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 االبابب ااالوولل: مقدمة في عقد االتأميین:

 ميین:أنشاٴٔةة عقد االتاالمطلب ااالوولل: 

ااٴٔوولل  كاننوو ؛عاصر حيیاةة ااإلنسانن االذييجتماعي اااليیا٬، فهھو ووليید االتطورر ااالقتصادديي ووعقد االتاميین يیعتبر حديیث نسب

د (عق اميین ااألخرىىثر ااززددهھھھارر االتجاررةة االبحريیة٬، ثم ظظهھرةة عقودد االتأأذذلك على ٬، ووظظهھورر لهھ في االتاميین االبحريي

ووليیة)االتاميین االجوىى تعتبر قضايیا االتأميین في االوقت االرااهھھھن من أأهھھھم االقضايیا االتي توااجهھ وو. ٬، عقد االتاميین من االمسوٴٔ

 .االعاملة بهھ ووتشعب االمشكالتت االتي توااجهھ االطرفيیناالمجتمع االسعودديي بعد تنامي ااالهھھھتمامم بهھ وواالشركاتت 

ووليیة   : االتاميین من االمسوٴٔ

تقدمم ووسائل لى أأثر اانتشارر ااستعمالل ااآلالتت٬، وولقد ظظهھر هھھھذاا االنوعع من االتاميین في االقرنن االتاسع عشر٬، ع

ووليیهھ االمدنيیةاالموااصالتت ووما تبع ذذلك ااززدديیادد االمخاططر٬، وو عن ااإلصاباتت االتي تحدثث للغيیر؛  كثرةة ددعاووىى االمسوٴٔ

ووليیة عنوو وولاالتاميین مثث االتي تقع للعمالل في االصناعة٬، وواالحواادد على هھھھذاا االنحو عرفف االتاميین من االمسوٴٔ يیة ن االمسوٴٔ

ناعة ص يیضافف إالى ذذلك اانتشارر االتاميین االجويي بعد االحربب االعالميیة االثانيیة؛ حيیث شهھدتتعلى حوااددثث االسيیاررااتت. وو

حوااددثث االطائرااتت  مع ااززدديیادد٬، ووئعطائرااتت ووسيیلة نقل لألشخاصص وواالبضاحت االصباالطيیراانن تطورراا هھھھائال٬ً، وو ٴٔ

وسعا اميین يیوما بعد يیومم يیزدداادد تااٴٔصبح االتاميین االجويي في كثيیر من ددوولل االعالم إاجبارريیا؛ وويیتضح مما تقدمم ااٴٔنن االت

لموااجهھة هھھھذهه اانتشارراا في شتى نوااحي االحيیاةة؛ فكلما تظهھر ااٴٔخطارر جديیدةة تظهھر ااٴٔنوااعع جديیدةة من االتاميین وو

  .ااألخطارر

  االحكم االشرعي لعقد للتاميین:

ضة٬، ووتعاوونن بيین مجموعة من االناسس ااٴٔوو ااألفراادد لدفع ااٴٔخطارر تحدقق بهھم؛ ووهھھھو عقد معا كمبدااء هھھھو قائم علىاالتاميین 

من لهھ ااٴٔوو محد ططرفيیهھ ووأأيیلتزمم  دديي إالى االطرفف ااآلخر ووهھھھو االموٴٔ من٬، ااٴٔنن يیوٴٔ ن يیعيینهھ٬، عوضا ماليیا يیتفق هھھھو االموٴٔ
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ط هھھھذاا نظيیر مبلغ مالي يیعرفف بقستحقق االخساررةة االمبيینة في االعقد وويیدفع عند تحقق ووقوعع االخطر٬، ااٴٔوو عليیهھ وو

من لهھ بالقدرر وواالت  االكيیفيیة االتي يینص عليیهھا االعقد االمبرمم بيینهھما.وو ااألجلاميین٬، يیدفعهھ االموٴٔ

 حكم عقد االتأميین االتجارريي وواالتعاووني

هھھھـ االمتضمن تكليیف كل من أأصحابب 1398شعبانن  14رربعاء بناء على قراارر مجلس االمجمع االمتخذ بجلسة ااأل

صيیاغة ب وواالشيیخ/ محمد بن عبد هللا االسبيیلاالفضيیلة االشيیخ/ عبد االعزيیز بن بازز٬، وواالشيیخ/ محمد محمودد االصواافف٬، 

   قراارر مجلس االمجمع حولل االتأميین بشتى أأنوااعهھ ووأأشكالهھ.

هللا  للاالحمد � وواالصالةة وواالسالمم على ررسو ما يیلي:ووعليیهھ فقد حضرتت االلجنة االمشارر إإليیهھا ووبعد االمدااوولة أأقرتت 

هھھھـ بمكة 1398شعبانن  10فإنن مجمع االفقهھ ااإلسالمي في ددووررتهھ ااألوولى االمنعقدةة في   ووعلى آآلهھ ووصحبهھ أأما بعد:

االمكرمة بمقر رراابطة االعالم ااإلسالمي قد نظر في موضوعع االتأميین بأنوااعهھ االمختلفة٬، بعد ما ااططلع على كثيیر مما 

لماء في ذذلك٬، ووبعد ما ااططلع أأيیضاً على ما قرررهه مجلس هھھھيیئة كبارر االعلماء في االمملكة االعربيیة االسعودديیة كتبهھ االع

) من االتحريیم للتأميین االتجارريي 55هھھھـ بقرااررهه ررقم (1397/ 4/4في ددووررتهھ االعاشرةة بمديینة االريیاضض بتارريیخ 

  بأنوااعهھ.

لفقهھي باإلجماعع عداا فضيیلة االشيیخ/ مصطفى ووبعد االدررااسة االواافيیة ووتدااوولل االرأأيي في ذذلك قررر مجلس االمجمع اا

االزررقاء تحريیم االتأميین االتجارريي بجميیع أأنوااعهھ سوااء كانن على االنفس٬، أأوو االبضائع االتجارريیة٬، أأوو غيیر ذذلك لألددلة 

 ااآلتيیة:

عقد االتأميین االتجارريي من عقودد االمعاووضاتت االماليیة ااالحتماليیة االمشتملة على االغررر االفاحش٬، ألنن االمستأمن  ااألوولل:
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ستطيیع أأنن يیعرفف ووقت االعقد مقداارر ما يیعطي٬، أأوو يیأخذ٬، فقد يیدفع قسطا٬ً، أأوو قسطيین٬، ثم تقع االكاررثة فيیستحق ال يی

ما االتزمم بهھ االمؤِمن٬، ووقد ال تقع االكاررثة أأصال٬ً، فيیدفع جميیع ااألقساطط٬، ووال يیأخذ شيیئا٬ً، ووكذلك االمؤِمن ال يیستطيیع 

 في االحديیث االصحيیح عن االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم أأنن يیحددد ما يیعطي وويیأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرددهه٬، ووقد وورردد

  االنهھي عن بيیع االغررر.

عقد االتأميین االتجارريي ضربب من ضرووبب االمقامرةة لما فيیهھ من االمخاططرةة في معاووضاتت ماليیة٬، وومن  االثاني:

 ً ن ماالغرمم بال جنايیة أأوو تسبب فيیهھا٬، وومن االغنم بال مقابل٬، أأوو مقابل غيیر مكافئ٬، فإنن االمستأمن قد يیدفع قسطا

االتأميین٬، ثم يیقع االحاددثث٬، فيیغرمم االمؤمن كل مبلغ االتأميین٬، ووقد ال يیقع االخطر٬، وومع ذذلك يیغنم االمؤمن أأقساطط االتأميین 

بال مقابل٬، ووإإذذاا ااستحكمت فيیهھ االجهھالة كانن قمارراا٬ً، ووددخل في عمومم االنهھي عن االميیسر في قولهھ تعالى: (يیآ أأيیهھا 

مم ررجس من عمل االشيیطانن فاجتنبوهه لعلكم تفلحونن) ااآليیة االذيین آآمنواا إإنما االخمر وواالميیسر ووااألنصابب ووااألززال

  وواالتي بعدهھھھا.

هھ٬، أأوو ٬، فإنن االشركة إإذذاا ددفعت للمستأمن٬، أأوو لوررثتاالنسيیئهھعقد االتأميین االتجارريي يیشتمل على رربا االفضل وو االثالث:

رربا نسأ٬،  فيیكوننللمستفيید أأكثر مما ددفعهھ من االنقودد لهھا٬، فهھو رربا فضل٬، وواالمؤمن يیدفع ذذلك للمستأمن بعد مدةة٬، 

  ووإإذذاا ددفعت االشركة للمستأمن مثل ما ددفعهھ لهھا يیكونن رربا نسأ فقط٬، ووكالهھھھما محرمم بالنص ووااإلجماعع.

عقد االتأميین االتجارريي من االرهھھھانن االمحرمم٬، ألنن كال منهھما فيیهھ جهھالة ووغررر وومقامرةة٬، وولم يیبح االشرعع من  االراابع:

جة وواالسنانن٬، ووقد حصر االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم االرهھھھانن إإال ما فيیهھ نصرةة لإلسالمم٬، ووظظهھورر ألعالمهھ بالح
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ررخصة االرهھھھانن بعوضض في ثالثة بقولهھ صلى هللا عليیهھ ووسلم: "ال سبق إإال في خف أأوو حافر أأوو نصل" ووليیس 

  االتأميین من ذذلك٬، ووال شبيیهھاً بهھ فكانن محرماً.

ارريیة ل في عقودد االمعاووضاتت االتجعقد االتأميین االتجارريي فيیهھ أأخذ مالل االغيیر بال مقابل٬، ووأأخذ االمالل بال مقاب االخامس:

محرمم٬، لدخولهھ في عمومم االنهھي في قولهھ تعالى: (يیا أأيیهھا االذيین آآمنواا ال تأكلواا أأمواالكم بيینكم بالباططل إإال أأنن تكونن 

  تجاررةة عن ترااضض منكم).

ي ففي عقد االتأميین االتجارريي ااإللزاامم بما ال يیلزمم شرعا٬ً، فإنن االمؤمن لم يیحدثث االخطر منهھ٬، وولم يیتسبب  االساددسس:

حدووثهھ٬، ووإإنما كانن منهھ مجردد االتعاقد مع االمستأمن على ضمانن االخطر على تقديیر ووقوعهھ مقابل مبلغ يیدفعهھ 

 االمستأمن لهھ٬، وواالمؤمن لم يیبذلل عمالً للمستأمن فكانن حرااماً. 

 ً   ٬، أأوو في بعض أأنوااعهھ فالجواابب عنهھ ما يیلي:ووأأما ما ااستدلل بهھ االمبيیحونن للتأميین االتجارريي مطلقا

باالستصالحح غيیر صحيیح٬، فإنن االمصالح في االشريیعة ااإلسالميیة ثالثة أأقسامم: قسم شهھد االشرعع ااالستداللل . 1

ووقسم سكت عنهھ االشرعع فلم يیشهھد لهھ بإلغاء ووال ااعتبارر فهھو مصلحة مرسلة٬، ووهھھھذاا محل  باعتباررهه فهھو حجة.

 وواالقسم االثالث ما شهھد االشرعع بإلغائهھ. ااجتهھادد االمجتهھديین.

ا جهھالة ووغررر ووقمارر وورربا٬، فكانت مما شهھدتت االشريیعة بإلغائهھ لغلبة جانب االمفسدةة ووعقودد االتأميین االتجارريي فيیهھ. 2

  فيیهھ على جانب االمصلحة.

ااإلباحة ااألصليیة ال تصلح ددليیالً هھھھنا٬، ألنن عقودد االتأميین االتجارريي قامت ااألددلة على مناقضتهھا ألددلة االكتابب . 3
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  ووقد ووجد فبطل ااالستداللل بهھا.وواالسنة. وواالعمل باإلباحة ااألصليیة مشرووطط بعدمم االناقل عنهھا٬، 

"االضرووررااتت تبيیح االمحظوررااتت" ال يیصح ااالستداللل بهھ هھھھنا٬، فإنن ما أأباحهھ هللا من ططرقق كسب االطيیباتت أأكثر  .  4

 أأضعافاً مضاعفة مما حرمهھ عليیهھم٬، فليیس هھھھناكك ضرووررةة معتبرةة شرعاً تلجئ إإلى ما حرمتهھ االشريیعة من االتأميین.

االعرفف ليیس من أأددلة تشريیع ااألحكامم٬، ووإإنما يیبنى عليیهھ في تطبيیق ااألحكامم  ال يیصح ااالستداللل بالعرفف فإنن. 5 

ووفهھم االمراادد من أألفاظظ االنصوصص٬، وومن عباررااتت االناسس في إإيیمانهھم ووتدااعيیهھم ووأأخباررهھھھم ووسائر ما يیحتاجج إإلى 

ددلة دداللة ألتحديید االمقصودد منهھ من ااألفعالل ووااألقواالل٬، فال تأثيیر لهھ فيیما تبيین أأمرهه ووتعيین االمقصودد منهھ٬، ووقد ددلت اا

  ووااضحة على منع االتأميین فال ااعتبارر بهھ معهھا.

ااالستداللل بأنن عقودد االتأميین االتجارريي من عقودد االمضارربة٬، أأوو في معناهه غيیر صحيیح٬، فإنن ررأأسس االمالل في  .6

االمضارربة لم يیخرجج عن ملك صاحبهھ٬، ووما يیدفعهھ االمستأمن يیخرجج بعقد االتأميین من ملكهھ إإلى ملك االشركة حسبما 

ة وتهھ٬، ووفي االتأميین قد يیستحق االوررثيیقضي بهھ نظامم االتأميین٬، ووأأنن ررأأسس مالل االمضارربة يیستحقهھ ووررثة مالكهھ عند م

نظاماً مبلغ االتأميین٬، وولو لم يیدفع موررثهھم إإال قسطاً ووااحداا٬ً، ووقد ال يیستحقونن شيیئاً إإذذاا جعل االمستفيید سوىى االمستأمن 

ووووررثتهھ٬، ووأأنن االربح في االمضارربة يیكونن بيین االشريیكيین نسباً مئويیة بخالفف االتأميین فربح ررأأسس االمالل ووخساررتهھ 

 تأمن إإال مبلغ االتأميین٬، أأوو مبلغ غيیر محددد.للشركة٬، ووليیس للمس

قيیاسس عقودد االتأميین على ووالء االموااالةة عند من يیقولل بهھ غيیر صحيیح٬، فإنهھ قيیاسس مع االفاررقق٬، وومن االفرووقق  . 7

بيینهھما أأنن عقودد االتأميین هھھھدفهھا االربح االمادديي االمشوبب بالغررر ووبالقمارر ووفاحش االجهھالة٬، بخالفف عقد ووالء االموااالةة٬، 
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فيیهھ االتآخي في ااإلسالمم وواالتناصر٬، وواالتعاوونن في االشدةة وواالرخاء ووسائر ااألحواالل٬، ووما يیكونن من فالقصد ااألوولل 

  كسب مادديي٬، فالقصد إإليیهھ بالتبع.

قيیاسس عقد االتأميین االتجارريي على االوعد االملزمم عند من يیقولل بهھ ال يیصح٬، ألنهھ قيیاسس مع االفاررقق وومن االفرووقق٬،  . 8

مثالً من بابب االمعرووفف االمحض٬، فكانن االوفاء بهھ ووااجبا٬ً، أأوو من أأنن االوعد بقرضض٬، أأوو إإعاررةة٬، أأوو تحمل خساررةة 

مكاررمم ااألخالقق بخالفف عقودد االتأميین٬، فإنهھا معاووضة تجارريیة باعثهھا االربح االمادديي٬، فال يیغتفر فيیهھا ما يیغتفر في 

  االتبرعاتت من االجهھالة وواالغررر.

غيیر صحيیح ألنهھ قيیاسس مع قيیاسس عقودد االتأميین االتجارريي على ضمانن االمجهھولل٬، ووضمانن ما لم يیجب قيیاسس . 9

االفاررقق أأيیضا٬ً، وومن االفرووقق أأنن االضمانن نوعع من االتبرعع يیقصد بهھ ااإلحسانن االمحض بخالفف االتأميین٬، فإنهھ عقد 

معاووضة تجارريیة يیقصد منهھا أأووالً االكسب االمادديي٬، فإنن ترتب عليیهھ معرووفف٬، فهھو تابع غيیر مقصودد إإليیهھ٬، ووااألحكامم 

 ً   غيیر مقصودد إإليیهھ. يیرااعى فيیهھا ااألصل ال االتابع ما دداامم تابعا

قيیاسس عقودد االتأميین االتجارريي على ضمانن خطر االطريیق ال يیصح فإنهھ قيیاسس مع االفاررقق كما سبق في االدليیل . 10

  قبلهھ.

قيیاسس عقودد االتأميین االتجارريي على نظامم االتقاعد غيیر صحيیح٬، فإنهھ قيیاسس مع االفاررقق أأيیضا٬ً، ألنن ما يیعطى من . 11

هه مسئوالً عن ررعيیتهھ٬، ووررااعى في صرفهھ ما قامم بهھ االموظظف من خدمة االتقاعد حق االتزمم بهھ وولي ااألمر باعتبارر

ااألمة٬، ووووضع لهھ نظاماً ررااعى فيیهھ مصلحة أأقربب االناسس إإلى االموظظف٬، وونظر إإلى مظنة االحاجة فيیهھم٬، فليیس نظامم 
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ودد قاالتقاعد من بابب االمعاووضاتت االماليیة بيین االدوولة ووموظظفيیهھا٬، ووعلى هھھھذاا ال شبهھ بيینهھ ووبيین االتأميین االذيي هھھھو من ع

االمعاووضاتت االماليیة االتجارريیة االتي يیقصد بهھا ااستغاللل االشركاتت للمستأمنيین٬، وواالكسب من وورراائهھم بطرقق غيیر 

مشرووعة. ألنن ما يیعطى في حالة االتقاعد يیعتبر حقاً االتزمم بهھ من حكوماتت مسئولة عن ررعيیتهھا٬، ووتصرفهھا لمن 

ً معهھ جزااء تعاوونهھ ببدنهھ٬، ووفكرهه ووقطع االكثيیر من فرااغهھ في سبيیل  قامم بخدمة ااألمة كفاء لمعرووفهھ٬، ووتعاوونا

  االنهھوضض معهھا باألمة.

