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ن اإللزامي من حوادث السيارات""مالحظات رسيعة ودعوة  تعقيب عىل مقال موفق حسن رضا  7من  1 صفحة للمناقشة حول التأمي 

 

 
 

 موفق حسن رضا*: تعقيب عىل مقال
"مالحظات رسيعة ودعوة للمناقشة حول 

ن اإللزامي من حوادث السيارات"  التأمي 
 

 
 

 األخ الفاضل مصباح كمال
 

 بعد التحية
 

 أطلعت على الدراسة التي قمتم بإعدادها بشأن:
"مالحظااااات سااااريعة مدعااااامل للمأاقشااااة حاااامل التاااااأمين ا ل امااااي ماااان حاااااماد  

السيارات"
1
 

 
مأساامحما لااي ابتاادااك ان اكاارر مااا ساابف مان ىكرتااال يااي محااد  مراسااالتي معكاام  
باااأن تااامليسكم لمسااايرل قطااااع التاااأمين العراقاااي  بماااا لاااال مماااا علياااال  مأماااا يشاااكل 

تااام مماااا يمكااان ان ياااتم  مباااادرل تسااادرمن علي اااا  مى ان ىلااا  يلساااي الضاااما علاااى ماااا
مساااتسبال  مساااتفيدين مااان تضاااار  الماضاااي مماااا اير تاااال مااان أضاحاااات مم فاقاااات  

 مىل  بتع ي  األمل متضأ  اللاأي. 
 

كمااا أطلعاات علااى مااا تفضاال بااال األسااتاى عبااد الباااقي رضااا يااي مدا لتااال األ ياارل  
مماااا بيأاااال الااادكتمر مصاااطفى رضااا   اااالل حاااماركم معاااال

2
  مماااا تضااامأال كتاااا  

الماقاااااا م ياااااا   –ضااااال ياااااعاد عباااااد   ع يااااا  "التاااااأمين ياااااي العااااارا  األخ الفا
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ن اإللزامي من حوادث السيارات""مالحظات رسيعة ودعوة  تعقيب عىل مقال موفق حسن رضا  7من  2 صفحة للمناقشة حول التأمي 

 

المساااتسبل"  مم طمطاااة كتاباااال "لاللاااة عسااامد ياااي شاااركة التاااأمين المطأياااة"  بشاااأن 
الممضاااامع  مأساااامحما لااااي ان أدلااااي باااادلم   بحكاااام عملااااي يااااي شااااركة التااااأمين 

 . 1992-1978المطأية للفترل 

 
ن ا ل امااااااي ماااااان حااااااماد  األدمات التشااااااريعية الاااااالال  التااااااي تأاملاااااات التااااااأمي

 السيارات هي:
 

أ1980ي ااااا أأ52قاااا التأميناااازامتأمنيحمااااالأاااااتأقاااالم  أمي اااام  م أ قاااا أ

أ1.1.1981لأصبحأا فذأميافعللأبنز مخأ

أ

بشااااازتأنشااااا ملأي ااااا تأأ20.6.1982ميصااااا   أبناااااز مخأأ815قااااا م أ قااااا أ

نخاااااننأبااااا يار أفااااالأنقااااا م أمينعااااالمنألفقااااا أ ق ااااا  أقااااا التأمينااااازامتأ

لميااااذبأأصاااابحأأ1980ي ااااا أأ52مي اااام  م أ قاااا أمنيحمااااالأاااااتأقاااالم  أ

أ.5.7.1982ا فذأميافعللأاتأنز مخأاش هأفلأمي  م ةأمي  ام أمل أ

أ

بشااااازتأم ااااانمف  أق ااااا أأ23.12.1987ميصااااا   أبناااااز مخأأ955قااااا م أ قااااا أ

مينااازامتأمنيحماااالأسياااتأمي ااام  م ألمي  ااا أمي اااالبأساااتأن  مااا أ  ااا حةأ
أميا  ب أاتألقل .ميا  ب أب  مق أنلحمعه أسيتأاق م أا أن نهي هأ

 
كمااااا تالحظاااامن يااااإن قاااارار تشااااكيل لضااااان تساااادير التعاااامي  قااااد تاااام بعااااد ماااارمر 
حاااامالي سااااأة مأصااااف ماااان تااااأري  أفاااااى قاااااأمن التااااأمين ا ل امااااي ماااان حااااماد  
السااايارات  كماااا أن ترييااار طريساااة اساااتيفاا قساااط التاااأمين عااان طرياااف ماااا تسااات لكال 

  أفاااى قاااأمن التااأمين المركبااة ماان مقاامد قااد تاام بعااد ماارمر ساابا سااأمات ماان تااأري
ا ل اماااي مااان حاااماد  السااايارات.  لساااد كاااان للفتااارات ال مأياااة الماااىكمرل أعاااال  

 أسباب ا مالتي ابيأ ا أدأا  بالتفصيل.
 

