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م
عبلصرح للئ قطر، لله ربي لصحي رنسللابرللل ر تللمهرح سللاصرتفضل رئيللاالرحات للمصرح لللئمر ،تلل لا  ر
رجزا رش ئم.،هرف.ررصناعة التأمين في مصر عبر قرن ونصف

ر
ضلل رملشلئقارح لميلبر تلمهرتل لان رح لذمراتبنلمدرحات لمصرحألناقرفل رخائحجلهرالصئر ذحرح  تمهر

ح لذمررلفف تتفا ألابس،سل،برق قرلشئقارئحيلصرفل رلجم لهرالذ ئنمررر1(.11ح للئمر ،ت لا مر)صر

آلل رن را ىل ررر2.مبفائ  التفأمين(رل رح س،سل،برعل ر575 م رالصئرف رح قم ئة.ررق م رح عصصر)

رر3قلل رال  رح ب لارقح تل  اطرقح تئجللب.ر  ذحرح لشئقاربصعمر امنلم رح تل لا رح عئبالبر لهرلمصالم ر
 لللمرآلللل رن رتتىلللمفئرح جتلللقصرح لشلللتئ برننتلللمسرح لزالللصرلللل رح صئحسلللم رقح ب لللقارح لقضلللقعبر

ر4قح لتئجلبر فميصةرلنمعبرح ت لا رف رللئرقف رح ب صرح عئباب.
ر

ئمر ،ت لا رشئطرحن،صحمرع، رق قسرح ب ارف رتلمئا رح تل لا رفل رلللئ.ررقاسج ر  ت مصرح لل
 سلهرح لع،قللم رح لتلقفئةرر– ذحرح تقجهر لاالرلقجلقصح ر لصترحت لمصح رح تل لا رح عئبالبرحألالئتر

تلمرلمرن،صمرع،اهرح لعتصرح للئمر ،ت لا رف رح سلنقح رح لمضلابرفل رتئجللبر صم.ررق ذحرح تقجهرا ر
ر ت لا رحعتلمصح رع، رنلقصرح لعتصرح قمنقن ر ،ت لا رف ر نص .قخعصحصر تهرنسمسابرف رح

ر
ضمرفئاقرح عل رنعصحصرلشئقارح  تمه رلعر فىرحأل قمه ر  رل رعزةرعمئفا  رلستشمئرح تايبر
ح عملللبر ،ئ،مبللبرح لم اللبةرفم لللبرعبللصرح فتللما رح لستشللمئرحنع للل رح سللمبقر شللئ برللللئرح قمبضللبر

عممرحات مصرح للئمر ،ت لا ةرلل ف رعبلصرح لقحئا رللصائرعلممر ،ت لا ةرخ تمل رح قمض  رنلا ر
قضل رح ،جنبرح ع،ام رح ت رسم ل رف رررح ع ،م رح عملبرقحنع مربشئ برللئرح قمبضبر ،ت لا .

حنعصحصرقحنشئحطرقح لئحجعبر  رل رعمص رلنائرعبصرح  لاص رنميهرئياالرشئ برللئرح قمبضبر
ةر علممرح سلمبقر  ت لمصرحألفئقآسلاقمر ،تل لا رقخعلمصةرح تل لا  ،ت لا ةرعز رل لصربمئم رحأللا رح

عبصرح ئ قطر، له رئيلاالرحات لمصرح لللئمر ،تل لا رقئيلاالرح ،جنلب.ررقحسلتعمن رح ،جنلبرح ع،المر
بابئةرسلائرلل ف رح لتق   رئياالرلج،الرحنصحئةرقح عضقرح لنتصهرح سلمبقر شلئ برح لتنلصالر

رلتلبرخعصحصرح  تمه. ،ت لا  ر اتق  رلعرفئاقرح عل رحست لم ر

 

                                                 
للل رح ل للل رن را للق رح  تللمهرح قللمصمر  ت للمصرل ئسللم ر للئقحصرقنعلل مرلللنمعبرح تلل لا رفلل رللللئ ر لللمرجللم رفلل رر1

ر.11خاضم م رح  تمه رصر
 

فل حصرحألنللمئم رلئحجعلبرص.را ال رعلقاالر)ح قلم ئةةرل سسلبرر رتئجللبرص.رن للصمبائ  التأمينق.رن.رصنسصا  رر2

ر(.1965سج رح عئه ر

 
 ،زلا رتاسائرح تئا  رلشئقارللمث رتقئابم راتصطرخ  رخغنم رل تببرح ت لا رح عئبابربس،س،برلتئجلبرلل رح  تلهرر3

رح ت لانابرح ت رتفتقئرخ اتمرح ل تبب.