قيیاسس نظامم االتأميین االتجارريي ووعقوددهه على نظامم االعاقلة ال يیصح٬، فإنهھ قيیاسس مع االفاررقق٬، وومن االفرووقق أأنن  . 12

لتي ااااألصل في تحمل االعاقلة لديیة االخطأ ووشبهھ االعمد ما بيینهھا ووبيین االقاتل خطأ٬، أأوو شبهھ االعمد من االرحم وواالقراابة 

تدعو إإلى االنصرةة وواالتوااصل وواالتعاوونن ووإإسدااء االمعرووفف٬، وولو ددوونن مقابل٬، ووعقودد االتأميین االتجارريیة ااستغالليیة 

  تقومم على معاووضاتت ماليیة محضة ال تمت إإلى عاططفة ااإلحسانن٬، ووبوااعث االمعرووفف بصلة.

قيیاسس عقودد االتأميین االتجارريي على عقودد االحرااسة غيیر صحيیح٬، ألنهھ قيیاسس مع االفاررقق أأيیضاً. وومن االفرووقق  . 13

أأنن ااألمانن ليیس محالً للعقد في االمسألتيین٬، ووإإنما محلهھ في االتأميین ااألقساطط وومبلغ االتأميین٬، ووفي االحرااسة ااألجرةة 

  ااألجرةة عند ضيیاعع االمحرووسس.ووعمل االحاررسس٬، أأما ااألمانن فغايیة وونتيیجة٬، ووإإال لما ااستحق االحاررسس 

قيیاسس االتأميین على ااإليیدااعع ال يیصح ألنهھ قيیاسس مع االفاررقق أأيیضا٬ً، فإنن ااألجرةة في ااإليیدااعع عوضض عن قيیامم . 14

ااألميین بحفظ شيء في حوززتهھ يیحوططهھ بخالفف االتأميین٬، فإنن ما يیدفعهھ االمستأمن ال يیقابلهھ عمل من االمؤمن٬، وويیعودد 

ألمن وواالطمأنيینة٬، ووشرطط االعوضض عن االضمانن ال يیصح٬، بل هھھھو مفسد للعقد إإلى االمستأمن بمنفعة إإنما هھھھو ضمانن اا

ووإإنن جعل مبلغ االتأميین في مقابلة ااألقساطط كانن معاووضة تجارريیة جعل فيیهھا مبلغ االتأميین٬، أأوو ززمنهھ ٬، فاختلف في 
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  عقد ااإليیدااعع بأجر.

 ما أأنن االمقيیس عليیهھ منقيیاسس االتأميین على ما عرفف بقضيیة تجارر االبز مع االحاكة ال يیصح. وواالفرقق بيینهھ . 15

  االتأميین االتعاووني٬، ووهھھھو تعاوونن محض وواالمقيیس تأميین تجارريي ووهھھھو معاووضاتت تجارريیة فال يیصح االقيیاسس.

كما قررر مجلس االمجمع باإلجماعع االمواافقة على قراارر مجلس هھھھيیئة كبارر االعلماء في االمملكة االعربيیة االسعودديیة 

ووني بدالً عن االتأميین االتجارريي االمحرمم وواالمنوهه عنهھ هه من جواازز االتأميین االتعا 1397/ 4/4) ووتارريیخ 51ررقم (

  آآنفاً لألددلة ااآلتيیة.

أأنن االتأميین االتعاووني من عقودد االتبرعع االتي يیقصد بهھا أأصالة االتعاوونن على تفتيیت ااألخطارر٬، ووااالشترااكك في  ااألوولل:

ن متحمل االمسئوليیة عند نزوولل االكوااررثث٬، ووذذلك عن ططريیق إإسهھامم أأشخاصص بمبالغ نقديیة تخصص لتعويیض 

ً من أأمواالل غيیرهھھھم٬، ووإإنما يیقصدوونن  يیصيیبهھ االضررر٬، فجماعة االتأميین االتعاووني ال يیستهھدفونن تجاررةة٬، ووال رربحا

  توززيیع ااألخطارر بيینهھم وواالتعاوونن على تحمل االضررر.

خلو االتأميین االتعاووني من االربا بنوعيیهھ: رربا االفضل٬، وورربا االنسأ٬، فليیست عقودد االمساهھھھميین رربويیة٬، ووال  االثاني:

  جمع من ااألقساطط في معامالتت رربويیة.يیستغلونن ما 

أأنهھ ال يیضر جهھل االمساهھھھميین في االتأميین االتعاووني بتحديید ما يیعودد عليیهھم من االنفع٬، ألنهھم متبرعونن٬، فال  االثالث:

  مخاططرةة ووال غررر ووال مقامرةة بخالفف االتأميین االتجارريي٬، فإنهھ عقد معاووضة ماليیة تجارريیة.

قيیامم جماعة من االمساهھھھميین٬، أأوو من يیمثلهھم باستثمارر ما جمع من ااألقساطط لتحقيیق االغرضض االذيي من أأجلهھ  االراابع:
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  أأنشئ هھھھذاا االتعاوونن٬، سوااء كانن االقيیامم بذلك تبرعا٬ً، أأوو مقابل أأجر معيین.

 :ووررأأىى االمجلس أأنن يیكونن االتأميین االتعاووني على شكل شركة تأميین تعاوونيیة مختلطة لألمورر ااآلتيیة

تزاامم بالفكر ااالقتصادديي ااإلسالمي االذيي يیتركك لألفراادد مسئوليیة االقيیامم بمختلف االمشرووعاتت ااالقتصادديیة٬، ااالل أأووالً:

ووال يیأتي ددوورر االدوولة إإال كعنصر مكمل لما عجز ااألفراادد عن االقيیامم بهھ٬، ووكدوورر موجهھ ووررقيیب لضمانن نجاحح هھھھذهه 

  االمشرووعاتت ووسالمة عمليیاتهھا.

 يیني االذيي بمقتضاهه يیستقل االمتعاوونونن بالمشرووعع كلهھ من حيیث تشغيیلهھ٬، وومناااللتزاامم بالفكر االتعاووني االتأم ثانيیاً:

  حيیث االجهھازز االتنفيیذيي وومسئوليیة إإددااررةة االمشرووعع.

تدرريیب ااألهھھھالي على مباشرةة االتأميین االتعاووني ووإإيیجادد االمباددررااتت االفردديیة ووااالستفاددةة من االبوااعث االشخصيیة٬،  ثالثاً:

ً وويیقظة على تجنب ووقوعع االمخاططر االتي يیدفعونن فال شك أأنن مشارركة ااألهھھھالي في ااإلددااررةة  تجعلهھم أأكثر حرصا

مجتمعيین تكلفة تعويیضهھا مما يیحقق بالتالي مصلحة لهھم في إإنجاحح االتأميین االتعاووني٬، إإذذ أأنن تجنب االمخاططر يیعودد 

  عليیهھم بأقساطط أأقل في االمستقبل٬، كما أأنن ووقوعهھا قد يیحملهھم أأقساططاً أأكبر في االمستقبل.

ة االمختلطة ال يیجعل االتأميین كما لو كانن هھھھبة٬، أأوو منحة من االدوولة للمستفيیديین منهھ٬، بل بمشارركة صوررةة االشركرراابعاً:

منهھا معهھم فقط لحمايیتهھم وومساندتهھم باعتباررهھھھم هھھھم أأصحابب االمصلحة االفعليیة٬، ووهھھھذاا موقف أأكثر إإيیجابيیة ليیشعر 

  معهھ االمتعاوونونن بدوورر االدوولة٬، ووال يیعفيیهھم في نفس االوقت من االمسئوليیة.

 ىى االمجلس أأنن يیرااعى في ووضع االمواادد االتفصيیليیة للعمل بالتأميین االتعاووني ااألسس ااآلتيیة:وويیر
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أأنن يیكونن لمنظمة االتأميین االتعاووني مركز لهھ فرووعع في كافة االمدنن٬، ووأأنن يیكونن بالمنظمة أأقسامم تتوززعع ااألوولل:

 م للتأميینبحسب ااألخطارر االمراادد تغطيیتهھا٬، ووبحسب مختلف فئاتت٬، وومهھن االمتعاوونيین٬، كأنن يیكونن هھھھناكك قس

أأوو يیكونن هھھھناكك قسم لتأميین االباعة االمتجوليین٬، ووآآخر للتجارر٬،  االصحي٬، ووثانن للتأميین ضد االعجز وواالشيیخوخة.. االخ.

  ووثالث للطلبة٬، وورراابع ألصحابب االمهھن االحرةة كالمهھندسيین ووااألططباء االمحاميین..االخ.

  عد عن ااألساليیب االمعقدةة.أأنن تكونن منظمة االتأميین االتعاووني على ددررجة كبيیرةة من االمروونة٬، وواالب االثاني:

أأنن يیكونن للمنظمة مجلس أأعلى يیقررر خطط االعمل٬، وويیقترحح ما يیلزمهھا من لواائح ووقرااررااتت تكونن نافذةة إإذذاا  االثالث:

  ااتفقت مع قوااعد االشريیعة.

يیمثل االحكومة في هھھھذاا االمجلس من تختاررهه من ااألعضاء٬، وويیمثل االمساهھھھميین من يیختارروونهھ ليیكونواا أأعضاء  االراابع:

س ليیساعد ذذلك على إإشراافف االحكومة عليیهھا٬، أأوو ااططمئنانهھا على سالمة سيیرهھھھا٬، ووحفظهھا من االتالعب في االمجل

  وواالفشل.

إإذذاا تجاووززتت االمخاططر مواارردد االصندووقق بما قد يیستلزمم ززيیاددةة ااألقساطط٬، تقومم االدوولة وواالمشتركونن بتحمل  االخامس:

  هھھھذهه االزيیاددةة.

كبارر االعلماء في قرااررهه االمذكورر بأنن يیتولى ووضع االمواادد وويیؤيید مجلس االمجمع االفقهھي ما ااقترحهھ مجلس هھھھيیئة 

لى هللا ووهللا وولي االتوفيیق. ووص  االتفصيیليیة لهھذهه االشركة االتعاوونيیة جماعة من االخبرااء االمختصيین في هھھھذاا االشأنن.

  ووسلم على نبيینا محمد ووآآلهھ ووصحبهھ.
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  بشأنن االتأميین ووإإعاددةة االـتأميین: 2قراارر ررقم 

سالمي االمنبثق عن منظمة االمؤتمر ااإلسالمي في ددووررةة اانعقادد مؤتمرهه االثاني بجدةة فإنن مجمع االفقهھ ااإل  أأما بعد:

بعد أأنن تابع االعرووضض االمقدمة من االعلماء  مم.1985دديیسمبر  28-22هھھھـ/1406رربيیع االثاني  16 - 10من 

تعمق ووبعد  ووبعد أأنن ناقش االدررااساتت االمقدمة.  االمشارركيین في االدووررةة حولل موضوعع " االتأميین ووإإعاددةة االتاميین".

ا صدرر ووبعد االنظر فيیم االبحث في سائر صوررهه ووأأنوااعهھ٬، وواالمباددئئ االتي يیقومم عليیهھا٬، وواالغايیاتت االتي يیهھدفف إإليیهھا.

  من االمجامع االفقهھيیة وواالهھيیئاتت االعلميیة بهھذاا االشأنن.

  قررر:

أأنن عقد االتأميین االتجارريي ذذاا االقسط االثابت االذيي تتعامل بهھ شركاتت االتأميین االتجارريي عقد فيیهھ غررر كبيیر   .1

  مفسد للعقد٬، وولذاا فهھو حراامم شرعاً.

أأنن االعقد االبديیل االذيي يیحترمم أأصولل االتعامل ااإلسالمي هھھھو عقد االتأميین االتعاووني االقائم على أأساسس االتبرعع   .2

  وواالتعاوونن. ووكذلك االحالل بالنسبة إلعاددةة االتأميین االقائم على أأساسس االتأميین االتعاووني.

تأميین االتعاووني ووكذلك مؤسساتت تعاوونيیة إلعاددةة ددعوةة االدوولل ااإلسالميیة للعمل على إإقامة مؤسساتت اال  .3

االـتأميین٬، حتى يیتحررر ااالقتصادد ااإلسالمي من ااالستغاللل٬، وومن مخالفة االنظامم االذيي يیرضاهه هللا لهھذهه 

   ااألمة.
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  .مفهھومم عقد االتاميین االثاني:االمطلب 

ا االتاميین؛ النن يیستند عليیهھإانن ووضع تعريیف سليیم لعقد االتاميین٬، يیتطلب االوقوفف على جميیع ااألفكارر ااألساسيیة االتي 

من لهھ٬، وو االتي تستمد ووجوددهھھھا من عقد  من وو االموٴٔ هھھھذاا ااألخيیر يیتضمن مجموعة من االعالقاتت االقانونيیة بيین االموٴٔ

من بتغطيیتهھ؛ كما  من لهھ٬، وو يیلتزمم االموٴٔ االتاميین٬، هھھھذهه االعالقاتت تقتضي ووجودد خطر ااٴٔوو حاددثث يیخشى ووقوعهھ للموٴٔ

من لهھم٬، لموااجهھة ااألخطيیقتضي ااٴٔيیضا ووجودد نوعع من االتعاوونن بيی ليیهھ عارر االتي يیتعرضض لهھا االبعض منهھم٬، وون االموٴٔ

من لهھم يیعد ااٴٔمراا ضروورريیا لكي ال يیتحولل االتاميین إالى ررهھھھانن٬، ااٴٔوو مضارربة بيین شخصيین يیقتصر على  إانن تعددد االموٴٔ

  . ااررعقد االتاميین من ااألضر مجردد نقل االخطر على االخساررةة ااالحتماليیة٬، النن هھھھذاا االوصف ال يینطبق إاال على

 تعريیف عقد االتاميین:

تعدددتت االتعريیفاتت بشانن عقد االتاميین٬، نظراا لتعددد االجواانب االتي يیتضمنهھا نظامم االتاميین؛ باإلضافة إالى تعددد   

دديي ووظظائف ااٴٔخرىى ااٴٔهھھھمهھا االوظظيیفة ااالجتماعيیة؛ االتي  ووظظائفة إاذذ اانهھ ال يیقتصر فقط على ووقوعع ااألضراارر٬، وو إانما يیوٴٔ

من لهھم٬، وولتعاوونن بيین مجموعع االتقتضي اا يیسعى إالى تغطيیة االمخاططر٬،  االذيييیقومم كل منهھم بدفع ااالشترااكك موٴٔ

ووااألضراارر االتي قد يیتعرضض لهھا ااٴٔيي ووااحد منهھم؛ باإلضافة إالى االوظظيیفة االنفسيیة٬، االتي من شانهھا ااٴٔنن تحقق ااالررتيیاحح 

من لهھم نحو نشاططاتهھم وومستقبلهھم؛ ووفي ااألخيیر هھھھناكك االوظظيیفة ااالقتصادديیة٬، االتي تقتضي توفيیر ااالددخارر عن  للموٴٔ

دديي في االنهھايیة إالى ططريیق تجميیع ررووٴٔووسس ااألمواالل  االتي تتضمن مجموعة من ااألقساطط ووااالشترااكاتت٬، وواالتي توٴٔ

من لهھم ااٴٔثناء حيیاتهھم االيیوميیة٬، ااٴٔوو تاٴٔدديیة نشاططاتهھم  تغطيیة االمخاططر وواالحوااددثث االتي من االمحتمل ااٴٔنن يیتعرضض لهھا االموٴٔ

ااالقتصادديیة.
 

 

من  مع شخص ااٴٔخر وويیسمى  ٬، بالتباددللوويیمكن تعريیف عقد االتاميین بانهھ عقد يیلتزمم بمقتضاهه شخص وويیسمى االموٴٔ

من لهھ٬، بانن يیقدمم لهھذاا ااألخيیر االخساررةة االمحتملة نتيیجة حدووثث خطر معيین٬، مقابل مبلغ معيین من االمالل٬، يیدفعهھ  االموٴٔ

من ليیضيیفهھ إالى ررصيید ااالشترااكك االمخصص لتعويیض ااألخطارر.  االمؤمن لهھ إالى االموٴٔ
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من لهھ٬، علىيیتضح اانن عقد االتاميین هھھھو عمليیة بهھا يیحص من خاللل االتعريیف تعاهھھھد لصالحهھ  ل شخص يیسمى االموٴٔ

من مبلغا ماليیا في حالة تحقق االكاررثة ااٴٔوو االخط رةة . فالتاميین يیقومم ااٴٔساسا على فكرااٴٔوو لصالح غيیرهه٬، بدفع االموٴٔ

دديي اإ    ر.لى االتخفيیف عبيٴٔ تحمل هھھھذهه االمخاططاالتعاوونن؛ مما يیوٴٔ

 من أأرربعة جواانب فنيیة : وومن خاللل االتعريیف يیمكن االقولل اانن عقد االتاميین كمفهھومم فني يیتض

  )أأ
دديي إالى توززيیع نتايیٴٔج االكوااررثث تنظيیم االتعاوونن بيین االمستاٴٔمنيین : ووهھھھذاا االتعاوونن يیوٴٔ

دديي إالى االتخفيیف من حدتهھا.االخسائروو بيین ااٴٔفراادد االمجموعة٬، مما يیوٴٔ
 

  )بب
من لهھم٬،  ن يیقومونن بجمع ااٴٔمواالهھم في االذيیتباددلل االمساهھھھمة في تحمل االخسائر بيین االموٴٔ

ووااألضراارر االتي تنتج عن االخسائرتحمل  يیهھدفف هھھھذاا االرصيید إالىشكل ررصيید مشتركك٬، 

من  ا إالى تكويین ااكبر ررصيید مشتركك٬، كما يیقومم بحسابب دداائمااألخطارر٬، وويیسعى االموٴٔ

ااالحتماالتت االتي تتحقق فيیهھا ااألخطارر٬، ااٴٔيي حسابب عددد االفرصص االتي يیمكن ااٴٔنن تتحقق 

نن حسابب ااالحتماالتت يیكونن فيیهھا هھھھذهه ااألخطارر؛ ااٴٔما قانونن ااألعداادد االكبيیرةة فيیقتضي ااٴٔ 

من عليیهھا فبقدرر ما يیزدداادد عددد من عليیهھم  ااقربب للدقة٬، كلما ززاادد عددد ااألخطارر االموٴٔ االموٴٔ

دديي إالى نتيیجة مقارربة للوااقع. من ااألخطارر٬، فانن هھھھذاا يیوٴٔ
 

  )جج
انسة في االطبيیعة٬، : يیجب ااٴٔنن تكونن هھھھذهه ااإلخطارر متجاالجمع بيین ااٴٔخطارر قابلة للتاميین 

ااإلصاباتت االجسمانيیة٬، فال يیمكن االجمع يیاررااتت٬، ووااألمرااضض وومثل االحراايیٴٔق ووحوااددثث االس

دديي إالى خلل مالي لشركة  بيین ااٴٔخطارر متفاووتة االقيیمة إالى حد كبيیر٬، النن االتفاووتت يیوٴٔ

 االتاميین.
 

