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كمال*:   موفق  مصباح  أطروحة  عىل  نقدية  مالحظات 
حول  ئ  المنش  وباقر  رضا  الصفار   حسن  مؤيد    ممارسة 

  ل 
ن
ن وفق السعر الصاف  عادة التأمي 

 
 

 ،  أأح ع أأض ا ت أأل ،سأأناول ف  أأه اأأالح ات بعضأألف ارأأل ا  وأألا اتاأأه   ا اأأل 
   أأ إ ادأأل ت اتاأأن يا  أأل عأأ ف ه ي  أأه   لتا  اأأل ا ات و أأ   1   أأح عسأأا ا أأل 
 .  ح اتسرا اتصل ه 

 
 ا سلسية الواال ال ا ات و    ه   لف سلاح ته و ل يله: ةا طا ع

 
ا ت يأأأ اا  أأأه اتارل أأأف  أأأح  ريأأأ   اتاأأأن يا  أأأا ولعيأأأة   ات اعأأأ ؤ   يأأأ    وأأأف  سأأأل ال
 ات  أأل تيا  أأا ولعيأأة  وأأاك.  االا وأألا يا أأح  أأح ات ريأأ يا دلأأت  ا اوأأ ا ادأأل ت اتاأأن يا  

  أأأح اتسأأرا اتصأأأل ه،  أأه عأأأيا ي أأ ؤ ااع يأأأف اتسأأرا ار  تأأأة  اا رأأة  أأأه    ايأأةاالوايل
 2اا ل ه  ح ات  ل تيا  االتك ولا يع ح دلئ اا وايااا تل اوة. 

 
الكاار الالدس  اا لراا للاااكنلالوااية ولاليرس اانليو ااا الوااية ولالة ااري  ل

لاإلسلرئ ن
 
وأألا اتوأأل ا اتهو سأأه تل أأاوة ي أأؤ  هو سأأيا  أأ اليا  أأه اتهو سأأة ات يولويويأأة  ت أأ  

 اتوهاالئيأأأة  ات  ويأأأة،  ولهأأأؤ وأأألو ا  أأأا ع لأأأة  أأأهل ت اتاوأأألت اي  ،  د أأأف 
اتأأارل  أأوهؤ  أأح  ولاأأ  او سأأية  أأه اترأأااو      سسأألف عو  يأأة.  تأأؤ يوأأا    

ل اسا أألايال،  واأأااهؤ  أأه  تأألف اتاصأأ يؤ  عأأ   ت. ات را أأة  اتواأأات    أأوهؤ  هو سأأا
اتهو سأأية اتا راأأل دوأأ اؤ  أأح ات را أأة اتان يويأأة  أأه  تأألف اتاأأن يا اتهو سأأه    ي أأة 
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ول أأة  وطأألا ات  أأل تيا،   ي أأة ول أأة  وطأألا اتوصأأ    أأه   أأح  سأأرلا اتاأأن يا 
اتاأأأه  endorsements اوا أأألل ات أأأا ط ات ولسأأأاة  أأأا  ت  دأأأة اتاضهيأأأااف 

 ارأأأأان انوهأأأأل ولوأأأأف ات ريأأأأ  ات لئأأأأ   ا  ااأأأل  أأأأاوة  يأأأأ وأ يدأأأأل ت اتاأأأأن يا. 
الا ل يأألف اتاأأن يا اتهو سأأه تلاأأن يا ات طويأأة،  ولوأأف اأأو   اتاأأن يا ات طويأأة اأأ تيف 

 وأأأث   ي اأأأه ول أأأة  وطأأألا ات  أأأل تيا  ول أأأة  وطأأألا  Rating Guideاتاسأأأريا 

 اتوص   اتاضهيااف.
 

ل  أأأه د أأأ   ادأأأل   ت تواأأأالوا  ا ات أأأ  ا تأأأه  ات  أأأل ف  ا  اتر أأأف  تأأأؤ يوأأأا طا أأأا
اتاأأن يا.  ال  اأأالوا  ا   يأأ  اتصأأ لا،   الأأه  صأأبا التيأألا، وأألا يسأأاريا ا   لأأه 

 ات   ا ته  ه ا ل  ه  ح  ري   اتان يا االا ل ه  االوايلا .
 

وأأألا اسأأأريا د أأأ   اأأأن يا ات  أأأل الف ايو أأألئية، اتصأأأ يات  ات ا سأأأطة اتعتأأأؤ، 
ا  أأأه  سأأأؤ    أأأح  أأأا ط اتاأأأن يا  ضي أأأة   أأأااوة اأأأيا ات هو سأأأيا  ات واااأأأي 

اتاأأن يا اتهو سأأه  دلأأت ا سأأهؤ   يأأ  اتصأأ لا.  اأأالا اتااايأأ    اأأا   أأا اوضأأيؤ 
االوااأأل  اتهو سأأه  أأه  أأاوة  يأأ وأ يدأأل ت اتاأأن يا  ات أأاوة اتس يسأأاية يدأأل ت 
اتاأأن يا.    أأل ات  أأل الف اتوايأأات  ولوأأف اسأأرما التارأأل ا  أأح  ريأأ  اتاأأن يا ات لئأأ .  

ل و  الت هأأأل عأأأ    اا ل يأأأة اتاأأأن يا اتهو سأأأه د أأأ   ات  أأأل الف ات أأأو ة اتاأأأه ااتأأأ 
 أأأاا اتاأأأن يا ات طويأأأة ولوأأأف اا أأأل ل دلأأأت اسأأأرياال   أأأا ط اتاأأأن يا دليهأأأل، 
وأألاا االا ل يأأة،   أأه  رضأأؤ ا عيأألا  أأا وأأبف  سأأيط   تأأه يدأأل ت اتاأأن يا  أأه 

 س و تو ا.
 

يق ااارلالواااية ولالاااه لو اااوير  لاإلسلااارئ نلق ااارلالواااية ولرااا لالارااار ا ل
لالوية ولاليرس نلاكنلل

 
 ا د أأأ   ايو أأألل اا أأأ ا  أأأا طال ولصأأأة التاأأأن يا  اتارأأأ يل،  أأأا ات رأأأا ن  

 يهأأل  سأأ  تية طا أأه اتر أأ ، ات  أأل ف  ا  اتر أأف،  ات وأألطا اتاأأه يوأأ ا  ف   صأأم ي  
ا  أأف ول أأة وأأف طأأان  سأأ  الا دوهأأل   أأل ي لاأأف الأأك ات وأألطا  أأا   طيأأة ان يويأأة.  

 الأأا اتر أأ  ايو أألئه،  تأأالتك يلتأأن ات  أأل ف   عأأ  اترولصأأا اتأأال  يأأ وف  أأه  اتاأأن يا 
اتأأال  ياوأأل    أأح  يأأاح تلوتأأل   أأه دطلئأأه االدا أأل  دلأأت واااأأه اتسأألا ة  أأه ا أأ يا 
ول أأة اتاأأن يا ا سلسأأية،    االسأأارلوة ا سأأيط تلاأأن يا يسأأاطيح، ا  أأف ارل لأأه  أأح 
 واااأأه اتاأأن يا اتهو سأأه ات اوصصأأيا، اتعصأأ ف دلأأت ا أأ يا ول أأة اتاأأن يا.  اا 

  ا  ا اضهأأا واوأأ   أألئؤ االااأأه  الح اتول أأة، اتا  يايأأة، يأأ ولهل ات  أأل ف  أأه دطأأللحاأأ 
 . ه   اا اترطلل
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ل، أأ  يوأأ ا  سأأط اأأن يا ات  أأا إ ل تلول أأة  ، و أأل اعاسأأاه  أأاوة اتاأأن يا الع أأا   لااأأا
اتا  يايأأة  اأأ   أأل يط أأئا ات  أأل ف دلأأت  ا اتول أأة اتع ي يأأة تلاأأن يا تأأللف  اياأأة 

ل تول أأة ا أأل ية  أأ  او أأن  أأه  عأألف اتاأأنوا  أأه او يأأال   أأا ا  رلاأأه.   يضأأف  اا اأأا
ل ا أأ يايال تل سأأط اي أأل ه ات اااأأ  دلأأت ا  يأأ  تأأ ات  أأا إ  أأل  ؤ يوأأا  أأ    أأا  ال  أأا

  طلل   ي ة اتان يا.
 
