءمبلغ التعویض بعد مرور سنة على بد

  السنة.
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  الخاتمة
  

  

 المهمة والضروریة للمشاریع الصناعیة تأمینخسارة األرباح ال شك انه من أنواع ال تأمین
وفي  ائرهوباألخص ذلك الذي ینشا عن حریق حیث ان خس والخدمیة،واألنشطة التجاریة 

ان عدد  انه ولألسف الحریق، إالالمادیة التي یسببها حادث  األضراراحیان كثیرة تفوق 

من خسارة األرباح التي یكتتب بها سنویا في الدول العربیة كافة تكاد تكون  تأمینوثائق ال

نادرة، وهي قلیلة العدد جدا إذا ما قورنت مع وثائق الحریق.  ان مرد ذلك یرجع، وبدرجة 

وادر بسبب عدم المام ك تأمینفي تسویق مثل هذا ال تأمینعجز شركات ال إلىئیسیة، ر 

المعلومات وباألخص فیما یتعلق ب تأمینهذه الشركات بمتطلبات وشروط والیة تنفیذ هذا ال

خسارة  مینتأالضروریة إلتمام عملیة االكتتاب وبما ان عملیتي التسویق واالكتتاب في 

ال أو زبون إلقناع ال والمتطلبات الضروریةفة بالمعلومات المطلوبة معر  إلىتحتاج  األرباح

  .أمینتومن ثم الحصول على المعلومات االكتتابیة بشكل صحیح یفي بمتطلبات هذا ال

  

كوادرها  ن تدربأتأمینواالستفادة منه، على شركات ال تأمینولضمان نشر هذا النوع من ال

تي التسویق طلبات عملیمعلومات الضروریة لمتوالمختصین بالتسویق لدیها وتزویدهم بال

  واالكتتاب.
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  خسارة األرباح الناتـجةعـنالحـريـق تأمينوثيقـة 
 

  

 تأمینلل   (؟)شركة  إلىلمـا كان المؤمن له المذكور اسمه في جدول هذه الوثیقة قد قدم 
ق على (واف أوقد، ودفع (المنوه عنها فیما بعد بالشركة) طلبا وٕاقرارا هما أساس هذا الع

اة الشروط مع مراعالشركة تتعهد، ( فإنالمذكور في جدول هذه الوثیقة،  تأمیندفع) قسط ال
 أویـها التي ستضـاف أل أوالمرفقة بها  أوواإلحكام واالستثناءات الواردة في هذه الوثیقة 

توتنفیذه لها تثناءاتظهر علیها مستقبًال وان التزام المؤمن له بهذه الشروط واإلحكام واالس
أي  أوویاته محت أوتضرر أي بناء  أوإذا هلك  یعتبران شرطا مسبقا الستحقاقه التعویض)

جزء منهما مستخدم من قبل المؤمن له ألغراض العمل في المحل الموصوف في الجدول، 
  بسبب:

  

 غیر ذلك) أوعن انفجار  أ(سواء نش حریق-1

 انفجار-2

ضاغطـة موجودة في  أوأي مرجل  أومنزلیة المستخدمة ألغراض  المراجل-أ
 المبنى

  لتبرید المبنى أوالتدفئة  أولإلضاءة  أوالمستخدم ألغراض منزلیة  الغاز-ب

ي من نتیجة أل أواالنفجار المذكورین اعاله قد حدثا بسبب  أوعلى أن ال یكون الحریق 
  .تأمیناالخطار المستثناة بموجب هذا ال

  لم ینشأ). أوحریق (سواء نشأ عنها  الصاعقة-3

  

أي فترة  وأالمثبتة في جدول الوثیقة  تأمینعلى أن یحدث ذلك في أي وقت خالل فترة ال
لشركة المتحقق عنها وتكون ا تأمینتعهد بدفع) قسط ال أوالحقة یكون المؤمن له قد دفع (
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 وأوان یكون العمل الذي یقوم به المؤمن له الموصوف في الجدول قد اضطرب  قبلته،قد 
  الضرر، أوتوقف بسبب ذلك الهالك 

  

