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ِا ا يآيَ ي  اااا     آمااااي           } َْ ن ِا َا ااااا َاااااَا َآ ن َنا  َه ْن َي ْكااااا  َآااااي َكاااا ََ َيااااي َهي َاااااي  آمااااا يَه ت

آَاااااااي كَاي نَناااااااا   و هَنا كَ ناااااااانَ ك  َاااااااياٍَ  َِاااااااها كَااااااا َ    َ اااااااْا نِا 

{اَح  م ي ا  نِا َْينَ  آَمهَ   نَّهَويفنسَ نِا    

 

 
          ( 92/ اآلية النساء)                                      
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  )))   اإلهــــــــداء (((
 

 

ة د عميه أفضل الصالم محمألعظارسولنا ونبينا )مة ألأ ا م  ذي عمً لً ا ألمياإلى _ 
 .( والسالم

 )العراق بمد التضحيات ( ._ إلى وطني اًلذي ليس كمثمه وطن 

 . األحبة أهمي إلى_ 

 الى الدي العزيز -
 ينبوع الحنان المتدفق والدتي . إلى -

 وأخواتي جميعًا . أخوتي إلى -

 

 ............ أهدي هذا الجهد .

 

....علي حسني علي الباحث                                   
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 شــأكر وامتنان

حمدًا يوافي نعمو ويكافئ مزيده والصالة والسالـ عمى الحبيب المحبوب الحمد هلل       
 وآلو الطيبيف الطاىريف وأصحابو الغر المياميف . سيدنا محمد

وبعد: فإف إنجاز متطمبات ىذا الجيد العممي المتواضع مديف لمعديد مف أىؿ الفضؿ 
بقبوؿ  ا، لتفضمي بحثعمى ال ة( المشرفودياف خالد عودة)ةعرفة ، وأخص منيـ األستاذوالم

بداء  ه، وما سخر بحثلاعناء اإلشراؼ عمى موضوع  ليا مف أوقات راحتو لممناقشة وا 
 .عميو اآلف  ىيبالشكؿ الذي  بحثلافي إخراج  لميـا األثرالمالحظات التي كاف ليا 

أجد نفسي مدينًا بالشكر ، و  (القانوف والعمـو السياسية)عمادة كمية  إلىأتقدـ بالشكر الجزيؿ و 
عدادي لكتابة ىذا ا  في تدريسي و  الكبير رئيسًا وأساتذة لدورىـ (القانوف )إلى قسـ واالمتناف 

إلى  وامتنانيأرفع شكري و  ..(عالء الديف محمد حمدافالدكتور) األستاذومنيـ  . البحث
 امعيـ وأبدو  تعاممت ذيفالجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية  وموظفي ئوليمسمف السادة 

جزيؿ الوفاء ب قدـتأ أفال إفي نياية المطاؼ  يوال يسعن .،بصدر رحب لي كافة التسييالت 
 . الحالي بشكمولبحث انجاز إإلى ُكؿ مف مد لي يد العوف والمساعدة في سبيؿ  متنافو اال

لى األصدقاء واألقاربألحبة اىمي وأتقدـ بوافر الشكر واالمتناف أل  واخص منيـ  جميعاً  ، وا 
 .لما قدموه لي مف دعـ معنوي وعممي  (زمالء الدراسة )

خيرًا أرجو أف أكوف قد وفقت في أداء الجزء اليسير مف الشكر واالعتراؼ بالجميؿ لكؿ أو 
 …واعتذر عف كؿ مف فات ذكره  مف أسيـ وقدـ لي المساعدة في أثناء أعداد البحث ،

، والصالة والسالـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف  خر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميفآو 
 سيدنا وحبيبنا )محمد( عميو أفضؿ الصالة وأتـ التسميـ ...

....علي حسني علي  الباحث                                            
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 المقدمة

منػذ بػدء  ارتبط ظيور التأميف بالرغبػة باإلحسػاس بػاألمف واألمػاف وىمػا األمػؿ الػذي يػراود اإلنسػاف
الخميقػػػة، ولػػػيس أدؿ عمػػػى االرتبػػػاط الوثيػػػؽ بػػػيف التػػػأميف واألمػػػاف أف مصػػػطم  التػػػأميف مشػػػتؽ مػػػف 

بالتعػاوف  األفػرادمصطم  األماف، مف ىنا ولػد التػأميف كفكػرة تعاونيػة مػف خػالؿ قيػاـ مجموعػة مػف 
فيما بينيـ بتحمؿ الضرر الذي يحؿ بأحدىـ نظير اشتراكيـ بحصص نقدية قابمة لمتغير تكوف فػي 

وسػػيمة مػػا  مجموعيػػا رأس المػػاؿ الػػذي يسػػتقطع منػػو مػػا يكفػػي لجبػػر الضػػرر، وذلػػؾ بيػػدؼ إيجػػاد
مف إطار ىذه ثـ ما لبث أف خرج التأميف  .لمتخفيؼ مف آثار الكوارث واألخطار التي تحؿ بأحدىـ

إيجػػػػاد أسػػػػموب يسػػػػتطيع مػػػػف خاللػػػػو اإلنسػػػػاف إدارة  الفكػػػػرة التعاونيػػػػة إلػػػػى نطػػػػاؽ واسػػػػع سػػػػعًيا وراء
يجاد وسيمة عممية تمكنو مف فظيػرت أنػواع  تعويض الخسائر التػي قػد تصػيبو األخطار المتنوعة وا 

 . وتقسيمات جديدة لمتأميف وظيرت الشركات المتخصصة في قطاع التأميف

أصػػب  التػػػأميف جػػزًءا ىاًمػػػا مػػف النشػػػاط االقتصػػادي فػػػي الحيػػاة المعاصػػػرة : حيػػػث   اىميػػة البحػػث
وركيػزة أساسػػية مػػف ركػػائز االقتصػػاد القػػومي، حتػػى اسػػتطاع اإلنسػػاف أف يػػؤمف نفسػػو مػػف األضػػرار 

الماليػة نتيجػة تحقػؽ مسػؤوليتو المدنيػة تجػاه الغيػر وذلػؾ مػف خػالؿ التػأميف مػف  التي تصػيب ذمتػو
إف طبيعيػػػة عقػػػد التػػػأميف مػػػف المسػػػؤولية ومػػػا ينشػػػأ عنػػػو مػػػف حقػػػوؽ والتزامػػػات  .يػػػةالمسػػػؤولية المدن

 متعددة يثير إشكاليات عديدة، 

متػػػػػػى يتحقػػػػػػؽ التػػػػػػزاـ المػػػػػػؤمف بػػػػػػدفع مبمػػػػػػ  التعػػػػػػويض ومػػػػػػا أثػػػػػػر ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى  :اشػػػػػػكالية البحػػػػػػث
الشػػػػػخص الثالػػػػػث المضػػػػػرورى أو بعبػػػػػارة أخػػػػػر  مػػػػػا ىػػػػػي الواقعػػػػػة القانونيػػػػػة التػػػػػي تجعػػػػػؿ التػػػػػزاـ 

 بدفع مبم  التعويض واجب األداءى المؤمف
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  ىدؼ البحث  بشكؿ أساسي:اف 

 ،وكيفية ابراـ عقود التاميف   عقد التاميفنتياء ا طرؽ توضي  

مفيػػػػػـو عقػػػػػد  لبيػػػػػاف التحميمػػػػػي الوصػػػػػفي المػػػػػنيح  عمػػػػػى دراسػػػػػتنا فػػػػػي اعتمػػػػػدنا: مػػػػػنيح البحػػػػػث 
مبحثػػػػػػيف رئيسػػػػػػيف  الػػػػػػى تقسػػػػػػيميا فضػػػػػػمنا الموضػػػػػػوع جوانػػػػػػب بمختمػػػػػػؼ ولإلحاطػػػػػػة ، التػػػػػػاميف 

 . التالي النحو وعمى

 -خطة البحث :

 المفهوم القانوني لعقد التامين . -المبحث االول :

 تعريؼ وخصائص عقد التاميف . -المطمب االوؿ :

 الشروط الالزمة ألبراـ عقد التاميف . -المطمب الثاني :

 كيفية ابراـ عقد التاميف . -المطمب الثالث :

 انواع عقود التاميف . -المطمب الرابع :

 انتهاء عقد التامين . -المبحث الثاني :

 بانتياء المدة . -المطمب االوؿ :

 بزواؿ الخطر المؤمف منو . -المطمب الثاني :

 بالفسخ. -المطمب الثالث:

 بالتقادـ . -المطمب الرابع :
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 المثحث االول

 التامين لعقد القانىني المفهىم

 يبببببرأ  انببببب   ا يبببببم ًْٔبببببا ٔا يببببباٌ ببببببا يٍ باإلحطببببباش بانرغ ببببب  انتببببب ي ٍ ظٓبببببٕر ارتببببب ؾ

 أٌ ٔا يببببباٌ انتببببب ي ٍ بببببب ٍ انٕث ببببب  االرت ببببباؽ عهببببب  أ ل ٔنببببب ص انخه قببببب   بببببب   يُببببب  اإلَطببببباٌ

 تعأَ ببببب  كفكبببببر  انتببببب ي ٍ ٔنببببب  ُْبببببا يبببببٍ ا يببببباٌ  يظببببب ه  يبببببٍ يشبببببت  انتببببب ي ٍ يظببببب ه 

 يحببببم انبببب   انؼببببرر بتحًببببم ب ببببُٓى ف ًببببا بانتعببببأٌ ا فببببرا  يببببٍ يجًٕعبببب  ق بببباو خبببب ل يببببٍ

 رأش يجًٕعٓببببببا فبببببب  تكببببببٌٕ نهتغ ببببببر قابهبببببب  َق يبببببب  بحظببببببض اشببببببتراكٓى َظ ببببببر ب حبببببب ْى

 يبببببا ٔضببببب ه  إيجبببببا  بٓببببب   ٔذنببببب  انؼبببببرر  نج بببببر يكفببببب  يبببببا يُبببببّ يطبببببتق   انببببب   انًبببببال

 خبببببر  أٌ ن ببببب  يبببببا ثبببببى. ب حببببب ْى تحبببببم انتببببب  ٔا خ بببببار انكبببببٕار  آثبببببار يبببببٍ نهتخف ببببب 

 أضبببببهٕ  إيجبببببا  ٔرا  ضبببببع  ا ٔاضببببب  َ بببببا  إنببببب  انتعأَ ببببب  انفكبببببر  ْببببب ِ إؽبببببار يبببببٍ انتببببب ي ٍ

 تًكُببببببّ عًه بببببب  ٔضبببببب ه  ٔإيجببببببا  انًتُٕعبببببب  ا خ ببببببار إ ار  اإلَطبببببباٌ خ نببببببّ يببببببٍ يطببببببت   

 نهتبببببب ي ٍ ج يبببببب   ٔتقطبببببب ًا  أَببببببٕا  فظٓببببببر  تظبببببب  ّ قبببببب  انتبببببب  انخطببببببا ر تعببببببٕيغ يببببببٍ

ا انتبببببب ي ٍ أطبببببب   بح بببببب  انتبببببب ي ٍ ق ببببببا  فبببببب  انًتخظظبببببب  انشببببببركا  ٔظٓببببببر   جببببببس  

ببببببا  ركببببببا س يببببببٍ أضاضبببببب   ٔرك ببببببس  انًعاطببببببر  انح ببببببا  فبببببب  االقتظببببببا   انُشبببببباؽ يببببببٍ ْاي 

 انتببببببب  ا ػبببببببرار يبببببببٍ َفطبببببببّ يببببببب يٍ أٌ اإلَطببببببباٌ اضبببببببت ا  حتببببببب  انقبببببببٕي   االقتظبببببببا 

 خببببب ل يبببببٍ ٔذنببببب  انغ بببببر تجببببباِ انً َ ببببب  يطببببب ٔن تّ تحقببببب  َت جببببب  انًان ببببب  ذيتبببببّ تظببببب  

 .انً َ   انًط ٔن   يٍ انت ي ٍ

تببببباي ٍ   ٔب ببببباٌ انشبببببرٔؽ ضبببببٕ  َتُبببببأل فببببب  ْببببب ا انً حببببب  تعريببببب  ٔخظبببببا ض عقببببب  ان

فقبببب  تببببى ٔاَببببٕا  عقببببٕ  انتبببباي ٍ االزيبببب   بببببراو عقبببب  انتبببباي ٍ ٔكك ف بببب  ابببببراو عقبببب  انتبببباي ٍ 

  -ي ان  كًا ي  ُا ا َاِ : اربع تقط ى ْ ا انً ح  ان  

 انقإََ  نعق  انتاي ٍ .انًفٕٓو  -انً ح  االٔل :

 تعري  ٔخظا ض عق  انتاي ٍ . -انً ه  االٔل :

 انشرٔؽ ان زي   براو عق  انتاي ٍ . -انً ه  انثاَ  :

 .ك ف   ابراو عق  انتاي ٍ  -انً ه  انثان  :

 إَا  عقٕ  انتاي ٍ.  -انً ه  انراب  :
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 المطلة االول

 تعريف وخصائص عقد التامين

 عقد التامينتعريف  -اوال :

ــــــــانون المصــــــــري والســــــــوري  ــــــــذي عــــــــرا الق ــــــــا القــــــــانونيين  وال ــــــــات تعريفــــــــات عــــــــدة  منهــــــــا تعري هن
أو  -المســــــــتقمن–وغيرهمــــــــا بقنــــــــه: م عقــــــــد يمتــــــــزم المــــــــؤمن بمقتضــــــــا  أن يــــــــؤدي إلــــــــى المــــــــؤمن لــــــــه 

ــــــًا  أو أي عــــــو  مــــــالي  ــــــقمين لصــــــالحه مبمًــــــًا مــــــن المــــــال  أو إيــــــرادًا مرتب ــــــذي اشــــــترط الت المســــــتفيد ال
ـــــي  ـــــة آخـــــر ف ـــــل لســـــط  أو أي ـــــي مقاب ـــــت ف ـــــد  وذل ـــــي العق ـــــين ف ـــــوع الحـــــادث  أو تحقـــــق خطـــــر مب ـــــة ول حال