بالأسااابة لسااااأمن التاااأمين ا ل اماااي مااان حاااماد  السااايارات  يساااد تااام تأاااامل حدالتاااال 
ا تفضااالما مريادتاااال مااان قبااال العدياااد مااان األ ااامل األياضااال م  أرياااد ان اكااارر مااا

بااااال  م  أأااااي أمد أن أشااااير الااااى أماااارين م مااااين  األمل يتعلااااف باعتبااااار ضميااااا 
السااايارات ياااي أراضاااي الضم مرياااة العراقياااة مشااامملة تلسااياااا بالتاااأمين  ماللااااأي 



 
 

 تأمينية أوراق

 
 

 

 
ن اإللزامي من حوادث السيارات""مالحظات رسيعة ودعوة  تعقيب عىل مقال موفق حسن رضا  7من  3 صفحة للمناقشة حول التأمي 

 

باساااااتحسا  التعااااامي  عااااان األضااااارار البدأياااااة التاااااي تلحاااااف أ  شااااا   ضاااااراا 
ير ركاااان اسااااتعمال الساااايارل يااااي األراضااااي العراقيااااة  بصاااارف الأظاااار عاااان تاااام

 ال طأ.
 

تلساايااااة التااااأمين ماسااااتحسا  التعاااامي  بصاااارف الأظاااار عاااان تاااامير ركاااان ال طااااأ 
 ترت  عليال ما يلي:

 

أصاااابر دمر المحاااااكم يااااي تسرياااار مااااد  اسااااتحسا  التعاااامي  يأصاااا  علااااى  -1

التأكااااد ماااان أن الميااااال أم ا صااااابة البدأيااااة كاأاااات ضااااراا اسااااتعمال الساااايارل يااااي 
رطة مقضاااااال التحسياااااف  ياااااال دمر األراضاااااي العراقياااااة  مهااااام ماااااا تملساااااال الشااااا

للمحكمااااة يااااي الااااوتأكد ماااان مسااااعملية أ  شاااا   عاااان تلاااا  الميااااال ام ا صااااابة 
البدأياااة  مى ان المساااعملية لابتاااال بصااارف الأظااار عااان تااامير ركااان ال طاااأ.  كمااااا 
تتااملى المحكمااة تساادير التعاامي   مالااى  ياااتم عااادل ماان قباال  بااراا تسااتعين ب ااام 

 المحكمة.
 

سااااعملة عاااان التعاااامي  عاااان الميااااال ما صااااابة أصاااابحت شااااركة التااااأمين م -2

البدأياااة ضاااراا اساااتعمال السااايارل ياااي أراضاااي الض مرياااة العراقياااة ساااماا اساااتميت 
 قسط التأمين أم لم تستمييال.

 

بالأسااابة لحاااا ت الرضااامع علاااى مساااب  الضااارر بماااا سااادد مااان تعااامي   ياااإن  -3

ماااي مااان مااان قااااأمن الاااوتأمين ا ل ا 8العدياااد مااان الحاااا ت الاااماردل ياااي الماااادل 

مااان قااااأمن  9كاأااات ماردل ياااي الماااادل  1980لساااأة  52حاااماد  السااايارات رقااام 

التاااأمين ا ل اماااي مااان المساااعملية المدأياااة الأاشااااة عااان حاااماد  السااايارات رقااام 

   مأضيفت ل ا حا ت رضمع أ ر  أهم ا:1964لسأة  205
 
 ال طأ الضسيم  م-
 عدم تسديد قسط التأمين.-

 
رضااااامع يي اااااا ضاأااااا  ردع مبعاااااد اضتمااااااعي مكماااااا هااااام معلااااامم ياااااإن حاااااا ت ال

مترباااام   يااااال يحااااف لماااان ي اااار  الساااااأمن مقماعااااد السااااير ميسااااب  ضااااررا ان 



 
 

 تأمينية أوراق

 
 

 

 
ن اإللزامي من حوادث السيارات""مالحظات رسيعة ودعوة  تعقيب عىل مقال موفق حسن رضا  7من  4 صفحة للمناقشة حول التأمي 

 

يساااتفيد مااان الحماياااة التأميأياااة  بااال علياااال ان يتحمااال تبعاااات ماااا قاااام باااال مااان  ااار  
 للساأمن مقماعد السير اآلمن.

