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؟ ن ما هو التأم�ي

تبة عىل وقوع خسارة  ن بتحمل النتائج الم�ت كة التأم�ي ( عىل قيام �ش ن كة التأم�ي ن )�ش َّن له والمؤمِّ ن هو عملية يتفق بموجبها طرفان هما المؤمـ التأم�ي
كة بعد إبرام  ن له لتلك ال�ش ن له كصحته وممتلكاته وحياته، ويكون ذلك مقابل مبلغ )ِقسط( يدفعه المؤمَّ ي شأن يخص المؤمَّ

مستقبلية محتملة �ن
ن  ن له أو المستفيدين من وثيقة التأم�ي (. ويقصد بتحمل النتائج هنا التعويُض المادي للمؤمَّ ن ن )أو بوليصة التأم�ي عقد بينهما يسمى وثيقة التأم�ي
ر من ممتلكاته أو التعويض المادي عنها أو  ي لحقت بهم، مثالً من خالل دفع تكاليف معالجته ودوائه أو إصالح ما ترصن

عن عواقب الخسارة ال�ت
دارة المخاطر والتعامل مع نتائجها. ويشكل “عدم  ن هو أسلوب لإ ن الحياة(. وبالتاىلي فإن التأم�ي ن لورثة المتو�ن )حامل وثيقة تأم�ي دفع مبلغ مع�ي
ي 

ن ضد حدث محقق الوقوع كالخسارة الناتجة عن الستهالك �ن ، فال يمكن التأم�ي ن التأكد” من تحقق المخاطر عنرصاً أساسياً من عنارص التأم�ي
ن عليه جسيمة وبالتاىلي التعويض الذي  ي المؤمَّ

ي حالة كانت الخسائر المتوقعة �ن
ن �ن ن مبلغاً أك�ب كقسط للتأم�ي كة التأم�ي ن عليه. وقد تطلب �ش المؤمَّ

ي السن ومريض. وبالمقابل 
ن الحياة لشخص طاعن �ن ن )إن أمكنها ذلك(. ومن أمثلة ذلك تأم�ي اً، أو ح�ت قد ترفض قبول هذا التأم�ي ستدفعه كب�ي

ي حال تحقق الخطر 
ن حياة شاب صحيح الجسم أو أن الخسائر �ن فإنها قد تطلب قسطاً أقل لو توقعت أن احتمالية تحقق الخطر ضعيفة كتأم�ي

�ن بدفع  ن س�ي . كذلك فإن الراغب بخدمة التأم�ي ي
ي لرجل ل يوجد لديه تاريخ َمرَ�ن ن الط�ب ي ستدفعها قليلة كالتأم�ي

ستكون طفيفة والتعويضات ال�ت
اً. لذلك فإنه مثلما يمثل حجم  ن جسيمة والتعويض الذي سيحصل عليه كب�ي ي قد تصيب موضوع التأم�ي

ي حال كانت الخسائر ال�ت
ن أك�ب �ن قسط تأم�ي

ن فإن احتمالية تحقق هذا الخطر تمثل عنرصاً أساسياً آخر من عنارص تحديد قيمة  الخطر والخسائر المتوقعة عنرصاً أساسياً من عنارص التأم�ي
 . ن ن ضده وإقبال الأشخاص )أو المؤسسات( عىل هذا التأم�ي كة للتأم�ي ن وقبول ال�ش أقساط التأم�ي

ي توف�ي الحماية 
ي حياة الأفراد وأعمال المؤسسات واقتصادات الدول لما يلعبه من دور بالغ الأهمية �ن

كاً �ن ن اليوم يمثل قاسماً مش�ت وأصبح التأم�ي
ي تحقيق النمو القتصادي والأمان الجتماعي. 

ن �ن ي ساهم فيها التأم�ي
الجتماعية والقتصادية. وقد انضم الأردن منذ عدة عقود إىل ركب الدول ال�ت

التجارية والصناعية مما يمكنها من  لالأعمال والمشاريع  التأمينية  المجتمع والتغطية  الطبية لش�ت فئات  الرعاية  ي توف�ي 
�ن ى ذلك مثالً  تبدَّ وقد 

ن ودوره الجتماعي والقتصادي وفوائده للفرد والمجتمع. لذلك فإن  الستمرار والنمو. وما كان لذلك أن يتحقق بدون ارتفاع الوعي بأهمية التأم�ي
ن ثم يتناول أهم  ي يقوم عليها التأم�ي

هذا الدليل يسعى لتعزيز هذا الدور بمزيد من التوعية التأمينية فيقدم عرضاً مبسطاً لأهم المبادئ ال�ت
ي وزارة الصناعة والتجارة 

ن �ن ي وإدارة التأم�ي
ن الأرد�ن ن ويختم بلمحة موجزة عن قطاع التأم�ي ن التكافىلي وإعادة التأم�ي ، ويعرِّف بالتأم�ي ن أنواع التأم�ي
ي القضايا المحددة.

ن للنظر �ن اء والمختص�ي ي هذا الدليل بأي حال عن استشارة الخ�ب
والتموين. ول يغ�ن

� العزيزة أمونة، ماذا 
أخ��

؟ � �
� عن التأم �
تعرف

� وسيلة للتعامل مع  �
. التأم أنا أعرف الكث��
� سأقول  �
المخاطر المستقبلية. وكل يوم يا أم

. � �
لك معلومة جديدة عن التأم
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ن  مبادئ التأم�ي

مبدأ المصلحة التأمينية

ن عىل  (، فال يجوز لطرف ما أن يؤمِّ ن ن عليه )موضوع التأم�ي ء المرغوب بالتأم�ي ي
ن وال�ش ن الشخص الراغب بالتأم�ي يجب أن توجد مصلحة تأمينية ب�ي

ء بحيث أنه يستفيد مالياً  ي
ن الشخص وذلك ال�ش ء ل تربطه به مصلحة تأمينية. ويقصد بالمصلحة التأمينية وجود عالقة مالية أو معنوية ب�ي ي

سش
ء أو فقدانه. ي

ر لهذا ال�ش ي حالة حدوث رصن
ء عىل حاله ويخ� مالياً أو معنوياً �ن ي

أو معنوياً من بقاء ال�ش

له أو مركبته أو  ن ن عىل م�ن ن صفة قانونية، مثالً من خالل الملكية كأن يؤمِّ ء موضوع التأم�ي ي
ن وال�ش ن الراغب بالتأم�ي وينبغي أن يكون للعالقة ب�ي

ي هذه الممتلكات. 
ي وجود مصلحة تأمينية له �ن

ر الذي قد يلحق بهذه الممتلكات سيؤدي إىل خسارة يتحملها هذا الشخص، مما يع�ن متجره لأن الرصن
انهم مثالً لأنها ليست من ممتلكاتهم ول يستفيدون مالياً أو معنوياً من بقائها عىل حالها ول  ي منازل ج�ي

لكن ل توجد مصلحة تأمينية لالأشخاص �ن
ن عليها. ر يصيبها، وبالتاىلي ل يجوز لهم التأم�ي يخ�ون من رصن

ر  ء عىل حاله ويخ� من رصن ي
ء ل يمتلكه عندما يكون مستفيداً من بقاء هذا ال�ش ي

ي سش
ي بعض الحالت قد يكون للشخص مصلحة تأمينية �ن

لكن �ن
ن عليه لأنه منتفع به، ومع ذلك فإن المصلحة التأمينية لمالك المشغل تبقى قائمة أيضاً.   يلحق به. مثالً بإمكان مستأجر مشغل خياطة التأم�ي

ن للمستفيدين  ن عند وفاته بدفع مبلغ التأم�ي كة التأم�ي ن عليها بحيث تقوم �ش ي حياته وبالتاىلي بإمكانه التأم�ي
كذلك توجد مصلحة تأمينية للشخص �ن

ن الحياة. كما توجد مصلحة  ي تأم�ي
. وهو بذلك ينقل مصلحته التأمينية لآخرين، وهذا ممكن �ن ن ي وثيقة التأم�ي

ن الذين يحددهم هو �ن من هذا التأم�ي
ن عىل حياة الآخر. ي حياة زوجها، مما يتيح لأي منهما التأم�ي

ي حياة زوجته ومصلحة تأمينية للزوجة �ن
تأمينية للزوج �ن

ن إىل خسارة تلحق بالطرف الآخر.  ر لأحد الطرف�ي ن بسبب قيام عالقة تعاقدية بينهما بحيث يؤدي وقوع رصن ن طرف�ي وقد تنشأ مصلحة تأمينية ب�ي
ض قبل  ي حالة وفاة المق�ت

دادها لقيمة القرض أو ما تبقى منه �ن ن منها ل�ي تضمن اس�ت ض�ي ن عىل حياة المق�ت لذلك تحرص البنوك اليوم عىل التأم�ي
سداده.       

صيدلية ا�ملسوبرماركت أبناء العم

ك�م أمونة صحيح، �
� يوجد رابط ما�� أو معنوي ب��

الزوج والسوبرماركت.

 �� وع
� ع� حياة زوج�� أنوي التأم��

السوبرماركت الذي يملكه أبناء عمها. 

ن ع� حياة زوجتك،  يمكن أن تؤم�
 �� ع لكن ليس من حقك التأم��

سوبرماركت أبناء عمها.

