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املحتــويــات

٢مقدمـــة

٢تاأمني املمتلكات وتاأثريه على الن�صاط االقت�صادي

٢ما هو عقد تاأمني املمتلكات؟

٣اأ�صا�س احت�صاب مبالغ التاأمني

٤�صرط الن�صبية

٤اال�صتثناءات اخلا�صة بتغطية احلريق

٥ما هي اجراءات ا�صدار العقد؟

٦بع�س ال�صروط اخلا�صة بتغطية احلريق

٧ما هي اجراءات املطالبة يف حال حدوث خ�صارة او �صرر؟
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الن�شاط  على  وتاأثريه  املمتلكات  تاأمني 
االقت�شادي

قطاع  يف  مهمة  ركيزة  التاأمني  قطاع  يعد 
اخلدمات املالية والذي يواكب جممل االأن�صطة 
دعمها  يف  وي�صهم  االأخرى  االإقت�صادية 
اأ�صبح  فالتاأمني  ا�صتقرارها،  على  واملحافظة 
اقت�صادية  وحاجة  للمجتمعات  كربى  �صرورة 
املخاطر  عن  الناجتة  املادية  اخل�صارة  لتغطية 
تقع  قد  التي  واحلوادث  والت�صغيلية  الطبيعية 
على االأفراد واملوؤ�ص�صات، كما اأنه ي�صاهم وب�صكل 
وا�صتثمارها  االأموال  روؤو�س  اإطالق  يف  فعال 
اأو  تردد  دومنا  االإقت�صادية  امل�صاريع  وحتويل 
معي�صة  م�صتوى  رفع  الى  يوؤدي  مما  حتفظ 
االأفراد وبالتايل حتقيق اال�صتقرار االجتماعي.

ما هو عقد تاأمني املمتلكات؟
بتعوي�س  التاأمني  �صركة  مبقت�صاه  تتعهد  عقد 
تعر�صت  قد  الذي  املادي  ال�صرر  عن  له  املوؤمن 
له املمتلكات املوؤمن عليها مبوجب عقد التاأمني 
يتعدى  اأال  وب�صرط  التاأمني  ق�صط  دفع  مقابل 
التزام ال�صركة لكل اأو الأي بند من بنود املمتلكات 
وثيقة  بجدول  املذكورة  القيمة  عليها  املوؤمن 

التاأمني.
اأخطار  فقط  يغطي  احلريق  تاأمني  عقد  اإن 
عن  الناجتة  واالأ�صرار  وال�صواعق  احلريق 
اأخطار  هناك  ولكن  املنزلية  املراجل  انفجار 
عقد  اإلى  اإ�صافتها  املمكن  من  اإ�صافية  اأخرى 
اأو  امل�صاحبة  باالأخطار  وت�صمى  احلريق  تاأمني 

احلليفة، ونذكر منها ما يلي:-

القرن  منذ  احلريق  �صد  التاأمني  فكرة  بداأت 
احلرفية  النقابات  كانت  عندما  ع�صر  ال�صاد�س 
هذه  وحتفظ  اأع�صائها  من  تربعات  جتمع 
لكل �صاحب  منه  ت�صرف  �صندوق  التربعات يف 
حرفة ت�صاب ممتلكاته باحلريق ب�صرط اأال يكون 
�صب   1666 عام  ويف  احلريق،  تعمد  قد  الع�صو 
حريق بلندن الذي اأتى على ن�صف املدينة حيث 
وعند  اخل�صب  من  م�صيدة  املباين  معظم  كانت 
اأدى  مما  طائلة  مبالغ  تكلف  ت�صييدها  اإعادة 
نظام  باأهمية  االأفراد  لدى  االهتمام  تولد  اإلى 

التاأمني من احلريق.

مقدمــــــة

Great Fire at London 1966
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تاأمني اأخطار الزالزل.. 1
والعوا�صف . 2 واالأعا�صري  الفي�صانات  تاأمني 

والزوابع.
تاأمني انفجار موا�صري املياه وطفح اخلزانات.. 3
تاأمني اال�صطدام مبركبات الغري.. 4
ي�صمى . 5 ما  او  املتعمد  ال�صار  الفعل  تاأمني 

االأذى العمدي.
تاأمني اأخطار ال�صرقة.. 6
تاأمني �صقوط الطائرات او اأي اأجزاء منها.. 7
تاأمني خ�صارة االأرباح.. 8

وغريها...

