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املحتويات 

نبذة تاريخية

التاأمني البحري ومدى تاأثريه على الن�صاط االقت�صادي

االمور الواجب معرفتها عن التاأمني البحري 

 Incoterms صروط التجارة الدولية�

اهمية احل�صول على وثائق التاأمني البحري من ال�صركات املحلية 

واجبات املوؤمن له يف حالة ح�صول �صرر او خ�صارة

الوثائق املطلوبة من اجل تقدمي مطالبة تاأمينية

املعلومات املطلوبة من اجل ا�صدار بولي�صة تاأمني بحري على الب�صائع .

اأنواع التاأمني البحري
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تعامل  الدرا�صات  اأثبتت  حيث  االإطالق  على  التاأمينات  اأنواع  اأقدم  من  البحري  التاأمني  يعترب 
اأ�صحاب احل�صارات القدمية مبفهوم التاأمني كاحل�صارة اال�صورية والفينيقية حيث ُعرف مفهوم 
التامني البحري فيما م�صى بالقر�ض البحري او القر�ض على ال�صفينة حيث يقوم احد املقر�صني 
باالقرا�ض على ال�صفينة او حمولتها او االثنني معا بفائدة حمددة، فاإذا هلكت او تلفت اال�صياء 
والفوائد،  بالقر�ض  املطالبة  املقر�ض يف  ي�صقط حق  البحرية  االخطار  ب�صبب  للقر�ض  ال�صامنة 
التعوي�ض الالزم  اأنذاك مقدار  وهذا يعني ان القر�ض وما ي�صتحق عليه من فوائد كانت تعترب 
تتعر�ض  ان  دون  �صاملة  ب�صائع  من  عليها  وما  ال�صفينة  و�صلت  واذا  املحققة،  اخل�صائر  لتغطية 

الخطار البحر وجب على املقرت�ض رد قيمة القر�ض بالفائدة يف هذه احلالة. 

التاأمني البحري مبفهومه احلايل مار�صه �صكان املدن االيطالية اللومبارد يف نهاية القرن الثاين 
ع�صر ثم هاجروا الى لندن حيث نقلوا معهم اأعمال التاأمني البحري.

يف  عام 1601 �صدر قانون اليزابيث لتنظيم اأعمال التاأمني البحري.

لندن  يف  مقهى  لويدز  ادوارد  افتتح   1688 عام 
هذا  رواد  كان  حيث  لويدز  جتار  فيه  يتجمع 
ال�صفن واال�صخا�ض  اأ�صحاب وربابنة  املقهى من 
وكانوا  والتجارة  البحرية  باملالحة  املهتمون 
لها  تتعر�ض  التي  املخاطر  اأخبار  يتداولون 
�صفنهم خالل رحالتها واالن يعترب مقهى لويدز 
واأهم  العاملية  التاأمني  ا�صواق  اأهم  “�صابقاً” من 

�صوق للتاأمني البحري باخل�صو�ض.

نبذة تاريخية 
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الت�أمني البحري ومدى ت�أثريه
 على الن�صاط االقت�صادي 

العملية  يف  مهماً  دورا  يلعب   التاأمني  قطاع 
كنظام  التقليدي  الدور  جانب  فالى  التنموية  
امل�صتقبل  يف  الوقوع  حمتملة  اخطار  من  حماية 
وتوفري التعوي�ض املنا�صب الى املوؤمن لهم، يعترب 
وحمفًزا  الوطني  لالإقت�صاد  داعماً  التامني  قطاع 

لفاعلية العملية التنموية .
بف�صل  القر�ض  اكت�صاب  عملية  ي�صهل  فالتاأمني 
ال�صمانات التي ميدها للموردين وبالتايل ي�صاهم 
م�صافة  قيمة  بتوليد  الوطني  الدخل  تكوين  يف 
طريق  عن  االإ�صتثمار  ت�صجيع  بف�صل  لالإقت�صاد 

الطماأنينة وال�صمان الذي مينحه. 
روؤو�ض  اطالق  يف  فعال  ب�صكل  ي�صاهم  اأنه  كما 
االإقت�صادية  امل�صاريع  ومتويل  وا�صتثمارها  اأموال 
مما يرتتب عن ذلك رفع م�صتوى معي�صة االأفراد 

وبالتايل حتقيق اال�صتقرار االإجتماعي.

