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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
 املقدمُة

احلمُد هلِل رب العاملني وال�سالُة وال�سالُم على الر�س�ِل الأمنِي وعلى اآلِه و�سحبِه اأجمعني:  
اأخي املعلم / اأختي املعلمة

ال�ّسالُم عليكم ورحمُة اهلِل وبركاته، وبعد
اآملني  الأوىل،  بطبعتِه  العا�سِر  لل�سف  املالّية  الثقافِة  لكتاِب  املعلم(  )دليل  يديك  بنَي  ن�سُع   
ال�ستفادة منه يف اإعداِد الدرو�ص وتنفيذها كاأحد امل�سادر التي ت�ساعُد على حتقيِق النتاجات التعليمّية 

املرج�ِة.
وعليِه، فاإنَّ هذا الدليل قد اأُعدَّ بطريقة تن�سجم مع خطة التعليم لل�سعي اإىل  النه��ِص باملعرفِة    
املاليِة واإدارِة املاِل عند اأبنائنا الطلبة، ول �سكَّ يف اأنَّ اإدراَج الّثقافِة املاليِة يف مناهِج التعليِم املدر�سيِّ 
هّي الطريقُة الأكرُث كفاءًة وفعاليًة لتحقيِق ال��س�ِل اإىل ال�ّسباِب وقطاعات املُجتمِع املُختلفِة على نطاٍق 
م�س�ؤوليُة  كانت  وملّا  واملُ�ستقبليِة.  لالأجياِل احلاليِة  املاليِة  والعاداِت  املفاهيِم  لتح�سنِي  يكفي  وا�سٍع، مبا 
املختلفِة،  الثقافيِة  املجالِت  الطلبة يف  لدى  املعرفيِة  الثغراِت  �َسّدها  الأوىل  بالدرجِة  التعليميِّ  النظاِم 
من  للطلبِة  الفرديَة  الفروَق  راعى  اأيدينا  بنَي  الذي  املالية  الثقافة  كتاب  اأنَّ  بالذكِر  اجلديِر  من  ُه  فاإنَّ
خالل تن�يعِه الأن�سطَة والأمثلَة مبا يتالءُم مع ُقدراِتهم املُختلفِة والإمكاناِت املت�ّفرة يف املدر�سة، كما 
روعيِت اجل�انُب املتعلقُة بالتَّفكرِي الإبداعيِّ واختيار امل��س�عاِت لتك�ن اأقرب اإىل ال�اقع احلياتيِّ الّي�ميِّ  

. ُزهم  ويحثُُّهم على العمِل التعاوينِّ ا ُيَحفِّ للطلبة؛ ِمّ
ولعلَّ من الأ�س�ِص املُهّمة التي ُبني عليها هذا الدليُل اأّنه اأحد الركائز لتحقيق املنهاج، اإْذ ين�سجم   
القت�ساد  نح�  التعليم  تط�ير  واأهداف  والتعليم  الرتبية  فل�سفة  من  املُنبثقة  الرتب�ي  التط�ير  وخطة 

املعريف.
ونحن اإْذ نقّدم اإليك هذا الدليل لناأمل اأْن يك�ن مر�سًدا وم�رًدا يف تخطيط الدرو�ص مبا يتالءم   
فية، واأهداِف املبحث. كما ناأمل حتقيق التكامل بني النظرية  مع م�ست�ياِت الطلبة، والبيئِة املادية ال�سّ
التعليمّية  بالنتاجات  ارتبط  كما  ُمبا�سر،  نح�  على  الطالب  بكتاب  الدليل  هذا  ارتبط  اإْذ  والتطبيق؛ 
التعّلم  لتفعيل  كاأداة  التكن�ل�جيا  دور  بتفعيل  اهتمامِه  اإىل  اإ�سافة  والتق�مي،  التدري�ص  وا�سرتاتيجيات 

الإيجابي تخطيًطا وتنفيًذا وتق�مًيا.
وو�سع هذا الدليل بهدف اإر�سادك وت�جيهك من خالل تقدمي اأمثلة واجتهادات ل نت�قع منك   
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ال�ق�ف عندها فح�سب، بل اأْن تعّدها منطلًقا لتنمية خرباتك واإبراز قدراتك الإبداعية يف و�سع البدائل 
اأو الأن�سطة املتنّ�عة اأو اإ�سافة اجلديد اإىل املُحت�ى اأو بناء اأدوات تق�مي مبعايري اأخرى جديدة.

واهلُل ويلُّ الت�فيِق
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كيَف�ُيِكُنَك�حمايُة�ممتلكاِتَك�مَن�اخلطِر؟��
ما�املق�صوُد�مبفهوِم�التاأمنِي؟�ما�اأنواُعُه؟��
؟�� ماذا�تعرُف�عْن��صركاِت�التاأمنِي�يف�الأردنِّ

الوحدُة األولى
اخلطُر والتاأمنُي

1
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املقدمة

ُع، والتي ُتلِحُق خ�سائَر باأ�سحاِبها؛ لذا اأ�سبَحْت  ُد اأ�سباُبها وتتن�َّ ل تخل� احلياُة مَن املخاطِر التي تتعدَّ  
اأِو احلدِّ مْن معدلِت تكراِرها،  للحيل�لِة دوَن وق�ِعها،  ًة  ُمِلحَّ و�ُسُبُل م�اجهِتها �سرورًة  درا�سُة املخاطِر 
اإدارِة  اأهمِّ طرائِق  اإحدى  التاأمنُي  ُيَعدُّ  ال�سياِق،  ترتتَُّب على حدوِثها. ويف هذا  التي  تقليِل اخل�سائِر  اأْو 
املخاطِر؛ اإْذ ي�سعى املنتفُع مْنُه اإىل احل�س�ِل على تع�ي�ٍص منا�سٍب ملقداِر اخل�سائِر التي َتلحُق بِه نتيجَة 

وق�ِع اخلطِر.

عْن  ف�ساًل  مَعُه،  التعامِل  وطرائِق  واأ�سكاِلِه،  باخلطِر،  تتعلَُّق  ًة  عدَّ ال�حدُة م��س�عاٍت  تتناوُل هذِه   
مفاهيِم التاأمنِي الأ�سا�سيِة، واأن�اِعِه.

ُع�مَن�الطالِب�بعَد�درا�صِة�هذِه�الوحدِة�اأْن�يكوَن�قادًرا�على: .ُيتوقَّ
• ِف مفه�ِم اخلطِر.	 تعرُّ
• حتديِد اأركاِن اخلطِر.	
• باِت اخلطِر الب�سريِة.	 باِت اخلطِر الطبيعيِة مْن ُم�سبِّ متييِز ُم�سبِّ
• ِف مفه�ِم التاأمنِي.	 تعرُّ
• ت��سيِح املق�س�ِد بعقِد التاأمنِي.	
• حتديِد عنا�سِر عقِد التاأمنِي.	
• 	. قِة يف الأردنِّ ِف اأن�اِع التاأمنِي، واإجراءاِتِه املُطبَّ تعرُّ
• اإدراِك اأهميِة التاأمنِي يف احلياِة.	
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الدرُس األوُل
الخطُر 

1

واملعن�يِة.  املاديِة  اخل�سائِر  مَن  الكثرِي  اإىل  ْت  اأف�سَ دٍة  ُمتعدِّ ملخاطَر  الِقدِم  منُذ  الإن�ساُن  �َص  تعرَّ  
بِة علْيها؛ فالإن�ساُن منُذ ولدِتِه قْد  وتختلُف هذِه املخاطُر يف طبيعِتها، ون�عيِتها، وحجِم اخل�سارِة املرُتتِّ
ُد متلكاِتِه، مثُل: خطِر احلريِق،  يك�ُن ُعْر�سًة خلطِر احل�ادِث ال�سخ�سيِة، ف�ساًل عِن املخاطِر التي ُتهدِّ

وال�سرقِة، والتلِف، والزلزِل، وغرِي ذلَك مَن الك�ارِث الطبيعيِة.

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:

ُع مَن الطالِب بعَد انتهاِء هذا الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على: ُيت�قَّ
تعريِف مفه�ِم اخلطِر. -
حتديِد اأركاِن اخلطِر. -
باِت اخلطِر الب�سريِة. - باِت اخلطِر الطبيعيِة مْن ُم�سبِّ متييِز ُم�سبِّ

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:�
اخلطُر. -
باُت اخلطِر. - ُم�سبِّ

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
التدري�ُص املبا�سُر. -
- . العمُل اجلماعيُّ
اأوراُق العمِل. -
ْر، ناِق�ْص، �ساِرْك. - فكِّ
ق�سائُد ال�سجرِة. -
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ال�صكُل )١-١(: مفهوُم اخلطِر.

ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
ُح يف ال�سكِل  - اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة حت�سرَي ورقٍة وقلٍم، ثمَّ ر�سَم امل�ستطيالِت الآتيِة كما هَ� ُم��سَّ

 .)1-1(

الهدُف:
ِف�مفهوِم�اخلطِر. يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ١
مفهوُم اخلطِر.

التعليم�ُت:
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اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة تدويَن كلمِة )اخلطُر( يف امل�ستطيِل الأوِل. -
اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة تدويَن كلمتنِي ت�سفاِن مفه�َم اخلطِر يف امل�ستطيِل الثاين. -
اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة تدويَن ثالثِة اأفعاٍل ترتبُط مبفه�ِم اخلطِر يف امل�ستطيِل الثالِث. -
ُ عْن مفه�ِم اخلطِر يف  - وُتعربِّ اأربِع كلماٍت فقْط،  ُن مْن  تتك�َّ اإىل كلِّ جمم�عٍة تدويَن جملٍة  اطلْب 

امل�ستطيِل الرابِع.
�ُص مفه�َم اخلطِر يف امل�ستطيِل اخلام�ِص. - اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة تدويَن كلمٍة واحدٍة ُتلخِّ
ل�ا اإلْيها ل�ستنتاِج مفه�ِم اخلطِر. - ناِق�ْص اأفراَد كلِّ جمم�عٍة يف النتائِج التي ت��سَّ
ْح للطلبِة املفه�َم الآتَي للخطِر: - و�سِّ

�ينتُج�مْنُه�خ�صارٌة�ماديٌة�اأْو�معنويٌة. ٍ اخلطُر:�هَو�احتماُل�وقوِع�حدٍث�ُمعنيَّ

ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
اعِر�ْص علْيها امل�اقَف الآتيَة وما يليها مْن اأ�سئلٍة، ثمَّ امنْح كلَّ جمم�عٍة فر�سَة امل�ساركِة يف النقا�ِص  -

َن مْن حتديِد اأركاِن اخلطِر: واإجابِة الأ�سئلِة؛ لتتمكَّ

الهدُف:
يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�حتديِد�اأركاِن�اخلطِر.

الن�ص�ُط 2
اأرك�ُن اخلطِر.

التعليم�ُت:
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املوقُف الأوُل:
� ِد�اأنَّ َهْتها�لوجوِب�التاأكُّ �بقطِع�ال�صارِع�اأم�صَكْت��صديقُتها�حناُن�بيِدها،�ونبَّ  "بيَنما�كاَنْت��صهاُم�َتُهمُّ

ال�صارَع�خاٍل�مَن�ال�صياراِت�متاًما�قبَل�اأْن�تعرَبُه":
ًة�حنَي�اأم�سَكْت�بيِد��سديقِتها��سهاَم؟�ملاذا؟ قَّ 1-�براأِيَك،�هْل�كاَنْت�حناُن�حُمِ

ًة يف ذلَك؛ لتجنُِّب خطِر ال�سياراِت وح�اِدِثها. قَّ نعْم، كاَنْت حناُن حُمِ
�ُص�للخطِر�لْ��عرَبِت�ال�سارَع�مْن�دوِن�انتباٍه؟ ٢-�براأِيَك،�هْل�كاَنْت�حياُة��سهاَم��ستتعرَّ

ها  �سِ �ُص للخطِر لْ� عرَبِت ال�سارَع مْن دوِن انتباٍه، مثُل احتماِل تعرُّ نعم، كاَنْت حياُة �سهاَم �ستتعرَّ
حل�اِدِث ال�سرِي املختلفِة.

3-�هْل�مرْرَت�ي�ًما�مب�قٍف��سعْرَت�فيِه�بخطٍر�ما؟�ما�ن�ُع�هذا�اخلطِر؟
�س�َن لها يف حياِتِهْم )اطلْب اإىل كلِّ  مُيَنُح الطلبُة فر�سَة التعبرِي عِن املخاطِر التي قْد يتعرَّ

َي خطًرا(، مثُل: احلريِق، وال�سرقِة، وح�ادِث ال�سرِي. طالٍب اأْن ُي�سمِّ
ملح�ظٌة: ار�سْم دائرًة على الل�ِح، ثمَّ اكتْب فيها كلمَة )اخلطُر(، ثمَّ اكتِب الكلماِت التي ُيعربِّ 

�س�ا لها يف حياِتِهْم. بها الطلبُة عِن الأخطاِر التي تعرَّ
�هذا�اخلطَر��سيقُع؟ 4-�هْل�كْنَت�تعلُم�اأنَّ

ا يك�ُن حُمتَمَل احلدوِث؛ اأْي اإنَّ وق�َعُه  َد احلدوِث، واإنَّ ْح للطلبِة اأنَّ اخلطَر ل يك�ُن ُم�ؤكَّ و�سِّ
ٍد. غرُي ُم�ؤكَّ

املوقُف الث�ين:
جميِع� اإتالَف� َر� فقرَّ منتجاِتِه،� يبيَع� اأْن� علْيِه� َر� تعذَّ وقْد� الأحذيِة،� لإنتاِج� م�صنًعا� � عليٌّ "يلُك�

ْن�مْن�ت�صويِقها": الأحذيِة�التي�مْل�يتمكَّ

�لإتالِف�الأحذيِة�خطًرا؟�ملاذا؟ �الطريقُة�التي��سي�ستخدُمها�عليٌّ 1-�هْل�ُتَعدُّ
َد اإتالَف الأحذيِة؛ لذا ل مُيِكُن اعتباُر  ْ لُهْم اأنَّ عليًّا قْد تعمَّ ا�ستِمْع اإىل اإجاباِت الطلبِة، ثمَّ بنيِّ

الطريقِة التي �سُيتِلُف بها الأحذيَة خطًرا 
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ْح� و�سِّ خطًرا؟� ذلَك� � ُيَعدُّ فهْل� مبمتلكاِتِه،� ال�سرِر� اإحلاَق� ما� �سخ�ٌص� َد� تعمَّ اإذا� براأِيَك،� �-٢
اإجابَتَك.

َد �سخ�ٌص ما اإحلاَق ال�سرِر مبمتلكاِتِه فاإنَّ ذلَك ل ُيَعدُّ خطًرا؛ لأنَّ مْن اأركاِن اخلطِر  اإذا تعمَّ
ٍد. ا؛ اأْي غرَي ُمتعمَّ اأْن يك�َن عر�سيًّا )ُمفاِجًئا( ل اإراديًّ

املوقُف الث�لُث:
�اأ�صعلَْت�مدفاأَة�الكاِز،�وترَكْتها�يف�نف�ِس� "��صعَرْت�اأ�صيُل�بالربِد،�فاأغلَقْت�باَب�الغرفِة�والنافذَة،�ثمَّ

الغرفِة�التي�تناُم�فيها":

ُف�اأ�سيَل��سليًما؟�ملاذا؟ 1-�براأِيَك،�هْل�كاَن�ت�سرُّ
ُف اأ�سيَل �سليًما برتِك مدفاأِة الكاِز م�ستعلًة وهَي نائمٌة؛ وذلَك لحتماِل وق�ِع  ل، مْل يكْن ت�سرُّ
خطٍر ما، مثُل: ن�س�ِب حريٍق يف الغرفِة، اأْو نفاِد ال�ق�ِد؛ ما ي�ؤدي اإىل نق�صِ كميِة الأك�سجنِي 

يف الغرفِة، ثمَّ حدوِث حالِت اختناٍق وما �سابَه.

٢-�براأِيَك،�ما�احتماُل�حدوِث�خطِر�الختناِق�ب�سبِب�مدفاأِة�الكاِز؟
ا، وقْد ت�سُل ن�سبُتُه اإىل 100 %. احتماُل حدوِث خطِر الختناِق ب�سبِب مدفاأِة الكاِز عاٍل جدًّ

3-�براأِيَك،�ما�احتماُل�حدوِث�خطِر�احلريِق�ب�سبِب�مدفاأِة�الكاِز؟
ا، وقْد ت�سُل ن�سبُتُه اإىل 100 %. احتماُل حدوِث خطِر احلريِق ب�سبِب مدفاأِة الكاِز عاٍل جدًّ

�و�سَعْتها�خارَج�الغرفِة�التي�تناُم�فيها: 4-�اإذا�اأطفاأَْت�اأ�سيُل�املدفاأَة،�ثمَّ
اأ-�فما�احتماُل�حدوِث�خطِر�الختناِق�براأِيَك؟

ا، وقْد ت�سُل ن�سبُتُه اإىل %0.          احتماُل حدوِث خطِر الختناِق �سئيٌل جدًّ
ب-�وما�احتماُل�حدوِث�خطِر�احلريِق�براأِيَك؟

ا، وقْد ت�سُل ن�سبُتُه اإىل %0.            احتماُل حدوِث خطِر احلريِق �سئيٌل جدًّ

؟� �ذلَك�خطًرا�قابال�للتع�ي�ِص�املاديِّ 5-�اإذا�كاَنْت�ن�سبُة�احتماِل�حدوِث�اخلطِر�0%،�فهْل�ُيَعدُّ
ْح�اإجابَتَك. و�سِّ

ُه لْن يحدَث اأبًدا. ُل خطًرا؛ لأنَّ اإذا كاَنْت ن�سبُة احتماِل حدوِث اخلطِر 0%، فاإنَّ ذلَك ل مُيثِّ
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؟� �ذلَك�خطًرا�قابال�للتع�ي�ِص�املاديِّ 6-�اإذا�كاَنْت�ن�سبُة�احتماِل�حدوِث�اخلطِر�100%،�فهْل�ُيَعدُّ
ْح�اإجابَتَك. و�سِّ

ٌد  ُم�ؤكَّ لأنَّ حدوَثُه  ُل خطًرا؛  مُيثِّ ل  ذلَك  فاإنَّ  احتماِل حدوِث اخلطِر %100،  ن�سبُة  كاَنْت  اإذا 
بن�سبِة 100%. والأ�سُل يف اخلطِر اأْن يك�َن حُمتَمَل احلدوِث بن�سٍب ترتاوُح بنَي )%0- %100(.

املوقُف الرابُع:
 "بيَنما�كاَن�با�صٌل�يقوُد��صيارَتُه�ا�صطدَم�باأحِد�اأعمدِة�الكهرباِء؛�ما�اأّدى�اإىل�وقوِع�العموِد�على�
ِم� �صيَب�با�صٌل�بك�صوِر�وجروٍح�بليغٍة،�اإ�صافًة�اإىل�حتطُّ �صقِف�ال�صيارِة،�وتك�صرِي�زجاِج�نوافِذها.�وقْد�اأُ

ِقِه�يف�الدرا�صِة�عندما�كاَن��صغرًيا": هديٍة�اأعطاُه�اإّياها�والُدُه�لتفوُّ

1-�ما�اخل�سائُر�التي�جنَمْت�عْن�هذا�احلادِث؟
اخل�سائُر التي جنَمْت عْن هذا احلادِث، هَي:

َلْت يف:  اأ - خ�سائُر ماديةٌّ متثَّ
- ال�سرِر الذي حلَق بال�سيارِة، والذي تطلََّب مْن با�سٍل اإ�سالَحُه، واإ�سالَح ما جنَم عْنُه مْن 

اأعطاٍل.
- م�سروفاِت العالِج التي �سيدفُعها با�سٌل للم�ست�سفى لقاَء ح�س�ِلِه على العنايِة والعالِج 

الالزمنِي ل�سفاِئِه.
ِم هديِة با�سٍل التي ُتَعدُّ تذكاًرا مْن والِدِه، والتي حتظى  َلْت يف حتطُّ ب - خ�سائُر معن�يٌة متثَّ

باأهميٍة كبريٍة يف قلِبِه وعقِلِه.

�َص�لها�با�سٌل؟�ملاذا؟ ٢-�براأِيَك،�هْل�مُيِكُن�حتديُد�قيمِة�اخل�سائِر�التي�تعرَّ
َلْت يف  لأنَّها خ�سائُر ماديٌة متثَّ با�سٌل؛  لها  �َص  تعرَّ التي  مُيِكُن حتديُد قيمِة اخل�سائِر  نعْم، 
مُيِكُن  فال  املعن�يِة  اخل�سائِر  قيمُة  اأّما  العالِج.  وتكاليِف  ال�سيارِة،  ت�سليِح  م�سروفاِت 
اأنَّ اخل�سائَر املاديَة ي�سهُل حتديُدها  حتديُدها؛ لأنَّها �سيٌء داخليٌّ غرُي ملم��ٍص؛ ما يعني 

خالًفا للخ�سائِر املعن�يِة.
ها�اأْو�قيا�ُسها؟ ؟�هْل�مُيِكُن�تع�ي�سُ 3-�ما�اخل�سائُر�التي�قْد�تنتُج�مْن�خطٍر�ما�ب�جٍه�عامٍّ
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• ُه�ماديًّا:	 اأركاُن�اخلطِر�الذي�ُيِكُن�تعوي�صُ
يعتمُد تع�ي�ُص اخلطِر ماديًّا على ت�افِر الأركاِن الأ�سا�سيِة الآتيِة فيِه:

ُد بذلَك احتماُل وق�ِع اخلطِر م�ستقباًل، فال يك�ُن حدوُثُه  ُيق�سَ ِد:  التاأكُّ ١-�الحتماليُة�وعدُم�
املُحتَملِة  اأِو  عِة  املُت�قَّ للنتائِج  دٍة  ُم�ؤكَّ تقديراٍت غرَي  ال�سخ�صِ  لدى  ُد  ُي�لِّ ما  اأْو م�ستحياًل؛  ًدا  ُم�ؤكَّ
، اأِو اتِّخاِذ قراٍر ما، بحيُث ترتاوُح ن�سبُة احتماليِة حدوِث اخلطِر بنَي ال�سفِر  ٍ نتيجَة م�قٍف ُمعنيَّ
ُه لْن يحدَث اأبدًا. واإذا بلَغِت الن�سبُة %100  ُه ل ُيَعدُّ خطًرا لأنَّ وال�احِد؛ فاإذا كاَنِت الن�سبُة 0% فاإنَّ
ُه ل ُيَعدُّ خطًرا ي�ِجُب التع�ي�َص. اأّما اإذا كاَن  فاإنَّ احتماَل حدوِثِه يك�ُن اأكرَث مْن 100%؛ ما يعني اأنَّ

احتماُل وق�ِع اخلطِر بنَي هاتنِي الن�سبتنِي املئ�يتنِي فالتع�ي�ُص واجٌب.

(، غرِي  اإراديٍّ اأْن يك�َن اخلطُر ناجًما عْن حادٍث عَر�سيٍّ )ل  اأْي  ِع:� 2-�الواقعيُة�وعدُم�الت�صنُّ
ٍد مْن جانِب ال�سخ�صِ نف�ِسِه. ُمتعمَّ

ُب اخلطُر عادًة يف حدوِث خ�سائَر ماديٍة ومعن�يٍة. واخل�سائُر املاديُة  3-�اخل�صارُة�املاليُة:�يت�سبَّ
يًّا؛ اأْي حتديُد قيمِتها.  ها، خالًفا للخ�سائِر املعن�يِة التي ي�سعُب قيا�ُسها َكمِّ مُيِكُن تع�ي�سُ

اخل�سائُر التي قْد تنتُج مْن خطٍر ما ب�جٍه عامٍّ هَي ن�عاِن: ماديٌة، ومعن�يٌة. 
ها، وي�سعُب قيا�ُسها؛  ومُيِكُن تع�ي�ُص الأوىل وقيا�ُسها، خالًفا للثانيِة التي ل مُيِكُن تع�ي�سُ
�ُص  لذا ُتَعدُّ اخل�سارُة املاديُة الركَن الأ�سا�َص يف اخلطِر، خالًفا للخ�سارِة املعن�يِة التي تتعرَّ

لالإهماِل.
ْن اإجاباِت الطلبِة على الل�ِح. - دوِّ
ناِق�ِص الطلبَة يف اإجاباِتِهْم.  -
ِه الطلبَة اإىل امل�ساركِة يف حتديِد اأركاِن اخلطِر بناًء على اإجاباِتِهْم. - وجِّ



16

باِت اخلطِر. - َر وحَدُه يف اأهمِّ ُم�سبِّ اطلْب اإىل كلِّ طالٍب اأْن ُيفكِّ
ُل اإلْيِه. - ْه كلَّ طالٍب اإىل مناق�سِة زميِلِه يف ما يت��سَّ وجِّ
الِن اإلْيِه.  - اطلْب اإىل كلِّ ثنائيٍّ اأْن ي�ساركا الزمالَء يف ما يت��سَّ
باٍت طبيعيٍة، واأُخرى ب�سريٍة. - ْف اإجاباِتِهْم اإىل ُم�سبِّ باِت اخلطِر، ثمَّ �سنِّ ناِق�ِص الطلبَة يف ُم�سبِّ

الهدُف:
يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�التمييِز�بنَي�ُم�صبِّباِت�اخلطِر�الطبيعيِة�

والب�صريِة.

الن�ص�ُط ٣
ب�ُت اخلطِر. ُم�صبِّ

التعليم�ُت:

ُم�صبِّباُت�اخلطِر:

ُب وق�َع اخلطِر؛ ما ي�ؤدي اإىل حدوِث خ�سارٍة معن�يٍة  هَي جمم�عُة الع�امِل والظ�اهِر واحل�ادِث التي ُت�سبِّ
وماديٍة. 

باِت اخلطِر اإىل ن�عنِي رئي�سنِي، هما: مُيِكُن ت�سنيُف ُم�سبِّ

ُر تاأثرًيا مبا�سًرا اأْو غرَي مبا�سٍر  اأ-�ُم�صبِّباُت�اخلطِر�الطبيعيُة: هَي جمم�عُة الظ�اهِر الطبيعيِة التي ُت�ؤثِّ
وكلِّ  والأعا�سرِي،  والفي�ساناِت،  واحلرائِق،  والرباكنِي،  الزلزِل،  مثُل:  متلكاِتِهْم،  اأْو  الأ�سخا�ِص  يف 

ظاهرٍة تن�ساأُ بفعِل الع�امِل الطبيعيِة فقْط.

ل الإن�ساِن وَت�سبُِّبِه يف  ب-�ُم�صبِّباُت�اخلطِر�الب�صريُة: هَي جمم�عُة الع�امِل واحل�ادِث التي تنتُج مْن تدخُّ
حدوِث اخلطِر والتاأثرِي فيِه؛ �س�اٌء كاَن ذلَك بق�سٍد، اأْو مْن دوِن ق�سٍد، مثُل: اإ�سعاِل احلرائِق، وا�سطداِم 

ال�سياراِت، وعملياِت ال�سطِ� وال�سرقِة، والبطالِة، واملر�ِص، وال�سيخ�خِة، وال�فاِة. 



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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باِت  ابحْث يف �سبكِة الإنرتنْت اأْو يف اأيِّ م�سادَر اأُخرى عْن طرائِق )كيفيِة( جتنُِّب اخلطِر الناجِم عْن ُم�سبِّ
ُل اإلْيِه.   الأخطاِر الطبيعيِة والب�سريِة، ثمَّ �ساِرْك زمالَءَك يف ما تت��سَّ



18

ّعِرِف�املق�صوَد�باخلطِر. �-١
�ينتُج�مْنُه�خ�صارٌة�ماديٌة�اأْو�معنويٌة. ٍ اخلطُر:�هَو�احتماُل�وقوِع�حدٍث�ُمعنيَّ

2-�علِّْل�ما�ياأتي:
ا�صتثناُء�اخل�صارِة�املعنويِة�مْن�تعوي�ِس�اخلطِر.�

�هذا�النوَع�مَن�اخل�صارِة�ي�صعُب�قيا�ُصُه� ُت�صتثنى�اخل�صارُة�املعنويُة�مْن�تعوي�ِس�اخلطِر؛�لأنَّ
ا،�اأْو�حتديُد�قيمِتِه. يًّ َكمِّ

�حالٍة�مَن�احلالِت�الآتيِة: 3- ف�ِصْر��صبَب�رف�ِس�تعوي�ِس�اخلطِر�يف�كلِّ
�عِن�اخل�صائِر�الناجتِة� َد�بالٌل�اإ�صعاَل�حريٍق�يف�م�صنِعِه�للح�صوِل�على�تعوي�ٍس�ماديٍّ اأ-�َتعمَّ

مْن�خطِر�احلريِق.
ًدا،�والأ�صُل�اأْن�يكوَن�عر�صيًّا. �اخلطَر�الواقَع�هنا�كاَن�ُمتعمَّ لأنَّ

ب- �صكَنْت��صلوى�يف�منطقٍة�معّر�صٍة�خلطِر�انفجاِر�الرباكنِي�بن�صبِة�١00%.
�خطَر� ولكنَّ م�صتحياًل،� يكوَن� واأل� احلدوِث،� ِد� ُموؤكَّ غرَي� يكوَن� اأْن� اخلطِر� الأ�صَل�يف� � لأنَّ

ُد�احلدوِث. انفجاِر�الرباكنِي�ُموؤكَّ
والِدِه� مَع� ذكرياِتِه� مُتثُِّل� التي� ال�صوِر� األبوِم� �صرقِة� اإِْثَر� � ع�صبيٍّ بانهياٍر� فوؤاٌد� اأُ�صيَب� ج-�

املُتوّفى.
�ُس.�فالأ�صُل�يف�اخل�صارِة� �اخل�صارَة�هنا�معنويٌة�ي�صعُب�قيا�ُصها؛�لذا�فهَي�ُتهَمُل،�ول�ُتعوَّ �لأنَّ

ها.� �تعوي�صُ اأْن�تكوَن�ماليًة�لُيمِكَن�قيا�ُصها،�وحتديُدها،�ثمَّ
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نِّْف�ُم�صبِّباِت�اخلطِر�الآتيَة�اإىل�طبيعيٍة�وب�صريٍة: ٤-��صَ
الزلزُل،�ال�صرقُة،�البطالُة،�الرباكنُي،�احلريُق،�املر�ُس.

ُم�صبِّباُت�اخلطِر�الطبيعيُة:
الزلزُل،�الرباكنُي،�احلريُق.