المؤمن له عن كل فقرة من الفقرات المذكورة في الجدول مقدار  إلىتتعهد الشركة أن تدفع 
االضطراب في العمل وفقًا لشروط وٕاحكام هذا العقد  أوالخسارة الناتجة عن هذا التوقف 

  بشرط:

 

 ؤمن له في االموالساري المفعول وقت حصول الضرر یغطي مصلحة الم تأمینوجود-1
وان یكون الحادث مشموال والتعویض قد تم دفعه  ضرارالموجودة في المبنى من نفس األ

  .تأمینتم االعتراف بالمسؤولیة بموجب ذلك ال أو

 

ي المثبت إزاء كل فقرة وف تأمینفي أي حال مبلغ ال تتجاوزمسؤولیة الشركة لن  إن-2
أخرى  مبالغ أوأي مبلغ  أولمذكورة في الجدول ا تأمینالمجموع لن تتعدى مجموع مبالغ ال

 نیابة عنها. أوبدیلة یتم االتفاق علیها بملحق موقع من قبل الشركة 

  

  وقعت نیابة عن الشركة بتاریخ 

  

  ) المخول بالتوقیع(                                                             
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  الجـــــــــــــدول

  أسم المؤمن له:

  

  رقم الوثیقة:

  

  

  

  نوع العمل:

  

  

  الموقع (البناء):

  

  

  

  

  الفقرات المؤمنة

  

  تأمینمبلغ ال

    على الربح اإلجمالي 1

  األجور 2

  

  

  أتعاب المدققین والمحاسبین 3

  

  

_____________  

  

  المجمـوع
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  تأمینسعر ال  :تأمینمدة ال

  

    مــن     /   /   

    /    /     إلى

    

  عویض (     شهر)فترة الت

  

  :تأمینسعر ال

  

  :تأمینقسط ال

  

  

  

  

  

  

  

    من الحریق: تأمینرقم وثیقة ال
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  الشروط العامة

  

من ینوب عنه (لم  أوتصریح خاطئ من قبل المؤمن له  أواغفال  أوكل سهو  .1

 أوطة بهما بالظروف المحی أومحتویاته  أوتثبت سوء نیته) ألي معلومات تتعلق بالمبنى 

تقدیر الخطر، و  تأمینمعلومة جوهریة یهم الشركة معرفتها تؤثر في قبول ال أوة ألیة حقیق

واجب الدفع لو  القسط إلىالمدفوع  تأمینیترتب علیه دفع التعویض بنسبه تعادل قسط ال

  تم التصریح بشكل واف وصحیح بتلك الحقائق والمعلومات.

  

ا كان وأنه م تأمینلقبول هذا ال التصریح الخاطئ اساسا أواالغفال  أوأما إذا كان السهو 

یة أن ذلك قد تم بسوء ن أوالتصریح الخاطئ  أواالغفال  أولیقبل في غیاب هذا السهو 

  للشركة أن تعتبر هذا العقد باطًال من تاریخ وقوع أي من هذه الحاالت. فإن

  

  في الحاالت التالیة: تأمینیتوقف مفعول هذا ال .2

 توقف العمل بشكل دائم ألي سبب. أووضع تحت التصفیة  أوإذا صفي   -أ

 یة إال إذا تم ذلك عن طریق الوصیةتأمینانتهت مصلحة المؤمن له ال أوإذا انتقلت   -ب
ملحق  وأبخالف ذلك یجب اخطار الشركة كتابة وتتم الموافقة بمذكرة  القانون،بحكم  أو

 موقعین من قبل الشركة.

