


 تعرٌف عقد التأمٌن 

 دور التامٌن فً التنمٌة 

 (المستفٌد, المؤمن له, المؤمن) اطراف عقد التامٌن 

الفروض الواجب توافرها الستقالل شخصٌة المستفٌد عن 

 المؤمن له 

 



عقد به  ٌلتزم المؤمن ان ٌؤدي الى : ٌعرف عقد التامٌن

المؤمن له او الى المستفٌد مبلغا من المال او اٌردا او مرتبا 

 او اي عوض مالً اخر 



1-  ٌعتبر التامٌن وسٌلة لتكوٌن رؤوس االموال وذلك من خالل

االحتٌاطٌات المتجددة ادى شركات التامٌن التً توجهها بما تملكه من 

 .خبرات فً تموٌل الخطط االقتصادٌة

2-  عامل من عوامل االئتمان على مستوى الدولة ٌساعد التامٌن

االقتصاد القومً بالحصول على ما تحتاجه من قروض من خالل 

 .استخدام المبالغ الموجودة لدى شركات التامٌن 



3-  وسٌلة من وسائل االدخار فالتامٌن ٌمتص المدخرات

 .الصغٌرة التً توجه عادة لشراء السلع االستهالكٌة 

4-  التامٌن ٌشجع االفراد على االستثمار بالمشارٌع

المختلفة ألنه ٌقضً على مخاوفهم المتعلقة بالتعرض 

 .الى خسائر عند استٌراد المكائن والمعدات

5-  تخفٌض الخسائر فً المجتمع ان بعض االجراءات

التً تتخذها شركات التامٌن كالكشف الذي ٌتطلبه بعض 

 .انواع التامٌن



وهو الشخص الذي ٌلتزم بان ٌؤدي الى المؤمن له او : المؤمن

الى المستفٌد مبلغا من المال او اٌرادا او اي عوض مالً 

 .اخر فً حال وقوع الحادث المؤمن ضده



وهو صاحب الشًء موضوع التامٌن او صاحب : المؤمن له

المنفعة التأمٌنٌة فً الشًء المؤمن علٌه والذي ٌدخل فً عقد 

 . تامٌن مع المؤمن لتغطٌة الخسارة المتوقعة 



ٌعرف المستفٌد بانه الشخص الذي ٌؤدي الى المؤمن قٌمة : المستفٌد
التامٌن واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق فً قٌمة التامٌن كان هو 

 .المستفٌد
 وهو الشخص الذي ٌدفعه المؤمن له للمؤمن نظٌر التزام -:قسط التامٌن 
 االخٌر بتحمل الخطر نٌابة عن االول. 
  و احتساب قسط التامٌن ٌعتمد على طبٌعة الخطر و ٌختلف باختالف

 هذه
الطبٌعة من حٌث ترددها النسبً و مدى الخسارة التً تسببها باإلضافة 
 لعوامل اخرى. 
  و هو المبلغ الذي ٌلزم المؤمن بدفعة للمؤمن له او  -:مبلغ التأمٌن

 المستفٌد
 عن تحقق الخطر المؤمن ضده. 



 و ٌتناسب مبلغ التامٌن مع قسط التامٌن تناسب ا طردي ا فزٌادة مبلغ
 التأمٌن

 ومبلغ التأمٌن ٌمثل سقف االلتزام , تتبعها زٌادة فً القسط المستحق
 للمؤمن

 فً حال تحقق الخطر اذ قد تكون االضرار جزئٌة كما قد تكون قٌمة
 الشً

المؤمن علٌه قد انخفضت عند تحقق الخطر. 

  و بالتالً فان المؤمن سٌدفع جزء اً من مبلغ التامٌن ٌتناسب مع
 االضرار

التً حدثت او مع قٌمة الشً المؤمن علٌه ٌستثنى من ذلك التامٌن على 

 ًاالحٌاة و تامٌن الوثائق المقدرة كما سٌمر معنا الحق. 