  (1)دفعة أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن 

ـــــال او ـــــًا مـــــن الم ـــــى المســـــتفيد مبمً ـــــه او ال ـــــى المـــــؤمن ل ـــــؤدي ال ـــــؤمن ان ي ـــــزم الم ـــــه يمت ـــــد ب ـــــقمين  عق  الت
ـــــوع الحـــــادث  ـــــة ول ـــــي حال ـــــالي آخـــــر  ف ـــــًا او أي عـــــو  م ـــــرادًا مرتب ـــــلاي ـــــي مقاب ـــــت ف ـــــؤمن ضـــــد   وذل  الم

ــــــة اخــــــرى  ــــــة مالي ــــــة دفع ــــــؤمن يهــــــايؤدالســــــاط او اي ــــــه لمم ــــــؤمن ل ــــــه الشــــــخ   .الم ــــــالمؤمن ل ويقصــــــد ب
ـــــــؤمن  ويقصـــــــد ـــــــة اللتزامـــــــات الم ـــــــؤدي االلتزامـــــــات القابم ـــــــذي ي ـــــــؤدي  ال ـــــــذي ي بالمســـــــتفيد  الشـــــــخ  ال

 هوووووىكـــــان  الحـــــق فـــــي ليمـــــة التـــــقمين صـــــاح  هـــــواليـــــه المـــــؤمن ليمـــــة التـــــقمين  واذا كـــــان المـــــؤمن لـــــه 
إن التــــــــــقمين مـــــــــن عقــــــــــود المعاوضـــــــــات الماليــــــــــة بـــــــــين عالــــــــــدين  أحـــــــــدهما يســــــــــمى  .(2)المســـــــــتفيد

المـــــــؤمن  وهـــــــو شـــــــركة التـــــــقمين  وانخـــــــر المـــــــؤمن لـــــــه  ويســـــــمى المســـــــتقمن  وهـــــــو الشـــــــخ  الـــــــذي 
  .يتعامل مع الشركة

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 النيضػػػػػػػػػػػة دار: القػػػػػػػػػػػاىرة ،"الجديػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػدني القػػػػػػػػػػػانوف شػػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػػي الوسػػػػػػػػػػػيط:"  السػػػػػػػػػػػيوي الػػػػػػػػػػػرزاؽ عبػػػػػػػػػػػد -1

 التػػػػػػػػػػػػػػػأميف، نظػػػػػػػػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػػػػػػػػد، مصػػػػػػػػػػػػػػػطفى الزرقػػػػػػػػػػػػػػػا،. 1801ص ،1 قسػػػػػػػػػػػػػػػـ ،7مػػػػػػػػػػػػػػػح ـ،1591 ط،.د العربيػػػػػػػػػػػػػػػة،
عػػػػػػػػػػػػػػادة التػػػػػػػػػػػػػػأميف وىبػػػػػػػػػػػػػػة، الزحيمػػػػػػػػػػػػػػي،.15ص ،(ـ1501-ىػػػػػػػػػػػػػػػ1181 ،1ط الرسػػػػػػػػػػػػػػالة، مؤسسػػػػػػػػػػػػػػة: بيػػػػػػػػػػػػػػروت)  وا 

 الثػػػػػػػػػػػاني، العػػػػػػػػػػػدد اإلسػػػػػػػػػػالمي، الفقػػػػػػػػػػػو مجمػػػػػػػػػػع لمػػػػػػػػػػػؤتمر الثانيػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدورة اإلسػػػػػػػػػػػالمي، الفقػػػػػػػػػػو مجمػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػأميف،
 .917ص ـ،1501-ىػ1187 ،1ج
  ( 1591) لسنة( 18) ، مف القانوف المدني العراقي 509انظر الى المادة -1
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لممػػػػػػػؤمف الػػػػػػػذي يمتػػػػػػػـز بػػػػػػػدفع عوًضػػػػػػػا مالًيػػػػػػػا لممػػػػػػػؤمف لػػػػػػػو  فػػػػػػػالمؤمف لػػػػػػػو يػػػػػػػدفع مبمغػػػػػػػًا مػػػػػػػف المػػػػػػػاؿ
فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة تحقػػػػػػػػػؽ الخطػػػػػػػػػر، فكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف طرفػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػأميف يحصػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى مقابػػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػػا 
يؤديػػػػػػػػػو، فػػػػػػػػػػالمبم  الػػػػػػػػػػذي يدفعػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػؤمف لممػػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػيس تبرعػػػػػػػػػػًا منػػػػػػػػػو ألف المػػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػػو 
ممػػػػػػػـز بػػػػػػػدفع قسػػػػػػػط التػػػػػػػأميف، وكػػػػػػػوف المػػػػػػػؤمف لػػػػػػػو قػػػػػػػد ال يأخػػػػػػػذ شػػػػػػػيئًا فػػػػػػػي بعػػػػػػػض األحيػػػػػػػاف ال 

خػػػػػػػػػػرج التػػػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػػػف عقػػػػػػػػػػػود المعاوضػػػػػػػػػػػات، ألف التػػػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػػػف العقػػػػػػػػػػػود االحتماليػػػػػػػػػػػة، ومػػػػػػػػػػػف ي
  .طبيعة العقد االحتمالي أال يحصؿ فيو أحد المتعاقديف عمى العوض أحياناً 

فالتػػػػػػػػػػأميف ىػػػػػػػػػػو تحمػػػػػػػػػػؿ الخسػػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػػة المؤمنػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػركة أو األفػػػػػػػػػػراد، فػػػػػػػػػػإذا أصػػػػػػػػػػيب 
ذلػػػػػػػػػػؾ مقابػػػػػػػػػػؿ مبمػػػػػػػػػػ  يدفعػػػػػػػػػػو األفػػػػػػػػػػراد بضػػػػػػػػػػرر سػػػػػػػػػػماوي كانػػػػػػػػػػت، متوقػػػػػػػػػػع أو غيػػػػػػػػػػر متوقػػػػػػػػػػع، و 

المػػػػػػػػػػػؤمف، وأورد )ىيمػػػػػػػػػػػار( فػػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػػو تعريػػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػػػػى الوجػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػالي: " التػػػػػػػػػػػأميف 
عمميػػػػػػػػػػة يحصػػػػػػػػػػؿ بمقتضػػػػػػػػػػاىا أحػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػرفيف وىػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػؤم ف لػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى تعيػػػػػػػػػػد لصػػػػػػػػػػالحو أو 
لصػػػػػػػػال  غيػػػػػػػػره بػػػػػػػػأف يػػػػػػػػدفع لػػػػػػػػو آخػػػػػػػػر ىػػػػػػػػو المػػػػػػػػؤم ف عوضػػػػػػػػًا ماليػػػػػػػػًا فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة تحقػػػػػػػػؽ خطػػػػػػػػر 

ىػػػػػػػػػػو القسػػػػػػػػػػط، وتنبنػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه العمميػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى تحمػػػػػػػػػػؿ  معػػػػػػػػػػيف، وذلػػػػػػػػػػؾ نظيػػػػػػػػػػر مقابػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػالي
جػػػػػػػػػػػراء المقاصػػػػػػػػػػػةالمػػػػػػػػػػػؤم ف تبعػػػػػػػػػػػة مج : أربعػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػأميف وأركػػػػػػػػػػػاف.  موعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف المخػػػػػػػػػػػاطر وا 

 التعريػػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػػذا احتػػػػػػػػػو  وقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػأميف، ومبمػػػػػػػػػ  والخطػػػػػػػػػر، عميػػػػػػػػػو، والمػػػػػػػػػؤمف المػػػػػػػػػؤمف، وىػػػػػػػػػي
 .األركاف ىذه عمى

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ب بببببببرٔ :  ار انج بببببببم  "  انغبببببببرر ٔأثبببببببرِ فببببببب  انعقبببببببٕ  انؼبببببببرير انظببببببب ي  يحًببببببب  ا يببببببب ٍ :" .  -1

  .641-639و( ص1991-ْـ1411  2ؽ
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أو مبمغػػػػػػػػًا دوريػػػػػػػًا وقػػػػػػػد يكػػػػػػػػوف تقػػػػػػػديـ خػػػػػػػػدمات  أمػػػػػػػا مبمػػػػػػػ  التػػػػػػػػأميف فقػػػػػػػد يكػػػػػػػوف مبمغػػػػػػػػًا مقطوعػػػػػػػاً 
لممسػػػػػػػػػتفيد، كػػػػػػػػػالعالج والتػػػػػػػػػدريب، وقػػػػػػػػػد تضػػػػػػػػػمنيا التعريػػػػػػػػػؼ فجػػػػػػػػػاء فيػػػػػػػػػو: "يػػػػػػػػػدفع مبمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػالي، 

ومبمػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػأميف قػػػػػػػػػد يعطػػػػػػػػػى لممػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو أو ."أو إيػػػػػػػػػراد مرتػػػػػػػػػب، أو أي عػػػػػػػػػوض مػػػػػػػػػالي آخػػػػػػػػػر
لغيػػػػػػػػػػػػره ممػػػػػػػػػػػػف يحػػػػػػػػػػػػددىـ ىػػػػػػػػػػػػو أو يحػػػػػػػػػػػػددىـ القػػػػػػػػػػػػانوف، فجػػػػػػػػػػػػاء التعبيػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػ)لممستفيد( ليكػػػػػػػػػػػػوف 

والتػػػػػػػػػػػػزاـ المػػػػػػػػػػػػؤمف بالػػػػػػػػػػػػدفع لػػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػػد محػػػػػػػػػػػػدد إمػػػػػػػػػػػػا باتفػػػػػػػػػػػػاؽ الطػػػػػػػػػػػػرفيف، أو بتشػػػػػػػػػػػػريع .مالً شػػػػػػػػػػػػا
 .(1)القانوف، وقد عبر عنو التعريؼ بػ"خالؿ مدة معينة"

 خصائص عقد التامين  -ثانيا :

يعتبػػػػػػػػػػر عقػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػػف عقػػػػػػػػػػود التراضػػػػػػػػػػي وذلػػػػػػػػػػؾ باعتبػػػػػػػػػػار أف اإليجػػػػػػػػػػاب والقبػػػػػػػػػػوؿ  -أواًل:
لمسػػػػػػػػػتأمف، وبموجػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػػد يمتػػػػػػػػػـز كػػػػػػػػػال صػػػػػػػػػدرا مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػال الطػػػػػػػػػرفيف وىػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػؤمف وا

 .الطرفيف بما ذىبا إليو، ويعتبر العقد ساري المفعوؿ منذ أوؿ دفع قسط التأميف

أنػػػػػػػػو عقػػػػػػػػد احتمػػػػػػػػالي ألف الخسػػػػػػػػارة والػػػػػػػػرب  مػػػػػػػػف كػػػػػػػػال الطػػػػػػػػرفيف غيػػػػػػػػر معروفػػػػػػػػة وقػػػػػػػػت  -ثانيػػػػػػػػًا:
العقػػػػػػػػد، وىػػػػػػػػذا يعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى تحقػػػػػػػػؽ الخطػػػػػػػػر وعدمػػػػػػػػو، ىػػػػػػػػذا بالنسػػػػػػػػبة لممسػػػػػػػػتأمف، أمػػػػػػػػا لممػػػػػػػػؤمف 
فػػػػػػػػػػإف الخسػػػػػػػػػػارة تكػػػػػػػػػػوف نسػػػػػػػػػػبية أي بسػػػػػػػػػػيطة وىػػػػػػػػػػذا عائػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػوف الشػػػػػػػػػػركة تتعامػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػع 

 .(1)ـمجموعة كبيرة، فتغطى الخسائر باألرباح التي تؤخذ مني

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "انتبببببب ي ٍ االجتًبببببباع  فببببببب  ػببببببٕ  انشببببببريع  اإلضببببببب ي   :" يحًبببببببٕ  آل ع بببببب  انه  بببببب  يحًببببببٕ   . -1 

 .35   . (  ص1)ب رٔ :  ار انُفا ص  ؽ

 فبببببببببب  انتببببببببب ي ٍ:" شببببببببببٕك  عه ببببببببباٌ . 1142-1131ص  2قطبببببببببى  7يبببببببببب  انٕضببببببببب ؾ  انطبببببببببُٕٓر  -2

 .31ص  (و1911-ْـ1411  2ؽ انرش     ار: انرياع)  "ٔانقإٌَ انشريع 
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يعتبػػػػػػػػػر عقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػف عقػػػػػػػػػود اإلذعػػػػػػػػػاف، فيخضػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػتأمف لمشػػػػػػػػػروط الػػػػػػػػػواردة  -ثالثػػػػػػػػػًا:
فػػػػػػػػػػػػػي البنػػػػػػػػػػػػػود دوف أي مناقشػػػػػػػػػػػػػة أو تغيػػػػػػػػػػػػػر أو تعػػػػػػػػػػػػػديؿ، ألف ىػػػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػػرط ينطبػػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػػى 

  .الخيار في نوعية التأميف -المستأمف–جميع المشتركيف، إال أف لو 

يعػػػػػػػػػد عقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػأميف عقػػػػػػػػػد معاوضػػػػػػػػػة، بحيػػػػػػػػػث أف كػػػػػػػػػال الطػػػػػػػػػرفيف يأخػػػػػػػػػذ مقػػػػػػػػػاباًل لمػػػػػػػػػا -:رابعػػػػػػػػػاً 
يعطػػػػػػػػػي، فمممسػػػػػػػػػتأمف أو المػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو يحصػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػؤمف مقابػػػػػػػػػؿ دفعػػػػػػػػػو ل قسػػػػػػػػػاط عمػػػػػػػػػى 
تحمػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػئولية الخطػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػأميف، ويأخػػػػػػػػػذ المػػػػػػػػػؤمف مقابػػػػػػػػػؿ تحممػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػئولية 

رع والمشػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػي الخطػػػػػػػػػػر قسػػػػػػػػػػطًا تأمينيػػػػػػػػػػًا، وبيػػػػػػػػػػذا ينتفػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػفة التبػػػػػػػػػػ
 .(1)ترميـ المخاطر

أنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػف عقػػػػػػػػػود اإللػػػػػػػػزاـ، وىػػػػػػػػػذا االلتػػػػػػػػزاـ إنمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو بالنسػػػػػػػػػبة لممػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو، فيػػػػػػػػػو  -خامسػػػػػػػػًا:
يمتػػػػػػػػـز بػػػػػػػػدفع األقسػػػػػػػػاط فػػػػػػػػي مقابػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػزاـ المػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػدفع مبمػػػػػػػػ  التػػػػػػػػأميف إذا تحقػػػػػػػػؽ الخطػػػػػػػػر 
المػػػػػػػػػػؤمف منػػػػػػػػػػو، وىنػػػػػػػػػػاؾ التزامػػػػػػػػػػات أخػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػأميف وذلػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػالتزاـ المػػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػػو 

