

أنواع التأمني الدويل

 .1التأمني الربي
أتخر ظهوره عن التأمٌن البحري ،فلم يظهر إال يف القرن السابع عشر عندما تعرضت مدينة لندن حلريق
استمر أربعة أايم ،وذلك يف عام 1666م ،غًن أنو يف بعض البلدان األخرى مل يظهر إال يف القرن
الثامن عشر.
ونتيجة الختالف ظروف احلياة بظهور كثًن من الصناعات ،واكتشاف كثًن من االخرتاعات ،فقد
ظهرت أنواع جديدة من التأمٌن ،وىي كثًنة.
أما يف البالد العربية فيقال أن التأمٌن ظهر يف أواخر القرن التاسع عشر عن طريق الشركات
اإليطالية والشركات الربيطانية ،وأخذت كثًن من الشركات حتذو حذو ىاتٌن الشركتٌن ،وتكاثرت
ادلؤسسات التأمينية تبعاً لذلك ،بل إن بعضاً من الدول العربية قامت بتبين ىذه ادلعاملة التأمينية
وسن قوانٌن وأنظمة ذلا ،ومل تقف عند ىذا احلد ،بل جعلتو إجباراً يف بعض
واإلشراف عليها مباشرة ّ
أنواعو.
 التأمني الربي
يقصد بو التأمٌن من األخطار اليت ال تتصل ابلنقل البحري وما أحلق بو ويتفق التأمني اجلوي مع

التأمني الربي يف كثًن من أحكامو ،وينقسم بدوره إىل قسمٌن:
أ .التأمني على األشخاص:

ويقصد بو التأمٌن من األخطار اليت هتدد الشخص يف حياتو أو يف سالمة جسمو أو صحتو أو قدرتو
على العمل ،والتأمٌن على األشخاص نوعان:
ِّ
للمؤمن لو أو لورثتو أو
ادلؤمن أبن يدفع
َّ
 التأمني على احلياة :وىو عقد يتعهد مبقتضاه ّللمستفيد ادلبٌن ابلعقد مبلغاً معيناً أو مرتباً ،وذلك عند حدوث الوفاة ،أو أي حدث آخر
ادلؤمن لو بدفع مبلغ من ادلال.
متفق عليو ،وذلك لقاء قيام َّ

ِّ
ادلؤمن مبلغاً من ادلال عند وقوع
 التأمني من اإلصاابت (احلوادث) :وىو عقد مبقتضاه يدفع ّادلؤمن منها ،كأن ديوت يف حادث مفاجئ أو يصاب يف جسمو إصابة تعجزه عن
اإلصابة َّ
العمل عجزاً دائماً أو مؤقتاً.
ب .التأمني من األضرار
ادلؤمن لو ،بل مبا لو ،فيؤمن نفسو من األضرار اليت تصيبو يف مالو،
وىو أتمٌن ال يتعلق بشخص َّ
ويتقاضى من شركة التأمٌن تعويضاً عن ىذا الضرر ،يف حدود ادلبلغ ادلتفق عليو يف عقد التأمٌن ،فهذا
ِّ
ادلؤمن إال إذا حلقو ضرر يف
التأمٌن لو صفة تعويضية ،وليس َّ
للمؤمن لو أن حيصل على تعويض من ّ

مالو ،ويكون ما حيصل عليو دائماً يف حدود قيمة الضرر الذي أصابو ،وذلذا النوع فرعان:

 التأمني على األشياء :ويقصد بو التأمٌن من األضرار اليت تلحق بشيء معٌن كتأمٌن ادلنزل مناحلريق مثال.
 التأمني من ادلسؤولية :وفيو يؤمن الشخص نفسو من الضرر الذي يصيبو يف مالو يف حالةحتقق مسئوليتو قبل ادلضرور.