ات سأأط اتع ي أأه تلاأأن يا   وأألل  اأأات ال يرا أألا ات  أأل ف  ا  اتر أأف اتعوأأ  ه  اا 

ا أأ يؤ اترطأأللاف.   سأأط اتاأأن يا اأأالا يا أأاا ارأأ  ااسأألل د أأ  ايو أألل اال ا أأ ؤ  أأاوة 
اتاأأن يا اا يأأيؤ ات وأألطا  أأه  أأ ل ادااأألااف د يأأ ت   وهأأل، دلأأت سأأياف ات  أأف، 

اتعلتأأأة تا طيأأأة ا د أأألف  ا طأأأاان ات أأأ  ا دليهأأأل،  سأأأا ك اتوسأأألات ات هأأأ ات،
ات   اأأأة، اتعلتأأأة تا طيأأأة ات وأأألئا  ات رأأأ اف،  ي أأأل االا ولوأأأف ا د أأألف ايو أأألئية 
ا تل اأألوه  ات و أأمف ات لئ أأة، اتعأأ  ا  صأأت تل سأأ  تية اتأألح اتطأأان  ااطلأأ  ا ييأأاا

، ات طأألل ات  سأأح visitsات لتأأ ، وأأ إ  طأألل اتصأأيلوة ات طلأأ     طأألل اتويأألااف 

extended أأأأ لا ،  طأأأألل ات guarantee طأأأأ ف  أأأأ ت اتصأأأأيلوة، ات طأأأألل   

 اأأأه دلأأأت  وأأأ اإ، وأأأ إ  عأأأ ت  faulty designاتوأأألث التاصأأأ يؤ ات ريأأأ   

ات وأأألطا، سأأأ رة  واأأأات ات  أأأل ف، طايرأأأة ات  أأأا إ: اأأأف  وأأأه يوطأأأ   دلأأأت 
 ... اتأ. prototypeاساو اؤ دولصا  ه اتاص يؤ  اتاو يال تؤ اتا  سلا ال 

 

لبرلز ر ةللوحة للق رلالوية ولالصرر 
 

اتاأأن يا  أأاوة ولوأأف و أأل اأأيوا    أأح عسأأا ا أأل  اأأل ا ات و أأ   أأه  ا ايه أأل، 
االوايلايأأة تر أأ   ايو أألل اتوايأأات اتاأأه اتاأأن يا ات طويأأة التأأن،  ي أأل يوأأث ادأأل ت 

ااتأأل و   يل هأأل عأأ    اا ل يأأة ادأأل ت اتاأأن يا اتهو سأأه، اتأأت  سأأ او ادأأل ت اتاأأن يا 
وأأبف اسأأاو اؤ  سأأطلل يدأأل ت اتاأأن يا  ولصأأة  أأه سأأ و ات  تيأأة  ال أأات     أأا 

 تو ا.
 

ولوأأأف اتسيلسأأأة اتاأأأه ياارهأأأل ات اعأأأ ؤ   يأأأ  اتصأأأ لا اأأأ  ولأأأح اوأأأل   تلاسأأأريا 
 ريأأ يا  ات أأا ط اأأيا  ريأأ      و أأا  أأا  ريأأ   اا ل يأأة اتاأأن يا اتهو سأأه  اأأيا 

يأأأاؤ  اتاأأأن يا االا أأأل ه  سأأأ و توأأأ ا.  وأأألا اتا أأأل ل  أأأح  ريأأأ   اوصصأأأيا  أأأه 
 أأاتأ   أأل اتا أأل ل  أأح ات واااأأيا ات أأل ت  أأه سأأ و توأأ ا  اوأأه وأألا يأأاؤ داأأا  ال 

ل  أأأح ع أأأ ا اتصأأأ لا   سأأأطلل ادأأأل ت اتاأأأن يا،  وأأألا اتا أأأل ل يتأأأا   عيلوأأأا
  و بئه  ه االتا لدلف اتاه يوض هل  سيط ادل ت اتان يا.

 
 د  تأأأة  اأأأ  ا د  تأأأة ادأأأل ت اتاأأأن يا اتصأأأل ية، اا  سأأأرلا ايدأأأل ت االوايلايأأأة 

، ولوأأف اأأ  ا تلاأأن يا ات طويأأة عايأأة ول  ات سأأاع ة ت أأاوة اتاأأن يا ات طويأأة ايسأأ 
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و  لاأأف تر  تأأة ايسأأول   أأح  ،التوسأأاة اتاأأه ااااأأل  ولسأأاة ةا اتصأأل ي ل سأأر اع يأأف ا 
 .، تلا صف اتت سرا اتان يا ايت لته اتال  ارا ه دلت ات  ل فال ش تلااح 

 
ل  أأه اتا أأل ل     أأه اع يأأ  اتسأأرا اتصأأل ه،  تأأؤ  يوأأا ات  أأل ف    ا  اتر أأف طا أأا

تاوأأ يا اتسأأرا    أأا اوأأل  و أأن  وأأات سأأاية عتأأؤ اتويأأل ت دلأأت اتسأأرا اتصأأل ه 
ايت أأألته اتأأأال  يضهأأأا  أأأه   ي أأأة اتاأأأن يا، اتأأأال  يارأأأيا دلأأأت ات  أأأل ف اسأأأ ي ال 

 .تلان يا ات طوية
 
 

صأأأل ه التويأأأل ت  ولصأأأة  أأأا  اأأأف ت أأأ  ولوأأأف   لاسأأأة اع يأأأف سأأأرا اتاأأأن يا ات 
ل   أألئرال  أأه سأأ و توأأ ا.    أأ   سأألل ارأأل ات سأأطلل   سأأطلل ادأأل ت اتاأأن يا  نت  أأا

 brokerageاسأأأأاو اؤ اأأأأالح ات سأأأأيلة تارضأأأأيؤ عتأأأأؤ  وأأأأف د  تأأأأة ات سأأأألطة 
income  ا دلأأأؤ  ريأأأ  اتاأأأن يا  ات أأأ  ا تأأأه،     وهأأأل ولوأأأف اأأأاؤ  أأأه   لأأأة  

تأأؤ اوأأا    أأ دال  أأه واأأ  اتاأأن يا، اسأأة ات  ل   أأا ات  لا أألف  ا اأأالح   . وه أأل 
ل دأأأا  وهأأأل       تأأأ  ااترأأأف        أأأل    تلاأأأن يا  لأأأا اتأأأ   يأأأه  أأأ وبا ولصأأأا

 أأا وأأبف  ااترأأة ارأأل  توأأا   .grossing upا اتاأأن يا التويأأل ت ر اع يأأف سأأ 