اأو تاأمني املمتلكات �صد جميع االأخطار اأو تاأمني 
املنازل ال�صاملة.

اأ�شا�س احت�شاب مبالغ التاأمني:
والتي  املمتلكات  لتلك  الفعلية  املمتلكات  قيم 

تتمثل بالتايل:
الرتكيبات  جميع  املبنى/املباين �صاملة    .1
الثابتة والتي ت�صكل جزء ال يتجزاأ منها مثل: 
والتمديدات  ومتديداتها  املركزية  التدفئة 
التي تخ�س اللوحة الكهربائية واأنابيب املياه 
وال�صرف ال�صحي باالإ�صافة اإلى الديكورات.

2.  املحتويات والتي متثل:
ـ االأثاث واالأجهزه املنزلية واالأمتعه االأخرى  اـأ
للمنازل وال�صقق ال�صكنية واالآالت واملعدات 
واملواد للم�صاغل وامل�صانع وكذلك االأجهزة 

املكتبية واالأثاث املكتبي للمكاتب.
ب ــ الب�صائع يجب اأن يتم تعيني نوعها:-

ب�صائع جاهزة  )ويحدد قيمتها التاأمينية 	 
على اأ�صا�س تكلفة ال�صراء(.
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قيمتها 	  الت�صنيع )ويحدد  حتت  ب�صاعة 
التاأمينية على اأ�صا�س كلفة الت�صنيع(.

ب�صائع م�صّنعه ومواد خام )ويحدد قيمتها 	 
التاأمينية على اأ�صا�س كلفة ال�صراء(.

له  املوؤمن  الغري املوجودة يف حيازة  3. ممتلكات 
)�صواء كانت بر�صم البيع /االأمانة / الت�صليح 
/ اأو مباعة ومقبو�س ثمنها ومل ت�صلم بعد(.

4. م�صاريف االإطفاء و / اأو اإزالة االأنقا�س )بعد 
وقوع احلادث(.

�شرط الن�شبية:
اأن  ال�صرر  اأو  الهالك  ح�صول  وقت  تبني  اإذا  انه 
تزيد  عليها  املوؤمن  للممتلكات  احلقيقية  القيمة 
عن مبلغ التاأمني املحدد يف الوثيقة فاإن املوؤمن له 

يعترب مبثابة املوؤمن ال�صخ�صي على الفرق ويتحمل 
ح�صته الن�صبية من قيمة الهالك اأو ال�صرر.

اال�شتثناءات اخلا�شة بتغطية احلريق: 
املوؤمن  تعوي�س  عن  م�صوؤولة  ال�صركة  تكون  ال   

له عن:-
اأو  احلادث  قبل  ت�صرق  التي  املمتلكات  اأــ 

خالله اأو بعده.
التفاعل  عن  النا�صئ  ال�صرر  اأو  الهالك  ــ  ب 
حرارتها  اأو  البطيء  التاأك�صد  اأو  الذاتي 
الطبيعية اأو احرتاقها الذاتي اأو اخل�صائر 
اأو االأ�صرار التي تلحق باملمتلكات املوؤمن 
اأو  للت�صخني  تعر�صها  ب�صبب  عليها 
التي  الت�صنيع  مراحل  اأثناء  التجفيف 
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تتطلب ا�صتعمال احلرارة اأو النار.
باجلهاز  يلحق  الذي  ال�صرر  اأو  الهالك  ــ  ج 

امل�صبب للحريق اأو التما�س الكهربائي.
دـ ـ الهالك اأو ال�صرر الناجت عن  االأعمال العمدية 

من املوؤمن له اأو بتحري�صه اأو بتواطئه.
هـ ــ اخل�صائر التبعية  اأو غري املبا�صرة .