قػػػػػػػػػػديـ البيانػػػػػػػػػػات ومػػػػػػػػػػا يطػػػػػػػػػػرأ مػػػػػػػػػػف ظػػػػػػػػػػروؼ أثنػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػرياف مػػػػػػػػػػدة العقػػػػػػػػػػد، وكػػػػػػػػػػذلؾ أخطػػػػػػػػػػار بت
 .المؤمف بوقوع الحوادث

أنػػػػػػػػو مػػػػػػػػف العقػػػػػػػػود الشػػػػػػػػرطية، فػػػػػػػػإف تنفيػػػػػػػػذ العقػػػػػػػػد معمػػػػػػػػؽ بالشػػػػػػػػرطية، وىػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػرط  -سادسػػػػػػػػًا:
ىػػػػػػػػو تحقػػػػػػػػؽ الخطػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤمف ضػػػػػػػػده، بمعنػػػػػػػػى أف مػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي عقػػػػػػػػد التػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػف شػػػػػػػػروط 

 .  (1)والتزامات ال يمكف تنفيذىا إال إذا وقع الحادث الوارد في العقد

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .27-25  ص ْـ1417  انقاْر : ي  ٕعا  ا زْر  "انت ي ٍ :" انخف   يحً  -1

انتببببببببب ي ٍ فبببببببببب   :". عه ببببببببباٌ  شببببببببببٕك 1142-1131  ص2  قطبببببببببى7انطبببببببببُٕٓر   انٕضببببببببب ؾ  يبببببببببب -2

 .33صو(  1911-ْـ1411  2  )انرياع:  ار انرش    ؽ"انشريع  ٔانقإٌَ
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 المطلة الثاني

 الشروط الالزمة ألترام عقد التامين

ال يـــــــتم ابـــــــرام عقـــــــد التـــــــقمين مـــــــا لـــــــم يكـــــــن هنـــــــات تراضـــــــي محـــــــل لمعقـــــــد وســـــــب  لـــــــه 
 . ونتعر  لكل شرط من هذ  الشروط بالتتابع

  Le consetement : التراضي -أ

الرغبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي التعاقػػػػػػػػػد محػػػػػػػػػور شػػػػػػػػػرط التراضػػػػػػػػػي وليػػػػػػػػػذه مظيػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػارجي يقػػػػػػػػػـو عمػػػػػػػػػى إنفػػػػػػػػػاؽ 
إرادتػػػػػػػػػي الطػػػػػػػػػرفيف فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ حالػػػػػػػػػة قانونيػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػة تتمثػػػػػػػػػؿ بالعقػػػػػػػػػد والتػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػف العقػػػػػػػػػود 
الرضػػػػػػػػػػائية . فػػػػػػػػػػال يمكػػػػػػػػػػف إبرامػػػػػػػػػػو إذف بػػػػػػػػػػدوف الرضػػػػػػػػػػاء أي توافػػػػػػػػػػؽ اإليجػػػػػػػػػػاب والقبػػػػػػػػػػوؿ ومػػػػػػػػػػف 

القػػػػػػػػػػانوني أي إنشػػػػػػػػػػاء عقػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػأميف خػػػػػػػػػػالؿ تػػػػػػػػػػوافر إرادتػػػػػػػػػػيف تشػػػػػػػػػػتركاف فػػػػػػػػػػي إحػػػػػػػػػػداث األثػػػػػػػػػػر 
إال أف التعبيػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػف اإلرادة يجػػػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػوف صػػػػػػػػػػػػػػادرًا عػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػخص يتمتػػػػػػػػػػػػػع بالقػػػػػػػػػػػػػػدرة 
القانونيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى احػػػػػػػػػػداث ذلػػػػػػػػػػؾ األثػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػانوني . بمعنػػػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػخص فػػػػػػػػػػي 
وضػػػػػػػػػع يسػػػػػػػػػتطيع اف يقػػػػػػػػػدر فيػػػػػػػػػو النتػػػػػػػػػائح المترتبػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا التعبيػػػػػػػػػر . والبػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػة 

بيػػػػػػػػػػػػر خاليػػػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػػػف العيػػػػػػػػػػػػوب التػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػوب اإلرادة . فاألىميػػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػػر  أف يكػػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػػذا التع
 .(1)القانونية واإلرادة السميمة 

 L   ،objet :المحل -ب

محػػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػػود يػػػػػػػػػذكر عمومػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػد ، فيػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػيء الػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػرد عميػػػػػػػػػو العقػػػػػػػػػد ويثبػػػػػػػػػت 
 Le أثػػػػػػره فيػػػػػػو ويكػػػػػػوف ذا قيمػػػػػػة ماليػػػػػػة . والتػػػػػػأميف كعقػػػػػػد محمػػػػػػو الخطػػػػػػر المػػػػػػؤمف منػػػػػػو

risqué assure يػػػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػػػو وجػػػػػػػػػػودًا وعػػػػػػػػػػدمًا . فانعدامػػػػػػػػػػو يمغػػػػػػػػػػي بالضػػػػػػػػػػرورة وجػػػػػػػػػػود
التػػػػػػػػػػػػأميف إذ ال حاجػػػػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػػػػأميف دوف خطػػػػػػػػػػػػر . فػػػػػػػػػػػػالمؤمف ال يمتػػػػػػػػػػػػـز اقتضػػػػػػػػػػػػاء أال ألف ىنػػػػػػػػػػػػاؾ 

. وارتباطػػػػػػػػػًا بوجػػػػػػػػػود ذلػػػػػػػػػؾ الخطػػػػػػػػػر يحػػػػػػػػػدد قسػػػػػػػػػط التػػػػػػػػػأميف . والمػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو ال يمتػػػػػػػػػـز (1)خطػػػػػػػػػر 
تصػػػػػػػػػػيب ذمتػػػػػػػػػػو  بػػػػػػػػػػأداء القسػػػػػػػػػػط إال ألف ىنػػػػػػػػػػاؾ خطػػػػػػػػػػر يرغػػػػػػػػػػب تجنػػػػػػػػػػب أثػػػػػػػػػػاره الضػػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػػي
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وال يقتصػػػػػػػػر مػػػػػػػػدلوؿ الخطػػػػػػػػر . كمحػػػػػػػػؿ لمعقػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػا يتيػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػخص مػػػػػػػػف حػػػػػػػػوادث قػػػػػػػػد 
فتػػػػػػػػػػأميف األوالد  تحػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػو ، بػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػوف الخطػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػدثًا سػػػػػػػػػػعيدًا يصػػػػػػػػػػيب الشػػػػػػػػػػخص .

وتػػػػػػػػأميف الػػػػػػػػزواج والتػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػاة لحالػػػػػػػػة البقػػػػػػػػاء تػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػى أخطػػػػػػػػار ال تتخػػػػػػػػذ صػػػػػػػػيغة 
سػػػػػػػػػػعيدة اذا تحققػػػػػػػػػػت وتعتبػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػذات الوقػػػػػػػػػػت الكارثػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػدوثيا . بػػػػػػػػػػؿ تعتبػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػوادث 

ويػػػػػػػػػػػػتـ الخطػػػػػػػػػػػػر ، كمحػػػػػػػػػػػػؿ لمعقػػػػػػػػػػػػد بسػػػػػػػػػػػػمات ثالثػػػػػػػػػػػػة ، فيػػػػػػػػػػػػو أواًل واقعػػػػػػػػػػػػة  أخطػػػػػػػػػػػػارًا تأمينيػػػػػػػػػػػػة .
يمكػػػػػػػػػػػػػػػػف اف تتحقػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أو ال تتحقػػػػػػػػػػػػػػػػؽ . وعميػػػػػػػػػػػػػػػػو  evenement incertainمحتممػػػػػػػػػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػػػػػػػػػوع

ال يمكػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػػػى خطػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػتحيؿ الوقػػػػػػػػػػوع اسػػػػػػػػػػػتحالة مطمقػػػػػػػػػػة أو اسػػػػػػػػػػتحالة نسػػػػػػػػػػػبية 
بتػػػػػػػػأميف خطػػػػػػػػر ال يتصػػػػػػػػور وقوعػػػػػػػػو طبقػػػػػػػػًا لمقػػػػػػػػوانيف الطبيعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػإف العقػػػػػػػػد  فمػػػػػػػػو تعمػػػػػػػػؽ األمػػػػػػػػر

يعػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػاطاًل . فػػػػػػػػػال يمكػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػثال التػػػػػػػػػأميف ضػػػػػػػػػد خطػػػػػػػػػر تجمػػػػػػػػػد نيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػة تحكميػػػػػػػػػا 
 . (1) ظروؼ طبيعية يستحيؿ معيا تحقؽ مثؿ ذلؾ الخطر

أمػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػتحالة النسػػػػػػػػػبية فإنيػػػػػػػػػا تعنػػػػػػػػػي أف الحػػػػػػػػػادث المػػػػػػػػػؤمف ضػػػػػػػػػده ممكػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػدوث بذاتػػػػػػػػػو 
تحققػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػطدـ بظػػػػػػػػػػروؼ خاصػػػػػػػػػػة تجعػػػػػػػػػػؿ تحققػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػتحياًل كمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػاؿ بيػػػػػػػػػػد أف 

مػػػػػػػػثاًل فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة انعػػػػػػػػداـ الشػػػػػػػػيء المػػػػػػػػؤمف عميػػػػػػػػو : فمػػػػػػػػو فرضػػػػػػػػنا أف بضػػػػػػػػائع تجاريػػػػػػػػة مػػػػػػػػؤمف 
عمييػػػػػػػػا ضػػػػػػػػد خطػػػػػػػػر السػػػػػػػػرقة تتمػػػػػػػػؼ تمامػػػػػػػػًا بخطػػػػػػػػر الحريػػػػػػػػؽ . فػػػػػػػػالخطر ىنػػػػػػػػا السػػػػػػػػرقة منعػػػػػػػػدـ 

ة القانونيػػػػػػػػػػة بتحققػػػػػػػػػػو تمامػػػػػػػػػػًا . و تجيػػػػػػػػػػز بعػػػػػػػػػػض القػػػػػػػػػػوانيف التجاريػػػػػػػػػػة البحريػػػػػػػػػػة أطػػػػػػػػػػراؼ العالقػػػػػػػػػػ
ال كػػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػػأميف بػػػػػػػػػػػاطاًل . بيػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػو ال مجػػػػػػػػػػػاؿ إلجػػػػػػػػػػػراء مثػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذا  أو عػػػػػػػػػػػدـ تحققػػػػػػػػػػػو ، وا 
التػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػي إطػػػػػػػػار التػػػػػػػػأميف البػػػػػػػػري . فالعقػػػػػػػػد يعتبػػػػػػػػر بػػػػػػػػاطال اذا تبػػػػػػػػيف اف الخطػػػػػػػػر كػػػػػػػػاف قػػػػػػػػد 
زاؿ او كػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػد تحقػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػذي تػػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػػو العقػػػػػػػػػد او كػػػػػػػػػاف احػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػرفيف عمػػػػػػػػػى 

 عراقي مدني ـ 1ؼ،  (1)االقؿ عالمًا بذلؾ 

 

 

                                                                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 117ص،  ، مصدر سابؽ  صال  محمد باسـ-1
 – األولى السنة القضائية النشرة مف الثاني العدد في 11/1/1578 بتاريخ الصادر التمييز محكمة قرار انظر-1
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واقعػػػػػػػػػػة ال يعتمػػػػػػػػػػد  ويتميػػػػػػػػػػز الخطػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػة ثانيػػػػػػػػػػة بأنػػػػػػػػػػو ال ارادي . فػػػػػػػػػػالخطر التػػػػػػػػػػأميني
تحقيقيػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى ارادة اطػػػػػػػػػػػراؼ العالقػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػة وبالػػػػػػػػػػػذات عمػػػػػػػػػػػى ارادة المػػػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػإذا 
كػػػػػػػػاف تحقػػػػػػػػؽ الخطػػػػػػػػر يعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى فعػػػػػػػػؿ ارادي فػػػػػػػػإف ذلػػػػػػػػؾ يعنػػػػػػػػي زواؿ تأمنيػػػػػػػػو وبنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى 

أو خطػػػػػأ   Assurance de dol ذلػػػػػؾ ال يجػػػػػوز التػػػػػأميف عمػػػػػى الخطػػػػػأ العمػػػػػدي
و أمػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػخص عمػػػػػػػػػى حيػػػػػػػػػاة غيػػػػػػػػػره لمصػػػػػػػػػمحتو ثػػػػػػػػػـ . فمػػػػػػػػػ (1)المػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو اإلرادي المقصػػػػػػػػػود

احػػػػػػػػػػدث عمػػػػػػػػػػدًا وفػػػػػػػػػػاة المػػػػػػػػػػؤمف فإنػػػػػػػػػػو يحػػػػػػػػػػـر مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػأميف ويكػػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػػؤمف مػػػػػػػػػػتحمال مػػػػػػػػػػف 
ـ مػػػػػػػػػػػدني . ولػػػػػػػػػػػو امػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػخص عمػػػػػػػػػػػى منزلػػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػػد الحريػػػػػػػػػػػؽ ثػػػػػػػػػػػـ  551 –( 9التزاماتػػػػػػػػػػػو )

مػػػػػػػػػػدني عراقػػػػػػػػػػي .  1888ـ  –تعمػػػػػػػػػػدًا إحػػػػػػػػػػداث ذلػػػػػػػػػػؾ الخطػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػال حػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػأميف 
فػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػػػؾ الحالػػػػػػػػػػػة ال يػػػػػػػػػػػؤدي الػػػػػػػػػػػى اعفػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػف  غيػػػػػػػػػػػر أف وقػػػػػػػػػػػوع الخطػػػػػػػػػػػأ العمػػػػػػػػػػػدي

 مسؤوليتو تجاه المؤمف لو .

