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 داءــــااله
 

 

الى منارة العلم النبً االمً سٌد الخلق رسول هللا )محمد( صلى هللا علٌه       

 واله وصحبة وسلم .

الى الٌنبوع الذي ال ٌمل من العطاء الى من حاكت سعادتً بخٌوط منسوجة       

 من قلبها ... والدتً العزٌزة .

الى من سعى وشقى ألنعم براحة والهناء الذي لم ٌبخل بشًء من اجل دفعً       

 بطرٌق النجاح ... والدي العزٌز .

 الى من حبهم ٌسري فً عروقً وٌلهج بذكرهم فؤادي ... اخوانً .      

 الى من سرنا سوٌاً ونحن نشق الطرٌق معاً نحو النجاح ... صدٌقاتً .      

لنا علمهم حروفاً ومن فكرهم منارة تنٌر لنا مسٌرة العلم  الى من صاغوا      

 والنجاح ... اساتذتً .
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 )) الشكر والتقدٌر ((

 

 

ى خاتم االنبٌاء والمرسلٌن محمد ـــالحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم عل

 )ص(.

تعلٌمً اتقدم بالشكر والتقدٌر الى جمٌع اساتذتً االعزاء الذٌن ساهموا فً 

واخص بالشكر الى استاذتً القدٌرة ) فادٌة محمد اسماعٌل ( التً ساعدتنً فً 

 انجاز هذا البحث ومواكبتها ألي تغٌٌر ٌطرأ علٌه .

 واشكر مكتبة الكلٌة التً وفرت لً اغلب الكتب والمصادر .

 وأخٌراً اشكر جمٌع اخوانً واخواتً الطالب .

 اهدي لهم جهدي المتواضع هذا .
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 المقدمة

ان النشاط البحري ٌنطوي على الكثٌر من المخاطر سواء ما كان عائداً الى       

الحوادث البحرٌة ، او ما كان ٌرجع الى نوع وطبٌعة الواسطة المستخدمة فً 

واالخطار البحرٌة والخسائر الناتجة عنها فً النقل البحري ، وتختلف الحوادث 

طبٌعتها وفً مدى تحققها وفً جسامة االضرار التً قد ٌتعرضون لها نتٌجة هذه 

الحوادث ، حٌث ٌعتبر التامٌن بالغ االهمٌة فً العملٌات التجارٌة اذ من النادر ان 

وفكرة تبحر اي سفٌنة دون ان ٌتم التامٌن علٌها لضمان الخطر الذي تواجهه ، 

التامٌن من االخطار نشأت لحماٌة اصحاب التجارة البحرٌة من مخاطر المالحة 

 والتامٌن وسٌلة امان وحماٌة للمؤمن له من الحوادث .

ترجع اهمٌة البحث بكونه ٌتعلق بموضوع مهم من مواضٌع  -اهمٌة البحث :      

البحر خاصة ان التامٌن البحري وهو بٌان انواع االخطار البحرٌة التً تحدث فً 

النقل البحري هو السائد فً التجارة الدولٌة وتتعرض هذه العملٌة لكثٌر من 

المخاطر والكوارث مما ٌعزز اهمٌة التامٌن البحري واٌضاح االخطار التً تتعرض 

 لها عملٌة النقل .

تتجسد مشكلة الدراسة فً ان الخطر البحري ٌحدث دائماً  -مشكلة البحث :      

فً عرض البحر االمر الذي ٌعقد مسألة تحدٌد اسباب حدوثه  وما اذا والسفٌنة 

كان قد حصل بشكل متعمد ام ال ، لذلك السؤال الذي ٌثأر هل ٌجوز التامٌن البحري 

على االخطار التً تتعرض لها السفٌنة ؟ وما هو موقف المشرع من عملٌة 

لى المخاطر التً تتعرض التامٌن على المخاطر وما هً االثار القانونٌة المترتبة ع

 لها السفٌنة البحرٌة ؟.

ان فرضٌة البحث ) انواع االخطار البحرٌة واهمٌتها  -فرضٌة البحث :      

القانونٌة ( تقوم على المنهج النظري والوصفً حٌث اجتمع المنهجان فً كتابه 

 البحث .

 -البحث حسب خطة البحث التالٌة : وبناء على ما تقدم قسمنا

ماهٌة الخطر البحري فً التامٌن البحري واهمٌته القانونٌة  -الول :المبحث ا

 وخصائصه .

 .انواع االخطار البحرٌة   -المبحث الثانً :

 الوضع القانونً للخطر . -ث الثالث :المبح
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 المبحث االول

 الخطر البحري فً التامٌن البحري واهمٌته وخصائصه ماهٌة

التامٌن فهو محل عقد التامٌن وشرط صحته ، ٌعتبر الخطر من اهم عناصر       

فالخطر البحري هو الذي ٌمٌز التامٌن البحري عن ؼٌره من انواع التامٌن ، وهو 

الركن الجوهري فً عقد التامٌن وٌترتب على انتفابه بطالن العقد ، وله خصابص 

 ام ال .واهمٌة التً ٌتم بموجبها تحدٌد الخطر والنتابج التً تترتب علٌه سواء تحقق 

  -وبذلك سنتناول فً هذا المبحث مطلبٌن :

 الخطر البحري فً التامٌن البحري . المطلب االول / ماهٌة

 لقانونٌة للخطر البحري وخصائصه .المطلب الثانً / االهمٌة ا
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 المطلب االول

 الخطر البحري فً التامٌن البحري ماهٌة

 الفرع االول

 الخطر البحري . ماهٌة

َخًطراً ، وُخطوراً ، وُخطورًة : عُظم وارتفع قدره فهو خطٌر ،  -الخطر لؽة :      

والخطر هو االشراؾ على الهالك 
(1)

. 

اما اصطالحاً فالخطر البحري هو الحادث ؼٌر المتوقع الذي ٌحتمل وقوعه فً       

البحر خالل الرحلة البحرٌة 
(2)

ل . ٌتضح من خالل التعرٌؾ ان الخطر ال ٌشم 

 الن هذه الصعوبات متوقعة . كالحركة العادٌة للرٌاح  الصعوبات العادٌة للمالحة

وكذلك ٌقصد باإلخطار البحرٌة هً االخطار التً تتعرض لها الرسالة       

اجور الشحن البحري  –واسطة النقل البحري  –الشحنة  –البحرٌة او احد اطرافها 

خالل عملٌة النقل البحري شرط ان تقع على سطح البحر فتنتج اما بسبب ظواهر 

بحرٌة كاألمواج والتصادم واالحتكاك او سبب ظواهر ؼٌر بحرٌة كالحرٌق او 

السرقة او القرصنة 
(3)

 . 

      

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 243ص –المعجم الوسٌط ، الجزء االول ، الطبعة الثانٌة ، دار الدعوى ، تركٌا  -1

-، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، القاهرة  ٌدمصطفى كمال طه ، القانون البحري الجدد .   -2

 . 455ص– 1995

عماد الدٌن عبد السالم محمد ، االخطاء المستبعدة واالخطاء المؽطاة فً التامٌن البحري ، د . -3

 . 62ص -2115-2114دار النهضة ، القاهرة ، 
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والخطر البحري فً ظل القانون االنكلٌزي هو كل حادث ٌنشأ بفعل البحر اما       

اذا كان الحادث قد وقع على سطح البحر ، دون ان ٌكون للبحر دخل فً حدوثه 

كالحرٌق الذي ٌندلع على ظهر السفٌنة فال ٌعتبر خطأ فً ظل القانون االنكلٌزي 

هما ٌعرفان الخطر البحري بانه ،اما القانونان البحرٌان فً كل من فرنسا ومصر ف

كل حادث ؼٌر متوقع سواء كان ناشباً عن البحر ذاته او كان البحر مجرد مسرحاً 

له 
(1)

. وبهذا ٌتضح ان القانونان البحرٌان الفرنسً والمصري تعرٌفهما للخطر  

 البحري اوسع من تعرٌؾ القانون االنكلٌزي .