 تل    إ و ل  ه اال اال  اتالته: ه ة ا لااف  ف اوا   اتوا  ات ا  ات ت  و 
 

اوأأألك  ولسأأأالف، ال سأأأي ل دوأأأ  ل اوأأأ ا  أأأا ط اتسأأأ و  اصأأألاة، عيأأأ  ي أأأ ؤ  وااأأأ   
اتاأأن يا اا أأ يؤ اسأأريا صأأل ه اأأ  ا د  تأأة،  ونوأأه ي أأ ف متل سأأيط، ا أأوف دأألؤ:  عسأأوال،  
اأأالا  أأل  ايأأ ح ت أألل اتاأأن يا دلأأت اتوطأأاأ  أأل انوأأالح تو سأأك مور  تأأة،  اأأا ك تأأك.  اوأألك  

يعصأأف ات وااأأ  دلأأت  الأأا  ا أأح دليأأه  أأا   أأهل  أأا ات ر  تيأأة  أأه اأأالح اتر ليأأة عيأأ   
ا  سأألط.  ات  أأولة،  أأه ا يأأه، اأأه  وأأه ال ي تأأ     سأأيطات دلأأت ايطأأبو دلأأت  أأل  

.   دا أأ   ا اتر يأأف يتأأ   ا يرأأان صأأل ه  أأل  مت سأأط اتاأأن يا اتصأأل ه،   ي أأي ه ات سأأيط
ل  أأا اتر أأ الف.   اسأأللف د أأم يا ل أألح ات وااأأ  ت أألل اأأ  يا ات طأألل       ل االا وأألا ساولصأأا

 أأه ات لئأأة    40اتأأت    30اواهأأه  اتر يأأ   أأا اتر أأبل يأأ او ا  وأأه  أأه و يأأا  أأا ا عيأألا  

 3 ا ا  سلط اتاه   ر ال  ه تي   ات سطلل ا الا  ا ات واا ؟

 
    االا اال اال  ات ط ف:

 
ل  أأأل اأأأ    ات  لاسأأأة اتع ي أأأة اتأأأت   ادأأأل ت اأأأن يا اوايلايأأأة دلأأأت  سأأأل   ااايأأأ    لتاأأأا

ال اأأأأ   أأأأا  االا وأأأألا    .  original net rate' basis'  اتصأأأأل ه ا صأأأأله   سأأأأرا ات

دلأأت    -اسأأاو اؤ اأأالا اتسأأرا اتصأأل ه ا صأأله،  يتأأ  اع يأأ ح اروليأأة، دلأأت سأأايف ات  أألف  
ل   وأأأه اتسأأأرا اتصأأأل ه ا صأأأله     o. g. rاتسأأأرا ايت أأألته ا صأأأله      %  25ول صأأأا

 
3  (London: Iskaboo, 2017), p 43. Risk & RewardStephen Catlin,  
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ل  وأأأه،  original gross rateم  صأأألية  ا ر  تأأأة  ات   اتاأأأن يا    أأأاياة   سأأألط   طا عأأأا

وأأأا ؤ،  مدأأأا اتوسأأأاة،  اتارايأأأا دوأأأه    االا اأأأؤو     ات أأألالا.   %25  ااتأأأل ودلأأأت  ا ال  تلأأأ وبل،  

 . acquisition costsاي ااية تإلوالا  اولتين اتيت   ال ياتل و اتا ؤ  

 
اتسأأأرا  اترل أأأة  وصأأأ هل  أأأا  و  أأألف  يتأأأ  اضهأأألا    د  تأأأة ا أأأل ية ا  أأأوح دأأأا ات

%  5أ  اتأأ   ا  أأف    . %5، اتسأأرا اتصأأل ه ا صأأله  دلأأت سأأايف ات  أألف   -  ا صأأله  اتصأأل ه

ر  تأأأة  ات  ل دأأأل ت  أأأل يطلأأأح دليهأأأ     . لتين اي اايأأأة تإلواأأألااوأأأ اتد  تأأأة ا أأأل ية ااتأأأل و  
 . over-riding commission or overriderاي ل ية  

 
ف    اتوضايأألف  يأأا  ا أأعة    صأأاح اأألتطاح ا   ، اسأأا   ي أأ ؤ دلأأت ات ول سأأةدأألتؤ   أأه  ات   أأ 

 أأأ  يوأأأ ا       ات ول سأأأة اال اصأأأل ية .   اسأأأا  ،  اهأأأالياالات طلأأأح   ، اراأأألااف  و أأأا    اتت أأأح
سأأأأو ل ت ادأأأأل ت اتاأأأأن يا   ع ضأأأأة  أأأأا  د أأأألف  ،  ceding underwriter  وااأأأأ  ات  

ا دلأأأت  اا أأأل اترلأأأه  ،  ات سأأأا كا يرأأأة  سأأأ رة  يا اأأأح ا االوايلايأأأة ات ااعأأأة،       أأأل اا
ا دأأا اوأألتين ااتعصأأ ف دلأأت       اتع ي يأأة.   يواأألاد  تأأة ادأأل ت اأأن يا اوايلايأأة اويأأ  و يأأاا
 هلااأأه، توأأا يتأأ   ت أألل   ول أأمف   أأل يعصأأف دليأأه  أأا  دلأأت    ا أألااا   دأأل با   ال  عأأ  يعسأأ   

و أأا    أأل اأأ   سأأا    رأأه    نوأأال الالدااأألا   ا يرأأان  ي دلأأت وأأف  ريأأ  اأأن يا اوايأألا  تيأأم 
   4. ادل ت اتان يا االوايلاية د لف    وطا        ت  دة  ا  والا   ا اولتين اي

 
ل  تأأؤ اواأأن اأأالح ات  لاسأأة  أأه سأأ و توأأ ا ا أأ وهل ت يأأ و،   أأه ا تيهأألف  ا ل أأا

 و ا  اتالته: 2020 ص ااهل ت ي و سوة 

 
للارلالةار للالصرر "/للوحة للال االالصرر لبرلز ر ة"

“Grossing Up”/Net-Equivalent Clauses 

 
  أأأ وهلاأأأ    لاسأأأة يوأأأ ا ا  تاهأأأل ات أأألته ا  سأأألط     ا اع يأأأف اتسأأأرا اتصأأأل ه التويأأأل ت

اتر  تأأة  ات ا أأح دليأأه اأأيا ات سأأيط   أأاوة اتاأأن يا      ريأأ  اتاأأن يا    أأف  أأا ات سأأط اتأأال  
يضأأف ات أأاو اأأيا ات ال أأيا  أأه   انوأأه  سأأاعح اتأأ  ح. اا أأ ات    ي أأة اتاأأن ياعل أأف تات سأأيط    أأه ي

ل  واأأا   أأل اأأؤ االا أألو دليأأه اا أأ عل أأف ات  ي أأة ات  يضأأف  يأأ  ات سأأيط     يأأا  أأ اك  وأأه يأأ  ح  ال أأا
  ا  اف ات سيط ويلاة دوه  ح  اوة اتان يا      ري  اتان يا .