 محتویاته من شأنه ان یودي أوناء على الب أوإذا طرأ أي تغیر على طبیعة العمل   -ج
، إال إذا تمت تأمینزیادة في حدة الخطر المؤمن منه، في أي وقت خالل فترة ال إلى

  بمذكرة موقعة من قبل الشركة. تأمینالموافقة على استمرار سریان ال
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 االستثناءات .3

  سببه:الضرر الذي یكون  أوالخسارة الناشئة عن التلف  تأمینال یشمل هذا ال

  

غیر ذلك عدا ما تم النص على شموله في  أوسواء كان قد نشأ عن حریق  االنفجار-أ

  .الوثیقةمقدمة هذه 

  

 االضطرابات الجویة األخرى. أوالنار من باطن االرض والزوابع والعواصف  ،الزلالز -ب

بسبب حرارتها الطبیعیة أثناء وجودها تحت أي  أوتأكسدها  أوالذاتي لألموال  التخمر-ج

 أوة بسبب خلل األجهزة الكهربائی أوة من مراحل االنتاج التي تستخدم فیها الحرارة مرحل

  المیكانیكیة.

  

الناشئین  أوالضرر المسببین  أوأیضا الخسارة الناشئة عن التلف  تأمینوال یشمل هذا ال

  ما أسهم فیهما: أوغیر مباشر  أوعلى نحو مباشر 

 وأالعملیات العسكریة (سواء أعلنت الحرب  واألجنبي، أأعمال العدو  ،والحرب، الغز -أ

لم تعلن)، الحرب األهلیة التمرد، الثورة والعصیان والقوة الغاشیة والشغب واالضطرابات 

 األهلیة واالضطرابات والتحرك الشعبي.

 تلوث بإشعاعات منبعثة من احتراق أوإشعاعات مؤینة  أومواد نوویة  أوأسلحة   -ب

 أي انشطارات نوویة ذاتیة. أوـة فضالت نووی أوأي وقود نووي 

 اإلرهابیة.العملیات   -ت
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 بالحادث األخطار  .4

نشوء مطالبة بتعویض بموجب  إلىقد یؤدي  أوعند حدوث أي ضرر من شأنه أن یؤدي 

من ینوب عنه أن یخطر الشركة فور علمه بذلك وان  أو، على المؤمن له تأمینهذا ال

ل التي من شأنها أن تؤدي بشك جراءاتكافة اإلن مع االخرین ویسمح باتخاذ و ایعمل ویتع

  تجنب تخفیض الخسارة. أوتقلیل أي اضطراب في العمل  أوتوقف  إلىعملي ومعقول 

على المؤمن له وخالل ثالثین یوما  تأمینوفي حالة حصول مطالبة فعلیة بموجب هذا ال

 إلىفقته وعلى ن أن یقدم الشركة،أي فترة أطول تسمح بها  أوبعد انتهاء فترة التعویض 

 أوغطي التلف ات االخرى التي تتأمینالشركة كشفا تفصیلیا بالمطالبة سویة مع تفاصیل ال

الخسائر التبعیة الناتجة عن ذلك التلف من أي نوع.  وعلى المؤمن له  أوأي جزء منه 

الشركة وعلى نفقته الخاصة الدفاتر الحسابیة وسجالت العمل  إلىأیضا ان یهیئویقدم 

الحسابات الختامیة والمیزانیة العامة وأي مستندات ثبوتیة  القوائم، المستندات، رى،األخ

على و أخرى تطلبها الشركة بشكل منطقي ومعقول ألغراض التحري وتدقیق المطالبة. 

حة بأیة صیغة قانونیة أخرى تتعلق بص أوله ان یقدم هذه المعلومات بعد التحلیف  المؤمن

  علقة به.التعویض والمعلومات المت

  

 ها،بتأخر في القیام  أووٕاذا لم یقم المؤمن له بتنفیذ االلتزامات الواردة في هذا الشرط 

ما لم یتبین ان تأخره كان لسبب معقول، سقط حقه في التعویض وٕان أي دفعة تكون 

  الشركة. إلىان تعاد  التعویض یجبقد تمت على حساب 

 

  الحق سقوط  .5

، إذا انطوت المطالبة على الغش على تأمینوجب هذا التسقط حقوق المؤمن له كافة بم

إذا اخفیت أي بیانات كان  أوإذا قدمت بیانات مزورة تعزیزا للمطالبة  أوأي نحو كان 
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اسالیب احتیالي بغیة  أومن ینوب عنة طرقا  أوإذا سلك المؤمن له  أویجب تقدیمها 

