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:  مصباح كمال ي  12ن م 1 صفحة نماذج من نصوص وثائق التأمي   تحديث  هامش عىل كتاب منعم الخفاج 
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 ال أمي   

 
 

 مدددددد  التدددددد م   وثدددددد    التدددددد م    وثدددددد    نصدددددد   مدددددد  نمدددددد    تحدددددد    الخفنننننن     منننننن   

 شنننننننن    )بغنننننننن ا    المقترضدددددددد   وح دددددددد   والسدددددددد   ا  والسددددددددر   األ بدددددددد   وخسدددددددد    الحريدددددددد 

 1(2021 الوط ي   التأمين

 
 وقننننننننننن  ال  اقننننننننننن   التنننننننننننأمي   ال شننننننننننن   مت ب ننننننننننن  علننننننننننن  الخفننننننننننن    مننننننننننن    الجليننننننننننن  زميل ننننننننننن   أب

 الت ليق. هذا موضوع كت به بص ور مؤخً ا ذلك تجّل 
 

 منننننننننننن ال  يننننننننننن  صننننننننننني    فننننننننننن  واالضننننننننننن  اب الضننننننننننن   إلننننننننننن  انتبهنننننننننننوا آخننننننننننن  ن كت ًبننننننننننن  ل ننننننننننن 

  ينننننننن  الت  منننننننن  عننننننننن ن شنننننننن   أخنننننننن    ع بينننننننن  وأق نننننننن ر ال نننننننن ا  فنننننننن  نالتننننننننأمي وثنننننننن  ق نصننننننننو 

 االهتمنننننننننن   وضنننننننننن   ال  بينننننننننن   ب للغنننننننننن  كنننننننننن     إلمنننننننننن   وعنننننننننن   اإلنجليز نننننننننن  اللغنننننننننن  مننننننننننن ال قيقنننننننننن 

 فنننننننننن  ال  نننننننننن    فضنننننننننن  الخفنننننننننن    لمنننننننننن    لكننننننننننن الصنننننننننني     فنننننننننن  والوضننننننننننو  الوثيقنننننننننن  بهيكنننننننننن 

 إثنننننننننننن ر  مجنننننننننننن   إن  لننننننننننننه. صننننننننننننغي  كتنننننننننننن ب وتكنننننننننننن    ال نننننننننننن ا  فنننننننننننن  المجنننننننننننن   هننننننننننننذا اقتحنننننننننننن  

 ح يثنننننننن  بصنننننننني     تقنننننننن   بنننننننن  اإلثنننننننن ر  ع نننننننن  يتوقنننننننن  لنننننننن  لك ننننننننه  لصنننننننن لحه يسننننننننج  الموضننننننننوع

 وحينننننننننننن   والسنننننننننننني را  والسنننننننننننن ق  األربنننننننننننن   وخسنننننننننننن ر  الح  ننننننننننننق التننننننننننننأمين  وثنننننننننننن  ق مننننننننننننن ل نننننننننننن  

 المقت ضين.
                                                 

 .بالتنسيق مع المؤلف قامت مكتبة التأمين العراقي بإصدار النسخة اإللكترونية من الكتاب 1



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
:  مصباح كمال ي  12ن م 2 صفحة نماذج من نصوص وثائق التأمي   تحديث  هامش عىل كتاب منعم الخفاج 

 

 
 

 الت م   وث    تح   ب نعني م  ا
 

 التح يث  يشم  أن يمكن
 

 التننننننننأمين وثيقنننننننن  افتقنننننننن ر ع ضننننننننه فنننننننن  الخفنننننننن     ذ نننننننن   وقنننننننن   ل  ث قدددددددد  الشدددددددد  ي اإلخددددددددرا 

 وثيقننننننننننن  "تحننننننننننن يث فصننننننننننن  منننننننننننن 6 الفقننننننننننن   فننننننننننن  للوضنننننننننننو   الموحننننننننننن   ال  بيننننننننننن  الح  نننننننننننق منننننننننننن

 حيننننننننننث مننننننننننن الوثيقنننننننننن  هيكيلينننننننننن " أن شنننننننننن ي  ب ختصنننننننننن رو  ذ نننننننننن  فقنننننننننن  الح  ننننننننننق"  مننننننننننن التننننننننننأمين

  2القنننننننننن نون." أحكنننننننننن   منننننننننن  تتننننننننننوا   وأن أوضنننننننننن  لتكننننننننننون  ]نظنننننننننن   إعنننننننننن    إلنننننننننن  تحتنننننننننن   الشننننننننننك 

 ال مننننننننننوذ  ب نننننننننن  فيمنننننننننن  يقنننننننننن   أن اختنننننننننن ر ألنننننننننننه ال نننننننننن   فنننننننننن  يتوسنننننننننن  أن  ون  بننننننننننذلك اكتفنننننننننن و 

 مو و . هو لم  الب ي  الح يث 
 

 اللغننننننننن  قواعننننننننن ب ضنننننننننلي  شنننننننننخ  منننننننننن االسنننننننننتف    خننننننننن   منننننننننن ال غ يددددددددد  الصددددددددد     إعددددددددد   

 اللغنننننننن  مك ننننننننن  علنننننننن  الم حظنننننننن   ب نننننننن  ل نننننننن  )ك ننننننننن   .السننننننننل  والت بينننننننن  الح يثنننننننن  ال  بينننننننن 