 
أمااااااا حالااااااة الرضاااااامع بسااااااب  ال طااااااأ الضساااااايم الااااااى  مردت بشااااااأأال بعاااااا  

سااد ضاااا تع ياا ا لمباادأ الااردع  مهاام مطبااف يااي حااا ت تساار  ماان المالحظااات  ي
العماااد.  التشاااريعات المسارأاااة ياااي بعااا  الااادمل العربياااة أمردت صااامرا لااابع  

 من حا ت الرضمع بسب  ال طأ الضسيم  ممأ ا:
 
 تضام  ا شارل الحمراا عمدا.-
 السير بالمركبة عكس اتضا  السير عمدا. -
 مىا اأطمت الم الفة على ضأاية أم ضأحة عمدية.يي حالة م الفة السماأين  -

 
أماااا بالأسااابة للرضااامع بساااب  عااادم تساااديد قساااط التاااأمين  مبماااا سااادد مااان تعااامي  

 4أم بمبلااال ألفاااي ديأاااار  أي ماااا أقااال  يساااد ضااااا اساااتأادا الاااى أحكاااام السااااأمن رقااام 
  بعاااد أن أصااابر الت ااار  مااان تساااديد قساااط التاااأمين ما ساااتفادل مااان 1986لساااأة 

لتأميأيااااة التلساايااااة ماسااااعا مكااااان  بااااد ماااان التحاااار  لحمايااااة ضم اااامر الحمايااااة ا
المااااعمن ل اااام الااااىين يلت ماااامن بتطبيااااف الساااااأمن ميسااااددما قسااااط التااااأمين مقاااات 
اسااتحساقال  أى كااان سااايترت  علااى ىلااا  الت اار    ياااادل قسااط التاااأمين بسااب  عااادم 

 كفاية ما يسدد من مقساط لتسمية التعميضات.
 

ماساااتحسا  التعااامي   بصااارف الأظااار عااان تااامير ركااان لساااد كاااان لتلسااياااة التاااأمين 
ال طااااأ  مبصاااارف الأظاااار عاااان تسااااديد مالاااا  المركبااااة لسسااااط التااااأمين  أتاااااا  
ميضابياااة عديااادل اساااتفاد مأ اااا العدياااد ممااان تضاااررما بساااب  حاااماد  السااايارات  م  
أن هاااااى  التلسااياااااة متمسااااايا قاعااااادل المساااااتفيدين مااااان التاااااأمين مالحصااااامل علاااااى 

 أير  بع  السلبيات.التعمي  بيسر مس ملة  
 

لسااااد أساااااترل الااااابع  عاااادم معرياااااة المتضاااااررين بحساااامق م مسااااا ملة الحصااااامل 
علي ااااا  يباااار ت ظاااااهرل متابعااااة الحصاااامل علااااى التعاااامي   علااااى الاااار م ماااان 
ساااا ملت ا  لساااااا أتعااااا  مبااااالل يي ااااا  قاااار  الاااابع  مأ ااااا الااااى أصااااف مبلاااال 

ماطأين التعااامي .  لاااىل  كاااان  باااد مااان التحااار  لحماياااة هاااى  الشاااريحة مااان المااا
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ن اإللزامي من حوادث السيارات""مالحظات رسيعة ودعوة  تعقيب عىل مقال موفق حسن رضا  7من  5 صفحة للمناقشة حول التأمي 

 

مقطااااا الطريااااف علااااى ماااان يحااااامل اسااااترالل ا  يسااااد أسااااتسر الاااارأ  علااااى تشااااكيل 
لضااان ت اات  بااالأظر يااي تساادير التعاامي  ميسااا ألحكااام قاااأمن التااأمين ا ل امااي 

تتشاااكل مااان لاللاااة أعضااااا برااساااة  1980لساااأة  52مااان حاااماد  السااايارات رقااام 

امااااة قااااا  معضاااامية حساااامقي ماااان شااااركة التااااأمين  مضااااامعي ماااان المعسسااااة الع
للرعايااااة ا ضتماعيااااة  ميطعاااان بساااارارات هااااى  اللضااااان أمااااام محكمااااة التميياااا .  