الخسارة  أوحصل التلف إذا  أوتأمینالحصول على أي منفعة غیر مشروعة من هذا ال

  تواطئه. أوبتعمد المؤمن له 

  

 المشاركة  .6

 من ینوب عنه أوإذا وجد وقت تحقق الضرر الذي نشأت عنه خسائر یكون المؤمن له 

  الشركة لن تكون مسؤولیة عن أكثر من حصتها النسبیة من تلك الخسارة فإن أبرمها،قد 

 

 الحلول  .7

ن یقوم أ ونفقة الشركةعلى طلب  وبناءً  الوثیقة،على أي مقدم لطلب تعویض بموجب هذه 

نطقي وخطوات ضروریة بشكل م إجراءاتن ویسمح بالقیام بكل ما تطلبه الشركة من و اویتع

التي تحل الشركة فیها محل المؤمن  الدعاوىمن اجل استرجاع الحقوق ومباشرة  ومعقول،

أطراف أخرى التي یكون التعویض من  أومن اجل الحصول من الغیر على االبراء  أوله 

بموجب  تسویتها ألیة خسارة أوعلى دفعها  حلت محل المؤمن له بناءً  أوللشركة الحق فیها 

واء مطلوبة س أومتى ما أصبحت ضروریة  جراءاتهذه الوثیقة.  ویمكن ان تتم هذه اإل

  بعد دفع التعویض. أوقبل 

  

  الجدول شرط  .8

د جزءا متمما لهذه الوثیقة یقران سویة كعقد واحهذه الوثیقة والجدول الملحق الذي یعتبر 

والكلمات والعبارات التي تحمل معنا معینا أینما وردت في أي جزء من هذه الوثیقة والجدول 

 تحمل نفس ذلك المعنى المحدد.
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 اإلخطارات شرط  .9

تكون  یجب أن تأمینجمیع اإلخطارات والمرسالت واالتصاالت التي تتطلبها احكام هذا ال

  یریة.تحر 

  

  التحكیم شرط  .10

  شرط التحكیم المرفق والمكون جزءا من هذه الوثیقة  إلىتخضع هذه الوثیقة 

  

  تفاصیل وأحكام تتعلق بـ:

  

 الربح اإلجمالي فقرة-1

بموجب هذه الفقرة على الخسارة في الربح اإلجمالي الناتجة عن االنخفاض  تأمینینصب ال
  لعمل. في رقم المبیعات والزیادة في تكالیف ا

  یتحدد مبلغ التعویض واجب الدفع كما یلي:

  

 لالنخفاض في رقم المبیعات بالنسبة-أ

قم مقدار االنخفاض في ر  إلىیتحدد بالمبلغ الناتج عن تطبیق نسبة الربح اإلجمالي 

  .القیاسيالناتج بسب الضرر عن رقم المبیعات  التعویضالمبیعات خالل فترة 
 

  العملللزیادة في تكالیف  بالنسبة-ب

یتحدد بالمصاریف اإلضافیة (مع تطبیق أحكام شرط المصاریف الثابتة غیر المؤمنة) 

ه وهذه تخفیض أولغرض تجنب االنخفاض في رقم المبیعات  معقولة،الضروریة وبحدود 

المصاریف یجب أن یتم تكبدها خالل فترة التعویض المتعلقة بالضرر وبشرط ان ال تتعدى 
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ويطرح جنبه.تمبلغ االنخفاض الذي تم  إلىنسبة الربح اإلجمالي  المبلغ الناتج عن تطبیق

من ذلك أي مبلغ يتم ادخاره خالل فترة التعويض من المصاريف ونفقات العمل التي 
  .تنخفض نتيجة للضرر أوتدخل ضمن مكونات الربح اإلجمالي التي قد تتوقف 

  

بلغ الناتج من الم أقلاإلجمالي) بموجب هذه الفقرة (الربح  تأمینویشترط إذا وجد ان مبلغ ال
رقم المبیعات السنوي (ویضاعف نسبیا في حالة أن  إلىعن تطبیق نسبة الربح اإلجمالي 

نفسه المؤمن له یعتبر مؤمنا ل فإنفترة التعویض القصوى تزید على اثني عشر شهرا) 
  نسبیا.بالفرق وینخفض مبلغ التعویض 