التأمني على السلع
وىو أن يقوم ادلؤمن لو بتأمٌن البضائع (السلع) اليت ديلكها أو يشرتيها من خالل صفقة معينة.
* مستنداته
 بيان الشحنة الربية )(CMRبيان الشحنة الربية ىو مستند حيتوي على تفاصيل النقل الدويل للسلع ًبرا ،ادلوضوع
مبوجب اتفاقية عقد النقل الدويل للبضائع ًبرا لسنة ( 1956إتفاقية  .)CMRوىو ديكن
ادلرسل من التصرف ابلسلع خالل عملية نقلها .جيب إصدار أربع نسخ منو وتوقيعها من قبل
ادلرسل والناقل .تُعطى النسخة األوىل إىل ادلرسل؛ أما الثانية فتظل مع الناقل؛ بينما تصاحب
الثالثة السلع وتُسلّم إىل ادلرسل إليو وينبغي التوقيع على الرابعة وختمها من قبل ادلرسل إليو مث
إعادهتا إىل ادلرسل .يتم يف العادة إصدار بيان شحنة برية لكل مركبة انقلة .بيان الشحنة الربية
ليس مستند ملكية وليس غًن قابل للتفاوض.

 .2التأمني اجلوي
ظهر التأمٌن اجلوي أول األمر يف أواخر القرن العشرين و يتمثل يف عقد من أجل أتمٌن كل ما
ديكن شحنو ابلطائرات بضائع ،أشخاص...،
* مستنداته
 بوليصة الشحن اجلوي ()Air Way Bill : AWBبوليصة شحن غًن قابلة للتحويل تصدرىا شركة الطًنان لإلرساليات ادلشحونة  .و ىي عبارة
عن عقد يتضمن معلومات عن ادلرسل و ادلرسل إليو و معلومات عن اإلرسالية و شروط
الشحن.
 .3التأمني البحري
التأمٌن البحري أقدم أنواع التأمٌن و يعود إىل قوانٌن محورايب سنة  2250قبل ادليالد.
إفتتحت مجاعة اللويدز على رأسهم "إدوارد لويدز" عام  1688مقهى خاص على هنر التاديز يف
لندن ابلقرب من مواينء السفن حيث مت أتسيس وحدة مسامهة يشارك فيها ادلستثمرون يف مجيع
السفن وما حتملو من نصائح حبيث يشرتكوا معا يف اخلطر بدال من أن خيسر بعضهم مجيع
استثماراتو جملرد أن السفينة اليت حلق هبا الضرر كانت تلك اليت استثمر فيها أموالو.
صدرت أقدم وثيقة للتأمٌن البحري يف جنوى اإليطالية عام  1347م لتأمٌن إرسالية من جنوى
إىل جزيرة مايوركا بواسطة سفينة سانتا كالرا.
صدر أول قانون للتأمٌن البحري يف إجنلرتا عام  " 1906قانون إليليزبت " و مع تطور فكرة
التعاونية و التبادلية و عمليات التعويض من خسائر و أضرار البحر ،تطور أسلوب العمل للتأمٌن
و خرج من إطار القرض البحري الذي ينطوي على عمليات ادلغامرة و ادلراىنة يف إطار التأمٌن يف
مفهومو احلايل كأسلوب و فكرة على أساس توزيع اخلطر.
و قد ساعد يف تطوير عملية التأمٌن البحري تطور أسلوب النقل بصفة عامة و زايدة للمخاطر اليت
تتعرض ذلا ىذه ادلركبات أو ما حتملو من بضائع أو أشخاص أو كليهما ،إىل جانب اتساع رقعة
التعامل الدويل و ازدىار عمليات التجارة اخلارجية و رغبة رجال األعمال يف القيام أبعماذلم
التجارية يف ظل ظروف مطمئنة على األموال و األشخاص.

