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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  1صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 
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(1) 
 

حرررةأةل أمسرررينلأ  أملسررريةميل أملة يرررل أم ن ررر ل لرررا يعتبرررل أمترررإلليا أ منألررر  لرررا 
ررن م رررل ن   أ لًل  أمتررإللياو ةيفرري  مرررع ورر  أمعةررةة أمة ةرررل أملنفرريل أمترررإلليا لررةلة 

أمصررررح ج   لررررة لمررررم ورررر  أمعةيررررة لررررا يسررررةأ  أمتررررإلليا أمعلبيررررل بعررررة يا صررررنل 
 أمتإلليا و  هليا أمفلعيا إمنألي نو  لن هة أمحنل و  لعظم يسةأ  أمخليجج

 
بنم سرربل ملعررلأ  ورر ا هررلأ أملررةلة  ررة تة رر  لررأ صررةةل  ررن ةا أمتررإلليا أ منألرر  

أ لرررررا  1980مسرررر ل  52حرررررةأةل أمسررررينلأ  ل رررررم لررررا   1)يصررررربذ  نوررررل أ أعتبرررررنل 

( إل صرررنل أمترررإلليا تلةن ي رررن ةةا أمحنلرررل متةرررةيم  لررر  ملترررإلليا 1981 رررن ةا أمةرررن   

ن وررر  ولسرررفتع إل  ية إصرررةأل ةةيةرررل ملترررإللياج  مةرررة  رررنا هرررلأ أمةرررن ةا ت رررليع ن لتةرررةل 
ليا برررةوأ أمتعرررةي  أعتلرررة علررر  لبرررةي تحلرررل أمتبعرررل  إلسرررن   مترررنأم  رررل ل أمترررإل

مل ررررل  أملتفررررلل بررررة   لررررا أعتلررررنة أملسرررريةميل أمةن لررررل علرررر  يسررررن  أمخ ررررإل 
أملفترررل  أمةنبرررل  ةبرررن  أمع ررر ج  ةةبررر ة أمةرررن ةا ي لةحرررل  يرررنم ع  رررل  ن ة يرررل 
بررريا  رررل ل أمترررإلليا ةأملررريلا مرررع برررة   لرررا أمع  رررل أمعةةيرررل إفرررنول إمررر  لةأ ررر  

 يخلىج
 

أم ن ررر ل لرررا حرررةأةل أمسرررينلأ  تلرررن  أ صرررنبن  ةيغ ررر  هرررلأ أمةرررن ةا أملسررريةميل 
أمبة يرررلو بفرررل ًن أمةورررنلو أمتررر  تلحررر. بنم رررخط أمةنمرررلج  ي  يا   رررن  أمةررررن ةا 
  ي رررلل أافرررلأل أملنةيرررل أمتررر  تلحررر. بللتل رررن  أم رررخط أمةنمرررل ةل ًرررن هي رررل 

 أمسينللج
 

وةررة ترررم أ سررتغ ند عررا إصرررةأل بففررل أمتعررةي   أمتررر  يةخلرر  علرر  هرررلأ أمةررن ةا 

ي ي ررررر  لبنبررررل لي سرررررن ل أمتررررإلليا أ منألررررر   1987يةررررل تررررإللياو ةوررررر  سرررر ل ةة
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  2صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

مل رررررل ل أمعنلرررررل متةنيرررررأ أمل تلرررررن  أم ف يرررررلو إحرررررةى  رررررل ن  ةنألل أمررررر ف ج  

ولسررررن علرررر   لفررررل  ررررلأد  15ةتإلخررررل هررررل  أا سررررن   رررر ل إفررررنول نيررررنةل بةأ ررررأ 

ولسررررن  علرررر  نيرررر  أمغررررننج   ن رررر  أم ررررل ل تةررررةم لبتلليررررأ لبررررنم   20أمب ررررنيا ة 

يررررنةل علرررر  يسررررعنل أمة ررررةة ةتسررررةيةهن بعررررة أسررررتة ن  حصررررتًن أمبنمغررررل  صرررر  أمن

% إمررر   رررل ل أمترررإلليا 68بنملن رررل لرررا هرررل  أمنيرررنةل بإل سرررن  لبرررأ سررر ةيل بةأ رررأ 

% إمرررر  أملةأن ررررل أمعنلررررل 32ولرررر  لررررا لبلرررر  أمنيررررنةل ة  10,2أمة  يررررل ةتبلرررر  

ول  لا لبل  أمنينةلجل 4,8)لسةم إلننل أمتسليل( ةتبل  
1
 

 
يفرررل تسرررةيل أمل نمبرررن  برررنمتعةي  م رررل ل أمترررإلليا أمة  يرررلو ة ن ررر  ي ي ررر  ةظ

حتررر  يةأخرررل ةلن ي يرررن  أمةرررلا أمل صرررلم أم رررل ل أمةحيرررةل أمتررر  تلرررنل  يعلرررنل 
أمتإللي ررن  أمعنلرررلو ةرررم يليرررن  أم رررل ل أمعلأ يرررل ملترررإلليا علررر  أمحيرررنلو بعرررة تعرررةيل 

أمعنلرررررل أسرررررلًن إمررررر   رررررل ل أمترررررإلليا أمعلأ يرررررلو م  تترررررن  بإلعلرررررنل أمتإللي رررررن  
ةأمحيرررنلو  لرررن يليرررن   رررل ل أمترررإلليا أمة  يرررل م  تترررن  بإلعلرررنل أمترررإلليا علررر  

تإلسسررر   رررل ن  ترررإلليا  1997مسررر ل  21أمحيرررنلج  ةبففرررل  رررن ةا أم رررل ن  ل رررم 

(ج  م ررررا لليررررأ أم رررررل ن و 2000خنصررررل )تإلسسرررر  يةل  ررررل ل خنصررررل سرررر ل 

و 1980مسرررر ل  52أمعنلررررل ةأمخنصررررلو مررررم ي ررررا يحرررر. مًررررنو بسررررب  أمةررررن ةا ل ررررم 

أ  تتررررن  بإلعلررررنل أمتررررإلليا علرررر  أملسرررريةميل أملة يررررل لررررا إصررررنبن  أا ررررخنط 
أم ن رر ل لررا حررةأةل أمسرررينلأ ج  ةبررلمم مررم يعررة ترررإلليا هررل  أملسرريةميل لةفرررةع ن 

 ملتإلليا أمتلنل ج
 

مةررة لررند تحليرررل  سرر  أمتررإلليا علررر  ة ررةة أمسررينلأ  ملتغلررر  علرر  يعبررند أملبنيرررل 
أ  ةلررررن  ررررة يتلترررر  عليًررررن لررررا علرررر   ررررل ل أمتررررإلليا ةعلرررر  لررررنم   أمسررررينل

إلرررلأدأ  إةأليرررل ة ن ة يرررلج
2
ةتلأوررر. لمرررم لرررأ ة ررر  إصرررةأل ةةيةرررل ملترررإلليا إل   

 أ تف  أمحنلل إميًن بعة يا صنل  أملسيةميل ليل ل بةةل أمةن ةاج
                                                   

[(و 2005)بغرةأة  لةسرةعل أمةرةأ يا أمعلأ يرلو   التأمين في العراق: الواقع وآفاق المستقبلويأة عبةهللا عنينو  1

 ج89ط 

 ج88عنينو لصةل سنب.و ط  2
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  3صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

 

(2) 
 

م رررا ت بيررر. أمةرررن ةاو ة لرررن  تب رررن وررر  ل رررنا بخرررلو   ررر  عرررا بعررر  أمعيرررة ج  
مللفررررلةلياو ونمتعةيفررررن   ن رررر  ب رررر ل ةل ًررررن فررررومل أمتعةيفررررن  أملةوةعررررل 

