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 جاذبية التأمينكتاب رض ع
 
 

 جاذبية التأمين عنوان الكتاب:
 

جيفففففففففففغر كفففففففففف غ   و غي ففففففففففوغر المؤلفففففففففف : 
-أندغسففففففففففففففون  وكغيسففففففففففففففتيان  ومففففففففففففففان  و  

ماتيفففففففففان  فففففففففغا   فففففففففون ديفففففففففغ  فففففففففولنبغ   
 *(نوالمحغغ)
 

 **ميغ ي  اغون آن: ةالمغاجع
 

 التغجمة: مصباح كمال***
 

جيففففففففففغر كففففففففف غ   و غي فففففففففوغر أندغسفففففففففون  
ماتيفففففان  فففففغا   فففففون -وكغيسفففففتيان  ومفففففان  و  
.  جاذبيةةةةةأمين ةةةةة  ي ن  وديفففففغ  فففففولنبغ   المحفففففغغ

 .2010مطبعة جامعة توغنتو  

 
)أياغ/مايو  EH.NETن غت هذه المغاجعة  ي موقع 

2011) 

  
 

http://eh.net/book_reviews/the-appeal-of-insurance/ 
 
Geoffrey Clark, Gregory Anderson, Christian Thomann, and J.-Matthias Graf von der 
Schulenburg, editors, The Appeal of Insurance. Toronto: University of Toronto Press, 
2010. x + 247 pp. $50 (cloth), ISBN: 978-1-4426-4065-8. 
 
Reviewed for EH.Net by Sharon Ann Murphy, Department of History, Providence College. 
 

 .EH.Net محفوظة لـ 2011لعام  (c) حقوق الطبع والن غ

 
 

بفففغؤ مفففؤهغاا اهتمفففام عخمفففي بتفففأغي  التفففأمين يعكفففن  غبمفففا  المهفففاو   فففي القفففغن الحفففادر 
  ومقاالتففف  جاذبيةةةأمين ةةة  ي األهطفففاغ.  ويفففأتي كتفففاب أهميفففة التهفيففف  مفففن  مفففنوالع فففغين 
ؤل عخفففل التفكيفففغ  وهفففو  مفففغل لمفففؤتمغ كبيفففغ حفففول صفففناعة التفففأمين  تأكيفففداا حف فففالع فففغل الم  

 عخل هذا االتجاه.

http://eh.net/book_reviews/the-appeal-of-insurance/
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)جامعفففة واليفففة نيويفففوغ   Geoffrey Clarkو فففي حفففين يؤكفففد المحفففغغان جيففففغر كففف غ  

)جامعفففة سفففالفوغد( ب فففكل  Gregory Anderson فففي بوتسفففدام( وجغيجفففوغر أندغسفففون 

فففغ عخفففل المؤسسفففات االقتصفففادية المعاصفففغل  وتقنيفففات  عففام  فففي مقدمفففة الكتفففاب بفففأن التفففأمين أ ال
الحكومففففة  وآليففففات الغعايففففة االجتماعيففففة  وأنمففففاط التفكيففففغ    نفففف  مففففن المفتففففغ  أن جميففففع 

 ففي معنففاه:  المقففاالت  ففي الكتففاب تففدوغ حففول المفلففوم ال ففيق لخجاذبيففة واالؤدواجيففة الكامنففة
 (.3الجاذبية وااللتمان/النداء )ص 

 
فففد لخكتفففاب يظلفففغ بو فففوح  فففي العديفففد مفففن المقفففاالت   وح  ولكفففن  فففي حفففين أن هفففذا الهفففيط الم 
 ففف ن وجفففود الفففبع  منلفففا بفففين د تفففي الكتفففاب يبفففدو  يفففغ مناسفففباا.  با  فففا ة  لفففل ذلففف    ففف ن 

اٍو.   فففأك غ مفففن نصففففلا نطففاق الموا فففيع الغ يسفففية والج غا يفففة والؤمنيفففة لخمقففاالت  يفففغ متسففف
ففف فففيغك  ؤ ب فففكل غ يسفففي عخفففل ؤ عخفففل صفففناعة التفففأمين  فففي بغيطانيفففا  وأك فففغ مفففن نصففففلا يغك 

التففأمين عخففل الحيففال  و   ففة أغبففاا منلففا تتنففاول التففأمين  ففي القففغن ال ففامن ع ففغ أو التاسففع 
 ع غ.