ُم�صبِّباُت�اخلطِر�الب�صريُة:
ال�صرقُة،�البطالُة،�املر�ُس.
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسّلم تقدير.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر. ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة.  3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: : �ُسّلم تقدير.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
ُيعرف مفه�ِم اخلطِر. 1
يذكر اأركاِن اخلطِر. ٢

باِت   3 باِت اخلطِر الطبيعيِة مْن ُم�سبِّ مُييُز ُم�سبِّ
اخلطِر الب�سريِة.
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الدرُس الثاني
الت�أمنُي

٢

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:

ُع مَن الطالِب بعَد انتهاِء هذا الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على: ُيت�قَّ
ِف مفه�ِم التاأمنِي. - تعرُّ
حتديِد اأن�اِع اخلطِر التي مُيِكُن التاأمنُي مْنها. -

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:�
التاأمنُي. -

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
- . العمُل اجلماعيُّ
درا�سُة حالٍة. -
التدري�ُص املبا�سُر. -

ُب يف حدوِث  �ُص لها الإن�ساُن يف حياِتِه، والتي تت�سبَّ ْفنا �سابًقا العديَد مَن املخاطِر التي قْد يتعرَّ تعرَّ  
مُيِكُنُه  ول  فيها،  يٌد  لالإن�ساِن  لي�َص  طبيعيٍة  ظ�اهَر  نتيجَة  حتدُث  املخاطِر  هذِه  وبع�ُص  ماديٍة.  خ�سائَر 
املخاطِر،  هذِه  مْن  حتدُّ  فاعلٍة  و�سائَل  عْن  يبحُث  الإن�ساُن  اأخَذ  لذا  وحَدُه؛  نتائِجها  ُل  حتمُّ اأْو  اإيقاُفها، 
جتميِع  اأ�سا�ِص  على  تق�ُم  التي  التاأمنِي  فكرِة  اإىل  فاهتدى  عْنها،  الناجمِة  اخل�سائِر  وطاأِة  مْن  ُف  وُتخفِّ

ٍر مْنها.   املخاطِر، وت�زيِع خ�سائِرها املاديِة على كلِّ ُمت�سرِّ
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ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
ُل ق�سَة ن�ساأِة التاأمنِي. - الَع على احلالِة )1-1( التي مُتثِّ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة الطِّ
اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة مناق�سَة احلالِة، والإجابَة عِن الأ�سئلِة التي تليها. -
ًها. - ْل بنَي املجم�عاِت ُم�ساِعًدا، وُمر�ِسًدا، وُم�جِّ جت�َّ
َلْت اإلْيها. - ناِق�ِص املجم�عاِت يف النتائِج التي ت��سَّ
�ساِرِك الطلبَة يف ا�ستنتاِج مفه�ِم التاأمنِي. -
ْح للطلبِة املفه�َم الآتَي للتاأمنِي: - و�سِّ

�صنَي�للخطِر�نف�ِصِه�قيمَة�اخل�صارِة�املاديِة� ُل�فيها�جميُع�الأفراِد�املُعرَّ التاأمنُي:�و�صيلٌة�يتحمَّ
)املاليِة(�التي�ت�صيُب�اأحَد�اأفراِد�املجموعِة.

الهدُف:
ِف�مفهوِم�التاأمنِي. يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ١
الت�أمنُي.

التعليم�ُت:
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ق�صُة الت�أمنِي

ُر  على مقربٍة مْن اأحِد ال�س�اطِئ الذي تر�س� فيِه ق�ارُب ال�سيِد ملجم�عٍة مَن ال�سياديَن الذيَن ُيقدَّ
با�سٌم ميلُك مقهى يرتاُدُه ال�سيادوَن حنَي يفرغ�َن مَن ال�سيِد،  عدُدُهْم بنحِ� )100( �سياٍد، كاَن 
حيُث يتبادل�َن فيِه الأحاديَث املختلفَة مْن مغامراٍت وحتدياٍت و�سع�باٍت واجَهْتُهْم يف اأثناِء اإبحاِرِهْم 

وقياِمِهْم مبهمِة ال�سيِد.

 ويف اأحِد الأياِم، عاَدْت جميُع الق�ارِب يف امل�ساِء اإل قارَب اأحمَد؛ فقْد غرَق يف البحِر، ومْل ي�ستطْع 
ْن مْن جمِع )10000( ديناٍر لي�سرتَي بها قارًبا جديًدا ي�ساعُدُه على  ُه مْل يتمكَّ اإنقاَذُه، فجل�َص حزيًنا؛ لأنَّ
�ٌص  القياِم بعمِلِه املعتاِد. وبعَد ي�منِي قاَل ال�سياُد خالٌد ُماِطًبا رفاَقُه ال�سياديَن: اإنَّ كالًّ مّنا ُمعرَّ
لغرِق قارِبِه مثلما حدَث مَع اأحمَد، فلماذا ل ن�ساعُدُه، ونق�سُم ثمَن القارِب علْينا جميًعا بالت�ساوي؟ 
ثمًنا  ديناٍر   )10000( مبلَغ  جمع�ا  حتى  ديناٍر   )100( مْنُهْم  كلٌّ  ودفَع  الفكرِة،  على  اجلميُع  وافَق 

للقارِب، ففرَح اأحمُد بذلَك، وا�سرتى قارًبا جديًدا، وبداأَ عمَلُه يف الي�ِم التايل كاأنَّ �سيًئا مْل يحدْث.

بعَد اأ�سب�ٍع مْن تلَك احلادثِة، اأ�ساَر با�سٌم )�ساحُب املقهى( على ال�سياديَن، قائاًل: ملاذا تنتظروَن 
ُكُم املاَل يف ذلَك  حتى يغرَق قارُب اأحِدُكْم، ثمَّ جتمع�َن لُه املاَل لتع�ي�ِص خ�سارِتِه؟ فقْد ل ميلُك بع�سُ
ال�قِت. ثمَّ اأ�ساَف قائاًل: يف الع�سريَن �سنًة املا�سيَة غرَق ع�سروَن قارًبا؛ اأْي مبعدِل قارٍب كلَّ �سنٍة. 
ثمَّ اقرتَح علْيِهْم اإن�ساَء �سندوٍق با�سِم اأ�سحاِب الق�ارِب جلمِع املاِل الالزِم لتع�ي�ِص اخل�سارِة التي 
َتُه  �ُص لها اأ�سحاُب الق�ارِب، ف�افَق اجلميُع على فكرِة با�سٍم، واتفق�ا على اأْن ي�سَع كلٌّ مْنُهْم ح�سَّ يتعرَّ
�سنَي  ُل جميُع ال�سياديَن املُعرَّ مِن املاِل يف ال�سندوِق، واأْن يك�َن با�سٌم اأميًنا لل�سندوِق، وبذلَك يتحمَّ
للخطِر نف�ِسِه قيمَة اخل�سارِة التي قْد َتلحُق باأحِدِهْم. ومْن هنا جاَءْت فكرُة التاأمنِي؛ اإْذ تعمُل �سركاُت 
ًما، يف ما ُيعَرُف بق�سِط التاأمنِي، ثمَّ  �سنَي للخطِر نف�ِسِه ُمقدَّ التاأمنِي على جمِع م�ساركاِت الأفراِد املُعرَّ

َر مَن اخلطِر نف�ِسِه. �ُص الفرَد املُت�سرِّ ُتع�ِّ

1- لْ� كْنَت مكاَن اأحمَد، هْل كاَن مبقدوِرَك حمايُة قارِبَك مَن الغرِق؟ ملاذا؟

٢- كيَف حلَّ ال�سيادوَن م�سكلَة اأحمَد؟
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ُد فكرَة با�سٍم املُتعلِّقَة باإن�ساِء ال�سندوِق؟ ملاذا؟ 3- هْل ُت�ؤيِّ

4- ما الهدُف مْن اإن�ساِء ال�سندوِق؟

ْف -بلغِتَك اخلا�سِة- املق�س�َد بالتاأمنِي. 5- عرِّ

احلالة )1-1(: ق�سُة ن�ساأِة التاأمنِي.

1- لْ� كْنَت مكاَن اأحمَد، هْل كاَن مبقدوِرَك حمايُة قارِبَك مَن الغرِق؟ ملاذا؟
�خطَر�الغرِق�اأمٌر�خارٌج�عِن�ال�صيطرِة،�ول�ُيِكُن� ل،�لْن�اأ�صتطيَع�حمايَة�قاربي�مَن�الغرِق؛�لأنَّ

وؤُ�بِه. التنبُّ

٢- كيَف حلَّ ال�سيادوَن م�سكلَة اأحمَد؟
املبلَغ�علْيِهْم� موا� اإْذ�ق�صَّ ال�صرَر�مَع�زميِلِهْم؛� بتكافِلِهْم�وت�صارِكِهُم� اأحمَد� ال�صيادوَن�م�صكلَة� � حلَّ

ُلُه�وحَدُه. جميًعا�بالت�صاوي،�ما�قلََّل�مْن�قيمِة�ال�صرِر�الذي�كاَن�ال�صياُد�يتحمَّ

ُد فكرَة با�سٍم املُتعلِّقَة باإن�ساِء ال�سندوِق؟ ملاذا؟ 3- هْل ُت�ؤيِّ
َع�تعوي�ُس�ال�صرِر�وقيمُة�اخل�صارِة�على� نعْم،�اأُوؤَيُِّد�فكرَة�با�صٍم�املُتعلِّقَة�باإن�صاِء�ال�صندوِق؛�لكْي�يتوزَّ
��صياٍد�يف�حاِل�التعوي�ِس. �املبلُغ�املطلوُب�مْن�كلِّ �صنَي�للخطِر�نف�ِصِه،�فيقلُّ ال�صياديَن�جميًعا�املُعرَّ

4- ما الهدُف مْن اإن�ساِء ال�سندوِق؟
ِل�ال�صرِر؛� الهدُف�مْن�اإن�صاِء�ال�صندوِق�هَو�توزيُع�قيمِة�اخل�صارِة�على�اجلميِع،�وامل�صاركُة�يف�حتمُّ
اإىل� ُزُهْم� وُيحفِّ خ�صارِتِهْم،� عْن� ُهْم� �صُ �صُيعوِّ َمْن� بوجوِد� واثقنَي� مرتاحنَي� ال�صياديَن� يجعُل� ما�

مزاولِة�اأعماِلِهْم.

ْف -بلغِتَك اخلا�سِة- املق�س�َد بالتاأمنِي. 5- عرِّ
�صنَي�للخطِر�نف�ِصِه�قيمَة�اخل�صارِة�املاديِة� ُل�فيها�جميُع�الأفراِد�املُعرَّ التاأمنُي:�هَو�و�صيلٌة�يتحمَّ

)املاليِة(�التي�ت�صيُب�اأحَد�اأفراِد�املجموعِة.
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- ناِق�ِص الطلبَة يف ال�س�ؤاِل الآتي:
   هْل ي�سمُل التاأمنُي كلَّ اأن�اِع اخلطِر التي ت�سيُب الأفراَد؟

ْح للطلبِة اأنَّ اإجابَة هذا ال�س�ؤاِل تكمُن يف الن�ساِط الآتي. - و�سِّ

ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
الَع على ورقِة العمِل )1-1( التي تعر�ُص لأن�اِع اخلطِر التي  - اطلْب اإىل الطلبِة يف جمم�عاِتِهُم الطِّ

ا، ثمَّ اإجابَة ال�س�ؤاِل ال�ارِد فيها، وذلَك خالَل )10( دقائَق. ها ماديًّ مُيِكُن تع�ي�سُ
ًها. - ْل بنَي املجم�عاِت ُم�ساِعًدا، وُمر�ِسًدا، وُم�جِّ جت�َّ
ناِق�ْص كلَّ جمم�عٍة يف اإجابِتها. -

الهدُف:
ا ها�ماديًّ يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�حتديِد�اأنواِع�اخلطِر�التي�ُيِكُن�تعوي�صُ

الن�ص�ُط 2
.� ه� م�ديًّ اأنواُع اخلطِر التي ُيِكُن تعوي�صُ

التعليم�ُت:
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ْق بنَي ن�ِع اخلطِر يف القائمِة الأوىل )اأ(  ا، َوفِّ ها ماديًّ يف ما يلي جمم�عٌة مَن الأخطاِر التي مُيِكُن تع�ي�سُ
ِح لطبيعِتِه يف القائمِة الثانيِة )ب(؟ وتعريِفِه املُ��سِّ

القائمُة الأوىل )اأ(: ن�ُع اخلطِر.

القائمُة الثانيُة )ب(: تعريُف ن�ِع اخلطِر.

تعريُف ن�ِع اخلطِرن�ُع اخلطِر

ِقِه خ�سائُر ماديٌة ُتلِحُق ال�سرَر  خطٌر ي�سيُب قطاًعا كبرًيا مَن املجتمِع، ويرتتَُّب على حتقُّ
�ِص املنطقِة خلطِر الرباكنِي، وما  باملجتمِع كلِِّه، اأْو مبجم�عٍة كبريٍة مَن الأفراِد، مثُل: تعرُّ

ينجُم عْنها مْن اأ�سراٍر ُتلِحُق اخل�سارَة مبجم�عٍة كبريٍة مَن الأفراِد.   

اخلطُر�
العامُّ

خطُر�
امل�صاربِة

خطُر�
املمتلكاِت

خطُر�
الأ�صخا�ِس

ُر يف الأ�سخا�ِص  خطٌر ي�سيُب الإن�ساَن �سخ�سيًّا ب�سفٍة مبا�سرٍة، وينجُم عْنُه خ�سارٌة ماليٌة ُت�ؤثِّ
اأنف�ِسِهْم، مثُل: وفاِة ربِّ الأ�سرِة، التي ت�ؤدي اإىل انقطاِع الدخِل عْن اأفراِد الأ�سرِة.

الربِح، وحتقيِق منافَع  بهدِف احل�س�ِل على  ٍة  ال�ستثماِر يف جمالٍت عدَّ اإىل  الفرُد  يلجاأُ 
اإذا  فمثاًل،  لت�قعاِتِه، وهنا يحدُث اخلطُر.  اأحياًنا مالفًة  تاأتي  قْد  النتائَج  ولكنَّ  ماليٍة، 
ُه �سريبُح يف حاِل زاَد �سعُر الأ�سهِم، اأْو يخ�سُر  ا�سرتى �سخ�ٌص )100( �سهٍم مَن الب�ر�سِة فاإنَّ
اإِن انخف�َص ال�سعُر. وكذا ال�ستثماُر يف العقاراِت املختلفِة، اأِو الدخ�ُل يف م�سروعاٍت جتاريٍة. 
ُم يف ال�س�ِق.   ويعتمُد هذا الن�ُع مَن اخلطِر يف نتيجِتِه على جمم�عٍة مَن الع�امِل التي تتحكَّ

�ِص منزِلِه خلطِر  ، وي�ؤدي اإىل هالِكها اأْو تلِفها، مثُل تعرُّ ُر يف متلكاِت ال�سخ�صِ خطٌر ُي�ؤثِّ
احلريِق.

خطُر 
امل�ساربِة

اخلطُر 
البحُت

اخلطُر 
العامُّ

اخلطُر 
اخلا�صُّ

خطُر 
الأ�سخا�ِص

خطُر 
املمتلكاِت

خطُر امل�س�ؤوليِة 
املدنيِة واملهنيِة
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خطُر�
امل�صوؤوليِة�
املدنيِة�
واملهنيِة

اخلطُر�
البحُت

اخلطُر�
اخلا�سُّ

تعريُف ن�ِع اخلطِرن�ُع اخلطِر

ِه،  ، وي�ؤدي اإىل اإ�سابِة اآخَر ب�سرٍر ماديٍّ يف �سخ�سِ ٌ ِقِه �سخ�ٌص ُمعنيَّ ُب يف حتقُّ خطٌر يت�سبَّ
ُب يف اخلطِر م�س�ؤوًل اأماَم القان�ِن،  اأْو متلكاِتِه، اأِو الثننِي مًعا. ويك�ُن ال�سخ�ُص املُت�سبِّ
بَة على حدوِثِه ل  وُيطَلُق على هذا الن�ِع اأحياًنا ا�سُم خطِر الرثواِت؛ لأنَّ اخل�سائَر املرُتتِّ
�ُص �سمرٍي لك�سٍر يف  . مثاُل ذلَك تعرُّ ا ت�سيُب ثروَتَه ب�جٍه عامٍّ ت�سيُب الفرَد مبا�سرًة، واإنَّ
يِدِه نتيجَة ا�سطداِمِه ب�سيارِة اأحمَد الذي كاَن يق�ُدها ُم�سِرًعا. وهنا يرتتَُّب على اأحمَد 

دفُع جميِع امل�سروفاِت الالزمِة لعالِج �سمرٍي.

ِقِه اأيُّ خ�سارٍة ماديٍة اأْو  ِقِه خ�سارٌة ماديٌة، ول يرتتَُّب على عدِم حتقُّ خطٌر ينجُم عْن حتقُّ
ربٍح؛ لذا يحاوُل الفرُد جتنَُّبُه ما اأمكَن. وهَ� قْد ُيلِحُق ال�سرَر بعدٍد حمدوٍد مَن الأفراِد، اأْو 
ٍ مَن الأفراِد، واخلطِر  باملجتمِع كلِِّه، مثُل: ح�ادِث ال�سياراِت التي ُتلِحُق ال�سرَر بعدٍد ُمعنيَّ

الذي ينتُج مَن الزلزِل والذي قْد ُيلِحُق ال�سرَر باملجتمِع كافًة.

�ِص  يًّا، مثُل تعرُّ ُر فقْط يف الفرِد، وينجُم عْنُه خ�سائُر ماديٌة مُيِكُن تقديُرها َكمِّ خطٌر ُي�ؤثِّ
حملِِّه لل�سرقِة.

ها ماديًّا. ورقُة العمِل )1-1(: اأن�اُع اخلطِر التي مُيِكُن تع�ي�سُ
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ْح للطلبِة ما ياأتي: - و�سِّ

اأْو يف متلكاِتِه. وال�سكل )1-٢(  ُر يف ال�سخ�صِ نف�ِسِه،  ُي�ؤثِّ دُة، وقْد  للخطِر مناٍح ماديٌة واإن�سانيٌة ُمتعدِّ
�ُص لها الفرُد يف حياِتِه الي�ميِة.  ُ اأن�اَع اخلطِر التي يتعرَّ ُيبنيِّ

ها ماديًّا. ال�سكُل )1-٢(: اأن�اُع اخلطِر التي مُيِكُن تع�ي�سُ

ٍة بهدِف احل�س�ِل على الربِح، وحتقيِق منافَع  ١-�خطُر�امل�صاربِة: يلجاأُ الفرُد اإىل ال�ستثماِر يف جمالٍت عدَّ
�سخ�ٌص  ا�سرتى  اإذا  فمثاًل،  اخلطُر.  يحدُث  وهنا  لت�قعاِتِه،  مالفًة  اأحياًنا  تاأتي  قْد  النتائَج  ولكنَّ  ماليٍة، 
وكذا  ال�سعُر.  انخف�َص  اإِن  يخ�سُر  اأْو  الأ�سهِم،  �سعُر  زاَد  حاِل  يف  �سريبُح  ُه  فاإنَّ الب�ر�سِة  مَن  �سهٍم   )100(
ال�ستثماُر يف العقاراِت املختلفِة، اأِو الدخ�ُل يف م�سروعاٍت جتاريٍة. ويعتمُد هذا الن�ُع مَن اخلطِر يف نتيجِتِه 

ُم يف ال�س�ِق.   على جمم�عٍة مَن الع�امِل التي تتحكَّ

ِقِه اأيُّ خ�سارٍة ماديٍة  ِقِه خ�سارٌة ماديٌة، ول يرتتَُّب على عدِم حتقُّ 2-�اخلطُر�البحُت: خطٌر ينجُم عْن حتقُّ
اأْو ربٍح؛ لذا يحاوُل الفرُد جتنَُّبُه ما اأمكَن. وهَ� قْد ُيلِحُق ال�سرَر بعدٍد حمدوٍد مَن الأفراِد، اأْو باملجتمِع 
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ٍ مَن الأفراِد، واخلطِر الذي ينتُج مَن الزلزِل  كلِِّه، مثُل: ح�ادِث ال�سياراِت التي ُتلِحُق ال�سرَر بعدٍد ُمعنيَّ
والذي قْد ُيلِحُق ال�سرَر باملجتمِع كافًة.         

ينق�صُم اخلطُر البحُت اإىل ق�صمنِي:

اِت غرِي املُنتَظمِة يف ق�ى الطبيعِة، وي�سيُب قطاًعا كبرًيا مَن  : هَ� خطٌر ينتُج مَن التغريُّ اأ-�اخلطُر�العامُّ
ِقِه خ�سائُر ماديٌة ُتلِحُق ال�سرَر باملجتمِع كلِِّه، اأْو مبجم�عٍة كبريٍة مَن الأفراِد،  املجتمِع، ويرتتَُّب على حتقُّ
�ِص املنطقِة خلطِر الرباكنِي، وما ينجُم عْنها مْن اأ�سراٍر ُتلِحُق اخل�سارَة مبجم�عٍة كبريٍة مَن  مثُل: تعرُّ

الأفراِد.   

يًّا، مثُل  ُر فقْط يف الفرِد، وينجُم عْنُه خ�سائُر ماديٌة مُيِكُن تقديُرها َكمِّ ُي�ؤثِّ : خطٌر  ب-�اخلطُر�اخلا�سُّ
�ِص حملِِّه لل�سرقِة.     تعرُّ

ينق�صُم اخلطُر اخل��سُّ اإىل ثالثِة اأق�ص�ٍم:

ُر يف  اأ-�خطُر�الأ�صخا�ِس:�خطٌر ي�سيُب الإن�ساَن �سخ�سيًّا ب�سفٍة مبا�سرٍة، وينجُم عْنُه خ�سارٌة ماليٌة ُت�ؤثِّ
الأ�سخا�ِص اأنف�ِسِهْم، مثُل: وفاِة ربِّ الأ�سرِة، التي ت�ؤدي اإىل انقطاِع الدخِل عْن اأفراِد الأ�سرِة.    

�ِص منزِلِه  ، وي�ؤدي اإىل هالِكها اأْو تلِفها، مثُل تعرُّ ُر يف متلكاِت ال�سخ�صِ ب-�خطُر�املمتلكاِت: خطٌر ُي�ؤثِّ
خلطِر احلريِق.    

اآخَر  اإ�سابِة  اإىل  وي�ؤدي   ، ٌ ُمعنيَّ �سخ�ٌص  ِقِه  حتقُّ يف  ُب  يت�سبَّ خطٌر  واملهنيِة:  املدنيِة� امل�صوؤوليِة� خطُر� ج-�
ُب يف اخلطِر م�س�ؤوًل اأماَم  ِه، اأْو متلكاِتِه، اأِو الثننِي مًعا. ويك�ُن ال�سخ�ُص املُت�سبِّ ب�سرٍر ماديٍّ يف �سخ�سِ
بَة على حدوِثِه ل ت�سيُب  القان�ِن، وُيطَلُق على هذا الن�ِع اأحياًنا ا�سُم خطِر الرثواِت؛ لأنَّ اخل�سائَر املرُتتِّ
�ُص �سمرٍي لك�سٍر يف يِدِه نتيجَة ا�سطداِمِه  . مثاُل ذلَك تعرُّ ا ت�سيُب ثروَتَه ب�جٍه عامٍّ الفرَد مبا�سرًة، واإنَّ
ب�سيارِة اأحمَد الذي كاَن يق�ُدها ُم�سِرًعا. وهنا يرتتَُّب على اأحمَد دفُع جميِع امل�سروفاِت الالزمِة لعالِج 

�سمرٍي.



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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ُل اإلْيِه. ابحْث يف اأن�اِع التاأميناِت التي ي�ستخدُمها اأفراُد اأ�سرِتَك، ثمَّ �ساِرْك زمالَءَك يف ما تت��سَّ
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١-�ما�املق�صوُد�بالتاأمنِي؟
نتيجَة� بِه� التي�حتيُق� )املاليِة(� املاديِة� اخل�صارِة� عِن� الفرِد� لتعوي�ِس� و�صيلٌة� هَو� التاأمنُي:�

وقوِع�خطٍر�ما.�
2-��صنِِّف�اخلطَر�يف�ما�ياأتي�اإىل�خطٍر�بحٍت،�وخطِر�م�صاربٍة:

: ،�وخطٍر�خا�سٍّ 3-��صنِِّف�اخلطَر�يف�ما�ياأتي�اإىل�خطٍر�عامٍّ

اخلطُر

اخلطُر

نوُع�اخلطِر

نوُع�اخلطِر

خ�سارُة �سامٍر لأ�سهِمِه نتيجَة �س�ِء الأو�ساِع القت�ساديِة ال�سائدِة.
�ُص ب�ساعِة ملي�َص لل�سرقِة. تعرُّ

�ُص منزِل ف�ؤاٍد للدماِر نتيجَة الفي�ساناِت التي اأ�ساَبِت البلدَة. تعرُّ
خ�سارُة �سركِة مياَر لل�سرافِة خ�سارًة كبريًة نتيجَة انخفا�ِص �سعِر ال�سرِف.

دماُر م�سنِع ف�ؤاٍد ب�سبِب زلزاٍل كبرٍي اأ�ساَب املنطقَة.
�ُص مرَح حلادِث �سرٍي يف اأثناِء عب�ِرها ال�سارَع. تعرُّ

�ُص منزِل اأمريَة لل�سرقِة. تعرُّ
�سرقُة حملِّ ب�ساٍم نتيجَة اأعماِل ال�سغِب التي اجتاَحِت املنطقَة.

خطر�م�صاربٍة.

خطر�م�صاربٍة.

خطٌر�بحٌت.

. خطٌر�عامٌّ

. خطٌر�عامٌّ

. خطٌر�خا�سٌّ

. خطٌر�خا�سٌّ

خطٌر�بحٌت.
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٤-��صنِِّف�اخلطَر�يف�ما�ياأتي�اإىل�خطِر�الأ�صخا�ِس،�وخِطر�املمتلكاِت،�وخطِر�امل�صوؤوليِة�املدنيِة�
واملهنيِة:

نوُع�اخلطِراخلطُر

فِة؛ ما اأّدى اإىل اإحلاِق ال�سرِر ب�سيارِة  ا�سطداُم �سيارِة رهاَم ب�سيارِة دعاَء املُت�قِّ

دعاَء. 

خ�سارُة اإمياَن لب�ساعِتها بعَد غرِقها يف البحِر ُقَبْيَل و�س�ِلها اإىل امليناِء. 

اإ�سابُة عامٍر بجروٍح بليغٍة يف قدِمِه بعَدما �سدَمْتُه �سيارُة هيثٍم املُ�سِرعُة. 

�ُص منزِل لبنى حلريٍق.  تعرُّ

 . اإ�سابُة اأحمَد بن�بٍة قلبيٍة نتيجَة خطاأٍ طبيٍّ

اإ�سابُة �سعٍد ب�عكٍة؛ ما تطلََّب نقَلُه اإىل امل�ست�سفى، واإجراَء عمليٍة لُه. 

اخلطُر ال�اقُع على 
رهاَم هَ�: امل�س�ؤوليِة 

املدنية ِ واملهنيِة.
اخلطُر ال�اقُع على 

اإمياَن هَ� خطُر 
املمتلكاِت.

اخلطُر ال�اقُع على 
عامٍر هَ� خطُر 

الأ�سخا�ِص.
اخلطُر ال�اقُع على 

لبنى هَ� خطُر 
املمتلكاِت.

اخلطُر ال�اقُع على 
الطبيِب الذي عالَج 

اأحمَد هَ� خطُر 
امل�س�ؤوليِة املدنيِة 

واملهنيِة.
اخلطُر ال�اقُع على 

�سعٍد هَ� خطُر 
الأ�سخا�ِص.
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسّلم تقدير.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر. ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة.  3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: : �ُسّلم تقدير.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
ُيعرف مفه�ِم التاأمنِي. 1

ُيحدد اأن�اِع اخلطِر التي مُيِكُن التاأمنُي مْنها. ٢
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الدرُس الثالُث
ِ عقُد الت�أمني

٣

ْفنا �سابًقا اأنَّ التاأمنَي يك�ُن بنَي طرفنِي رئي�سنِي؛ الأوُل: َمْن يدفُع التع�ي�َص، والثاين: امل�ستفيُد  تعرَّ  
فاٍق ُم�سَبٍق بنَي الطرفنِي ل�سماِن حق�ِق كلٍّ مْنُهما. مَن التع�ي�ِص؛ لذا ل ُبدَّ مْن وج�ِد اتِّ

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:

ُع مَن الطالِب بعَد انتهاِء هذا الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على: ُيت�قَّ
ِف مفه�ِم عقِد التاأمنِي. - تعرُّ
حتديِد عنا�سِر عقِد التاأمنِي. -
التمييِز بنَي اأن�اِع التاأمنِي َوفًقا لعقِد التاأمنِي. -

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:�
عقُد التاأمنِي. -

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
التدري�ُص املبا�سُر. -
- . العمُل اجلماعيُّ
اأوراُق العمِل. -
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ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
الَع على ورقِة العمِل )1-٢(: عقُد التاأمنِي. - اطلْب اإىل الطلبِة يف جمم�عاِتِهُم الطِّ
ْه كلَّ جمم�عٍة اإىل مناق�سِة ورقِة العمِل، واإجابِة اأ�سئلِتها. - وجِّ
ًها. - ْل بنَي املجم�عاِت ُم�ساِعًدا، وُمر�ِسًدا، وُم�جِّ جت�َّ
َلْت اإلْيها اأماَم املجم�عاِت الأُخرى. - اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة عر�َص النتائِج التي ت��سَّ

الهدُف:
ِف�مفهوِم�عقِد�التاأمنِي. يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ١
عقُد الت�أمنِي.

التعليم�ُت:
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عقُد الت�أمنِي ِ

التاأمنِي،  �سركاِت  اإحدى  اإىل  َهْت  فت�جَّ احلريِق،  مَن  �سركِتها  متلكاِت  على  التاأمنَي  اإمياُن  اأراَدْت 
َ لها امل�ظُف  وا�ستف�سَرْت مْن امل�ظِف امَلْعِنيِّ عْن اآليِة التاأمنِي على متلكاِت �سركِتها مَن احلريِق، فبنيَّ
نًة بنَي الطرفنِي )اإمياُن، و�سركُة التاأمنِي(،  ًة ُمعيَّ اأنَّ هذا الن�َع مَن التاأمنِي يتمثَُّل يف عقٍد مكت�ٍب مدَّ
ُد مبلٌغ  ُر قيمُة متلكاِت �سركِة اإمياَن، ثمَّ ُيحدَّ فاِق بيَنُهما، بحيُث ُتقدَّ ُن تفا�سيَل التِّ واأنَّ العقَد يت�سمَّ
فاِق، يف ما ُيعَرُف بق�سِط التاأمنِي. ويف املقابِل،  ِة التِّ ُ على اإمياَن دفُعُه �سهريًّا ط�اَل مدَّ مَن املاِل يتعنيَّ
ُل �سركُة التاأمنِي بتع�ي�ِص اإمياَن عْن جميِع اخل�سائِر املاديِة التي اتُِّفَق علْيها مب�جِب العقِد يف حاِل  تتكفَّ

ْت متلكاُت �سركِتها خلطِر احلريِق.  �سَ تعرَّ
َهْت اإمياُن اإىل �سركِة التاأمنِي؟ 1- ملاذا ت�جَّ

ُنها مْن تع�ي�ِص اخل�سارِة التي قْد  َهْت اإمياُن اإىل �سركِة التاأمنِي لكْي حت�سَل على م�سدٍر مُيكِّ ت�جَّ
�ِص �سركِتها وما حت�يِه مْن متلكاٍت خلطِر احلريِق. تنجُم عْن تعرُّ

فاِق بنَي اإمياَن و�سركِة التاأمنِي؟ ٢- ما طبيعُة التِّ
َفٌق علْيِه ُي�سّمى عقَد التاأمنِي. فاِق بنَي اإمياَن و�سركِة التاأمنِي: عقٌد مكت�ٌب ُمتَّ طبيعُة التِّ

فاِق؟ 3- َمِن الطرفاِن يف هذا التِّ
فاِق هما: اإمياُن، و�سركُة التاأمنِي. الطرفاِن يف هذا التِّ

4- ما اخلطُر الذي متَّ التاأمنُي مْنُه؟
اخلطُر الذي متَّ التاأمنُي مْنُه هَ� خطُر احلريِق.