و كان من عوامل التطور و تقدم أسلوب العمل التأميين يف اجملال البحري ،التقدم التكنولوجي
اذلائل و السريع يف صناعة السفن و ظهور العديد من الشاحنات ادلتطورة و العابرة للمحيطات و
السفن النووية.
 ادلقصود ابلتأمني البحري
عبارة التأمٌن البحري مصطلح تقليدي مت استخدامو منذ زمن بعيد و لغاية اآلن و ينقسم إىل:
 التأمٌن على السفن (أجسامها) و أجور الشحن. التأمٌن على البضائع ادلنقولة من أخطار النقل بدون دتييز بٌن وسيلة نقل حبرية أو جوية أوبرية.
* مستنداته
 بوليصة الشحن )Bill Of Lading( B/Lوثيقة تصدرىا الشركة الناقلة وىي عبارة عن عقد نقل بٌن ادلص ّدر والشركة الناقلة وتبٌن
ميناء الشحن وميناء الوصول ووسيلة النقل وأجرة الشحن وكيفية دفعها .وتعترب بوليصة
الشحن أتكيدا من قبل الشركة الناقلة ابستالم البضاعة  ،وىي أيضا عقد دتلك للجهة
ادلص ّدرة إليها حيث تصف البوليصة البضاعة واجلهة ادلرسلة إليها.
 -التكلفة و التأمني و الشحن ( Cost, Insurance and Freight CIF

)
مبعىن البيع مع االلتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل ومصاريف التأمٌن .ويعترب ىذا العقد
الذي يشمل التزام البائع فيو دفع نفقات البضاعة ومصاريف التأمٌن عليها وأجرة نقلها
ىو ذات العقد السابق مع إضافة مصاريف التأمٌن على عاتق البائع ليقدم إىل ادلشرتى
وثيقة أتمٌن ضد أخطار ىالك أو تلف البضاعة أثناء نقلها ،فيتعاقد البائع مع ادلؤمن
ويدفع قسط التأمٌن ،إذ يشمل الثمن احملدد ذلذا البيع ىذه النفقات ،وال يلتزم البائع إال

إبجراء أتمٌن وفقا للحد األدىن لشروط التأمٌن على البضاعة وىو التأمٌن على أساس
شروط.

 اخلسائر البحرية

تنقسم اخلسارة يف التأمٌن البحري إىل نوعٌن أساسيٌن مها اخلسارة الكلية واخلسارة اجلزئية.

 )1اخلسارة الكلية:
حيث تتعرض األشياء موضوع التأمٌن البحري للهالك التام أو الفناء ادلاادي مان انحياة أو أن تعتارب ىاذه
األشياء خسارة كلية يف اعتبار ادلؤمن لو ،وابلتايل تقسم اخلسارة الكلية إىل نوعٌن مها:
 اخلسارة الكلية الفعلية:وىي اخلسارة الكلياة الايت تناتن مان اذلاالك أو الفنااء ادلاادي للشايء ادلاؤمن علياو ،أو إذا ماا أصااب
الشاايء موضااوع التااأمٌن ضاارر جعلااو خيتلااف دتام ااً عاان صاافتو األصاالية أو إذا وجاادت اسااتحالة يف
اسرتداد الشيء ادلؤمن عليو.
 اخلسارة الكلية التقديرية:وىي خسارة كلية ال حتدث بسبب اذلالك أو الفناء ادلادي للشيء موضوع التأمٌن ولكن ادلؤمن لو
يعترب أن ىناك خسارة كلية من الناحية التجارية التقديرية ،ومثال ذلك:
 ترك سفينة بسبب زايدة مصاريف إنقاذىا عن قيمتها بعد اإلنقاذ.
ومن البديهي أن من حق ادلؤمن أن حيل زلل ادلاؤمن لاو يف كافاة احلقاود بعاد حصاول األخاًن علاى
قيمة اخلسارة الكلية التقديرية ،حيث للمؤمن احلق يف امتالك األشياء موضاوع التاأمٌن ويصابح ىاو
ادلالك الشرعي ذلا ونشًن إىل أن اخلسارة التقديرية ال تشمل حطام السفينة ادلؤمن عليها.
 )2اخلسارة اجلزئية:

إن أي خسارة خارجة عن نطاد اخلسارة الكلية تعترب خسارة جزئية ،وقد جرى العرف على إطالد لفظ
اخلسائر اجلزئية الناجتة عن تلف أو نقصان البضاعة ادلشحونة وتصنف إىل:
 -اخلسارة العامة:

وىي خسارة جزئية على شكل تضحية أو مصروف غًن عادي بطبيعتو ،يتم إرادايً وبدرجة معقولاة
من وقت اخلطر العاام الاذي يتهادد الرحلاة البحرياة ،بغارض حتقياق الساالمة العاماة للرحلاة البحرياة،
ويتم تعويض ىذه اخلسارة مبسامهة كافة األطراف ادلعنية (صاحب السفينة وأصحاب البضائع ومن
ذلم عالقة أبجور الشحن) اليت كانت موجودة عند إنقاذ الرحلة البحرية.
حيااث يقااوم كاال طاارف باادفع حصااة ماان اخلسااارة علااى أساااس نساابة قيمااة ادلصاالحة الاايت ديثلهااا كاال
طرف إىل القيمة الكلية للمخاطرة البحرية.
ومن األمثلة على ذلك:
 تغيًن خط سًن الرحلة ىرابً من عاصافة مقبلاة أو عادو مفااجئ أو مان عطال أصااب أحاد
اآلالت وضرورة سرعة إصالحو.
 الااتخلص ماان بعااض البضااائع خوف ااً لتخفيفااي محولااة الساافينة ل ازايدة ساارعتها أو ىااروابً ماان
بعض ادلخاطر اليت هتددىا أو إلنقاذ السفينة من الغرد أو اجلنوح أو الضياع.
 اسااتخدام ج اازء م اان الوق ااود ال ااداخل يف محول ااة الس اافينة يف ح ااال نف اااد الوق ااود األص االي يف
السفينة.
 االستعانة أبدوات اإلنقاذ الدولية وما قد يصاحب ذلك من مصروف ضروري.
 التخلص من أي جزء يف السفينة ختفيفاً للحمولة وإنقاذاً ذلا من خطر يهددىا.

 اخلسارة اخلاصة:ىي اخلسارة اليت تنتن من وقوع خطار ماؤمن ضاده ويتضارر مناو بعاض احلااالت الفردياة ،وال أتخاذ ىناا
اخلسارة صورة عامة ،كتلف األغذية بسبب سوء التغليف أو الشحن أو التفريغ.
وتكون اخلسارة مسؤولية الشخص نفسو ادلتضرر منها ،أي يقع كامل العبء على طرف واحد من
األطراف اليت ذلا مصاحل يف الرحلة البحرية ،ويتحملها الطرف صاحب ادلصلحة إال إذا كانت وثيقة
التأمٌن تغطي مثل ىذا النوع من اخلسائر.
تصنيف واثئق التأمني البحري
ديكننا أن نصنف واثئق التأمٌن البحري وفقاً دلا يلي:

 الوثيقة الزمنية :تضمن ىذه الوثيقة تغطية موضوع التأمٌن دلادة زمنياة زلاددة ودتتاد ألكثار مان سانة،
وغالباً ما تؤمن أجسام السفن على أساس الواثئق الزمنية.