  )دد
ى علاالخسائرتم عن ططريیق توززيیع عبيٴٔ ااألخطارر ووهھھھذاا يی: ووإإجرااء االمقاصة بيین ااألخطارر
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من لهھ٬، باالع كك كافيیا االمشتر يیكونن بالتالي االرصيیديیدفعهھا٬، ووتمادد على ااألقساطط االتي االموٴٔ

.تتللوفاء بالتعويیضا
 

 خصائص عقد االتاميین: االثالثاالمطلب 
 

 .عقد االتاميین عقد ملزمم للطرفيین  .1

  عقد االتاميین عقد ررضائي.  .2

  .عقد االتاميین من االعقودد االزمنيیة  .3

يیبقى سخ وويینحل من يیومم االفثر ررجعي٬، بل يینحل باٴٔ  ؛ اانهھ إاذذاا فسخ االعقد قبل اانتهھاء مدتهھ الذذلكيیترتب على 

ً ما نفذ منهھ قبل ذذلك   يیستردد من ثم الصحيیحة؛ ووووقائمة ٬، ااٴٔيي تظل ااددعاءااتت االطرفيین فيیما قبل االفسخ قائما

من لهھ ااألقساطط  .االتي ددفعهھا٬، ألنهھا كانت مقابل تحمل االخطر ااٴٔثناء االمدةة االتي اانقضت قبل فسخ االعقد االموٴٔ

 عقد االتاميین عقد معاووضة  .4

كد على هھھھذهه االصفة؛ إاذذ ااٴٔنن كل ططرفف في االعقدنن االتزااماتت اا بل ما يیاٴٔخذ مقا االطرفيین في عقد االتاميین توٴٔ

من يیلتزمم بدفع االخطر٬، مقابل من لهھ يیعطي٬، فالموٴٔ من لهھ يیقومم بدف؛ ووااألقساطط االتي يیدفعهھا االموٴٔ ع ااألقساطط االموٴٔ

  من.يیلتزمم بهھ االموٴٔ  االذييمقابل ددررء االخطر 

 .عقد ااحتماليعقد االتاميین   .5

من رضمن عقودد االغ االتجارريي عقد االتاميینيیندررجج  من لهھ ووال االموٴٔ رر؛ ووهھھھي االعقودد االتي ال يیستطيیع االموٴٔ

معرفة ما سيیاٴٔخذهه من مقابل٬، ااٴٔوو ما يیقدمهھ من االتزاامم (كالتزاامم بتغطيیة االخطر)٬، النن هھھھذاا ال يیتحقق إاال بعد 

من عليیهھ   .ووقوعع االحاددثث االموٴٔ
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 عقد االتاميین عقد إاذذعانن.  .6

من لهھ على قبولل هھھھذهه االشرووطط ددوونن حيیث تستغل فيیهھ شركة اا لتاميین بوضع شرووطط االعقد٬، وويیقتصر االموٴٔ

مناقشة٬، بحيیث ال تكونن لهھ االحريیة االالززمة لمناقشة شرووطط االعقد سلفا من قبل شركة االتاميین؛ كما نالحظ 

من  ةااٴٔنن هھھھذاا تغلب عليیهھ االعالقة االقانونيیة ااٴٔكثر من االعالقة االتعاقديیة؛ ووبالتالي فهھو تنظيیم قانوني لمجموع

االعالقاتت٬، تاٴٔتي على شكل بنودد يیتدخل فيیهھا االمشرعع بنوعع من االصراامة من ااجل تحقيیق هھھھدفيین: االهھدفف 

  ااألوولل هھھھو فرضض االرقابة على شركاتت االتاميین؛ ااٴٔما االهھدفف االثاني فهھو حمايیة االطرفف االضعيیف في االعقد.

 ة.من عقودد حسن االنيیعقد االتاميین   .7

من في تقريي قبولهھ على مدىىتظهھر سمة حسن االنيیة في عقد االتاميین٬، في  اناتت صحة االبيی ااعتمادد االموٴٔ

من لهھ ملزمم  من لهھ؛ كما تظهھر ااٴٔيیضا عند تنفيیذ االعقد ألنهھ االموٴٔ االمحيیطة بالخطر وواالتي يیمليیهھا عليیهھ االموٴٔ

دديي إالى االزيیاددةة  بالتصريیح بالخطر كما هھھھو؛ ددوونن ززيیاددةة ااٴٔوو نقصانن (ااٴٔيي تفادديي االتصريیحاتت االكاذذبة االتي توٴٔ

من عليیهھ٬، وويیترتب على ذذلك ااٴٔننفي االخطر االم من لهھ ب وٴٔ  ءاألصالاالبطالنن يیلحق بعقد االتاميین إاذذاا قامم االموٴٔ

 .٬، وومخالفة للوااقعئةبمعلوماتت خاطط

  .: ااٴٔنوااعع عقودد االتاميیناالراابعاالمطلب 

ناتت جويیة٬، تاٴٔميیناتت بريیة٬، تاٴٔميی تتضمن ثالثة ااٴٔنوااعع: ووااعع؛ فهھناكك االتاٴٔميیناتت االخاصة ووهھھھإانن االتاميین يیتضمن عدةة ااٴٔن

عد يیيیهھدفف إالى تحقيیق مصلحة ااجتماعيیة عامة؛  االذييووتاٴٔميیناتت بحريیة٬، ووهھھھناكك االتاميین ااالجتماعي ووهھھھو االتاميین 

حدثث ااٴٔنوااعع االتاٴٔميیناتت٬، مقاررنة مع كل من االتاميین االبحريي٬، وواالتاميین االبريي٬، ووذذلك نظراا أأاالتاميین االجويي من 

ويي٬، ووجسامتهھا وواانعكاساتهھا االخطيیرةة٬، وولذلك نجد ااغلب االدوولل لجاٴٔتت لألخذ بنظامم للمخاططر االناجمة عن االنقل االج

إالزااميیة االتاميین االجويي؛ ووفي هھھھذاا االمجالل نجد بعض االدوولل تجعل من االتاميین االجويي شرططا من شرووطط تسليیم 

 تجعلهھ ضمانا لتسيیيیر شركاتت االنقل االجويي ووثايیٴٔق االنقل االجويي٬، وومنهھا ما
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فقط النن عقد االتاميین االبحريي وواالجويي يیعتبر من عقودد االتاميین االتجارريیة ووال تعتبر من االتاميین االبريي ووسنتعرضض 

  االعقودد االمدنيیة.

  .: عقد االتاميین االبرييااووالً 

براا٬، ووهھھھي يیهھدفف إالى تغطيیة ااألخطارر االتي تهھددد ااألشخاصص٬، ااٴٔوو االممتلكاتت  االذييعقد االتاميین االبريي؛ هھھھو ذذلك 

؛ وويیندررجج ضمن االتاميین على االتاميین على ااألشخاصص -2ى ااألضراارر٬، االتاميین عل -1: تتضمن نوعيین من االتاميین

ااألشخاصص كل ااٴٔنوااعع االتاميین االمتعلقة باإلنسانن من حيیث حيیاتهھ٬، ااٴٔوو صحتهھ٬، ااٴٔوو سالمة جسمهھ٬، بيینما يیتضمن االتاميین 

من لهھ عن ااألضراارر االتي تلحق ذذمتهھ االماليیة٬، نتيیجة تحقق خطر مع من بتعويیض االموٴٔ ن؛ يیمن ااألضراارر قيیامم االموٴٔ

  .االتعويیضيیة٬، بخالفف االتاميین االمتعلق باألشخاصص كما نجد ااٴٔنن ااٴٔهھھھم ما يیميیز هھھھذاا االنوعع من االتاميین صفتهھ

I.  االتاميین على ااألضراارر.  

ووليیة.  يیتصف هھھھذاا االنوعع من االتاميین بالمبدااٴٔ االتعويیضي؛ ووهھھھو يینقسم إالى االتاميین على ااألشيیاء٬، وواالتاميین من االمسوٴٔ

  .االتاميین على ااألشيیاءااووًال:     

يیعتبر االتاميین على ااألشيیاء نوعا من االتاميین على ااألضراارر؛ ووهھھھو يیهھدفف إالى تعويیض 

من منهھ٬، ووهھھھو  من لهھ عن االخساررةة االتي تلحق باٴٔحد ااٴٔمواالهھ عند تحقق االخطر االموٴٔ االموٴٔ

من لهھ).  -: يیتصف بمجموعة من االخصايیٴٔص ااٴٔهھھھمهھا من وواالموٴٔ ووجودد ططرفي االعقد (االموٴٔ

من عليیهھ يیكونن  - إاذذاا كانن االشيء غيیر معيین  -ااتت ووقت االتعاقد. الذمعيینا باالشيء االموٴٔ

ن ووكذلك هھھھو نوعع م -ااتت ووقت االتعاقد٬، يیجب ااٴٔنن يیكونن قابال للتعيیيین ووقت االتعاقد. الذب

من لهھ؛ ااٴٔيي ااٴٔنن هھھھذاا االتاميین ذااليیضمن االشيء اااليیجابي من  االذيياالتاميین  مة االماليیة للموٴٔ

من لهھ   .يیشمل االمالل االمملوكك للموٴٔ

 :رركيیزتيین ااٴٔساسيیتيیناالتاميین على ااألشيیاء على  وويیرتكز    
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 : االمصلحة االتاٴٔميینيیة  -1

من منهھ٬، (باٴٔنهھ يیمكن لكل  من لهھ٬، ااٴٔوو االمستفيید مصلحة في عدمم ووقوعع االخطر االموٴٔ وويیقصد بهھا ااٴٔنن يیكونن للموٴٔ

منهھ   ).يیؤمن عليیهھ– شخص لهھ مصلحة مباشرةة٬، ااٴٔوو غيیر مباشرةة في حفظ االمالل٬، ااٴٔوو عدمم ووقوعع االخطر ااٴٔنن يیوٴٔ

 : مبدااٴٔ االتعويیض  -2

من لهھ٬، ااٴٔوو االمستفيید عن االخسا  ذذمتهھ االماليیة االتي تلحق ئربمعنى ااٴٔنن عقد االتاميین يیهھدفف إالى تعويیض االموٴٔ

من عليیهھا االماليیة؛ نتيیجة تعرضض ااٴٔمواالهھ للضررر بفعل ااألخطارر االموٴٔ
 .

ن فالتاميین على ااألشيیاء؛ يیعني االتاميی

من لهھ٬، فقد يیكونن شيیيیٴٔا معيینا بذااتهھ كالمنزلل٬، ووقد يیكونن شيیيیٴٔا معيینا بنوعهھ كالبضايیٴٔع  على ما يیملكهھ االموٴٔ

االالحقة بهھا؛ كذلك االتاميین من هھھھالكك  االحراائقاالموجوددةة في محل معيین؛ وويیشمل بذلك االتاميین من خطر 

 ة.ووليیناخيیة٬، ووتاميین االبضايیٴٔع االمنقولة براا٬، وواالتاميین من االمسوٴٔ االحيیوااناتت وواالتاميین من ااألخطارر االم

 االتاميین من االمسوٴٔووليیة.ثانيیًا:  

ووليیة هھھھو عقد يیلتزمم بمقتضاهه   ووليیة يیندررجج ضمن االتاميین على ااألضراارر؛ وواالتاميین من االمسوٴٔ إانن االتاميین من االمسوٴٔ

من  ووليیة٬، مقابل قسط يیدفعهھ االموٴٔ من لهھ من ااألضراارر االناتجة عن ررجوعع االغيیر عليیهھ بالمسوٴٔ من٬، بضمانن االموٴٔ االموٴٔ

من٬، ووإانما يیشمل كذلك مصرووفاتت االدعوىى االتي  االذييلهھ٬، وومبلغ االتاميین ال يیشمل فقط دديین االتعويیض  يیلتزمم بهھ االموٴٔ

ووليیة االتي ترفع عليیهھ؛ فالكاررثة  من لهھ نتيیجة ددعوىى االمسوٴٔ حكم عليیهھ بهھا؛ كما يیغطي جميیع ااألضراارر االتي تلحق االموٴٔ

ووليیة ليیس وٴٔ في هھھھذاا االنوعع من االتاميین٬، هھھھي االمطالبة االقضايیٴٔيیة االتي يیقومم بهھا االغيیر. إانن االهھدفف من االتاميین من االمس

ووليیة عن االضررر  من لهھ ررجوعع االضحيیة عليیهھ بدعوىى االمسوٴٔ  ذيياالتوفيیر االضمانن للضحيیة؛ ووإانما تجنب االموٴٔ

من بمقتض من لهھااٴٔصابهھ٬، النن االموٴٔ قد يیلحقهھ نتيیجة ررجوعع االضحيیة  االذيياالضررر  ٬،ى هھھھذاا االعقد يیتحمل من االموٴٔ

 هھ.عليی

ووليیة إالى االتاميین من ااألخطا ووليیة٬، وويینقسم االتاميین من االمسوٴٔ رر غيیر محدددةة االقيیمة؛ ووهھھھو ااألصل في االتاميین من االمسوٴٔ
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ووليیة االناجمة عن حوااددثث االسيیاررااتت٬، ألنهھ يیصعب معرفة ووتحديید قيیمة ااألضراارر االمترتبة عن  كالتاميین من االمسوٴٔ

ووليیة. ووهھھھناكك نوعع ااٴٔخر؛ ووهھھھو االتاميین من ااألخطارر محدددةة االقيیمة٬، وويیكونن كذلك إاذذاا  ووقوعع االحاددثث االمنشيٴٔ للمسوٴٔ

يیقع عليیهھ معيینا ووقت إابراامم االعقد٬، ووفي هھھھذهه االحالة يیتم حسابب قسط االتاميین على ااٴٔساسس هھھھذاا االمبلغ؛  االذييانن االمحل ك

جر ووليیتهھ٬، عن حريیق االعيین االموٴٔ  ةة.مثالل ذذلك تاميین االمستاٴٔجر على مسوٴٔ

II.  االتاميین على ااألشخاصص.  

من هھھھو من؛ يیلتزمم بوااسطتهھ االموٴٔ الل٬، ااٴٔوو بدفع مبلغ محددد في شكل ررااٴٔسم عقداا ااحتيیاططي يیكتتب بيین االمكتتب وواالموٴٔ

من لهھ٬، ااٴٔوو االمستفيید االمعيین.  رريیع في حالة ووقوعع االحاددثث٬، ااٴٔوو عند حلولل ن وويیندررجج ضمااألجل االمحددد في االعقد للموٴٔ

  ٬، ااٴٔوو االبدنيیة٬، وواالتاميین من االمرضض.االتاميین من االحوااددثث االجسمانيیةاالتاميین على ااألشخاصص 
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 :اارركانن عقد االتاميین  االبابب االثاني:

ذهه ؛ وولكن لكل رركن من هھھھاالرضا وواالمحل وواالسببعقد االتأميین كسائر االعقودد االمدنيیة يیتكونن من ثالثة اارركانن هھھھما 

 -:ينيیة وواالتي نشرحهھا بالتفصيیل االتالااألرركانن خصائصهھ االتي تميیزهه عن بقيیة االعقودد االمد

 :االرضا ووهھھھو ااالوولل في عقد االتاميین ركناال

اميین يیتطلب قد االتعفانن ؛ ووبالتالي إاحدااثث ااٴٔثارر قانونيیة علىااتحادد إاررااددتيین ااٴٔوو ااٴٔكثر هھھھو  االتأميین االترااضي في عقد 

.قد االتاميین من االناحيیة االعمليیةع وواالكيیفيیة االتي يیبرمم فيیهھا٬، صحتهھووجودد ططرفيین٬، ووووجودد االترااضي وو
 

  .ططرفا عقد االتاميیناا آآووالً:

من بإبراامم  من لهھ٬، غيیر ااٴٔنن االوااقع يیشهھد كثيیراا قيیامم شخص مقامم االموٴٔ من وواالموٴٔ االتاميین٬، ووكذاا االحالل  عقدهھھھما االموٴٔ

من لهھ٬، ووفضال  من لهھ٬، عنبالنسبة للموٴٔ ن مع االطرفف االتاميی عقديیبرمم  االذييقد يیكونن هھھھو االمتعاقد نفسهھ  ذذلك فانن االموٴٔ

ند تحقق عمبلغ االتاميین  وويیحصل على هھھھذاا االعقد٬، فيماتت االناشيیٴٔة إاليیهھ ااٴٔثارر االعقد وويیتحمل اااللتزاا ججااألخر٬، ووتندرر

منا لهھ٬، وومستفيیداا في ذذااتت االوقت٬، من منهھ٬، ووفي هھھھذهه االحالة يیكونن متعاقداا ووموٴٔ غيیر اانهھ في حاالتت  االخطر االموٴٔ

من لهھ وواالمستفيید ص منفصل عنشخ فقد يیكونن االمتعاقد ٬،تنفصل هھھھذهه االصفاتتااٴٔخرىى قد  .االموٴٔ
 

 االموٴٔمن ووووسطاووٴٔهه.  االطرفف ااالوولل

من شكال ااٴٔخر٬، ووهھھھو جمعيیة االتعاووني. ووال يیثيیر تحديید  من شركة مساهھھھمة٬، ووقد يیتخذ االموٴٔ االغالب ااٴٔنن يیكونن االموٴٔ

منا عإاذذ ااٴٔنن كل  صعوبهھ خاصةً االتاميین االتعاووني  عقدااٴٔططراافف  منا ووموٴٔ ضو في جمعيیة االتاميین االتعاووني يیعتبر موٴٔ

.لهھ في ذذااتت االوقت
 

من لهھم ااٴٔيیة رراابطة٬، يیتولى إاجرااء االعقد ددنهھا   ااٴٔما بالنسبة لشركاتت تاميین االمساهھھھمة هھھھدفهھا االربح٬، ال تربطهھا بالموٴٔ

من لهھم ووكالء لهھا   قد يیكونن ووكيیل ااوو سمسارر ااوو ووسيیط)(مع االموٴٔ
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  .االموٴٔمن لهھاالطرفف االثاني 

من لهھ ااٴٔوو االمستاٴٔمن   : هھھھوااٴٔنن االموٴٔ

من   .1 تت االتاميین٬، وواالتابعة اللتزااما عقديیتحمل جميیع اااللتزااماتت االناشيیٴٔة من  االذيياالطرفف االمتعاقد مع االموٴٔ

من٬، وويیسمى ططالب االتاميین  .االموٴٔ

من لهھ  .2 من منهھ٬، وويیسمى االموٴٔ  .االشخص االمهھددد بالخطر االموٴٔ

من منهھا٬، وويیسعيیتقاضى من شركة االتاميین مبلغ االتاميین االمستحق  االذيياالشخص   .3  مىند ووقوعع االكاررثة االموٴٔ

 االمستفيید. 