فاِق؟ 5- ما الذي يجُب على كلٍّ مَن الطرفنِي بناًء على هذا التِّ
َفِق علْيِه �سهريًّا. يجُب على اإمياَن دفُع ق�سِط التاأمنِي املُتَّ

�ِص  يجُب على �سركِة التاأمنِي تع�ي�ُص جميِع اخل�سائِر املاديِة التي اتُِّفَق على دفِعها يف حاِل تعرُّ
ال�سركِة ومتلكاِتها خلطِر احلريِق.
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ناِق�ِص الطلبَة يف مفه�ِم عقِد التاأمنِي. -

عقُد�التاأمنِي:
ُن�)�صركُة�التاأمنِي(�بدفِع�مبلٍغ�مَن�املاِل،�اأْو� هَو�اتِّفاٌق�مكتوٌب�يلتزُم�مبقت�صاُه�الطرُف�الأوُل�املُوؤمِّ
ِن�لُه�)امل�صتفيُد(؛�وذلَك�يف� �اآخَر�)مبلُغ�التاأمنِي(�اإىل�الطرِف�الثاين�املُوؤمَّ �عو�ٍس�مايلٍّ اإيراٍد،�اأو�اأيِّ
�يدفُعُه�الطرُف�الثاين�اإىل� �يف�العقِد،�لقاَء�ق�صٍط�مايلٍّ ِ ِق�اخلطِر�املُبنيَّ حاِل�وقوِع�احلادِث،�اأْو�حتقُّ

الطرِف�الأوِل.

6- ما املق�س�ُد بعقِد التاأمنِي؟
بدفِع  التاأمنِي(  )�سركُة  ُن  املُ�ؤمِّ الأوُل  الطرُف  يلتزُم مبقت�ساُه  مكت�ٌب  فاٌق  اتِّ هَ�  التاأمنِي:  عقُد 
ِن لُه  مبلٍغ مَن املاِل، اأْو اإيراٍد، اأو اأيِّ ع��ٍص مايلٍّ اآخَر )مبلُغ التاأمنِي( اإىل الطرِف الثاين املُ�ؤمَّ
ِ يف العقِد، لقاَء ق�سٍط مايلٍّ  ِق اخلطِر املُبنيَّ )امل�ستفيُد(؛ وذلَك يف حاِل وق�ِع احلادِث، اأْو حتقُّ

يدفُعُه الطرُف الثاين اإىل الطرِف الأوِل.

ورقُة العمِل )1-٢(: عقد التاأمني.
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ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
وبياَن  - التاأمنِي،  عقِد  مفه�ِم  اإىل  ا�ستناًدا  التاأمنِي  عقِد  عنا�سِر  ا�ستنتاَج  كلِّ جمم�عٍة  اإىل  اطلْب 

املق�س�ِد بكلِّ عن�سٍر مْن هذِه العنا�سِر.
لكلِّ  - تعريٍف -بلغِتها اخلا�سِة-  ثمَّ و�سِع  قائمٍة،  العنا�سِر يف  تلَك  تدويِن  اإىل  ْه كلَّ جمم�عٍة  وجِّ  

عن�سٍر مْنها.
َلْت اإلْيها اأماَم املجم�عاِت الأُخرى. - اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة عر�َص النتائِج التي ت��سَّ
ناِق�ِص املجم�عاِت يف نتائِجها -

الهدُف:
يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�حتديِد�عنا�صِر�عقِد�التاأمنِي.

الن�ص�ُط 2
عن��صُر عقِد الت�أمنِي.

التعليم�ُت:
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عن��صُر عقِد الت�أمنِي
ُن�عقُد�التاأمنِي�مَن�العنا�صِر�الأ�صا�صيِة�الآتيِة: يتكوَّ

ِتِه املاليِة، وهَ� طالُب  ِه، اأْو متلكاِتِه، اأْو ذمَّ �ُص للخطِر؛ �س�اٌء يف �سخ�سِ ُن�لُه:�ال�سخ�ُص املُعرَّ ١-�املُوؤمَّ
التاأمنِي الذي يلتزُم بدفِع ق�سِط التاأمنِي اإىل �سركِة التاأمنِي.

ُن:�ال�سركُة التي تكفُل تاأمنَي الأفراِد، والتي تلتزُم بدفِع التع�ي�ِص اأْو مبلِغ التاأمنِي لُهْم يف حاِل  2-�املُوؤمِّ
ِد يف عقِد التاأمنِي. ِهْم للخطِر املُحدَّ �سِ تعرُّ

بُة على عقِد التاأمنِي؛ اأِي ال�سخ�ُص الذي يقب�ُص  3-�امل�صتفيُد:�ال�سخ�ُص الذي ت�ؤوُل اإلْيِه املنفعُة املرُتتِّ
َن لُه نف�َسُه،  ِد يف عقِد التاأمنِي. وقْد يك�ُن امل�ستفيُد هَ� املُ�ؤمَّ ِق اخلطِر املُحدَّ مبلَغ التاأمنِي يف حاِل حتقُّ

اأْو اأيَّ �سخ�صٍ اآخَر.
ِن  املُ�ؤمِّ التزاِم  لقاَء  التاأمنِي(  )�سركُة  ِن  املُ�ؤمِّ اإىل  لُه  ُن  املُ�ؤمَّ يدفُعُه  الذي  املبلُغ  التاأمنِي:� ق�صُط� �-٤

َفِق علْيِه يف عقِد التاأمنِي. ِل نتائِج اخلطِر املُتَّ بتحمُّ
ُن  ِن لُه، حيُث يلتزُم املُ�ؤمِّ ِن واملُ�ؤمَّ َفِق علْيِه بنَي املُ�ؤمِّ 5-�مبلُغ�التاأمنِي:�احلدُّ الأق�سى ملبلِغ التع�ي�ِص املُتَّ
ِد يف عقِد التاأمنِي،  بدفِعِه كلِِّه، اأْو دفِع جزٍء مْنُه بح�سِب قيمِة اخل�سارِة الناجتِة عْن وق�ِع اخلطِر املُحدَّ

�ُص باأكرَث مْنُه. ول ُيـعـ�ِّ
ِن لُه اأْو اإىل امل�ستفيِد؛ على األ يتجاوَز  ُن بدفِعِه اإىل املُ�ؤمَّ 6-�مبلُغ�التعوي�ِس: املبلُغ الذي يلتزُم املُ�ؤمِّ

ِد يف عقِد التاأمنِي. ِق اخلطِر املُحدَّ قيمَة اخل�سارِة التي تنجُم عْن حتقُّ
دًة  ُن علْيها مبقت�سى عقِد التاأمنِي؛ �سريطَة اأْن تك�َن حُمدَّ ُن�مْنُه:�اخلطُر، اأِو امل�سلحُة املُ�ؤمَّ 7-�املُوؤمَّ
ِن  ُفها ب�سه�لٍة مْن دوِن اأيِّ التبا�ٍص قْد ُيف�سي اإىل حدوِث نزاٍع بنَي املُ�ؤمَّ حتديًدا جيًدا، بحيُث مُيِكُن تعرُّ

ِن. لُه واملُ�ؤمِّ
�ُص للخطِر، وقْد يك�ُن هَ� ال�سخ�َص نف�َسُه اأْو متلكاِتِه.  ُن�علْيِه:�ال�سيُء املُعرَّ 8-�املُوؤمَّ

وُيدَفَع  مْنُه،  ُن  املُ�ؤمَّ َق اخلطُر  يتحقَّ العقِد، حتى  ت�قيِع  تاريِخ  مْن  تبداأُ  التي  ُة  املدَّ التاأمنِي:  ُة� مدَّ �-9
َة الزمنيَة التي يك�ُن فيها عقُد التاأمنِي �سارَي  ُل املدَّ َفُق علْيِه؛ اأْي اإنَّها مُتثِّ ْو َيِحلَّ الأجُل املُتَّ التع�ي�ُص، اأ

املفعوِل.
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ِع الطلبَة اإىل اأربِع جمم�عاٍت. - وزِّ
ْن يف كلِّ عم�ٍد رقَم املجم�عِة مْن )1( اإىل )4(. - م الل�َح اإىل اأربعِة اأعمدٍة مت�ساويٍة، ثمَّ دوِّ ق�سِّ
ْ للطلبِة اأنَّ التاأمنَي ُيق�سُم اإىل ن�عنِي بح�سِب عقِد التاأمنِي، هما: - بنيِّ

( يف  - اطلْب اإىل اأفراِد كلِّ جمم�عٍة حت�سرَي ورقتنِي مْن دفاتِرِهُم اخلا�سِة، ثمَّ تدويَن كلمِة )اإلزاميٌّ
( يف ال�رقِة الثانيِة. ال�رقِة الأوىل بخطٍّ كبرٍي، وكلمِة )اختياريٌّ

ُل ن�ًعا مْن تلَك التاأميناِت. - اأخرِبِ الطلبَة اأنََّك �ستعر�ُص علْيِهْم جمم�عًة مَن امل�اقِف التي مُتثِّ
َة دقيقٍة واحدٍة لتحديِد ن�ِع التاأمنِي، ثمَّ  - ْه اأفراَد كلِّ جمم�عٍة اإىل مناق�سِة امل�قِف فيما بيَنُهْم مدَّ وجِّ

، ورفِع البطاقِة  ُ عِن التاأمنِي الإلزاميِّ ( اإْن كاَن امل�قُف ُيعربِّ رفِع البطاقِة التي حتمُل كلمَة )اإلزاميٌّ
. ُ عِن التاأمنِي الختياريِّ ( اإْن كاَن امل�قُف ُيعربِّ التي حتمُل كلمَة )اختياريٌّ

الهدُف:
ِف�اأنواِع�التاأمنِي�َوفًقا�لعقِد�التاأمنِي. يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ٣
اأنواُع الت�أمنِي َوفًق� لعقِد الت�أمنِي.

التعليم�ُت:

:�ي�سمُل جميَع اأن�اِع التاأمنِي التي يختاُر فيها ال�سخ�ُص باإرادِتِه الكاملِة ن�َع التاأمنِي  اأ-�التاأمنُي�الختياريُّ
الذي يرغُب فيِه دوَن اإلزاٍم مْن اأيِّ جهٍة، مثُل التاأمنِي مَن احلرائِق.

اإّما  اإلزاميٍة؛  ب�س�رٍة  ال�سخ�ُص  فيها  ي�سرتُك  التي  التاأمنِي  اأن�اِع  جميَع  ي�سمُل   : الإلزاميُّ التاأمنُي� ب-�
بحكِم القان�ِن، واإّما باأيِّ حكٍم اآخَر؛ خدمًة لقطاعاٍت وا�سعٍة مَن امل�اطننَي، وحمايًة لُهْم مَن املخاطِر، 

و�سماًنا مل�ستقبِل عائالِتِهْم، مثُل التاأمنِي الإلزاميِّ للمركباِت والعّماِل وامل�ظفنَي.
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املواقُف:
) 1- تاأمنُي البيِت مْن خطِر احلريِق.)اختياريٌّ

) ٢- تاأمنُي ال�سيارِة مْن خطِر ح�ادِث ال�سرِي.)اإلزاميٌّ
) 3- تاأمنُي الفرِد �سحيًّا.)اإلزاميٌّ

) 4- تاأمنُي املمتلكاِت مَن ال�سرقِة.)اختياريٌّ
) 5- تاأمنُي الب�ساعِة مَن الغرِق.)اختياريٌّ

) 6- تاأمنُي امل�ظِف مْن اإ�سابِة العمِل. )اإلزاميٌّ

-  ) ، وكلمَة )اختياريٌّ ( للمجم�عِة التي اختاَرْت ن�َع التاأمنِي الإلزاميِّ ْن على الل�ِح كلمَة )اإلزاميٌّ دوِّ
، وذلَك يف العم�ِد اخلا�صِّ لكلٍّ مْنُهما. للمجم�عِة التي اختاَرْت ن�َع التاأمنِي الختياريِّ

ْ للطلبِة ن�َع التاأمنِي ال�سحيَح لكلِّ م�قٍف، ثمَّ �سْع عالمًة لكلِّ جمم�عٍة اأجاَبْت اإجابًة �سحيحًة،  - بنيِّ
و�سْع �سفًرا للمجم�عِة التي اأخطاأَْت يف اإجابِتها.

ًة اأُخرى للم�قِف التايل، وهكذا حتى ُتنِهَي امل�اقَف املُقرَتحَة جميَعها. - اأَِعِد اخلط�اِت مرَّ
اجمْع عالماِت كلِّ جمم�عٍة، ثمَّ اأَعِلْن رقَم املجم�عِة الفائزِة. -
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ْح للطلبِة اأن�اَع التاأمنِي الآتيَة َوفًقا لعقِد التاأمنِي: - و�سِّ

ال�سكُل )1-3(: اأن�اُع التاأمنِي بح�سِب عقِد التاأمنِي.

اأنواُع الت�أمنِي بح�صِب عقِد الت�أمنِي

ينق�سُم التاأمنُي وفًقا للعقِد اإىل ق�سمنِي، هما:

: التاأمنُي�الإلزاميُّ
ي�سمُل جميع اأن�اع التاأمنِي التي ي�سرتُك فيها

ال�سخـــ�ُص ب�ســ�رٍة اإلزامـيــــٍة؛ اإّمـــا بـحـكــِم 
القـانــ�ِن، واإّمـــا بـــاأّي حــكــٍم اآخــــر؛ خدمـــة 
لقطاعاٍت وا�سعٍة مَن امل�اطننَي، وحماية لُهْم 
عائالِتهْم،  مل�ستقبل  و�سماًنا  املخاطِر،  مَن 
والعّماِل  للمركباِت  الإلزامّي  التاأمنِي  مثُل 

وامل�ظفنَي.

: التاأمنُي�الختياريُّ
التاأمنِي  اأنـــ�اع  جميـــع  ي�سمــُل 
ال�سخـــ�ُص  فيـهـــا  يختــاُر  التي 
التاأمنِي  ن�َع  الكاملِة  باإرادتـــِِه 
اإلزاٍم  دوَن  فيِه  يرغُب  الذي 
مَن  التاأمنِي  مثُل  جهٍة،  اأيُّ  مْن 

احلرائِق.
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بادَر عادٌل اإىل التاأمنِي على الب�ساعِة امل�ج�دِة يف مزِن ال�سركِة مْن خطِر ال�سرقِة؛ وذلَك بت�قيِع عقٍد مَع 
َة �سنتنِي؛ على اأْن يدفَع مبلَغ )100( ديناٍر �سهريًّا. اإحدى �سركاِت التاأمنِي، قيمُتُه )10000( ديناٍر مدَّ

املطل�ُب:
.  بياُن عنا�سِر عقِد التاأمنِي ال�ارِد ذكُرها يف الن�صِّ
: عنا�صُر�عقِد�التاأمنِي�الوارُد�ذكُرها�يف�الن�سِّ

ُن�لُه:�عادٌل. ١-�املُوؤمَّ
ُن:�اإحدى��صركاِت�التاأمنِي. 2-�املُوؤمِّ

3-�مبلُغ�التاأمنِي:��١0000ديناٍر.
ُن�علْيِه:�الب�صاعُة�املوجودُة�يف�خمزِن�ال�صركِة. ٤-�املُوؤمَّ

ُن�مْنُه:�ال�صرقُة. 5-�املُوؤمَّ

ُة�التاأمنِي:��صنتاِن. 6-�مدَّ
ا. 7-�ق�صُط�التاأمنِي:��١00ديناٍر��صهريًّ
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التاأمنِي�مببلِغ�)50000(� اإحدى��صركاِت� َنْت�فداُء�على�منِزِلها�مْن�خطِر�احلريِق�لدى� اأَمَّ �-١
َن�التِّفاُق�اأْن�تدفَع�فداُء�لل�صركِة�مبلَغ�)500(�ديناٍر��صنويًّا. َة�)١0(��صنواٍت.�وقْد�ت�صمَّ ديناٍر�مدَّ
بنحِو� املاديِة� اخل�صارِة� قيمُة� َرْت� وُقدِّ احلريِق،� خلطِر� املنزُل� �س� تعرَّ اأ�صهٍر،� �)6( مروِر� وبعَد�
بنَي� املرَُبمِة� التفاقيِة� ح�صَب� املبلِغ� كامِل� بدفِع� التاأمنِي� �صركُة� َدْت� وتعهَّ ديناٍر،� �)١0000(

الطرفنِي.
�ما�ياأتي: �ا�صتخِرْج�مَن�الن�سِّ
ُن لُه. فداُء الطرُف املُ�ؤمَّ  -

ُن. اإحدى��صركاِت�التاأمنِي. الطرُف املُ�ؤمِّ  -
مبلُغ التاأمنِي.��50000ديناٍر.  -

مبلُغ التع�ي�ِص. �١0000ديناٍر.  -
ُن علْيِه. املنزُل. املُ�ؤمَّ  -
ُن مْنُه. احلريُق. املُ�ؤمَّ  -

ُة التاأمنِي. �١0�صنواٍت. مدَّ  -
ا. ق�سُط التاأمنِي. �500ديناٍر��صنويًّ  -

�تاأمنٍي�مّما�ياأتي�اإىل�نوِعِه�بح�صِب�عقِد�التاأمنِي: 2-��صنِّْف�كلَّ
) تاأمنُي احلياِة. )اختياريٌّ  -

) تاأمنُي اإ�ساباِت العمِل واأمرا�ِص املهنِة. )اإلزاميٌّ  -
) تاأمنُي الفرِد مْن ح�ادِث ال�سياراِت.)اإلزاميٌّ  -

) تاأمنُي املحا�سيِل الزراعيِة مَن الظ�اهِر الطبيعيِة.)اختياريٌّ  -
) التاأمنُي مَن ال�سرقِة.)اختياريٌّ  -

) .)اختياريٌّ التاأمنُي ال�سحيُّ  -
) التاأمنُي مَن البطالِة. )اإلزاميٌّ  -

) تاأمنُي امل�س�ؤوليِة املهنيِة لل�سيادلِة. )اإلزاميٌّ  -
) التاأمنُي مَن احلريِق. )اختياريٌّ  -
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير عددي. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمل بفاعلية �سمن املجم�عة. 1
يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة.  ٢
يلتزم بتعليمات العمل اجلماعي. 3
�ص للن�ساط. 4 يلتزم بال�قت املُخ�سَّ

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: : �ُسلَّم تقدير عددي.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
ُيعرف مفه�م عقِد التاأمنِي. 1
 ُيحدد عنا�سِر عقِد التاأمنِي. ٢

مُييز بنَي اأن�اِع التاأمنِي َوفًقا لعقِد التاأمنِي.  3
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الدرُس الرابُع
الت�أمنُي في األردنِّ

4

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:

ُع مَن الطالِب بعَد انتهاِء هذا الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على: ُيت�قَّ
ِف اأهميِة التاأمنِي. - تعرُّ
- . التمييِز بنَي اأن�اِع التاأمنِي يف الأردنِّ
- . حتديِد اإجراءاِت تاأمنِي املركباِت املُ�ستخَدِم يف الأردنِّ

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:�

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
التدري�ُص املبا�سُر. -
- . العمُل اجلماعيُّ
بطاقاُت املعل�ماِت. -
قتاُل كراِت الثلِج. -

متار�ُص �سركاُت التاأمنِي يف ال�س�ِق الأردينِّ متلَف اأن�اِع التاأمنِي، وحتر�ُص على م�اكبِة كلِّ ما هَ�   
والأفراِد جميًعا،  امل�ؤ�س�ساِت  تلبيًة حلاجاِت  ت�فرِيِه؛  التاأمينيِة، وتعمُل على  الربامِج  جديٌد ومتط�ٌر مَن 
�س�َن لها يف اأنف�ِسِهْم ومتلكاِتِهْم وم�س�ؤولياِتِهْم جتاَه الآخريَن. ومتتاُز  وحمايِتِهْم مَن املخاطِر التي يتعرَّ
جميُع �سركاِت التاأمنِي يف الأردنِّ مب�ست�ى عاٍل مَن اخلرباِت العمليِة والعلميِة واخلدمِة املُميَّزِة؛ ما يكفُل 

خدمَة امل�اطِن الأردينِّ واملجتمِع كلِِّه.

: ويف ما ياأتي اأن�اُع التاأمنِي املنت�سرُة يف الأردنِّ

. 1- التاأمنُي البحريُّ

٢- التاأمنُي مَن احلرائِق.

3- التاأمنُي مَن احل�ادِث العامِة.
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. 4- التاأمنُي الهند�سيُّ
5- تاأمنُي احلياِة.

. 6- التاأمنُي ال�سحيُّ
7- تاأمنُي املركباِت.

8- تاأميناُت احل�ادِث ال�سخ�سيِة.
9- تاأميناُت امل�س�ؤوليِة املدنيِة واملهنيِة.

اطلْب اإىل الطلبِة اجلل��َص يف حلقٍة دائريٍة. -
اطلْب اإىل كلِّ طالٍب حت�سرَي ورقٍة بي�ساَء، ثمَّ تدويَن ا�سِمِه يف اأعلى مينِي ال�رقِة. -
ُ فيها عْن دوِر التاأمنِي يف تنميِة القت�ساِد مْن وجهِة نظِرِه. - اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم تدويَن جملٍة ُيعربِّ
ْه كالًّ مْنُهْم اإىل طيِّ ال�رقِة على �سكِل كرٍة. - وجِّ
اطلْب اإلْيِهْم رمَي الأوراِق )الكراِت( يف و�سِط احللقِة الدائريِة. -
اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم التقاَط ورقٍة واحدٍة مَن الأوراِق املُلقاِة يف ال��سِط؛ على األ تك�َن ورقَتُه. -
ها  - اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم فتَح ال�رقِة، ثمَّ قراءَة املعل�مِة التي فيها، ثمَّ تدويَن وجهِة نظِرِه بخ�س��سِ

ًنا �سبَب تاأييِدِه اأْو معار�سِتِه. ٌد، اأْو ُمعاِر�ٌص(، ُمبيِّ )ُم�ؤيِّ
اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم اإعادَة ثنِي ال�رقِة على �سكِل كرٍة، ثمَّ رمَيها يف ال��سِط. -

الهدُف:
ِف�اأهميِة�التاأمنِي. يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ١
اأهميُة الت�أمنِي.

التعليم�ُت:
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اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم التقاَط ورقٍة واحدٍة مَن الأوراِق املُلقاِة يف ال��سِط؛ على األ تك�َن ورقَتُه. -
ًنا اأيُّ املعل�متنِي اأقرُب اإىل وجهِة  - اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم فتَح ال�رقِة، ثمَّ قراءَة املعل�مِة التي فيها، ُمبيِّ

نظِرِه، مَع بياِن ال�سبِب.
َن ا�سَمُه يف  - اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم اإعادَة ال�رقِة التي بنَي يدْيِه اإىل �ساحِبها )الطالُب الأ�سُل الذي دوَّ

اأعلى مينِي ال�رقِة(.
ْه كالًّ مْنُهْم اإىل قراءِة املعل�ماِت، وال�ستفادِة مْن وجهاِت النظِر الأُخرى. - وجِّ
ل�ا اإلْيها. - ناِق�ِص الطلبَة يف اأهميِة التاأمنِي َوفًقا للنتائِج التي ت��سَّ
ْح للطلبِة اأهميَة التاأمنِي يف ما ياأتي: - و�سِّ

الدوِل،  وامل�ؤ�س�ساِت القت�ساديِة والتجاريِة يف جميِع  ُرها لالأفراِد  ُي�فِّ التي  التاأمنِي يف اخلدماِت  اأهميُة  تكمُن 
ها: ومْن اأهمِّ

ُم  ُيقدِّ فالتاأمنُي  الأم�اِل؛  روؤو�ِص  واأ�سحاِب  الأفراِد  لدى  القلِق واخل�ِف  وتقليُل درجِة  الأماِن،  ت�فرُي   -1
نٍة . ِق اأخطاٍر ُمعيَّ التع�ي�ساِت املاليَة عِن اخل�سائِر الناجتِة مْن حتقُّ

٢- املحافظُة على امل�ست�ى املعي�سيِّ نف�ِسِه؛ فالتاأمنُي يكفُل لالأفراِد وال�سركاِت ا�ستعادَة املركِز املايلِّ على 
النحِ� الذي كاَن علْيِه قبَل وق�ِع اخل�سارِة؛ ما ي�سمُن ا�ستمراَر ال�سركاِت يف مزاولِة اأن�سطِتها، واحلفاَظ 
ال�ستقراَر  ي�سمُن  بذلَك  وهَ�  للُم�ستهِلِك،  ال�سلِع  ت�فرِي  يف  وال�ستمراَر  فيها،  العاملنَي  وظائِف  على 

القت�ساديَّ لالأفراِد وال�سركاِت.
3- النظُر اإلْيِه ب��سِفِه و�سيلًة لتك�يِن راأ�ِص املاِل، وم�سدًرا مْن م�سادِر مت�يِل امل�سروعاِت ال�ستثماريِة؛ 
التنميِة  التاأمنِي يف مت�يِل خطِط  عِة لدى �سركاِت  املُتجمِّ املاليِة  ا�ستخداُم الحتياطاِت  ُه ميكُن  اأنَّ وذلَك 
امل�سروعاِت  مت�يِل  يف  التاأمنِي  اأق�ساِط  مْن  والإفادُة  املختلفِة،  ال�ستثماِر  اأوجِه  خالِل  مْن  القت�ساديِة 

القت�ساديِة واملاليِة، ودعِمها، وال�ستثماِر فيها؛ ما ُي�سِهُم يف خف�ِص ن�سِب البطالِة.
4- الإ�سهاُم يف تط�يِر و�سائِل ال�قايِة مَن احل�ادِث، التي تهدُف اإىل خْف�ِص معدِل تكراِر وق�ِعها، اأْو تقليِل 

عِة. حجِم اخل�سائِر املُت�قَّ
5- امل�ساعدُة على ت�زيِع كلفِة اخلطِر اإىل اأق�ساٍط ب�س�رٍة عادلٍة م��س�عيٍة.
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ِع الطلبَة اإىل �ستِّ جمم�عاٍت. - وزِّ
ُ اأن�اَع التاأمنِي املُ�ستخَدمَة يف الأردنِّ  - ْع على كلِّ جمم�عٍة بطاقًة واحدًة مَن البطاقاِت التي ُتبنيِّ وزِّ

كالآتي:
. املجم�عُة الأوىل: البطاقُة رقُم )1(: التاأمنُي البحريُّ

املجم�عُة الثانيُة: البطاقُة رقُم )٢(: التاأمنُي مَن احلرائِق.
املجم�عُة الثالثُة: البطاقُة رقُم )3(: التاأمنُي مَن احل�ادِث العامِة.

املجم�عُة الرابعُة: البطاقُة رقُم )4(: تاأمنُي احلياِة.
. املجم�عُة اخلام�سُة: البطاقُة رقُم )5(: التاأمنُي ال�سحيُّ

. املجم�عُة ال�ساد�سُة: البطاقُة رقُم )6(: التاأمنُي الهند�سيُّ
ف�ها.  - ْه اأفراَد املجم�عاِت اإىل تلخي�صِ املعل�ماِت والبياناِت التي تعرَّ وجِّ
- . ًحا لُهْم اأن�اَع التاأمنِي يف الأردنِّ �ساِتِهْم، ُم��سِّ ناِق�ْص اأفراَد املجم�عاِت يف ُملخَّ

الهدُف:
. ِف�اأنواِع�التاأمنِي�املُ�صتخَدمِة�يف�الأردنِّ يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط 2
. اأنواُع الت�أمنِي يف الأردنِّ

التعليم�ُت:
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. البطاقُة )1(: التاأمنُي البحريُّ

البطاقُة )٢(: التاأمنُي مَن احلرائِق.

البطاقُة )3(: التاأمنُي مَن احل�ادِث العامِة.

البط�ق�ت

الت�أمنُي البحريُّ
ا، اأْو ب��ساطِة �سكِك احلديِد، بحيُث  ا، اأْو برًّ ي�سمُل هذا الن�ُع تاأمنَي الب�سائِع امل�سح�نِة بحًرا، اأْو ج�ًّ
ها للمخاطِر التي ي�سمُلها التاأمنُي يف  �سِ �ُص اأ�سحاُبها عِن اخل�سائِر التي َتلحُق بب�ساعِتِهْم بعَد تعرُّ ُيع�َّ

اأثناِء النقِل اأِو ال�سحِن.

مْن  التاأمنِي  �سروِط  جمم�عُة  هَي:  ال�سروِط،  مَن  جمم�عاٍت  ثالَث  البحريِّ  التاأمنِي  عقُد  ُن  يت�سمَّ  
ماطِر النقِل، وجمم�عُة �سروِط التاأمنِي مْن ماطِر احلرِب، وجمم�عُة �سروِط التاأمنِي مْن ماطِر 

ال�سطراباِت.

الت�أمنُي مَن احلرائِق
ي�سمُل هذا الن�ُع مَن التاأمنِي تع�ي�َص اخل�سائِر والأ�سراِر التي َتلحُق باملمتلكاِت، والتي تنجُم عْن خطِر 

احلرائِق، والنفجاراِت، وال�س�اعِق. 

الت�أمنُي مَن احلوادِث الع�مِة
وتاأمنُي  ال�سرقِة،  التاأمنُي مَن  ها:  اأهمُّ التاأمنِي،  ًة مْن هذا  اأن�اًعا عدَّ الأردنيُة  التاأمنِي  تعتمُد �سركاُت 

امل�س�ؤوليِة املدنيِة، والتاأمنُي مْن ك�سِر الزجاِج، والتاأمنُي املُتعلُِّق بتع�ي�ِص العّماِل
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البطاقُة )4(: تاأمنُي احلياِة.

. البطاقُة )5(: التاأمنُي ال�سحيُّ

. البطاقُة )6(: التاأمنُي الهند�سيُّ

ت�أمنُي احلي�ِة
َفُق على اأْن تدفَع �سركُة التاأمنِي   هَ� عقُد تاأمنٍي ُيرَبُم بنَي �ساحِب وثيقِة التاأمنِي و�سركِة التاأمنِي، وفيِه ُيتَّ
ًنا مَن املاِل اإىل ال�رثِة، اأِو امل�ستفيديَن الذيَن اختاَرُهْم �ساحُب ال�ثيقِة لأخِذِه يف حاِل وفاِتِه.  مبلًغا ُمعيَّ

اأً ب�س�رِة ا�سرتاكاٍت واأق�ساٍط �سهريٍة. زَّ ُه يلتزُم بدفِع مبلٍغ مَن املاِل دفعًة واحدًة، اأْو جُمَ ويف املقابِل، فاإنَّ
َفُق فيِه عادًة على حتديِد املبلِغ الذي �ستدفُعُه ال�سركُة اإىل ال�رثِة اأِو  ُة �سرياِنِه، وُيتَّ ُد يف العقِد مدَّ  ُيحدَّ
َفًقا علْيِه يف حاِل بل�ِغِه �سنَّ اخلام�سِة  امل�ستفيديَن يف حاِل وفاِة �ساحِب ال�ثيقِة، وقْد تدفُع لُه مبلًغا اآخَر ُمتَّ
وال�ستنَي مثاًل ليك�َن جزًءا مَن املعا�ِص )املُرتَِّب(. وقْد حتت�ي وثيقُة التاأمنِي على عق�ٍد ومنافَع اإ�سافيٍة، 

ت�سمُل العجَز، والإعاقَة، والأمرا�َص اخلطريَة، والتعليَم اجلامعيَّ لالأولِد، وغرَي ذلَك مَن املنافِع. 