ي هو االضرار التً تتعرض لها فً تعرٌؾ الخطر البحر والرأي الراجح      

جة عن البحر كاألمواج او السفٌنة واالشخاص والحمولة فً البحر سواء كانت نات

    ل االنسان كخطأ الربان او القرصنة .  ناتجة بفع

ات التً ٌتمٌز بها الخطر البحري سنتطرق عن اهم الصف هوبعد ان بٌنا ماهٌ      

 حدته . الخطر البحري والعوامل المؤثرة على

ان الخطر لكً ٌتم اعتباره بحرٌاً وٌدخل فً حدود التامٌن  -صفات الخطر البحري :

  -ان ٌتصؾ بعدة صفات منها :

ان ٌكون الخطر البحري متعلقاً بأطراؾ الرحلة البحرٌة ٌعنً هذا باحتمال  -1

تعرض احد اطراؾ الرحلة للخطر ، كواسطة النقل وكذلك اجرة الشحن 

 والبضاعة .

الخطر البحري متعلقاً بمرحلة ما من اعمال النقل البحري اي اذ  ان ٌكون -2

الخطر ٌجب ان ٌكون فً احد مراحل النقل سواء فً اثناء النقل فً عرض 

البحر او بالنقل من مخازن المصدر الى السفٌنة او مٌناء الوصول الى 

مخازن المؤمن له او اثناء التفرٌػ او التحمٌل والشحن او فً اي مرحلة 

 رى من مراحل النقل .اخ

جماً عن الظواهر الطبٌعٌة االعتٌادٌة اي ان ٌكون الخطر البحري نا  -3

االضرار الناجمة عن مٌاه البحر واالمواج او الجلٌد وما ٌنجم عنها كالجنوح 

 .او الؽرق او التصادم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د . محمد بهجت عبد هللا امٌن قاٌد ، الوسٌط فً شرح قانون التجارة البحرٌة ، الجزء الثالث  -1

   412،  ص  2115 – 2114،الطبعة االولى ، دار النهضة ، القاهرة ، 
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  -العوامل المؤثرة فً حدة الخطر البحري :

هو الخطر الناجم عن الصفة الطبٌعٌة  -للخطر : المؤثر او العامل المادي -1

لمحل التامٌن وتؤدي الى زٌادة او نقصان احتمال تحقق الخطر ، اي هناك 

صفات معٌنة تعطً المؤشرات العامة الحتمال تحقق الخطر وهذه الصفات 

  -هً :

عند قٌام المؤمن بإجراء التامٌن على البضابع ٌأخذ بنظر  -السفٌنة : - أ

الناقلة  للبضاعة من حٌث عمر السفٌنة وقدمها ، ت السفٌنة االعتبار صفا

 حٌث كلما ازدادت قدماً كلما ازدادت احتماالت الخطر .

ٌحدد خط سٌر السفٌنة والموانا التً ستمر بها  -خط سٌر السفٌنة : - ب

وبموجب هذا الخط ٌمكن تحدٌد احتمال تحقق الخطر اما بالنسبة للمٌناء الذي 

الخدمات المقدمة من قبل ادارة المٌناء ٌؤثر على زٌادة تتوقؾ فٌه السفٌنة و

    وانخفاض نسبة االضرار فً البضاعة . 

ان لطبٌعة البضاعة االثر الكبٌر على نسبة  -طبٌعة البضاعة المنقولة : - ت

االضرار كالبضاعة التً ال ٌمكن التأخٌر فً اٌصالها بسبب طبٌعتها 

بع التً تكون لها صفة التأثر السرٌعة للتلؾ كالفواكه مثالً وهناك بضا

بالروابح او تؤثر على البضابع االخرى كالتبػ والجلود ، وهناك بضابع تؤثر 

علٌها العوامل الجوٌة وتؤدي الى تلفها جزبٌاً كما ٌحدث فً حالة صدأ 

الحدٌد وكل هذه الحاالت تؤثر تأثٌراً على زٌادة او نقصان نسبة الخسابر فً 

 البضاعة المنقولة .

ه نوعٌة السفٌنة وصفاتها حٌث ٌؤثر تأثٌراً كبٌر -ت السفٌنة الناقلة :صفا - ث

 . رعلى حدة الخط

هً المؤثرات المتعلقة بسلوكٌة الشخص او  -المؤثر او العامل المعنوي : -2

ادارة المشروع الذهنٌة والنفسٌة وما تعكسه من اثار بالنسبة لتحقق الخطر 

المؤمن منه وفً التأمٌن البحري ٌظهر اثر العامل المعنوي فً الحاالت 

  -االتٌة :

كلما كان المسجل الخاص بربان السفٌنة ومساعدٌه  -خبرة الربان وتابعٌه : - أ

ة العاملٌن معه فً ادارة السفٌنة ٌعطً مؤثرات جٌدة لهم فً ادارة وبقٌ

السفٌنة وبدون حوادث حدثت بسبب اخطابهم او اهمالهم وخاصة عندما 

تكون لهم خبرة لسنوات عدٌدة فً القٌام برحالت بحرٌة سلٌمة هذا ٌدل على 

ان احتماالت تحقق الضرر قلٌل وبالتالً ٌنعكس ذلك على انخفاض احتمال 

 الضرر .
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تستطٌع شركات التأمٌن من التمٌٌز بٌن  -سلوكٌة العاملٌن فً الموانئ : - ب

الموانا ذات السمعة الجٌدة والموانا ذات السمعة السٌبة ، وذلك بسبب 

فالموانا التً ٌتصؾ العاملٌن فٌها  ،سلوكٌات العاملٌن فً تلك الموانا 

اء شحتها وتفرٌقها هذا فً العمل والمحافظة على البضاعة اثن باألمانة والدقة

 ٌدل على انخفاض احتمال تحقق الخسارة للبضاعة والعكس صحٌح .

كلما كانت خبره المؤمن له كبٌرة فً التعامل  -خبره المؤمن له وسلوكٌته : - ت

التجاري وكذلك سلوكٌته تنعكس على زٌادة او انخفاض نسبة االضرار فً 

بإحكامها الحدٌثة ،  البضاعة المنقولة حٌث قضت محكمة النقض المصرٌة

بعدم تحمل المؤمن مسؤولٌة الهالك او الضرر الناشا عن الخطأ العمدي 

للمؤمن له 
(1)

 . 

 الثانً الفرع 

 التأمٌن البحري 

التأمٌن ظاهرة حضارٌة ٌرجع سبب نشوبها الى رؼبة الفرد فً الحماٌة عما ٌحٌط 

به من اخطار قد تلحق بشخصه او بماله فً حالة وقوعها اضرار متعددة 
(2)

. 