� حياة 
 الزوج والزوجة لهما مصلحة تأمينية ¡�

� ممتلكات أقرباء الطرف 
بعضهما البعض. لكن ¡�

ا�®خر! بالتأكيد �.
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ن  مبادئ التأم�ي

مبدأ منتهى ُحسن النية

ي ذلك أنه 
. ويع�ن ن كة التأم�ي ن و�ش ن قائماً عىل أقىص درجات ُحسن النية من قبل الراغب بالحصول عىل التأم�ي ينبغي أن يكون عقد )وثيقة( التأم�ي

ن ضده. والغاية من  ن أن يفصح للطرف الآخر عن كافة الحقائق الأساسية المتعلقة بالخطر المطلوب التأم�ي يتوجب عىل كل من هذين الطرف�ي
ن أو رفضه أو طلب إدخال تعديالت عليه. ي تمكنه من تحديد موقفه من قبول عقد التأم�ي

فصاح إعطاء المعلومات الالزمة لكل طرف وال�ت هذا الإ

ن والستثناءات من التغطية بحيث يكون  ي يشملها عقد التأم�ي
ن كافة التغطيات ال�ت ي الحصول عىل التأم�ي

ن مثالً أن توضح للراغب �ن كة التأم�ي عىل �ش
ن له  ي العقد، بحيث يستطيع المؤمَّ

قادراً عىل اتخاذ القرار الذي يناسبه سواء بقبول العقد أو رفضه. كما ينبغي أن تكون هذه العنارص مثبتة �ن
الطالع عليها لحقاً.

ن الحياة مثالً  ي وتأم�ي ن الط�ب ي التأم�ي
ن عليه. �ن ي التأم�ي

ء الذي يرغب �ن ي
ن كافة الأمور المتعلقة بال�ش ن فعليه أن يب�ي أما الراغب بالحصول عىل التأم�ي

ي تحديد 
ن �ن كة التأم�ي ى. وهذا سيساعد �ش ي عائلته أو إن كان قد خضع لعمليات جراحية ك�ب

عليه أن يذكر عمره وأية أمراض مزمنة لديه أو متوارثة �ن
فصاح عن حقائق أساسية أو ذكر معلومات  ن لها لحقاً عدم الإ ي حال تب�ي

كة �ن ن وطلب القسط المناسب. ويحق لل�ش موقفها من قبول هذا التأم�ي
ن له فسخ العقد وعدم التعويض عن أي خسارة تلحق به.  غ�ي صحيحة من ِقبل المؤمَّ

ن الطلب من العميل الكشف عن كافة الحقائق الأساسية ذات الصلة إل أن ذلك ل يعفيه من ذكر هذه الحقائق  كة التأم�ي ومع أنه ينبغي عىل �ش
ح�ت لو لم يُسأل عنها.

بالغ عما يستجد من معلومات  ي التأمينات العامة الإ
. كما يجب �ن ن فصاح عن الحقائق الأساسية قبل إبرام عقد التأم�ي وبشكل عام يجب أن يتم الإ

ن أثناء �يان العقد وعند تحقق الخطر.    متعلقة بموضوع التأم�ي

� ��كة ال�احة للتأم ��

أنكر حالته المرضية ولم 
كة. يتعامل بنية حسنة مع ال��

كة أن تفسخ عقده وأن �  لذلك تستطيع ال��
تدفع بدل ع�ج عن هذه ا��مراض.

كة  � وقلت ل�� � ط�� ��اليوم حصلت ع� وثيقة تأم
� تمام.

� إن صح�¡ ��التأم

� من ضغط دم 
�̈  كيف قلت لهم تمام وأنت تعا

مرتفع وسكري وقرحة؟ لقد أخطأت.
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ن  مبادئ التأم�ي

مبدأ السبب المبا�ش

يقصد بالسبب المبا�ش السبُب الذي أدى إل تحقق الخطر وبالتالي وقوع الخسارة. قد يكون السبب المبا�ش هو السبب الأول والأخ�ي لوقوع 
ل. وقد يكون السبب المبا�ش هو السبب الذي أطلَق سلسلة متتالية من الأحداث  ن ي الم�ن

ة إىل حريق �ن ي أدى مبا�ش
الخسارة كوقوع تماس كهربا�أ

ي أدت إىل وقوع تلك 
ي هذه الحالة وح�ت يمكن إرجاع الخسارة لذلك السبب ينبغي لسلسلة الأحداث ال�ت

ي نهاية الأمر وقوع الخسارة. و�ن
نتج عنها �ن

الخسارة أن ل تكون قد تأثرت بعوامل أخرى من مصدر غ�ي مرتبط بذلك السبب. 

ي حال 
ن من الحوادث الشخصية يتم بموجبها تعويضه )أو تعويض ورثته( �ن : شخص حاصل عىل وثيقة تأم�ي ومن الأمثلة عىل السبب المبا�ش

ي الدماغ ثم 
ي الطابق الثالث فأصيب بتهتك �ن

له �ن ن ن حدث وأن سقط هذا الشخص من م�ن تعرض لحادث يؤدي إىل عجزه أو وفاته. وخالل مدة التأم�ي
ي هذه الحالة فإن السبب المبا�ش للوفاة هو السقوط 

ي بسكتة دماغية. �ن
ي المستشفى ثم ما لبث أن تو�ن

غيبوبة أدخل إثرهما إىل العناية الحثيثة �ن
ي أدت بدورها إىل الوفاة، 

ي الدماغ نتجت عنها السكتة الدماغية ال�ت
ة جداً �ن ( والذي أدى إىل إصابة خط�ي من مكان مرتفع )أي الحادث الشخىصي

ن السبب وهو السقوط والنتيجة وهي الوفاة. كما أن كل مرحلة من المراحل المتسلسلة السابقة لوقوع النتيجة  وبالتاىلي يوجد ارتباط مبا�ش ب�ي
اً بذلك السبب. وعىل ذلك فإن الورثة يستحقون التعويض. مرتبطة ارتباطاً مبا�ش

ي المثال السابق تم تحديد 
. �ن ن ي وثيقة التأم�ي

والغاية من تحديد السبب المبا�ش معرفة إذا كان هذا السبب يندرج ضمن الأخطار المشمولة �ن
ي 

نة �ن السقوط من مكان مرتفع كسبب أطلق سلسلة متتالية من الأحداث المتصلة انتهت بالوفاة، وبما أن هذا السبب يقع ضمن الأخطار المؤمَّ
ن  ل مؤمَّ ن ي م�ن

ر الناتج عنه يستوجب التعويض. وبعكس ذلك فإنه مثالً لو أدت أعمال شغب إىل نشوب حريق �ن وثيقة الحوادث الشخصية فإن الرصن
ل من أثاث لكان السبب المبا�ش لتلف الأثاث هو أعمال الشغب وليس الحريق الذي  ن ي الم�ن

عليه ضد أخطار الحريق وأ�ت هذا الحريق عىل ما �ن
ي النهاية إىل وقوع الخسارة. وحيث أن أعمال الشغب تعت�ب عادة من الأخطار 

ي أطلقتها تلك الأعمال وأدت �ن
ي سلسلة الأحداث ال�ت

هو فقط حلقة �ن
ن رصاحًة عىل شمول تلك الأعمال.     ن غ�ي ملزمة بدفع تعويض، ما لم تنص وثيقة التأم�ي كة التأم�ي ي وثيقة الحريق، فإن �ش

المستثناة �ن

نا منذ حوا�� شهرين ع� البيت ضد  أم�
ق أثاث البيت  الحريق، وبا��مس اح��

� الكهرباء. � 
لكن بسبب مشكلة ��

نعرف ماذا نفعل.

كة ستعوضكم.  ، ال�� �
إطمئ��

الحريق هو السبب المبا¡� 
الذي أتلف ا��ثاث. إذن 
التعويض من حقكم، 

كة. راجعوا ال��

أمونة � تعتمد ع� معلوماتها العامة فقط، لكن أيضاً ع� 
. وهذا ما فعلته هنا. � قراءة وثيقة التأم±�
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ن  مبادئ التأم�ي

مبدأ التعويض

ن له إل نفس الوضع المالي الذي كان عليه قبل  ي ُصلب العملية التأمينية، والغاية منه إعادة المؤمَّ
ن ضدها �ن يقع التعويض عن الخسارة المؤمَّ

ل التعويض إىل وسيلة للربح من خالل الحصول عىل تعويض يفوق قيمة  ن له أن يُحوِّ وقوع الخسارة دون زيادة أو نقصان. ول يجوز للمؤمَّ
ي العودة إىل ذلك الوضع الماىلي بتعويضه بما يقل عن قيمة تلك الخسارة.

ن الإجحاف بحقه �ن كة التأم�ي ي تكبدها، كما ل يجوز ل�ش
الخسارة ال�ت

ن مركبته تأميناً شامالً بقيمة 20000 دينار. ثم تتعرض المركبة لحادث يؤدي إىل تحطمها بشكل  ومن الأمثلة عىل مبدأ التعويض قيام شخص بتأم�ي
كامل، حيث كانت قيمتها السوقية عند وقوع الحادث تبلغ 19000 دينار. وبالتاىلي فإن مبلغ التعويض المستَحق هو 19000 دينار فقط، بغض النظر 

ن 20000 دينار، فمبلغ الـ 20000 دينار يمثل الحد الأقىص الذي يمكن التعويض به.   عن كون مبلغ التأم�ي

ض  ن ح�ت لو فاقت الخسارة هذا المبلغ. فلنف�ت ي وثيقة التأم�ي
ن الوارد �ن ي ذلك أيضاً أن مقدار التعويض الذي سُيدفع لن يتجاوز الحد الأقىص لمبلغ التأم�ي

يع�ن
ى بعد ذلك معدات جديدة بقيمة ربع  ن عىل مصنعه ضد الحريق بمبلغ مليون دينار هي قيمة كامل ما فيه من معدات وموجودات. واش�ت أن شخصاً أمَّ
ي الوثيقة ليصبح مليوناً وربع المليون دينار. ثم شبَّ حريق أتلف كافة معدات وموجودات المصنع.  