 
 أأأأا عل أأأأف ات  ي أأأأة  informed consent ا ة سأأأأ ات  ا  أأأأة ات  أأأأف اأأأأالح ات  لاسأأأأة،   ا 

ل ت اتاأألف ات ولتأأة اتاأأه يأأ يا اا أأ ات  ل  ا أأوف اواهلوأأا ات سأأيط تعل أأف اهأأل ،  يأأا   ا تأأة ا ل أأا
 .  ولهات  ي ة اص اه 

 
دلأأت صأأيل لف سأأ عف تل سأأيط م سأألئؤ  سأأطلل اتاأأن يا،  أأه ارأأل اتعأألالف، اعاأأ ف ات سأألئؤ 

اارأأ يف ات أألته  سأأط اتاأأن يا ايو أأل يال أأت ات وااأأ  و أأ  صأأل ه ا  سأألط  دلأأت سأأايف ات  أألف، 
   .م سط اتان يا اتصل ه، صل هات اتر    اتاه اعا   دلت  اط      ل يرل ف

 

 
4  edition, 1986), p 11. nd(London: Witherby & Co, 2 Reinsurance in PracticeRobert Kiln,  
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   اتصأأر الف  أأه  أأ لا اع يأأف اتسأأرا التويأأل ت أأه  أأ ل ات وأأل ن اتاأأه ي وأأا  ا او أأن دأأا   
م د أألف  د أألل اتو لاأألف   تأأ     ا  أأة  ولسأأاة  أأا عل أأف ات  ي أأة، ال يوا أأه تأأ وبل اي اات

ا أأأ يا اوأأأ    أأأه اتر أأأ   عيأأأ  يأأأاؤ اتارايأأأا دأأأا اتر  تأأأة  managing agents االواالايأأأة،

و وأأل   صأألن  ي وأأا تل سأأيط ا ييااأأل،  أأل تأأؤ يأأاؤ اتارايأأا دأأا اتر  تأأة اتاأأه اضهأأا دلأأت 
 5.  طات سي ة و الا  ريا    اتع  ا  صت تل الا اتال  ي وا او ي ه 

 
ات  لاسأأة،  اتعأأ م  أأا  أأ ات اتا تيهأألف اوأأل اوصأأ   دلأأت اتاعأأاليا  ات  أأة  أأه اتلتأأ ل تهأأالح 

ا دأأا اتر  تأأة  أأه  ات سأأيط  أأه ا ايأأا د  تاأأه  أأا وأأبف ات رأأل ف اتصأأل ه  أأايطة  ا يراأأم
ات سأأي ة و الأأا  رأأيا    وعأأ    صأأت ي وأأا تل سأأيط اتاوأألوف دأأا تأأول  وأأه تاو أأيل اتسأأرا 

.      وه تي  اا ولا ات سيط اع يف اتسرا و ل ي لل.    با
 

لاات اع يأأف اتسأأرا اتصأأل ه التويأأل ت  ا أأوف  أأ   .  اأأالح اال االسأألف ا أأيا اتأأت ضأأ 
 أأه   اوأأا اسأأريويلف ات أأاا   أأ  اول تأأف اأأالا ات   أأ إ  أأه  أأالوات  يأأا  و أأ ات 

 ،  أأح  ليأأف  أأا اتاعأأ يا تا  أأيح ات روأأت،ات ل أأه ا اأأا   وهأأل ارأأل ات  أألطح
 وهأأأأل ال أأأأه ات أأأأ ل دلأأأأت   ا  سأأأأطلل ادأأأأل ت اتاأأأأن يا  ات أأأأاولف ات سأأأأو ت 

لاسأأة اع يأأف سأأرا اتاأأن يا التويأأل ت.   اأأه ا سأأا اتأأوه  اتأأال   ات واااأأيا  أأه    
ل اتأأألح ارأأأل ات  أأأل تيا ا تلوأأأ .  و أأأل  ااارأأأه ا سأأأا ت أأألالا ولوأأأف  اتصأأأ لا  عيلوأأأا

اتر أأ الف ا ا أأا اتأأت ات أأ ل ية،  ا أأ ؤ دلأأت ابدأأ  ات سأأطلل  ات أأاولف ات سأأو ت 
 اأأ   أأل اوااهأأف تأأه اتهيئأألف اتا لايأأة دلأأت اتو أألط  –اهأأل دلأأت عسأأل  ات أأ  ا تهأأؤ 

 . ه س و تو ا  اتان يوه 
 

 تأأالتك ال  6اا اتر  تأأة ات سأأاع ة ت أأاوة  سأألطة اتاأأن يا يعأأ  ال ات وااأأ  دأأل ت،
رأأان ا أأاط اع يأأف  سأأط اتاأأن يا التويأأل ت،  أأا وأأبف  أأل ي   ات سأألطة ت أأاوة يعأأح

ات رأأل ف اتصأأل ه     يأأة  سأأيلة  وأأاك، تاأأ  ا تو سأأهل  وأأبا ا أأل يلا  أأل تأأؤ ي اأأاا 
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rate( و ولةةبإ إامةةالي السةةعرgross rateلعمولةةة التةةي تابالةةا الشةةركة المسةةندةي  وكةةالابع  نةةاك و أي إنةةال ال دحةةدد ا
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 ات أأ  ا تأأأه  informed consent  ولهأأل  سأأا ة  أأأا ا  ا  أأة  اتويأأل ت  التأأك 

    ات واا  .
 

 يا، اتأأأال  ي سأأأا ات ا  أأألف  أأأه  أأأاط ات رأأأل ف اتصأأأل ه  أأأه  سأأألئؤ  سأأأطلل اتاأأأن 
ا  يأأأح   سأأألط   سأأأرلا اتاأأأن يا، وأأألا  أأألئح االسأأأار لف  دلأأأت وطأأألو  اسأأأح  أأأه 

 net equivalent clause تأأ    أأاط ات رأأل ف اتصأأل ه وأألا سأأ و اتاأأن يا.  

 أأه ات سأأي ة ي أأوح ات سأأطلل ال  أألا  أأا اتعايأأة تارأأ يف ات سأأط ايت أألته   أأل ي لالأأه 
 أأأأا د أأأأ الف    عسأأأأ  لف، التويأأأأل ت    اتاو أأأأيل،   أأأأه الاف ات  أأأأف ادطأأأألل 

 ات واا  و   ات سط اتصل ه اتال  ياي ح.
 

وأألا ات واااأأأ ا يسأأأ ع ا اهأأأالا ات أأأاط  ا د أأ الف ايسأأأول  اتاأأأه ولوأأأف اطلاهأأأل 
ا أأأ و  أأأه عأأألالف د يأأأ ت  ،  ولصأأأة  أأأه   ف اترأأألتؤ ات لتأأأ ، أأأاولف اتاأأأن يا 

 سأأا ك  أأل اأأ   سأأ    اأأه  أأ ا اا ل يأألاهؤ.   ا أأل ة تر  تأأة ايسأأول ، اتاأأه ا أأوح 
ت أأاوة اتاأأن يا، دلأأت ات واااأأيا  ا يرا أأ ا د  تأأة ت ول أأنت ات سأأيط دلأأت اوالتأأه 

 أأأح تألد أأألف   يل أأأه اوأأأ  اهل   وأأألل سأأأايلا د أأأ  اتاأأأن يا ا أأأل  يهأأأل اتارأأألطه 
عاأأأت توأأأ ا ات طلتاأأألف اأأألتار يل.  اوأأأالا ولوأأأف ات  لاسأأأة ات رهأأأ  ت  أأأه سأأأ و 

   اسط اتاسريويلف.
 