عرٌؾ التأمٌن من القانون المدنً العراقً ت 983وجاء فً الفقرة االولى من المادة 

المؤمن له او الى المستفٌد مبلؽاً من  )) عقد ٌلتزم به المؤمن بأن ٌؤدي الى بأنه

المال او اٌراداً او اي عوض مالً اخر فً حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك 

مقابل اقساط او اٌه دفعة مالٌة اخرى ٌؤدي المؤمن له للمؤمن ((
(3)

 . 
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 . 68 – 65 – 61- 59د السالم محمد ، مصدر سابق ، صعماد الدٌن عبد .  -1

 . 245باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، العاتك ، بٌروت ، بدون سنة نشر ، صد .  -2

 . 1951لسنة  41من القانون المدنً العراقً رقم  983المادة  -3
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من قانون التجارة ( 296)فالتامٌن هو التزام بٌن طرفٌن  وتعرؾ المادة       

البحري االردنً على ان التأمٌن البحري هو عقد ٌرضى بمقتضاه المؤمن بتعوٌض 

المؤمن له من الضرر الالحق به فً معرض رحلة بحرٌة عن هالك حقٌقً لقٌمة ما 

ض قٌمة االشٌاء الهالكة ، مقابل دفع قسط على ان ال ٌجاوز هذا التعوٌ
(1)

. ٌتضح  

من هذا التعرٌؾ ان التأمٌن البحري عبارة عن عقد تعوٌض عند تحقق الضرر 

 المؤمن منه .

وٌعتبر التامٌن البحري اقدم انواع التامٌن اذ سبق التامٌن البري فً الظهور       

ً نشأته بوقت بعٌد نظراً للمخاطر الجسٌمة التً تكشؾ الرحلة البحرٌة وٌرجع ف

الى نظام القرض البحري او قرض المخاطر الجسٌمة الذي عرفه الٌونان ثم انتقل 

تواله االفراد اذ كان ٌمارسه ، وكان التامٌن فً صورته االولى ٌمنهم الى الرومان 

التجار الى جانب اعمالهم االخرى ، وكان بالنسبة الٌهم نوعاً من المقامرة ٌقوم على 

من الى عاتق المؤمن ، فاذا تحقق الخطر لحقت تأتق المسفكرة نقل الخطر من عا

المؤمن الخسارة ، اما اذا لم ٌتحقق اصاب المؤمن مؽنماً كبٌراً ، اما فً الوقت 

 عاون والتضامن بٌن المستأمنٌنالحاضر فقد اضحى التامٌن نظاماً ٌقوم على الت

وتوزٌع االضرار على من ٌستهدفون للمخاطر
(2)

  .  

التامٌن البحري وجود الخطر الذي تتعرض له االشٌاء المؤمن علٌها  وٌستلزم      

خالل فترة التامٌن وان ال ٌكون الخطر قد وقع او زال قبل ابرام العقد واال ٌعتبر 

عقد التامٌن باطالً ، وكذلك من شروط انعقاد التامٌن توافر مصلحة لدى المؤمن له 

كون هذه المصلحة مشروعة ، وقد نص المشروع فً فً ابرام عقد التامٌن ، وان ت

كل شخص صاحب عالقة ٌمكنه ان ٌعقد تامٌناً على ان  313القانون االردنً المادة 

، اي ان الشخص تكون له مصلحة فً التامٌن على الشً من االضرار التً قد 

على شروط المصلحة  345تصٌبه ، وكذلك المشروع المصري جاء فً المادة 

للمؤمن له حٌث جاء فٌه ال ٌجوز ان ٌكون طرفاً فً عقد التامٌن او مستفٌداً بالنسبة 

منه اال من كانت له مصلحة فً عدم حصول الخطر 
(3)

 . 
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 . 1972لسنة  12من القانون التجاري البحري االردنً رقم  296دة الما -1

 . 417 – 416 – 415د . مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ، ص  -2
 2112د . عادل علً المقدادي ، القانون البحري ، الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثقافة ، عمان  -3

 . 246ص 
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 المطلب الثانً

 البحري وخصائصه االهمٌة القانونٌة للخطر

 الفرع االول

 االهمٌة القانونٌة للخطر البحري

ٌعتبر عنصر الخطر من اهم العناصر فً التامٌن البحري ، ففكرة التامٌن       

البحري اصلها الخطر البحري ، اذ ان معظم التجارة العالمٌة تعتمد على عملٌات 

اخطاء بحرٌة قد تسبب فً النقل البحري فٌجد التاجر نفسه عند عملٌة النقل امام 

حال تحقٌقها اضراراً وخسابر جسٌمة تقدر بمبالػ ضخمة ، كما ان وسٌلة النقل 

البحري ذاتها مرتفعة القٌمة باإلضافة الى البضابع التً تعمل على نقلها ، وان 

االضرار الناتجة عن االخطار حال جدوتها ٌفاقم من جسامتها االمر الذي دفع 

لها  ونظام من شأنه التخفٌؾ من عبا الخسابر التً قد ٌتعرضالتجار الى اٌجاد ن

نتٌجة لهذه الحوادث 
(1)

. 

وبهدؾ تامٌن الخطر البحري الى جبر الضرر الذي ٌلحق بالمؤمن له جراء       

تحقق الضرر المؤمن منه ، فعقد التامٌن ال ٌتٌح اثارة القانونٌة اال عند تعرض 

االشٌاء محل التامٌن للخطر المؤمن منه وال ٌلتزم المؤمن بأداء اي تعوٌض اال فً 

الخطر ان ٌكون مستقبلٌاً اي ان ٌكون ؼٌر حال تحقق هذا الخطر ، وٌشترط فً هذا 

مستحٌل الن التامٌن على خطر موجود ٌجعل من عملٌة التامٌن عملٌة صورٌة 
(2)

 . 

ففً حالة علم احد طرفً العقد ٌتحقق الخطر او انتهابه فً الوقت الذي تم فٌه       

 ق الخطربتحقالعقد فان هذا العقد ٌعتبر باطالً كما فً حالة علم مالك البضاعة 

لبضاعته ثم قام بأجراء التامٌن علٌها ففً هذه الحالة ٌعتبر التامٌن باطالً اال فً 

د الطرفٌن بانتهاء الخطر وتم العقد بحسن نٌه فٌعتبر الخطر ــحالة عدم علم اح

مؤمن 
(3)

  . 
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ماجستٌر فً شٌرٌن عبد حسن ٌعقوب ، الطبعة القانونٌة للخطر فً التامٌن البحري ، رسالة  -1

 . 19، ص2111فً جامعة الشرق االوسط ، كلٌة الحقوق  ، عام  القانون الخاص ، نوقشت

شٌرٌن عبد حسن ماجستٌر نقالً عن رسالة  أمٌنالخطر فً التمحمود سمٌر الشرقاوي ،د .  -2

 ٌعقوب .

 . 56عماد الدٌن عبد السالم محمد ، مصدر سابق ، صد .  -3
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وكذلك ال ٌسأل المؤمن عن تعوٌض الهالك او التلؾ الذي اصاب االشٌاء       

امٌن سارٌاً اي ان المؤمن علٌها اال اذ وقع الخطر فً الوقت الذي ٌكون فٌه الت

ختلؾ تحدٌد الوقت الذي ٌكون العقد فٌه سارٌاً بحسب اذا كان ٌوٌكـــون محدداً ، 

 التامٌن حاصالً لمدة محدودة او بالرحلة
(1 )

 . 

من التامٌن  والمستثناةحٌث تقوم شركات التامٌن بتحدٌد االخطار المؽطاة       

ٌر من ناحٌة وبحٌث ٌمكن قٌاس بشكل واضح ودقٌق من اجل عدم التداخل فً التفس

من ناحٌة اخرى  كل خطر مؤمن ضده وتقدٌر قٌمته
(2)

 . 