ن �ن مليون دينار، لكنه لم يرفع الحد الأقىص لمبلغ التأم�ي
  . ن ي التعويض عما قيمته مليون دينار من الخسائر وهو السقف الأعىل للتعويض حسب وثيقة التأم�ي

ن �ن كة التأم�ي ي هذه الحالة تنحرص مسؤولية �ش
�ن

ي تصيب 
ار ال�ت ن المركبات مثالً قد يتم التعويض عن الأرصن ي تأم�ي

وهناك عدة طرق للتعويض منها التعويض النقدي أو الإصالح أو الستبدال. �ن
ن له يعادل  ي كانت عليها قبل الحادث أو بدفع مبلغ نقدي للمؤمَّ

ن ليصلحها ويعيدها للحالة ال�ت كة التأم�ي مركبة بإرسالها إىل كراج معتمد لدى �ش
اء قطع الغيار الالزمة بنفسه(. أما الستبدال  ر الذي لحق بالمركبة بحيث يتوىل هو إصالحها )مثالً باختيار الكراج الذي يراه مناسباً أو �ش قيمة الرصن
ن التعويض  ن الختيار ب�ي كة التأم�ي ي هذه الحالة يكون عىل �ش

ن عليه بحيث ل يجدي الإصالح. �ن ن عند وقوع خسارة كلية للمؤمَّ كة التأم�ي فتلجأ له �ش
ن التعويض من خالل  كات التأم�ي ي القيمة. وقد تفضل بعض �ش

ن عليه الذي أصابته الخسارة الكلية بآخر مساٍو له �ن النقدي أو استبدال المؤمَّ
ن عليها بسبب حجم التعامل معها. ي تؤمِّ

كات المورِّدة للسلع ال�ت الستبدال لحصولها عىل أسعار خاصة من ال�ش

َمشغل جارنا أبو خالد 

ن عليه  
ق. لكنه مؤم اح��

� ذلك 
بمبلغ ١٥٠٠٠ دينار. يع��

أنه سيعو
ض خسارته ويربح.

ة فقط ٨٠٠٠  � يا ماما، قيمة المشغل قبل الحريق مبا��

، � أك�� و� أقل. � كة التأم¡� دينار، وهذا ما ستدفعه ��
� ليس وسيلة للربح بل  التأم¡�

لتعويض الخسارة فقط.
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ن  مبادئ التأم�ي

مبدأ الُحلول

ن  ط أن تقوم بتعويض المؤمَّ ي الحصول عل قيمة الخسارة من المتسبب بها، ب�ش
ن له �ن ن محل المؤمَّ كة التأم�ي يُقصد بمبدأ الحلول أن تَِحل �ش

له عن هذه الخسارة.

ي هذه الحالة فإنه من حق 
ن له. �ن ي لحقت بالمؤمَّ

ي الخسارة ال�ت
ن يكون متسبباً �ن ي وثيقة التأم�ي

يش�ي مبدأ الحلول إىل وجود طرف ثالث غ�ي محدد �ن
ي تسبب بها، ويكون التعويض من حق 

ن له أن تطالب ذلك الطرف )الثالث( بالتعويض عن الخسارة ال�ت ي ستقوم بتعويض المؤمَّ
ن ال�ت كة التأم�ي �ش

ي قيمته ما خ�ه بسبب الطرف الثالث.
ن أو عىل تعويض يفوق �ن ن له أن يحصل عىل تعويض مرت�ي كة لأنه ل يجوز للمؤمَّ ال�ش

ن له عىل تعويض  ويتحقق وفق هذا المبدأ أمران أساسيان: تحميل هذا المتسبب المسؤولية المالية عما تسبب به من خسائر وعدم حصول المؤمَّ
ن عن غايته.    يتجاوز مقدار خسارته مما يُخرج التأم�ي

قيمة  يفوق  ما  بالخسارة( عىل  المتسبب  لديها  ن  المؤمَّ ن  التأم�ي كة  )أو من �ش بالخسارة  المتسبب  من  تحصل  أن  ن  التأم�ي كة  ل�ش يجوز  ل  كذلك 
ن مبدأ الحلول ومبدأ التعويض.  ن له، مما يش�ي إىل الصلة الوثيقة ب�ي التعويض الذي دفعته للمؤمَّ

ن المسؤولية والممتلكات.  ن الحياة والحوادث الشخصية بل يختص فقط بوثائق تأم�ي ن المنفعي كتأم�ي ول ينطبق مبدأ الحلول عىل وثائق التأم�ي

نة تأميناً شامالً- طرفاً ثالثاً  ي لحقت بالمركبة -المؤمَّ
ي حال كان المتسبب بالخسارة الكلية ال�ت

بالعودة للمثال الذي أوردناه ضمن “مبدأ التعويض”، �ن
ي 

كة الحق �ن ن مركبته لديها يعطي هذه ال�ش ي أمَّ
كة ال�ت فإن صاحب هذه المركبة بعد أن يحصل عىل التعويض البالغة قيمته 19000 دينار من ال�ش

ن لديها المتسبُب بالخسارة.  ن المؤمِّ كة التأم�ي الحصول عىل نفس هذا المبلغ من المتسبب بالخسارة أو من �ش

 


الرشكة األهلية للتأم�
تفضل شيك التعويض عن سيارتك المشطوبة.

شكراً. ا �ن سأذهب للشخص المتسبب 

بالحادث وأطالبه هو أيضاً بالتعويض.

برأيك هل ِمن حقه 
أن يحصل ع� 
؟ � التعويض مرت��

� يمكن فيها مطالبة 
� الحا ت ال��

طبعاً  . ��

المتسبب بالتعويض فإن ذلك يصبح من حق 

ر. ط أن تعوض المت¢� � ب¦¥ كة التأم�� ¥̈

قة
وثي

مل
شا

 � � �
أم

ت
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ن  مبادئ التأم�ي

مبدأ المشاركة

ط اشتمال هذه الوثائق عىل نفس سبب الخسارة. ينتج عن  ، ب�ش ن ن أو أ��ش لنفس موضوع التأم�ي ي تأم�ي
ى مبدأ المشاركة عند وجود وثيق�ت يتبدَّ

ن عليه(.  ن )الُمؤمَّ ي لحقت بموضوع التأم�ي
ن له عن الخسارة ال�ت ي المسؤولية عن تعويض المؤمَّ

تعدد الوثائق التشارُك �ن

ن له إىل نفس الوضع الماىلي الذي كان عليه قبل وقوع  عادة المؤمَّ ن من وسيلة لإ ي التعويض هي الحيلولة دون تحويل التأم�ي
والغاية من التشارك �ن

ي أصدرت الوثائق عىل نفس 
ن ال�ت كات التأم�ي الخسارة دون زيادة أو نقصان إىل وسيلة للربح إضافة إىل توزيع مسؤولية التعويض عىل كافة �ش

ن عىل ذلك الموضوع.  كات عىل أقساط تأم�ي ، تماماً مثلما حصلت كافة هذه ال�ش ن موضوع التأم�ي

. ن ي تغطي موضوع التأم�ي
ي كافة الوثائق ال�ت

ن الواردة �ن ن مع نصيبها من مجموع مبالغ التأم�ي كة تأم�ي ي تدفعها كل �ش
وتتناسب الحصة ال�ت

ن ضد خطر الحريق بمبلغ 5000 دينار وبوثيقة  ن بوثيقة تأم�ي كة تأم�ي ن عىل منجرته لدى �ش ومن الأمثلة عىل مبدأ المشاركة أن يقوم شخص بالتأم�ي
ي عىل ما قيمته 3000 

ن أخرى بمبلغ 10000 دينار، ثم تتعرض منجرته لحريق يأ�ت كة تأم�ي ن أخرى ضد جميع الأخطار )شاملة للحريق( لدى �ش تأم�ي
كة الأوىل و3000  ن عن قيمة ما خ�ه، أي 3000 دينار من ال�ش ن له أن يحصل عىل التعويض مرت�ي ي هذه الحالة ل يجوز للمؤمَّ

دينار من محتوياتها. �ن
كة الأوىل  ي دفع قيمة الخسارة مرة واحدة فقط، أي 3000 دينار منهما معاً. وبما أن حصة ال�ش

كتان �ن كة الثانية. بل تتشارك ال�ش دينار أخرى من ال�ش
ن )أي 5000 دينار مما مجموعه 15000 دينار( فإنها ستعوض عن ثلث قيمة الخسارة )أي 1000 دينار مما مجموعه  تساوي ثلث مجموع َمبلغي التأم�ي
ن )أي  ن تساوي الثلث�ي ن الآخرين من التعويض )أي 2000 دينار( ِلكون حصتها من مجموع َمبلغي التأم�ي كة الثانية الثلث�ي ن تدفع ال�ش ي ح�ي

3000 دينار(، �ن
10000 دينار مما مجموعه 15000 دينار(.

     
ن الحياة والحوادث الشخصية بل يختص فقط بوثائق تأمينات المسؤولية والممتلكات. ن المنفعي كتأم�ي ل ينطبق مبدأ المشاركة عىل وثائق التأم�ي

 �
��ك � لدى ��

�
 الشامل ع� سيار� �أنوي التأم	

كة بمبلغ ٢٠٠٠٠ دينار. ، لدى كل �� 
 �تأم	

إذا كنت تظن أنك ستحصل ع� تعويض كامل من كل 

� غ�� مكانه.

