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 املستخلص

ا إذؾاـطس أِٖ عٓضس َٔ عٓاصس عكد ايتأَني، ؾٗٛ احملٌ ايس٥ٝظ شلرا ايعكد ُٜعد        
ٚقد اشدادت ، ألْ٘ زنٔ ؾٝ٘ ؾال ٜتضٛز ٚدٛدٙ َٔ دْٚ٘عكد ايتأَني  اـطس اْعدّ اْعدّ

 بايٓعس يًتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ ٚايضٓاعٞ ا١ُٖٝ ايتاَني نأسد اؿًٍٛ ملٛاد١ٗ اـطس
، َٚا زاؾك٘ َٔ اشدٜاد يف عدد املداطس اييت ميهٔ ايتأَني عًٝٗا إىل سد ٜضعب َع٘ عاملتطاز

اال اْ٘ ال ميهٔ ايتاَني ع٢ً مجٝع االخطاز ضٛا٤ اناْت َٔ ؾعٌ االغداظ اٚ ؾعٌ سضسٖا، 
بٌ  اٚ ٜهٕٛ خطساَ َطتشٝالَ، ،نازثًٝا عازًا ال ٜػذلط إٔ ٜهٕٛ سدثًانٕٛ اـطس  ،ايطبٝع١

ايصٚاز ٚايتأَني ع٢ً اؿٝا٠  ع٢ًايتأَني ٚ، نايتأَني ع٢ً األٚالد، ضعٝداَ قد ٜهٕٛ سدثًا
ألصٌ إٔ يًُتعاقدٜٔ سس١ٜ ؼدٜد اـطس املؤَٔ عدٙ ٚغسٚط٘، ٚذيو . ٚاؿاٍ ايبكا٤

١ بػهٌ ايرٟ ٜطُح ألطساف ايعكد بتشدٜد قً )ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ(تطبٝكا ملبدأ 
 دقٝل.

Abstract 

      The risk is the most important element of the insurance 

contract. It is the main thing of this contract. When subject 

matter disappears  the insurance contract is no longer in 

existed, the importance of insurance has become a solutions 

to face the danger of technological and industrial 

development and the increase in the number of risks that are  

difficult to recover, because it can not be insured on all 

dangers, whether it was the  people act  or the act of nature, 
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furthermore, the danger is not required to be a catastrophic 

event, or an impossible danger, but may be a happy event, 

such as insurance for children, and insurance from marriage 

and life insurance for the survival. In principle, the 

contractors have the freedom to determine the insured risk 

and its terms, in accordance with the principle of contract 

(contract of the law of contract), which allows the parties to 

the contract to determine the locality accurately.. 

 ةـاملقذم
 ا١ُٖٝ املٛعٛع-اٚاًل

ٚاييت ؽتًـ يف ٚغرل املتٛقع١  ١احملتًُيعدد نبرل َٔ املداطس  ًااإلْطإ َعسع أصبح    
نٌ ٚ ، بطبب ايتطٛز ايضٓاعٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ ٚاْتػاز اآلالت ٚاملها٥ٔ،خطٛزتٗاٚ طبٝعتٗا

 ٢هرا ضعٖٚ يف أَإ ٚاط٦ُٓإ. سٝات٘ ٚاَٛاي٘غدط يف ٖرٙ اؿٝا٠ ٜطع٢ إىل دعٌ 
بدأت  ،ٚضا٥ٌعد٠ ب اٚ ايتكًٌٝ َٔ خطا٥سٖا اإلْطإ َٓر ايكدّ إىل االستُا٤ َٔ املداطس

ايرٟ ٜطتًصّ  باالدخاز ايؿسدٟ ٚبايتغأَ ايعا٥ًٞ أٚ ايعػا٥سٟ ٚاْتٗت بابتداع عكد ايتأَني.
ٜٚأتٞ يف َكدَتٗا اـطس املؤَٔ عدٙ ٚاقطاط  ،قٝاَ٘ بػهٌ قاْْٛٞ تٛاؾس غسٚط ايعكد

ٚتدلش ا١ُٖٝ اـطس َٔ تعدد اْٛاع٘ اييت تٗدد االْطإ  ضٛا٤ اييت متظ  ،َني ٚايتعٜٛضايتا
غدض٘ َباغس٠ اٚ اييت متظ ذَت٘ املاي١ٝ. ٚاد٣ اْتػاز ايتاَني ٚتػًػً٘ يف كتًـ ْٛاسٞ 

 اؿٝا٠ اىل تطٛز َؿّٗٛ اـطس املػٍُٛ بايتػط١ٝ.

 اغهاي١ٝ ايبشح-ثاًْٝا
ْٚتٝذ١ يٛدٛدٙ  ؾتب٢ٓ ع٢ً ايعكد عد٠ ايتصاَات  ،ايتاَني مبا إ اـطس ٖٛ قٌ عكد     

بني االطساف املتعاقد٠ تتُجٌ يف دؾع اقطاط ايتاَني ٚتكدِٜ ايبٝاْات ايدقٝك١ عٔ اـطس َٔ 
 ،قبٌ املؤَٔ ي٘، ٚاييت ٜكابًٗا ايتعٜٛض َٔ قبٌ املؤَٔ يف ساي١ ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ

اـطس  ٖٞ زلات ٚغسٚط َٓٗا: َا عدٜد٠ أض١ً٦ تهُٔ اغهاي١ٝ ايبشح يف االداب١ ع٢ً ؾ
 ؟ غرل ايكابٌ يًتاَني اـطس زلات ٚغسٚط ايكابٌ يًتأَني؟ َٚا ٖٞ 
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 .اٖداف ايبشح -ثايجًا
 ٜٗدف ايبشح اىل ؼكٝل االٖداف االت١ٝ:

 ايتعسٜـ ايكاْْٛٞ بايتاَني  ٚاِٖ خضا٥ض٘. -1

 ا١ْْٝٛ.تطًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً ا١ُٖٝ اـطس يف عكد ايتاَني ٚغسٚط٘ ايك -2

 بٝإ االخطاز اييت جيٛش ايتاَني عًٝٗا ٚاالخطاز اييت ال جيٛش ايتاَني عًٝٗا. -3
 تطًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً ايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يعكد ايتأَني ٚتكُٝٝٗا.  -4

 .َٓٗذ١ٝ ايبشح -زابعًا
َٔ خالٍ ؼًٌٝ ايبٝاْات املتٛؾس٠ عٔ اـطس  ،اعتُدْا يف ايدزاض١ ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ     

عكد ايتاَني ٚايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت ؼهُٗا، َطتعٝٓا بايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ ٚ
 باملٛعٛع.

 .خط١ ايبشح-خاَطًا
يػسض مجع ُغتات املٛعٛع بػكٝ٘ ايكاْْٛٞ قُٓا بتكطِٝ ايبشح اىل ثالث١ َباسح ٚنُا     

 ٜأتٞ:
 املبشح االٍٚ: ايتعسٜـ بايتأَني ٚاـطس.

 ايتاَني ٚخضا٥ض٘.املطًب االٍٚ: ايتعسٜـ ب
 املطًب ايجاْٞ: اـطس ايسنٔ اؾٖٛسٟ يف عكد ايتاَني.

 املبشح ايجاْٞ: ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ يًدطس يف عكد ايتاَني.
 املطًب االٍٚ: استُاي١ٝ اـطس.

 املطًب ايجاْٞ: اـطس غرل ازادٟ.
 املطًب ايجايح: َػسٚع١ٝ اـطس.

 كد ايتاَني.املبشح ايجايح: ايطُات ايكا١ْْٝٛ يًدطس يف ع
 املطًب االٍٚ: ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ يًدطس يف عكد ايتاَني.

 ُضبٌ ايتعٜٛض عٔ االخطاز املؤَٔ عدٖا املطًب ايجاْٞ:
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 االول املبحث
 التعريف بالتأمني واخلطر

ُٜعد ايتأَني ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ، ٜسدع ضبب ْػ٥ٛ٘ اىل ساد١ االؾساد ؿُا١ٜ سٝاتِٗ     
١ْٝ ػاٙ اآلخسٜٔ َٔ االخطاز ايعدٜد٠ اييت ميهٔ إٔ ٜتعسعٛا ٚاَٛاشلِ َٚطؤٚيٝتِٗ املد

ايٝٗا يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ، أَا اـطس يف عكد ايتأَني ؾٗٛ ايسنٔ اؾٖٛسٟ ؾال ٜتضٛز ٚدٛد 
، ٚيإلساط١ (1)تأَني دٕٚ خطس َعني ٜٗدد ايؿسد يف سٝات٘ أٚ َاي٘ أٚ َطؤٚيٝت٘ حنٛ اآلخسٜٔ

يف َطًبني، املطًب األٍٚ ايتعسٜـ بايتأَني  مبٛعٛع ٖرا املبشح ضٛف ٜتِ تٓاٚي٘
   -ٚخضا٥ض٘، ٚاملطًب ايجاْٞ اـطس ايسنٔ اؾٖٛسٟ يف عكد ايتأَني ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 املطلب االول
 مني وخصائصهأالتعريف بالت

ْاٍ تعسٜـ ايتأَني اٖتُاًَا ٚاضعًا َٔ قبٌ املػسع ٚؾكٗا٤ ايكإْٛ ع٢ً سدِ ضٛا٤، ٚمبا    
ٖٛ عكد ؾال بد إٔ ميتاش مبذُٛع١ َٔ اـضا٥ط، ٖٚرٙ اـضا٥ط َٓٗا َا ٖٛ إٔ ايتأَني 

عاّ ٜػذلى بٗا عكد ايتأَني َع غرلٙ َٔ ايعكٛد، َٚٓٗا َا ٖٛ خاظ بعكد ايتأَني، ٖٚرا َا 
      -ضٛف ْتٓاٚي٘ يف ايؿسعني اآلتٝني:

 ايتعسٜـ بعكد ايتاَني: -ايؿسع االٍٚ
 -ني ضٛف ْتٓاٚي٘ يف ايٓكاط اآلت١ٝ:يػسض االساط١ بتعسٜـ عكد ايتأَ    
 -تعسٜـ عكد ايتاَني: -اٚاًل
، (2)ايتأَني ٖٛ عكد بني طسؾني، ايطسف االٍٚ ٖٛ املؤَٔ، ٚايطسف ايجاْٞ ٖٛ املؤَٔ ي٘    

مبٛدب٘ ًٜتصّ املؤَٔ بدؾع َبًؼ َٔ املاٍ أٚ اٜساد َستب َد٣ اؿٝا٠ أٚ اٟ عٛض َايٞ آخس 
أٚ اؿادخ املؤَٔ عدٙ، َكابٌ ايتصاّ املؤَٔ ي٘ بدؾع قطط يًُؤَٔ ي٘ يف ساٍ ؼكل اـطس 

                          

د. عابد فايد عبدالفتاح، احكام عقد التامين، دار شتات لمنشر والبرمجيات، مصر،  ((1
 .21م، ص 2010

 .57م، ص2015ل، د. اكرم ياممكي، القانون التجاري، اربي( (2
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ايتأَني بدؾع١ ٚاسد٠ اٚ ع٢ً غهٌ اقطاط دٚز١ٜ أٚ أٟ َبايؼ َاي١ٝ أخس٣ ٜدؾعٗا املؤَٔ ي٘ 
ٚيف ايٛقت اؿاعس ؾإٔ ايتاَني ال ٜكّٛ ب٘ ؾسد ػاٙ ؾسد آخس ٚامنا ٜكّٛ  (1)اىل املؤَٔ.