وٌجب فً حالة هالك البضابع بسبب خطر بحري مؤمن منه ان ٌكون الهالك       

خالل الوقت الذي ٌسري فٌه عقد التامٌن وٌجب على السفٌنة المؤمن علٌها ان تلتزم 

التامٌن فتؽٌر السفرة او االنحراؾ او التأخٌر سٌرها المتفق علٌه فً وثٌقة بمسار 

وكذلك تكمن اهمٌة الخطر فً ،  فانه ٌلؽً التامٌن اال فً بعض الحاالت االستثنابٌة

ن ذلك فأ كونه قانونٌاً اي عدم مخالفته للقانون او النظام العام واالعراؾ السابدة واال

القضاء على االهداؾ  ٌعنً تشجٌع االشخاص على القٌام بمخالفة النظم وبالتالً

التامٌن على االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تسعى الدولة الى تحقٌقها مثالً ال ٌجوز 

السكابر المهربة ، وكذلك حدوث الخطر ٌجب ان ٌتكرر لعدة مرات فال ٌتحقق لمدة 

واحدة 
(3)

 . 
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شٌرٌن عبد حسن  ماجستٌر نقالً عن رسالة اصول القانون البحري ، علً حسن ٌونس ،د .  -1

 ٌعقوب .

 . 57سابق ، صعماد الدٌن عبد السالم محمد ، مصدر د .  -2

 ماجستٌر نقالً عن رسالة القانون البحري دراسة نظرٌة وعلمٌة ،النزي ،ٌعقوب جرٌس قد .  -3

 شٌرٌن عبد حسن ٌعقوب .
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 الفرع الثانً

 خصائص الخطر البحري

بعد ان بٌنا اهمٌة الخطر البحري القانونٌة ٌجب ان نتناول خصابص الخطر ،       

ٌع انواع التامٌن فهذه الخصابص فً حالة اذا ان هذه الخصابص متوفرة فً جم

توافرها فان الخطر ٌدخل فً نطاق التامٌن وٌوجد فً التامٌن نوعٌن من 

 ة :الخصابص التً بنصؾ فٌما الخطر وهذه الخصابص قد تكون عامة او فنٌ

 الخصائص العامة للخطر البحري  -اوالً:

فعنصر االحتمالٌة هو الذي ٌضفً التامٌن على  -ان ٌكون الخطر محتمالً : -1

الخطر ، اي ان الخطر ال ٌكون مستحٌالً انما ٌجب ان ٌكون الضرر الذي 

 ٌلحق السفٌنة او االشخاص او االشٌاء قد ٌتحقق او ال ٌتحقق .

هذا ٌعنً ان االخطار المؤكد الوقوع ال ٌمكن  -ان ال ٌكون مؤكد الوقوع : -2

رار الناجمة لقاع السفٌنة الخارجً نتٌجة التأكل التامٌن علٌها مثل االض

بسبب مٌاه البحر او االندثار اي ان ٌكون ؼٌر ارادي ناتج عن عوامل 

خارجٌة طبٌعٌة او بفعل الؽٌر وبدون ارادة او علم احد طرفً العقد وفً 

 ال ٌجوز التامٌن . حالة ثبوت تحقق الخطر نتٌجة تعمد فأنه

ففً حالة كان الخطر معلوم من  -الخطر :عدم معرفة مكان وزمان تحقق  -3

 ة االحتمالٌة وبالتالً ال ٌكون تأمٌن .فحٌث المكان والزمان تنتفً ص

فٌعتبر العقد باطالً وال ٌجوز التامٌن اذا  -ان ٌتحقق الخطر فً المستقبل : -4

 ثبت ان الخطر قد تحقق او انتهى فً الوقت الذي تم فٌه العقد .

صٌب االشٌاء او االشخاص او البضائع ٌجب ان ٌكون الخطر الذي ٌ -5

فان كان مخالفاً فال ٌجوز التامٌن علٌه كما هو الحال فً   -:قانونٌاً 

المخدرات فان اصابها ضرر فأنها ال ٌجوز التامٌن علٌها باعتباره ؼٌر 

 مشروعة  .
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 الخصائص الفنٌة  -ثانٌاً :

فنٌة للخطر تساعد على تمٌٌز باإلضافة الى الخصابص العامة توجد خصابص       

ٌساعد المؤمن على التنبؤ باحتماالت تحققه مٌنً عن بقٌة االخطار وكذلك أالخطر الت

واالثار التً تنجم عند تحققه وبالتالً تحقٌق التعوٌض لكل خطر وهذه الخصابص 

  -هً :

حٌث ٌتم تحدٌد االخطار المؽطاة فً  -محدداً : مٌنًأان ٌكون الخطر الت -1

 وتمٌزها عن االخطار المستبعدة من التامٌن من اجل تقدٌر التعوٌض. التامٌن

فال ٌكفً لتأمٌن الخطر وقوعه لمرة واحد بل ٌجب  -ان ٌكون متكرر : -2

 تكراره لعدة مرات .

من اجل تطبٌق االعداد  -:ان ٌكون محل التامٌن منتشر فً اماكن متعددة  -3

جداً ألنه ٌؤدي الى الكبٌرة بصورة جٌدة بشرط ان ال ٌكون االنتشار واسع 

ارتفاع احتمال تحقق الخطر 
(1)

 . 
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 المبحث الثانً

 انواع االخطار البحرٌة

ان التامٌن البحري ٌنصب على االشٌاء التً ٌصٌبها الخطر البحري ، من اجل       

الضمان عن االضرار البحرٌة وقد ٌخرج التامٌن بعض االضرار واالخطار من 

 نظافة فال ٌضمنها المؤمن وبالتالً ال تترتب علٌه مسؤولٌة .

 درس فً هذا المبحث انواع االخطار البحرٌة فً مطلبٌن .نس

 طٌها التامٌن .غاالخطار التً ٌ -طلب االول :الم

 االخطار التً ال ٌغطٌها التامٌن  -المطلب الثانً :
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 المطلب االول

 االخطار المغطاة فً التامٌن البحري

االخطار المؽطاة فً التامٌن البحري هً التً ٌضمنها المؤمن وبالتالً ٌكون       

تصٌب االشٌاء او االشخاص وتجب علٌه التعوٌض ، مسؤوالً عن االضرار التً 

 -امٌن البحري عدٌدة ومنها :واالخطار البحرٌة المؽطاة بالت

هو اشتعال االشٌاء المؤمن علٌها ، وٌضمن المؤمن النتابج  -الحرٌق : -1

الضارة التً تترتب على الحرٌق الذي ٌندلع فً السفٌنة وهً فً عرض 

البحر ، وسبب الضمان لٌس اعتبار الحرٌق خطراً بحرٌاً فهو ال ٌتمتع بهذا 

الوصؾ وانما هو ما للحرٌق من خطورة اذا ما شب فً السفٌنة وهً 

ض البحر من حٌث صعوبة اطفاءه وجسامه نتابجه االمر منعزلة فً عر

الذي ٌقتضً شموله بضمان المؤمن وما ٌنطبق على الحرٌق ٌنطبق على 

االنفجار وعلى االضرار الناتجة كانفجار اآلالت او البضابع الخطرة 
(1)

 . 

هً اضطراب الجو اضطراباً عنٌفاً ٌتمثل فً رٌاح شدٌدة  -العاصفة : -2

عود وامطار ؼزٌرة ، وارتفاع االمواج ارتفاعاً ؼٌر معتاد مصحوبة ؼالباً بر

، وٌجب عدم الخلط بٌن العاصفة وسوء االحوال الجوٌة ، فسوء االحوال 

الجوٌة هو من الحوادث العادٌة للمالحة التً تدخل فً نطاق التوقع العادي 

 لألمور فال ٌدخل فً الحوادث التً ٌضمنها المؤمن  .