  :  La Causeالسثة -جـ 

السػػػػػػػػػبب فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػأميف ىػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػدافع الباعػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػذي حمػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػؤمف والمػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو 
عمػػػػػػػػى ابػػػػػػػػراـ العقػػػػػػػػد . وممػػػػػػػػا ال شػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػو اف سػػػػػػػػبب التػػػػػػػػزاـ المػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػو بػػػػػػػػدفع قسػػػػػػػػط التػػػػػػػػأميف 
لممػػػػػػػػؤمف يرتكػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى الحمايػػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يقػػػػػػػػدميا لػػػػػػػػو المػػػػػػػػػؤمف والمتمثمػػػػػػػػة بإزالػػػػػػػػة آثػػػػػػػػار الخطػػػػػػػػػر 

فوجػػػػػػػػود السػػػػػػػػبب بالنسػػػػػػػػبة لممػػػػػػػػؤمف مػػػػػػػػف  الػػػػػػػػذي قػػػػػػػػد يصػػػػػػػػيب شػػػػػػػػيئًا لػػػػػػػػو مصػػػػػػػػمحة ماليػػػػػػػػة فيػػػػػػػػو .
قبػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػود خطػػػػػػػػػر يتيػػػػػػػػػدده وبالمقابػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػإف التػػػػػػػػػزاـ المػػػػػػػػػؤمف قبػػػػػػػػػؿ 

 المؤمف لو ىو سبب التزاـ االخير قبؿ األوؿ . 

ولػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػإف انتفػػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػػبب يػػػػػػػػػػؤدي الػػػػػػػػػػى بطػػػػػػػػػػالف العقػػػػػػػػػػد . فانعػػػػػػػػػػداـ الخطػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذي ييػػػػػػػػػػدد 
تػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػؤدي الػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػبطالف . الشػػػػػػػػػػػػيء المػػػػػػػػػػػػؤمف عميػػػػػػػػػػػػو أو الشػػػػػػػػػػػػخص المػػػػػػػػػػػػؤمف عمػػػػػػػػػػػػى حيا

 وكػػػػػػػػذلؾ األمػػػػػػػػر فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة مػػػػػػػػا اذا كػػػػػػػػاف السػػػػػػػػبب ممنوعػػػػػػػػًا قانونػػػػػػػػًا أو مخالفػػػػػػػػًا لمنظػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػاـ . 
  فالتػػػػػػػػػأميف الػػػػػػػػػذي يقصػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػييؿ عمميػػػػػػػػػات المراىنػػػػػػػػػة والقمػػػػػػػػػار المحرمػػػػػػػػػة قانونػػػػػػػػػًا يعتبػػػػػػػػػر

 .  (1)باطاًل لعدـ مشروعية السبب ولمخالفتو لمنظاـ العاـ واآلداب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   267ص يظ ر ضاب      طان  يحً  باضى-1

 .  17ص  يظ ر ضاب   انقش  ُ  ضع ٌٔ.  -2
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 المطم  الثالث
 كيفية ابرام عقد التامين

 

يُمػػػػػػػػرع إبػػػػػػػػراـ عقػػػػػػػػد التػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة العممي ػػػػػػػػة ب مراحػػػػػػػػؿ ُمتعػػػػػػػػددة يتمي ػػػػػػػػُز بيػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػد 
ـع ذلػػػػػػػؾ بتقػػػػػػػديـ طمػػػػػػػب مػػػػػػػف طالػػػػػػػب التػػػػػػػأميف إلػػػػػػػى الُمػػػػػػػؤم ف. وقػػػػػػػد  عػػػػػػػف غيػػػػػػػره مػػػػػػػف الُعقػػػػػػػود. فيػػػػػػػت
يحتػػػػػػػػػاُج البػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا الطمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف ق بػػػػػػػػػؿ الُمػػػػػػػػػؤم ف إلػػػػػػػػػى فتػػػػػػػػػرة  قػػػػػػػػػد تطػػػػػػػػػوؿ حت ػػػػػػػػػى يحسػػػػػػػػػـ 

 ة الخطر الُمراد التأميف منو. األخير أمره ويقبؿ تغطي
ل يػػػػػػػػذا قػػػػػػػػد ُيتفػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى تغطيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا الخطػػػػػػػػر تغطيػػػػػػػػًة مؤقتػػػػػػػػًة خػػػػػػػػالؿ تمػػػػػػػػؾ الفتػػػػػػػػرة إلػػػػػػػػى حػػػػػػػػيف 
توقيػػػػػػػػػػػػع وثيقػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػأميف النيائي ػػػػػػػػػػػػة. والغالػػػػػػػػػػػػب أف  طالػػػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػػػأميف ال يسػػػػػػػػػػػػعى بنفسػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػى 

ن مػػػػػػػا يسػػػػػػػعى إليػػػػػػػو وسػػػػػػػيُط التػػػػػػػأميف فػػػػػػػي موطنػػػػػػػو ل حث ػػػػػػػو عمػػػػػػػى إبػػػػػػػرا ـ العقػػػػػػػد الُمػػػػػػػؤم ف فػػػػػػػي مقػػػػػػػر ه وا 
وبيػػػػػػػػاف مزايػػػػػػػػا التػػػػػػػػأميف ونػػػػػػػػوع التػػػػػػػػأميف الػػػػػػػػذي ُيناسػػػػػػػػبو، فػػػػػػػػإذا اقتنػػػػػػػػع قػػػػػػػػد ـ لػػػػػػػػُو الوسػػػػػػػػيط نموذًجػػػػػػػػا 

وىػػػػػػػػػػػػذا الطمػػػػػػػػػػػػب يتضػػػػػػػػػػػػم ف عػػػػػػػػػػػػادًة   ،مطبوًعػػػػػػػػػػػػا ل طمػػػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػػػأميف أعػػػػػػػػػػػػد ُه الُمػػػػػػػػػػػػؤم ف مػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػػػػػًة  مجموعػػػػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػئمة تتعم ػػػػػػػػػػػػؽ بالعناصػػػػػػػػػػػػر الرئيسػػػػػػػػػػػػي ة لمعقػػػػػػػػػػػػد الُمػػػػػػػػػػػػراد إبرامػػػػػػػػػػػػو وخاص 

التػػػػػػػػػػأميف منػػػػػػػػػػو والظُػػػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػػػي ُتحػػػػػػػػػػيط بيػػػػػػػػػػذا الخطػػػػػػػػػػر ومبمػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػأميف الخطػػػػػػػػػػر المطمػػػػػػػػػػوب 
الػػػػػػػػذي يتعي ػػػػػػػػد الُمػػػػػػػػؤم ف ب دفعػػػػػػػػو عنػػػػػػػػد تحقػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػذا الخطػػػػػػػػر ومقػػػػػػػػدار األقسػػػػػػػػاط الواجػػػػػػػػب دفعيػػػػػػػػا 

 ومواعيد الدفع.
ويقػػػػػػػػػوـ طالػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػأميف باإلجابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػؾ األسػػػػػػػػػئمة وتوقيػػػػػػػػػع الطمػػػػػػػػػب وتسػػػػػػػػػميمو لموسػػػػػػػػػيط  

ُمجػػػػػػػػػػر د اإلجابػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػئمة التػػػػػػػػػػي يتضػػػػػػػػػػمنيا طمػػػػػػػػػػب لُيرسػػػػػػػػػػمو إلػػػػػػػػػػى الُمػػػػػػػػػػؤم ف. وال ُيعػػػػػػػػػػدع 
التػػػػػػػػػأميف والتوقيػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا الطمػػػػػػػػػب وتسػػػػػػػػػميمو عمػػػػػػػػػى النحػػػػػػػػػو الس ػػػػػػػػػابؽ مػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػة طالػػػػػػػػػب 
التػػػػػػػػػأميف إيجاًبػػػػػػػػػا بالتعاقػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف ناحيتػػػػػػػػػو. كمػػػػػػػػػا أف  قيػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػركة التػػػػػػػػػأميف أو منػػػػػػػػػدوبيا ب تسػػػػػػػػػميـ 

 . (1)الطمب إلى طالب التأميف ال ُيعدع إيجاًبا مف جية الُمؤم ف
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػد-1 اة الُعقػػػػػػػػػػػػػود:"  قاسػػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػػف ُمحم   دراسػػػػػػػػػػػػػة ،" اإليجػػػػػػػػػػػػػار –( الضػػػػػػػػػػػػػماف) التػػػػػػػػػػػػػأميف - البيػػػػػػػػػػػػػع: الُمسػػػػػػػػػػػػػم 

 .995 - 990 صفحة(. 1887)الُحقوقي ة الحمبي منشورات: ُلبناف - بيروت، ُمقارنة
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ول يػػػػػػػذا فػػػػػػػإف  ىػػػػػػػذا الطمػػػػػػػب ال ُيمػػػػػػػـز أي ػػػػػػػا مػػػػػػػف الطػػػػػػػرفيف. فمػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة الُمػػػػػػػؤم ف ال ُيمكػػػػػػػُف القػػػػػػػوؿ 
بػػػػػػػػػأف  ُمجػػػػػػػػػػر د تسػػػػػػػػػميمو الطمػػػػػػػػػػب المطبػػػػػػػػػوع إلػػػػػػػػػػى طالػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػأميف يعنػػػػػػػػػي أن ػػػػػػػػػػُو أصػػػػػػػػػدر إيجاًبػػػػػػػػػػا 
ُممزًمػػػػػػػػػػا، فيػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػػؿ إن مػػػػػػػػػػا يرمػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػى الُحصػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػى البيانػػػػػػػػػػات الالزمػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي 

ُوقػػػػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػػػػى الخطػػػػػػػػػػػر الُمػػػػػػػػػػػراد التػػػػػػػػػػػأميف منػػػػػػػػػػػُو وُظروفػػػػػػػػػػػُو وتقريػػػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػػػتطيع مػػػػػػػػػػػف خالليػػػػػػػػػػػا ال
ُقبولػػػػػػػػػو التعاقػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى بينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػر، كمػػػػػػػػػا ُيمكنػػػػػػػػػُو كػػػػػػػػػذلؾ تحديػػػػػػػػػد القسػػػػػػػػػط واجػػػػػػػػػب األداء 

(1). 
ذا رفػػػػػػػػض التعاقػػػػػػػػد لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف  لػػػػػػػػذلؾ يحػػػػػػػػتفظ الُمػػػػػػػػؤم ف ب ُقدرتػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى قبػػػػػػػػوؿ الطمػػػػػػػػب ورفضػػػػػػػػو. وا 

أسػػػػػػػػباب ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػرفض مػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة  ُممزًمػػػػػػػػا بشػػػػػػػػيء  نحػػػػػػػػو طالػػػػػػػػب التػػػػػػػػأميف وال ُيطالػػػػػػػػب ببيػػػػػػػػاف

طالػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػإف  ُمجػػػػػػػػػر د تقػػػػػػػػػديـ طمػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػأميف الُموقػػػػػػػػػع منػػػػػػػػػُو ال ُيمزمػػػػػػػػػُو كػػػػػػػػػذلؾ، سػػػػػػػػػواء 

اتخػػػػػػػػػػذ صػػػػػػػػػػورة إجابػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػئمة الػػػػػػػػػػواردة بػػػػػػػػػػالنموذج المطبػػػػػػػػػػوع بمعرفػػػػػػػػػػة الُمػػػػػػػػػػؤم ف، أو 

رُه طالػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػأميف ب معرفتػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى ورقػػػػػػػػػة عادي ػػػػػػػػػة، ذلػػػػػػػػػؾ أف  تقػػػػػػػػػديـ ىػػػػػػػػػذا  صػػػػػػػػػورة طمػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػر 

ػػػػػػػػػًة  الطمػػػػػػػػػب إن مػػػػػػػػػا ُيقصػػػػػػػػػُد بػػػػػػػػػو، مػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػة طالػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػأميف، معرفػػػػػػػػػة ُشػػػػػػػػػروط التعاقػػػػػػػػػد وخاص 

القسػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػذي يجػػػػػػػػػب أف يدفعػػػػػػػػػُو فػػػػػػػػػي ُمقابػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػأميف. ول يػػػػػػػػػذا فإن ػػػػػػػػػُو إذا وصػػػػػػػػػؿ رد الُمػػػػػػػػػؤم ف 

 . (1) عمى الطمب فال يكوف طالب التأميف ُممزًما بالتعاقد

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 995قاسـ، مصدر سابؽ ، ص حسف ُمحم د -1
ػػػػػػػػػػػة المبػػػػػػػػػػػادئ:"  ألىػػػػػػػػػػػواني كامػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػديف ُحسػػػػػػػػػػػاـُ  -1  النيضػػػػػػػػػػػة دار: مصػػػػػػػػػػػر،   القػػػػػػػػػػػاىرة" ،  لمتػػػػػػػػػػػأميف العام 

 .111 ص(، 1579. )العربي ة
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لعناصػػػػػػػػػر األساسػػػػػػػػػي ة الالزمػػػػػػػػػة النعقػػػػػػػػػاد عقػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػأميف. فػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػا ُعػػػػػػػػػي ف فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا الطمػػػػػػػػػب ا

ميعػػػػػػػػػػاًدا ل قبػػػػػػػػػػوؿ الُمػػػػػػػػػػؤم ف فػػػػػػػػػػإف  طالػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػأميف يمتػػػػػػػػػػزـُ باإلبقػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى إيجابػػػػػػػػػػو وال يسػػػػػػػػػػتطيع 

الُعػػػػػػػػػػدوؿ عنػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي الميعػػػػػػػػػػاد الُمحػػػػػػػػػػدد قبػػػػػػػػػػؿ أف ُيعب ػػػػػػػػػػر الُمػػػػػػػػػػؤم ف عػػػػػػػػػػف إرادتػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػػػذا 

جابػػػػػػػو خػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػذا الميعػػػػػػػاد فػػػػػػػال ُيػػػػػػػؤث ر ذلػػػػػػػؾ عمػػػػػػػى انعقػػػػػػػاد العقػػػػػػػد. الميعػػػػػػػاد. فػػػػػػػإذا رجػػػػػػػع عػػػػػػػف إي