 3التأمين(. ف  ال  بي 
 

                                                 
 .16ص ، تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمينمنعم الخفاجي،  2
شبكة  مصباح كماا،، ممحظااات ساريعة ظاو، التاأمين واللعاة العربياة بمناسابة الياوم العاالمي للعاة العربياة،م  3

 االقتصاديين العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/26/مصباح-كما،-محظاات-سريعة-ظو،-التأمين-و/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/12/26/مصباح-كمال-ملاحظات-سريعة-حول-التأمين-و/


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
:  مصباح كمال ي  12ن م 3 صفحة نماذج من نصوص وثائق التأمي   تحديث  هامش عىل كتاب منعم الخفاج 

 

 مق رنننننننن   المؤلننننننن  ي قننننننن  أن الم  سننننننن  منننننننن كننننننن ن  .ال ث قددددددد   طددددددد   مددددددد  الغمددددددد   إزالددددددد 

 وحلولننننننننننننه المت اولنننننننننننن  الوثنننننننننننن  ق فنننننننننننن  الغمننننننننننننو  مننننننننننننن نمنننننننننننن ذ  يبننننننننننننين  نننننننننننن و   خنننننننننننن   مننننننننننننن

 وثيقننننننننن  ل منننننننننوذ  نقننننننننن ن  سننننننننن     الت لينننننننننق هنننننننننذا ملحنننننننننق فننننننننن   الغمنننننننننو . إلزالننننننننن  المقت حننننننننن 

 الك ف . الوضو  إل  يفتق  تأمين
 

 الح  نننننننننق وثيقننننننننن  منننننننننن نسنننننننننخ  التوثينننننننننق  بننننننننن ب منننننننننن  الكتننننننننن ب يضننننننننن  أن الم  سننننننننن  منننننننننن كننننننننن ن

 قبنننننننن  ال نننننننن ا  فنننننننن  مسننننننننتخ م  ك ننننننننن  التنننننننن  الح  ننننننننق وثيقنننننننن  مننننننننن ونسننننننننخ  الموحنننننننن    ال  بينننننننن 

 الكتنننننننن ب مننننننننن   ينننننننن   طب نننننننن  بإصنننننننن ار الخفنننننننن    قنننننننن   لننننننننو  ال  بينننننننن . التننننننننأمين وثيقنننننننن  اعتمنننننننن  

 الق يم . الوث  ق ب م ذ  يغ يه أن عليه أتم  
 

 الشنننننننن و  وخ صنننننننن  العال دددددددد   ا  القدددددددد ن    أح دددددددد   مدددددددد  التدددددددد م   وث قدددددددد  ندددددددد  تطدددددددد ب 

 ت بيننننننننننه يجنننننننننن  إذ التننننننننننأمين  وثيقنننننننننن    نننننننننن   مننننننننننن ب السننننننننننتف    لننننننننننه المننننننننننؤمن لحننننننننننق اإلسننننننننننق طي 

 ف لنننننننه مننننننن  وهنننننننو كبيننننننن    بحننننننن و  أو مختلننننننن  بلنننننننون  ك ب هننننننن  لشننننننن و ا ذ هننننننن إلننننننن  لنننننننه المنننننننؤمن

 .األحم  ون ال ب ستخ امه اقت حه  الت  التأمين لوث  ق ع ضه ف  المؤل 
 

 منننننننننن نمننننننننن ذ  "تحننننننننن يث علننننننننن  ي صننننننننن    الكتننننننننن ب ع نننننننننوان إن  .ج  ددددددددد   تغط ددددددددد   إضددددددددد   

 نصنننننننننننو  منننننننننننن "نمننننننننننن ذ " ي ننننننننننن ل  فإننننننننننننه محتنننننننننننوا   يننننننننننن   و مننننننننننن  التنننننننننننأمين" وثننننننننننن  ق نصنننننننننننو 

 لوثيقننننننننن  صنننننننننفح  نصننننننننن  المؤلننننننننن  أفننننننننن   فقننننننننن  هنننننننننذا ومننننننننن   الوثننننننننن  ق.  ميننننننننن  ولننننننننني  الوثننننننننن  ق

 التوسننننننننننن  الم  سننننننننننن  منننننننننننن كننننننننننن ن أننننننننننننه ونننننننننننن     (.98 )  األخ ننننننننننن ر." ك فننننننننننن  منننننننننننن "التنننننننننننأمين

 الم ضنننننننن  القنننننننن ن  أرب ي ينننننننن   أوا نننننننن  فنننننننن  بنننننننن لظهور بنننننننن أ  التنننننننن  4الوثيقنننننننن   هننننننننذ  عنننننننن   فنننننننن 

                                                 
لألضارار والخساا ر المادياة،م  صا،  اي  مصباح كما،، موثيقة جميع األخطاار  بعام محماي صايالة الانص 4

 .52-27(، ص 1994)القاهرة،  تأمينات األخطار الصناعي  والكتروةيماوي كتاب االتظاد العام العربي للتأمين، 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
:  مصباح كمال ي  12ن م 4 صفحة نماذج من نصوص وثائق التأمي   تحديث  هامش عىل كتاب منعم الخفاج 

 

 توف هننننننننن  التننننننننن  األ  يننننننننن  تحننننننننن يث مشننننننننن وع منننننننننن كجنننننننننز  األم  كيننننننننن   المتحننننننننن     ينننننننننالوال فننننننننن 

 )ح  ننننننننق  المشننننننننأ  تت  ضننننننننله  التنننننننن  األخ نننننننن ر مننننننننن عنننننننن    منننننننن  خنننننننن   مننننننننن التننننننننأمين وثنننننننن  ق