الت�أمنُي ال�صحيُّ
ِن لُه خدماِت العنايِة والرعايِة الطبيِة الالزمِة، وما يتعلَُّق بها مْن نفقاٍت،  ُر التاأمنُي ال�سحيُّ للُم�ؤمَّ ُي�فِّ
َفِق علْيها، التي قْد ت�سمُل العالَج داخَل امل�ست�سفى )اأج�ُر: الإقامِة، والأطباِء،  تبًعا لن�ِع وثيقِة التاأمنِي املُتَّ
ال�سامَل  العالَج  اأِو  والفح��ساُت(،  والأدويُة،  الطبيِب،  اأْو خارَجُه )زيارُة  والفح��ساِت(،  واجلراحِة، 

)نفقاُت املعاجلِة داخَل امل�ست�سفى وخارَجُه(.

الت�أمنُي الهند�صيُّ
التي  والآلِت  امل�اقِع،  اإن�ساَء  ُن  تت�سمَّ التي  والهند�سيَة  املدنيَة  الأعماَل  التاأمنِي  مَن  الن�ُع  ي�سمُل هذا   
ُن احلمايَة للمقاولنَي منُذ الي�ِم الأوِل لبدِء العمِل، وت�ريَد امل�ادِّ اإىل امل�اقِع حلنِي اكتماِل امل�سروِع  ُت�ؤمِّ

وت�سليِمِه.
تثبيِت  التاأمنُي مْن ماطِر  ها:  اأهمُّ التاأمنِي،  مْن هذا  ًة  عدَّ اأن�اًعا  الأردنيُة  التاأمنِي  �سركاُت  وتعتمُد   

ِب( الرافعاِت واملعداِت الهند�سيِة، والتاأمنُي مْن َعَطِب امَلِكناِت. )َن�سْ
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اأنواُع الت�أمنِي يف الأردنِّ
�سكِك  ب��ساطِة  اأْو  ا،  برًّ اأْو  ا،  ج�ًّ اأْو  بحًرا،  امل�سح�نِة  الب�سائِع  تاأمنَي  الن�ُع  هذا  ي�سمُل   : البحريُّ التاأمنُي�  -1
ي�سمُلها  التي  للمخاطِر  ها  �سِ تعرُّ بعَد  بب�ساعِتِهْم  َتلحُق  التي  اخل�سائِر  عِن  اأ�سحاُبها  �ُص  ُيع�َّ بحيُث  احلديِد، 

التاأمنُي يف اأثناِء النقِل اأِو ال�سحِن.
ُن عقُد التاأمنِي البحريِّ ثالَث جمم�عاٍت مَن ال�سروِط، هَي: جمم�عُة �سروِط التاأمنِي مْن ماطِر النقِل،   يت�سمَّ

وجمم�عُة �سروِط التاأمنِي مْن ماطِر احلرِب، وجمم�عُة �سروِط التاأمنِي مْن ماطِر ال�سطراباِت.
باملمتلكاِت،  َتلحُق  التي  والأ�سراِر  تع�ي�َص اخل�سائِر  التاأمنِي  مَن  الن�ُع  ي�سمُل هذا  التاأمنُي�مَن�احلرائِق:  �-2

والتي تنجُم عْن خطِر احلرائِق، والنفجاراِت، وال�س�اعِق. 
ها: التاأمنُي  ًة مْن هذا التاأمنِي، اأهمُّ 3-�التاأمنُي�مَن�احلوادِث�العامِة: تعتمُد �سركاُت التاأمنِي الأردنيُة اأن�اًعا عدَّ

مَن ال�سرقِة، وتاأمنُي امل�س�ؤوليِة املدنيِة، والتاأمنُي مْن ك�سِر الزجاِج، والتاأمنُي املُتعلُِّق بتع�ي�ِص العّماِل.
ِن لُه خدماِت العنايِة والرعايِة الطبيِة الالزمِة، وما يتعلَُّق  ُر التاأمنُي ال�سحيُّ للُم�ؤمَّ : ُي�فِّ ٤-�التاأمنُي�ال�صحيُّ
َفِق علْيها، التي قْد ت�سمُل العالَج داخَل امل�ست�سفى )اأج�ُر: الإقامِة،  بها مْن نفقاٍت، تبًعا لن�ِع وثيقِة التاأمنِي املُتَّ
والأطباِء، واجلراحِة، والفح��ساِت(، اأْو خارَجُه )زيارُة الطبيِب، والأدويُة، والفح��ساُت(، اأِو العالَج ال�سامَل 

)نفقاُت املعاجلِة داخَل امل�ست�سفى وخارَجُه(.
اأْن تدفَع  َفُق على  ُيتَّ التاأمنِي، وفيِه  التاأمنِي و�سركِة  ُيرَبُم بنَي �ساحِب وثيقِة  تاأمنٍي  تاأمنُي�احلياِة: هَ� عقُد  �-5
ًنا مَن املاِل اإىل ال�رثِة، اأِو امل�ستفيديَن الذيَن اختاَرُهْم �ساحُب ال�ثيقِة لأخِذِه يف حاِل  �سركُة التاأمنِي مبلًغا ُمعيَّ

اأً ب�س�رِة ا�سرتاكاٍت واأق�ساٍط �سهريٍة. زَّ ُه يلتزُم بدفِع مبلٍغ مَن املاِل دفعًة واحدًة، اأْو جُمَ وفاِتِه. ويف املقابِل، فاإنَّ
َفُق فيِه عادًة على حتديِد املبلِغ الذي �ستدفُعُه ال�سركُة اإىل ال�رثِة اأِو امل�ستفيديَن  ُة �سرياِنِه، وُيتَّ ُد يف العقِد مدَّ  ُيحدَّ
َفًقا علْيِه يف حاِل بل�ِغِه �سنَّ اخلام�سِة وال�ستنَي مثاًل  يف حاِل وفاِة �ساحِب ال�ثيقِة، وقْد تدفُع لُه مبلًغا اآخَر ُمتَّ

ليك�َن جزًءا مَن املعا�ِص )املُرتَِّب(. 
وقْد حتت�ي وثيقُة التاأمنِي على عق�ٍد ومنافَع اإ�سافيٍة، ت�سمُل العجَز، والإعاقَة، والأمرا�َص اخلطريَة، والتعليَم 

اجلامعيَّ لالأولِد، وغرَي ذلَك مَن املنافِع. 
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اإن�ساَء امل�اقِع،  ُن  : ي�سمُل هذا الن�ُع مَن التاأمنِي الأعماَل املدنيَة والهند�سيَة التي تت�سمَّ 6-�التاأمنُي�الهند�صيُّ
اكتماِل  حلنِي  امل�اقِع  اإىل  امل�ادِّ  وت�ريَد  العمِل،  لبدِء  الأوِل  الي�ِم  منُذ  للمقاولنَي  احلمايَة  ُن  ُت�ؤمِّ التي  والآلِت 

امل�سروِع وت�سليِمِه.
ِب(  التاأمنُي مْن ماطِر تثبيِت )َن�سْ ها:  اأهمُّ التاأمنِي،  ًة مْن هذا  اأن�اًعا عدَّ التاأمنِي الأردنيُة   وتعتمُد �سركاُت 

الرافعاِت واملعداِت الهند�سيِة، والتاأمنُي مْن َعَطِب امَلِكناِت.
7-�تاأمنُي�املركباِت: ي�سمُل هذا الن�ُع مَن التاأمنِي تع�ي�َص اخل�سارِة الناجمِة عِن الأ�سراِر التي حت�سُل للمركباِت 

اأْو �سائِقيها.



54

ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة قراءَة احلالِة الآتيِة، ثمَّ الإجابَة عّما يليها مْن اأ�سئلٍة: -

الهدُف:
ِف�تاأمنِي�املركباِت. يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ٣
ت�أمنُي املركب�ِت.

التعليم�ُت:

ًها اإىل العمِل. ويف اأثناِء انعطاِفِه ب�سرعٍة على الطريِق  "يف �سباِح اأحِد الأياِم، ا�ستقلَّ رائٌد �سيارَتُه ُمت�جِّ
خرى اأماَمُه، فا�سطدَم بها ا�سطداًما عنيًفا اأّدى اإىل اإحلاِق  املُ�ؤّدي اإىل مكاِن عمِلِه، تفاجاأَ بظه�ِر �سيارٍة اأُ
ال�سرِر بال�سيارِة الأُخرى، واإ�سابِة �سائِقها بك�س�ٍر. وبعَد نقِل ال�سائِق امل�ساِب اإىل امل�ست�سفى لتلّقي العالِج 
بِة  َل رائٌد بجميِع امل�سروفاِت املرُتتِّ ُب الرئي�ُص للحادِث؛ تكفَّ الالزِم، واإثباِت رجاِل الأمِن اأنَّ رائًدا هَ� املُ�سبِّ

على عالِج ال�سائِق حيَنها. 
عِن  لُه  ا  تع�ي�سً التاأمنِي؛  مبلِغ  لت�سلُِّم  الزمِن  مَن  ٍة  مدَّ بعَد  مَعها  تعاقَد  التي  التاأمنِي  �سركَة  رائٌد  راجَع 
على  للح�س�ِل  نف�َسها  التاأمنِي  �سركَة  ال�سائُق  راجَع  حنِي  يف  ال�سائِق،  لعالِج  دفَعها  التي  امل�سروفاِت 

التع�ي�ِص الالزِم لقاَء ال�سرِر الذي اأ�ساَب �سيارَتُه يف اأثناِء احلادِث". 

1- ما املخاطُر الناجمُة عْن هذا احلادِث؟
املخاطُر الناجمُة عْن هذا احلادِث هَي اإحلاُق 

�سرٍر بال�سيارِة، واإ�سابُة �سائِقها بك�س�ٍر.
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ُب يف احلادِث؟ ٢- َمِن الطرُف املُت�سبِّ
ُب يف احلادِث هَ� رائٌد.  الطرُف املُت�سبِّ

ها؟ 3- ما ن�ُع اخل�سائِر التي جرى تع�ي�سُ
َلْت يف تكاليِف العالِج يف امل�ست�سفى، وم�سروفاِت  ها هَي خ�سائُر ماديٌة متثَّ اخل�سائُر التي جرى تع�ي�سُ

ت�سليِح ال�سيارة.

َل بدفِع تكاليِف عالِج ال�سائِق امل�ساِب؟ ملاذا؟ 4- َمْن تكفَّ
ُب يف وق�ِع احلادِث. ُه املُت�سبِّ َل رائٌد بدفِع تكاليِف عالِج ال�سائِق امل�ساِب؛ لأنَّ تكفَّ

5- هِل ا�سرتدَّ رائٌد املاَل الذي دفَعُه لعالِج ال�سائِق؟ ملاذا؟
ٌن لدى اإحدى �سركاِت التاأمنِي. ُه ُم�ؤمِّ نعْم، ا�سرتدَّ رائٌد املاَل الذي دفَعُه لعالِج ال�سائِق؛ لأنَّ

6- مْن اأيَن ح�سَل ال�سائُق على تع�ي�ِص ال�سرِر الذي حلَق ب�سيارِتِه؟
َن لدْيها رائٌد. ح�سَل ال�سائُق على تع�ي�ِص ال�سرِر الذي حلَق ب�سيارِتِه مْن �سركِة التاأمنِي التي اأمَّ

 
7- هْل يقت�سُر التاأمنُي فقْط على املمتلكاِت؟ ملاذا؟

ا الأ�سخا�َص. ا ي�سمُل اأي�سً ل، ل يقت�سُر التاأمنُي فقْط على املمتلكاِت، واإنَّ

8- هْل ي�جُد ن�ٌع مَن التاأمنِي ي�سمُل ح�ادَث املركباِت؟
نعْم، ي�جُد ن�ٌع مَن التاأمنِي ي�سمُل ح�ادَث املركباِت، هَ� تاأمنُي املركباِت.

؟ 9- ماذا تعرُف عْن تاأمنِي املركباِت يف الأردنِّ
ُهها اإىل ما يتنا�سُب مَع اأن�اِع تاأمنِي املركباِت يف  ي�ستمُع املعلُم اإىل اإجاباِت الطلبِة ويناق�ُسها، ثمَّ ُي�جِّ

. الأردنِّ
ناِق�ِص الطلبَة يف اإجاباِتِهْم. -
واإجراءاِت  - بها،  ال�ثائِق اخلا�سِة  اإ�سداِر  واإجراءاِت   ، الأردنِّ املركباِت يف  تاأمنِي  اأن�اَع  للطلبِة  ْح  و�سِّ

التع�ي�ِص يف ما ياأتي:
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ت�أمنُي املركب�ِت يف الأردنِّ
: يف ما ياأتي بياٌن لكلِّ ن�ٍع مْن اأن�اِع تاأمنِي املركباِت يف الأردنِّ

�)تاأمنُي�امل�صوؤوليِة�املدنيِة�جتاَه�الآخريَن(: هَ� تاأمنٌي واجٌب بح�سِب القان�ِن؛ اإْذ  ١-�التاأمنُي�الإلزاميُّ
 . ُيلَزُم كلُّ �ساحِب مركبٍة بعمِل تاأمنٍي لها عنَد الرتخي�صِ

ِن لُه )ال�سائِق( املركبَة، وما قْد  ي�سمُل هذا الن�ُع مَن التاأمنِي امل�س�ؤوليَة املدنيَة الناجمَة عِن ا�ستعماِل املُ�ؤمَّ
ا تاأمنَي �سائِق )ماِلِك( املركبِة  ُبُه لالآخريَن مْن اإ�ساباٍت ج�سديٍة، اأْو اأ�سراٍر ماديٍة. وهَ� ي�سمُل اأي�سً ُي�سبِّ

ورّكاِبها.
تاأمنٌي  هَ�  �: التكميليُّ التاأمنُي� �-2
َبْت  ت�سبَّ التي  املركبِة  لهيكِل  اختياريٌّ 
التاأمنُي  ي�سمُلها  ل  والتي  احلادِث،  يف 
التاأمنِي  �سركُة  ُد  تتعهَّ اإْذ  ؛  الإلزاميُّ
الذي  ال�سرِر  عِن  لُه  ِن  املُ�ؤمَّ بتع�ي�ِص 
وقطَع  وملحقاِتها،  املركبَة،  اأ�ساَب 

غياِرها امل�سم�لَة بالتاأمنِي.
الن�ُع  هذا  يجمُع  ال�صامُل:  التاأمنُي� �-3

ُن  ، وميكُن احل�س�ُل علْيِه مبا�سرًة مْن �سركاِت التاأمنِي. يت�سمَّ بنَي التاأمنِي الإلزاميِّ والتاأمنِي التكميليِّ
تخ�سُع  والأُخرى  و�سروِطِه،  الإلزاميِّ  التاأمنِي  لق�اننِي  تخ�سُع  اإحداُهما  وثيقتنِي؛  ال�سامِل  التاأمنِي  عقُد 
. وقْد ي�سمُل احل�ادَث ال�سخ�سيَة التي ُتلِحُق ال�سرَر بال�سائِق والرّكاِب،  ل�سروِط وثيقِة التاأمنِي التكميليِّ

َفُق علْيها، وق�سٍط اإ�سايفٍّ ينا�سُبها. نٍة ُيتَّ وذلَك �سمَن �سروٍط ُمعيَّ

اإجراءاُت اإ�صداِر وث�ئِق الت�أمنِي
يف  د  املُ�حَّ الإلزاميِّ  التاأمنِي  مكتُب  ال�ثائِق  هذِه  اإ�سداِر  على  ُي�سِرُف   : الإلزاميِّ التاأمنِي� حاِل� يف� �-١
الحتاِد الأردينِّ ل�سركاِت التاأمنِي، وذلَك عْن طريِق مكاتِبِه املنت�سرِة يف متلِف اأنحاِء اململكِة الأردنيِة 
َد )عقُد  الها�سميِة، �سمَن مراكِز الرتخي�صِ التابعِة لدائرِة ال�سرِي. وفيها َيطبُع امل�ظُف النم�ذَج املُ�حَّ
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التعليماِت ال�سادرِة  َد بح�سِب  املُحدَّ املبلَغ  لُه  ُن  املُ�ؤمَّ الغرِي(، ثمَّ يدفُع  اأ�سراِر  لتع�ي�ِص  تاأمنِي املركباِت 
ْتُه الدولُة؛ لتحديِد نطاِق  عِن النظاِم، وبح�سِب �سكِل املركبِة، وطبيعِة ا�ستعماِلها، َوفًقا جلدوِل اأ�سعاٍر اأقرَّ

م�س�ؤولياِت �سركاِت التاأمنِي مب�جِب ال�ثيقِة املُعتَمدِة مْن اإدارِة التاأمنِي.
�والتاأمنِي�ال�صامِل:� 2-�يف�حاِل�التاأمنِي�التكميليِّ

ُن لُه )العميُل( هذا التاأمنَي مَن ال�سركِة مبا�سرًة، اأْو عْن طريِق مندوِبيها ووكالِئها املعتمديَن،  يطلُب املُ�ؤمَّ
ُد ق�سُط التاأمنِي تبًعا لن�ِع التغطيِة، وال�سروِط التي  ثمَّ يختاُر قيمَة التع�ي�ِص والتغطيَة التي تنا�سُبُه )ُيحدَّ
ُن املعل�ماِت التف�سيليَة عِن املركبِة، ثمَّ َتفح�ُص �سركُة التاأمنِي املركبَة  تن�صُّ علْيها وثيقُة التاأمنِي(، وُيدوِّ
ِق مْن �سالمِتها، ور�سِد عي�ِب هيكِلها، واأيِّ نق�صٍ يف حمت�ياِتها اإْن ُوِجَد. بعَد ذلَك ُت�سِدُر ال�سركُة  للتحقُّ
ُن لُه قيمَة الق�سِط، ويت�سلَُّم ن�سخًة  َفِق علْيِه، ثمَّ يدفُع املُ�ؤمَّ ُد ق�سَط التاأمنِي َوفًقا للمبلِغ املُتَّ ال�ثيقَة، وحُتدِّ

مْن وثيقِة التاأمنِي.

اإجراءاُت التعوي�ِس: 
1- الإبالُغ عِن احلادِث، وتقدمُي امل�ستنداِت املطل�بِة، وهَي: تقريُر ال�سرطِة، وُرَخ�ُص ال�سياقِة واملركبِة، 

وعقُد التاأمنِي ال�ساري املفع�ِل وقَت وق�ِع احلادِث.
رِة، ثمَّ اإعداُد ك�سٍف يح�ي الأ�سراَر والأجزاَء التي  ٢- ك�ْسُف مندوِب �سركِة التاأمنِي عِن املركبِة املُت�سرِّ

َيلزُم اإ�سالُحها اأِو ا�ستبداُلها.
املعتمدِة، وخ�سُم  الت�سليِح  الغياِر، وحمالِّ  لقطِع  ووكالِئها  ال�سركِة،  مَع  بالتن�سيِق  املركبِة  اإ�سالُح   -3

رِة. دِة يف العقِد يف حاِل ا�ستبداِل الأجزاِء املُت�سرِّ ن�سِب الإعفاءاِت اأِو ال�ستهالِك املُحدَّ
َفِق علْيها. 4- تقديُر ن�سبِة التع�ي�ِص عِن الأ�سراِر اجل�سديِة َوفًقا لن�ِع التاأمنِي، وال�سروِط، واملبالِغ املُتَّ

ِن لُه، وت�قيُعُه براءَة الذمِة املُتعلِّقَة بت�سلُِّم املبلِغ. َفِق علْيِه اإىل املُ�ؤمَّ 5- دْفُع مبلِغ التع�ي�ِص املُتَّ



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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ِلْع على اأن�اِع التاأمنِي  : www.jif.jo، واطَّ ُزِر امل�قَع الإلكرتوينَّ لالحتاِد العامِّ ل�سركاِت التاأمنِي يف الأردنِّ

ُل اإلْيِه مْن معل�ماٍت. قِة، ثمَّ �ساِرْك اأ�سرَتَك وزمالَءَك يف ما تت��سَّ واإجراءاِتِه املُطبَّ
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١-�علِّْل�ما�ياأتي:
 اأ- التاأمنُي ُيقلُِّل مْن درجِة القلِق واخل�ِف لدى الأفراِد واأ�سحاِب العمِل.

ُمعيَّنٍة�مَن�اخلطِر؛� اأنواٍع� ِق� الناجتِة�مْن�حتقُّ املاليَة�عِن�اخل�صائِر� التعوي�صاِت� التاأمنُي� ُم� ُيقدِّ
اأْو� اأعماَلُهْم�ب�صورٍة�طبيعيٍة�مْن�دوِن�خوٍف� ما�يجعُل�الأفراَد�واأ�صحاَب�روؤو�ِس�املاِل�يار�صوَن�
ها�لالأخطاِر�املختلفِة� �صِ ُهْم�عْن�خ�صائِرِهْم�حاَل�وقوِعها�نتيجَة�تعرُّ �صُ قلٍق.�فوجوُد�م�صدٍر�ُيعوِّ
ُزُهْم�اإىل�ال�صتمراِر�يف�اأداِء�اأعماِلِهْم�على�النحِو�املعتاِد،�وينُحُهْم�مزيًدا�مَن�الراحِة�والثقِة� ُيحفِّ

والطماأنينِة.
 ب- التاأمنُي و�سيلٌة لتك�يِن راأ�ِص املاِل.

قبَل� وذلَك� لدْيها،� ننَي� املُوؤمَّ مَن� ُلها� حُت�صِّ التي� الأق�صاِط� على�جتميِع� التاأمنِي� �صركاُت� تعمُل�
�ت�صتثمُرها�يف��صوٍر� ِن�علْيِه(،�ثمَّ تقدمِي�اخلدمِة�)تعوي�ُس�اخل�صارِة�الناجمِة�عِن�اخلطِر�املُوؤمَّ
نًة�راأ�َس�املاِل�الالزَم�لتمويِل�امل�صروعاِت�القت�صاديِة� دٍة�)اأ�صهٌم،��صنداٌت،�عقاراٌت...(،�ُمكوِّ ُمتعدِّ

املختلفِة�مْن�خالِل�الإقباِل�على�اإقامِة�امل�صروعاِت�اجلديدِة.
 ج- التاأمنُي ُي�سِهُم يف تط�يِر و�سائِل ال�قايِة مَن الأخطاِر.

الو�صائِل� جميِع� بتطويِر� ُتعنى� التي� والبحوِث� الدرا�صاِت� اإجراِء� على� التاأمنِي� �صركاُت� تعكُف�
والأدواِت�التي�ُيِكُنها�التقليُل�مْن�خطِر�اإ�صابِة�العاملنَي�يف�امل�صانِع�اأثناَء�تاأديِتِهْم�لأعماِلِهُم�
وال�صالمِة� الأمِن� جماِل� يف� �صنَي� املُتخ�صِّ وجْلِب� الو�صائِل،� تلَك� دعِم� عْن� ف�صاًل� اليوميِة،�
حجِم� مْن� للتقليِل� ها؛� بخ�صو�صِ التو�صياِت� وتقدمِي� وتطويِرها،� الوقايِة� و�صائِل� ل�صتحداِث�

عِة. اخل�صائِر�املُتوقَّ
. 2-�اذكْر�اأنواَع�التاأمنِي�املُطبَّقَة�يف�الأردنِّ

�هَي: اأنواُع�التاأمنِي�املُطبَّقُة�يف�الأردنِّ
. -�التاأمنُي�البحريُّ

-�التاأمنُي�مَن�احلرائِق.
-�التاأمنُي�مَن�احلوادِث�العامِة.

. -�التاأمنُي�الهند�صيُّ
-�تاأمنُي�احلياِة.

. -�التاأمنُي�ال�صحيُّ
-�تاأمنُي�املركباِت.
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،�اذكْرها�ُمبيًِّنا�الفرَق�بْيَنها. 3-�يوجُد�ثالثُة�اأنواٍع�لتاأمنِي�املركباِت�يف�الأردنِّ
بح�صِب� واجٌب� تاأمنٌي� هَو� الآخريَن(:� جتاَه� املدنيِة� امل�صوؤوليِة� )تاأمنُي� � الإلزاميُّ التاأمنُي� اأ-�

��صاحِب�مركبٍة�بعمِل�تاأمنٍي�لها�عنَد�الرتخي�ِس.� القانوِن؛�اإْذ�ُيلَزُم�كلُّ
)ال�صائِق(� لُه� ِن� املُوؤمَّ ا�صتعماِل� عِن� الناجمَة� املدنيَة� امل�صوؤوليَة� التاأمنِي� مَن� النوُع� هذا� ي�صمُل�
ا�تاأمنَي� املركبَة،�وما�قْد�ُي�صبُِّبُه�لالآخريَن�مْن�اإ�صاباٍت�ج�صديٍة،�اأْو�اأ�صراٍر�ماديٍة.�وهَو�ي�صمُل�اأي�صً

�صائِق�)ماِلِك(�املركبِة�ورّكاِبها.
والتي�ل� احلادِث،� ت�صبََّبْت�يف� التي� املركبِة� لهيكِل� � اختياريٌّ تاأمنٌي� هَو� �: التكميليُّ التاأمنُي� ب-�
ِن�لُه�عِن�ال�صرِر�الذي�اأ�صاَب� ُد��صركُة�التاأمنِي�بتعوي�ِس�املُوؤمَّ ؛�اإْذ�تتعهَّ ي�صمُلها�التاأمنُي�الإلزاميُّ
املركبَة،�وملحقاِتها،�وقطَع�غياِرها�امل�صمولَة�بالتاأمنِي.�ويكُن�تو�صيُع�نطاِق�التاأمنِي�)التغطيُة(�

لي�صمَل�ال�صائَق�والرّكاَب.
ويكُن� �، التكميليِّ والتاأمنِي� � الإلزاميِّ التاأمنِي� بنَي� النوُع� هذا� يجمُع� ال�صامُل:� التاأمنُي� ج-�
ُن�عقُد�التاأمنِي�ال�صامِل�وثيقتنِي؛�اإحداُهما� احل�صوُل�علْيِه�مبا�صرًة�مْن��صركاِت�التاأمنِي.�يت�صمَّ
التاأمنِي� وثيقِة� ل�صروِط� تخ�صُع� والأُخرى� و�صروِطِه،� � الإلزاميِّ التاأمنِي� لقواننِي� تخ�صُع�
.�وقْد�ي�صمُل�احلوادَث�ال�صخ�صيَة�التي�ُتلِحُق�ال�صرَر�بال�صائِق�والرّكاِب،�وذلَك��صمَن� التكميليِّ

�ينا�صُبها. �صروٍط�ُمعيَّنٍة�ُيتََّفُق�علْيها،�وق�صٍط�اإ�صايفٍّ

�حالٍة�مَن�احلالِت�الآتيِة: ٤-�ما�نوُع�التاأمنِي�يف�كلِّ

�. ا. التاأمنُي�البحريُّ - تاأمنُي الب�ساعِة املنق�لِة ج�ًّ
- تاأمنُي املمتلكاِت مَن ال�سرقِة. التاأمنُي�مَن�احلوادِث�العامِة.�

�للمركباِت.� - تاأمنُي امل�س�ؤوليِة املدنيِة الناجمِة عِن ا�ستعماِل املركبِة. التاأمنُي�الإلزاميُّ
�للمركباِت.  - تاأمنُي احلمايِة لهيكِل املركبِة. التاأمنُي�التكميليُّ

�. - تاأمنُي َعَطِب امَلِكناِت. التاأمنُي�الهند�صيُّ
- تاأمنُي تع�ي�ِص العّماِل. التاأمنُي�مَن�احلوادِث�العامِة.�

�5-�ما�الإجراءاُت�الالزمُة�للح�صوِل�على�تعوي�ِس�تاأمنِي�املركبات؟

الإجراءاُت�الالزمُة�للح�صوِل�على�تعوي�ِس�تاأمنِي�املركباِت�هَي:
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اأ-�الإبالُغ�عِن�احلادِث،�وتقدمُي�امل�صتنداِت�املطلوبِة،�وهَي:�تقريُر�ال�صرطِة،�وُرَخ�ُس�ال�صياقِة�
واملركبِة،�وعقُد�التاأمنِي�ال�صاري�املفعوِل�وقَت�وقوِع�احلادِث.

،�اأِو� ،�اأِو�التكميليِّ َر�عِن�التاأمنِي�الإلزاميِّ ِن�لُه�)�صاحُب�املركبِة(�مبلَغ�الإعفاِء�املُقرَّ ب-�دْفُع�املُوؤمَّ
ال�صامِل.�

الأ�صراَر� يحوي� ك�صٍف� اإعداُد� � ثمَّ رِة،� املُت�صرِّ املركبِة� عِن� التاأمنِي� �صركِة� مندوِب� ك�ْصُف� ج-� � � � � �
والأجزاَء�التي�َيلزُم�اإ�صالُحها�اأِو�ا�صتبداُلها.

�الت�صليِح�املعتمدِة،� �����د-�اإ�صالُح�املركبِة�بالتن�صيِق�مَع�ال�صركِة،�ووكالِئها�لقطِع�الغياِر،�وحمالِّ
رِة. دِة�يف�العقِد�يف�حاِل�ا�صتبداِل�الأجزاِء�املُت�صرِّ وخ�صُم�ن�صِب�الإعفاءاِت�اأِو�ال�صتهالِك�املُحدَّ

ِن�لُه،�وتوقيُعُه�براءَة�الذمِة�املُتعلِّقَة�بت�صلُِّم�املبلِغ. ����ه-�دْفُع�مبلِغ�التعوي�ِس�املُتََّفِق�علْيِه�اإىل�املُوؤمَّ

واملبالِغ� وال�صروِط،� التاأمنِي،� لنوِع� َوفًقا� اجل�صديِة� الأ�صراِر� عِن� التعوي�ِس� ن�صبِة� تقديُر� و-� � �
املُتََّفِق�علْيها.
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير عددي. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمل بفاعلية �سمن املجم�عة. 1
ي�ستخدم مهارات التحليل يف تنفيذ الأن�سطة.  ٢
م الدعم وامل�ساعدة لأع�ساء الفريق. 3 ُيقدِّ
يت�ا�سل مع الآخرين باإيجابية. 4
يلتزم بتعليمات العمل اجلماعي. 5
ُيظِهر دقة يف تنفيذ املهام. 6
يربط التعلُّم ب�اقع احلياة. 7
�ص للن�ساط. 8 يلتزم بال�قت املُخ�سَّ

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: : �ُسلَّم تقدير عددي.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
ُيعرف اأهميِة التاأمنِي. 1
٢ . يتمييِز بنَي اأن�اِع التاأمنِي يف الأردنِّ

يحدِد اإجراءاِت تاأمنِي املركباِت املُ�ستخَدِم يف   3
. الأردنِّ
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�مّما�ياأتي: ِح�املق�صوَد�بكلٍّ ١-�و�صِّ

 اأ- عقُد التاأمنِي. 
ُن�)�صركُة�التاأمنِي(�بدفِع�مبلٍغ�مَن�املاِل،� هَو�اتِّفاٌق�مكتوٌب�يلتزُم�مبقت�صاُه�الطرُف�الأوُل�املُوؤمِّ
)امل�صتفيُد(؛� لُه� ِن� املُوؤمَّ الثاين� الطرِف� اإىل� التاأمنِي(� اآخَر�)مبلُغ� � �عو�ٍس�مايلٍّ اأيِّ اأو� اإيراٍد،� اأْو�
�يدفُعُه�الطرُف� �يف�العقِد،�لقاَء�ق�صٍط�مايلٍّ ِ ِق�اخلطِر�املُبنيَّ وذلَك�يف�حاِل�وقوِع�احلادِث،�اأْو�حتقُّ

الثاين�اإىل�الطرِف�الأوِل.