نبرل٠ تتعاٌَ َعٗا اعداد ٖا١ً٥ َٔ املؤَٔ ب٘)غدط َعٟٓٛ( ٜتُجٌ يف غسنات َطا١ُٖ 
شلِ، ؾتتهٕٛ يدٜٗا َبايؼ َاي١ٝ نبرل٠ تدؾع َٓٗا ايتعٜٛغات املاي١ٝ اىل املؤَٔ شلِ عٓد 
ؼكل االخطاز املؤَٔ عدٖا، أَا زعٗا ؾٝتهٕٛ َٔ ايؿسم اؿاصٌ بني االقطاط اييت 

ل االخطاز املؤ١َٓ، ))ٜٚتِ تأخرٖا َٔ املؤَٔ شلِ َٚبايؼ ايتعٜٛغات اييت تدؾعٗا عٓد ؼك
تأضٝظ غسن١ ايتأَني ٚؾل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املٓضٛظ عًٝٗا يف قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ 

ّ املعدٍ، ٚال متازع اعُاٍ ايتأَني إال بعد اؿضٍٛ ع٢ً 1997( يط١ٓ 21ايٓاؾر زقِ )
ازض١ اعُاٍ ( َٔ تعًُٝات َٓح اداش٠ مم1َٛاؾك١ ايدٚي١ اضتٓادًا يًؿكس٠ أٚاًل َٔ املاد٠ )

 .(2)ّ((2006( يط١ٓ 8ايتأَني زقِ )
عكد ٜتعٗد مبكتغاٙ غدط ٜط٢ُ " ٚعسف ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ بالٍْٝٛ ايتأَني بأْ٘     

املؤَٔ إٔ ٜعٛض غدط آخس ٜط٢ُ املؤَٔ ي٘ عٔ خطاز٠ استُاي١ٝ ٜتعسض شلا ٖرا 
 .(3)"املؤَٔ األخرل، َكابٌ َبًؼ َٔ ايٓكٛد ٖٛ ايكطط ايرٟ ٜكّٛ املؤَٔ ي٘ بدؾع٘ إىل

 -تعسٜـ عكد ايتأَني يف بعض ايكٛاْني:-ثاًْٝا
تتؿل َععِ ايكٛاْني يف تعسٜؿٗا يعكد ايتأَني َٔ سٝح املغُٕٛ ٚإٔ نإ ٖٓايو        

عكد ب٘ ًٜتصّ املؤَٔ إٔ ٜؤدٟ "اختالف يف ايضٝاغ١، سٝح عسؾ٘ املػسع ايعساقٞ ع٢ً أْ٘ 
                          

( د. احمد شرف الدين، احكام التامين في القانون والقضاء دراسة مقارنة، جامعة عين (1
 .7م، ص1983شمس، 

يقدم طمب زة ممارسة اعمال التأمين بأنو ))/ أواًل ( من تعميمات منح اجا 1تنص المادة ) (2)
يس الديون متضمنًا لمحصول عمى اجازة ممارسة اعمال التأمين واعادة التأمين إلى رئ

مقدار راس المال المقرر  -فروع التأمين. جـ -نوع التأمين. ب -البيانات اآلتية: أ
  .((والمدفوع

نقاًل من جمال الدين مكناس، محمد سامر عاشور، التأمين، منشورات الجامعة  (3)
م، بالنيول وريبير ويبسون، عقد التأمين، في 2018االفتراضية السورية، سوريا، 

  .613م، ص 1954، 11، ج2موسوعة العممية لمقانون المدني، طال
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أٚ اٜسادًا َستبًا أٚ أٟ عٛض َايٞ آخس، يف ساٍ  يًُؤَٔ ي٘ أٚ اىل املطتؿٝد َبًػًا َٔ املاٍ
 املؤَٔ ٜؤدٜٗا اخس٣ َاي١ٝ دؾع١ ا١ٜ اٚ اقطاط َكابٌ يف ٚقٛع اؿادخ املؤَٔ عدٙ،  ٚذيو

 .(1)"يًُؤَٔ ي٘
عكد ًٜتصّ ب٘ املؤَٔ إٔ ٜؤدٟ اىل " أَا املػسع األزدْٞ ؾكد عسف ايتأَني ع٢ً أْ٘       

اغذلط ايتأَني يضاؿ٘ َبًػًا َٔ املاٍ أٚ إٜسادًا َستبًا، أٚ  املؤَٔ ي٘ أٚ اىل املطتؿٝد ايرٟ
أٟ عٛض َايٞ آخس يف ساي١ ٚقٛع اؿادخ املؤَٔ عدٙ، ٚؼكل اـطس املبني يف ايعكد ٚذيو 

 . (2)"َكابٌ َبًؼ قدد أٚ أقطاط دٚز١ٜ ٜؤدٜٗا املؤَٔ ي٘ يًُؤَٔ
ًٜتصّ املؤَٔ مبكتغاٙ إٔ  عكد" يف سني عسف املػسع املدْٞ املضسٟ ايتأَني بأْ٘     

ٜؤدٟ اىل املؤَٔ ي٘ أٚ املطتؿٝد ايرٟ اغذلاط ايتأَني يضاؿ١ َبًػًا َٔ املاٍ أٚ إٜسادًا 
َستبًا أٚ أٟ عٛض َايٞ آخس يف ساي١ ٚقٛع اؿادخ أٚ ؼكل اـطس املبني بايعكد ٚذيو يف 

 .(3)"ْعرل قطط أٚ ا١ٜ دؾع١ َاي١ٝ أخس٣ ٜؤدٜٗا املؤَٔ ي٘ يًُؤَٔ
ْٚس٣ بإ ايتعسٜؿات أعالٙ زنصت مجٝعٗا ع٢ً أطساف عكد ايتأَني ِٖٚ املؤَٔ ٚاملؤَٔ      

ي٘ ٖٚٛ املطتؿٝد َٔ عكد ايتأَني ؾغاًل ع٢ً بٝإ أِٖ االيتصاَات اييت ًٜتصّ بٗا أطساف 
 ايعالق١.

 خضا٥ط عكد ايتاَني: -ايؿسع ايجاْٞ
ضا٥ط َٓٗا َا ٖٛ عاّ ٜػذلى ميتاش عكد ايتأَني مبذُٛع١ َٔ اـضا٥ط، ٖٚرٙ اـ      

ؾٝٗا َع غرلٙ َٔ ايعكٛد، َٚٓٗا َا ٖٛ خاظ بعكد ايتأَني، ٚيػسض االساط١ باملٛعٛع 
 -ضٛف ْتٓاٍٚ اـضا٥ط بايٓكاط اآلت١ٝ:

ُٜعد عكد ايتأَني َٔ ايعكٛد ايسعا١ٝ٥ اييت ٜهؿٞ إلبساَٗا تطابل االجياب  عكد زعا٥ٞ: -اٚاًل
ايتطابل أٚ ايتٛاؾل بػه١ًٝ َع١ٓٝ، ٚإ ايضؿ١ ايسعا١ٝ٥  بايكبٍٛ دٕٚ ساد١ اىل اؾساؽ ٖرا

 ،الٕ ادباز١ٜ ايعكد ال تٓتصع صؿت٘ ايسعا١ٝ٥ ،قا١ُ٥ ست٢ بايٓطب١ يعكد ايتاَني االدبازٟ
                          

  م المعدل.1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )1( الفقرة )983المادة ) (1)

  م.1976( لسنة 43( من القانون المدني االردني رقم )920المادة ) (2)

 م.1948سنة ( ل143( من القانون المدني المصري رقم )747المادة ) (3)
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نْٛٗا تطسٟ قبٌ ابساّ ايعكد، اَا عٓد ابساّ ايعكد ؾإ ايذلاعٞ بني االطساف غسط 
 .(1)يالْعكاد

ني بضٛز٠ غؿ١ٜٛ، إال أْ٘ تٛدد صعٛب١ اسٝاًْا يف إثبات ٚعًٝ٘ ميهٔ إبساّ عكد ايتأَ     
ايعكد ايػؿٟٛ يرا دست ايعاد٠ يف ايػايب ع٢ً إبساّ عكد ايتأَني بضٛز٠ ؼسٜس١ٜ أٟ بػهٌ 
َهتٛب ٜٛقع عًٝ٘ طسؾا ايعكد املؤَٔ ٚاملؤَٔ ي٘ باعتباز إٔ عكد ايتأَني ٜتغُٔ ايهجرل 

  (2)ا إال َٔ خالٍ نتابتٗا.َٔ اؾص٥ٝات ٚايتؿاصٌٝ اييت ال ميهٔ َعسؾتٗ
ؾعكد ايتأَني َٔ ايعكٛد ايسعا١ٝ٥ ٜٓعكد مبذسد تٛاؾل االجياب ٚايكبٍٛ، ٚملا نإ     

املؤَٔ دا٥ًُا ٜهٕٛ غدط َعٟٓٛ ؾال ساد١ يًشدٜح عٔ ضال١َ ايسعا ؾٝٗا نْٛٗا َتُتع٘ 
ٝع عٝٛب باأل١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ، أَا املؤَٔ ي٘ ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ زعاٙ صشٝشًا ٚضاملًا َٔ مج

 . (3)ايعكد إلثباتاالزاد٠، ٚايهتاب١ يف عكد ايتأَني يٝظ يالْعكاد ٚإمنا غسًط 
ُٜعد عكد ايتأَني َٔ ايعكٛد املًص١َ يًذاْبني، سٝح ٜٛيد عكد ًَصّ يًذاْبني:  -ثاًْٝا

ايتصاَات َتكاب١ً ع٢ً طسؾٝ٘ املؤَٔ ٚاملؤَٔ ي٘، سٝح ًٜتصّ املؤَٔ ي٘ بتكدِٜ ناؾ١ 
عًَٛات اييت ٜطًبٗا املؤَٔ اثٓا٤ ابساّ ايعكد، ٚدؾع اقطاط ايتأَني املتؿل ايبٝاْات ٚامل

عًٝٗا، ٚاغعاز املؤَٔ ؿع١ ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ، ؾغاًل عٔ اخطاز املؤَٔ بدزد١ 
تؿاقِ ٚاشدٜاد سذِ اـطس، باملكابٌ املؤَٔ ًٜتصّ بدؾع َبًؼ ايتأَني )ايتعٜٛض( اىل 

اعتباز عكد ذيو ٜٚذلتب ع٢ً  .(4)عدٖا خطاز املؤَٔاملؤَٔ ي٘ ساٍ سدٚخ أٚ ؼكل اال
ايتأَني َٔ ايعكٛد املًص١َ يًذاْبني ؾعٓد عدّ تٓؿٝر اسد ايطسؾني ايتصاَ٘ ٜبٝح يًطسف 