غري  اأو  مبا�صرة  ب�صورة  الناجتة  االأ�صرار  وــ 
العدو  عمل  الغزو،  احلرب،  عن  مبا�صرة 
العدوان  االجتياح،  النهب،  اخلارجي، 
احلرب   ، املعلنة  غري  او  املعلنة  للحروب 
التمرد،  الع�صكري،  احلكم  اقامة  االأهلية، 

الع�صيان، الفنت، اغت�صاب ال�صلطة مدنياً 
ال�صعبية،  االنتفا�صات  ال�صغب،  وع�صكرياً، 
االأهلية،  والتحركات  التخريبية  االعمال 
هدفها،  كان  مهما  االإرهابية  االأعمال 
ا�صتعمال اأي نوع من القذائف اأو املتفجرات 
من  غريها  اأو  ال�صواريخ  اأو  القنابل  اأو 

املعدات احلربية اأياً كان م�صدرها.
زــ االأوراق املالية والعمالت النقدية وال�صندات 
والطوابع واملخطوطات، واللوحات الثمينة 
واخل�صائر  واالأ�صرار  �صابه  وما  والتحف 
للمعلومات والبيانات والربامج املحو�صبة.
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بع�س ال�شروط اخلا�شة بتغطية احلريق:
مبوجب  عليها  املوؤمن  املمتلكات  و�صفت  اإذا   .1
هذه الوثيقة اأو اأي بناء اأو مكان توجد به هذه 
اأو اإذا �صدر اأي  املمتلكات و�صفا مادياً خاطئاً 
ت�صليل يف احلقائق املادية التي يلزم معرفتها 
بيان  له  املوؤمن  اأغفل  اإذا  اأو  اخلطر  لتقدير 
تكون  لن  ال�صركة  فاإن  احلقائق،  هذه  مثل 
م�صوؤولة مبقت�صى هذا التاأمني بالن�صبة اإلى 
املمتلكات التي وقع خطاأ اأو ت�صليل يف و�صفها 

اأو التي اأغفل بيانها. 
بعد  اإذا حدث  ال�صركة م�صوؤولة  كما ال تكون 
التي  املخاطر  زادت  اأن  التاأمني،  هذا  اإبرام 
مل  ما  كان  �صبب  الأي  الوثيقة  هذه  تغطيها 
وقوع  قبل  خطياً  ذلك  على  ال�صركة  توافق 

الهالك اأو ال�صرر.

اأو  اأحد  التاأمني  �صريان  مدة  خالل  طراأ  اإذا   .2
ادناه،  عليها  املن�صو�س  التعديالت  بع�س 
تناولتها  التي  املمتلكات  التاأمني عن  يتوقف 
هذه التعديالت ما مل يح�صل املوؤمن له قبل 
وقوع احلادث على موافقة ال�صركة الكتابية:

اجلارية  ال�صناعة  اأو  التجارة  يف  تعديل  اأــ 
الظروف  اأو  االأ�صغال  طبيعة  تبديل  اأو 
املوؤمن  البناء  على  توؤثر  التي  االأخرى 
املمتلكات  على  يحتوي  الذي  اأو  عليه 
اأو  التعديل  هذا  كان  اإذا  عليها،  املوؤمن 
التبديل اأن يكون من �صاأنه زيادة اخلطر 

املوؤمن عليه.
بـ ـ عدم اإ�صغال البناء املوؤمن عليه اأو املحتوى 
عن  تزيد  ملدة  عليها  املوؤمن  للممتلكات 

»�صتني يوماً«.



٧

ـ نقل املمتلكات املوؤمن عليها اإلى اأي بناء اأو مكان  جـ 
غري ما هو من�صو�س عليه يف هذه الوثيقة.

د ـــ انتقال امل�صلحة يف املمتلكات املوؤمن عليها 
طريق  غري  عن  له،  املوؤمن  غري  اإلى 

الو�صية اأو الهبة اأو بحكم القانون.

حدوث  حال  يف  املطالبة  اجراءات  هي  ما 
خ�شارة او �شرر؟

1. اتخاد كافة االجراءات املعقولة 
للتقليل من اخل�صائر وتفاقم 

االأ�صرار.
اأو  فوراً  االأمن  جهات  اإبالغ   .2
واالحتفاظ  علمه  مبجرد 
بحيث  املت�صررة  باملمتلكات 
خرباء  اأو  ممثلو  يتمكن 

ال�صركة من الك�صف عليها.
فوراً  التاأمني  �صركة  اإبالغ   .3
ويجب  احلادث  وقوع  بتاريخ 
اأن يكون احلادث واقعاً خالل 
مدة �صريان التاأمني كما يذكر 

�صبب احلادث وظروفه.
4. تقدمي بيان تف�صيلي عن كافة 
اخل�صائر واالأ�صرار التي ن�صاأت 
قيمتها  عن احلادث مت�صمناً 
 30 خالل  ربح  اأو  اإ�صافة  دون 
اأو اأية مدة اأخرى اأطول  يوماً 

متنحها له ال�صركة كتابًة.