 
 رق تبلم رتضلمرح ئق لم رلمجسلتائرقص تلقئحدرعل رلقحضلاعرآل رن راضمرح لشئقار تمبم رجملعم ر ققحنا رح تل لا ر4

 رققضلعر)ح   سا اب(رع ،بربم ت لا  رق ذ كرخعمصةر بعربعضرح ل  فم رح ت لانابرح للئابرح لتلب تمرت لانابرنقر
ر.ةرف رللئباب،قغئحفامرع رح  تهرح ت لانابرقح ل بقعم رحألائترح لمصئ

ر



خ ر ذحرح  تمهر قرلنجزرئامصم رفلمر تهرع رتمئا رلنمعبرح ت لا رف رللئ رقف رغائ مرلل ر
ئغللمرر5ح ب،لصح رح عئباللبر،،ال  رقلعىلتللمراراتعلصترح عللئضرح قلللف .ررق تل ر تللمهربمسلمرفللمئال
تفاري  ن لاته راىل رل مق لبرنق ل رفل رت ئالبرللنمعبرح تل لا رح عئبالب.ررق لذ كرال ل رن را لق ر

نلقذجللم رألسللقحقرح تلل لا رح عئباللبرحألاللئتر تقثاللقرق،للئح ةرت قئ للمررصففناعة التففأمين فففي مصففر
 ت قا رللصئر ،ب ارحأل مصال رف رتمئا رت قئرح ت لا رف رعم لنمرح عئب .ررقف رتقلصائم رفلي ر

رلئجعم رنسمسام ر ،بم ثا رف رتمئا رح ت لا رف رللئ.سا ق ررتاري  صناعة التأمين في مصر
ر
نقتبسلتمر للمرقئص رفل رصررلنمعبرح ت لا رفل رلللئرعشلئةرنبلقحه تقثاق ر مر ذحرح  تمهرحاض
رة12
ر

رح بمهرحألق ةرتمئا رلنمعبرح ت لا رح للئاب
رح بمهرح ثمن ةرشئ م رح ت لا رح عمل،برف رسققرح ت لا رح للئم

رح بمهرح ثم اةرلنمصاقرح ت لا 
رح بمهرح ئحبعةرلجلعم رح ت لا 

رحنشئحطرقح ئ،مببرع، رح ت لا ح بمهرح املالةر
رح بمهرح سمصالةرتمئا رحت مصح رح ت لا رف رللئ

رح بمهرح سمبعةرفئقارقننقحارح ت لا 
رح بمهرح ثمل ةرح لت رذح رح ل،بربلنمعبرح ت لا 

رح بمهرح تمسعةرح لنىلم رذح رح ل،بربلنمعبرح ت لا 
رح بمهرح عمشئةرح تعمق رح صق  رقحن،،ال 

ر
ل للصر ،عل ر لئهربمشلم رل سلالرلللئربرجاصةرل رح لقئر ألشلامصر)قاضمرح  تمهرلجلقع

قشلعمئح رح شلئ م رر  م رل رح لل  رخضلمفبرح لزالصرلل رللقئرحألشلامص(.رر26 رصر ،ت لا 

ةر54 لقئةرللكرنسلتمرحأل ،البر ،تل لا  رصر)ر رقلستنصح رنائتقلبمناتمر)لعرشئار بعضتم(

ح جلتقئاللبربت سللاالرح شللئ برح للللئابرةرق،للئحئرئيللاالر75عقللصرت سللاالرح شللئقر ،تلل لا  رصرق

ر(.110نعمصةرح ت لا  رصر

ر
جللم رفلل ر ،لللبرح ،جنللبرح ع،اللمرن ر للذحرح  تللمهراعتبللئرمنق رلئجللعرالل ئلربلللقئةرشللمل،برقلت مل،للبر

(.ررق لقر قلم ر لذ كرق لمرتعلئطرح لصق ر8 لنمعبرح ت لا رح للئابرلنلذرنشل تتمر تل رح  مر)صر

 رخ ل رنئبلعرسلنقح رقام رح  تمهرعل رجتلصرقحضلمرحلتلصح عئبابرحألائترلمرالمث،ه.ررقت شطرل ت
 رق قرللمراعلمص رذ ئرئياالرحات مصرح للئمر ،ت لا  رح ساصرعبصرح ئ قطر، ه رف رح تقصام لمرا

قل راقئنرح  تمهرالصئكر جلمرح جتلصرح لبلذق رررنقرازاصرع رفتئةرح  لق رع، رشتمصةرح ص تقئحد.
رف رح ب ارقح  تمبب.