االمور الواجب معرفتها عن التاأمني البحري

ما هو عقد التاأمني البحري ؟؟
له  املوؤمن  بتعوي�ض  املوؤمن  عقد ير�صى مبقت�صاه 
عن ال�صرر الالحق به يف معر�ض رحلة بحرية عن 
هالك حقيقي لقيمة ما، مقابل دفع ق�صط على ان 
وعليه  الهالكة  اال�صياء  قيمة  يتجاوزالتعوي�ض  ال 
التي  القواعد  حتكمه  البحري  التاأمني  عقد  فاإن 

حتكم العقد ب�صفة عامة.
على  التاأمني  به  يق�صد  ال  البحري  والتاأمني 
ولكن  غريها  دون  فقط  بحراً  املنقولة  الب�صائع 
اأو  امل�صتوردة  الب�صائع  نقل  تاأمينات  به  املق�صود 

�صواء  عليها  املتعارف  النقل  و�صائط  بكل  امل�صدرة 
بريدية  طرود  اأو  جوية  اأو  برية  اأو  بحرية  كانت 

وتق�صم اإلى:-
التاأمني على ال�صفن )اأج�صاماً واأجور ال�صحن(.

التاأمني على الب�صائع املنقولة براً / جواً/ بحراً

ماذا نعني بتاأمني الب�صائع  Cargo Insurance؟

ان  الى  حتتاج  نقلها  يتم  �صوف  التي  الب�صائع 
معني  بلد  داخل  املن�صاأ  منطقة  من  تاأمينها  يتم 
الى  باال�صافة  النهائية،  الداخلية  الوجهة  الى 
بها  املرور  يتم  �صوف  التي  االخرى  املناطق  جميع 
ميكن  التاأمينية  التغطية  ان  النقل.  عملية  اثناء 
كل  تاأمني  يتم  ان  اي  فردي  ا�صا�ض  على  توفريها 
�صحنة على حدا او �صمن بولي�صة التاأمني البحري 

ال�صنوية.
الى  امل�صتودعات  من  اما  يكون  النقل  تاأمني 
�صروط  يف  مطلوب  هو  ما  ح�صب  او  امل�صتودعات 
البيع  او ح�صب متطلبات تاأمينية معينة لدولة ما. 
املعهدية  ال�صروط  ح�صب  تكون  التاأمني  بولي�صة 

املعرتف بها عاملياً.
اأثناء  الب�صائع  لت�صمل  متتد  التغطية  باأن  علماً 
وجودها يف موانئ التفريغ واأثناء رحلتها على ظهر 
املوانئ وحتى و�صولها  ال�صاحنات الربية من تلك 

الى امل�صتودعات النهائية للم�صرتي.
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ما هو نطاق التغطية لهذه البولي�صة ؟
�صرر  اأو  عر�صية  خ�صارة  اي  تغطي  البولي�صة 
عملية  اثناء  العقد  جدول  يف  املو�صوفة  للب�صاعة 
�صروط  يف  ذكرها  مت  خماطر  عن  ناجتة  نقلها 

التامني املعهدية.
حتديدها  يتم  البحرية  التاأمينية  التغطية  نوع 

ح�صب طريقة النقل ومتطلبات العميل. 
تكون  التاأمني  من  النوع  لهذا  املتوفرة  التغطيات 
ت�صتخدم  والتي  املعهدية  التاأمني  �صروط  ح�صب 

ب�صكل موحد يف اال�صواق الدولية.
التغطيات:  من  رئي�صية  انواع  ثالثة  هنالك 

للب�صائع امل�صحونة بالبحر:- 
1- ال�صروط املعهدية )اأ(- جميع املخاطر 

2-ال�صروط املعهدية )ب(.