ر، ظنك � 
كة، أي ضعف قيمة ال� ��

كة  ك§م صحيح. سيحصل ع� التعويض مرة واحدة، وكل ��

. 
 �تدفع مبلغاً يتناسب مع حصتها من مجموع َمبلغي التأم	
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ن المركبات تأم�ي

لزامي( للَمركبات ن ضد الغ�ي )الإ التأم�ي
 

صابات أو  ي تتسبب بها مركبته لالآخرين سواء كانت جسدية كالوفاة أو الإ
ار ال�ت ن له عن الأرصن ” لأنه يختص بمسؤولية المؤمَّ ويُعرف بـ “ضد الغ�ي

لزامي للمركبات(.  ن الإ ي المملكة فهو يعرف بالتأم�ي
ن �ن اراً بالممتلكات )عىل اختالف أنواعها؛ وبسبب إلزامية هذا النوع من التأم�ي أرصن

( عما لحق  ر تعويَض الآخرين )الغ�ي لزامي للمركبة المتسببة بالرصن ن الإ ي أصدرت وثيقة التأم�ي
ن ال�ت كة التأم�ي ار تتوىل �ش عند حدوث أي من هذه الأرصن

ي المملكة بنهاية شهر أيلول من عام 2014 تكون الحدود القصوى 
ار. ووفقاً لالأنظمة والتعليمات السارية �ن بهم من إصابات أو بممتلكاتهم من أرصن

: ي رقم 8 أدناه( عىل النحو التاىلي
لزامي للمركبات للشخص الواحد )وللحادث الواحد �ن ن الإ ي التأم�ي

لمبالغ التعويض �ن
. ن عي�ي عن الوفاة: 17000 دينار تدفع للورثة ال�ش  -1

عن العجز الكىلي الدائم: 17000 دينار.  -2
ي البند 1 أو 2 أعاله(. 

ار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكىلي الدائم: 3000 دينار عن أي منهما )إضافة للمبلغ الوارد �ن عن الأرصن  -3
ي الدائم: حسب نسبة العجز وبحد أقىص 17000 دينار.

عن العجز الجز�أ  -4
ي البند 4 أعاله(. 

ي الدائم: ما يتناسب مع نسبة العجز ول يتجاوز 3000 دينار )إضافة للمبلغ الوارد �ن
ار المعنوية الناجمة عن العجز الجز�أ عن الأرصن  -5

عن العجز المؤقت: 100 دينار أسبوعياً ولغاية 39 أسبوعاً كحد أقىص.   -6
: 7500 دينار كحد أقىص.   ي عن نفقات العالج الط�ب  -7

)وتشمل أيضاً المنفعة ونقصان القيمة(: 75000 دينار كحد أقىص للحادث الواحد وذلك  ي تلحق بممتلكات الغ�ي
ار المادية ال�ت عن الخسائر والأرصن  -8

ر  ر أو بإصالح ما ترصن رة وقت وقوع الحادث. وقد يتم التعويض بالدفع النقدي للطرف المترصن حسب القيمة الحقيقية للممتلكات المترصن
بفعل الحادث أو استبداله. 

ن إلزامي فإن سائقها ومالكها يتحمالن  ي حالة استخدام المركبة دون ترخيص وتأم�ي
خيص. و�ن طاً لل�ت ن ضد الغ�ي فقد ُجعل �ش ولتأكيد إلزامية التأم�ي

ار قد تتسبب بها المركبة لالآخرين. يعات ذات الصلة وأية أرصن المسؤولية عن مخالفة الت�ش
16



ار للغ�ي دفَع تعويضات عن تلك  ين ممن تتسبب مركباتهم بأرصن ي أنه لن يكون بمقدور الكث�ي
ن ضد الغ�ي للمركبات فتتمثل �ن أما دواعي إلزامية التأم�ي

ر الذي لحق  ي استعادة القيمة المفقودة بفعل الرصن
ر �ن لزام بالتعويض و/أو القدرة عليه لن يكون هناك ما يكفل حق المترصن ار. وبغياب الإ الأرصن

ن ضد الغ�ي  ار بالغ�ي شيوعاً كان ل بد من جعل التأم�ي به مما سينشأ عنه نزاعات ل حرص لها. وبما أن حوادث المركبات تعد من أك�ش طرق الإرصن
ن عىل تحويل المسؤولية تجاه الغ�ي إىل  ي معظم الدول من مختلف قارات العالم. ويعمل هذا التأم�ي

ي الأردن فقط بل �ن
إلزامياً. وهو كذلك ليس �ن

، وذلك مقابل المبلغ  ن كة التأم�ي ار، والجهة هي طبعاً �ش ( عن هذه الأرصن ي قد يسببها المسؤول )الأصىلي
ار ال�ت جهة قادرة عىل التعويض عن الأرصن

 . ن ن له ِقسطاً للتأم�ي الماىلي المحدد الذي كان قد دفعه المؤمَّ

ي يوفرها 
ن بالتغطيات ال�ت لزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 أصبح مالك وسائق المركبة المتسببة بالحادث مشمول�ي ن الإ * وفق أحكام نظام التأم�ي

ي النظام.
لزامي للمركبات وذلك عند عدم وجود حالة من حالت الرجوع أو استثناء من الستثناءات المنصوص عليها �ن ن الإ التأم�ي

� صدمها 

 عوضت مالك السيارة ال�� كة التأم	� ��

� سيارته.

ار � 
والدِك، لكنها لم تعوضه عن ا���

لزامي)،  طبعاً، والدي تأمينه ضد الغ�� (ا��
 �

ار ال�� 
أي أن تأمينه مسؤول فقط عن ا���
تسببها سيارته ل¦¥خرين وممتلكاتهم.

لزامي  
 ا�� منذ عام ٢٠١٠ أصبحت تعويضات التأم	�
� ا��ردن تشمل مالك وسائق المركبة 


للمركبات �
المتسببة بالحادث ولكن ليس المركبة نفسها.
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ن المركبات تأم�ي

ن الشامل للَمركبات  التأم�ي

ار  ن الشامل يغطي الأ�ن ي تسببها المركبة المؤمنة لالآخرين وممتلكاتهم فإن التأم�ي
ار ال�ت ه عادًة لتغطية الأرصن ن ضد الغ�ي للمركبات موجَّ فيما التأم�ي

 . ن ضد الغ�ي ي وثيقة التأم�ي
نة وسائقها، وذلك إضافة إىل التغطيات الواردة �ن ي تلحق بالمركبة المؤمَّ

ال�ت

ي 
نة نتيجة حادث تصادم أو انقالب أو حريق أو انفجار داخىلي أو اشتعال ذا�ت ي تلحق بالمركبة المؤمَّ

ار ال�ت ن الشامل عادة الأرصن تغطي وثيقة التأم�ي
ن  ن المؤمَّ أو بسبب صاعقة أو �قة أو محاولة �قة أو فعل الغ�ي أو سقوط أجسام خارجية عليها أو تطايرها أو أثناء َقطرها. ويتم التفاق ب�ي
الوثيقة، وذلك  ي 

�ن الواردة  التغطيات  تبديل بعض  أو  تعديل  التفاق عىل  الطرفان  يستطيع  ها حيث  المنافع وغ�ي ن عىل هذه  التأم�ي كة  له و�ش
، فال يوجد سعر  ن ن الطرف�ي ن الشامل فهو يتم بالتوافق ب�ي لزامي حيث التغطيات ثابتة. كذلك الأمر بالنسبة لِقسط التأم�ي ن الإ خالفاً لوثيقة التأم�ي
ن )أو لمالك المركبة(، بل يعتمد القسط عىل قيمة المركبة ونوعها وسنة صنعها وطبيعة استخدامها وسجل المخالفات  كة التأم�ي محدد ملزم ل�ش

والحوادث المرورية للمركبة ومالكها. 

ن الشامل وأن يكون الراغب بالحصول عىل هذه الوثيقة واعياً بها: هناك عدة أركان يجب أن تشتمل عليها وثيقة التأم�ي

ن  ن التعويض عنه بعد وقوع الحادث. ويعتمد هذا الحد عىل المبلغ الذي تم تأم�ي كة التأم�ي حدود التغطية: أي الحد الأقىص الذي يمكن ل�ش  -١
كة بالقيمة  ن شامل إبالغ ال�ش المركبة به أو عىل قيمتها السوقية وقت وقوع الحادث )أيهما أقل(. ومن واجب الراغب بالحصول عىل وثيقة تأم�ي

. ن ي وثيقة التأم�ي
كة عدم الإجحاف بهذه القيمة �ن ن متناسباً مع هذه القيمة، كما من واجب ال�ش الحقيقية لمركبته كي يكون مبلغ التأم�ي

ي الوثيقة يُحَسم من قيمة التعويض المستحق الذي ستدفعه 
ن وتثبته �ن كات التأم�ي عفاء(: وهو مبلغ محدد قد تفرضه �ش ٢- مبلغ التحمل )أو الإ

ن والعكس بالعكس.  ن له ويعرف بـ “بدل فتح ملف الحادث” أو “بدل فتح كروكة”. وعادة كلما زاد مبلغ التحمل قلَّ ِقسط التأم�ي كة للمؤمَّ ال�ش
ي حال كانت قيمتها ل تزيد عن مبلغ التحمل. ومن 

ن له التقدم بمطالبة للتعويض عن خسائره �ن تب عىل وجود مبلغ تحمل أنه ل يمكن للمؤمَّ وي�ت
ي حالة الخسارة الكلية تنص التعليمات 

. و�ن ن ن الشامل عىل مبلغ التحمل ويوافق عليه قبل إصدار وثيقة التأم�ي المهم أن يطلع الراغب بالتأم�ي
عىل أن ل تتجاوز نسبة التحمل 10٪ من مبلغ التعويض.
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ي حال تم تركيب قطع غيار جديدة للمركبة بدل 
ن له �ن كة للمؤمَّ ٣- نسبة الستهالك: وهي نسبة تستقطع من قيمة التعويض الذي تدفعه ال�ش

أسلفنا  كما  ي هي 
وال�ت التعويض  لمبدأ  الأساسية  بالغاية  الستهالك  نسبة  تعادل  التعويض  مبلغ  نسبة من  استقطاع  ويرتبط  رة.  المترصن تلك 

ن له إىل نفس الوضع الماىلي الذي كان عليه قبل وقوع الخسارة دون زيادة أو نقصان” وبالتاىلي التعويض عن القيمة الحالية للقطع  “إعادة المؤمَّ
ي المركبة وقت وقوع الحادث.