ويتحقػػػػػػػػػػؽ ذات األثػػػػػػػػػػر إذا لػػػػػػػػػػـ ُيحػػػػػػػػػػدد ميعػػػػػػػػػػاًدا فػػػػػػػػػػي الطمػػػػػػػػػػب متػػػػػػػػػػى أمكػػػػػػػػػػف استخالصػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف 

ػػػػػػػػػا إذا لػػػػػػػػػػـ يتضػػػػػػػػػػم ف الطمػػػػػػػػػب ميعػػػػػػػػػػاًدا لمقبػػػػػػػػػػوؿ  ظُػػػػػػػػػروؼ الحػػػػػػػػػػاؿ أو مػػػػػػػػػف طبيعػػػػػػػػػػة الُمعاممػػػػػػػػػػة. أم 

التػػػػػػػػػػأميف الُرجػػػػػػػػػػوع ولػػػػػػػػػػـ ُيمكػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتخالص ىػػػػػػػػػػذا الميعػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػف الظُػػػػػػػػػػروؼ، فيجػػػػػػػػػػوز ل طالػػػػػػػػػػب 

وقػػػػػػػد يسػػػػػػػػتغرؽ النظػػػػػػػر فػػػػػػػػي قبػػػػػػػػوؿ  . (1)عػػػػػػػف إيجابػػػػػػػػو مػػػػػػػا داـ أن ػػػػػػػػُو لػػػػػػػـ يقتػػػػػػػػرف ب قبػػػػػػػوؿ الُمػػػػػػػػؤم ف 

طمػػػػػػػػب التػػػػػػػػأميف والػػػػػػػػر د عميػػػػػػػػو وقتًػػػػػػػػا طػػػػػػػػوياًل، كمػػػػػػػػا أن ػػػػػػػػُو فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة قبػػػػػػػػوؿ طمػػػػػػػػب التػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػف 

 قبػػػػػػػؿ الُمػػػػػػػؤم ف فػػػػػػػإف  تحريػػػػػػػر وثيقػػػػػػػة التػػػػػػػأميف وتوقيعيػػػػػػػا مػػػػػػػف طالػػػػػػػب التػػػػػػػأميف قػػػػػػػد يتطم ػػػػػػػب وقتًػػػػػػػا

طػػػػػػػػػوياًل، وال شػػػػػػػػػؾ  أف  طالػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػأميف يتعػػػػػػػػػر ض خػػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػػذه الُمػػػػػػػػػد ة أو تمػػػػػػػػػؾ لمخطػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذي 

ػػػػػػػػػؿ آثػػػػػػػػػاره وحػػػػػػػػػده إذا تحقػػػػػػػػػؽ خػػػػػػػػػالؿ  ُيريػػػػػػػػػد أف ُيػػػػػػػػػؤم ف نفسػػػػػػػػػُو منػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػؤد ي إلػػػػػػػػػى أف يتحم 

ىػػػػػػػػػػذه الفتػػػػػػػػػػرة. لػػػػػػػػػػذلؾ، وفػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػبيؿ الرغبػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تغطيػػػػػػػػػػة الخطػػػػػػػػػػر ُمباشػػػػػػػػػػرًة خػػػػػػػػػػالؿ الفتػػػػػػػػػػػرة 

ثػػػػػػػػػػاره، يت فػػػػػػػػػػؽ طالػػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػػع  الس ػػػػػػػػػػابقة عمػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػاـ العقػػػػػػػػػػد بصػػػػػػػػػػفة   نيائي ػػػػػػػػػػة  وترتُبػػػػػػػػػػو آل 

ػػػػػػػػالؿ تمػػػػػػػػؾ الفتػػػػػػػػرة. ويػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ ُمػػػػػػػػذكرة  الُمػػػػػػػػؤم ف عمػػػػػػػػى تغطيػػػػػػػػة  وقتي ػػػػػػػػة  لمخطػػػػػػػػر خ 

ـع  ػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػر عنػػػػػػػػد ُوقوعػػػػػػػػو وذلػػػػػػػػؾ بالُشػػػػػػػػروط التػػػػػػػػي يػػػػػػػػت وقتي ػػػػػػػػة ب ُمقتضػػػػػػػػاىا يمتػػػػػػػػزـُ الُمػػػػػػػػؤم ف ب تحمع

 . (1)االتفاؽ عمييا بيف الطرفيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127 ص  (1963)"   انعايَّ  ا حكاو  انت ي ٍ عق :" ان  رأ  انطع   انًُعى ع     -1

 انعاطببببببً   انكٕيبببببب    " ٔانقؼببببببا  انقببببببإٌَ فبببببب  انتبببببب ي ٍ أحكبببببباو :" انطببببببع   أحًبببببب  انبببببب يٍ  شببببببر -2

 .137 طفح   1991  2ؽ   انكٕي  جايع  يُشٕرا   انكٕي 
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 المطلة الراتع

 انىاع عقىد التامين
 

ينقسػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػأميف إلػػػػػػػػػى أقسػػػػػػػػػاـ مختمفػػػػػػػػػة باعتبػػػػػػػػػاريف اثنػػػػػػػػػيف، يمكػػػػػػػػػف إيجازىمػػػػػػػػػا -أنػػػػػػػػػواع التػػػػػػػػػأميف:
 -:(1)فيما يمي: أواًل: باعتبار طبيعة التأميف أو المؤسسات القائمة عميو 

االجتمػػػػػػػػػػػاعي: وىػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػذي تقػػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػػو الدولػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػػمحة المػػػػػػػػػػػوظفيف والعمػػػػػػػػػػػاؿ، التػػػػػػػػػػأميف -1
فتػػػػػػػػػػؤمنيـ مػػػػػػػػػػف إصػػػػػػػػػػابة المػػػػػػػػػػرض، والعجػػػػػػػػػػز والشػػػػػػػػػػيخوخة، ويسػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػي إيراداتػػػػػػػػػػو الموظفػػػػػػػػػػوف 

 والعماؿ وأرباب األعماؿ والدولة، والتأميف االجتماعي يتخذ أشكااًل منيا:

ا( لمموظػػػػػػػػػػػؼ نظػػػػػػػػػػاـ التقاعػػػػػػػػػػػد: وييػػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػرؼ مرتبػػػػػػػػػػات دوريػػػػػػػػػػػة )شػػػػػػػػػػيرية غالًبػػػػػػػػػػػ –أ  
 بعد بموغو سًنا معينة مقابؿ اقتطاع جزء مف راتبو الشيري. 

نظػػػػػػػػػػػاـ التأمينػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػة: وييػػػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػػػى دفػػػػػػػػػػػع تعويضػػػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي  –ب 
حالػػػػػػػػػػة العجػػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػؿ بمػػػػػػػػػػرض أو حػػػػػػػػػػادث أو شػػػػػػػػػػيخوخة، مقابػػػػػػػػػػؿ اقتطػػػػػػػػػػاع جػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػف 

 .اكاتراتبو باإلضافة إلى ما تدفعو المؤسسة التي يعمؿ فييا مف اشتر 

التػػػػػػػأميف الصػػػػػػػحي: وىػػػػػػػو مػػػػػػػا تتكفػػػػػػػؿ بػػػػػػػو بعػػػػػػػض الػػػػػػػدوؿ مػػػػػػػف تقػػػػػػػدير العػػػػػػػالج الػػػػػػػالـز لمػػػػػػػف -1
 .يصاب مف مواطنييا بمرض مقابؿ ما يدفعو المواطف مف قسط دوري

التػػػػػػػػػػػػأميف التبػػػػػػػػػػػػادلي: وىػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػذي تقػػػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػػػو الجمعيػػػػػػػػػػػػات الخيريػػػػػػػػػػػػة والتعاونيػػػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػػػث -9
اشػػػػػػػػػتراكات سػػػػػػػػػنوية  يشػػػػػػػػػترؾ فييػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػحاب المينػػػػػػػػػة الواحػػػػػػػػػدة ضػػػػػػػػػد خطػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػيف، فيػػػػػػػػػدفعوف

تزيػػػػػػػػػػػد وتػػػػػػػػػػػنقص حسػػػػػػػػػػػب الحاجػػػػػػػػػػػة، وفييػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػوف المؤمنػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػػػؤمف ليػػػػػػػػػػػـ، ويػػػػػػػػػػػديرىا 
 .(1)متبرعوف مف األعضاء دوف مقابؿ

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وحكمو" ،مجمة  الضرر حقيقتو التجاري لمتعويض عف التأميف عقد الشيخ:" عبد العزيز آؿ بف حسف بف محمد. د-1

 . 111، ص1811الجمعية الفقيية السعودية ، 
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تبػػػػػػػػػػػادلي متطػػػػػػػػػػػور  تقػػػػػػػػػػػوـ بػػػػػػػػػػػو جمعيػػػػػػػػػػػات كبػػػػػػػػػػػر ، أو التػػػػػػػػػػػأميف التعػػػػػػػػػػػاوني: وىػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػأميف -1
شػػػػػػػػػػػركات متخصصػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػؤمف ضػػػػػػػػػػػد جميػػػػػػػػػػػع األخطػػػػػػػػػػػار، ولكػػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػػاس، فيػػػػػػػػػػػي ال تقصػػػػػػػػػػػر 
تأمينيػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى األعضػػػػػػػػػػاء وال عمػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػوع محػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػف األخطػػػػػػػػػػار، كمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي 

 .  (1) التأميف التبادلي البسيط

باعتبػػػػػػػػػػار طبيعػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػأميف التجػػػػػػػػػػاري: وسػػػػػػػػػػيأتي بيانػػػػػػػػػػو، وحكمػػػػػػػػػػو. ثانًيػػػػػػػػػػا: ينقسػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػأميف -9
 األخطار أو طبيعة المصمحة المقصودة مف التأميف إلى األقساـ التالية

تػػػػػػػػأميف الممتمكػػػػػػػػات: وىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا يكػػػػػػػػوف فيػػػػػػػػو الخطػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤم ف منػػػػػػػػو يتعمػػػػػػػػؽ بمػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػؤم ف -1 
لػػػػػػػػػػو ال بشخصػػػػػػػػػػو، ويضػػػػػػػػػػـ أنواًعػػػػػػػػػػا كثيػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػيرىا: التػػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػؽ، والتػػػػػػػػػػأميف 

ميف السػػػػػػػػػػػػيارات، باإلضػػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػواع أخػػػػػػػػػػػػر  البحػػػػػػػػػػػػري، والتػػػػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػرقة، وتػػػػػػػػػػػػأ
 .عديدة تشمؿ كؿ ما يمحؽ باإلنساف مف الضرر في مالو

المػػػػػػػػػؤم ف المػػػػػػػػػؤم ف لػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف  –بموجبػػػػػػػػػو  –التػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػؤولية: وىػػػػػػػػػو عقػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػؤم ف -1
األضػػػػػػػػرار التػػػػػػػػي تمحػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػو مػػػػػػػػف جػػػػػػػػراء رجػػػػػػػػوع غيػػػػػػػػره عميػػػػػػػػو بالمسػػػػػػػػؤولية، والمسػػػػػػػػؤوليات التػػػػػػػػي 

كثيػػػػػػػػػػرة، منيػػػػػػػػػػا: مسػػػػػػػػػػؤوليتو عػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػوادث سػػػػػػػػػػيارتو، أو مػػػػػػػػػػف  يػػػػػػػػػػؤمف اإلنسػػػػػػػػػػاف منيػػػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػػػو
مسػػػػػػػػػػؤوليتو عػػػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػػػؽ، أو مػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػؤوليتو المينيػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػأميف عػػػػػػػػػػف األخطػػػػػػػػػػاء الطبيػػػػػػػػػػػة 

 .أو اليندسية، وغيرىا

التػػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػػػى األشػػػػػػػػػػخاص: وىػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػذي يتعمػػػػػػػػػػؽ فيػػػػػػػػػػو الخطػػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػػخص المػػػػػػػػػػؤم ف لػػػػػػػػػػو، -9
 .  (1) وأشير أنواعو: التأميف الطبي، والتأميف مف إصابات العمؿ
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 117الشيخ ، مصدر سابؽ ، ص آؿ العزيز عبد بف حسف بف محمد. د-1
 ،1/171" ، المسػػػػػػػػػػػػػػػتحدثة الماليػػػػػػػػػػػػػػػة العقػػػػػػػػػػػػػػػود ألىػػػػػػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػػػػػػرعية:"  الشػػػػػػػػػػػػػػػنقيطي الػػػػػػػػػػػػػػػددو الحسػػػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػػػد-1
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التػػػػػػػػػأميف بقصػػػػػػػػػد االدخػػػػػػػػػار: تتابعػػػػػػػػػت كتابػػػػػػػػػات البػػػػػػػػػاحثيف فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػػى إلحػػػػػػػػػاؽ ىػػػػػػػػػذا -1
أنػػػػػػػػػػواع التػػػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػػػى األشػػػػػػػػػػخاص، وأسػػػػػػػػػػموه:  النػػػػػػػػػػوع بالػػػػػػػػػػذي قبمػػػػػػػػػػو، واعتبػػػػػػػػػػروه نوًعػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف

التػػػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػػاة، والػػػػػػػػػػذي أراه أف ىػػػػػػػػػػذا التصػػػػػػػػػػنيؼ ليػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػأميف غيػػػػػػػػػػر 
وجيػػػػػػػػو  ذلػػػػػػػػؾ أف مػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمى بالتػػػػػػػػػأميف عمػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػاة ليسػػػػػػػػػت لػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػفة التعويضػػػػػػػػية وىػػػػػػػػػي 
الركيػػػػػػػػػزة األسػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػود التػػػػػػػػػأميف، فػػػػػػػػػالمؤم ف لػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػتحؽ فيػػػػػػػػػو مبمػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػأميف المتفػػػػػػػػػؽ 