 بتعوٌض المؤمن له عن االضرار و الخسائر المغطاة بموجب العقد و
 ٌكون هذا

التعوٌض عٌنٌا او مالٌا وذلك مقابل قٌام المؤمن له بدفع قسط التامٌن. 

  وٌتمز عقد التامٌن بالخصائص التالٌة:- 

 ًعقد رضائ 

 عقد ملزم للطرفٌن 

 ًعقد احتمال 

 عقد معاوضة 

 ًعقد زمن 

 عقد اذعان 



 ًهو ذلك العقد الً ٌكفً النعقاده تراضً طرفً العقد وهو  -:العقد الرضائ
 

 العقد الذي ٌكون فٌه اٌجاب و قبول. 
  هً الوسٌلة ألثباتبولٌصة التامٌن و مثبت وعقد التامٌن ٌجب ان ٌكون 
 هذا العقد. 
  فً ذمة كل من طرفً العقدالتزامات متقابلة عقد ٌنشأ عنه  -:العقد الملزم 
,حٌث ٌلتزم المؤمن له بدفع قسط التامٌن حسب الترتٌب الزمنً المتفق علٌه 
و بالمقابل ٌلتزم المؤمن بدفع التعوٌض فً حال وقوع الخطر المؤمن ضده 
و المثبت فً العقد. 
  وهومحقق ) المؤمن له (ومن الجدٌر بالذكر هنا ان التزام الطرف االخر 
 فهوغٌر محقق ) المؤمن(فً حٌن ان التزام الطرف االخر , القسط المدفوع 
احتمالً الوقوع. 



 ًهو العقد الذي ال ٌستطٌع اي من طرفً العقد تحدٌد  -:العقد االحتمال 

المنفعة التً سٌحصل علٌها عند التعاقد حٌث ال ٌمكن تحدٌدها اال عند تحقق 

 الخطر. 

  فاذا لم ٌحقق الخطر,فاحتمال الكسب و الخسارة امر محقق لطرفً العقد 

 واذا تحقق,ٌخسر المؤمن له قٌمة القسط و الذي ٌربحه المؤمن دون مقابل 

الحادث خسر المؤمن مبلغ التامٌن و كسب المؤمن له مبلغ اكبر من القسط 

الذي التزم بدفعه. 



 وهو العقد الذي ٌأخذ كل من طرفٌه مقابالً لما اعطاه  -:عقد المعاوضة . 

  وٌرى الفقهاء ان, ٌأخذ مبلغ التامٌن و المؤمن له ٌأخذ القسط فالمؤمن 

فهو قد ٌدفع و قد ال ٌدفع اذ ان ذلك مرتبط) لٌس هو المقابل ( مبلغ التامٌن 

 انه ثابت فًتحمل المؤمن لتبعٌة الخطر هو المقابل اذ بتحقق الخطر ولكن 

 كل االحوال. 

  ًهو العقد الذي ٌكون فٌه الزمن عنصراً جوهرٌا حٌث ٌلتزم -:العقد الزمن 

المؤمن بتحمل تبعٌة الخطر لمدة محدودة و كذلك فالمؤمن له ملتزم بسداد 

 االقساط فً مواعٌد محددة. 



 ٌُملً شروطه على  -:عقد االذعان هو العقد الذي ٌكون فٌه طرف قوي 
 

 الطرف االخر. 

  ولكن التشرٌعات تحاول حماٌة الطرف االضعف من اجل ان تكون

 الكفة

 متوازٌة بٌن الطرفٌن. 



المستند او البٌنة التً تبرهن على وجود عقد التامٌن و تحتوي بٌانات 

 التامٌن كاملة. 

