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البرنامج                    

التعريف بمفھوم التأمین بصورة عامة والتأمین البحري-١
. بصورة خاصة

والتأمین على السفن التأمینينشر المفھوم -2
. األساسیةوالبضائع كأحد االستراتیجیات

إلقاء الضوء على عقد التأمین البحري، -3
والتعريف على أطراف عقد التأمین البحري 

.والتزاماتھم ، وأنواع وثائق التأمین البحري
عكس مفھوم وأھمیة الخطر في التأمین -4

البحري، ومعرفة الشروط التي يجب توافرھا في 
. الخطر البحري الذي يتم التأمین علیه

اهداف البرنامج          

:تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي
ماھیة التأمین البحري : أوالً -١
نشأة التأمین وتطوره•
مفھوم التأمین البحري •
وأندية الحماية والتعويضاللويدزنبذة عن ھیئة •
تعريف التأمین البحري•
ركائز نظام التأمین البحري •
المشاكل التي تواجه التأمین البحري •

محتويات 

البرنامج      



التأمین البحري وأنواعه  : ثانیاً 
تأمین على أجسام (أنواع التأمین البحري •

على التأمین–التأمین على أجرة النقل –السفینة 
–ینة التأمین على مسؤولیة مالك السف–البضائع 

)  تأمین أخطار المیناء
–المؤمن –عقد التأمین (أطراف التأمین البحري •

)  المستفید–المؤمن له 
التزامات المؤمن •
التزامات المومن له •

عقد التأمین البحري على السفینة : ثالثاً 
والبضائع 

تعريف عقد التأمین البحري على السفینة •
والبضائع

د عق–عقد رضائي (خصائص عقد التأمین البحري •
–عقد تعويض –عقد احتمالي –ملزم للطرفین 

)عقد إذعان–عقد زمني 
ري المبادئ األساسیة الخاصة بعقد التأمین البح•

مبدأ–مبدأ المصلحة التأمینیة (
مبدأ المشاركة في -مبدأ التعويض -حسن النیة 

)مبدأ الحلول في الحقوق-التأمین 
ة التأمین لرحلة واحدة أو رحل متتالی(مدة التأمین •

)  التأمین لزمن معین-
ة عارية إيجار السفین( االستغالل البحري للسفینة •

إيجار -إيجار السفینة مجھزة لزمن معین -
)السفینة بالرحلة

محتويات البرنامج      
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:المخاطر البحرية: رابعاً 
مفھوم الخطر في التأمین البحري •
أھمیة الخطر في التامین البحري•
طر الحاالت التي ال يكون فیھا حالة التعرض للخ•

.قائمة
األخطار –أخطار البحر (أنواع المخاطر البحرية •

أخطار –أخطار ذات صلة بحالة البحر -البحرية
األخطار –ذات صلة بحالة الخطأ البشري 

)  المختلطة
م الشروط التي يجب توافرھا في الخطر الذي يت•

.التأمین علیھا
مفھوم الخطر الظني  •
األخطار التي تغطیھا وثیقة التامین البحري•
رياألخطار التي ال تغطیھا وثیقة التامین البح•

:الخسائر البحرية: خامساً 
الخسائر البحرية -1(أنواع الخسائر البحرية •

خسائر كلیة فعلیة، خسائر كلیة (الكلیة 
عوارية(الخسائر البحرية الجزئیة –2تقديرية 
)عامة، مصاريف اإلنقاذعواريةخاصة، 

كة العامة المشتروالعواريةالعواريةالفرق بین •
أنواع وثائق التأمین البحري •
 (FOB -CIF)البیوع البحرية •
ة الحاالت التي يتم فیھا توقف سريان وثیق•

.التأمین الزمنیة على السفینة
.  البیانات التي ترد في طلب التأمین البحري•

محتويات البرنامج 
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: البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية
دراسة متعمقة لمفھوم التأمین البحري-1
وأندية الحماية اللويدزالتعريف بھیئة -2

والتعويض، بوصفھم نواه لمؤسسات التأمین 
. في العالم

فھم ومعرفة عقد التأمین البحري والتزامات -3
. كل طرف من أطرافه

معرفة مفھوم الخطر في التأمین البحري، -4
والتعرف على األخطار البحرية التي تغطیھا 

.وثیقة التأمین البحري والتي ال تغطیھا

مخرجات التعلم 

موظفي القطاع البحري بوزارة المواصالت -1
واالتصاالت

موظفي الشركة القطرية إلدارة الموانئ-2
موظفي الھیئة العامة للجمارك-3
خريجي وموظفي شركات التأمین-4
موظفي اللجنة الدائمة للمنافذ البحرية -5

شركة قطر للبترول-6
. شركات التوكیالت البحرية-7
خريجي معاھد التأمین البحري-8
موظفي شركات التأمین-9

المستهدفة الفئة 

لكراس المتضمن المادة التعلیمیة، ا
المحاضرات، التطبیقات العملیة، استخدام 
وسائل العرض اإللكتروني، عرض الشرائح 

الضوئیة والمناقشات بین المحاضر 
. والمشاركین

/ التدريبية المادة 
التكنولوجيا المستخدمة
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