عرررنم ةةا أمةيلرررل أمحةيةيرررل بةرررنل أ صرررنبل أمفعليرررلج  ةبًرررلأ أم رررإلا  تررر  أملحرررنل  

لةنل رررل بنمةرررن ةا  1980بًرررند بًررريج  ررر ل  يا ه رررنم عيبرررن  يسنسرررين  وررر   رررن ةا 

أمةرررةيم ) رررن ةا أمتررررإلليا أ منألررر  عررررا أملسررريةميل أملة يرررل أم ن رررر ل لرررا حررررةأةل 

 ( وةة  ت  يا1964مس ل  205أمسينلأ  ل م 

 
لفرررررومل لبرررررنم  أمتعةيفرررررن  أمتررررر  ةللررررر  أملل رررررل أملرررررل ةلل  مل رررررل تةرررررةيل 
أمتعررررةي  أمل ة ررررل لررررا  ررررن ن لررررا أمةللررررل أمةن يررررل ةعفررررةيا يلررررة ا  ررررل ل 
أمترررإلليا أمة  يررررل ةةأ رررلل أملعنيررررل أ لتلنعيرررل[ علرررر  تةرررةيلهن مررررم ت رررا متغ رررر  

و للرررررن يعرررررنة % لرررررا أمفرررررلل أمفعلررررر  أمرررررل  يصررررري  أم رررررخط أملفرررررلةل10

لأم ظرررنم أمع ررررن ل ل أملعررررلة  ب ظرررنم لأمفصررررل ةأمةيررررلل ملظًرررةل ةأمررررل  سررررب  
إعرررنةل ت بيةرررع إلهن رررن   بيرررلأ  ملرررنم   أملل برررن ج  هرررلأ أم ظرررنم أمرررل  أختفررر   ًن يرررن  
بت رررليأ  ررررن ةا أمتررررإلليا أ منألررر  أمةررررةيم ةلررررن لأوةررررع لرررا إمغررررند  ظررررنم ةعررررنةى 

أمع ن لجل
3
 

 

لصرررةهن أاسرررتنل  ررر ل  وررر  ةلأسرررتع   1980ةه رررنم لةأ ررر  يخرررلى وررر   رررن ةا 

إ ررر نميل تحةيرررة أمخ ررررإل أملسررريمو أمحرررةأةل أملسررررببل بسرررينلأ  للًةمرررلو أختررررنأل 
تحةيرررة  سررر  أمترررإلليا بعررر ةل علررر  سرررعل أمب رررنيا أملسرررتًلم للرررن يخلررر. إ ررر نميل 

تتلةررل بعررةم ةلررةة ت نسرر  حةيةرر  برريا حررةل أمخ ررل ة لفررل أمتعررةي  حسرر   ررة  
غيلهرررن لرررا أمع نصرررل أ  تتنبيرررل أمتررر  تيخرررل أعتينةيرررن  أملل برررن  ةأسرررتعلن تًن ة

 ب ظل أ عتبنل متحةية سعل أمتإلليا   أمخج

                                                   
نا  ةأل أمةةنورل مل  رل ةأمتةنيرأو  التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيقأملحنل  بًند بًيج   ل و  3 )علة

 ج586-585(و ط 2010
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  4صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

 

(3) 
 

مررررل إمرررر   ررررل ل سرررريأل حررررةل يظررررل ه ررررنم  حةة  فنيررررل حصرررريلل ي سررررن  أمتررررإلليا أمل 

رررنج  وفررر  سررر ل   رررنا حلرررم  2018أمترررإلليا أمة  يرررل متلةيرررل ل نمبرررن  أمتعرررةي   ن ل 

ةي رررررررنل وررررررر  حررررررريا بلغررررررر   8,560,070,000ي سرررررررن  أمترررررررإلليا أ منألررررررر  

ةي ررررررررررنلو ي  بعلررررررررررن لةررررررررررةأل   9,530,558,000أمتعةيفررررررررررن  أملسررررررررررةةل 

 ةي نلو  لن و  أملةةل ية ن ج 970,488,000
 

(2019-2018أ سن  تإلليا أمنأل  سينلأ  )
 4

 
 يم  ةي نل

 أسم أم ل ل / أمس ل 2018 2019

  ل ل أمتنليا أمة  يل  8,560,070 9,157,367

 

 (2019-2018تنليا أمنأل  سينلأ  )تعةيفن  
 يم  ةي نل 

 أسم أم ل ل / أمس ل 2018 2019

  ل ل أمتنليا أمة  يل  9,530,558 6,620,741
 

أ بلةررررةأل  2017ة ررررًة  سرررر ل  ررررن علررررن  ةي ررررنل  لررررن ورررر   2,032,976,000ييف 

أ  2015-2013أملررررةةل ية ررررن ج  ورررر  حرررريا  ررررًة  أمسرررر ةأ  لررررا  ررررن  ظررررل  ون ف 

 أمل نمبن  بنمتعةي جمًبة  عةة 
 

 (2017-2016أ سن  تإلليا أمنأل  سينلأ  )
 يم  ةي نل 

                                                   
و لرةةل خرنط (2019 - 2018إحصائية نشاط شركات التأمين العاملة باالعراق لعاا)  للعيل أمتإلليا أمعلأ يلو  4

 ب ل ل أمتإلليا أمة  يلج
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  5صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

 أسم أم ل ل / أمس ل 2016 2017

  ل ل أمتنليا أمة  يل  8,190,273 7,565,587

 
 (2017-2016تعةيفن  تنليا أمنأل  سينلأ  )

 يم  ةي نل 

 أسم أم ل ل / أمس ل 2016 2017

  ل ل أمتنليا أمة  يل  7,955,606 9,598,563

 
إا أمتةلررر  وررر   ترررن ج أ  تترررن  بإلعلرررنل أمترررإلليا ظرررنهلل لعلةورررلو ةتللرررإل  رررل ن  

أمتررررإلليا إمرررر  أمتحررررة  ل ًررررن ةتصررررحيحًن لررررا خرررر ل إعررررنةل أم ظررررل بنمسينسررررل 
أ علرر  أمتللبررل أمسررنبةلج  هررلأ هررة أمةفررأ ورر   أ  تتنبيررل ةتعررةيل أاسررعنل أعتلررنة 

ع ررررةلن تةررررةم أمح ةلررررل بةفررررأ أاسررررعنل ورررر   يسررررةأ  أمتررررإلليا أملفتةحررررلو ةم ررررا
تررررإلليا أملسرررريةميل لررررا حررررةأةل أمسررررينلأ  ولرررري  يلررررنم  ررررل ن  أمتررررإلليا غيررررل 
أمفررررغ  علرررر  أمح ةلررررل متعررررةيل أاسررررعنل متت نسرررر  لررررأ خبررررلل أمخسررررنلل ةعررررةم 

 تعلي  بع   ل ن  أمتإلليا ملعسل أملنم ج
 

تررررإلليا مرررري  م ررررل ل أمتررررإلليا أمة  يررررل سررررل ل تةةيليررررل  عررررنةل أم ظررررل بسررررعل 

أملسررريةميل أملة يرررل م صرررنبن  لرررا حرررةأةل أمسرررينلأ  إل يا سرررل تًن لةيرررةل بةرررةل 
أمةرررن ةاج  لرررن تسرررت يأ يا تةرررةم برررع هرررة أمفرررغ  علررر  أمح ةلرررل متعرررةيل أمسرررعل ية 

%( ية تةلررررريط حصرررررل أملةأن رررررل أمعنلرررررل 68نيرررررنةل أم سررررربل أملخصصرررررل مًرررررن )

 %( متةويل لصية  ن ن متسةيل أمتعةيفن ج32)

 

(4) 
 