ما تجتمع هھھھذهه في شخص ووااحد٬، وولكنهھا قد تتفرقق٬، فقد يیكونن االمستفيید هھھھو غيیر ططالب االتاميین٬، ووهھھھو غالبا 

من لهھ٬، فهھما ثالثة كما لو اامن  ٬، فيیكونن ططالب االتاميین وودداافع البنهھ ضد حوااددثث االسيیاررااتت شخصغيیر موٴٔ

من  تمع وورربما يیج االثاني٬، وويیكونن االمستفيید هھھھو االشخص االثالث. لهھااٴٔقساططهھ هھھھو االشخص ااألوولل٬، وويیكونن االموٴٔ

من لهھ شخص آاخر٬، ططالب االتاميین وواالمستفيید في شخص ووااحد٬، يیاةة ح علىكما لو اامن إانسانن ما  وويیكونن االموٴٔ

هھھھنا هھھھو ططالب  داائنفال ٬،عليیهھاالمبلغ االمتفق  للداائنتدفع شركة االتاميین  فاذٕذاا ماتت االمديین قبل تسديیدهه دديینهھ٬، مديینهھ٬،

في االنهھايیة  لصألنهھ هھھھو من سيیح ووهھھھو االمستفيید٬، ااٴٔقساطط االتاميین٬،االملتزمم بدفع  مع االشركة٬، يياالتاميین االتعاقد

  .مبلغ االتاميین على

من لهھ  جتمع وورربما يی ٬،عليیهھا من قبل االداائنحيیاتهھ في االمثالل هھھھو االمديین٬، النن حيیاتهھ هھھھي االتي اامن  علىغيیر ااٴٔنن االموٴٔ

من لهھ٬، ووططالب االتاميین٬، هھ حيیات علىآاخر٬، كما لو اامن إانسانن ما  خصوويیكونن االمستفيید ش في شخص ووااحد٬، االموٴٔ

من لهھ في ووقت ووااحد غيیر ااٴٔنن  فيیكونن هھھھو ططالب االتاميین االملتزمم بدفع دداائنيیهھمن ااجل  ااٴٔقساطط االتاميین٬، ووهھھھو االموٴٔ

من لهھ في شخص ووااحد٬، وويیكونن ططالب االتاميین  .االمستفيید في االمثالل٬، هھھھم االوررثة وورربما يیجتمع االمستفيید وواالموٴٔ

ووليیتهھ ما قد يیقع ااٴٔثناء قيیاددتهھ  خص على حوااددثث سائقهھ االخاصصشآاخر٬، كما لو اامن  صشخ ن م للسيیاررةةمن مسوٴٔ
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من هھھھو مالك  من  وويیكونن االمستفيید٬، االسيیاررةةحوااددثث االطريیق٬، فيیكونن ططالب االتاميین االملتزمم بدفع ااألقساطط للموٴٔ وواالموٴٔ

من لهھ االسائقهھھھو  لهھ معا ً نفسهھ٬، ووقد يیكونن  ااصيیالً عن. ووقد يیكونن االموٴٔ غالب ااٴٔوو في االعنهھ  ووكيیالوو ااألصيیل عن نائبا

رفف ص٬، لتنقدعما  علىفيیما بعد  وويیجازز فضوليیتهھ في إاجرااء االعقد علىغيیر ووكيیل٬، ووقد يیكونن فضوليیا يیقر الحقا 

 .د االعامة للتعاقدعيیل ووفق االقوااصااٴٔثارر االعقد مباشرةة إالى ااأل

 
  ً   .ووجودد االترااضي في عقد االتاميین ووصحتهھ ثانيیا

طط ٬، االتي تنعقد بمجردد تواافق ااإليیجابب وواالقبولل٬، حيیث لم يیشتراالرضائيیةاالتاميین يیعد من االعقودد  عقدسبق االقولل إانن 

ً االقانونن شكال  ً حيیحصيین االتام عقديیفرغغ فيیهھ هھھھذاا االترااضي٬، وومع ذذلك ال يیكفي ووجودد االترااضي لكي يینعقد  خاصا ٬، ا

وصص ذذلك في صااٴٔهھھھليیة ووخاليیة من االعيیوبب٬، ووحيیث لم يیردد نص خاصص بخ ووذذ نم اددررااصبل البد من ااٴٔنن يیكونن 

  .االعامة للعقودد لقوااعداالتاميین٬، لذلك تطبق اا ة بعقدصااألحكامم االخا

  :ااألهھھھليیة 

من لهھإانن موضوعع ااألهھھھليیة ال يیثورر من االناحيیة االعمليیة إاال من ن من٬،  ٬،احيیة االموٴٔ نحو ما ررااٴٔيیناهه  علىووذذلك ااٴٔنن االموٴٔ

من لهھيیة معخصإاذذ يیتمتع بش ٬،وو جهھة تاميین تباددليیةااٴٔ  ٬،مساهھھھمةهھھھو شركة  ٬،سابقا يیذهھھھب  ؛نويیة مستقلة ووبالنسبة للموٴٔ

تالي للبالغ فيیجوزز بال .ااةةفيیكفي ااٴٔنن تتواافر لهھ ااٴٔهھھھليیة ااالددرر ٬،قودد ااإلددااررةة بالنسبة لهھعاالتاميین من  عقداالفقهھ إالى ااٴٔنن 

 ٬،انن ماٴٔذذوونا لهھ في إاددااررةة ااٴٔمواالهھليیهھ إاذذاا كعر ااٴٔوو االمحجورر صوويیجوزز ذذلك ااٴٔيیضا للقا ٬،االتاميین عقداانن يیبرمم  داالرااشيی

 نهھ. عاالتاميین لحسابب من يینوبب  عقدامة ااٴٔنن يیبرمم عي ااٴٔوو االوكيیل بوكالة صكما يیجوزز للولي ااٴٔوو االو

 :عيیوبب ااإلررااددةة

ووإاذذاا كانن  )االغبناالتدليیس٬، ااالستغاللل٬، ٬، وواالغلط ٬،ااإلكرااهه(يیوبب ااإلررااددةة عد االعامة في عاالتاميین االقواا عقد علىتسر 

من لهھ  ٬،رر االوقوعع في ااإلكرااههديین ً حيیث يیتقدمم االموٴٔ فانهھ  ٬،الشرووطط االوااررددةة في ووثيیقة االتاميینمختارراا للتاميین ب ططائعا

من ووصمن االمت من لهھ في غلط جوهھھھرورر االوقوعع االموٴٔ من لهھعندوويیتحقق ذذلك  ٬،االموٴٔ من اا عن ما يیخفي االموٴٔ لموٴٔ
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من منهھاالجوهھھھنهھ بعض االبيیاناتت وواالمعلوماتت عيیتهھ ااٴٔوو يیحجب صشخ حالة ففي هھھھذهه اال ٬،ريیة االمتعلقة بالخطر االموٴٔ

من قد ووقع في غلط جوهھھھر ووإاذذاا كانن هھھھذاا االكتمانن هھھھو  ووفي هھھھذهه االحالة يیكونن  ٬،ددفعهھ إالى االتعاقد االذيييیكونن االموٴٔ

 .االعقد قابال للفسخ

من لهھ  ٬،صة بهھااٴٔحكاما خا عقد االتأميین هھھھناككوومما سبق يیتضح اانهھ في   ن عتقضي باٴٔنهھ في حالة كتمانن االموٴٔ

من منهھصاالمعلوماتت وواالبيیاناتت ب من ااٴٔنن يیطلب جازز٬، ووكانن ذذلك بسوء نيیة ؛وررةة تقلل من ااٴٔهھھھميیة االخطر االموٴٔ  للموٴٔ

 األقساطط االمستحقة قبل هھھھذاا االطلب.فسخ االعقد مع االحكم لهھ ب

 إابراامم عقد االتاميین:ثالثاً: 

فيیتم ذذلك بتقديیم  غيیرهه من االعقودد. عناالعمليیة بمرااحل متعدددةة يیتميیز بهھا هھھھذاا االعقداالتاميین من االناحيیة  عقديیمر إابراامم 

من لهھ ااٴٔوو االمستاٴٔمن(اا ططلب من ططالب االتاميین من )لموٴٔ من  ٬،إالى االموٴٔ ووقد يیحتاجج االبت في هھھھذاا االطلب من قبل االموٴٔ

تغطيیة هھھھذاا  لىعلهھذاا قد يیتفق  ٬،تغطيیة االخطر االمراادد االتاميین منهھ إالى فترةة قد تطولل حتى يیحسم ااألخيیر ااٴٔمرهه وويیقبل

قتة خاللل  .االنهھائيیةتلك االفترةة إالى حيین توقيیع ووثيیقة االتاميین  االخطر تغطيیة موٴٔ

 :ططلب االتاميین

من ووغالبا ما يیاٴٔتيعيیرغب في االتاميین يیتعيین  االذييإانن االشخص ووهھھھو  هھھھذاا االطلب في  ليیهھ ااٴٔنن يیقدمم ططلب بذلك للموٴٔ

من لهھ باإلجابة  ااالسئالهھمن  مجموعةتتضمن  ٬،ةعشكل مطبو من لهھ  ٬،عليیهھايیقومم االموٴٔ ووااإلجابة االتي يیقدمهھا االموٴٔ

من عهھھھي االتي تسا . وولإلشاررةة فانن هھھھذهه االوثيیقة ووهھھھي ططلب ااسة االموضوعع وواالمواافقة ااٴٔوو االرفضددرر علىد االموٴٔ

من لعاالتاميین ال تترتب   هھذاا االطلبنهھا االتزااماتت مابيین االطرفيین إاال بعد قبولل االموٴٔ

قتمذكرةة االتغطيیة   :هھاالموٴٔ

ل ٬، كما اانهھ في حالة قبولل ططلب االتاميین من قبليیهھ ووقتا ططويیالعاالردد غرقق االنظر في قبولل ططلب االتاميین ووقد يیست 

من فانن تحريیر ووثيیقة االتاميین وواال االتاميین  ال شك ااٴٔنن ططالب٬، ووالب االتاميین قد يیتطلب ووقتا ططويیالتوقيیعهھا من ططموٴٔ
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دد إالى ااٴٔنن يیتحمل ااٴٔثاررهه ووحدهه إاذذاا  يیريید االذيييیتعرضض خاللل هھھھذهه االمدةة ااٴٔوو تلك للخطر  من نفسهھ منهھ مما يیوٴٔ ااٴٔنن يیوٴٔ

قيیامم االعقد  ىعلفي سبيیل االرغبة في تغطيیة االخطر مباشرةة خاللل االفترةة االسابقة اللل هھھھذهه االفترةة. لذلك ووتحقق خ

من نهھائيیة ووفة صب يیتم ذذلك وو ٬،طيیة ووقتيیة للخطر خاللل تلك االفترةةتغ علىترتبهھ ألثاررهه يیتفق ططالب االتاميین مع االموٴٔ

من بتحمل االخطر ع  ليیهھاعذذلك بالشرووطط االتي يیتم ااالتفاقق ووقوددهه وو عندن ططريیق مذكرةة ووقتيیة بمقتضاهھھھا يیلتزمم االموٴٔ

 بيین االطرفيین.

قتة يیختلف بحسب االمق االذيييیمكن االقولل بانن االدوورر  دديیهھ االمذكرةة االموٴٔ قتة إاما ااٴٔنن تصودد منهھاتوٴٔ عتبر ٬، فالمذكرةة االموٴٔ

قتا  قتا ٬، ووئيااتفاقق نهھا علىددليیال موٴٔ ً إاما ااٴٔنن تكونن ااتفقا موٴٔ قت  فتكونن ؛بذااتهھ قائما ذذاا كانن إإنهھائي اقق ااتف علىددليیل موٴٔ

من قد ق لذلك فانن  ٬،ووثيیقة االتاميین تستغرقق بعض االوقت ٬، غيیر ااٴٔنن تحريیربل االطلب االمقدمم من ططالب االتاميیناالموٴٔ

قتة كدليیل  من لهھ مذكرةة االتغطيیة االموٴٔ من يیعطي للموٴٔ االمذكرةة ددليیل  ٬، فتكونناالطرفيیناالتاميین بيین  عقدقيیامم  علىاالموٴٔ

قت  ي خاللل تلك االنهھائتقومم االمذكرةة مقامم االعقد . وواالنهھائيیةحيین تحريیر االوثيیقة إالى  هھھھذاا االعقد االنهھائي علىإاثباتت موٴٔ

من لهھ فاتسليیمهھما تم تحريیر االوثيیقة ووبرمم منذ االتارريیخ االثابت بالمذكرةة٬، وومتى يیعتبر االعقد قد اا٬، وواالفترةة نن ا للموٴٔ

قتة يینتهھي  .ددوورر االمذكرةة االموٴٔ

ً بذااتهھ إإذذاا كانن االمومن باالمذكرةة ووتكونن  قتا قائما حاجة إالى بعض االوقت حتى يیتثبت من حقيیقة االخطر ااتفقا موٴٔ

من بضمانن هھ ووتقريیر قبولل االتاميین ااٴٔوو ررفضهھاالمراادد االتاميین من لخطر لمدةة اا٬، في هھھھذهه االحالة يیلتزمم بمقتضاهه االموٴٔ

قت  تكونن مهھمة االمذكرةة في هھھھذهه االحالة إاثباتت٬، فمحدووددةة نظيیر قسط معيین يینتهھي بانتهھاء  االذييووجودد ااالتفاقق االموٴٔ

من  عبر. فاذٕذاا االمدةة االمحدددةة لهھ ن قبولل االتاميین بتحريیر ووثيیقة االتاميین فانن هھھھذهه االوثيیقة تسر من يیومم تسليیمهھا عاالموٴٔ

قتة  من لهھ ال من ووقت تسليیم االمذكرةة االموٴٔ ما إاذذاا قائم بذااتهھ. ااٴٔ االوثيیقة ااتفاقق ااٴٔساسس ااٴٔنن كل من االمذكرةة وو علىللموٴٔ

قتة تظل سارريیة إالىحدثث االعكس وو من ططلب االتاميین فانن مذكرةة االتغطيیة االموٴٔ االمدةة االمحدددةة لهھا.  نهھايیة ررفض االموٴٔ

قتة ما يیدلل  ااألصلوو قت فانهھ يیجب علىاانهھ إاذذاا لم يیظهھر في االمذكرةة االموٴٔ ولل صح علىليیال تباررهھھھا ددعاا ااٴٔنهھا ااتفاقق موٴٔ
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  نهھائيیاً.االعقد 

 ثيیقة االتاميین:وو

ما تثبت االعقد هھھھي االتي تثبت االعقد بيین االطرفيین كدرر ووثيیقة االتاميین ووصاالعمليیة االتاٴٔميینيیة ت علىبعد ااٴٔنن يیتم ااالتفاقق 

 .ووثيیقة االتاميین هھھھي االوررقة االنهھايیٴٔيیة االتي يینتهھي إاليیهھا االطرفانن٬، وومليیة االترااضي بيینهھماعبيین االطرفيین 

ما  باختالفف موضوعع االتاميین وو االغرضض من االعمليیة االتاٴٔميینيیة ووهھھھناكك عدتت أأنوااعع لوثيیقة االتأميین ووهھھھي تختلف 

 -: تقومم بحمايیتهھ من ااٴٔخطارر فهھناكك

Ø  خص ش تغطي خطر يیهھدددصالح شخص محددد٬، وودرر لصهھھھي تلك االوثيیقة االتي ت: وواالتاميین االفردديیة ووثائق

كذلك ووثيیقة وو خطر حوااددثث االسيیاررااتت على٬، مثالل ذذلك ووثيیقة االتاميین محددد ااٴٔوو شيٴٔ موضوعع االتاميین

 .االتاميین ضد االحريیق ااٴٔوو االسرقة

Ø   ددد معيین من ااألخطارر بدال من خطر ووااحد مثالل عهھھھي ووثيیقة االتاميین تغطي : وواالتاميین االمركبة ووثائق

رر دةة ااٴٔخطاعا تغطي إانمكتفي بالتاميین ضد االخطر االوااحد وواالتي ال تاالسيیاررااتت وو علىذذلك االتاميین االشامل 

ووليیة االمدنيیة لخطر حوااددثث االسيیاررااتت٬، تتعرضض لهھا االسيیاررةة لخطر االسرقة  صاحب االسيیاررةة٬، ااوو٬، االمسوٴٔ

ااٴٔكثر من  ةااقتصادديیتعد هھھھذهه االوثيیقة بمثابة ووثيیقة تاميین نن تسببهھ االسيیاررةة للغيیر من ضررر٬، ووما يیمكن ااٴٔ 

 خطر حوااددثث االسيیاررااتت.