 
 و ففففي حففففين أن عففففدم التففففواؤن هففففذا ال ينففففتقص مففففن جففففودل المقففففاالت الفغديففففة   ال أنفففف  كففففان

ون أي فففاا  فففمب مكفففان الكتفففاب تقفففديم سفففغد  فففامل أك فففغ تماسفففكاا لفففو أن المحفففغغين )الفففذين ي
ماتيفففان جفففغا   فففون ديفففغ  فففولنبغ   وك همفففا مفففن جامعفففة اليبنتفففؤ -كغيسفففتيان  ومفففان و  

 ففي هففانو غ( حففاولوا التغكيففؤ عخففل  ففغوا تففأمين محففددل قبففل الحففغب العالميففة األولففل  و ففي 
 يفففة عخفففل نطفففاق أوسفففع )عخفففل األقفففل داهفففل أوغوبفففا(.  ومفففع األ نفففاء يخقفففون ب فففبكتلم الج غا

 ذل   أظن أن عدم التواؤن هذا يعكن  لل حد كبيغ حقا ق التأغي  الحالي لختأمين.
 

 ن المقفففاالت التفففي تفففت ءم مفففع بع فففلا ب فففكل أ  فففل هفففي المقفففاالت التفففي تتنفففاول التجغبفففة 
ففف ي فففة األهطفففاغ المتسفففمة بسفففغعة خوا بحمايفففة التفففأمين اسفففتجابة لبالمعي فففية لا فففغاد الفففذين توسال

فف ؤ هففذه المقففاالت عخففل توقيففت الطخففب يعخففل التففأمينت  والخ ففة المسففتهدمة لفلففم الت يففغ.  وتغك 
ون بفففأن نين  والتصففدر ألول فف  المفكففغين الففذين ي  م  بي ففة األهطففاغ  وسففخو  األ ففغاد المففؤال  حففاج 

التففي تحمففل عنففوان  سففتغاتيجية عق نيففة بحتففة لختهفيفف  مففن األهطففاغ.   فففي المقالففةاالتففأمين 
"كيفيففففة تففففغوي  المصففففاد ة: تطففففوغ ل ففففة الهطففففغ  وال قففففة  والهبففففغل  ففففي  ففففغكات التففففأمين 

 Eve Rosenhaftاأللمانيفففة األولفففل  فففي القفففغن ال فففامن ع فففغ" تبحففف   يففف  غوؤنلا فففت 

األغامفففل األلمانيفففة  فففي صفففناديق يتفففأمينت الم فففاغكين  فففي ا نفففين مفففن حفففال )جامعفففة ليفغبفففول( 

 risk-averse بفففات أن السفففخوكيات التفففي تميفففل  لفففل تجنفففب الهطفففغ القفففغن ال فففامن ع فففغ   

)كاالن فففمام  لفففل جمعيفففة لتفففو يغ معفففاك لؤوجتففف  وأطفالففف  عنفففد و اتففف ( لفففم تكفففن متعاغ فففة 
ب ففكل متبففادل مففع السففخوكيات التففي تميففل  لففل المجاؤ ففة )م ففل الو ففوق  ففي أن هففذا النففوا مففن 
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بففة لففن تف ففل قبففل أن تسففتفيد عا ختفف  مففن الحمايففة التففي تقففدملا(.  وبمففا الجمعيففات  يففغ الم جغال 
أن الع قفففة القا مفففة عخفففل ال قفففة قفففد تحولفففت مفففن العنايفففة الغبانيفففة  لفففل المفففديغين الهبفففغاء عخفففل 

فففمفففداغ القفففغن ال فففامن ع فففغ   ففف ن غوؤنلا فففت تقفففدم ح   ة م يفففغل ل هتمفففام وهفففي أنففف  عخفففل جال
لخهطفففغ   ففف ن اقتنفففاء  اتلمديق التفففأمينت وتوقعفففالفففغ م مفففن تطفففوغ  لفففم الم فففاغكين ي فففي صفففنا

فففف ل تحففففوالا واعيففففاا نحففففو تجنففففب المهففففاطغ مقابففففل ا قففففدام عخففففل هففففذا التففففأمين البففففدا ي ال يم  
 المجاؤ ة.