 تحنننننننننن  و ي هنننننننننن ( األربنننننننننن   خسنننننننننن ر  المكنننننننننن  ن  ع نننننننننن  ع ضنننننننننني   حننننننننننوا   سنننننننننن ق   انفجنننننننننن ر 

 مننننننننننن بنننننننننن اًل  األخ نننننننننن ر" "ك فنننننننننن  أو األخ نننننننننن ر" " مينننننننننن  ع ننننننننننوان تحنننننننننن  واحنننننننننن   وثيقنننننننننن    نننننننننن  

 والخسنننننننننن ر  للضنننننننننن ر م ي نننننننننن  مسننننننننننبب   أسننننننننننتث    بتح ينننننننننن  واالكتفنننننننننن   م ي نننننننننن  أخ نننننننننن ر تسننننننننننمي 

 .التأمين وثيق  لغ    تخض  ال الت  الممتلك   وتح ي 
 

 مننننننننننن لشنننننننننن ا    ننننننننننذب ع منننننننننن  سننننننننننيكون  األخ ننننننننن ر ك فنننننننننن  قنننننننننن وثي اسننننننننننتخ ا  توسنننننننننني  أن ونننننننننن   

 ب ظنننننننننن  األخننننننننننذ منننننننننن  الح ضنننننننننن   الوقنننننننننن  فنننننننننن  مؤم نننننننننن   ينننننننننن  نشنننننننننن ط ته  ال  اقينننننننننن  الشنننننننننن    

 مننننننننن لتمكي هنننننننن  مسننننننننتو  ته  ورفننننننننق ال اقينننننننن  التننننننننأمين شنننننننن     كننننننننوا ر تنننننننن ر   إعنننننننن    االعتبنننننننن ر

 5.الوثيق  بهذ  االكتت ب
 

 الت م   ووث    الر  ب  ه ئ  
 

 إبنننننننننننن ا  تثبنننننننننننن  التنننننننننننن  األ ا   بنننننننننننن ألح    أو  عقننننننننننن  بمث بنننننننننننن  هننننننننننننو التننننننننننننأمي    ننننننننننننت الم   أن حينننننننننننث

 الم نننننننننت  هنننننننننذا  6ف يننننننننن .  وانننننننننن  علننننننننن  ي  نننننننننوي  الم نننننننننت ( )أي طبي تنننننننننه بفضننننننننن  فهنننننننننو  ال قننننننننن 

 ال موذ ينننننننننننن  التننننننننننننأمين وثنننننننننننن  ق ح لنننننننننننن  فنننننننننننن  وخ صنننننننننننن  التننننننننننننأمين  شنننننننننننن    إعنننننننننننن ا  مننننننننننننن هننننننننننننو

                                                 
الشركات النفطية العالمية التي تعم،  ي العراق ضمن جوالت التراخيص تؤمن على ممتلكاتها بموجاب وثاا ق  5

اك وثيقة موظدة لتأمين كا ة األخطار،  ك، وثيقة تختلف عان ليرهاا لاتعكس متطلباات مكا ة األخطارم.  ليس هن
 المؤمن له.

 شكة  االقتصاديين العراقيينمصباح كما،، موثيقة التأمين من مناور مختلف،م  6
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Misbah-Kamal-
Policy-Forms-Reflections-IEN.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Misbah-Kamal-Policy-Forms-Reflections-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/Misbah-Kamal-Policy-Forms-Reflections-IEN.pdf


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
:  مصباح كمال ي  12ن م 5 صفحة نماذج من نصوص وثائق التأمي   تحديث  هامش عىل كتاب منعم الخفاج 

 

Standard Policy Forms  ال ننننننننننن  ي التنننننننننننأمين ط لننننننننننن  فننننننننننإن الحننننننننننن ال  م ظننننننننننن  وفننننننننننن 

 فإنننننننننه ق أهنننننننن  لننننننننو وحتنننننننن   التننننننننأمين عقنننننننن  إبنننننننن ا  وقنننننننن  الوثيقنننننننن  يقنننننننن أ ال الم تقنننننننن ( لننننننننه المننننننننؤمن)

 مص لح  . من تضمه م  يفه  ال ربم 
 

 فقننننننننننن  ت قيننننننننننن ا  علننننننننننن  ي  نننننننننننوي  التنننننننننننأمين بوثيقننننننننننن  ع نننننننننننه الم بننننننننننن  التنننننننننننأمين عقننننننننننن  وألن لنننننننننننذلك

 ت ننننننننننن     ون  للحيلولننننننننننن  الوثيقننننننننننن  نننننننننننن  فننننننننننن  يننننننننننن   مننننننننننن  لضنننننننننننب  ال ق بننننننننننن  هي ننننننننننن   تننننننننننن خل 

 الشننننننننن و  شنننننننننك  يتخنننننننننذ النننننننننذي التنننننننننأمين شننننننننن    قبننننننننن  منننننننننن الم  ملننننننننن  سنننننننننو  إلننننننننن  لنننننننننه المنننننننننؤمن

 الت سفي .
 