  أأأ  تأأألل الوأأأا  أأأا ط ات رأأأل ف اتصأأأل ه  أأأه اتو أأأات اتاأأأه  صأأأ ااهل اتأأأ ائات 
ت أأأ     أأأعف اتو أأأات   1996.7 يل ف/سأأأاا اا  6االو أأأالطية  أأأه ت يأأأ و ااأأألايأ 

تأأة ال يسأأا يؤ  أأح  اتأأ  ات سأأيط اتأألح  ا اسأأار لف   أأف اأأالح ات أأا ط تويأأل ت اتر   
ل أأ  ا تأأه.  ات سأأا ة ت   را أأةات ات أأ  ا تأأه  أأل تأأؤ ي اأأاا التأأك الت  ا  أأة ات لئ أأة دلأأت 

  اأأا ل ات سأألئؤ LPSOادأأبؤ  واأأ  ا  يأأح ات  أألئح  أأه ت يأأ و    تأأالتك   أأ  اأأؤو 

 slips ح  ا  سأأأرا   عي  أأأل ي رماأأأا دأأأا ات دلأأأت  وأأأه ات رأأأل ف اتصأأأل ه  أأأل تأأأؤ ي    أأأم

 ا ات رل ف اتصل ه ا  او يل ات سط ايت لته   ط.ات اا    
 

ت أأأ   أأألا   رضأأأؤ  سأأأطلل اتاأأأن يا،   أأأوهؤ  أأأاولف ات سأأألطة اترلت يأأأة اتوايأأأات، 
ل أأأاوة ات سأأأا ة ت   ا  أأأة ات اع يأأأف سأأأرا اتاأأأن يا التويأأأل ت،   ا اتعصأأأ ف دلأأأت 

ات سأأو ت    ات أأ  ا تأأه،  أأا وأأبف اطايأأح  أأاط ات رأأل ف اتصأأل ه.   تتأأن اتأأارل 
ف ت وا  أأألف  ضأأأة  أأأه اأأأالا ات تأأألف  ت  ادأأأ  او أأأالطية  وأأأاك   أأأاو  أأأوهؤ اتأأأ 

 اسأأ ي   سأأط اأأن يا  دلأأت   أأل اأأؤ اتا أأل ل دليأأه  أأح  ريأأ  ا صأألعة ات أأ  ا تهأأؤ 
اااأأأ  دليهأأأل  أأأال د  اأأألف  أأأا  اأأأف اتأأأ ائات االو أأأالطية  أأأه ت يأأأ و اتاأأأن يا  

 دليهؤ  ا ايرهؤ اس يلا.
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 صأأأ اف اتأأأ ائات االو أأأالطية  أأأه ت يأأأ و ا تيهأأألف  1996 يل ف/سأأأاا اا  6 أأأه 

الوما  يهأأل ت يأأح  سأأطلل اتاأأن يا  ا اع يأأف   سأألط اتاأأن يا التويأأل ت  يأأا   اأأ ف  اأأ 
ا اأأأه.  تأأأالتك يا تأأأ  دلأأأت ات سأأأطلل اتوأأأنم  دأأأا اأأأالح  ا أأأؤ  ا اتر أأأف وأأألا تلايأأأل

ات  لاسأأة  وهأأل ااوأأل ت  أأح ات أألو ا  توأأ ا ات سأأيط  وأأيبا دأأا اتر يأأف  ات أأ  ا تأأه 
   ات أأأاوة ات سأأأو ت .   دليأأأه  أأأاا اع يأأأف  سأأأط اتاأأأن يا التويأأأل ت تارضأأأيؤ د  تأأأة 

 . ات  ومف  ات سيط يت   ا ي ااا ا  ا  ة اتر يف
 

مةةةةةةا  1996 حتةةةةةة  سةةةةةةنةلعبةةةةةةال مةةةةةةن المناسةةةةةةب أن دعةةةةةةرر القةةةةةةار  أن لويةةةةةةدز قةةةةةةد أصةةةةةةدرت 
تتضةةةةةةمن التقريةةةةةةع والعقوكةةةةةةات و ير ةةةةةةا مةةةةةةن اناةةةةةةرا ات انضةةةةةةبا بة نشةةةةةةرة  50يزيةةةةةةد عةةةةةةن 

لةةةةةةةةديلا وكةةةةةةةول  المكتتاةةةةةةةةين ووكةةةةةةةةت   االنضةةةةةةةبا بة بحةةةةةةةةق شةةةةةةةةركات الوسةةةةةةةا ة المعتمةةةةةةةةدين
ض بعةةةةةةةةش  ةةةةةةةةوا الشةةةةةةةةركات لبعقوكةةةةةةةةات وال رامةةةةةةةةات  يةةةةةةةةر مةةةةةةةةرة االكتتةةةةةةةةا ي  و قةةةةةةةةد تعةةةةةةةةر  

ال رامةةةةةةةات كانةةةةةةة  بمتيةةةةةةةين  ي  بعةةةةةةةش  ةةةةةةةواالمقاولةةةةةةةة لخروالةةةةةةةا عةةةةةةةن قواعةةةةةةةد الممارسةةةةةةةة
 يجنيلات انسترلينبةال

 
اا ارأأل  ريأأ   اتاأأن يا وأألو ا يا  أأ ا دأأال ا سأأرلا اتصأأل ية  ي أأااط ا 
 اتأأأاال ادأأأل ت اتاأأأن يا ال سأأأرلا ايت لتيأأأة   ا أأأ وة د  تأأأة ات أأأاوة ات سأأأو ت

ت أأاوة ات سأأو ت  أأا اع يأأف اتسأأرا اتصأأل ه اويأأل ت تأأؤ يوأأا ا   ت وأأح  د  تأأة ات سأأيط
.  تي ام   ال  صبا
 

صأأأل ه اأأأ  او  أأأه  أأأا سأأأ ل اصأأأان ت اا سأأأا  ا أأأل  ريأأأ  اتاأأأن يا تلسأأأرا ا 
ات سأأيط  ات أأاوة ات سأأو ت اويأأل ت اتسأأرا اتصأأل ه اوسأأ   يأأا   ا تأأة   أأل يأأ  ا 
دلأأت سأأ رة ات ريأأ  اال اصأأاح  سأأرلا اتاأأن يا اتاأأه يأأ  رهل ات أأ  ا تأأه دلتيأأة  أأه 

.  عيا  ا ات ري  تؤ ي  ؤ   ف االح ا سرلا  صبا
 

لالةاحيملةؤ  لالصفراليإعر ةلالوية وليرقلال االالصرر 
 

 هأأل  أأا  عأأ   سأأطلل اا اتصأأ لا تأأؤ يااأأ إ اع يأأف اتسأأرا اتصأأل ه التويأأل ت اأأف ارلم 
 ادل ت اتان يا  ا س و تو ا، و ل    ح ال ا ات و    ه  ا اه.

 
تأأؤ يوأأا ات  أأل ت ا ا تلوأأ ،  ولصأأة ات اايأأ ا،  اايأألل  أأه ارأأل لهؤ  أأح  أأاوة 
اتاأأأن يا ات طويأأأة.  وأأألا ات  أأأل ف ا تواأأأه اتأأأال  اسأأأف دليأأأه اعأأأ ك ات  أأأل الف 
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ئ حول ممارسة مؤيد الصفار        مصباح كمال   13من  9 صفحة   نقد أطروحة موفق حسن رضا وباقر المنش 

 

اتوايأأات يأأناه اتأأت ات أأاوة اصأأعاة  سأأيط اتاأأن يا اتأأال  يارل أأف  رأأه  أأه   طوأأه.  
 تأأأة، ا أأأ وهل سأأأرا ي أأأ ؤ ات  أأأل ف  ات سأأأيط  أأأا طال تأأألاوت تلاأأأن يا دلأأأت ات  ل 

ل ا  أأأف اتوسأأألات ات هأأأ ات   deductibleاتاأأأن يا، اتأأأال  ياأأأ    أأأه ضأأألااح  اطئأأأا

 8اترلتية ات ا  وة  ه االح ات ا ط.
 