لةو رررن إا  رررنا تحليرررل ي سرررن  أمترررإلليا علررر  ة رررةة أمسرررينلأ   رررة خفرررأ مررري  لع
يصررر   مةلأسرررن  أ تةأليرررل مخبرررلل أمخسرررنللو ةلرررن يتعلررر. بًرررن لرررا ت رررنمي و وررر  
ورررل  أمترررإلليا لرررا أملسررريةميل أملة يرررل )أ صرررنبن  أمبة يرررل( أم ن ررر ل لرررا حرررةأةل 

ترررر  أمسررررينلأ و ةإسررررةن   تررررن ج هررررل  أمةلأسررررن  علرررر   فنيررررل ي سررررن  أمتررررإللياو أم
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  6صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

تللعًرررررن أم رررررل ل أمعنلرررررل متةنيرررررأ أمل تلرررررن  أم ف يرررررلو متةرررررةم  رررررل ل أمترررررإلليا 

أمة  يررررل بنسررررتخةألًن متلةيررررل أمتعةيفررررن ج  مةررررة أعتلررررة  أمللررررنا أمترررر  ةلسرررر  
أملةفررررة  ورررر  أملنفرررر  علرررر  لعنةمررررل بسرررري لو  ررررة يعتبلهررررن أمرررربع  سررررنلللو 

 ة  تعتلرررة علررر  لتةسررريم ي سرررن  أمترررإلليا أمسررر ةيل علررر  لللرررة  أ سرررتً م أمسررر
لا أمة ةةجل

5
 

 
وررر  للحلرررل لترررإلخلل  رررنم أة رررنا لررررا للنلسررر  أمترررإلليا أمعرررليةياو وررريأة  ررررلةنل 
ةل رررلل عبرررن  أاسرررةةو بتف يرررم لعيرررنل لبلررر  لبيعرررن  أمة رررةة  إلسرررن   سرررتيفند 
أمةسرررر  ورررر  ةلأسررررتًلن مل ررررلة   ررررن ةا تعررررةيل بعرررر  أح ررررنم  ررررن ةا أمتررررإلليا 

أملعرررلة  علررر  لللررر   1980مسررر ل  52أ منألررر  لرررا حرررةأةل أمسرررينلأ  ل رررم 

ج  ةللرررن لرررند وررر  2015-5-2أم رررةأ    رررلأل  ةأمرررل  ترررم  لأدترررع أ ةمررر  بترررنليخ 

 ـ أة   و  ل لة  أمتعةيل أبت   4أملنةل ـ 

 

( ة ةرررل برررنام  0.003يسرررتةو   سررر  أمترررإلليا أ منألررر  علررر  أملل برررن  ب سررربل )

ل لررررا لررررا لللررررة  لبررررنم  أملبيعررررن  أمفعليررررل م ررررل ل تةنيررررأ أمل تلررررن  أم ف يرررر
أمب رررنيا ةنيررر  أمغرررنن عرررةأ أمللًرررن أمررر  ةنألل أم ًلبرررند ةترررةة  أملبرررنم  مرررةى 

 أم ل ل محيا تةنيعًنج
 

 ةللن لند و  ةل تًلن أم ةةيل 
 

أا أملبلرررر  أمةألرررر  أسررررتيفند   ةسرررر  ملتررررنليا مةررررند أمتلةن يررررل ورررر  أمتررررإلليا 
ي ررررةا ب سرررربل أمفيررررل لررررا  يلررررل لبيعررررن  أمل تلررررن  أم ف يررررل لررررا أمب ررررنيا 

أمغررنن ة   لررة لررا أمصررةأ  أعتلررنة أيررل  سرربل سررةأد  ي ن رر  ل ةيررل ةنيرر  
أة أمفيرررل علررر  لبلررر  أملبيعرررن  ةأعتلرررنة لمرررم  إلسرررن   سرررتيفند أمةسررر  لمرررم 

 مألسبن  أمتنميل 
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  7صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

أا أعتلررنة لبلررر   يلررل أملبيعرررن  تلعررل لرررا لبلرر  أمةسررر  لتإلللحررن غيرررل  -1

نن أة ةنبررر  لرررأ لورررأ سرررعل أملترررل أمةأحرررة لرررا لرررنةل أمب رررنيا ةنيررر  أمغررر
أمةيررررنم بخفرررر  أمسررررعل ورررر  حرررريا أا أمةسرررر  أمةألرررر  أسررررتيفند  يلرررر  أا 

 ي ةا ةنبتن غيل لتإلللذج
 

أا عررررةم ةبررررن  أمةسرررر  ةتإلللحررررع برررريا أمصررررعةة ةأم ررررنةل  بةررررن مبيررررأ  -2

أملترررل أمةأحرررة لرررا أمب رررنيا ةنيررر  أمغرررنن يرررية  أمررر  عرررةم تحةررر. ةبررررن  
خنصررررل أملصرررية أملتحةرررر. مررررةى  ررررل ل أمترررنليا أمة  يررررل ورررر  أملحفظررررل أم

بنمتررررنليا أ منألرررر  مررررةى أم ررررل ل ةيرررر ع   لمررررم سررررلبن علرررر   تررررن ج هررررل  
 أملحفظلج

 

مةرررررة لرررررند أمررررر ط بن عفرررررند أمل لررررر. مصرررررنمذ ةنألل أم ًلبرررررند لرررررا  -3

أسررتيفند أم سرربل أملحررةةل علرر  أم ليررن  لررا أمب ررنيا ةنيرر  أمغررنن أمترر  يررتم 
تلًيررررن أمررررةنألل بًررررنج أا أ عفررررند أمل لرررر. غيررررل أملةيررررة غيررررل صررررحيذو 

لررر   يرررة هرررلأ أ عفرررند وةررر  بنم ليرررن  أمتررر  تلًرررن بًرررن أمرررةنألل ةأمتررر  ةي
تسرررتخةم وةرررر  ورررر  ت رررغيل لح ررررن  تةميررررة أم ن رررل أل   يسررررتبعة أسررررتخةأم 

لرررند لرررا أمل تلرررن  وررر  سرررينلأ  أمرررةنألل ةبنمترررنم  أ سرررتفنةل لرررا تلةن يرررل 
أمتررررنليا ةةا تسرررررةية أمةسرررر  أملسرررررتح. عررررا أمتلةن يرررررل ةأمتغ يررررن  أمتررررر  

ةا ع ررة لمررم   ررةا  ررة يو ررل ن أمسررب  أملةلرر  م عفررند أمررل  يةولهررن أمةررن 
هرررة أمتخفيررر  لرررا علررر   نهرررل أمرررةنألل ملرررند لرررا أم لررر  ةأم فةرررن  أمتررر  

 تصل  عل  تةويل أم ن لج
 

أا أم ليةرررل أمةألررر  أتبنعًرررن وررر  أسرررتة ند أمةسررر  أملسرررتح. علررر  لنمرررم  -4

ا أمسررينلل يلرر  أا ي ررةا بفرررل  لبلرر  نيررنةل علرر  سرررعل أملتررل أمةأحررة لررر

أمب رررنيا ةنيرررر  أمغرررنن بررررة  لررررا أعتلرررنة  سرررربل لرررا حصرررريلل أمبيررررأ أل أا 
نيرررنةل حرررةل أمخ رررل ةحصرررةل أمحرررةأةل   ع  رررل مًرررن بلبلررر  سرررعل أمبيرررأ 
بةرررةل لررررن مًرررن لررررا ع  ررررل بنم ليرررن  أمترررر  تسررررتخةم لرررا أمب ررررنيا ةنيرررر  
أمغرررننو عليرررع   برررة لرررا ورررل  أمةسررر  علررر  أملترررل أمةأحرررة لرررا أمب رررنيا 
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  8صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

ةي رررنل عرررا  1500ا  رررل مترررل لرررا أمب رررنيا ةلبلررر  ةي رررنل عررر 1250بلبلررر  

 ررل متررل لررا نيرر  أمغررننج ةمررم ي ررا هررلأ أ لررل ألررلأ غن بررن علرر  ل ررلة  