رة �ن المترصن
ي حال عدم 

ي العام التعاقدي التاىلي �ن
ن لهم �ن ن للمؤمَّ كات التأم�ي ن تمنحه بعض �ش خصم عدم التقدم بمطالبة: وهو خصم من قسط التأم�ي  -٤

ن  المتقدم�ي التاىلي عىل  العام  ي 
القسط �ن بزيادة  كات  الحوادث. وبالمقابل تقوم بعض ال�ش للتعويض وخلو سجلهم من  تقدمهم بمطالبات 

ي الحوادث. بمطالبات ومرتك�ب

ي قد تلحق 
ار ال�ت ن مسؤولة فيها عن التعويض عن الأرصن كة التأم�ي ي ل تكون �ش

وري أن يكون مالك المركبة عىل علم بالحالت ال�ت كذلك من الرصن
ن تحت عنوان “الستثناءات” أو “استثناءات من حدود التغطية” أو “استثناءات عامة”.  ي وثيقة التأم�ي

ي ترد �ن
بمركبته وال�ت

� السيارة   هذه السنة والدِك يريد تأم��
تأميناً شام�ً. إذن مهما يحدث للسيارة 

� ستعوض عنه. كة التأم�� فإن ��
وري أن يقرأ الوثيقة بدقة،  من ال��

��ن فيها استثناءات وَحد أع� 
ها. للتغطية ونسبة استه�ك وغ¡�

يقرأ ح̈© يعرف حقوقه 
 � اماته. كل وثائق التأم�� وال̈¡�

وط واستثناءات معينة  فيها ��
من الواجب معرفتها.
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ي ن الط�ب التأم�ي

ن له بفعل وضع صحي غ�ي طبيعي نتيجة للمرض أو  تب عىل المؤمَّ ي ت�ت
ن ضد المخاطر الناجمة عن النفقات الطبية ال�ت ي هو تأم�ي ن الط�ب التأم�ي

رة لهذه المنفعة لمنسوبيها. صابة وذلك مقابل دفعات شهرية أو سنوية يقوم بدفعها شخصياً أو تدفعها المؤسسات الموفِّ الإ

ي المستشفى والعمليات الجراحية والتحاليل الطبية وصور الأشعة 
ي عادة تكاليف الأدوية وزيارات الطبيب والمبيت �ن ن الط�ب ويغطي التأم�ي

 ، ن ي وثيقة التأم�ي
. كما قد يشمل التكاليف الطبية للحمل والولدة وعالج الأسنان والعدسات الطبية. وتختلف التغطيات التأمينية الواردة �ن والتنظ�ي

ن  كة التأم�ي ن تناسباً طردياً، فكلما زاد القسط زاد الحد الأقىص الذي تدفعه �ش حيث من المألوف أن تتناسب حدود التغطية ونطاقها مع قسط التأم�ي
ي الوثيقة. 

ة �يان الوثيقة وزادت المنافع المشمولة �ن كتعويضات خالل ف�ت

العقلية والمعالجة من  الحمل والمعالجة  التجميلية وموانع  المعالجة  التغطية مثل  استثناءات من  ي عىل  الط�ب ن  التأم�ي وتحتوي معظم وثائق 
صابات الناتجة عن إيذاء الذات وممارسة الرياضات الخطرة وتكاليف مستلزمات الأطفال الرضع.  دمان والأمراض الخلقية وصعوبات التعلم والإ الإ
ن مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري. وقد تنص عىل  ي بعض الوثائق الأمراَض المزمنة الناشئة قبل إصدار وثيقة التأم�ي

كذلك تستث�ن
وري أن يطلع الشخص الراغب بالحصول عىل  ة النتظار قبل البدء بتغطية تكاليف المعالجة من هذه الأمراض. ومن الرصن وجود ما يعرف بف�ت
ات النتظار لالأمراض المختلفة إضافة -بطبيعة  ي جماعي لموظفيها عىل الستثناءات وف�ت ن ط�ب ي أو المؤسسات الراغبة بتوف�ي وثيقة تأم�ي ن ط�ب تأم�ي
ن للتعويض  كة التأم�ي ي تدفعها �ش

ن من زيارات الطبيب والحدود القصوى للمبالغ ال�ت ي تحديد عدد مع�ي
ي قد تتمثل �ن

الحال- لحدود التغطية وال�ت
ي المستشفى خالل مدة التعاقد أو عن الحالة المرضية الواحدة. 

عن تكاليف المعالجة �ن

اء الأدوية ودفع تكاليف الفحوصات وربما  ن له يدفعها عند �ش تب عىل المؤمَّ ي وجود “نسبة تحمل” ت�ت ن الط�ب ي وثائق التأم�ي
من المألوف أيضاً �ن

ها. ي المستشفى وغ�ي
المبيت �ن

ات النتظار ومبالغ التحمل فإنه ينبغي لهذا  ي إىل الستثناءات وحدود التغطية وف�ت ن الط�ب كة لفت انتباه الراغب بالتأم�ي ن يتوجب عىل ال�ش ي ح�ي
و�ن

الشخص أن يفصح عن كافة الأمور المتعلقة بحالته الصحية قبل إصدار الوثيقة. 




� عليك نسبة تحمل  حسب بطاقة التأم��
. � ذلك ٣ دنان��

١٠٪ من سعر الدواء، يع��

نسبة تحمل!!!

 � � يوجد وثيقة تأم��
مفتوحة، دائماً يوجد 

استثناءات ومبلغ تحمل 
ة انتظار وحد أق�  وف��

للتغطية.

وكل هذه ا�¢مور مكتوبة 
. � ضمن وثيقة التأم��
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ن الحياة تأم�ي

ي مرحلة مستقبلية من حياته. 
ي حالة وفاته أو توف�ي دخل لهذا الشخص �ن

ن عل حياته �ن لتأمينات الحياة غايتان توف�ي مورد مالي لعائلة المؤمَّ
ن للمنتفع من الوثيقة مقابل قسط محدد. وقد يكون هذا  ن بدفع مبلغ مع�ي كة التأم�ي ام من �ش ن ن الحياة هي بمثابة ال�ت وبالتاىلي فإن وثيقة تأم�ي
ي حال كان الدفع بعد وفاته. كما قد يكون طرفاً آخر تربطه بحياة هذا الشخص مصلحة 

ن عىل حياته أو عائلته �ن المنتفع نفس الشخص المؤمَّ
ض. ولأن هناك مصلحة تأمينية لأي  ي حال وفاة المق�ت

داد قيمة القرض �ن ن إىل ضمان اس�ت تأمينية كالبنك الذي منحه قرضاً ويهدف من هذا التأم�ي
ن عىل حياة بعضهما. ي حياة الآخر فإنهما يستطيعان التأم�ي

ن �ن من الزوج�ي

هناك عدة أنواع من تأمينات الحياة، منها:

ن من  ن بدفع التعويض للمنتفع�ي كة التأم�ي ن الحياة المؤقت: وهو -كما يتضح من اسمه- مرتبط بأجل محدود ومؤقت بحيث تقوم �ش تأم�ي  -١
كة لن تدفع أي  ن عىل حياته خالل هذا الأجل. فإن انقىصن هذا الأجل دون وقوع الوفاة فإن ال�ش ي حالة وفاة الشخص المؤمَّ

الوثيقة فقط �ن
ة، كما لن ترد الأقساط المدفوعة.  تعويض ح�ت لو حدثت الوفاة بعده مبا�ش

كة بدفع  نم ال�ش ن طيلة حياته فيما تل�ت كة التأم�ي ن عىل حياته بدفع أقساط ل�ش ن طويل الأجل حيث يقوم المؤمَّ ن مدى الحياة: وهو تأم�ي تأم�ي  -٢
ن عادة أعىل  ي أي وقت بعد �يان الوثيقة. وتكون أقساط هذا النوع من التأم�ي

ي حالة وفاة هذا الشخص �ن
ن من الوثيقة �ن ن للمنتفع�ي مبلغ التأم�ي

ي 
ن مدى الحياة تحافظ عىل الثبات �ن ن المؤقت بتقدم العمر فإن أقساط تأم�ي ن ترتفع أقساط التأم�ي ي ح�ي

ن المؤقت؛ إل أنه �ن من أقساط التأم�ي
ن مؤكد.  ي هذا النوع من التأم�ي

اكمية إضافة إىل أن التعويض �ن قيمتها ال�ت
ي الوثيقة إذا كان المؤمن عليه حياً 

ن بعد انقضاء الأجل المحدد �ن ن مبلغ التأم�ي كة التأم�ي ن تدفع �ش ن الحياة المختلط: بموجب هذا التأم�ي تأم�ي  -٣
ة �يانها.  ة �يان الوثيقة. ويدفع حامل الوثيقة الأقساط بشكل دوري طيلة ف�ت أو فور وفاته خالل ف�ت

ن له أثناء حياته )عادة بعد تقاعده( نظ�ي قسط/  ن بدفع سلسلة من الدفعات للمؤمَّ كة التأم�ي ن تتعهد بموجبه �ش ن دفعات الحياة: هو تأم�ي تأم�ي  -٤
ن دفعًة  كة التأم�ي ن له مبلغاً ل�ش اكم. ومن أهم أنواع دفعات الحياة «دفعة الحياة الفورية» وفيها يدفع المؤمَّ ة ال�ت كة خالل ف�ت أقساط يدفعها لل�ش
واحدة ثم يحصل منها فوراً أو بحد أقىص خالل عام واحد عىل دفعات منتظمة طيلة حياته أو لمدة زمنية متفق عليها. وهي بذلك توفر دخالً منتظماً 
. ن ي وثيقة التأم�ي

اكم( منصوص عليها �ن ة ال�ت ي «دفعات الحياة المؤجلة» فال يبدأ استحقاق الدفعات إل بعد انقضاء مدة معينة )ف�ت
ن له. أما �ن للمؤمَّ

ن ع� أم�
حياتك

��� ����������

ن ع� أم�
حياتك

� ع�  ما فائدة تعويض التأم��
الحياة بعد الموت؟

 � � ع� حياتك هو تأم�� التأم��
لمستقبل عائلتك وفيه محافظة ع� 

مستوى معيشتهم.