ر
فتللقراراي لل رشللئ م رح تلل لا رح عملللبرقح املللبربلل رناضللم رح جلعاللم رراتلاللزرح  تللمهربشلللق اته 

للنمصاقرح شلئ م رح لنشل ةربقلمنق رالمصر)تل لا رح للمصئح ( رح تعمقنابر)جلعالبرقح لصةرفقل ( ر
ح تلل لا رح املللبر)ح قميلللبرع،لل رت لللا رحاشللتئح م رللل رحألعضللم رقح تعللقاضرعنللصرح قفللمة( ر

ح   لقل ر ضللمنم رنئبلمهرح عتلص رنمرتل لا رضللم ررللنصققرح تل لا قلنمصاقرح ت لا رح عملبر)
ر رلنصققرح ت لا رح   قل ر ضلم رنا مئحأللمنب رلنصققرح ت لا رح تعمقن رع، رلئح هرح لاص

                                                 
 Reinsurance in the Arab World (London: Kluwerر& Basim A Faris, Insuranceر5
Publishing, 1983) 



ح نمتجللبرعلل ر للقحصارلئ بللم رح نقلل رر رح لللنصققرح   للقل ر تي اللبرحألضللئحئح اللصلم رح بئاصاللب
رت ساال(.لنصققر لمابر ل،برقثميقرح ت لا  رق قرت  رح ح سئاع ر

ر
 رقح لتل رذح رح لل،برقاي  رح  تمهرناضم رلجلعم رح ت لا  رق ايم رح ئ،مبب رقحت لمصح رح تل لا 

 ر...ح لل (ر بللم قسلل م رح تلل لا  رحا تللقحئاا  رابللئح رح لعمانللبرقتسللقابرح ل مبم نشللم رح تلل لان ر)
ر.ل،بربلنمعبرح ت لا رف رللئح قح لنىلم رغائرح للئابرذح ر

ر
اقطرح  تمهرع، رلسمفبرقح صةرل رشئ م رح ت لا رح عملبرقح املبرق   رل  فقرح  تمهرائالصق ر
ن راقق قحرب  رسققرح ت لا راست اعرن راتعماشرلعرننلم رلات،فبرل رل، ابرشئ م رح ت لا رلث،لمر

نفلالراتعماشرلعرنش م رلات،فبر ،نشم رح تل لان ر)ح تجلمئمرح تق،الصمرقح ت لمف، رقح تعلمقن (.ررق لهر
ح لق،طرفالمرااصرحنالصاق قجام رح  م للبر  ،تللمصر)ح ،ابئح الب رقمحاشلتئح ابم رقت،لكرح قميللبر

ح عقحلل رعلئضرقت ،ال رع، رتصا رح صق برف رح نشلم رح تل لان (.ررقارنعثلئرخارع،ل رح ق،ال رلل ر
نشلقيهرح ت رنثئ رع، رلنمعبرح تل لا رفل رلللئرلنلذر(ر1956م عصقح رح ث ث رعممر) ح امئجابر

رف رنقحي رح قئ رح عشئا رق ت رق،تنمرح  مضئ.
ر

ر(51قف رلجم رتقاامرل منبرح شئ م رح لل،ق لبر ،صق لبرفل رحا،تللمصرح لق ن رالذ ئرح  تلمهر)صر
ت قالقرنئبلماررةح لئقسرقح لستثلئرح ئياس ر ليم رح لشئقعم رح عل ،ب قنتمرصقئ مرف رح ت ةر

)بع الرح شئ م رح املبرح تل رتئ لزررنبرح عملبر ،صق ب تمرقزنتمرا ق رح جمنهرحأل بئرلنتمر ،ازح
 ازحنبرح صق ب رمقلمر،مل رقتقلقمربلهرفل رخ لمئرت صابرضئحيهرقئسقمررةع، رللم مرح لسم لا (

)   ر ذدرح لسيق ابر مرتاضعرخ  رعئضرقت ،ا ررمحاجتلمعابرتجمدرح لجتلعرح للئمرلسيق اتتم
رلنفل رف رح  تمه(.

ر
 لذحرلفتلقمرقل ،لقهرناضلم رلستق،برع رشئ م رح ت لا رح لل،ق بر ،صق ب رققافئصرح  تمهرفلقا ر

)قحسلتفمص رشلئ م رح تل لا رح امللبرفاللمربعلصرلل ررقف ر قحصئ مت رحأل،صمرقحأل ثئرلتمنبرلم ام رف
ةرشلئ برح تل لا رحأل ،البر ر ل  سهرتلمئا رت ساسلتمر ق ذدرح شئ م رر. قحصئ مر تساائرنعلم تم(

( رقح شلئ بر1934( رشلئ برلللئر ،تل لا ر)1931ح لشلئقر ،تل لا ر)رشلئ ب ر(1900)رح للئاب

ق ذدرح فللق رال ل رن رت لق رنقحتلمةر  تلهرلسلتق،برعل ر ل ررر(.1957ح للئابرنعمصةرح ت لا ر)
ر6قح صةرلنتم.