 أن ت مننننننننننن ن كننننننننننن  الوثيقننننننننننن  نننننننننننن  م ا  ننننننننننن  خننننننننننن   منننننننننننن تتننننننننننن خ  ال ق بننننننننننن  هي ننننننننننن   أن كمنننننننننن 

 المننننننننؤمن الخ نننننننن  تحقننننننننق ع نننننننن  الم لينننننننن  أعب  هنننننننن  تكننننننننون  بأخ نننننننن ر تكتتنننننننن  لنننننننن  التننننننننأمين شنننننننن   

 فمنننننننننننننن  للشنننننننننننن   . لينننننننننننن الم  المننننننننننننن    حنننننننننننن و  خنننننننننننن ر  الخسننننننننننننن ر ( أو الضنننننننننننن ر )وقننننننننننننوع م ننننننننننننه

 إلنننننننننن  الشنننننننننن     ب ننننننننن  تنننننننننن ف  قنننننننننن  التنننننننننأمين شنننننننننن     بننننننننننين الشننننننننن ي  الت نننننننننن ف  أن الم ننننننننن و 

 إعننننننننننننن    تغ يهننننننننننننن  ال بأخ ننننننننننننن ر االكتتننننننننننننن ب أو الم ليننننننننننننن  موار هننننننننننننن  يتجننننننننننننن وز بمننننننننننننن  االكتتننننننننننننن ب

 التأمين.

 
ب ينننننننننننً ا عنننننننننننن تأكيننننننننننن  الننننننننننن ور  2005ولننننننننننن  يكنننننننننننن قننننننننننن نون ت ظننننننننننني  أعمننننننننننن   التنننننننننننأمين لسننننننننننن   

فيمننننننننن  يخننننننننن  وثننننننننن  ق التنننننننننأمين وصننننننننني  ته  فقننننننننن  نصننننننننن  المننننننننن    ال قننننننننن ب  لننننننننن يوان التنننننننننأمين 
 عل  م  يل   39
 

يننننننننننزو  المننننننننننؤمن النننننننننن يوان ب منننننننننن ذ  وثنننننننننن  ق التننننننننننأمين وم حقهنننننننننن  الم تمنننننننننن   فنننننننننن   -أوال -39-الم    
أعم لننننننننه والتنننننننن  يجنننننننن  أن تتضننننننننمن شنننننننن و  التننننننننأمين ال  منننننننن  والخ صنننننننن  واألسنننننننن  الف ينننننننن  

هنننننننن    منننننننن  يننننننننزو  المننننننننؤمن النننننننن يوان ال  منننننننن  لهننننننننذ  الوثنننننننن  ق وم نننننننن ال  األقسنننننننن   الملحقنننننننن  ب



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
:  مصباح كمال ي  12ن م 6 صفحة نماذج من نصوص وثائق التأمي   تحديث  هامش عىل كتاب منعم الخفاج 

 

بجنننننننننن و  اسننننننننننت  ا  أقينننننننننن   وثنننننننننن  ق التننننننننننأمين علنننننننننن  الحينننننننننن   وم نننننننننن ال  األقسنننننننننن   الملحقنننننننننن  
 به .

إذا و نننننننن  ر نننننننني  النننننننن يوان خلنننننننن  ر يسنننننننن  فنننننننن  نمنننننننن ذ  وثنننننننن  ق التننننننننأمين وم حقهنننننننن   -ث ن دددددددد    
أو إذا ت لبنننننننن  المصننننننننلح  ال  منننننننن  ف ليننننننننه أن ي لنننننننن  مننننننننن المننننننننؤمن إ نننننننن ا  ت نننننننن ي  علنننننننن  

 خ   الم   الت  يح  ه .هذ  ال م ذ  و 
علنننننننننننن  المننننننننننننؤمن تزو نننننننننننن  المننننننننننننؤمن لهنننننننننننن  أو المسننننننننننننتفي ين إذا تمنننننننننننن  تسننننننننننننميته   -ث لثدددددددددددد    

 ص اح  ف  وثيق  التأمين ب سخ  من هذ  الوث  ق والبي ن   المت لق  به .
 

 ور  قنننننننن و  2005 سنننننننن   تأسيسننننننننه م ننننننننذ الشننننننننأن بهننننننننذا مه مننننننننه يمنننننننن ر  لنننننننن  التننننننننأمين  يننننننننوان لكننننننننن

 ت ظنننننننني  علنننننننن  ب ل منننننننن  بنننننننن أ  الح ضنننننننن  الوقنننننننن  فنننننننن  النننننننن يوان بننننننننإ ار  كلفنننننننن مال أن سننننننننم    إلنننننننن 

 التننننننننن  التنننننننننأمين وثننننننننن  ق البي نننننننننن   هنننننننننذ  تشنننننننننم  ان نأمننننننننن   التنننننننننأمين. لشننننننننن     بي نننننننننن   ق عننننننننن  

 الشننننننننننكلي  ال يننننننننننوب مننننننننننن سنننننننننن مته  مننننننننننن النننننننننن يوان يتأكنننننننننن  كنننننننننن  التننننننننننأمين شنننننننننن      تسننننننننننتخ مه

 والق نوني . واللغو  
 

 مح    مس ل  ل ست الت م   وث    نص   وض  
 

إن مسنننننننننننننأل  وضنننننننننننننو  نصنننننننننننننو  وثننننننننننننن  ق التنننننننننننننأمين ليسننننننننننننن  محصنننننننننننننور  بأسنننننننننننننوا  التنننننننننننننأمين 
ال  بيننننننننننن  إذ أنهننننننننننن  تشنننننننننننغ  بننننننننننن   شننننننننننن     التنننننننننننأمين فننننننننننن  أسنننننننننننوا  التنننننننننننأمين المتق مننننننننننن  فننننننننننن  

 الغ ب خ ص  م  ب وز االتج ه   المؤ    لحقو  المستهلكين.
 