  

 األجور فــقـرة-2

هذه الفقرة على الخسارة في االجور الناتجة عن االنخفاض في بموجب  تأمینینصب ال
  رقم المبیعات والزیادة في تكالیف العمل ویتحدد مبلغ التعویض واجب الدفع كما یلي:

  

 لالنخفاض في رقم المبیعات بالنسبة-أ

االنخفاض  إلىلى.  یتحدد بالمبلغ الناتج عن تطبیق نسبة األجور و ) خالل الفترة األ1-(أ

ي ) أسابیع.  ویطرح منه أ        ( تتجاوزقم المبیعات خالل هذه الفترة التي ال في ر 

ادخار یتحقق خالل هذا الجزء من فترة التعویض نتیجة لالنخفاض في األجور المدفوعة 

  بسبب الضرر. 

  

یق نسبة عن تطب) خالل الجزء المتبقي من فترة التعویض.  یتحدد بالمبلغ الناتج 2-(أ

قدار االنخفاض في رقم المبیعات خالل هذه الفترة مطروحا منه أي ادخار م ٕالىاألجور 

خالل نفس الفترة ناتج عن االنخفاض في األجور المدفوعة بسبب الضرر.  على یتحقق 

فاض في رقم االنخ ٕالىاألجور  عن تطبیق النسبة المتبقیة منان ال یزید على المبلغ الناتج 
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غ الذي تم مضافا لها نفس المبل التعویض،ة من فترة المبیعات خالل نفس الفترة المتبقی

  )1-استقطاعه كادخار بموجب أحكام الفقرة (أ

  

  مالحظة

لى و للمؤمن له الحق في ان یختار المدة البدیلة البالغة (     أسبوع) لتحل محل المدة األ

ید عن ) أعاله أن ال یز 2-بشرط ان المبلغ الذي یتم التوصل إلیه بموجب أحكام الفقرة (أ

) كادخار تم تحققه خالل المدة البدیلة بالنسبة للزیادة 1-مبلغ المستقطع بموجب الفقرة (أال

) من الفقرة -1في تكالیف العمل ویتحدد بقدر المصاریف اإلضافیة الموصوفة في البند (

اإلجمالي) التي تزید على المبلغ واجب الدفع بموجبها.  على أن ال یزید على  الربح-1(

غ اإلضافي الذي كان سیدفع عن انخفاض في رقم المبیعات بموجب أحكام البندین المبل

  األجور) الذي كان سیتحقق لو لم یتم تكبد هذه المصاریف.-2) من الفقرة (ب-أ، 1-(أ

  

طبیق من المبلغ الناتج عن ت أقلبموجب هذه الفقرة  تأمین(ویشترط انه إذا وجد أن مبلغ ال

یعات السنوي (ویضاعف نسبیا في حالة ان مدة التعویض رقم المب إلىنسبة األجور 

ض المؤمن له یعتبر مؤمنا لنفسه بالفرق وینخففإنالقصوى تزید على اثني عشر شهرا) 

  بذلك مبلغ التعویض بموجب هذه الفقرة نسبیا).

 

 ) أتعاب المدققین والمحاسبین3الفقرة (

 لىإلتي تدفع من قبل المؤمن له بموجب هذه الفقرة باألتعاب المعقولة ا تأمینیتحدد ال

مدققیه والمحاسبین المختصین عن قیامهم بتهیئة المعلومات والتفاصیل من الدفاتر 

الحسابیة وسجالت العمل االخرى للمؤمن له وتصدیقها وتهیئة المستندات واألدلة والبراهین 

ه الوثیقة وتأیید ) من الشروط العامة لهذ4الشرط رقم ( إلىالتي قد تطلبها الشركة استنادا 
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صحة هذه المعلومات والتفاصیل كونها مطابقة لدفاتر المؤمن له الحسابیة وسجالت العمل 

  االخرى والمستندات.