 وثيقةةة الرةلةةة :ىااي الوثيقااة الاايت تغطااي بضاااعة معينااة لرحلااة معينااة ،إن معظاام واثئااق أتمااٌن البضااائع
تصدر لتغطية البضائع لرحلة معينة وختضع عادة لشرط من ادلخزن إىل ادلخازن ،أي أن التغطياة تبادأ
ماان الوقاات الااذي تاارتك فيااو البضااائع سلااازن ادلص ا ّدر وتنتهااي عنااد تسااليم البضااائع إىل ميناااء التفريااغ
النهائي.
 الوثيقة العائمة :تستخدم ىذه الوثيقة عندما يكون مبلغ أتماٌن البضاائع مرتفعااً جاداً ،ويكاون كافيااً
لتغطيااة عاادد كبااًن ماان الشااحنات ويتوجااب علااى ادلااؤمن لااو يف حالااة الوثيقااة العائمااة أن يبلااغ شااركة
التأمٌن عن قيمة كل شحنة بشكل دقيق إىل أن يتم إستنفاذ مبلغ التأمٌن ابلكامل.
 وثيقة الغطاء ادلفتوح :ودتثل إتفاقاً بٌن ادلؤمن وادلؤمن لو يتعهاد مبوجباو األول بقباول شاحنات معيناة
مان البضاائع ويقاوم ادلاؤمن إبصادار وثيقاة التاأمٌن منفصالة لكال شاحنة مان شاحنات البضاائع ادلتفاق
عليها.



شروط البيع الدولية ()INCOTERMS

تنقسم شروط النقل الدولية إىل  4رلموعات ىي:
اجملموعة ) (Eادلغادرة:


 :)Ex Works( EXWتسليم البضاعة أرض ادلعمل أو ادلصنع (مكان التسليم معني)
حسب ىذا ادلصطلح فإن البائع يكون قد أوىف ابلتزامو بتسليم البضاعة من مصانعو أو سلازنو
إىل ادلشرتي ويف ىذه احلالة ال يكون البائع مسئوال عن شحن البضاعة على وسيلة النقل.

اجملموعة ) (Fأجور النقل الرئيسي غري مدفوعة:


 :)Free Carrier( FCAتسليم البضاعة دون التعهد ابلنقل (مكان التسليم معني)

حسب ىذا ادلصطلح فإن البائع يكون قد أوىف ابلتزامو بتسليم البضاعة جاىزة للتصدير على
مسؤولية الناقل الذي عينو ادلشرتي وادلكان الذي عينو ادلشرتي .ويف حالة عدم تعيٌن ادلشرتي
للمكان ،إبمكان البائع حتديد ادلكان لتسليم البضاعة.


 :)Free Alongside Ship( FASتسليم البضاعة جبانب السفينة يف ميناء

الشحن (ميناء الشحن معني)

حسب ىذا ادلصطلح فإن البائع يكون قد أوىف ابلتزامو بتسليم البضاعة إذا قام بتسليمها على
الرصيف جبانب السفينة اليت عينها لو ادلشرتي يف ميناء الشحن ادلتفق عليو ،و ىذا يعين أن ادلشرتي
ىو الذي يتحمل ادلصاريف أو سلاطر التلف و اخلطر اليت قد تلحق ابلبضاعة .كما يقوم ادلشرتي
ابلتخليص للبضاعة لتصديرىا.


 :)Free On Board( FOBتسليم البضاعة ظهر السفينة يف ميناء الشحن (ميناء

الشحن معني)

طبقا ذلذا ادلصطلح فإن البائع يكون قد أوىف ابلتزامو بتسليم البضاعة فود ظهر السفينة اليت
عينها لو ادلشرتي .ومبوجب ىذا ادلصطلح ،يقوم البائع بتخليص البضاعة لتصديرىا.
اجملموعة ) (Cأجور النقل الرئيسي مدفوعة:


 :)Cost and Freight( CFRالنفقات وأجور الشحن (ميناء ادلقصد معني)
طبقا ذلذا ادلصطلح فإن البائع يكون ملزما يدفع أجور النقل الالزمة لوصول البضاعة ح ى ميناء
الوصول ادلتفق عليو لكن ادلشرتي ىو الذي يتحمل سلاطر التلف والفقد اليت قد تلحق ابلبضاعة و
كذا ادلصاريف اإلضافية.



 :)Cost Insurance and Freight( CIFالنفقات والتأمني وأجور الشحن

(ميناء ادلقصد معني)

يعين ىذا ادلصطلح أن البائع ملزم بكل االلتزامات ادلنصوص عليها إضافة إىل التأمٌن البحري
ضد سلاطر الفقد والتلف اليت قد تلحق ابلبضاعة أثناء تقلها.



