


شرط رسوم الشحن 

ــك المــكان المحــدد فــي البوليصــة،  ــر ذل ــة فــي مــكان آخــر غي ــه إذا تــم إنهــاء الرحل ــى أن ينــص هــذا الشــرط عل
فســوف يتــم تعويــض المؤمــن لهــم عــن أي رســوم إضافيــة معقولــة يتكبدهــا فــي تفريــغ البضائــع وتخزينهــا 
وإرســالها إلــى الوجهــة النهائيــة،  ومــع ذلــك، فيشــترط أن يكــون هنالــك خســارة او ضــرر مــادي ناتــج عــن خطــر 
مؤمــن عليــه أوال لتفعيــل هــذا الشــرط، فــإذا لــم يكــن هنــاك تلــف أو خســارة للبضائــع المؤمنــة ، فلــن يتــم تطبيــق 

شــرط رســوم الشــحن.

تتمثــل القضيــة الرئيســية فــي مــدى اســتجابة وثائــق التأميــن البحــري فــي حالــة عــدم وجود 
ضــرر مــادي علــى البضائــع المؤمــن عليها.

لتقييــم كيفيــة اســتجابة الوثائــق، فمــن المهــم النظــر فيمــا إذا كان تفشــي فيــروس كورونا 
ــى النشــاط  ــر مباشــر عل ــر غي ــه تأثي ــدالً مــن أن يكــون ل هــو الســبب الحقيقــي للخســارة ب
االقتصــادي، وكذلــك مــا إذا كان بإمــكان شــركات التأميــن إثبــات تطبيــق اســتثناءات الوثيقة. 
ولكــن هــل تغطــي وثيقــة التأميــن البحــري الخاضعــة لشــروط نمــوذج )أ( و)ب( و)ج( الصــادرة 
ــي  ــبب تفش ــر  بس ــن التأخي ــة ع ــات الناجم ــدن المطالب ــن بلن ــي التأمي ــع مكتتب ــن مجم ع

ــا . فيــروس كورون

يمكن تلخيص التغطية التأمينية بما يلي:  ولنأخذ نموذج )أ( على سبيل المثال:
1- تغطية جميع األخطار التي تلحق بالشيءالمؤمن عليه باستثناء ما هو مستثنى في البنود 4 و 5 و 6 و 7 .

2- تغطية العوارية العامة ومصاريف اإلنقاذ البحري  .
3- مسؤولية التصادم المشتركة .

دعونــا نلقــي نظــرة علــى االســتثناءات والبنــد 4.5 علــى وجــه الخصــوص، الــذي ينــص علــى الخســائر أو النفقــات 
الناتجــة عــن التأخيــر ، وبالرغــم مــن أن التأخيــر ناتــج عــن خطــر مؤمــن ضــده )باســتثناء النفقــات المســتحقة الدفــع 

بموجــب البنــد 2 أعــاه(.
المصاريــف الوحيــدة المســتحقة الدفــع هــي تلــك التــي تنــدرج تحــت البنــد )2( الــذي يشــير إلــى العواريــة العامــة 
ورســوم اإلنقــاذ وعليــه فــإن أي مصاريــف خــاف مــا ذكــر ناتجــة عــن التأخيــر ال تشــملها وثيقــة التأميــن البحــري 

بحســب شــروط نمــوذج أ.

هل هناك سبًبا حقيقًيا يجعل الخسائر من هذا النوع غير قابلة للتأمين ؟

بشــكل عــام، يتــم اســتبعاد هــذه المطالبــات بموجــب الوثائــق الحاليــة، هــذا ببســاطة ألن المســؤولية المحتملــة 
غيــر معروفــة فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه أكتتــاب الخطــر ، فمــن المحتمــل أن تزيــد قيمــة المطالبــات عــن قيمــة 

الشــحنة نفســها.
مثــال بســيط يوضــح ســبب ذلــك : أحــد التجــار األردنييــن قــام ببيــع أحــد التجــار فــي الصيــن شــحنة مــن المــواد 

الغذائيــة وتــم تحميلهــا بموجــب عقــد نقــل مــع البائــع ومــاك الســفينة .
ــر  ــا أجب ــا مم ــروس كورون ــبب في ــغ بس ــاء التفري ــاق مين ــن بإغ ــام  المالكي ــم إع ــن ، ت ــى الصي ــق إل ــي الطري  ف