أمصررررنةل عررررا لللرررر   1987-2-23(و تررررإلليخ أمةررررلأل 955أمةررررلأل )ل ررررم 

 يررنةل أمةررةلل )أمل حررل( ةلمررم بتةنيررأ لبلرر   سرر  أمتررنليا ةأملسررم أمسرر ة  
تةنيعًررررن علرررر  لةررررةأل لررررن  عررررا تلةيررررة ألررررننل تسررررليل أمسررررينلل ب ليةررررل

تستًل ع أمسينلل لا أمة ةةج
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 لا ةل تًلن إم  لبةي لًم و  أ  تتن  ةهة  4مةة ي نلأ و  أمفةلل 

 
أا نيررررنةل حررررةل أمخ ررررل ةحصررررةل أمحررررةأةل   ع  ررررل مًررررن بلبلرررر  سررررعل 
أمبيررأ بةررةل لررن مًررن لررا ع  ررل بنم ليررن  أمترر  تسررتخةم لررا أمب ررنيا ةنيرر  

 أمغننج
 

يتةسرررعن وررر  أم رررلل ةأمتعليرررلو علررر  سررربيل أملةرررلو  ةمًلرررن إا حرررةل إ  ي ًلرررن مرررم 
أمخ ررررل تتررررإلةل ب ليررررن  أمة ررررةة أملسررررتخةللو و ررررلأد أملنيررررة لررررا أمة ررررةة يع رررر  

                                                   
ل حظن  حةل ل رلة   رن ةا تعرةيل  رن ةا أمترنليا أ منألر  لرا حرةأةل "ل لل أاسةة ةلحلة ويأة  لةنلو  6

 مرصد التأمين العراقي:ول 1980مس ل  52أمسينلأ  ل م 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/05/18/notes-on-bill-to-amend-the-1980-

compulsory-motor-insurance-law/ 

ج  1980مسر ل  52تعليةن  عل  بلأد بع  يعفند للل  أم ةأ  ور  ل ن  رتًم متعرةيل  رن ةا ة ة  ن   م  ة تًن 

ة فل لأ لةأخ   للل  أم ةأ  أمعلأ   و  أمةلأدل أمةن يرل مل رلة   رن ةا تعرةيل  رن ةا لألأ  لصبنل  لنلو ل

 مجلة التأمين العراقي:ول 1980( مس ل 52أمتإلليا أ منأل  لا حةأةل أمسينلأ  ل م )

https://misbahkamal.blogspot.com/2015/07/iraqi-parliament-debates-amendment-

of.html 

 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/05/18/notes-on-bill-to-amend-the-1980-compulsory-motor-insurance-law/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/05/18/notes-on-bill-to-amend-the-1980-compulsory-motor-insurance-law/
https://misbahkamal.blogspot.com/2015/07/iraqi-parliament-debates-amendment-of.html
https://misbahkamal.blogspot.com/2015/07/iraqi-parliament-debates-amendment-of.html
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  9صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

أ رررررتةأة أسرررررتخةأم أمسرررررينلل ةبنمترررررنم  نيرررررنةل أحتلرررررنل تعلفرررررًن ملحرررررةأةلج  إا 

لعررررنييل أ  تتررررن  بتررررإلليا أملسرررريةميل أملة يررررل أم ن رررر ل لررررا حررررةأةل أمسررررينلأ  
ةلو ةت رررتلم  رررل ن  أمترررإلليا بإلخرررل لعرررنييل لعي رررل بعررريا أ عتبرررنل ةل ًرررن  عةيررر

علرررل أمسرررن .و لةأصرررفن  أمسرررينلل ة رررةل لحل ًرررنو أم  رررن  أملغلأوررر   سرررتعلنل 
أمسرررينللو يغرررلأ  أ سرررتخةأم  أمت ةررررل أم خصررر  ية اغرررلأ  تلنليرررلو ةخبررررلل 

ة رررل لمرررم لفةرررةة وررر   ظرررنم ورررل  عررر ةل علررر  سرررعل ― خسرررنلل  نمررر  أمترررإلليا
 ب نيا ةني  أمغنن  لعنةل مةس  أمتإللياجأم
 

إا أ عتلرررنة علررر  لعيرررنل ةأحرررة متحةيرررة  سررر  أمترررإلليا ) ليرررل أمة رررةة أملسرررتخةم( 
يسرررنة  بررريا لنم  /سرررن ة  أمسرررينلأ   نورررلج  لةرررل هرررلأ أملةترررل  يلغررر  ولصرررل 
أمتةيررريم أ  تترررنب  م لررر  أمترررإلليا ةت بيررر. يسرررعنل ة رررلة  لختلفرررل تع ررر  عرررةم 

   أ  تتنبيل أمخنصل بنمسينلل ةلا يستخةلًنجأمت نظل و  أمبين ن
 

بةررةل أمةررن ةا ورر ا تسررعيل خ ررل أمتررإلليا علرر  أملسرريةميل أملة يررل مرري  لًلررل و يررل 
أ لررررا  أ تتنبيررررل متةيرررريم حررررةل أمخ ررررل أملرررريلا عليررررع ةإ لررررن يلررررلأ  خنلليررررن  صررررنةل 
أمل  رررلة  يفترررل  يا  رررل لرررا يسرررة  سرررينلل لتسرررنةين  لرررأ ي لأ رررعج  هرررل  أملسرررنةأل 

لو لتعسرررفلو بففرررل تسرررعيل يةألرررل    يررر ً  برررع ةأ رررأ أمحرررنل وررر  أمللرررنل  سررلي
 أمتإللي  ج

 
رررن علررر  لبرررةي حلنيرررل   رررة ي رررةا تبليل/تعليرررل هرررلأ أالرررل أمخرررنلل  ملتسرررعيل  ن ل 

أملسرررتًلم لرررا سرررةد أسرررتخةأم  رررل ن  أمترررإلليا محةًرررن وررر  ت بيررر. لرررن ترررلأ  سرررعلأ  
 ررةلن يفتةررل سرررة  ل نسرربن  لبلررن ي  رررة  علرر  إلحررن  بحررر. أملرريلا مررع خنصرررل ع

أمتررررإلليا إمرررر  ل نوسررررل برررريا  ررررل ن  أمتررررإلليا ويلررررن يخررررط أاسررررعنل ةأم ررررلة  
 ةلستةى أمخةلن  )و  ظل أمل نوسل غيل أمتنلل ية أ حت نل(ج

 
لبلرررن يةرررةم أمتبليل/أمتعليرررل علررر  يا ةظيفرررل ليسسرررل أمترررإلليا هرررة تلةيرررل أمفرررلل 

ن  ي  لرررا ي سرررر― أمرررل  يصرررري  أمررربع  لررررا لسرررنهلن  لللررررة  أملررريلا مًررررم
ةيا لبنيررررل ي سررررن  لة ةعررررل ةنبتررررل هرررر  لررررا ― أمتررررإلليا أمترررر  تللعًررررن أم ررررل ل

برررريا يصرررحن  أمسررررينلأ  مخةلررررل  cross-subsidizationبرررن  أمررررةعم أملتبرررنةل 
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ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  10صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

هررررة  يعلرررر   تعررررةي  فررررحنين حررررةأةل أمسررررينلأ ج  ةمًررررلأ يتعرررريا علرررر   ررررل 

لرررنم   أمسرررينلأ و بغررر  أم ظرررل عرررا لرررةألةهم أملنميرررل ةلرررةى لسررريةميتًم عرررا 
و أمل رررررنل ل بنمتسرررررنة  وررررر  تحلررررل عررررر د تعرررررةي  فرررررحنين حرررررةأةل أمفررررلل
 أمسينلأ ج

 
ورر  غيررن  أمتررإلليا ورر ا لسررب  أمفررلل ي ررةا لسررية   عررا تعررةي  أملفررلةلو 