3- ال�صروط املعهدية )ج(.
وهناك �صروط اخرى يتم ا�صتخدامها تعتمد على 

نوع الب�صاعة وطريقة ال�صحن امل�صتخدمة.

يف  الرئي�صية  اال�صتثناءات  اأبرز  هي  ما 
تغطي  ال  املعهدية  ال�صروط  جميع  البولي�صة 

االمور التالية : -
الت�صرف املتعمد من املوؤمن له . • �صوء 

عيب ذاتي. عن  ناجتة  وم�صاريف  تلف  • �صرر، 
• �صرر،  تلف  وم�صاريف ناجتة عن طريقة تعبئة وتغليف 

غري منا�صبة او معيبة او طريقة اعداد الب�صاعة.
•�صرر، تلف وم�صاريف ناجتة عن اع�صار مايل او افال�ض 

ملالك، مدراء، م�صتاأجري او م�صغلي الباخرة .

. النووية  اال�صلحة  • اخطار 
. احلرب  • اخطار 

 ، ا�صرابات  عن  ناجتة  وم�صاريف  تلف  �صرر،   •
اغالقات، ا�صطرابات العمل، اعمال ال�صغب او 

ع�صيان مدين .
عدم  عن  ناجتة  وم�صاريف  تلف  �صرر،   •
�صالحية واهلية الباخرة على االبحار او عدم 

�صالحية واهلية الطائرة. 
يكون  التي  امل�صاريف  اأو  التلف  اأو  الفقدان   •
�صببها املبا�صر التاأخري حتى لو كان �صببه خطر 
امل�صتحقة  امل�صاريف  عدا  )فيما  عليه  موؤمن 

على العوارية العامة(.

اال�صتثناءات  من  بع�ض  تغطية  ن�صتطيع  هل 
التاأمني  �صروط  حتت  �صابقاً  ذكرها  مت  التي 

املعهدية ؟
احلماية  من  خمتلفة  م�صتويات  هناك  نعم، 
الع�صيان  ا�صرابات،  احلرب،  تت�صمن،  التاأمينية 
ا�صافتها  ميكن  اخلطف،  خطر  االرهاب،  املدين، 

�صمن �صروط وا�صعار يتفق عليها.

�صروط التجارة الدولية :
ماذا نعني ب�صروط التجارة الدولية ؟

ا�صدرت غرفة التجارة الدولية  ما يعرف ب 
»�صروط التجارة الدولية«  عام 1936. كل �صرط 

من �صروط التجارة الدولية يرمز الى نوع معني 
من االتفاقيات ل�صراء و�صحن الب�صاعة دولياً .
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حمددة  معايري  �صمــن  الدولية  التجارة  تعمل 
الدوليـة  التجــارة  �صـروط  ا�صـم  عليها  يطلــق 
لتعريف  و�صعها  مت  والتي   ”INCO Terms«
جميع  يف  وامل�صرتي  البائع  م�صوؤوليات  وحتديد 
جوانب ال�صفقة التجارية من ترتيب و�صيلة النقل 

الى تاأمني الب�صاعة .
بع�ض �صروط البيع الدولية:

EXW    Ex Works
FAS      Free Alongside Ship
    CFR     Cost and Freight
 CPT     Carriage Paid To
FCA     Free Carrier
  FOB    Free on Board
 CIF    Cost Insurance and Freight
CIP   Carriage and Insurance Paid to

اأهمية احل�صول على وثائق التامني البحري 
من ال�صركات االردنية املحلية

الب�صائع  ب�صراء  امل�صتوردين  التجار  بع�ض  يقوم 
مبوجب �صروط البيع CIF ميناء العقبة . اي ان 
الب�صاعة موؤمن عليها من قبل امل�صدر لغاية ميناء 

العقبة فقط .
يف هذه احلالة على امل�صتورد القيام بالتاأمني على 
داخل  امل�صتودعات  الى  العقبة  ميناء  الب�صاعة من 
االردن وبالتايل فاإنه يتحمل تكلفة ا�صافية ا�صافة 
الى ذلك وعند و�صول الب�صاعة الى ميناء العقبة 
م�صوي  بتعيني  بنف�صه  القيام  عليه  فاإن  مت�صررة 
امل�صدر  بلد  يف  التاأمني  �صركة  ومطالبة  خ�صائر 