ــحنة. ــادة  الش ــر أو إع ــاء آخ ــي مين ــة ف ــغ البضاع ــن لتفري البائعي
ــة العــودة قــد تتجــاوز قيمــة  ــف رحل ــرة للســفينة وتكالي ــرات الكبي ــك التأخي ــك ، بمــا فــي ذل ــام بذل ــف القي تكالي

ــع. البضائ

وثيقة التأمين البحري



إن االنطباعات األولية تشير الى أن تأثير تفشي فايروس COVID-19  على مطالبات التأمين البحري قد يكون محدودًا.
ــة  ــى التغطي ــتثناءات عل ــرض اس ــي ف ــن ه ــادة التأمي ــركات إع ــرة وش ــن المباش ــركات التأمي ــتجابة ش ــت اس كان
بالنســبة لهــذا الخطــر حيــث تتضمــن شــروط التجديــد عبــر أســواق التأميــن المحليــة والعالميــة اآلن اســتثناءات 

فــي شــروط الوثائــق.
بالنســبة للوثائــق الســارية حالًيــا والتــي ال تحتــوي حتــى اآلن علــى اســتثناء محــدد ، فقــد فتحــت نقاًشــا كبيــًرا حــول 
مــا إذا كانــت هــذه الوثائــق تهــدف إلــى االســتجابة للمطالبــات الناشــئة عــن حــدث مثــل COVID-19.  حيــث أنــه مــن 
المتفــق ضمنــا أن تكــون هنــاك خســارة ماديــة فعليــة للبضائــع المؤمنــة لكــي يتــم تغطيتهــا فــي وثيقــة التأميــن.

اذًا، يمكــن أن نســتنتج أنــه ال أثــر يذكــر لـــ  COVID-19 علــى وثائــق التأميــن البحــري فــي الســوق األردنــي، إال أن 
تأثيــره واضــح وكبيــر علــى نمــو اقســاط التأميــن البحــري.

فقطــاع التأميــن البحــري األردنــي يمــر فــي ظــروف صعبــة للغايــة، األوضــاع السياســية وحركــة االســتيراد 
ــك  ــف تل ــروس COVID-19 ليضاع ــي في ــاع ويأت ــذا القط ــت ه ــا أرهق ــة جميعه ــر البري ــاق المعاب ــر وإغ والتصدي
المصاعــب حيــث انخفضــت األقســاط االجماليــة لســوق التأميــن البحــري بنســبة 4.6% لغايــة 2020/7/31 مقارنــة 
ــن،  ــركات التأمي ــي لش ــاد االردن ــن االتح ــادرة ع ــة الص ــب االحصائي ــي بحس ــام الماض ــن الع ــرة م ــس الفت ــع نف م
ويأتــي هــذا االنخفــاض بعــد سلســلة مــن االنخفاضــات خــال العشــرة ســنوات الســابقة ليصــل حجــم االقســاط 

ــه خــال العشــرة ســنوات الســابقة . ــى أقــل مســتوى ل ــن البحــري ال الســنوية لســوق التأمي

إجمالي أقساط سوق التأمين البحري والطيران في األردن :

PremiumYear
JD 24,613,9102010
JD 30,738,0292011
JD 30,150,1372012
JD 28,086,6312013
JD 28,658,3792014
JD 24,085,4742015
JD 22,119,3182016
JD19,744,7812017

JD   19,724,2032018
JD   17,796,6652019
JD   10,924,256*2020

*اقساط التأمين البحري لسوق التأمين األردني كما في 7/31 من عام 2020 مقارنة مع نفس المدة للعام الماضي .

إن نتائــج االســتبيان الــذي قــام بــه االتحــاد العــام العربــي للتأميــن فــي بدايــة الجائحــة يؤكــد علــى عــدم ورود أي 
مطالبــات بشــكل عــام مــن الســوق األردنــي فــي الفتــرة الســابقة فيمــا يخــص أي مطالبــات بحريــة لهــا عاقــة 

.COVID-19مباشــرة أو غيــر مباشــرة بفيــروس
وللتأكيــد علــى االســتنتاج الــذي توصلنــا لــه، فقــد تــم ايضــا مخاطبــة الشــركات المحليــة والتــي أكــدت علــى عــدم 

ورود اي مطالبــات علــى وثائــق التأميــن البحــري لهــا عاقــة بالفيــروس .
ــة إذا  ــرات القادم ــي النش ــه ف ــوع وتناول ــذا الموض ــص ه ــا يخ ــورات فيم ــة اي تط ــة بمتابع ــتقوم اللجن ــذا وس ه

ــة . ــت الحاج اقتض

سوق التأمين البحري العالمي

سوق التأمين البحري االردني