Ø    االتاميین االفردديیةووثائق
 

ة من ااألفراادد عهھھھي ووثيیقة تاميین تشمل مجمو: ووعيیةاالتاميین االجماووووثائق 

بتغطيیة حوااددثث يیمكن ااٴٔنن يیتعرضض لهھا  خاصةمتجانسة تجمعهھا ظظرووفف متشابهھة مثالل ذذلك ووثيیقة تاميین 

يیاناتت لبة تشمل كافة ااعشكل نموذذجج تكونن االبيیاناتت فيیهھ مطبو علىغالبا  في هھھھادااددعيیتم اإ وو ططالب االتاميین٬،

 ااآلتيیة:تتضمن للمعلوماتت وو

يیٴٔيیسي لتاٴٔدديیة نشاطط شركاتت االمقر االرة بهھويیة كل ططرفف ووصاالبيیاناتت االخاتحديید ااٴٔططراافف االعقد وو  -1
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 االتاميین.

من   -2 ذذكر االجهھة االمكلفة ووتبيیانن مقدااررهه ووكيیفيیاتت تسديیدهه٬، وو تحديید االقسط -ليیهھا. عااألخطارر االموٴٔ

 مستوىى شركة االتاميین. على يیل االقسطصبتح

من لهھ االذييهھھھو االمبلغ االتعويیضي تحديید مبلغ االضمانن: وو    -3 من بدفعهھ للموٴٔ تحقق  ندع٬، يیلتزمم االموٴٔ

 .االخطر ااٴٔوو االكاررثة

يیسالل  االتاميین حتى تتحددد االمخاططر االتي عقدذذكر تارريیخ سريیانن االعقد: يیجب ذذكر تارريیخ سريیانن     -4

من٬، كما يیجب ااٴٔنن تشتمل االوثيیقة ع  .تارريیخ اانتهھاء االعقد علىنهھا االموٴٔ

  :االمحل في عقد االتاميین ووهھھھو االركن االثاني

اعع االقيیامم بهھ سوااء كانن االقيیامم بعمل ااٴٔوو ااالمتنأأططراافف االعقد يیلتزمم  االذيياالشيٴٔ  هھھھوامم عمحل اااللتزاامم في االعقودد بشكل 

عودد ت مشرووعة ااقتصادديیة مصلحة هھھھو كلاالتاميین  عقدمحل اااللتزاامم في . ووبالتالي يیكونن طاء شيٴٔ عمل ااٴٔوو اإ عن ع

خطر معيیندمم ووقوعع عاالشخص من  على
 

 مصلحةااٴٔساسس ووجودد  علىاالتاميین تتحددد  عقدر االمحل في صناووع

من لهھ تتمثل قي  مشرووعة حتى  االتاميین عقد٬، مما يیدفعهھ إالى إابراامم االمصلحةهھددد هھھھذهه يی االذييدمم تحقق االخطر عللموٴٔ

االتاميین  قدعر متعدددةة لمحل صناعيیتضح مما سبق ااٴٔنن هھھھناكك ؛ تحقق هھھھذاا االخطر علىال يیتحمل االنتايیٴٔج االتي تترتب 

من وواالقسط ووصر هھھھي: االخطر ووهھھھذهه االعناعنهھ٬، ووكل اااللتزااماتت االناشيیٴٔة وو  .االمصلحةااٴٔددااء االموٴٔ

 االخطر: 

من لهھ من االنتايیٴٔج االتي قد صاالتاميین٬، فالمق عقدر ااألساسي في صاالخطر هھھھو االعن ودد من االتاميین هھھھو ضمانن االموٴٔ

من كلهھا.هھھھو ااٴٔساسس تنتج إاذذاا تحقق خطر يیستهھدفف لهھ٬، كما ااٴٔنن االخطر   حساباتت االموٴٔ

 ىعلأأحد االمتعاقديین وومحض إاررااددةة  علىيیمكن تعريیف االخطر باٴٔنهھ حاددثث محتمل االوقوعع ال يیتوقف تحققهھ وو 

من لهھ. كالحريیق صخ   ة.ليیهھ في هھھھذهه االحالة مسمى االكاررثع٬، وولهھذاا يیطلق وو االسرقةااوصص إاررااددةة االموٴٔ
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 .: االشرووطط االوااجب توفرهھھھا في االخطرااٴٔووال

 

ال  نن أأ وو ااحتماليیا٬، وو٬، فالخطر يیجب ااٴٔنن يیكونن غيیر محقق االوقوعع ااٴٔ ااٴٔنن تتواافر فيیهھ شرووططا معيینة بد ال االخطر 

من لهھمحض إاررااددةة االح علىيیكونن متوقفا  نن يیكونن االخطر أأٓ ااشترااطط  ٬، هھھھذاا باإلضافة إالىد االمتعاقديین ال سيیما االموٴٔ

 .ااآلدداابب االعامةغيیر مخالف للنظامم االعامم وووو٬، ععمشروو

 .ااحتماليیا ووغيیر محقق االوقوعع ااٴٔ يیجب ااٴٔنن يیكونن االخطر   )أأ

من ضد ووقو علىفكرةة ااالحتمالل وو علىيیقومم االتاميین ااٴٔساسا   كداا م ٬، يیجب ااٴٔنن ال يیكوننهھعذذلك فانن االحاددثث االموٴٔ وٴٔ

 يیكونن االخطر ذذلك يیجب ااٴٔال ٬، لكن معقد ال يیقع خاللل مدةة االعقديیقع وو ٬، بمعنى اانهھ قدبل محتمل االوقوعع مستقبال

 .يیكونن االعقد باططال حدثث ذذلكإانن ٬، ووحاددثث مستحيیل االوقوعع

 .محض إاررااددةة ااحد االمتعاقديین علىااٴٔال يیكونن تحقق االخطر متوقفا   )بب

 بد ااٴٔنن تستقل ٬، فالتبر باططالعإاال ااكونن قد ووقع نتيیجة تدخل االطرفيین وويیشترطط في االخطر محل االعقد االتاميین ااٴٔال يی 

إاررااددةة  نعن ووقوعع االخطر لذلك نجد االعديید من االقواانيین تتضمن االعديید من االمخاططر تكونن بعيیدةة عإاررااددةة االطرفيین 

 .حوااددثث االمروورر ااٴٔووئهھ ٬، ااٴٔوو ااألووبااٴٔوو االفيیضاناتت االحراائق٬، ااألططراافف االمتعاقدةة

 .ععيیجب ااٴٔنن يیكونن االخطر مشروو  )جج

من االمباددييٴٔ  مجموعةاافر توهھھھو ما يیقتضي للنظامم االعامم ووااآلدداابب االعامة٬، وو ال يیكونن محل االخطر مخالفابحيیث 

 مبدااٴٔ تناسب قيیمة االتعويیض مع ووااخيیرااً مبدااٴٔ االمشارركة في االعمليیة االتاٴٔميینيیة وو مبدااٴٔ االحلوللوومبدااٴٔ حسن االنيیة ااٴٔهھھھمهھا 

  رر.مقداارر االضر

 :ثانيیا: ااٴٔنوااعع االخطر

خطر متغيیر٬، ووهھھھو إاما  االمختلفة إالى قسميین مختلفيین٬، فهھو إاما خطر ثابت ااٴٔوو ددوواافعهھيیمكن تقيیيیم االخطر بحسب 



	   30	  

 .خطر معيین ااٴٔوو خطر غيیر معيین

كونن االخطر ثابتا إاذذاا كانت ددررجة ااحتمالل تحققهھ خاللل مدةة االتاميین ووااحدةة ال تتغيیر من ووقت إالى ااٴٔخر٬، مثالل ذذلك يی

من منهھا االيیومم علىخطر االحريیق٬، فاحتماالتت تحققهھا ثابتة   مداارر االفترةة االتي يینظر إاليیهھا. ووااٴٔكثر ااألخطارر االتي يیوٴٔ

ووليیة  .ااتترراحوااددثث االسيی عن تعد ااٴٔخطارر ثابتة ووفق هھھھذاا االمقيیاسس ااٴٔمثالل االتاميین من االسرقة وواالتاميین من االمسوٴٔ

انن صتتغيیر ددررجة ااحتمالل تحققهھ تغيیيیراا محققا خاللل مدةة االتاميین ااما بالزيیاددةة ااوو بالنق االذييإاما االخطر االمتغيیر: فهھو 

ط ثابتا إاذذاا قسكونن االيیاالمتغيیر في تحديید مقداارر قسط االتاميین٬، فاالخطر هھھھميیة االتفرقة بيین االخطر االثابت ووتظهھر ااٴٔ وو

ر.انن٬، حسب ططبيیعة تغيیر االخطصيیكونن متغيیراا إاذذاا كانن االخطر متغيیراا إاما بالزيیاددةة ااٴٔوو بالنقوو .كانن االخطر ثابتا
 

 

 :االخطر غيیر االمعيیناالخطر االمعيین وو

كذلك. فالخطر االمعيین  ااٴٔساسس ما إاذذاا كانن محل االخطر معيیننا لحظة إابراامم االعقد ااٴٔوو لم يیكن علىتقومم هھھھذهه االتفرقة  

.شيٴٔ معيین ووقت االتعاقد علىيیكونن ذذلك في حالة االتاميین نن محلهھ معيیننا لحظة إابراامم االعقد٬، وويیكو االذييهھھھو 
 

 ندعيیتم تعيیيینهھ بعد ذذلك  ووإإنما٬، االتاميین عقديیكونن محلهھ غيیر معيین ووقت إابراامم  االذييإاما االخطر غيیر االمعيین فهھو  

ووليیة ضد حوااددثث االس٬، ووتحقق االخطر ٬، ال هھھھو االحاددثثيیاررااتت النن محل االخطر ووذذلك كما في االتاميین من االمسوٴٔ

٬، براامم االعقد يیتم تعيیيینهھا لحظة اإ هھھھذهه الوواالحوااددثث االمستقبليیة  علىب االتعيیيین يیصعيیكونن معيیننا ووقت االتعاقد حيیث 

كانن االخطر غيیر االمعيین من حيیث إامهھھھميیة االتفرقة بيین االخطر االمعيین ووتظهھر ااٴٔ وو .اهھعووقو عندإانما تتعيین فيیما بعد وو

من ددفعهھ  علىيیجب  االذييتحديید مبلغ االتاميین  هھھھذاا االمبلغ  ٬، ففي االخطر االمعيین يیمكن معرفةتحقق االخطر عنداالموٴٔ

ليیهھ ووقت عفي حالة االخطر غيیر االمعيین تبدوو االدووررةة مختلفة إاذذ ال يیوجد شيٴٔ يیمكن ااالررتكازز االمعيین مقدااررهه سلفا٬، وو

 .االتاميین لتعيیيین مقداارر مبلغ االتاميین
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  قسط االتاميین:

من منهھ " ااٴٔوو اانهھ "  االذيياالمقابل االمالي "يیعرفف قسط االتاميین بانهھ  من لتغطيیة االخطر االموٴٔ من لهھ للموٴٔ يیدفعهھ االموٴٔ

من نظيیر تحملهھ االخطر وويیلتزمم االمستاٴٔمن ب االذيياالمقابل االمالي  هھھھو "  االتزاامهھ ااالحتمالي بالتعويیض " ااٴٔوودفعهھ للموٴٔ

من في مقابل ااٴٔنن يیتحمل اا االذيياالمبلغ  من لهھ للموٴٔ من منهھ "يیدفعهھ االموٴٔ من تبعة االخطر االموٴٔ  .لموٴٔ

ن يیحسب فنا ااٴٔنن قسط االتاميیرعاالخطر إاذذاا عالقة االوثيیقة بيین قسط االتاميین وومن خاللل هھھھذهه االتعارريیف تتضح ااٴٔهھھھميیة اال

سط طر قليیال كانن قكلما كانن االخطر شديیداا كانن قسط االتاميین مرتفعا٬، ووفكلما كانن االخ ؛ااٴٔساسس االخطر علىماليیا 

لقسط إالى نسبة ااامة في االتاميین هھھھي عدةة عإاذذاا تغيیر االخطر تغيیر تبعا لهھ االقسط تطبيیقا لقااالتاميین منخفضا٬، وو

 .االخطر

من يی االذيياالقسط وو .بدفع مرةة ووااحدةة ععقد يیكونن مقطو٬، ووماليیا ثابتا بدفع سنويیايین مبلغا يیكونن قسط االتام لتزمم االموٴٔ

من يیتكونن من  يیكونن معاددال لقيیمة االخطر ططبقا  االذييافي ص: االقسط االريین جوهھھھريیيین هھھھماصعنلهھ بدفعهھ للموٴٔ

ووااتهھ االتي العباء االقسط ااٴٔوو عر االثاني فهھو ااٴٔ ص٬، إاما االعناءصد ااإلحعولل االفنيیة مع ااالستعانة بقوااصااألد ووعللقواا

من لهھ في تحملهھا وويیجب ااٴٔنن  لتزمم يی االذيي ييباء االقسط االتجاررعااٴٔ افي ووصيیتكونن من مجموعع االقسط االيیساهھھھم االموٴٔ

من لهھ . افياالتي يیجب ااٴٔنن تضافف إالى االقسط االصوو بدفعهھ االموٴٔ
 

 

م   .نااٴٔددااء االموٴٔ

من وو من ضدهه٬، ووند تحقق االخطر عيیهھ االقيیامم بهھ عيیتعيین  االذييهھھھو االعمل هھھھو محل االتزاامهھ٬، ووااٴٔددااء االموٴٔ محل االموٴٔ

من لهھ بالقيیامم بهھ االذيياددةة في مبلغ االتاميین٬، يیقابل االقسط ووهھھھو محل ااألددااء عهھھھو يیتمثل هھھھذاا ااألددااء وو  .يیلتزمم االموٴٔ

من يیكونن تاررةة  االذييااألددااء وو  غيیر معيینتاررةة ااٴٔخرىى يیكونن ٬، وويینا مضافا إالى ااجل غيیر معيینمعيیلتزمم بهھ االموٴٔ

الة ٬، إاما في حلكنهھ مضافف إالى ااجل غيیر معيینيیكونن االديین محقق االوجودد٬، وواالحيیاةة  على٬، ففي االتاميین ااحتماليیا

ووليیة ف٬، ااٴٔوو كانن تاٴٔميینا من االمااألشيیاء كالتاميین من االحريیق علىاالتاميین من ااألضراارر سوااء كانن تاٴٔميینا  انن االخطر سوٴٔ
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بر ٬، النن االخطر يیعتهھھھو بذلك االتزاامم شرططي٬، وومنديین ااحتماليیا في ذذمة االموٴٔ بالتالي يیكونن اال٬، وويیكونن غيیر محقق

 .محقق االوقوعع في ذذااتهھ اامرااٴٔ غيیر

من آآووالً: محل  	:ااٴٔددااء االموٴٔ  

من بطبيیعتهھ االتزااما ماليفي جميیع ااألحواالل يیكونن االتزاا ا يیدفع هھھھذاا غالبا مددفع مبلغ من االنقودد٬، وو علىيینطو  مم االموٴٔ

من لهھ ااٴٔوو االمستفيید. وواالمبلغ مباشرةة  من هھھھو مبلغ من االنقودد ااٴٔوو إالى االموٴٔ ددىى ذذلك إانن محل ااٴٔددااء االموٴٔ مالي  تعويیضموٴٔ

من لهھقد ال يیدفع هھھھذااٴٔخر. وو من  ووإإنما٬، اا االمبلغ مباشرةة إالى االموٴٔ بلغ ا ددوونن ددفع ماالضررر دديیننبإصالحح يیتعهھد االموٴٔ

من لهھ ووهھھھو ما يیحدثث حالة تاميین ااألضراارر د صااٴٔوو بق ٬،ااإلضراارري االمبالغة في تقديیر هھھھذهه فد تالصذذلك بقوو٬، نقد للموٴٔ

االضررر دديیننا في مثل هھھھذهه االحالة يیكونن في نهھايیة ااآلمر صلح ال شك ااٴٔنن اإ ٬، ووال االضرررصتقليیل االنفقاتت االمدفوددةة إل

من تجاهه من يیقومم بإ   االضررر. حلصمبلغا نقديیا يیلتزمم بهھ االموٴٔ

من يیتمثل في ااووإإ   من إالى جانب هھھھذاا اااللتزاامم لنهھايیة في مبلغ نقدذذاا كانن ااٴٔددااء االموٴٔ ي بالتزاامم ااألصل٬، فقد يیلتزمم االموٴٔ

ووليیة٬، ووص٬، خايیة يیقومم بهھاصيیتمثل في بعض خدماتت شخ ييرضي ااٴٔوو ثانوعااٴٔخر  ن ططريیق عذذلك ة في تاميین االمسوٴٔ

من لهھ في االدعمسا مع ذذلك فانن ااألمر يیظل في نطاقق االتاميین نظراا النن ليیهھ االغيیر٬، ووعوىى االتي يیرفعهھا عدةة االموٴٔ

من ااألساسي إانما هھھھو تغطيیة االاالتزاا ووليیتهھمم االموٴٔ من لهھ في حالة تحقق مسوٴٔ زاامم ٬، ااٴٔما اااللتزاامم ااألخر فهھو تابع لاللتموٴٔ

 ي.ااألصل

من  	ثانيیا : تحديید مقداارر ااٴٔددااء االموٴٔ  . 