ر
ح رلل رت سلاالرشلئ برح تل لا رحأل ،البر ن تشطرعنصر،ئح ةرح  تمهرن رشئ م رح ت لا رح للئاب ربص

ن رلج،للالرخصحئةرر58.ررقنقللئنرفلل رلللف برتللصحئرللل ر،بلل رئ سللم رنجمنلله( ر منلل ر29/5/1900)

رر.1957ح شئ بر مراضمرف رعضقاتهرنمرعضقرللئمر تل رللصقئر،لقحنا رح تلللائرفل رعلممر

 رفعنصرت ساالرشئ برح تل لا رح ق نالب رق م ر ذحر قرح قضعرف رصق رعئبابرنائترقلنتمرح عئحق
رخنج،ازام . م رنق رئياالر تمرر1950ح تمبعبر ،صق ب رعممر

ر
فل رقجلقصرر1953قألق رلئةرن تشطرمن رح عمل،ا ربم شئ بر،ملقحربت ساالرنق رنقمببر تمرف رعلممر

.ررنتلن رن را ى ر ذحر(58)صررحألجمنهرق م رنق رئياالر تمر قرحألستمذرفت  رل لصراقسط.م

ل،ا ر رق ع رللئرلتلازةرل رنم ابرقجقصرتنىامرنقمب ر ،عمح لقضقارب تمبم رخضمفابرفتقرلتل 
ر.ف رشئ م /شئ م رح ت لا 

                                                 
ذ للئر لا ق للم رلشللئقار تللمهر ،للل ئلرص.راقنللم ر باللهرئزقرعلل رح شللئقرر77اللئصرفلل ر للملشرفلل رح لللف برر6

ح للئ رن رانشلئر لذحرح  تلمهرألنلهرلل رتل  اطرلل ئلرلئللققرقألنلهرراتلنل رر ،ت لا رمق ألسلطر لمرا بلعرح  تلمه.م
 ف رح عم مرح عئب .ر الهرف رامنبرح تلملنمربقاممرح ل ئاا رح عئهربم ب ارف رح نشم رح ت لان



ر
ر  ربعضرح ل  ىم رن،صلتمر  ستفمصةرلنتمرلستقب  ر قر بعرح  تمهرثمناب.

ر
  ل هرح ب لارفل رتلمئا رح تل لا رفل ررح ر ق رلفالصاسر م ر ،للمصئرل، قرماىنتاا،قرح  تمهرل ر

 لمر تلهرتقحلش رق  ر،،ا،ب رق  رارتئ، رخ  رثب رجملعرح قئص ربعضرح للمصئرف رررللئ.
ناضلم ر لم رلل رح لفالصررر.)بم ،يبرح عئبابرقئبلمرب،يم رنالئت(رقنشئرع رتمئا رح ت لا رف رللئ

ن راضمر ذحرح  تمهرح لئجع رفتئسم ربلمألع مرقح لقضلقعم ر تسلتا رحسلتعلم هرلل ر،بل رح قلئح ر
رقح بم ثا .

ر
حأل لمصالاا رنقررقاا،قرح  تمهرناضم رل رنابرخشلمئةرخ ل رلسلم لم رئجلم رح قلمنق رح لللئاا رلل 

ف رح ثقمفبرح ت لانابرل را  رح صئحسم رح لتللبرعل رح جقحنلهرح قمنقنالبررح عمل،ا رف رس،كرح قضم 
لث،لمراا،قرح  تمهرل رحنشمئةرخ  رلسم لم رحأل مصالاا رقللمئس رح ت لا رح لللئاا ر ،ت لا .رر

سلل رح تلل لا رفلل رللللئرحعتلللصرع،اتللمرنجاللم رلل رللمئمرلنتللمرقتع، لفل رتلل  اطرنلتللم رح  تللهرح تلل ر
ر7قح لشئقرح عئب .

ر
ل رح ل سطرن ر جنبرح ابئح رقح لتاللا رنعصحصر لذحرح  تلمهر لمراضلمرل ئالم .ررقحناضلمارق

ن رم باعبرح نشم ر]ح ت لان [رقتاللهرح ص،اقرقلمرات ،بهرخنجمزر ذدر(ر11ح لقصمربتذحرح ش  ر)صر

صئرح ت رتققمرع،اتمرقح لل ، م رمح لبح لتلبرل رلعئفبر مل،برقشمل،برب باعبرلنمعبرح ت لا رق
فاهرحستتمنبربيل منام رح لل ئاا رح لستاصلبر...رنستقجهرتش ا رفئاقرح عل رل رصحا رح ل ب مر

 رق   رفتمرح لفم امرح ت لانابرقت قئر، مارح ت لا ربم تزحل رلعرت قئرحا،تللمصر  لئرح للئاا 
ح تللل لا رر لبلللمصئ رق للل  رح  تلللمهرصئحسلللبرفنالللبرق،منقنالللبرع،للل رح علللمل،ا رفللل ر امنلللم رح تللل لا 

عصمرح  تلمهرن رح  تلهرح ئللانبر لق رتلمئا رح نشلم رح تل لان  ر.ررئبلمرفم رع، رل رقلل ، متتم
 ر ل رلل رخنتلمسرلل ئاا رن لمصالاا رنقر شئ برت لا رل لصصةرف رب،صرلمرنقرع، رح لستقترح عم ل 

 تمئاااللبرح تلل رصبجتتللمرن،لل مرح عللمل،ا رفلل ر، للمارصق رن راعنلل ر للذحرنمرتق،الل رللل ر،الللبرح  تللهرح
خ رعللصمرحعتلللمصرللل ئلرضللل رفئاللقرح عللل ر للئمرح  تللمهرللل رحألصقح رح ت ،ا،اللبرح تلل ررر8ح تلل لا .

