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 اسم المادة باللغة االنكلٌزٌة اسم المادة باللغة العربٌة التدرٌسلغة 
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 مرحلة التدرٌس اسم مدرس المادة

 المرحلة االولى  مروة لٌث ذنون العباجً 

 

 من تدرٌس المادة  الهدف 

 الهدف العام

ن الطالب من فهم وتطبٌق القواعد واالسس التأمٌنٌة على العمل المخزنً ، وٌواجه االخطار المختلفة فً ٌكتم      

عمله المخزنً ، وٌختار وٌستخدم الوثائق التً تخدم المنشأة فً الحصول على الغطاء التأمٌنً الذي ٌقلل من االثار 

 السلبٌة لألخطار المختلفة . 

 الهدف الخاص

مة بشكل المنظ خاص و بوجهالخطر فً العمل المخزنً  بإدارةاعداد طالب قادر على ادارة االنشطة المتعلقة      

 عام ، وكٌفٌة اختٌار وثائق التامٌن المختلفة . 
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  مفردات مادة ادارة الخطر والتامٌن 

 -الجانب النظري -

 تفاصٌل المفردات االسبوع
 –انشطة ادارة الخطر  –تقسٌماته  –صفاته الفنٌة والقانونٌة  -الخطر التامٌنً االول

 مراحل عملٌة ادارة الخطر 

العوامل  –العوامل المؤثرة فً خطة معالجة الخطر  –طرق مواجهة الخطر  الثانً
 االساسٌة فً عملٌة ادارة الخطر 

 زن منع وتقلٌل الخسائر فً المخا –وظائف مدٌر الخطر  الثالث

فوائد ووظائف  -خصائصه –اركانه  –التزاماتهم  –اطرافه  –عقد التامٌن  الرابع
 التامٌن االقتصادٌة 

 المبادئ االساسٌة فً التامٌن  الخامس
 التزام الطرفٌن به( –استمرارٌته  –مبد أ حسن النٌه )أهمٌته 

 الظروف المستجدة )مفهومها ، شروطها( 
نتائج  –حدودها   -انتقالها  –مصادرها  –مبدأ المصلحة التأمٌنٌة )تعرٌفها 

 انعدامها(
مبدأ التعوٌض )تعرٌفه ، حدوده ، شروطه ، انواعه ، حسابه فً حاالت التامٌن 

 المختلفة ، الخسارة المهدرة (

 تحالته (مبدأ الحلول )انواعه ، اركانه ، حدوده ، اسبابه ، أهدافه ، نتائجه اس  السادس
 مبدأ المشاركة )مفهومها ، شروطها ، تطبٌقاتها فً حاالت التأمٌن المختلفة(

 مبدأ السبب القرٌب المباشر )مفهومه ، أهمٌته ، حاالته (
 

 تأمٌن المخازن من خطر الحرٌق  السابع
الحرٌق )مفهومه تأمٌنٌاً  ، اركانه ، مصادره ،اسبابه ، اثاره ، حاالت ال تعتبر 

 العوامل المؤثرة فً حرائق المخازن(حرٌقا ، 

الوقاٌة من اخطار حرائق المخازن ، طلب التامٌن على المخزن من خطر   الثامن
 الحرٌق ، استمارة طلب التامٌن ،محتوٌاتها.

الكشف على المخزن )فوائده ، من ٌقوم بالكشف على المخزن ، انواعه ،   التاسع
 ، تقرٌر الكشف(خطوات كشف التعوٌض عن المخزن المحترق 

 التسعٌر وحساب القسط ، التحمٌالت والخصومات  العاشر

وثٌقة التامٌن على المخازن من خطر الحرٌق ، اقسامها ، شروطها ، استثناءاتها  الحادي عشر
 )المالحق والتظهٌرات ، التعدٌل والتجدٌد وااللغاء واالنهاء(

 انواع اخرى من وثائق التامٌن على المخازن من خطر الحرٌق   الثانً عشر
ة ، وثٌقة الشرٌحة االولى ، وثٌقة التصرٌحات ٌالوثٌقة القٌم–ٌة الوثٌقة االستبدال

 الشهرٌة )مفهومها ، احتساب االقساط(

العوامل التً تحدد اختٌار نوع الوثٌقة عند التامٌن على المخازن من الحرٌق ،  الثالث عشر
 لغ التامٌن ،نوعٌة المخزن ، سعة المخزن ، مكونات المخزن ، طرٌقة الخزنمب

تأمٌن المخزن من االخطار االضافٌة ، اسباب استثناء بعض االخطار ، اسس   الرابع عشر
اعادة شمولها ، انواع االخطار االضافٌة )الكٌمٌاوٌة ،االجتماعٌة ،الطبٌعٌة ، 

 المتفرقة(

ري على البضائع المستوردة ، اهمٌته للسوق العراقٌة ، عوامل التأمٌن البح الخامس عشر
 تطوره فً السوق العراقٌة 
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انواع خسائر البضائع المستوردة والمخزونة ، الخسائر الكلٌة )انواعها ،   السادس عشر
 مستنداتها(

 الخسارة الجزئٌة )انواعها الخاصة والعامة ، شروطها ( السابع عشر
 )انواعها ، شروطها(خسارة المصارٌف 

انواع عقود التأمٌن على البضائع ، الوثٌقة العائمة )شروطها ، فوائدها ( الغطاء   الثامن عشر
 المفتوح )شروطه ، وفوائده ٍ(

 انواع اغطٌة التامٌن على البضائع المستوردة التاسع عشر
 Cالغطاء B الغطاء  Aالغطاء 

 A&B&Cاالستثناءات من االغطٌة  العشرون

الحادي 
 والعشرون

 A&B&Cالشروط المشتركة فً االغطٌة 

الثانً 
 والعشرون

انواع االغطٌة االضافٌة للتأمٌن على البضائع المستوردة ، غطاء الحرب  
 االضافً ، غطاء االضراب االضافً ، اغطٌه فرعٌه اضافٌة اخرى 

الثالث 
 والعشرون

 A&B&Cالشروط االضافٌة الملحقة باألغطٌة  

شرط   -شرط التبلٌغ عن الضرر  –شرط تصنٌف السفن  –شرط االٌضاحات 
فعالٌات التقلٌل والوقاٌة من  –شرط تغلٌف  البضاعة  –مسؤولٌة الناقل والودٌع 

 الخسائر فً البضائع المستوردة

الرابع 
 والعشرون

ة انواع السرق -مفهوم السرقة قانونٌا وتأمنٌنا   –تأمٌن المخازن من خطر السرقة 
 فً المخازن ، محتوٌات استمارة طلب التامٌن على المخزن من خطر السرقة 

الخامس 
 والعشرون

الكشف على المخزن المطلوب تأمٌنه )أهمٌته ، محتوٌات تقرٌر الكشف ،  
توصٌات الكاشف ، وثٌقة التامٌن على المخزن من السرقة ، اقسام الوثٌقة ونطاق 

 التغطٌة ، االستثناءات(

السادس 
 والعشرون

 الشروط العامة  

السابع 
 والعشرون

لتامٌن على المخازن من خطر السرقة ، تعوٌضات انواع اخرى من وثائق ا 
كشف على اضرار مخازن المسروقة ، االجراءات ، استمارة طلب التعوٌض ال

 ووسائل الوقاٌة من خطر السرقة فً المخزن المخزن المسروق ، فعالٌات 

الثامن 
 والعشرون

تأمٌن وضمان امانة امٌن المخزن ، انواع الضمانات ، وثٌقة تامٌن ضمان امانة 
الموظفٌن والمستخدمٌن فً المخازن ، الشروط العامة للوثٌقة ، استمارة طلب 

 التامٌن 

التاسع 
 والعشرون

اشكال اخرى لوثائق تامٌن ضمان امانة المخزن ، وثٌقة الفردٌة ، الوثٌقة  
العائمة ، الوثٌقة المختلطة ، الوثٌقة المفتوحة ، الوثٌقة الجماعٌة ، الوثٌقة 

 الوظٌفٌة 

خٌانة امانة موظفٌه ، االجراءات ،   رتعوٌضات صاحب المخزن عن اضرا  الثالثون
 تقرٌر كشف التعوٌض  
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 -الجانب العملً-

 تفاصٌل المفردات االسبوع

 حاالت عملٌة عن االخطار التً تتعرض لها المخازن  الثانً -االول 

 امثله عملٌة عن عقود التامٌن على المخازن ونظرٌة االحتماالت   الرابع –الثالث 

 -الخامس 
 السادس

 ومبدأ التعوٌض–مبدا المصلحة التامٌنٌة –امثلة عملٌة عن مبدأ حسن النٌة  

 -الثامن  -السابع 
 التاسع

 –امثلة حسابٌة عن تطبٌقات مبدأ المشاركة  –امثلة عملٌة عن مبدأ الحلول  
امثلة حسابٌة عن التسعٌر وحساب  –حاالت عملٌة عن اجراءات العملٌة التامٌنٌة 

 االقساط  

الحادي  -العاشر
الثانً -عشر 

 عشر

حاالت عملٌة عن التعوٌضات  –حاالت عملٌة عن  وثائق التامٌن على المخازن 
 حاالت عملٌة عن حرائق المخازن  –المخازن من اخطار المختلفة 

 -الثالث عشر
 -الرابع عشر

–الخامس عشر 
 السادس عشر

حاالت عملٌة عن تعوٌضات  –حاالت عملٌة عن وثائق التامٌن على المخازن 
حاالت  – حاالت عملٌة عن حرائق المخازن –المخازن من االخطار المختلفة 

 عملٌة عن الكشف عن المخزن فً بداٌة تامٌنه 

 –السابع عشر 
–الثامن عشر 
 التاسع عشر

حاالت عملٌة عن تعوٌضات  –حاالت عملٌة عن وثائق التامٌن على المخازن  
 –حاالت عملٌة عن حرائق المخازن  –المخازن عن من االخطار المختلفة 

 ٌة تامٌنهحاالت عملٌة عن الكشف عن المخزن فً بدا

 –العشرون 
الحادي 
 والعشرون

حاالت عملٌة –حاالت عملٌة عن وثٌقة التامٌن على المخزن من خطر الحرٌق  
امثلة تطبٌقٌة عن  –عن الوثائق العائمة واالستبدادٌة والقٌمٌة والشرٌحة االولى 

 حاالت عن كٌفٌة اختٌار وثٌقة التامٌن المناسبة  –وثٌقة التصرٌحات الدورٌة 

الثانً والعشرون 
الثالث –

 والعشرون

–حاالت عملٌة عن االخطار االضافٌة وكٌفٌة اعادة شمولها بأغطٌة اضافٌة  
حاالت عملٌة عن الخسائر –حاالت عن السوق العراقٌة واستٌرادات البضائع 

 امثلة  حسابٌة عن الخسارة الجزئٌة . –الكلٌة فً البضائع 

الرابع والعشرون 
الخامس  –

 والعشرون

حاالت عملٌة عن وثائق التامٌن البضائع  –حاالت عملٌة عن الخسارة العامة 

فً تامٌن  A&B&Cحاالت عن استخدام االغطٌة  –المستوردة العائمة والمفتوحة 

 A&B&Cحاالت فً تطبٌق استثناءات االغطٌة  –البضائع 

السادس 
 والعشرون

 فً استخدام التغطٌة االضافٌة  تطبٌقات –تطبٌقات الشروط المعهدٌة  

السابع والعشرون 
الثامن  –

 والعشرون

اجراءات الكشف  –تطبٌقات فً ملء استمارة طلب التامٌن من خطر السرقة  
حاالت عملٌة فً تطبٌق الشروط  –ضد السرقة  تأمٌنهعلى المخزن مطلوب 

 العامة حسب انواع التامٌن  على المخزن من خطر السرقة 

العشرون التاسع و
 الثالثون -

حاالت عملٌة فً  -تطبٌقات حسابٌة فً دفع التعوٌضات عن المخزن المسروق 
حاالت عملٌة فً استخدام االشكال المختلفة  –تامٌن ضمان امانة امٌن المخزن 

 لتامٌن ضمان امانة الموظفٌن والمستخدمٌن 

 

 

 



5 
 

 :الخطر   االسبوع االول

 أواًل: مفيوم الخطر 

الخطر مف المفاىيـ الشائعة كثيرة التداوؿ وتستخدـ لوصؼ سموكيات وأفعاؿ معينة فيقاؿ ىذا التصرؼ خطر      
ذلؾ الزالت كممة الخطر تضمف مدلوالت ومعاني مختمفة فتطمؽ كممة الخطر وىذا عمؿ محفوؼ بالمخاطر ومع 

اف االنساف يتعرض في حياتو الى أخطار عديدة  حيث ر، يقاؿ ىذا خطأ كبير وذاؾ خطر صغيعمى محؿ التأميف ف
نساف تصرفات االوعند تعرضو  ليا ربما ينجـ عنو أضرار تصيبو  بخسائر مادية  .قد تكوف االخطار ناتجة عف 

وذلؾ مف خالؿ القرارات التي يتخذىا عند كؿ عمؿ يقـو بو اثناء حياتو اليومية مما يسبب   االقتصادية أوالشخصية 
الى اف مجرد وجود االنساف عمى قيد الحياة قد يعرضو  باإلضافةلو خسارة مالية قد تؤدي الى تخفيض دخمو ، ىذا 

،أو قد يودي الى عجزه كمياً او جزئياً ، وكما انو معرض ايضًا عديدة منيا المرض أو انقطاعو عف العمؿ  ألخطار
 الى البطالة او الشيخوخة أو الوفاة .

االمواؿ ايضاً  تكوف معرضة الى أخطار عديدة كالحريؽ مثالً  أو الضياع او السرقة أو الغرؽ وقد يصيب ىذه 
 االمواؿ التمؼ. 

أو البطالة،  كذلؾ نجد  لكوف االنساف معرض شخصياً  الى الحوادث واخطار تودي الى الموت والعجز وباإلضافة
اف الفرد يتعرض لمطالبات القانوف الذي تمزمو بتعويض الغير عما قد يمحقيـ مف االضرار النتيجة تصرفاتو أو 

ر التي يتعرض ليا الفرد في حياتو اليومية إىماؿ مستخدميو الذيف يكوف مسؤوال عنيـ قانونياً ، واف كؿ ىذه االخطا
 وىي اف حدثت سببت لو في النياية خسارة مالية .

معرض ايضًا الى خسائر مادية تصيب الغير بكونو مسؤواًل عنيا نتيجة لما قاـ بو مف  فاإلنسافإضافة الى ذلؾ 
  وبأموالوالى الغير  باألضرارافعاؿ ادى 

 تعريف الخطر  

ت التعاريؼ الخاصة بالخطر واف اختالفيا وتعددىا كاف نحو اعطاء تعريؼ وافي عف الخطر اختمفت وتعدد      
،لذا سوؼ نستعرض بعض التعاريؼ المتعمقة بالخطر والتي تتماشى مع الواقع العممي لحياتنا اليومية  والجوانب 

حصائييف والميتميف بمجاؿ عمـ التطبيقية لمعممية التأمينية وىذه التعاريؼ وردت مف وجية نظر االقتصادييف واال
 الخطر والتأميف .
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مالي الذي يؤدي الى ىو حادث احت واصطالحاً  كة ، تيم:يعرؼ بانو االشراؼ عمى ال فالخطر من الناحية المغوية 
 خسارة مالية . 

 ىو العنصر االساس ليس في تحديد معنى الخطر فحسب بؿ وفي احتساب مقداره وامكانات حصولو .   فاالحتمال 

( ماجيومنيـ  ) ويرى بعض الكتاب،اما في المغة الشائعة ىو )حادث غير مقصود كأف تقوؿ ىذا السموؾ خطر(،  
 .( بأنو احتماؿ حدوث خسارة ميممر)بأف الخطر ىو حالة عدـ التأكد فيما يتعمؽ  بحدوث خسارة مالية . كما يعرفو 

( انو  ظاىرة أو حالة معنوية تالـز الشخص عند اتخاذه القرارات اثناء حياتو فيما ينظر اليو الدكتور )سالمة   
اليومية مما يترتب عميو حالة شؾ او الخوؼ وعدـ التأكد مف نتائج تمؾ القرارات التي يتخذىا ىذا الشخص بالنسبة 

 لموضوع معيف .

ىو احتماؿ يؤدي الى خسارة مادية ، وىذا التعريؼ بال شؾ ىو ادؽ اما الخطر من الناحية التأمينية :       
حدد نوع الخسارة بانيا مادية وىي ايضًا خسارة محتممة وعمى ىذا االساس يعرؼ الخطر عمى انو :  ال نوالتعاريؼ 

 .الخسارة المحتممة في الدخؿ والثروة نتيجة وقوع خطر معيف 

 الخطر(صفاتخصائص)ا: انيث

ذكرنا دالالت استعماؿ لفظ الخطر في التاميف واستعرضنا اآلراء المختمفة في تعريؼ الخطر ، وىنا نعرؼ     
الخطر التأميني بأنو : الحادثة المحتممة الوقوع ، اي غير متحققة أو المستحيمة التي تنتج عند تحقيؽ خسارة مادية. 

 ي اعتبار الخطر خطراً  تأمينياً  .     فاالحتماؿ كما يبدو مف التعريؼ يعتبر عنصراً  أساسيًا ف

 مادية . : ىو حادث محتمؿ الوقوع يؤدي الى خسارة لمخطر من الناحية التأمينيةومف سياؽ التعريؼ 

 إذن أىم صفات الخطر لكي يكون الخطر تأمينياً  ىي :

 : ويقصد بيا اف يكوف الخطر محتمؿ الوقوع . صفة االحتمالية -1
ويقصد بالخسارة ىنا انتقاص قيمة الشيء أو اختفائيا بصورة غير عمدية نتيجة  صفة الخسارة المادية: -2

 وقوع حادث معيف . 

  -ولكي يكوف الخطر محتمؿ الوقوع يجب أف تتوفر فيو  شروط اساسية تتضمف : -صفة االحتمالية :: أوال ً 

اً  واال استطاع االنساف اف فمعرفة موعده ال يجعمو خطراً  تأميني وجوب الجيل بموعد)زمان( وقوع الخطر : -1
يتجنبو أو مكافحتو ، فمثاًل والدة الطفؿ خطراً  عمى حياة االـ ولكف معرفة زماف الوالدة ال يجعمو خطر 
تأمينياً  إذ تستطيع االـ الحامؿ اف تحتاط  لساعة الوالدة بمراعاة ارشادات الطبيب . وكذلؾ الفيضانات 



7 
 

قيا ال نجعميا خطراً  تأمينياً  إذ  يمكف اخذ االحتياطات الالزمة تعتبر مف االخطار ولكف معرفة وقت تحق
 لتجنبو وتقميؿ حدة الخسائر الناتجة عف ذلؾ بوضع السدود والوسائؿ الالزمة لمجابيتيا.

وعمى العكس مف ذلؾ ظاىرة الوفاة ىي مؤكدة الوقوع ومع ذلؾ فيي ظاىرة محتممة بسبب عدـ معرفة  
 يصح التاميف عمييا الف موعد تحقيقيا غير معروؼ .تاريخ وموعد وقوعيا لذلؾ 

: فبمعرفة مكاف وقوع الخطر يستطيع االنساف اف يتجنبو او يبتعد عنو  الجيل بمكان وقوع الخطر وجوب -2
حيث في ىذه الحالة ال يعتبر خطر تأمينياً  ، فمثاًل كثرة وقوع حوادث االصطداـ في نقطة تقاطع شارعيف 

 ، إذ يمكف القضاء عمى ىذا الخطر بغمؽ التقاطع أو انشاء إشارة ضوئية أو  ً يجعؿ المرور منيا خطرا
 تكميؼ شرطي مرور بتنظيـ عممية السير في النقطة .

يعني اف ال يكوف الخطر قد وقع أو أنو زاؿ ولـ يعد لو وجود، بمعنى اف وقوعو  ان يكون الخطر مستقبالً : -3
مف حيث طبيعتو ولكف وقوعو في الماضي يجعمو أمرًا مؤكدًا يتحقؽ بالمستقبؿ فالخطر قد يكوف احتماليًا 

 وبذلؾ يخرج مف قائمة االخطار القابمة لمتأميف . 
فإذا عرؼ اف خطر ما مؤكد الوقوع فال يعتبر خطراً  تامينيا كالموت  ان ال يكون الخطر مؤكد الوقوع : -4

مثالً ، يدخؿ ضمف االخطار التي تتصؼ بدرجة احتماؿ عالية  ، كما في خطر الوفاة في الحروب ، او 
 اخطار السفر في الفضاء .

ميني  فال يجوز فاذا كاف كذلؾ فانو ال يعتبر خطر تأ ان ال يكون الخطر معدوماً  )مستحيل الوقوع (: -5
لشركة التاميف اف تؤمف ضد الفيضاف عمى دار تقع عمى قمة جبؿ  أو ضد انييار الكتؿ الجميدية عمى دار 

 تقع في البادية ،او التأميف ضد جفاؼ المحيطات .
اي ال يكوف وقوع الخطر امراً  إراديًا بمعنى اف ال يكوف اي تدخؿ إلرادة  ان يكون حدوث الخطر عرضيًا : -6

 ساف في وقوع الخطر ، فالحادث المتعمد ال يعتبر خطرًا تأمينيًا كاالنتحار .االن
فال يمكف التاميف ضد االمراض ال تظير ليا اعراض مثؿ  ان يكون وقوع الخطر من السيل اثباتو : -7

 الصداع او ضعؼ الذاكرة .
التأميف ضد خطر يكوف فال يجوز  ان ال تكون المصمحة المعرضة لمخطر مخالفة لمنظام العام او القانون -8

 مف شأنو تشجيع االىماؿ بيف المواطنيف مثؿ التأميف ضد مخالفات المرور .
مف اجؿ اف يكوف الخطر قابؿ لمتاميف يجب اف يكوف مف  ان يكون من الممكن تقدير الخطر تقدير كمياً : -9

 الممكف تقديره كمياً  ، اي معرفة مقدار الخسارة الناتجة عف وقوعو .

يقصد بالخسارة ىنا انتقاص قيمة الشيء أو إخفاءىا بصورة غير عمدية نتيجة  -: صفة الخسارة المادية: ثانيًا 
 عمى شيء لو قيمة  ً وقوع الخطر ،واف ىذه الخسارة ذات قيمة مادية يمكف تقديرىا بالنقود اذ ال يمكف التاميف مثال

رية فحادث الحريؽ يتنج عنو نقص او فناء كمي اذا نشب حريؽ في احد المصانع او المحالت التجا . معنوية فقط 
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او جزئي مف المصنع او قيمة البضاعة التي في المحؿ او الممتمكات  وىذه الخسائر تسمى )خسارة مادية(  وىي 
 الخسارة المباشرة لمممتمكات 

 المختمفة  راخطثالثًا: تقسيمات )انواع( اال

 وكما يمي :يمكف تقسيـ االخطار بصفة عامة الى عدة مجموعات 

 المجموعة االولى : االخطار االقتصادية واالخطار غير االقتصادية 

 المجموعة الثانية : االخطار العامة واالخطار الخاصة 

 المجموعة الثالثة :االخطار البحتة واخطار المضاربة 

 : اخطار االشخاص والممتمكات واخطار المسؤولية االجتماعية  المجموعة الرابعة

  االخطار االقتصادية واالخطار غير االقتصادية 

يؽ ، اقتصادية مثؿ )خطر الحر  ىي االخطار التي تنتج عف تحقيقيا خسارة مالية اواالخطار االقتصادية : - أ
بيا ويمكف قياسيا كمياً  )يمكف  التنبؤخطر العجز ( ، وىي اخطار يسيؿ خطر التصادـ ، خطر السرقة ،

 ليذا فميي اخطار قابمة لمتاميف .   (قياس االخطار الناتجة عنيا

ىي االخطار التي ينتج عف تحققيا خسارة معنوية ، اي ال ينتج عنيا ربح او  االخطار غير االقتصادية : - ب
 مثؿ خطر وفاة مصمح  سياسي او خطر وفاة  زعيـ بيا  التنبؤخسارة بشكؿ مباشر ، فيي اخطار ال يمكف 

    . ىي اخطار غير قابمة لمتاميف،
 خطار العامة واالخطار الخاصة اال 

ىي االخطار التي تصيب قطاع كبير مف المجتمع وتنشأ عنيا خسائر في صورة كارثية  االخطار العامة :  - أ
تمحؽ مجموعة كبيرة مف االفراد مثؿ )الزالزؿ ، البراكيف ، االعاصير ، الفيضانات ، الحروب ( وىي اخطار 

بؿ قسط اضافي ما يتـ تغطيتيا مقاال تغطييا شركات التاميف وفقاً  لوثيقة التاميف النمطية ، انما عادة 
 .ضمف اصدارات ممحقة لموثيقة النمطية 

لذلؾ فا وىي اخطار تصيب قطاع محدود مف المجتمع )فرد ، مجموعة افراد(  االخطار الخاصة :   - ب
بيا ، وعادة ما تقبؿ شركات التاميف تغطية  التنبؤالخسائر الناتجة عنيا يمكف تقديرىا كمياً  وكذلؾ يمكف 

  ىذه االخطار 
 

  البحتة واخطار المضاربة االخطار 
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ىي االخطار التي تنتج عف تحقيقيا خسارة او عدـ خسارة ، بمعنى اف ىذه االخطار اذا االخطار البحتة :  - أ
ربح مثؿ خطر الوفاة ، السرقة  تحققت نتج عف تحققيا خسارة مادية ، واذا لـ تتحقؽ لـ ينتج عنيا خسارة او

 ، التصادـ .

وىي االخطار التي ينتج تحققيا ربح او خسارة ، وغالبًا تسمى : الحركة ()اخطار اخطار المضاربة  - ب
اخطار االستثمار  اخطار التجارة ،مثؿ اخطار السوؽ ، وتحدث نتيجة تقمبات السوؽ  التجارية باألخطار

، وتعتمد نتائجيا عمى عدة عوامؿ تتحكـ فمثؿ ىذه االخطار قد يتحقؽ عنيا ربح او ينتج عف تحققيا خسارة 
في السوؽ ، ليذا يصعب التنبؤ بيا ، كما يصعب قياس الخسارة الناتجة عنيا ، وبالتالي يصعب التاميف 

 .لغرض تحقيؽ االرباح عمى ىذه االخطار ، وىي اخطار يخمقيا االنساف بنفسو 
  اخطار االشخاص ، الممتمكات ، المسؤولية المدنية 

وىي اخطار تصيب االنساف نفسو )بصفة مباشرة( والتي ينتج عف تحققيا خسارة مالية اخطار االشخاص :  - أ
، وىذه االخطار يمكف قياسيا والتنبؤ بيا وبذلؾ فيي ،الشيخوخةمثؿ خطر الوفاة المبكرة ، المرض ، البطالة 

 اخطار قابمة لمتاميف . 

ىالكيا او تمفيا ، مثؿ خطر الحريؽ ، : ىي االخطار التي تصيب الممتمكات وتؤدي الى اخطار الممتمكات  - ب
 .والسرقة ، والفيضانات ، ومعظـ ىذه االخطار يمكف قياسيا والتبوء بيا وليذا فيي اخطار قابمة لمتاميف 

 مادي بأضرارالتقصير او االىماؿ وتتسبب التي تتحقؽ نتيجة وىي الخسارة  : اخطار المسؤولية المدنية - ت
 مثؿ المسؤولية المدنية لألطباء ، والميندسيف والصيادلة  الشخص نفسو .او ضرر يصيب  بممتمكات الغير

وبالتالي يتحمؿ الشخص مسؤولية قانونية اتجاه المتضرر )امواؿ عامة ، خاصة ( نتيجة ىذا االىماؿ 
 والتقصير وىذا النوع مف الخسائر يمكف التاميف عمييا بموجب وثائؽ المسؤولية االجتماعية .     

 ادارة الخطرمفيوم 

اف ادارة الخطر التي قد يؤثر في العمؿ المستقر تيدؼ الى مواجية حاالت الخسارة المحتممة والسيطرة عمييا      
 تقميؿ اثارىا مف خالؿ التاميف وازالة االخطار وتطوير تطبيقات الحماية . او

 صادية التي يتعرض ليا االفراد وىي االسموب العممي والعممي لمواجية االخطار االقت ادارة الخطراف       
بأفضؿ الوسائؿ وأقؿ التكاليؼ الممكنة وذلؾ  عف طريؽ اكتشاؼ االخطار وتحميؿ ىذه االخطار وتحديد  تالمنشآ

الوسائؿ لمواجية االخطار مع اختيار انسب الوسائؿ لتحقيؽ اليدؼ المنشود وىو منع الخطر ،او تقميؿ فرصة 
مواجية الخسائر المالية الناشئة عف تحقيؽ ظاىرة الخطر في  لمالية المتوقعة اوتقميؿ حجـ الخسارة ا حدوثو ،أو

 صورة الحادث .
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 -نشطة ادارة الخطر تنحصر فيما يمي :رابعًا :ا

 )متى وايف يمكف اف يحث الخطر( تشخيص الخطر -1

 )الكمفة /الخسارة التي يسببيا الضرر(تحديد الخطر -2

 )االجراءات الكفيمة بقميؿ او منع الخطر( التحكم بالخطر -3

 تحميل الخطر  -4

 ثانيًا: مراحل عممية ادارة الخطر 

 تشخيص الخطر اي فرز االخطار حسب طبيعتيا ::  المرحمة االولى -1

 الى خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة . حسب طبيعة الخسائرتقسيـ االخطار  - أ

 واخطار االشخاص واخطار المسؤولية المدنية . الى اخطار االمواؿ حسب طبيعتياتقسيـ االخطار  - ب

الى خسائر صغيرة ، خسائر كبيرة ، خسائر  حسب تأثيرىا عمى الوضع المالي لممنشاةتقسيـ االخطار  - ت
 مؤثرة ،خسائر كوارثية .

 تقييم االخطار اي التقييم المادي لمخسائر المتوقعة من حدوث االخطار : المرحمة الثانية -2

 الحريؽ ،انفجار ،سرقة ،عطب المكائف(الطارئة ) توقع انواع االخطار - أ

 )الموجودات ،االمواؿ ،المكائف، المنتجات، العامميف( تحديد محل الخطر - ب

 )الداخمية والخارجية ( )المادية و المعنوية ( العوامل المؤثرة في الخطر - ت

)خسائر االمواؿ ، خسائر االيراد، وتوقؼ العمؿ، االصابات البدنية ،المسؤولية  اثار الحوادث الطارئة - ث
 اتجاه العامميف (
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 : طرق مواجهة الخطروع الثانياالسب

 : طرق مواجية الخطر اواًل 

يتعرض االنساف في حياتو اليومية الى اخطار متنوعة تيدد حياتو او ممتمكاتو وبسبب تطور الحياة وتنوع      
المادية  المخاطر التي تسببيا ىذه التطورات ظيرت الحاجة الممحة الى مواجية ىذه االخطار بحيث تقمؿ مف اثارىا

 -العممية االتية : االساليب بإحدىويمكن مواجية االخطار ، عمى االنساف الى حدما 

وىي احدى اساليب مواجية االخطار وىي االبتعاد عف مسببات الخطر مثاًل :  تجنب )تفادي(االخطار: -1
 االبتعاد عف السباحة تجنبًا لمغرؽ .

ويقصد بيا اتخاذ التدابير التي مف شأنيا اف تمنع وقوع الخطر الى حد ما  مثؿ الوقاية من الخطر : -2
غير القابمة لالحتراؽ كالسمنت والطابوؽ بدالً  مف الخشب أو استخداـ المقاحات لمنع استخداـ مواد البناء 

 انتشار االوبئة واالمراض .

يواجو الخطر بتوقع حدوثو واتخاذ االحتياطات الالزمة لمواجية او عدـ اتخاذ اي  افتراض )توقع(الخطر: -3
اما االسموب الثالث فيو توقع  بالمباالتية احتياطات لمواجية الخطر وتتميز ىذه الحالة وىي الحالة الثان

الخطر وادخار مبمغ مف الماؿ لمواجية الحاالت الطارئة ،وىو ما يسمى بالتأميف الذاتي وىو بمثابة تأميف 
شخصي عمى ممتمكاتِو بنفسو ومف عيوب ىذه الطريقة ىو اف الشخص قد يضطر الى استخداـ ىذه المبالغ 

 اخرى . ألغراضالمدخرة 

) احد الوسائؿ التي يعتمد عمييا االفراد لحماية انفسيـ مف  بالتامينويقصد  :ن لدى شركات التامين التامي -4
وتعتبر افضل  اخطار معينة  قد تمحؽ بيـ كالحريؽ ،او العواصؼ ،او السرقة ،او الشيخوخة ،أو الوفاة (

طر ويستبدؿ الشخص حيث يتحمؿ جية اخرى وىي شركة التأميف اعباء المخا طريقة لمواجية االخطار
 الخسارة الكبيرة بخسارة بسيطة .         
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 الخطر معالجة ةالمؤثرة  في خط العوامل االساسيةثانياً : 

 الوصؼ الوظيفي لإلدارة والعامميف . -1
 تعريؼ العامميف بقواعد السالمة واالماف  والتعميمات -2
 تنفيذ القواعد والتعميمات   -3
 التعريؼ بالمعمومات الخاطئة  عف اساليب تنفيذ التعميمات   -4
 معالجة المشكالت الداخمية والخارجية  -5
 السرعة باتخاذ القرار -6
 تنمية المدراء في ادارة الخطر  -7
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 ووسائل تق ليل الخطر: مدير الخطر  االسبوع الثالث

  ووظائفو مدير الخطراواًل: 

يطمؽ عمى الشخص القائـ بإدارة الخطر لفظ )مدير الخطر( ويوصؼ بانو الشخص الذي يحمي اصوؿ وارباح      
الشركة مف الخسارة العرضية، أو ىو الشخص او الييئة التي تأخذ عمى عاتقيا التفكير في ادارة االخطار او ابداء 

 النصيحة لمطريقة المثمى إلدارتيا ومجابيتيا . 