من  من وو يیتم بيین االموٴٔ  االذييهھھھذاا االمبلغ يیرجع إالى ااالتفاقق  تحديیدهھھھو مبلغ من االنقودد٬، وو االرئيیسيمحل ااألددااء االموٴٔ

من لهھ٬، وو من لهھ٬، وور ااٴٔخرىى تدخل في تصناعررغم ذذلك فهھناكك االموٴٔ ر تختلف صهھھھذهه االعناحديید مقداارر ااٴٔددااء االموٴٔ

 -:االتالي االنحواا علىااألشخاصص  علىااألضراارر آاوو تاٴٔميینا  علىاالتاميین تاٴٔميینا  باختالفف ما إاذذاا كانن
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	ااألضراارر. علىفي حالة االتاميین    

من لهھ  من بتعويیض االموٴٔ من ر االمادديیة االتي ااٴٔلحقت بالشيٴٔ اائن كافة االخساعفي هھھھذاا االنوعع من االتاميین يیلتزمم االموٴٔ لموٴٔ

من لهھ تتض مصلحة٬، مادداامم إانن االتعويیضيیة لصفةذهه االدووررةة تكتسي ل٬، إانن االعمليیة االتاٴٔميینيیة في هھھھليیهھع ررر من االموٴٔ

 االحلولل هھا إالى مبدااٴٔ عقودد االتاميین٬، باإلضافة إالى خضوعفي جرااء ووقوعع االخطر وو هھھھو ما يیعرفف بالمبدااٴٔ االتعويیضي 

من لهھ في االح االذيي من محل االموٴٔ وولل  علىولل صيیقتضي حلولل االموٴٔ ن إاحدااثث عاالتعويیض من االشخص االمسوٴٔ

ً هھھھذهه االحلولل تتم االضررر وو ة ٬، النن مبلغ االتاميین هھھھو تغطيیيین وو مبلغ االتعويیضوو بقوةة االقانونن بيین مبلغ االتام تلقائيیا

من  االذييللضررر  من بتغطيیتهھا عووقع لهھ من جرااء ووقوعع االخطر االموٴٔ ي محدددهه فهھليیهھ. ااٴٔما ااألضراارر االتي يیلتزمم االموٴٔ

صص ووااألضراارر االتي يیتسبب فيیهھا ااٴٔشخا وواالخسائراالطاررئة٬، ن االحاالتت عووااألضراارر االناتجة  ووليیسة مطلقة (االخسائر

من لهھ  من لهھمن خطا غيیر متعمد عر ووااألضراارر االناتجة ئاالخسا٬، وونهھاعمدنيیا  مسؤليیةيیكونن االموٴٔ حيیث ) ن االموٴٔ

ليیهھ ااٴٔوو تحقق عحلولل ااألجل االمتفق  عندانن صليیهھ ددوونن ززيیاددةة ااٴٔوو نقعتلتزمم شركة االتاميین باٴٔددااء مبلغ االتاميین االمتفق 

من منهھ دد هھھھذاا االمبلغ سوااء ددفعة ووااح .االخطر االموٴٔ  .دةة ااٴٔوو في شكل مبالغ ددوورريیة معيینةوويیوٴٔ
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 :االمصلحة في االتاميین

من ل علىاالتي تعودد  االفائدةةفي االتاميین  المصلحةب يیقصد من منهھ عدممهھ من االموٴٔ ترااطط ووااش ٬،تحقق االخطر االموٴٔ

من لهھ  ٬،ظامم االعاممتباررااتت االنعفي االتاميین ااٴٔمر تمليیهھ اا االمصلحة قق االخطر تح عدممفي  مصلحةألنهھ لو لم يیكن للموٴٔ

من منهھ النقلب االتاميی ا في جميیع راا ااٴٔساسيیصعنلحة تعد صانٕن االمووبالتالي ف .مليیاتت االمقامرةةعمليیة من عن إالى االموٴٔ

من لهھ من ططجديیة وومشروو٬، وويیمكن تعريیفهھا:"باٴٔنهھا فائدةة وررههصااٴٔنوااعع االتاميین وو  ق االخطر االمرااددتحق عدممة للموٴٔ

 :ـلحةصيین من االمعووهھھھناكك نواالتاميین منهھ " 

  . ااٴٔووال : االمصلحة في االتاميین من ااألضراارر

لى عفي هھھھذاا االنوعع من االتاميین  االمصلحةووتتمثل هھھھذهه  ٬،االتاميین من ااألضراارركن من ااٴٔرركانن رر االمصلحة تعتبر

يیلتزمم بهھ  لذيياااالقيیمة االماليیة االتي يیمثلهھا االتعويیض  علىوو ٬،هھا االشيء بالنسبة لتاميین ااألشيیاءاالقيیمة االماليیة االتي يیمثل

ووليی من لهھ بالنسبة لتاميین االمسوٴٔ   ة.االموٴٔ

 االمصلحةيیجب ااٴٔنن تكونن  -1: ااألضراارر تواافر االشرووطط االتاليیة علىفي االتاميین  االمصلحةحة صوويیشترطط ل

  .االتاميین عقدووقت إابراامم  االمصلحةيیجب تواافر  -3ة. عجديیة وومشروو مصلحةااٴٔنن تكونن  يیجب -2  .ادديیةصااقت

  . ثانيیا: االمصلحة في االتاميین على ااألشخاصص

من  االذيياالريیاضي  ييلنادداا ٬،ذذلك٬، وومثالل مصلحة ااقتصادديیةااألشخاصص قد تكونن  علىفي االتاميین  االمصلحةإانن  يیوٴٔ

من مص٬، ووقد تكونن مبيیهھعحد الأأحيیاةة  على  عقدقيیامم ب االمصلحةووتكفي هھھھذهه  ٬،نهھلحة ااٴٔددبيیة تستمد ووقوعع االخطر االموٴٔ

 االمصلحةيیجب ااٴٔنن تكونن  -1 ااألشخاصص تواافر االشرووطط االتاليیة: علىفي االتاميین  االمصلحةحة ص. وويیشترطط لاالتاميین

االتاميین. عقدووقت إابراامم  االمصلحةيیجب تواافر  - 2. مشرووعةجديیة 
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 ب:االسب االركن االثالث في عقد االتأميین ووهھھھو

لعقد هھھھو في اا عليیةوصص صث وواالداافع إلبراامم االعقد٬، وويیعتبر االسبب االمنعاالعامة هھھھو االبا االقوااعدإانن االسبب في  

بب في ي إانن لاللتزاامم سبب ااٴٔخر فعليیهھ إاثباتت ذذلك. وواالسعمن يید ىلعوو ٬،إالى ااٴٔنن يیثبت االعكساالداافع االحقيیقي للتعاقد 

من لهھ٬، آاوو االمستفيید غايیة وومنفعة في ؛ ووهھھھي مشرووعة مصلحةودد االتاميین هھھھو ووجودد عقإابراامم   دممعااٴٔنن يیكونن للموٴٔ

من منهھ. ووقوعع االخطر االموٴٔ
  

من لهھ  االمصلحةوو ليیست هھھھي محل االتاميین ٬، كما يیرىى غالبيیة االفقهھاء٬، النن محل االتاميین هھھھو االخطر وومن ثم فالموٴٔ

ذاا تحقق هھھھ عدممفي  مصلحةاالخطر النن لهھ  علىمعيینة٬، حيیث يیتعاقد  مصلحة علىخطر معيین٬، ال  علىيیتعاقد 

بعا من راا ررااصعنليیست  االمصلحة ووعلى ضوااء ذذلك فإنناالخطر ٬،ووقد سبق لنا ددررااسة االخطر كمحل لعقد االتاميین 

 ؛قهھاءكما يیذهھھھب إالى ذذلك غالبيیة االف )االخطر وواالقسط وومبلغ االتاميین(االثالثة  عناصرههر االتاميین يیضافف إالى صناع

ع هھھھي االدااف المصلحةف ٬،عناصرهھھھامن  عنصراابحيیث تكونن  ال تدخل في مضمونن فكرةة االتاميین٬، االمصلحةالنن 

 .االتاميین رصناعمن  عنصراايیمكن ااٴٔنن تكونن ال ووتبعا لذلك  االتاميین٬،ن جوهھھھر عبالتالي فهھي خاررجة  ٬،إالى االتاميین

 
 لمصلحةااوو ٬،ااقتصادديیة مصلحةااٴٔنن تكونن  هھايیشترطط فيیوواالتاميین  عقدفي  هھھھي االسببوويیمكن االقولل اانن االمصلحة 

في تاميین  ادديیةقتصااال االمصلحةووتتمثل  ٬،ااٴٔوو االقابلة للتقديیر بالنقودد ٬،ذذااتت االقيیمة االماليیة االمصلحةهھھھي  قتصادديیةااال

من  من لهھ من ووررااء  االذييوو ليیهھ٬،عااألشيیاء في قيیمة االشيء االموٴٔ ما في ااٴٔ  ليیهھ٬،عاالتاميین إالى االمحافظة  عقديیهھدفف االموٴٔ

ووليیة فتتمثل  من لهھ لل االذييفي االمبلغ  قتصادديیةااال االمصلحةتاميین االمسوٴٔ  متضررر.سيیدفعهھ االموٴٔ

بمعنى مخالفة للنظامم االعامم ووااآلدداابب  مشرووعةغيیر  االمصلحةة فاذٕذاا كانت عمشروو االمصلحةااٴٔنن تكونن  كما يیشترطط

 ٬، يیكونن االعقد باططل.  االعامة
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  .: ااٴٔثارر عقد االتاميیناالبابب االثالث

من(كل من ططرفيیهھ  عاتق علىاالتزااماتت  عقد االتأميین من االعقودد االملزمهھ لجانبيین فيیرتب من لهھ وواالموٴٔ بالنسبة  )االموٴٔ

من لهھ يینشىء االتزااما بد من يینشىء اا ٬،وواالتزااماتت تتعلق بالخطرفع االقسط للموٴٔ ماتت تتعلق بدفع لتزااووبالنسبة للموٴٔ

  رر.ااٴٔوو تعويیض االضر ٬،مبلغ االتاميین

من لهھ   .االمطلب ااألوولل: االتزااماتت االموٴٔ

من لهھ  عاتق علىاالتاميین  عقديیرتب  في االفترااتت  االتأميینيددفع االقسط   -1من أأهھھھمهھا:  من اااللتزااماتت مجموعةاالموٴٔ

ااإلفصاحح   -3. ااإلفصاحح عن جميیع االبيیاناتت االجوهھھھورريیة للشيء االمراادد االتأميین عليیة  -2. االعقدليیهھا في عاالمتفق 

من  -4. االخطر في تغيیرمن شأنهھ اانن يیحدثث  عليیةعن أأيي تغيیر قد يیحدثث على االشي االمؤمن  ن كل عتبليیغ االموٴٔ

 ووقع على االشي االمؤمن عليیهھ.حاددثث 

  . االفرعع ااألوولل : اااللتزاامم بدفع االقسط

من لهھ هھھھو اااللتزاامم بدفع االقسط االتاٴٔميیني٬، عاتق علىإانن ااٴٔهھھھم اااللتزااماتت االتي تقع   عقدفي  ر االهھاممصووهھھھو االعن االموٴٔ

من منهھ ااٴٔوو االمقابل االمالي  االتاميین٬، من لهھ مقابل اا االذييوويیعرفف االقسط باٴٔنهھ قيیمة االخطر االموٴٔ من ليیدفعهھ االموٴٔ تزاامم االموٴٔ

 لىعنن يیتم ددفعهھ مرةة ووااحدةة ووفي هھھھذهه االحالة يیسمى االقسط االوحيید٬، ااٴٔوو إانن يیدفع ووهھھھذاا االمبلغ إاما ااٴٔ  ٬،بدفع مبلغ االتاميین

ااٴٔنن يیتم ددفع االقسط من االشخص االطالب للتاميین وولكن  ااألصلوو حلولل كل ااجل الستحقاقق.  عندشكل ااٴٔقساطط ددوورريیة 

 االتاميین ااٴٔنن يیلتزمم بدفع هھھھذهه ااإلقساطط.  عقدفي ااستمراارر  مصلحةيیمكن آل شخص ااٴٔخر لهھ 

 كيیفيیة ددفع ااٴٔقساطط االتاميین .ااٴٔووال: 

 :  ززمن ددفع ااٴٔقساطط االتاميین  )أأ

من لهھ مقابل ذذلك مخال على٬، ااٴٔوو مرةة ووااحدةةاالقسط قد يیتم ددفعة  ة صددفعاتت متعدددةة ووفي كل االحاالتت يیستلم االموٴٔ

من يیعيین علىووفي حالة ددفع االقسط  ٬،تثبت تنفيیذهه لهھذاا اااللتزاامم متعلق ااألجل اال شكل ددفعاتت ددوورريیة فانن االموٴٔ
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ووقد تتحددد هھھھذهه االدفعاتت بسنة آاوو ستة ااٴٔشهھر آاوو ثالثة  ٬،تم تحديیدهھھھا خاللل مدةة سريیانن االعقد٬، يیباستحقاقق ااألقساطط

ن ططرفف م ووفي حالة ما إاذذاا تم ددفع االقسط بطريیقة سنويیة ثم فسخ االعقد ٬،ااإلقساطط سنويیا وواالغالب ااٴٔنن يیتم ددفع ااٴٔشهھر٬،

من لسبب من ااألسبابب من بردد نففي هھھھذهه االحالة يیلتزمم اال؛ االموٴٔ ؛ يیٴٔةتجزمادداامم ااٴٔنن االقسط قابل لل ٬،ف مبلغ االقسطصموٴٔ

من لهھ ٬،ووإاذذاا كانن فسخ االعقد نتيیجة غ من ال يیلتزمم بردد ما تم ددفعهھ من ططرفف االموٴٔ من ل لطلكن االموٴٔ  ٬،هھااررتكبهھ االموٴٔ

من لهھ ٬، لطيیبهھ ٬،بسبب غصيی االذييفستبقى هھھھذهه ااألقساطط تعويیضا للضررر  االضررر تبقى  ححالصإل تعويیضالنن االاالموٴٔ

من ااألقساطط  .االمدفوددةة حقا مكتسبا للموٴٔ

	:مكانن ااٴٔددااء قسط االتاميین  )بب  

من لهھ ااألصل  ً لقاعدةة أأ ااٴٔنن ددفع االقسط يیتم في موططن االمديین ووهھھھو موططن االموٴٔ  ؛نن االديین مطلوبب ال محموللووفقا

من  دةة ليیستعمكانن ااٴٔخر للدفع مادداامم ااٴٔنن هھھھذهه االقا علىيیجوزز للطرفيین ااالتفاقق لكن هھھھذهه االقاعدةة مكملة ووبالتالي 

 ليیست اامرهه.

  :ططريیقة ددفع االقسط  )جج

 صلحةمن ططريیق شيیك لعااٴٔوو  ٬،بنكيیةن ططريیق حواالة عاالدفع  لكن يیجوزز اانن يیكونن ٬،ااٴٔنن يیتم ددفع االقسط نقداا ااألصل

من٬، من االموٴٔ من لهھ إاال بعد قبض االمبلغ من ططرفف االموٴٔ  .ووفي هھھھذهه االحالة ال تبراا ذذمة االموٴٔ

  :معايیيیر تقديیر االقسط  )دد

من عبصإانن معايیيیر تقديیر قسط االتاميین تعتبر من ااٴٔ  ني للعمليیاتت طابع االتقنظراا لل ٬،االعمليیاتت االتي يیقومم بهھا االموٴٔ

ة االخطر يیعكطبيیعة وونو ٬،بعض االمعايیيیر من ااجل حسابب االقسط علىاددةة ما تعتمد شركاتت االتاميین عوو ٬،االتاٴٔميینيیة

ة من مليیعة بكل صر تقني يیتعلق بالتعريیفة االخاصعنااوو ٬،راالخط ووتسيیيیروونفقاتت ااكتتابب  ٬،هھعووددررجة ااحتمالل ووقو

جل قيیاسس من اا ئيیةاصاالطرقق ووااألساليیب االريیاضيیة ووااإلح على. كما تعتمد شركاتت االتاميین ااٴٔيیضا مليیاتت االتاميینع

 .هھا وواالتي تتحملهھا االشركةعاالمحتمل ووقو االخسائرى صاالخطر ووتحديید ااٴٔق
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   :ساطط االتاميینثانيیا : جزااء االتخلف عن ددفع ااٴٔق 

 

من لهھ ملزمم بدفع االقسط من اا على٬، وو لكن إاذذاا لم يیقم بتنفيیذ هھھھذاا اااللتزاامم فانن هھھھناكك إاجرااءااتت يیتعيین إانن االموٴٔ لموٴٔ

من لهھ عدمم٬، ااٴٔوو فسخ االعقد في حالة االقسط علىولل صااستنفاذذهھھھا للح يیترتبانن  جزاائيیيینموما هھھھناكك ع٬، وو ااستجابة االموٴٔ

من بايٕیقافف االضمانن االوفاء بقسط االتاميین عدممن ع ي حالة فوولكن  ااٴٔنن يیلجا إالى فسخ االعقدوو اا٬، فإما ااٴٔنن يیقومم االموٴٔ

من لهھ مطالبا بدفع االقسط االمطابق لفترةة االضمانن ٬،  من لذلك االفسخ يیبقى االموٴٔ ٬، إالى االفسخ االلجوء عدممبإمكانن االموٴٔ

ً فيیبقى االعقد  وقف إاذذاا ااستعمل حقهھ في االفسخ فانن االعقد يیتيیبقى االضمانن موقوفا إالى غايیة تسديید االقسط وو لكن  وو قائما

 الهه . عاةة ااآلجالل االمشارر إاليیهھا ااٴٔ عسريیانهھ ٬، مع مراا

 :ريیة للشيء االمراادد االتأميین عليیةااإلفصاحح عن جميیع االبيیاناتت االجوهھھھاالفرعع االثاني : 

 . ااٴٔووال: مضمونن اااللتزاامم

من لهھ   دااء حسن هھھھو االتزاامم يیفرضهھ مب٬، االمتعلقة بالخطربالبيیاناتت عن جميیع تعاقد ووقت اال باالفصاححإانن االتزاامم االموٴٔ

لم بهھا في مجالل اددييٴٔ االمسبح هھھھذاا اااللتزاامم من االمبصقد ااٴٔ ٬، وويینشا االعقد ووإانما يینشاٴٔ بسببهھ فهھو االتزاامم ال االنيیة ووبالتالي

لك يیعمل ذ٬، وولااتهھا٬، ذذلك ااٴٔنن هھھھذاا اااللتزاامم إانما يینبع من ططبيیعة االتاميین ذذليیهھاعهھھھذاا جرىى االعرفف االتاٴٔميیني ٬، وواالتاميین

من لهھ في هھھھذهه االمرحلئيیسي اٴٔنن اااللتزاامم االرف ووبالتالي. االعقدبشاٴٔنهھ نص في  لو لم يیرددبهھذاا اااللتزاامم حتى وو ة للموٴٔ

 االمصلحةفة ووصططبيیعة اال عن االتاممحح اصااإلفيیتمثل في حتميیة تواافر االشفافيیة وواالتاميین  عقدمن مرااحل إابراامم 

قيیمتهھ ن وون محل االتاميیعبكل ما يیعلمهھ ااٴٔوو يیتواافر لديیهھ من معلوماتت فصاحح ااألن ع٬، فضال االتاٴٔميینيیة لطالب االتاميین

من منهھوو  .االظرووفف االمحيیطة بالخطر االموٴٔ

من لهھ   اإلفصاحح عن جميیع االبيیاناتت االجوهھھھورريیة للشيء االمراادد االتأميین عليیة.بثانيیا : جزااء إاخاللل االموٴٔ