َتٓع املؤَٔ عٔ دؾع قطط ايتأَني ااالخس االَتٓاع عٔ تٓؿٝر ايتصاَ٘ ٚؾطذ ايعكد، ؾاذا 

                          

 .95احمد شرف الدين السعيد، مصدر سابق، ص  ((1
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 10( عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، ط (2

 .96، ص2012عمان، 
 . 8م، ص2018( جمال الدين مكناس، محمد سامر عاشور، المصدر السابق، (3
ثار المترتبة عمى التأمين من المسوولية المدنية بياء الدين مسعود سعيد خويرة، اال( (4

 .19م، ص2008)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين، 
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ني اذا َا سضٌ اـطس بني املد٠ اييت حيل يًُؤَٔ ؾطذ عكد ايتأَني ٚعدّ دؾع َبًؼ ايتأَ
تٛقـ ؾٝٗا املؤَٔ ي٘ عٔ دؾع ايكطط ٚؼكل اـطس ٚايعهظ صشٝح، ُٜٚعد ايتصاّ املؤَٔ 

غٗٛز أٚ ضت١ غٗٛز،  ١ي٘ ايتصاّ قكل سٝح ًٜتصّ بدؾع ايكطط ضٛا٤ نإ نٌ غٗس أٚ ثالث
ايتأَني إال بعد ؼكل أَا ايتصاّ املؤَٔ ي٘ ؾٗٛ غرل قكل نٕٛ املؤَٔ ال ًٜتصّ بدؾع َبًؼ 

 .(1)اـطس املؤَٔ َٓ٘
َٔ طسؾٝ٘ ٜأخر  ٜٛصـ عكد ايتأَني بأْ٘ عكد َعاٚع١ ٚذيو الٕ ناًلعكد َعاٚع١:  -ثايجًا

َكابٌ ملا ٜعطٞ، ؾاملؤَٔ ي٘ ٜأخر َبًؼ ايتأَني أٚ ايتعٜٛض َٔ املؤَٔ بعد ؼكل اـطس 
ايتأَني ع٢ً اؿٝا٠ ؿني ايبكا٤،  دٌ املبني يف ايعكد نُا يف ساي١املؤَٔ عدٙ أٚ سًٍٛ األ

ٚيف املكابٌ ؾأْ٘ ًٜتصّ بدؾع أقطاط ايتأَني ٚسطب َا َتؿل عًٝ٘ يف عكد ايتأَني، أَا 
املؤَٔ ؾأْ٘ ٜأخر اقطاط ايتأَني َٔ املؤَٔ ي٘ ٚيف املكابٌ ًٜتصّ بدؾع َبًؼ ايتأَني عٓد 

 .  (2)ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ
تأَني عكدًا استُايًٝا الٕ ايعالق١ بني طسؾٝ٘ تهٕٛ عد عكد ايُٜ عكد استُايٞ:-زابعًا

ٜعسف َكداز َا حيضٌ عًٝ٘ َٔ ازباح ٚال َكداز َا ٜدؾع٘ َٔ  ، ؾاملؤَٔ ال(3)استُاي١ٝ
 .تعٜٛغات ألْ٘ َتٛقـ ع٢ً ؼكل االخطاز املؤَٔ عدٖا َٔ عدَٗا

تعٜٛغات ألْ٘  ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ اىل املؤَٔ ي٘ ؾٗٛ ال ٜعسف َكداز َا ٜأخر َٔ        
َتٛقـ ع٢ً َد٣ ؼكل اـطس َٔ عدَ٘، ؾايتأَني ٖٛ عكد َٔ عكٛد ايػسز ٚأغب٘ بعكٛد 

                          

 . 9( جمال الدين مكناس، محمد سامر عاشور، مصدر سابق، ص(1
( عال عبد الحفيظ نويران المييرات، المصمحة في التأمين البحري، رسالة ماجستير، (2

 .22م، ص2011عة الشرق األوسط، االردن،جام
وان شركات التأمين تعالج صفة االحتمالية بوسائل عممية وتقنية، بحساب االحتمال  ((3

إجراء المقاصة ، وىو  من شأنو أن يمكنيا من معرفة عدد الحوادث المحتمل وقوعيا، 
بالتالي و  م،ومقدار خسارتيا، ومجموع المبالغ المستحقة عمييا  لتعويضيا لممومن لي

تتوصل إلى تحديد األقساط الواجب دفعيا  من طرف كل مومن لو، أخذة بعين االعتبار 
مصاريفيا و ما تيدف إليو من تحقيق الربح : ولممزيد انظر عمي بن غانم التأمين البحري 

 . 212م، ص 2005، ديوان المطبوعات  الجامعية، 2ط وذاتية نظامو القانوني،
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َٔ سٝح ؼكل االخطاز قٌ ايعكد َٔ  االستُاي١ٝاملكاَس٠ ٚايسٖإ، ؾٗٛ عكد قا٥ِ ع٢ً 
 .(1)عدَٗا

ايرٟ  اعٚاالضعكد ايتأَني عٓضسًا دٖٛسًٜا، يف ُٜعد ايصَٔ َٔ عكٛد املد٠ )شَين(:  -خاَطًا
َٓؿع١ نُا إٕ إال بتٛؾس عٓضس ايصَٔ،  ايتأَنيال ميهٔ تضٛز ٚدٛد ؾعًٝ٘ قٌ ايعكد  ٜكّٛ

إال مبسٚز ؾذل٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ، ٚعٓضس املد٠ َٔ ايعٓاصس ايس٥ٝط١ يعكد  لتشكتال ايتأَني 
خالٍ َد٠ ش١َٝٓ، ٖٚرٙ املد٠ ٖٞ  ٘ايتأَني ؾال ميهٔ تضٛز ٚدٛد عكد تأَني دٕٚ ضسٜاْ

ايكاْْٛٞ اليتصاَات طسيف ايعكد ؾاملؤَٔ حيضٌ ع٢ً االقطاط املاي١ٝ خالٍ ٖرٙ االطاز 
ذا َا ؼكل اـطس إايؿذل٠، ٚباملكابٌ ؾإٔ املؤَٔ ي٘ حيضٌ ع٢ً األَإ َٚبًؼ ايتأَني 

 .(2)أثٓا٤ ضسٜإ عكد ايتأَني
ٕ ايؿطذ إْ٘ يف ساٍ ؾطذ ايعكد ؾإٜٚذلتب ع٢ً اعتباز عكد ايتأَني َٔ ايعكٛد ايص١َٝٓ ؾ    

ثسٙ بأثس زدعٞ اىل ؿع١ ابساّ ايعكد ٚامنا ٜطسٟ ايؿطذ َٔ تازٜذ ايؿطذ أال ٜٓضسف 
 .(3)ٚتبك٢ االيتصاَات قبٌ ايؿطذ قا١ُ٥ ٚجيب تٓؿٝرٖا َٔ قبٌ ايطسؾني

 
 
 

                          

المزين، التأمين عمى الديون دراسة مقارنة بين التأمين التعاوني والتأمين  ( عماد محمد فييم(1
 .25م، ص 2014التجاري، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، 

( ليتيم حسين، النظام القانوني لعقد التأمين، رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقمة، (2
 .13م، ص2014الجزائر، 

( عمى ))في العقود الممزمة لمجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما 177/1( تنص المادة )3)
وجب عميو بالعقد جاز لمعاقد االخر بعد االعذار أن يطمب الفسخ مع التعويض أن كان 
لو مقتضى عمى أنو يجوز لممحكمة أن تنظر المدين الى أجل، كما يجوز ليا أن ترفض 

 ((.اًل بالنسبة لاللتزام بجممتوطمب الفسخ اذا كان لم يوف بو المدين قمي
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االذعإ عكد ٜٓشضس ؾٝ٘ قبٍٛ املتعاقد باملٛاؾك١ ٚايتطًِٝ بهاؾ١ عكد اذعإ:  -ضادضًا
، (1)اآلخس املٛدب دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ خٝاز َٓاقػ١ ٖرٙ ايػسٚط ايػسٚط اييت ٚععٗا ايطسف

ؾٗٛ أَا إٔ ٜسؾغٗا نًٗا أٚ ٜكبًٗا نًٗا، ٜٚسد دا٥ًُا ع٢ً ضًع١ أٚ َسؾل عسٚزٟ نعكٛد 
 .(2)املا٤ ٚايهٗسبا٤ ٚايٓكٌ ٚايتأَني ٚغرلٖا

ط يف ُٜعد عكد ايتأَني َٔ عكٛد االذعإ، الٕ املؤَٔ ٖٛ َٔ ٜكّٛ بطباع١ ناؾ١ ايػسٚ    
ايعكد ٚال ٜهٕٛ أَاّ املؤَٔ ي٘ ض٣ٛ املٛاؾك١ ٚاالذعإ يًُؤَٔ بٛصؿ٘ ايطسف ايغعٝـ أٚ 
زؾض ايعكد ٚبايتايٞ اؿسَإ َٔ ٖرٙ اـد١َ، ٚقد ساٍٚ ايبعض ايتدؿٝـ َٔ ٚصـ 
االذعإ ع٢ً عكد ايتأَني بايكٍٛ إٔ يًُؤَٔ ي٘ اؿل يف ايسؾض ٚايًذ٤ٛ اىل َؤَٔ آخس، إال 

ٚععٗا  أخس٣ٚصـ االذعإ عٔ ايعكد طاملا ضٛف ٜٛاؾل ع٢ً غسٚط  إٔ ٖرا ال ًٜػٞ
َؤَٔ آخس، َٚٔ ثِ يٝظ أَاّ املؤَٔ ي٘ ض٣ٛ االختٝاز بني غسنات ايتأَني ٚاالذعإ 

  .(3)شلِ
إ عكد ايتاَني اذا اؽرٙ املؤَٔ نشسؾ١ اٚ ْػاط َدْٞ(: -عكد كتًط )ػازٟ -ضابعًا

ز اعتدل ػازًٜا، ٚاذا نإ املؤَٔ ي٘ يٝظ تادسًا ٜأخر غهٌ اؿسؾ١ ٚاالعتٝاد ٚاالضتُسا
 .(4)ٚايتاَني ُعكد ألدٌ اعُاٍ َد١ْٝ اعتدل كتًطًا

                          

ال بد من اإلشارة الى ان الطرف الثاني المومن لو )الطرف الضعيف( في العقد يبقى لو  ((1
نوع من الحرية في فرض ارادتو عمى المومن، مثل ما يتعمق بالمسوولية المومن ضدىا، 

ية المدنية وىذا ما ذىبت الية محكمة النقض المصرية بالزام المومن بضمان المسوول
الناشئة عند اصابة الراكب في السيارة غير المعدة لنقل الركاب، حيث يعوض الشخص 
راكبا في السيارة او نازال منيا، ولممزيد انظر المستشار عبدالتواب معوض، الوسيط في 

 .334م،ص 1988شرح جرائم القتل واالصابة الخطأ، دار المشرق العربي، القاىرة، 
ن، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام، احكام االلتزام، اثبات حسن عمي الذنو  (2)