 
(  لفففل اسفففتنتا  مما فففل Hull)جامعفففة هفففال  Robin Pearsonويتوصفففل غوبفففن بيغسفففون 

بغيطانيفففا  فففي القفففغن  فففي مقالتففف  "الحغيفففق والتفففأمين عخفففل الممتخكفففات وتصفففوغات الهطفففغ  فففي 
ال فففامن ع فففغ."  ويؤكفففد بيغسفففون   فففي تنظيفففغه لخفكفففغل القا خفففة  ن التفففأمين  فففد الحغيفففق كفففان 

ففف دين بنموهفففا  لفففل اسفففتجابة عق نيفففة الؤديفففاد هطفففغ الحغيفففق  فففي المفففدن  أن هفففذه الصفففناعة ت 
ففف دين لظلفففوغ معغ فففة  حصفففا ية محفففددل ت فففيغ  لفففل أن النفففان عوامفففل  يفففغ امبيغيقيفففة م خمفففا ت 

لتمفففففين باألهطفففففاغ القابخفففففة لخقيفففففان وبعفففففدم اليقفففففين  يفففففغ القابفففففل لخقيفففففان  والحفففففظ كفففففانوا م
(.  واألمفففففغ األك فففففغ   فففففاغل 85والمصففففيغ  والهفففففو  واالحتفففففغاؤ والعاطففففففة والعقففففل.  )ص 

مففففن األهطففففاغ  المتم خففففة  ففففي  ففففغاء  ل هتمففففام هففففو أنفففف  يهخففففص  لففففل أن اسففففتغاتيجية الحففففد  
بديخفففة أهفففغة قا مفففة عخفففل الفطفففغل السفففخيمة التفففأمين  فففد الحغيفففق  لفففم تكفففن مصفففحوبة بتفففدابيغ 

لخوقايففة مففن الحغيفففق: "لففم يكفففن االحتففغاؤ نتيجفففة لختففأمين أك ففغ ممفففا كففان نتاجفففاا لعخففم التنبفففؤ." 
 (.98)ص 

 
تسفففتمغ دغاسفففة هفففذه األسففف خة المتعخقفففة بالخ فففة وتصفففوغ مفلفففوم الهطفففغ  فففي مقفففالتي جيففففغر 

   فففي تعامخلمفففا Geoffrey Clark and Timothy Albornكففف غ  وتيمفففو ي ألبفففوغن 

مففففع المففففأؤق المعنففففور المتم ففففل  ففففي و ففففع قيمففففة نقديففففة عخففففل حيففففال ا نسففففان.   فففففي مقالففففة 
: التفففأمين وصفففعود الممتخكفففات التجاغيفففة" يقفففوم كففف غ  بفففالتحقيق  فففي الم فففاكل عبيفففد"جاذبيفففة ال

 حيوانفففاتفون كصفففنال القانونيفففة المحيطفففة بتفففأمين العبيفففد )الفففذين كفففانوا  فففي وقفففت مفففن األوقفففات ي  
وكيفف  أن مع فف ت مما خففة بففغؤت  ففي وقففت الحففق مففع و ففا ق التففأمين عخففل  1كففات( وممتخ

الحيفففال القا مفففة عخفففل الم فففاغبة والتفففأمين مفففن قبفففل الؤوجفففات عخفففل أؤواجلفففن.   مفففن هففف ل 
معففففاا بطففففغق مبتكففففغل ...  فففف ن هففففذه  economic actors"ت ففففبي  الفففففاعخين االقتصففففاديين 