ن شنننننننننن    ه نننننننننن   ق  عنننننننننن  فنننننننننن  هننننننننننذ  األسننننننننننوا  أن الغمننننننننننو  والت قينننننننننن  يشننننننننننك  حنننننننننن  ًزا بنننننننننني
التننننننننننأمين والمسنننننننننننتهلك )المننننننننننؤمن لنننننننننننه(.  ولننننننننننذلك أخنننننننننننذ  شنننننننننن     التنننننننننننأمين بتبسنننننننننني  لغننننننننننن  

 وث  ق التأمين القي سي  لتحقيق فه  مشت   بي ه  وبين المؤمن له .

 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
:  مصباح كمال ي  12ن م 7 صفحة نماذج من نصوص وثائق التأمي   تحديث  هامش عىل كتاب منعم الخفاج 

 

ولكنننننننننون تصننننننننن ي  عقننننننننن  التنننننننننأمين   قننننننننن  إذعننننننننن ن فنننننننننإن الغمنننننننننو  يفسننننننننن  لصننننننننن ل  المنننننننننؤمن 
  التننننننننننأمين لننننننننننه  وهننننننننننو منننننننننن  تقننننننننننو  بننننننننننه المحنننننننننن ك  ع نننننننننن  عنننننننننن   الم  زعنننننننننن   بننننننننننين شنننننننننن   

والمنننننننننننؤمن لهننننننننننن .  لنننننننننننذلك فنننننننننننإن االتجننننننننننن   ال ننننننننننن   لننننننننننن   شننننننننننن     التنننننننننننأمين األوروبيننننننننننن  هنننننننننننو 
الننننننننتخل   قنننننننن ر اإلمكننننننننن ن  مننننننننن الغمننننننننو  لتج ننننننننن  التق ضنننننننن  أمنننننننن   المحننننننننن ك  لمنننننننن  يمثلنننننننننه 

 من  لف  اقتص  ي  وتب ي  للموار  اإل ار  .
 

 المؤلف أطروح  لمن  ش   ع  
 

ورقينننننننن   ب ب نننننننن  التدددددددد م   وثدددددددد    نصدددددددد   مدددددددد  نمدددددددد    تحدددددددد    صنننننننن ر  تنننننننن بلقنننننننن  
ونفتنننننننننن   لننننننننننذلك أنننننننننننه صنننننننننن ر فنننننننننن  مت نننننننننن و  ال  ينننننننننن  مننننننننننن مم رسنننننننننن    وب ب نننننننننن  إلكت ونينننننننننن 

التنننننننننأمين النننننننننذي إصننننننننن   ق ننننننننن ع التننننننننأمين فننننننننن  ال ننننننننن ا  وب ننننننننن  منننننننننن شننننننننن ر  فنننننننن  منننننننننؤتم  
إذ أن نسنننننننننننننخ  منننننننننننننن الكتننننننننننننن ب  ننننننننننننن ن  2021أيلنننننننننننننو   16-15عقننننننننننننن  فننننننننننننن  بغننننننننننننن ا  بتننننننننننننن ر   

منننننننننؤتم .  النننننننننذي نتم ننننننننن   هنننننننننو م  قشننننننننن  أط وحننننننننن  المؤلننننننننن  إلعننننننننن    مو نننننننننوً ا فننننننننن  ق عننننننننن  ال
فننننننننن  مجننننننننن   التنننننننننأمين.    صننننننننني    وثننننننننن  ق التنننننننننأمين وتحننننننننن يثه  لمواكبننننننننن  الت نننننننننورا  الح صنننننننننل

لننننننننن  ي ننننننننن    فًيننننننننن  ل سنننننننننتج ب  التقلي يننننننننن  إن االكتفننننننننن   ب لغ ننننننننن   النننننننننذي تنننننننننوف   وثيقننننننننن  الح  نننننننننق 
ميننننننننننننن  الكبيننننننننننننن  .  إلننننننننننننن  المخننننننننننننن ط  التننننننننننننن  توا نننننننننننننه الشننننننننننننن     الصننننننننننننن  عي  والتج ر ننننننننننننن  والخ 

وعننننننننن ا ذلنننننننننك فنننننننننإن الجمهنننننننننور الكبيننننننننن  للمنننننننننؤمن لهننننننننن  المننننننننن تقبين يسنننننننننتحقون االسنننننننننتف    منننننننننن 
أ  ينننننننننن  وثنننننننننن  ق التننننننننننأمين القي سنننننننننني  بيسنننننننننن   ون الح  نننننننننن  للت نننننننننن زع منننننننننن  شنننننننننن     التننننننننننأمين 

 بسب   مو  صي     الوث  ق.
 
 
 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق مصباح كمال

 12ن م 8 صفحة قطاع التأمي   ف 

 

 م ح 
 الص     واضح    ر ت م   وث ق  نم    نق 

 
 

وثيقااااااة تااااااأمين جماااااااعي لقااااااروم اسااااااتلمت نمااااااو ل لياااااار مكتماااااا، ل 2021 ااااااي  واسااااااط 

معتمااااااد ماااااان لظاااااادع شااااااركات التااااااأمين العراقيااااااة.  وقااااااد هااااااالني العمااااااوم  الساااااايارات
واالضااااااطراب  ااااااي صاااااايالة الوثيقااااااة وعاااااادم مواكبااااااة التطااااااورات الظديثااااااة  ااااااي تااااااأمين 
األخطااااااار.   هجماااااا،ه هنااااااا محظاااااااات سااااااريعة علااااااى بعاااااام  وجااااااع الاااااانقص  ااااااي هاااااا   

 الوثيقة.
 