دوف حاجػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى إثبػػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػػرر أصػػػػػػػػػػابو، وال يحتػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػى إثبػػػػػػػػػػات أف مػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػابو  عميػػػػػػػػػػو
نمػػػػػػػػا غايػػػػػػػػة مػػػػػػػػا فيػػػػػػػػو أف تتعيػػػػػػػػد  شػػػػػػػػركة  مػػػػػػػػف ضػػػػػػػػرر يعػػػػػػػػادؿ مبمػػػػػػػػ  التػػػػػػػػأميف المتفػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػو، وا 
تسػػػػػػػػمى المػػػػػػػػؤم ف بػػػػػػػػأف تػػػػػػػػدفع لممػػػػػػػػؤم ف لػػػػػػػػو أو لورثتػػػػػػػػو أو المسػػػػػػػػتفيد المبػػػػػػػػي ف فػػػػػػػػي العقػػػػػػػػد مبمًغػػػػػػػػا 

أو البقػػػػػػػػػاء حًيػػػػػػػػػا لفتػػػػػػػػػرة معينػػػػػػػػػة، مقابػػػػػػػػػؿ قيػػػػػػػػػاـ معيًنػػػػػػػػػا أو مرتًبػػػػػػػػػا، وذلػػػػػػػػػؾ عنػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػدوث الوفػػػػػػػػػاة 
المػػػػػػػؤم ف لػػػػػػػو بػػػػػػػدفع مبمػػػػػػػ  مػػػػػػػف المػػػػػػػاؿ دفعػػػػػػػة واحػػػػػػػدة أو عمػػػػػػػى دفعػػػػػػػات دوريػػػػػػػة. وىػػػػػػػذا العقػػػػػػػد ال 
يخػػػػػػػػرج عػػػػػػػػف كونػػػػػػػػو قرًضػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى أجػػػػػػػػؿ مجيػػػػػػػػوؿ بفائػػػػػػػػدة محػػػػػػػػددة. وألجػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػؾ فقػػػػػػػػد أخرجػػػػػػػػت 
ف سػػػػػػػمي تأميًنػػػػػػػا فإنػػػػػػػو ال يػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي سػػػػػػػمؾ التػػػػػػػأميف  ىػػػػػػػذا النػػػػػػػوع عػػػػػػػف نطػػػػػػػاؽ البحػػػػػػػث ألنػػػػػػػو وا 

 :حقيقة  لما يمي –

أف حقيقػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػأميف كونػػػػػػػػػو عقػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػويض عػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػرر أو خسػػػػػػػػػارة حقيقيػػػػػػػػػة، بينمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا -1
نما ييدؼ إلى االدخار  .يسمى بالتأميف عمى الحياة ال يتضمف ىذه الصفة وا 

أف التعػػػػػػػػػػػويض فػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػأميف يقتصػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػػػرر الحقيقػػػػػػػػػػػي دوف زيػػػػػػػػػػػادة حتػػػػػػػػػػػى ال  – 1
لتعػػػػػػػويض عػػػػػػػف الوفػػػػػػػاة فمػػػػػػػيس لػػػػػػػو حػػػػػػػد موضػػػػػػػوعي يكػػػػػػػوف سػػػػػػػبياًل إلػػػػػػػى اإلثػػػػػػػراء ، أمػػػػػػػا مقػػػػػػػدار ا

 .(1)وال قيمة سوقية معمومة فيكوف ىدفو االحتكار واإلثراء وليس التأميف
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 المبحث الثاني
 انتهاء عقد التامين

 

يشػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػػزمف عنصػػػػػػػػػػػرًا جوىريػػػػػػػػػػػًا  يعرفنػػػػػػػػػػػا أف عقػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػأميف مػػػػػػػػػػػف العقػػػػػػػػػػػود الزمنيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػ

فييػػػػػػػػػػا، ألف حجػػػػػػػػػػـ التزامػػػػػػػػػػات أطرافيػػػػػػػػػػا يتحػػػػػػػػػػدد بموجبػػػػػػػػػػو. وبنػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػؾ فانتيػػػػػػػػػػاء المػػػػػػػػػػدة 

النقضػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػأميف. ومػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػد ينتيػػػػػػػػػػى عقػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػأميف قبػػػػػػػػػػؿ  الطبيعػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػو الطريػػػػػػػػػػؽ 

المػػػػػػػػػػػؤمف عميػػػػػػػػػػػو  الشػػػػػػػػػػػيءليػػػػػػػػػػػالؾ  واالنفسػػػػػػػػػػػاخحمػػػػػػػػػػػوؿ أجمػػػػػػػػػػػو بالفسػػػػػػػػػػػخ لإلخػػػػػػػػػػػالؿ بالتزاماتػػػػػػػػػػػو 

وزواؿ العقػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػدة معينػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػاإلرادة المنفػػػػػػػػػػػػردة ألحػػػػػػػػػػػػد طرفيػػػػػػػػػػػػو. ولتقػػػػػػػػػػػػادـ الػػػػػػػػػػػػػدعاو  

 الناشئة عف عقد التأميف أثر عمى تنفيذ التزاماتو.

 سوا يتم تقسيم هذا المبحث الى اربعة مطال  وعمى الشكل االتي :عمى ضوء تقدم   

 انتهاء عقد التامين . -المبحث الثاني :

 بانتياء المدة . -المطمب االوؿ :

 بزواؿ الخطر المؤمف منو . -المطمب الثاني :

 بالفسخ . -المطمب الثالث :

 بالتقادـ . -المطمب الرابع :
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 المطم  االول
 انتهاء المدة (بالتامين )انتهاء عقد 

 
 العقػػػػػػػػػػػػد طرفػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػيف عمييػػػػػػػػػػػػا االتفػػػػػػػػػػػػاؽ يجػػػػػػػػػػػري محػػػػػػػػػػػػددة لمػػػػػػػػػػػػدة إال التػػػػػػػػػػػأميف عقػػػػػػػػػػػػد يبػػػػػػػػػػػـر ال

 المػػػػػػػػدة عقػػػػػػػػود مػػػػػػػػف زمنػػػػػػػػي عقػػػػػػػػد التػػػػػػػػأميف فعقػػػػػػػػد.  نفسػػػػػػػػو التػػػػػػػػأميف عقػػػػػػػػد فػػػػػػػػي عمومػػػػػػػػاً  وتػػػػػػػػذكر

 مػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػؿ ويغمػػػػػػػػػػػب بانقضػػػػػػػػػػػائيا ينفػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػدة اقترانػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف أذف فالبػػػػػػػػػػػد. 

 تمػػػػػػػػػاـ وقػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػريانيا يبػػػػػػػػػدأ واحػػػػػػػػػدة بسػػػػػػػػػنة العقػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػدة المتعاقػػػػػػػػػداف يحػػػػػػػػػدد أف اإلضػػػػػػػػػرار

 فػػػػػػػػػػإف الحيػػػػػػػػػاة عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػي وبالػػػػػػػػػذات األشػػػػػػػػػػخاص عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػي امػػػػػػػػػا.  العقػػػػػػػػػد

 ضػػػػػػػػػػػمناً  أو صػػػػػػػػػػراحة العقػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػدة المتعاقػػػػػػػػػػداف يحػػػػػػػػػػدد لػػػػػػػػػػـ واذا عمومػػػػػػػػػػػاً  أطػػػػػػػػػػوؿ المػػػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػػػذه

 المػػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػدة تكػػػػػػػػػوف أف قصػػػػػػػػػدا قػػػػػػػػػد المتعاقػػػػػػػػػديف اف الحالػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػي فيفتػػػػػػػػػرض

 أف ويجػػػػػػػػػػوز.  التػػػػػػػػػػأميني العػػػػػػػػػػرؼ وحسػػػػػػػػػػب( أكثػػػػػػػػػػر أو سػػػػػػػػػػنة) العممػػػػػػػػػػي اإلطػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي الغالبػػػػػػػػػػة

 ىػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػف ألقػػػػػػػػػؿ العقػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػدة تكػػػػػػػػػوف أف عمػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػمنياً  اتفاقػػػػػػػػػاً  الطرفػػػػػػػػػاف يتفػػػػػػػػػؽ

 مػػػػػػػػف أقػػػػػػػؿ مػػػػػػػدة النقػػػػػػػؿ عقػػػػػػػد تنفيػػػػػػػذ يسػػػػػػػتغرؽ حيػػػػػػػػث النقػػػػػػػؿ حػػػػػػػوادث مػػػػػػػف التػػػػػػػأميف فػػػػػػػي األمػػػػػػػر

 ذي التبػػػػػػػػادلي التػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػي األمػػػػػػػػر ىػػػػػػػػو كمػػػػػػػػا محػػػػػػػػددة غيػػػػػػػػر العقػػػػػػػػد مػػػػػػػػدة تكػػػػػػػػوف وقػػػػػػػػد. سػػػػػػػػنة

 او ببقػػػػػػػػػػػاء العقػػػػػػػػػػػد بانتيػػػػػػػػػػػاء فيػػػػػػػػػػػرتبط التجػػػػػػػػػػػاري التػػػػػػػػػػػأميف عػػػػػػػػػػػف المختمفػػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػػة الطبيعػػػػػػػػػػػة

 . (1) التبادلي التأميف جمعية مف لو المؤمف خروج
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 العقػػػػػػػػػد انتيػػػػػػػػػاء حػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى يعنػػػػػػػػػي ال المػػػػػػػػػدة انتيػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػأف يالحػػػػػػػػػظ أف يجػػػػػػػػػب أنػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػد

 حالػػػػػػػػػػة العقػػػػػػػػػػد وامتػػػػػػػػػػداد.  مدتػػػػػػػػػػو انقضػػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػػد أخػػػػػػػػػػر  لفتػػػػػػػػػػرة العقػػػػػػػػػػد يمتػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػد بالضػػػػػػػػػػرورة

 تجديػػػػػػػػػػػد أو االمتػػػػػػػػػػػداد أف غيػػػػػػػػػػػر.  بالػػػػػػػػػػػذات اإلضػػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػػي معروفػػػػػػػػػػػة عمميػػػػػػػػػػػة

 . الوثيقة في صريحة شروط عمى بناء إال يتـ أف يمكف ال العقد

 مػػػػػػػػػف اكثػػػػػػػػػر أو أقػػػػػػػػػؿ كانػػػػػػػػػت إذا أي شػػػػػػػػػيرا عشػػػػػػػػػر اثنػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػأميف فتػػػػػػػػػرة تختمػػػػػػػػػؼ فعنػػػػػػػػػدما

 قصػػػػػػػػػػير التػػػػػػػػػػأميف حالػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الحالػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػب يتػػػػػػػػػػأثر التػػػػػػػػػػأميف قسػػػػػػػػػػط احتسػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػإف سػػػػػػػػػػنة

 فتػػػػػػػػػرة كانػػػػػػػػػت إذا امػػػػػػػػػا.   القصػػػػػػػػػيرة المػػػػػػػػػدد جػػػػػػػػػدوؿ فيطبػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػف أقػػػػػػػػػؿ مدتػػػػػػػػػو أي األمػػػػػػػػػد،

 مػػػػػػػػػع طرديػػػػػػػػػاً  يتناسػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػأميف قسػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػف خصػػػػػػػػػـ فيمػػػػػػػػػن  تزيػػػػػػػػػد أو سػػػػػػػػػنتيف تبمػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػأميف

 .(جدا نادرة العممية الناحية مف خيرةاأل ىذه). التأميف مدة

 شػػػػػػػػػػػيرا عشػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػاثني التػػػػػػػػػػػأميف فتػػػػػػػػػػػرة فييػػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػػدد اال التػػػػػػػػػػػأميف وثػػػػػػػػػػػائؽ بعػػػػػػػػػػػض اف عممػػػػػػػػػػػا

  النصػػػػػػػػػػػػب أخطػػػػػػػػػػػػار وكافػػػػػػػػػػػػة المقػػػػػػػػػػػػاوليف أخطػػػػػػػػػػػػار كافػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف اليندسػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػأميف كػػػػػػػػػػػػوثيقتي

 التػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػي المقاولػػػػػػػػػػة وصػػػػػػػػػػاحب المقػػػػػػػػػػاوؿ بػػػػػػػػػػيف عمييػػػػػػػػػػا يتفػػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػػي المقاولػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػدة إنمػػػػػػػػػػا

 .التأميف فترة تعتبر
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 المطم  الثاني
 بزوال الخطر المؤمن منه

 
 عقد فإف فيو الخطر يزوؿ الذي الوقت فمف وعميو.  الخطر وجود بدوف تصوره يمكف ال التأميف

 : حالتيف بيف ىنا التمييز يجب أنو  بيد.  ينتيي التأميف

 . نيائية بصورة الخطر زواؿ( أ

 . مؤقت بشكؿ الخطر زواؿ( ب

 اعػػػػػػػػػػادة المػػػػػػػػػػؤمف عػػػػػػػػػػاتؽ عمػػػػػػػػػػى يقػػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػػو إال منتييػػػػػػػػػػاً  األولػػػػػػػػػػى الحالػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػػد ويعتبػػػػػػػػػػر

 حػػػػػػػػػوادث عػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػؤولية مػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػأميف أقسػػػػػػػػػاط مػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػزء

 اإلصػػػػػػػػػػابة مخػػػػػػػػػػاطر ضػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػؤمف النقػػػػػػػػػػؿ واسػػػػػػػػػػطة مالػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػأف فرضػػػػػػػػػػنا فمػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػيارات

 فػػػػػػػػػػػإف تامػػػػػػػػػػػاً  ىالكػػػػػػػػػػػاً  ىػػػػػػػػػػػذه النقػػػػػػػػػػػؿ واسػػػػػػػػػػػطة وىمكػػػػػػػػػػػت.  الغيػػػػػػػػػػػر تجػػػػػػػػػػػاه مسػػػػػػػػػػػؤولية تمػػػػػػػػػػػـز التػػػػػػػػػػػي

 . العقد لذلؾ تبعاً  وينتيي المؤمف عاتؽ عف زاؿ قد يكوف الخطر

 يتعمػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػذي الجػػػػػػػػزء وبالػػػػػػػػذات األقسػػػػػػػػاط مػػػػػػػػف جػػػػػػػػزء إعػػػػػػػػادة المػػػػػػػػؤمف عمػػػػػػػػى يجػػػػػػػػب أنػػػػػػػػو بيػػػػػػػػد