 ىم خصائص وظيفة مدير ادارة الخطر أ

 وذلؾ مف خالؿ )جمعوتقييميا وقياسيا  والتعرؼ عمييا بشكؿ صحيح  تشخيص مواطف الخطر في المنشأة -1
، تصنيؼ االخطار حساب الخسائر المحتممة جرد الموجودات، ، المنشأة ابنية جغرافية عف المعمومات

 حسب طريقة معالجتيا)قابمة لمتأميف ، غير قابمة لمتاميف( ، و حسب طبيعتيا ،حسب اىميتيا وتأثيرىا :)
 اف يتخمص )يخفض( مف االخطار التي اكتشفيا الى الحد االدنى وما يتألـ مع الحالة االقتصادية . -2
 ، اختيار الطريقة المناسبة لمواجية االخطار اف يقيـ االخطار الباقية  -3
 اف يشرؼ عمى ادارة امواؿ التاميف . -4
ويضمف تسوية  كؿ المطالبات سواء اكانت مؤمنة لدى شركات التاميف او ذاتيًا وذلؾ بالسرعة اف يتابع  -5

 الممكنة بشكؿ عادؿ .
 .الخطر لكؿ مستويات ادارة المنظمةاف يمد بالمشورة المينية واالرشاد فيما يتعمؽ بمسائؿ وموضوعات ادارة  -6
 لشرح وتعريؼ فمسفة ادارة الخطر واساليبيا .  التعميـ المصممة اف يتولى الترتيب واالشتراؾ في برامج  -7
 وسائؿ ادارة الخطر وتطوراتيا في مجاؿ التاميف . اف يكوف عمى عمـ والماـ مستمر بأحدث  -8
 مف تحقيؽ اىداؼ ادارة الخطر .  يتمكنوااف يدرب ويطور موظفي ادارة الخطر حتى  -9

 ثانيًا : وسائل منع او تقميل الخسائر في المخازن 

 تتعد المخاطر )الخسائر( التي تتعرض ليا المخازف ومف ابرز ىذه الخسائر خطر الحريؽ ، وخطر السرقة 

 : يمكف منع او تقميؿ خطر الحريؽ في المخازف باتباع ما يأتي :  خطر الحريق 

داخؿ المخزف باستخداـ االبواب المصنوعة موقع المخزف ، واخذ االحتياطات لمحد مف انتشار الحريؽ   -1
 ف المواد المقاومة لمنيراف )الحريؽ(.م

 تصميـ المخزف :يساعد تصميـ المخزف عمى اخماد الحريؽ في المراحؿ المبكرة . -2
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14 
 

 االشراؼ المثالي عمى حاالت تخزيف المواد )تخزيف المواد وفؽ قواعد عممية(.  -4

 طرة عميو .استخداـ وسائؿ االمف الكتشاؼ الحريؽ فور حدوثو ، والسي -5

 اعداد برامج تدريب العامميف لمعمؿ بسرعة عمى اخماد الحريؽ عند حدوثو .  -6

 ويمكف تمخيص وسائؿ منع السرقة فيما يمي : :  خطر السرقة 

 الموقع : يفضؿ اختيار موقع المخزف في االماكف المزدحمة عمى االماكف المعزولة .  -1

 نوعية النوافذ واالبواب . -2

 )ارتفاع الجدراف الخارجية لممخزف(.ارتفاع المخزف  -3

 انواع االقفاؿ المستخدمة في منافذ المخزف . -4

 مساحة المخزف . -5

 الحرس . -6

 .المستخدمة والمعدات  اآلالتنمط العمؿ وطبيعة  -7

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 :التأميناالسبوع الرابع  

 نشأة التامين وتطوره  مفيوم التامين 

  مفيوم التامين 

يعتبر التاميف مف انجح السياسات المستخدمة إلدارة الخطر والتحكـ فيو ، ولمتاميف عالقة وثيقة بالعمـو االخرى      
،مثؿ العمـو االقتصادية واالحصائية والرياضية والقانونية ، فتظير عالقتو  باالقتصاد مف خالؿ اىتماـ التاميف 

العمؿ عمى تقميؿ حجـ الخسائر المالية المتوقعة ، وكما تظير بحماية ثروات االفراد والمجتمعات ، وعف طريؽ 
عالقة التاميف بالعمـو الرياضية واالحصائية مف خالؿ اىتماـ شركات التأميف باستخداـ النظريات الرياضية 

وف مف واالحصائية كأدوات لمحساب والقياس سواء بالخطر او بالنسبة لمتاميف ، كما تظير العالقة بيف التاميف والقان
  عقد التاميف فيو مف العقود القانونية، والبد مف مراعاة االسس والقواعد القانونية عند ابرامو.  خالؿ

  نشأه التامين وتطوره 

اف فكرة التعاوف تحمؿ نفس المعنى الذي ييدؼ اليو التاميف في الوقت الحاضر ىي توزيع الخطر عند تحققو      
المعرضيف لنفس الخطر ، وقد اظير لنا التاريخ اف التاميف قد نشأ لشخص معيف عف مجموعة مف االشخاص 

 -بالشكؿ التالي :

اف قدماء المصرييف كونوا جمعيات تقـو عمى نفس الفكرة ، سميت بجمعيات دفف الموتى ، الغرض منيا ىو      
ىظة عجز عف تحمميا عامة تقميؿ عبء مراسيـ الوفاة والدفف مف تحنيط الجثث وبناء المقابر والتي تتطمب مبالغ با

االفراد . وفي عيد الحضارات القديمة كاإلغريقية، والبابمية ، واالشورية ازدىر التداوؿ البحري )عف طريؽ البحر( 
 . بالقرض البحريفيما بينيـ ،ولكف مخاطر القرصنة البحرية وغرؽ السفف حالت الى حد ما في ازدىار ما يسمى 

الحياة فقد ظير في نفس الوقت الذي ظير بو التاميف البحري وكاف مقتصرًا عمى  اما بالنسبة لمتاميف عمى     
القبطاف والبحارة في اوؿ ظيوره ، ولكف ظيور الثورة الصناعية في القرف الثامف عشر ترؾ اثر واضح في ظيور 

 التاميف عمى الحياة بشكؿ عاـ .

% مف المباني المدنية 85والذي اضر ب  1666عاـ  وبالنسبة لمتاميف عمى الحريؽ فكاف لحريؽ لندف الشيير    
اثر كبير في زيارة االىتماـ بيذا النوع مف انواع التاميف ، حيث انشئت شركات تاميف مساىمة متخصصة لمقياـ 

 بالتاميف عمى ىذا النوع مف االخطار .

لتاميف عمى الحوادث الشخصية وبطور وتقدـ وسائؿ النقؿ وتطورىا تتابع ظيور فروع مختمفة اخرى لمتاميف، كا    
 ،  ومف ثـ التاميف عمى السيارات ، وعمى اخطار الطيراف .1849في عاـ 

  نشأة التامين وتطوره في العراق 
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كانت جميع ىيئات وشركات التاميف العاممة في العراؽ أجنبية وكانت الى جانبيا بعض الفروع لشركات عربية       
%، وقد 111تأسست اوؿ شركة تاميف عراقية وبرأسماؿ عراقي   56رقـ  وبموجب القانوف1951، وفي العاـ 

اقتصرت في بداية تأسيسيا بالتاميف عمى امواؿ وممتمكات الدولة ، وبعد ذلؾ زاد عدد عممياتيا التأمينية وتعدد انواع 
ميور المؤمف ليـ واقساـ التاميف التي تمارسيا .وىي االف تزاوؿ كافة اعماؿ التاميف وتقدـ افضؿ الخدمات لمج

.ولشركة التاميف الوطنية سبعة فروع متخصصة:  لمحريؽ، والحوادث ،والسيارات ، والتاميف البحري ، والزراعي ، 
واليندسي ، وفرع التاميف عمى الحياة ، وىي موزعة عمى اربعة فروع جغرافية رئيسية في نينوى ، البصرة ، كركوؾ ، 

 ي بغداد وكافة المحافظات وترتبط بالفروع الرئيسية . بابؿ ، وكما اف ىناؾ مكاتب فرعية ف

( تأسست شركة التاميف العراقية كشركة مساىمة ، وقد توسعت اعماليا في مزاولة التاميف 1959وفي عاـ)        
عمى الحياة حتى اصبحت اوؿ شركة عربية متخصصة بالتاميف عمى الحياة باسـ )الشركة العراقية لمتاميف عمى 

صصيف ىما: )فرع التاميف عمى الحياة ، وفرع الحياة ( وبعدىا مارست اشكاؿ اخرى مف التاميف وليا فرعيف متخ
تأسست شركة اعادة التاميف 1961(فرع موزعة عمى كافة محافظات القطر .وفي العاـ  23التاميف العاـ ( وليا )

العراقية ، والذي الـز القانوف آنذاؾ جميع الشركات  في العراؽ بإسناد جزء محدد مف عممياتيا لدى شركة اعادة 
 قية ،وتوسعت اعماليا بشكؿ كبير واصبحت شركة ذات قدرة وكفاءة في مجاؿ اعادة التاميف . التاميف العرا

 تعريف التامين اواًل : 

 -تتعدد نواحي تعريؼ التاميف واليكـ بعض ىذه التعاريؼ مف نواحي مختمفة :

 الى خطر معيف يقصد بو الضماف لدرء الخطر. اي عندما يتعرض االنساف   -: التامين من الناحية المغوية
يتكبد جرائو خسائر مادية ، فاف ىذه الخسائر تتحمميا جيات اخرى ضامنة قادرة عمى تحمؿ ىذه الخسائر 

 تقـو بدورىا بتعويض المتضرر عما اصابة مف االضرار . 
 :عمييا فيو االتفاؽ الذي تتحمؿ بموجبو شركة التاميف مسؤولية تغطية االخطار المتفؽ  -اما التامين اصطالحًا

مقابؿ دفعات ضئيمة يسددىا المتعاقدوف معيا تمثؿ اقساط التاميف التي حصيمتيا تمارس اعماؿ تجارية لتنمية 
 ىذه االقساط وااليفاء بالتزاماتيا تجاه المتضرريف .

 :عقد يمتـز المؤمف بمقتضاه اف يؤدي الى المؤمف لو أو المستفيد الذي ىو  التاميفف -من الناحية القانونية
مرتب أو اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث  ترط التاميف لصالحة مبمغًا مف الماؿ او ايراد اواش

 والتحقؽ باف الخطر المبيف بالعقد وذلؾ مقابؿ مبمغ مالي يؤدييا المؤمف لو . 
ستفيد( عقد بيف طرفيف يمتـز الُمؤمف )شركة التاميف( بدفع تعويض لمَمؤمف لو )طالب التاميف ، الم -:أو ىو

 عند وقوع حادث معيف ويتعيد المستفيد بسداد قسط التاميف الى شركة التاميف . 
الُمؤمن ، والَمؤمن لو ، عقد التامين ، مبمغ )ومن المالحظ ان ىناك عدد من العناصر تكون التعريف وىي :

 (التعويض
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التي تحيط  اي ان الفرد يؤمن ضد المخاطر الخطر ىو محور العممية التأمينيةويتضح من الكالم السابق ان      
بو كفرد وكذلك بالنسبة لممجتمع ، لذا ينبغي التأكيد عمى انواع االخطار التي يمكن التامين عمييا او االخطار 

 التي تيدد الفرد او المجتمع سواء االشخاص او االموال. ووجد التامين لمواجية ىذه االخطار .

 وظائف )فوائد( التامٌن 

يحتؿ التأميف مكانة كبيرة عند االشخاص والمنشآت في عممية منع االخطار التي قد يتعرض ليا او لمممتمكات      
او لوقوعيـ في بعض االخطار وتجعميـ مسؤوليف مسؤولية مدنية نحو الغير لتعويضيـ عما اصابيـ مف الضرر 

بالنسبة لمفرد والمجتمع فسوؼ  التامين(فوائد ة )جوانب ايجابينتيجة وقوع ىذه االخطار ونظرًا لما لمتأميف مف  
 يتـ تقسيميا الى:

 فوائد التأمين لألفراد 
  فوائد التأمين لممجتمع 

 فوائد التامين لألفراد -اوالً 

 خسارة صغيرة مؤكدة .  مقابلخسارة كبيرة محتممة الوقوع  تالفي -1
 األفراد عمى القياـ بالمشاريع . يشجع التاميف -2
 لكمفة الخطر . التوزيع العادل -3
 عممية االقتراض . تسييل -4
 عمى االدخار .يساعد التاميف  -5

 -فوائد التامين لممجتمع : يعود التامين بالنفع لممجتمع من خالل : -ثانيا ً 

فيو ضماف اجتماعي ييدؼ الى توفير رواتب تقاعدية وتعويضات عف البطالة ،   التامين يوفر حياة افضل: -1
اؿ باالشتراؾ مع عماليـ عمى دفع اشتراكات الى الجية التي تدير صندوؽ عف طريؽ اجبار ارباب االعم

 الضماف االجتماعي وبيذا تكوف الحكومة قد خمقت ظروؼ لمستقبؿ طبقة مف الشعب 
فالتامين وسيمة لتفادي الفقر الناجم عن البطالة ، المرض ، العجز ، الشيخوخة ، الوفاة ، خسارة 

 الممتمكات . 
اف اكثر البمداف ازدىارًا ىي تمؾ التي تشكؿ فييا مجموع الى دفع عممية التنمية االقتصادية :التامين يؤدي  -2

 االقساط المستممة في سنة واحدة نسبة اعمى في الدخؿ القومي .
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يقتصر عمميا عمى  وبيذا يعمؿ التأميف عمى دفع عممية التنمية االقتصادية ، حيث اف الشركات التاميف ال
التأمينية فقط ولكنيا تمارس دور كبير في عممية ادارة االمواؿ المجمعة وادخاليا في مشاريع اقتصادية العممية 

تساىـ مساىمة فعالة في  واستثمارية حيث اف مف الشركات تمتمؾ خبرات واسعة في حقؿ االستثمار وىي بذلؾ
 استثمارات البمد. 

ف خالؿ االجراءات التي تتخذىا شركات التاميف وذلؾ م : دور التامين في تخفيض الخسائر في المجتمع -3
وبعض الشروط التي تضعيا قبؿ واثناء التاميف تعمؿ عمى تخفيض الخسائر التي يتكبدىا المجتمع مف جراء 

األخطار ، فالكشؼ الذي يتطمبو التأميف في بعض انواعو يؤدي الى تقميؿ الخسائر نتيجة االقتراحات التي 
ً  الكشؼ الذي يتطمبو التأميف ضد الحريؽ يعزز كفاءة اجيزة المكافحة . كما اف يتضمنيا الكشؼ نفسو فمثال

شركات التأميف عمى الحياة تمعب دورًا فعاؿ في مجاؿ الصحة العامة عف طريؽ التوعية وفي بعض الحاالت عف 
 طريؽ خدمات طبية مباشرة .   

 التامين عقدثالثًا: 

ىو اتفاؽ بيف طرفيف ولو نفس الصفة القانونية ألي عقد مف العقود المدنية ، يتعيد فيو االوؿ الذي يدعي      
المؤمف او شركة التاميف باف يدفع لمطرؼ الثاني الذي يدعى المؤمف لو ) صاحب االمواؿ( مبمغًا مف االمواؿ يدعى 

تعيد الطرؼ الثاني باف يدفع مبمغًا مف الماؿ يدعى )قسط )التعويض( وذلؾ عند وقوع الخطر والحادث ومقابؿ ذلؾ ي
 التاميف( في بداية. 

 -ومن مفيوم التامين نجد ان عقد التامين يتضمن عدة اطراف )عناصر( وىي :

ىو الطرؼ الذي يدفع التعويض لممؤمف لو عند حدوث حادث وىو شخص معنوي )شركات  المؤمن : -1
 التاميف( .

)صاحب المصمحة التأمينية( والذي يؤدي االلتزامات المالية )قسط التاميف( وىو الطرؼ  :المؤمن لو  -2
 لممؤمف .

ىو الشخص الذي يؤدي اليو المؤمف قيمة التاميف . وقد يكوف المؤمف لو ىو المستفيد مثاؿ ذلؾ  المستفيد : -3
سيستمـ  شخص الذي يؤمف عمى منزلو ضد الحريؽ ، فاذا تحقؽ خطر الحريؽ لممنزؿ ، فالمؤمف لو ىومف

 مبمغ التعويض وبذلؾ فيو المستفيد. 
 واحيانًا يكوف المستفيد مف التاميف غير المؤمف لو

 : ىو المستحؽ االساسي )األوؿ( لعوائد وثيقة التاميف في حالة وفاة المؤمف لو . المستفيد االساسي - أ
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الساسي قبؿ وفاة ىو المستفيد الذي يستحؽ عوائد الوثيقة اذا توفي المستفيد االمستفيد المحتمل : - ب
المؤمف لو .اي اذا توفي المستفيد االساسي قبؿ الحصوؿ عمى مبمغ التاميف مثاؿ / يحدد الزوج 

 الزوجة مستفيد اساسي واالوالد مستفيد محتمؿ .

 المستفيد الذي يتم تعريفو  )تحديده( باالسم . -ج

المتعاقداف كخطر السرقة ، الحريؽ ىو الحادث محتمؿ الوقوع الذي يخشاه الطرفاف  لخطر المؤمن ضده :ا -4
 ، البطالة ، الشيخوخة ، االمراض ، الحوادث الشخصية .

 .  وىي مستند تحريري إلثبات وجود عقد التأميف بيف الطرفيف  عقد التامين : -5
 ىو ما يقـو بدفعو المؤمف لو الى المؤمف )شركة التاميف(.:قسط التامين  -6
ىو اقصى مبمغ يدفعو المؤمف )شركة التاميف( بموجب وثيقة التاميف لممؤمف او المستفيد  مبمغ التامين : -7

عند وقوع الخطر ، واثبات انو خطراً تامينيًا . اي ) ىو تعويض عف الضرر متفؽ عميو بموجب عقد 
 التاميف (. 

سرياف الوثيقة وتاريخ ويشمؿ اتفاؽ طرفي التعاقد عمى وثيقة التأميف ، عمى تاريخ بداية  :مدة التامين  -8
انتياء سريانيا اي يتـ تحديد المدة التي يتمتع المؤمف لو مف خالليا بالتغطية التأمينية مف قبؿ المؤمف ، 

فاذا ما حدث الخطر المؤمف منو مف خالؿ ىذه المدة ،استحؽ المؤمف لو أو المستفيد مبمغ التاميف أو قيمة 
 المتفؽ عمييا . التعويض بشرط اف يسدد المؤمف لو االقساط

 التزامات )الواجبات( التي تقع عمى المؤمن )شركات التامين(

 ارشاد المؤمف لو الى غطاء التأميف الذي يحتاجو .-1
 شرح شروط وثيقة التاميف الى المؤمف لو .-2
 دفع التعويض  لممؤمف لو عف الخسائر التي تكبدىا نتيجة الخطر المتحقؽ.-3
 دفع اي مصاريؼ لتقميؿ الخسائر .-4

 لو  المؤمن عمى تقع التي( الواجبات) التزامات  

 تزويد المؤمف بكافة المعمومات التي يعرفيا عف الخطر المطموب التأميف منو وعف محؿ التأميف .-1
 دفع قسط التاميف .-2
 اف يتجنب الخطر ويتخذ احتياطات الطوارئ .-3
 اشعار المؤمف باي تغير يزيد درجة الخطر .-4
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 الخطر . انقاذ الممتمكات عند تحقؽ-5
 اخبار شركة التاميف بحدوث الخطر . -6
 الحفاظ عمى حقوؽ المؤمف .-7

 اً : اركان عقد التامين    رابع

اال بتوافر اركاف انعقاده والتي ىي اركاف انعقاد عامة  دعقد التاميف كسائر العقود المدنية االخرى ، ال ينعق      
 ألي عقد مف العقود ، حيث يشترط لصحة العقد التاميني توفر ثالث اركاف اساسية

 -وىي : 

 الركن االول : التراضي -1
كثر عقد التاميف ويقصد بو مف الناحية القانونية اتفاؽ ارادتيف أو أ ـيعتبر التراضي عنصرًا اساسيا إلتما    

 عمى احداث اثر قانوني لذا يشترط لقياـ ىذا الركف شرطاف اساسياف ىما : 
اي اف يكوف الرضا موجودا اي اف يقترف االيجاب مع القبوؿ لغرض  احداث االثر القانوني  وجود الرضا :   - أ

 فاإليجاب يأتي مف جانب طالب التاميف)المؤمف لو( والقبوؿ يأتي مف جانب المؤمف . 
 اي اف يكوف الرضا صحيح ويشترط لصحتو : : صحة التراضي - ب

  قاصرًا ،وال مجنونًا، وال محجورًا عميو وال  فاف يتمتع طرفا العقد باألىمية القانونية اي اف ال يكو(
 سفييًا(.

 التغرير ، الُغبف ، الغمط ( .  هإلكرااف يكوف الرضا خالياً  مف العيوب االتية )ا ، 
 الركن الثاني : المحل -2

البد اف يكوف لكؿ عقد محؿ عقد ، ومحؿ العقد ىو كؿ شيء يعود لصاحبو بالمنفعة  كاألمواؿ ، او          
   -في محؿ العقد : ثالث شروطعمؿ ، او غيرىا مف الممتمكات ولكي ينشأ عقد التاميف صحيحًا يجب اف تتوفر 

، او ممكف الوجود في المستقبؿ مثؿ / يصح اف يكوف الجنيف محؿ  محل العقد موجود عند التعاقداف يكوف  - أ
 العقد ألنو سيكوف موجود في المستقبؿ باإلضافة الى البضاعة التي ستصؿ الحقا . 

أي اف يكوف ذات اوصاؼ محددة ودقيقة بحيث يمكف تميزه عف اي  معين تعينًا يميزه عن غيرهاف يكوف  - ب
العمر بالنسبة لألشخاص ، اما ما يتعمؽ بالممتمكات فيكوف مف خالؿ محؿ اخر مشابو لو مف خالؿ االسـ و 

 المواصفات الدقيقة مثؿ الموف والموديؿ والرقـ بالنسبة لمسيارة .  
النظاـ العاـ والقوانيف واآلداب العامة ، اي ال يجوز التاميف عمى شخص  ؼ : اي ال يخال ً ان يكون مشروعا-3

 . خدـ ألغراض غير مشروعة كالسيارات التي تستخدـ لمتيريب يتعاطى المخدرات ، او ممتمكات تست
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 الركن الثالث : السبب-4

وىو الغرض المباشر الذي يتوخاه كؿ مف الطرفيف ، او ىو الدافع الذي يدفع كؿ مف طرفي العقد الى ابرامو      
وااللتزاـ بآثاره .فالسبب ىو الباعث الذي يمعب الدور االساسي في حمؿ الشخص الى التعاقد في عقد التاميف ، 

لمؤمف بتعويضو عف الخسارة التي قد تمحؽ بو مف فالمؤمف لو يسعى مف وراء عقد التاميف الحصوؿ عمى ضماف ا
جراء خطر معيف .والمؤمف ينبغي اف يقبؿ تحمؿ الخطر وتعويض المؤمف لو واجراء التاميف عمى القسط الذي 

 سيدفعو لو المؤمف .

وعمى ىذا النحو يمكف القوؿ بأف سبب ابراـ عقد التاميف ىو وجود مصمحة تأمينية مشروعة لدى كؿ مف     
المؤمف )شركات التاميف( والمؤمف لو ، فالمصمحة التأمينية لممؤمف لو ىو الحفاظ عمى حياتو وصحتو وممتمكاتو 

يا وضرر في زواليا ، اما المصمحة التأمينية لممؤمف التي ترتبط ارتباط وثيقًا الى الحد الذي يكوف لو نفعًا في بقائ
 )شركات التاميف( ىي االقساط التي يدفعيا المؤمف لو .  

  عقد التامين )صفات(خصائصخامسًا : 

يشترؾ عقد التاميف مع سائر العقود االخرى بخصائص معينة ،ويتميز عنيا ببعض الخصائص التي ينفرد        
 -بيا وحده دوف غيره حيث يتميز بأنو وسيمة مف وسائؿ التعاوف . وأف تمؾ الخصائص ىي :

او بتعبير اخر اف يتميز العقد االحتمالي بانو مرتبط بمسالة وقوع الخطر او عدـ قوعو ،  عقد احتمالي : -1
 االلتزاـ المؤمف بدفع التعويض يتحقؽ بوقع الخطر فقط . فيو بذلؾ مسالة احتمالية .

: يترتب عمى طرفي العقد التزامات محددة ينبغي عمى طرفي العقد تنفيذىا  عقد الزامي )ممزم لمجانبين( -2
ة معينة، وبيذا يختمؼ عقد التاميف وبدقة ، واف االخالؿ بتنفيذ ىذه االلتزامات يترتب عميو اجراءات قانوني

 عف العقود الممزمة لطرؼ واحد .
:يتضح باف عقد التاميف ىو عقد رضائي وليس عقدًا شكميًا ، يقـو عمى تراضي واتفاؽ إرادتي  عقد رضائي -3

المؤمف والمؤمف لو عمى شروط العقد اي) ايراد االيجاب مف قبؿ المؤمف وكذلؾ القبوؿ مف قبؿ المؤمف لو 
 تبادؿ المنفعة( .عمى 

يتميز عقد التاميف بالتزاـ الشركة بدفع التعويض عند وقوع الخطر والتزاـ المؤمف  عقد معاوضة )تعويضي(: -4
لو بدفع اقساط التاميف في مواعيدىا المحددة وبذلؾ فيو عقد تبادؿ المنفعة حيث اف كؿ طرؼ يدفع ويستمـ 

 مقابؿ ما يدفعو.
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العقود الزمنية التي يكوف الزمف فييا عنصر جوىريًا، اذ يرتبط عقد  فيو مف عقد زمني مستمر التنفيذ: -5
التاميف بفترة زمنية معينة يتفؽ عمييا طرفي العقد )المؤمف ،المؤمف لو( ويستمر العقد طوؿ ىذه الفترة التي 

 تبدأ بتاريخ معيف وتنتيي بتاريخ معيف ايضًا بغض النظر عف وقوع الخطر او عدمو .
بر عقد التاميف مف عقود االذعاف والمقصود باإلذعاف )خضوع المؤمف لو بشروط يحددىا يعت:  عقد اذعان -6

المؤمن )شركات التامٌن(  ،مع مراعاة ان المؤمف(  وذلؾ الف ىذه الشروط وضعت نتيجة تجارب وخبرات 

 بحؽ المؤمف لو( . تكون لمصلحة الطرفٌن، وعادلة )غٌر مجحفة
ميف بالنسبة لممؤمف عقد تجاري حيث انو باإلضافة الى خدمة الموطنيف يعتبر عقد التا عقد مدني تجاري : -7

يحقؽ ارباح لممؤمف مف خالؿ استثمار اقساط التاميف ، اما بالنسبة لممؤمف لو فيو عقد مدني ألغراض 
 تعويض الخسائر فقط .

تي تقـو بتعويض اف التاميف يقـو عمى اساس فكرة التعاوف وذلؾ مف خالؿ شركات التاميف ال عقد تعاوني : -8
المؤمف لو عف الخسائر التي لحقت بو جراء تحقؽ الخطر ، وبذلؾ يكوف عقد التاميف وسيمة مف وسائؿ 

 التعاوف في تحمؿ عبء خسارة االخطار المتحققة . 
مى شرط ىو تحقؽ الخطر المؤمف يعتبر عقد التاميف عقدًا شرطيًا اذ اف االلتزاـ معمؽ ع عقد شرطي : -9

 .ضده
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 التأمين لعقد الق انونية المبادئ :االسبوع الخامس

 المبادئ القانونية لعقد التأمين  

تعتبر المبادئ القانونية لعقود التاميف ىي المبادئ التي تنضـ العممية التأمينية مف الناحية القانونية والفنية         
 : ويمكن تقسيم ىذه المبادئ الى

 مبدأ حسن النية  .1
 مبدأ المصمحة التأمينية  .2
 مبدأ التعويض  .3
 مبدأ الحمول  .4
 مبدأ المشاركة  .5
 مبدأ السبب القريب )المباشر( .6

 اًل : مبدا حسن النية أو 

ويقصد بحسف النية اي ىو التزاـ لممؤمف لو باإلدالء بكافة البيانات والحقائؽ الجوىرية )التي يعرفيا والتي     
 سيعرفيا( ذات العالقة بالشيء محؿ التأميف أو الخطر المؤمف ضده.

جوىرية خال فترة التفاوض قبؿ قبوؿ اف مبدأ حسف النية يتطمب مف كؿ طرؼ اف يعمـ الطرؼ االخر بكؿ الحقائؽ ال
 الخطر أو خالؿ فترة تجديد العقد .

  : أىمية مبدأ حسن النية- 

في عقود التأميف ، حيث ال يكوف كافيا معرفة المؤمف لو بالحقائؽ الجوىرية عف محؿ التأميف  ليذا المبدأ اىمية كبيرة
الذي يممكو دوف اف يبمغ المؤمف بما يعرفو عف ىذه الحقائؽ ليستطيع بدوره تقدير مدى الخطر الذي سيتحممو نتيجة 

 التعاقد .

يقدميا المؤمف لو عف ظروؼ محؿ التأميف التي تؤثر ىي كافة البيانات والمعمومات التي  الجوىرية الحقائقاذ اف 
 في قرار المؤمف بقبوؿ طمب التأميف وتسعيره ،أو رفضو كميًا. 

  استمرارية  مبدأ حسن النية 

 : مراحل التعاقد الثالثةيسري االلتزاـ بيذا المبدأ مف قبؿ المؤمف لو في كافة 
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في قبوؿ او رفض الطمب عمى ما يقدمو  مف : حيث يعتمد قرار المؤمف  مرحمة التفاوض ثم التعاقد - أ
معمومات او حقائؽ جوىرية تخص الخطر المطموب التأميف مف أضراره وبشكؿ واضح بعيد عف التالعب أو 

 الغش .
 -وتتمثؿ بالتزاـ المؤمف لو في ىذه المرحمة بااللتزامات االتية : مرحمة سريان العقد )قبل تحقق الخطر(: - ب

 دفع قسط التأميف . -1
 االحتياطات الالزمة لتقميؿ أو منع الخسائر . اتخاذ -2
 اإلشعار ويقصد باإلشعار تبميغ المؤمف بأية تغيرات قد تحصؿ في ظروؼ محؿ التأميف . -3

 ويتمثؿ في االلتزاـ المؤمف لو في ىذه المرحمة باإلجراءات االتية : مرحمة تحقق الخطر المؤمن ضده : -ج  

 إنقاذ االمواؿ المتضررة  -1
 ف بوقوع الحادث ابالغ المؤم -2
 الحفاظ عمى حقوؽ المؤمف  -3
 : االخالل بمبدأ حسن النية )عدم االلتزام(يكون بأربعة صور- 

 عدـ التصريح بالحقائؽ الجوىرية بدوف تعمد . -1
 إعطاء معمومات خاطئة بحسف النية .  -2
 اخفاء حقائؽ جوىرية بتعمد . -3
 إعطاء معمومات خاطئة بسوء نية . -4

التعريؼ وسوء النية يخوؿ المؤمف فسخ عقد التأميف أما عدـ التصريح او اعطاء معمومات خاطئة فال  -مالحظة :
 يؤدي الى فسخ العقد بؿ يستمر مع قياـ المؤمف لو بدفع فروقات االقساط .

 وىي كافة البيانات والمعمومات الجديدة حوؿ ظروؼ منحؿ التاميف والت تظير خالؿ فترة -الظروف المستجدة :
 التاميف ويمـز المؤمف لو االبالغ عنيا .

 شروط الظروف المستجدة 

 اف يكوف الظرؼ شديدًا يزيد مف الخطر  -1
 اف ال يكوف الظروؼ معمومًا لدى المؤمف  -2
 .اف يكوف الظروؼ قد يطرأ بعد توقيع العقد وخالؿ فترة سريانو  -3
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 ثانيًا: مبدأ المصمحة التأمينية 

المصمحة التأمينية أحد مبادئ التأميف االساسية وىي العالقة المالية القانونية التي تربط طالب التاميف )المؤمف     
لو( بالشيء محؿ العقد بحيث يستفيد بسالمتو ويتضرر بتضرره ، فال بد لمشروعية عقد التأميف اف تكوف لممؤمف لو 

دية ومالية خالؿ سرياف الوثيقة وكذلؾ بتاريخ تحقؽ خسارة مصمحة تأمينية في محؿ التأميف اي مصمحة اقتصا
 المشمولة بيذه الوثيقة وىذا اىـ  ما يميز عقد التأميف عف المقامرة والرىاف .