تأأؤ يوأأا   أأف اأأالا اتااايأأ  يعضأأت ا  ا  أأة اتصأأ لا  وأأه،  اأأ  اتوايأأا التر يأأ   أأا 
  لاسأألف  سأأطلل اتاأأن يا  أأه سأأ و توأأ ا، يرأأان  ا ات أأال  وأأه اأأ   أأاال 

اأأأن يا ول أأأة  وطأأألا ات  أأأل تيا    ول أأأة  وطأأألا اتوصأأأ  ان أأأف سأأأرا  أأأا   ي أأأة 
اتاأأن يا ات طويأأة  اتأأأاال اأأن يا  وأأا، وأأألاا اترأأااو،  أأا وأأأبف ات سأأيط،  أأأا 
 واااأأيا  أأه سأأ و توأأ ا.  ا  أأها اأأيا   أأولف اأأالح اتاااياأألف  أأل يرأأان التاأأن يا 

 Difference in Conditions Coverدلأأأت  سأأأل  ات أأأاو  أأأه ات أأأا ط 
(DIC)  وأأأالتك   ي أأأة ات أأأ لا ا  أأأا Security Policy ا  أأأف عوواأأأه وأأألا  .

اتصأأأ لا يأأأ اك  ا ا سأأأرلا ات را  أأأة دليأأأه  ا ويأأأة ال ااولسأأأ   أأأح  وطأأألا 
ات  ل تأأة،  اتوسأألات ات هأأ ات دلتيأأة تأأ اا،   طأألل اتاأأن يا  أأيح.  وأألا يرأأان  ا 

اتع ي أأه   أأه اترأأااو  اتأأاال اتاأأن يا   سأألطاأأالا اتااايأأ  يا أأه اتأأت اسأأ ي    أأف ا 
يروأأه اأأالا اسأأاي    سأألط اأأن يا  –  أأح  سأأيط اتاأأن يا  حوأألاا اترأأااو التاوسأأي 

داا يأأأة اتأأأت اتوأأألاا   ا  ا ااأأأل التول أأأف دلأأأت  أأأاوة اتاأأأن يا ات طويأأأة  اتاأأأه 
 .ولوف ات عي ت ت وا تة  ا إ اتأان يولف اترل ة 

 
  و ل وااف  ه سلا ال  اا اتص لا ولا يرااا  ا ااايالف وهالح اوط   دلت 

 
اتأأأل و دلأأأت  أأأاط اتاأأأن يا  أأأح  أأأاوة اتاأأأن يا ات طويأأأة،   يهأأأل ا أأأااا تل صأأألتح  
اتراا يأأة  أأا عيأأ   ا ات سأأط اتع ي أأه تلاأأن يا يسأأ   ت أأاوة اأأن يا  توايأأة اأأ الا  أأا  ا  
اسأأ   تلاأأن يا ات طويأأة.   دأأ ا التأأك  أأاا  صأأ ا ات سأأط اأأ  ا  اتر أأف اتراا أأه.    أأا  

 توايأأة،  ا ول أأة اتاأأن يا اأأ وف  أأه سأأرا  ات رأأا ن، ولصأأة تأأ ك ات أأاولف ايو أألئية ا

 
 التارنا ما دماث،  وا الوضع مع الشركات النفابة العالمبة المشاركة في اوالت الترالبص النفابةيلقد   8
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ئ حول ممارسة مؤيد الصفار        مصباح كمال   13من  10 صفحة   نقد أطروحة موفق حسن رضا وباقر المنش 

 

يتأأا  االا أألو دليأأه  أأح ا  اتر أأف.  تأأالتك وأألا ير أأف دلأأت  أأ لا ا أألل    اتأأال   9ات  أأل ف 
 10اواال    لئح ان يا د    ايو لل اعف ا اات  اوة اتان يا ات طوية. 

 
 أأا ا  تأأة دلأأت  تأأ   اأأالح اتاااياأألف اأأ  اولأأه ارأأل ات  أأل تيا ا تلوأأ   أأا 
 الارأأة طلاأألف اتارأأ يل.   دأأان التأأك  أأا وأأبف اتاااأأه  أأه اتر أأف  أأه  أأراة 
اتار ي أألف  أأأه اتاأأن يا ات طويأأأة.  ولوأأأف ات أأراة اأأأالومااؤ اسأأ  ط عأأأح ات طلتاأأأة 

 لأأأح و وأأأل تأأأالتك اسأأأا  اتا أأأل ؤ   أأأب  سأأأو اف  توأأأوهؤ وأأألو ا يه لأأأ ا ات الارأأأة،  و 
اا أأل وأألا ايا أألف اأأ  اسأأا    .ارأأ  او  أألل  أأب  سأأو اف   ل أألف اأأالح ات طلتاأألف 

اتصأأاا ة ات هويأأة ات اارأأة  أأه  سأأؤ اتاأأن يا اتهو سأأه تاسأأ ية اتار ي أألف   أأل يل أأه 
 دلت ولاف ات  ل تيا  داللا ا ااية  ول ة ال يا ا ا ااع لهل.

 
اا  أأهل اأأف  دليأأه،  هأأ  تأأؤ يواأأن  تأأؤ اوأأا   أأف اأأالح اتاااياأألف، ا علايأأف، اوطلأأه 

اأأل  اولسأأاة  أأح اتاسأأريا وأألا ياا  سأأرلا اتاأأن يا التويأأل ت اتاأأه   تتأأن اتأأت اع يأأف 
اتع ي أأأه  وطأأألا ات  ل تأأأة، و أأأل تأأألل  أأأه  ا اأأأه    أأأح عسأأأا ا أأأل  اأأأل ا 

ؤ  يات و أأأ ،  ا  أأأله وأأألا يويأأأ   وأأأف   سأأألط اتاأأأن يا ات طويأأأة  اتاأأه  االعهأأل رضأأم
 ات  تة.وويوة اواهه  ه 

 
ال اصأأأل   أأأه اتسيلسأأة اتاأأه ااارهأأل اتصأأ لا،  يأأا ات وضأأ ات، اأأ  ااأأالح  عأأ  ا أأااواف 

 يأأواا اتاتأألات ورأأان اأأنا   اصأأ يا اتر لأأة اتصأأراة ت أأاال ع ليأأة ادأأل ت اتاأأن يا.
 يأأا ات وضأأ ات      يأأواا اتوأأ  لف ، ي أأؤ ا أأ يؤ اتوأأ  لف  أأه اتوأألاا، و يأألؤ 

 وطأألا وأألاا اترأأااو اوسأأ   وهأأل يا دلأأت التاأأن   راا يأأةاتاأأن يا ات ادأأل ت  أأاولف 
 أأأ   دلف تلوأأألاا ت أأألل  أأأاال اتوأأأ  لف  أأأا اتوأأألاا، ات .   ي أأأؤ  ي أأألا   سأأألطال 

 رأأل بف ادأأل ت  أأأاال ع ليأأأة ادأأأل ت اتاأأأن يا.  اا وو  أأألف اتار أأألف ات ال  لسأأأية    