باُت اخلطِر.  ب- ُم�سبِّ
اإىل�حدوِث� ُت�صبُِّب�وقوَع�اخلطِر؛�ما�يوؤدي� التي� العوامِل�والظواهِر�واحلوادِث� هَي�جمموعُة�

خ�صارٍة�معنويٍة�وماديٍة.�

�اأنواِع�تاأمنِي�املركباِت�اأف�صُل؟�ملاذا؟ 2-�براأِيَك،�اأيُّ

�، �والتاأمنِي�التكميليِّ التاأمنُي�ال�صامُل�هَو�اأف�صُل�اأنواِع�التاأمنِي؛�لأنَُّه�يجمُع�بنَي�التاأمنِي�الإلزاميِّ
ُن�عقُد�التاأمنِي�ال�صامِل�وثيقتنِي؛� ويكُن�احل�صوُل�علْيِه�مبا�صرًة�مْن��صركاِت�التاأمنِي.�يت�صمَّ
�و�صروِطِه،�والأُخرى�تخ�صُع�ل�صروِط�وثيقِة�التاأمنِي� اإحداُهما�تخ�صُع�لقواننِي�التاأمنِي�الإلزاميِّ
.�وقْد�ي�صمُل�احلوادَث�ال�صخ�صيَة�التي�ُتلِحُق�ال�صرَر�بال�صائِق�والرّكاِب،�وذلَك��صمَن� التكميليِّ

�ينا�صُبها. �صروٍط�ُمعيَّنٍة�ُيتََّفُق�علْيها،�وق�صٍط�اإ�صايفٍّ

ُن�لُه�هَو�امل�صتفيَد�مَن�التعوي�ِس؟�ملاذا؟ 3-�باعتقاِدَك،�هْل�ُيِكُن�اأْن�يكوَن�املُوؤمَّ

ُف�امل�صتفيُد�باأنَُّه�ال�صخ�ُس� اإْذ�ُيعرَّ ُن�لُه�هَو�امل�صتفيَد�مَن�التعوي�ِس؛� املُوؤمَّ اأْن�يكوَن� نعْم،�ُيِكُن�
الذي�توؤوُل�اإلْيِه�املنفعُة�املرُتتِّبُة�على�عقِد�التاأمنِي،�وهذا�يعني�اأنَُّه�هَو�الذي�يح�صُل�على�مبلِغ�
ِن� ا�اآخَر�غرَي�املُوؤمَّ �امل�صتفيَد�قْد�يكوُن��صخ�صً ِن�مْنُه،�علًما�اأنَّ ِق�اخلطِر�املُوؤَمّ التاأمنِي�يف�حاِل�حتقُّ

لُه.

�نوٍع. ؟�هاِت�مثاًل�على�كلِّ �يف�الأردنِّ ٤-�ما�اأنواُع�التاأمنِي�ال�صحيِّ

الإقامِة،� اأجوُر� ذلَك� يف� امل�صت�صفى،�مبا� داخَل� العالِج� نفقاِت� ي�صمُل� الذي� � ال�صحيُّ التاأمنُي� اأ-�
والأطباِء،�واجلراحِة،�والفحو�صاِت.
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�للمركبِة. ِد�الإجراءاِت�اخلا�صَة�باإ�صداِر�وثيقِة�التاأمنِي�الإلزاميِّ 5-�عدِّ

الإجراءات�اخلا�صة�باإ�صدار�وثيقة�التاأمني�الإلزامي�للمركبة:

�ل�صركاِت� ُد�يف�الحتاِد�الأردينِّ �املُوحَّ �ُي�صِرُف�على�اإ�صداِر�هذِه�الوثائِق�مكتُب�التاأمنِي�الإلزاميِّ
التاأمنِي،�وذلَك�عْن�طريِق�مكاتِبِه�املنت�صرِة�يف�خمتلِف�اأنحاِء�اململكِة�الأردنيِة�الها�صميِة،��صمَن�
تاأمنِي� َد�)عقُد� املُوحَّ النموذَج� املوظُف� َيطبُع� وفيها� ال�صرِي.� لدائرِة� التابعِة� الرتخي�ِس� مراكِز�
َد�بح�صِب�التعليماِت�ال�صادرِة� ُن�لُه�املبلَغ�املُحدَّ �يدفُع�املُوؤمَّ املركباِت�لتعوي�ِس�اأ�صراِر�الغرِي(،�ثمَّ
الدولُة؛� ْتُه� اأقرَّ اأ�صعاٍر� جلدوِل� َوفًقا� ا�صتعماِلها،� وطبيعِة� املركبِة،� �صكِل� وبح�صِب� النظاِم،� عِن�
التاأمنِي.���������������������������� اإدارِة� مْن� املُعتَمدِة� الوثيقِة� مبوجِب� التاأمنِي� �صركاِت� م�صوؤولياِت� نطاِق� لتحديِد�

�نوٍع�مْن�اأنواِع�التاأمنِي�الآتيِة: 6-�هاِت�مثاًل�على�كلِّ

اأ- التاأمنُي مَن احل�ادِث العامِة: 
-�التاأمنُي�مَن�ال�صرقِة.

�-�تاأمنُي�امل�صوؤوليِة�املدنيِة.�
-�التاأمنُي�مْن�ك�صِر�الزجاِج.�

-�التاأمنُي�املُتعلُِّق�بتعوي�ِس�العّماِل.

ب- تاأمنُي احلياِة:
�ِس�الدخِل�للنق�ِس.� -�توفرُي�احلمايِة�لالأفراِد�مْن�خماطِر�الوفاِة،�اأْو�اأمرا�ِس�ال�صيخوخِة،�وتعرُّ

-�مْنُح�املرِء�مبلًغا�مَن�املاِل�يف�حاِل�بلَغ��صنًّا�ُمعيَّنًة.
ا�يف�حاِل�وفاِة�ُمعيِلِهْم. �-�مْنُح�الورثِة�تعوي�صً

 : ج- التاأمنُي الهند�سيُّ
ِب(�الرافعاِت�واملعداِت�الهند�صيِة. -�التاأمنُي�مْن�خماطِر�تثبيِت�)َن�صْ

�-�التاأمنُي�مْن�َعَطِب�املَِكناِت.

�الذي�يقت�صُر�على�نفقاِت�العالِج�خارَج�امل�صت�صفى،�وي�صمُل�زيارَة�الطبيِب،� ب-�التاأمنُي�ال�صحيُّ
والأدويَة،�والفحو�صاِت.�

�الذي�ي�صمُل�نفقاِت�العالِج�داخَل�امل�صت�صفى�وخارَجُه،�يف�ما�ُيعَرُف�بالتغطيِة� ج-�التاأمنُي�ال�صحيُّ
ال�صاملِة.�
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٢
الوحدُة الثانيُة

الأنظمُة�الوطنّيُة�للّدفِع�الإلكرتوينِّ

�الوطنّية؟�� هْل��صمْعَت�باأنظمِة�الدفِع�الإلكرتوينِّ
ُمها�لنا�اأنظمُة�الدفِع�الإلكرتويّن�الوطنّية�ِ؟�� ما�اخلدماُت�التي�ُتقدِّ
ا�يف�حياِتنا؟�� �ا�صتخداُم�اأنظمِة�الدفِع�الإلكرتويّن�الوطنّية�ُمِهمًّ ملاذا�ُيَعدُّ
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املقدمة

متتاُز حياُة الإن�ساِن يف هذا الع�سِر مبمار�سِة اأن�سطٍة عديدٍة ترتبُط بتكن�ل�جيا املعل�ماِت والت�سالِت، 
ِت احلدوَد  ُر اإىل ظه�ِر خدماٍت جديدٍة تخطَّ التي تتَّ�سُم بال�سرعِة ووفرِة املعل�ماِت. وقْد اأف�سى هذا التط�ُّ
يف  الإن�ساِن  حريِة  مْن  حتدُّ  التي  القي�ِد  متلَف  واألَغْت  مْنها،  واجلغرافيَة  املاديَة  �سيَّما  ول  جميَعها، 
اإىل مغادرِة املنزِل،  اأِو املاِء مْن دوِن حاجٍة  مار�سِتِه ملعامالِتِه املاليِة، مثُل دْفِع ثمِن فات�رِة الكهرباِء 
٢014م  عاِم  ومنُذ   . الإلكرتوينِّ الدفِع  اأنظمُة  ُرها  ُت�فِّ التي  الأُخرى  الكثريِة  اخلدماِت  مَن  ذلَك  وغرُي 
اإلكرتوينٍّ للم�اطننَي )اأفراٍد، وم�ؤ�س�ساٍت(؛  اأنظمِة دفٍع  باإيجاِد  الها�سميُة تهتمُّ  اأخَذِت اململكُة الأردنيُة 
نظًرا اإىل دوِرها الفاعِل يف ت�فرِي خدماِت الدفِع دائًما ِبَغ�صِّ النظِر عِن املكاِن اأِو الزماِن. وتخ�سُع هذِه 
يَة واحلمايَة  ، التي تكفُل ال�سرِّ الأنظمُة جلملٍة مَن الق�اعِد والق�اننِي ال�سادرِة عِن البنِك املركزيِّ الأردينِّ

لإجراءاِت الدفِع، و�سماَن و�س�ِل اخلدمِة. 

ُمُه لنا  لذا ل ُبدَّ مِن امتالِكنا قْدًرا مَن ال�عِي باأهميِة اأنظمِة الدفِع الإلكرتوينِّ يف حياِتنا، والتنبُِّه ملا ُتقدِّ
مِن اقت�ساٍد وت�فرٍي يف اجلهِد وال�قِت واملاِل، عْن طريِق الإفادِة مَن احلا�سِب الآيلِّ واله�اتِف الذكيِة، 

ُفُه يف هذِه ال�حدِة. وهذا ما �سنتعرَّ

ُع�مَن�الطالِب�بعَد�درا�صِة�هذِه�الوحدِة�اأْن�يكوَن�قادًرا�على: ُيتوقَّ
• 	. ِف مفه�ِم نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ تعرُّ
• ا�ستنتاِج اأهميِة اأنظمِة الدفِع الإلكرتوينِّ يف حياِتنا.	
• ِف مفه�ِم خدمِة  نظام عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا، وخدمِة نظام الّدفع ب�ا�سطة الهاتف 	 تعرُّ

النّقال.
• متييِز خدمِة نظام عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا مْن خدمِة نظام الّدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال. 	
• ا�ستنتاِج اأهمِّ ا�ستخداماِت اأنظمِة الدفِع الإلكرتوينِّ يف حياِتنا.	
• ِف اآليِة ا�ستخداِم نظام عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.	 تعرُّ
• دي اخلدمِة واجلهاِت املتعاملِة مَع نظام عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.	 ِف ُمزوِّ تعرُّ
• طريِق 	 عْن  امل�سرفيِة  باخلدماِت  اإلكرتونًيا  الف�اتري  وحت�سيل  عر�ص  نظام  خدمِة  عالقِة  متييِز 

.)Internet Banking( الإنرتنْت
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• عْن 	 امل�سرفيِة  واخلدماِت  اإلكرتونًيا،  الف�اتري  نظام عر�ص وحت�سيل  ا�ستخداِم  كيفيِة  بنَي  التمييِز 
. طريِق الإنرتنْت )Internet Banking( يف ما يخ�صُّ الدفَع الإلكرتوينَّ

• مي خدمِة الدفِع ب�ا�سطِة الهاتِف النّقاِل والبن�ِك امل�ساركِة يف النظاِم.	 ِف ُمقدِّ تعرُّ
• ا�ستنتاِج حالِت ا�ستخداِم املحفظِة الإلكرتونيِة واملعامالِت املاليِة.	
• التمييِز بنَي حق�ِق ُم�ستخِدمي املحفظِة الإلكرتونيِة وواجباِتِهْم.	
• 	. تقديِر دوِر البنِك املركزيِّ الأردينِّ يف الإ�سراِف على خدماِت الدفِع الإلكرتوينِّ يف الأردنِّ
• 	. ا�ستنتاِج اأهميِة اأنظمِة الدفِع الإلكرتوينِّ يف الأردنِّ
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الدرُس األوُل
ِ اإللكرتونيِّ  نظاُم الدفع

1

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:
ُع مَن الطالِب بعَد انتهاِء هذا الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على: ُيت�قَّ

 . - تعريِف مفه�ِم نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ
- ا�ستنتاِج اأهميِة اأنظمِة الدفِع الإلكرتوينِّ يف حياِتنا.

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:
 . - نظاُم الدفِع الإلكرتوينِّ

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
- التدري�ُص املبا�سُر.   . - العمُل اجلماعيُّ

- كما يف كتاب الطالب    . - الع�سُف الذهنيُّ
اأّدِت المتيازاُت املُبهرُة التي تقّدُمها الّتجارُة الإلكرتونّيُة من �سه�لٍة واأماٍن وت�فرٍي لل�قِت واجلهِد   
وامتيازاٍت اأُخرى اإىل  تطّ�ٍر كبرٍي وملح�ٍظ يف هذا املجاِل الكبرِي الذي اجتاَح ال�ّس�َق بكلِّ ما حتمُلُه الكلمُة 
مْن معنى، ويف اجتاِه اهتماِم الّدوِل بالقت�ساِد الّرقميِّ والّتنميِة القت�سادّيِة عن طريِق تط�يِر ِخْدماِت 
املدف�عاِت الإلكرتونّيةِ ؛ اإذ اأ�سبَح الّدفُع الإلكرتوينُّ حديَث ال�ّساعِة يف الآونِة الأخريِة، بعَد ت�فرِي اأنظمٍة 

 . متكاملٍة لت�سهيِل عملّياِت الّدفِع الإلكرتوينِّ

ِر امل�ستمرِّ يف القطاعاِت املختلفِة، وبخا�سٍة القطاعاُت التقنيُة التي اأَْوَلْت حت�سنَي امل�اقِع  نظًرا اإىل التط�ُّ
هذا  ا�ستثماِر  �سرورِة  اإىل  احلاجُة  ظهَرِت  فقْد  اهتماِمها؛  ُجلَّ  النّقاِل  الهاتِف  وتطبيقاِت  الإلكرتونيِة 
على  واملاِل  وال�قِت  اجلهِد  ت�فرَي  ذلَك  وي�سمُل  كافًة،  املجتمِع  اأفراِد  على  بالنفِع  يع�ُد  ما  يف  التح�سنِي 

اأيِّ  يف  املختلفَة  املاليَة  املعامالِت  اإجناِزِهُم  اأثناِء  يف  الأفراِد 
اأماكِن  اإىل  الذهاِب  اأِو  اخلروِج،  عناِء  ِل  حتمُّ دوِن  مْن  وقٍت، 
الأردينُّ  املركزيُّ  البنُك  لُهُم  َرُه  وفَّ ما  وهَ�  اخلدمِة،  تقدمِي 
ونظاِم  اإلكرتونًيا،  الف�اتري  نظام عر�ص وحت�سيل  با�ستحداِث 

الّدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال.
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ُن ر�سَم دائرٍة يف منت�سِف الل�ِح، ثمَّ اكتْب فيها عن�اَن الن�ساِط  - ْم جل�سَة ع�سٍف ذهنيٍّ تت�سمَّ نظِّ
.) )مفه�ُم نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ

- . اطلْب اإىل الطلبِة ذكَر كلماٍت مفتاحيٍة لها عالقٌة مبفه�ِم نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ
اكتْب على الل�ِح الكلماِت املفتاحيَة التي ذكَرها الطلبُة.  -
- . ِه الطلبَة اإىل الإفادِة مَن الكلماِت املفتاحيِة هذِه يف �سياغِة تعريٍف لنظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ وجِّ
ا�ستِمْع اإىل اإجاباِت الطلبِة، ثمَّ ناِق�ْسُهْم فيها.  -
- : ْح للطلبِة املفه�َم الآتَي لنظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ و�سِّ

الهدُف:
. ِف�مفهوِم�نظاِم�الدفِع�الإلكرتوينِّ يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ١
. مفهوُم نظ�ِم الدفِع الإلكرتوينِّ

التعليم�ُت:

املاليُة  امل�ؤ�س�ساُت  ُرها  ُت�فِّ التي  والربامِج  النُُّظِم  مَن  متكاملٌة  منظ�مٌة  هَ�   : الإلكرتوينِّ الدفِع  نظ�ُم 
وامل�سرفيُة بهدِف ت�سـهيِل اإجراِء عملياِت الدفِع الإلكرتوينِّ الآمنِة. وتخ�سُع هذِه املنظ�مُة ملجم�عٍة مَن الق�اعِد 

يَة، و�سماَن و�س�ِل اخلدمِة ب�س�رٍة اأف�سَل. والق�اننِي التي تكفُل ال�سرِّ



70

ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
ْع على كلِّ جمم�عٍة ورقًة بي�ساَء. - وزِّ
ُ اأهميَة نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ  - اطلْب اإىل اأفراِد كلِّ جمم�عٍة اأْن يكتب�ا يف خم�ِص دقائَق ِفْقرًة ُتبنيِّ

يف حياِتنا.
ِه املجم�عاِت اإىل تباُدِل الأوراِق يف ما بْيَنها. - وجِّ
َنْتُه املجم�عاُت الأُخرى، ثمَّ اإ�سافَة ما تراُه منا�سًبا. - الَع على ما دوَّ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة الطِّ
ِلُع جميُع املجم�عاِت على كلِّ  - ِه املجم�عاِت اإىل ا�ستكماِل تباُدِل الأوراِق يف ما بْيَنها، بحيُث َتطَّ وجِّ

ورقٍة. 
الَع على ما اأ�ساَفْتُه املجم�عاُت الأُخرى بخ�س��ِص اأهميِة نظاِم  - اطلْب اإىل اأفراِد كلِّ جمم�عٍة الطِّ

الدفِع الإلكرتوينِّ يف حياِتنا 
ل�ا اإلْيِه. - ناِق�ِص الطلبَة يف اأهمِّ ما ت��سَّ
ْح للطلبِة ما ياأتي:  - و�سِّ

الهدُف:
�يف� يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�ا�صتنتاِج�اأهميِة�نظاِم�الدفِع�الإلكرتوينِّ

حياِتنا.�

الن�ص�ُط 2
. اأهميُة نظ�ِم الدفِع الإلكرتوينِّ

التعليم�ُت:
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 : اأهميُة الدفِع الإلكرتوينِّ

عمليَة  ُل  ُي�سهِّ الذي  الدفِع  نظاِم  با�ستخداِم  وذلَك  وامل�ؤ�س�ساِت،  الأفراِد  على  واملاِل  واجلهِد  ال�قِت  ت�فرُي   .1
احل�س�ِل على متلِف اخلدماِت.

٢. ت�فرُي طرائَق مبا�سرًة اآمنًة فاعلًة للدفِع بنَي اجلهاِت املختلفِة مْن م�اقِعها.

ها للتلِف. �سِ 3. ال�سهاُم يف التقليِل مْن فر�ِص فقداِن النق�ِد اأْو تعرُّ

4. �سعي اجلهاُت احلك�ميُة واخلا�سُة اإىل تطبيِق هذا النظاِم يف متلِف تعامالِتها املاليِة؛ ملا لُه مْن اآثاٍر اإيجابيٍة 
. عليها، وعلى القت�ساِد ال�طنيِّ



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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ُل اإليِه. ا، ثمَّ �ساِرِك املعلَم والزمالَء يف ما تت��سَّ ابحْث يف �سبكِة الإنرتنْت عْن اأ�سماِء لأنظمِة دفِع اإلكرتونيِّ
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. ْف�نظاَم�الدفِع�الإلكرتوينِّ �١-�عرِّ

ُرها�املوؤ�ص�صاُت� :�هَو�منظومٌة�متكاملٌة�مَن�النُّظِم�والربامِج�التي�ُتوفِّ نظاُم�الدفِع�الإلكرتوينِّ
هذِه� وتخ�صُع� الآمنِة.� � الإلكرتوينِّ الدفِع� عملياِت� اإجراِء� ت�صـهيِل� بهدِف� وامل�صرفيُة� املاليُة�
يَة،�و�صماَن�و�صوِل�اخلدمِة�ب�صورٍة� املنظومُة�ملجموعٍة�مَن�القواعِد�والقواننِي�التي�تكفُل�ال�صرِّ

اأف�صَل.

�يف�حياِتنا. ْح�اأهميَة�نظاِم�الدفِع�الإلكرتوينِّ 2-�و�صِّ

�يف�توفرِي�الوقِت�واجلهِد�واملاِل�على�الأفراِد�واملوؤ�ص�صاِت،�وذلَك� تتمثَُّل�اأهميُة�الدفِع�اللكرتوينِّ
ُر�طرائَق� وُيوفِّ اخلدماِت،� على�خمتلِف� احل�صوِل� عمليَة� ُل� ُي�صهِّ الذي� الدفِع� نظاِم� با�صتخداِم�
اآمنًة�فاعلًة�للدفِع�بنَي�اجلهاِت�املختلفِة�مْن�مواقِعها،�وُي�صِهُم�يف�التقليِل�مْن�فر�ِس� مبا�صرًة�

ها�للتلِف.� �صِ فقداِن�النقوِد�اأْو�تعرُّ

؟ �يف�ظهوِر�اأنظمِة�الدفِع�الإلكرتوينِّ ُر�التقنيُّ 3-�براأِيَك،�كيَف�اأ�صهَم�التطوُّ

ُر�الكبرُي�يف�قطاِع�تكنولوجيا�املعلوماِت�والت�صالِت�اإ�صهاًما�فاعاًل�يف�ظهوِر�اأنظمِة� اأ�صهَم�التطوُّ
لَِة�بالإنرتنْت؛� ،�وذلَك�با�صتخداِم�الربامِج�املُحو�َصبِة�والتطبيقاِت�الذكيِة�املُتَّ�صِ الدفِع�الإلكرتوينِّ

�دائًما.� لت�صهيِل�اإجراِء�عملياِت�الدفِع�الإلكرتوينِّ
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر.  ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة. 3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: : �ُسلَّم تقدير.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
1  . ُف مفه�َم نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ ُيعرِّ
ُح اأهميَة نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ يف حياِتنا. ٢ ُي��سِّ
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ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:
ُع مَن الطالِب بعَد انتهاِء هذا الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على: ُيت�قَّ

تعريِف مفه�ِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.  -
ُرها نظاُم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. - ا�ستنتاِج اأبرِز اخلدماِت التي ُي�فِّ
ِف كيفيِة ا�ستخداِم نظامِ عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. - تعرُّ

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:
نظاُم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.  -
ُم اخلدمَة يف نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا )املُف�ِتروَن(.  - اجلهاُت التي ُتقدِّ

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
- . العمُل اجلماعيُّ
التدري�ُص املبا�سُر. -
املقابلُة ثالثيُة اخلط�اِت. -
ورقُة الدقيقِة ال�احدِة. -

درَجِت العادُة اأْن ي�سحَب متلق� اخلدمِة املاَل مَن البنِك، ثمَّ يذهب�ا اإىل �سركاِت اخلدماِت اأِو الدوائِر   
املختلفِة لدفِع اأثماِن ف�اترِي الكهرباِء واملاِء، اأْو ت�سديِد ال�سرائِب واجلمارِك ور�س�ِم املدار�ِص وما �سابَه. 
نظام عر�ص  با�ستخداِم  وذلَك  وزماٍن،  مكاٍن  اأيِّ  العملياِت يف  بكلِّ هذِه  نق�َم  اأْن  الآَن  ُه ميكُننا  اأنَّ غرَي 
َل لدى �سريحٍة مَن امل�اطننَي منُذ  وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا الذي اأ�سبَح خياَر الدفِع الإلكرتوينِّ املُف�سَّ

الدرُس الثاني
نظام عرض وتحصيل

الفواتري إلكرتونًيا

٢



76

عاِم ٢014م. وت�سمُّ هذِه ال�سريحُة كالًّ مَن الأفراِد، وامل�ؤ�س�ساِت احلك�ميِة واخلا�سِة املختلفِة؛ ما اأ�سهَم 
يف تقدمِي خدمٍة اأف�سَل للعمالِء، مْن دوِن حاجٍة اإىل مراجعِة الكثرِي مَن اجلهاِت، مثُل: البن�ِك، و�سركاِت 

الكهرباِء واملياِه، وغرِيها.

ردينِّ لتط�يِر  ردينِّ وجمل�ِص املدف�عاِت ال�طنيِّ الأ جاَء هذا الّنظاُم يف اإطاِر �سعيِّ البنِك املركزيِّ الأ  
ِة باأنظمِة الّدفِع يف املّملكِة ب�سكٍل يت�افُق وين�سجُم  الق�اننِي والّت�سريعاِت وال�ّسيا�ساِت والّتعليماِت اخلا�سّ
مع الق�اننِي ال�ّسائدِة واملعايرِي الّدولّيِة واأف�سِل املمار�ساِت املالّيِة. وال�ّسعِي اإىل تط�يِر الّت�سريعاِت الالزمِة 
رورّيِة بالّتعاوِن والّتن�سيِق مع اجلهاِت ذاِت العالقِة  ل�سماِن كفاءِة وفعالّيِة عمِل  وو�سِع الرّتتيباِت ال�سّ

�سراِف والّرقابِة. �سافِة اإىل تعزيِز عملّيِة الإ اأنظمِة الّدفِع بالإ

JD
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ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت ثالثيٍة. - وزِّ
اأعِط كلَّ طالٍب يف املجم�عِة رقًما مْن )1( اإىل )3(. -
ْع على كلِّ جمم�عٍة اجلدول )٢-1( اخلا�صَّ بنم�ذِج تدويِن الأفكاِر.  - وزِّ
اكتْب على الل�ِح الأ�سئلَة الثالثَة ال�ارَد ذكُرها يف ال�سكِل. -
اطلْب اإىل الطالِب الأوِل اأْن يطرَح ال�س�ؤاَل الآتَي:  -

ماذا�تعرُف�عْن�نظاِم�عر�س�و�حت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا؟�
َر يف هذا ال�س�ؤاِل ويجيَب عْنُه، ثمَّ اطلْب اإىل الطالِب الثالِث اأْن  ثمَّ اطلْب اإىل الطالِب الثاين اأْن ُيفكِّ

ن اأهمَّ الأفكاِر. ُيدوِّ
ْه طلبَة املجم�عِة اإىل تباُدِل الأدواِر، بحيُث ي�ساأُل الطالُب الثاين:                                                                     - وجِّ

ما�الهدُف�مْن�وجوِد�هذا�النظاِم؟
ُن الطالُب الأوُل الإجابَة.                                                    ُر الطالُب الثالُث يف ال�س�ؤاِل ويجيُب عْنُه، يف حنِي ُيدوِّ ثمَّ ُيفكِّ
بعَد ذلَك يطرُح الطالُب الثالُث ال�س�ؤاَل الآتَي:                                                                                                                          

َمِن�اجلهُة�امل�صوؤولُة�عْن�تقدمِي�هذِه�اخلدمِة؟
ُن الطالُب الثاين الإجابَة. ُر الطالُب الأوُل يف ال�س�ؤاِل ويجيُب عْنُه، يف حنِي ُيدوِّ ثمَّ ُيفكِّ

ْد  ْم اأداَءُهْم با�ستخداِم اأداِة تق�مٍي منا�سبٍة، وتاأكَّ ًها، وَق�ِّ ْل بنَي الطلبِة ُم�ساِعًدا، وُمر�ِسًدا، وُم�جِّ - جت�َّ
ُهْم يتفاعل�َن مًعا �سمَن املجم�عِة. اأنَّ

الن�ص�ُط ١

التعليم�ُت:

الهدُف:
ِف�مفهوِم�نظام�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا.� �صي�صاعُدَك�هذا�الن�صاُط�على�تعرُّ

مفهوُم نظ�م عر�س وحت�صيل الفواتري 
اإلكرتونًي�
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اجلدول )٢-1(: ن�ذُج تدويِن الأفكاِر.

؟ هْل ي�ستخدُم اأولياُء اأم�ِرُكْم اأيًّا مْن اأنظمِة الدفِع الإلكرتوينِّ
ا يف تباُدِل املعل�ماِت املُتعلِّقِة بهذا ال�س�ؤاِل، واأْن ي�ستف�سروا  ُهْم بع�سً  ثمَّ ا�سمْح لُهْم اأْن ي�سارك�ا بع�سَ
اأم�ِرِهْم عْن ذلَك، ثمَّ يعر�س�ا ما يجمع�َنُه مْن معل�ماٍت بهذا اخل�س��ِص يف بدايِة  اأولياِء  مْن 

احل�سِة القادمِة.
ْح للطلبِة ما ياأتي:  - و�سِّ

اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة مناق�سَة اأفكاِرها، ثمَّ تعديَلها، اأْو اإ�سافَة ما تراُه منا�سًبا. -
الف�اتري  - وحت�سيل  عر�ص  بنظاِم  املُتعلِّقِة  املعل�ماِت  اأهمِّ  ل�ستنتاِج  اإجاباِتِهْم  يف  الطلبَة  ناِق�ِص 

اإلكرتوين.
َلْت اإلْيِه ل�ستنتاِج اأهمِّ املعل�ماِت املُتعلِّقِة بنظاِم عر�ص وحت�سيل  - ْه كلَّ جمم�عٍة اإىل مناق�سِة ما ت��سَّ وجِّ

الف�اتري اإلكرتونًيا.
اطرْح على الطلبِة ال�س�ؤاَل الآتَي: -

ُن الإج�بِة ُم ال�صوؤالِ              ُميُب ال�صوؤالِ               ُمدوِّ             ُمقدِّ

الطالُب�الأوُل:
١-�ماذا�تعرُف�عْن�

نظام�عر�س�وحت�صيل�
الفواتري�اإلكرتونًيا؟

الطالُب�الثاين:
..............................

الطالُب�الثالُث:
..............................

الطالُب�الأوُل:
..............................��

الطالُب�الثالُث:
..............................�

الطالُب�الأوُل:��
..............................

الطالُب�الثاين:
..............................

الطالُب�الثاين:
2-�ما�الهدُف�مْن�
وجوِد�هذا�النظاِم؟

الطالُب�الثالُث:
3-�َمِن�اجلهُة�امل�صوؤولُة�

عْن�تقدمِي�هذِه�
اخلدمِة؟
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ِر التقنيِّ والنم�ِّ املت�سارِع يف ا�ستخداِم �سبكِة الإنرتنْت؛ فقْد بادَر البنُك املركزيُّ  نتيجًة ملتطلَّباِت التط�ُّ
ُم  ُتقدِّ التي  اأطلَق على اجلهاِت  للف�اترِي، يف حنِي  اإلكرتوينٍّ  نظاِم عر�ٍص وحت�سيٍل  اإيجاِد  اإىل  الأردينُّ 
كما  دوريًة  تك�ُن  قْد  التي  اخلدماِت  هذِه  قيمَة  امل�اطُن  ويدفُع  املُف�ِتريَن.  ا�سَم  للم�اطننَي  اخلدماِت 
اأْو بح�سِب الطلِب كما هَ� احلاُل عنَد طلِب احل�س�ِل على �سهادِة عدِم  هَ� احلاُل يف �سركِة الكهرباء، 

حمك�ميٍة اأْو غرِيها. 

ُر خدمَة العر�ِص  نظ�ُم عر�س وحت�صيل الفواتري اإلكرتونًي�: هَ� نظاٌم مركزيٌّ تكامليٌّ فاعٌل ُي�فِّ
بِه عاَم ٢014م بهدِف ت�فرِي هذِه اخلدمِة للم�اطننَي  والتح�سيِل الإلكرتوينِّ للف�اترِي، وقْد بداأَ العمُل 
مي خدماِت الدفِع، ف�ساًل عْن ت�سهيِل عمليِة العر�ِص والتح�سيِل  كافًة عْن طريِق امل�ؤ�س�ساِت البنكيِة، وُمقدِّ
دٍة. وللبنِك املركزيِّ الأردينِّ دوٌر رئي�ٌص م�س�ؤوٌل عْن و�سِع  للف�اترِي وت�سريِعها ب��ساطِة قن�اِت دفٍع ُمتعدِّ

اأ�س�ِص النظاِم التنظيميِة؛ اإْذ يخ�سُع هذا النظاُم لإ�سراِفِه ورقابِتِه املبا�سرِة.