هو اختفاء السفٌنة تحت سطح الماء وفقدانها القدرة على الطفو ،  -الغرق : -3

وهو من اشد االخطار البحرٌة واكثرها جسامة
 (2)

 . 
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المقصود بالنهب االخذ عنوة اي سرقة مصحوبة بإعمال عنؾ كما  -النهب : -4

لو كانت عصابة مسلحة تقوم به ، والقرصنة البحرٌة التً تقع من بعض 

التً تصاحب  الجماعات وال تصل هذه االعمال حد اعمال العنؾ

االضطرابات الشعبٌة وبالتالً ال تستثنى من التامٌن بناء على االستثناء 

الوارد عن الحروب واالضطرابات المسلحة الن الدافع وراء النهب هو 

 الكسب المادي ولم ٌكن لدوافع سٌاسٌة عادة .

ٌكون المؤمن مسؤوالً عن الهالك او الضرر الذي  -الرمً فً البحر : -5

رمً البضابع فً البحر لتخفٌؾ السفٌنة ، ورمى البضابع فً ٌحصل بسبب 

البحر لتخفٌؾ السفٌنة وان كان عمالً اختٌارٌاً من الربان اال انه ٌقع مع ذلك 

على عاتق المؤمن الن هذا العمل لٌس حراً واختٌارٌاً اال فً الظاهر فقط ، 

 وقد اماله فً الحقٌقة الخطر الذي ٌهدد الرسالة البحرٌة  . 

هو الذي ٌضطر الٌه الربان بسبب حادث ؼٌر متوقع ، كان  -الرساء الجبري :ا -6

ٌضطر الربان الى الرسو فً مٌناء ؼٌر مقرر منذ البداٌة إلصالح السفٌنة من 

ضرر اصابها من جراء عاصفة شدٌدة او بسبب اصطدامها بؽٌرها ، وٌتطلب 

وج فً المٌناء الرسو الجبري نفقات استثنابٌة مختلفة كرسوم الدخول والخر

ورسوم االرشاد ونفقات الؽذاء واجور البحارة هذا بالنسبة للسفٌنة ، اما بالنسبة 

الى البضابع فقد ٌلحق المستأمن ضرر من جراء تلؾ البضاعة او بٌع الربان 

لجزء من البضاعة لدفع مصروفات التفرٌػ والتخزٌن واعادة الشحن او 

 .للمحافظة على البضاعة طوال مدة الرسو 

هو تصادم السفٌنة بسفٌنة اخرى او مركب وكذلك اصطدام السفٌنة  -التصادم : -7

بجسم ثابت كرصٌؾ او حاجز او بجسم عابم كرافعة او حطام ، وال ٌشترط فً 

التصادم ان ٌكون على درجة معٌنة من القوة والعنؾ 
(1)

 . 
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هً اخذ المال بؽٌر رضى المالك او الحابز له ، وسواء وقعت  -السرقة : -8

السرقة من الؽٌر او من البحار فان التامٌن ٌؽطٌها ، وبالتالً ٌسأل المؤمن 

عنها على ان تقع السرقة اثناء الرحلة البحرٌة لتكون جزءاً من مخاطر 

رقة البحر ، وٌرى البعض ان عدم تسلٌم البضابع ال ٌعنً سرقتها اي ان الس

 ال تفترض انما ٌجب اثبات حصول السرقة فعالً  .

ٌتضمن هذا الخطر الذي ٌسأل عنه المؤمن ثالثة امور   -التغٌٌر الجبري : -9

تؽٌٌر طرٌق الرحلة او تؽٌٌر الرحلة كاملة من حٌث مكانً الشحن والتفرٌػ 

او تؽٌٌر السفٌنة بنقل البضابع المنقولة الى السفٌنة ؼٌرها ، وٌشترط فً 

ع الحاالت ان ٌكون التؽٌٌر جبرٌاً اي لم ٌختره الناقل واذا حصل فال جمٌ

ٌسأل عنه المؤمن ، انما ٌجب ان تحصل حاالت التؽٌٌر جبراً اما لتالفً 

خطر ٌهدد السفٌنة اذا استمرت بالطرٌق المعتاد للرحلة او ان ٌكون مٌناء 

الشحن او التفرٌػ ألسباب خارجه عن االرادة 
(1)

 . 

ٌسأل المؤمن عن االضرار التً  -ٌسببه البحارة قصداً : الضرر الذي -11

ٌحدثها البحارة عمداً ، كأتالؾ البضابع والحاق الضرر بالسفٌنة هذه هً 

من القانون البحري  335االضرار التً ٌسأل عنها المؤمن حسب المادة 

 االردنً .

هو توقؾ السفٌنة عن المالحة لفترة من الزمن الحتكاكها  -الجنوح : -11

اع البحر او شاطبه او الصخور او العشب او حطام السفن الؽارقة او اي بق

عقبة اخرى من عوابق المالحة دون ان تتمكن من الخروج من هذا المأزق 

بوسابلها الخاصة وال ٌسأل المؤمن عن الجنوح الذي تسببه ظاهرة المد 

اط والجزر ألنها من الظواهر المعروفة التً ٌجب على الربان اخذ االحتٌ

بشأنها 
(2)

 . 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 272 – 271د . عادل علً المقدادي ، مصدر سابق ،ص  -1

، دار النهضة العربٌة ، القاهرة هللا ، القانون البحري ، الجزء االول  حمد هللا محمد حمد -2

 496،ص 2116 -2115
 

 



 ~22 ~ 
 

وٌكون المؤمن مسؤوالً اٌضاً عن الهالك او  -الحوادث البحرٌة االخرى : -12

الضرر الذي ٌلحق الشً المؤمن علٌه بسبب الحوادث البحرٌة بوجه عام وٌدخل 

من ضمنها تلؾ البضاعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع ؼٌر عادي 

وكذلك تسرب السوابل العرض وتلؾ البضاعة بسبب تكثؾ البخار فً عنابر 

تحدثه فٌران السفٌنة السفٌنة والتلؾ الذي 
(1)

 . 

هذه الحاالت ٌكون المؤمن مسؤوالً عن التعوٌض عنها فً حالة حدوثها وٌجب       

ان تكون حـــــوادث ؼٌر ارادٌة اي بسبب قوة قاهرة خارجٌـة عــن ارادة الشخص 

 1972لسنة  12) المؤمن له ( ، وقد جاء فً قانون التجارة البحرٌة االردنً رقم 

ٌتحمل المؤمنون مخاطر كل هالك او  )تنص على  ( الفقرة االولى 332)المادة  –

ب على البر وتصادم اء المؤمنة من عاصفة او ؼرق وتنشضرر ٌلحق باألشٌ

وارساء جبري وتؽٌٌر جبري للطرٌق وللسفر وللسفٌنة والطرح فً البحر والحرٌق 

عموماً كل واالنفجار والنهب والضرر الذي ٌسببه البحارة قصداً والسرقة و

(الطوارئ والحوادث البحرٌة
(2)

 . 
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 المطلب الثانً

 طٌها التامٌنغاالخطار التً ال ٌ

تناول المشروع االردنً فً قانون التجارة البحرٌة اخطاراً معٌنة قد تسبب       

للمؤمن له اضراراً ولم ٌلتزم المؤمن بها وهذه هً االخطار التً تخرج عن نطاق 

 . عقد التامٌن البحري

هو الخطأ العمدي او ؼٌر المؽتفر  -الضرر الناجم عن خطأ المؤمن له : -اوالً :