 :)Carriage Paid To( CPTأجور النقل مدفوعة ةىت مكان الوصول (ميناء

ادلقصد معني)

طبقا ذلذا ادلصطلح جيب على البائع دفع أجرة النقل ح ى وصول البضاعة إىل ادلكان ادلتفق عليو
أما سلاطر التلف والفقد و أي مصاريف أخرى قد تلحق ابلبضاعة يتحملها ادلشرتي.


 :)Carriage and Insurance Paid To( CIPأجور النقل والتأمني

مدفوعة ةىت مكان الوصول (مكان ادلقصد معني)

طبقا ذلذا ادلصطلح فإن البائع ملزم بكل االلتزامات اليت نص عليها  CPTابإلضافة إىل
إجراء أتمٌن على البضاعة من التلف والفقد اليت قد تلحق ابلبضاعة أثناء النقل كما يقوم بتخليص البضاعة
لتصديرىا.
اجملموعة ) (Dالوصول:


 :)Delivered At Place( DAPتسليم البضاعة يف مكان معني
يعين ىذا ادلصطلح أن التزام البائع بتسليم البضاعة ينقضي عند قيامو بتسليم البضاعة خالصة
من إجراءات التصدير ورسومو عند نقطة معينة يف مكان معٌن متفق عليو يف ىذا ادلصطلح ،وقبل
دخول البضاعة إىل ادلنطقة اجلمركية للدولة األخرى.



 :)Delivered Duty Paid( DDPتسليم البضاعة والرسوم مدفوعة يف مكان
الوصول (ميناء ادلقصد معني)

يعين ىذا ادلصطلح أن البائع قد أوىف ابلتزامو بتسليم البضاعة إذا قام بتوصيلها إىل ادلخاطر ادلتعلقة
ابلبضاعة ح ى وصوذلا للمكان ادلتفق عليو مبا يف ذلك الضرائب والرسوم.

 : )Delivered At Place Unloaded( DPU التسليم يف ادلكان التفريغ
بعد عدة جوالت من ادلشاورات ،قامت غرفة التجارة ابختيار إزالة كلمة" زلطة "من الشرط DATألهنا
كانت تسبب الكثًن من االرتباك وسوء الفهم للمتعاملٌن التجاريٌن .واستبداذلا ابلشرط  ،DPUأي تسليم
البضاعة يف مكان الوصول مفرغة من وسيلة النقل.
لتشمل بذلك التسليم إىل أي وجهة أو مكان خارج احملطة حيث يقوم البائع برتتيب التفريغ .كأن حيدث
أيضا
ذلك على سبيل ادلثال عندما يتم تسليم آالت رأمسالية صناعية إىل موقع حيث يكون البائع مسؤوالً ً

عن التجميع والرتكيب.



تقييم خطر التأمني البحري

 -1ادلؤمن له
 ىل ىو عميل حايل /زلتمل؟ اتريخ العميل التجاري والتأميين شحنة واحدة  /متكررة توزيع الشحنات على الفرتة الزمنية حسب عقد البيع. اخلطر ادلعنوي  /ادلايل  /سوء النية؟ -2البضاعة
 نوع البضاعة طبيعة البضاعة طريقة التعبئة والتغليف طريقة التستيف طول الرحلة نوع وسيلة النقل -اةتمالية اخلسارة :مدى خضوع البضاعة ادلستوردة لعوامل ادلودة.