لرررا أملرررللذ يا يتحلرررل  رررل لرررا لسرررب  أمفرررلل ةأم رررل  أملتفرررلل أمعررر د ة
سرررب  أمفرررلل  أملرررنم  ملفرررلل أمحنصرررل خنصرررل ع رررةلن ي رررةا أمةفرررأ أملرررنم  مل 

أ ميت نسررر  لرررأ  فرررعيف ن ةع رررةهن وررر ا تةلررريط حلرررم تعرررةي  أمفرررلل يصررربذ ةألة 
 ةلتررررع علرررر  أمررررةوأج  ةيررررإلت  أمتررررإلليا أ منألرررر  متحةيرررر. أمعةأمررررل ورررر  تعررررةي  

 أملفلةليا لا حةأةل أمسينلأ ج
 

بلررررن يا أمسررررينلل لصررررةل ملخررررن ل لتنأيررررةل ورررر ا ت ررررليعن  أمعةيررررة لررررا أمبلررررةأا 

حيررررل ت  ررررإل  strict liabilityتةفرررر  بت بيرررر.  ةأعررررة أملسرررريةميل أمصررررنللل 

أملسررريةميل بغررر  أم ظرررل عرررا خ رررإل للت ررر  أمفرررللا ةه رررلأ وررر ا لنمرررم أمسرررينلل 
يصرررربذ لسررررية   عررررا أافررررلأل ةةا إخفررررن  أملررررةع  )أم ررررل  أملتفررررلل( 

ميتلن ررر   1980ج  ة رررة لرررند  رررن ةا test of negligence ختبرررنل أ هلرررنل 

أ  نل  ررررر لرررررأ هرررررل  أمةةأعرررررة أ لبلرررررن مة نعرررررل يا أمسرررررينلل تلةرررررل خ رررررل  ن ةلصرررررةل 
ملحةأةلج

7
 

 

(5) 
 

ررررة صررررةةل  ررررن ةا أم ررررل ن  ل ررررم  ًة متإلسرررري  أم ررررل ن   1997مسرررر ل  21مةررررة ل

ةرررم تإلسسررر   2000أمخنصرررلو ةبففرررلع تإلسسررر  يةل  رررل ل ترررإلليا خنصرررل سررر ل 

 رررل ن  ترررإلليا يخرررلى )ينيرررة لرررا ة ةررريا  رررل ل خنصرررل وررر  أمة ررر  أمحنفرررلو 
لعظلًررررن هنيلررررل و ي ررررن ةلنمي ررررن(ج  م ررررا هررررل  أم ررررل ن  ةبسررررب   ررررن ةا أمتررررإلليا 

                                                   
 يفم أمللح. ل حظن  حةل خ ةلل أمسينلل ةسن ةًن ةأمحةأةل أم ن  ل ع ًن أ تبستًن لا ةلأسل سنبةلج 7



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  11صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

  يحرررر. مًررررن أ  تتررررن  بإلعلررررنل  1980حررررةأةل أمسررررينلأ  مسرررر ل  أ منألرررر  لررررا

تررررإلليا أملسرررريةميل أملة يررررل )أ صررررنبن  أمبة يررررل بلررررن ويًررررن أمةوررررنل( أم ن رررر ل لررررا 
حرررررةأةل أمسرررررينلأ ج  م  ًرررررن تسرررررت يأ أ  تترررررن  بترررررإلليا أملسررررريةميل أملة يررررررل 
)أافرررلأل أملنةيرررل الرررةأل أم رررخط أمةنمرررل( ة رررلمم ترررإلليا أمسرررينلأ  أمت ليلررر  

 أم نلل(ج)
 

مرررة  ن ررر  لأا سرررن ل أمتررر  تفرررن  إمررر  سرررعل أمة رررةة تلبررر  لرررا  برررل  رررل ن  

أمررررل   1980مسرررر ل  52أمترررإللياو  لررررن  ررررنا عليررررع أمةفررررأ  بررررل صررررةةل أمةررررن ةا 

يمغرررر   ررررن ةا أمتررررإلليا أ منألرررر  لررررا أملسرررريةميل أملة يررررل أم ن رررر ل لررررا حررررةأةل 

هررررل   و م ن رررر   ررررل ن  أمتررررإلليا  ررررة لأ لرررر 1964مسرررر ل  205أمسررررينلأ  ل ررررم 

أا سرررن  ةلبلرررن سرررنهل  بنمت ليرررل أ  تصرررنةيل برررنوتلأ  عرررةم تعرررل  لحفظرررل 
ررررن برررريا  أمترررإلليا علرررر  أمسررررينلأ  ملخسررررنللج  ةم ررررنا هرررلأ أمةفررررأ  ررررة خلرررر. ت نوس 
 ررررل ن  أمتررررإلليا علرررر  أاسررررعنل ةأمخررررةلن  أمتإللي يررررلج  بررررنم بأو ورررر ا أ ررررتلأم 

لررررا حررررةأةل أمعةيررررة لررررا  ررررل ن  أمتررررإلليا بلنأةمررررل تررررإلليا أملسرررريةميل أملة يررررل 
أمسرررينلأ  يخلررر. لعرررع ل رررن لع أمخنصرررل أمتررر  تحترررن  إمررر  فرررةأب  صرررنللل لرررا 
 برررل أمل رررل  ةلرررا هي رررل أمل نبرررل ملحيلةمرررل ةةا أ لحرررن  بحةرررة  أملررريلا مًرررم 

 إفنول إم  إللأدأ  يخلىج
 

(6) 
 

مللألعرررل أ تصرررنةيل ة ن ة يرررل  ةةيرررل  1980حسررر  عللررر  مرررم يخفرررأ  رررن ةا سررر ل 

لرررا  برررل  رررل ن  أمترررإللياج
8
بلرررن بن ل رررنا أمللرررأ بررريا بعررر  يح رررنم  رررن ةا ل  

                                                   
 بع  أمةلأسن  أملتةولل ع ة  تفم أبت   8

ول 1980مسرر ل  52هررن   أم ة ررل و ليفررةأد علرر  أمةررن ةا أملةيررة ملتررإلليا أ منألرر  لررا حررةأةل أمسررينلأ  ل ررم 

 ج19-4و ط 1980ا أمةن   و ت لي42و أمعةة رسالة التأمين

(و وصرل للبحرل 2010)علرنا  ةأل أمةةنورلو  التاأمين مان المساؤولية فاي النظرياة والتطبياقبًند بًريج  ر ل و 

 ج599-582ول ط 1980( مس ل 52خنط  ل حظن  حةل  ن ةا أمتإلليا أ منأل  أمعلأ   ل م )



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
ن اإللزامي من حوادث السيارات مصباح كمال  17من  12صفحة  مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول التأمي 

 

لرررررأ  رررررن ةا لةيرررررة مترررررإلليا أملسررررريةميل أملة يرررررل أم ن ررررر ل لرررررا حرررررةأةل  1980

أمسرررينلأ    رررلأم لليرررأ  رررل ن  أمترررإلليا وررر  أ  تترررن  بترررإلليا أ صرررنبن  لرررا 
حررررةأةل أمسررررينلأ ج  لبلررررن با أاةأا مل ن  ررررل أبةررررنل أ  تصررررنةيل مةررررن ةا سرررر ل 

أمة  يررررل أملفةفررررل بتسررررةيل أمل نمبررررن  بررررنمتعةي   علرررر   ررررل ل أمتررررإلليا 1980

 ةعل   ل ن  أمتإلليا ةتةييم أمسلل أمتنليخ  مًلأ أمةن ةاج
 

برررنمل ل.و م   ررر  يتل ررر  لرررا  1980يللرررة ي ة يفًرررم لرررا هرررلأ ي  ررر  فرررة  رررن ةا 