 ،فييا الخطر تحمؿ عميو يجب كاف التي بالمدة
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 الػػػػػػػػػزواؿ فتػػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػا األثػػػػػػػػػر نافػػػػػػػػػذ يبقػػػػػػػػػى العقػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػإف المؤقػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػزواؿ حالػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػا

 ىػػػػػػػػػػذه وتظيػػػػػػػػػػر.  مؤقتػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػورة إال ينتيػػػػػػػػػػي ال العقػػػػػػػػػػد أف آخػػػػػػػػػػر بمعنػػػػػػػػػػى لمخطػػػػػػػػػػر المؤقػػػػػػػػػػت

 ، السػػػػػػػػػابؽ المثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي ، النقػػػػػػػػػؿ واسػػػػػػػػػطة مالػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػافر لػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا:  التػػػػػػػػػالي بالمثػػػػػػػػػؿ الحالػػػػػػػػػة

 التػػػػػػػػػأميف لعقػػػػػػػػػد إيقػػػػػػػػػاؼ عمػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػؤمف يحصػػػػػػػػػؿ الفريضػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه ففػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتعماليا وتػػػػػػػػػرؾ

.  المػػػػػػػػػػػػدة انتيػػػػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػػػػد نافػػػػػػػػػػػػذاً  العقػػػػػػػػػػػػد ويعتبػػػػػػػػػػػػر.  النقػػػػػػػػػػػػؿ لواسػػػػػػػػػػػػطة اسػػػػػػػػػػػػتعمالو عػػػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػػػدة

 زواؿ لموضػػػػػػػػػػػػوع 501 المػػػػػػػػػػػػادة نػػػػػػػػػػػػص خػػػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػػػف العراقػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػدني القػػػػػػػػػػػػانوف ويتعػػػػػػػػػػػػرض

 – التػػػػػػػػػػػأميف عقػػػػػػػػػػػد – العقػػػػػػػػػػػد ويقػػػػػػػػػػػع: "  يمػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػػػذه تػػػػػػػػػػػنص إذ.  الخطػػػػػػػػػػػر

 الوقػػػػػػػػت فػػػػػػػػي تحقػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف أو زاؿ قػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػده المػػػػػػػػؤمف الخطػػػػػػػػر أف تبػػػػػػػػيف إذا بػػػػػػػػاطالً 

 عنػػػػػػػػد الحريػػػػػػػػؽ خطػػػػػػػػر تحقػػػػػػػػؽ منيػػػػػػػػا متعػػػػػػػػددة ذلػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػى واألمثمػػػػػػػػة" .   العقػػػػػػػػد فيػػػػػػػػو تػػػػػػػػـ الػػػػػػػػذي

 . التأميف عقد إبراـ

 االلتػػػػػػػػػػزاـ يسػػػػػػػػػػتمر إنمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػوري بشػػػػػػػػػػكؿ ايفائيػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػتـ ال فيػػػػػػػػػػو لتزامػػػػػػػػػػاتاال الف كػػػػػػػػػػذلؾ يعتبػػػػػػػػػػر

 أف وطبيعػػػػػػػي,   فاددددددده ي عقدددددددي  فاددددددده ي  ندددددددطف     فددددددد       ينددددددد    ددددددد   فتػػػػػػػرة طيمػػػػػػػة بيػػػػػػػا

 تضػػػػػػػػرر حالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي لػػػػػػػػو المػػػػػػػػؤمف تعػػػػػػػػويض فػػػػػػػػي بوعػػػػػػػػده ممتزمػػػػػػػػاً  جيتػػػػػػػػو مػػػػػػػػف يسػػػػػػػػتمر المػػػػػػػػؤمف

 التػػػػػػػػػزاـ وينتيػػػػػػػػػي. التػػػػػػػػأميف فتػػػػػػػػػرة طيمػػػػػػػػػة منػػػػػػػػو المػػػػػػػػػؤمف الخطػػػػػػػػػر تحقػػػػػػػػؽ بسػػػػػػػػػبب التػػػػػػػػػأميف محػػػػػػػػؿ

 فتػػػػػػػػػػػػػػػرة انتيػػػػػػػػػػػػػػػت إذا أو التعػػػػػػػػػػػػػػػويض تسػػػػػػػػػػػػػػػديد وتػػػػػػػػػػػػػػػـ الخطػػػػػػػػػػػػػػػر تحقػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػػػػػػؤمف

 .(1)التأميف

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المطم  الثالث
 انتهاء عقد التامين )الفسخ(

 

 اآلخػػػػػػػػػػػػػر لمطػػػػػػػػػػػػػرؼ يسػػػػػػػػػػػػػم  عميػػػػػػػػػػػػػو المترتبػػػػػػػػػػػػػة بااللتزامػػػػػػػػػػػػػات العقػػػػػػػػػػػػػد أطػػػػػػػػػػػػػراؼ أحػػػػػػػػػػػػػد إخػػػػػػػػػػػػػالؿ

 ثػػػػػػػػػـ ومػػػػػػػػػف العقػػػػػػػػػد فسػػػػػػػػػخ طمػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػى ويػػػػػػػػػؤدي التزاماتػػػػػػػػػو تنفيػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػف جانبػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف بالتنصػػػػػػػػػؿ

 المػػػػػػػػػػػديف إعػػػػػػػػػػػذار بعػػػػػػػػػػػد إال العراقػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػانوف فػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػتـ ال والفسػػػػػػػػػػػخ التػػػػػػػػػػػأميف عقػػػػػػػػػػػد انتيػػػػػػػػػػػاء

 إال عمومػػػػػػػػػػاً  الفسػػػػػػػػػػخ يسػػػػػػػػػػري وال.  (1)العقػػػػػػػػػػد بإلغػػػػػػػػػػاء والحكػػػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػػائية المطالبػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػـ ومػػػػػػػػػػف

 الػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػؤدي التػػػػػػػػػػي والحػػػػػػػػػػاالت رجعػػػػػػػػػػي أثػػػػػػػػػػر لمفسػػػػػػػػػػخ فمػػػػػػػػػػيس القضػػػػػػػػػػائي الحكػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف

 بالبيانػػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػػاإلدالء بالتزامػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػػؤمف إخػػػػػػػػػػػػالؿ أىميػػػػػػػػػػػػػا متعػػػػػػػػػػػػػددة التػػػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػػػػي الفسػػػػػػػػػػػػخ

 القػػػػػػػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػػػػػػػف 501 ـ لػػػػػػػػػػػػػػػنص طبقػػػػػػػػػػػػػػػاً  وذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ القسػػػػػػػػػػػػػػػط أداء عػػػػػػػػػػػػػػػدـ أو 507 ـ الالزمػػػػػػػػػػػػػػػة

 . (1)العراقي المدني

 فإنػػػػػػػػو ، الشػػػػػػػػروط فيػػػػػػػػو تػػػػػػػػوافرت متػػػػػػػػى التػػػػػػػػأميف لعقػػػػػػػػد التػػػػػػػػأميف شػػػػػػػػركة فسػػػػػػػػخ بخصػػػػػػػػوص مػػػػػػػػاا

 المطالبػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػد القضػػػػػػػػػػػاء إلػػػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػػػوء المتضػػػػػػػػػػػرر لمطػػػػػػػػػػػرؼ ويمكػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػؤولية يرتػػػػػػػػػػػب

كمػػػػػػػػػػػا مبػػػػػػػػػػػيف  شػػػػػػػػػػػروطو تػػػػػػػػػػػوفرت متػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػأميف لعقػػػػػػػػػػػد التعسػػػػػػػػػػػفي الفسػػػػػػػػػػػخ عػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػالتعويض

 .ادناه

يجػػػػػػػػػػوز لممػػػػػػػػػػؤمف اف يطمػػػػػػػػػػب فسػػػػػػػػػػخ العقػػػػػػػػػػد اذا تعمػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػػو كتمػػػػػػػػػػاف امػػػػػػػػػػر او قػػػػػػػػػػدـ -1
عػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػد بيانػػػػػػػػػػػًا كاذبػػػػػػػػػػػًا، وكػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػف وراء ذلػػػػػػػػػػػؾ اف يعيػػػػػػػػػػػر موضػػػػػػػػػػػوع الخطػػػػػػػػػػػر او تقػػػػػػػػػػػؿ 

 .(9)في نظر المؤمف ميتوْا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .109 ص،   سابؽ مصدر،   صال  محمد باسـ.د-1
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 ولػػػػػػػػـ حمػػػػػػػػت التػػػػػػػػي االقسػػػػػػػػاط امػػػػػػػػا لممػػػػػػػػؤمف، خالصػػػػػػػػاً  حقػػػػػػػػاً  دفيػػػػػػػػا تػػػػػػػػـ التػػػػػػػػي االقسػػػػػػػػاط وتصػػػػػػػػب 

 . بيا المطالبة حؽ لو فيكوف تدفع

 لػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػؤمف فييػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػاالت كػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػابقة الفقػػػػػػػػػػرة احكػػػػػػػػػػاـ وتسػػػػػػػػػػري-1

 الفسػػػػػػػػخ عمػػػػػػػػى يترتػػػػػػػػب فانػػػػػػػػو النيػػػػػػػػة، حسػػػػػػػػف لػػػػػػػػو المػػػػػػػػؤمف كػػػػػػػػاف اذا امػػػػػػػػا غػػػػػػػػش، عػػػػػػػػف بتعيداتػػػػػػػػو

 مقالػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي يتحمػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذي القػػػػػػػػػدر منيػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرد او المدفوعػػػػػػػػػة االقسػػػػػػػػػاط المػػػػػػػػػؤمف يػػػػػػػػػرد اف

 .(1)ما خطراً 

 المطم  الرابع
 )بالتقادم ( نانتهاء عقد التقمي

 

 بالتقػػػػػػػػػػػػػادـ تسػػػػػػػػػػػػػقط: "  انػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػى العراقػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػدني القػػػػػػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػػػػػػف 558 المػػػػػػػػػػػػػادة تػػػػػػػػػػػػػنص
 حػػػػػػػػػػػػدوث وقػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػنوات ثػػػػػػػػػػػػالث بانقضػػػػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػػأميف عقػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػف الناشػػػػػػػػػػػػئة الػػػػػػػػػػػػدعو 
 بمػػػػػػػػػرور تتقػػػػػػػػػادـ التػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدعاو  ىػػػػػػػػػذه مػػػػػػػػػف" .  الػػػػػػػػػدعو  ىػػػػػػػػػذه عنيػػػػػػػػػا تولػػػػػػػػػدت التػػػػػػػػػي الواقعػػػػػػػػػة
 ، العقػػػػػػػػػػػػػػد بطػػػػػػػػػػػػػػالف ودعػػػػػػػػػػػػػػو  ، المسػػػػػػػػػػػػػػتحقة باألقسػػػػػػػػػػػػػػاط المطالبػػػػػػػػػػػػػػة دعػػػػػػػػػػػػػػو .  المػػػػػػػػػػػػػػدة تمػػػػػػػػػػػػػػؾ

 التػػػػػػػػػي الواقعػػػػػػػػػة تحقػػػػػػػػػؽ حػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدعو  عمػػػػػػػػػى الوقػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػرور ويبػػػػػػػػػدأ.  الفسػػػػػػػػػخ ودعػػػػػػػػػو 
 -: استثناءاف القاعدة ىذه عمى ويرد عنيا نشأت

 تقػػػػػػػػػػػديـ أو المػػػػػػػػػػػؤمف عػػػػػػػػػػػف الجوىريػػػػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػػػػائؽ بعػػػػػػػػػػػض لػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػؤمف إخفػػػػػػػػػػػاء حالػػػػػػػػػػػة:  األوؿ

 بالنسػػػػػػػػػػبة التقػػػػػػػػػػادـ يبػػػػػػػػػػدأ الحالػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذه فػػػػػػػػػػي.  منػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػؤمف الخطػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف كاذبػػػػػػػػػػة بيانػػػػػػػػػػات

 مػػػػػػػػػػف ولػػػػػػػػػػيس النيػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػف بمبػػػػػػػػػػدأ بػػػػػػػػػػاإلخالؿ المػػػػػػػػػػؤمف عمػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف الفسػػػػػػػػػػخ لػػػػػػػػػػدعو 

 . (1)عراقي مدني 558 ـ 1ؼ.  اإلخالؿ ىذا تاريخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 507 المادة( 1591) لسنة( 18) رقـ العراقي المدني القانوف الى انظر-1
 القانوف المدني العراقي . 558ـ 1انظر الى المادة ؼ-1
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 فسػػػػػػػػػػػػريانو.  التػػػػػػػػػػػػأميف مبمػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػؤمف مطالبػػػػػػػػػػػػة يحػػػػػػػػػػػػؽ التقػػػػػػػػػػػػادـ حالػػػػػػػػػػػػة:  الثػػػػػػػػػػػػاني

 المػػػػػػػػػؤمف عمػػػػػػػػػـ وقػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػؤمف الخطػػػػػػػػػر تحقػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػػوـ فػػػػػػػػػي ال يبػػػػػػػػػدأ( التقػػػػػػػػػادـ)

 .(1) عراقي مدني 558 ـ 1ؼ بتحققو لو والمؤمف

 اختالفػػػػػػػػػػاً  تختمػػػػػػػػػػؼ البحػػػػػػػػػػري التػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػي التقػػػػػػػػػػادـ مػػػػػػػػػػدة أف الػػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػػا اإلشػػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػػف والبػػػػػػػػػػد

 171 المػػػػػػػػػػادة فبموجػػػػػػػػػػب البػػػػػػػػػػري التػػػػػػػػػػأميف بصػػػػػػػػػػدد أعػػػػػػػػػػاله عمييػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػػدة عػػػػػػػػػػف تامػػػػػػػػػػاً 

 يسػػػػػػػػقط التػػػػػػػػأميف عقػػػػػػػػد عػػػػػػػػف ناشػػػػػػػػئة دعػػػػػػػػو  كػػػػػػػػؿ: "  العثمػػػػػػػػاني البحريػػػػػػػػة التجػػػػػػػػارة قػػػػػػػػانوف مػػػػػػػػف