 -3مبلغ التأمني

-

قيمة البضاعة
شروط التسليم
الرحبية احملتملة للبضائع
ادلصاريف غًن ادلقدرة

 -4وسيلة الشحن
 ادلالكٌن  /ادلشغلٌن  /الشاحنٌن الوضع ادلايل وسجل أعماذلم العمر -5مسار الرةلة
 عدد وسائل الشحن ادلصدر ووجهة الشحن البداية  /النهاية إعادة الشحن البنية التحتية للمواصالت  /النوعية  /األمان. -6العوامل اجلغرافية والسياسية

 -7جتهيزات موانئ التحميل والتفريغ
 -8ادلمرات ادلائية الضيقة.
سعر التأمني البحري
ى ااو ادلقاب اال ال ااذي تتقاض اااه ش ااركة الت ااأمٌن نتيج ااة حتمله ااا اتبع ااات ادلخ اااطر إض ااافة إىل ادلص اااريف اإلداري ااة
والعمااالت الاايت تاادفعها وىااام ال اربح ادلنتظاار للمسااامهٌن .يااتم وضااع السااعر ابلرجااوع إىل ادلااؤطرات ادلاديااة
والشخصااية إضااافة إىل قيمااة البضاااعة ادلسااتوردة وادلنافسااة ادلوجااودة يف السااود وكااذلك االعتبااارات ادلتعلقااة
ابلتسهيالت إلعادة التأمٌن اليت حتصل عليها شركة التأمٌن مباشرة.



أتمني البضائع

تقدم خدمات التأمٌن لتغطية البضائع ادلشحونة من وإىل كافة أحناء العامل إىل ادلستودع النهائي سواء كان
الشحن حبرا ،جوا أو برا مبوجب شروط التأمٌن العادلية وادلعمول هبا وىي الشروط الصادرة عن اللويدز يف
لندن.
 أتمني النقل البحري
 -1التأمني بشروط (أ) :مجيع األخطار:
 السرقة والسلب وعدم التسليم والنقص الكلي واجلزئي التلوث والكسر والبلل ابدلياه احللوة واألمطار وماء البحر دتاس البضاعة ببضاعة أخرى اخلسائر واألضرار البحرية العامة واخلاصة احلريق والغرد أو تصادم السفن الناجم عن اخلطأ ادلشرتك عدا ما ىو مستثىن صراحة يفالشروط العامة واخلاصة ادلذكورة يف عقد التأمٌن إضافة إىل بعض الشروط اخلاصة اليت
تضاف إىل العقد حسب أنواع البضائع.
 -2التأمني بشروط (ج):
 احلريق أو االنفجار غرد أو انقالب السفينة أو ادلركب انقالب وسيلة النقل البحري أو خروجها عن القضبان احلديدية تصادم أو احتكاك السفينة أو ادلركب أو وسيلة النقل أبي جسم خارجي عدا ادلاء اخلسائر واألضرار اليت تلحق ابلشيء ادلؤمن عليو ويكون سببها التضحية يف اخلسائر العامة الرمي تفريغ البضاعة يف مكان إغاثة. -3التأمني بشروط (ب):
إضافة إىل األخطار ادلذكورة يف شروط (ج):
 األضرار النامجة عن البلل ابدلياه احللوة وادلاحلة الفقدان الكلي للطرد من على منت السفينة أو أثناء التحميل والتنزيل -األضرار النامجة عن الصواعق والزالزل والرباكٌن.

مجيع ىذه األخطار تتضمن األخطار ادلعددة من ادلخزن إىل ادلخزن ودلدة  60يوم من اتريخ
تفريغ البضاعة يف مكان الوصول النهائي أو االستالم من قبل ادلؤمن لو.
 أتمني النقل الربي
ويكون التأمٌن أبحد الشروط التالية:
 بشروط مجيع األخطار
 بشروط النقل الربي العادي :ويغطي اخلسارة أو الضرر الناتن عن انقالب السيارة أو
القطار أو تصادمها أو احرتاقها أو اهنيار اجلسور.
أتمني النقل اجلوي
تقسم شروط النقل اجلوي إىل (أ) و (ج) حسب رغبة طالب التأمٌن وتكون شروط النقل
بشروط مجيع األخطار (أ) من ادلخزن إىل ادلخزن مبا فيها النقص الكلي واجلزئي وعدم التسليم
دلدة  30يوما من اتريخ التفريغ يف ادلكان النهائي أو استالم البضاعة من قبل ادلؤمن لو.
أما بشروط (ج) اليت تشمل الفقدان الكلي نتيجة حتطم الطائرة أو فقدان البضاعة بسبب
سوء تصرف انجم عن الشركة الناقلة ويكون التأمٌن ساري ادلفعول دلدة  30يوما ح ى تسليم
البضاعة إىل ادلؤمن لو.