� قد  نَِسَيْت أن تقول له إن بعض أنواع التأم��
 � � حياته مثل التأم��

يستفيد منها الشخص ��
� دفعات الحياة. المختلط وتأم��

ن ع� أم�

حياتك

�
 ع

ن
أم�

ك
يات

�ح
ن ع

أم�
ك

يات
ح

22



ن ع� أم�
حياتك

��� ����������

ن ع� أم�
حياتك

� ع�  ما فائدة تعويض التأم��
الحياة بعد الموت؟

 � � ع� حياتك هو تأم�� التأم��
لمستقبل عائلتك وفيه محافظة ع� 

مستوى معيشتهم.

� قد  نَِسَيْت أن تقول له إن بعض أنواع التأم��
 � � حياته مثل التأم��

يستفيد منها الشخص ��
� دفعات الحياة. المختلط وتأم��

ن ع� أم�

حياتك

�
 ع

ن
أم�

ك
يات

�ح
ن ع

أم�
ك

يات
ح



ن الحريق تأم�ي

ن عليها أو تعرضها لنفجار أو صاعقة. وتتنوع التغطيات  ي الممتلكات المؤمَّ
ن عن الخسائر الناجمة عن نشوب حريق �ن يعوض هذا النوع من التأم�ي

ن عليها بما يشمل محتوياتها. إل أن بعض الوثائق  ي المؤمَّ
ي تلحق بالمبا�ن

ار ال�ت ي جوهرها تغطي الأ�ن
ن الحريق، غ�ي أنها �ن ي توفرها وثائق تأم�ي

ال�ت
تعوض أيضاً عن الخسائر الممتدة إىل ممتلكات مجاورة وعن التعطل من النتفاع بالممتلكات.

ن عليها ضد الحريق لتقييم الخطر ومعاينة عوامل السالمة والأمان  ن بالكشف عن الممتلكات المطلوب التأم�ي كة التأم�ي قبل إصدار الوثيقة تقوم �ش
ن بما يتناسب مع قيمة الممتلكات ودرجة الخطر.  ن وقسط التأم�ي ومن ثم تحديد مبلغ التأم�ي

رة  ن بالكشف عىل الممتلكات المترصن كة بعد التبليغ عن الخسارة من قبل حامل وثيقة التأم�ي ي حالة تحقق الخطر ونشوب الحريق تقوم ال�ش
�ن

وتحديد سبب الحريق وتقديم التعويض المناسب. 

ن الحريق أخطاراً أخرى مثل العواصف الثلجية والفيضانات والزوابع وسقوط أجزاء من الطائرات وال�قة باستخدام الك�  وقد تشمل وثيقة تأم�ي
ها. ىلي وانفجارات أنابيب المياه وغ�ي

ن والخلع والنفجارات الموضعية كتلك المتصلة بالغاز الم�ن

أو  القيمة دون زيادة  لتلك  المساوي  المبلغ  الحادث بحيث يدفع  رة وقت وقوع  المترصن للممتلكات  الفعلية  القيمة  باحتساب  التعويض  ويتم 
ي 

. فالهدف -كما �ن ن اء تلك الممتلكات أو إنشائها، وبما ل يتجاوز الحد الأقىص لمبلغ التأم�ي نقصان وبغض النظر عما كانت عليه تلك القيمة عند �ش
رة بالحريق أو الأخطار قد تكون اسُتهِلكت جزئياً وقت  ن له. وحيث أن الممتلكات المترصن داد تلك القيمة لصالح المؤمَّ - هو اس�ت ن كافة أنواع التأم�ي

الحادث فمن الطبيعي أن تخصم قيمة هذا الستهالك من مبلغ التعويض. 

مصنع النسيج العالمي

ـكلفة المصنع بما فيه من آ�ت  سمعت أن ت
� وأن  ات الم�ي�� حديثة ودقيقة تبلغ ع 

أصحابه أمنوا عليه ضد الحريق.

� ضد الحريق  اً، التأم�� ح�� لو كان مح�ً صغ��
وري وقسطه قليل ويتناسب مع حجم المصلحة. �¥
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ن المسؤولية  تأم�ي

راً بممتلكاتهم. وقد يكون الخطأ  ن له يُلِحق إصابة بالآخرين أو رصن ي تنشأ نتيجة لخطأ يرتكبه المؤمَّ
ن عىل المسؤولية ال�ت ن المسؤولية بالتأم�ي يختص تأم�ي

ن له من المخاطر الناشئة عن مطالبة يتقدم بها طرف ثالث  ن الحماية للمؤمَّ . بالتاىلي يوفر هذا التأم�ي همال أو التقص�ي أو غ�ي متعمد سببه الإ متعمداً 
ن الراغب بالحصول عىل هذا  ر الذي تعرضت له ممتلكاته، وذلك مقابل قسط يتم التفاق عليه ب�ي ي لحقت به أو الرصن

صابة ال�ت للحصول عىل تعويض عن الإ
ر قضية وأقرت المحكمة  ي حال رفع المترصن

ر سواء وفق ما تقرره المحكمة �ن ي ستتكفل بدفع التعويض للطرف )الثالث( المترصن
ن ال�ت كة التأم�ي ن و�ش التأم�ي

  . ن ي وثيقة التأم�ي
ن المثبت �ن ر أو بالتفاق خارج إطار المحكمة، وبما ل يتجاوز الحد الأقىص لمبلغ التأم�ي صابة أو الرصن ن له عن إحداث الإ بمسؤولية المؤمَّ

هناك عدة أنواع من تأمينات المسؤولية، ومن أك�ش هذه الأنواع شيوعاً:

ي 
ه �ن ن لديه نتيجة إهماله أو تقص�ي ي تلحق بالعامل�ي

ي يتحملها رب العمل عن إصابات العمل ال�ت
ن المسؤولية ال�ت ن مسؤولية رب العمل: وهو تأم�ي تأم�ي  •

ي 
تب عىل رب العمل �ن ي ت�ت

ن بدفع كافة التكاليف ال�ت كة التأم�ي صابات. وتتكفل �ش ي من شأنها أن تحول دون وقوع هذه الإ
توف�ي الظروف أو المعدات ال�ت

ي إذا كانت هذه المسؤولية قد تم إثباتها من خالل المحكمة. 
حال ثبوت مسؤوليته عن إصابة أو مرض أو وفاة أحد موظفيه إضافة إىل تكاليف التقا�ن

ي بيئة العمل.
ن وطبيعة الخطر الذي يتعرضون له �ن ويتناسب القسط عادة مع متوسط أجور العامل�ي

ي تنشأ عن إصابة جسدية أو وفاة تلحق بأفراد من عامة الناس و/أو 
ن بالمسؤولية القانونية ال�ت ن المسؤولية المدنية: يختص هذا النوع من التأم�ي تأم�ي  •

تب عليها مسؤولية مدنية شاغلو  ي قد ت�ت
ن له أو أحد مستخَدميه. ومن أبرز الجهات ال�ت ر تتعرض له ممتلكاتهم نتيجة إهمال أو خطأ يتسبب به المؤمَّ رصن

ة من الناس كالمجمعات التجارية والمطاعم والفنادق والنوادي والأسواق ومقدمو خدمات معينة كخدمات التنظيف  ي ترتادها أعداد كب�ي
ي ال�ت

المبا�ن
ي 

ضافة إىل التعويضات ال�ت ي الوثيقة. وبالإ
ي سيتم شمولها �ن

ن أهمها درجة الخطر وطبيعة التغطيات ال�ت والحماية. وتحدد عدة عوامل قسط هذا التأم�ي
. ي

ر فإنها تتحمل كذلك تكاليف التقا�ن ن بدفعها للمترصن كة التأم�ي تتكفل �ش
ن بمسؤولية مزاوىلي مهن معينة عن أخطاء مهنية يرتكبونها تسبب إصابات جسدية أو خسارة  ن المسؤولية المهنية: يختص هذا النوع من التأم�ي تأم�ي  •
تب عىل مزاوليها مسؤولية مهنية الطبُّ والمحاماة والهندسة والمحاسبة والخدمات  ي قد ت�ت

مادية لالآخرين وتنشأ عنها مطالبات مالية. ومن أبرز المهن ال�ت
ر من أخطاء  ضافة إىل تعويض المترصن نشاءات وعامة المهن المتعلقة بتقديم استشارات أو خدمات متخصصة أو منتجات معينة. وبالإ المالية والإ

. ي
ن ليشمل تكاليف التقا�ن ن لهم من مزاوىلي تلك المهن قد يمتد هذا التأم�ي المؤمَّ

� هي من  كة التأم�� � ذلك أن ��
يع��

� حالة 
�� � سيدفع التعويض للمستخَدم��

إصابة العمل.

أيضاً وفر الحماية ��عماله من خ�ل 
� مسؤولية رب العمل. تأم��

ن ع� مصنعه ضد الحريق ووفر أيضاً تأميناً طبياً  رجل أعمال ناجح.. أم¡
� العمل لديه.