  

  تعاریف:

  

ل المدة و أهو المبلغ الذي یتم التواصل إلیه بطرح مجموع مبلغي بضاعة أإلجماليالربح 

موع مبلغي رقم المبیعات والمصاریف المتغیرة (مصاریف العمل غیر المؤمنة) من مج

  وبضاعة اخر المدة.

  

  مالحظة

ل المدة والمصاریف المتغیرة یتم التوصل الیها وفقا للنظم المحاسبیة االعتیادیة أو  مبالغ-1

  المتبعة من قبل المؤمن له مع مراعاة االحتیاطي لالندثار المستحق.

ي ر) تحمل نفس المعانالكلمات والتعابیر المستعملة في هذا التعریف (عدا األجو  ان-2

  في سجالت وحسابات المؤمن له. المعتاد استعمالها

  

  مصاریف العمل غیر المؤمنة

  فیما یلي قائمة بنماذج من المصاریف المتغیرة (مصاریف العمل الغیر مؤمنة):

 أنواع المشتریات كافة (مطروحا منها الخصومات المكتسبة). .1

في الضمان االجتماعي وأي  من األجور السنویة (بضمنها حصة المؤسسة % .2

 األجور بالطریقة المزدوجة. تأمیندفعات أخري تتعلق باألجور) في حالة 

 الوقود. .3

 لیة.و المواد األ .4
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 أجور النقل. .5

 مواد التعبئة والتغلیف. .6

 الخصومات الممنوحة .. الخ. .7

  
 ورــــــــــاألج

االجتماعیة  اتتأمینوتشمل كل الدفعات والمكافآت األساسیة بضمنها اشتراكات الضمان وال
وكل ما یتعلق بأجور المستخدمین كافة عدا ما یعتبر منها كرواتب في سجالت المؤمن 

  له ما لم ینص على خالف ذلك.

  

ع التي ستستلم من قبل المؤمن له عن بضائ أووهو مجموع المبالغ المستلمة  المبیعاترقم 

  .تأمینمعنى بهذا العن خدمات قدمت في نطاق عمل المؤمن له ال أوبیعت وسلمت 

 

االنخفاض في رقم المبیعات (خالل فترة  أوهو النقص  االنخفاض في رقم المبیعات

ا ویعبر عنه بالفرق بین رقم المبیعات القیاسي مطروح الضرر،التعویض) الناتج بسبب 

  التعویض.منه رقم المبیعات المتحقق خالل فترة 

  

ل بسبب لضرر ومن الوقت الذي یتـأثر به العموهي الفترة التي تبدأ بوقوع ا التعویضفترة 

أیهما  هر)شقبل انتهاء فترة التعویض القصوىالبالغة ( ؟  أوالضرر الحاصل وتنتهي في 

  .قبالً یحدث 

  

  

  شرط المحل البدیل
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تقدیم خدمه لصالح العمل في أي مكان غیر  أوترة التعویض بیع بضاعة إذا تم خالل ف
لمبالغ فإن ا عنه،نیابة  أوسواء تم ذلك من قبل المؤمن له  الجدول،البناء الموصوف في 

  نسبة الربح اإلجمالي

 رقم اإلجمالي منهي نسبة الربح 

المبیعات المتحققین خالل السنة 

المالیة التي تسبق تاریخ تحقق 

  الضرر مباشرة.

  

  نسبة األجور

رقم  إلىوهي نسبة األجور 

المبیعات المتحققین خالل السنة 

  المالیة التي تسبق الضرر مباشرة. 

  

  رقم المبیعات السنوي

هو رقم المبیعات المتحقق خالل 

ق عشر شهرا التي تسب االثنيفترة 

  تاریخ الضرر مباشرة 

  

  رقم المبیعات القیاسي

خالل هو رقم المبیعات المتحقق 

شر ع االثنيالتي تقع في  رةالفت

شهرا السابقة لتاریخ الضرر والتي 

  تناظر فترة التعویض. أوتقابل 

    

  

  