 غطاء التأمين
 

هاااااو مظصاااااور بتعطياااااة ضااااايق   نطببببباط الاطببببباء التبببببأمين مااااان عياااااوب هااااا   الوثيقاااااة  ن 
الماااااؤمن علياااااه  اااااي ظالاااااة و اتاااااه  قاااااط ويظرماااااه مااااان بعااااام المناااااا ع كاااااالتعويم مااااان 
العجاااااائ الاااااادا م  و  قاااااادان الاااااادخ، بساااااابب لصااااااابة بدنيااااااة  و الماااااارم  و البطالااااااة لياااااار 

 ااااااي  ساااااواق التااااااأمين المتقدماااااة لتااااااأمين القااااااروم  ةمتااااااو ر.  وهاااااا   المناااااا ع الطوعياااااة
 .االستهحكية

 
المااادة الخاصااة بتعهااد شااركة التااأمين مبااد ع قيمااة القاارم  وهناااك عاادم وضااوح  ااي صاايالة

 و المتبقااااي منااااه  ااااي ظالااااة و اااااة المقتاااارم خااااح،  تاااارة التااااأمينم ل  ال تظاااادد هاااا   المااااادة 
الطاارف الاا ُ ساايهد ع لااه قيمااة القاارم  و المتبقااي منااه.  ربمااا علينااا هنااا  ن نلجااأ للااى مااادة 

يهاااا  ن شاااركة التاااأمين تسااادد ل  نقااار    اسبببتح اط التعبببوي  اااي الوثيقاااة بخصاااوص  اخااارع
م ولاايس المااؤمن عليااه )المقتاارم(.  وماان  قاارم المسااتظقات المترتبااة ب مااة المااؤمن عليااه للمه
العرا اااب  اااي هااا   الماااادة الااانص علاااى تساااديد مباااالق للاااى مالمساااتفيدم لكااان وثيقاااة التاااأمين لااام 
ف ماااان هااااو المسااااتفيد.  لن الصاااايالة السااااليمة لوثيقااااة التااااأمين كاناااات تقتضااااي تعريف اااا ا تهعاااارن

بااااالمؤمن لااااه )المقاااارم(، والمااااؤمن عليااااه )المقتاااارم(، والمسااااتفيد، وليرهااااا.  لن االتجااااا  
الظاااالي  اااي صااايالة وثاااا ق التاااأمين  اااي  ساااواق التاااأمين المتقدماااة هاااو ضااامان  هااام القاااار  
العاااادُ للعبارات/المصاااطلظات التاااي تااارد  اااي هااا   الوثاااا ق، وهاااو جااائ  مااان تياااار النئعاااة 

 من لهم.االستهحكية لظماية ظقوق المؤ
 

 مدة التأمين
 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق مصباح كمال

 12ن م 9 صفحة قطاع التأمي   ف 

 

ا مااان تااااري  تساااديد قساااط التاااأمين مااان قبااا،  تااانص هااا   الماااادة علاااى  ن التاااأمين يباااد  ماعتباااار 
 المقترم ]المؤمن عليه[ للى المصرف ولمدة سنة واظدة.م

 
التاااأمين الجمااااعي لقاااروم السااايارات   تااارم  ن السااابب ورا  هااا ا الااانص هاااو  ن وثيقاااة 

قااارمالماااؤمن لاااه ) ااالساااتهحكية التاااي يقااادمه تقاااوم علاااى  سااااس التصاااريظات باااالقروم ( المه
ا  اااإن وثاااا ق التصاااريظات تقتضاااي قياااام الماااؤمن  للاااى شاااركة التاااأمين.  ل ا كاااان هااا ا صاااظيظ 
، لشااااركة التااااأمين تضاااام جاااادوال  بأسااااما  المقترضااااين  لااااه بتقااااديم تصااااريظات شااااهرية، مااااثح 

 ري  بد  التأمين على ظياتهم، ومبلق التأمين.ا)المؤمن عليهم(، وت
 

التااأمين.  لكاان هاا   المااادة وانتهااا   ااي العااادة تاانص وثااا ق التااأمين علااى تاااري  مظاادد لبااد  
ا مااان ال تعبااار عااان مثااا، هااا ا اإلجااارا  بشاااك، واضاااي.  الااانص علاااى  ن التاااأمين يباااد   ماعتباااار 

ولمااادة سااانة  قاارم[المه ]تاااري  تساااديد قسااط التاااأمين مااان قباا، المقتااارم ]المااؤمن علياااه[ للاااى 
واظااادةم يعناااي  ن نفاااا  لطاااا  وثيقاااة التاااأمين يباااد  مااان تااااري  تساااديد قساااط التاااأمين لمصااارف 
الرا ااادين ويساااتمر العطاااا  لمااادة سااانة واظااادة.  ولماااا كاااان هنااااك عااادد مااان المقترضاااين  اااإن 

 لك، واظد من المقترضين. اتاري  بد  وانتها  التأمين سيكون مختلف  
 

 اء السن  التأميني  ولحين التجديد لسن  أخرى.تةون مدة المهل  من تاريخ انته
 

ااا مااا هااو المعنااي بااة مماادة المهلااةم.   هااي الماادة التااي ته  هااا شااركة التااأمين لتسااديد قرن لاايس مفهوم 
 قسط التأمين لتجديد عقد التأمين؟   م  ن ه   المدة تعني شي  ا آخر؟

 
 يةون سعر التأمين عن الوفاة الطكيعي  قيم  ال ر .