 شروط المصمحة التأمينية: 
 -لكي تحقق المصمحة التأمينية البد من توفر شرطين ىما : 

 وجود عالقة مالية بيف طالب التأميف وبيف محؿ التأميف الذي يممكو ويرغب التاميف عمية  -1
 اف تكوف العالقة مشروعة وال تتعارض مع القانوف والنظاـ العاـ . -2

 ينبغي اف تطابؽ المصمحة التأمينية القيمية االقتصادية لمشيء المؤمف عميو بحيث  حدود المصمحة التأمينية:
تعويض اكثر مف القيمة التي حددت وقت وقوع الحادث . وبذلؾ ال يجوز اف يتحقؽ لممؤمف لو  ال يدفع المؤمف

 ربح او زيادة عف القيمية الحقيقة .
 تنتقؿ المصمحة التأمينية مف شخص الى أخر في عدد مف الحاالت وىي : انتقال المصمحة التأمينية :- 

 الورث -6التنازؿ  -5الرىف  -4اليبو  -3التأجير  -2البيع  -1
 اف عدـ توفر المصمحة التأمينية في عقد التأميف يؤدي الى: انعدام المصمحة التأمينية : 

 تحويؿ عقد التأميف الى مقامرة او رىاف  -1
 يشجع عمى الجريمة  -2

 ثالثًا: مبدأ التعويض 

التعويض ىو احد المبادئ االساسية لمتأميف وىو اعادة المؤمف لو المتضرر)قدر االمكاف( الى الحالة التي كاف    
عمييا قبؿ وقوع الحادث ، إذف عقد التأميف ييدؼ الى ازالة الخسارة المالية التي نجمت عف وقوع الخطر لذا يجب 

 الفعمية . اف ال يزيد مبمغ التعويض عف القيمة الحقيقة لمخسارة

اف عقود التاميف عمى الحياة ليست عقودًا تعويضية اي اف مبدأ التعويض ال ينطبؽ في التاميف عمى  -مالحظة:
الحياة الف مبمغ التأميف المدفوع ال يمثؿ القيمة الحقيقية لخسارة الحياة البشرية فحياة االنساف ال تقدر بثمف فالمومف 

 يدفع مبمغًا ثابتًا متفقًا عميو .
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  شروط التعويض 
 تحقؽ الخطر المؤمف منو  -1
 تضرر محؿ التأميف بسبب نقص ىذا الخطر  -2
 وجود عالقة بيف الخطر والضرر  -3
 اف يكوف مبمغ التاميف المدفوع )التعويض( معاداًل لمقيمة الحقيقية لمماؿ المؤمف عميو.  -4

اف المؤمف لو يجب اف ال يحقؽ ربحًا مف استالـ التعويض فيو ال يحؽ لممؤمف لو اف يستمـ التعويض  -مالحظة :
مرتيف )مرة مف المؤمف وأخرى مف الشخص الثالث المسبب لمضرر(فيجب اف يعتاد قدر االمكاف الى نفس الحالة 

  المادية التي كاف عمييا قبؿ حدوث الحادث .   

 حاالت التأمين  
  ىو الحالة التي يكوف فييا مبمغ التأميف مساويًا لمقيمة الحقيقية لألمواؿ المؤمنة ،يدفع  -االعتيادي :التأمين

 المؤمف في ىذه الحالة التعويض عف كافة الخسائر الفعمية عمى اف ال يزيد عف مبمغ التاميف في كافة االحواؿ.
 : مى مف القيمة الحقيقية لألمواؿ المؤمنة ، اي ىو الحالة التي يكوف فييا مبمغ التأميف اع -التأمين الزائد

 يدفع المؤمف في ىذه الحالة التعويض عف كافة الخسائر الفعمية عمى اف ال يزيد عف القيمة الحقيقية لألمواؿ . 
 مجموع مبالغ التأمين/  التأمين مبمغ* الفعمية الخسارة(=زائداالعتيادي، ال) التعويض

 ىو الحالة التي يكوف فييا مبمغ التأميف أقؿ مف القيمة الحقيقية لألمواؿ المؤمنة ، اي  -: التأمين الناقص
   -اف يدفع المؤمف في ىذه الحالة تعويضًا نسبيًا حسب شرط النسبية )اي حسب القاعدة االتية(:

 لموضوع التأمين القيمة الحقيقية/ التعويض الناقص = الخسارة الفعمية* مبمغ التأمين 

 الخسارة الميدرة  

ىي مبمغ معيف او نسبة معينة متفؽ عمييا تحسب مف مبمغ التاميف وتطرح دائمًا مف مبمغ التعويض االخير      
 الذي يستحقو المؤمف لو ، ويتحمؿ المؤمف لو ىذه الخسارة الميدرة والتي تفرض لسببيف :

 حة االولى مف الخسارة تحفيز المؤمف لو لممحافظة عمى اموالو لعممو انو سيتحمؿ الشري -1
 تجنب التعويضات الصغيرة وتكمفتيا االدارية  -2

 يستمـ اي تعويض. فإذا كانت الخسارة الفعمية اقؿ مف الخسارة الميدرة فسيتحمميا المؤمف لو وال
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 التأمين لعقد الق انونية المبادئ: االسبوع السادس

  : مبدأ الحمولاوالً 

ىو اف يحؿ المؤمف بعد دفع التعويض محؿ المؤمف لُو في حقوقو اتجاه الشخص الثالث المسؤوؿ عف الضرر     
 ليستعيد المبمغ الذي دفعو ،وال ينطبؽ ىذا المبدأ في التأميف عمى االشخاص . 

اف مبدأ الحموؿ ىو نتيجة حتمية لمبدأ التعويض ،ويقتضي بعدـ حصوؿ المؤمف لو عمى تعويض يفوؽ مبمغ  
الخسارة الفعمية التي تكبدىا جراء الحادث التأميني وبالتالي ال يحؽ لو الرجوع عمى مسبب الضرر ومطالبتو 

ر بمبمغ أكثر مما دفعتو الى المؤمف لو. بتعويض اضافي ، وكما ال يحؽ أيضًا لشركة التأميف مطالبة متسبب الضر 
 وانواع مبدأ الحموؿ ىي ) الحموؿ القانوني ، الحموؿ االتفاقي(

 : اىمية مبدأ الحمول تتجمى في-  
 لكي ال يكوف التأميف سببًا لمربح والثراء  -1
 لكي نطبؽ مبدأ التعويض .  -2
  اركان مبدأ الحمول:- 
 .تحقؽ مسؤولية المؤمف عف دفع التعويض  -1
 شخص ثالث مسبب لمضرر . وجود -2
 اف يكوف مبمغ الحموؿ عمى قدر ما دفعة المؤمف مف مبمغ التعويض . -3
 : متى يصبح مبدأ الحمول مستحيل التنفيذ ؟؟( -استحالة الحمول( 

إذا تعذر عمى شركة التاميف اف تحؿ محؿ المؤمف لو في الرجوع عمى مسبب الضرر ولسبب يعود الى 
الدعوى ضد مسبب الضرر( فأف ذلؾ يؤدي الى الغاء التاميف واعادة مبمغ التعويض المؤمف لو )كتنازلو عف 

 المدفوع .
  أىداف مبدأ الحمول 
 عدـ ترؾ ُمسبب الضرر بدوف محاسبة لما سببو مف خسائر . -1
 اف الحموؿ يؤكد ىدؼ التأميف في منع االثراء عمى حساب المؤمف . -2
بي االضرار يخفضيا المؤمف مف كمفة التعويض الذي دفعو اف مجموع المبالغ التي يتـ استعادتيا مف مسب -3

 وىذا يساعد عمى انخفاض اقساط التأميف .

 : مبدأ المشاركة ثانياً 
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ىو التأميف لدى عدة مؤمنيف عمى نفس المحؿ ضد نفس الخطر لمصمحة نفس المستفيد  بحيث يدفع كؿ مؤمف 
 حصتو مف التعويض بنسبة مبمغ التأميف الى مجموع مبالغ التاميف 

 :قد يحدث احيانًا اف يقـو المؤمف لو بتأميف ممتمكاتو لدى اكثر مف شركة تأميف واحدة  -أسباب المشاركة
  -اب وىي :لعدة اسب

 رغبة المؤمف لو في تكويف او االحتفاظ بعالقات طيبة مع اكثر مف شركة تأميف . -1
عندما تكوف طاقة شركة التأميف التي يتعامؿ معيا أقؿ مف مبمغ التأميف)مبمغ التعويض( المطموب  كما في  -2

 التأميف عمى الطائرات والسفف والمصانع الكبيرة والمصافي .
ف لدى اكثر مف شركة ناتج عف خطأ المؤمف لو اال انو في كافة األحواؿ يجوز ويجوز اف يكوف التأمي -3

 لممؤمف لو اف يستمـ تعويضًا يزيد عف قيمة االضرار في ممتمكاتُو .
 : شروط المشاركة- 
 اف تكوف ىناؾ اكثر مف وثيقة )عقد( تأميف واحدة عمى نفس االمواؿ . - أ

 مصمحة تأمينية واحدة (اف تغطي كافة الوثائؽ نفس محؿ التأميف )اي  - ب

 أف تصدر كافة الوثائؽ ضد نفس الخطر . -ج

 اف تكوف كافة الوثائؽ نافذة المفعوؿ وقت تحقؽ الخطر .  -د

 : مبدأ السبب المباشر)القريب(ثالثاً 

ىو العامؿ الفعاؿ الذي يولد سمسمة مف الحوادث التي تؤدي الى نتيجة ما بدوف اف يقطع تمؾ السمسمة اي عامؿ 
 ناشئ عف مصدر جديد مستقؿ .اخر 

اف السبب المباشر )القريب( ىو السبب المسيطر في حدوث الخسارة او الضرر ويقصد بو االقرب تسببًا في وقوع 
الحادث وليس األقرب زمنًا .وبالتالي فيو سمسمة مف الحوادث غير المقطوعة بيف الخطر المؤمف منو والضرر الناتج 

 عنو في الممتمكات . 

 لسبب المباشر )القريب( ماىي اسباب ظيور مبدأ السبب المباشر؟حاالت ا 
 عندما يكوف ىنالؾ سبب واحد فقط مؤمف ضده فيعتبر ىو السبب االقرب . -1
عندما يكوف ىناؾ عدد مف االسباب المنفصمة حصمت في وقت واحد وليس بينيا سبب مستثنى مف الغطاء  -2

 االقرب شرط اف يكوف مؤمف ضده .فاف اي سبب مف ىذه االسباب يمكف اعتباره السبب 
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عندما تكوف ىناؾ سمسمة متزامنة مف االسباب كميا مشمولة بالتأميف فالسبب الطبيعي لمخسارة ىو الذي يعتبر  -3
 السبب االقرب.

عندما يكوف ىناؾ سمسة مقطوعة مف االسباب) اي لـ تحصؿ بشكؿ متتابع بؿ بشكؿ متقطع( وليس بينيا  -4
 اسباب مستثناة فمف الممكف فصؿ ىذه االسباب عف بعضيا لتحديد السبب االقرب المؤدي الى الخسارة . 
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 : تأمين المخازن من خطر الحريق  االسبوع السابع
 أواًل : المفيوم التاميني لمحريق وشروطو 

ال تثير كممة الحريؽ صعوبة في مفيوميا المغوي المعتاد خالفًا لما تثيره استعماليا في مجاؿ التاميف ، ومع       
عناصر اف القانوف لـ يورد تعريفًا لمحريؽ كما لـ تتضمف وثائؽ التاميف تحديدًا لو ، اال انو مف الممكف استخالص 

 .بتاميف الحريؽ الممارسات التأمينية الخاصة التعريؼ مف جممة الشروط المتفؽ عمى وجوب توفرىا في 

 الحريق التاميني  اركان ثانيًا: 

 الحريؽ بالمعنى التاميني البد مف اف يتوافر شرطاف اساسياف ىما :  

اف يكوف ىناؾ قدح ويحصؿ ىذا عند ارتفاع درجة الحرارة الى درجة االتقاد بسبب وجود مصدر حراري  -1
 .خارجي 

ألسباب او ظروؼ خارجة عف ارادة المؤمف لو فالحريؽ الذي يحدثو اف يكوف االشتعاؿ عرضيًا وتمقائيًا  -2
ذلؾ الذي يحدث دوف عمـ ، ولكف يعتبر حريقًا بالمعنى التاميني المؤمف لو عمدًا ال يقع ضمف ىذا المعنى  

 المؤمف لو او رضائو .
فاف النار الذي توقد في االماكف المخصصة ليا كالطباخات ، والمواقد ، واالفراف ،  ما تقدـعمى  وتأسيساً 

والمدافئ ، ال تعتبر حريقًا بالمعنى التاميني ، اال اذا خرج عف وضعو الطبيعي كأف يمتيب الطباخ ويعمو 
 لييبو ويمتد الى االمواؿ المجاورة ويمحؽ  اضرار بيا. 

 : مصادر)اسباب( الحريق ثالثا

في نشوب الكير مف الحرائؽ التي يكوف ممكنا التوقي منيا ومنع  ايعتبر االىماؿ والالمباالة سببًا رئيسي     
 .مع مسببتيا  التعامؿعند حصوليا لو بذؿ قدر معقوؿ مف الحيطة والحذر 

وقد يكوف العطب الحاصؿ في االجيزة الكيربائية او اسالكيا او تأسيسيا سببا لحصوؿ الحريؽ االمر الذي      
 مف سالمتيا . لمتأكدالضرورية واجراء الكشوفات الدورية يستدعي مراقبة دقيقة ليا مع مراعاة تطبيؽ وسائؿ الصيانة 

ومناخية معينة  مخزنيواد اذا وجدت في ظروؼ ومف اسباب حصوؿ الحريؽ التفاعؿ الكيمياوي لبعض المو      
حيث ترتفع درجة حرارتيا ذاتيًا الى حد االشتعاؿ مما يؤدي بدوره الى حصوؿ حريؽ دوف اف يكوف ىناؾ مصدر 

 حراري خارجي  
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وتجدر االشارة الى انو اضافة الى مصادر الحريؽ االحتمالية ىذه وجدت مصادر اخرى لمحريؽ كالحريؽ الذي     
 .السمطة أو بسبب الحرب او والتخريب والعصياف وىي حرائؽ ال تشمميا وثيقة التاميف االعتيادية ينشأ بأمر مف 

 اثار التامين من الحريق رابعًا :

دور  فعاؿ ومؤثر في االوضاع المالية لمفرد ، وفي االقتصاد القومي كمحصمة نيائية ، لمتاميف مف الحريؽ         
وفي مقدمة ذلؾ الضمانات التي يقدميا الى الفرد لمتعويض عف الخسارة التي تمحقو نتيجة وقوع خطر الحريؽ 

 تجارتو عمى النحو الذي كاف عمية قبؿ وقوع الخسارة.  والستئناؼ

ومف الطبيعي اف ينعكس ىذا الدور االيجابي عمى امواؿ االفراد وممتمكاتيـ ، ومف جية اخرى يسيـ ىذا النوع      
في التشجيع عمى تطوير وسائؿ الوقاية مف الحريؽ سواء اكانت مف ناحية تخفيض اقساط التاميف مف التاميف 

 اساليب مطورة لمكافحة الحرائؽ . بالنسبة لمبناء ذات المواصفات غير قابمة لالشتعاؿ او ادخاؿ

 اضافة الى خمؽ محفزات لدى االفراد لتجنب العوامؿ والمسببات لوقوع خطر الحريؽ .

لمتاميف عمى الحريؽ دور مميز في حقؿ التنمية االقتصادية وخاصة في الدوؿ النامية ،  حيث يكوف االنتاج العاـ 
 سمبًا  عمى الجوانب االخرى  جانب منو يؤثر اخفاؽ فيليا سمفًا بحيث يكوف اف اي  مرسـو في صيغ مخطط 

المختمفة وحرصاً  عمى  وفروعوومف ىنا تبرز اىمية التاميف مف خطر الحريؽ في تمؾ الدوؿ لعناصر االنتاج 
 .ديمومة نشاط تمؾ العناصر وحمايتيا 
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 الحريق خطر من الوق اية :االسبوع الثامن

 اواًل : الوقاية من خطر الحريق 

صاحب التطور التكنولوجي والصناعي في العالـ وزيادة عدد السكاف  وتعدد االبتكارات ازدياد كبير في       
البحث عف عدد مف الوسائؿ واالساليب التي تكفؿ مكافحة مما اضطر الدوؿ الصناعية الى حوادث الحريؽ ،  

 الحرائؽ واالطفاء واالنقاذ  واعتبارىا مف االمور التي تتصؿ بدعائـ االقتصاد .

: تمؾ الوسائؿ والتركيبات واالدوات  ويمكن تعريف وسائل الوقاية والحد من خطر )خسائر( الحريق بانيا      
 والقوانيف التي تؤدي الى منع وقوع الحوادث او تخفيض معدالت تكرارىا ، او واالجراءات والموائح والتعميمات

 تخفيض قيمة الخسارة في حالة حدوثيا .  

 االسس العامة لموقاية من الحريق وتجنب كوارث الحريق 

مناسب واستبعاد العمميات منع حدوث الحريؽ مف خالؿ استخداـ عدة وسائؿ منيا وضع تصميـ صناعي  -1
 العمميات الصناعية واجراء الصيانة المستمرة الدورية ومراقبة االمف الصناعي . غير االمنة وكذلؾ تنظيـ  

ويشمؿ ذلؾ لمتعامؿ معو فورًا وقوعو فور تكفؿ االكتشاؼ المبكر لمحريؽ وضع الترتيبات والوسائؿ التي  -2
 االكتشاؼ المكبر لمحريؽ واالنذار بو . 

تحديد الحريؽ ومنع انتشاره وذلؾ مف خالؿ وجود مصادر مياه بالموقع وحنفيات حريؽ بمواصفات محددة  -3
 ورشاشات اطفاء تمقائية واالطفاء اليدوي .

 إلنقاذتوفير تدابير النجاة عند حدوث الحريؽ ألي سبب خارج عف االرادة  وذلؾ بتوفير مخارج النجاة   -4
 االفراد عند الخطر . 

متخصصة لمواجية الحرائؽ مف خالؿ عمؿ دراسة وافية لممواقع المختمفة المؤمف عمييا وتحديد  اجيزةوجود  -5
 مف افراد ومعدات الزمة لتغطية ىذا الموقع .  كف الخطورة وما تتطمبواما

مسؤولية الوقاية والحد مف خطر الحرائؽ تقع عمى عاتؽ )شركات التاميف ، اتحادات التاميف، الدولة ، مدير 
 العالمية(.  والييئاتادارة الخطر سوى اكاف فرد اـ منظمة ، المنظمات 
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 الحريقخطر من والحد لوقاية اساليب ا

شاط وحجـ كؿ منشأة الى اخرى حسب ن اجيزة اطفاء الحريؽ : ويختمؼ نوع وعدد ىذه الوسائؿ مف منظمة -1
وتتمثؿ في) اجيزة اطفاء الحريؽ ، حنفيات وخراطيـ الحريؽ ، مضخات ثاني اوكسيد الكاربوف ، رشاشات 

  المياه االلية والثقيمة (
 االحتياطات والتعميمات المتعمقة بالحريؽ . -2
 ادارة مستقمة لمحريؽ .  -3

 ثانيًا : طمب التامين عمى المخازن من خطر الحريق 

طمب التاميف ىو الصيغة التي يتقدـ بيا شخص ما الى المؤمف بيدؼ الحصوؿ عمى تاميف معيف عمى امواؿ     
عف نوع التغطية التي يقدميا المؤمف ، قد يكوف طمب التاميف بصور استفسار  تأمينيةتعود لو او اف لو فييا مصمحة 

او عف سعر التاميف ، وال يكوف ىذا الطمب عرضياً  مف جانبو انما يمـز اف يقدـ الراغب في التاميف بطمب محدد 
ومبمغيا ، واالخطار المطموب التاميف منيا ومدة التاميف وايو معمومات يبيف فيو نوع االمواؿ المطموب التاميف عمييا 

 اخرى تكوف محؿ سؤاؿ مف المؤمف . 

 ارة طمب التامين ثالثًا : استم

اف طمب التاميف قد يكوف شفاىا كما يكوف بشكؿ محرر ، اي اف يعد المؤمف استمارة لطمب التاميف تتضمف     
المؤمف مباشرة او عف طريؽ وتقدـ اليو اما مف قبؿ جممة مف االسئمة  يجب عمى طالب التاميف االجابة عمييا 

المؤمف اكتشاؼ خطر معنوي يتعمؽ بشخص طالب التاميف  او  وكالئو ، ومف خالؿ المعمومات المقدمة يستطيع
مستخدميو او ادارتو مما قد يحمؿ المؤمف الى رفض طمب التاميف او قبولو بسعر اعمى او ضمف شروط وتحفظات 

 استثنائية . 

 رابعًا : البيانات )محتويات(التي تتضمنيا استمارة طمب التامين 

 اف البيانات التي تتضمنيا استمارة طمب التاميف يمكف اف تبوب عمى النحو االتي : 

: تحتوي استمارة طمب التاميف عمى اسئمة الغرض منيا تحديد ىوية طالب  بيانات تتعمق بطالب التامين -1
مور التاميف  حيث يذكر اسمو كامال ومينتو وعنوانو ورقـ الياتؼ ، اذ اف ىوية طالب التاميف مف اال

في انشاء عقد التاميف حيث تحدد اسـ الشخص الذي يؤدي االلتزامات المقابمة اللتزامات المؤمف االساسية 
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كدفع قسط التاميف وكما يحدد اسـ الشخص الذي تؤدى اليو منافع وثيقة التاميف عند وقوع الخطر المؤمف 
 وكذلؾ تسييؿ القياـ بالتبميغات القانونية . ضدة 

: مف اىـ الوظائؼ التي تؤدييا استمارة طمب التاميف نية والمخازن المطموب التامين عمييا بيانات عن االب -2
بمعمومات جوىرية التي يقدميا طالب التاميف تتعمؽ بالمخازف واالبنية المطموب اجراء انيا تزود المؤمف 

النوع مف التاميف التاميف عمييا حيث تمكف المؤمف مف تحديد سعر التاميف ووضع الشرط التي تنظـ ىذا 
، أضافة الى انيا تساعد المؤمف عمى تحديد مقدار االحتفاظ مف مبمغ التاميف ألغراض اعادة التاميف  

 وتقسـ البيانات الخاصة باألبنية والمخازف الى اربعة اقساـ : 
 : ويقصد بو الداللة عمى نوعية بناء المخازف ومواصفاتو سواء بما يتعمؽ بالجدراف والسقوؼ  وصف البناء

في المبنى المستعممة واالرضيات والنوافذ واالبواب كما يؤخذ بنظر االعتبار نوع التأسيسات الكيربائية 
 والتقسيـ الداخمي لممبنى . 

  انفصاؿ البناء عف االبنية المجاورة االخرى 
 غاؿ المخازف طبيعة اش 
  وسائؿ االطفاء المتوفرة 
اي عمى طالب التاميف اف يبيف في استمارة طمب التاميف  :الحالية والسابقة  التأميناتمعمومات عن  -3

  . عمميات التاميف النافذة والسابقة التي اجراىا عمى نفس االمواؿ المطموب التاميف عمييا 
ينبغي عمى طالب التاميف اف يسجؿ في استمارة طمب التاميف مبمغ التاميف المطموب الى : مبمغ التامين -4

، واف مبمغ التاميف ىو االساس الذي بموجبة يتـ احتساب قسط التاميف بعد جانب بياف القيمة الحقيقية 
 تطبيؽ السعر الذي يحدده المؤمف . 

، وتتضمف   مف المعمـو اف وثيقة التاميف االعتيادية ال تغطي سوى اخطار محددة  االخطار االضافية : -5
استمارة طمب التاميف سؤااًل عما اذا كاف طالب التاميف يرغب في الحصوؿ عمى احد مف االخطار االضافية 

المطموب او اكثر ، وعندىا يقـو المؤمف بدراسة ىذا الطمب ضمف اعتبارات تتعمؽ بطبيعة الخطر االضافي 
 التاميف منو . 

بعد االجابة عمى جميع االسئمة التي تتضمنيا استمارة طمب التاميف يقـو طالب التاميف  التوقيع واالقرار : -6
بتثبيت توقيعو وصفتو القانونية ، اف كاف وكيؿ او نائب  او مدير شركة ف مع اقرار منو باف المعمومات 

مومات مف شانيا اف تزيد مف حدة الخطر مع اعالف موافقتو  التي ادلى بيا صحيحة ، وانو لـ يخؼ اي مع
  . الطمب واالقرار اساس لعقد التاميف المزمع ابرامو  اعتبار ىذاعمى 
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 : الكشف على المخازن  االسبوع التاسع

 الحريق الكشف اواًل: 

التاميف عمى المخازف يبدأ مف دراسة طمب يمعب الكشؼ عمى الحريؽ دورًا ىاـ في مراحؿ التأميف المختمفة       
 المراد التاميف عمييا وينتيي بتحقؽ الخطر والمطالبة بالتعويض .

 ثانيًا : فوائد الكشف 

الكشؼ مف الوقوؼ عمى الحقائؽ التي تحيط بمحؿ التاميف ومف ثـ اتخاذ القرار يتمكف المؤمف مف خالؿ      
 .ووضع االسعار والشروط التي تناسب حدة الخطر وتحديد نوع التغطية المالئمة ، برفض طمب التاميف او قبولو

قاـ المؤمف لو مف  كما يتمكف المؤمف مف خالؿ الكشؼ الدوري عمى المخازف خالؿ فترة التاميف مف معرفة ما اذا   
 اخذ االحتياطات الالزمة لتقميؿ حدة الخطر .

وعند تحقؽ الخطر يستطيع المؤمف مف خالؿ الكشؼ معرفة حجـ الضرر والخسارة او التمؼ الذي لحؽ بالمخزف 
كاف  ومعرفة ما اذا كانت التغطية قد تمت بكامؿ القيمة الحقيقية اـ اف ىناؾ تاميف ناقص ، وما اذاالمؤمف عميو ، 

 الخطر المتحقؽ مشموؿ بالتغطية اـ ال . 

   ؟  ثالثًا : من يقوم بالكشف 

الكشؼ  إلجراءتعيد عممية اجراء الكشؼ الى شخص يدعى الكاشؼ وىو اما اف يكوف احد العامميف لدى المؤمف   
ي الخبرة واالختصاص في مجاؿ الحريؽ ، او قد يستعيف مؤمف عمييا ، او شخص خارجي مف ذو عمى المخازف ال

 الكشؼ والفحص وتقديـ التوصيات بمكاتب فنية متخصصة .   ألغراضالمؤمف 

والبد اف يتمتع الكاشؼ بالمؤىالت المطموبة لمقياـ بميمتو ، وكذلؾ اف يكوف ممـ بمعمومات وثيقة التاميف ، ولكي 
لممخازف واعداد خالصة تحريرية بما يتوصؿ اليو مف مف القياـ بزيارات  يتمكف الكاشؼ مف تقديـ الرأي البد لو 

 .، لكي يتـ اعداد تقرير الكشؼ خالؿ الكشؼ ويقدمو الى المؤمف 

 الكشف  رابعًا : انواع

يعنى المؤمف بإجراء انواع مختمفة مف الكشوفات عمى المخازف وىي ثالثة انواع ، النوع االوؿ يتـ في بداية التاميف ، 
 والثاني خالؿ فترة التاميف ، والنوع الثالث عند المطالبة بالتعويض .
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ىو الكشؼ االولي الذي يجريو المؤمف عمى المخازف بعد استالمو طمب : الكشف االولي )كشف االصدار( -1
يتـ اتخاذ القرار ى ضوء التقرير الكشؼ ويقدـ تقرير الكشؼ وعم بإجراءالتاميف عمييا ، حيث يقـو الكاشؼ 

 . المناسب بقبوؿ طمب التاميف او رفضو
يقـو المؤمف بإجراء الكشؼ عمى المخازف المؤمف عمييا خالؿ فترة التاميف لمتأكد مف قياـ الكشف الدوري :  -2

المؤمف لو بمراعاة الشروط المتفؽ عمييا في العقد ، كاستعماؿ المؤمف لو اجيزة متطورة لرصد حاالت 
كما يتـ اجراء مثؿ ىذا النوع مف الكشؼ عندما يقـو المؤمنة  لمخازف ،ونشوب الحريؽ وتقميؿ خطرىا عمى ا

 . لو بنقؿ المخازف مف مكاف الى اخر خالؿ فترة التاميف
ىو الكشؼ الذي يجري عند قياـ المؤمف لو بالمطالبة بالتعويض عند : الكشف النيائي )كشف التعويضات( -3

ويعتبر ىذا الكشؼ اجراء ى المخازف المؤمف عمييا ، تحقؽ الخطر المشموؿ بالتغطية في وثيقة الحريؽ عم
تعويض الحريؽ عمى تمؾ المخازف ، ويتـ بعد معالجة الحريؽ  اساسي ومف االجراءات التي تتخذ لتسوية

والتحري عف اسباب حدوثو ، ومف خاللو يتـ اكتشاؼ اذا كاف سبب الحريؽ تـ تغطيتو في وثيقة التاميف مف 
 الحريؽ ومالحقيا ، والتأكد مف عدـ وجود ظروؼ تستبعده وتستثنيو مف شروط التاميف .

 خامسًا : تقرير الكشف 

تقريره والذي يتضمف خالصة ما توصؿ اليو عمى  بإعدادالكشؼ في المخازف ينتيي  بإجراءكاشؼ يقـو ال بعد اف
 الكشؼ . بإجراءشكؿ مالحظات وتوصيات يقدميا الى المؤمف الذي كمفو 

تؤثر في حدة الخطر وحجـ الضرر المتوقع  المادية التيفي تقريره الظروؼ والحقائؽ وعمى الكاشؼ اف يراعي  
حالة تحققو ومف اىميا موقع المخزف ونوع المواد المستعممة في بنائو واالبنية المجاورة ونوع اشغاليا وطبيعة في 

المواد المخزونة وكمياتيا ، وكما يتضمف الكشؼ توصيات بشاف المؤمف لو التحري عف سموكو وسمعتو ومستوى 
  يمة الحقيقية لمحتويات المخازف .  مع الق مطابقتوادارتو . وكذلؾ توصيات بشاف مبمغ التاميف بعد 
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 : التسعير  االسبوع العاشر

 التسعير وحساب القسط  اوالً :

اف تحديد اسعار التأميف التي بموجبيا يتـ تحديد واحتساب  االقساط يجري وفؽ اسس فنية دقيقة وىذه اما اف        
 تتضمنيا جداوؿ تدعى بالتعرفة لتسييؿ ميمة المؤمف في احتساب القسط المطموب او اف يجري اعداىا مستقال . 

اسعار التأميف وكذلؾ االحاطة بالظروؼ غير وعميو فمف الضروري معرفة الكيفية التي بموجبيا يجري تحديد 
المالئمة  التي قد تحيط في الشيء محؿ التأميف وتعمؿ عمى رفع سعره مع معرفة الصفات الجيدة فيو التي تسيـ في 
تخفيض السعر المفروض ،واالساس الذي تبنى عميو االسعار ىو معرفة مقدار الخسائر استنادًا الى حصميو مجموع 

مف التجارب السابقة ، ففي التأميف مف الحريؽ عمى نوع معيف مف البناء مثاًل يعتمد سعر التاميف  شركات التأميف
 عمى ما يمي : 

اي تقسيـ انواع التاميف حسب الحرفة والتجارة ونوع االشغاؿ كمعامؿ النسيج ومعامؿ الطجيف  :التصنيف  -1
 والمخازف التجارية  . 

اي ترتيب االخطار مف النوع الواحد حسب المحسنات والصفات الجيدة و الرديئة  توصيف الخطر : -2
 الموجودة فييا كالدور المتصمة والدور المنفصمة والبناء الممتاز والبناء مف الدرجة الثانية . 

 التي تتأتي مف نسبة مجموع الخسائر الى مجموع اقساط التأميف لفرع معيف ومف خالؿ مدة الخبرة السابقة -3
 معينة والمعمومات المطموبة لموصوؿ الى الخبرة السابقة ىي : 

 مجموع مبالغ الخسائر واقساط التأميف لذلؾ الفرع مف فروع التأميف . - أ
 مجموع قيمة االمواؿ ممثمة بالقيمة التأمينية ليا . - ب
 حريؽ في ىذا النوع مف التأميف .لماالسباب الرئيسية  - ت

وحسب 111ا الى مبمغ الخسائر عمى قيمة االموال المؤمنة ونسبتيوالقاعدة في تحديد السعر ىي قسمة 
 ة ني/القيمة التأمي111المعادلة االتية : سعر التأمين = الخسائر*

 اما قسط التأمين فيمكن تحديده من خالل المعادلة االتية :

 1111قسط التأمين = قيمة الخسائر*سعر التأمين /
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 ثانيًا : التحميالت والخصومات 

ًا وىذا بدوره تتـ تجزئتو حسب نوعية البناء والموقع وطبيعة االشغاؿ السعر الذي يتـ التوصؿ اليو يعتبر اولياف 
ونوعية االمواؿ المخزونة وغير ذلؾ ، وعند وجود احتماؿ انتقاؿ الحريؽ في االماكف واالحياء القديمة يفرض 

ات في االسعار لممظاىر الجيدة في البناء سماح بإعطاءعادة سعر اضافي لما يدعى عكس ذلؾ يقـو المؤمف 
، ولو افترضنا تحديد سعر تأميف عمى كراج كوجود ادوات مكافحة الحريؽ  او مواد بناء غير قابمة لالحتراؽ 

لتصميح السيارات فيجب تصنيؼ الخطر و تحديد السعر المعتاد عمى اساس الخبرة السابقة ويتبع ذلؾ تبويب 
حظة المظاىر الرديئة في المبنى مثاًل اف يكوف الكراج مشيد مف الخشب واف الخطر حيث مف الضروري مال

التدفئة الداخمية لو تجري بواسطة موقد عادي فيجب في ىذه الحالة تحميؿ السعر بقسط اضافي عف المظاىر 
   . الرديئة  
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 الحريق خطر من المخازن على التامين وثيقة :االسبوع الحادي عشر

 اواًل : وثيقة التامين عمى المخازن من خطر الحريق 

عقد  عمى اثبات وجودتعرؼ وثيقة التاميف بانيا مستند إلثبات عقد التاميف ، وال تقتصر وظيفة ىذا المستند        
التاميف فحسب بؿ تتعداىا لتشمؿ كافة الشروط واالحكاـ واالستثناءات الخاصة بذلؾ العقد سواء مف الشروط 

الخاصة المتفؽ عمييا بيف طرفي العقد او االحكاـ العامة التي تحدد ابعاد مسؤولية المؤمف والمؤمف لو وحقوؽ كؿ 
 منيما .