 .64م، ص1976 االلتزام، المكتبة القانونية، بغداد،

 .22ص مصدر سابق، ( بياءالدين مسعود سعيد خويرة،(3
 .101د. احمد شرف الدين، مصدر سابق، ص  ((4
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.، إال إٔ املػسع (1)ايٓاؾر يكإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ اضتٓادًا ُٜعد ايتأَني عُاًل ػازًٜا     
ايتأَني ع٢ً اؿٝا٠، ن ايعساقٞ ايٓاؾر َٔ اْٛاع ايتأَني يف ايكإْٛ املدْٞ ًاايعساقٞ ْعِ نجرل

ٚايتأَني عد اؿسٜل ٚاملطؤٚي١ٝ املد١ْٝ. ٚعكد ايتأَني ذٚ طبٝع١ كتًط١ ؾٗٛ بايٓطب١ 
يًُؤَٔ ي٘ َدْٞ باعتباز اشلدف َٔ ايتأَني ٖٛ محا١ٜ اَٛاي٘ ٚسٝات٘ َٚطؤٚيٝت٘، أَا 

 بايٓطب١ يًُؤَٔ ؾٗٛ ػازٟ الٕ ايػسض َٔ ايتأَني ؼكٝل ايسبح.   
طٔ اي١ٝٓ ٖٛ َبدأ عاّ بايٓطب١ ؾُٝع ايعكٛد، إال إٔ عكد ُسُسطٔ اي١ٝٓ: َٔ عكٛد  -ثآًَا

ايتأَني ٜتطًب دزد١ عاي١ٝ َٔ االَا١ْ ٚايضدم ٖٚٛ َا تؿسع٘ ظسٚف صٓاع١ ايتأَني، 
ؾاملؤَٔ ي٘ ًَصّ باإلؾضاح عٔ مجٝع ايبٝاْات اييت ٜطًبٗا املؤَٔ ٚقت ابساّ ايعكد، ٚال 

عٔ ْطٝإ أٚ تِٖٛ أٚ خطأ  اعًَٛات ٚيٛ نإ ذيو ْاػجيٛش ي٘ اخؿا٤ أٚ ؼسٜـ ٖرٙ امل
َٔ داْب املؤَٔ ي٘ ٚإال نإ يًُؤَٔ اؿل يف ؾطذ عكد ايتأَني، ٚسطٔ اي١ٝٓ ال ٜكتضس 

تٓؿٝر، ؾع٢ً املؤَٔ ي٘ االؾضاح يًُؤَٔ عٔ ايؾكط ٚقت ايتعاقد ٚامنا جيب إٔ ٜطتُس اثٓا٤ 
د٠ ٚتؿاقِ سذِ االخطاز اييت ميهٔ إٔ ناؾ١ املطتذدات اييت تطسأ ع٢ً عكد ايتأَني نصٜا

 .(2)تٗدد قٌ عكد ايتأَني
ق١ قا١ْْٝٛ بني طسؾني ُٖٚا املؤَٔ، ٚاملؤَٔ العكد ايتاَني ٖٛ عكد ٜٓعِ ع ْٚس٣ بإٔ     

، ٜط٢ُ َبًؼ ايتاَني عٓد ؼكل يًُؤَٔ ي٘ َايًٝا َبًػًا املؤَٔي٘ ٜتؿكإ ع٢ً إٕ ٜؤدٟ 
ع٢ً غهٌ دؾع١ ٚاسد٠ اٚ اقطاط  ٜدؾع٘ املؤَٔ ي٘ٙ ْعرل َبًؼ َايٞ عداـطس املؤَٔ 

، بُٝٓا املؤَٔ أٚ َعًٜٓٛا طبٝعًٝا ٚاملؤَٔ ي٘ قد ٜهٕٛ غدضًا ،، ٚ ٜط٢ُ ايكطط دٚز١ٜ
 .َنيأٜعسف بػسنات ايت ؾٗٛ دا٥ُا غدط َعٟٓٛ ٜٚهٕٛ عاد٠ َا 

 
 

                          

م المعدل 1984( لسنة 30قي رقم )/ رابع عشر( من قانون التجارة العرا5( تنص المادة )(1
)) تعتبر االعمال التالية أعمااًل تجارية إذا كانت بقصد الربح، ويفترض فييا ىذا القصد 

 .((ما لم يثبت العكس: .... التأمين
 .107( عبد القادر العطير، مصدر سابق، ص(2
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 املطلب الثاوي
 اخلطر الركه اجلوهري يف عقذ التامني

ِ  ايػا٥ع١ ٚايهجرل٠ ايتداٍٚ، ٚتطتددّ يف اغًب االسٝإ يًدالي١ ُٜعد اـطس َٔ املؿاٖٝ    
ع٢ً اؾعاٍ ٚضًٛنٝات َع١ٓٝ، ؾٝكاٍ ٖرٙ االْػط١ قؿٛؾ١ باملداطس، ْٚتٝذ١ ٖرٙ االخطاز 

، ٚيػسض (1)ؾإٔ االْطإ ٜكـ َتشدًٜا يف َٛادٗتٗا يًُشاؾع١ ع٢ً سٝات٘ اٚاًل ٚاَٛاي٘ ثاًْٝا
ٕ املؤَٔ يٛضا٥ٌ املتاس١ يدز٤ اـطس ٚػٓب اـطاز٠، نٛؼكٝل ذيو ؾا١ْ ٜطتعني بهاؾ١ ا

 ،ٚايغسز ْتٝذ١ ي٘ ،الٕ اـطس عٓضس َٔ عٓاصس ايتأَني ،ٜتٛقع اـطس ٜٚٗتِ بٓتا٥ذ٘
، ألٕ ايتأَني (2)ٚاـطس يف ٖرا ايضدد ٜعين اؿادخ، أَا ايغسز ؾٝهٕٛ ْتٝذ١ شلرا اؿادخ

ؾايتأَني ٜدٚز َع اـطس ٚدٛدًا  يٝظ يف ايٛاقع ض٣ٛ عُإ تعٜٛض ْتٝذ١ خطس َعني،
 ٚع. ٚيػسض االساط١ باملٛعٛع ؾطٛف ْتٓاٚي٘ بايؿس(3)َٔ خالي٘ ٜتِ ايًذ٤ٛ ايٝ٘ٚعدَاً ،

 :١ٝاآلت
 َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ (985/1)تٓاٚيت املاد٠  -َني:أاالخطاز ايكاب١ً يًت :ايؿسع االٍٚ

اـطس ، (4)2006ّ( يط١ٓ 9زقِ ) ( َٔ تعًُٝات ؾسٚع ٚاْٛاع ايتأَني1ايٓاؾر ٚاملاد٠ )
دد االخطا٤ ايكاب١ً يًتأَني ع٢ً ضبٌٝ اؿضس، ٚامنا ؼمل ٚباعتبازٙ قٌ عكد ايتأَني 

يًُؤَٔ ي٘ اؿس١ٜ يف ؼدٜد أٟ اخطاز ٜس٣ أْٗا تؤدٟ اىل اعساز تضٝب٘ يف سٝات٘ أٚ  تاعط
 َاي٘ أٚ َطؤٚيٝت٘ ػاٙ اآلخسٜٔ.    

                          

 .21عابد فايد عبدالفتاح، مصدر سابق، ص  ((1
ن فعل األشياء غير الحية ومسوولية مالك السفينة في القانون محمد زىدور، المسوولية ع ((2

 م.1990، بيروت، 1البحري الجزائري، دار الحداثة، ط
 ( محمود سمير الشرقاوي، الخطر في عقد التامين، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة،(3

 .51ص م،1966
( من تعميمات 1النافذ والمادة )( من القانون المدني العراقي 985/1( ينظر نص المادة )(4

 فروع وانواع التأمين.
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َتعدد٠ َٚتٓٛع١ ٚال سضس شلا نايتأَني ع٢ً اؿٝا٠، ٚايتأَني ٚاالخطاز ايكاب١ً يًتأَني     
ٚايتأَني ايبشسٟ ع٢ً االغٝا٤، ٚايتأَني ع٢ً االعساز، ٚايتأَني َٔ املطؤٚي١ٝ املد١ْٝ، 

ٚست٢ ٜهٕٛ اـطس قاًل يعكد ايتأَني ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ استُايًٝا أٟ غرل قكل ايٛقٛع، ٚإٔ 
ٚخضٛصًا املؤَٔ ي٘، ٚإٔ ٜهٕٛ َػسٚعًا أٟ غرل ال ٜتٛقـ ع٢ً قض ازاد٠ أسد ايطسؾني 

 .(1)كايـ يًٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب
ٜٚٓبػٞ إٔ ُٜشدد اـطس ايكابٌ يًتاَني عًٝ٘ بػهٌ دقٝل، ست٢ ٜعسف نٌ طسف َا        

ي٘ َٔ سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات، ٚايتشدٜد ايدقٝل يًدطس ٜهٕٛ بتشدٜد ضبب٘ املطًل، 
، ٚايتشدٜد ٜهٕٛ ٖٓا أًٜا نإ ضبب اؿسٜل اٚ ؼدٜدٙ ؼدٜدًا نايتأَني ع٢ً اؿسٜل َجاًل

 (.2)قددًا

ٜٚهٕٛ ايتشدٜد ايدقٝل يًدطس َٔ خالٍ ؼدٜد طبٝعت٘ ؾٝهٕٛ اَا ؼدٜدًا عاًَا اٚ       
خاصًا، ؾٝهٕٛ ايتشدٜد خاصًا عٓدَا ٜٓط صساس١ ع٢ً خطس ٚاسد، نايتاَني َٔ ايطسق١ 

ٓدَا ٜػٌُ عد٠ اخطاز تٓػأ َباغس٠ َٔ عٌُ َعني، ٖٚرا َا ٜٚهٕٛ ؼدٜدًا عاًَا ع ،َجاًل
ٜطًل عًٝ٘ ايتاَني ايػاٌَ نايتاَني َٔ املطؤٚي١ٝ اٚ سٛادخ ايطرل اٚ نُا يف ايتاَني 
ايبشسٟ سٝح ٜتِ تاَني ايطؿ١ٓٝ َٔ اخطاز َتٓٛع١ دٕٚ ؽضٝط، ٚبٗرا تكع ع٢ً عاتل 

 -املؤ١َٓ يف ايطؿ١ٓٝ َجٌ)غسماملؤَٔ مجٝع االعساز ٚاـطا٥س اييت تًشل باألغٝا٤ 
 -االْؿذاز -ايكتاٍ ٚاؿسٚب -تػٝرل املطاز بطبب خازز عٔ االزاد٠ -تأخرل -تضادّ

 .(3)ايطسقات داخٌ ايطؿ١ٓٝ -خًٌ يف اداز٠ ايطؿ١ٓٝ -ايكسص١ٓ
ٚجيٛش ألطساف عكد ايتاَني االتؿام ع٢ً اضتبعاد بعض االخطاز َٔ ْطام ايتأَني،      