أملًتلررريا ب صررر ل   رررن  أمترررإلليا أمعلأ ررر  أ سرررتفنةل لرررا تللبرررل يسرررةأ  أمترررإلليا 
نلسررررن  أمترررر  ت ررررتظم إةألل ل نمبررررن  أمتعررررةي  ويًررررنو أاخررررلى ةأملفررررنهيم ةأملل

ةأمتل يررررن علرررر  أم تررررن ج أاةميررررل ةلررررو   أمةررررن ةا أمترررر   ن رررر  لتة عررررل ة رررر  

 1980مسررر ل  52صرررنغتًن ةتلرررم أمتررر   ن ررر  خرررنل  أمتة رررأج  مةرررة صرررةل  رررن ةا 

ع ررررةلن  ن رررر  أمتإللي ررررن  أمعنلررررلو ةل ًررررن أمتررررإلليا علرررر  أمسررررينلأ  ةأملسرررريةمين  

لررررا حةأةةًررررنو لحصررررةلل ب ررررل ل ةأحررررةل هرررر   ررررل ل أمتررررإلليا  أملة يررررل أم ن رررر ل
أمة  يررل إمرر  لن رر   ررل ل أمتررإلليا أمعلأ يررل علرر  أمحيررنل أمترر  أختصرر  بتإللي ررن  

 1997مسررر ل  21أمحيرررنلج  لرررأ تغييرررل ب يرررل أمسرررة  بففرررل  رررن ةا أم رررل ن  ل رررم 

ةتإلسررري   رررل ن  ترررإلليا خنصرررل حصرررل لرررن ي ررربع أ خرررت ل وررر  أمترررةأنا بررريا 
لرررا حيرررل حللرررنا  رررل ن  أمترررإلليا أاخرررلى لرررا معررر  ي  ةةل   رررل ن  أمترررإلليا

 و  تإلليا أملسيةمين ج
 

لبلررررن مرررري  أمل لررررة  أبا إيلررررنة حررررل ب رررر  سررررليأ مًررررلأ أمخلررررل ا  ررررن    للررررم 
لعلوررررل يةي يررررل بللررررلى أمت ررررةلو بررررل أمعلررررل علرررر  بررررةد أم ةررررن  أملفتررررةل ورررر  

 1980أملةفرررررة  ةلورررررأ لسرررررتةأ و ةخلررررر.   نعرررررل بفرررررلةلل للألعرررررل  رررررن ةا 

 ت خيط أمل ن ل أملًللجة
 

 2021ن تلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

                                                                                                                                                  

)بيررلة  ل تررةى  لاادكتور مصااطجب رجاا حااوار مااع رائااد فااي إأاااد  التااأمين: اتيسرريل أمتلي رر  ةلصرربنل  لررنلو 

و ة ررلمم للحرر. لأمتررإلليا أ منألرر  لررا أملسرريةميل أملة يررل أم ن رر ل عررا حررةأةل 86-79(و ط 2020أملعررنل و 

 ج131-103أمسينلأ  )لسيةميل ةةا خ إل(ول ط 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
ي العراق مصباح كمال

ن فن ي ومؤتمر إصالح قطاع التأمي   17ن م 13 صفحة مركز التدريب المالي والمحاسب 

 
 

 ملحق
 "خطر السيار  وخطر الذهنية خلف مقودها"

 

ةلأسرررل  ةيلرررل ت نةم رررن ويًرررن لرررن تلةلرررع أمسرررينلل لرررا خ رررل  رررنلا تحررر  لسرررتل لرررا 
ع رررررةأا ةرررررن ة  لخ رررررل أمسرررررينلل ةخ رررررل أمله يرررررل خلررررر  لةةةهرررررنول تفرررررل   

رررن أسرررت لأةأ  حرررةل حرررةأةل أمسرررينلأ ج أمةلأسرررل ييف 
9
ةهرررة يفرررم ل حظرررن    

لررررأ أ خررررل بعرررريا أ عتبررررنل ي ًررررن  تبرررر   بررررل  يل ررررا يا ت  برررر. علرررر  أمسررررينلأ 
 ا هل  أمةلأسل أمفةلأ  أمتنميل ج  أ تب  لعةةيا

 
أ ع  رررن  أمبلأ رررل ةأمللأبرررل وررر  نلن  رررن تلسرررم م رررن صرررةلل لليلرررل عرررا أمسرررينلل 
  سرر  لعًررن يا أمسررينلل لن  ررل ت  ررة  علررر  لخررن ل عةيررةلو ةتحلررل لررأ للنمًرررن 
لأ   بيرررلأ  لرررا أمتًةيرررةأ  مسرررن ةًن ةل نبًرررن ةأم رررن  علةلرررن   ةون رررةتًن أمةظيفيرررل  رررةا

الررررةأل أمخنصررررل ةأمعنلررررلج  ةمعلررررع لررررا أمل نسرررر  يا  ترررررل ل ةأمبي ررررل ة ررررلمم أ

بلن ررررر  أاسرررررلند أم نعلرررررل ةأمل يةرررررل أمتررررر  ت لةًرررررن أم رررررل ن  أملصررررر عل علررررر  
سرررينلأتًن أاسرررلند أملةأنيرررل مًرررن ةأمتررر  ترررةح  برررنمةةل ةأمل عرررلو ةحتررر  أمعةةأ يرررلو 
مصررررنحبًن ةلسررررتعللًنج   ن رررر  بعرررر  أمسررررينلأ و علرررر  سرررربيل أملةررررنلو تحلررررل 

سرررررررررت   ية أمل   jaguar ةأل[گ لرررررررررنية أميَغاَةل barracudaلة رررررررررةةل يسرررررررررلند أمب

mustang   ةغيلهرررنج  ةم رررن يا  تخيرررل لرررن تحللرررع هرررل  أاسرررلندو أمتررر  تبرررةة وررر

 ظنهلهن بلي لو لا لظنهل ملسلةم  ة     نلم ويًنج

 

                                                   
و 63ةة و أمعرالتاأمين العربايلللرل لصبنل  لنلو للةتلبن  مةلأسرل بةرنل أمسرينلل ةترإلليا أملسريةميل أملة يرلول  9

 ج39-30و ط 1999

 تب  هل  أمةلأسل ملل رنل ل ور   رةةل م رل ل ميبيرن ملترإلليا ل رةةل أمترإلليا أ لبرنل  ملسرينلأ   ل رن ل أمحنفرل 

 جل24/10/1999-23ب غنن   –ةبون  أملستةبل 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
ي العراق مصباح كمال

ن فن ي ومؤتمر إصالح قطاع التأمي   17ن م 14 صفحة مركز التدريب المالي والمحاسب 

 
 

لبلرررن يةرررنل برررإلا هرررل  أاسرررلند   تع ررر  أم ةيرررل بنم سررربل م  سرررنا أمعلبررر  أمسرررن . 