 امين من الحريقثانيًا : التركيب االساسي )اقسام( وثيقة الت

 وؿ ، الشروط (الثة اقساـ  ىي )الديباجة ، الجداف وثيقة التاميف مف خطر الحريؽ تتكوف مف ث   

تتصدر وثيقة التاميف مقدمة يبيف فييا اف عقد التاميف ضد خطر الحريؽ قد ابـر بيف الديباجة )المقدمة(: -1
طرفيف يتعيد المؤمف بموجبو بتعويض المؤمف لو عف الضرر المادي الذي يمحقو خالؿ فترة التاميف 
يتجزأ  المنصوص عمييا في جداوؿ وثيقة التاميف ، واف المؤمف لو قدـ طمبا يعتبر إساس ليذا العقد وجزء ال

، ودفع او وافؽ عمى دفع قسط التاميف المطموب مف المؤمف ، وكذلؾ التزاـ المؤمف بدفع التعويض منو 
قد نفذ يخضع لمشروط واالحكاـ الواردة في الوثيقة واي شروط اخرى تضاؼ الييا ، واف يكوف المؤمف لو 

  متطمبا ىذه الشروط واالحكاـ . 
حريؽ عمى قسـ غير مطبوع يدعى بالجدوؿ تدوف فيو التفاصيؿ الخاصة تحتوي وثيقة التاميف مف ال:الجدول  -2

بكؿ عقد والذي بموجبو يمكف التمييز بيف عقود التاميف الصادرة الى المؤمف ليـ ف والبيانات التي يجب 
 ايرادىا في الجدوؿ ىي : 

  رقـ وثيقة التاميف 
  اسـ الفرع الذي اصدر الوثيقة 
  وتاريخ االنتياء (مدة التأميف )تاريخ االبتداء 
  سعر التاميف 
  قسط التاميف 
  اسـ المؤمف لو وعنوانو 
  مبمغ التاميف 
 . وصؼ االمواؿ المؤمف عمييا 
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 . موقع االمواؿ 
  . الشروط الخاصة واالشتراطات والمالحؽ والمذكرات الممحقة بالوثيقة أو المضافة الييا 

 بياف تاريخ اصدارىا نيابة عف المؤمف )شركة التاميف(الوثيقة مع ويذيؿ الجدوؿ بتوقيع الشخص المخوؿ بإصدار 

وتجنح بعض شركات التاميف الى ايراد شريحة ورقية اسفؿ الجدوؿ يوقع عمييا المؤمف لو ويقر فييا بانو استمـ وثيقة 
 ، وتحفظ لدى المؤمف . التاميف وانو يوافؽ عمى ما جاء فييا 

 ثالثًا : شروط وثيقة التأمين 

لعقدية القائمة بيف المؤمف والمؤمف لو الى جممة مف الشروط واالحكاـ تدرج غالبًا في صمب وثيقة تخضع العالقة ا
، وىي الصيغة التي تمـز المؤمف بدفع التعويض  التاميف او تمحؽ بيا او تضاؼ الييا بتظييره او مذكرة او ممحؽ 

وحقة في استيفاء قسط التاميف مف المؤمف لو ،وشروط وثيقة التاميف نوعيف النوع االوؿ يطمؽ عمية الشروط الخاصة 
 والنوع الثاني الشروط العامة . 

  الشروط الخاصة 

ضمف نموذج الوثيقة كـ ىو تختمؼ الشروط الخاصة لوثيقة التاميف عف الشروط العامة بكونيا غير مطبوعة     
ف االخطار ط العامة ، والشروط الخاصة كثيرة ومتنوعة وتنسجـ مع المواصفات الفنية لكؿ خطر مفي الشرو 

المطموب التاميف ضدىا ف ومف اىـ الشروط الخاصة واكثرىا شيوعا شرط المواد الخطرة ، شرط عدـ التدخيف ، 
 شرط عدـ استخداـ النار مباشرة في بعض الصناعات . 

  الشروط العامة 
او عف الخطر  باإلعالفيتعمؽ ىذا الشرط بوصؼ االشياء المؤمف عمييا او ما يدعى  ل :الشرط االو -1

 )الحقائؽ الجوىرية( . 
او خالؿ فترة التاميف والغرض مف ىذا الشرط : شرط اعالف عمميات التأميف  االخرى النافذة  الشرط الثاني -2

 تطبيؽ مبدأ المشاركة في حالة وجود اكثر مف مؤمف عمى نفس االمواؿ . 
، ويقضي ىذا الشرط باف التاميف يتوقؼ بصورة : شرط سقوط او تصدع او تزحزح االبنية  الشرط الثالث -3

 كاممة اذا حدث سقوط او تصدع في تمؾ االبنية .
شرط االستثناءات واف ىذا الشرط ذو اىمية بالغة حيث يستثنى مف التاميف اخطار محددة  الشرط الرابع : -4

يجرى النص عمييا صراحة ، وكما يستثني بعض االنواع مف االمواؿ بالرغـ مف تمفيا او تضررىا بسبب 
 الحريؽ وكما يمي :
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 فقداف االمواؿ او تمفيا بسبب السرقة الحاصمة اثناء الحريؽ  - أ
 بسبب تخمرىا او حرارتيا الطبيعية او احتراقيا الذاتي . تمؼ االمواؿ - ب
 اذا كاف الضرر قد تحقؽ بسبب سرعة التيار الكيربائي .استثناء االجيزة الكيربائية  - ت
احتراؽ المواؿ المؤمف عمييا بأمر مف ): يستثنى التمؼ والضرر المسبباف مف أي مف االحداث االتية  - ث

 )السمطة ، النار الجوفية ،الحروب 
حيث ينص عمى استثناء امواؿ واخطار معينة مف نطاؽ خطار المستبعدة االشرط :  الشرط الخامس -5

 الوثيقة اذا نص عمى ذلؾ في جدوؿ الوثيقة او في التظييرة او بأحكاـالتغطية ، ولكف مف الممكف شموليا 
)البضائع المودعة امانة ويقصد بيا البضائع التي تعود ممكيتيا لشخص غير الشخص  :الممحؽ ليا وىي 

 الثمف ، السبائؾ واالحجار الكريمة ، المتفجرات ، الزالزؿ ( باىضوالمؤمف لو ، التحؼ الفنية 
أي )تغيير طبيعة اشغاؿ المبنى ، عدـ اشغاؿ  التأمينيةالتعديالت وانتقاؿ المصمحة  :الشرط السادس  -6

مبنى المؤمف عميو او المحتوي عمى االمواؿ المؤمف عمييا لمدة تزيد عف سنتيف  ، نقؿ االمواؿ المؤمف ال
 الى غير المؤمف لو  (. التأمينيةعمييا الى مكاف اخر ، انتقاؿ المصمحة 

 لألمواؿشرط التاميف البحري ويقضي بعدـ شموؿ التمؼ والضرر الناتجيف عف الحريؽ  :الشرط السابع  -7
 المؤمف عمييا بوثيقة التاميف البحري .

 انياء التاميف ويقصد بو : :الشرط الثامن  -8
لممؤمف لو  انياء التاميف في أي وقت يشاء بطمب تحريري منو ويحتفظ المؤمف في ىذه الحالة بالقسط  - أ

 لنسب المدد القصيرة .  المعتاد طبقاً 
عف ارادتو ، وفي ىذه الحالة يتـ احتساب ة خارج ألسباب انياء التاميف  اف يطمب يحؽ لممؤمف لو  - ب

 قسط التاميف المرجع وفقًا لمقاعدة النسبية .
يعيد  وآنذاؾالمؤمف لو قبؿ ذلؾ بخمسة عشر يوما  اف يبمغ لممؤمف انياء التاميف في أي وقت بشرط  - ت

  المؤمف جزء نسبي مف قسط التاميف عف المدة المتبقية مف العقد . 
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 الحريق ضد التامين وثائق انواع : (الثالث عشر- الثاني عشر  )االسبوع

 انواع وثائق التامين ضد الحريق

التأمينية التي توفرىا وثيقة التأميف مف الحريؽ االعتيادية نتيجة التطور االقتصادي والتجاري اصبحت الحماية     
مما حدى بشركات التأميف  الى ايجاد انواع اخرى مف وثائؽ  التأميف ضد غير كافية لبعض حممة وثائؽ التأميف  

 الحريؽ تالئـ حاجة المؤمف ليـ في تغطية الخطر . 

 : وثيقة التصريحات اواًل 

اف مبمغ التأميف في وثيقة التاميف مف الحريؽ االعتيادية ثابت ال يتغير اال بطمب مف المؤمف لو وعند موافقة       
في مبمغ التأميف حيث يحدد مبمغ التاميف مسبقًا ، أي قبؿ المؤمف عمى ذلؾ يصدر ممحؽ تعديؿ بمقدار التغيير 

 عف محؿ التأميف مف قبؿ المؤمف لو قبؿ الحماية التأمينية .ًا الى المعمومات المتوفرة اصدار الوثيقة ، واستناد

ولكف عندما تكوف البضائع ذات حركة مستمرة فأف استمرار دخوؿ وخروج البضائع يؤدي الى عدـ استقرار قيمة    
مف اصدار وثيقة التصريحات االمواؿ ، ولغرض تقديـ حماية تأمينية لحركة البضاعة فقد تمكنت شركات التأميف 

 التي تعتبر تحويرًا لوثيقة التأميف االعتيادية .

بأعمى مبمغ تأميف يقدره طالب التاميف لقيمة محتويات مخازنو تصريحات التقـو شركات التأميف بإصدار وثيقة      
مرحمتيف كي نتواصؿ الى في اي وقت خالؿ السنة ، واف احتساب قسط التاميف بموجب وثيقة التصريحات يتـ عمى 

القسط الحقيقي حيث يجري احتساب قسط اولي في بداية التأميف عمى اساس الحد االعمى لمبمغ التأميف ويستوفى 
 ثالثة ارباعو .

خالؿ مدة التأميف اما المرحمة الثانية فيجري احتساب القسط النيائي عمى اساس معدؿ التصريحات الشيرية       
تـ تسوية القسط المستحؽ فاذا استحقت شركة التاميف قسط اكبر مما تـ استيفاؤه في بداية التاميف وفي نياية الفترة ت

 فيدفع الييا الفرؽ ، واذا كاف القسط اقؿ مما تـ استيفاؤه في بداية التأميف فيعاد الفرؽ الى المؤمف لو .  

 ثانياً  : الوثيقة العائمة 

يجري التأميف بموجبيا عمى االمواؿ عندما تكوف بموقع واحد ، اما اذا كاف   اف وثيقة التأميف ضد الحريؽ االعتيادية
ىناؾ اكثر مف موقع فسيكوف لكؿ موقع وثيقة تأميف مستقمة ولكؿ وثيقة مبمغ تأميف مستقؿ ، يتـ احتساب القسط في 

تمرار الحركة ضوء سعر التأميف الخاص موقع ، وعندىا فأف البضاعة الموزعة عمى اكثر مف موقع تتميز باس
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وبالتالي يصعب تحديد قيمة البضائع الموجودة في كؿ مف ىذه المخازف ، ولذلؾ تقـو شركات االميف بإصدار 
ائما ليمثؿ قيمة البضائع الوثائؽ العائمة التي يتـ بموجبيا تحديد مبمغ تأميف واحد لتغطية كافة المخازف حيث يكوف ع

ديد المخازف المشمولة بالوثيقة ، وفي ىذه الحالة عمى المؤمف الموجودة فييا جميعًا ، وعمى المؤمف لو تح المخزنيو
لو اف يدفع قسط تأميف اعمى مما لو تـ التأميف عمى كؿ مخزف بصورة فردية ، اذ يحسب قسط الوثيقة العائمة عمى 

الكمي ومضافة لو نسبة معينة تزداد بازدياد عدد  مف المواقع مضروبا في مبمغ التاميف ألياساس السعر االعمى 
 المواقع . 

 ثالثًا : الوثيقة القيمية 

في بداية التاميف ، اما  لألمواؿاف وثيقة التأميف ضد خطر الحريؽ االعتيادية تأخذ بنظر االعتبار القيمة الحقيقية 
شيئًا بالنسبة لو فقد قد تعني  لألمواؿو الفعمية بالنسبة لموثيقة القيمية فأف االمر يختمؼ حيث اف القيمية الحقيقية ا

، كما ىو الحاؿ في الصور والموحات واالعماؿ الفنية تكوف لتمؾ االمواؿ قيمة فنية او اثرية مضافة لقيمتيا المادية 
حقيقية واالحجار الكريمة والتحؼ االثرية ، فاف التأميف عمى ىذه االمواؿ ال يعتمد  عمى اساس القيمة الفعمية او ال

، وانما القيمة المتفؽ عمييا بيف الطرفيف في بداية العقد ، حيث يقـو طالب التاميف بتحديد القيمة التي يرغب  لألمواؿ
في التاميف عمييا لتمؾ االمواؿ في استمارة طمب التاميف ، فاذا توفرت القناعة لدى شركة التاميف بيذه القيمة يجري 

 تـ احتساب لقسط عمى اسا مبمغ التاميف .التاميف عمى االمواؿ بالمبمغ المتفؽ عميو ، وي

 رابعًا : وثيقة الشريحة االولى 

، ويكوف الحد االعمى لمسؤولية الشركة بحدود ىذه  لألمواؿويقصد بيا اف المؤمف لو يحدد مسبقًا شريحتو االولى 
شريحة اولى ف وىذه الشريحة ، اي اف المؤمف لو في ىذه الوثيقة يمكنو تحديد اقصى خسارة محتممة عمى االمواؿ ك

الخسارة يحتمؿ حدوثيا في اي جزء مف االمواؿ التي تـ التأميف عمييا بمبمغ التأميف فاذا اجرى التأميف عمى االمواؿ 
دينار ، ففي حالة تحقؽ خسارة معينة 50000دينار ، وتـ االتفاؽ عمى اف تكوف الشريحة االولى 150000بمبمغ 

دينار ، و يؤخذ  مبمغ الشريحة االولى بنظر االعتبار عند 50000لمؤمف تكوف جزء مف االمواؿ فأف مسؤولية ا ألي
احتساب قسط التاميف ، ويكوف سعر التأميف في بموجب ىذه الوثيقة عالي نسبيًا عند مقارنتو بسعر الناميف بموجب 

 وثيقة التاميف االعتيادية . 

 خامساً : الوثيقة االستبدالية :

اف الوثيقة االستبداليو ال تغطي البضائع التجارية وانما تقتصر عمى االبنية واالجيزة والمعدات المخزنيو وىي ال تأخذ 
التعويض بموجب وثيقة التأميف االعتيادية اي اعتماد قيمة  ألصوؿبنظر االعتبار االندثار واالستيالؾ خالفًا 
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يالؾ ، لذا فأنو يفترض التأميف بموجب ىذه الوثيقة اذا تحقؽ الخطر االمواؿ مطروحًا منيا مقدار االندثار او االست
خالؿ فترة التأميف فأف التعويض يتـ بجديد بدالً  مف القديـ التي تضرر دوف النظر الى االندثار واالستيالؾ شريطة 

في حالة الخسارة  اف تكوف االمواؿ المستبدلة مشابية وليست أفصؿ مف االمواؿ المتضررة عندما كانت جديدة ، اما
عمية  ما كانتاالمواؿ الى  إلعادةالجزئية فيطبؽ شرط المعدؿ حيث تجري مقارنة مبمغ التاميف الكمي بالقيمة الالزمة 

 قبؿ الضرر فيما لو كانت متضررة كمية .  
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 : االخطار االضافية  االسبوع الرابع عشر

 اواًل : االخطار االضافية 

اف وثيقة التاميف االعتيادية ضد الحريؽ يقتصر غطاؤىا عمى اخطار الحريؽ والصاعقة وانفجار الغاز       
 ألخطارواالغراض المنزلية ، وقد تقتضي متطمبات المؤمف ليـ الحصوؿ عمى تغطية اضافية  لإلضاءةالمستعمؿ 

تمحؽ بوثيقة  تظييرهيمكف اضافتيا كخطر اضافي اما عف طريؽ اصدار  وآنذاؾغير مشمولة وثيقة التاميف ، 
ضافي لقاء ىذه الزيادة في وثيقة مستقمة بيذا الخطر االضافي ، ويتـ استيفاء قسط ا بإصدارالتاميف االصمية ، او 

 التغطية . 

 ثانيًا : اسباب استثناء )استبعاد( بعض االخطار المختمفة 

بعض ىذه االخطار تقتضي وجود مواصفات فنية عالية لدى المؤمف لو في الخزف والصيانة والرقابة كخطر  -1
 االنفجار واالحتراؽ الذاتي .

يتحفظ بقبوليا اال بعد اف يجري احتساب دقيؽ لمجموع  ىناؾ اخطار ذات طبيعة كارثية البد لممؤمف مف اف -2
 ما يمـز بو في منطقة معينة مثؿ خطر الزالزؿ ، العواصؼ ، الفيضانات وغيرىا مف االخطار الطبيعية .

بعض االخطار اخطار ذات  طبيعة اجتماعية  حيث ينبغي اف تكوف محؿ لمسؤولية الدولة مثؿ اعماؿ   -3
 ة .الشغب و االضطرابات المدني

 ورغبتوبعض االخطار غير مستبعدة مف وثيقة التاميف ولكنيا غير مشمولة بالتغطية اال اف حاجة المؤمف لو  -4
 الى طمب اضافتيا الى وثيقة التاميف الصادرة لو مثؿ سقوط الطائرات .  يدفعوفي الحصوؿ عمييا 

 ثالثًا : اسس اعادة شمول االخطار 

اف الخطر االضافي عالوة عمى قيوده وتحديداتو الخاصة فانو يخضع لنفس الشروط واالستثناءات التي  -1
 . يخضع ليا الخطر االصمي بموجب وثيقة التاميف ضد خطر الحريؽ االعتيادية 

يجب اف تكوف التغطية شاممة لكامؿ قيمة االمواؿ المؤمف عمييا حتى يتـ شموؿ الخطر بالتغطية االضافية  -2
. 

اف الحد االقصى لمسؤولية المؤمف عند تحقؽ خطر الحريؽ والخطر االضافي معًا تكوف بحدود مبمغ تأميف  -3
 الوثيقة .  
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 رابعاً : انواع االخطار االضافية  

ضافية تـ تقسيميا الى اربعة مجاميع رئيسية حسب طبيعتيا او مصادر نشوئيا اال باألخطارولتسييؿ االحاطة 
 وكما يمي : 

  االخطار ذات طبيعة الكيميائية  -1
 االخطار االجتماعية  -2
 االخطار الطبيعية  -3
 االخطار المتفرقة  -4
تطرأ عمى بعض المواد بسبب طبيعة تكوينيا ، تغيرات كيميائية عندما :  الكيميائية ذات الطبيعة االخطار -1

تتعرض لظروؼ تخزينية او مناخية معينة حيث تؤدي ىذه الى التفاعالت الذاتية الى درجة االتقاد دوف 
ومف ىذه االخطار )االحتراؽ الذاتي( كما يحصؿ في الزيوت وبذور القطف تدخؿ مصدر حراري خارجي 

ب عندما تتعرض الى ظروؼ  تخزينية غير مالئمة تكوف قابمة لالحتراؽ الذاتي ، والفحـ واالعشا
يحث زيادة مفاجئة في ضغط اليواء او الغازات المحيطة بو بسبب تمدد  شيءويعرؼ بانو اي )االنفجار(

  مفاجئ او عنيؼ في مادة مجاورة . 
يمعب السموؾ االنساني دور رئيس في حصوؿ  ىذا النوع مف االخطار وبسببيا  :االخطار االجتماعية  -2

المؤمف عمييا نتيجة تصرفات غير قانونية يقـو بيا شخص او مجموعة  لألمواؿتحصؿ اضرار وخسائر 
 اشخاص ومف اشكاؿ االخطار االجتماعية ) الشغب ، االضراب ،االضطرابات ، االعماؿ العدائية (

ىي اخطار ترتبط مباشرة بظواىر طبيعية تختمؼ في مكاف مف العالـ عنيا في مكاف  :ية االخطار الطبيع -3
اخر ،وليذا السبب تباينت ىذه االخطار تبعًا لممنطقة الجغرافية ،وابرز انواع االخطار الطبيعية )الزالزؿ ، 

 البراكيف ، العواصؼ واالعاصير ، الفيضانات (
ىناؾ مجموعة مف االخطار يكوف الطمب عمييا محدود حيث لـ تمقى رواج في التاميف  :االخطار المتفرقة  -4

نادرًا ومف ىذه  كخطر اضافي بسبب شموليا ضمف اخطار اخرى ولـ تدع الحاجة الييا بشكؿ مستقؿ اال
 وانفجار خزانات المياه ،وخطر انييار التربة ،وخطر سقوط الطائرات .االخطار نضوح 
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 البحري التأمين :س عشراالسبوع الخام

 اواًل : التأمين البحري 

يثًا حدبيف االمـ قديمًا و  يعد مف اقدـ انواع التاميف ظيورًا واكثرىا شيوعاً ال يختمؼ اثناف في اف التاميف البحري       
، واكثرىا قابمية لمتطور والتوسع لدوره االقتصادي الميـ مف اثر واضح في تقدـ او تعثر النشاط التجاري لمبمد 

 استيرادًا وتصديرًا .

اف التطور المستمر في ىذا النوع مف فروع التاميف العاـ لـ يقتصر عمى تأميف البضائع المستوردة او المصدرة     
ختمفة فحسب ، بؿ انو اخذ يتوسع ليشمؿ السفينة الناقمة ليذه البضائع سواء في رحمتيا ضد المخاطر البحرية الم

البحرية، أو اثناء رسوىا في الميناء ، بما في ذلؾ التاميف ضد اي اخطار تتعرض ليا البضاعة المنقولة ، ، او 
، ويشمؿ التاميف البحري السفف التجارية الكبيرة ، والسفف  ي حاؿ االصطداـ مع السفينة اخرى المتضرريف كما ف

 . وكذلؾ وسائؿ النقؿ النيري المختمفة الصغيرة  الناقمة  لمبضائع ،  

الفروع التأمينية عمومًا في حجـ االقساط او التعويضات او اف ىذا المفيـو الواسع لمتاميف البحري قد جعمو اكبر    
، وعرفو قانوف التأميف البحري االنكميزي عاـ ديف مف خدماتو وعدد وثائقو الصادرة عدد المتعامميف معو والمستفي

بأنو )عقد يتعيد بموجبو المؤمف بتعويض المؤمف لو بالطريقة او المدى المتفؽ عميو في العقد وذلؾ عف 1916
  .    الخسائر البحرية او ذات العالقة (

 ثانيًا : أىمية التأمين البحري  

وكمرحمة ضرورية بعد الحرب العالمية لقد ازدادت أىمية التأميف البحري كعنصر اساسي في التجارة الخارجية      
 ويمكف بياف االثر الفعاؿ لمتاميف البحري بما ياتي :وتوسع نطاؽ التبادؿ التجاري الدولي ، الثانية 

 توسيع نطاؽ التبادؿ التجاري الدولي . -1
 التجاري التوسع في منح االئتماف  -2
 التقميؿ والوقاية مف الخسائر  -3
 المستوردة   المنشآتالتي تأخذىا التقميؿ مف احتياطيات الطوارئ  -4

 اما أىم الخصائص التي تميزت بيا سوق التأمين البحري العراقية وىي :

 حصر التأميف البحري بشركة حكومية واحدة ىي شركة التأميف الوطنية . -1
 الحكومية . المنشآتمعظـ جميور المؤمف ليـ في سوؽ التاميف العراقية ىـ مف  -2



48 
 

والتاميف عمييا وجمع االقساط وايداعيا في تولي المصارؼ العراقية مسؤولية فتح االعتمادات المستندية  -3
 حساب شركة التاميف الوطنية مما سيؿ كثيرا مف اعماؿ التاميف واحتساب وجمع االقساط . 

 واالغطية والتعويضات . األسعارالعاـ في اعماؿ التاميف البحري مف حيث  االستقرار -4
اعتماد قطاع التاميف البحري العراقي عمى اصوؿ وقواعد دولية ومعترؼ بيا سواء بالنسبة لموثائؽ او  -5

 الشروط . 
ر االستيرادات متابعة شركة التاميف الوطنية لعمميات االستيراد ، مما ساىـ في تقميؿ الخسائر الشركة بمقدا -6

، وحمميـ عمى بذؿ عناية اكبر بالبضائع وكذلؾ ردع المتسببيف في االضرار مف االستمرار في ال مباالتيـ 
 التي في عيدتيـ . 

  عوامل تطور التأمين البحري في السوق العراقية ثالثًا :
 الزاـ المستورديف بالتاميف عمى استيراداتيـ داخؿ العراؽ . -1
 .الزاـ المستورديف بالتاميف عمى االعتمادات المستندية  -2
 تخويؿ المصارؼ بجباية االقساط . -3
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 والمخزونة المستوردة البضائع الخسائر انواع :االسبوع السادس عشر

 اواًل :انواع الخسائر في التأمين البحري

الخسارة في التأميف البحري قد تكوف خسارة جزئية عندما يتمؼ جزء مف الماؿ المؤمف عميو ، وقد تكوف كمية ،       
 والخسارة الكمية قد تكوف خسارة كمية فعاًل او خسارة كمية حكماً .

 ثانياً  : الخسارة الكمية

الى خطر مؤمف ضده يؤدي الى ىالؾ ىذه ىي خسارة التي يتكبدىا المؤمف لو بسبب تعرض االمواؿ المؤمنة     
االمواؿ كمياً  ، او الى تمفيا جزئياً  بحيث تنعدـ فائدتيا تماماً  ، او الى فقدانيا بحيث يستحيؿ استردادىا ، او الى 

تضررىا بحيث تكوف مصاريؼ انقاذىا اكثر مف قيمتيا الحقيقية  بعد االنقاذ ، فالخسارة في ىذه االحواؿ ىي خسارة 
 : وتقسم الخسارة الكمية الى نوعينكامؿ مبمغ التأميف ،تنيي وثيقة التأميف البحري وتستوجب دفع  كمية

 الخسارة الكمية الفعمية )الحقيقية( - أ
نقاذىا او معالجتيا باي شكؿ كاف ، كما في ا ال يمكفوىي خسارة تؤدي الى تمؼ االمواؿ كميًا بحيث 

او غرؽ البضاعة كما في غرؽ شحنة االسمنت احتراؽ كامؿ السفينة مع البضائع المشحونة عمييا ، 
 وتكمسو بعد اختالطو بالماء .

 الخسارة الكمية الحكمية  - ب
وىي الخسارة التي تنتج عف تمؼ االمواؿ المؤمنة تمؼ جزئيًا يتطمب اعادتيا الى ما كانت عميو قبؿ الحادث 

، لذا يحكـ عمييا بحكـ صرؼ نفقات تفوؽ قيمتيا قبؿ الحادث )اي تكمفة التصميح  تفوؽ قيمتيا الحقيقية( 
لخسارة الكمية ، وليذا السبب اطمؽ التمؼ الكمي ، بحيث يحؽ لممؤمف لو المطالبة بالتعويض كاماًل عف ا

 .عمييا تسمية الخسارة الحكمية 

 ثالثًا : مستندات الخسارة الكمية 

ينبغي لممؤمف لو الذي يتقدـ بطمب تعويضو عف خسارة كمية )فعمية ،حكمية( لحقت بالبضاعة المشحونة بحرًا اف   
 يعزز طمبو بالمستندات االتية :

 يد مسؤولية المؤمف .وثيقة تأميف عمى البضائع لتحد -1
 مستندات شراء الشحنة لتحديد قيمتيا يـو الشراء . -2
 .عقد  الشحف البحري الذي يثبت اف الشحنة كانت في حالة نقؿ بحري اثناء الحادث  -3
 شيادة مف الشركة الناقمة باسـ السفينة التي تعرضت لمحادث ، واف الشحنة كانت مشحونة عمييا .  -4
 . احتجاج القبطاف الذي يبيف تفاصيؿ الرحمة والحادث الذي تعرضت لو  -5
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 الخسارة الجزئية   :االسبوع السابع عشر

 اواًل : الخسارة الجزئية )الخاصة(

ىي الخسارة التي تصيب جزء مف البضاعة او السفينة نتيجة التعرض  الى خطر مؤمف ضده خالؿ الرحمة      
، او بعدىا او اثناء الشحف والتفريغ ، ومف امثاليا تسرب المياه الى السفينة وتضرر جزء مف البضائع ، البحرية 

 وكذلؾ سرقة جزء مف البضاعة عند وصوليا الميناء . 

الى االىتماـ الدقيؽ العالقة  ذويمف اكبر الخسائر عددًا ،االمر الذي يدفع خسارة الجزئية )الخاصة( وتعتبر ال     
  والقانونية .  التأمينيةبتنظيميا وبمقياس تعويضيا مف النواحي 

، المؤمف عميو متسببة عف خطر مؤمف ضده لمشيءويعرؼ القانوف االنكميزي الخسارة الخاصة :بانيا خسارة جزئية 
  لحفظ وسالمة الشيء المؤمف عميو.وليست خسارة عامة ، واف المصاريؼ المتكبدة مف قبؿ المؤمف لو او نيابة عنو 

 ثانيًا : شروط الخسارة الجزئية )الخاصة(

 خاصة()خسارة جزئية  العتبارىاضرورة توفر الشروط االتية في الخسارة 

 مشمواًل بالتغطية .اف يكوف الحادث الذي نتجت عنو الخسارة الجزئية  -1
 اف يكوف الحادث عرضي وغير مقصود . -2
 اف ينتج عف الحادث خسارة مادية لممؤمف لو . -3
 خسارة كميو وال خسارة عامة في االمواؿ المؤمنة .اف ال ينتج عف ىذا الحادث  -4
 .اف ال تضاؼ المصاريؼ الخاصة الى الخسارة العتبارىا خسارة جزئية  -5

 ()العامةالثًا : الخسارة الجزئية ث

ارة ، اوىي الخسىي الخسارة الجزئية التي تتعرض ليا كافة اطراؼ الرحمة البحرية بغية تحقيؽ السالمة العامة     
االرادية الصغيرة التي تبذؿ بيدؼ دفع او تجنب خسارة قسرية كبيرة ، ومف امثمتيا رمي جزء مف البضاعة في البحر 

 ي سبيؿ ذلؾ . لغرض تعويـ السفينة او اي مصاريؼ تبذؿ ف

 خسارة المصاريف رابعًا: 

اما ىي كافة المصاريؼ التي تبذؿ مف قبؿ المؤمف لو لممحافظة عمى االمواؿ المؤمنة مف وقوع خطر ضدىا،      
المصاريؼ التي تبذؿ مف اجؿ درء المخاطر عف البضاعة او منع تفاقـ الضرر فيما بعد الحادث ولحيف وصولو الى 

النيائية فتسمى مصاريؼ االنقاذ ومنيا مصاريؼ الكشؼ وتقدير القيمة وكذلؾ مصاريؼ التفريغ لممؤمف لو المخازف 
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الى المؤمف لو حتى واف  . يمـز المؤمف بدفع ىذه المصاريؼ كاممة واعادة التحميؿ الطارئة في الموانئ الوسيطة
 خسارة الكمية باإلضافة الىاعقب صرفيا حدوث خسارة كمية في تمؾ البضاعة ، اي اف التعويض يشمؿ مبمغ ال
 مصاريؼ االنقاذ والمصاريؼ الخاصة حتى واف تجاوز المبمغاف حدود مبمغ التاميف .

والغرض مف ذلؾ مكافاة المؤمف لو بتعويضو عف كؿ المصاريؼ التي بذلت لغرض صيانة االمواؿ ومنع تفاقـ 
 الضرر . 