5. تقدمي امل�صتندات حال طلبها مثل الفواتري، 
وال�صجالت،  االإي�صاالت،  الدفاتر،  املقا�صات، 
تقدير  اإلى  توؤدي  �صليمة  طريقة  اأي  اأو 

اخل�صائر واملوجودات وقت احلادث.
6. ال ت�صدد اأية مطالبة بالتعوي�س مبوجب هذه 
الوثيقة اإال اإذا نفذت جميع بنود هذا ال�صرط.



8

ملعرفة املزيد عن هذه التامينياأت , ال ترتدد باالت�شال مع احدى �شركات التاأمني املحلية  التالية:
)�شركات التاأمني املجازة ملمار�شة التاأمينات العامة(  

Email الفاكس الهاتف اسـم الشركـة تـ

allinsure@jicjo.com 4637905 4634161 شركة التــــــأمـــــيـــن االردنــــــيـــــــــة 1

info@meico.com.jo 5004101 5004100 شركة الشــــــرق االوســــط للتـــــــأمين 2

info@natinsurance.jo 5684900 5681979 شركة التــــأمــــــــــيـــن الوطـــنــــيـــــة  3

uic@united.com.jo 2003334 2003333 الشركة المــتـــحـــــــدة للـتــــأمــــــــــين 4

Info@almanarainsurance.com 5658482 5656012 شركة الــمــنـــــــــــــارة للــــتـــــــأمــــين 5

info@aicj.jo 5622303 5630530 شركة التـــأمــــين العـــــربـــــية - األردن 6

info@jerco.com 5692577 5693161 شركة الـــــقـــــــــدس للــتـــــأمـــــــيـــن 7

al-nisr@al-nisr.com 5685890 5685171 شركـــــــة النســـر العــربــي للتــأميــــــن 8

info@jofico.com 5600210 5600200 الشركة االردنـــية الفــرنســــــــية للتأمين 9

admin@delta-ins.com 4654631 4640008 شركــــة دلــــــتـــــــا للـــتــــــأمــــــــــيـــن 10

info@joemirates.com 5680599 5681444 شـــــركــــــــة الـــصــفـــــــوة  للتـــــــــأمين 11

info@holylandins.com 5681973 5668598 شركة االراضــــي المقــــدســـة للتــــأمين 12

phico@phicojo.com 5693945 5668131 شركة فيــــــالدلفـــــــيــا للـــــتـــــأمـــــين 13

hr@newtoninsurance.com 5928232 5901150 شركــــة االردن الدولية للتأميــن )نيوتن( 14

info@arabinsurance.jo 5693188 5693180 شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث 15

diwan@auii-jo.com 5684085 5684459 شركة االتحـــاد العـــربي الدولــــي للتامين 16

info@arabassurers.jo 5100082 5100081 شركة الضــــامنــــون العــــــرب للتــــأمين 17

islamicinsurance@orange.jo 5621414 5620151 شركة التــــــأمـــــيــــــن االســــالمـــيــــــة 18

info@euroarabins.com 5518956 5518935 19 المجمـــوعة العـربــــية االوروبـــية للتامين

insure@ajig.com 5669664 5666219 المجمــــوعة العربـــية االردنـــية للتــــأمين 20

arabornt@gig.com.jo 5654551 5654550  gig | شركة الشــــرق العـــربــــي للتــأمين 21

Jordan@medgulf.com.jo 5633011 5633000 شركة المتوسط والخليج للتأمين )ميدغلف( 22

info@solidarity.com.jo 5777550 5777555 شركـة سوليـــــدرتــي - االولـــى للتــأمين  23

info@JIF.jo 5689510 5689266 االتـحــاد االردنــي لـشــركــات الــتـــأميــن 24