وولل   من لهھ مسوٴٔ اامم يیكونن ووااذذاا ااخل بهھذاا اااللتز٬، لذلك االتاميینريیح بالبيیاناتت االتي تتضمنهھا ووثيیقة صن االتعإانن االموٴٔ
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من لهھقد ااخل باالتزاامم من االتزااماتهھ االتعاقديیة؛ وولكن جزااء ااالخاللل بهھ يی  ٬،ختلف بالنظر إالى حسن ااٴٔوو سوء نيیة االموٴٔ

ااإلخاللل وو ٬،ريیح في حالة حسن االنيیةصغراارر هھھھذاا االمبدااٴٔ نرىى من االضروورر االتميیيیز بيین ااإلخاللل بااللتزاامم بالت علىوو

من لهھ ٬، الننبهھ ب من لهھ حسن االنيیة -1تيین : ططبيیعة االجزااء تختلف بيین االحال سوء نيیة االموٴٔ ططبيیعة فأنن  بالنسبة للموٴٔ

ااووجبت على االمؤمن لهھ ااإلفصاحح عن جميیع االبيیاناتت االجوهھھھورريیة ووااذذاا ااخل بذاالك جازز  االتاميین عقديیة صوصخوو

للمومن ززيیاددةة قسط االتاميین ااوو فسخ االعقد؛ فانن ززاادد االقسط ووررفض االمؤمن لهھ ذذلك فسخ االعقد وواالتزمم ااألخيیر 

من لهھ بالتعويیض. ااما إإذذاا ااختارر االمومن فسخ االعقد فانهھ  سر فيیهھا مدةة االتي ال يین االعيیردد جزء من قسط االتاميین للموٴٔ

يیض ٬، ففي هھھھذهه االحالة يیخفض االتعوحتهھاص عدمم٬، إاما إاذذاا تحقق بعد ووقوعع االحاددثث من نقص االبيیاناتت ااٴٔوو االتاميین عقد

من لهھ ة ااٴٔووعبقدرر ااإلقساطط االمدفو .٬، مع تعديیل االعقد بالنسبة للمستقبلاالمستحقة فعال من ططرفف االموٴٔ
 

 

من لهھ سوء االنيیة  -2 من لهھ في حالة تعمدهه في إاخفاء ااٴٔوو كتمانن االتتعتبر  بالنسبة للموٴٔ ريیحاتت صسوء االنيیة من االموٴٔ

من ٬، فاذٕذاا ااثبت ذذلك فانن بإمكانهھ عاتق علىبيٴٔ إاثباتت سوء االنيیة عبيیاناتت كاذذبة ٬، وو يیقع  ااٴٔوو تقديیم  عقدإابطالل  االموٴٔ

من تباررهه من االعقودد االزمنيیة ٬، وو االزعاالتاميین با عقديیاتت صوص٬، وو لكن هھھھذاا ااإلبطالل يیجب ااٴٔنن يیتواافق مع خاالتاميین

انن ططبيیعة ليیهھ فع مرةة بالنظر إالى فترااتت تنفيیذهه٬،هھھھو يینشيٴٔ االتزااماتت مست؛ وويیقدمم بهھ محل االعقد االذييهھھھو االمقيیاسس 

  .االعامة االتي تقضي باٴٔنهھ في حالة إابطالل ااٴٔوو بطالنن االعقد االقوااعدن عيیحيید  هھهھھھذاا االعقد جعلت

من   عليیة.باإلفصاحح عن أأيي تغيیر قد يیحدثث على االشي االمؤمن  لهھ االفرعع االثالث : االتزاامم االموٴٔ

 

من   من لهھ٬، بعد اإ عليیهھقد يیتفاقم االخطر االموٴٔ في وو ؛هھ فيیهھال يید ل نهھع 	٬، آاوو بسبب ااٴٔجنبيبراامم االعقد سوااء بفعل االموٴٔ

من لهھ ملزمم بهھذاا االت منلريیح صكل ااألحواالل فانن االموٴٔ  -: لموٴٔ

 طر)تفاقم االخ ززيیاددةة ااٴٔوو(ااٴٔووال : االمقصودد بهھذاا اااللتزاامم 
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من ااٴٔوو غيیرهه مما يیوٴٔ  دد إالى ززيیاددةة ااحتمالل ووقوعع هھھھي ااألحدااثث االتي تطرااٴٔ بعد اانعقادد االعقد سوااء بفعل االموٴٔ

من االخطر من يیعلمهھا ألثرتت عليیهھاالموٴٔ هھھھناكك االعديید من االظرووفف . ووتقديیرهه لألقساططقبولهھ وو على٬، فلو كانن االموٴٔ

من وو ثر  يیهھعلااألحدااثث االتي تسببت في ززيیاددةة االخطر االموٴٔ من علىمما يیوٴٔ  .االموٴٔ

 
   ثانيیا : ااٴٔهھھھميیة االتصريیح بزيیاددةة االخطر

من  ححرصاالبيیاناتت االتي يیقودد حسن االنيیة٬، ووعاالتاميین هھھھو من  عقدإانن  من لهھ للموٴٔ بلغ متقدرر االتي  هھھھيبهھا االموٴٔ

٬، قفي االساب يیهھعلتغيیرتت االظرووفف االتي اابرمم فيیهھا االعقد إالى ززيیاددةة االخطر ااٴٔكثر مما كانن  ٬، فاذٕذاا حدثث ااٴٔننميیناالتا

دد من وو ييفمن شانن هھھھذاا االتفاقم ااٴٔنن يیوٴٔ  قودد االتاميین من االعقودد االتي تتطلبعمما ال شك فيیهھ ااٴٔنن إالى ااٴٔثقالل كاهھھھل االموٴٔ

اددةة هھھھذاا عليیهھ ففي حالة ااإلخاللل بهھذاا االتوااززنن فانن ااألمر يیتطلب اإ ووع ااززنن بيین االتزااماتت كال االطرفيین٬،اةة االتوعمراا

٬، اددةة آاوو تفاقم ااحتمالل ووقوعع االخطرريیح بزيیصهھھھنا تظهھر ااٴٔهھھھميیة االتوو ٬،في االبداايیةليیهھ عاالتوااززنن إالى ما تم ااالتفاقق 

من لهھ بإ  طورر تقسط بما يیتماشى وويیكونن هھھھذاا غالبا برفع قيیمة االوو٬، اددةة االتوااززنن االمالي للعقدعفاذٕذاا لم يیلتزمم االموٴٔ

م من ااٴٔنن يینهھي االعقد ٬، ووال يیهھم ااٴٔنن كانت االزيیاددةة بفعل االموٴٔ إالى إاررااددتهھ .  ن ااٴٔوو بسبب ال يیرجعاالخطر ٬، فبإمكانن االموٴٔ

ثر في قيیمة االتزااماتت ااألططراافف٬، وو ددد ااٴٔنن نقص االخطر الصنشيیر في هھھھذاا االوو من لهھ مطاليیوٴٔ بة بالتالي ال يیمكن للموٴٔ

من بتخفيیض قيیمة ااألقساطط بسبب نقص االخطر.   االموٴٔ

دد من  عاتق علىاااللتزاامم هھھھذاا  ووجوببإالى  يياالشرووطط االتي توٴٔ   :لهھاالموٴٔ

 .تفاقم االخطر الحقا إلبراامم االعقدااٴٔنن يیكونن    -1

ددآآنن   -2  .االتفاقم إالى ززيیاددةة االخطر ااٴٔوو جسمتهھ يييیوٴٔ

من.عززيیاددةة االخطر في    -3 من لهھ ال االموٴٔ  لم االموٴٔ

 .االحيیاةة علىااٴٔال تتعلق االعمليیة االتاٴٔميینيیة بالتاميین     -4

 .ريیح ضمن ااآلجالل االقانونيیةصااٴٔنن يیتم االت    -5
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لمؤمن ووجب على ااتفاقم االخطر سوااء كانن هھھھذاا االتفاقم بارٕرااددتهھ ااٴٔوو بسبب ااٴٔجنبي متى ما تحققة هھھھذهه االشرووطط في  

 لهھ االتصريیح بهھا للمؤمن.

 طر.االمترتبة عن االتصريیح بتفاقم االخثالثا : ااآلثارر االقانونيیة 

من في االعقد بشرطط ررفع قيیمة االقسط  ااما من للعقد ااووااستمراارر االموٴٔ من لهھ ؛ وولكنفسخ االموٴٔ  على إاذذاا لم يیواافق االموٴٔ

من من ححررفع االقسط االمقتر حيیث  ٬،ة بالعقودد االزمنيیةصاالفسخ ااألحكامم االخا على ييفي هھھھذهه االحالة يیسر؛ ططرفف االموٴٔ

 ة لعقد االتاميین.صاةة للطبيیعة االخاعال يیسر االفسخ باٴٔثر ررجعي مراا

 .عدمم االتصريیح بتفاقم االخطر على: االجزااء االقانوني االمترتب رراابعا 

  

من لهھ بالت  ريیح بتفاقم االخطر فانهھ في هھھھذهه االحالة نفرقق بيین حالتيین: صإاذذاا لم يیلتزمم االموٴٔ

من لهھ قد   .1 من ااإلبقاء صغفل االتأأإاذذاا كانن االموٴٔ قد مقابل االع علىريیح بهھذهه االبيیاناتت بحسن االنيیة يیمكن للموٴٔ

من لهھ بدفعهھعأأقسط  من فسخ االعقد وو ححإاذذاا ررفض ذذلك ااالقتراا؛ وولكن لي يیلتزمم االموٴٔ ي هھھھذهه االحالة فيیحق للموٴٔ

من لهھ جزء من االقسطيیعاددلل   .فيیهھا االعقد يياالتي ال يیسر االمدةة عن للموٴٔ

من لهھ بكتمانن ززيیاددةة االخطر ااٴٔووإاذذاا قامم اال    .2 من في تقديیر اا بقصد تضليیلريیحاتت كاذذبة صقدمم تموٴٔ لخطر٬، االموٴٔ

من لهھ بإ يیحق لهھذاا ااألخيیر إابطالل االعقد كل ة في شعاددةة االمبالغ االمدفوع٬، كما يیحق لهھ ااٴٔيیضا مطالبة االموٴٔ

 ض.تعويی

من االتزاامم االمؤمن لهھ  ب :االراابعاالفرعع    ووقع على االشي االمؤمن عليیهھ.ن كل حاددثث عتبليیغ االموٴٔ

 

 .ااٴٔووال: مضمونن اااللتزاامم

من بدفع مبلغ االتاميین ااٴٔوو تعويیض االضررر  من منهھ االتزمم االموٴٔ من لهھ االذييإاذذاا تحقق االخطر االموٴٔ لذلك وو ٬،لحق بالموٴٔ
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من بوقوعع االخطر لكي يیتخذ االتداابيیر االالززمة لحااٴٔنن يیعلم يیجب على االمؤمن لهھ يیجب عليیهھ  االضررر  ر نطاققصاالموٴٔ

وولل  علىاالرجوعع وو  .ن ووقوعع االخطرعاالمسوٴٔ

يیترتب  االذيياالتقليیل من االضررر عهھ لوقف االخطر ااٴٔوو تضيیيیق نطاقهھ وويیبذلل ما في ووسكما يیجب على االمؤمن لهھ أأنن 

 ااألشيیاء االتي يیمكن إانقاذذهھھھا علىاالمحافظة ليیهھ ووع

 . ااإلخاللل بااللتزااممثانيیا : جزااء 

ووليیة االعقديیةاالتي تحددد االجزااللعقودد وو االعامة االقوااعدإالى بالرجوعع  من لهھ خل االمأأإاذذاا  ؛ فأنهھءااتت في نطاقق االمسوٴٔ وٴٔ

لما هھھھو وواارردد بوثيیقة  ااوو ااالخطارر بطريیقة مخالفةااإلخطارر  عدممبالتزاامهھ باإلخطارر سوااء تمثل هھھھذاا ااإلخاللل في 

من لهھ بالتعويیض االتاميین من االحق في مطالبة االموٴٔ  ؛ابهھ من ضررر نتيیجة هھھھذاا ااإلخالللصما ااٴٔ ع٬، فانهھ يیكونن للموٴٔ

من لهھ٬، لغ تخفيیض مبووقد يیكونن هھھھذاا االتعويیض ااما في  من للموٴٔ حق  إالى سقوططااوواالتاميین االمستحق في ذذمة االموٴٔ

من لهھ في مبلغ االتاميین. االموٴٔ
 

 

من   .االمطلب االثاني: االتزااماتت االموٴٔ

من لهھ يیدفع ما يیعرفف باٴٔق إاذذاا من يیلتزمم هھھھو ااألخر بدفع مبساطط االتاميین حسب ما يیتطلبهھ االعقدكانن االموٴٔ لغ ٬، فانن االموٴٔ

من لهھ ااٴٔوو االمستفيید من   علىع . فهھو بالتالي يیقاالتاميین عقداالتاميین في حالة ووقوعع االخطر ااٴٔوو االكاررثة سوااء للموٴٔ

من لهھ باٴٔددااء قسط ااٴٔوو عاتق من مقابل قيیامم االموٴٔ ددةة ما يیتمثل في عاااٴٔقساطط االتاميین. هھھھذاا االمبلغ من حيیث االمبدااٴٔ  االموٴٔ

من قد يیلتزمم مبلغ من االنقودد وو موما عااألشيیاء. وو علىال سيیما في مجالل االتاميین ا٬ً، االضررر دديینبإصالحح لكن االموٴٔ

من في حالة االتاميین   راارر.ااألض علىفي حالة االتاميین نهھ ووعااألشخاصص  علىيیجب االتفرقة بيین االتزااماتت االموٴٔ

من في تاميین ااألشخاصص    .االفرعع ااالوولل: االتزااماتت االموٴٔ

ااألضراارر٬،  على كس االتاميینعهھھھذاا فة االتعويیضيیة ووصااألشخاصص هھھھو اانعداامم اال علىاالتاميین  عقدإانن ما يیميیز 

من لهھ في  قودد عتعويیض من إابراامهھ لعقد االتاميین ففي لد ااٴٔ صال يیقااألشخاصص اليینتظر وو علىقودد االتاميین عفالموٴٔ
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من لهھ ااٴٔ  علىاالتاميین   قعاالواالكن في وو ؛تخالف ذذلكإانن كانن هھھھناكك ووجهھة نظر ضررر وويي االحيیاةة مثال ال يیلحق االموٴٔ

من ال يیلتزمم بتعويیض ما دداامم ليیس هھھھناكك ضررر  يیاةة حووبالتالي ففي عقودد االتأميین على لحق االمؤمن لهھ. ااٴٔنن االموٴٔ

من يیلتزمم ااٴٔساسا بدفع مبلغ مالي يیتم تعيیيینهھ باا من لهھ من ااٴٔقساطط ططيیلة اال جزاائيیةفة صلموٴٔ مدةة مقابل ما ددفعهھ االموٴٔ

بوجودد  القةعليیس للمبلغ االمالي ااٴٔيیة  على ااالشخاصص االتاميین عقوددليیهھ يیمكن االقولل اانهھ في عووا؛ ليیهھعاالمتفق 

  .جوهھھھريیا في االعمليیاتت االتاٴٔميینيیة عنصراايیعتبر فيیهھ االضررر  االذييااألضراارر  على. خالفف لعقد االتاميین ضررر

من في تاميین ااألضرااتاالفرعع االثاني: اال   رر.زاامم االموٴٔ

من لهھ  من بتعويیض االموٴٔ م االمادديیة االتي ااٴٔلحقتاالخسائرن كافة عفي هھھھذاا االتاميین يیلتزمم االموٴٔ ٬، عليیهھن بالشيٴٔ االموٴٔ

٬، وو ااألشخاصص ىعلكس االتاميین عهھھھذاا وو ة٬،فة االتعويیضيیصانٕن االعمليیة االتاٴٔميینيیة في هھھھذهه االدووررةة تكتسي للووبالتالي ف

م مصلحةهھھھذاا ما دداامم ااٴٔنن   عقوددهھھھو ما يیعرفف بالمبدااٴٔ االتعويیضي في ن لهھ تتضررر من جرااء ووقوعع االخطر وواالموٴٔ

من لهھ وواالح االذييهھا إالى مبدااٴٔ االحلولل ع٬، باإلضافة إالى خضواالتاميین من محل االموٴٔ  على وللصيیقتضي حلولل االموٴٔ

تاميین وومبلغ ن مبلغ االبيی االنظاممن إاحدااثث االضررر ووهھھھذاا االحلولل يیتم تلقايیٴٔيیا وو بقوةة عاالمسئولل االتعويیض من االشخص 

من  االذيياالتعويیض ٬، النن مبلغ االتاميین هھھھو تغطيیة لضررر   ليیهھ. عووقع لهھ من جرااء ووقوعع االخطر االموٴٔ

ووليیةعقد يیكونن تاٴٔميینا ووااألشيیاء  علىميین ااألضراارر قد يیكونن تاٴٔميینا أموما تعوو  .ن االمسوٴٔ

من في تاميین ااألشيیاء     :ااٴٔووال: االتزاامم االموٴٔ

من لهھ  من االخسائرن عيیهھدفف تاميین ااألشيیاء إالى تعويیض االموٴٔ جة لتحقق نتيیعليیهھ االمادديیة االتي تلحق بالشيٴٔ االموٴٔ

من منهھ من بدفعهھ يیلتز االذيياالتعويیضيیة لتاميین ااألشيیاء تقتضي إاخضاعع مبلغ االتاميین  لصفة٬، هھھھذهه اااالخطر االموٴٔ مم االموٴٔ

  لل.لنسبيیة٬، وومبدااٴٔ االحلواالتعويیض٬، وومبدااٴٔ اا: مبدااٴٔ ساسيیة هھھھيأأ تحقق االكاررثة لثالثة مباددييٴٔ  عند

  :مبدااٴٔ االتعويیض  )أأ

من في حالة ااستعداادد  ااألصل من لهھ ااٴٔوو االمستفيید ااٴٔثن االذييألددااء قيیمة االتعويیض  دداائمااٴٔنن يیكونن االموٴٔ اء يیستحق االموٴٔ
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هه مبلغ االتاميین االمتفق عليیهھافترةة سريیانن االتغطيیة االتاٴٔميینيیة االمتفق  تبارر االحد عبايیهھ عل٬، بشرطط ااٴٔال يیتجاووزز ااٴٔددااووٴٔ