 338سواء اكان مرتكبه المستأمن ام وكٌله وهذا ما جاء بالفقرة االولى من المادة 

من القانون بقولها )) المؤمن ؼٌر مسؤول عن الهالك او الضرر الصادرٌن عن 

ن له او ممثلوه وكل اتفاق اخطاء مقصودة او ؼٌر حرٌة بالمعذرة ارتكبها المؤم

مخالؾ ٌكون باطالً (( ، وبذلك ٌعفى المؤمن من الضمان عن االضرار الناتجة عن 

 . خطأ المؤمن له او ممثلوه عمداً 

فالمؤمن  -ببها االشٌاء المؤمن علٌها لغٌرها من االشٌاء :ساالضرار التً ت -ثانٌاً :

ال ٌكون مسؤوالً عن االضرار التً ال ٌكون مصدرها مخاطر البحر ، استثناء من 

( من قانون التجارة البحرٌة االردنً ، كما لو كانت هذه االضرار قد 342المادة )

سببتها االشٌاء المؤمن علٌها ألشٌاء اخرى موجودة فً نفس السفٌنة او لألشخاص 

انت االشٌاء المؤمن علٌها زٌوت فسالت او تلفت الموجودٌن على ظهرها كما او ك

اقمشة تعود للؽٌر فً نفس السفٌنة وكان ذلك ناجماً عن اهمال من تعود له االشٌاء 

المؤمن علٌها مع ذلك فٌمكن ان تقع مسؤولٌة تلك االضرار على المؤمن اذا ما تم 

مؤمن له عن االتفاق على ذلك فً وثٌقة التامٌن ، اي فً حالة اتفاق المؤمن وال

 الضمان فانه ٌجب التامٌن علٌها بموجب االتفاق 
(1)

  . 
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( من 341بموجب المادة ) -الضرر الناتج عن عٌب الشً المؤمن علٌه : -ثالثاً :

القانون االردنً على ان ال ٌكون الضرر او الهالك الناتجان عن عٌب خاص فً 

جرم كس مالم ٌكن التامٌن على عالشً المؤمن على عاتق المؤمن اال اذا اشترط ال

السفٌنة وكان فً السفٌنة عٌب خفً لم ٌكن بمقدور مجهزها ان ٌقدره وال ان ٌمنعه 

هالك ٌكونان على عاتق المؤمن ( تنص على ان )) الضرر وال341ة )، وكذلك الماد

اذا طرأ على السفر تأخٌر خارق للعادة جراء طارئ ٌضمنه المؤمن على ان تكون 

االضرار مسببه عن التأخٌر نفسه ((
(1)

 . 

كانت قدٌماً تعتبر الحرب من المخاطر التً ٌضمنها  -اخطار الحرب : -رابعاً :

المؤمن بالنظر لكثرة الحروب سابقاً وطول مدتها ، وعندها اخذت هذه الحروب تقل 

بسبب تطور المجتمعات وتعاونها لذلك تم استبعاد مخاطر الحرب من ضمان 

ط التامٌن ، وتنص الفقرة الثانٌة من المؤمن فً التامٌن البحري مقابل تخفٌض اقسا

لٌست مخاطر الحرب االهلٌة )( من القانون التجاري البحري االردنً 332المادة )

او الخارجٌة على عاتق المؤمن واذا حصل اتفاق خالؾ فٌكون المؤمن مسؤوالً عن 

كل االضرار والهالك التً تلحق باألشٌاء المؤمنة من اعمال عدابٌة واعمال ثأرٌه 

توقٌؾ وضبط وارهاق من اي حكومة كانت صدٌقة ام عدوة معترؾ بها ام ؼٌر و

ووفقاً لهذا النص ال تعتبر االخطار الحربٌة مشمولة بالتامٌن اال اذا  (معترؾ بها 

 علٌها ووضع عبا االثبات كون الخطر حربً على عاتق شركة التامٌن .نص العقد 

بج ؼش الربان وخداعة فً التامٌن ٌعفى المؤمن من نتا -غش الربان : -خامساً :

على جرم السفٌنة ، اذا كان هذا الربان قد عٌنه مجهز السفٌنة فقد نصت المادة 

( )) ال ٌكون مؤمن السفٌنة جرم السفٌنة مسؤوالً عن نتابج ؼش الربان 338)

وخداعة اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفٌنة (( ، لكن هذا ال ٌعفى المؤمن من 

ٌن على البضابع بسبب ان الربان ال ٌكون تابعاً لمالك البضاعة بل هو ضمان التام

ٌعتبر من اتباع المجهز 
(2)

 . 
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على ان  1991( من التقنٌن البحري المصري الجدٌد لسنة 359تنص المادة )      

)) المؤمن ال ٌسأل عن االضرار المادٌة الناشبة عن الؽرامات والمصادرة والوضع 

عمال التهرٌب وممارسة تجارة تحت الحراسة واالستٌالء والتدابٌر الصحٌة وا

ممنوعة (( ، ٌتضمن هذا النص اخطار ؼٌر مشروعة محضورة بصفة مطلقة 

لمخالفتها للنظام العام كأعمال التهرٌب وممارسة تجارة ممنوعة فان المؤمن ال 

ٌضمنها كما ان القانون ٌستبعد ضمان المؤمن لألضرار المادٌة الناشبة عن 

ٌالء اما فٌما ٌتعلق بالتدابٌر الصحٌة فان المؤمن ال الؽرامات والمصادرات واالست

ٌضمن االضرار الناشبة عن هذه التدابٌر كما ٌستبعد القانون التعوٌضات المستحقة 

من ضمان المؤمن كالحجز او الكفالة المقدمة لرفع الحجز 
(1)

 . 

وكذلك ٌالحظ ان الحبوب واالسماك والفواكه والدقٌق والبذور ال تكون       

مونة اال اذا كانت الخسارة عمومٌة او كانت السفٌنة قد جنحت او ؼرقت او مض

احترقت ، هذا ٌعنً ان فً حالة جنوح السفٌنة او ؼرقها او احتراقها ٌتم ضمان 

الضرر والبضابع التً توجد فٌها كما ان السكر والتبػ والكتان والجلود بأنواعها ال 

ما البضابع االخرى فال تكون مضمونة % ا5تكون مضمونه اال  اذا بلؽت الخسارة 

% مالم تكن الخسارة اٌضاً عمومٌة او ان السفٌنة قد جنحت 3اال اذا بلؽت الخسارة 

او ؼرقت او احترقت 
(2)

 . 

هذه هً الحاالت التً ال ٌكون فٌها المؤمن مسؤوالً فً حالة وقوعها ألنها حدثت 

فً نطاق التامٌن وال بسبب المؤمن له او سبب خطأ او اهمال منه وال تدخل 

 ٌستوجب تعوٌض من المؤمن .
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 المبحث الثالث

 الوضع القانونً للخطر 

ٌتم تحدٌد الوضع القانونً للخطر عن طرٌق اثبات وقوع الخطر الذي       

ٌستوجب التعوٌض عن الضرر الذي وقع وكذلك تحدٌده فً حالة عدم وقوعه 

 .وبالتالً انتفاء التعوٌض والمسؤولٌة عن المؤمن 

  -فً هذا المبحث سنتناول الوضع القانونً للخطر فً مطلبٌن :

 الخطر المطلب االول : اثبات 

 المطلب الثانً : التعوٌض عن اضرار التً تسببها االخطار البحرٌة 
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 المطلب االول

 اثبات الخطر البحري

االصل فً قواعد االثبات ان المكلؾ باألثبات هو من ٌدعً خالفاً للوضع       

افق مع الثابت اصالً ام عرضاً ، وٌكون علٌه ان ٌثبت ادعاءه بما ٌؤٌده وبما ٌتو

ترتب على المؤمن له ان قانون وفً قواعد االثبات البحري ٌقواعد االثبات فً ال

ان الضرر الذي اصاب الشًء المؤمن علٌه ناتج من الخطر المؤمن منه ٌثبت 
(1)

. 