يف  اأما  واجلهد،  الوقت  من  الكثري  يتطلب  وهذا 
تاأمني  �صركة  من  �صواء  تامني  وجود  عدم  حالة 
الب�صائع  �صاحب  على  فيكون  خارجية  او  حملية 
باالأ�صرار  واملطالبة  ال�صاحن  اإلى  الرجوع  مهمة 
ال�صاحن  لهذا  االلزامي  التاأمني  حدود  �صمن 
حيث  مثمرة  غري  عملية  االأحيان  اأغلب  ويف  وهي 
اأن حدود التعوي�ض �صتكون اأقل بكثري من القيمة 
احلقيقية للب�صائع وهي تتطلب اجلهد واملالحقة 
هذه  ت�صببه  وما  الب�صائع  �صاحب  طرف  من 

العملية من هدر للوقت واجلهد.
بال�صراء على  امل�صتوردين  التجار  نن�صح  فاأننا  لذا، 
والتاأمني   EX-Work او   FOB او   CFR ا�صا�ض 
عليها من قبل ال�صركات املحلية ملا فيه من توفري 

للمال والوقت واجلهد.
، فاإن التاأمني من خالل ال�صركات  ا�صف الى ذلك 
املحلية يعزز من دعم االقت�صاد الوطني مبا ينعك�ض 

ايجابا على احلركة االقت�صادية واملجتمع املحلي .

ما هي واجبات املوؤمن له يف حالة ح�صول �صرر 
او خ�صارة ؟

1- اتخاذ كافة االجراءات املعقولة للتقليل من اخل�صائر او 
اال�صرار وعدم التخل�ض من الب�صاعة التالفة.

 2- ابالغ �صركة التاأمني فوراً .
عند  �صرر  او  خ�صارة  الأي  واالنتباه  املالحظة   -3
على  م�صروحات  على  واحل�صول  الب�صاعة  ا�صتالم 
بها  حتتج  مكتوبه  ر�صالة  وار�صال  اجلمركي  البيان 
يف  بك  خا�صة  تروي�صة  م�صتخدماً  ال�صاحن  �صد 

غ�صون ثالثة ايام من ت�صليم الب�صاعة.
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تقدمي  اجل  من  املطلوبة  الوثائق  هي  ما 
مطالبة تاأمينية؟

 بولي�صة ال�صحن اال�صلية 
 بولي�صة ال�صحن اجلوي يف حال مت النقل جواً

 حم�صر الباخرة مع البيان اجلمركي.
 و�صل اال�صتالم النهائي

 فاتورة املبيعات
 قائمة التعبئة

 بولي�صة التاأمني اال�صلية او ال�صهادة

ا�صدار  اجل  من  املطلوبة  املعلومات  هي  ما 
بولي�صة تاأمني على الب�صائع؟  

 ا�سم العميل وعنوانه .
 و�سف للب�ساعة املوؤمن عليها .

 طريقة التغليف.
 قيمة الب�ساعة امل�ؤمن عليها مع �سرط الت�سليم.

طريقة �سحن الب�ساعة )بحر/ ج�/ بر(.
 املعدل ال�سن�ي املت�قع لل�سحنات .

 احلد االق�سى ملبلغ التاأمني لل�سحنة ال�احدة .
 �سروط التغطية املطل�بة .

 اخل�سائر واملطالبات ال�سابقة 
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تاأمني امل�صوؤوليات البحرية

تاأمني اأج�صام ال�صفن التجارية واليخوت

تاأمني م�صوؤولية الناقل

تاأمني الب�صائع 

ما هي انواع  “منتجات” الت�مني البحري؟
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الربيد االلكرتوينالفاك�ضالهاتفا�صـم ال�صركـةت
ــــة1- ـــــ ـــــ 46341614637905allinsure@jicjo.com�ــــصــــركــــــــــــــة الــــتــــاأمــــيــــــــــــــــــــــــن االردنــــيـــــ