 
يبجةةأ مع ةةم المقةةاولين إلةة  تقةةدير كبفةةة شةةرا  الحمادةةة التأمينبةةة لبمشةةرو ، وعدلةةال  ةةوا الكبفةةة فةةي عاةةا اتلمي  وكةةول  تكةةون  9

ا في فقرة "قسأ التأمين في العاا ات اننشائبة وقسأ التأمين الةةوي كبفة التأمين دالبة بشك، آلي في سعر المقاول، كما  ّين 
ا لباةةوار  ومنلةةا أسةةعار التةةأمين  تستوفبال شةةركة التةةأمين الو نبةةة" فةةي  ةةوا الورقةةةي  ومةةن المعةةرور أنلةةم كةةانوا دضةةبفون  امشةةل

 العالبة، وكول  عام، الخاورة في  يئة  ير أوروكبةي
 
، وألو ا ات ألوه 380، اترأ   الث ررانلالج  ا ة    أ يا  أه  أاوة اأن يا دل أة،   صال  و لف،    ي  اتص لا:  وااأ  10

 .66-57، ث 2016

 
ا  ه    ح   :لبكنلا قوصر   ولالاااق  وو اف  ي ل
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ئ حول ممارسة مؤيد الصفار        مصباح كمال   13من  11 صفحة   نقد أطروحة موفق حسن رضا وباقر المنش 

 

ا يأأا اتو يأأا  أأا اتتأأ ف  أأه اتأأ  ف ولوأأف دلأأت  يأأواا ات أأ   دلف  تهأأل   لااأأل اتاأأن يا 
ا   اتول يأأة دأأا اتاعأأ يبف اتولاتيأأة تأل سأألط التر لأأة اتصأأراة  ا ولويأأة االعا أألض اهأأل  عليأأل
  أأا وأأبف ويأأل ت اعا أألض  أأاولف اتاأأن يا     أأا وأأبف انسأأي   أأاولف  طويأأة يدأأل ت 

،  و أأل ولوأأف ا  وواأأل  ا أأتح دليأأه  اأأا ا اتاأأن يا، و أأل عصأأف  أأه اترأأااو  أأه ات ل أأه
،  ولهأأأأل   أأأأليل ا أأأأولتية اسأأأأاعح ات ااسأأأأة  تت يأأأأ تتأأأأه  اأأأأف  ا ا  رأأأأه اتلياااتيأأأأة ا

  أأأه ضوأأأه  ا   أأأف اأأأالح ا  وأأألا تأأأؤ اوأأأا اريأأأ ت دأأأا الاأأأا اتصأأأ لا   11ات   أأأ دية.
 اتعايث دلت اترااو   ا ااه.

 
اع يأأأف اتسأأأرا التويأأأل ت سأأأ ال  وأأألا ارلأأأؤ  ريأأأ  اتاأأأن يا     سأأأيط اتاأأأن يا  اا 

ل دلأأت  اأأ  ولطئأأة ف تيسأأ   لاسأأة       واهأأت عسأأا اتويأأة  أأط  أأه   سسأأة ا أأ ؤ  سلسأأا
ل  أأه اتر أأ   ات ل أأية   أأا  سأأاهتا  وب يأألا  اأأف  وأأه .  ت أأ  وأألا اأأالا ا  أأا  را  أأا

 ي لاسأأأه  سأأأطلل اتاأأأن يا  ارلأأأؤ  واااأأأه اتاأأأن يا  أأأه سأأأ و توأأأ ا اتأأأاليا وأأألو ا 
ي رأأأ ا اعأأأف  أأأ ط واأأألا ات سأأأطلل ت أأأوعهؤ عايأأأة اتاصأأأان  أأأه ويأأأل ت اتسأأأرا 

اأأة دلأأت اتو أألط اتاأأن يوه اتأأال  تأأؤ ا أأؤ  تأأ   ا ل  12  أأوعهؤ د أأ الف ا أأل ية،
ي اأأ  تهأأالا ات   أأ إ اال  أأه  اعلأأة  اأأنوات  ولصأأة  اوأأف سأأ و ت يأأ و.  و أأل 
وأألا ي أألا   أأه  سأأ او اتاأأن يا اتاأأه ا ا أأا اتأأت ا لاأأة  ايوأأة، و أأل وأألا اتعأألف  أأه 

 13اترااو.

 
  ناك شحة في دراسة الموضو  عبمبال في العراقي  وكلوا الشأن فإن دراسة دي عاد الز رة عبي، ال تزال تحتفظ بأ ميتلا:  11

Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab World: Available Domestic 
Retention Capacity and Demand for International Reinsurance (London: Graham & 

Trotman, 1985) Ch 6, pp 190-222. 
 
كةةان حجةةم األعمةةال التةةي يتعامةة، الوسةةاا  العمالقةةة بةةال العامةة، الحاسةةم فةةي الضةة أ عبةة  المكتتاةةين لبصةة، حةةد اال تةةزاز   12

لوسةةاا ي  لبحصةةول عبةة  بحرمةةان بعةةش المكتتاةةين مةةن االكتتةةا   لةةوا األعمةةال ألنلةةم ال ينصةةاعون لضةة و   ةةؤال  ا
،  يرةالكا   ة االوسشركات  دل، إضافي، كان بعش   عقةةد اتفاقةةات  يةةر معبنةةة مةةع ت فةةي سةةوق لنةةدن، و ةةي أمريكبةةة أصةةتل

 لةةاي    مكتتاي التأمين لمةةنحلم عمولةةة إضةةافبة،  يةةر عمولةةة الوسةةا ة، تحتسةةب كنسةةبة عبةة  حجةةم األعمةةال التةةي اكتتاةة 
العمولة ال دعبن عنلا لبمؤمن لال أو لبشركة المسندةي  كان من إفرازات  وا الترتيب  و الحد من منافسة الوساا    و وا

 متوساي الحجم مع الكبار، و و نمأ من تقييد حرية المنافسة التي دقوي عبيلا الن اي الرأسماليي
 
ي  وقةةد أثرنةةا  ةةوا الموضةةو  فةةي 2005لتةةأمين سةةنة ر ةةم تأسةةبإ ديةةوان ا 2003لةةم يت يةةر الوضةةع ككيةةرلا فةةي العةةراق بعةةد   13

التةةةةأمين عبةةةة  شةةةةركة لاةةةةو  األنا يةةةةب النفابةةةةة العرا بةةةةة،" شةةةةبكة -مقالنةةةةا " ةةةة، تةةةةم إفشةةةةال مشةةةةرو  عقةةةةد تةةةةأمين فاسةةةةد
 ي9-5االقتصاديين العراقيين، ص 
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ئ حول ممارسة مؤيد الصفار        مصباح كمال   13من  12 صفحة   نقد أطروحة موفق حسن رضا وباقر المنش 

 

 
.   اع يأأأف اتسأأأرا اتصأأأل ه اا اتر يأأأ   أأأا ات  لاسأأألف اأأأه اوأأأف ايئاهأأأل  و لوهأأأل 

ل     أأأ دال تل اا أأألف اتاا دأأأة اتاأأأه ا ا أأأهل اتهيئأأألف  التويأأأل ت صأأألا  ا   أأأا
اتا لايأأة، تووهأأل ولوأأف   ا تأأة  أأه   اهأأل  ا  وب يأألف ا د أألف اتسأألئ ت  اتتهأألو 
ات وأأا  تلأأأ  ايأأوو   ولوأأف اسأأ ح  ا أأتح   أأف اأأالح ات  لاسأألف  أأه ضأأف  يأأل  