                                                 
)ح قللم ئةةرل سسلبرح ثقمفللبررتقفئير التوفويب بففين الوافأ وال فررع،ل رسلبا رح لثلل ةرص.رل للصرخبلئح امرصسللق،  رر7

ر(1955)ح قم ئةةررالتأمين البحري: ئراسة علمية عملية قانونيةص. .(ةرجلم رح   ام رح جملعاب ر

ر
ر نمكرنلث،برعصاصةربتذحرح ش   رع، رسبا رح لث ةر8

P. G. M. Dickinson, The Sun Insurance Office, 1710-1960 (London: Oxford University 
Press, 1960) 

رقئصرح بئا مناب.ق م رح ل  طرحستمذح رف رجملعبرنق سف
ر

Ronald George Garnet, A Century of Co-Operative Insurance (London: George Allen 
and Unwin Ltd, 1968) 

رق م رح ل  طرنميهرئياالر ،ابرلمنشستئر ،تجمئةرح بئا مناب.
ر

Barry Supple, The Royal Exchange Assurance, A History of British Insurance 1720-1970 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1970) 

رق م رح ل  طربئقفاسقئرح تمئا رحا،تلمصمرقحاجتلمع رف رجملعبرساسا الرح بئا مناب.
ر

Peter Borscheid and Niels Viggo Haueter, editors, World Insurance: The Evolution 
of a Global Risk Network (Oxford: Oxford University Press, 2013) 



 راسلتفاصرلنلهر لاستعل،تمرح ل ئاق .ررئبلمرلمراشفعرلق،طرفئاقرح عل ر قرخنتمسر تمهرلبسل رم
ر(.12سقح رن م رلتاللم رنقرغائرلتالص.مر)صررح قمئئ

ر
الئصرفل ربلمهرحناضلم م رصعللقةر ،قلمئئرعنلصرح نىلئرفل رن،سللم رح تل لا رمن را الذرفل رحاعتبللمئر

مربجمنهرلنمصاقرح ت لا ر1854قجقصرنىممر،قل رلت مل ر ،ت لا رحاجتلمع ربللئربصنرلنذرعممر

(.ررخارن ر تمبم رل ئسم ر عئضرتمئا رح ت لا رف رللئرارافئصرفل   رنقر13)صرمرح املبر...ر

بضللعرفقللئح  ر نىللممر،للقل رلت مللل ر ،تلل لا رحاجتلللمع  رنقرا الل رح قللمئئرخ لل رلئجللعر لتمبعللبر
(رمقخ ر لم رح تل لا رحاجتللمع ر،لصربلصنرفل رح عللئر22  رللمرنقلئندرفاللمربعلصر)صرررح لقضقا.

مربللصقئرنللئرعلم  رالنىمرح لعمشلم رح لصنالبرفقلصرتل ائر1854ح  صاارحعتبمئح رل رشتئرصاسلبئر

رح تجمئمر...مىتقئرح ت لا ر
ر

ر(رنقئنرح تم  ة22ت  رعنقح رمنش ةرح ت لا رف رللئمر)صر

ر
تئجعرللمئسبرح ت لا رف رللئربم ف ئةرخ ل رآاطرح سلنا رحألللئرح لذمراشلتصربلهرللمرتلمر

لعبلئح رر–ح فئحعنبرر–ح تشمفهرل رئسقلم رع، ر قحي رح لعمبصرقلقمبئر،صلم رح للئاا ر
رت م اطرح صف رقح ت نا رقغائ مرل رح لنمسبم .ع رح ت مف رف ر ما رح قفمةرقلقحجتبر

ر
ن ر،ئح ةر ذحرح قق ر اصئسرللئرح قصالبرضل رح ب،صح رح تل رعئفل رنشل ما ر ،تعمضلصرألنهرق،صرسئ 

خ لل راراشللائررذحرح قللق  رلللعرحألسللط  للر  لل حاجتلللمع رح قئاللهرللل رل سسللبرح تلل لا رح بصحياللب.رر
ق، رلث رذ كرع رح فقئتا رح تم اتا رع رقجقصربعضرلقئرح ت لا ررر9ح للصئرح ذمرحعتلصرع،اه.