 
( مسااااوي ا لقيماااة القااارم؟  ماااا الظكماااة  اااي شااارا  التاااأمين Rateساااعر التاااأمين )كياااف يكاااون 

ا )ل ا كااان المااؤمن لااه يساادد  للتااأمين يعاااد، مبلااق التااأمين؟  لااو كااان هاا ا الاانص  ؟(قسااط اسااعر 
ا  إناااه يلعاااي جاااوهر التاااأمين  اااي تجمياااع لساااهامات ) مااان عااادد الصاااعيرة قسااااط( األصاااظيظ 

 لخسارة التي قد تلظق بعدد قلي، منهم.لتموي، ا مكبير نسبي ا من المؤمن له
 

بموجاااب هااا   الماااادة  اااإن ساااعر التاااأمين )وهاااو موضاااول تسااااؤ،( هناااا يااارتبط باااة مالو ااااة 
الطبيعيااااةم ولهمااااا،  كاااار ظاااااالت الو اااااة األخاااارع كمااااا وردت  ااااي المااااادة ثاني ااااا،  ُ الو اااااة 

 اب.مبظادث عرضي  و لرهاب.  ولكن وكما يهقا،  إن مالموت واظد ولن تعددت األسب
 

 لن المادة كما هي عليها بظاجة للى توضيي ولعادة صيالة.



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق مصباح كمال

 12ن م 10 صفحة قطاع التأمي   ف 

 

 
يتبببول             ت متاكعببب  تسبببديد أقسببباط التبببأمين مبببن الم ترلبببين وتحويلهبببا  لببب  الشبببرة  

 ف  حال  التسديد السنوي ألقساط التأمين.
 

يهفهااام مااان عااادم تظدياااد اسااام الطااارف الااا ُ يسااادد  قسااااط التاااأمين  ن هااا   األقسااااط يمكااان  ن 
سااادد مااان قبااا،  ُ طااارف تتفاااق علياااه شاااركة التاااأمين ماااع المساااتفيد/المؤمن لاااه.  هااا،  ن هااا ا ت

هاااو المعناااي بهااا   الماااادة؟  وهااا، يمكااان للماااؤمن علياااه )المقتااارم( تساااديد  قسااااط التاااأمين 
 مباشرة للى شركة التأمين؟

 
اااا  ن تساااديد  قسااااط التاااأمين يمكااان  ن يكاااون علاااى  سااااس آخااار  المهضااامر  اااي هااا   الماااادة  يض 

(.)شه  ري ا  و ك، ثحثة شهور، مثح 
 

ا مه تااأمين وثيقااة تااأمين القااروم االسااتهحكية  ااي بعاام  سااواق التااأمين  يااتم د ااع  قساااط قاادم 
د ع بشااااك، منفصاااا، ماااان قباااا، الاااا و )القاااارم(  ااااي تكلفااااة اال تمااااان  الدراجهااااماااان خااااح، 

 .المقترم/المؤمن عليه المستهلك
 

 االستثناءات
 

 منها للتعليق اآلتي هناك ثمانية استثنا ات  خترت 
 

، ت اإلعبببدام كموجبببا أمبببر قلبببائ 3واالسبببتثناء  ، ت الحبببرا واألعمببباب الحركيببب 1االسبببتثناء  

.  هااااا ا االساااااتثنا ات ت االنتحبببببار أو محاولببببب   ي بببببا  األذى كبببببالن  4االسبببببتثناء  وكااااا لك 

بظاجاااة للاااى لعاااادة ناااار،  هاااي قديماااة وجااارع تجاوئهاااا  اااي وثاااا ق التاااأمين الظديثاااة وظتاااى 
التاااي تصااادرها شاااركة التاااأمين العراقياااة )التاااي كانااات متخصصاااة بالتاااأمين علاااى الظيااااة تلاااك 

ظتاااى  واساااط ثمانينياااات القااارن الماضاااي، وهاااي األقااادم  اااي ممارساااة  عماااا، التاااأمين علاااى 
 7الظياة(.   قتبس هنا ما يرد به ا الشأن  ي بعم وثا ق التأمين على الظياة 

 
 الوفاة كسكا األعماب الحركي 

لمؤمن عليه بسبب عم، من  عما، الظرب المعلنة  و لير المعلنة،  إن مسؤولية الشركة ل ا تو ي ا
بمقتضى ه ا العقد تظدد بقدر االظتياطي الظسابي للعقد وقت الو اة.  ويسرُ ه ا الظكم على ظالة و اة 

 العسكرُ بخطر من  خطار الطيران العسكرُ وقت السلم  يضا .

                                                 
مصباح كما،، مضظايا االلتياالت  ي قطال التأمين العراقي والتأمين علاى الظيااة  مظاولاة  اي التعرياف بها ا  7

 .2017، تشرين الثاني 394، العدد الث اف  الجديدةالتأمين،م مجلة 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق مصباح كمال

 12ن م 11 صفحة قطاع التأمي   ف 

 

 
 

 ع وك  اإلعدام
 المؤمن عليه بسبب ظكم قضا ي  ح تكون الشركة ملئمة لال بد ع االظتياطي الظسابي للعقد.ل ا  عدم 

 
 الوفاة نتيج  انتحار

تلتئم الشركة بد ع مبلق التأمين ل ا كانت و اة المؤمن عليه نتيجة انتظار لال ل ا ظدثت الو اة نتيجة 
ادة مفعوله  عند   ال تلتئم الشركة لال بد ع االنتظار خح، السنتين األوليين البتدا  عقد التأمين  و لع

 االظتياطي الظسابي للعقد وقت الو اة.
 