 دفعيا : خامسًا : الشروط الواجب توفرىا في خسارة المصاريف قبل 

 وليس لمصمحة العناصر البحرية االخرى . اف تبذؿ ىذه المصاريؼ لمصمحة البضاعة )محؿ التاميف(   -1
 يجب اف تكوف المصاريؼ معقولة ومعتدلة . -2
 يجب اف تصرؼ مف قبؿ المؤمف لو او اي طرؼ يمثمو . -3
 يجب اف تصرؼ لغرض درء خطر مؤمف منو )مغطى في الوثيقة( . -4
 اف يكوف حدوث الضرر فبؿ الوصوؿ وليس بعده .  -5
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 البحري التأمين عقود انواع :االسبوع الثامن عشر

 : انواع عقود التأمين البحري  اواًل 

المتنوعة ، بكافة طمبات التأميف الممكنة مما يؤدي الى التأميف وثائؽ مختمفة لتوفير االغطية تصدر شركات        
التنوع في اشكاؿ ىذه االغطية مف حيث مددىا او مبالغ تأمينيا او الخسائر التي تغطييا ، وتقسـ عقود التأميف 

 -البحري وفؽ اسس مختمفة وكما يمي :

 التأمين ، وىي ثالثة اشكال .عقود التأمين البحري حسب مدة  - أ
: وىي العقود التي تغطي الرسالة البحرية او احد اطرافيا طمية الرحمة البحرية ميما طاؿ  عقود الرحمة -1

ط التجييز الى ميناء الوصوؿ حسب شرو  ميناء الشحف او مكاف يستمر التأميني، اي اف الغطاء امدىا 
  . وكذلؾ يغطي الشحنة ايضًا خالؿ النقؿ البري الى المخازف النيائية لممستورد الوثيقة 

ىي العقود التي تغطي الرسالة البحرية او احد اطرافيا لفترة محددة يتفؽ عمى بدايتيا :  العقود الزمنية -2
 ، وغالبًا ما تصدر لفترة سنة واحدة . ونيايتيا   مسبقاً 

ىي العقود التي تغطي الرسالة البحرية او احد اطرافيا طيمة الرحمة البحرية ولكف لفترة  :العقود المختمطة  -3
السابقتيف معًا فتغطي الرحالت بيف مواني  النوعيتيفمحددة يتفؽ بشأنيا مسبقًا ، اي انيا عقود تجمع بيف 

 محددة وخالؿ فترة زمنية معينة ، وىي قميمة االستعماؿ الرتفاع تكمفتيا . 
 وىي عمى شكمين . ،التأمين البحري حسب مبمغ تأمينيا عقود  - ب

مبالغ تأميف الرسالة البحرية مسبقًا عند التعاقد بحيث ي العقود التي تحدد فييا قيمة وى العقود القيمية : -1
مسؤولية يمتـز بيا المؤمف في حالة الخسارة الكمية ، وال يدفع اكثر منيا حتى واف  يعتبر ىذا المبمغ اقصى

 قيمة الحقيقية عمى مبالغ التأميف . زادت ال
عند التعاقد وانما يترؾ ذلؾ لحيف تحقؽ وىي العقود ال تحدد فييا قيمة مبالغ التأميف  العقود غير القيمية : -2

 الخطر المؤمف ضده ، ويتـ تقدير قيمة الضرر . 
  عقود التأمين البحري حسب نوع الخسارة المغطاة  - ت

ىي العقود التي تغطي الخسارة الكمية التي تقع عمى االمواؿ المؤمنة ،  عقود تغطي الخسارة الكمية فقط : -1
اي شرط  التعويض )دفع المؤمف قيمة التعويض لممؤمف لو ( ىو اف تتحقؽ الخسارة الكمية  او الخسارة 

 العامة . 
التمؼ ىي العقود التي تؤمف عمى البضائع التي تتعرض دائما الى حالة عقود تغطي الخسائر الجزئية :  -2

  الجزئي او اف تكوف السفف الناقمة مما يكثر فييا وقوع الخسائر العامة .
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 بضائع –انواع وثائق التأمين البحري ثانيًا :

عف البضائع المستوردة ىي وثيقة قانونية ال تحدد فييا مدة التأميف وتتضمف بيانات عامة : لوثيقة العائمةا - أ
)محؿ التأميف( ويذكر مبمغ التأميف االجمالي الذي يمثؿ مبمغ مجموع الشحنات المزمع شموليا بالتأميف عمى اف 

عمى شكؿ تصاريح يثبت فييا مبمغ الشحنات واوصافيا لتقـو شركة التأميف يقدـ المؤمف لو تفصيالت ىذه الشحنات 
ثيقة العائمة ، اما سعر التأميف في ىذه الوثيقة فيحسب عمى اساس السعر بتحديد الرصيد المتبقي مف غطاء الو 

المتوسط بسبب تنوع البضاعة المشمولة بالغطاء مع دفع نسبة القسط مقدما عمى اف تتـ التسوية بانتياء الوثيقة او 
 مدتيا .
عمى وجبات ر بضائعيا ويفضؿ اخذ ىذه الوثيقة مف قبؿ المؤسسات التجارية الكبيرة التي تستورد وتصد     

   نة .ضة المتكررة عمى شروط تأميف كؿ شحترغب بتغطيتيا بغطاء موحد لتجنب المفاو 

 من الشروط الواجبة مراعاتيا في غطاء الوثيقة العائمة   

، او واسطة النقؿ والحد االعمى ال قياـ البضائع اف تتـ تحديد الحد االعمى لمشحنة عمى السفينة الواحدة  -1
 في الميناء قبؿ شحنيا لتفادي تراكـ المسؤوليات ، وىو ما يسمى شرط التراكـ . المتراكمة 

ساعة 48يوميا بالنسبة لألخطار البحرية و31اف تذكر الوثيقة بأف لمطرفيف الحؽ في الغاء العقد بعد مرور  -2
 تاريخ تقديمو اشعار تحريري باإللغاء الى الطرؼ المقابؿ . بالنسبة ألخطار الحرب وذلؾ مف 

 دفع قسط يتناسب مع مبمغ التأميف عند اصدار الوثيقة .  -3
 اف يذكر في الوثيقة كيفية احتساب مبمغ التأميف لكؿ شحنة . -4
اف ينص في الوثيقة عمى شرط تصنيؼ السفف الذي يقضي بأف سعر التأميف المحدد قد احتسب عمى  -5

اساس الباخرة مصنفة ومسجمة بأحد السجالت الدولية المعتمدة وانيا مف الدرجة االولى واليزيد عمرىا عف 
 عاـ .  15

ثيقة العائمة فأنو يجب اصدار وثيقة اذا اتضح اف مبمغ الشحنة يزيد عف الرصيد المتبقي مف مبمغ التأميف لمو  -6
 اخرى مكممة بالمبمغ الفائض . 

 ومن فوائد الوثيقة العائمة 

 حصوؿ المؤمف لو عمى غطاء قانوني طيمة مدة سرياف العقد ولغاية نفاذ مبمغ التأميف . -1
 حصوؿ المؤمف لو عمى اسعار تأميف ثابتة . -2
 حصوؿ المؤمف عمى ايراد ثابت مف اقساط التأميف .  -3
 الستغناء عف االجراءات االدارية الواجبة بالنسبة لكؿ شحنة عمى حدى .ا -4
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اتفاؽ او عقد بيف المؤمف لو والمؤمف يمتـز فيو االوؿ بإسناد تأميف جميع بضائعو : الغطاء المفتوح  - ب
المشحونة بحرًا الى المؤمف الذي يتعد بدوره بتوفير الحماية التأمينية لمشحنات المستوردة خالؿ فترة محدودة 

وعف ما اذا كانت  شير مثاًل مع امكانية تجددييا سنويًا( بغض النظر عف مبمغ التأميف 12يتفؽ بشأنيا )
ىنا الوثيقة ، ويشترط  إلصدارىناؾ خسائر لحقت الشحنة قبؿ االخطار او قبؿ وصوؿ البيانات النيائية 

قياـ المؤمف لو اخطار المؤمف عف كؿ شحنة وتفاصيميا وقيمتيا ، ونوعيتيا ، ومصدر شحنيا ، واسـ 
 . ر الى فسخ العقد وفقداف حقوقو ويؤدي اىماؿ المؤمف لو لمتصريح او االخطا، السفينة الناقمة 

 من شروط الغطاء المفتوح 

 يغطي ىذا الغطاء بضاعة المؤمف لو فقط . -1
يغطي ىذا الغطاء الخسائر الحاصمة ضمف نطاقو ، واف حصمت قبؿ الشحف او قبؿ ارساؿ البضاعة الى  -2

 السفينة .
 ولحيف انتياء مدة الغطاء .عمى المؤمف لو تقديـ التصريحات عف كؿ شحنة سواء وصمت اـ لـ تصؿ  -3
 لمبمغ المتفؽ عميو .ال تتعدى مسؤولية المؤمف عف كؿ حادث او عدة حوادث ناشئة عف سبب واحد حدود ا -4
اف اساس تقدير مبمغ التأميف عند وقوع الخسارة او وصوؿ البضاعة قبؿ ارساؿ البيانات الالزمة ، وىو كمفة  -5

 مئوية يتفؽ عمييا . البضاعة باإلضافة الى مصاريؼ شحنيا ونسبة 
 يجوز نقؿ ممكية الوثيقة الى اشخاص اخريف عند بيع البضاعة . -6
 يوضح الشرط السابع الحد االعمى لمبمغ الغطاء المصرح بو . -7
بأف اف تذكر شرط الترا كـ و وكما تسري عمى ىذا الغطاء نفس الشروط التي تطبؽ عمى الوثيقة العائمة وىي  -7

ساعة بالنسبة ألخطار 48يوميا بالنسبة لألخطار البحرية و31لمطرفيف الحؽ في الغاء العقد بعد مرور 
 الحرب وذلؾ مف تاريخ تقديمو اشعار تحريري باإللغاء الى الطرؼ المقابؿ . 

 الغطاء المفتوح  )مزايا( فوائد

 لوثيقة العائمة.انو ال يطرح قيمة كؿ شحنة مف مبمغ الشحنات المصرح بو كما في ا  -1
 انو يغطي الشحنات ضد كافة االخطار ، ويمكف تجديده سنويًا . -2
 اسعاره ثابتة ، مما يسيؿ احتساب الكمفة .  -3
ال يترتب دفع جزء مف القسط كتأمينات في بداية العقد ، كما في الوثيقة العائمة بؿ يدفع القسط كؿ ما دعت  -4

 الحاجة الى استيراد شحنة جديدة . 
لطرفيف عناء التفاوض عمى شروط كؿ شحنة بسبب تمقائية التاميف عمى كافة الشحنات واف تـ يوفر عمى ا -5

 التأخر في التبميغ عنيا .  
6-  
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 المستوردة البضائع على التأمين اغطية انواع:االسبوع التاسع عشر

 اواًل : انواع اغطية التأمين عمى البضائع المستوردة 

واجيت ىيئات التأميف الدولية في مختمؼ انحاء العالـ مشاكؿ في ميداف تفسير فقرات الوثيقة التقميدية وتعارضيا     
مع بنود ومحتويات الشروط واالغطية الممحقة بيا ، مما ادى الى نزاعات حادة بيف جميور المؤمف ليـ وبيف 

اصدار وثيقة جديدة  1/1/1982لقديمة وبالفعؿ فقد تـ في المؤمنيف ، مما ادى الى تعديؿ وثيقة التأميف البحري ا
 لمتأميف البحري لتحؿ محؿ الوثيقة التقميدية ، وكذلؾ ستة مجاميع مف الشروط ىي . 

 كافة االخطار . –لتحؿ محؿ شروط التأميف البحري  Aمجموعة الشروط   -1
 لخصوصية .مع ضماف الخسارة ا –لتحؿ محؿ شروط التاميف البحري  Bمجموعة الشروط  -2
 عدـ ضماف الخسارة الخصوصية . –لتحؿ محؿ شروط التأميف البحري Cمجموعة الشروط  -3
 شروط االضطرابات ليحؿ محؿ شرط االضطرابات والشغب واالضطرابات االىمية . -4
 ليحؿ محؿ شرط تأميف البضائع ضد اخطار الحرب السابقة . شرط غطاء اخطار الحرب الجديد  -5
 الذي استحدث حديثًا .  شرط الفعؿ الضار العمدي -6

 . وقد اعتبرت ىذه التغيرات طفرة تأمينية في سوق التأمين البحري 

ىو شرط يمحؽ بوثيقة التأميف البحري الجديدة ليوفر الحماية لمبضائع المشحونة ضد :  Aغطاء التأمين ثانيا ً 
كافة االخطار كمية كانت اـ عامة وضد جميع االخطار ميما اختمؼ نوعيا بحريًا كاف او غير بحري شرط اف 

ف امثمة تكوف عرضية وغير مؤكدة الوقوع ، عدا تمؾ االخطار المستثناة صراحة في بنود االستثناءات وم
 . االخطار المغطاة بيذا الغطاء السرقة الجزئية بأنواعيا ، الحريؽ ، الغرؽ 

ىو شرط يمحؽ بوثيقة التاميف البحري الجديدة يشمؿ بغطائو الفقد او الضرر في :  Bثالثًا غطاء التأمين 
 االمواؿ الناجميف عف الحاالت االتية :

الفقد او الضرر لألمواؿ المؤمف عمييا  نتيجة الحريؽ ،االنفجار. الزلزاؿ ، االنفجار البركاني ، غرؽ ،  - أ
 انقالب السفينة او المركب . 

رمي البضاعة في البحر تضحيات الخسارة العامة  ،  الفقد او الضرر لألمواؿ المؤمف عمييا والناتج عف  - ب
 بحر الى عنابر السفينة .بفعؿ االمواج العالية ، او تسرب ماء ال

الخسارة الكمية ألي وحدة تغميفيو تفقد مف عمى ظير السفينة او المركب او تسقط اثناء التحميؿ او المناقمة  - ت
 او التفريغ . 
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 Cرابعًا : غطاء التأمين 

وىو شرط يمحؽ بوثيقة التأميف البحري الجديدة ليشمؿ بغطائو الفقد او الضرر باألمواؿ المؤمنة والناجميف عف 
 الحاالت التالية : 

الفقد او الضرر باألمواؿ المؤمف عمييا والناجمة عف الحريؽ واالنفجار االصطداـ او تماس السفينة او  - أ
 لسفينة او الغرؽ في القعر.انقالب ا،المركب مع اي جسـ خارجي عدا الماء 

 .المؤمف عمييا الناجـ عف تضحيات الخسارة العامة ، رمي البضاعة في البحر  لألمواؿالفقد او الضرر  - ب

الحد االدنى لمتغطية التأمينية  يعتبر وغالباً   Bاضيؽ نطاؽ مف المجموعة  Cويتضح مما سبؽ اف غطاء المجموعة 
 . 
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 A&B&Cاالستثناءات من االغطية  : االسبوع العشرون

 A&B&Cاالستثناءات من االغطية 

في اربعة بنود اساسية تتشابو جميعيا في الشروط الثالثة مع وجود  A&B&Cاالستثناءات مف االغطية ترد      
ستثناءات رأينا اف نشير الى ىذه االلذلؾ  Aوبيف المجموعة  C&Bفي المجموعتيف   القميمة الفات تبعض االخ

 بصورة مشتركة و كما يمي :

 بند  االستثناءات العامة  - أ
 ال يغطي التأميف في الشروط الثالثة وباي حاؿ مف االحواؿ .

 الفقداف والضرر او المصاريؼ التي تنتج بسبب سوء التصرؼ العمدي لممؤمف لو . -1
المؤمف  لألمواؿالنقص االعتيادي في الوزف او الحجـ او االستيالؾ الناجـ عف االستعماؿ االعتيادي  -2

 عمييا .
الفقد او الضرر او المصاريؼ الناجمة عف  عدـ مالئمة او كفاية التغميؼ الذي تـ قبؿ بدء التأميف مف  -3

 قبؿ المؤمف لو .
 .المؤمف عمييا  لألمواؿالعيب الذاتي  بسبب تنتج التي المصاريؼ او الضرر والفقد ا  -4
 .التأخير بسبب تنتج التي المصاريؼ او الضرر وا الفقد -5
 السفينة او عدـ ايفاءه بااللتزامات المالية .افالس مالؾ  بسبب تنتج التي المصاريؼ او الضرر وا الفقد -6
 الناشئة عف استعماؿ سالح حربي .  المصاريؼ او الضرر وا الفقد  -7

  وعدم المالئمة  لإلبحاربند استثناء عدم الصالحية  - ب

 ويتمثؿ ىذا االستثناء في فرعيف اثنيف وكما يمي : 

 :ال يشمؿ ىذا التأميف الخسارة او المصاريؼ الناجمة عف  -1
  عدـ صالحية المركب او السفينة لإلبحار 
 االمواؿ المؤمنة بشكؿ امف .ىذا  عدـ مالئمة السفينة او المركب او واسطة النقؿ  او المستوعبة لنقؿ 

 او عدـ المالئمة لمنقؿ .  لإلبحاروذلؾ عندما يكوف المؤمف لو او احد تابعية عمى عمـ مف عدـ الصالحية 

تنازؿ شركة التاميف عف مخالفة اية تعيدات ضمنية تستمـز صالحية السفينة لإلبحار او مالءمة السفينة  -2
يكف المؤمف لو او تابعو عمى عدـ بعدـ الصالحية او عدـ مالئمة يتيا ما لـ المؤمنة الى وج لنقؿ االمواؿ

   لمنقؿ . 
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 بند استثناء الحرب  -ج 

 :ال يشمؿ التأميف بموجب ىذه االغطية وباي حاؿ مف االحواؿ اي فقد او ضرر او مصاريؼ تنجـ عف 
 سمطة معادية .الحرب ، الحروب االىمية ، التمرد ، العصياف ، او اي عمؿ عدائي مف قبؿ او ضد  -1
 االستيالء مف قبؿ الدولة. -2
 االلغاـ ، القنابؿ المتروكة ، او اي اسمحة حربية اخرى متروكة .  -3

 بند استثناء االضطرابات  -د

ويأتي ىذا البند مكمؿ لمبند السابؽ وبموجبة ال يشمؿ التأميف باي حاؿ مف االحواؿ اي فقد او ضرر مصاريؼ 
 :بسبب 

العماؿ الذيف اغمؽ محؿ العمؿ  دونيـ او االشخاص الذيف يشتركوف في االضطرابات سببيا المضربوف او  -1
 العمالية او الشغب او االضطرابات االىمية .

 عمؿ ارىابي بدافع سياسي .  -2
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 A&B&Cاالغطية    شروط المشتركة فيال: العشرون  الحادي و  االسبوع

 A&B&Cالشروط المشتركة في االغطية 

 اواًل : الشروط اخطار الحرب 

لـ تكف وثيقة التأميف البحري تستثني اخطار الحرب ونتائجيا مف غطائيا التاميني بؿ كانت تغطييا كاممة      
التسعير ، )لكوف اخطار الحرب غير متكررة  أ ومتوقعة مع صعوبة بالغة لتحديد عممية وذلؾ  1937ولغاية عاـ 

االضرار الناتجة عف الحروب جسيمة لدرجة ال يمكف لشركات التأميف تحمميا بأقساط عادية او معقولة ، ارتفاع 
، اال اف حاجة التجارة الدولية والعالقات االقتصادية العالمية استوجبت رجوع المؤمنيف اسعار التأميف بشكؿ مستمر(

تائجيا ولكف باحتساب اقساط اضافية ووفؽ اسعار خاصة تتفاوت بيف عف قرارىـ والعودة لتغطية اخطار الحرب ون
مناطؽ العالـ وبحسب الظروؼ السياسية واالقتصادية والعسكرية ، وبحسب خطورة المسالؾ والطرؽ البحرية 

 ومف المبررات االخرى لشموؿ اخطار الحرب بالغطاء الموجودة فييا . 

 الدولية استيرادًا وتصديرًا اثناء الحرب .حاجة االمـ والشعوب الى استمرار التجارة  -1
اف سعة البحار الدولية تقمؿ مف احتماؿ تجمع السفف التجارية في مكاف واحد مما يقمؿ بدوره مف تعرضيا  -2

 الحرب ميما زادت شدتيا .  إلخطار

وعند الرغبة في ضماف اخطار الحرب يضاؼ الى وثيقة التأميف ما يسمى بشرط استثناء غطاء  اخطار الحرب ،    
 ويغطي اي فقد او ضرر في االمواؿ المؤمف عمييا والناجميف عف : 

الحرب والحرب االىمية او الثورة او التمرد او العصياف او النزاع االىمي الناشئ عف ذلؾ أو عمؿ عدائي  -1
 ف قبؿ او ضد سمطة محاربة .م

االستيالء مف قبؿ دولة محاربة او وضع اليد مف قبؿ سمطة مدنية او قضائية او الحجر او االيقاؼ او  -2
 الحبس الناشئ عف اخطار المغطاة . 

 .اية الغاـ او قنابؿ متروكة او اي اسمحة حربية متروكة اخرى  -3

 اخطار االضطرابات  : شروط ثانيًا 

اي –كما اسمفنا في الشرط السابؽ )شرط الحرب( فأف ذات االسباب دفعت المؤمنيف الى استثناء ىذا الخطر   
مف غطاء وثيقة التأميف ، اال اف باإلمكاف المؤمف ليـ طمب منحيـ التغطية عف ىذه االخطار لقاء  -االضطرابات
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 واؿماالضافية يغطي كؿ فقد او ضرر في االدفع اقساط اضافية يحددىا الطرفيف ، والتأميف بموجب ىذه الشروط 
 المؤمف عمييا والناجميف عف : 

المضربيف او العماؿ الذيف اغمقوا محؿ العمؿ دونيـ االشخاص المشتركيف في االضطرابات العمالية او  - أ
 الشغب او االضطرابات االىمية . 

 اي عمؿ ارىابي او شخص يعمؿ بدافع سياسي .  - ب

في بنود االستثناءات  A  ي مف جانب اخر كؿ تمؾ االستثناءات الواردة في االغطيةاال اف ىذه الشروط ال تغط
العامة واستثناء الحرب واستثناء عدـ صالحية االبحار وعدـ مالئمة النقؿ ، بؿ اف غطائيا يضيؽ اكثر فال 

 يشمؿ ماياتي : 

لعماؿ او نقص في عددىـ او منعيـ مف العماؿ خالؿ و المصاريؼ الناجمة عف عدـ وجود االفقد والضرر ا -1
 االضطرابات او االضطرابات العمالية او الشغب او االضطرابات االىمية . 

 احباط الرحمة البحرية المؤمنة.  اية مطالبة مبنية عمى خسارة او -2
ر في يغطي البضائع ضد االخطا كونوالفعؿ الضار العمدي : ويختمؼ ىذا الشرط عف شرط الحرب في  -3

البحار وعمى اليابسة معًا ، اال انيما يتشابياف في عدـ شموؿ االضرار الناشئة عف التأخير والعيب الذاتي 
او فقداف السوؽ ، اضافة الى عدـ شموؿ السرقة والسمب الحاصميف بفعؿ المضربيف واعماؿ الحرب والحرب 

 االىمية والثورة . 
شروط التأميف لمبضائع في اغمب فقراتيا وبنودىا ويمكف  واخيرًا فأف صيغة ىذه الشروط تأتي عمى نسؽ

      . استعماليا منفردة عند الضرورة 
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 االغطية االضافية للتأمين على البضائع المستوردة  : االسبوع الثاني والعشرون

 االغطية االضافية لمتأمين عمى البضائع المستوردة

ال يرغب بعض المؤمف ليـ في احد االغطية التأمينية السابقة لسبب او آلخر كارتفاع  او ارتفاع مبمغ القسط      
عف الوفاء بحاجاتيـ لمحماية مما يضطرىـ الى شراء اغطية جزئية جديدة اضافة الى الغطاء ،او قصور الغطاء 

االساسي لغرض اكماؿ الحماية المطموبة وبأقؿ تكمفة ممكنة ، وقد وجدت ىذه االغطية لمواجية المتطمبات ولتناسب 
 طبيعة البضاعة المراد تأمينيا . 

 ة ىي :ومن أىم ىذه االغطية االضافية الشائع    

)اي عدـ تسميـ طرد او صندوؽ او رزمة ، ويسأؿ المؤمف بموجب ىذا الغطاء   تغميفيوغطاء فقدان وحدة  -1
عدـ  ال ينتجصورة كانت خالؿ عمميو النقؿ شرط اف يفيو تفقد بالكامؿ و بأية عف تعويض اي وحدة تغم

الغطاء مف الوثيقة  ويدفع لقاءه  تثناة في الوثيقة ، ويختار ىذاالمغطاة او المساالخطار عف اي التسميـ 
 قسط اضافي .

داف الوحدة التكميمية اضافة الى فقويغطى ىذا التأميف غطاء السرقة من محتويات الوحدة التغميفيو   -2
وغالبًا ما يشترؾ ىذاف اي سرقة كمية او جزئية مف محتويات احدى الوحدات تكشؼ بعد الوصوؿ . بأكمميا 

 .   T.P.&N.Dويرمز ليما في وثيقة التأميف الغطاءاف )االوؿ ، الثاني( 
ويمنح ىذا الغطاء تغطية  البضاعة المشحونة عمى ظير الباخرة ، وال غطاء اكتساح االمواج لمبضاعة   -3

ليحمؽ  مغطاة بالغطاء االصمي لموثيقة ، ويطمب ىذا الغطاء ألنيايغطي البضاعة المشحونة في العنابر 
 خطر اكتساح البضائع مف عمى سطح السفينة بفعؿ االمواج العالية .  تشمؿ ال ألنيا  بأغطية المجموعة 

ال يسأؿ المؤمف ىنا اال عند تحقؽ الخسارة الكمية لمبضاعة بسبب االخطار غطاء الخسارة الكمية فقط  -4
 البحرية ويمنح ىذا الغطاء ال انواع معينة مف البضائع دوف غيرىا . 

يحصؿ المؤمف عميو  B&Cىو غطاء اضافي يمحؽ بمجموعتي الشروط غطاء الفعل الضار غير العمدي  -5
 لقاء دفعو القسط االضافي ليتمكف بو مف الفقد او الضرر في االمواؿ المؤمنة والناجميف عف :

  االفعاؿ الضارة المعتمدة 
 . التخريب المتعمد والمرتكب نتيجة الطيش او الجيؿ وبدوف سبؽ اصرار وتصميـ 
  لمصحوب بالنيب والمرتكب عف قصد لتخريب شيء او نشاط معيف .التخريب العمدي وا 
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تغطي انواع محددة مف البضائع دوف غيرىا بسبب طبيعتيا الخاصة واالخطار المحدقة  الشروط التجارية -6
بيا التي تستوجب اتخاذ بعض االجراءات الميمة بخصوصيا ، ومف اىميا )الخشب الخاـ ، الفحـ ، السكر 

 . اـ ، الحيوانات والدواجف ، المحـو المجمدة ،القطف والصوؼ ، االجيزة الدقيقة(، تأميف النفط الخ
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 A&B&Cالشروط االضافية الملحقة باألغطية  : االسبوع الثالث والعشرون

 A&B&Cالشروط االضافية الممحقة باألغطية 

مجموعة شروط الفرعية الالزمة إلكماؿ وتنظيـ غطاء الوثيقة االصمية ، اذ اف ظيور عوامؿ او ظروؼ ميمة      
،لبياف الراي في ضوء التطور  استعصى حاليا مف قبؿ المؤمنيف ادى بيـ الى المجوء الى المحاكـ  او حاالت عمميو

بظير الوثيقة قسـ منيا  المستمر في سوؽ التأميف والنقؿ الدولي واستوجب االمر صياغة ىذه الشروط جميعًا ، او 
 ء ال يتجزأ منيا وحسب طبيعة التأميف ونطاؽبقصد تحديد او توسيع الغطاء وذلؾ باإلشارة الييا في متنيا لتعتبر جز 

  التغطية ، ومف أىـ ىذه الشروط واكثرىا رواجًا في االسواؽ  المحمية لمتأميف :

 شرط االيضاحات )شرط تفسير الوثيقة( -1

نصوص الوثيقة وغطائيا واستثناءاتيا عمى اي طمب تعويض ىو الشرط الذي يوضح كيفية تفسير وتطبيؽ      
و المؤمف لو عمى الخسائر التي اصابتو ، فالوثيقة ال تظير مطبوعة في جميع اجزائيا وكمماتيا وانما يمحؽ يتقدـ ب

 . بيا بعض الشروط او تدرج فييا بعض الكممات بخط اليد او مطبوعة فيتخمؼ تأثيرىا في كيفية تفسير الوثيقة 

 شرط تصنيف السفن  -2
أكد مف توفر الشروط الفنية المطموبة في السفينة الناقمة يتوجب عمى المؤمف لو بموجب ىذا الشرط اف يت

لمبضاعة ، والتي تخضع الى تسعيرة خاصة بيا تضعيا شركات التأميف حسب مواصفاتيا  ،وىذه الشروط 
 ىي:
  سنة . 15اف ال يتجاوز عمر السفينة 
 تكوف السفينة مستأجرة .  اف ال 
  طف . 451اف ال تقؿ حمولتيا االجمالية عف 
  . اف تكوف السفينة مصنفة ودرجتيا وصالحيتيا لممالحة البحرية والنقؿ التجاري 

 شرط مسؤولية الناقل والوديع والشخص الثالث  -3

بموجب ىذا الشرط يمتـز المؤمف لو او وكالو باتخاذ االجراءات المعقولة لتفادي او تقميؿ الخسارة والمحافظة        
 في ميناء التفريغ . الموانئ، واالطالع عمى انظمة ولوائح  والشخص الثالثوالوديع عمى الحقوؽ اتجاه الناقؿ 

 شرط التبميغ بالضرر  -4
ف الوثيقة واغطيتيا الممحقة فحسب في مت )االخطار الفوري(شرط التبميغ بالضرر بأدراجال يكتفي المؤمف    

بؿ انو ولشدة اىتمامو بو يضعو في شرط مستقؿ عف الوثيقة ويمحؽ بيا ويطبع بالموف االحمر البارز ، 
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اياـ مف تاريخ دخوؿ البضائع المستممة الى مخازف المؤمف لو  5ولكنو يزيد مدة التبميغ في ىذا الشرط الى 
 اياـ .  3وزة الجمارؾ بعد اف كانت النيائية ، او مف تاريخ خروجيا مف ح

 شرط التغميف الفني  -5

يشير المؤمف الى ىذا الشرط الذي يدرج صراحة في اغطية التأميف البحري الى انيا ال يتحمؿ مسؤولية تعويض 
، لذؿ فأف ىذا الشرط يأتي عمى شكؿ تعيد مف الضرر التي تصيب البضائع نتيجة سوء تغميفيا او عدـ كفايتيا 

 قبؿ المؤمف لو بالتزامو بتغميؼ البضاعة تغميؼ جيد يتناسب مع طبيعة البضاعة المؤمنة ونوعييا . 
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 تأمين المخازن من خطر السرقة  : االسبوع الرابع والعشرون

 تأمين المخازن من خطر السرقة 

 اواًل : مفيوم السرقة قانونيًا وتأمينيًا 

السرقة مف االخطار العمدية التي تتدخؿ ارادة االنساف في تحقيقيا فال تقع اال نتيجة سابؽ عـز وتصميـ مف       
الذي يحصؿ غالبًا  نتيجة االىماؿ ، وكذلؾ الخطر البحري الذي تتدخؿ في الجاني وبذلؾ تختمؼ عف خطر الحريؽ 

    ذلؾ . وقوعو عوامؿ طبيعية مف رياح وامواج واصطداـ  ونحو

الحوادث العامة التي تعني بتعويض الخسائر المالية الناتجة  تأميف ضد خطر السرقة فرع مف فروع والتأميف       
 عف فقداف الماؿ المؤمف عميو او الضرر الذي يصيبو نتيجة السرقة . 

وتتمثؿ الخسارة الناتجة عف السرقة في جانبيف اوليما الخسارة المالية عف فقداف االمواؿ وانتقاليا الى حوزة      
ر المادية التي تصيب االمواؿ المؤمف عمييا اثناء سرقتيا او عند الشروع في سرقتيا وثانييما االضرا ني ،مف عالالج

وكذلؾ االضرار التي تصيب االمواؿ االخرى بسبب السرقة كما في كسر االبواب ، او زجاج النوافذ ، او تمؼ 
 االثاث . 

اال انو مف المالحظ  " بالقوةلغير و كؿ فعؿ يستيدؼ تممؾ امواؿ ا" ىومع اف مفيـو السرقة واحد ال يختمؼ بشأنو 
اف قوانيف الدوؿ تختمؼ بعضيا عف البعض االخر في بعض انواع السرقة او في الظروؼ التي  مف شأنيا اف تغمظ 

،   بانيا "اختالس ماؿ ممموؾ او منقوؿ لغير الجاني عمدًا "وأيا كاف االمر فأف السرقة تعرؼ ، العقاب عمى الجاني 
االختالس ومف تحميؿ النص المذكور فأف االركاف االساسية الواجب توفرىا في اي فعؿ اجرامي باعتباره سرقة ىي )

 .( ، الماؿ المنقوؿ ، ممكية الغير ، التعمد

 وتعرؼ السرقة مف الناحية التأمينية بانيا " الحيازة بسوء نيو عمى االمواؿ المؤمف عمييا بدخوؿ قسري "

 في المخازن واع السرقة ثانيًا : ان

 لقد اورد القانوف تحديدات واضحة لعدة حاالت او انواع مف السرقة أىميا : 

صباحًا( اي بيف غروب الشمس  6مساًء الى 9لياًل )بيف الساعة  دار سكني  ىي السرقة: السرقة الميمية  -1
والبد  الخروج بقصد ارتكاب جريمة ،ؿ او وشروقيا ، ويرافقيا الكسر ، االقتحاـ باستخداـ القوة اثناء الدخو 

لتحقؽ ىذا النوع مف السرقة مف استخداـ القوة او العنؼ ميما كانت درجتو في الكسر او القطع او الخمع او 
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توفر االدلة او الشيود عمى ذلؾ ، كما لو قاـ السارؽ بكسر اليدـ او الثقب في اي جزء مكف المبنى مع 
 مف الخارج بقصد الدخوؿ والسرقة .  اقفاؿ الدار او بابيا او شباكيا 

ىو سرقة الدور والمحالت االخرى لياًل او نيارًا ، التي يرافقيا  الكسر باستخداـ القوة اثناء الدخوؿ السطو :  -2
، كما او الخروج بقصد ارتكاب الجريمة وعمى ذلؾ فأف السطو ال يختمؼ عف السرقة اال في النواحي الزمنية 

عمى دور السكف بؿ يمتد ليشمؿ بمفيومة كافة المحالت التجارية والمخازف الكبيرة والصغيرة  ال يقتصر
 حكومية كانت اـ اىمية . 