 لاالر لهرصاا رت لانالبر لقرر نمرقحاعتلمصرع، رح نصرح قئآن ررف رح جزائةرح عئبابر،ب رحنس م.
قع،ل رح عللقمرفلي رررلمرجم رفل ر تلهرنسلبمهرح نلزق .ف رتفسائرنصرسقئةر،ئاشرع، رحعتلصنمر

                                                                                                                                            
قح ل للئئرباتللئربقئشللماص ربئقفاسللقئرفاللئمر ،تللمئا رحا،تلللمصمرقحاجتلللمع رفلل رجملعللبرلللمئبقئ رحأل لللمن .رر

رح تمئاااللبح ل فقىللم رقرنعللمصةرح تلل لا رح سقاسللئابرح شللئ بتللمئا ررئيللاالرفئاللقنا،للزرفاجللقر للقاتئ رقح ل للئئر
 تمهرفتمر مئق صرجالال رنستمذرح تلمئا رقح ع ،لم رح صق البرفل رجملعلبربئنسلتق ةر،شئ ب.ررنلمرح لشمئ ق رف رح  

قصحفاللصرغاللقغائ   ربئقفاسللقئرح تللمئا رفلل رح لعتللصرح فاللصئح  رح ت نق للقج رفلل رزاللقئا ةرقتقبللماالرسللتئحقلم  ر
رل مضئرف ر،سمرح تمئا رف رجملعبرزاقئا .

ر
راقق ة ر سهرع،ل  رنقصح رل رزل  رح ت لا رف رللئ ر،ق ر مرا رر ق ذدرلس  برلتلبرأل ر نمكرئنمر9

مح للئاق  رق لمرتبلا رل فقىلمتتمرحألق ل  ر لمنقح ر  لا رحالت  تمرح  لئرللعرن،لقحمرآسلامرح لليئت راتعلم ق ر
بم ئع رقح زئحعبرق مراتتلقحربم تعمل  رح لم اب رقح لتمجئةرنقرحانتمسرح للنمع .ررفقلصر لم رللا،تمرح  باعل رن لقر

قح لتلمجئةررmoney-makingف،سفبرق االرخ  رلمر قرعل، رخذر منقحراعتبئق رحاشتيم ربلئح لبرح ثئقةرح ف رقح 

لنمسهر ،عباصرقغائرل يمر أل مبئ رقخضمفبرخ  ر ذحرح ئنمرح شعب رفي رتعم امرح  تنبر من رتعمئضربشصةرحستاصحمر
حألق ل ر منل رذح ر باعلبرعمصالب رقن ثلئررح نققصر آ ابر  سهرح فميصة.ررح قئقضرح ت ر من رتنىمرف ر لذدرح عللقئ

ننقحعتللمرشللاقعم ر منلل ر،ئقضللم ر ،ف  للا رح للليمئرقح لللزحئعا .ررقبسللبهر،،للبرح تجللمئةر للمرا سلل رتشللئاعر تنىللامر
ح قللئقضرح لاللللبرألغللئحضرح لتللمجئةرخذرن رح نقللقصرح لسللتاصلبر تللذدرحألغللئحضر منلل رسللتقمب رب،عنللبرح  تنللب.رر

قضرح قئضرع، رح سفانبرلستاصلبرعنصرح للئاا ر،ب رح قئ رح الملالرعشلئرقع،اهرخذحر من رح عققصرل رنل ر،ئ
نقرح سمصالرعشئر،بل رح للا ص رفينتلمر منل رت عقلصربم سلئرقتنفلذرحعتللمصح رع،ل ر،لئحئح رشاللاب ر ت،لكرح تل ر منل ر

رتستاصمرف رضب رنعضم رح نقمبم رح تجمئابرف رح علقئرح   سا ابرقح قس  .م

C F Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P S King and Son, 
1926), p 51-52 

ل رر2015ح ل ل رن رانشئرعممررمؤسسة التأمين: ئراسات تاريوية ونقئية ذدرح تئجلبرلست،برل رلسقصةر تمب ر

ر،ب رلنتصترح تعمئطرف ربائق .

 



ألش م رحألق ابر ،ت لا رف ر لا رن ر، شطرع رح ،هرحنتقم ح رص،اقم ر اتحاعتلمصرع، رح نصرح قئآن ر
رل ر ذدرح نم اب. قنعئطرن رح لنصرح قئآنل را ال رن امنلم ررر10ح تقم اصرح قب،ابر،ب رحنس مرن ثئرثئح  

 ر لللمرجللم رفلل رسللقئةرح بقللئةرمق نب،للقن مربشلل  رللل رح اللقطرقح جللقارقنقللصرللل رخ لل رح تقح ،اللب
(ر155حأللقح رقحألنفالرقح ثلئح ر]ح ضئئرقح اسمئةربم لعن رح تل لان [رقبشلئرح للمبئا ر)ح البر

(.ررنمر156ح ذا رخذحرنلمبتتمرللاببر] مصاربم لعن رح ت لان [ر،م قحرخنمرهللرقخنمرخ اهرئحجعلق .مر)

تتق  رتقفائرصئجلبرلل رئح لبر) امنم رح ت لا رح لات،فبرف رزلمننم(رسسبرنائترارئجقارخ  رل 
قع،ل رنمر لم  رفلي رررح بم رضصرعصمرح تاق رقبعضرح تعلقاضرعل راسلميئرحألفلئحصرقح جلمعلم .