� والعمال ح�¦ يضمن استمرارهم �� للموظف��
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ن التكافلي  التأم�ي

ن التكافىلي بأنه تنظيم تعاقدي  سالمية. يمكن تعريف التأم�ي يعة الإ ام بأحكام ومبادئ ال�ش ن سالمي لما ينطوي عليه من ال�ت ن الإ ويعرف أيضاً بالتأم�ي
ي تجنيب أي 

” )حملة الوثائق( الذين يتعرضون لخطر أو أخطار معينة بحيث يتشارك الجميع �ن ن ك�ي ن مجموعة من “المش�ت يقوم عل التعاون ب�ي
ام كل منهم بدفع  ن ن ضدها من خالل تعويضه عن الخسارة الناتجة عن تحقق هذه الأخطار وذلك بال�ت منهم عواقب ما يلحق به من أخطار مؤمَّ
ن واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق مقابل  ن التكافىلي إدارة عمليات التأم�ي كة التأم�ي اك”. وتتوىل �ش ع يسمى “الش�ت ن عىل سبيل الت�ب مبلغ مع�ي
ي 

عية �ن أجر معلوم باعتبارها وكيالً أو مقابل حصة معلومة باعتبارها مضارباً أو باعتبارها وكيالً ومضارباً بذات الوقت. وتقوم هيئة الرقابة ال�ش
يعة.  كة للتحقق من مدى اتفاقها مع أحكام ال�ش اف عىل معامالت هذه ال�ش �ش ن التكافىلي بالإ كة التأم�ي �ش

فيها  تودع  ي 
ال�ت الوثائق  حملة  صناديق  ع�ب  ن  ك�ي للمش�ت الحماية  توفر  سالمية  الإ يعة  ال�ش مع  متفقة  تأمينية  خيارات  التكافىلي  ن  التأم�ي يقدم 

ن وذلك بما يتناسب  ك�ي ي تقديم تعويضات لمن يتكبد خسارة من هؤلء المش�ت
اكاتهم( وتستخدم �ن ن )أي اش�ت ك�ي المساهمات المالية للمش�ت

ي الحصول عىل عوائد 
ن فإنهم يتشاركون �ن ك�ي ي تدفع لأحد المش�ت

ي تحمل التعويضات ال�ت
كون �ن . وكما يساهم المش�ت ن التكافىلي مع وثيقة التأم�ي

ن التكافىلي مختلف أنواع المنتجات التأمينية  اسـتثمار فـوائض الصندوق بعد اقتطاع التكاليف التشغيلية والحتياطيات. وتتوفر من خالل التأم�ي
ن التقليدي. ي يقدمها التأم�ي

ال�ت

ن الذي يحصل  ن )التقليدي( بدور المؤمِّ كة التأم�ي ي النوع الأول تقوم �ش
ن التكافىلي هو أنه �ن ن التقليدي والتأم�ي ن التأم�ي بالتاىلي فإن الفرق الرئي�ي ب�ي

ن  ن معاً، فهم مؤمَّ ن التكافىلي صفت�ي ي التأم�ي
كون �ن ن يحمل المش�ت ي ح�ي

ي حال تعرضهم للخسارة �ن
ن لهم �ن عىل الأقساط ويدفع التعويضات للمؤمَّ

ي الحصول عىل عوائد استثمار فوائض 
اكات وتلقي التعويض عند تحقق الخطر والتشارك �ن ي ذات الوقت من خالل دفعهم لالش�ت

نون �ن لهم ومؤمِّ
( فهي تتوىل إدارة هذه العمليات. ن )التكافىلي كة التأم�ي يعات والأنظمة ذات العالقة. أما �ش صندوق حملة الوثائق وفق الت�ش
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ن إعادة التأم�ي

. وقد أوضحنا ع�ب هذا الدليل  ن كة متخصصة بإعادة التأم�ي ن أخرى أو �ش كة تأم�ي ن من �ش كة التأم�ي ن تحصل عليه �ش ن هو تأم�ي إعادة التأم�ي
ن إىل جهة قادرة عىل التعامل مع عواقب هذا الخطر عند وقوعه، وهذه الجهة هي  ي جوهره هو عملية نقل خطر مستقبىلي مع�ي

ن �ن كيف أن التأم�ي
ن ضده إىل جهة أخرى بحيث تتحمل جزءاً من عواقب هذا الخطر  ن تمثل عملية نقل لجزء من الخطر المؤمَّ . كذلك فإن إعادة التأم�ي ن كة التأم�ي �ش

ي حالة تحققه مستقبالً. 
�ن

ن فحسب بل تزيد احتمالية تعرضها  كة فإنها بذلك ل تحصل عىل حجم أك�ب من أقساط التأم�ي ي تصدرها ال�ش
ن ال�ت فمع زيادة عدد وثائق التأم�ي

كة لخطر خسائر  رين من حملة وثائقها. ولأن ذلك قد يعرِّض ال�ش لعدد أك�ب من المطالبات المالية وبالتاىلي دفعها لمبالغ طائلة كتعويضات للمترصن
 . ن ن أخرى من خالل اتفاقيات إعادة تأم�ي كات تأم�ي ن عادة تلجأ إىل نقل جزء من هذا الخطر إل �ش كات التأم�ي غ�ي متوقعة قد تفوق طاقتها فإن �ش

كة الكتتابية والتعامل مع معيدي  ن كجزء ل يتجزأ من سياسة ال�ش ن لسياسة إعادة تأم�ي كات التأم�ي ورة اعتماد �ش يعات الأردنية عىل رصن وتنص الت�ش
اماتها المستقبلية. ن ن ذوي تصنيف مرتفع، وذلك ح�ت تتمكن من الوفاء بال�ت تأم�ي

: ي ن غ�ي النس�ب ي وإعادة التأم�ي ن النس�ب : إعادة التأم�ي ن يوجد نوعان رئيسيان من اتفاقيات إعادة التأم�ي

كات(  كة )أو �ش ي ستنقلها ل�ش
ي تنوي الحتفاظ بها والنسبة ال�ت

ن نسبة الخطر ال�ت كة التأم�ي : بموجب هذا النوع تحدد �ش ي ن النس�ب إعادة التأم�ي  -١
ن ستحصل عىل تلك النسبة المحددة لها من الأقساط وتدفع  كات( إعادة التأم�ي كة )أو �ش ن و�ش كة التأم�ي . يستتبع ذلك أن كل من �ش ن إعادة التأم�ي

ذات النسبة من التعويضات. 
ن عىل قيام  كات( إعادة التأم�ي كة )أو �ش ن و�ش كة التأم�ي ن �ش ن يتم التفاق ب�ي ي هذا النوع من اتفاقيات إعادة التأم�ي

: �ن ي ن غ�ي النس�ب إعادة التأم�ي  -٢
ن ما دون ذلك. كة التأم�ي ة بالدفع فقط إذا تجاوز مجموع المطالبات مبلغاً معيناً فتساهم بما يزيد عن هذا المبلغ فيما تتحمل �ش هذه الأخ�ي
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ي 
ن الأرد�ن قطاع التأم�ي

ن ومقدمي خدمات تأمينية مساندة. وجميع هذه الجهات مرخصة وخاضعة لرقابة  كات تأم�ي ي بشكل أساسي من �ش
ن الأرد�ن يتألف قطاع التأم�ي

: ي وزارة الصناعة والتجارة والتموين. وهذه الجهات هي كما يىلي
” �ن ن اف “إدارة التأم�ي وإ�ش

الحياة معاً،  ن  العامة وتأم�ي للتأمينات  كة  العامة و15 �ش للتأمينات  كات  الحياة فقط و9 �ش ن  بتأم�ي كة واحدة مختصة  ن منها �ش تأم�ي كة  25 �ش 	•
ن تحت التصفية )أنظر الملحق(، وذلك مع نهاية شهر أيلول من عام 2014. كات تأم�ي ضافة إىل ثالث �ش بالإ

	المملكة،	وذلك	مع	نهاية	شهر	أيلول	من	عام	2014. ي
	�ف ف 	عاملت�ي 	أجنبيتان	غ�ي ف كتا	تأم�ي �ش 	•

ن  ن ومفوض�ي ن واكتواري�ي ي تأم�ي ن واستشار�ي ن ووسطاء إعادة تأم�ي 917 مقدم خدمات تأمينية مساندة من وكالء ووسطاء ومسوي خسائر ومعاين�ي 	•
ن  ن خارج المملكة. ويشكل وكالء التأم�ي ن مقيم�ي ي ووسطاء إعادة تأم�ي

ن المرص�ن ن وبنوك ممارسة لأعمال التأم�ي كات إدارة أعمال التأم�ي بالكتتاب و�ش
ن معاً 79٪ من مجموع مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، وذلك مع نهاية عام 2013.  ووسطاء التأم�ي

كات وتوثيق  ” وهو مؤسسة أهلية من أهدافها رعاية مصالح ال�ش ن كات التأم�ي ي ل�ش
ي الأردن تحت “التحاد الأرد�ن

ن العاملة �ن كات التأم�ي تنضوي �ش
لزامي للمركبات إل من  ن الإ ن إصدار وثائق التأم�ي كات التأم�ي لزامي الموحد” والذي ل يجوز ل�ش ن الإ التعاون بينها. ويتبع لالتحاد “مكتب التأم�ي
ن تضع إدارة  ي ح�ي

ن والمركبات والمراكز الحدودية. و�ن ي دوائر ترخيص السواق�ي
كات، حيث يتواجد هذا المكتب �ن ن ال�ش خالله ووفقاً لنظام الدور ب�ي

اف عىل المكتب وإدارته. �ش ورة فإن التحاد يتوىل الإ ن التعليمات الخاصة بهذا المكتب وتتحقق من اتباعها وتحدثها حسب الرصن التأم�ي

ن بِنَسب أقساط هي الأعىل من  ي إجماىلي أعمال التأم�ي
ي الأك�ش مساهمة �ن ن الط�ب ن المركبات والتأم�ي عىل مدار الأعوام الماضية وح�ت الآن كان تأم�ي