ىي السرقة التي تقع دوف اف تدخؿ القوة او العنؼ في تنفيذىا كما لو دخؿ السارؽ مف  السرقة العادية : -3
ستعماؿ الحيمة والغش مف استحواذ عمى بعض باب مفتوح وقاـ بسرقة بعض االشياء مف المخزف او قاـ با

 فيوكما في سرقة المخزف مف قبؿ العامميف  دوف عمـ او موافقة االدارة عمى ذلؾ   الموجودات المخزنيو
 . وتدرج تحت مسمى )خيانة االمانة(

ىو سرقة امواؿ الغير باستخداـ القوة واالكراه  او التيديد ، كما لو شير السارؽ  :السمب )االختطاف(  -4
 وطالبًا منو تسميـ ما يممؾ . وؽ ر سالحو ميددًا الشخص المس

 ثالثاً : استمارة طمب التأمين من السرقة 

يسبؽ انعقاد عقد التأميف مف السرقة كما ىو الحاؿ في بقية انواع التأميف اتصاالت بيف اطراؼ العقد تدور في     
مؤمف ويييئ الجميا حوؿ طبيعة اغطية التأميف المتوفرة وكيفية التسعير واحتساب واستحصاؿ التعويضات وغيرىا . 

عف طالب التأميف ومحؿ التأميف والخطر تفسارات مستند مطبوع يتضمف مجموعة مف االسئمة واالس إلنجاز ذلؾ 
المراد التأميف ضده وغير ذلؾ . ويتولى طالب التاميف ميمة االجابة عمى ىذه االسئمة بدقة وصراحة وبما يضمف 

 تزويد المؤمف بكافة البيانات التي قدميا .

مستند يضعو المؤمف عمى شكؿ "  -ويسمى ىذا المستند باستمارة طمب التاميف والذي يمكف تعريفو بأنو :   
مجموعة مف االسئمة يقدمو الى الشخص طالب التأميف ليجيب عميو بصراحة وليقدـ كافة الحقائؽ الجوىرية المتعمقة 

بمحؿ التأميف المراد التأميف منو والتي مف شانيا اف تمكف المؤمف مف التقدير واالقرار بقبوؿ التأميف او رفضو او 
 اص  "قبولو بشرط او بسعر خ

 رابعًا : مكونات )محتويات( استمارة طمب التأمين ضد خطر السرقة 

تحتوي استمارة طمب التأميف ضد خطر السرقة عمى عدد مف االسئمة والقصد منيا ىو جمع البيانات والمعمومات   
وسنتناوؿ تفاصيؿ عف محؿ التأميف ، واي معمومات اخرى تحدد االخطار التي قد تتعرض ليا االمواؿ المؤمنة ، 

 استمارة طمب التاميف ضد خطر السرقة في المحالت التجارية .
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: يحتوي ىذا الجزء مف االستمارة عمى اسئمة عف طالب التأميف )اسمو ،  معمومات عن طالب التأمين -1
 .عنوانو الكامؿ ، مينتو ، رقـ الياتؼ( 

عديد مف االسئمة تشكؿ االجابة عمييا يتضمف ىذا الجزء مف االستمارة  ال معمومات عن محل التأمين : -2
وتحدد االخطار المحيطة بو ، وعادة تأتي اسئمة ىذه  معمومات عف محؿ التأميف والظروؼ المحيطة بو،

 : ما يأتيالفقرة مف االستمارة حوؿ 
المراد تأمينيا ما اذا كاف  باألمواؿاي طبيعة العالقة التي تربط طالب التأميف  عائديو محل التأمين : - أ

  ، وكما يمي  مودعة اليو مالؾ شرعي ، او مستأجر او
  المطموب تأمينيا . لألموالىل انت مالك 
  لديك ؟ مبمغ الرىان ؟ اسم المرتين ؟ المرىونةىل االموال 
 ىل انت الشاغل الوحيد ليذا المحل ؟ 
   كم مضى عمى اشغالك المحل ؟ 

اي تعييف موقع المحؿ المراد تأمينو تعيينًا ينفي الجيالة عنو يتـ بذكر كافة  تعيين محل التأمين : - ب
اوصافو وتحديد نوعيتو اذا كاف مخزف اـ متجر اـ مكتب ، وماىي البضائع الموجودة فيو ، وعادة يرد 

وب ) ما ىو موقع ورقـ المحؿ الذي توجد فيو االمواؿ المطم  :سؤاؿ ىذه الفقرة في االستمارة كما يمي 
 . ( تأمينيا

اي طبيعة المحؿ المراد تأمينو بما في ذلؾ البناء )نوعيتو ، شكمو ، تصميمو ، : وصف محل التأمين  - ث
سقوفو ، ابوابو ، نوافذه ، المنافذ المتصمة ( ، وكذلؾ البضاعة المخزونة في ىذا البناء وطبيعتيا ىؿ ىي 

 غالية الثمف وخفيفة الوزاف كالساعات والحمي وغيرىا .
 وعادة تأتي االسئمة عمى ىذه الفقرة في االستمارة كما يمي :

 ؟اذكر وصف بناء المحل الذي توجد فيو االموال المطموب تأمينيا من حيث نوعية البناء ، الجدران ، السقوف. 
 .ىل الشبابيك مزودة بكتائب حديدية ؟ 
 ىل االبواب والمنافذ االخرى محكمة الغمق ؟ 
  ىل تحفظ االشياء الثمينة كالساعات والمجوىرات في قاصة عند غمق المحل ؟ 

اف االدالء بكافة البيانات والمعمومات المتعمقة باي ظروؼ تحيط  وصف الظروف المحيطة بمحل التأمين : - ج
بمحؿ التأميف يساعد  عمى تحديد االخطار المادية التي قد يتعرض ليا ىذا المحؿ ، مثؿ االبالغ عف  

لمحالت المجاورة وطبيعة االعماؿ التي تزاوليا ، واية فراغات او مساحات غير مستقمة ، واسموب الحراسة ا
 المتبع ، واسموب العمؿ )صباحي ، مسائي( ،وطبيعة المخزف .

  وعادة ترد  اسئمة ىذه القفرة مف االستمارة كما يمي :
  ىل المحل مالصق لممحالت المجاورة ؟ 
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  المحالت االخرى ؟ وما ىي مسافة االنفصال ؟ىل المحل منفصل عن 
 ىل توجد حراسة ليمية عمى المحل ؟ 
  خزن ، صنع ، بيع(ألي اغراض يشغل المحل ؟( 
 ىل يجري عمل ليمي بعد الساعة التاسعة مساءًا؟ 
 ألي اغراض تشغل المحالت المجاورة ؟ 
  ىل تترك لمحل دون مزاولة العمل فيو ؟ والية مدة ؟ 

وىنا تتضمف اية بيانات اضافية مف شأنيا اف تفيد المؤمف في  ى عن محل التأمين :اية معمومات اخر  - ح
 ، ومف ىذه االسئمة دراستو الخطر لقبولو او رفضو 

  ىل تجري جردًا منتظمًا لمموجودات ؟ ومتى ؟ 
 ىل تمسك مجموعة اصولية الدفاتر الحسابية ؟ 
  الخسارة ؟ان لم تكن لديك دفاتر اصولية فكيف يمكن تحديد مبمغ 

ويتضمف ىذا الجزء مف االستمارة معمومات كاممة عف التاريخ التأميني  وثائق التأمين الحالية والسابقة : -3
بالمؤمف نفسو او بغيره مف المؤمنيف ف وما اذا نيي او لطالب التاميف وعالقتو الحالية والسابقة )اف وجدت( 

ر يعود لو ،مع ذكر اسـ المؤمف الذي رفض رفض لو تأميف سابؽ عف نفس محؿ التأميف او اي محؿ أخ
 ذلؾ الموقؼ ،وترد اسئمة طمب التأميف عمى ىذه الفقرة كما يمي: الطمب او قبمو بتمؾ الشروط واسباب 

  ورقم الوثيقة ىل كانت االموال مؤمن عمييا سابقًا ؟اذا كانت االجابة نعم اذكر اسم  الجية المؤمنة 
  عمى نفس االموال لدى اي من فروع و وكالت الشركة ؟ في حال االجابة بنعم ىل ىناك تأمين ساري المفعول حاليًا

 اذكر اسم الفرع او الوكالة ، مبمغ التأمين ، ورقم الوثيقة .
  . ىل انتيى لك تأمين سابق ؟ اذكر السبب 

التي تعرضت ليا نقس االمواؿ المراد تأمينيا  كما ييتـ المؤمف ايضًا بالحوادث السابقةالتعويضات السابقة : -4
وحجـ التعويضات التي دفعت عنيا في حالة  ،ة( السنوات الماضي5-3، وما اذا تعرضت لمخطر خال )حالياً 

المادية والمعنوية التي قد تحيط باألمواؿ وجود تأميف يغطييا ،وىذا بدوره يساعد المؤمف في كشؼ االخطار 
 . 

 في ىذه الفقرة مف االستمارة  تاليترد السؤاؿ الوعادة 
  نفصمة ، في حالة االجابة بنعم تعطى تفاصيل الحوادث في ورقة مىل وقع لك حادث سرقة في ىذا المحل او سواه ؟

 لعدم تكرارىا .  وتذكر االحتياطات المتخذة

: يعيف طالب التأميف بنفسو عف ممئو االستمارة مبمغ التأميف الذي يرغب فيو عف كؿ  مبمغ ومدة التأمين -5
فترة مف مفردات االمواؿ المراد تأمينيا بما في ذلؾ االبنية والمكائف والمعدات والبضائع المخزونة الف في 

ما او تضررىا ذلؾ يسيـ في بياف اقصى مسؤولية يتحمميا المؤمف عف ىذه االمواؿ في حالة وقوع حادث 
حاالت المؤمنة مف شانو اف يكشؼ عف  لألمواؿكـ اف تحديد مبمغ التأميف الى بياف القيمة الحقيقة اثناءه ، 
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التأميف الزائد او الناقص . اما بالنسبة لمدة التأميف فيي عادة سنة واحدة يتـ تجديدىا باالتفاؽ ولكف قد 
تفاؽ عميو مع المؤمف . ويمعب تحديد مبمغ ومدة التأميف يرغب طالب التأميف في مدة اقصر وىو ما يتـ اال

 الدور االساسي في عممية تقدير القسط عف الغطاء التأميني . 
ويأتي ىذا الجزء اسفؿ الصفحة االولى وىو بمثابة اقرار مف قبؿ طالب التأميف بصحة  التوقيع والتاريخ : -6

انو المسؤوؿ عف ىذه اجابتو عمى اسئمة االستمارة و  كافة البيانات والمعمومات التي قدميا الى المؤمف خالؿ
  البيانات ، يرد ىذا الجزء في االستمارة كما يمي: 

 )اني ....................ارغب في اجراء تأمين لدى شركة التأمين الوطنية وفق شروط وثيقة الحريق و/ او السرقة المعتاد العمل بيا في
ية عشرة ظيرًا من  يوم   )يوم /   شير /   سنة(  الى الساعة االنية عشر ظيرًا من يوم)يوم /شير / سنة الشركة وذلك لممدة من الساعة الثان

واؤيد بأن البيانات المذكورة اعاله وتمك الواردة في جدول الصفحة الثانية صحيحة وكاممة وقد بينت جميع الظروف المعمومة لدى التي من ( 
 بار ىذا الطمب والتصريح اساسًا لعقد التأمين المزمع عقده بيني وبين الشركة (. واوافق عمى اعتشأنيا تقدير الخطر 

 التوقيع :..............................                                                                

 ..........................االسم ......                                                                

  التاريخ ................................                                                                 

الى اف التأميف ال يبدأ مف تاريخ توقيع ىذا التصريح وانما مف تاريخ صدور التغطية المؤقتة لموثيقة  باإلشارةوجدير 
   .  

،ذلؾ  ىو الجدوؿ الذي يتضمف كافة ثـ يأتي الجزء االخير مف االستمارة في صفحتيا الثانية  : الجداول -7
 تفصيالت االمواؿ المؤمنة ومبالغ ومدة تأمينيا بما في ذلؾ :

 البناء وما يمحقو مف اجيزة تكييؼ وتأسيسات كيربائية ثابتة . - أ
الجاىزة والتي تحت الصنع ، او اي مواد تشكؿ جزء منيا أو اي ادوات احتياطية  بأنواعياالبضائع  - ب

 موجودة معيا .
 . ءمناشيذكر التفصيالت مف انواع وارقاـ و االدوات والمكائف وممحقاتيا مع  - ت
 االثاث. - ث
   اي امواؿ اخرى غير ما ذكر اعاله .  - ج
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 مينه  الكشف على المخزن المطلوب تأ: االسبوع الخامس والعشرون

 تأمينو المطموب المخزن عمى الكشف اواًل:

بعد استالـ المؤمف استمارة طمب التأميف يقـو بدراستو بشكؿ تفصمي لمتأكد مف مضمونو وصحة البيانات      
يقـو وتحديد سعر التأميف  مب،قبوؿ الط وإلتماـ، رفضوفي استمارة وليقرر احد االمريف اما قبوؿ الطمب او  الواردة

لكشؼ الذي يجريو المؤمف بواسطة الكاشؼ ينتدبو او الكشؼ عمى الموقع محؿ التأميف ، فالمقصود با المؤمف بإجراء
 موظؼ في الشركة او خبير كشؼ ، إلجراء الكشؼ وتقديـ تقريره الى المؤمف يكوف مقدمة لقياـ العقد بيف الطرفيف 

 ثانيًا: أىمية الكشف  

تبرر أىمية الكشؼ الذي يعده الكاشؼ في تحديد مظاىر الخطر التي قد تساىـ في وقوع حادثة السرقة ، او تزيد    
في احتماؿ تحققيا ، كما لو كانت ابواب المخزف قديمة او يصعب قفميا لياًل ، او قمة عدد الحراس المتناوبيف عمى 

يؤثر تأثير مباشر في تسعير التأميف وفرض االشتراطات الحراسة او بعد المخزف عف المدينة ، كؿ ذلؾ وغيره 
كما في استعماؿ كما تحدد المظاىر االيجابية التي تقمؿ مف  احتماؿ وقوع الخسارة االضافية مف قبؿ الكاشؼ ، 

صاحب المخزف كتايب حديدية عمى كؿ نافذة مف نوافذ مخزنو ، او زيادة عدد الحراس ، او توفر اجيزة اتصاؿ 
خصمًا في السعر االصمي .  قبولوديثة او غير ذلؾ مما يدفع الكشؼ الى توصية بمنح طمب تأميف بعد سريعة وح

وكما اف لمدقة والموضوعية وتنظيـ الكشؼ يساىـ في دراسة الخطر المراد تأمينو بشكؿ عممي يؤدي الى قبمو كخطر 
  اعتيادي او قبولو بشروط اضافية . 

 ثالثًا : محتويات تقرير الكشف 

يحتوي تقرير الكؼ عمى العديد مف المعمومات التفصيمية والخرائط والمخططات عف محؿ التأميف )المخزف مثاًل( 
دوف االعتماد عمى ما يرد في استمارة ،وعادة ترد المالحظات التالة في تقرير الكشؼ والتي يعدىا الكاشؼ بنفسو 

 :التأميف  طمب 

 بالشركة.اسـ الكاشؼ ،وظيفتو االصمية ، عالقتو  -1
اسـ طالب التأميف ، عنوانو الكامؿ )بغية التحري عف طالب التأميف وسموكو وحسف ادارتو لمشركة ، ومركزه  -2

 المالي في السوؽ ، عالقتو بجيرانو والعامميف معو (.
 موقع محؿ التأميف وعنوانو )لمتحري عف موقع المحؿ ومنطقتو منعزلة اـ مكتظة بالسكاف(. -3
تو عف البضائع ،اجيزة، اثاث مع التأكد مف عدـ المغاالة في تقدير اقياـ االمواؿ مبمغ التأميف وتفصيال -4

 المؤمنة .
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عف بناء المخزف مف حيث :مساحة المخزف ، عدد االبواب ، مكاتب االدارة ومحتوياتيا ، ارتفاع مالحظات  -5
ت والشبابيؾ ومدى سياجو ، طبيعة المواد الداخمة في صنع الكتائب المستخدمة في سد المنافذ والفتحا

 قابميتيا  لمتحطيـ والكسر والخمع ، المسافة الفاصمة بيف المخزف وبقية المخازف المجاورة.
مالحظات عف المواد المخزونة : ىؿ ىي ممموكة او وديعة ، طبيعة المادة واسعارىا ، كيفية خزف المواد ،  -6

ة ونوعية التغميؼ لمبضائع المخزونة وحجـ نظاـ ادارة المخزف واساليب المناولة وحركتيا التسويقية، طبيع
 الوحدات الف الوحدات الصغيرة  أو الرديئة التغميؼ يسيؿ حمميا وسرقتيا  .

مالحظات عف طبيعة العمؿ في المخزف : مف حيث وجبات العمؿ ، المترددوف الى المخزف مف موظفيف   -7
 وعماؿ ، نظاـ البيع المتبع في المخزف ، طبيعة تسميـ البضاعة . 

مالحظات عف الحراسة والحراس مف حيث : عدد الحراس ، اعمارىـ ف اعماليـ السابقة ، وسائؿ االتصاؿ  -8
 ف ، اقرب نقطة نجدة او مركز شرطة ، مستوى االضاءة في المخزف . المتوفرة في المخز 

 مالحظات عف التاريخ التأميني لممخزف. -9
مالحظات عف نظاـ االدارة مف حيث السجالت المخزنية ، والقيود المحاسبية التي تجري يوميًا برصيد  -11

     . سميميا لمبنؾ، وجود قاصات لحفظ السجالت لياًل واالرصدة المالية التي يتأخر تالمخزوف
الخرائط الخاصة بو وتثبيت  وؿ عمى نسخة مفبالمخزف وما يرتبط بو ومحاولة الحصعمؿ مخطط تفصمي  -11

 الحظات السابقة عمى ىذا المخطط . كافة الم
يورد الكاشؼ اخيرًا تحميمو المفصؿ عف االخطار المحتممة في محؿ التأميف قيد الكشؼ وتحديد نسب  -12

  . توقعيا مع تحديد انسب الوسائؿ لمواجيتيا بعد قياسيا ودراستيا وتثبيت سعر التأميف المناسب ليا 

 ًا : توصيات الكاشف رابع

الكاشؼ بشأف االخطار االعتيادية في المخزف وسبؿ تفادييا او  بمقترحاتىي احدى فصوؿ تقرير الكشؼ خاصًا   
 تقميؿ اضرارىا قدر االمكاف ومف ىذه التوصيات :

وعدـ ترؾ البضائع في الساحات المكشوفة والعمؿ عمى ادخاليا باسرع وقت مراعاة قواعد الخزف في المخزف  -1
 ممكف .

 ب فتحيا بقصد السرقة . االعتناء بالتغميؼ واستخداـ القيود الحديدية التي يصع -2
 قياـ البيع في معرض البيع المباشر لتقميؿ عدد المتردديف الى المخزف . -3
 اعماؿ تفريغ البضائع في المخازف المخصصة . تخصيص موظفيف لألشراؼ عمى -4
 التوصية بتوفير الحراسة الكاممة عمى البضائع المنقولة برا بيف المخازف المنتشرة في المناطؽ عديدة . -5
 .والمفاتيح بصورة دورية  األقفاؿالتوصية بتغير  -6
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، كذلؾ االبالغ عف حادث التأكيد عف ابالغ  المؤمف عف الظروؼ المستجدة  التي تؤثر في الخطر وتزيده  -7
 .السرقة فور حدوثو 

 اي توصيات اخرى يرى الكاشؼ ضرورة االشارة الييا في ىذا المجاؿ .  -8

 ًا: وثيقة التأمين عمى المخزن من خطر السرقة خامس

عرفت وثيقة التأميف مف السرقة )المحالت التجارية( المعموؿ بيا في العراؽ فعؿ السرقة المشموؿ بالتغطية     
وغير شرعي الى محؿ  –حقيقة وحكما –التأمينية بأنيا :  الحيازة بسوء نية عمى االمواؿ المؤمف عمييا بدخوؿ قسري 

 ا .وجودى

ويدخؿ في مفيـو الدخوؿ غير الشرعي كسر باب ، استعماؿ مفاتيح مصطنعة او انتحار صفة عامة او استعماؿ 
 تيديد الرتكاب السرقة وكذلؾ االختباء في محؿ الرتكاب السرقة والخروج منو خروجًا غير شرعيًا . 

ونالحظ مف التعريؼ اعاله اف العنؼ والقوة الفعمييف في الولوج الى المحؿ شرطاف ميماف واجب توفرىما في الفعؿ 
)ويدخؿ في ذلؾ استخداـ العنؼ او التيديد ضد المؤمف لو او اي مف العتباره سرقة ألغراض التأميف االجرامي 

اء التاميف عمى االضرار الالحقة  باألمواؿ المؤمنة وتوفر ىذيف الشرطيف سيؤدي بالنتيجة الى قصر غطمستخدميو( 
وبالمحؿ التجاري الموجود فيو نتيجة لفعؿ السرقة الميمية والسطو فقط وذلؾ يعني حتمًا عدـ شموؿ الغطاء ألضرار 

 . واسباب استبعاد السرقة الداخمية ىي : )المصوصية(وتسمى احيانًا  فعؿ السرقة الداخمية

  االىتماـ بالرقابة الداخمية عمى المحؿ ومحتوياتو بغية الحد مف السرقات تشجيع المؤمف لو عمى
 الصغيرة التي قد تقع فيو .

  حاصؿ االضرار والخسائر الذي تحصؿ في السرقة الداخمية وبيف النقص ال بيف احياناً  تمييزالصعوبة
ىو امر ال يتمكف المؤمف في المواد والناتج عف التمؼ والكسر واالىماؿ وعدـ العناية بتداوؿ المواد ، 

     مف اكتشافو وتحديده غالبًا .

اال اف بعض شركات التأميف قد توسع غطاء وثائقيا لقاء اقساط اضافية فتشمؿ بيا السرقة الداخمية )المصوصية( 
 مع بعض التحديدات والشروط .   

 سًا : االستثناءات ساد

ال تأتي وثيقة تأميف المحالت التجارية مف اخطار السرقة مطمقة وشاممة بغطائيا كافة االخطار واالضرار ،     
وانما ترد عادة في متنيا مجموعة مف االستثناءات التي تضيؽ نطاؽ التغطية وتحدد التزامات المؤمف قبؿ المؤمف لو 

، ولكف ىذه االستثناءات تختمؼ عمومًا باختالؼ  في حماية الشيء المؤمف مف االضرار المتوقعة بسبب السرقة
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المؤمنيف وممارساتيـ التسويقية واعتبارات القانوف العاـ في البمد  الذي تـ فيو التأميف ، وغالبًا ترد استثناءات التالية 
 شركة التأميف الوطنية في العراؽ: في وثائؽ تأميف المحالت التجارية ضد خطر السرقة مف قبؿ 

عمى نحو مستقؿ كما في تأميف اجيزة التخزيف االلكترونية استثناء كافة االمواؿ المؤمنة بوثائؽ اخرى   -1
بوثائؽ كافة اخطار النصب والتشغيؿ والتي تغطي بدورىا خطر المتطورة في المخازف المركزية الكبيرة 

 السرقة .
و طوابع او نقود او مستندات الحواالت استثناء كافة االوراؽ المالية الموجودة في المحؿ مف سندات قرض أ -2

، وكذلؾ تستثنى واالسيـ عمى انواعيا )وذلؾ لصعوبة الحصوؿ عمى بديؿ ليا أو صعوبة تحديد اقياميا (
التصاميـ والمداليات والعمالت واالوسمة واالحجار الكريمة غير المصاغة والسجالت التجارية ،وكذلؾ 

 شموليا بتأميني السيارات والزراعي .  إلمكانيةيضًا استثناء السيارات ولوازميا والمواشي ا
استثناء الفقد  والضرر الناجميف عمى نحو مباشر او غير مباشر الى كؿ مف الحرب او الغزو او اعماؿ  -3

 العدو االجنبي او الحرب االىمية أو الثورة والعصياف .
اضافية مثؿ الزالزؿ او الفيضانات الفقد والضرر الذي يمكف تغطيتو بوثيقة الحريؽ الناتج عف اخطار  -4

والبراكيف . والفقد والضرر الذي يصيب االلواح الزجاجية سواء اكانت تشكؿ جزء مف المحؿ او لـ تكف ، 
 امكانية شموؿ ىذه االضرار بوثيقة االلواح الزجاجية وبشكؿ مستقؿ .

بناء خارجي غير متصؿ بالبناء  الضرر او الفقد االمواؿ الموجودة في اي ساحة او حديقة او محؿ مفتوح او -5
 الرئيسي مالـ يتـ االتفاؽ بشموليا في الوثيقة لقاء دفع قسط اضافي مناسب . 

الفقد والضرر الحاصؿ في المحؿ التجاري المؤمف عميو اذا اجر ، والمراد ىنا تغير ظروؼ التأميف واحتماؿ  -6
 .  زيادة االخطار المعنوية مما يستوجب معو اعادة الكشؼ والتسعير

 الضرر الناتج عف سرقة المحؿ مف قبؿ او بمساعدة احد العامميف فيو. -7
المنبثقة او اي  باإلشعاعاتالفقد او الضرر او اليالؾ الناتج بصورة مباشرة او غير مباشرة عف التموث  -8

  نووي . الوقود الوقود نووي او اي فضالت نووية ناتجة عف احتراؽ 
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 الشروط العامة: االسبوع السادس والعشرون

 الشروط العامة

ترد في الوثيقة مجموعة مف الشروط العامة الذي تنظـ العقد بيف طرفيو وتحدد االلتزامات والحقوؽ لكال      
الطرفيف وكافة االمور المتعمقة بالتسوية والتعويض وىي شروط ممزمة لمطرفيف ، وقد تطبع بعض فقراتيا بالموف 

ثيقة بعض الشروط الخاصة أو تضاؼ اليياف وخاصة تمؾ المتعمقة بحاالت سقوط الحؽ ف او قد ترفؽ بالو االحمر 
 ومف ىذه الشروط ما يمي :

 الشرط االول : شرط كيان الوثيقة وجدوليا   -1

ينظـ ىذا الشرط العالقة بيف وثيقة التاميف والجدوؿ الوارد في مؤخرتيا وطبيعة تأثير كؿ منيما واالثر القانوني     
بند اخر في الشروط ينظـ تكامؿ مكونات الوثيقة )اي االستثناءات لما يرد فييا مف عبارات او توضيحات ، كما يرد 

مع بعضيا مف حيث التركيب والمفعوؿ وذلؾ بجعميا مندمجة  عمييا(  و الشروط واالشتراطات الممحقة بيا والمظير
  .ترتب عمى المؤمف في ىذا المجاؿمع بعضيا ومنظمة لصيغة التزامات المؤمف لو التي تكوف بموجبيا مسؤولية قد ت

 الشرط الثاني : االبالغ عن الظروف المستجدة  -2
وبالمخاطبات التحريرية االصولية بكافة التغيرات في  بإبالغ المؤمف فوراً يمـز المؤمف لو بموجب ىذا الشرط     

ظروؼ العقد والمستجدات الطارئة التي قد تحصؿ خالؿ مدة التاميف ، والتي مف شأنيا اف تؤثر جوىريًا عمى 
الحقائؽ القائمة خالؿ مدة سرياف العقد ، وذلؾ ليتسنى لممؤمف اعادة تقييـ االخطار وما يترتب عمييا مف زيادة 

 تأميف ،مثاؿ ذلؾ نقؿ االمواؿ المؤمف عمييا مف مكاف الى اخر . قسط ال
 الشرط الثالث : التزامات المؤمن لو -3

 يمتـز المؤمف لو او مف ينوب عنو بموجب شروط العقد بما يمي :      

اف يخبر المؤمف تحريريًا بمجرد عممو بوقوع الحادث المؤمف ضده ، وظروفو ، والمطالبة بتعويض االضرار  - أ
 الحاصمة مع تقديـ كشؼ مفصؿ ومعتمد بتقدير االشياء المسروقة او التالفة .

 قانونية تتخذ وذلؾ فور استالمو ليا . بإجراءاتاف يحيؿ الى المؤمف اي استدعاء او تبميغ  - ب
 ممكنة او اي مساعدة تساىـ في تسوية اي تعويض . اف يقدـ الى المؤمف اي معمومات  - ت
سرقتيا عمدًا بغية  العممية بما في ذلؾ اخبار الشرطة فورًا في حالة فقداف االمواؿ اواف يتخذ كافة الخطوات  - ث

 عمى نفقة المؤمف. ومقاضاتواسترداد االمواؿ المسروقة مف السارؽ 
 اف ال يقـو بالتفاوض حوؿ التزاـ بدفع التسوية او بقبوؿ اي تعويض دونما موافقة الشركة تحريريًا.  - ج
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    ذ كافة االجراءات االعتيادية والمعقولة لضماف سالمة االمواؿ المؤمف عمييا . يتخاف  - ح
 الشرط الرابع : الكشف عمى االموال المتضررة -4

يمتـز المؤمف لو اف يفسح المجاؿ لممؤمف بالكشؼ عف االمواؿ الذي يدعي تضررىا وطمب التعويض عنيا  ،       
 .  االخطار المؤمف منيا بأحدالمؤمف بالفقد والضرر قد حصؿ  إلقناعة المتوفرة وكما يمتـز بتقديـ كافة االدلة المعقول

 الشرط الخامس : حقوق المؤمن  -5

تضمف حؽ االشراؼ عمى اعماؿ تسوية الخسائر   ترتب الشروط العامة ايضًا حقوقًا لممؤمف)شركة التأميف(      
بموجب ىذا الشرط يحؽ لو في حالة نشوء طمب فالمؤمف وتعويضيا حسب التفاصيؿ الواردة في تقرير الكشؼ ،

  التعويض :

 تتولى باسـ المؤمف لو ونيابة عنو التصرؼ واالشراؼ عمى اي مف االجراءات وتسويتيا .  - أ
تباشر الدعوى عمى نفقتيا ولمصمحتيا الخاصة باسـ المؤمف لو استرداد اي تعويض او تضميف اي طرؼ  - ب

 لوثيقة .ثالث بقدر تعمؽ االمر باي شيء تغطيو ا
 الشرط السادس : حالة التأمين الناقص  -6

ينظـ ىذا الشرط مسؤولية المؤمف عف االضرار الناجمة عف الحادث في حالة التأميف الناقص ، اي حالة     
مجموع قيمة االمواؿ المؤمف عمييا بموجب ىذه الوثيقة وقت وقوع اي فقد او ضرر اكثر مف المبمغ المؤمف بو 

نسبة الفرؽ بيف قيمة االمواؿ ، فأف عمى المؤمف لو بموجب ىذا الشرط اف يتحمؿ جزءًا مف الضرر وذلؾ ب
 ومبمغ تأمينيا . 

 الشرط السابع : شرط االسترداد  -7

يكتسب المؤمف حقا خالصا في االمواؿ المفقودة المعوض عنيا بعد تسديده التعويض كاماًل لصاحبيا    
 ع قيمة ماعمى اف يحتفظ االخير في حقو في استرداد االمواؿ عند ظيورىا وذلؾ بعد قيامو بارجا)المؤمف لو( 

 كاف قد استممو مف تعويض تمؾ االمواؿ .