ومن اجل اثبات وقوع الخطر ٌجب على المؤمن له فً حالة تعرض الشًء       

المؤمن علٌه للخطر وكان هذا الشً من البضابع ، ان ٌتصل بالمؤمن او وكٌله او 

السلطة المحلٌة المختصة ألجراء الكشؾ عن االشٌاء التً تعرض للهالك او التلؾ 

الٌها ، اثناء الرحلة وتثبت ذلك لتحدٌد مقدار االضرار التً تعرضت 
(2)

 . 

( من قانون التجارة البحري االردنً انه ))على  311وقد جاء فً المادة )      

المستلمٌن ان ٌتصلوا بعمالء المؤمنٌن او بوكالبهم المذكورٌن فً الوثٌقة اذا وجدوا 

واالقبال لسلطة المحلٌة المختصة ألجــل الكشؾ عـــن االضرار او الخسابر 

((البحرٌة 
(3)

 . 
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فلكً ٌحتفظ المؤمن له بحقه فً مطالبة المؤمن عن االضرار ان ٌقوم       

باإلجراءات الضرورٌة لتثبٌت الضرر بان ٌتصل بالمؤمن او وكالبه المذكورة 

اسمابهم فً وثٌقة التامٌن وفً حالة عدم وجود اسمابهم فً الوثٌقة ٌتم ابالغ السلطة 

جراء الكشؾ ومعرفة الضرر والنقص ، وٌتم الكشؾ بالطرٌقة المختصة المحلٌة إل

التً تحددها وثٌقة التامٌن وٌكون الكشؾ بانتداب خبٌر تامٌن لمعاٌنة االضرار 

وبما ان التامٌن تعوٌض عن ضرر لذلك مطلوب من المؤمن ،  وتثبٌتها فً محضر

الضرر الذي تعرض له فاذا كان التامٌن على السفٌنة وجب اللجوء الى له ان ٌثبت 

دفتر الربان لمعرفة الضرر الذي تعرض له وٌستطٌع االستعانة بشهادة رجال 

الموانا فً اثبات حصول الخطر المؤمن ضده 
(1)

   . 

ً وٌجب ان ٌكون التامٌن على السفٌنة مكتوباً كما هو الحال بالنسبة للعقود الت      

ترد على السفٌنة والكتابة من وسابل االثبات ولٌس دكنا فً العقد ، حٌث ان عدم 

كتابة العقد ال ٌؤدي الى بطالنه اي ٌجوز ان ٌكون التامٌن شفوٌاً بٌن المؤمن 

والمؤمن له 
(2)

 . 

من وٌمكن اثبات الضرر الذي تتعرض له السفٌنة عن طرٌق اثبات رحٌلها       

ٌنة وهو امر سهل االثبات نظراً للعالنٌة التً تصاحب حدوث خالل دفتر ٌومٌة السف

هذا الرحٌل ، والقانون ٌلزم الربان ان ٌمسك دفاتر معٌنة وٌقدم تقارٌر فً مواعٌد 

محددة وبذكر فٌه الحوادث الطاربة والقرارات التً تتخذها اثناء الرحلة 

والمالحظات الٌومٌة الخاصة بحالة الجو والبحر 
(3 )

. 
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وٌتضح ان التعوٌض عن الضرر الذي اصاب السفٌنة ٌتم اثباته عن طرٌق دفتر     

الربان الذي ٌحتوي على معلومات خاصة بالسفٌنة او عن طرٌق دفتر ٌومٌة السفٌنة 

جاد السفٌنة وٌشترط لقٌام او من خالل االشخاص المتواجدٌن فً المٌناء عند اٌ

 المؤمن له باإلثبات ان ٌكون الخطر قد وقع فعالً .

اما اذا اراد اثبات تعرض البضابع للخطر فٌتم عن طرٌق اثبات شحنها على       

د الشحن او اي وثٌقة نال ، وٌتم االثبات عن طرٌق سظهر السفٌنة ، معٌنة كانت ام 

عن طرٌق االٌصاالت التً ا الربان او تقوم مقامه كقابمة الشحن التً ٌجوزه

ٌحصل علٌها مالك البضابع عند تسلمه البضابع من الجمرك وٌتم االثبات عن طرٌق 

مطابقة البضاعة مع الوصؾ فً الوصؾ فً سند الشحن 
(1)

 . 

وٌقع على عاتق المؤمن او طالب التعوٌض اثبات تحقق الخطر المؤمن منه       

لى ٌقوم بها المؤمن له للمطالبة بالتعوٌض وٌتم هذا وهذا االثبات ٌكون خطوة او

بمحضر مكتوب او بخطاب ٌتضمن تحفظات الخسارة المتكبدة بوجــه الــــى 

المؤمن 
(2)

 . 

تسلم وعلى المؤمن ان ٌطلب اجراء الكشؾ على االشٌاء خالل ثمانٌة اٌام من تارٌخ 

له او وكٌله ، بحٌث  تلك االشٌاء او من الٌوم الذي تكون فٌه تحت تصرؾ المؤمن

ال ٌتعدى مهلة ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ وصول البضابع الى المٌناء لكن فً حالة جهل 

المؤمن له ٌوصل البضابع فان مهلة ثالثٌن ٌوماً ال تسري علٌه 
(3 )

 . 
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 المطلب الثانً

 التعوٌض عن االضرار التً تسببها االخطار البحرٌة

هدؾ الى تعوٌض المؤمن له عن االضرار التً تحققت ٌان التامٌن البحري       

جاء قانون التجارة البحري  من جراء وقوع الخطر البحري المؤمن منه ، حٌث

تحتم ان ٌكون التامٌن البحري عقد تعوٌض ، ٌ( على انه )) 325االردنً فً مادته )

على الرؼم من كل اتفاق مخالؾ وال ٌجوز ان ٌجعل الشخص المؤمن له بعد وقوع 

الطارئ فً حالة مالٌة احسن من التً كان علٌها لو لم ٌقع الطارئ (( 
(1)

اي ان ،  

التامٌن ٌلتزم بإصالح الضرر الذي تعرض له المؤمن له نتٌجة وقوع الخطر عقد 

المؤمن منه ، بحٌث ٌساوي قٌمة الشًء الذي اصابة الضرر فال ٌزٌد من حالة 

 المؤمن له المالٌة التً كانت قبل وقوع الحادث الطارئ .

ق الخطر وٌقصد بالتعوٌض هو المبلػ الذي ٌدفعه المؤمن للمؤمن له عند تحق       

المؤمن منه ، وهو ٌكون فً حدود الضرر المتكبد ال اكثر وعادة ٌكون مبلػ 

الطرٌق التعوٌض اقل من مبلػ التامٌن ألنه ٌخضع لبعض االقتطاعات كعجز 

والمسموحات وٌختلؾ التعوٌض بحسب حجم الضرر فقد ٌكون الهالك الذي ٌصٌب 

ما اذا كان التامٌن كلٌاً ٌؽطً او كلٌاً وكذلك ٌختلؾ التعوٌض بحسب  الشًء جزبٌاً 

القٌمة الكلٌة للشًء المؤمن علٌه او التامٌن جزبً حٌث ٌعطً نصؾ او ثلث قٌمة 

الشًء 
(2)

 . 