%  مبحاااد أقصاااى 10محااادد السااارار الماااىكمر أتعاااا  المحاماااال بأسااابة   تتضاااام  

 ديأار. 500مسدار  
 

لساااد كاااان عمااال اللضاااان يأصااا  بشاااكل كلاااي علاااى تسااادير التعااامي     اااىين بعاااين 
شاااركة التاااأمين عااان تساااديد  ا عتباااار ظااارمف كااال متضااارر  ىلااا  ان مساااعملية

التعااامي  لابتاااال  بصااارف الأظااار عااان تااامير ركااان ال طاااأ.  مباااات مااان الممكااان 
علاااى التعااامي   اااالل يتااارل قصااايرل ضااادا  بعاااد كاااان  مايحصااالأن للمتضاااررين 

الااابع  مااان المتضاااررين يأتظااارمن ساااأين للحصااامل علاااى التعااامي  مااان  اااالل 
 المحاكم.

 
اللضااااان المااااىكمرل  ميااااي  مأمد أن أشااااير هأااااا مأن أمكااااد علااااى أماااار م اااام بشااااأن

ضاااما مااااا مرد ماااان مالحظااااات لااااهللاخ الفاضاااال يااااعاد عبااااد   ع ياااا  يااااي كتابااااال 
الماقاااا م ياااا  المساااتسبل"  ياااإن المحاااددات علاااى -الممسااامم "التاااأمين ياااي العااارا  

مااا كاأاات تحكاام بااال اللضااان متصاااد  عليااال محكمااة التميياا  لاام تكاان قاأمأيااة البتااة.  
ضااارر  اساااتأادا الاااى ظااارمف كااال متضااارر ياااالتعمي  يأبراااي أن يكااامن ضاااابرا لل

مالمضاااا ا قتصااااد  الساااااد.  ياااإىا ماااا أصااابر ماااا تحكااام باااال اللضاااان متصااااد  
علياااال محكماااة التمييااا  مباااالل  هيااادل  يااار ضاااابرل للضااارر  يساااد كاااان ىلااا  بساااب  
تسصاااير اللضاااان  مكاااان يأبراااي علاااى محكماااة التمييااا  ان   تصااااد  علاااى مباااالل 

كيل اللضاااان لااام يشااار الاااى حاااد أعلاااى  يااار ضاااابرل للضااارر  حيااا  ان قااارار تشااا
 للتعمي .

 
لسااد اساا بت يااي ممضاامع اللضااان لسأاااعتي التامااة بضاادماها ممااا تاامير  ماان حمايااة 
للمتضااااررين بيسااااار مسااااا ملة  مأر  المحايظاااااة علي اااااا متعاااااديل مساااااارها ميساااااا 

 ألحكام السماأين الأايىل.
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ن اإللزامي من حوادث السيارات""مالحظات رسيعة ودعوة  تعقيب عىل مقال موفق حسن رضا  7من  6 صفحة للمناقشة حول التأمي 

 

ارات بعاااد مااارمر يتااارل علاااى تطبياااف قااااأمن التاااأمين ا ل اماااي مااان حاااماد  الساااي

  مماااا ايااار   مااان ميضابياااات عديااادل م سااالبيات بسااايطة  ياااي 1980لساااأة  52رقااام 

مسااادمت ا ضااامان قياااام ماااالكي السااايارات بتساااديد قساااط التاااأمين  ما ضاااطرار ياااي 

 ضااااية حالاااة رضااامع علاااى مالااا  المركباااة مالساااااف بالتضاااامن بماااا  1986عاااام 

قسااط التااأمين لاام  ساادد ماان تعاامي  أم بمبلاال ألفااي ديأااار  أي مااا أقاال  مىا تبااين ان
يكاااان مسااااددا مقاااات مقاااامع الحاااااد   ممااااا سااااببتال هااااى  الحالااااة ماااان متاعاااا   تاااام 
التفكيااااار بطريساااااة ضديااااادل لتحصااااايل أقسااااااط التاااااأمين تتسااااام بالعدالاااااة ماليسااااار 
مالسااا ملة  ياساااتسر الااارأ  علاااى تحصااايل أقسااااط التاااأمين مالرسااام الساااأم  عااان 

 مضا ل تسضيل المركبة بإضايت ا الى سعر مقمد المركبة.
 