لرررل هرررة  رررلممو ةم رررا هرررلأ   يع ررر  إمغرررند صرررفل أمخ رررل ةأمتًةيرررة ملسرررينللج  ةأا
أمرررل  ي رررتظم أسرررتعلنل أمسرررينلل لرررا خررر ل لن  تًرررنج  م تخيرررل سرررن . أمسرررينلل خلررر  
أملةررةةج  تررـلى ييررل ليى ت ررلي علرر  لخيلتررع  أمةررةلو أملغبررل ورر  تلررنةن أمررنلاو 
أ أمخرررلة  لرررا يسرررل أبخرررليا ججج أمرررخج  معرررل ليى لتفرررنلبل لتةأخلرررل تلترررن  لررر

لَةةَرررل  يحين رررن  يخرررلىج  ةم   ررر  يةة أمتإل يرررة علررر  صرررفن   بعفررًنو صرررنويل يحين رررن  ةل 
أمةرررةل ةأمعةةأ يرررلو ة  هلرررن ي بعرررنا لرررا تل يبرررل أمسرررينلل لأتًرررنج  وبللرررلة أمفرررغ  
أسررررل أمب ررررنيا يسررررت يأ أمسررررن . تعليررررل أمسررررلعل خرررر ل بفررررأ  أمبسرررري  علرررر  ةةة

أمةرررةل أمتررر  يل رررا تحةيةًرررن ةرررةأ  ج  ترررلى ييرررل  رررةل يخرررلى تعرررنةل إ ترررن  لةرررل هرررل  
بحل رررل بسررري ل لرررا أمةرررةم   هرررل  أمةرررةل حةيةيرررل وررر  لأتًرررن ةم رررا أمسررري لل عليًرررن 
ةهليرررل وررر  ظرررل أ سرررتعلنل أميرررةل  ملسرررينللج  ةمرررلمم     رررًة أمسرررلعل أمًن لرررل 

ملسرررررينلأ  وررررر  أمت بيررررر.
10

و علررررر  أمعلرررررةمو إ  وررررر  أمسررررربن ن  ةوررررر  يلرررررن ا 

 لخصصل مًنج
 

إلأ سررررلل ن بلةةمرررررل يا أمسررررينلل لًرررررنن ي  ررررة  أسرررررتعلنمع علرررر  خ رررررل ةتًةيرررررة 
يةةلرررنا علررر  أمةرررةل أم نل رررل وررر  تصرررليم أمسرررينلل لأتًرررنو علي رررن يا  لسرررم ل لرررذ 
أبةرررنل أمسرررلبيل مًرررل  أمةرررةلج  يةل لللرررذ هرررة يا أمسررري لل علررر  هرررلأ أملًرررنن  رررة 

أعررررل ةخنصررررل بنم سرررربل ملسررررن . أمعررررنة  أمررررل    يلتلررررم غ يررررل بعرررر  ت ررررةا خةة
أملًرررنلأ  أاسنسررريل مةيرررنةل أمسرررينللج  ةرررن   لللرررذ يرررلتب  برررناةل هرررة يا أسرررتعلنل 

هرررلأ أملًرررنن أمخ رررل   يررررتم وررر  ورررلأم ية خررر د ةإ لررررن فرررلا لحرررةةأ  تتلةررررل 
يسنسررررن  بنم ررررن و ةهررررم علرررر  و ترررريا  أملررررنلل ةسررررن ة  أمسررررينلأ  أاخررررلى أمررررليا 

سرررربن ج  ةتتلةررررل يسررررتعللةا  فرررر  أم ل ررررن  ةيتنأحلررررةا لررررأ بعفررررًم اتفررررع أا
لرررررا تخ ررررري  أم رررررةأل و لرررررلةلأ  بسررررر لل هرررررل  ―  رررررلمم بإل ظلرررررل أملرررررلةل 

                                                   
 يييررة لمررم  ررةأ يا أمسرريل أمترر  تحررةة سررلعل أسررتعلنل أمسررينلل ةأخررل أملررةا ةورر  أم ل ررن  أمخنلليررلو ةةا يا 10

يع   لمم يا أملليأ يلتنم بنمةرن ةا اا أمسرينلل ور  تصرليلًن ترةول أمفلصرل أب يرل ملتسرنب. لرأ أمغيرل ةأختصرنل 

ما أمةةل أمللفيلج  أمنلاو إفنول مل ذ أمسن . َةها



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
ي العراق مصباح كمال

ن فن ي ومؤتمر إصالح قطاع التأمي   17ن م 15 صفحة مركز التدريب المالي والمحاسب 

 
 

أم ررررةأل  ةلررررن عليًررررنو إمرررر  أا ظلررررل أبميررررل أمفررررة يل مفررررب  حل ررررل أملررررلةلج  

ةأملحررررةةأ  أاخيررررلل هررررل  لررررن ةفررررع  إ  ملحررررة لررررا أبةررررنل أمفررررنلل ملسررررينلل 
مللرررررنللو ةخنصرررررل لرررررن يسرررررببع أمسرررررن ةةا لرررررا يلى ةةورررررنل ا فسرررررًم ةمل رررررنبًم ة

 ة لمم أ فلأل بنمللتل ن ج
 

للرررن يفرررن م لرررا خ رررةلل أمسرررينلل هرررة  يفيرررل تعنلل رررن لعًرررن   حرررةى ةسرررن ل أملة يرررل 
أمحةيةررلج  يللررة ي ة ي رررةا لتل يررن  إا  لررر  بررإلا تعنلل رررن لررأ أمسرررينلل   يل رر  إمررر  
ةللرررل أمخ رررةلل أمتررر  ت  رررة  عليًرررنج  ملبلرررن يبرررةة لتعسرررفن  إا  لررر  برررإلا  ينةت رررن 

ويًرررن بعررر  لرررا بةرررنل أمبرررةأةل وررر  ت ةي  رررن أمةةرررنو ج ملسرررينلل
11
ةمعرررل خيرررل لرررن   

ي رررًة علررر  أمله يرررل أمبةةيرررلو  لرررن تترررللم  فسرررًن وررر  سرررين ل أمسرررينللو هررر  عرررةة 
أمحرررةأةل وررر  أم ل رررن  أمخنلليرررلج  ةتعليلررر  مرررلمم هرررة ترررةهم أ  بسرررن  ةأمخررر د 

ن أمصرررحلأة  وررر  لةررررل هرررل  أم ل ررررن و ةولأغًرررن لرررا أبخررررلياج  ونمسرررينلل ه رررر
بلةنبرررل أمللرررل ية أمحصرررنا أمرررل  يل رررا ل ةبرررع ةأمل رررنلةل برررع ةةا ييرررل عةأ ررر. 
غيرررل أم ةبرررنا أمتررر  يل ررررا تل بًرررن بيسرررلج  ه ررررن     رررًة يلصرررفل ة  سررررنبلل ة  
لبررن   علررر  لررن ب  أم ليررر.ج  هررل  أمله يرررل أملتلسرربل وررر  يعلررن  أمرررةع  أمبرررن ا 

  تلررنةن ي ظلررل ت فررة علرر  أمسرر ذ ورر  يحيررنا  ةيررلل ةع ررة أمعةيررة لررا أم ررن  ورر
أمسررريلو ةلحنةمررررل تلنهررررل ةلرررةة أبخررررلياو  سررررنبلل

12
ة سرررن ةياو ورررر  أم ليرررر.  

ملتغلرر  علرر   يرررةة أمسرريل بن عتلررنة علررر   ررةل أمسررينلل ب يرررل أ   رر   لررا سرررلا 

                                                   
أسرتةحي  هرل  أمف ررللو ية برناحلى أ وتررلأ و لرا ي لةحررل عرنمم أ لتلررن  أمعلأ ر  ةج علرر  أمرةلة  حررةل  11

(ج  مري  هرلأ بنمللرنل 1996) جاو  بعل  دراسة في طبيعة المجتمع العراقي صلأ  أمبةأةل ةأمحفنلل و   تنبع

  أم فرةل لرا أمةةمرلو ةلحنةمرل عرةم أمل  ي ً  بنستعلأ  هل  أا لةحل ةي ف  أمةةل بإلا أمبةأةل ه رن تةرةم علر

أمخفة  مًن ةليسسنتًن إل يا أمعصبيل أمةبليل ه  أمبرةيلج  ةأملل ر  أاسنسر  ور  أمةةنورل أمبةةيرل هرة لرن يسرليع 

أمةلة  لأمتغنمر ل ـ ونمبرةة  يليرة يا يغلر  بةرةل  بيلترعو ةيغرنة بةةترع أم خصريل ةيتفرنخل بللةدترعو ي  بتففرلع 