وٌلتزم المؤمن فً حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، بتعوٌض الخسابر التً       

 تصٌب االشٌاء وٌختلؾ التعوٌض اذا كان التامٌن البحري على السفٌنة او على

  البضابع .
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فٌختلؾ التعوٌض على السفٌنة التً اصابها  -تقدٌر التعوٌض على السفٌنة : -اوالً :

الضرر حسب اذا كانت الخسابر كلٌة او جزبٌة ، فاذا كانت الخسابر كلٌة فٌقدر 

التعوٌض على اساس قٌمة السفٌنة التً وردت فً وثٌقة التامٌن او بقٌمتها قبل وقوع 

تلزم االعتماد على اهل الخبرة سوفً هذه الحالة ٌتذكر فً الوثٌقة الحادث اذا لم 

وفً هذه الحالة تحسم قٌمة حطام السفٌنة من مبلػ التعوٌض حٌث نصت المادة 

( مــن قانــــــون التجارة البحري االردنً ))ٌجب حسم قٌمة الحطام من مبلػ 358)

التعوٌض ((
(1)

ٌتم  اي انه ٌتم اصالح السفٌنة من خالل مبلػ التعوٌض حٌث ، 

 اقتطاع جزء من مبلػ التعوٌض من اجالل اصالح السفٌنة .

جزبٌة فان مقدار التعوٌض ٌحسب على اساس  اما اذا اصٌبت السفٌنة بإضرار      

ما انفقه المؤمن له بقصد اعادتها الى وضعها السابق لكً تكون صالحة للمالحة 

البحرٌة ، وتكون نفقات االصالح مثبتة فً قوابم حساب تخضع لرأي الخبراء ، 

ؤمن واذا اقتضى اصالح السفٌنة تجدٌداً او تبدٌل اجزاء منها اثناء الترمٌم فٌحق للم

ان ٌجري ذلك الترمٌم والتجدٌد بطرٌق المناقصة العلنٌة ، وٌجب ان ٌخصم من 

نفقات االصالح فرق التجدٌد او التبدٌل حتى ال ٌحصل المؤمن له على ربح من 

التامٌن وٌختلؾ مقدار الخصم حسب عمر السفٌنة 
(2)

 . 

)) اذا كان ( 354فً مادته رقم ) 1972وقد جاء القانون البحري االردنً لعام       

هالك السفٌنة كلٌاً فٌما ٌختص بخسابر السفٌنة الخاصة فٌحدد الضرر بالنظر لقٌمة 

السفٌنة وفً حالة خسارة النفقات ٌجدد مبلػ الضرر بالنظر الى المبلػ الذي ٌنفقه 

المؤمن له بعد حسم الحصة التً قد نتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند 

االقتضاء ((
(3)

 . 
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فقد ٌكون الضرر الذي اصاب البضابع  -وٌض على البضائع :عتقدٌر الت -ثانٌاً :

كلٌاً او جزبٌاً وبذلك ٌختلؾ التعوٌض فً الحالتٌن ، ففً حالة هالك الكلً للبضاعة 

فٌقدر التعوٌض على اساس قٌمة البضاعة كما لو وصلت سالمة الى المٌناء بشرط 

وز التعوٌض مبلػ التامٌن المحدد فً العقد ان ال تجا
(1)

 . 

اما اذا اصاب البضابع ضرراً جزبٌاً فان التعوٌض ٌقدر على اساس النسبة بٌن       

سالمة ثم تطبق النسبة على النسبة على مبلػ التامٌن اي ٌؤخذ قٌمتها تالفه وقٌمتها 

الخسابر التً ( تنص )) تقدر 391بطرٌق تسوٌة الحصة حٌث جاءت المادة )

ان ومكان ــــً زمـــــن قٌمتها تالفة وقٌمتها سلٌمة فـــاصابت البضابع بالفرق م

واحد ((
(2)

ٌبٌن مقدار فهذا الفرق بٌن القٌمتٌن هو الذي ٌبٌن مقدار التعوٌض الذي .  

 التعوٌض الذي ٌتحمله المؤمن .

تٌة التً ٌقدمها وٌتم الحصول على التعوٌض بعد التأكد من االوراق الثبو      

المستأمن للمؤمن وٌكون عن طرٌق دعوى الخسارة وهً الدعوى التً ٌحصل فٌها 

المستأمن على التعوٌض عما اصابة من ضرر جراء تحقٌق الخطر المضمون على 

ان ٌكون فً حدود التامٌن وفً حالة اثبات وقوع الضرر فان هذا االثبات ٌعتبر 

تم اشعار المؤمن بوقوع الخطر خالل ثالثة دلٌل للحصول على التعوٌض على ان ٌ

ولم ٌحدد القانون على مٌعاد معٌن للوفاء بالتعوٌض ،  اٌام من وقت ورود الخبر الٌه

قد تنص على دفع التعوٌض خالل ثالثٌن ٌوماً من تقدٌم المستأمن  اما وثٌقة التامٌن

من للتأكد من صحة لكن مدة الثالثٌن ٌوماً ؼٌر كافٌة للمؤ، لألوراق الثبوتٌة للضرر 

االوراق المقدمة الٌه وما تتضمنه من بٌانات ومعلومات ، لكن القانون فً المادة 

( اعطاه الحق من خالل الزام المستأمن بتقدٌم كفالة لصالح المؤمن بحٌث 363)

ٌضمن هذا الكفٌل صحة ما جاء فً هذه االوراق ، وتسقط الكفالة بمرور سنتٌن من 

مالحقة المؤمن للمؤمن له  تارٌخهما فً حالة عدم
(3)

 . 
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فً حالة عدم الوفاء وقد ٌتم اللجوء الى القضاء فً الحصول على التعوٌض       

وتكون المحكمة المختصة هً محكمة مكان توقٌع العقد 
(1)

 . 

وقد ٌكون فً االصل الحصول على التعوٌض من خالل دعوى بقٌمتها        

، لكن ٌمكن ان ٌتم عن طرٌق تسوٌة الخسابر بشكل ودي المستأمن على المؤمن له 

باالتفاق بٌن الطرفٌن على اعفاء المؤمن من الخسارة التً ال تتعدى نسبة معٌنة من 

هو ان المؤمن ال ٌلتزم بالتعوٌض عن  اتٌمة البضاعة وهو ما ٌسمى بالمسموحق

الضرر الذي اصٌب المؤمن له اال اذا تجاوز شبه معٌنة 
(2)

 . 

من القانون البحري االردنً )) ٌمكن ان ٌشترط فً  361وقد جاء فً المادة       

اعٌل التامٌن وٌمكن ان تحدد هذه االعفاءات اختٌارٌاً فً مفالوثابق اعفاءات تحصر 

الوثابق . وهذا االشتراط جمع كل تعوٌض اذا لم ٌتجاوز الضرر الالحق بالمؤمن له 

ا كان الضرر بفوق هذا القدر ((العدد المشترط وبحسم التعوٌض اذ
(3) 

اي ان . 

التعوٌض ٌجب ان ٌكون وفقاً لقدر ولحدود معٌنة فاذا كان ضمن هذا القدر فانه ٌتم 

 .الوفاء وان كان ٌتجاوز هذا القدر فانه ٌحسم وال ٌتم وفاءه 

دم ان التعوٌض ٌرتب مسؤولٌة تقع على عاتق المؤمن تستوجب قما توٌتضح م      

ٌض من اجل اصالح الضرر الذي اصاب الشً وٌجب لكً ٌتم الوفاء دفع التعو

بالتعوٌض ان ٌكون الخطر واقع فعالً على شًء مؤمن علٌه وان ٌتم اثبات هذا 

الخطر وفً حالة عدم اثباته فال وجود لمسؤولٌة المؤمن وٌجب اٌضاً ان ٌكون 

من عما كانت علٌه التعوٌض وفق مقدار معٌن وان ال ٌزٌد من الحالة المالٌة للمستأ

 قبل وقوع الضرر .
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