لفففففدد لفففففين  قفففففط بقخفففففب التسخسفففففل اللغمفففففي العقفففففود التجاغيفففففة الملينفففففة اجتماعيفففففاا كانفففففت ت  
لحفففد مفففن الحغيفففة االقتصفففادية لخفففذات بسفففبب تعمفففل عخفففل ااالجتمفففاعي الغاسففف   ولكفففن أي فففاا 

                                                 
ينثقافأملخمؤيد من المعخومات أنظغ: مصباح كمال  "التأمين والعبودية:  صل ب ي   ي تاغي  التأمين الغأسمالي "  1

 :يالق صاديي مينعريقيي شبكأم.  ن غت أي اا  ي موقع 2018  تموؤ 399-398  العدد ينجديدة

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Misbah-Kamal-Sordid-
Chapter-in-the-History-of-Capitalist-Insurance.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Misbah-Kamal-Sordid-Chapter-in-the-History-of-Capitalist-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Misbah-Kamal-Sordid-Chapter-in-the-History-of-Capitalist-Insurance.pdf
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due to  (.   ن الطبيعفففففة المتناق فففففة لختفففففأمين 68-67األؤوا  واآلبفففففاء واألسفففففياد." )ص

)كخيففة ليمففان  جامعففة سففيتي  مففن قبففل ألبففوغنتجففد سففنداا للففا كسففخعة أه قيففة وأدال لخم ففاغبة 
 فففي نيويفففوغ (  فففي مقالتففف  "تفففغهيص الغهفففان: التفففأمين عخفففل الحيفففال وقفففانون المقفففامغل  فففي 

  الفففذر 1774ل لقفففانون المقفففامغل لعفففام المحفففاكم البغيطانيفففة."   ن الطبيعفففة الم فففكو   يلفففا ب فففد  

هفف ل  كففان يلففد   لففل الق ففاء عخففل و ففا ق التففأمين عخففل الحيففال القا مففة عخففل الم ففاغبة مففن
"تقغيفففغ الحفففدود الفاصفففخة بفففين التفففأمين ال فففغعي و يفففغ ال فففغعي" ك ففففت أن "سفففوق التفففأمين 
... كانفففت جاذبفففة لجميفففع الطبقفففات االجتماعيفففة بسفففبب ولفففين عخفففل الفففغ م مفففن حقيقفففة أنلفففا 
يسففوق التففأمينت  ففي ك يففغ مففن األحيففان تتففدغ  ب ففكل  يففغ محسففون نحففو القمففاغ. )الصفففحة 

109.) 

 
همات األغبعففففة تت قففففل  ففففي منلجلففففا ب ففففكل جيففففد لخ ايففففة   فففف ن و ففففي حففففين أن هففففذه المسففففا

ففؤ بففدالا مففن  المجموعففة ال انيففة مففن المقففاالت تبتعففد عففن التجغبففة الحياتيففة لتففأمين األ ففغاد وتغك 

 McFallذلففف  عخفففل الع قفففة المتبادلفففة بفففين صفففناعة التفففأمين والدولفففة.   مقالفففة ليفففؤ ماكففففال 

Liz  :الخيبغاليفففة السياسفففية والتفففأمين عخفففل الحيفففال  فففي )الجامعفففة المفتوحفففة( "قواعفففد االحتفففغاؤ

القففغن التاسففع ع ففغ" هففي بم ابففة دغاسففة انتقاليففة بففين هففذين النلجففين.  و ففي حففين أنلففا تغكففؤ 
أي فففاا عخفففل ق فففايا الخ فففة   ففف ن تغكيؤهفففا عخفففل "االحتفففغاؤ" ال يلفففتم بكيفيفففة  لفففم الجملفففوغ 

ج  ففغكات التففأمين للففذا المفلففوم  ن للففذا المفلففوم.  بففدالا مففن ذلفف     نلففا ملتمففة بتففغويم  المففؤال 
وكيففف  أن مؤسسفففات التفففأمين عخفففل الحيفففال  فففي القفففغن التاسفففع ع فففغ كانفففت تبيفففع منتجاتلفففا 