 دعػػػػػػػػػػػو  فسػػػػػػػػػػػقوط،  (1)"  العقػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػنوات خمػػػػػػػػػػػس مضػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػد فييػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػؽ

 تحقػػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف ال العقػػػػػػػػػػد انعقػػػػػػػػػػاد تػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػف يبػػػػػػػػػػدأ البحػػػػػػػػػػري التػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػي المطالبػػػػػػػػػػة

 . (9)الواقعة

 اف اال الفصػػػػػػػػػػؿ، ْبببببببببب ا فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػواردة النصػػػػػػػػػوص احكػػػػػػػػػػاـ يخػػػػػػػػػػالؼ اتفػػػػػػػػػاؽ كػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػاطالً  يقػػػػػػػػػع
  .(9)المستفيد لمصمحة  او لو المؤمف لمصمحة ذلؾ يكوف
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 . العثماني البحري التجارة القانوف،  171 المادة الى انظر-1
 101 ص،   سابؽ مصدر،  صال  محمد باسـ.د-1
 . 551المادة  (1591) لسنة( 18) رقـ انظر الى القانوف المدني العراقي -9
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  -:اآلتية الشروط مف التأميف وثيقة في يرد ما كؿ باطالً  يقع

الشػػػػػػػػػػػػػرط الػػػػػػػػػػػػػػذي يقضػػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػػػقوط الحػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػأميف بسػػػػػػػػػػػػػػبب مخالفػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػوانيف -1
 .المخالفة عمى جناية او جنحة عمدية ْ ِواالنظمة، اال اذا انطوت 

الشػػػػػػػػػرط الػػػػػػػػػذي يقضػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػقوط حػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػؤمف لػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػبب تػػػػػػػػػأخر فػػػػػػػػػي اعػػػػػػػػػالف الحػػػػػػػػػادث -1
تبػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػف الظػػػػػػػػػػػروؼ اف فػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػديـ المسػػػػػػػػػػػتندات، اذا  المػػػػػػػػػػػؤمف منػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػمطات، او

 .التأخر كاف لعذر مقبوؿ

وكػػػػػػػاف متعمقػػػػػػػًا بحالػػػػػػػة مػػػػػػػف االحػػػػػػػواؿ التػػػػػػػي  ْبببببببركػػػػػػػؿ شػػػػػػػرط مطبػػػػػػػوع لػػػػػػػـ يبػػػػػػػرر بشػػػػػػػكؿ ظػػػػػػػا-9
 .السقوط تؤدي الى البطالف او

العامػػػػػػػػػػػػػة المطبوعػػػػػػػػػػػػػة، ال فػػػػػػػػػػػػػي  طياشػػػػػػػػػػػػػرط التحكػػػػػػػػػػػػػيـ اذا ورد فػػػػػػػػػػػػػي الوثيقػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػرو -1
 الشروط العامة. صورة اتفاؽ خاص منفصؿ عف

 الحػػػػػػػػادث وقػػػػػػػػوع فػػػػػػػػي اثػػػػػػػػر لمخالفتػػػػػػػػو يكػػػػػػػػف لػػػػػػػػـ انػػػػػػػػو يتبػػػػػػػػيف آخػػػػػػػػر، سػػػػػػػػفيتع شػػػػػػػػرط كػػػػػػػػؿ – 9
 .(1)منو المؤمف
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 509المادة  (1591) لسنة( 18) رقـ انظر الى القانوف المدني العراقي -1
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  -الشروط االتية  :501في المادة  وكذلؾ جاء في القانوف المدني 

 .اف يدفع االقساط او الدفعة المالية االخر  في االجؿ المتفؽ عميو –أ 

المػػػػػػػػػػؤمف بيػػػػػػػػػػـ اف يقػػػػػػػػػػرر وقػػػػػػػػػػت ابػػػػػػػػػػراـ العقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػػػروؼ المعمومػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػو، والتػػػػػػػػػػي  –ب 
 ليتمكف مف تقدير ،معرفتيا

 جعميػػػػػػػا الشػػػػػػػأف الوقػػػػػػػائع التػػػػػػػي  ْببببببب افػػػػػػػي  ىمػػػػػػػاعمػػػػػػػى عاتقػػػػػػػو، ويعتبر  ْببببببباالمخػػػػػػػاطر التػػػػػػػي يأخػػػػػػػذ
 .المؤمف محؿ اسئمة مكتوبة

اف تػػػػػػػػؤدي الػػػػػػػػى  نيااف يخطػػػػػػػػر المػػػػػػػػؤمف بمػػػػػػػػا يطػػػػػػػػرأ اثنػػػػػػػػاء العقػػػػػػػػد مػػػػػػػػف احػػػػػػػػواؿ مػػػػػػػػف شػػػػػػػػأ –ج 
 .(1)المخاطر ْ ِزيادة 
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 501 المادة ( 1591) لسنة( 18) العراقي المدني القانوف الى انظر -1
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 الخاتمة

بعػػػػػػد اف تناولنػػػػػػا فػػػػػػي بحثنػػػػػػا ىػػػػػػذا انتيػػػػػػاء عقػػػػػػود التػػػػػػاميف بعػػػػػػد اف تػػػػػػـ االسػػػػػػتبياف فػػػػػػي المبحػػػػػػث االوؿ  

انتيػػػػاء عقػػػػد التػػػػاميف تػػػػـ التوصػػػػؿ الػػػػى بعػػػػض النتػػػػائح  الثػػػػانيالمفيػػػػـو القػػػػانوني لعقػػػػد التػػػػاميف والمبحػػػػث 

 -:والتوصيات وىي كالتالي 

 النتائج  -اوال:

 عػػػػػػػػػػػػف واجتمػػػػػػػػػػػػاعي اقتصػػػػػػػػػػػػادي أثػػػػػػػػػػػػر ذات وطريقػػػػػػػػػػػػة فكػػػػػػػػػػػػرة باعتبػػػػػػػػػػػػاره التػػػػػػػػػػػػأميف نظػػػػػػػػػػػػاـ يختمػػػػػػػػػػػػؼ-1
 .متعاقديف طرفيف بيف حقوًقا ينشئ تصرًفا باعتباره التأميف عقد

 واألماف االقتصادي، بالنشاط تتعمؽ والمجتمع  لمفرد ميمة فوائد عنو وينتح بوظائؼ، التأميف يقوـ – 1
 .االجتماعية والحماية المخاطر، مف

 .منو المقصودة المصمحة ونوع طبيعتو، باعتبار مختمفة أقساـ إلى التأميف ينقسـ – 9

 .التجاري التأميف وىو منيا واحد نوع إلى يعود حكميا في الفيصؿ أف يجد التأميف ألنواع المتفحص – 1

 عند اتفاؽ محؿ المممات  عند والتكافؿ المصائب، آثار ودرء المخاطر تفتيت مبدأ حيث مف التأميف – 9
 .المعاصريف الفقياء

 عف الضرر أثر تخفيؼ فكرة عمى منيما كؿ يقوـ حيث العاقمة  نظاـ عمى التأميف قياس مالءمة – 7
 .والمستأمف المخطئ الجاني مف كؿ

 التوصيات  -ثانيا:

عػػػػػػػػػػػػداد نػػػػػػػػػػػػدوات عقػػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػػأميف شػػػػػػػػػػػػركات عمػػػػػػػػػػػػى ينبغػػػػػػػػػػػػي-1  اإلبػػػػػػػػػػػػالغ بمعيػػػػػػػػػػػػار مكثفػػػػػػػػػػػػة دورات وا 
 . التأميني بالنشاط المتعمقة والمعايير التأميف عقود الدولي المالي

 العميػػػػػػػػػػػػػا الوظػػػػػػػػػػػػػائؼ ذو لإلداريػػػػػػػػػػػػػيف ونػػػػػػػػػػػػػدوات دورات عقػػػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػػػأميف شػػػػػػػػػػػػػركات عمػػػػػػػػػػػػػى ينبغػػػػػػػػػػػػػي -1
 . توعيتيـ لغرض والتنفيذية
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 بكػؿ العقػد إبػراـ وقػت يقػرر اف))  كػاآلتي تكػوف بحيػث  501المػادة مػف( ب) الفقػرة نص تعديؿ نقترح-9
 رفضػو، او منػو التػاميف المػراد الخطػر ضػماف بقبػوؿ المػؤمف قػرار فػي ( تػؤثر والتػي لػو المعمومػة البيانػات
 ((.مكتوبة أسئمة محؿ المؤمف يجعميا التي والظروؼ البيانات الشأف ىذا في ومؤثراً  ميما ويعتبر

 يطرأ بما المؤمف يخطر اف)) اآلتي النحو عمى كوفلت ( 501الفقرة )ج( مف المادة ) تعديؿ نقترح-1
 ((.بيا عممو فور وذلؾ المخاطر زيادة إلى تؤدي اف شأنيا مف ظروؼ مف العقد أثناء
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 الكتب القانونية -اوال:

عميػػػػػػػػػػػػػػػػاف، شػػػػػػػػػػػػػػػػوكت:" التػػػػػػػػػػػػػػػػأميف فػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػريعة  ،1، قسػػػػػػػػػػػػػػػػـ7، الوسػػػػػػػػػػػػػػػػيط، مػػػػػػػػػػػػػػػػحالسػػػػػػػػػػػػػػػػنيوري-1
 .ـ(1501-ىػ1181، 1والقانوف"، )الرياض: دار الرشيد، ط

عبػػػػػػػد الػػػػػػػرزاؽ السػػػػػػػيوي :" الوسػػػػػػػيط فػػػػػػػي شػػػػػػػرح القػػػػػػػانوف المػػػػػػػدني الجديػػػػػػػد"، القػػػػػػػاىرة: دار النيضػػػػػػػة -2
الزرقػػػػػا، مصػػػػػطفى أحمػػػػػد، نظػػػػػاـ التػػػػػأميف، )بيػػػػػروت: مؤسسػػػػػة ،1، قسػػػػػـ 7مػػػػػحـ، 1591د.ط، العربيػػػػػة، 

عػػػػػػػػػػادة التػػػػػػػػػػأميف، مجمػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػو ـ(،1501-ىػػػػػػػػػػػ1181، 1الرسػػػػػػػػػػالة، ط الزحيمػػػػػػػػػػي، وىبػػػػػػػػػػة، التػػػػػػػػػػأميف وا 
-ىػػػػػػػػػػ1187، 1اإلسػػػػػػػػػالمي، الػػػػػػػػػدورة الثانيػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػؤتمر مجمػػػػػػػػػع الفقػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػالمي، العػػػػػػػػػدد الثػػػػػػػػػاني، ج

 .ـ1501

التػػػػػػأميف االجتمػػػػػػاعي فػػػػػػي ضػػػػػػوء الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالمية"، د. عبػػػػػػد المطيػػػػػػؼ محمػػػػػػود آؿ محمػػػػػػود :"  -9
 ، د.ت(.1)بيروت: دار النفائس، ط

د. محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز آؿ الشػػػػػػػػػػيخ:" عقػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػأميف التجػػػػػػػػػػاري لمتعػػػػػػػػػػويض -1
 . 1811، ة" ،مجمة الجمعية الفقيية السعوديعف الضرر حقيقتو وحكمو

 دار: بيػػػػػػػػػػػػػروت) ،"العقػػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػػي وأثػػػػػػػػػػػػػره الغػػػػػػػػػػػػػرر ، الضػػػػػػػػػػػػػرير األمػػػػػػػػػػػػػيف محمػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػديؽ. :" د-9
 مطبوعػػػػػػػػػػػػػػػػػات: القػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة ،"التػػػػػػػػػػػػػػػػػأميف:"  الخفيػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد (ـ1558-ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ1118 ،1ط الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ،
 . ىػ1117 األزىر،

ػػػػػػػة لمتػػػػػػػأميف" ،  القػػػػػػػاىرة ،  مصػػػػػػػر: دار النيضػػػػػػػة -1 ـُ الػػػػػػػديف كامػػػػػػػؿ ألىػػػػػػػواني:"  المبػػػػػػػادئ العام  حسػػػػػػػا
 (1579العربي ة. )

 املصادر
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،  السػػػػػػػػػػػػػػنيوري مكتبػػػػػػػػػػػػػػة، 1ط،  االوؿ القسػػػػػػػػػػػػػػـ،  التجػػػػػػػػػػػػػػاري القػػػػػػػػػػػػػػانوف،  صػػػػػػػػػػػػػػال  محمػػػػػػػػػػػػػػد باسػػػػػػػػػػػػػػـ-7
 . 1811،  بغداد

 (،1519" ، )العام ة األحكاـ  التأميف عقد:" البدراوي السعيد المنعـ عبدُ  -0

ػػػػػػػػػػػػد -5  ،" اإليجػػػػػػػػػػػػار –( الضػػػػػػػػػػػػماف) التػػػػػػػػػػػػأميف - البيػػػػػػػػػػػػع: الُمسػػػػػػػػػػػػم اة الُعقػػػػػػػػػػػػود:"  قاسػػػػػػػػػػػػـ حسػػػػػػػػػػػػف ُمحم 
 (.1887)الُحقوقي ة الحمبي منشورات: ُلبناف - بيروت، ُمقارنة دراسة

  نشر سنة بدوف،  71 التأميف في محاضرات:  القشطيني سعدوف. د-18

 الكويػػػػػػػػػػػت"  ، والقضػػػػػػػػػػػاء القػػػػػػػػػػػانوف فػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػأميف أحكػػػػػػػػػػػاـ:"  السػػػػػػػػػػػعيد أحمػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػديف، شػػػػػػػػػػػرؼ-11
 .1551، 1ط،  الكويت جامعة منشورات، الكويت العاصمة،

 ينالقوان -ثالثا:

 (1591( لسنة )18القانوف المدني العراقي ) انظر الى-1

فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػدد الثػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػف  11/1/1578انظػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػرار محكمػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػػز الصػػػػػػػػػػػادر بتػػػػػػػػػػػاريخ -1 
 لى.رة القضائية السنة األو النش

 انظر لقانوف التجارة البحري العثماني .-9

 الموالع االلكترونية -رابعا:

1- 1/171 ،ar.islamway.net 

 