اان ات  أألاوة  أأه اتر ليأأة اتان يويأأة.  ت أأ  ا ل  أأف ات أأ ل ية  أأه اترب أأة اأأيا ا طأأ 
 ا اأأ ف  و أأا  أأا د أأ يا  1979اتضأألاات  أأه اتع اأأة ات لا أأاية اتاأأه اأأ  ف سأأوة 

 ا ااوأأأف اسأأأيل ت ات  أأألايؤ  ات  لاسأأألف اتلياااتيأأأة اتت يأأأ ت  ادااأأألا اتأأأااح ات ي أأأة 
اتا ييأأو .  ت أأ  ولوأأف ات  لاسأأة   ا تأأة علتهأأل عأألف ا أأل اتوضأأا دأأا ات سأأيلة اترليأأل 

 أأ  اتوسأألل اترأأل بف  أأه  طأألإ اتاأأن يا  اأأف اتروصأأا   أأه االسأأاو اؤ  اتا ييأأو 
،   أأأ لا ات أأأ  تية   ات سأأأل ات   اوأأأ إ ا او أأأن  ااطأأأ ا عاوأأأة و أأأطة الاتأأألح ات 
 .ات  ل ية تلع   ا اتا ت   ا  سف ا   اف

 
اتتلوأأأ  اتأأأال  تأأأؤ يلأأأح  االاا أأألؤ يارلأأأح ا سأأأيط ادأأأل ت اتاأأأن يا اتأأأال  وأأألا اتوأأألضؤ 

 سلسأأه يدأأل ت اتاأأن يا االوايلايأأة  د أألف ات  أأل الف ايو أألئية ت أأاوة اتاأأن يا ا 
ات طويأأة  أأه سأأ و توأأ ا دلأأت  سأأل  اتسأأرا اتصأأل ه.  ت أأ    أأاو ات سأأيط تلصأأ لا 
 اصأأة اتأأاال ادأأل ت اتاأأن يا االوايلايأأة   أأح اتسأأرا اتصأأل ه،   العأأف تأأه اأأالح 

اتاأأن يا  أأا وأأبف ات سأأيط ات اصأأة اع يأأف اتسأأرا اتصأأل ه ات ا أأح دليأأه  أأح  ريأأ  
 التويل ت اتاه يااال  ولساة تيعصف دلت سرا اتان يا ايت لته ت  ي ة اتان يا.

 
تأأؤ اوأأا  أأاوة اتاأأن يا ات طويأأة ات سأأا ي ت ات عيأأ ت  أأا اأأالح اتاااياأألف.  ت أأ  وأألا 
ات سأأأيط اأأأ  ا وأأأا ات سأأأا ي  ا واأأأا  وهأأأل،  لتو  أأأة اتاأأأه وأأألا ات سأأأيط ي أأأ  هل 

تأأأه فأ  هأأأ  اتأأأال  يا أأأل ل  أأأح  ريأأأ  اتاأأأن يا االوايأأألا  تل أأأاوة تأأأؤ اوأأأا ت  
 يا صأأف   يأألح اتأأت اع يأأ   أأا ط  سأأرا اتاأأن يا اتصأأل ه.  ي  أأف اأأالا اتسأأرا  أأل 
يطلاأأه  ريأأ  اتاأأن يا، توأأا  أأل ي   أأه ات سأأيط تلاأأن يا ات طويأأة اأأ  تأأي  اأأالا اتسأأرا 

 .   يع أأأح ات سأأأيط وسأأأاةاتأأأال  ي   أأأه تل أأأاوة اأأأف اتسأأأرا اتأأأال  يا أأأ ا د  تاأأأه
رأأأان ا أأأاط ات رأأأل ف اتصأأأل ه  ات رأأأل ف اتر  تأأأة اتاأأأه يايأأأ ال  أأأا وأأأبف  أأأل ي  

،    اتسأأأرا اتأأأال  يايأأأ ح  ريأأأ  net equivalent clauseتلسأأأرا اتصأأأل ه  

 اتان يا.
 

 اتا ايأأح اأأيا اتصأأح  اتوطأأن االدااأألا ا  أألا ا وب يأأة ارأأيا تأأؤ ينوأأال اا اتصأأ لا 
morality   ي لاسأأه ات سأأطلل اتأأ  تي ا وأألا اتأأال   التويأأل تاع يأأف سأأرا اتاأأن يا ت

ل  او سأأهي لاسأأه  أأه اأأالا ات أأنا وأألا  أأه سأأ و توأأ ا،    ت أأ  وأألا اتطا أألا   . ي أأا
: اع يأأح   صأأت ااأأح  أأا ةولتصأأ ة ا سأأ لتية ا اصأأل ي  توضأأا يوضأأااا اتأأت اتويأأل ت 
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 وأألا اأأالا   اأأ الا  أأه  يأأل  ات  ادأأ  ات ا أأعة تاوضأأيؤ ات أأ ل ية   صأأ  ة اتلايأأة.
  ة ايا ا طاان ات  لاوة  ه د لية اتان يا  ادل ت اتان يا. ه اترب

 
ل  أأه اطايأأح ادأأل ت اتاأأن يا االوايلايأأة   أأح اتسأأرا اتصأأل ه،  ت أأ  وأألا اتصأأ لا علال أأا
 وأألا ي أأ ؤ اأأه ت ولداأأه انوأأه يوأأ ؤ  صأألتح  طأألإ اتاأأن يا اتراا أأه   ع ياأأه  أأه 

ل  وطأأألا ات  ل تأأأة.  اأأأالح ات  ولدأأأة  لالأأأة تلو أأألش: ا ايأأأا اتسأأأرا اتأأأال  يأأأااح  ول ئأأأا
ل،  أأاا ات  أأل ف ا تواأأه يسأأ    سأأط اتاأأن يا  أأا عسأألاه اتوأألث توأأا ات ا أأح  ضلاايأأا
اأأأ   ا ا  اتر أأأف اتراا أأأه  اتأأأ واات    ات  سسأأأة اتاسأأأ ية  اأأأ  ات  أأأ ف ت سأأأط 
اأأن يا ات  ل تأأة، و أأل  أأاعول،  ا اأأالا ات سأأط، اتأأال  ياأأ   و الأأا ا أأ يا   أأه  اأأات 

ا  أأا سأأرا ات  ل تأأة اتأأال  يسأأ  ح ا  اتر أأف اتراا أأه ا أأ يؤ اترطأأللاف، يصأأاح تأأولا 
 تل  ل ف ا تواه.

 
يتأأأ  اتانويأأأ   ا اتصأأأ لا تأأأؤ يوا أأأح  وصأأأيال  أأأا ادأأأل ت اتاأأأن يا   أأأح اتسأأأرا 
ه ا سلسأأأه اأأأ   ا ال ا  أأألا  صأأألتح اترأأأااو اال اصأأأل ية  اتصأأأل هأ ت أأأ  وأأألا ا أأأم

 ■  صلتح  اوة اتان يا ات طوية.
 
 

 قضادا التأمين في  متخصص  كاتب و باحث و * )
 

 اي ألات ا أاط اتو أا اادأل ت اترأاا ييا.  يسأ ح اال اصأل ييا ت أاوة  ع  ضأة اتو أا ع أ و
 2022ا  و  12 .اتت ات ص ا
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