 (.145بطغيقة تعكن ب كل وا ح التياغ السا د داهل الخيبغالية الفيكتوغية. )ص 

 
  بالنسفففبة لمعظفففم المقفففاالت الباقيفففة   ففف ن  كفففغل أن التفففأمين عخفففل الحيفففال كفففان واحفففداا مفففن تخففف

ففف دل  ت  د  التقنيفففات التفففي ب  وكأنلفففا ن فففأت لسفففد الفجفففول بفففين النظغيفففة الحكوميفففة الخيبغاليفففة المجفففغ 
( تبفففففدو الفكفففففغل الموحفففففدل األك فففففغ 146-145و داغل الم فففففاكل االجتماعيفففففة المخموسفففففة )ص. 

و ومفففان   مطابقفففة لتجغبفففة الففففغد مفففع التفففأمين.  عخفففل سفففبيل الم فففال   ففف ن مقالفففة  فففولنبوغ
Schulenburg and Thomann  ففففوتفغد  ففففيخلخم اليبنتففففؤ والعمففففل التففففأميني" تلففففتم "

م والفيخسفففو  مفففن القفففغن السفففابع ع فففغ عخفففل أنففف  "يتعفففين بالدغجفففة األولفففل بتأكيفففد هفففذا العفففال  
عخفففل الحكومفففة تأسفففين  فففغكات تفففأمين عامفففة ألن غ اهيفففة النفففان سفففتؤداد  ذا كانفففت مهفففاطغ 

 (.44معينة م طال ب كل آمن من ه ل م غوا عام؟ )ص 
 

جلفففداا كبيفففغاا  فففي مقالتففف   Gregory Andersonم فففل ماكففففال  يبفففذل  غي فففوغر اندغسفففون 

الم يففففغل ل هتمففففام "الصففففدق  األمانففففة  والتففففأمين  ففففي  نجختففففغا  ففففي القففففغنين ال ففففامن ع ففففغ 
ل مفففن هففف ل مفلفففوم والتاسفففع ع فففغ" لتعؤيفففؤ  كفففغل محفففددل مفففن هففف ل التفففأمين  وهفففذه المفففغال 

.   مففع بففدء النظففام القففانوني لمعالجففة م ففكخة جففغا م ذور األمانففة وع قتفف  بالمبففادك الحاكمففة



 
 

 كتب وقراءات
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الياقففففات البي فففففاء النا ففففف ة  اسفففففتجابت صفففففناعة التففففأمين ب يجفففففاد  فففففمان تفففففأميني "لتفففففو يغ 
الحمايفففة  فففد أعمفففال هيانفففة األمانفففة مفففن قبفففل مفففوظفين مو فففوق بلفففم  فففي ال فففغكات العامفففة 

مففففل  وعخففففل (.   ن مطالففففب أصففففحاب الع151والهاصففففة ومففففن قبففففل مففففوظفي الدولففففة" )ص 

وجففف  الهصفففوص  الدولفففة نفسفففلا التفففي باتفففت ت فففعغ بفففالقخق مفففن العواقفففب الماليفففة الحقيقيفففة 
)وبالتفففففالي السياسفففففية( لجفففففغا م الطبقفففففة الوسفففففطل  فففففمن الغتفففففب البيغوقغاطيفففففة المتناميفففففة  
سفففاهمت  فففي ت فففكيل  فففغا  فففمان األمانفففة.  ومفففع ذلففف   وكمفففا يك ففف  أندغسفففون  كفففان مفففن 

نفففتج التفففأميني الجديفففد قفففد سفففاهم بالفعفففل  فففي تعؤيفففؤ   يفففغ الوا فففح دا مفففاا مفففا  ذا كفففان هفففذا الم 
(.  أو بفففففاألحغة  سفففففاهم  فففففي تقفففففوي  األهففففف ق 160االسفففففتقغاغ واألمفففففن التجفففففاغيين )ص 

 (.161ال هصية )ص 
 

الفاعخفففة وا فففحة كفففذل  الحكوميفففة هفففذه الع قفففة المت فففابكة بفففين  فففغكات التفففأمين والجلفففات 
جيغونيففففا بففففونن و Martin Lengwiler لين ففففوايخغ  ففففي المقففففاالت التففففي كتبلففففا مففففاغتن