 الشرط الثامن : انياء التأمين  -8

يرتب ىذا الشرط حقا لمطرفيف في ايقاؼ مفعوؿ عقد التأميف وانياء الغطاء عندما يرغب احدىما في ذلؾ و      
 ألي سبب مع تحديد مقدار الجزء الذي ينبغي ارجاعو مف القسط وذلؾ كما يمي

  يقدـ المؤمف لو طمبًا تحريريًا لممؤمف ،ويحتفظ المؤمف في ىذه الحالة بالقسط  المعتاد طبقًا لنسب المدد
 القصيرة لمفترة التي كأف التاميف خالليا ساري المفعوؿ . 
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 القسط المرجع في ىذه الحالة طبقًا لمقاعدة النسبية  اسباب خارجة عف ارادة المؤمف لو ، ويتـ احتساب
 ة الفترة المتبقية مف مدة التأميف (. )اي بنسب

  يـو وفي 15لممؤمف )شركة التأميف( انياء التأميف في اي وقت بشرط اخطار المؤمف لو قبؿ ذلؾ بمدة
ىذه الحالة يعاد جزء نسبي مف قسط التأميف عف المدة المتبقية مف التاميف واعتبارًا مف تاريخ االنياء 

وؽ المؤمف لو فيما يخص الحوادث التي وقعت قبؿ تاريخ )عمى اف ال يؤثر ذلؾ بالطبع عمى حق
  االنياء(

 الشرط التاسع : شرط التحكيم  -9

ىو الشرط االخير الذي تتضمنو عادة كافة وثائؽ التأميف الذي تخضع فيو الوثيقة الى شرط التحكيـ الذي يرد      
ىذه الوثيقة يرجع حسمو الى قرار المحكـ ، منيا، لحؿ اي خالؼ ينشئ عف  يتجزأ مرفقًا بيا بحيث يشكؿ جزء ال

والمحكـ فرد يتـ تعينو مف قبؿ الطرفيف المختمفيف فاذا لـ يتفقا عمى فرد فيمكف تعييف محكميف اثنيف ، وعمى 
التحكيـ ، ويتحمؿ الطرفاف  باإلجراءاتالمحكميف اختيار حكـ مرجح يعيف كتابتو مف قبؿ الطرفيف قبؿ المباشرة 

الطرفاف  مناصفة ويتوجب عمى اصدار قرارىـ خالؿ ستة اشير مف تاريخ قبوؿ التحكيـ مالـ يتفؽاجور المحكميف 
   عمى تمديده مدة اضافية ، ويأتي شرط التحكيـ غالبًا بالصيغة االتية : 

المرقمة )اتفقت شركة التأمين الوطنية مع المؤمن لو ............................ عمى احالة خالف ناشئ عن الوثيقة 
 .......................الى التحكيم بموجب شرط التحكيم المذكور ادناه(

 

 توقيع                                                            توقيع                             

 لتأمين الوطنيةعن شركة ا                                                        المؤمن لو     
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لتامين على المخازن من  وثائق ا من  انواع اخرى: االسبوع السابع والعشرون
 خطر السرقة  

 التأمين من السرقة بوثيقة لتصريحات الشيرية  : اوالً 

الحركة المستمرة في المخازف الكبيرة ضد خطر السرقة ، وىي تخضع  ذاتتعتبر ىذه الطريقة لػتأميف االمواؿ     
لكافة شروط الوثيقة االصمية لمتاميف مف السرقة )المحالت التجارية( واستثناءاتيا والشروط الممحقة بيا ال تختمؼ 

اشير ،  3كؿمتفؽ عمييا )نياية كؿ شير ،  المؤمف في فترات دوريةيا في شيء سوى التزاـ المؤمف لو بإبالغ عن
عف االقياـ الحقيقية لتمؾ االمواؿ لتعيف الحد االقصى لمبمغ ولغاية نياية مدة التأميف والتصريح لو  اشير( 6كؿ 

  التأميف  

 ثانيًا: التأمين ضد خطر السرقة بوثيقة الخسارة االولى 

وتخضع لكافة  القيمة الجزئية(ىي ايضًا طريقة اخرى مف طرؽ التأميف ضد خطر السرقة وتسمى احيانًا )وثائؽ    
اواي تظييرة تمحؽ بيا، اال اف المؤمف )شركة التأميف( بموجب ىذه الوثيقة شروط واستثناءات الوثيقة االعتيادية 

يتعيد بدفع الخسارة الجزئية االولى التي قد تمحؽ االمواؿ المتضررة نتيجة وقوع السرقة المؤمف ضدىا ولغاية نسبة 
تأميف تحدد في الوثيقة او لحد مبمغ اقصى يتفؽ عميو وال يتحمؿ المؤمف ما زاد عف ىذه الخسارة معينة مف المبمغ ال

كثيرة ذات اقياـ  بأمواؿتناسب ىذه الوثائؽ المحالت والمخازف التجارية كبيرة الحجـ التي تحتفظ بحوزتيا  االولى .
   جـ االقساط المدفوعة مف غطاء التأميف . تحقؽ ليا الكثير مف الوفورات في ح ألنيا جدا عاليةومبالغ تأميف 

 وثيقة تأمين االموال الثمينة ثالثًا :

ال تختمؼ ىذه الوثيقة عف بقية الوثائؽ االعتيادية لمتأميف مف السرقة )خاصة دور السكف( اال اف غطاءىا     
يقتصر فقط عمى تمؾ االمواؿ غالية الثمف الصغيرة الحجـ  والوزف والسيمة السرقة دوف بقية الموجودات االخرى في 

 لفنية ، االلبسة الغالية وغيرىا. ة ، الساعات ، الموحات االمسكف او المتجر مف امثاليا المجوىرات ، الذىب ، الفض

 رابعًا : وثائق التأمين من كافة االخطار 

ىي وثائؽ التأميف مف اخطار السرقة والسطو واضرارىا ذات غطاء واسع يوفر المؤمف لممؤمف ليـ اسموب     
المؤمنة وضد كافة االخطار بما في ذلؾ االخطار التي   لألمواؿتسويقي حديث يقصد بو توفير التغطية الكاممة 

تشمميا الوثائؽ االعتيادية كخطر المصوصية مثاًل وكذلؾ اخطار الحريؽ والضياع واالضرار العرضية الناشئة عف 
مى تأميف موقع او محؿ تأميف فقط ، ومف الممكف شموؿ الكثير مف حادث وفي  اي مكاف دوف االقتصار ع



78 
 

ىذه الوثيقة وخاصة االمواؿ غالية الثمف كالمجوىرات ،والمصوغات ، الموحات ، الساعات وغيرىا  االمواؿ بغطاء
 مف االمواؿ االخرى 

حاالت التأميف  بإجراءوعادة يكوف مبمغ التأميف ىذه الوثائؽ مساويًا لقيمة االمواؿ المراد تأمينيا ،اي ال يسمح 
الناقص ، كما تعتبر الخسارة الجزئية ىنا بحكـ الخسارة الكمية ، فمثاًل في حالة تأميف خاتـ ذو حجر كريـ فاف 
فقداف او سرقة الحجر دوف الخاتـ سوؼ يفقد الخاتـ قيمتو الحقيقية وتعبر الخسارة حينئذ خسارة كمية وتستوجب 

 . تعويضًا كامالً 
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 تأمين وضمان امانة امين المخزن  :  ع الثامن والعشروناالسبو 
 ضمان االمانة  تأميناواًل: 

وىي اما اف عمى وجو التمميؾ  حكما ال يقي أوصاحبو الحق بأذفاالمانة ىي الماؿ الذي وصؿ الى يد احد    
قصد كما لو تكوف  اما اف تكوف بعقد استحفاظ كالوديعة او ضمف عقد كالمأجور والمستعار أو بدوف عقد وال 

  ماؿ احد ،واالمانة غير مضمونة  عمى االميف باليالؾ بصنعو بتعمد أو تقصير منو. القيت الريح في دار

 واع الضماناتثانيًا : ان

 يمكف حصر انواع )اشكاؿ( الضمانات بأربعة انواع والتي تعتبر رئيسية وشائعة االستعماؿ وىي : 

 الضمانات التجارية -1
 الضمانات الحكومية  -2
 ضمانات المحاكم والضمانات القضائية  -3
  ضمانات االدارة المحمية -4

الضمانات ىي التجارية والحكومية والتي تتمثؿ وتجدر االشارة الى اف شركة التأميف الوطنية نوعيف مف     
الء البيع ، واف بوثيقتيف لتأميف ضماف االمانة احدىما خاصة بالموظفيف والمستخدميف واالخرى خاصة بوك

المقصود بضمانات المحاكـ أو الضمانات القضائية ىو الكفالة التأمينية التي تطمبيا سمطة قضائية لضماف نزاىة 
 ص الذي يجري تعينيـ مف قبؿ المحكمة مف اجؿ ادارة الشركة او ارث او وصية لشخصوحسف تصرؼ االشخا

 إلدارةولي امر او قيـ او وصي كذلؾ في االحواؿ التي يتـ فييا تعييف ولمصمحة مجموعة مف الورثة ،  متوفي 
  . محجور عميو لشخص قاصر او عديـ االىمية او شخصاالمواؿ العائدة 

اعماؿ جيات ادارية واقميمية تتمتع باالستقالؿ  تطمبياالتي تأمينات الفيي اما ضمانات االدارة المحمية 
   المالي واالداري عف الحكومة المركزية ، وىذا النوع غير متداوؿ في العراؽ . 

 وثيقة ضمان االمانة الخاصة بالموظفين والمستخدمين ثالثًا :

لنسبة بيعيًا كما ىو الحاؿ بايمكف اف يكوف شخصًا طاف رب العمؿ )المؤمف لو في وثيقة ضماف االمانة(    
كما يمكف اف يكوف معنويًا كالشركات ومؤسسات  و دوائر الدولة .وعند او المشروع الصناعي  لصاحب المتجر

بطمب أو خطاب تحريري الى المؤمف  العمؿ في التأميف عمى مستخدميو لضماف االمانة فعميو اف يتقدـرغبة رب 
يعمف فيو عف رغبتو في الحصوؿ عمى التاميف ضماف االمانة ضد الخسارة التي يتعرض ليا بسبب خيانة االمانة 
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المرتكب مف قبؿ الموظفيف المثبتة اسمائيـ في جدوؿ عمى اف يقدـ صاحب العمؿ كافة االحكاـ او االختالس 
واجبات الموظؼ موضوع التأميف ومتضمنًا ايضًا االحتياطات المتخذة  في ادارة وشروط االستخداـ المطبقة لديو و 

 العمؿ والرقابة الجارية عمى حساباتو . 

بصيغة وثيقة تأميف يرتب التزامات معينة لكال الطرفيف المتعاقديف فميـز المؤمف اف التعاقد الذي يتـ بيف الطرفيف    
عف اي مدة اخرى او قسط التجديد الذي يترتب عميو  لو بدفع قسط التأميف عف مدة التأميف المبينة في الوثيقة 

الخسارة التي يتعرض ليا  عفمبمغ التعويض  فيما يتعيد المؤمف اف يدفع الحقة بعد انتياء مدة التأميف االصمية .
ومف الجدير بالذكر انو ينبغي اف يكوف . عميو  بحدود مبمغ التأميف المتفؽنتيجة خيانة االمانة او االختالس  

شيرًا قبؿ استالـ 18وضمف مدة ال تتجاوز االختالس قد حصؿ مف الموظؼ خالؿ مدة خدمة الموظؼ المستمرة 
او فصمو عف العمؿ او واف يكوف الفعؿ قد اكتشؼ خالؿ ستة اشير مف وفاة الموظؼ  المؤمف اخطار باكتشافو 

، وكما اف ىذا الغطاء وخالؿ ثالثة اشير مف تاريخ انتياء اجؿ الوثيقة اييما اسبؽ في الحادث استقالة الموظؼ 
يو استحصاؿ ينصب عمى اختالس النقود فقط دوف البضاعة ، واذا ما رغب صاحب العمؿ بشموؿ البضاعة فعم

موافقة المؤمف بتوسيع الغطاء ليشمؿ البضاعة المخزنية ويتـ اجراء اصدارة تظييرة تعديؿ شموؿ البضاعة المخزنية 
  .  وىذا يترتب عمى المؤمف لو دفع قسط اضافي  

 الشروط العامة لموثيقة.رابعًا : 

تنص الشروط العامة لموثيقة ضماف االمانة الخاصة بالموظفيف والمستخدميف عمى انو في حالة عمـ المؤمف        
لو) رب العمؿ( بأية خسارة مضمونة بموجب ىذه الوثيقة او تحسسو عمى نحو معقوؿ بوجود مثؿ ىذه الخسارة فأف 

وظؼ او المستخدـ  تفاصيؿ حؿ وجود الممبشكؿ تحريري عمى اف يضمف االبالغ ابالغ المؤمف ) شركة التأميف( 
االفعاؿ المكتشفة واالختالسات وعميو اتخاذ كافة  الخطوات الفورية لمتأكد مف مدى التعويض كما اف عميو اف يخبر 
المؤمف بيف حيف واخر عف اية خسائر اخرى بمجرد اكتشافيا واعطاء كافة المعمومات الخاصة بيا عمى نحو ما قد 

 يطمبو المؤمف .  

بشكؿ تحريري معينة تذكر في الوثيقة مف خالؿ ارساؿ طمب التعويض يحدد المؤمف )شركة التأميف( عادة فترة      
 وفي الغالب تكوف ثالثة اشير مف اكتشاؼ االختالس او خيانة االمانة وتعتبر تحديد الفترة امر ضروري ليذا العقد

ات التي قدميا في انياالدلة لصحة المطالبة بالتعويض والبلمؤمف لو عف تفاصيؿ حيث اف لممؤمف الحؽ في مطالبة ا
لممؤمف لو )صاحب العمؿ( القياـ بتقديـ اكثر مف طمب تعويض واحد بموجب ىذه الوثيقة  يجوز والبداية التأميف ، 

التي تغطي الخسارة  الناتجة عف االختالس أو تالعب الموظؼ بالبضاعة المودعة بعيدتو ولكف يمكف توسيع 
كما نصت شروط الوثيقة عمى اعتبار التأميف ال غيا اوف كافة االقساط المدفوعة مخزنية ، الغطاء ليشمؿ البضاعة ال
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أو  تصريح بالمعمومات الجوىرية بشكؿ حؽ خالص لممؤمف )شركة  التأميف( في حالة حدوث تبديالت في البيانات 
 خاطئ . 

عمؿ( عف الخسارة التي تعرض ليا فالممؤمف الحؽ في مطالبة وبعد اداء التعويض الى المؤمف لو )صاحب ال    
، كما يشترط المؤمف اف يخفض مف المبالغ  مرتكب االختالس بمقدار ما دفع عف االختالس )خيانة االمانة(

اية رواتب او عموالت او اي مبالغ اخرى كاف المؤمف لو سيدفعيا الى الموظؼ لوال طمب التعويض المستحقة لمدفع 
 . ؿ االختالس أو خيانة االمانة عف فع

تحريرية وينبغي ارساليا  الطرفيف الجارية بيف كما تقضي شروط الوثيقة باف تكوف جميع االخطارات أو االتصاالت
 مف شركة التأميف والجداوؿ الخاصة بيا والمرفؽ مع الوثيقة يعتبراف عقد واحد .   واخيرًا فاف الصادرة بالبريد . 

 ًا: استمارة طمب التأمين خامس

تعتبر طمب التأميف المرحمة او الخطة االولى في اجراءات التأميف ، ويعتبر تأميف ضماف االمانة كما غيره مف    
االنواع التأميف االخرى يتعيف عمى طالب التأميف )رب العمؿ( تقديـ طمب تحريري يعمف فيو رغبة في التأميف عمى 

 نة او االختالس المرتكب مف قبؿ العامميف لديو .خسارة االمواؿ بسبب الخيا

ليذا فأف المؤمف )شركة التأميف( يعد استمارة طمب التأميف تتضمف مجموعة مف االسئمة عف طالب التأميف      
 .واالشخاص المطموب التأميف عمييـ ومحؿ التأميف والخطر المراد التأميف ضده 

وفي ىذا النوع مف التأميف يتطمب مؿء ثالثة انواع مف االستمارات االولى تمأل مف قبؿ صاحب العمؿ ،       
والثانية تمأل مف قبؿ الموظؼ أو المستخدـ المضموف ، والثالثة مف قبؿ شاىد معرؼ لمموظؼ ، وتتضمف 

عمؿ( ،اسـ وعنواف الموظؼ أو االستمارة االولى االسئمة االتية : اسـ وعنواف ومينة مقدـ الطمب ) صاحب ال
المستخدـ وتاريخ تعيينو والصفة التي يستخدـ بيا والسبب الذي مف اجمو طمب التأميف ، وىؿ يسمح لو بممارسة اي 

اىماؿ اي مستخدـ اخر ، وىؿ انو  ىو مسؤوؿ عف   مكافأتومينة أو عمؿ اخر ، ومقدار راتبو ومخصصاتو و 
عامة . وبعدىا يأتي تصريح مف صاحب العمؿ بأف كافة االجابات عف االسئمة وطبيعة مسؤولياتو وواجباتو بصورة 

ايضًا وتوقيع  صحيحيوالمستخدـ  المطروحة بموجب ىذه االستمارة مطابقة لمحقيقة ف وكذلؾ بيانات الموظؼ او
   االستمارة في حقؿ التوقيع وتاريخ طمب االستمارة مف قبؿ صاحب العمؿ . 

انية فتمأل مف قبؿ الموظؼ او المستخدـ المضموف تتضمف االسئمة التالية : االسـ والمقب اما االستمارة الث    
عدا الراتب الوظيفي ومخصصاتو ، وما مجموع ومحؿ اقامة الموظؼ او المستخدـ ، ومصادر الدخؿ السنوي 

الديوف عمى الموظؼ ، وىؿ انو كفيؿ ألي جية وما ىو مبمغ الكفالة ، كذلؾ بعض االسئمة المدنية كالحالة الزوجية 
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منقولة لو، والمؤسسة او ، متزوج اعزب ارمؿ وما عدد االفراد الذي يعيميـ ، وتفاصيؿ االمواؿ المنقولة وغير ال
وبعدىا يأتي تصريح مف الموظؼ بصحة لذي كاف يعمؿ عندىـ خالؿ العشر سنوات الماضية . ا األشخاص

االجابة عمى االسئمة المطروحة  ولـ يتـ اخفاء اي معمومات ، واخيرًا وتوقيع االستمارة في حقؿ التوقيع وتاريخ 
 .طمب االستمارة مف قبؿ الموظؼ أو المستخدـ المضموف 

لثة فيي تمأل مف قبؿ شاىد تعريؼ الشخص المضموف ويشترط اف ال يكوف ممف يمت بصمة اما االستمارة الثا     
قرابة او يعمؿ معو في نفس العمؿ وتدرج مجموعة مف االسئمة في ىذه االستمارة وىي : اسـ المعرؼ وعنوانو 

، وما ىو اسـ الكامؿ ومينتو ورقـ ىاتفو ، وكـ مضى عمى معرفة المعرؼ المطموب ضمانو وما ىي عالقتو بو 
اذا كاف والده متوفي ، وىؿ يعمـ المعرؼ ما اذا كاف الموظؼ  أقربائووعنواف والده اذا كاف عمى قيد الحياة او احد 

شخص وىؿ كاف  أليالمطموب ضمانة قد اتيـ بالغش او االحتياؿ او ىؿ ىو مديف او تحت االلتزامات ضماف 
ذكر الزمف والكيفية والسبب ف وىؿ يعتقد اف الشخص اميف ، في وقت ما في ضائقة مالية وفي حالة االيجاب ي

عمى االستمارة مع ذكر اسـ المعرؼ والتاريخ  بتوقيعوحقؿ التصريح  بأف المعمومات المذكورة صحيحة  يأتيواخيرًا 
 . 

في االستمارات يستطيع المؤمف لو )شركة التأميف( تحديد الخطر والسعر ضوء المعمومات المثبتة وفي       
المناسب و المؤثر المادي  لمخطر ويتمكف مف معرفة الحقائؽ الجوىرية المتعمقة بمحؿ التاميف والخطر المراد 

سعر التأميف عميو ومف خالؿ ما تقدـ يتمكف مف قبوؿ التأميف او رفضو أو قبولو بسعر اضافي يضاؼ الى ال
  االعتيادي .  

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 اشكال اخرى لوثائق تامين ضمان امانة المخزن  : االسبوع التاسع والعشرون

 المخزن امانة ضمان تامين لوثائق اخرى اشكالاواًل :

مختمفة مف وثائؽ ضماف االمانة ويرجع السبب في ذلؾ الى السعي  اف شركات التأميف تقـو بإصدار اشكاؿ      
بشكؿ يتناسب مع حاجة المؤمف لو مف الغطاء ، وىو تغطية لطالبي التأميف لتقديـ افضؿ الخدمات التأمينية 

 ،وتأتي ىذه التغطية بأشكاؿ مختمفة منيا :  الخسارة الناجمة عف اختالس االمواؿ وخيانة امانة الموظفيف لديو

 الوثيقة الفردية  -1
 الوثيقة الجماعية  -2
 الوثيقة العائمة  -3
 الوثيقة المختمطة  -4
 الوثيقة  المفتوحة  -5
 الوثيقة العائمة بخسارة ميدرة -6
 الوثيقة الوظيفية  -7

ىي الفردية، واف الوثائؽ شائعة االستعماؿ لدى شركات التأميف في تغطية اخطار االختالس وخيػػػػػػػػػػػانة االمانة  
 الجماعية ،  العائمة ، المختمطة وسوؼ نوضح كؿ ىذه االشكاؿ 

 الوثيقة الفردية اواًل :

يجري التأميف بموجب ىذه الوثيقة عمى شخص واحد يذكر اسمو وعنوانو ووظيفتو ومبمغ التأميف ىذا الشخص ،     
دد االشخاص المطموب حيث يكوف عد القميمة مف العامميف ذات االعدا لألعماؿواف ىذه الوثائؽ اكثر مالئمة 

ثائؽ تصمح لضماف االشخاص في المراكز ، كما اف ىذه الو تغطيتيـ محدود ويمكف التأميف عمييـ بشكؿ انفرادي 
، لذلؾ المشتريات ، ومدير المخازف ، مدير التسويؽ  الميمة واالساسية في المؤسسة مثؿ مدير الحسابات ، ومدير

فأف المعمومات المطموبة عف الشخص المطموب التاميف عميو بموجب ىذه الوثيقة تكوف دقيقة وتفصيمية بسبب كوف 
 د . خص واحىذه المعمومات تخص ش
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 الوثيقة الجماعيةثانيًا : 

يجري التاميف بموجب الوثيقة الجماعية عمى مجموعة مف االشخاص بوثيقة تأميف واحدة حيث يذكر اسـ كؿ موظؼ 
وعنوانو ومبمغ التاميف لكؿ منيـ وفي بعض االحياف يتـ تعييف الوظائؼ المطموب التأميف عمييا وثـ يحدد مبمغ 

 تأميف لكؿ وظيفة . 

ومف مزايا ىذه الوثيقة تقميؿ المصاريؼ االدارية ،كما اف اصدار وثيقة واحدة بدؿ مف مجموعة وثائؽ يقمؿ مف 
المشاكؿ االدارية ، كما يمنح المؤمف لو خصـ بنسبة معينة مف قسط التأميف نظرًا لسعة انتشار الخطر مما يشجع 

 شركة التأميف عمى منح ىذا الخصـ الى صاحب العمؿ . 

 الوثيقة العائمة ًا : ثالث

، ولكف يختمؼ وثيقة واحدة كما في الوثيقة الجماعية يجري التأميف بموجب ىذه الوثيقة عمى مجموعة اشخاص ب   
ىذا عنيا بعدـ تحديد مبمغ التاميف محدد لكؿ شخص حيث يتـ تحديد مبمغ اقصى يغطي فعاًل معينًا سواء ارتكب 

الخسارة المتوقعة عف الفعؿ مف شخص واحد او عدة اشخاص يقع ضمف المسؤولية محددة  بالحد االقصى لمبمغ 
وتكـ الصعوبة باختيار ىذه الوثيقة في امكانية تحديد  االشخاص المقصريف نتيجة فعؿ خيانة االمانة او االختالس . 

اف يتواطأ بعض العامميف في عممية التالعب او اخفاء بعض االخطاء  ومعالجتيا بشكؿ يصعب اكتشافيا او 
صعوبة في معرفة االشخاص مرتكبي الفعؿ سواء أكانت ىذه صعوبة تواجو شركة التأميف او االختالس مما يشكؿ 

 صاحب العمؿ . 

 الوثيقة المختمطة : رابعًا 

يجري التأميف بموجب ىذه الوثيقة المختمطة عمى مجموعة مف االشخاص يذكر اسـ كؿ موظؼ وعنوانو ووظيفتو      
او المستخدميف االخريف ومبمغ التأميف لكؿ وظيفة مع تحديد اقصى مبمغ لمتأميف واحد يشمؿ جماعة مف الموظفيف 

ف الوثائؽ خميط مف الوثيقة الجماعية والعائمة ، تحديد مبمغ تأميف لكؿ واحد منيـ ، والحقيقة اف ىذا النوع مدوف 
حيث تقمؿ القسط عف طريؽ تحديد مبمغ واحد الكبيرة التي تضـ عددًا كبيرًا مف العامميف    المؤسساتوتصمح ىذه 

يضمف الموظفيف الذيف يكوف احتماؿ ارتكابيـ لخيانة االمانة واالختالس ضعيفًا والتأميف عمى مجموعة اخرى مف 
ي يكوف احتماؿ ارتكابيـ لفعؿ خيانة االمانة او االختالس كبيرًا بالنظر لطبيعة العمؿ في نفس المؤسسة الذاالشخاص 

 الذي يؤدونو ، كأف يتعامموف بالنقود والسجالت الحسابية بصورة مستمرة .
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 خيانة امانة موظفيه  ر  تعويضات صاحب المخزن عن اضرا: االسبوع الثالثون
  موظفيو امانة خيانة راضرا عن المخزن صاحب تعويضات اواًل : 

اف التعويض عف الخسارة التي يتعرض ليا المؤمف لو )صاحب العمؿ( نتيجة ارتكاب العامميف لديو خيانة     
تنيض  تحقؽ الخطر  فإذاىو مف االمور االساسية في عقد التأميف ضد خيانة االمانة االمانة او االختالس 

، مسؤولية المؤمف لو )شركة التاميف( بالوفاء بااللتزاـ التعاقدي بدفع المبمغ المتفؽ عميو كتعويض عف تمؾ الخسارة 
ة في الوثيقة او اية مدة الحقة وافؽ اذا كاف المؤمف لو قد التـز بتطبيؽ شروط العقد ودفع القسط عف الفترة المثبت

فأنو يستحؽ مبمغ التعويض اذا اف مف ضمف التزامات عقد التأميف  انو عمى عمييا المؤمف واستمـ عنيا قسط تاميف 
 الحادث . وقوع الطبيعي قبؿالمالي  المؤمف اف يعيد المؤمف لو الى وضعو 

يكوف مف اخطار خيانة االمانة واالختالس المرتكب مف قبؿ العامميف اف التعويض بموجب وثيقة ضماف االمانة 
المؤمف عمييا تكوف بحدود  باألمواؿلدى المؤمف لو خالؿ فترة التأميف ، واف مسؤولية المؤمف عف اي خسارة تمحؽ 

  مبمغ التأميف المثبت في الوثيقة . 

رة وغير المنقطعة في الوظيفة وضمف مدة ال ويشترط اف تكوف االختالس قد ارتكب خالؿ خدمة الموظؼ المستم
(اشير مف 6، كما يشترط اف يكوف قد اكتشؼ خالؿ مدة ) باكتشافو( شيرًا قبؿ تسمـ الشركة االخطار 18تتجاوز)

عف  ال تزيدتو الى التقاعد ، او خالؿ مدة لحا، او االستغناء عف خدماتو ، او إ وفاة الموظؼ او فصمة او استقالتو
 تاريخ انتياء التأميف . ( اشير مف3)

كما اف ىذه الوثيقة  بموجب وثيقة ضماف االمانة، وال يجوز القياـ اكثر مف طمب تعويض واحد خالؿ فترة التأميف 
يمكف اف تغطي الخسارة الناجمة عف اختالس الموظؼ لمبضاعة المودعة بعيدتو عمى اف ذلؾ يتطمب ايراد نص 

 النص بشرط البضاعة .صريح بالوثيقة يقضي بذلؾ ويسمى ىذا 

 -ومف الجدير بالذكر انو يمكف تقسيـ االختالس البضاعة المودعة الى قػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميف :

بضاعة  باستالـاالختالس عف طريؽ التالعب بالسجالت والوصوالت في المخزف ، كاف يقـو اميف المخزف  -1
مف المجيز دوف اف يستمـ البضاعة بالكامؿ ويوقع وصؿ االستالـ ثـ يتالعب بالوصؿ ، ولغرض كشؼ ىذه 

 الطريقة ينبغي مطابقة ىذه الوصوالت مع قوائـ التجييز .
االختالس عف طريؽ  الدفع الوىمي لمبضاعة حيث يقـو اميف المخزف بتثبيت معمومات ال وجود ليا في  -2

ويتفؽ مع  اشخاص لبيع ىذه البضاعة  ألصحابيالمجيزة وخرجت مف المخزف او سممت سجالت البضاعة ا
 لحسابو . 
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 ثانيًا : االجراءات الواجبة االتباع عند حدوث االختالس او خيانة االمانة
عندما يتعرض المؤمف لو )صاحب العمؿ( الى خسارة معينة نتيجة  حادث ارتكب مف قبؿ احد موظفيف    

وعميو القياـ والمضموف  بموجب وثيقة ضماف االمانة فأف ىذه الخسارة المضمونة تقع ضمف مسؤولية المؤمف  
ؤمف لو القياـ بيا لغرض بالتعويض المؤمف لو عف قيمة الخسارة ولكف ىناؾ اجراءات معينة ينبغي عمى الم

 .الحصوؿ عمى قيمة ىذه الخسارة المضمونة 
المؤمف تحريريًا في حاؿ عممو باي خسارة مضمونة او  بإبالغاذا تقتضي شروط وثيقة التأميف بقياـ المؤمف لو    

تحسسو بيا عف طريؽ طمب التعويض متضمنًا محؿ وجود الموظؼ اف كاف معروفًا وكذلؾ تفاصيؿ االفعاؿ 
  .ويض مع ابالغو عف اية خسائر اخرىاالختالسات المشتقة وبيف الخطوات الفورية التي تتخذ لمتأكد مف مدى التعو 

 وطمب التعويض يقدـ عمى شكؿ استمارة وىناؾ شكالف الستمارات طمب التعويض في ىذا النوع مف التاميف 
 ( استمارة طمب التعويض االولية ، استمارة طمب التعويض النيائية)

وفي حالة امكانية اجراء تحقيقات شخصية منذ البداية فأف االستمارة االولى ال يتـ  ارساليا في العادة ، اما     
الحؽ لممؤمف  في طمب التفاصيؿ واالدلة  بإعطاءاالستمارة الثانية فيالحظ ورود نص في احد شروط الوثيقة 

 ما يرهاجراء التاميف او عند دفع قسط التجديد عمى نحو  ثبت صحة المعمومات التي قدمت عندالمعقولة التي ت
 مناسبًا ، اف ىذا الشرط يتعمؽ باستمارة طمب التعويض النيائية .المؤمف )شركة التأميف( 

واستمارة طمب التعويض عبارة عف نموذج معد مف قبؿ المؤمف لغرض الحصوؿ عمى بعض المعمومات التي     
ستفسارات يطمب المؤمف لو ممؤىا عند القياـ بالمطالبة بالتعويض واالسئمة الواردة ترد عمى شكؿ مجموعة اسئمة وا

في استمارة طمب التعويض كما يمي : اسـ المؤمف لو ،عنوانو ، رقـ وثيقة ضماف االمانة ، تاريخ نفاذىا ، كما 
بيا وكيفية حدوثيا ، تتضمف ايضًا اسـ و مركز الشخص المسؤوؿ عف الخسارة ، وتاريخ اكتشاؼ الخسارة، واسبا

، وما اذا كاف قد اجرى جد فعميًا لممواد المسممة وما ىي االجراءات المتبعة مف قبؿ المؤمف لو بعد اكتشافو الخسارة 
لمشخص مرتكب الفعؿ او جرى تسميميا اماـ ىيئة رسمية ، وما مقدار الخسارة الفعمية بعد الجرد ، وما ىي 

الشرطة ، واذا تـ ذلؾ فما اسـ المركز الشرطة  بإخبارؿ المؤمف لو فيما يتعمؽ االجراءات الرسمية المتبعة مف قب
وموعد المرافعة واي معمومات اخرى  المحكمةوتاريخ االخبار وماىي مراحؿ التحقيؽ وتاريخ االحالة القضية الى 

 تتعمؽ بيذه االجراءات .  

مذكورة صحيحة ولـ يجري اخفاء متعمد اي المؤمف لو اف جميع المعمومات ال فيوواخيرًا تصريح حيث يبيف 
.واسـ وتوقيع المؤمف لو مرفؽ مع كافة معمومات  ، كما انو ليست لو اي عالقة بو وأنو غير مدبر مف قبمو 

  التقارير والتحقيقات عف الحادث اوي اي مستندات اخرى . 
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بدرجة االساس واف الغرض مف طمب الحصوؿ عمى ىذه المعمومات ىو لالسترشاد عف تحديد مبمغ التعويض 
وكذلؾ توفر القناعة لدى المؤمف باف المؤمف لو قاـ بتنفيذ شروط االتفاؽ و جمع المعمومات عف مرتكب فعؿ 

 . مقاضاتوو  بإدانةاالختالس او خيانة االمانة لكي يستطيع اتخاذ االجراءات الكفيمة 

االمواؿ مف قبؿ  باختالسشركة التاميف  ومف ثـ تسوية التعويض اذا ما توفرت القناعة التامة لدى )المؤمف(
وفي حالة عدـ توفر قناعة كافية لدى المؤمف يحؽ لو استرداد التعويض مف المؤمف لو بعد الشخص المضموف .

مرتكب فعؿ خيانة االمانة  بأدنونفقات اذا صدر حكـ صدور قرار حكـ واف المؤمف في ىذه الحالة يتحمؿ كافة ال
 واالختالس . 

 ثالثًا : تقرير كشف التعويض

في بعض االحياف وخاصة عندما يكوف المبمغ المطموب التأميف عميو كبيرًا او معالـ الخطر غير واضحة     
كشؼ موقعي لمحؿ التأميف لمتأكد  بإجراءبموجب استمارات طمب التأميف المقدمة فأف لممؤمف )شركة التأميف( يقـو 

الكشؼ المذكور ، ويقدـ تقريرًا  بإجراءمف صحة المعمومات الواردة في االستمارات المذكورة ، حيث يكمؼ شخصًا 
فيو خالصة ما توصؿ اليو مف مالحظات وتوصيات ، وبالتالي فأف قرار المؤمف يعتمد بصورة رئيسية عمى 

 مقترحات وتوصيات الكاشؼ . 
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 -الجانب العملي  -
 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 الثاني–االسبوع االول  

  حالت عممية عن االخطار التي تتعرض ليا المخازن . 