  و التً ٌعرفهاتوافر المعلومات االساسٌة وال صدار وثٌقة التامٌن البد من 

 منٌلتزم بنقلها بأكبر قدر ممكن و الذي المؤمن له بالكامل طرف واحد هو 

 وٌكون ذلك من خالل تعبئة نموذجالمؤمن الدقة الى الطرف االخر وهو 

 طلب التامٌن(خاص( 

  هو نموذج ٌعده المؤمن لٌتضمن كافة المعلومات االساسٌة وطلب التامٌن 

الجوهرٌة من وجهة نظره و بناًء على هذه المعلومات ٌكون قراره بقبول او 

رفض العملٌة او قبولها بشروط خاصة. 





 و ٌتضمن هذا وٌعتبر طلب التامٌن جزء ال ٌتجزأ من وثٌقة التامٌن
 الطلب 

 اقراراً موقعا من قبل المؤمن له بان المعلومات التً ٌحتوٌها صحٌحة. 

  مع طلب التامٌن جزء ضروري من طلب التامٌن المرفقات كما ان  ,
 و تتخذ

 ومن اهم , وثٌقة التامٌن صوراً متعددة تختلف باختالف الغرض منها
 هذه

 الصور: 

 وثٌقة التامٌن الفردي 

 وثٌقة تامٌن المركبات 

 وثٌقة التامٌن الجماعٌة 



 تلك الوثٌقة التً تصدر لتغطٌة شخص او  -:وثٌقة التامٌن الفردٌة
 شًء 

محدد ضد خطر مفرد محدد ولصالح مستفٌد محدد. 

  وٌطلق علٌها احٌانا الوثٌقة الشاملة او وثٌقة  -:وثٌقة تامٌن المركبات

 تامٌن

االخطار و تصدر هذه الوثٌقة لتغطٌة عدة اخطار غٌر متشابهة و ذلك 

 وثٌقة التامٌن  بالنسبة لشخص او لشً محدد و المستفٌد محدد اٌضا

 تصدر هذه الوثٌقة لتغطٌة خطر معٌن لمجموعة -:الجماعٌة 

 مثال ذلك وثٌقة التامٌن, كبٌرة من المستفٌدٌن تجمعهم ظروف متشابهة 

 الصحً التً تصدر لطالب جامعة ما. 



 التامٌن لحساب ذي مصلحة ما هو اال اشتراط لمصلحة الغٌر بجمٌع

 .خصائصه

 فالشخص الذي ٌؤمن على حٌاته فً التامٌن على الحٌاة لمصلحة زوجته

انما ٌشترط باسمه فً عقد ٌبرمه هو لمصلحة اشخاص , واوالده

فٌكتسب هؤالء االشخاص بذلك حقا مباشرا تجاه , واجانب عن العقد 

 .المؤمن



 هنالك حالتان ٌحل الغٌر فٌهما محل المؤمن له فً التامٌن لٌصبح الغٌر

 .هو المؤمن له وهو المستفٌد فً الوقت نفسه

 والحالتان هما: 

انتقال ملكٌة الشًء المؤمن علٌه الى شخص اخر: الحالة االولى. 

حلول الدائنٌن ذوي الحقوق الخاصة محل المؤمن له: الحالة الثانٌة. 



كما هو معلوم بقٌام , تنتقل ملكٌة الشًء من مالكه الى شخص اخر

 والوصٌة والمٌراث, احد اسباب نقل ملكٌة كالبٌع والهبة

..... الخ فاذا كان هذا الشًء مؤمنا علٌه انتقل عقد التامٌن من المؤمن

وحل من انتقلت الٌه الملكٌة محل المؤمن , له الى الخلف بحكم القانون

 .له المستفٌد وٌصبح مؤمنا له مستفٌدا فً مكانه



 ان الدائنٌن اصحاب الحقوق العٌنٌة التبعٌة على الشًء المؤمن علٌه

وكذلك الدائنٌن الحاجزٌن على , كالرهن الحٌازي والرهن التامٌنً 

ذلك الشًء تنتقل حقوقهم الى مبلغ التامٌن فٌصبحون هم المستفٌدٌن 

 .مكان المؤمن له



ولصحة انتقال هذا ٌجب توفر شروط ثالثة: 