م رنقجهمر لمرن ر رق رع رع، رب رنب ر م ه.ح قئآ رم ل 
ر

ح تل لا رفل رلللئرلل رال  ر ذحرح  تمهر مرا تبهرل ئاق رل تئفق  رق قراراب ارفل رتلمئا ر
حا تلممربتفملا رحئتبم متهربم قح،عرحا،تللمصمرقحاجتللمع رقح سامسل .ررحاسلتينم رعل رح  تمبلبر

 لقح رلللئم رق لقرلفالصرح تمئااابرحأل مصالابرل را  رحا تفم ربلمرحسلمدرلعصقرح  تمهرمصفتلئرن
.ررخارن رح ت للقئح راللم ر ر للاالر مففلل رللللئرلتبقعللم ربللم ت قئح رح ت لاناللبر ل،اللصر ،ت للقئح 

ح ت لاناللبرارتقتللئ  رع،لل رلسللتقترح ت ،الل  رلللعرح ت للقئح رحاجتلللمصابرقح سامسللاب رقنعللئطرن ر
ق تل رن رصفتلئرحأل لقح رررات ئك رلعقصح رق بق م  رلعر ئ برحا،تللمصرح لق ن .ر، مارح ت لا 

امللب رق نالب رر  ر منل ر–( رل، ابرشئ م رح ت لا ر27ت لانام راراذ ئ رع، رسبا رح لث ر)ص

ر. رقن تشطر،،ا  ربتذحرح ش  رف رح فلق رح لاللبر شئ م رح ت لا رح عملبنجنباب رلات، ب
ر

اررر لمرن رتجلاعرح بامنم رحا لميابرقح لع،قلم رعل رشلئ م رح تل لا رارتعنل ر تمبلبر ،تلمئا .
ر46للمرقئصرفل رصرر)للمرال رنقئنرف رح  تمهرشايم رع رت قئرح  ثمفبرح ت لانابرقح تي،ي رح تل لان 

%ر)ث ثبرل رعشلئةرفل رح لميلب(رلل رح نلمتحرح ل ،ل رحنجللم  ربت ،فلبر0,3ن رنشم رح ت لا رالث ر

خجلم  رلث،لمرارنقئنرع رر.ر(2012/2013عقحل رحننتمسربمألسعمئرح ثمبتبرقذ كرع رح سنبرح لم ابر

.ررقارنقلئنرعل رح للم ر ق مارح تل لا رقصقئدرفل رت لقا رئنالر جمرقننقحارحاستثلمئح رح ت لاناب

اعلئضرح  تلمهرن لمرر47قف رللف برررخجلم  رعصصرح عمل،ا رف ر، مارح ت لا رقت قئر ذحرح عصص.

ر.ح سمبقب  نهر مراقصمرجصقا رللمث  ر ،فتئةرر2013-2008ح ل شئح رف رجصق ر ،سنقح رح لم ابر

ر
رملللئح تل لا رح ، لمار نمكرلقم عرتئلصرصقئرقتل ثائح رح ل سسلم رح صق البرح تل راضلعر تلمر

 تعلصا ر،لمنق رح ئ،مبلبرع،ل رح تل لا رر1995 سلنبرر91بقئحئرسامسل رلتللث  ربللصقئرح قلمنق رئ،لمر

 ربم سلمار ،شئ م رحألجنبابرح لسم لبرف رئنالرلم رشلئ م رح تل لا رح لبمشلئربنسلببر1981 سنبر

عرتبلرر.(113)صرر%ر شلئ م رخعلمصةرح تل لا 100%(رقبنسببر51خ  رر1999%ر)ئفع رعممر49

ذ كر،ئحئرح تايبرح للئابر ،ئ،مببرع، رح ت لا ربتافاضرح  لبرحن زحلابرح لسلنصةرلل رح شلئ م ر
بم نسلببر فلئقارر1/1/2013ح ل ،ابرخ  رح شئ برح للئابرنعمصةرح ت لا رتصئاجام ر ت رخ يم  مرف ر

  ئاقر%رف رفئقارح10 رخسنمصر،قحنبقم رعح ت لا رح ب ئمرقح سامئح رقح  قحصارح ع سرح  ب ر

 ذح رف رئنانم رع، ر لئصرح قلميلا رراص  رر(.ر114)صرر.قح  ائح رقح ب ئمرقح بتئق رقح تنصس 

ع، رش ق ر، مارح ت لا  ر ، صرل رح اضقارح  ، ر لت ،بم رح ل سسم رح صق ابرف رفتمرح سلققر
رنلممرئنالرح لم رحألجنب .