مُة للخدمِة يف نظ�ِم عر�س وحت�صيل الفواتري اإلكرتونًي�)املُفوِتروَن(:  اجله�ُت املُقدِّ
َل لُه نظاُم عر�ٍص وحت�سيٍل  هَي اجلهاُت امل�س�ؤولُة عْن معامالٍت وخدماٍت مت�صُّ حياَة امل�اطِن، الذي �سهَّ
اإلكرتونٍيا عمليَة ال�ستف�ساِر عْن قيمِة الف�اترِي ودفِعها عْن طريِق خدماِتِه املت�افرِة على مداِر ال�ساعِة 
بكلِّ �سه�لٍة واأماٍن. ومَن الأمثلِة على هذِه اجلهاِت: �سركاُت الكهرباِء واملياِه والت�سالِت، والكثرُي مَن 

امل�ؤ�س�ساِت احلك�ميِة واخلا�سِة. 
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اطرْح على الطلبِة الأ�سئلَة الآتيَة: -
َمْن َيدفُع قيمَة فات�رِة الكهرباِء، اأِو املاِء، اأِو الهاتِف يف منازِلُكْم؟

اأيَن تتمُّ عمليُة الدفِع؟ 
كيَف تتمُّ هذِه العمليُة؟

ا�ستمْع اإىل اإجاباِت الطلبِة، ثمَّ ناِق�ْسُهْم فيها. -
اطرْح على الطلبِة الأ�سئلَة الآتيَة: -

ُنُكْم دائًما مْن دفِع الف�اترِي واأنُتْم يف منازِلُكْم، فهْل �ست�ستخدم�َنُه؟  اإذا ت�افَر نظاٌم اإلكرتوينٌّ مُيكِّ
ع�َنُهْم على ا�ستخداِمِه؟  هْل �سُتخرِبوَن اأولياَء اأم�ِرُكْم عْنُه، وُت�سجِّ

ملاذا؟
ا�ستمْع اإىل اإجاباِت الطلبِة، ثمَّ ناِق�ْسُهْم فيها. -
ُهْم �سيعمل�َن ب�س�رٍة فرديٍة. - اأخرِب الطلبَة اأنَّ
اطلْب اإىل كلٍّ مْنُهْم حت�سرَي ورقٍة �سغريٍة لالإجابِة )ل ُي�سرَتُط كتابُة ال�سِم علْيها(. -

الهدُف:
�خدماِت�الدفِع�با�صتخداِم�نظام�عر�س�وحت�صيل� �صي�صاعُدَك�هذا�الن�صاُط�على�ا�صتنتاِج�اأهمِّ

الفواتري�اإلكرتونًيا.

التعليم�ُت:

الن�ص�ُط 2
خدم�ُت نظ�م عر�س وحت�صيل الفواتري 

اإلكرتونًي�.
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ُ علْيِهُم الإجابَة عْنُه يف دقيقٍة واحدٍة  - ُه يتعنيَّ اأخرِب الطلبَة اأنََّك �ستطرُح علْيِهُم ال�س�ؤاَل الآتَي، واأنَّ
فقْط:

اذكْر اأمثلًة على خدماِت الدفِع الإلكرتوينِّ با�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.
اطلْب اإىل كلِّ طالٍب ت�سليَم ال�رقِة.

ناِق�ِص الطلبَة يف اأهمِّ ما تناول�ُه مْن خدماٍت. -
اكتِب الإجاباِت ال�سحيحَة على الل�ِح. -
ُرها نظاُم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا، وهَي: - ْح للطلبِة اأهمَّ اخلدماِت التي ُي�فِّ و�سِّ
دفُع اأثماِن ف�اترِي الكهرباِء واملاِء.	•
ت�سديُد ال�سرتاكاِت اخلا�سِة ب�سركاِت الت�سالِت والإنرتنْت، وف�اترِيها. 	•
دفُع اأق�ساِط املدار�ِص واجلامعاِت.	•
دفُع ر�س�ِم الع�س�يِة للنقاباِت وامل�ؤ�س�ساِت.	•
دفُع اأثماِن تذاكِر ال�سفِر.	•
دفُع اأق�ساِط القرو�ِص لدى البن�ِك وامل�ؤ�س�ساِت امل�سرفيِة.	•
دفُع اأجِر املعاجلِة الطبيِة يف امل�ست�سفياِت واملراكِز الطبيِة.	•
•	. دفُع ر�س�ِم ال�سرتاِك يف التاأمنِي ال�سحيِّ
دفُع التربعاِت للكثرِي مَن اجلهاِت اخلرييِة. 	•
ودفِع 	• حمك�ميٍة،  عدِم  �سهادِة  ا�ستخراِج  مثُل:  احلك�ميِة،  اخلدماِت  مَن  العديِد  على  احل�س�ُل 

ا�سرتاكاِت  وت�سديِد  ال�سرِي،  مالفاِت  ودفِع  اأر�ٍص،  ت�سجيِل  �سنِد  وا�ستخراِج  الدخِل،  �سريبِة 
. ال�سماِن الجتماعيِّ



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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ناِق�ْص والدْيَك واأفراَد عائلِتَك يف ما يعرف�َنُه عْن نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا، ثمَّ اأطِلْعُهْم 
ُل اإلْيِه. مِة فيِه، ثمَّ �ساِرْك معلَمَك وزمالَءَك يف ما تت��سَّ على املعل�ماِت املُتعلِّقِة باأهمِّ اخلدماِت املُقدَّ
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ْف�نظاَم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا. �١-�عرِّ

ُر�خدمَة�العر�ِس� �فاعٌل�ُيوفِّ �تكامليٌّ نظاَم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا: هَو�نظاٌم�مركزيٌّ
بِه�عاَم�20١٤م�بهدِف�توفرِي�هذِه�اخلدمِة� العمُل� بداأَ� للفواترِي،�وقْد� � الإلكرتوينِّ والتح�صيِل�

مي�خدماِت�الدفِع. للمواطننَي�كافًة�عْن�طريِق�املوؤ�ص�صاِت�البنكيِة،�وُمقدِّ

ُم�اخلدمَة�يف�نظاِم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا� ْح�بلغِتَك�املق�صوَد�باجلهاِت�التي�ُتقدِّ 2-�و�صِّ
)املُفوِتروَن(،�مَع�ذكِر�مثالنِي�واقعينِي�علْيها.

َل�لُه�نظاُم�عر�س� �حياَة�املواطِن،�الذي��صهَّ هَي�اجلهاُت�امل�صوؤولُة�عْن�معامالٍت�وخدماٍت�مت�سُّ
وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�عمليَة�ال�صتف�صاِر�عْن�قيمِة�الفواترِي�ودفِعها�عْن�طريِق�خدماِتِه�
��صهولٍة�واأماٍن.�ومَن�الأمثلِة�على�هذِه�اجلهاِت:��صركاُت�الكهرباِء� املتوافرِة�على�مداِر�ال�صاعِة�بكلِّ

واملياِه�والت�صالِت،�والكثرُي�مَن�املوؤ�ص�صاِت�احلكوميِة�واخلا�صِة.

�مثِل�نظاَم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�يف�حياِتنا؟ 3-�ما�اأهميُة�وجوِد�نظاِم�دفٍع�اإلكرتوينٍّ

تنبُع�اأهميُة�نظاِم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�مْن�دوِرِه�الفاعِل�يف�توفرِي�اجلهِد�والوقِت�
امل�صتحقاِت� قيمِة� ودفَع� الأعماِل،� اإجناَز� واملوؤ�ص�صاِت� وال�صركاِت� املواطِن� على� ُل� ُي�صهِّ ما� واملاِل؛�

املختلفِة.

�نظاُم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًياُ�نظاًما�اآمَن�ال�صتخداِم؟ ٤-�ملاذا�ُيَعدُّ

�نظاًما�اآمَن�ال�صتخداِم؛�لأنَُّه�ُيداُر� �نظاُم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�الإلكرتوينُّ ُيَعدُّ
،�ما�يكفُل�للعمالِء�كافًة�اأعلى�م�صتوى�مَن�الأماِن. �الأردينِّ مَن�البنِك�املركزيِّ
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر.  ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة. 3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: : �ُسلَّم تقدير.

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ

ُف مفه�َم نظاَم عر�ص وحت�سيل الف�اتري  1 ُيعرِّ
اإلكرتونًيا.

ُف مفه�َم املُف�ِتريَن. ٢ ُيعرِّ

يذكُر اأمثلًة على خدماِت نظاَم عر�ص وحت�سيل  3
الف�اتري اإلكرتونًيا. 

ي�ستنتُج اأهميَة وج�ِد نظاِم عر�ص وحت�سيل  4
الف�اتري اإلكرتونًيا.
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٣

تهدُف فكرُة الدفِع الإلكرتوينِّ با�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا اإىل ت�سهيِل عمليِة 
ُم هذا النظاُم خدماِتِه للم�اطننَي كافًة، بحيُث ميكُنُهُم  الدفِع، من دوِن ال�سطراِر اإىل حمِل النق�ِد. وُيقدِّ

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:
ُع مَن الطالِب بعَد انتهاِء هذا الدر�ِص اأْن يك�َن قادًرا على: ُيت�قَّ

دي( خدمِة الدفِع با�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.  - مي )ُمزوِّ ِف مفه�ِم ُمقدِّ تعرُّ
ا�ستنتاِج اأهمِّ مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.  -
ِف كيفيِة ا�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. - تعرُّ
التمييِز بنَي كيفيِة ا�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا، واخلدماِت امل�سرفيِة عْن  -

. طريِق الإنرتنْت )Internet Banking( يف ما يخ�صُّ الدفَع الإلكرتوينَّ
املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:

م� خدمِة الدفِع با�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. - ُمقدِّ
اأ�صاليُب�التدري�ِس:

- . العمُل اجلماعيُّ
التدري�ُص املبا�سُر. -
- . الع�سُف الذهنيُّ

الدرُس الثالُث
نظام عرض وتحصيل الفواتري

إلكرتونًيا وآلياُت استخداِمِه

٣



86

مي خدمِة الدفِع ا�ستخداُم  ا�ستعرا�ُص الف�اترِي ودفُع اأثماِنها ف�ًرا يف كلِّ زماٍن ومكاٍن. وميكُن ملختلِف ُمقدِّ
 . هذا النظاِم للدفِع، وت�فرُيُه لعمالِئِهْم. ومْن ه�ؤلِء: البن�ُك، والربيِد الأردينِّ

 ، ُي�سِهُم هذا النظاُم يف الت�سهيِل على امل�اطننَي وال�سركاِت وامل�ؤ�س�ساِت مَن القطاعنِي: العامِّ واخلا�صِّ  
. وقْد تك�ُن هذِه  ف�ساًل عْن اإمتاِم عملياِت الدفِع الإلكرتوينِّ بتكلفٍة اأقلَّ مقارنًة بعمليِة الدفِع التقليديِّ

العملياُت جمانيًة يف بع�ِص اخلدماِت، كما هَ� احلاُل عنَد دفِع اأثماِن ف�اترِي الكهرباِء واملاِء.
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ُن ر�سَم دائرٍة يف منت�سِف الل�ِح، ثمَّ اكتْب فيها عن�اَن الن�ساِط  - ْم جل�سَة ع�سٍف ذهنيٍّ تت�سمَّ نظِّ
.) م� خدمِة الدفِع الإلكرتوينِّ )ُمقدِّ

مي اخلدمِة ميكُن ب��ساطِتهما الدفُع �سمَن نظاِم  - اطلْب اإىل الطلبِة ذكَر اأمثلٍة على اثننِي مْن ُمقدِّ
عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيِا.

اكتْب على الل�ِح الأمثلَة التي ذكَرها الطلبُة.  -
اقراأْ اأمثلَة الطلبِة، ثمَّ ناِق�ْسُهْم فيها.  -
ْح للطلبِة ما ياأتي: - و�سِّ

�سركاٌت خا�سٌة مرخ�سٌة قان�نيًّا مَن البنِك املركزيِّ )مثُل: البن�ِك، وال�سركاِت اخلا�سِة مْن مثِل الربيِد 
ُم اخلدمَة لعمالِئها، وذلَك بعَد حتقيِقها �سروَط احلمايِة وال�سروَط التقنيَة جميَعها. (، ُتقدِّ الأردينِّ

َد ا�سرتاكاِتِه، اأْو يق�َم بعمليِة ال�سراِء  ميكُن للعميِل اأْن يدفَع اأثماَن ف�اترِيِه واأيَّ م�ستحقاٍت اأُخرى، اأْو ُي�سدِّ
نظاِم  �سمَن  الإلكرتوينِّ  الدفِع  خدمِة  مي  ُمقدِّ مْن  عدٍد  ب��ساطِة  خارِجِه  اأْو  الأردنِّ  داخِل  مْن  والطلِب 

عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. ومْن اأهمِّ ه�ؤلِء:
١-�البنوُك:�يت�افُر نظاُم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا يف ثالثٍة وع�سريَن بنًكا يف الأردنِّ 
حتى الآَن، وميكُن للفرِد مْن خالِلها احل�س�ُل على جميِع خدماِت هذا النظام عنَد تقدمِي بياناِتِه 
اإىل اأحِد م�ظِفيها؛ على اأْن يتمَّ الدفُع نقًدا داخَلها؛ ما يع�ُد بالفائدِة على َمْن ل ميتلك�َن ح�ساباٍت 

بنكيًة.

الهدُف:
مي�خدمِة�الدفِع�با�صتخداِم�نظاِم� �ُمقدِّ ِف�اأهمِّ يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�تعرُّ

عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا.

الن�ص�ُط ١
. مو خدمِة الدفِع الإلكرتوينِّ ُمقدِّ

التعليم�ُت:



88

2-�بطاقاُت�الئتماِن: ميكُن للفرِد ا�ستخداُم بطاقِتِه الئتمانيِة يف دفِع اأثماِن ف�اترِيِه عْن طريِق 
امل�قِع الإلكرتوينِّ لنظام عر�ص و حت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.

3-�مكاتُب�الربيِد: ي�ستطيُع الفرُد اأْن يدفَع اأثماَن ف�اترِيِه نقًدا يف عدٍد مْن مكاتِب الربيِد الأردينِّ 
عر�ص  نظاِم  با�ستخداِم  الف�اترِي  قيمِة  دفِع  مثُل  املبا�سُر،  الإلكرتوينُّ  الدفُع  علْيِه  َر  تعذَّ حاِل  يف 

وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا املت�افِر يف مكاتِب الربيِد املنت�سرِة يف متلِف اأنحاِء اململكِة.
هذِه  مْن  عدٍد  يف  الدفُع  للفرِد  ميكُن  �: املركزيِّ البنِك� مَن� املُعتَمدُة� اخلا�صُة� املاليُة� املراكُز� �-٤

املراكِز.

ِع الطلبَة اإىل خم�ِص جمم�عاٍت. - وزِّ
اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة مناق�سَة مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا، وذلَك على النحِ�  -

الآتي:
• املجم�عُة الأوىل: مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا التي ي�ستفيُد مْنها امل�اطُن.	
• املجم�عُة الثانيُة: مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا التي ت�ستفيُد مْنها اجلهُة 	

مُة للخدمِة )املُف�ِتروَن(.  املُقدِّ
• املجم�عُة الثالثُة: مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا التي ي�ستفيُد مْنها البنُك 	

. املركزيُّ

التعليم�ُت:

الهدُف:
�مزايا�نظام�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا.� ِف�اأهمِّ �صي�صاعُدَك�هذا�الن�صاُط�على�تعرُّ

الن�ص�ُط 2
مزاي� نظ�م عر�س وحت�صيل الفواتري 

اإلكرتونًي�.
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مزاي� الدفِع الإلكرتوينِّ
ها:  ، اأهمُّ ٍة يف الأردنِّ للدفِع الإلكرتوينِّ العديُد مَن املزايا والف�ائِد التي تع�ُد بالنفِع على قطاعاٍت عدَّ

١- القت�ص�ُد الوطنّي:
• ْلبٍة للحك�مِة الإلكرتونيِة بالنتقاِل مَن الدفِع النقديِّ اإىل الدفِع الإلكرتوينِّ 	 ت�فرُي بنيٍة حتتيٍة �سُ

با�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا.
• زيادُة الإنتاجيِة، وتقليُل ال�قِت املهدوِر، وزيادُة فاعليِة اخلدماِت.	
• الّدفِع 	 عملّيتّي  يف  ت�سهيٍل  من  الّنظاُم  ُي�ّفرُه  ملا  وتنميِتها؛  الإلكرتونيِة  التجارِة  لتبّني  التحفيُز 

وال�ّسراء.
: 2- البنُك املركزيُّ الأردينُّ

• 	 . تقليُل ا�ستخداِم النقِد يف اململكِة عْن طريِق النتقاِل اإىل نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ
• حتقيُق درجٍة اأعلى مَن الثقِة والأماِن يف املدف�عاِت الإلكرتونيِة.	
• حمايُة املُ�ستهِلِك، وت�فرُي نظاٍم �سديٍق للبيئِة؛ فاإدارُة البنِك املركزيِّ املبا�سرُة لهذا النظاِم تكفُل 	

البيئِة  على  احلفاِظ  ُي�سِهُم يف  الإلكرتوينِّ  الدفِع  اإىل  والنتقاُل  لأم�اِلِه،  اأف�سَل  للم�اطِن حمايًة 
؛ ما يجعُلُه نظاًما �سديًقا للبيئِة. ِل بال�سيارِة، اأْو و�سائِل النقِل العامِّ بال�ستغناِء عِن التنقُّ

٣- املواطُن:
• ت�فرُي ال�قِت واملاِل واجلهِد.	
• ِر يف الدفِع.	 تقليُل فر�ِص انقطاِع اخلدمِة نتيجَة التاأخُّ

• املجم�عُة الرابعُة: مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا التي ت�ستفيُد مْنها البن�ُك.	
• مْنها 	 ي�ستفيُد  التي  اإلكرتونًيا  الف�اتري  وحت�سيل  عر�ص  نظاِم  مزايا  اخلام�سُة:  املجم�عُة 

القت�ساُد ال�طنّي.
ْه كلَّ جمم�عٍة اإىل تدويِن اأهمِّ مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. - وجِّ
َلْت اإلْيِه على املجم�عاِت الأُخرى.  - اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة عر�َص ما ت��سَّ
ْح للطلبِة اأهمَّ مزايا الدفِع الإلكرتوينِّ الآتيِة:  - و�سِّ
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• فاعليُة اخلدمِة، وم�ث�قيُتها، وحتقيُقها درجًة عاليًة مَن الثقِة والأماِن.	
4- البنوُك:

• القدرُة على تقدمِي خدماٍت ذاِت قيمٍة م�سافٍة جديدٍة.	
• تعزيُز خدمِة العمالِء، و�س�رِة البنِك.	
• تخفيُف اأعباِء العملياِت عِن البن�ِك با�ستخداِم خدمٍة مركزيٍة.	

مُة للخدمِة )املُفوِتروَن(: 5- اجله�ُت املُقدِّ
• حتقيُق َوْفٍر عاٍل، وحت�سيٍل اأ�سرَع.	
• انخفا�ُص كلفِة التح�سيِل.	
• زيادُة ن�سبِة التح�سيِل.	
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عمليُة��صراِء�بطاقٍة�مدفوعٍة�م�صبًقا�للهاتِف�املحموِل.

اإلكرتونًيا ل�سراِء بطاقٍة  الف�اتري  ُح هذا املثاُل التطبيقيُّ كيفيَة ا�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل  ُي��سِّ  
مدف�عٍة م�سبًقا مْن خالِل اخلدماِت البنكيِة عْن طريِق الإنرتنْت )Internet Banking(؛ وهَي خدماٌت 
تتيُح للعميِل ال��س�َل اإىل ح�ساِبِه البنكيِّ عْن طريِق الإنرتنْت، وذلَك بعَد ح�س�ِلِه على رمِز املُ�ستخِدِم 
املاليِة ب�س�رٍة  الكثرِي مَن املعامالِت  اإمتاِم  َن مْن  ليتمكَّ البنَك؛  بِه وكلمِة املروِر عنَد مراجعِتِه  اخلا�صِّ 

اأف�سَل با�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا:

 Internet(. الإنرتنْت� بنِك� خدمِة� اختياُر� � ثمَّ العميِل،� لبنِك� � الإلكرتوينِّ املوقِع� دخوُل� �-١
 )Banking

ال�صكَل� انظِر� لُه.� بعَد�مراجعِتِه� البنُك� اأ�صدَرهما� اللذيِن� املروِر� وكلمِة� املُ�صتخِدِم� رمِز� اإدخاُل� �-2
.)١-2(

3-�فْتُح�النظاِم�ال�صفحَة�اخلا�صَة�بالعميِل�)Customer Profile(،�فيختاُر�مْنها�العميُل�خياَر�
)خدماُت�الدفِع(�كما�يف�ال�صكِل�)2-2(

ال�سكُل )٢-1(.
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ال�سكُل )٢-٢(.

ال�سكُل )٢-3(.

ال�صكِل� ٤-�اختياُر�العميِل�خياَر�)البطاقاُت�املدفوعُة�م�صبًقا(�مْن�خياِر�)خدماُت�الدفِع(�كما�يف�
.)3-2(

�اختياُر�العميِل�املُفوِتَر�مْنها،�وهَو�هنا� 5-�ظهوُر�ال�صا�صِة�اخلا�صِة�بالبطاقاِت�املدفوعِة�م�صبًقا،�ثمَّ
�صركاٍت�خا�صٍة�يف� اأ�صماَء�ثالِث� �صُتظِهُر� املن�صدلُة� )القائمُة� � الأردنِّ الت�صالِت�يف� �صركاِت� اإحدى�
�اختياُرُه��صركَة�الت�صالِت�التي�يتعامُل�مَعها�كما�يف�املثاِل�املطروِح�يف�ال�صكِل� قطاِع�الت�صالِت(،�ثمَّ

.)٤-2(
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ال�سكُل )٢-4(.

ال�سكُل )٢-5(.

6-�بعَد�اختياِر�العميِل�ال�صركَة�التي�يتعامُل�مَعها،��صتظهُر�ال�صا�صُة�املُبيَّنُة�يف�ال�صكِل�)2-5(�لختياِر�
مِة�مَن�املُفوِتِر؛�وهَي�)موبايٌل�مدفوٌع�م�صبًقا(. نوِع�اخلدمِة�املُقدَّ

�اختياُر�العميِل�فئَة�البطاقِة�املرغوبَة�مَن�البطاقاِت� 7-�طلُب�رقِم�ال�صرتاِك�)رقُم�الهاتِف(،�ثمَّ
املدفوعِة�م�صبًقا�)ديناٌر،�ثالثُة�دنانرَي،�خم�صُة�دنانرَي...�(�كما�يف�ال�صكِل�)6-2(.
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ال�سكُل )٢-6(.

ال�سكُل )٢-7(.

8-�ظهوُر�جميِع�تفا�صيِل�العمليِة�املطلوبِة�على�ال�صا�صِة؛�وهَي:��صراُء�بطاقِة�دفٍع�م�صبٍق�للهاتِف�
َد�العمليَة�كما�يف�ال�صكِل�)7-2( �الطلُب�اإىل�العميِل�اأْن�ُيوؤكِّ املحموِل،�والقيمُة�امل�صتحقُة�لها.�ثمَّ

ِق�الذي��صرُي�َصُل�اإىل�الهاتِف�النقال� 9-�بعَد�تاأكيِد�عمليِة�الدفِع،��صتظهُر��صا�صٌة�لتدويِن�رمِز�التحقُّ
للعميِل،�اإيذاًنا�باكتماِل�العمليِة،�وتزويِد�ر�صيِد�هاتِفِه�املحموِل�مببلِغ�ديناٍر�واحٍد�ح�صَب�طلِبِه.�
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ْح للطلبِة ما ياأتي: - و�سِّ
اخلدم�ُت امل�صرفيُة عْن طريِق الإنرتنْت:

هَي خدماٌت تتيُح للُم�ستخِدِم الدخ�َل اإىل ح�ساِبِه البنكيِّ اخلا�صِّ مْن خالِل امل�قِع الإلكرتوينِّ للبنِك؛ 
املنا�سِب  ال�قِت  واختياَر  املختلفِة،  اإدارِة معامالِتِه  َم يف  والتحكُّ وال�قَت، واجلهَد،  الراحَة،  لُه  ُر  ُي�فِّ ما 

لتنفيِذها على مداِر ال�ساعِة ط�اَل اأياِم الأ�سب�ِع.



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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 ، ابحْث يف امل�سادِر املت�افرِة عْن اأ�سماِء اأهمِّ املراكِز املاليِة اخلا�سِة املُعتَمدِة مَن البنِك املركزيِّ الأردينِّ
ُنَك مْن تنفيِذ عمليِة الدفِع با�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. التي مُتكِّ
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مي�خدماِت�الدفِع��صمَن�نظاِم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا؟ ١-��ما�املق�صوُد�مُبقدِّ

وال�صركاِت�اخلا�صِة�مْن� البنوِك،� �)مثُل:� املركزيِّ البنِك� �صركاٌت�خا�صٌة�مرخ�صٌة�قانونيًّا�مَن�
وال�صروَط� احلمايِة� �صروَط� بعَد�حتقيِقها� وذلَك� لعمالِئها،� اخلدمَة� ُم� ُتقدِّ �،) الأردينِّ الربيِد�

التقنيَة�جميَعها.

اإذا�كاَن� �ا�صتخداَم�هذا�النظاِم�يف�دفِع�الفواترِي؟� �2-�براأِيَك،�هْل�ي�صتطيُع��صخ�ٌس�مْن�خارِج�الأردنِّ
اجلواُب�بالإيجاِب،�فكيَف�يكُنُه�ذلَكِ؟

�خدماِت�نظام� �ا�صتخداَم�هذا�النظاِم�يف�دفِع�الفواترِي؛�لأنَّ نعْم،�ي�صتطيُع��صخ�ٌس�مْن�خارِج�الأردنِّ
� ،�اأِو�املوقِع�الإلكرتوينِّ عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�تقرتُن�با�صتخداِم�احل�صاِب�البنكيِّ

�بهذا�النظاِم. اخلا�سِّ

3-�كيَف�يكُن�للعميِل�ال�صتفادُة�مْن�خدماِت�نظاِم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�يف�حاِل�عدِم�
�اأْو�بطاقٍة�ائتمانيٍة�لُه؟ توافِر�ح�صاٍب�بنكيٍّ

يكُن�للعميِل�ال�صتفادُة�مْن�خدماِت�نظاِم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�يف�حاِل�عدِم�
�املبا�صِر�لقيمِة�فواترِيِه�يف� �اأْو�بطاقٍة�ائتمانيٍة�لُه�عْن�طريِق�الدفِع�النقديِّ توافِر�ح�صاٍب�بنكيٍّ

،�اأْو�يف�بع�ِس�املراكِز�التي�يعتمُدها�هذا�النظاُم،�مثُل�البنوِك. مكاتِب�الربيِد�الأردينِّ
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر.  ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة. 3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: : �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
1 . مي خدمِة الدفِع الإلكرتوينِّ ُح املق�س�َد مُبقدِّ ُي��سِّ
٢ . ُز قن�اِت الدفِع الإلكرتوينِّ مُييِّ

ُد مزايا نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري  3 ُيحدِّ
اإلكرتونًيا.

ُد كيفيَة ا�ستخداِم نظاِم عر�ص وحت�سيل  4 ُيحدِّ
الف�اتري اإلكرتونًيا يف عمليِة الدفِع.
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ُه  اأنَّ ْلَت  تخيَّ هْل  نٍة؟  ُمعيَّ �سلعٍة  �سراِء  يف  رغبِتَك  عنَد  نق�ِدَك  حمفظِة  ن�سياِن  مْن  ي�ًما  عانْيَت  هْل   
ميكُن ال�ستغناُء عْن هذِه املحفظِة اأ�ساًل؟ لقْد اأ�سبَح ذلَك حقيقًة واقعًة ب�ج�ِد نظاِم الدفِع الإلكرتوينِّ 
ُنَك مْن دفِع  ب�ا�سطِة الهاتِف النقال، الذي يتيُح لَك اإن�ساَء حمفظٍة اإلكرتونيٍة داخَل هاتِفَك املحم�ِل، مُتكِّ
ثمِن امل�سرتياِت مبا�سرًة، اأْو ت�سديِد قيمِة الف�اترِي مْن دوِن حاجٍة اإىل حمِل النق�ِد، وهَ� ما قلََّل مْن حاجِة 
النظاُم  َق هذا  وقْد حقَّ فقداِنِه.  َبُهْم ماطَر  وجنَّ  ، املعدينِّ اأِو  ال�رقيِّ  بالنقِد  التعامِل  اإىل  املُ�ستخِدمنَي 
وعدِم   ، اجلغرايفِّ امل�قِع  ب�سبِب  امل�سرفيِة  باخلدماِت  امل�سم�لنَي  غرِي  امل�اطننَي  ل�سريحِة  كبريًة  فائدًة 

ُنُهْم مْن فتِح ح�ساباٍت يف البن�ِك.  ت�افِر بن�ٍك يف مناطِقِهْم، وحمدوديِة )�سغِر( املبالِغ التي ل مُتكِّ

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:
ِف مفه�ِم كلٍّ مْن: نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النقال، واملحفظِة الإلكرتونيِة . - تعرُّ
متييِز العالقِة بنَي هذيِن املفه�منِي.  -
ِف كيفيِة ا�ستخداِم املحفظِة الإلكرتونيِة. - تعرُّ

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:
الدفُع ب�ا�سطِة الهاتِف النقال.  -
املحفظُة الإلكرتونيُة. -

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
- . العمُل اجلماعيُّ
التدري�ُص املبا�سُر. -
-                           .        )Metaphor( ال�س�ُر امل�ستعارُة ميتاف�ر 

الدرُس الرابُع
نظاُم الّدفع بواسطة الهاتف الّنقال 

والمحفظُة اإللكرتونيُة

4
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ا ب��سِفها اإحدى اأدواِت الت�سهيِل على  - ا جدًّ ُل م��س�ًعا مهمًّ اأخرِب الطلبَة اأنَّ املحفظَة الإلكرتونيَة مُتثِّ
الفرِد يف اأثناِء اإجراِء معامالِتِه املاليِة.

ِع الطلبَة يف جمم�عاٍت مت�ساويٍة. - وزِّ
ُح مفه�َم نظاِم الدفِع ب�ا�سطِة الهاتِف النّقاِل واملحفظِة  - ْه كلَّ جمم�عٍة اإىل عمِل مل�سٍق ُي��سِّ وجِّ

الإلكرتونيِة مْن وجهِة نظِرها، بالر�سِم والكتابِة.
اطلْب اإىل املجم�عاِت عر�َص اأعماِلها، ثمَّ تباُدَل املل�سقاِت يف ما بيَنها. -
ًما الت��سيحنِي الآتينِي: - ناِق�ِص املجم�عاِت يف اأعماِلها، ُمقدِّ

التعليم�ُت:

الهدُف:
�صي�صاعُدَك�هذا�الن�صاُط�على�متييِز�مفهوِم�نظاِم�الّدفع�بوا�صطة�الهاتف�الّنقال مْن�مفهوِم�

املحفظِة�الإلكرتونيِة. 