يكماااا هااام معلااامم ياااإن أقسااااط التاااامين ا ل اماااي علاااى المركباااات احتسااابت  ياااي 

  علااااى ساااااس سااااعة أسااااطماأة محاااار  1980مقاااااأمن عااااام  1964قاااااأمن عااااام 

المركباااة  يكلماااا  ادت هاااى  الساااعة  اد السساااط  ىلااا  ان ساااعة أساااطماأة المركباااة 
ن تااعلر علااى مااد  مااا يمكاان ان تسااببال ماان أضاارار.  يااإىا مااا اسااتميي قسااط التااأمي

مااان مقااامد المركباااة  ياااإن المركباااة ىات أساااطماأة محااار  بساااعة كبيااارل  تسااات دم 
مقااامد أكلااار مهاااىا يعأاااي تحمل اااا قساااط تاااأمين أكبااار  كماااا هااام الحاااال عأاااد اساااتيفاا 
قساااط التاااأمين مااان مالااا  المركباااة.  هاااىا يضاااال عااان أن هاااى  الطريساااة باساااتيفاا 

باااة بشاااكل مكلاااف  قساااط التاااأمين يي اااا عدالاااة  يمالااا  المركباااة الاااى  يسااات دم المرك
 ميكمن معرضا للحماد  بشكل أكبر  يديا قسط تأمين أعلى.

 
لسااد تماات دراسااة مااا كاأاات الشااركة تريااد الحصاامل عليااال ماان أقساااط عاان طريااف 
مقااامد المركباااات  مىلااا  باااالأظر الاااى التعميضاااات المتمقعاااة لعااادد مااان الساااأمات 
السادماااااة  ياااااي ضاااااما تعميضاااااات الساااااأمات الساااااابسة م ياااااادل عااااادد السااااايارات 
مساااتسبال مألااار ىلااا  علاااى حضااام التعميضاااات.  مكاااان أسااااس هاااى  الدراساااة هااام 
التأكااااد ماااان كفايااااة األقساااااط لمماض ااااة التعميضااااات لعاااادد ماااان السااااأمات  تضأبااااا 
للحاضاااة الاااى  ياااادل ماااا يضااااف علاااى ساااعر المقااامد كأقسااااط تاااأمين.  كماااا كاااان 
التمضااااال بااااأن يسااااتميى ماااان أقساااااط التااااأمين الأفسااااات ا داريااااة ل دمااااة محفظااااة 

تاااااأمين ا ل اماااااي يساااااط  متااااادمير أ  يااااااا  ياااااي أ اياااااة كااااال ساااااأة لمماض اااااة ال
 تعميضات السأمات التالية.
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مأمد هأاااا أن أشاااير الاااى ماااا ىكااار  الااادكتمر مصاااطفى رضااا  ماألساااتاى عباااد البااااقي 
رضاااا بشاااأن طااارح مستااارح اساااتيفاا أقسااااط التاااأمين ا ل اماااي عااان طرياااف  ياااادل 

ل عأااادما  ياااد ساااعر مقااامد ساااعر مقااامد المركباااات مربطاااال باألضااارا  الاااى  حصااا
المركبااااات يااااي الماضااااي  يعأااااد حضاااامر  ا ضتماااااع الااااى  تاااام  اللااااال الممايسااااة 
علااى مستاارح مضاااية قسااط التااأمين علااى سااعر مقاامد المركبااات  تاام تمضيااال سااعال 
لاااي عماااا مىا كأاااا قاااد أ اااىأا بعاااين ا عتباااار ماااا يمكااان ان يساااببال هاااىا السااارار مااان 

بااااأن  يااااادل سااااعر مقاااامد أتاااااا   طياااارل  كمااااا حصاااال يااااي الماضااااي  يأضباااات 
المركباااات هاااى  المااارل ليسااات بااادمن مسابااال  كماااا حصااال ياااي الماضاااي  يالمسابااال 
هااى  المااارل هااام معفااااا ماااالكي المركباااات مااان تساااديد قساااط التاااأمين مرسااامم تضدياااد 
مضاااا ل تساااضيل المركباااة  ماااا كااال ماااا كاااان يعأياااال هاااىا مااان مراضعاااات ممتاعااا   

لتاااأمين يي اااا عدالاااة  مى أأ اااا يضاااال عااان ان الطريساااة الضديااادل ياااي اساااتيفاا قساااط ا
 تتأاس  طرديا ما است دام المركبة.

 
لسااااا الضاااما علاااى تشاااريا م ااام مراااااد   ماااال م ياااي أتمأاااى ان اكااامن قاااد ميسااات

 ا ستفادل من العديد من ضماأبال ا يضابية متع ي ها.
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