ر
ح  فمىرع، رلق،عتمرل را  رمزالمصةرقاشاصرح  تمهربسامسبرح شئ برح للئابرنعمصةرح ت لا رف ر

،بق رح عل،ام رح جصاصةرح قحئصةرل رح امئسراملبرلل رح لن قلبرح عئبالبر...رللعرتق،لاصرحا تتلمهر

                                                 
ا  رمر10  لثم  مرتئجلبرللبماررحنس ل ةرل سسبرح صابرقح ز مةحألش م رحألق ابر ،ت لا رف رح لجتلعرئانم رب   

 .21-14 رص2011 رلمئالر)آذحئ(ر108 رح عصصرالتأمين الوربير لم  



ق للذ كرتللقفائرح  م،للم رحاسللتاعمبابرح  باللئةررللل رح لنللم قرح تلل رتتسللمربمألا للمئرح  باعاللبر...م
ة رقح لسللم لبرفلل رحا تفللمىربم نقللصرقتل انتللمرللل رحا تتللمهربمألا للمئرح  باللئر ،شللئ م رح لبمشللئة

ر.(114حألجنب رصحا رللئ رلاففبربذ كرح عه رل رلازح رح لصفقعم .ر)صر

ر
 ذحرح نل رلل رح ت ،ال رب مجلبرخ ل رتقسلاعرفل رضلق رلقمئنلبرحألئ،لممر،بل رقبعلصرحتالمذرح قلئحئح ر

ائرح سل،ب رق،صربا  رح  تلمهرل للمرلل رح تل ثررحألسمسابرح ت ر صص رلسمئر، مارح ت لا رح للئم.
فل ربلا رحأل  لممرح تل رقئص رفل ر(.رر84-82  نفتمارع، رسامسم رشئ برح شئقر ،ت لا ر)صر

ح شئقر ،تل لا  رللعرمحنتتلمسرح صق لبر سامسلبرحانفتلمارقللعرخ يلم رح ل سسلبررن ح  تمهربتذحرح ش  ر
ع،ل ررح للئابرح عملبر ،ت لا ر شئ بر،مبضبرقف رغالمهر،لمنق رق ايلبرفعم لبر فشلئحطرقح ئ،مبلب

ح شئقر ،ت لا ربم لسم لبرف رعلصصرلل رح لشلئقعم رقفلقرسامسلبرحسلتثلمئابررح ت لا رعنصيذر،مل 
رتئح ل رس،بامتتمر...م

ر
(ر  جلمرنللقرقت لقئر، لمارح تل لا  رقا تفل ربعلئضرت لقئرن،سلم ر42افئصرح  تمهرجصقا ر)صر

ح لبمشلئةرحنجلم البر م رلجللقارحأل،سلم رر1950ح ت لا رح لبمشئ رق  رنئ،ممرخاجمباب.ررفف رعممر

ل،الق رجناله رق لقرت لقئر ميل رئبللمرر2096,1 لم رر2000/2001ل،اق رجناه رقف رعلممرر6,9

.رر لذحرعلزترخ ل رعملل رح تضلامرح نقلصماشائرخ  رزامصةرح  ثمفبرح ت لاناب رنقرن ربعضرحائتفلمارا ر
ح ت قئرب مجبرخ  رت ،ال  رق لم رلل رح لنمسلهرحنشلمئةرخ ل رت لقئر جلمرح علم لبرال  رحألعلقحمر

رق جمرح تعقاضم رح لسصصة.ر11مرحاستثلمئح ق ذ كر ج ر1950-2000

ر
،صرنضمطرح جصاصرخ  رتع، مرلمر مرا  راعئفه رقننهرعنصلمرانتت رح لئ رل ر،ئح ةرح  تمهراشعئرب نهر

خ رح قميلا رع، رخنتمسر ذحرح  تمهراست قق رلن مر ثائح رررعبرح ت لا رف رللئ.لعئفتهربتمئا رلنم
نتلن رن را،ق رح  تمهرئقحجم ربا رح عمل،ا رفل ر، لمارررل رح ش ئرقح عئفم ربفض،تمرع، رتنقائنم.

رح ت لا رح للئمرقح عئب .
ر

رللبمار لم 
ر2015/ منق رح ثمن ر2014 نص  ر منق رحألق ر

رف ر،ضمامرح ت لا ررعئح، رابائر)*(
 رالتفأمين الوربفينشئرف ر.رلف بر)تج،اصرفن (ر399 ر2014ح قم ئةةرحات مصرح للئمر ،ت لا  رر)**(

ر.12-6 رصر2015 رناسم /نبئا ر124حات مصرح عممرح عئب ر ،ت لا  رح قم ئة رح عصصر

ر
 

                                                 
( راشائرح  تمهرخ  رتضلمعطر جلمرحاسلتثلمئرمآاطر64عنصرعئضرل لمرت قئرشئ برح ت لا رحأل ،ابر)صرر11

رل،المئح رقنللطرح ل،المئرجنالهر2000نتمالبرعلممرح لئح رع، رلصترلميبرعممر اارب،يل رحسلتثلمئح رح شلئ برفل ر

ن لمر لق رر60جصق رف رح لف برهرف رعئضلمرتمررق قررن طرجناه.مر60 ر صقصرلب،غرفر1900بانلمر من رعممر

رخ  رسامسلبرحاسلتثلمئرح عقلمئم(ر64)قاشائرف رنفالرح لف برررح ل شئح رح لتع،قبربم شئ برقلنتمرحاستثلمئح .

ر. ،شئ ب