الن�ص�ُط ١
مفهوم� نظ�م الّدفع بوا�صطة 

اله�تف النّق�ل ، واملحفظِة الإلكرتونية.
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، ويتيُح  نظ�ُم الدفِع بوا�صطِة اله�تِف النق�ل: هَ� نظاٌم اإلكرتوينٌّ ُي�سِرُف علْيِه البنُك املركزيُّ الأردينُّ
للفرِد الدفَع با�ستخداِم الهاتِف النقال، وميكُن للبن�ِك وال�سركاِت وامل�ستفيديَن مْن خدمِة الدفِع ب�ا�سطِة الهاتِف 
النقال الت�سجيُل فيِه لغاياِت تباُدِل احلركاِت املاليِة. وقْد بداأَ العمُل بهذا النظاِم ر�سميًّا بتاريِخ ٢014/4/1م، 
وهَ� ي�سمُح با�ستخداِم خدماِت الهاتِف النقال يف التخزيِن، اأِو الحتفاِظ بقيٍم ماليٍة �سغريٍة وحت�يِلها اإىل اآخريَن 

لل�فاِء باملتطلَّباِت املاليِة مْن خالِل تطبيٍق اإلكرتوينٍّ ُيْدعى املحفظَة الإلكرتونيَة.

م�  )ُمقدِّ اجلهاِت  لإحدى  ُمعتَمٍد  تطبيٍق  طريِق  عْن  ُيداُر  افرتا�سيٌّ  ح�ساٌب  هَي  الإلكرتونيُة:  املحفظُة 
ُل( يف جهاِز الهاتِف النقال للُم�ستخِدِم، وُيَعدُّ  ُت )ُينزَّ ، وهَ� ُيثبَّ ها البنُك املركزيُّ الأردينُّ خدمِة الدفِع( التي ُيِقرُّ
الهاتِف  ا�ستخداُم  الي�َم  اأ�سبَح مكًنا  وقْد  الدوريِة.  واملدف�عاِت  النقديِة  املعامالِت  لأداِء  اآمنًة  و�سيلًة مريحًة 
النقال يف ت�سديِد قيمِة الف�اترِي، وحت�يِل الأم�اِل حمليًّا، واإعادِة �سحِن خط�ِط البطاقاِت املدف�عِة م�سبًقا يف اأيِّ 

مكاٍن وزماٍن، ف�ساًل عِن ا�ستخداِمِه يف احل�س�ِل على العديِد مَن اخلدماِت الأُخرى.
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ِع الطلبَة اإىل اأربِع جمم�عاٍت. - وزِّ
�ْص لكلِّ جمم�عٍة واحدًة مَن ال�س�ِر املُدَرجِة لحًقا. - خ�سِّ
وربِطِه  - ومناق�سِتِه،  باملجم�عِة،  اخلا�سِة  ال�س�رِة  حمت�ى  على  الِع  الطِّ اإىل  جمم�عٍة  كلَّ  ْه  وجِّ

ٍة ل تزيُد على خم�ِص دقائَق. مب��س�ِع الدر�ِص، يف مدَّ
اطلْب اإىل اأفراِد كلِّ جمم�عٍة التعبرَي عِن ال�س�رِة التي تخ�صُّ جمم�عَتُهْم، وبياَن فح�اها. -
ل�ا اإلْيِه، واربْط بنَي فح�ى نقا�ساِتِهْم وم��س�ِع الدفِع ب��ساطِة  - ناِق�ْص اأفراَد كلِّ جمم�عٍة يف اأبرِز ما ت��سَّ

الهاتِف النقال واملحفظِة الإلكرتونيِة. انظِر الأ�سكاَل: )٢-8(، )٢-9(، )٢-10(، )٢-11(.

التعليم�ُت:

الهدُف:
�صي�صاعُدَك�هذا�الن�صاُط�على�متييِز�عالقِة�نظاِم�الّدفع�بوا�صطة�الهاتف�الّنقال��باملحفظِة�

الإلكرتونيِة.

الن�ص�ُط 2
عالقُة نظ�ِم الّدفع بوا�صطة اله�تف

الّنق�ل  ب�ملحفظِة الإلكرتونيِة.
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ال�صكُل�)8-2(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�صكُل�)١0-2(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�صكُل�)9-2(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�صكُل�)2-١١(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ْ للطلبِة ما ياأتي: - بنيِّ
ُيظِهُر ال�سكُل )٢-8( اإمكانيَة دفِع قيمِة الف�اترِي )مثُل ف�اترِي الكهرباِء واملاِء والإنرتنْت( يف البيِت  -

با�ستخداِم الهاتِف النقال؛ ما ُي�سِهُم يف ت�فرِي اجلهِد وال�قِت واملاِل.
ُل ال�سكُل )٢-9( �س�رًة تعبرييًة لإمكانيِة ال�ستغناِء عِن املحفظِة التقليديِة للنق�ِد، وا�ستبداِل  - مُيثِّ

ُر قدًرا اأكرَب مَن الأماِن، واملحافظِة على النق�ِد  املحفظِة الإلكرتونيِة بها على الهاتِف النقال؛ ما ُي�فِّ
مَن ال�سياِع اأِو ال�سرقِة.

ُيظِهُر ال�سكُل )٢-10( عمالٍت متلفًة مثَل الي�رو والدولر، وي�سرُي اإىل اإمكانيِة حت�يِل النق�ِد اإىل  -
اأيِّ جهٍة عْن طريِق املحفظِة الإلكرتونيِة، با�ستخداِم فئاِت العمالِت املختلفِة.

ي�سرُي ال�سكُل )٢-11( اإىل اإمكانيِة ال�سراِء ودفِع قيمِة ال�سلِع واخلدماِت با�ستخداِم الهاتِف النقال  -
با�ستخداِم  والكتفاُء  الدفِع،  بطاقاِت  ا�ستخداِم  اأِو   ، النقديِّ الدفِع  اإىل  دوِن حاجٍة  مْن  مبا�سرًة، 

النق�ِد امل�ج�دِة يف املحفظِة الإلكرتونيِة بالهاتِف.
ْح للطلبِة ما ياأتي: - و�سِّ
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خدم�ُت نظ�م الدفع بوا�صطة اله�تف النق�ل:

جهاِز  يف  م�ج�ٍد  الإلكرتونيِة  للمحفظِة  ح�ساٍب  با�ستخداِم  جميِعها  املاليِة  املعامالِت  اإمتاَم  تتيُح  خدماٌت  هَي 
الهاتِف النقال. ومَن الأمثلِة على هذِه املعامالِت:

• ِد اخلدمِة.	 اإيداُع الأم�اِل يف ح�ساِب املحفظِة الإلكرتونيِة عْن طريِق مكاتِب ُمزوِّ
• اأجهزِة 	 اأْو  اخلدمِة،  ِد  ُمزوِّ مكاتِب  طريِق  عْن  الإلكرتونيِة  املحفظِة  ح�ساِب  مْن  الأم�اِل  �سْحُب 

. راِف الآيلِّ ال�سّ
• اإر�ساُل الأم�اِل وحت�يُلها با�ستخداِم ح�ساِب املحفظِة الإلكرتونيِة، ِبَغ�صِّ النظِر عْن ن�ِع الهاتِف و 	

. اخلطِّ
• دفُع اأثماِن الف�اترِي، وت�سديُد القرو�ِص با�ستخداِم ح�ساِب املحفظِة الإلكرتونيِة.	

الإجراءاُت�واملتطلَّباُت�الالزمُة�للح�صوِل�على�خدماِت�املحفظِة�الإلكرتونيِة:
• دي خدماِت الدفِع ب�ا�سطِة الهاتِف النقال لإن�ساِء )فتِح( املحفظِة.	 زيارُة اأحِد مكاتِب ُمزوِّ

• ُ علْيِه 	 ُه يتعنيَّ ، فاإنَّ تقدمُي الُه�يِة ال�سخ�سيِة مل�ظِف املكتِب. ويف حاِل كاَن طالُب اخلدمِة غرَي اأردينٍّ

فقْط تقدمُي اأيِّ اإثباِت )ُه�يٍة( ُمعتَمٍد.

• بدُء م�ظِف املكتِب باإجراءاِت اإن�ساِء حمفظٍة اإلكرتونيٍة خا�سٍة بالعميٍل، واإيداِع النق�ِد ل�ستخداِمها 	

يف اأيِّ زماٍن ومكاٍن.

• دي اخلدمِة، وبعدٍد غرِي حمدوٍد، مثُل 	 ال�سماُح لأيِّ فرٍد بفتِح حمفظٍة اإلكرتونيٍة لدى اأيٍّ مْن ُمزوِّ

اإمكانيِة الفرِد فتَح ح�ساباٍت بنكيٍة يف اأيِّ بنٍك مَن البن�ِك.

• النق�ِد 	 باإيداِع  لُه  وال�سماُح  اإلكرتونيٍة،  لفتِح حمفظٍة  ا  بنكيًّ الفرِد ح�ساًبا  امتالِك  ا�سرتاِط   عدُم 

ِد اخلدمِة. مبا�سرًة عْن طريِق مكاتِب ُمزوِّ



105

خطواُت الدخوِل اإىل املحفظِة الإلكرتونيِة:

اإلكرتونًيا،     الف�اتري  نظاِم عر�ص وحت�سيل  دي اخلدمِة �سمَن  ُمزوِّ مكاتِب  اأحِد  اإىل  الذهاُب   -1
التي تنت�سر يف متلِف املحافظاِت، ثمَّ ت�سليُم امل�ظِف 
حمفظٍة  )فتِح(  اإن�ساِء  لعمليِة  املطل�بَة  ال�ثائَق 
اإلكرتونيٍة، مثُل الُه�يِة ال�سخ�سيِة اأْو غرِيها، ثمَّ اإيداُع 
املحفظِة  خدماِت  مْن  لال�ستفادِة  ٍد  حُمدَّ نقديٍّ  مبلٍغ 
ِد اخلدمِة، وتنزيُل التطبيِق اخلا�صِّ  الإلكرتونيِة ملُزوِّ
ما  باملحفظِة؛  يِّ اخلا�صِّ  ال�سرِّ الرقِم  واأْخُذ  ِد،  باملُزوِّ
ال�سكِل  كما يف  التطبيِق  واجهِة  اإىل  بال��س�ِل  ي�سمُح 

.)1٢-٢(

ال�صكُل�)١2-2(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ستظهُر  الإلكرتونيِة،  املحفظِة  تطبيِق  دخ�ِل  بعَد   -٢
ُ اخلياراِت املت�افرَة يف املحفظِة، مثُل: دفِع  �سا�سٌة ُتبنيِّ
، وال�سحِب  قيمِة فات�رٍة، والتح�يِل النقديِّ لأيِّ �سخ�صٍ
، وال�ستعالِم عِن الر�سيِد كما يف ال�سكِل )٢- النقديِّ

 .)13

ويف ما ياأتي ا�ستعرا�ٌص خلياراِت املحفظِة الإلكرتونيِة 
جميِعها:

املراِد  اخلدمِة  اختياِر  عنَد   : النقديُّ التح�يُل  اأ- 
تقدمُيها، مثُل التح�يِل النقديِّ مْن �سخ�صٍ اإىل اآخَر، 

ال�سكُل )٢-13(:�سيتمُّ طلُب 
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ال�سكُل )٢-14(.

التح�يُل  ُيراُد  الذي  )ال�سخ�ُص  املُ�ستِلِم  رقِم  اإدخاِل 
وقيمِة  املُ�ستخِدِم(،  )ا�سُم  امل�ستعاِر  وال�سِم  اإلْيِه(، 
 .)14-٢( ال�سكِل  يف  كما  الأردينِّ  بالديناِر  املعاملِة 
ُد اخلدمِة رمَز )ك�َد( تفعيِل الطلِب  عنَدئٍذ �سرُي�ِسُل ُمزوِّ

اإىل جهاِز املُ�ستخِدِم لإمتاِم عمليِة التح�يِل املطل�بِة.

ب- خدمُة دفِع الف�اترِي: عنَد اختياِر هذِه اخلدمِة مَن 
القائمِة الرئي�سِة، �ستظهُر القائمُة املن�سدلُة التي 

اجلهاِت  اأ�سماَء  حت�ي  والتي   ،)15-٢( ال�سكُل  ُلها  مُيثِّ
املطل�بَة  اجلهَة  املُ�ستخِدُم  فيختاُر  للخدماِت،  مِة  املُقدِّ

الدفِع.  ُيراُد دفُع قيمِتها لإمتاِم عمليِة  التي  الفات�رِة  بياناِت  ُيدِخُل  ثمَّ  الكهرباِء مثاًل(،  )�سركُة 
ُد اخلدمِة رمَز )ك�َد( تفعيِل الطلِب اإىل جهاِز املُ�ستخِدِم لإمتاِم عمليِة الدفِع  عنَدئٍذ �سرُي�ِسُل ُمزوِّ

املطل�بِة مَن املحفظِة الإلكرتونيِة.
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ال�سكُل )٢-15(.                                                                                                                             

ال�سكُل )٢-16(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�سكُل )٢-17(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ج- عمليُة ال�سراِء با�ستخداِم املحفظِة الإلكرتونيِة: عنَد �سراِء 
)مثُل:  اخلدمِة  مي  ُمقدِّ وكالِء  اأحِد  مْن  ُمنَتٍج  اأيَّ  املُ�ستخِدِم 
والأ�س�اِق  احلل�ياِت،  بيِع  وحمالِّ  واملخابِز،  البقالِة،  حمالِّ 
ُه ي�ستطيُع الدفَع عْن طريِق اإدخاِل  )امل�لِت( التجاريِة(، فاإنَّ
لل�سراِء  املبلِغ املطل�ِب  اإيداِع  ثمَّ  وا�سمِه،  ال�كيِل،  رقِم هاتِف 

كما يف ال�سكِل )٢-16(.

 : الآيلِّ ال�سّراِف  اأجهزِة  مْن  النقديُّ  والإيداُع  ال�سحُب  د- 
نقًدا  الإيداِع  اأِو  ال�سحِب  بعمليِة  يق�َم  اأْن  للُم�ستخِدِم  ميكُن 
خدمِة  باختياِر  وذلَك  للبن�ِك،  الآيلِّ  ال�سّراِف  اأجهزِة  مْن 

املحفظِة الإلكرتونيِة مْن جهاِز ال�سّراِف، ثمَّ اإدخاِل ا�سِم 

اأِو  ال�سحِب  خدمِة  اختياِر  ثمَّ   ، يِّ ال�سرِّ والرقِم  املُ�ستخِدِم 
 )PIN( رمِز  اإدخاِل  ثمَّ   ، النقديِّ املبلِغ  وحتديِد  الإيداِع، 
املُر�َسِل اإىل املُ�ستخِدِم لإمتاِم عمليِة ال�سحِب اأِو الإيداِع. انظِر 

ال�سكَل )٢-17(.
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ِق مَن الر�سيد )ا�ستعالم عن الر�سيد(: ي�ستطيُع  ه - خدمُة التحقُّ
املحفظِة  املت�افِر يف  الر�سيِد  مَن  َق  يتحقَّ اأْن  املحفظِة  ُم�ستخِدُم 

الإلكرتونيِة. انظِر ال�سكَل )٢-18(.

ميكُن  الإلكرتونيِة:  للمحفظِة  ح�ساٍب  ك�سِف  على  احل�س�ُل  و- 
ملُ�ستخِدِم املحفظِة ا�ستخراُج ك�سٍف جلميِع املعامالِت يف املحفظِة 
بالطابعِة.  النقاِل  هاتِفِه  اتِّ�ساِل  حاِل  يف  وطباعُتُه  الإلكرتونيِة، 

انظِر ال�سكَل )٢-19(.

البياناِت  اإدخاِل  بعَد   -3
مْن  خدمٍة  باأيِّ  اخلا�سِة 
الإلكرتونيِة،  املحفظِة  خدماِت 
 )PIN( رمِز  اإدخاُل   ُ يتعنيَّ
اخلدمِة  ُد  ُمزوِّ �سرُي�ِسُلُه  الذي 
لإمتاِم  املُ�ستخِدِم  هاتِف  اإىل 
حمايًة  العمليِة؛  اإجراِء 
انظِر  الإلكرتونيِة.  ملحفظِتِه 

ال�سكَل  )٢-٢0(.

ال�سكُل )٢-18(.       ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ال�سكُل )٢-٢0(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ال�سكُل )٢-19(.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

هـ



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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معلَمَك  �ساِرْك  ثمَّ   ، الأردنِّ يف  الإلكرتونيِة  املحافِظ  خدمِة  دي  ُمزوِّ اأ�سماِء  اأهمِّ  عْن  الإنرتنْت  �سبكِة  يف  ابحْث 
ُل اإلْيِه. وزمالَءَك يف ما تت��سَّ
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ِح�املق�صوَد�مبا�ياأتي: ١-�و�صِّ

 اأ- نظاُم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النقال: 
�، �الأردينُّ �ُي�صِرُف�علْيِه�البنُك�املركزيُّ نظاُم�الدفِع�بوا�صطِة�الهاتِف�النقال:�هَو�نظاٌم�اإلكرتوينٌّ
مْن� وامل�صتفيديَن� وال�صركاِت� للبنوِك� ويكُن� النقال،� الهاتِف� با�صتخداِم� الدفَع� للفرِد� ويتيُح�
بداأَ� املاليِة.�وقْد� تباُدِل�احلركاِت� لغاياِت� الت�صجيُل�فيِه� النقاِل� الهاتِف� بوا�صطِة� الدفِع� خدمِة�
العمُل�بهذا�النظاِم�ر�صميًّا�بتاريِخ�20١٤/٤/١م،�وهَو�ي�صمُح�با�صتخداِم�خدماِت�الهاتِف�النقال�يف�
التخزيِن،�اأِو�الحتفاِظ�بقيٍم�ماليٍة��صغريٍة�وحتويِلها�اإىل�اآخريَن�للوفاِء�باملتطلَّباِت�املاليِة�مْن�

�ُيْدعى�املحفظَة�الإلكرتونيَة. خالِل�تطبيٍق�اإلكرتوينٍّ

 ب- املحفظُة الإلكرتونيُة:
�ُيداُر�عْن�طريِق�تطبيٍق�ُمعتَمٍد�لإحدى�اجلهاِت� املحفظُة�الإلكرتونيُة:�هَي�ح�صاٌب�افرتا�صيٌّ
ُل(�يف�جهاِز�الهاتِف� ،�وهَو�ُيثبَُّت�)ُينزَّ �الأردينُّ ها�البنُك�املركزيُّ مو�خدمِة�الدفِع(�التي�ُيِقرُّ )ُمقدِّ
�و�صيلًة�مريحًة�اآمنًة�لأداِء�املعامالِت�النقديِة�واملدفوعاِت�الدوريِة.�وقْد� النقال�للُم�صتخِدِم،�وُيَعدُّ
اأ�صبَح�ممكًنا�اليوَم�ا�صتخداُم�الهاتِف�النقال�يف�ت�صديِد�قيمِة�الفواترِي،�وحتويِل�الأمواِل�حمليًّا،�
�مكاٍن�وزماٍن،�ف�صاًل�عِن�ا�صتخداِمِه�يف� واإعادِة��صحِن�خطوِط�البطاقاِت�املدفوعِة�م�صبًقا�يف�اأيِّ

احل�صوِل�على�العديِد�مَن�اخلدماِت�الأُخرى.

2-�ي�صتفيُد�املواطنوَن�غرُي�امل�صمولنَي�باخلدماِت�امل�صرفيِة�مْن�نظاِم�الدفع�بوا�صطة�الهاتف�النقال 
ب�صورٍة�كبريٍة.�علِّْل�ذلَك.

املوقِع� ب�صبِب� امل�صرفيِة� باخلدماِت� امل�صمولنَي� غرَي� املواطننَي� � خا�سٍّ بوجٍه� النظاُم� يخدُم�
ُنُهْم�مْن�فتِح� اجلغرايفِّ،�وعدِم�توافِر�بنوٍك�يف�مناطِقِهْم،�وحمدوديِة�)�صغِر(�املبالِغ�التي�ل�مُتكِّ
امتالَك�ح�صاٍب� ت�صرتُط� التي�ل� الإلكرتونيِة� املحفظِة� با�صتخداِم� البنوِك،�وذلَك� ح�صاباٍت�يف�

�لفتِحها. بنكيٍّ
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الإلكرتونيِة� املحفظِة� با�صتخداِم� تنفيُذها� يكُن� التي� املاليِة� املعامالِت� على� اأمثلٍة� ثالثَة� هاِت� �-3
املوجودِة�يف�الهاتِف�النقال.

مَن�الأمثلِة�على�املعامالِت�املاليِة�التي�يكُن�تنفيُذها�با�صتخداِم�املحفظِة�الإلكرتونيِة�املوجودِة�
يف�الهاتِف�النقال:

• مكاتِب�	 طريِق� عْن� النقال� هاتِفَك� يف� املوجوِد� الإلكرتونيِة� املحفظِة� ح�صاِب� يف� الأمواِل� اإيداُع�
ِد�اخلدمِة. ُمزوِّ

• �صحُب�الأمواِل�مْن�ح�صاِب�املحفظِة�الإلكرتونيِة�املوجوِد�يف�هاتِفَك�النقال�عْن�طريِق�مكاتِب�	
. ِد�اخلدمِة،�اأْو�اأجهزِة�ال�صّراِف�الآيلِّ ُمزوِّ

• املوجوِد�يف�هاتِفَك�	 الإلكرتونيِة� املحفظِة� با�صتخداِم�ح�صاِب� القرو�ِس� وت�صديُد� الفواترِي،� دفُع�
النقال.
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر.  ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة. 3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ

ُف مفه�َم الدفِع با�ستخداِم الهاتِف النقال. 1 ُيعرِّ

ُف مفه�َم املحفظِة الإلكرتونيِة. ٢ ُيعرِّ

ُد العالقَة بنَي مفه�ِم الدفِع با�ستخداِم  3 ُيحدِّ
الهاتِف النقال، ومفه�ِم املحفظِة الإلكرتونيِة.

ُف اأهمَّ املعامالِت املاليِة با�ستخداِم نظاِم  4 يتعرَّ
الدفع ب�ا�سطة الهاتف النقال.
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التي  النّقال  الهاتف  ب�ا�سطة  الدفع  املاليِة جميِعها عْن طريِق خدمات نظام  املعامالِت  تنفيَذ  اإنَّ   
  )E-Wallet( والتي تتطلَُّب ا�ستخداَم ح�ساِب املحفظِة الإلكرتونيِة ، ُمها البنُك املركزيُّ الأردينُّ ُيقدِّ
مي خدمِة الدفِع  اأْن يرتبَط بعنا�سِر خدمات هذا النظام ، مْن: ُمقدِّ امل�ج�ِد يف الهاتِف النقال؛ يجُب 
مي خدمِة  امل�س�ؤولنَي عْن اإدارِة املحافِظ الإلكرتونيِة، وال�كالِء؛ خدمًة للم�ستفيديَن.  فما املق�س�ُد مُبقدِّ

الدفِع؟ وَمْن ُهُم ال�كالُء يف نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال )JoMoPay(؟

ة ُمرخ�سة قان�نًيا لتقدمي اخِلدمة لعمالئها حُمققة جلميع �سروط  مو�خدمِة�الدفِع:��سركات خا�سّ ُمقدِّ
احلماية وال�سروط التقنّية، لديها راأ�ص مال كاٍف، وهي ُمرخ�سة من البنك املركزّي.

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:
دي( خدمِة الدفِع يف نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال - مي )ُمزوِّ ِف مفه�ِم ُمقدِّ تعرُّ
ِف مفه�ِم ال�كالِء يف نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال. - تعرُّ
ا�ستنتاِج مزايا اخلدماِت املاليِة با�ستخداِم نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال. -

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:
م� خدمِة الدفِع يف نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال. - ُمقدِّ
ال�كالُء يف نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال. -

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
- . العمُل اجلماعيُّ
التدري�ُص املبا�سُر. -
ْر، ناِق�ْص، �ساِرْك.                        - فكِّ

الدرُس الخامُس
ِ ووكالُؤُهْم ُمقدِّمو خدمِة الدفع

في نظاِم الدفع بواسطة الهاتف النّقال 

5
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ُهْم �سيعمل�َن ب�س�رٍة فرديٍة. - اأخرِب الطلبَة اأنَّ
ْع على كلِّ طالٍب يف املقدمِة ورقًة بي�ساَء. - وزِّ
اطرْح على الطلبِة ال�س�ؤاَل الآتَي: -

َمِن�الوكالُء�يف�نظاِم�الدفع�بوا�صطة�الهاتف�النّقال؟
اطلْب اإىل كلِّ طالٍب يف املقدمِة الإجابَة عِن ال�س�ؤاِل مبا يراُه منا�سًبا. -
ْه كلَّ طالٍب اإىل اإمراِر )نقِل( ال�رقِة خا�سِتِه اإىل زميِلِه الذي يليِه؛ لإطالِعِه على الإجابِة التي  - وجِّ

َنها، ثمَّ اإ�سافِة ما يراُه منا�سًبا. وهكذا حتى ت�سَل ال�رقُة اإىل الطلبِة جميًعا. دوَّ
ِه الطلبَة الذيَن يجل�س�َن يف م�ؤخرِة ال�سفِّ اإىل �سرِد اإجاباِت زمالِئِهْم جميِعها. - وجِّ
اكتْب على الل�ِح اأهمَّ الأفكاِر  التي اأ�ساَر اإلْيها الطلبُة.  -
-  ،)JoMoPay( اأ�سِرِك الطلبَة يف ت��سيِح مفه�ِم ال�كالِء يف نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال

وذلَك با�ستعرا�ِص الآتي:

التعليم�ُت:

الهدُف:
ِف�مفهوِم�الوكالِء�يف�نظاِم�الدفع�بوا�صطة�الهاتف�النّقال. �صي�صاعُدَك�هذا�الن�صاُط�على�تعرُّ

الن�ص�ُط ١
مي خدمِة الدفِع يف وكالء ُمقدِّ

نظ�ِم الدفع بوا�صطة اله�تف النّق�ل.
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ِم خدمِة الدفِع لتمثيِلِه، وتزويِد العمالِء  ِفَقُة مَع ُمقدِّ ُد بِهُم اجلهاُت املُتَّ مي خدمِة الدفِع: ُيق�سَ وكالُء ُمقدِّ
مبا�سرًة باخلدمِة التي قْد ت�سمُل ما ياأتي: 

مثُل:  ال�سغريُة،  املتاجُر 
واملخابِز،  البقالِة،  حمالِّ 
املالب�ِص،  بيِع  وحمالِّ 

واملطاعِم، وغرِي ذلَك.

مثُل  الكبريُة،  املتاجُر 
)امل�لِت(  املخازِن 

التجاريِة الكربى.

�سركاُت ال�سرافِة.

١23

ِع الطلبَة يف جمم�عاٍت مت�ساويٍة. - وزِّ
ْع على كلِّ جمم�عٍة ورقًة بي�ساَء. - وزِّ
نظاِم  - با�ستخداِم  املاليِة  اخلدماِت  مزايا  اأهمَّ  دقيقتنِي  يف  َن  ُتدوِّ اأْن  جمم�عٍة  كلِّ  اإىل  اطلْب 

)JoMoPay( نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال.

التعليم�ُت:

الهدُف:
ِف�مزايا�اخلدماِت�املاليِة�با�صتخداِم�نظاِم�الدفع�بوا�صطة� �صي�صاعُدَك�هذا�الن�صاُط�على�تعرُّ

الهاتف�النّقال.

الن�ص�ُط 2
مزاي� اخلدم�ِت امل�ليِة ب��صتخداِم نظ�ِم

الدفع بوا�صطة اله�تف النّق�ل.
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)دقيقتاِن(،  - ِد  املُحدَّ الزمِن  انتهاِء  عنَد  ال�ساعِة  عقارِب  عك�َص  ِك  التحرُّ اإىل  املجم�عاِت  ِه  وجِّ
ٍة ل  تراُه منا�سًبا، خالَل مدَّ اإ�سافِة ما  اأْو  وتعديِلِه،  الأُخرى،  املجم�عاُت  كتَبْتُه  الِع على ما  والطِّ

ِتها. تتجاوُز دقيقتنِي، وهكذا حتى ت�سَل كلُّ جمم�عٍة اإىل ال�رقِة خا�سَّ
َنْتُه املجم�عاُت الأُخرى عْن اأبرِز مزايا اخلدماِت املاليِة  - الَع على ما دوَّ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة الطِّ

.)JoMoPay(با�ستخداِم نظاِم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال�
ل�ا اإلْيِه. - ناق�ِص الطلبَة يف اأبرز ما ت��سَّ
ُرها نظاُم الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال)JoMoPay(، وهَي: - ْح للطلبِة اأهمَّ املزايا التي ُي�فِّ و�سِّ

• 	. ُيَعدُّ و�سيلًة جديدًة اآمنًة للدفِع الإلكرتوينِّ الف�ريِّ
• ، ويحدُّ مْن ماطِر فقداِنِه. 	 ُيقلُِّل حاجَة امل�ستخدمنَي اإىل التعامِل بالنقِد ال�رقيِّ واملعدينِّ
• يتيُح ا�ستخداَم الهاتِف النّقال يف تنفيِذ عملياِت الدفِع والتح�يِل.	
• يت�ىّل البنُك املركزيُّ الأردينُّ م�س�ؤوليَة ت�سغيِلِه والإ�سراِف علْيِه.	
• امل�قِع 	 ب�سبِب  امل�سرفيِة  باخلدماِت  امل�سم�لنَي  غرَي  امل�اطننَي  خا�صٍّ  ب�جٍه  النظاُم  يخدُم 

ُنُهْم مْن  ، وعدِم ت�افِر بن�ٍك يف مناطِقِهْم، وحمدوديِة )�سغِر( املبالِغ التي ل مُتكِّ اجلغرايفِّ
فتِح ح�ساباٍت يف البن�ِك.

• 	 ،  ي�سمُح باإيداِع النق�ِد يف املحفظِة الإلكرتونيِة، وال�سحِب النقديِّ مْن اأجهزِة ال�سّراِف الآيلِّ
، ثمَّ كتابِة رقِم الهاتِف  وذلَك باختياِر خدمِة املحفظِة الإلكرتونيِة مْن جهاِز ال�سّراِف الآيلِّ

، ثمَّ �سحِب املبلِغ املطل�ِب اأْو اإيداِعِه. يِّ النّقال والرقِم ال�سرِّ
• يف 	 مبا�سرًة  ال�سهريِّ  الراتِب  وا�ستقباِل  اإلكرتونيًّا،  الأم�اِل  وحت�يِل  الدفِع،  خدماِت  ُر  ُي�فِّ

املحفظِة الإلكرتونيِة.
• يتيُح للحك�مِة فر�سَة ت�زيِع الدعِم املايلِّ على امل�اطننَي اإلكرتونيًّا، عْن طريِق التح�يِل اإىل 	

حمافِظِهُم الإلكرتونيِة، اأْو ح�ساباِتِهُم البنكيِة.
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�املحفظُة�الإلكرتونيُة�اآمنًة؟�ملاذا؟� هْل�ُتَعدُّ
�علْيها،�واتِّخاِذِه� �الأردينِّ �املحفظُة�الإلكرتونيُة�اآمنًة؛�وذلَك�لإ�صراِف�البنِك�املركزيِّ نعْم،�ُتَعدُّ

جملًة�مَن�الإجراءاِت،�اأبرُزها:

• الإ�سراُف على خدماِت الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال )JoMoPay(، و�سماُن تطبيِقها ب�س�رٍة 	
مي خدمِة الدفِع ووكالِئِهْم. �سحيحٍة مْن طرِف ُمقدِّ

• دٍة ل�سماِن الأماِن يف عمليِة ال�ستثماِر، و�سفافيِة احل�س�ِل على املعل�ماِت.	 تطبيُق معايرَي حُمدَّ
• دي خدمِة الدفِع، وعلى  حت�يِل 	 ُق مْن قدرِة العميِل على دفِع قيمِة الف�اترِي عْن طريِق ُمزوِّ التحقُّ

ُد خدمِة الدفِع. الأم�اِل وا�ستقباِلها مَن الأ�سدقاِء واملعارِف واأفراِد العائلِة، حتى لِ� اختلَف ُمزوِّ

�صوؤال للنق��س



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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لإمتاِم  النّقالة  ه�اتِفِهُم  يف  الإلكرتونيَة  املحافَظ  ا�ستخدم�ا  اإذا  ما  يف  عائلِتَك  واأفراَد  والدْيَك  ناِق�ْص 
ُل اإلْيِه. مِة، ثمَّ �ساِرِك املعلَم والزمالَء يف ما تت��سَّ معامالِتِهُم املختلفِة، و�ساِرْكُهْم اأهمَّ املزايا املُقدَّ



119

مي�خدمِة�الدفِع؟ ١-�ما�املق�صوُد�بوكالِء�ُمقدِّ

ِم�خدمِة�الدفِع�لتمثيِلِه،�وتزويِد� مي�خدمِة�الدفِع�اجلهاُت�املُتَِّفَقُة�مَع�ُمقدِّ ُيق�َصُد�بوكالِء�ُمقدِّ
�التجاريَة�الكبريَة� العمالِء�مبا�صرًة�باخلدمِة�)املعامالُت�املاليُة�املختلفُة(�التي�قْد�ت�صمُل�املحالَّ

وال�صغريَة،�و�صركاِت�ال�صرافِة.