على ان تكون هذه التعاریف خاضعة 
تسویة ضروریة  أوإلجراء أي تعدیل 

التوافق مع  إلىمن شأنها أن تؤدي 

اتجاهات العمل والتغیرات والحاالت 

االخرى التي تؤثر فیه سواء كان ذلك 

تي تلك ال أوبعد وقوع الضرر  أول قب

كانت ستؤثر في العمل لوال تحقق 

هذه االرقام التي  فإنعلیة  . الضرر

تم تعدیلها یجب ان تعبر، وبقدر ما 

هو معقول وعملي، عن النتائج التي 

كانت ستتحقق خالل الفترة المعنیة 

  بعد تحقق الضرر (فترة التعویض).
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قدمة یجب ان تؤخذ بنظر مالتي ستستلم عن هذه المبیعات والخدمات ال أوالمستلمة 
 فتره التعویض.االعتبار عند احتساب رقم المبیعات خالل 

  

  شرط المصاریف الثابتة غیر المؤمنة

على أي من المصاریف الثابتة (یكون قد تم استبعادها عند احتساب  تأمینفي حالة عدم ال

نه بضماإلجمالي (الربح التي تعادل  النسبة ن)، فإمبلغ الربح اإلجمالي ألي سبب

وغیر  لمؤمنةا المصاریف الثابتةو  مبلغ الربح اإلجمالي إلى) المؤمنة فقطالمصاریف الثابتة

الربح  لىإفقط نسبة الربح الصافي مضافا الیه المصاریف الثابتة المؤمنة والمؤمنة، أ

ة یافأي مصاریف اض ن)، مالصافي مضافا الیه المصاریف الثابتة المؤمنة وغیر المؤمنة

حكام هذا قا إلوفعند احتساب مبلغ التعویض المستحق هي فقط التي تؤخذ بنظر االعتبار 

  العقد.

  

  شرط القسط المرجع

بقا عشر شهرا الحسابیة األكثر تطا االثنيإذا وجد ان الربح اإلجمالي المتحقق خالل فترة 

بیا في (یضاعف نس له،، والمصادق علیه من قبل مدققي حسابات المؤمن تأمینمع فترة ال

من مبلغ  ل)، أقحاله فترة التعویض القصوى المتفق علیها تزید على اثني عشر شهرا

لمؤمن له ا إلىقسطا نسبیا مرجعا عن الفرق یستحق  فإنلفقرة الربح اإلجمالي  تأمینال

إذا  .ینتأمالولفترة  تأمینالمدفوع عن مبلغ ال تأمینمن قسط ال %50على ان ال یزید علي 

ط المرجع یتم القس فإنكان هناك ضرر ترتبت علیه مطالبة بتعویض بموجب هذه الوثیقة 

  الفرق بعد استبعاد مبلغ المطالبة. على

  

  شرط العمل الجدید

ل لى من العمو تلف حاصل قبل اكمال السنة األ أوألغراض أي تعویض ناتج عن ضرر 

 إلجمالي،االمصطلحات نسبة الربح  فإنالتجاري في البناء الموصوف في جدول الوثیقة 
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لیس كما ور ستعرف كما یلي و ورقم المبیعات القیاسي، ونسبة األج السنوي،ورقم المبیعات 

  ذكر في مكان اخر.
 

 شرط التحكیم

  .من هذه الوثیقة شرط التحكیم المرفق والمكون جزءاً  تأمینإلىیخضع هذا ال
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 مسرد ألفبائي بالمصطلحات الواردة في الكتاب

Glossary 
 

لیها عند ع إیضم هذا المسرد جملة من المصطلحات التي وردت في الكتاب، وقد جمعتها لتسهیل الرجو 

  دراسة موضوع تأمین خسارة األرباح باللغة اإلنجلیزیة.