من صااألق من لهھ ووقوعع االخطر منهھ عندى اللتزاامم االموٴٔ  لىع٬، وواالهھدفف من تطبيیق مبدااٴٔ االتعويیض هھھھو منع إاثرااء االموٴٔ

من تحقيیقا للمباددييٴٔ  من يیلتزمم بهھ االموٴٔ  االذييفانن ااألددااء  ؛ ووبالتاليووااألهھھھداافف االمرجوةة من االعمليیة االتاٴٔميینيیة حسابب االموٴٔ

من منهھ٬، وومن ناحيیة ااٴٔخرىى بمقداارر عفي تاميین ااألشيیاء يیتحددد من ناحيیة بقيیمة االضررر االناشيٴٔ  ن تحقق االخطر االموٴٔ

  د.في االعقعليیهھ مبلغ االتاميین االمتفق 

من  يیٴٔيیا زتبعا لما إاذذاا كانن هھھھالكك االشيء كليیا ااٴٔوو ج ٬،ااٴٔوو جزء منهھعليیهھ فالعبرةة في تقديیر االضررر بقيیمة االشيء االموٴٔ

من منهھ سوااء ززااددتت هھھھذهه االقيیمة ااٴٔوو نق لك االتاٴٔميیني ذذ عقدن قيیمة االشيء ووقت إابراامم عت صووقت تحقق االخطر االموٴٔ

 .هھعاالعبرةة بالهھالكك بقيیمة ووقت ووقو

	مبدااٴٔ االنسبيیة:  )بب  

من بدفعهھ  االذييمبدااٴٔ االنسبيیة مقتضاهه ٬، ااٴٔنن ااألددااء ااٴٔوو مبلغ االتاٴٔميین   من منهھ تحقق االخطر االموٴٔ  عنديیلتزمم االموٴٔ

من في االعقد ووعليیهھ يیتحددد بنسبة مبلغ االتاٴٔميین االمتفق  كونن فيیهھا االمبلغ في حالة االتي تعليیهھ إالى قيیمة االشيء االموٴٔ

من عليیهھ االمتفق  من بتعويیض االضررر  ليیهھ٬،عااقل من قيیمة االشيء االموٴٔ الشيء يیلحق ب االذييذذلك ااٴٔنن إالزاامم االموٴٔ

من  ألقل لقيیمة اا علىمتساوويیا عليیهھ نن يیكونن االمبلغ االمتفق أأوو ٬،عليیهھتاٴٔميین االمتفق في حدوودد مبلغ االعليیهھ االموٴٔ

من   لذييااتاميین االبخس ٬،ووهھھھو االتاٴٔميین  علىذذلك فانن مجالل تطبيیق مبدااٴٔ االنسبيیة قاددرر  علىوو ٬،عليیهھاالشيء االموٴٔ

من  عنفي االعقدعليیهھ يیقل فيیهھ مبلغ االتاميین االمتفق  سبيیة اانهھ ال نمبدااٴٔ اال علىووما يیالحظ عليیهھ قيیمة االشيء االموٴٔ

من لهھ  ٬،يیتعلق بالنظامم االعامم من وو االموٴٔ من بتعويیض االض علىوومن ثم يیجوزز ااالتفاقق بيین االموٴٔ ررر ااٴٔنن يیقومم االموٴٔ

 .عليیهھكامال ططالما اانهھ ال يیتجاووزز مبلغ االتاٴٔميین االمتفق  االجزئي

 مبدااٴٔ االحلولل:   )جج

من لهھ في ررجوددهه بالتعويیض  ٬،مبدااٴٔ االحلولل مقتضاهه من محل االموٴٔ حدااثث اإ  عن االمسئوللاالغيیر  علىحلولل االموٴٔ
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من منهھ من ؛ ووبالتالي االخطر االموٴٔ من لهھ ااٴٔنن يیجمع بيین مبلغ االتاٴٔميین وواالتعويیض وومن ثم يیكونن للموٴٔ ال يیجوزز للموٴٔ

من ل االذيي االتعويیضبمقداارر االمسئولل االغيیر  علىااٴٔنن يیرجع    هھ.ددفعهھ للموٴٔ

 شرووطط االحلولل: 

من من االحلولل االقانونييیشترطط الست  االشرووطط االتاليیة: فاددةة االموٴٔ

 .االتعويیضيیة لمبلغ االتاٴٔميیني لصفةتحقق اا  .1

من لهھ مبلغ االتاٴٔميین ااٴٔوو ددفع لهھ مقداارر االتعويیض اال ٴٔ  .2 من قد ددفع للموٴٔ حقق االخطر ت علىترتب منن يیكونن االموٴٔ

من منهھ  .االموٴٔ

من لهھ دد  .3 ووليیة يیرجع بهھا عااٴٔنن توجد للموٴٔ  عن االضررر. االمسئولليیر االغ علىوىى مسوٴٔ

من لهھ في االرجوعع  حلفأذذاا تحققة هھھھذهه االشرووطط  من محل االموٴٔ د ااٴٔال يیزيی عن االضررر على االمسئولل علىاالموٴٔ

من  من حتى وولو كانن االتعويیض االوااجب  علىاالمسئولل  علىما يیرجع بهھ االموٴٔ  علىمقداارر ما ددفعهھ للموٴٔ

 هھ.ااكبرمما ددفعاالمسئولل 

 : االحلوللااٴٔثارر 

من محل حلولل علىيیترتب   من لهھ في االرجوعع  االموٴٔ ااٴٔنن يیدفع االمسئولل عن االخطر بانن يیكونن لالخيیر علىاالموٴٔ

من لهھ كاٴٔنن يیدفع بالوفاء ااٴٔوو االمقا باإلبرااء ااٴٔوو  ة ااٴٔووصبكافة االدفوعع االتي كانن يیستطيیع االتمسك بهھا في موااجهھة االموٴٔ

 االتقاددمم.

 
ووليیة من في تاٴٔميین االمسوٴٔ   :ثانيیا: االتزاامم االموٴٔ

ووليیة اال االتأميین على ووليیتهھ يیمسوٴٔ من لهھ من ااألضراارر االتي تلحقهھ بسبب مسوٴٔ يیر٬، هھھھذهه االغمن هھدفف إالى حمايیة االموٴٔ

ووليیة رووفاتت االتي يیتكبدهھھھا لدفص٬، ااٴٔوو تتمثل في االمللغيیرعليیهھ يیحكم  االذييااألضراارر قد تتمثل في االتعويیض  ع االمسوٴٔ
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ووليیة بسببدعم على رووفاتتصنهھ إاذذاا لم يیتمكن من االرجوعع بهھذهه االمع ووليیة تاٴٔميین اال ووبالتالي٬، ساررههعاإ  ى االمسوٴٔ مسوٴٔ

من لهھتغطيی علىر صال يیقت ووليیتهھ  ٬،ة ااألضراارر االتي تلحق بالموٴٔ ااألضراارر  ااٴٔيیضا بل يیغطي للغيیر؛نتيیجة تحقق مسوٴٔ

ووليیة عيید االذيياالتي تلحق من مطالبة االغيیر  ووغالباً ما يیتم فرضض هھھھذاا االنوعع من االتأميین غيیر ااٴٔساسس  علىى االمسوٴٔ

ووليیة االمدنيیة االناشيیٴٔةبعض ااٴٔنوااعع على    االتجارريي.مماررسة بعض ااٴٔووجهھ االنشاطط  عن االمسوٴٔ
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  :: اانقضاء عقد االتاٴٔميیناالبابب االراابع

إانهھاء  لىعاالتاميین بانقضاء االمدةة االمحدددةة لهھ غيیر اانهھ تطرااٴٔ ظظرووفف ااٴٔوو ااٴٔسبابب معيینة تعمل  عقدااٴٔنن يینقضي  ااألصل

 .االتاميین قبل اانقضاء هھھھذهه االمدةة عقد

  هھ:االتاميین بانقضاء االمدةة االمحدددةة لاانقضاء عقد  

االتاميین  قدعخاللهھا االعقد. وويیشتمل  يييیجب ااٴٔنن تحددد االمدةة االتي يیسربر من االعقودد االزمنيیهھ؛ ووبالتالي تيیعاالتاميین  عقد

هھھھذهه االمدةة بسنة ووااحدةة ااٴٔوو  ٬، فلهھما مطلق االحريیة في ااٴٔنن يیحددداايیئتهھماقداانن مدةة االعقد ووفق مش٬، وويیحددد االمتعامدتهھ

ااددةة إارر وويیكونن في هھھھذاا االحالة أأننهھھھذاا االعقد  هھبطالن االىاالتاميین من بيیانن مدتهھ  عقدخلو  علىال يیترتب ٬، ووااٴٔكثر

 .االعاددةة من تحديید مدةة االعقد بسنة ووااحدةةعليیهھ رفت إالى ااألخذ بما جرتت صاالمتعاقداانن قد اان

د االضمني ٬، وواالتحديیذذلك علىقد يیكونن ضمنيیا إاذذاا كانت ططبيیعة االعقد ذذااتهھا تدلل ووريیحا صيیكونن  قدتحديید مدةة االعقد وو

االنقل مدةة  قدع٬، كما في حالة االتاميین من حوااددثث االنقل حيیث يیستغرقق تنفيیذ سنة عن لمدةة االعقد قد تكونن لمدةة تقل

رحلة معيینة ال مكما في حالة االتاميین لاالنقل وو عقدسنة فتكونن مدةة االتاميین هھھھي االمدةة االتي يیستغرقهھا تنفيیذ  عن تقل

اانقضاء االعقد  علىيیترتب وو ة. لتي يیستغرقهھا االقيیامم بهھذهه االمرحلمدةة االتاميین هھھھي االمدةة اا٬، فتكونن تستغرقق مدتهھا سنة

من بتغطيیة االخطر اانتهھاء االتزااماتت كل من االمتعاقديیناا من منهھ٬، حيیث يینتهھي االتزاامم االموٴٔ زاامم ٬، كما يینتهھي االتلموٴٔ

من لهھ بدفع االقسط من منهھ٬، ووكما يینقضي االعق  .االموٴٔ من بفد ااٴٔيیضا بتحقق االخطر االموٴٔ تنفيیذ ي هھھھذهه االحالة يیقومم االموٴٔ

من لهھ بدفع االقسمبلغ االتاميین االتزاامهھ بدفع  ط.٬، وويینتهھي االتزاامم االموٴٔ

  :االمطلب االثاني:اانقضاء عقد االتاميین قبل اانقضاء االمدةة االمحدددةة لهھ

  .عن ططريیق االفسخاالتاميین قبل اانقضاء االمدةة االمحدددةة لهھ  عقديینقضي 

 :عن ططريیق االفسخاالتاميین  عقد اانقضاء
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 خل االمؤمن لهھأأو كما لبعضهھا  ذذكرنا٬، بابب االفسخ في مجالل االتاميین كثيیرةةااٴٔساالتاميین بالفسخ ااٴٔيیضا٬، وو عقديینقضي 

بالوفاء  هھإخالل٬، أأوو بباإلفصاحح عن أأيي تغيیر قد يیحدثث على االشي االمؤمن عليیة من شأنهھ اانن يیحدثث تغيیر في االخطر

 .بالقسط

من لهھ في حالة  عقدفسخ  للمؤمن لهھكما يیحق للمؤمن أأنن يیفسخ االعقد هھھھناكك حاالتت يیحقق  االتاميین من جانب االموٴٔ

كانت تشددد من ددررجة ااحتمالل ووقوعع االخطر ااٴٔوو ددررجة جسامتهھ وو ووقت إابراامم االعقد قائمةززوواالل االظرووفف االتي كانت 

من إانقاصص االقسط إالى  . يیتناسب مع االخطر االذيياالحد  إاذذاا ررفض االموٴٔ

من كما يینفسخ عقد االتأميین إإذذاا  ً عليیهھ هھھھالكك االشيٴٔ االموٴٔ من  هھھھالكا رقة ٬، كسعليیهھكليیا نتيیجة ووقوعع حاددثث غيیر موٴٔ

من   .من االحريیق عليیهھاااألشيیاء االموٴٔ

  . : االدعاووىى االناشيیٴٔة عن عقد االتاميیناالمطلب االثالث

هھھھـ على أأنن مسؤووليیة تنظيیم وومرااقبة ووااإلشراافف 1424 عامم نص نظامم مرااقبة شركاتت االتأميین االتعاووني االصاددرر

هھھھـ صدرر قراارر مجلس االوززررااء ٬1435، ووفي عامم االعربي االسعودديي مؤسسة االنقد تختص بهھعلى سوقق االتأميین 

 بالمواافقة على قوااعد ووإإجرااءااتت عمل لجانن االفصل في االمناززعاتت وواالمخالفاتت االتأميینيیة.

 

 :ةااالختصاصص االنوعي وواالمكاني للجانن ااالبتداائيی 

ً ووفق من قوااعد ااإلجرااءااتت فإنن ااختصاصص االنظر في ددعاووىى االمناززعاتت االتأميینيیة ضد شركاتت  االساددسةللماددةة  ا

االتأميین أأوو شركاتت إإعاددةة االتأميین يینعقد للجانن ااالبتداائيیة االتي يیقع في نطاقهھا محل إإقامة االمدعى عليیهھ إإذذاا كانن 

٬، ووتصدرر قرااررااتت االلجانن ااالبتداائيیة باألغلبيیة ووإإذذاا تساووتت ااألصوااتت يیرجح شخصا ذذاا صفة ااعتبارريیةاالمدعي 

) يیوما من 30االجانب االذيي صوتت معهھ ررئيیس االلجنة٬، وويیجوزز االتظلم من قرااررااتهھا أأمامم االلجنة ااالستئنافيیة خاللل (

 االتارريیخ االمحددد لتسليیم االقراارر. 
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 تأميین االمعنيیة وواالحصولل على قراارر منهھا ثم بعدشكوىى لشركة اال ميیتقدلكن قبل ررفع ددعوىى اامامم االلجنة يیجب ااووالً 

ذذلك ترفع االدعوىى للجانن ااالبتداائيیة لفض االمناززعاتت وواالمخالفاتت االتأميینيیة ممن لهھ صفة أأوو مصلحة في االنزااعع 

 ووفقا لإلجرااءااتت تت االمبيینة في قوااعد عمل االلجانن. 

 .تقاددمم االدعاووىى االناشيیٴٔة عن عقد االتاميین

 ً ال تسمع االدعاووىى في االمناززعاتت االتأميینيیة بعد مضي خمس سنوااتت من تارريیخ  االنظامممن  االحادديیة عشرللماددةة  ووفقا

 ااستحقاقق االمبلغ محل االمطالبة ما لم يیكن هھھھناكك عذرر تقبلهھ االلجانن. 
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  االفهھرسس

يي اددلثة٬، مطبعة نااٴٔحكامم االتاميین٬، ددررااسة في االقانونن وواالقضاء االمقاررنيین٬، االطبعة االثا ٬،ااٴٔحمد شرفف االديین٬،  •

 االقاهھھھرةة.االقضاةة٬، 

االتاميین االنظريیة وواالتطبيیق٬، ددررااسة تحليیليیة شاملة٬، االطبعة ااألوولى٬، دداارر االفكر  عقد ٬،ااٴٔحمد ااٴٔبو االسعودد٬،  •

 .االجامعي٬، ااإلسكندرريیة

اتت ع٬، االجزء ااألوولل٬، االطبعة االثانيیة٬، دديیواانن االمطبواالمقاررنناالتاميین في االقانونن  ٬،إابرااهھھھيیم ااٴٔبو االنجا٬،  •

 .رئاالجامعيیة٬، االجزاا

سسة االثقافة االجامعيیة٬، عااٴٔحكامم االتاميین٬، االقواا ٬،توفيیق حسن فرجج٬،  • د االعامة للتاميین٬، االطبعة االثانيیة٬، موٴٔ

 .ااإلسكندرريیة

 .اتت االجامعيیة٬، االجزاايیٴٔرع٬، االطبعة ااألوولى٬، دديیواانن االمطبوميینمدخل لدررااسة نظامم االتا٬، جديیدمعرااجج٬،    •

لى٬، االجديید للتاٴٔميیناتت٬، االطبعة ااألوواتت ضوء االتشريیع علىاالتاميین٬، ددررااسة  عقداالوجيیز في  ٬،حميیدةة جميیلة٬،  •

 .االقضاةة٬، االقاهھھھرةةيي مطبعة نادد

 .االقانونن االمدني٬، االعقودد االمسماةة٬، منشوررااتت االحلبي االحقوقيیة٬، بيیرووتت٬، لبنانن٬، محمد حسن قاسم٬،  •

خاصص٬، االطبعة اال يياالتاميین٬، ددررااسة في نطاقق االتاميین االبر ئقاالشرووطط االتعسفيیة في ووثا ٬،فائز بد االرحمن٬،ع  •

 .ااألوولى٬، دداارر االمطبوددااتت االجامعيیة٬، ااإلسكندرريیة

٬، االطبعة ااألوولى٬، منشوررااتت االتاميین٬، حقيیقتهھ وومشروودديیتهھ عقد يي٬،عبد االهھادد االسيید محمد تقي االحكيیم٬،  •

 .االحلبي االحقوقيیة٬، بيیرووتت٬، لبنانن

بعة ٬، مطااألوولى٬، االجزء ااألوولل٬، االطبعة االجزاائريية في االتشريیع صتت االخااالتاٴٔميینا ٬،االرززااقق عبد خرووفف٬،  •

 .خيیرةة

 مانن٬، ااألررددنن. عاالتوززيیع٬، للنشر وو وواائلااٴٔحكامم االتاميین٬، االطبعة ااألوولى٬، دداارر  يي٬،غازز راابي٬،عخالد ااٴٔبو   •
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٬، منشوررااتت االحلبي االوسيیط في شرحح االقانونن االمدني٬، االجزء االحادديي عشر ٬،عبداالرززااققاالسنهھورريي٬،   •

 .االحقوقيیة٬، بيیرووتت٬، لبنانن

 جامعة سلبريینو.  ررسالة ددكتوررااةة ٬،االثنيیانن٬، سليیمانن٬، االتأميین ووااحكامة  •

 