1-  ان ٌكون هنالك عقد تامٌن على االشٌاء 

2- وهذا الحق هو , ان ٌكون للدائن حق خاص فً الشًء المؤمن علٌه

 .حق عٌنً او ان ٌكون للدائن حق الحاجز

3- امتنع , ان ٌعلن هذا الحق للمؤمن فاذا اعلنت هذه الحقوق للمؤمن

 .علٌه دفع مبلغ التامٌن عند تحقق الخطر للمؤمن له دون رضاء الدائنٌن



  

    

 العنــــــــوان رأس المال  أسم الشركة 

 بناٌة موقف السٌارات  -الخالنً / بغداد  15,000,000,000 (شركة عامة)شركة التأمٌن الوطنٌة 

    nic@mof.gov.iq 

 ساحة عقبة بن نافع / بغداد  2,000,000,000 شركة التأمٌن العراقٌة العامة 

    ins_iraq@mof.gov.iq 

 مقابل مستشفى السعدون -عمارة النور-شارع الخٌرات/ بغداد  15,000,000,000 شركة إعادة التأمٌن العراقٌة 

    iraqre_ins@mof.gov.iq 

 شارع السعدون/ بغداد  319,000,000 (خ.م)شركة دار السالم للتأمٌن 

    dsic2000@yahoo.com 

 بناٌة مصرف بغداد  -المسبح / بغداد  3,000,000,000 (خ.م)شركة األمٌن للتأمٌن 

    ameeninsco@yahoo.com  

 ساحة عقبة بن نافع / بغداد  2,500,000,000 (خ.م)الشركة األهلٌة للتأمٌن 

    info@aic-iraq.com 

 عمارة الحمراء -شارع عرصات الهندٌة / بغداد  5,000,000,000 ( خ.م)شركة الحمراء للتأمٌن 

    info@alhamraains.com 

 106بناٌة  -شارع الكندي  -الحارثٌة / بغداد  2,000,000,000 (خ.م)شركة الخلٌج للتأمٌن 

    gulf@gulfiq.com 
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 شارع ستٌنً/ أربٌل  500,000,000 (خ.م)شركة ستار كار للتأمٌن 

    nawzadamjad@yahoo.com 

 الطابق األول -عمارة الطٌف  -كرادة داخل  15,000,000,000 (خ.م)شركة شط العرب للتأمٌن 

    insurance@shattalarabins.com 

 1/25د  25ز  929م  -شارع العرصات  -كرادة خارج / بغداد  2,000,000,000 (خ.م)شركة األتحاد الدولٌة للتأمٌن 

    info@aletihadinsurance.com 

 شارع المتنبً  -حً صالح الدٌن / أربٌل  2,000,000,000 ( خ.م)شركة كردستان للتأمٌن 

    baghdad@kibid.com 

 44عمارة  - 902محلة  -شارع سلمان فاٌق / بغداد  1,000,000,000 (  خ.م)شركة الخٌر للتأمٌن 

    alkair.insurance@yahoo.com 

 ساحة كهرمانة  -الكرادة الشرقٌة / بغداد  2,500,000,000 (خ.م)شركة الرهام للتأمٌن 

    alreham_insurance@yahoo.com 

 ساحة كهرمانة  -الكرادة الشرقٌة / بغداد  2,000,000,000 (خ.م)شركة العراق الدولٌة للتأمٌن 

    aliraqintins@yahoo.com  

 بجانب بناٌة تنمٌة المنظمات  -رابرٌن / سلٌمانٌة  12,500,000,000 (  خ.م)شركة دلنٌا للتأمٌن 

    dilnia_ins@yahoo.co 

 رمضان 14تقاطع  -المنصور / بغداد  5,000,000,000 (خ.م)شركة األقتصاد للتأمٌن العام الدولً 

    iktisadinsurance@yahoo.com 

 عمارة البركة  -شارع الزعٌم  -السعدون / بغداد  1,000,000,000 (خ.م)شركة دار العراق للتأمٌن 

    dariraq_insurance@yahoo.com 
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