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إن مااا دفعنااي إلااى ترمياا  ترجمتااي لمعاااالت ومراجعااات كتااب،  ماات بهااا فااي فتاارات متباينااة، بااين 

التنبيههإ ىلههو وجههوم  اههر مههن الدشائههات ايههر اههالت مههي ال تا ههات التأمينيهه  دفتاي ذاااا الكتاااب ذااو 
العربااي فااي ما ااي   ، وآمااأ  ن يعااوب البااالشون الدااباب بدرالااات مماثلااة للندااا  التاا مينيالعربيهه 
 ولا ره.

 
وي تي ندر ذاا الكتاب كإ افة متوا عة لمدروع زميلي تيساير التريكاي الااض يتام ترجماة كتاب 
ت مينياااة إلاااى اللراااة العربياااة، رااااركت ايااا  مترجماااًا ومراجعاااًا، وكاااالي تعاااديم الردياااد لمكتباااة التااا مين 

 التالية:العربية.  و د  م جانب الترجمة في المدروع لتى اآلن العناوين 
 

 (2007، الطبعة الشانية 1990) مدخل ىلو ىماشة الخطر
 (2009) التأمين الت املي العام

 (2011) التأمين والشريع  اإلئالمي 
 (2014) الرقا   علو صناع  التأمين

 (2015) التخطير للتقاعد: التحديات والحلول التأميني 
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 (2015) اقتصاميات التأمين
 (2017)   اإل شاءاألخطاش والتأمين مي صناع

 
ن جديده بكتاب  وذاو كتااب   .(2018) احتفاء  القيا : تيسير التريكي يحاوش مصباح كاالودرَّ

فريد من نوع  في مكتبة الت مين جاء ندره فاتحة للعمأ المدترك م  تيسير التريكي على لاوارات 
فكياار بالداا ن التاا ميني ماا  مرتاارمي صااناعة التاا مين العربيااة، وتعااديم مااا نااراه نمطااًا جدياادًا فااي الت

 العربي.
 

من خالل  راءة الترجمات ليكتدف العارئ معتربات للبحث في  تايا ت مينية، بعتها ذات طاب  
تااريري وبعتاها اآلخاار يحاوب لااول اإخطاار وإدارتهااا، خاارل التناااول الفناي المعتاااد   عناي خااارل 

ة، وذو النمط الرالب فاي الكتاباات عرض المبادئ اإلالية للت مين و غطية وثائق الت مين المرتلف
الت مينياااة العربياااة.   اااد تكاااون الور اااة البحشياااة لالتااا مين اةلاااالمي: الرصاااائ  الوطنياااة والتن ااايم 
العااانونيل، علاااى لااابيأ المشاااأ، مماثلاااة للكتاباااات العربياااة بهااااا الدااا ن، ولكنهاااا تتميااا  بمو اااوعتيها 

بمصادر ليست متوفرة باللرة العربية.  و أ  والتفادتها من المعاربات المعارنة بفتأ معرفة كاتبها
مشأ ذلي بالنسبة لور اة لراركات التا مين ودورذاا فاي اال تصاادل فهاي فاي باذرذاا تبادو مماثلاة لماا 
يندر بالعربية عن الدور اال تصادض لمؤلسة التا مين، لكان العاارئ اللبياب ليكتداف فيهاا معالراة 

 صاد.معمعة، ولو مرتصرة، لمكانة الت مين في اال ت
 

وماان خااالل المراجاا  الماااكورة فااي بعااي الدرالااات لاايتعرف العااارئ علااى لراام الدرالااات المتااوفرة 
باللرة اةنرلي ية عن بعي الموا ي  وفعر ما ذو متوفر في مكتبة الت مين العربية.  وذااا يؤرار 

صادارات على لعة االذتماب الفكرض في الررب بعطااع التا مين.  يعاف الوالاد مناا مدادوذًا  مااب اة
( التاي 1973)ت لست لنة  The Geneva Associationالبحشية التي تعوب بها جمعية جنيف 

تااادرخ مرتلاااف ال اااواذر المتعلعاااة بالنداااا  التااا ميني وماااا ياااؤثر عليااا  كاإزماااات المالياااة، والتريااار 



 
 

 إصدارات جديدة

 
 

 

 
  4من  3صفحة   مقاالت ومراجعات حول الخطر والتأمي     تقديم كتاب

ا.  مان المناخي، والكوارث الطبيعية، والترير الاديموغرافي، والشاورة الر مياة، و ن ماة التعاعاد وغيرذا
 المح ن  ن نعول ب ن  طاع الت مين العربي يفتعر إلى مرك  رصين مماثأ للبحوث الت مينية.