ــة الـــ�ـــصـــــــرق االو�ــــصــــط لــلــتــاأمــيـــــن2- ـــ ـــ 50041005004101info@meico.com.jo�ــصــركـــ

ـــة3- ــــ ـــــــــن الـــوطـــنـــيــــ ـــــ ـــة الــــتــــاأمــــيـــــ ــــ ــــ ــــ ـــركــــ 56711695684900info@natinsurance.jo�ـــص

ـــة املــــتــــحــــــــــــــدة لـــلـــتـــاأمـــيـــــــــــــــن4- ــــ ــــ ــــ 20033332003334uic@united.com.joالـــ�ـــصـــركــــ

ــــارة لـــلـــتـــاأمـــيـــــــن5- ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــن �ــــصــــركــــــــــــــــــــــــة امل
5656014
5670947

5652482Info@almanarainsurance.com

االأردن6-  - ــة  الــعــربــيـــ ــن  الــتــاأمــيـــ ـــــة  56305305622303info@gaic.jo�ــصــركـــ

ـــن7- ــــ ــــ ــــد�ــــض لـــلـــتـــاأمـــيــــ ـــــ ـــــ 56931615692577info@jerco.com�ـــصـــركـــــــــــــــــــة الــــقـــــ

ــتــاأمــني8- ــة الــنــ�ــصـــــر الـــعـــربـــي لــل ـــ ـــ ـــ ـــ 56851715685890al-nisr@al-nisr.com�ــصــركـــ

للتاأمني9- الفرن�صية  االردنــيــة  56002005600210info@jofico.comال�صركـــة 

للتامني10- الــدويل  العربي  االحتـاد  �صركـة 
5684459
5200950

5684085diwan@auii-jo.com

ــــا لــــلــــتــــاأمــــيــــــــــــــن11- ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة دلــــت ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ �ــــصــــركـــــ
4621562
4640008

4654631admin@delta-ins.com

للتاأمني12- االإمــاراتــيــة  االأردنــيـــــة  56814445680599info@joemirates.comال�صركــة 

ـــــــــــة االرا�ــــصــــي املــقــد�ــصــة لــلــتــاأمــني13- 56685985681973info@holylandins.com�ــصــركـــ

56931805693188info@alarabinsurance.com�صركة العرب للتاأمني على احلياة واحلوادث14-

ـــا لـــلـــتـــاأمـــيـــــــــــن15- ــــ ـــة فـــيـــــــالدلـــفـــيــــ ــــ ــــ 56681315693945phico@phicojo.com �ـــصـــركــــ

لــلــتــاأمــيــــــــن16- الـــدولـــيـــة  االردن  ـــــة  ـــ ـــ 59011505928232hr@jiig.com�ــصــركـــ

للتامني17- االوروبــيــة  العربيـة  55189355518956Info@euroarabins.comاملجموعـة 

ـــة18- ـــن اال�ـــصـــالمـــيــــ ــــ ــــ ــــ ـــاأمـــي ـــــــة الـــت ــــ ــــ 56201515621414islamicinsurance@orange.jo�ـــصـــركــــ

ــامــنــون الــعـــــرب لــلــتــاأمــني19- 51000815100082info@arabassurers.jo�ــصــركــــــــة الــ�ــصـــ

للتاأمني20- االردنـــيـــة  الــعــربــيــة  56662195669664insure@ajig.comاملجموعـــة 

ــة الـــ�ـــصـــــــرق الـــعـــربـــي لــلــتــاأمــني 21- ـــ ـــ ـــ ـــ 56545505654551araborient@gig.com.jo�ــصــركـــ

56330005633011Jordan@medgulf.com.jo�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني )ميدغلف(22- 

ـــــى لـــلـــتـــاأمـــيـــــــــــــــــــن23- ــــــ ــــــ 57775555777550info@firstinsurance.joالــــ�ــــصــــركــــــــــــــة االأولــــــ

ملعرفة املزيد عن هذه التاميناأت , ال ترتدد باالت�صال مع احدى �صركات التاأمني املحلية  التالية