  

 Additional Expenditure  المصاریف اإلضافیة 

 Advance Loss of Profit (ALOP) تأمین خسارة األرباح المتقدمة

 Alternative Trading Clause شرط المكان البدیل

 Annual Turnover رقم المبیعات السنوي

 Auditors Fees و أتعاب المدققینأجور أ

 Average Clause شرط المعدل، شرط النسبیة

انفجار أو طفح األنابیب والخزانات واألجهزة 
 المائیة

Bursting or Overflowing of Water 
Tanks &Pipes 

 Claim  تعویض، مطالبة (بالتعویض)

 Collapse of Boilers &Economizers  انهیار المراجل وأنابیب االقتصاد في الطاقة

 Commencement of Indemnity  بدء فترة التعویض
Period 

 Continuation of Indemnity Period استمراریة فترة التعویض

 Contractors All Risks (CAR) P0licy وثیقة تأمین المقاوالت من كافة األخطار

 Delay in Start-Up (DSU) التأخیر في بدء العمل

 Earthquake الزلزال

 End of Indemnity Period  انتهاء فترة التعویض

 Erection All Risks(EAR )Policy  وثیقة تأمین النصب من كافة األخطار 

 Explosion االنفجار

 Fermentation, heating or  التخمر، الحرارة أو االشتعال الذاتي
Spontaneous combustion 

 Gross Profit الربح اإلجمالي

 Increase in Cost of Working زیادة مصاریف كلفة العمل

 Indemnity Period فترة التعویض
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 Loss Adjuster  مّسوي خسائر، خبیر تسویة

 Loss of Profit following Machinery خسارة األرباح بسبب العطب المیكانیكي
Breakdown 

 Loss of Rent خسارة اإلیجار

 Malicious Damage الضرر المتعمد

 Material Damage Proviso شرط الضرر المادي

 Maximum Indemnity Period  فترة التعویض القصوى

 Net Profit الربح الصافي

 Overhead Charges مصاریف غیر مباشرة

 Principal صاحب المقاولة، رب العمل

 Rate Of Gross Profit معدل الربح اإلجمالي

 Rating تسعیر

 Reduction in Turnover فاض في رقم المبیعاتاالنخ

 Return of Premium Clause شرط القسط المرّجع

 Shortage in Turnover االنخفاض في رقم المبیعات

 Silent Risks أخطار صامتة

 Special or Additional Perils األخطار الخاصة أو األخطار اإلضافیة

 Strike, Riot and Civil Commotion  هلیةالشغب واإلضرابات واالضطرابات األ
(SRCC) 

 Standard Turnover رقم المبیعات القیاسي

 Standing Charges مصاریف ثابتة

 Storm, Tempest &Flood الزوابع والعواصف والفیضان

 Subterranean fire  النار من باطن االرض

 Tariff Insurance Companies شركات التأمین الملتزمة بالتعرفة

 Testing Period  فترة الفحص 

 Turnover المبیعاترقم 

 Uninsured Standing Charges Clause  شرط عدم تأمین جزء من المصاریف الثابتة

 Variable Charges مصاریف متغیرة

 Wages Dual Basis Insurance الطریقة المزدوجة لتأمین األجور

  



        : عرض موجز: عرض موجز: عرض موجز: عرض موجزاألرباحاألرباحاألرباحاألرباحخسارة خسارة خسارة خسارة     تأمينتأمينتأمينتأمين

  
 

 

  

  
  74| صفحة          

 

Munem Al-Khafaji 

 

 

 

 

 

 

 

AN OUTLINE OF LOSS OF PROFIT INSURANCE 

 

 

 

 

 
Iraq Insurance Library 

2014 

  



        : عرض موجز: عرض موجز: عرض موجز: عرض موجزاألرباحاألرباحاألرباحاألرباحخسارة خسارة خسارة خسارة     تأمينتأمينتأمينتأمين

  
 

 

  

  
  75| صفحة          

 

        العراقيالعراقيالعراقيالعراقي    تأمينتأمينتأمينتأمينمكتبة المكتبة المكتبة المكتبة ال
  منشورات مصباح كمال

 

العراقــــــــــــي مشـــــــــــــروع طــــــــــــوعي ال یســــــــــــتهدف الـــــــــــــربح، یعنــــــــــــى أساســــــــــــًا بنشـــــــــــــر  تــــــــــــأمینمكتبــــــــــــة ال
یــــــــــة أخــــــــــرى.  ترحــــــــــب المكتبــــــــــة بمــــــــــا تأمینالعراقــــــــــي وكتابــــــــــات  تــــــــــأمینالكتابــــــــــات فــــــــــي قضــــــــــایا ال
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