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 جالل الدين املاجستري أمحدكاتر احلاج د الاملشرف: 

، الرهن العقاري للتأمني على احلياة، التأمني ضد احلريق، (KPR) : متويل القرضالرئيسية  كلماتال
 .الرهن العقاري قسط التأمني واملطالبات التأمني

 

بالنسبة الذين لديهم املوارد املالية حمدودة، خشراء منزل نقدا اىل عقبة. يف حني أننا نعلم خشاا  األ
أن املنزل هو نوع من االحتياجات اليت جيب الوفاء هبا. من احتياجات كثرية من اجملتمع سيتم الصنع 

املااطر اليت  ملعاجلةمنتجات التمويل املصريف إصدار قروض املنازل، مثل الرهن العقاري )الرهن العقاري(. 
حيدث، فإن ذلك يتطلب نقل املااطر إىل جهة أخرى من خالل التأمني. يف هذه الدراسة، بنك الدولة 
االدخارالشرعية املؤمن أنواع قروض الرهن العقاري يف التأمني على احلياة الرهن العقاري والتأمني ضد 

 .احلريق

ية مل بيانات هذه الدراسة على البيانات األولالطريقة املستادمة هي طريقة النوعي وصفي. وتش
والبيانات الثانوية. البيانات األولية هو البيانات الرئيسية هلذه الدراسة. يف حني أن بيانات ثانوية تستادم 
لدعم البيانات األولية. مت مجع البيانات عن طريق املقابلة واملالحظة والتوثيق. جلمع البيانات الثانوية 

 .ة سجلت الوثائق واملستندات املتعلقة أي ملف الشركة الشركةتستادم تقني

أقساط التأمني على الرهن العقاري املدفوعة على الدفع ملرة واحدة فقط يف ذلك الوقت من القرض 
الذي مل يكن قيد التشغيل بالفعل. لتبسيط حساب قيمة قسط التأمني حيسب باستادام اآللة احلاسبة 

مني ملعرفة عمر العمالء، وفرتة االئتمان، وحجم املنزل كل مرت وغريها. وسيتم توزيع اليت تقدمها وكالة التأ
. ٪011أقساط التأمني يف هناية متويل إذا مل يكن هناك مطالبة يف هناية هذا املصطلح، ولكن ليس بنسبة 
رود مع طمث ملطالبات التأمني ضد احلريق، ووكاالت التأمني تعوض عن طريق حساب مقارنة األسعار لل

بقايا احلطام النار، اعتمادا على حساب وفقا ملسح لشركات التأمني واالئتمان ال يزال يذهب وفقا للعقد 
املتفق عليها. مطالبات التأمني على احلياة املتوسطة، ووكاالت التأمني حمل الرئيسية املتبقية من مبلغ القرض 

 .مل يتم حتديد اهلامش يف الوقت العقدحىت األخشهر األخرية من الفضل، باستثناء املكاسب أو 