بعاد ٚاعشًا ٚقددًا بضٛز٠ دقٝك١ ست٢ ٜهٕٛ املؤَٔ ع٢ً عًِ ناف ٚجيب إ ٜهٕٛ االضت
بٗا. ضٛا٤ يف ٚعع  بٓد خاظ يف ٚثٝك١ ايتاَني اٚ يف ًَشل بٗا، ٚال ميهٔ اضتٓتاد٘ اٚ 
االؾذلاض ب٘، ٚامنا ٜهٕٛ بضٛز٠ َباغس٠ باضتجٓا٤ اـطس َٔ ايغُإ اذا ٚقع بأضباب 

                          

 .37-36( ليتيم حسين، مصدر سابق، ص(1
 .198احمد شرف الدين السعيد، مصدر سابق، ص ((2
 م،2005محمد حسين منصور، احكام قانون التامين، منشأة المعارف، االسكندرية،  ((3

 .164ص



 (19لسنة )( ، ا86( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

989 

ا ٚقعت بطبب ضا٥ل ٖرٙ ايٛاضط١ نْٛ٘ غرل َع١ٓٝ، َجٌ اضتبعاد سٛادخ ٚاضط١ ايٓكٌ اذ
سا٥ص يسخض١ ايكٝاد٠، اٚ اضتبعاد سٛادخ ايضٝد ٚاييت تكع بطبب ضالح ممٓٛع 

 .(1)اضتعُاي٘
اَا االضتبعاد غرل املباغس ٜتِ َٔ خالٍ ٚعع املؤَٔ غسط َعني يًدطس ايرٟ ٜغُٓ٘،     

، َجٌ اغذلاط عدّ ؼٌُٝ ْٚتٝذ١ شلرا ايػسط ٜتِ اضتبعاد نٌ خطس ال ٜطتٛيف ٖرا ايػسط
 .(2)ايطؿ١ٓٝ انجس َٔ اؿُٛي١ املكسز٠ شلا َٔ قبٌ ايػسن١ املضٓع١

ْٚس٣ باْ٘ ال جيٛش اضتبعاد اـطس ع٢ً اْ٘ غرل َػٍُٛ بايتػط١ٝ َٔ عُإ ايتأَني     
ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ جيب إ  ،ْتٝذ١ يالضتٓتاز َٔ ضهٛت اطساف ايعكد، اٚ ع٢ً ضبٌٝ ايكٝاع

 ايتأَني يًدطس ٚال جيٛش اضتبعادٙ.  ٜؿطس ع٢ً سلٍٛ
 -االخطاز غرل ايكاب١ً يًتاَني:ْٞ: ايؿسع ايجا

نجرلًا َا تتغُٔ ٚثٝك١ ايتأَني ذنس ساالت َع١ٓٝ ٜهٕٛ ؾٝٗا املؤَٔ غرل ًَصّ بتعٜٛض     
 -املؤَٔ ي٘ اذا ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ ْتٝذ١ اؿاالت اآلت١ٝ:

ع٢ً اعتباز  طتشٌٝ ايٛقٛع اضتشاي١ َطًك١ أٚ ْطب١ٝ:اذا نإ اـطس املؤَٔ َٓ٘ َ -أٚاًل :
إٔ ٖرا اـطس ؼكل كايـ يكإْٛ ايطبٝع١، ؾال جيٛش ايتأَني عد االخطاز اييت ميهٔ إٔ 

تذُد عهِ ايطبٝع١ ٚبايتايٞ َٔ تتتشكل َٔ دسا٤ ػُد ْٗس أٚ عرل٠ ال ميهٔ إٔ 
ٓطب١ٝ ؾإٔ نإ ؼككٗا ممهٔ املطتشٌٝ ؼكل ٖرٙ االخطاز بػهٌ َطًل، أَا االضتشاي١ اي

إال أْٗا تضطدّ  بعسٚف خاص١ ػعٌ ؼككٗا َطتشٝاًل نػدط ٜؤَٔ ع٢ً بغاعت٘ َٔ 
 .(3)خطس ايطسق١ ؾتتًـ غطس اؿسٜل

                          

ن المدني عقود المقامرة والرىان والمرتب عبدالرزاق السنيوري، الوسيط في شرح القانو ( (1
م، 1964، دار احياء التراث العربي، لبنان، 2، مجمد 7مدى الحياة وعقد التأمين، ج 

 .1129ص
، دار الثقافة لمنشر 2، ط2بياء بييج شكري، التامين في التطبيق والقانون والقضاء، ج( (2

 .93، ص2011والتوزيع، عمان، 
النظرية العامة، المكتبة القانونية،  -القسم االول -انون التجاري( باسم محمد صالح، الق(3

 .263، ص1987بغداد، 
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ؾُٔ ٚادب املؤَٔ ٚاملؤَٔ ي٘ ؼدٜد  االخطاز املطتبعد٠ باتؿام املتعاقدٜٔ: -ثاًْٝا:
٢ً اضتبعاد خطس َعني َٔ ْطام بدق١ ٚٚعٛح ٚقد ٜتؿل ايطسؾإ ع عدٙاـطس املؤَٔ 

ايـتأَني، ؾاذا سضٌ َجٌ ٖهرا اتؿام جيب ؼدٜدٙ بٛعٛح ػٓبًا ؿاالت ايًبظ 
ٚايػُٛض، ؾؿٞ ايتأَني َٔ املطؤٚي١ٝ عٔ سٛادخ ايطٝازات َجاًل، جيٛش ألطساف ايعكد 
االتؿام ع٢ً اضتبعاد سٛادخ ايطٝازات اييت تٓػأ عٔ كايؿ١ قإْٛ املسٚز َٔ ْطام 

 .(1)َنيايتأ
ؾاملؤَٔ ال ٜغُٔ االعساز ايٓاغ١٦ عٔ اـطأ  أؾعاٍ ٚاخطا٤ املؤَٔ ي٘ املتعُد٠: -ثايجًا:

املتعُد ٚاؾطِٝ ايضادز عٔ املؤَٔ ي٘ أٚ َٔ ميجً٘، باعتباز عكد ايتأَني عكد استُايٞ أٟ 
استُاٍ ؼكل أٚ عدّ ؼكل اـطس املؤَٔ َٓ٘، ؾاذا ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ بتعُد 

 ي٘ أٚ غط٦٘ اؾطِٝ ؾإٔ املؤَٔ ال ًٜتصّ بدؾع َبًؼ ايتأَني يًُؤَٔ ي٘، ٜٚكع باطاًل املؤَٔ
نٌ اتؿام ٜكغٞ بتشٌُ املؤَٔ االعساز ايٓاغ١٦ بتعُد أٚ خطأ املؤَٔ ي٘ اؾطِٝ باعتباز 

يًٓعاّ ايعاّ، َٚجاٍ اـطأ اؾطِٝ عدّ قٝاّ املؤَٔ بتػًٝـ ايبغاع١ بػهٌ  ًاذيو كايؿ
 . (2)ىل تًؿٗادٝد مما أد٣ ا

ؾاذا َا  اذا نإ اـطس املؤَٔ عدٙ شاٍ أٚ ؼكل اـطس ؿع١ أبساّ عكد ايتأَني: -زابعًا:
ُٝ ايعكد باطاًل اذا  عدابسّ عكد ع٢ً خطس َعني ٚتبني اـطس أْ٘ شاٍ أٚ اصبح غرل َٛدٛد ؾ

١ ابساّ نإ اسد ايطسؾني عاملًا ب٘، ٚنريو اؿاٍ اذا نإ اـطس املؤَٔ َٓ٘ قد ؼكل ؿع
 . (3)ايعكد

                          

( عميواش ىدى، االحكام العامة لعقد التأمين، مذكرة تخرج، المدرسة العميا لمقضاء، (1
 .36صم،2009الجزائر،

 . 187جمال الدين مكناس، محمد سامر عاشور، مصدر سابق، ص ((2
( من القانون المدني العراقي النافذ )) ويقع عقد التأمين 2( الفقرة )984( تنص المادة )(3

باطاًل، إذا تبين ان الخطر المومن ضده كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم 
 فيو العقد، وكان احد الطرفين عمى األقل((.
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ْٚس٣ بإٔ االخطاز ايكاب١ً يًتأَني يٝظ دا٥ًُا تتٛؾس ؾٝٗا ايػسٚط ايالش١َ يًتأَني عدٖا      
ؾتغطس ايدٚي١ يًُُازض١ دٚز املؤَٔ   ،ؾتُتٓع غسنات ايتأَني عٔ تأَني ٖرٙ االخطاز

 بعٝدًا عٔ عٓضس ايسبح.

 املبحث الثاوي
 السمات القاوووية للخطر يف عقذ التامني

ُٜعد اـطس ايعٓضس ايس٥ٝظ ٚاالضاع يعكد ايتأَني، ؾبدٕٚ اـطس تٓتؿٞ اؿاد١ اىل     
ايتأَني، ٚاالخطاز اييت ؼٝط ايؿسد نجرل٠ َٚتعدد٠ ال سضس شلا، ٖٚرٙ االخطاز َٓٗا َا 

 ٜضٝب ايؿسد ظطُ٘ أٚ َاي٘ أٚ َطؤٚيٝت٘ ػاٙ اآلخسٜٔ.
سد يًدطس بايسغِ َٔ ٚعٛح ؾهس٠ اـطس، مل ٜتؿل ؾكٗا٤ ايكإْٛ ع٢ً ٚعع تعسٜـ ٚا    

 .(1)ٙ ي٘ٚؾل َٓعٛزع٢ً يًدطس  ًاٚيعٌ ايطبب ٜسدع اىل إٔ نٌ ؾكٝ٘ ٜعطٞ تعسٜؿ
ٜٚعسف اـطس بأْ٘ ٚاقع١ َطتكب١ًٝ غرل َعسٚف تازٜذ ٚقٛعٗا أٚ غرل قكك١ ايٛقٛع،     

اىل املؤَٔ ي٘ أٚ  ٜذلتب ع٢ً ؼككٗا ايصاّ املؤَٔ بدؾع َبًؼ ايتأَني املتؿل عًٝ٘ يف ايعكد
غذلط ايتأَني ملضًشت٘ بػسط إٔ ال ٜهٕٛ يًُؤَٔ ي٘ أٚ املطتؿٝد أٚ َٔ ااملطتؿٝد ايرٟ 

 .(2)ميجًُٗا ٜد يف ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ
َٔ خالٍ ٖرا ايتعسٜـ ٜتبني يٓا بأْ٘ ال بد إٔ ٜتٛؾس يف اـطس فُٛع١ َٔ ايطُات    

ايتأَني، ٖٚرٙ ايطُات ضٛف ٜتِ تٓاٚشلا يف ايكا١ْْٝٛ ٚاالزنإ ست٢ ٜهٕٛ قاًل يعكد 
 -املطايب اآلت١ٝ:

 
 
 

                          

ة ماجستير، ( شيرين عبد حسن يعقوب، الطبيعة القانونية لمخطر في عقد التأمين، رسال(1
 .14م، ص2010جامعة الشرق األوسط، االردن، 

  .143عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، مصدر سابق، ص (2)
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 املطلب االول
 احتمالية اخلطر

إٕ عكد ايتأَني قا٥ِ ع٢ً ؾهس٠ االستُاٍ، مبع٢ٓ إٔ اـطس املؤَٔ عدٙ ميهٔ إٔ    
 ٜتشكل َطتكباًل أٚ ال ٜتشكل.