 ما ل ا كان سبب االنتظار  و الشرول  يه مرضا  عقليا    قد المؤمن عليه لرادته  إن التئام الشركة بد ع 
 مبلق التأمين يبقى قا ما   ي  ُ وقت خح، مدة سريان العقد.

 
ل تظاااات تااااأثير الكظااااو،  و المخاااادرات.  هنااااا تضااااع شااااركة التااااأمين الوقااااو ت5االسببببتثناء  

نفسااها رقيب ااا وظارس ااا  خحقي ااا لساالوك المااؤمن عليااه.  كيااف يهنااار للااى تطبيااق هاا ا االسااتثنا  
 اااي ظاااا، قباااو، تعطياااة االنتظاااار الااا ُ قاااد يكاااون نتيجاااة لوقاااول الماااؤمن علياااه تظااات تاااأثير 

 الكظو،  و المخدرات؟
 

ت الوفببباة كسبببكا األمبببرا  8كسبببكا األمبببرا  الوكائيببب  واالسبببتثناء  ت الوفببباة 6االسبببتثناء  

( يخصااااص وبااااا  مظاااادد 8.  االسااااتثنا  ) فيببببرو  ةورونببببات 19-الوكائيبببب  ومنهببببا ةوفيببببد

ضااامن األمااارام الوبا ياااة.  ال  درُ ماااا هاااو سااابب وجاااود اساااتثنا ين متقااااربين  اااي القصاااد، 

 ( ألنه  ا م عن الظاجة.6و رع ظ ف االستثنا  )

 
نا  يفتااارم  ن الماااؤمن علااايهم جميع اااا هاااام عهرضاااة لتصاااابة بالوباااا   اااي وقاااات لن االساااتث

اااا  اااي المطالباااات باااالتعويم، وهاااو ماااا تظااااو،  واظاااد، وبالتاااالي  اااإن و ااااتهم سيشاااك، تراكم 
شااااركة التااااأمين تجنبااااه ماااان خااااح، عاااادم التااااأمين علااااى مثاااا، هاااا   اإلصااااابات  و االسااااتعانة 

تاااأمين علاااى التاااراكم الااا ُ قاااد يظصااا،  اااي بظماياااة لعاااادة التاااأمين، كماااا هاااو المعهاااود  اااي ال
لكاااان هاااا ا  تااااأمين بعاااام الممتلكااااات )سااااوق الشااااورجة  ااااي بعااااداد، علااااى ساااابي، المثاااا،(. 

اااا  اااي تفكيااار مااان قاااام بصااايالة وثيقاااة التاااأمين الجمااااعي لقاااروم  اال تااارام، لن كاااان قا م 
تهااارع هاا، قامااات شاااركة التاااأمين   الساايارات، قابااا، للااانقم  اااي ضااو  الدراساااات االكتوارياااة.

بدراساااة اكتوارياااة،  و كلنفااات ماان يقاااوم بهاااا، لموضاااول التاااأمين الفاااردُ  ظبة هااا   الوثيقاااةصااا
  و الجماعي للقروم االستهحكية؟

 
ليساات لااي معر ااة برياضاايات التااأمين علااى الظياااة لكنااي  ئعاام  ن لصااابة المقترضااين كا ااة، 

  اساااة.،  رضاااية بظاجاااة للاااى در19-وهااام موضاااول التاااأمين بااااألمرام الوبا ياااة ومنهاااا كو ياااد



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق مصباح كمال

 12ن م 12 صفحة قطاع التأمي   ف 

 

الناااار بصااايالة االساااتثنا ين ضااارورية كاااي يكاااون الماااؤمن لاااه علاااى بيناااة لماااا ترماااي لعاااادة 
 .لليه شركة التأمين

 

.   اااان  ن التساااامية ليااار صااااظيظة  األخطاااار السياسااااية ت األخطبببار السياسببببي 7االسبببتثناء  

Political Risks  ااااي المصااااطلي التااااأميني تنصاااابا علااااى التااااأميم، والمصااااادرة، وتظااااريم 

تظويااا، األرصااادة للاااى الخاااارل الااا .  ربماااا كاااان قصاااد مااان قاااام بصااايالة وثيقاااة التاااأمين هاااو 

والتاااااي تضااااام،  اااااي بعااااام  Political Violence Risks خطاااااار العناااااف السياساااااي 

 الصيالات األخطار التالية 
 

 Sabotage التخريب

 Terrorism اإلرهاب

اإلضرابات،  عما، الشعب، االضطرابات 
 المدنية

Strikes, Riots, Civil Commotion 

 Malicious Damage ةاإلضرار المتعمد

 Insurrection, Revolution or عصيان، الثورة  و التمرد ال
Rebellion 

التمرد )تمرد الجنود والبظارة( و/ و 
 االنقحب

Mutiny and/or Coup d'état 

 War and/or Civil War الظرب و/ و الظرب األهلية

 

 
 2021تش  ن الث ن   8
 

 *   ت  ف  قض ي  التأمين
 
 

 .ل  المص رإ ش ر اإل بش   ال ش  بإع    ال  اقيين.  يسم  االقتص  يين لشبك  محفوظ  ال ش  حقو  
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