 ج38عل  أمغيلج ط 

ظ  أعتلنةأ  عل  تللبتر  أم خصريل ور  أمل ر  ور  لةي رل  رلأبل  يا سرن ة  أمسرينلأ    يتة فرةا ةهرم  ح 12

 (جzebra crossingي نهةةا يحة أمسنبلل يحنةل عبةل أم نل  و  أمل  ةل أملخصصل ملعبةل )
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ي العراق مصباح كمال

ن فن ي ومؤتمر إصالح قطاع التأمي   17ن م 16 صفحة مركز التدريب المالي والمحاسب 

 
 

أم ليررر. ـ ةأمترررر  تةرررةة ورررر  غنمررر  أاحيررررنا إمررر  ة ررررة  أمحرررةأةل أملإلسررررنةيل 

ةمعررررل بعفررررن  لررررا   مت تًرررر  ع ررررة يبررررةأ   ررررل ل أمتررررإلليا  ل نمبررررن  ملتعررررةي ج
ع صررررل أمتغنمرررر  أمبررررةة  يرررر ع   ورررر   ليةررررل أسررررتخةأم ل بررررع أمسررررينلل  وًررررة 
يسرررتعلل  رررةعةل مإلخرررليا  خررر د أمسررربيل يلرررنم أمسرررن .  ررر  ي  لررر. بسرررينلتع  لرررن 

 ي  ل. أمفنل  و  أمصحلأد ةةا ي  عن .ج
 

ةفرررأ أمةةنورررل أمللةليرررل وررر  أمللل رررل أمعلبيرررل أمسرررعةةيل ةبةنلهرررن تلةررر  بعررر  
لررر  أم فرررةل أملتلسرررخ وررر  لهرررا أمسرررن . ع رررةلن يللررر  خلررر  أملةرررةةج  أمفرررةد ع

تحررر  ع رررةأا لةيرررل لأم رررةأل  سرررنحن  لفتةحرررل ملسرررن ةيا أملبترررة يا ةأمسرررينلأ  
لةرررن   حرررةل فرررحنين حرررةأةل أمسررريل وررر   الحياااا تحصرررة أابليرررندل   رررل  لليرررةل 

 أمللل ل أمعلبيل أمسعةةيلج  يةةل أم نت  لنسل أملنسل  

 
أ لتلنعيرررل أمعليبرررل ةأملت ن فرررل وررر  أمسرررعةةيل هررر  يحرررة يبرررلن لأمتل يبرررل 

أاسررربن  أمظنهليررررل ملحررررةأةل ا ًررررن تفتةررررة أمةبررررن  ةأ سررررتةلأل أم نلرررريا 
متبلررررةل ي  صرررريغل ةةنويررررل إل يا تررررةأم  ةخررررةل أملنميررررن  ةخلةلًررررن ورررر  
وتررلأ  نل يررل  صرريلل ةبإلعرررةأة  ةيفررل سررنهلن وررر  تعليرر. أم ررتن  أمةةرررنو و 

  لةن  أاةميلجلةخلخلل ب ند أمل 
 

ةبعرررة أستعلأفرررع ملسرررببن  يخرررلى ملحرررةأةلو يي رررة يا أا ظلرررل مرررا ت فرررأ لةمرررا 
تةلرررل أ حتين رررن  ا ًرررن تفترررل   ررر    يغرررنيل أمةأ رررأو ةتتب ررر  حلرررة   لبن رررلل 

 مل  لل لأ  للل ةةنو  علي. أاةل جججل  
 

ل يليررة لررا هررلأ أ سررتعلأ  أمسررليأ أمتإل يررة علرر  يا أمحررة ةأمتخفيرر  لررا حررةأة
أمسررررينلأ  ةبنمتررررنم  حلررررم أمل نمبررررن  بررررنمتعةي    يةررررأ وةرررر  فررررلا أمةفررررأ 
أمةررررررن ة   متسررررررعيل أمتررررررإلليا أ منألرررررر  علرررررر  أمسررررررينلأ و ةي ظلررررررل أملررررررلةلو 
ةتررررلخيط أسررررتعلنل أمسررررينلل ةأملًررررنلأ  أمف يررررل أملتعلةررررل بةيررررنةل أمسررررينللو بررررل 

  خلرر  تتلررنةن  ررل لمررم إمرر  إعررنةل ت ييرر  أمله يررل أملسرري لل علي ررن ع ررةلن  للرر
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ي العراق مصباح كمال

ن فن ي ومؤتمر إصالح قطاع التأمي   17ن م 17 صفحة مركز التدريب المالي والمحاسب 

 
 

لةرررةة أمسرررينللج  ةبعبرررنلل يخررررلىو يلررر  أمعلرررل لرررا يلررررل إيلرررنة مغرررل للةليررررل 

 ل تل ل لحةلهن أمخ ل أم نلا و  أمسينللج
 

ةإلأ  رررنا ه رررنم لرررن يسرررتةل  أ فرررنول ه رررنو ويلرررن يخرررط أمةةنورررل أمللةليرررلو وًرررة 
أ سرررتًن ل بحيرررنل أ  سرررناج  ةه رررن علي رررن يا  سرررإلل  لرررنلأ يع ررر  يا يلرررة  إ سرررنا 

لأد أمحرررةأةل أمسرررخيفل ملسرررينلأ ن  هرررل و ل رررن بنم لفرررل أ  تصرررنةيل ميبررر  لرررا لررر
مللرررة  أمللرررن   هرررلأن   حرررا  ف رررل برررنمتعةي  أملرررنة  مةلةرررل أملفرررلةليا ـ 
ةهررر  أمةظيفرررل أمتررر  تةرررةم بًرررن  رررل ل أمترررإلليا ية ي  صررر ةة  بخرررل لعرررة مًرررلأ 
أمغررل  بفعنميررل ةورر  لعظررم أاحيررنا بعةأمررلج   ررم هررة علررل تلبيررل أ  سررنان   ررم 

 ل  حترررن  م ررر    خرررلة   بيبرررن  ية لً ةسرررن  ية غيرررلهم لرررا يصرررحن  أملررريه  ن  سررر
ه ررن يحررة ل ررنلا أمًررةل أمررل  يلرر  يا   ي ررةا أمتررإلليا أمةسرريلل أمةحيررةل ملتحررة  

ل رررررعج  ي  يا أمل لرررررة  ل رررررن  للنعرررررل أمتف يرررررل بسررررربل أمرررررتخلط لرررررا عةليرررررل 
فررررر  ةلأد أ سرررررتًن ل برررررنمغيل ةأم لفرررررل أ  تصرررررنةيل غيرررررل أمل ظرررررةلل ةأمتررررر  تخت

 أال نم أمخنصل بعةة أمحةأةل ةأمتعةيفن  أملسةةلج
 

إا أ  تصرررنل علررر  أال رررنم أملبن رررلل تحلررر  أمت رررنمي  غيرررل أمل ظرررةللو خرررنل  
أمت ررررنمي  أم فسرررريل ةأمعن ليررررلو  فررررين  أمة رررر و ةأمتررررإلةيل علرررر  أ  تررررن و ةتررررلأ م 
أملعلوررررل ةأملًررررنلأ  ورررر  أمللتلررررأ ع ررررةلن يلررررة  بعرررر  لنم يًررررن ورررر  حررررةأةل 

سررينلأ ج  لررن مررم  فررأ لمررم  صرر  يعي  ررن   ررةا  لررا يبحررل ورر  تخفيرر  أبةررنل أم
 بةل أمتبصل ةلأسل ةبحةن  و  للةل أمل  لل ةإيلنة أمحل أمل نس  مًنج

 
 

 و   فنين أمتإلليا أ نةيل   نت بنحل ة( *)
 
 

 أم  ررل ب عرنةل أمعرلأ يياج  يسررلذ أ  تصررنةييا م رب ل لحفةظررل أم  رل حةرة 
   2021تلةن  5 .إم  أملصةل أ  نلل ب ل 
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