طس غرل قكل ٚاـطس غرل احملكل ٜهٕٛ بضٛزتني، ايضٛز٠ االٚىل، ٜهٕٛ ؾٝٗا اـ    
مبع٢ٓ قد ٜتشكل ٚقد ال ٜتشكل، نايتأَني َٔ ايطسق١ ٚايتأَني َٔ املطؤٚي١ٝ املد١ْٝ أٚ 
ايتأَني َٔ اؿسٜل، أَا ايضٛز٠ ايجا١ْٝ، ؾٝهٕٛ ؾٝٗا اـطس قككًا ٚيهٔ ؼكل اـطس ٜهٕٛ 
 َغاؾًا اىل ادٌ غرل قكل نايتأَني ع٢ً اؿٝا٠ ؿني ايٛؾا٠، ؾاملٛت سل ع٢ً نٌ اْطإ

 . (1)إال إٔ اَس ؼكك٘ غرل َعًّٛ
ؾاـطس يف عكد ايتأَني ٜٓبػٞ إٔ ال ٜهٕٛ َطتشٌٝ ايٛقٛع يف املطتكبٌ ٚإال اعتدل عكد     

ايتأَني باطاًل، الضتشاي١ احملٌ، نايػدط ايرٟ ٜؤَٔ ع٢ً ضٝازت٘ َٔ خطس ايطسق١ ؾٝعٗس 
غسق١ بايبشس قبٌ ابساّ بايؿعٌ أٚ إٔ ٜؤَٔ ع٢ً بغاعت٘ َٔ ايػسم ؾٝعٗس أْٗا  تأْٗا ضسق

 .(2)عكد ايتأَني أٚ ايتأَني َٔ ضكٛط ايػُظ
أَا االضتشاي١ ايٓطب١ٝ ؾأْٗا ػد شلا فاٍ يف عكد ايتأَني، ٚبايتايٞ ال تطتبعد َٔ ْطاق١    

ؾٝهٕٛ االَس َطتشٌٝ بايٓطب١ يػدط َعني اذا ٚدد يف ظسٚف َعٝٓ٘، بُٝٓا ٜهٕٛ ممهًٓا 
 .(3)يػدط آخس أٚ عٓد تػرل ايعسٚف

أَا ساي١ اـطس ايعين ايرٟ ال ٜعًِ ؾٝ٘ املؤَٔ ٚاملؤَٔ ي٘ إٔ اـطس املؤَٔ عدٙ قد    
ٕ اىل اُٜٚعاد ايطسؾ ؼكل بايؿعٌ أٚ شاٍ قبٌ ابساّ عكد ايتأَني، ؾإٔ ايعكد ُٜعد باطاًل

ٚععُٗا ايطابل ٚجيب ع٢ً املؤَٔ إٔ ُٜعٝد ناؾ١ االقطاط ٚتدلأ ذ١َ املؤَٔ ي٘ َٔ 

                          

( اسراء صالح داود، التأمين من الخطر الظني دراسة مقارنة، مجمة الرافدين لمحقوق، كمية 1)
 . 200، ص28، العدد 11، سنة8الحقوق، جامعة الموصل، مجمد 

 . 33( عميواش ىدى، مصدر سابق، ص2)
 .201( اسراء صالح داود، مصدر سابق، ص3)
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 اق١ٝ، نايتأَني ع٢ً سٝا٠ غدط آخس َٔ كاطس ايطؿس ؾٝعٗس أْ٘ ٚصٌ ضاملًااالقطاط ايب
 .    (1)َٔ زسًت٘

 املطلب الثاوي
 اخلطر غري ارادي

ال ٜهؿٞ إٔ ٜهٕٛ عكد ايتأَني استُايًٝا، ٚامنا جيب إٔ ال ٜهٕٛ اـطس املؤَٔ عدٙ    
طس عسعًٝا، الٕ تعًل َتٛقؿًا ع٢ً أزاد٠ طسيف ايعكد، مبع٢ٓ آخس ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ سدٚخ اـ

سدٚخ اـطس بإزاد٠ أسد املتعاقدٜٔ ٜٓؿٞ عٓ٘ صؿ١ االستُاي١ٝ، ٖٚرا ال ٜٓطذِ َع طبٝع١ 
مبػ١٦ٝ املؤَٔ أٚ املؤَٔ ي٘، ؾعٓد تعًل اـطس  ًاعكد ايتأَني ٚضٝهٕٛ ؼكل اـطس َسْٖٛ

َبًؼ  بإزاد٠ املؤَٔ ؾُضًشت٘ تكتغٞ بعدّ ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ ست٢ ال ًٜتصّ بدؾع
ايتأَني اىل املؤَٔ ي٘ ٜٚأخر مجٝع االقطاط اييت ٜدؾعٗا املؤَٔ ي٘، أَا اذا نإ اـطس 

ضًشت٘ تكتغٞ إٔ ٜتشكل اـطس ست٢ حيضٌ ع٢ً َبًؼ ُبإزاد٠ املؤَٔ ي٘ ؾ ًاَتعًك
 . (2)ايتأَني

الْتؿا٤ عٓضس ؾتعًل اـطس املؤَٔ عدٙ بإزاد٠ أسد ايعاقدٜٔ جيعٌ عكد ايتأَني باطاًل      
االستُاٍ يف اـطس، ؾاـطس جيب إٔ ٜتشكل بضٛز٠ عسع١ٝ أٚ طبٝع١ٝ أٚ بؿعٌ ايػرل، 
ؾايػدط ٜطتطٝع إٔ ٜؤَٔ ْؿط٘ َٔ االصابات اييت ؼضٌ ي٘ بؿعٌ ايػرل، أٚ االصابات 
اييت حيًكٗا بايػرل بدٕٚ تعُد َٓ٘ ْٚتٝذ١ سٛادخ ايطرل، ٚيهٔ ال ٜطتطٝع إٔ ٜؤَٔ ْؿط٘ 

اييت تتشكل بؿعً٘ ايعُدٟ، نايؿسد ايرٟ ٜؤَٔ ع٢ً سٝات٘ ؿني ايٛؾا٠ ؾٝٓتشس  َٔ االخطاز
عُدٟ ٚمل ٜهٔ ممجاًل السد  بعد إبساّ ايعكد، أَا اذا ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ بؿعٌ غرل

ٜؤثس ع٢ً ايعكد ًٜٚتصّ املؤَٔ بدؾع َبًؼ ايتأَني يًُؤَٔ ي٘ ٜٚهٕٛ  طسيف ايعكد ؾإٔ ٖرا ال
 .(3)كل اـطس املؤَٔ عدٙي٘ سل ايسدٛع ع٢ً ق

                          

 .145( عبد القادر العطير، مصادر سابق، ص 1)

  .23شيرين عبد حسن يعقوب، مصدر سابق، ص( 2)
  .23جمال الدين مكناس، محمد سامر عاشور، مصدر سابق، ص( 3)
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 املطلب الثالث
 مشروعية اخلطر

ٚإٔ ٜهٕٛ َطتكاًل عٔ إزاد٠ املؤَٔ  ًٝاال ٜهؿٞ يف اـطس املؤَٔ عدٙ إٔ ٜهٕٛ استُاي    
 ٚاملؤَٔ ي٘، ٚامنا جيب إٔ ٜهٕٛ اـطس املؤَٔ عدٙ قاباًل يًتأَني، ٜٚهٕٛ اـطس قاباًل

عاّ ايعاّ ٚاآلداب، ٜٚدخٌ عُٔ ْػاطات املؤَٔ ذا نإ َػسٚعًا ٚغرل كايـ يًٓإيًتأَني 
ٚؾكًا يٓضٛظ ايكإْٛ، ؾال ميهٔ تأَني االخطاز ايٓاػ١ عٔ ع١ًُٝ ايتٗسٜب، الٕ ٖرٙ 

دسمي١ َعاقب عًٝٗا قاًْْٛا ؾغاًل عٔ كايؿتٗا يًٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب، نُا ال  دايعًُٝات تع
َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ آثاز نايتعٜٛض جيٛش تأَني االخطاز ايٓاػ١ عٔ املطؤٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ 

ٚايػساَات املاي١ٝ، الٕ املطؤٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ َستبط١ بؿهس٠ غدض١ٝ ايعكٛب١ ٚايتأَني عًٝٗا 
 .(1)كايـ يًٓعاّ ايعاّ ٚايكإْٛ

ٚملا نإ اـطس ٖٛ قٌ عكد ايتأَني ٚزنٓ٘ اؾٖٛسٟ ٚبدْٚ٘ ٜٓتؿٞ ايتأَني، ؾٝذب إٔ    
 . (2)ًا أٚ كايـ يًٓعاّ ايعاّ ٚآلداب ٚإال اعتدل ايعكد باطاًلٜهٕٛ اـطس غرل ممٓٛع قاْْٛ

 لثاملبحث الثا
بل التعويض عه االخطار املؤمه ضذهاالقاوووية للخطر  شروطال

ُ
 وس

إٕ اضاع ايتأَني ٖٛ االخطاز اييت ٜتعسض شلا ايؿسد، ؾٛدد ايتأَني ملعاؾ١ االخطاز     
١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت ميهٔ إٔ ٜتعسض شلا ايؿسد يف بطبٌ عدٜد٠ َٚتٓٛع١ يتؿادٟ اـطا٥س املاد

سٝات٘ أٚ اَٛاي٘، ٚاـطس يف عكد ايتأَني ميتاش مبذُٛع١ َٔ ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ اييت تتُجٌ 
بتٛشٜع اـطس، ٚػاْظ اـطس، ؾغاًل عٔ تٛاتس اـطس، ٚيإلساط١ بٗرا املٛعٛع ضٛف ٜتِ 

  -تٓاٚي٘ يف املطًبني اآلتٝني:

 
                          

 .203( اسراء صالح داود، مصدر سابق، ص(1
(  من القانون المدني العراقي تنص عمى )) يمزم ان يكون محل 1) ( الفقرة130مادة )ال (2)

ال كان العقد باطاًل((.   االلتزام غير ممنوع قانونًا وال مخالفًا لمنظام العام أو لآلداب وا 
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 املطلب االول
 روط القاوووية للخطر يف عقذ التأمني الش

يًدطس املؤَٔ عدٙ يف عكد ايتأَني غسٚط قا١ْْٝٛ، ٚيإلساط١ بٗا ضٛف ْتٓاٚشلا يف    
 -ايٓكاط اآلت١ٝ:

ؾػرل ممهٔ  ،اٟ تهٕٛ املداطس َتؿسق١، اٟ عدّ ؼككٗا يف ٚقت ٚاسد :طسأٚاًل: تٛشٜع اـ
نايصالشٍ ٚايؿٝغاْات ٚايدلانني، ألْٗا  َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ ايتاَني عد ايهٛازخ ايطبٝع١ٝ