آليات التسعري
 طريقة التسعري التحكمي (التقديري)
تعتمد ىذه الطريقة على اخلربة الذاتية اليت يتمتع هبا مقدروا اخلسائر يف شركات التأمٌن .ويتم تسعًن كل
خطر على حدي حيث يتم تسعًن كل خطر على أساس صفاتو اخلاصة مستقالً عن األخطار األخرى.
 طريقة التسعري ةسب األقسام أو الطبقات أو طريقة دليل التسعري
تعرف ىذه الطريقة ابلتسعًن الشامل للطبقات حيث تقسم األخطار إىل طبقات حسب الصفات الرئيسية
لكل قسم ،مث ينظم دليل أسعار لكل قسم من تلك األقسام ليبٌن سعر التأمٌن جملموعة األخطار ادلتشاهبة

الواردة فيو (أتمٌن ادلساكن) .وتعكس ىذه الطريقة معدل اخلسارة الفعلي للمجموعة وتستعمل بشكل
واسع يف التسعًن ألهنا تتضمن:
أ .اخلسائر ادلتوقعة ومصاريف اخلسارة ادلقدرة (القسط الصايف).
ب .ادلصاريف الطارئة والنفقات اإلدارية (التحميالت).
 طريقة التسعري ةسب الصفات اخلاصة أو طريقة التعريف ادلعدلة
وفق ىذه الطريقة تقوم شركة التأمٌن ابلتفرقة بٌن محلة الواثئق يف الفرع الواحد على أساس عدة أمور:
 .1اخلربة السابقة حلامل الوثيقة مع الشركة.
 .2مقدار اخلسارة وادلصروفات اليت أنفقتها الشركة.
 .3حجم القيم ادلعرضة للخطر عند ادلؤمن ذلم.
 .4طبيعة الشيء موضوع التأمٌن.
وعليو فإن أسعار التأمٌن مبوجب ىذه الطريقة تعدل من حٌن آلخر حسب اخلربة اليت تظهر لشركة التأمٌن
من سنة ألخرى.
 طرق تعديل األسعار ةسب طريقة التسعري ةسب الصفات اخلاصة أو طريقة التعريف ادلعدلة
 .1طريقة اجلداول اخلاصة :تعتمد ىذه الطريقة على الصفات النمطية للشيء موضوع التأمٌن ،وحيدد
السعر األساسي طبقاً لالرتفاع أو االخنفاض يف درجة احتمال حدوث اخلطر.

فمثالً يف أتمٌن ادلباين واختالف اخلطر من بناء إىل آخر فإن السعر يتأثر ابألمور التالية:
 بنوع البناء. طرد السالمة ادلستخدمة يف ادلبىن من طفاايت ونظام اإلطفاء الغرض من البناء ىل ىو مسكن خاص أم مدرسة أم مستشفى -موقع ادلسكن فإذا كان قريبا منو مصنع فإن السعر التأميين يرتفع أكثر.

 .2طريقة اخلربة اخلاصة :تستخدم يف حالة التأمٌن على األخطار الكبًنة وتعتمد على اخلربة السابقة
للخسائر لكل مؤمن لو على حدى.
 .3طريقة التسعري أبثر رجعي :وفق ىذه الطريقة تقوم شركة التأمٌن عند بداية مدة الوثيقة بتحصيل
القسط يف ضوء اخلربة اخلاصة حبامل الوثيقة ،مث تقوم إبعادة حساب القسط يف هناية مدة الوثيقة
على أساس اخلسائر الفعلية ،مث عمل تسوية مالية بٌن الشركة وادلؤمن ذلم.