 عخفففل نففففن الفففنمط المما فففل ألندغسفففون  تجفففد بفففونن   .Jeronnia Pons Pons بفففونن

بفففونن )جامعفففة   فففبيخية(  فففي تفففأمين أغبفففاب العمفففل وتفففأمين الحفففواد  الصفففناعية  فففي  سفففبانيا  
  أن كففففف  مففففن البي فففففة القانونيفففففة المت يففففغل باسفففففتمغاغ ومتطخبفففففات 1963-1900 ففففي الفتفففففغل 

مففف ء مفففن ال فففغكات سفففاهمتا ب فففكل كبيفففغ  فففي التفففأ يغ عخفففل تطفففويغ صفففناعة التفففأمين  فففد الع
الحففواد   ففي  سففبانيا.   قففد قففام أغبففاب العمففل  ففي القطففاا الهففاص  ب ففكل مففا  بففدوغ الوسففيط 
بفففين ال فففغوط التفففي تفغ فففلا الدولفففة والمنتجفففات التفففي تقفففدملا  فففغكات التفففأمين: عخفففل الفففغ م 

اموا بففف جغاء التفففأمين بف فففل المسفففؤوليات التفففي ألفففؤملم مففن صفففحة القفففول  ن أغبفففاب العمفففل قففف
القفففانون الجديفففد بلفففا  فففي اآلونفففة األهيفففغل   ال أنلفففم سفففغعان مفففا وجفففدوا مؤايفففا  فففي مماغسفففة 

(.  لقففففد كففففان 202التففففأمين  وقبففففل كففففل  ففففيء   ففففي السففففيطغل عخففففل عمخيففففة التففففأمين  )ص 

أن تحفففاول الدولفففة الهفففو  األكبفففغ للفففذين الطفففغ ين )أغبفففاب العمفففل وال فففغكات الهاصفففة( هفففو 
ب ففكل اسففتباقي بالتففأ يغ عخففل تغكيبففة ومسففاغ سففوق التففأمين.  غبمففا كففانوا يهففا ون مففن نمففط 

)جامعففففة بففففاؤل( كامنففففاا  ففففي مقالتفففف   Lengwilerيخغ او ففففالنظففففام الصففففناعي الففففذر وجففففده لين

."  1945-1850"الجاذبيففففات المنا سففففة: صففففعود اقتصففففادات الغ ففففاه المهتخطففففة  ففففي أوغوبففففا  

يخغ عخفففففل م فففففاغيع التفففففأمين العامفففففة عخفففففل نمفففففو صفففففناعة التفففففأمين او فففففلين دغاسفففففة تنصفففففب  
الصفففففناعي  فففففي  نجختفففففغا وألمانيفففففا  وصفففففناعة التفففففأمين الصفففففحي  فففففي ألمانيفففففا وسويسفففففغا.  
واعتمفففاداا عخفففل اهتمامففف  باتهفففاذ القفففغاغات المؤسسفففية أك فففغ مفففن اهتمامففف  باسفففتجابة جملفففوغ 

يخغ بغؤيفففة صفففا بة  لفففل أن "الجاذبيفففة او فففالمفففؤمن للفففم للفففذه الم فففاغيع المتنا سفففة  يسفففتنتج لين
المتؤايففففدل لختففففأمين بعففففد أواهففففغ القففففغن التاسففففع ع ففففغ قففففد قامففففت ... مففففن هفففف ل المنا سففففة 

 (.173والتفاعل بين األطغا  الفاعخة العامة والهاصة داهل سوق التأمين." )ص. 
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 Aaronتبفففدو المقالفففة األهيفففغل  فففي الكتفففاب "همفففن مفاغقفففات  فففي التفففأمين" آلغون دويفففل 
Doyle  جامعففففة كففففاغلتون والمدغسففففة النغويجيففففة لففففرداغل( والغاحففففل غيت ففففاغد  يغيكسففففون(