تًشل عددًا نبرلًا َٔ املؤَٔ شلِ يف ٚقت ٚاسد ؾٝضعب ع٢ً غسنات ايتاَني تػط١ٝ ٚدؾع 
 .(1)ناؾ١ ايتعٜٛغات ٚال تطتطٝع ايٛؾا٤ بايتصاَاتٗا مما ٜعسعٗا يإلؾالع

ملعسعني ٜٚكّٛ ايتأَني ع٢ً ؾهس٠ ايتعإٚ َٔ خالٍ ػُٝع اندل عدد َٔ االغداظ ا     
ـطس َعني ناؿسٜل، ايٛؾا٠، ايطسق١ ٚبٗدف تؿادٟ ٖرٙ االخطاز ٚدؾع اثازٖا ًٜذأ ٖؤال٤ 
االغداظ اىل ايتعإٚ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚاملطا١ُٖ يف مجع َبًؼ َٔ املاٍ بػهٌ دؾعات ثابت١ أٚ 
َتػرل٠ يتعٜٛض اـطا٥س اييت تًشل أسدِٖ ْتٝذ١ ؼكل ٖرٙ االخطاز، ؾايتأَني ٜعٌُ ع٢ً 

ٚتٛشٜع اـطا٥س اييت ميهٔ إٔ تضٝب بعض املؤَٔ شلِ، ٜٚعٌُ ع٢ً ػص١٥ ٖرٙ  تػتٝت
االخطاز يتضبح آثازٖا ع١ًٝ٦ بايٓطب١ يهٌ ؾسد ٚبايتايٞ حيكل ايػعٛز باألَإ ٚايساس١، 
ؾاملؤَٔ ٜكّٛ بدٚز ايٛضٝط بني املؤَٔ شلِ ٚإٕ نإ غسع٘ َٔ ايتأَني ؼكٝل ايسبح، َٔ 

ملدؾٛع١ َٔ املؤَٔ ٚتهٜٛٔ َبًؼ َٔ املاٍ ٜعٛض ب٘ املؤَٔ خالٍ قٝاَ٘ ظُع االقطاط ا
 .(2)شلِ ايرٟ ٜضٝبِٗ اـطس املؤَٔ عدٙ

ٜساد باـطس املتذاْظ ذيو اـطس ايرٟ ميتاش بطبٝع١ ٚصؿ١ ٚاسد٠  ثاًْٝا: ػاْظ اـطس:
سٛادخ ٚضا٥ط ايٓكٌ( ٚظسٚف ؼكك٘ ٚاسد٠ َٚٛعٛعٗا جيب إ ٜهٕٛ -سسٜل-)ضسق١

هٕٛ َتكازب١ َٔ سٝح ايك١ُٝ، سسصًا ع٢ً َبدأ املطاٚا٠ بني املؤَٔ شلِ َتػابًٗا، ٚإ ت

                          

، الدار 1سمسمة الدراسات القانونية،ط-( محمد اوغريس، عقد التامين في التشريع المغربي(1
 .78م، ص1989 البيضاء،

 .77( عبد القادر العطير، مصدر سابق، ص(2
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ٚايتٛاشٕ املايٞ يػسنات ايتاَني، ٚيتذاْظ اـطس أ١ُٖٝ يف ؼدٜد قطط ايتأَني ايرٟ 
ًٜتصّ املؤَٔ شلِ بدؾع٘ يًُؤَٔ، ؾاملؤَٔ ال ٜعسف َكداز قطط ايتأَني إال بعد َعسؾ١ 

ؾُٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ قطط ايتأَني َٔ اؿسٜل َٔ تػطٝت٘، طبٝع١ اـطس ايرٟ ٜطًب 
داطس ٚظسٚف ؽتًـ عٔ ْٛع ملخيتًـ عٔ قطط ايتأَني َٔ ايطسق١ ـغٛع نٌ تأَني 

 .(1)ايتأَني اآلخس
ٜعين ايتٛاتس إٔ االخطاز املؤَٔ عدٖا ٜٓبػٞ إٔ ال تهٕٛ ْادز٠ يف  ثايجًا: تٛاتس اـطس:

ايػعب١ٝ ٚايجٛزات احمل١ًٝ ٚاؿسٚب ؾٗٓا  َجٌ االعطسابات بػهٌ َٓتعِ تتشكلايٛقٛع بٌ 
َتأند يف ٖرٙ املداطس ٚغرل َتشكل ْٚتٝذ١ يريو ال ميهٔ  ٜعٗس عٓضس عدّ ايتٛاتس ٚغرل

يهٞ ٜتُهٔ املؤَٔ اضتٓتاز ْطب ؼككٗا  تكدٜس استُاالت سدٚث٘ اٚ ادسا٤ االسضا٤ عًٝ٘،
   .(2)َٔ عدّ ؼككٗا ٚحيتطب َكداز ايكطط املطًٛب َٔ املؤَٔ شلِ

باعتباز إٔ ايٓدز٠  ًٝاتأَٝٓ ًاؾاـطس ايٓادز ال ميهٔ ايتأَني عدٙ ألْ٘ ال ُٜعد خطس    
تتعازض َع قاعد٠ ايتهساز َٚٔ ثِ ال ميهٔ تكدٜس ق١ُٝ قطط ايتأَني املطًٛب، ؾايتأَني 

 .  (3)عد خطس ايطاق١ ايرز١ٜ غرل ممهٔ يٓدز٠ ٚقٛع َجٌ ٖهرا أخطاز

 ويالثا املطلب
بل التعويض 

ُ
 عه االخطار املؤمه ضذهاس

دسا٤  ايتعٜٛض عٔ اـطا٥س اييت تًشل باملؤَٔ شلِ عٓد كتًؿ١ ُضبٌٜعتُد املؤَٔ      
ٚإ َطؤٚي١ٝ املؤَٔ بدؾع ايتعٜٛض ٖٞ َطؤٚي١ٝ عكد١ٜ  .ؼكل االخطاز املؤَٔ عدٖا

أٟ خالٍ ؾذل٠ ايتأَني دٕٚ ايتشسٟ عٔ املكضس يف  ،تتشكل عٓد ٚقٛع اؿادخ َباغس٠
ت٘ ٝاٚاَهاْد١ٗ طبٝع١ اـطا٥س َٔ ٜٓاضب ٟ راي إىل ايطسٜل ايعًُٞ ًذأٜغايبًا َا ٚ ادخاؿ

 أخس٣ ٖٚرا َا ضٛف ْتٓاٚي٘ بايٓكاط االت١ٝ: د١ٗايؿ١ٝٓ َٔ 

                          

 . 250( باسم محمد صالح، مصدر سابق، (1
 م   22/6/2018ورقة عمل دروس في عقد التأمين منشورة عمى الموقع، اخر زيارة (2) 

                                                             www.algeriedroit.fb.bz  

 . 251( باسم محمد صالح، مصدر سابق، ص (3

http://www.algeriedroit.fb.bz/
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كسز عٓد ايتعٜٛض. ؾُا إ ُٜ غٝٛعًااْتػازًا ٖٚٚٛ  األضًٛب األنجس  املبًؼ ايٓكدٟ: -1
ايتأَني أٚ خدلا٤  ات٤ َٔ قبٌ  غسناـطاز٠ ضٛا ق١ُٝ اضتشكام ايتعٜٛض، ٚتكدز
  .(1)ض اٚ أٟ اٜساد َايٞ دٚزٟايتعٜٛ َبًؼ صسفتِ ايتط١ٜٛ املعتُدٜٔ، ست٢ ٜ

 غسنات ايتأَني)املؤَٔ(ٚتطتددّ ٖرٙ ايطسٜك١ بػهٌ ٚاضع َٔ قبٌ : ايتضًٝح -2
َجٌ إزضاٍ ايطٝاز٠  ،ُتًهات املؤَٔ شلِمب ؿكتاييت  األعساز عٔ تعٜٛضًنٛض١ًٝ ي

اييت أصابتٗا َٔ دسا٤  األعساز إلصالحٚزش ايتضًٝح  ؿ١ٓٝ املتغسز٠ اىلأٚ ايط
اييت  األعسازايتضًٝح يف املٝٓا٤ َٔ  ٚزشح ايطؿ١ٓٝ يف صالسٛادخ ايطٝازات أٚ إ

 .(2)دسا٤ ؼكل االخطاز املؤَٔ عدٖا ؿكت بٗا َٔ
غسنات  طتددَٗات اذ  ،ايٝٗا َٔ طسم ايتعٜٛض اييت ًٜذأ املؤَٔ ٖٛٚ االضتبداٍ: -3

 ايتعٜٛض ْكدًا، َجٌ هجرل َٔ دؾع ق١ُٝبأقٌ  االضتبداٍعٓدَا تهٕٛ تهًؿ١  ايتاَني
ؾعٓد ؼكل اـطس املؤَٔ  ألسد٣ املٓػآت ايهبرل٠، ايصداز ايتاَني ع٢ً خطس تهطس

ؽؿٝض دٝد َٔ ايػسنات اييت تكّٛ  ٢املؤَٔ اؿضٍٛ عً عدٙ ؾباضتطاع١
 .(3)ايصداز باضتبداٍ

 (املؤَٔ) ايٝٗا غسنات ايتاَني ًذأتٖٚٞ َٔ طسم ايتعٜٛض اييت قًُا  :إعاد٠ ايبٓا٤ -4
تساؾل ع١ًُٝ اعاد٠ ايبٓا٤ ايعدٜد  إيٝٗا سٝح ايًذ٤ٛعٓد  ابطبب ايضعٛبات اييت تٛادٗٗ

َٔ املػانٌ َٔ سٝح ْٛع١ٝ املٛاد االٚي١ٝ املطتدد١َ ٚاـسٜط١ املٓاضب١ ٚاملٛاؾكات 
احملدد ٚايتهًؿ١ ايؿع١ًٝ اييت قد تؿٛم ٖرا املبًؼ  االداز١ٜ ٚاملٛاش١ْ بني َبًؼ ايتعٜٛض

                          

البيع وااليجار، منشورات  - عصمت عبدالمجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة ((1
 .234م، ص2015زين الحقوقية، بيروت، 

م، 6/6/1980، في ، مدنية اولى بداءة1196قرار محكمة التمييز العراقية المرقم  ((2
 .229م، ص 1981، 41منشور في الوقائع العدلية، بغداد، وزارة العدل،ع

( برعي عثمان الشريف عبد العزيز، تقويم أثر إعادة التأمين عمى إدارة االخطار المكتتبة (3
 لدى شركات التأمين المباشر، اطروحة دكتوراه، جامعة الرباط الوطني، السودان،

 .50م، ص 2016
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عٔ ددل  َطؤٚاًلٜهٕٛ ٚ ،بطبب تكًب االضعاز ٚاالدٛز املضاسب١ إلعاد٠ ايبٓا٤...اخل
 .(1)ايغسز بػض ايٓعس عٔ ايتهايٝـ