( دينار في حيف كانت قيمتو 3,111,111أومف عمى احد المخازف مف خطر الحريؽ بمبمغ تأميف ) -( :1مثال )
 .( دينار1,111,111( دينار ، حدث حريؽ نتج عنو خسارة جزئية )6,111,111الفعمية )

 ؟دار التعويض الذي سيدفعو المؤمف ما مق:  المطموب 

 الحل/

  =    دينار 3,111,111مجموع مبمغ التأميف 
  دينار 6,111,111الفعمية          =القيمة 
 =        دينار 1,111,111الخسارة الجزئية 

 التعويض  = الخسارة الفعمية *مبمغ التأميف / القيمة الحقيقية 

                 =1,111,111  *3,111,111/6,111,111 

 دينار مقدار التعويض الذي سيدفعو المؤمف ، وحالة التاميف ىو تأميف ناقص  511,111=                

دينار بمبمغ تأميف قدره  (9,111,111أحد المخازف مف خطر الحريؽ كانت قيمتو)أومف  -(:2مثال )
ض االخير ، حدث حريؽ % مف مبمغ التأميف تطرح مف مبمغ التعوي4( دينار وبشرط خسارة ميدرة 4,511,111)

 .( دينار 1,511,111نتج عنو خسارة جزئية )

 ؟التعويض الذي سيدفعو المؤمف  ارما مقد :المطموب 

 الحل/ 

  =  دينار  4,511,111مبمغ التأميف 
 = دينار9,111,111الخسارة الكمية 
 = مف قيمة التأميف 4الخسارة الميدرة% 
  = دينار 1,511,111الخسارة الجزئية 

 التعويض  = الخسارة الفعمية *مبمغ التأميف / القيمة الحقيقية 
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 4,511,111/9,111,111*1,511,111التعويض = 

 دينار قيمة التعويض .751,111التعويض = 

 %مف مبمغ التعويض4الخسارة الميدرة =

 %4الخسارة الميدرة = مبمغ التأميف *

 4/111*4,511,111الخسارة الميدرة =

 دينار 181,111= الخسارة الميدرة

 الخسارة الميدرة  -التعويض النيائي =  قيمة التعويض

 181,111-751,111التعويض النيائي = 

 دينار عراقي 571,111التعويض النيائي = 
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 التاسع    -الثالثاالسبوع  

 .تعاقدت احدى شركات عمى مخازنيا مف خطر الحريؽ مع شركتي تأميف : (1مثال )

 دينار 41,111الشركة أ بمبمغ 

 دينار 21,111الشركة ب بمبمغ 

الؼ دينار وقد حدث حريؽ في المخزف ادى الى 611,111اف قيمة الموجودات المؤمف عمييا ىي فاذا عممت 
 دينار . 12111اضرار بمغت قيمتيا 

 احتساب حصة كؿ شركة مف التعويض المستحؽ .   :طموب مال

  الحل 

 دينار 61,111=21,111+41,111=مجموع مبالغ التأميف 

 61,111قيمة الموجودات =

 12111قيمة الخسارة الفعمية =

 التعويض  = الخسارة الفعمية *مبمغ التأميف / القيمة الحقيقية 

 التعويض المستحؽ مف الشركة أ

 41,111/61,111*12111التعويض = 

 دينار قيمة التعويض المستحؽ مف الشركة أ. 8111التعويض= 

 التعويض المستحؽ مف الشركة ب 

 21,111/61,111*12111التعويض = 

 .دينار التعويض المستحؽ مف الشركة ب 4111التعويض= 

 دينار 12111=4111+8111التعويض النيائي المستحؽ = 

(، وكذلؾ قيمة الخسائر 61,111مالحظة : التأميف اعتيادي الف قيمة الموجودات تساوي مبالغ التأميف  وىي )
 تساوي التعويض النيائي المستحؽ . 
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دينار 31,111احسب حجـ التعويض الذي يدفعو المؤمف لممؤمف لو اذا عممت اف قيمة الخسائر كانت  ( :2مثال )
 دينار واف التأميف تـ لدى ثالثة شركات وكما يمي : 6111ييا واف قيمة الموجودات المؤمف ع

  4دينار وخسارة ميدرة 11,111شركة أ بمبمغ .% 
  دينار .151دينار خسارة ميدرة 5111شركة ب بمبمغ 
  1دينار وخسارة ميدرة 5111شركة ج بمبمغ . % 

 دينار 21,111= 5111+5111+11,111مجموع مبالغ التأميف = 

 دينار 61,111= قيمة الموجودات 

 دينار 31,111قيمة الخسائر = 

 الحل /

 التعويض  = الخسارة الفعمية *مبمغ التأميف / القيمة الحقيقية اجمالي 

 11,111/61,111*31,111التعويض  الشركة أ= اجمالي 

 دينار 5111التعويض  الشركة أ= 

 دينار قيمة الخسارة الميدرة 211=  4/111*5111الخسارة الميدرة = 

 دينار . 4811=211-5111التعويض النيائي المستحؽ مف الشركة أ=  

 دينار 2511= 5111/61,111*31,111التعويض شركة ب = اجمالي 

 دينار  151الخسارة الميدرة = 

 دينار . 2351=  151-2511التعويض النيائي المستحؽ مف الشركة ب = 

 دينار 2511= 5111/61111*31111اجمالي التعويض مف الشركة ج = 

 دينار25=  1/111*2511الخسارة الميدرة = 

 دينار 2,475=  25-2511التعويض النيائي المستحؽ مف الشركة ج = 
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 دينار لدى شركتي تأميف وكما يمي : 611,111تـ التأميف عمى موجودات قيمتيا  ( :3مثال )

 3دينار وخسارة ميدرة  11111غ الشركة أ بمبم% 
  3دينار وخسارة ميدرة  21111الشركة ب بمبمغ .% 

 دينار . 12111احتساب حجـ التعويض المستحؽ لممؤمف لو في حالة حدوث خسارة فعمية   :المطموب 

 الحل/ 

 دينار31111مجموع مبالغ التأميف لدى شركتي التأميف = 

 دينار 61111قيمة الموجودات = 

 دينار 12111قيمة الخسائر = 

 اجمالي التعويض  = الخسارة الفعمية *مبمغ التأميف / القيمة الحقيقية 

 دينار2111= 1111/61111*12111اجمالي التعويض شركة أ = 

 دينار 61= 3/111*2111الخسارة الميدرة = 

 دينار 1941= 61-2111التعويض النيائي المستحؽ مف الشركة أ = 

 دينار 4111= 21111/61111*12111لتعويض شركة ب = اجمالي 

 دينار 121= 3/111*4111الخسارة الميدرة = 

 دينار 388= 121-4111= مف الشركة ب التعويض النيائي المستحؽ 

ات اكثر مف قيمة مبالغ قيمة التعويض اقؿ مف قيمة الخسائر اذا التاميف ناقص ، وكذلؾ قيمة الموجود -مالحظة :
 التأميف . 
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دينار وقد تـ 41111لدى مصرؼ الرافديف اعتماد مستندي الحد التجار الستيراد شحنة مالبس بقيمة (: 4مثال )
 التأميف عمى ىذه الشحنة كما يمي : 

  3دينار وخسارة ميدرة 7511شركة التأميف  أ  % 
  دينار111دينار وخسارة ميدرة 8511شركة التأميف ب 
  دينار 151دينار وخسارة ميدرة 4111شركة التأميف ج 

 دينار . 4111احتساب حجـ التعويض المستحؽ لممؤمف لو اذا كانت الخسائر   :المطموب 

 الحل /  

 دينار 21111= 4111+8511+7511مجموع مبالغ التأميف = 

 اجمالي التعويض  = الخسارة الفعمية *مبمغ التأميف / القيمة الحقيقية 

 دينار 751= 7511/41111*4111اجمالي تعويض الشركة أ = 

 دينار 225= 3/111*751الخسارة الميدرة = 

 دينار.525= 225-751التعويض النيائي المستحؽ مف الشركة أ = 

 دينار851= 8511/41111*4111اجمالي التعويض الشركة ب = 

 111الخسارة الميدرة = 

 دينار 751=111-851ب= التعويض النيائي المستحؽ مف الشركة 

 دينار411= 4111/41111*4111اجمالي التعويض مف الشركة ج = 

 دينار 151الخسارة الميدرة = 

 دينار . 251= 151-411التعويض النيائي المستحؽ مف الشركة ج = 
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، دينار 111,111مخزف لألخشاب اجري التأميف عميو مف خطر الحريؽ لدى شركة التأميف )أ( بمبمغ : (5مثال )
دينار 21,111دينار الى الشركة )ب( و 31,111دينار واسندت 51,111وقد احتفظت الشركة )أ( لنفسيا بمبمغ 

 عمى كؿ مما ياتي : دينار موزعة 111,111وبذلؾ صدرت وثيقة التاميف شركة )أ( بمبمغ الى الشركة )ج( 

 دينار51,111حصة الشركة أ   =

 دينار31,111حصة الشركة ب = 

 دينار 21,111حصة الشركة ج  = 

دينار فأف الشركة أ تقـو بدفع كامؿ مبمغ التعويض وقدره 12111فاذا حصؿ حريؽ وكاف مبمغ الخسارة  
 ة حصتيا مف مبمغ الوثيقة وكما يمي : باعتبارىا الشركة القائدة وترجع الى الشركتيف )ب، ج( كؿ بنسب12111

 /الحل 

 اجمالي التعويض  = الخسارة الفعمية *مبمغ التأميف / القيمة الحقيقية 

 دينار حصة الشركة أ. 6111= 12111/111,111*51,111اجمالي التعويض مف الشركة أ= 

 دينار حصة الشركة ب 3611=12111/111,111*31,111اجمالي التعويض مف الشركة ب=  

 دينار حصة الشركة ج 2411= 12111/111,111*21,111اجمالي التعويض مف الشركة ج = 

 دينار وىو مساوي لمبمغ الخسارة الفعمية . 12111=2411+3611+6111التعويض النيائي المستحؽ = 
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 االسبوع العاشر  

)الخسائر الفعمية ( التأمينية لو: احسب سعر التأميف عمى كراج لتصميح السيارات، اذا فرضنا اف القيمة مثال 
 :دينار ، اذا عممت اف2111

  (ينارد1511) حسب الخبرة السابقة  السعر المعتاد 
 ( 511البناء الخشبي )دينار 
 ( دينار511التدفئة العادية)  

 % لوجود وسائؿ اطفاء الحريؽ . 11دينار ، ويخفض 2511فيكوف سعر التأميف 

 1111الفعمية )القيمة التأمينية(* سعر التأميف /الخسائر / قسط التأميف = الحل 

 دينار 5111=2511/1111*2111قسط التأميف =      

 دينار سماح وسائؿ االطفاء 511%= 11*5111صافي قسط التأميف =

 السماحات   –صافي قسط التأميف = قسط التأميف 

 قبؿ المؤمف لو .   دينار قسط التأميف الواجب دفعو مف4511=511-5111ف = قسط التأميصافي 

ومف المالحظ اف عند تحديد اسعار التأميف اف يكوف مجموع االقساط اكثر مف مجموع الخسائر بؿ البد مف   
االخذ بنظر االعتبار المصاريؼ االخرى واجبة الدفع كالنفقات االدارية واحتياطي االخطار العامة والعموالت وىذا 

يصبح المبمغ االخير ىو سعر اليو مبمغ يمثؿ الربح الذي يجنيو المؤمف ما يدعى بسعر الكمفة ، الذي اذا اضيؼ 
   البيع .

 وعميو تصور حصيمة اقساط التأميف كما يمي : 

 48 احتياطي خسائر% 
 2احتياطي الخسائر العامة% 
 28 مصاريؼ ادارية% 
 17 معدؿ  العموالت % 

% النسبة التي تمثؿ 111%معدؿ الربح ،5%نسبة مف القسط تمثؿ سعر الكمفة ، 95اي ما يعادؿ 
 سعر البيع . 
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  الثاني عشر    -بوع الحادي عشراالس

عمى امواؿ قدرت قيمتيا الحقيقية ب دينار( 3111بمبمغ )عمى مخزف مف اخطر الحريؽ  جرى تأميف مثال : 
 دينار( . 1211دينار( ، وكانت الخسارة  الفعمية) 9111)

 احسب مبمغ التعويض المستحؽ  :المطموب 

 التعويض المستحؽ = مبمغ التأميف*الخسارة الفعمية /القيمة الحقيقية لمشيء محؿ التأميف  الحل /

 1211/9111*3111التعويض المستحؽ =     

 دينار 411ستحؽ = التعويض الم   
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 عشر  عسالتا  -الثالث عشراالسبوع  

تـ التأميف عمييا بوثيقة التأميف ضد الحريؽ بمبمغ ، بناؤىا مف الدرجة الثانية  مخازف مواد غير خطرة(: 1مثال )
دينار ، ولكوف مبمغ التاميف كبير فقد تـ اجراء كشؼ  1111دنانير لكؿ 4دينار( وكاف سعر التأميف 121111)

%( مف سعر 25موقعي عمى المخازف المذكورة ، ومف خالؿ تقرير الكشؼ تبيف اف ىناؾ مظاىر رديئة قدرت ب)
وبالنظر لقياـ الجية المسؤولة عف المخازف باستعماؿ ادوات اطفاء الحريؽ فقد منحت سماحة  التاميف االعتيادي

 % مف القسط .  6قدرىا 

 ؟ا ىو قسط التاميف الواجب الدفع اذا اعتمدت عمى المعمومات سابقة الذكر فم المطموب :

 الحل / 

 االضافة عمى السعر االعتيادي .  ناردي 1= 25/111*4اوؿ خطوة يجب القياـ بيا ىي نقـو بتعديؿ السعر   -
 اذا السعر االعتيادي + مقدار االضافة عمى السعر = سعر التأميف بعد اجراء التعديؿ 

 دينار سعر التأميف  5=                        1+                  4
 1111قسط التأميف = مبمغ التأميف *سعر التأميف / -

 دينار مقدار القسط 6111= 5/1111*121111قسط التأميف  = 
 % مف القسط 6ىناؾ سماح قدره  -

 دينار مقدار السماح 36 1=6/111*6111
 دينار القسط واجب الدفع . 5641=6111-361
، وكانت ىذه : طمب مشروع تجاري التأميف عمى مخازنو والتي تعتبر بناؤىا مف الدرجة االولى (2مثال )

دينار( ، وعند الرجوع الى 251111المخازف مخصصة لخزف مواد خطرة وقد جرى التأميف عمييا بمبمغ قدره )
ولكوف مبمغ التأميف دينار( 3111التعريفة اتضح باف ىذا النوع مف المخازف يكوف التأميف عمييا بسعر تاميف) 

 ى المخازف واوى تقرير الكشؼ بما يمي : كبير فقد كمفت لجنة مف الشركة التأميف إلجراء كشؼ عم
% مف القسط وذلؾ لكوف الجية المسؤولة عف المخازف تستخدـ اجيزة متطورة لكشؼ 11يمنح سماح قدره 

% مف سعر التاميف 21ولكوف بناء ىذه المخازف يحتوي عمى مظاىر رديئة فقد تقررت اضافة الحريؽ ، 
 االعتيادي .

العتبار المعمومات الواردة ما ىو قسط التأميف الواجب دفعو الى شركة التاميف ،مع االخذ بنظر ا المطموب :
  ؟اعاله
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 الحل / 

 دينار مقدار االضافة عمى السعر االعتيادي . 1.6= 21/111*3

 دينار السعر بعد اجراء التعديؿ . 3.6= 3+1.6

 1111قسط التأميف = مبمغ التأميف *سعر التأميف /

 دينار مقدار القسط 911= 3.6/1111*251111قسط التأميف = 

 % مف القسط 15ىناؾ سماح قدره 

911*15/111 =135 

 دينار مقدار القسط )صافي القسط( الواجب دفعو لشركة التأميف  765= 911-135

اف مبمغ التأميف مخازف ذات خطورة معينة بناؤىا ردئ جدًا تـ التأميف عمييا ضد الحريؽ وقد ك ( :3مثال )
باالؼ ، ولكوف المبمغ كبير جدًا كمفت شركة التأميف مكتب خارجي 9,5دينار( وكاف سعر التاميف 1511111)

% مف سعر التاميف االعتيادي وبالنظر 11الكشؼ ، وتبيف مف ذلؾ اف ىناؾ مظاىر رديئة قدرت بنسبة  إلجراء
 % مف القسط . 25طفاء حريؽ فقد منح سماح قدره لقياـ الجية المسؤولة عمى المخازف باستخداـ ادوات ا

 بيا في تقرير الكشؼ .  الموصيايجاد قسط التأميف الواجب دفعو اخذيف بنظر االعتبار المعمومات  المطموب :

   الحل / 

 دينار مقدار االضافة عمى السعر االعتيادي . 1.95= 11/111*9.5

 دينار السعر بعد اجراء التعديؿ 11.45= 9.5+1.95

 دينار مقدار القسط  15.675= 11.45/1111*1511111القسط = 

 % مف القسط 25ىناؾ سماح بمقدار 

 دينار مقدار السماح .3918.75=25/111*15.675

 دينار القسط الواجب دفعة الى شركة التاميف . 11756.251=15.675-3918.75
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كاف بناؤىا دينار( 231111: قامت شركة الصناعات الكيميائية بالتاميف عمى مخازنيا بمبمغ تاميف قدره )(4مثال )
مف الدرجة الثانية وتخزف فييا مواد خطرة جدًا ولدى الرجوع الى تعريفة الحريؽ ظير باف سعر التأميف لمثؿ ىذه 

 ي اتضح مايمي : ، وعند قياـ شركة التاميف اجراء كشؼ موقع باأللؼ 6المخازف ىو 

% مف 18اف الشركة تستخدـ اجيزة حديثة ومطورة لموقاية مف خطر الحريؽ ، لذا اوصى الكشؼ بمنح سماح قدره 
 % مف سعر التأميف االعتيادي . 12القسط ، اما المظاىر الرديئة فقد قدرت ب 

 جب دفعو الى شركة التاميف اخذيف بنظر االعتبار توصيات الكشؼ. : ايجاد قسط التاميف الواالمطموب 

  الحل /

 التأميف بسبب المظاىر الرديئة .  دينار مقدار االضافة عمى سعر1.72=12/111*6

 دينار السعر بعد اجراء التعديؿ ز 6.72= 6+1.72

 دينار 1552.321= 6.72/1111*231111القسط = 

 % مف القسط 18ىناؾ سماح قدره 

 دينار مقدار السماح 279.421= 18/111*1552.321

 دينار مقدار القسط الواجب دفعو .1272.911= 1552.321-279.421
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 الحادي والعشرون   –االسبوع العشرون  

بالتأميف عمى مخازنيا مف خطر الحريؽ بوثيقة التصريحات الشيرية وكانت  المنشآتقامت احدى (:1مثال )
لكؿ الؼ  2شير ، سعر التأميف  12دينار ، مدة التأميف 451111)مبمغ التأميف المعمومات المتوفرة كما يمي : 

 دينار( 

 شير كما يمي :  12وكانت التصريحات الشيرية الواردة مف المخزف المذكور خالؿ 

  دينار375111الثاني كانوف 
         دينار 311111شباط 
         دينار225111اذار 
        دينار187511نيساف 
          دينار 75111ايار 
       دينار 421111حزيراف 
         دينار 421111تموز 
          دينار 211111اب 
         دينار225111ايموؿ 
  دينار 111111تشريف االوؿ 
  دينار22511الثاني تشريف 
  دينار 451111كانوف االوؿ 

 المطموب : ايجاد القسط الواجب دفعو بموجب وثيقة التصريحات .

 %مف مبمغ القسط االجمالي 75/ القسط االولي الذي يتـ استيفاؤه ىو الحل 

 %*سعر التأميف 75اذا القسط المستوفى = مبمغ التأميف *

                        =451111*75/111*2/1111 

 دينار القسط المستوفى 675=                       

  لكي نتوصؿ الى قسط التأميف عمى اساس معدؿ التصريحات الشيرية البد مف استخراج معدؿ مالحظة :
 التصريح الشيري .
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  دينار3161111شير = 12اذا مجموع مبالغ التصريحات الشيرية ؿ 

 معدؿ التصريح الشيري = مجموع مبالغ التصريحات خالؿ مدة التأميف /مدة التأميف           

 دينار معدؿ التصريح الشيري 255111= 3161111/12                                    

 القسط الواجب دفعو بموجب وثيقة التصريحات الشيرية = معدؿ التصريح الشيري * سعر التأميف 

                                                     =255111*2/1111 

           دينار القسط المستحؽ عمى بموجب وثيقة التصريحات 511=                                                    

ب وثيقة التصريحات فأف الفرؽ وبما اف القسط المستوفى مف المؤمف لو في بداية التأميف كاف اكثر مف القسط بموج
 المستحؽ لممؤمف لو يكوف :

 دينار الفرؽ المرجع لممنشأة ) لممؤمف لو( 165=  511 -675                     
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قامت منشأة تجارية بالتاميف عمى احد مخازنيا الكبيرة ضد الحريؽ بوثيقة التصريحات الشيرية ،   (:2مثال )
سعر التأميف  شير ، 12دينار،  مدة التأميف 611111)مبمغ التأميف   :المتوفرة كما يميكانت المعمومات و 
 ( . دنانير لكؿ الؼ دينار3

 شير كما يمي :12وكانت التصريحات الواردة مف المخزف المذكور خالؿ 

  دينار481111كانوف الثاني 
       دينار 451111  شباط 
         دينار421111اذار 
     دينار421111   نيساف 
          دينار 361111ايار 
       دينار 331111حزيراف 
         دينار 391111تموز 
          دينار 451111اب 
         دينار541111ايموؿ 
  دينار 541111تشريف االوؿ 
  دينار571111تشريف الثاني 
  دينار 541111كانوف االوؿ 

 ة التصريحات .المطموب : ايجاد القسط الواجب دفعو بموجب وثيق

 %مف مبمغ القسط االجمالي 75القسط االولي الذي يتـ استيفاؤه ىو  الحل /

 %*سعر التأميف 75اذا القسط المستوفى = مبمغ التأميف *

 سعر التأميف *75/111= مبمغ التأميف *                          

                                            =611111*75/111*3/1111 

 دينار القسط المستوفى . 1351=                                            

  لكي نتوصؿ الى قسط التأميف عمى اساس معدؿ التصريحات الشيرية البد مف استخراج معدؿ مالحظة :
 التصريح الشيري .
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 مجموع مبالغ التصريحات مدة التأميف  / مدة التأميف  معدؿ التصريح الشيري =                    

 دينار 4575111= 5491111/12معدؿ التصريحات الشيري =                     

 القسط الواجب دفعو بموجب وثيقة التصريحات = معدؿ التصريح الشيري *سعر التأميف 

                                              =457511*3/1111 

دينار القسط المستحؽ عمى اساس التصريحات في نياية 1372.5=                                             
 كوف : فأف المبمغ االضافي المستحؽ لممؤمف لو يدينار( 1351مدة التأميف وحيث اف القسط المستوفى مقدمًا ىو )

     . الفرؽ المرجع لممنشأة ) لممؤمف لو( دينار22,511=1372511-1351                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 الثالث والعشرون    –االسبوع الثاني والعشرون  

( كيس مف المواد الكيميائية مستوردة مف فرنسا الى بغداد عف طريؽ ميناء 1111شحنة مكونة مف ): ( 1مثال )
( كافة االخطار مع خسارة ميددة A% وبالشروط )11ومضافًا اليو دينار( 5511العقبة ومؤمنة بمبالغ تأميف تعادؿ )

 كيسًا متضررًا وكما يمي :51وجود % مف مبمغ التأميف ، وقد اكتشؼ المؤمف لو عند استالـ الشحنة 11بنسبة 

 كيس منيا فارغ 21 -1
 % . 51كيس منيا فقدت محتوياتو بنسبة 31 -2

كغـ ، فما مقدار التعويض المستحؽ لممؤمف 25كاف وزف الكيس الواحد بموجب قوائـ التجييز  إذا :المطموب  
 ؟ لو عف ىذه االضرار الجزئية 

 الحل/ 

 كغـ وزف االكياس الفارغة 511كغـ = 25كيس *21

 كغـ 751كغـ =25كيس *31

 كيس 31كغـ مقدار النقص في 375%= 51كغـ *751

 كغـ مقدار النقص الكمي الواجب تعويضو .875كغـ = 375كغـ +511

 كغـ وزف الشحنة كاماًل 25111كغـ =25كيس *1111

 مبمغ التأمين /دينار                               الوزن/  كغم

25111                                     5511 

 س                                           875

 5511/25111*875س=  

 دينار مقدار الضرر المستحؽ دفعة 192.5س=  

 دينار مقدار الخسارة الميدرة الواجب تخفيضو 55% خسارة ميدرة = 1*5511

 .دينار مبمغ التعويض الواجب دفعو 137.5=192.5-55
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دينار( وصمت متضرره جزئيًا بماء البحر ، وقد قدرت الخسارة 1111شحنة مف السكر مؤمنة بممغ ) ( :2مثال )
 %. 5دينار وبنسبة خسارة ميدرة 11دينار ، وكانت المصاريؼ الخاصة المنفقة عمى البضاعة 41الجزئية ب 

نار( لغرض ايصاؿ المجموع دي41دنانير الى مبمغ الخسارة )11الحؿ / يالحظ انو ال يمكف اضافة مبمغ المصاريؼ 
 الى مقدار النسبة  وىي : مبمغ التأميف *نسبة الخسارة الميدرة 

 دينار  %51= 5* 1111=                        

عمى ذلؾ فأف المؤمف لو ال يستحؽ تعويضًا عف الخسارة الجزئية ولكنو يعوض عف مبمغ المصاريؼ البالغة 
 دينار(. 11)
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 والعشرون    سادسال  –العشرون  الرابع و 

دينار( وبوثيقة تاميف اعتيادية ، وقد امنت نفس البضاعة بعقد 2111ُأمنت بضاعة مستوردة بمبمغ تأميف ) مثال :
قدرت قيمتو بعد الكشؼ دينار( . وصمت البضاعة الى ميناء البصرة متضررة بضرر جزئي 211تأميف زيادة القيمة )

 .دينار( 7الكشؼ ) دينار( ، وكانت مصاريؼ411بػ)

 ما مقدار التعويض الذي يصيب المؤمن لو ؟: المطموب 

يستحؽ المؤمف كافة الخسائر التي اصابت بضاعتو مع مصاريؼ مشمولة بغطاء الوثيقة االصمية ، اي  الحل/
 الضرر الحقيقي في البضاعة .

دينار مقدار التعويض الذي يستحقو المؤمف لو بموجب الوثيقة 417دينار =  7دينار +411اجور الكشؼ = 
 االصمية . 

 دينار( فأف نسبتيا الى القيمة الحقيقية لمبضاعة ىي : 211ولما كانت الزيادة في القيمة تساوي )

 القيمة الحقيقة لمبضاعة = الزيادة في القيمة /مبمغ التأميف 

 % نسبة الزيادة 11=  211/2111=                       

 دينار التعويض الذي يستحقو المؤمف لو بموجب عقد زيادة القيمة . %41=11*411=                      

اما اذا ما تـ التأميف االصمي عمى البضاعة لدى المؤمف )أ( والتأميف االضافي عمى زيادة القيمة لدى المؤمف) ب( 
فأف المؤمنيف )شركتي التأميف( سيتحمالف الخسارة بنسبة مساىمتو في المبمغ التأميف االجمالي طبقًا لقاعدة المشاركة 

 وكما يمي : 

 خسارة *مبمغ تأميف كؿ مؤمف /مجموع مبالغ التأميف حصة كؿ مؤمف )شركة تأميف( = ال 

 دينار .417دينار عف الكشؼ =7دينار +411=2111/2211*441حصة المؤمف )أ(    =           

  .دينار  41=2211*211*441حصة المؤمف )ب(   =          
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 الثامن والعشرون    –السابع والعشرون  

القيمة الحقيقية الكمية  امنت منشاة تجارية ضد خطر السرقة عند شركة التأميف الوطنية ، وكانت  : (1) مثال
%( ، النسبة الواجبة الدفع 31) لألمواؿدينار( النسبة المطموب تأمينيا مف القيمة الحقيقية الكمية 41111) لألمواؿ

 %لكؿ الؼ دينار 3%( ، سعر التأميف 61مف القسط الكمي )

 / احسب القسط عمى ىذا التأمين المطموب 

 الحل / 

 % مف االمواؿ . 31دينار مبمغ تأميف 12111= 31/111*41111     

 . لألمواؿدينار قسط التأميف الكمي الواجب. الدفع عف كامؿ القيمة الحقيقية 121= 3/1111*41111   

 دينار القسط عف مبمغ التأميف  72=  111/ 61*121  
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امنت احدى المنشآت ضد خطر السرقة لدى الشركة العراقية لمتأميف ، وكانت القيمة الحقيقية الكمية (: 2مثال )
% ، القيمة الحقيقية الفعمية  وقت الحادث 31دينار( ، النسبة المطموب تأمينيا 41111لألمواؿ كما مصرح بيا )

 دينار(. 6111دينار( ، الخسائر المتحققة عف السرقة المؤمنة )61111)

 المطموب : احسب مقدار التعويض عن الخسارة المتحققة من خطر السرقة 

 الحل /  

 % مف االمواؿ (31دينار مبمغ تأميف الشريحة االولى مف االمواؿ اي) 12111 = 31/111*41111    

 التعويض الواجب دفعو عف الخسائر = الخسائر الفعمية *القيمة الحقيقية المصرح بيا /القيمة الحقيقية عند الحادث  

                                      =6111*41111/61111            

 دينار التعويض الواجب دفعو لممؤمف لو  4111=                                     
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 الثالثون    –االسبوع التاسع والعشرون  

: اجري تأميف بوثيقة ضماف االمانة عمى احد موظفي الشركة العامة التجارية العراقية بعنواف اميف مخزف (1مثال )
 1/1/1981تبدأ التغطية اعتبار مف اف االحتياطية ، عمى  يعمؿ في احد مخازف فروع الشركة الخاصة باألدوات

اكتشؼ اف ىناؾ اختالس متكب مف  21/11/1981دينار( ف بتاريخ 5111سنة واحدة وبمبمغ تأميف قدره )ولمدة 
 الموجودة بعيدتو . لبعض المواد المخزنيو قبؿ الموظؼ المذكور

 : كيفية تسوية التعويض عف االختالس بموجب وثيقة ضماف االمانة ؟المطموب 

اصمة يمـز عمى المؤمف لو تقديـ المستندات واالدلة المطموبة الثبات لغرض الحصوؿ عمى مبمغ الخسارة الح / الحل 
واقعة االختالس مف قبؿ المؤمف عميو وطبيعة االمواؿ المختمسة ومقدارىا وظروؼ اختالسيا ، كما يقـو بابالغ 

مثؿ شركة التاميف عند اكتشاؼ االختالس عف طريؽ مؿء استمارة طمب التعويض مرفقو معو المستندات االخرى 
 قوائـ الجرد ، السجالت وتقرير المجنة التحقيقية ونحوىا . 

دينار( مف البضائع ، 3311بعد دراسة االستمارة مف قبؿ شركة التأميف ظير اف اميف المخزف قد اختمس ما قيمتو )
ىو  وبما اف المبمغ المختمس مؤمف عميو حيث اف الحد االقصى لمسؤولية شركة التأميف وبموجب وثيقة التأميف

ممزمة بدفع دينار( ، لذلؾ فاف شركة التأميف 3311دينار( واف قيمة البضاعة المختمسة قد بمغت )5111)
 الى المنشأة العامة التجارية العراقية كتعويض عف الخسارة الناجمة عف االختالس .   دينار(3311)
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انتاج شركة الصناعات الغذائية بوثيقة تأميف اجري التأميف عمى بعض المستخدميف المكمفيف بتوزيع  ( :2مثال )
ضماف االمانة الجماعية ضد خيانة االمانة واالختالس المرتكب مف قبؿ المستخدميف ، وقد صدرت الوثيقة اعتبارًا 

كؿ مستخدـ مثبت اسمو في الوثيقة ، بتاريخ ( دينار ل1511ولمدة سنة وبمبمغ تاميف )1/1/1991مف 
حد المستخدميف بنقؿ قناني عصير يافا الى محافظة البصرة تعرضت الشاحنة لحادث واثناء قياـ ا 11/5/1991

 دينار . 121سطو حيث فقد بعض قناني العصير بمغت قيمتيا 

 . ؟المطموب : كيفية تسوية التعويض عن الخسارة بسبب السطو

القاني المفقودة والبالغة قيمتيا / قامت الشركة الوطنية لمصناعات الغذائية بالمطالبة بمبمغ التعويض عف قيمة الحل
دينار( وذلؾ بتقديـ  استمارة طمب مرفؽ معيا كافة االدلة والمستندات الثبوتية يضمنيا تقرير الشرطة ، وبعد 12)

لكوف الوثيقة تأميف ضماف امانة تغطي دراسة االستمارة مف قبؿ شركة التأميف تعذرت عف دفع مبمغ التعويض 
   بؿ المستخدميف المؤمف عمييـ وليس السطو الذي تعرض لو المستخدـ . االختالس الذي يحصؿ مف ق
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  المصادر  
 ،التأمٌن فً االدارة المخزنٌة ، الطبعة االولى .1991صالح ، واخرون ، -1

عة االولى ، دار ، ادارة الخطر والتأمٌن ، الطب2116ابو بكر ، عبد احمد ،السٌفو ،ولٌد اسماعٌل ،  -2

 . ، عمان ، االردن الٌازوري للنشر 

، عمان ،  ، ادارة الخطر والتأمٌن ، الطبعة االولى ، دار المناهج للنشر والتوزٌع2111زٌدان ،سلمان ،  -3

   االردن . 

،الطبعة االولى ، دار المعتز للنشر والتوزٌع ، 2115مسلم ، عبد هللا حسن ، ادارة التأمٌن والمخاطر،  -4

 عمان ، االردن .    

 