2-2-�اعِط�اأمثلًة�على�وكالِء�مقدمي�خدمِة�الدفِع.

املتاجُر�ال�صغريُة�والكبريُة�وحمالُت�ال�صرافِة.

.)JoMoPay(ُرها�نظاُم�الدفع�بوا�صطة�الهاتف�النّقال� 3-�اذكْر�ثالًثا�مْن�اأبرِز�املزايا�التي�ُيوفِّ

:)JoMoPay(ُرها�نظاُم�الدفع�بوا�صطة�الهاتف�النّقال� مْن�اأبرِز�املزايا�التي�ُيوفِّ

. �الفوريِّ �و�صيلًة�جديدًة�اآمنًة�للدفِع�الإلكرتوينِّ ُيَعدُّ �-

�مْن�خماطِر�فقداِنِه.� ،�ويحدُّ �واملعدينِّ ُيقلُِّل�حاجَة�امل�صتخدمنَي�اإىل�التعامِل�بالنقِد�الورقيِّ �-

-�يتيُح�ا�صتخداَم�الهاتِف�النّقال�يف�تنفيِذ�عملياِت�الدفِع�والتحويِل.

�م�صوؤوليَة�ت�صغيِلِه�والإ�صراِف�علْيِه. �الأردينُّ -�يتوىّل�البنُك�املركزيُّ

املوقِع� ب�صبِب� امل�صرفيِة� باخلدماِت� امل�صمولنَي� غرَي� املواطننَي� � خا�سٍّ بوجٍه� النظاُم� -�يخدُم�
ُنُهْم�مْن�فتِح� اجلغرايفِّ،�وعدِم�توافِر�بنوٍك�يف�مناطِقِهْم،�وحمدوديِة�)�صغِر(�املبالِغ�التي�ل�مُتكِّ

ح�صاباٍت�يف�البنوِك.

�، �مْن�اأجهزِة�ال�صّراِف�الآيلِّ �ي�صمُح�باإيداِع�النقوِد�يف�املحفظِة�الإلكرتونيِة،�وال�صحِب�النقديِّ �-
الهاتِف� رقِم� كتابِة� � ثمَّ �، الآيلِّ ال�صّراِف� الإلكرتونيِة�مْن�جهاِز� املحفظِة� باختياِر�خدمِة� وذلَك�

��صحِب�املبلِغ�املطلوِب�اأْو�اإيداِعِه. ،�ثمَّ يِّ النّقال�والرقِم�ال�صرِّ

يف� مبا�صرًة� � ال�صهريِّ الراتِب� وا�صتقباِل� اإلكرتونيًّا،� الأمواِل� وحتويِل� الدفِع،� خدماِت� ُر� ُيوفِّ �-
املحفظِة�الإلكرتونيِة.

�على�املواطننَي�اإلكرتونيًّا،�عْن�طريِق�التحويِل�اإىل -�يتيُح�للحكومِة�فر�صَة�توزيِع�الدعِم�املايلِّ
حمافِظِهُم�الإلكرتونيِة،�اأْو�ح�صاباِتِهُم�البنكيِة.
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر.  ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة. 3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَُّم تقديٍر. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ

مي خدمِة الدفِع يف نظاِم   1 ُف مفه�َم ُمقدِّ ُيعرِّ
.)JoMoPay(الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال

مي خدمِة الدفِع يف نظاِم الدفع  ٢ ُف وكالَء ُمقدِّ ُيعرِّ
.)JoMoPay( ب�ا�سطة الهاتف النّقال

ُد دوَر البنِك املركزيِّ الأردينِّ يف جعِل  3 ُيحدِّ
املحفظِة الإلكرتونيِة اآمنًة.

ي�ستنتُج اأهمَّ مزايا خدمِة الدفِع با�ستخداِم نظاِم  4
.)JoMoPay( الدفع ب�ا�سطة الهاتف النّقال
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الدرُس السادُس
حقوُق ُمستخِدمي المحفظِة 

اإللكرتونية وواجباُتُهْم

6

ُل حجَر الأ�سا�ِص يف عالقِتِهْم بنظاِم الدفِع ب�ا�سطة  اإّن  معرفَة املُ�ستخِدمنَي بحق�ِقِهْم وواجباِتِهْم مُتثِّ  
دي خدمِة الدفِع مْن جهٍة  الهاتف النّقال)JoMoPay(؛ ما جعَل التعامَل بنَي العمالِء مْن جهٍة، وُمزوِّ
ُدها القان�ُن؛ جتنًُّبا لأيِّ ماطَر قْد ُتْفِقُد العميَل اأم�اَلُه نتيجَة اجلهِل  اأُخرى خا�سًعا لأ�س�ٍص وا�سحٍة ُيحدِّ
املحفظِة  ا�ستخداِم  عنَد  بِه  املن�طِة  ال�اجباِت  باأهمِّ  اللتزاِم  اإىل  املقابِل-  -يف  و�سعًيا  حق�ِقِه،  باأهمِّ 

الإلكرتونيِة؛ لتجنُِّب �سع�ِر اأيِّ طرٍف بالغنِب اأِو الظلِم. 

ِنتاجاُت�التعّلِم�اخلا�صُة�بالدر�ِس:
ا�ستنتاِج حق�ِق ُم�ستخِدمي املحفظِة الإلكرتونيِة وواجباِتِهْم. -

املفاهيُم�وامل�صطلحاُت:

اأ�صاليُب�التدري�ِس:
- . العمُل اجلماعيُّ
التدري�ُص املبا�سُر. -
البطاقاُت. -
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ِع الطلبَة اإىل جمم�عاٍت. - وزِّ
ًنا(. - ًقا لها )ُمدوِّ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة اختياَر فرٍد مْنها ليك�َن ُم�ثِّ
َن اإىل عمِل عم�ديِن يف كلِّ ورقٍة مْن دفرِت املجم�عِة؛ على اأْن يك�َن العم�ُد الأوُل حلق�ِق  - ِه املُدوِّ وجِّ

املُ�ستخِدمنَي يف نظاِم الدفِع ب�ا�سطة الهاتف النّقال )JoMoPay(، والعم�ُد الثاين ل�اجباِتِهْم.
ُ عْن حق�ِق ُم�ستخِدمي املحفظِة  - ْع على كلِّ جمم�عٍة عدًدا مَن البطاقاِت التي حت�ي عباراٍت ُتعربِّ وزِّ

الإلكرتونيِة اأْو واجباِتِهْم.
ها. - نِة يف البطاقِة التي يعر�سُ اطلْب اإىل كلِّ طالٍب قراءَة املعل�مِة املُدوَّ
ُل اأحَد ال�اجباِت اأِو  - ْه كلَّ جمم�عٍة اإىل مناق�سِة حمت�ى البطاقاِت، وحتديِد اإْن كاَنِت العبارُة مُتثِّ وجِّ

ُن كلِّ جمم�عٍة بتدويِن املعل�مِة يف الدفرِت اخلا�صِّ مبجم�عِتِه، �سمَن العم�ِد  احلق�ِق؛ ليق�َم ُمدوِّ
الذي ينا�سُبها.

نِة يف  - ُر اخلط�اِت ال�سابقَة اإىل اأْن ينتهَي نْقُل جميِع املعل�ماِت املُدوَّ اطلْب اإىل كلِّ جمم�عٍة اأْن ُتكرِّ
البطاقاِت.

لتحديِد  - علْيَك  ها  عر�سِ ثمَّ  علْيها،  ح�سل�ا  التي  املعل�ماِت  مناق�سِة  اإىل  املجم�عاِت  اأفراَد  ْه  وجِّ
ُن اأكرَث عدٍد مكٍن مَن احلق�ِق وال�اجباِت ملُ�ستخِدمي  املجم�عِة الفائزِة؛ وهَي املجم�عُة التي ُتدوِّ

نظاِم الدفِع ب�ا�سطة الهاتف النّقال )JoMoPay( ب�س�رٍة �سحيحٍة.

الهدُف:
يهدُف�هذا�الن�صاُط�اإىل�م�صاعدِة�الطلبِة�على�ا�صتنتاِج�حقوِق�ُم�صتخِدمي�املحفظِة�الإلكرتونيِة�

وواجباِتِهْم.

الن�ص�ُط ١
حقوُق ُم�صتخِدمي املحفظِة الإلكرتونيِة 

وواجب�ُتُهْم.

التعليم�ُت:
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البط�ق�ُت

البطاقُة رقم )1(

البطاقُة رقم )٢(

البطاقُة رقم )3(

البطاقُة رقم )4(

البطاقُة رقم )5(

م�ا لَك جميَع املعل�ماِت الالزمِة عْن خدماِت نظام الدفِع  ِد خدمِة الدفِع وال�كالِء اأْن ُيقدِّ يجُب على ُمزوِّ
ْد اأنََّك تفهُم هذِه  ب�ا�سطة الهاتف النّقال )JoMoPay(، مبا يف ذلَك الأ�سعاُر اأو اخِلْدمات؛ لذا تاأكَّ

املعل�ماِت قبَل فتِح املحفظِة.

ِق مْن ر�سيِد ح�ساِبَك امل�ج�ِد  َم لَك معل�ماٍت عْن خ�سي�سِة التحقُّ ِد خدمِة الدفِع اأْن ُيقدِّ ُ على ُمزوِّ يتعنيَّ
يف حمفظِتَك الإلكرتونيِة.

اأَر�ِسِل املاَل اإىل اجلهاِت التي تعرُفها فقْط. 

اأْو عملياِت   ، الت�سغيليِّ نتيجَة اخللِل  بالعميِل  َتلحُق  قْد  التي  الأ�سراِر  الدفِع قيمَة  ُد خدمِة  ُمزوِّ ُل  يتحمَّ
الحتياِل، اأِو القر�سنِة.

َك مل�سكلٍة ما.  �سِ لدْيَك احلقُّ يف تقدمِي �سك�ى يف حاِل عدِم ر�ساَك عِن اخلدمِة، اأْو تعرُّ

َد خدمِة الدفِع اخلا�صَّ بَك؛ فهَ� ُملَزٌم بالتعامِل مَع ال�سكاوى  ِف املزيِد مَن التفا�سيِل، ا�ساأْل ُمزوِّ لتعرُّ
ِتَك. خا�سَّ
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البط�ق�ُت

البطاقُة رقم )6(

البطاقُة رقم )7(

البطاقُة رقم )8(

البطاقُة رقم )9(

َد  �سيِّ لتبقى  بها؛  قْمَت  التي  املاليِة  وحركاِتَك  معامالِتَك  تاريِخ  مْن  ِق  التحقُّ عمليِة  على  دائًما  واِظْب 
َب عملياِت الحتياِل. اأم�اِلَك، وتتجنَّ

يًة، وُكْن يقًظا عنَد ال�سروِع يف اإجراِء املعامالِت واحلركاِت  حاِفْظ على معل�ماِتَك ال�سخ�سيِة اآمنًة �سرِّ
ْق مْن �سحِة التفا�سيِل املُدَخلِة جميِعها. املاليِة، وحتقَّ

ِد خدمِة دفٍع اآخَر يف اأيِّ وقٍت تريُدُه.  ِتَك، والتح�يُل اإىل ُمزوِّ ميكُنَك اإغالُق املحفظِة الإلكرتونيِة خا�سَّ
َب علْيَك اأيُّ تكاليَف ماليٍة نتيجَة  ِد اأْن يجعَل هذِه العمليَة �سهلًة �سل�سًة، مْن دوِن اأْن يرتتَّ ومْن واجِب املُزوِّ

عمليِة التح�يِل هذِه.

ِق مْن ر�سيِدَك. ْيَت اإ�سعاَر تنبيٍه يفيُد بتح�يِل املاِل اإىل ح�ساِبَك، فاحر�ْص على التحقُّ اإذا تلقَّ
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البط�ق�ُت

البطاقُة رقم )10(

البطاقُة رقم )11(

البطاقُة رقم )1٢(

ِد خدمِة الدفِع ووكالِئِه اأْن يعامل�َك بعدٍل وم�س�ؤوليٍة مْن دوِن متييٍز. يجُب على ُمزوِّ

ِد اخلدمِة اخلا�صِّ  ْل باخلطِّ املجاينِّ ملُزوِّ ْق مَن املُر�ِسِل، واتَّ�سِ اإذا كاَن م�سدُر املعاملِة جمه�ًل، فتحقَّ
بَك.

فقداُن هاتِفَك النّقال، اأْو �سياُعُه، اأْو تغيرُيُه ل يعني خ�سارَة الأم�اِل امل�ج�دِة يف حمفظِتَك الإلكرتونيِة.
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حقوُق ُم�صتخِدِم املحفظِة الإلكرتونيِة:
• م�ا للُم�ستخِدِم جميَع املعل�ماِت الالزمِة عْن خدماِت 	 ِد خدمِة الدفِع وال�كالِء اأْن ُيقدِّ يجُب على ُمزوِّ

ُم على املُ�ستخِدِم  نظام الدفِع ب�ا�سطة الهاتف النّقال )JoMoPay(، مبا يف ذلَك الأ�سعاُر؛ ما ُيحتِّ
ِتِه. اأْن يفهَم هذه املعل�ماِت قبَل فتِح املحفظِة خا�سَّ

• ر�سيِد 	 مْن  ِق  التحقُّ عْن خ�سي�سِة  معل�ماٍت  للُم�ستخِدِم  َم  ُيقدِّ اأْن  الدفِع  ِد خدمِة  ُمزوِّ على   ُ يتعنيَّ
ح�ساِبِه امل�ج�ِد يف حمفظِتِه الإلكرتونيِة.

• ِد خدمِة الدفِع ووكالِئِه اأْن يعامل�ا املُ�ستخِدَم بعدٍل وم�س�ؤوليٍة مْن دوِن متييٍز.	 يجُب على ُمزوِّ
• اأْو 	  ، الت�سغيليِّ اخللِل  نتيجَة  باملُ�ستخِدِم  َتلحُق  قْد  التي  الأ�سراِر  قيمَة  الدفِع  خدمِة  ُد  ُمزوِّ ُل  يتحمَّ

عملياِت الحتياِل، اأِو القر�سنِة.
• ما.           	 مل�سكلٍة  ِه  �سِ تعرُّ اأْو  اخلدمِة،  عِن  ر�ساُه  عدِم  حاِل  يف  �سك�ى  تقدمِي  يف  احلقُّ  للُم�ستخِدِم 

ُملَزٌم  فهَ�  بِه؛  اخلا�صَّ  الدفِع  خدمِة  َد  ُمزوِّ ي�ساأَل  اأْن  علْيِه   ُ يتعنيَّ التفا�سيِل،  مَن  املزيِد  ِف  ولتعرُّ
ِتِه. بالتعامِل مَع ال�سكاوى خا�سَّ

• يف 	 اآخَر  دفٍع  خدمِة  ِد  ُمزوِّ اإىل  والتح�يُل  ِتِه،  خا�سَّ الإلكرتونيِة  املحفظِة  اإغالُق  للُم�ستخِدِم  ميكُن 
اأْن يرتتََّب على  دوِن  �سل�سًة، مْن  �سهلًة  العمليَة  اأْن يجعَل هذِه  ِد  املُزوِّ واجِب  ومْن  يريُدُه.  وقٍت  اأيِّ 

املُ�ستخِدِم اأيُّ تكاليَف ماليٍة نتيجَة عمليِة التح�يِل هذِه.

واجب�ُت ُم�صتخِدِم املحفظِة الإلكرتونيِة:
• يًة، واأْن يك�َن يقًظا عنَد ال�سروِع يف 	 يجُب اأْن يحاِفَظ املُ�ستخِدُم على معل�ماِتِه ال�سخ�سيِة اآمنًة �سرِّ

َق مْن �سحِة التفا�سيِل املُدَخلِة جميِعها. اإجراِء املعامالِت واحلركاِت املاليِة، واأْن يتحقَّ
• ِق مْن تاريِخ معامالِتِه وحركاِتِه املاليِة التي قاَم 	 يجُب اأْن ُي�اِظَب املُ�ستخِدُم دائًما على عمليِة التحقُّ

َب عملياِت الحتياِل. َد اأم�اِلِه، ويتجنَّ بها؛ ليبقى �سيِّ
• ِق مْن ر�سيِدِه.	 اإذا تلّقى املُ�ستخِدُم اإ�سعاَر تنبيٍه يفيُد بتح�يِل املاِل اإىل ح�ساِبِه، فليحر�ْص على التحقُّ
• يجُب على املُ�ستخِدِم اأْن ُير�ِسَل املاَل اإىل اجلهاِت التي يعرُفها فقْط. 	

ْح للطلبِة ما ياأتي: - و�سِّ
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• باخلطِّ 	 والت�ساُل  املُر�ِسِل،  مَن  ُق  التحقُّ املُ�ستخِدِم  على  وجَب  جمه�ًل،  املعاملِة  م�سدُر  كاَن  اإذا 
ِد اخلدمِة اخلا�صِّ بِه. املجاينِّ ملُزوِّ

• يجُب على املُ�ستخِدِم اإدراُك اأنَّ فقداَن هاتِفِه النّقال، اأْو �سياَعُه، اأْو تغيرَيُه ل يعني خ�سارَة الأم�اِل 	
امل�ج�دِة يف حمفظِتِه الإلكرتونيِة.

اطرْح على الطلبِة ال�س�ؤالنِي الآتينِي: -

ال�صوؤاُل�الأوُل:�هْل�فقداُن�الهاتِف�النّقال�اأْو�تغيرُيُه�يعني��صياَع�اأموايل؟
• ل،�فقداُن�هاتِفَك�النّقال�اأْو�تغيرُيه�ل�يعني�خ�صارَة�الأمواِل�املوجودِة�يف�حمفظِتَك�الإلكرتونيِة.	

�ُيفِقُد�العميَل�القدرَة�على�ا�صتخداِم�حمفظِتِه�الإلكرتونيِة؟ يِّ ال�صوؤاُل�الثاين:�هْل�ن�صياُن�الرقِم�ال�صرِّ
• ا�صتخداِم�حمفظِتِه�الإلكرتونيِة؛�ففي�	 القدرَة�على� العميَل� ُيفِقُد� �ل� يِّ ال�صرِّ الرقِم� ل،�ن�صياُن�

ِق�مْن� �جديٍد�بعَد�التحقُّ يٍّ ُد�العميَل�برقٍم��صرِّ َم�خدمِة�الدفِع��صُيزوِّ �ُمقدِّ حاِل�ن�صياِن�الرقِم،�فاإنَّ
اإثباِت�ُهويِتِه�ال�صخ�صيِة.



: ن�ص�ٌط بيتيٌّ
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ُ اللتزاُم بها يف اأثناِء التعامِل  ْفَتُه مْن واجباِت املُ�ستخِدِم التي يتعنيَّ اأَطِلْع اأهَلَك واأ�سدقاَءَك على ما تعرَّ
مَع املحافِظ الإلكرتونيِة. 
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١-��صْع�اإ�صارَة )√( اإزاَء�العبارِة�ال�صحيحِة،�واإ�صارَة�)×( اإزاَء�العبارِة�اخلطاأِ�يف�ما�ياأتي:
املحفظِة  ُم�ستخِدمي  حق�ِق  اأحَد  يًة  �سرِّ اآمنًة  ال�سخ�سيِة  املُ�ستخِدِم  معل�ماِت  على  احلفاُظ  ُيَعدُّ  اأ- 

الإلكرتونيِة. )×(
ب- حتظى بياناُت املُ�ستخِدِم ال�سخ�سيِة بالأماِن التامِّ واحلمايِة القان�نيِة، وميكُن ا�ستخداُمها مْن 

دوِن م�افقِة املُ�ستخِدِم. )×( 
ُد خدمِة الدفِع ووكالوؤُُه ُم�ستخِدَم املحفظِة الإلكرتونيِة بعدٍل وم�س�ؤوليٍة مْن  ج- يجُب اأْن ُيعاِمَل ُمزوِّ

دوِن متييٍز. )√(
د- املحفظُة الإلكرتونيُة وخدماُتها اآمنٌة. )√(

عْن� الدفِع� بنظاِم� الأ�صا�ِس�يف�عالقِتِهْم� مُتثُِّل�حجَر� وواجباِتِهْم� بحقوِقِهْم� املُ�صتخِدمنَي� معرفُة� �-2
طريِق�الهاتِف�النّقال�)JoMoPay(.�علِّْل�ذلَك.

معرفُة�املُ�صتخِدمنَي�بحقوِقِهْم�وواجباِتِهْم�مُتثُِّل�حجَر�الأ�صا�ِس�يف�عالقِتِهْم�بنظاِم�الدفِع�عْن�
�طرٍف�بالغنِب�اأِو�الظلِم.�فالثقُة� ِب��صعوِر�اأيِّ طريِق�الهاتِف�النّقال�)JoMoPay(؛�وذلَك�لتجنُّ
مَن� � كالًّ � تعمُّ قْد� التي� الفائدِة� مقداَر� ُد� حُتدِّ التي� وهَي� التفاعليِة،� العالقِة� هذِه� ميزاُن� هَي�
�الرئي�َس�للُم�صتخِدم�هَو��صماُن� �الهمَّ مي�خدمِة�الدفِع�ووكالِئِهْم.�وكما�اأنَّ املُ�صتخِدمنَي�وُمقدِّ
مي�خدمِة�الدفِع�ووكالِئِهْم�يكمُن� �الرئي�َس�ملُقدِّ �الهمَّ اأمواِلِه�والطمئناُن�اأنَّها�يف�اأيٍد�اأمينٍة،�فاإنَّ

يف�ال�صمعِة�احل�صنِة.

3-�ماذا�يفعُل�املُ�صتخِدُم�يف�حاِل�عدِم�ر�صاُه�عِن�اخلدمِة،�اأْو��مواجهِتِه�م�صكلًة�ما�يف�اأثناِء�ا�صتخداِم�
املحفظِة�الإلكرتونيِة؟

اأْو��مواجهِتِه�م�صكلًة�ما�يف�اأثناِء�ا�صتخداِم�املحفظِة� يف�حاِل�عدِم�ر�صا�املُ�صتخِدِم�عِن�اخلدمِة،�
ُف�املزيِد�مَن�التفا�صيِل�عْن�ذلَك� �يف�تقدمِي��صكوى.�وُيِكُنُه�تعرُّ �لدْيِه�احلقَّ الإلكرتونيِة؛�فاإنَّ

ِد�خدمِة�الدفِع؛�فهَو�ُمْلَزٌم�بالتعامِل�مَع��صكاوى�املُ�صتخِدمنَي. ب�صوؤاِل�ُمزوِّ
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١� اأداة�التقومي�اخلا�صة�بالعمل�على�اأن�صطة�الدر�س:(
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي: �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ
يعمُل بفاعليٍة �سمَن املجم�عِة. 1
ي�سارُك يف و�سِع الأفكاِر.  ٢
ُ عْن اآراِئِه بحريٍة. 3 ُيعربِّ
يحرتُم وجهَة نظِر الآخريَن. 4

ي�ساعُد زمالَءُه يف الفريِق على حتقيِق النتاِج  5
املطل�ِب.

يت�ا�سُل مَع الآخريَن باإيجابيٍة. 6

اأداة�التقومي�اخلا�صة�بنتاجات�التعلم�اخلا�صة�بالدر�س: �)2
ا�صرتاتيجّية�التقومي: املالحظة.

اأداة�التقومي:  �ُسلَّم تقدير. 

ْقُم اممتاٌزالأداُءالرَّ مقبوٌلجّيدجّيد�جدًّ

يذكُر اأهمَّ حق�ِق ُم�ستخِدمي املحفظِة الإلكرتونيِة. 1

ُح واجباِت ُم�ستخِدمي املحفظِة الإلكرتونيِة. ٢ ُي��سِّ
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١-��صْع�اإ�صارَة )√( اإزاَء�العبارِة�ال�صحيحِة،�واإ�صارَة�)×( اإزاَء�العبارِة�اخلطاأِ�يف�ما�ياأتي:
متلَف  اإلكرتونًيا  الف�اتري  وحت�سيل  عر�ص  نظاِم  خدماِت  مْن  امل�ستفيدُة  ال�سرائُح  ت�سمُل  اأ- 

ال�سركاِت وامل�ؤ�س�ساِت احلك�ميِة واخلا�سِة، ول ت�سمُل الأفراَد. )×(
ب- اجلهاُت املُف�ِترُة هَي اجلهاُت التي لدْيها معامالٌت وخدماٌت مت�صُّ حياَة امل�اطِن. )√(

ُل دفعاُت املُف�ِتريَن  ؛ اإْذ ُترحَّ ُه نظاُم دفٍع ف�ريٍّ ج- ميتاُز نظاُم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا باأنَّ
املاليُة ب�س�رٍة اآليٍة ف�ًرا. )√(

د- مَن اخلدماِت امل�سرفيِة عْن طريِق الإنرتنْت عر�ُص الف�اترِي وت�سديُد قيِمها اإلكرتونيًّا با�ستخداِم 
نظاِم عر�ص وحت�سيل الف�اتري اإلكرتونًيا. )√(

 . الف�ريِّ الإلكرتوينِّ  للدفِع  و�سيلًة جديدًة  بت�فرِيِه  النّقال  الهاتِف  ب�ا�سطة  الدفِع  ه- ميتاُز نظاُم 
)√(

و- ل ميكُن للُم�ستخِدِم فتُح ح�سابنِي متلفنِي للمحفظِة الإلكرتونيِة. )×(
ِم خدمِة الدفِع لتمثيِلِه،  ل�َن اجلهَة القان�نيَة املُعتَمدَة مْن ُمقدِّ مي خدمِة الدفِع مُيثِّ ز- وكالُء ُمقدِّ

وتزويِد العمالِء مبا�سرًة باخلدمِة. )√(
يف  امل�ج�دِة  الأم�اِل  خ�سارَة  يعني  تغيرُيُه  اأْو  �سياُعُه،  اأْو  النّقال،  هاتَفُه  املُ�ستخِدِم  فقداُن  ح- 

حمفظِتِه الإلكرتونيِة. )×(

ِف�امل�صطلحاِت�واملفاهيَم�الآتيَة: 2-�عرِّ

اأ- قن�اُت الدفِع: 
هي�اجلهات�واملوؤ�ص�صات�التي�ن�صتطيع�عن�طريقها�الدفع�نقًدا�للح�صول�على�اخلدمات�عن�

طريق�نظام�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا

: ب- نظاُم الدفِع الإلكرتوينِّ
منظومة�متكاملة�من�الُنظم�والربامج�التي�توّفرها�املوؤ�ص�صات�املالّية�وامل�صرفّية،�بهدف�ت�صـهيل�

هـ
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القواعد� من� مظلة� حتت� املنظومة� هذه� وتعمل� الآمنة،� الإلكرتويّن� الّدفع� عملّيات� اإجراء�
والقوانني�التي�ت�صـمن�ال�ّصرية�و�صمان�و�صول�اخلدمة�ب�صكل�اأف�صل.

م� خدمِة الدفِع:  ج- ُمقدِّ
ة�ُمرخ�صة�قانونًيا�لتقدمي�اخِلدمة�لعمالئها�حُمققة�جلميع��صروط�احلماية� �صركات�خا�صّ
وال�صروط�التقنّية،�لديها�راأ�س�مال�كاٍف،�وهي�ُمرخ�صة�من�البنك�املركزّي،�وقد�تكون�واحدة�

من��صركات�الت�صالت�اأو�البنوك.�
ُرها�نظاُم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا. �اخلدماِت�التي�ُيوفِّ 3-�اذكْر�خم�ًصا�مْن�اأهمِّ

-�دفع�فواتري�املياه�والكهرباء.

-�دفع�ا�صرتاكات�وفواتريالت�صالت�والإنرتنت�ملزودي�اخلدمة.�

-�الّتعليم�)مثل:�دفع�اأق�صاط�املدار�س�واجلامعات(.�

-��النقابات�و�املنظمات�)كدفع�ر�صوم�الع�صوية(.

-�اخلدمات�احلكومية�)ا�صتخراج��صهادة�عدم�حمكومية،�دفع��صريبة�الّدخل‘�ا�صتخراج��صند�
مان�الجتماعي...(. ت�صجيل�اأرا�صي،�دفع�خمالفات�ال�ّصري،�دفع�ا�صرتاكات�ال�صّ

٤-�لنظاِم�عر�س�وحت�صيل�الفواتري�اإلكرتونًيا�العديُد�مَن�املزايا�التي�تعوُد�بالنفِع�على�املُفوِتريَن.�
ْحها. و�صِّ

-�حتقيق�وفورات�عالية�وحت�صيل�اأ�صرع.

-�كلفة�حت�صيل�اأقل.

-�زيادة�ن�صبة�التح�صيل.

-�تدّفقات�نقدية�اأ�صرع.

اإنهاء�خماطر�التعامل�مع�النقد. �-
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�جلعِل�املحفظِة�الإلكرتونيِة�اآمنًة؟� �الأردينُّ 5-�ما�الإجراءاُت�التي�اتَّخَذها�البنُك�املركزيُّ

النّقال� الهاتف� بوا�صطة� الدفع� نظام� على�خدمات� بالإ�صراف� الأُردين� املركزي� البنك� -�يقوم�
�JoMoPayو�صمان�تطبيقها�ب�صكل��صحيح�من�قبل�مقدمي�خدمة�الّدفع�ووكالءهم.

-�ُيطبق�البنك�املركزي�معايرًيا�حُمددة�ل�صمان�الأمان�يف�عملية�ال�صتثمار،�و�صفافية�احل�صول�
على�املعلومات.

يتاأكد�البنك�املركزي�من�اأنه�باإمكان�العميل�دفع�الفواتري�من�خالل�مزودي�خدمة�الّدفع،� �-
العائلة� واأفراد� واملعارف� الأ�صدقاء� وا�صتقبالها�من�قبل� الأموال� اإمكانية��حتويل� ا�من� واأي�صً

حتى�اإِن�اختلف�مزود�خدمة�الّدفع.
.



تمَّ بحمِد اهلِل
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