يًتاَني  اييت تهٕٛ ؾٝٗا ٚثٝكتإ اؿاالتٓػأ يف ت : يف ايتعٜٛض املػازن١تٛشٜع  -5
ٚي١ عٔ ْؿظ ؤأٚ أنجس تهٕٛ مجٝعٗا َط س ٚاسد َٚػذلىضازٜيت املؿعٍٛ عد خط

 ٖرَٙٚٔ خالٍ ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ يد٣ انجس َٔ َؤَٔ ٚاسد،  اـطاز٠
 ٚاملػازن١ يف ايتعٜٛض، باملجٌ اآلخسًُٜٔؤَٔ يف َطايب١ املؤَٓني يسل ٖٞ املػازن١ 

َٓع املؤَٔ  اىلٗدف ٜٚ .يف تهايٝـ ايتعٜٛض بني املؤَٓني ايتطاٟٚ ٜػذلط ؼكل ٚال
بال ضبب عضٛي٘ ع٢ً انجس  ٚاإلثسا٤ َٔ انجس َٔ طسف َٔ خطازت٘ االضتؿاد٠ي٘ َٔ 

 .(2)ع٢ً سطاب املؤََٔٔ تعٜٛض يف ْؿظ اـطاز٠ 
سل املؤَٔ ايرٟ ٜكّٛ بتعٜٛض املؤَٔ ي٘ عٔ خطاز٠ َع١ٓٝ ٖٚٛ  :(3)سًٍٛ طسف ثايح -6

قٌ ف ثايح طسسًٍٛ  الٍنٌ أٚ دص٤ َٔ ق١ُٝ ايتعٜٛض َٔ خ اضذلدادَع١ٓٝ 
املؤَٔ ي٘ خطاز٠ ٚنإ ؿكت إذا  ال ٖٚرا ٜعين إٔ اؿل يف اؿًٍٛ ئ ٜٓػأ ا ،املؤَٔ

)املطبب يف ؼكل  ي٘ اؿل يف اؿضٍٛ ع٢ً تعٜٛض عٔ ٖرٙ اـطاز٠ َٔ طسف ثايح
املؤَٔ ي٘ َطايب١ َؤ١َٓ مبٛدب  اختازٚثٝك١ ايتأَني، ؾإذا اىل ٚدٛد  باإلعاؾ١ (اـطس

 ،املؤَٔ سك٘ يف ايتعٜٛض َٔ ايطسف ايجايح اىل ٍٛإٕ عًٝ٘ إٔ حيٚثٝك١ ايتأَني ؾ
ؾُجاٍ  تعٜٛض يف إٓ ٚاسد، ٚتأثرل ذيو إٔ ميٓع املؤَٔ ي٘ َٔ اؿضٍٛ ع٢ً أنجس َٔ

ح الاييت ناْت تكّٛ بإص ايضٝا١ْؿسٜل بطبب إُٖاٍ غسن١  )أ(إذا تعسض َٓصٍ  ذيو 
ؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ؾ خطس اؿسٜل، ْتٝذ١ يتشكلإسد٣ ْٛاؾر املٓصٍ ْٚتر عٔ ذيو أعساز 

                          

مسوولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث  ،سام عدنان محمد حطاب( ح(1
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في "دراسة مقارنة"الطرق ومقدار التعويض 

 .41م، ص2012نابمس، فمسطين، 
( حسين يوسف العجمي، أبراىيم شريف الريس، األوجو القانونية لمتأمين، معيد البحرين (2

 .269م، ص 2001ت المالية والمصرفية، البحرين، لمدراسا
ُيعد مبدأ الحمول في التأمين نتيجة حتمية لمبدأ التعويض، فعقد التأمين  ييدف الى  ((3

تعويض المومن لو عن الضرر الذي يمحق بو جراء تحقق الخطر المومن ضده، وذلك 
حالة  احسن من  بحيث ال يجعل المومن لو في في حدود الضرر الذي لحق المومن لو،
 .الحالة التي كان عمييا قبل وقوع الضرر
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ٜهٕٛ بإَهإ ٖرا ايػدط اؿضٍٛ ع٢ً تعٜٛض َٔ غسن١ ايتأَني إذا نإ يدٜ٘ 
ٍٕ  َٔ غسن١ ايضٝا١ْ ٚثٝك١ تأَني َٔ اؿسٜل ع٢ً َٓصي٘ ٚاؿضٍٛ  ع٢ً تعٜٛض ثا

يف ساي١ سضٛي٘ ع٢ً تعٜٛض َٔ َؤَٓ٘ ؾإْ٘  ٚيهٔ ،بطبب اُٖاٍ ايػسن١ بعًُٗا
املؤَٔ ايرٟ  ٜتِ ؼٌٜٛ ٖرا اؿل اىل اذ ،ايضٝا١ْع ع٢ً غسن١ ضٝؿكد اؿل يف ايسدٛ

دؾع١ َٔ تعٜٛض، أَا  ضذلداد َاالٖرا ايػدط  باضِ ضٝا١ْٜطتطٝع َكاعا٠ غسن١ اي
عًٝ٘ زدٙ ايٞ غسن١  ايضٝا١ْ ؾٝكعع٢ً أٟ تعٜٛض َٔ غسن١  )أ(إذا سضٌ 

 .(1)ايتأَني
تٓطبل عًٝ٘ ايضؿ١  ،عالق١ دا٥ٔ َٚدٜٔ ْٚس٣ بإ ايعالق١ ايعكد١ٜ بني ايطسؾني ٜٓتر عٓٗا   

ايرٟ ٜكضد ب٘ تعٜٛض املؤَٔ ي٘ َٔ  ،ايتعٜٛغ١ٝ، ٖٚٛ َٔ املبادئ املتعًك١ بايٓعاّ ايعاّ
ٚال جيٛش يًُؤَٔ ي٘ إ حيضٌ َٔ غسن١  ،قبٌ املؤَٔ دسا٤ ؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ

ٚاال اصبح ايتاَني  ايتاَني ع٢ً تعٜٛض ٜؿٛم املبًؼ ايرٟ دؾع٘ عٓد تطدٜد اقطاط ايتاَني،
ٚض١ًٝ يإلثسا٤ بال ضبب، ٚنريو ال جيٛش يًُؤَٔ ي٘ إ ٜؤَٔ ع٢ً اـطس ذات٘ يعد٠ غسنات 
تأ١َٝٓٝ، ٚاذا سضٌ ذيو ٚؼكل اـطس املؤَٔ عدٙ ؾال جيٛش اخر تعٜٛض ٜغاٖٞ ٜٚؿٛم 

 َبًؼ اقطاط ايتاَني. 
 ةـاخلامت

ا١ْْٝٛ يًدطس يف عكد ايتأَني( ْدزز يف يف ْٗا١ٜ عجٓا املٛضّٛ بـــ )ايطُات ٚايػسٚط ايك   
 -ادْاٙ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 االضتٓتادات: -اٚاًل

تٛصًت ٖرٙ ايدزاض١ اىل إٔ اـطس ٖٛ اضاع عكد ايتأَني ٚغاٜت٘، ٚبدْٚ٘ ال ٜتضٛز   -1
 ٚدٛد ايتأَني، ؾايتأَني ٜدٚز ٚدٛدًا ٚعدًَا َع اـطس املؤَٔ عدٙ. أًٜا نإ َضدز
اـطس سٝح سلًت املداطس اييت تٗدد االْطإ يف غدض٘ ٚضال١َ دطدٙ اٚ يف اير١َ 

 املاي١ٝ، ٚايرٟ ٜطتٓد ع٢ً االضظ ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ إلبساّ عكد ايتاَني.
ُٜعد اـطس ٖٛ ايسنٔ اؾٖٛسٟ ٚاحملٌ ايس٥ٝظ يعكد ايتأَني، ٜٚػذلط يف ٖرا احملٌ   -2

اـطس، ٚال ازد١ٜ اـطس، َٚػسٚعٝت٘. اٟ فُٛع١ َٔ ايطُات، تتُجٌ بـ استُاي١ٝ 

                          

 .270( حسين يوسف العجمي، أبراىيم شريف الريس، مصدر سابق، ص (1
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ٜتٛقـ ؼكٝك٘ ع٢ً عٛاٌَ خازد١ٝ قت١ًُ ال ازاد٠ ؾٝٗا يًُؤَٔ ٚاملؤَٔ ي٘ يف 
سدٚثٗا، ٚاَس ؼكٝل اـطس َذلٚنًا حملض ايضدؾ١ اٚ يعٛاٌَ طبٝع١ٝ اٚ إلزاد٠ 

 ايػرل)طسف ادٓيب( عٔ ايعكد. ٚغالؾٗا ٜضبح عكد ايتاَني باطاًل.
يعساقٞ االخطاز ايكاب١ً يًتأَني ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚيٝظ ع٢ً ضبٌٝ ذنس املػسع ا  -3

 اؿضس ٚباملكابٌ مل ٜبني املػسع االخطاز غرل ايكاب١ً يًتأَني.
 ايتٛصٝات: -ثاًْٝا

ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بغسٚز٠ تعدٌٜ ايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ ألسهاّ عكد  -1
ايتأَني يتٓعِ ناؾ١ اؾٛاْب  ايتأَني ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜال٥ِ ايتطٛز اؿاصٌ مبذاٍ

 ايكا١ْْٝٛ يعكد ايتأَني.
 ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بغسٚز٠ بٝإ االخطاز املطتجٓا٠ َٔ ايتأَني. -2

ْٛصٞ املػسع بغسٚز٠ اجياد طسٜك١ َج٢ً تػذع االؾساد ٚايػسنات ع٢ً سدِ ضٛا٤  -3
٘ يألخطاز بايًذ٤ٛ اىل ايتأَني، ْعسًا ملا حيكك٘ ايتأَني َٔ أَٔ ٚاَإ َٔ خالٍ إصالس

 املؤَٔ عدٖا ٚايتدؿٝـ َٔ سذِ اـطا٥س اييت ميهٔ إٔ ٜتعسعٛا شلا. 
اْػا٤ صٓادٜل تأ١َٝٓٝ خاص١ َٔ طسف ايدٚي١ يتػط١ٝ االخطاز اييت ٜضعب ايًذ٤ٛ  -4

يًتاَني يعالدٗا، ْعسًا  يطبٝع١ اـطس اٚ ْكط املعًَٛات اٚ االخطاز ايهبرل٠ املؿاد١٦ 
صٌٝ ايصزاع١ٝ اٚ اؾؿاف اٚ ايتكًبات االقتضاد١ٜ َجٌ ايؿٝغاْات اييت تتًـ احملا

 املؿاد١٦ اٚ اْتػاز آؾ١ تٛثس ع٢ً ايجس٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ.

 ادرـاملص
 ايهتب-اٚاًل

دزاض١ َكاز١ْ، َطبع١  -امحد غسف ايدٜٔ ايطعٝد، اسهاّ ايتاَني  يف ايكإْٛ ٚايكغا٤ -1
 ّ.1986ايكاٖس٠،  سطإ،

 ّ.2015ٌٝ، انسّ ٜاًَهٞ، ايكإْٛ ايتذازٟ، ازب -2
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