ي 
ن ساهمت أيضاً  �ن (. إل أن أنواعاً أخرى من التأم�ي ي ن الط�ب ن المركبات و 26,1٪ للتأم�ي ي عام 2013 نحو 40,8٪ لتأم�ي

ن )بلغت �ن ن مختلف فروع التأم�ي ب�ي
ار الأخرى للممتلكات والذي نما مجموع أقساطه خالل عام 2013 بنسبة 11,3٪ مقارنة بعام 2012 لتصبح نسبة  ن الحريق والأرصن نمو الأقساط كتأم�ي
ن الحياة الذي نما مجموع أقساطه بنسبة 6,9٪ لتصبح نسبة أقساطه من إجماىلي أقساط  ن 13,9٪ وتأم�ي أقساطه من إجماىلي أقساط كافة فروع التأم�ي

ن ٪10. كافة فروع التأم�ي
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/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين  ن إدارة التأم�ي

ي 
ن �ن اف عليه بما يكفل تعزيز دور صناعة التأم�ي �ش ي والإ

ن الأرد�ن ي وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنظيم قطاع التأم�ي
ن �ن تتوىل إدارة التأم�ي

ي وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية القتصادية والحماية الجتماعية ع�ب عدة سبل من أهمها:
القتصاد الوط�ن

	كاٍف	لهذه	الحقوق. ي
	غطاء	تأمي�ف 	لتوف�ي ف كات	التأم�ي 	ومراقبة	المالءة	المالية	ل�ش ف حماية	حقوق	المؤمن	لهم	والمستفيدين	من	أعمال	التأم�ي 	•

يجابية	بينها. 	وتحقيق	المنافسة	الإ ف 	وكفاءتها	وإلزامها	بقواعد	ممارسة	المهنة	وآدابها	لزيادة	قدرتها	عىل	تقديم	خدمات	أفضل	للمواطن�ي ف كات	التأم�ي رفع	أداء	�ش 	•

	ذلك	تأسيس	معهد	لهذه	الغاية. ي
امج	التدريبية	المتخصصة	وورش	العمل	بما	�ف 	من	خالل	ال�ب ف ية	مؤهلة	لممارسة	أعمال	التأم�ي 	كفاءات	ب�ش توف�ي 	•

اماتهم،	وإعداد	الدراسات	والبحوث	المتعلقة	 ف ن	لهم	وال�ت 	ومبادئه	وأنواعه	وحقوق	المؤمَّ ف 	بأهمية	التأم�ي ف 	لدى	المواطن�ي ي
تنمية	الوعي	التأمي�ف 	•

ن وتعميمها. بأعمال التأم�ي
	والعالمي. ي 	العر�ب

ف 	عىل	المستوي�ي ف توثيق	روابط	التعاون	والتكامل	مع	هيئات	تنظيم	قطاع	التأم�ي 	•

ن وتجيب  ن حيث تستقبل استفسارات المواطن�ي اً بوسائل حل نزاعات التأم�ي ن اهتماماً كب�ي ن لهم توىلي إدارة التأم�ي ي إطار حماية حقوق المؤمَّ
و�ن

ي غالباً ما تكون كافية لتسوية هذه الخالفات. 
ن بالطرق الودية وال�ت كات التأم�ي عليها وتعمل عىل تسوية خالفاتهم مع �ش

ي تعت�ب 
” وال�ت ن ي حال اسُتنفدت الطرق الودية وذلك من خالل “لجنة حل نزاعات التأم�ي

ن وسيلة بديلة لتسوية الخالفات �ن كما تتيح إدارة التأم�ي
. ن كات التأم�ي قراراتها ملزمة ل�ش

“صندوق تعويض  ن  التأم�ي إدارة  ي 
�ن المركبات يوجد  نتائج حوادث  ن تحديداً من  للمواطن�ي التأمينية  الحماية  ي 

�ن وحرصاً عىل عدم وجود ثغرات 
ن إلزامي  ي حالة عدم وجود وثيقة تأم�ي

رين جسدياً من حوادث المركبات �ن رين من حوادث المركبات” والذي يختص بتعويض المت�ن المت�ن
ي حالة عدم التحقق من هوية هذه المركبة أو عدم معرفة مالكها أو سائقها. 

ر بتاريخ الحادث أو �ن سارية المفعول للمركبة المتسببة بال�ن
لزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه  ن الإ ي نظام التأم�ي

ي يدفعها الصندوق نفس تلك المنصوص عليها �ن
وتكون مبالغ التعويضات ال�ت

)أنظر صفحة 16 من هذا الدليل(. 
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ي الأردن
ن �ن كات التأم�ي ملحق: �ش

كةالرقم عدد   اسم ال�ش
الفروع

سنة 
يديص.بالفاكسالهاتفالعنوانالتأسيس يالرمز ال�ب

و�ن لك�ت يالموقع الإ
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

ن- كات التأم�ي ي ل�ش
ي -التحاد الأرد�ن

56892665689510199011118http://www.joif.orgElhamh@joif.orgالشميسا�ن

ن الأردنية1 4634161463790527911118www.jicjo.comallinsure@jicjo.comالدوار الثالث91951التأم�ي

ن2 ق الأوسط للتأم�ي ي81962ال�ش
55271005527801180211118www.meico.com.joinfo@meico.com.joالشميسا�ن

3
ن عىل الحياة-  الأمريكية للتأم�ي

MetLife Alico
59310075930049130711181www.alico.comIc.Mail@alicojor.com.joالدوار الرابع1963ل يوجد

ن4 ن11972المتحدة للتأم�ي 46485134629417752111118www.united.com.jouic@united.com.joش. الملك حس�ي

ن5 ي51974المنارة للتأم�ي
56560125658482191211118www.almanarainsurance.comarabianseasjo@cyberia.joالشميسا�ن

ن العربية- الأردن6 ي11975التأم�ي
563053056223032003111118www.generalarabia.cominfo_gaic@wanadoo.joالشميسا�ن

ن7 ي1975ل يوجدالقدس للتأم�ي
569316156925772009411118www.jerco.comInfo@jerco.comالشميسا�ن

ن8 ي الدوىلي للتأم�ي 56844595684085724111118www.auiic.comarabunion@batelco.jo   دوار الداخلية1976ل يوجدالتحاد العر�ب

ن9 ي41976الأردنية الفرنسية للتأم�ي
56002005600210327211181www.jofico.comdiwan@jofico.comالشميسا�ن

ن10 www.delta-ins.comdeltains@nets.com.jo 46400084654631305511181جبل عمان21976دلتا للتأم�ي

ن11 ي المقدسة للتأم�ي
ن21980الأرا�ن 56685985681973913011191www.holylandinsurance.comInfo@holylandinsurance.comجبل الحس�ي

ن12 ماراتية للتأم�ي ي61980الأردنية الإ
5681444568059992538311190www.oasis-ins.cominfo@joemirates.comالشميسا�ن

13
ن عىل الحياة  العرب للتأم�ي

والحوادث
ي31980

5693180569318892525011190www.arabinsurance.joinfo@arabinsurance.joالشميسا�ن

ن14 موك للتأم�ي 5534527553445918202211118www.yarmouk.com.joinfo@yarmouk.com.joالرابية1980ل يوجدال�ي
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كةالرقم عدد   اسم ال�ش
الفروع

سنة 
يديص.بالفاكسالهاتفالعنوانالتأسيس يالرمز ال�ب

و�ن لك�ت يالموقع الإ
و�ن لك�ت يد الإ ال�ب

ن15 ن51980فيالدلفيا للتأم�ي 56681315693945866311121www.phicojo.comPhico@index.com.joجبل الحس�ي

ن الوطنية16 ي11986التأم�ي
56819795684900615611118www.natinsurance.jonatinsur@go.com.joالشميسا�ن

ن17 ي للتأم�ي ي11989الن� العر�ب
56851715685890919411191www.al-nisr.comal-nisr@al-nisr.com.joالشميسا�ن

ن18 59011504643805325311181www.jiig.comjiic@go.com.joالدوار السادس21996الأردن الدولية للتأم�ي

كة للتكافل *19 5932359593236983103811183www.b-takaful.combarakah_takaful@hotmail.comعبدون11996ال�ب

سالمية20 ن الإ 81996التأم�ي
شارع وصفي 

التل
5620151562141494100011194www.islamic-insurance-jo.comIslamicInsurance@orange.jo

ن21 ي للتأم�ي ق العر�ب 5654550565455121359011121www.araborient.combareed@araborient.comالعبدىلي61996ال�ش

61996الضامنون العرب22
شارع  الملكة 

رانيا
5100081510008292626911110www.arabassurers.joinfo@arabassurers.jo

ن **23 ي21996العربية الألمانية للتأم�ي
5200000520002521264011121www.agi.com.joagi@agi.com.joالشميسا�ن

24
المجموعة العربية الأردنية 

ن للتأم�ي
5666219566966484065711184www.ajig.cominsure@ajig.comوادي صقرة11996

25
المجموعة العربية الأوروبية 

ن للتأم�ي
55189355518956143511953www.euroarabins.cominfo@euroarabins.comالرابية51996

ن ***26 gerasa@ionet.com 5521144551151484091511184الدوار الثالث1997ل يوجدجراسا للتأم�ي

ن27 5777555577755018911822www.firstinsurance.joinfo@firstinsurance.joدابوق92006الأوىل التأم�ي

ن28 56330005633011177171195www.medgulf.comJordan@medgulf.com.joوادي صقرة2006ل يوجدالمتوسط والخليج للتأم�ي

تحت التصفية الإجبارية اعتباراً من 2014/1/8  *
تحت التصفية الإجبارية اعتباراً من 2014/3/1  **

تحت التصفية الإختيارية اعتباراً من 2013/6/18  ***
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