 
وعندما تن ر إلى عرض الكتب تكتدف  ن  ليس لنا منا  فاي الكتاباات الت مينياة العربياة إال العلياأ 
النادر.  وذاا الو   يعكس  لة اةنتال الفكارض التا ميني فاي العاالم العرباي، و يااب، وفاي  لسان 

ياة اال تصاادية الحاالت رّحة، اذتماب اإكاديميين وممارلي الت مين بما ُينتج.  إن المعارباة التارير
 لمؤلسة الت مين، في مرتلف  ركالها، غائبة في الدرالات العربية.

 
 د تبدو بعي الدرالات المترجمة بعيدة عن اذتماماتنا الحالية، لكن الاتمعن والت ماأ فيهاا تكداف، 
إغاااراض المعارناااة، كااام ذاااي  ريباااة مااان الهماااوب الت مينياااة لعصااارنا.  فالدرالاااة التاااي تحماااأ عناااوان 

ك داة لرب في العرن الشاامن عدارل تااّكرنا باالعيود السايادية والعانونياة التاي تعماأ راركات  لالت مين
الت مين في بلها في الحا ر، ومنها، على لبيأ المشأ، تعليق كأ  عمال التا مين وإعاادة التا مين 

كمااا تبااين  –فااي لالااة الحاارب  و فااي بااأ  ن مااة الععوبااات اال تصااادية الدولية الحصااار الاادولي 
التااي الااتمرت لرايااة  يار مااايو  1999إثاار غاا و العاارا  للكوياات فااي آب  غسااطس  1لااة العاارا لا

، لم يكن الح ر على الت مين 2017)بعي الععوبات التمرت لراية كانون اإول ديسمبر  2003
وإعاااادة التااا مين مااان بينهاااا(.  وكاااالي الح ااار الااادولي المفاااروض علاااى التااا مين وإعاااادة التااا مين فاااي 

م جيفرض كالرك، كاتب ذاه الدرالة، بحش  ملرصاًا تررباة بريطانياا فاي العارن الشاامن لوريا.  يرتت
 عدر بالعول:

 
ويبدو  ن ر ض الدولة البريطانية، فاي  ععااب لارب الرالفاة النمسااوية،  اد الاتعر علاى  ن 
االلتحاااب الترااارض ماا  العاادو ماان خااالل الساايطرة علااى  عمالاا  الت مينيااة ذااو اإداة اإكشاار 

                                                 
 :االقتصاديين العراقيينشبكة مصباح كمال، "التأمين في العراق وعقوبات األمم المتحدة،" موقع  1

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Misbah-Kamal-
Insurance-in-Iraq-under-UN-Sanctions-Arabic.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Misbah-Kamal-Insurance-in-Iraq-under-UN-Sanctions-Arabic.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Misbah-Kamal-Insurance-in-Iraq-under-UN-Sanctions-Arabic.pdf
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للحرب، و ن  لتى فاي زمان السالم يمكان الاترداب وثاائق التا مين لدون الحاجاة إلاى فعالية 
 letter ofإثباات الصالة بمو اوع التا مينل كرطااب تارخي  لكاومي ماالي وانتعاامي )

marque and reprisal ة ااعاف المنافسااين التراااريين ماان خااالل تفااويي خفااي )
 2لألرراص.

 
حصار الدولي على العرا  )لااللتحااب التراارض ما  العادول( كان من نتائج الععوبات اال تصادية وال

 تعويي صناعة الت مين العراقية التي لم تنهي من وذدتها لتى اآلن كما ينبري.
 

آمأ، لالي،  ن تحف  فصول ذاا الكتااب الباالشين مان الداباب لولاول لعاأ البحاث التا ميني خاارل 
 النمط التعليدض الاض اعتدنا علي .
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