Richard Ericson عخفففل أنلفففا الن فففاؤ بفففين المقفففاالت    )جامعفففة توغنتفففو(  لخوهخفففة األولفففل

لكففن هففذه المقالففة  ففي الواقففع هففي الفغصففة األكبففغ التففي  ففاعت عخففل محففغغر الكتففاب.   ن 
 ففيغان  لفففل ويعة التففأمين ككففل مفففن منظففوغ حفففدي   دويففل و غيكسففون ينظفففغان بعمففق لصفففنا

كيفففف  أن  :(  م ففففل227مفاغقففففات أو تففففوتغات أساسففففية  ففففي مؤسسففففة التففففأمين نفسففففلا  )ص 

 spreading risksالصفففناعة التفففي ظلفففغت  فففي بفففادك األمفففغ كوسفففيخة لتفتيفففت األهطفففاغ 

أصففف غ مفففن ذر قبفففل  مفففع  risk poolsأهفففذت اآلن بتجميفففع النفففان  فففي مجمعفففات لاهطفففاغ 

ول لختسفففعيغ مهتخففففة ب فففكل كبيفففغ  وكفففذل  العواقفففب  يفففغ المتوقعفففة و يفففغ المقصفففودل جفففدا
ففف233)ص  فففغاد منففف  ظاهغيفففاا تقخيفففل األهطفففاغ ي فففجع  فففي الواقفففع سفففخوكيات تحم  نفففتج ي  ل ( لم 

 يالمجاؤ ةت. risk-takingاألهطاغ 

 
لخكتفففففاب  كفففففان با مكفففففان جعفففففل مقالفففففة دويفففففل و غيكسفففففون  تكفففففون هاتمفففففةا أن بفففففدالا مفففففن 

الغا عفففففففة  طفففففففاغاا م اليفففففففاا لخكتفففففففاب بأكمخففففففف   ممفففففففا كفففففففان سفففففففي بي ن بفعاليفففففففة أن تناق فففففففات 
صفففففناعة التفففففأمين الحدي فففففة للفففففا جفففففذوغها  فففففي حقفففففا ق التفففففاغي .  و فففففي حفففففين أن مفلفففففوم 
"الجاذبيفففففة" ينطبفففففق ب فففففكل جيفففففد  قفففففط عخفففففل بعففففف   صفففففول الكتفففففاب   ففففف ن "المفاغقفففففة" 

يعفففففاني مفففففن  جاذبيةةةةةأمين ةةةةة  ي تظم جفففففوهغ األ خبيفففففة.  وعخفففففل الفففففغ م مفففففن أن كتفففففاب تنففففف
نقفففففففاط ال فففففففع  المففففففف ؤم لمعظفففففففم مخهصفففففففات أوغاق المفففففففؤتمغات   ال أن نقفففففففاط قوتففففففف  
تكمففففففن  ففففففي جففففففودل األجففففففؤاء الفغديففففففة   ذ يعكففففففن كففففففل جففففففؤء منلففففففا دغاسففففففة نا ففففففجة 

ناعة لكتابففففففة التففففففأغي  تحمففففففل معلففففففا قففففففدغل التصففففففدر لخفففففففغوق الدقيقففففففة  ففففففي هففففففذه الصفففففف
 األساسي

 
 محغغو الكتاب: )*(

 بوتسدام ي  جيفغر ك غ   أستاذ التاغي   جامعة والية نيويوغ 
  غي وغر أندغسون  مساعد عميد مدغسة األعمال )سابقاا(  جامعة سالفوغد

 كغيستيان  ومان  ؤميل أقدم  مغكؤ دغاسات الهطغ والتأمين  جامعة اليبنتؤ  هانو غ
 ففففولنبغ   أسففففتاذ  داغل األعمففففال ومففففديغ مغكففففؤ دغاسففففات الهطففففغ والتففففأمين  جامعففففة ماتيففففان  ففففغا   ففففون ديففففغ - 

 اليبنتؤ  هانو غ
 

 أستاذل  قسم التاغي   كخية بغو يدانن   اغون آن ميغ ي )**(
 

 كاتب  ي ق ايا التأمين )***(
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