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-التأمني على السيارات بني القانون العراقً والقانون املصري
)*(

-  

 حازم حممد الدملوجً نسارد. 
 املدنًمدرش القانون      
 املوصلكلية احلقوق/ جامعة   

 

تعترب سٛادخ املسٚز دص٤ًا ال ٜٓؿصٌ عٔ سٝا٠ أٟ ضا٥ل ، ٚست٢ ايطا٥كني اسبرزٜٔ          
خطأٙ اٚ اسد ع٢ً األقٌ يف سٝاتِٗ قد ٜٓتر عٔ خطأ َٔ ال بد إٔ ٜتعسضٛا ٚيٛ سبادخ ٚ

ايعدٜد َٔ املػانٌ يًطا٥كني  ادخضا٥ل آخس َطتٗرت، ٚعاد٠ َا ٜتطّبب ٖرا اسبَٔ خطأ 
عُامهِ أٚ ست٢ ٜتعسضٕٛ أل خطازتِٗ عٔ َٛاعٝدِٖ أٚ ٚيًػري االَس ايرٟ ٜؤدٟ  تأخسِٖ 

  يإلصابات باإلضاؾ١ إىل األضساز اييت تصٝب ضٝازاتِٗ.
: ايتأَني ضد اشبطا٥س ٚاالضساز اييت تًشل ؾٝعسف ايتأَني ع٢ً ايطٝازات بأْ٘       

بايعذ١ً االي١ٝ اٚ اييت قد تٓػأ عٓٗا اٚ اييت مها عالق١ باضتعُامها مبا يف ذيو َطؤٚي١ٝ 
 .(1)املداطس املد١ْٝ دباٙ ايػري

اييت تطبب االضساز ايتُٝٝص بني اسبٛادخ  يًُػسع املصسٟ ايساٟ يفَٚٔ ٖٓا نإ       
 .(2)َٔ سٝح ايتأَني خسٜٔ ٚاسبٛادخ اييت تطبب االضساز يًطٝاز٠باآل

                          

 مقال مراجعة.)*( 
معوقات تسويق وثيقة تامين  ،رابحة محمد الشونةد. عالء عبد الكريم البمداوي و  (1)

 ،4الفصل  ،52العدد  8المجمد  –بحث منشور   في مجمة دراسات محاسبية  ،السيارات
 . 222ص  ،5112

لسنة  25رقم  اللزامي العراقي لحوادث السياراتالجدير بالذكر ان قانون التامين ا من (5)
التأمين بنسبة كان يعتبر كل السيارات مشمولة بالتأمين تمقائيًا ويستقطع مبمغ  1881

من مجموع المبيعات الفعمية لشركة المنتوجات النفطية )البنزين  لف( ثالثة باآل1.112)
يقضي عمى  5112س قيادة الثورة المنحل اصدر قرار في عام وزيت الغاز( ولكن مجم

فرض رسوم عمى نقل ممكية السيارات تسوفى منيا اقساط التأمين ومن ثم عاد مجمس 
لف  ثالثة باآل( 1.112اعاد استقطاع نسبة ) 8/2/5112في  8النواب واقر قانون رقم 

 25كما كان في قانون رقم  من مبيعات لشركة المنتوجات النفطية )البنزين وزيت الغاز(
 .1881لسنة 
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)ايتأَني خسٜٔ االضساز باآلايتأَني عٔ ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ ٖٛ َا ايؿسم بني      
 اإلدبازٟ( ٚايتأَني عٔ االضساز بايطٝازات )ايتأَني ايتهًُٝٞ(؟

َصطًح ايتأَني اإلدبازٟ ٚايتأَني ايتهًُٝٞ ع٢ً تبٝإ ايؿسم بني  املِٕٗ َٔ إ      
ايطٝازات عٓد اسبدٜح عٔ أْٛاع ايتأَني ع٢ً ايطٝازات يف َصس الٕ بعض ايٓاع خيتًط 

ٜٚتطا٤يٕٛ عٔ دد٣ٚ َا ٜطددْٚ٘ َٔ زضّٛ خاص١ بايتأَني عٓد عٌُ يدِٜٗ املؿَٗٛني 
نجري َٔ  يف ٢ عٓد عًُِٗ ٜعصؾٕٛ، ٚستخٝص ذبت َط٢ُ "ايتأَني اإلدبازٟ"ايرتا

تعسف بـ"ايتأَني ايتهًُٝٞ" يعدّ  اييت ٚثٝك١ تأ١َٝٓٝ إضاؾ١ٝ، ٚ ٟاألسٝإ عٔ إصداز أ
اٌَ َٔ عًُِٗ بأُٖٝتٗا َٔ ْاس١ٝ َٚا ٜٚدٚز بِٝٓٗ بػإٔ عدّ اسبصٍٛ ع٢ً تعٜٛض ن

سادث١ َٔ د١ٗ ٚصعٛب١ إمتاّ اإلدسا٤ات بني أنجس َٔ د١ٗ  ٟغسنات ايتأَني بعد ٚقٛع أ
 . (1)اخس٣

تأَني ُٖا ْٛعني يف قإْٛ ايتأَني املصسٟ ع٢ً  اتٕ ايتأَني ع٢ً ايطٝازإ      
 ٚايرٜٔ ضٓتهًِ عًُٝٗا نُا ٜأتٞ : ٚاألخس تهًُٝٞ  إدبازٟ
 : التأمني االجباري  -اوالً :
صدز بتازٜذ ٚايرٟ  2007يط١ٓ  72زقِ تطبٝكًا يًكإْٛ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتأَني  دا٤        

ايتأَني اإلدبازٟ عٔ املط٦ٛي١ٝ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ عٔ سٛادخ   إذبت عٓٛ 29/5/2007
جيب ايتأَني عٔ : "أْ٘ ع٢ً َٓ٘ اد٠ األٚىلاملٜٓص يف  ، ٚايرٟ(ايطسٜع َسنبات ايٓكٌ

تطٝريٖا طبكا  دخ َسنبات ايٓكٌ ايطسٜع املسخص يفاملط٦ٛي١ٝ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ عٔ سٛا
االضساز املاد١ٜ  يويٛؾا٠ ٚاالصاب١ ايبد١ْٝ ٚنرقإْٛ املسٚز ٜٚػٌُ ايتأَني ساالت ا ألسهاّ

سهاّ ٚثٝك١ ايتأَني ايصادز٠ عدا تًؿٝات املسنبات ٚذيو ٚؾكا ألتًشل مبُتًهات ايػري  اييت
 ."تٓؿٝرا مهرا ايكإْٛ

إ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتأَني مت اقساز يصاحل املػا٠ ٚايرٟ ميهِٓٗ اٚ ذِٜٚٗ َٔ اسبصٍٛ        
يجا١َٓ بات اييت ٜتعسضٕٛ مها عٔ سٛادخ ايطري. ؾتٓص املاد٠ اع٢ً ايتعٜٛض عٔ االصا

حملدد عٔ اسبٛادخ املػاز غسن١ ايتأَني َبًؼ ايتأَني ا ٟتؤدَٔ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً اْ٘ "
 َٔ ٖرا ايكإْٛ اىل املطتشل اٚ ٚزثت٘ ٚذيو دٕٚ اسباد١ اىل ايًذ٤ٛ االٚىلاملاد٠  ايٝٗا يف

                          

انواع التأمين عمى السيارات في مصر، دراسة متاحة عمى شبكة االنترنت، مسحوية من  (1)
   detai-egypt-cars-https://www.thaqfya.com/insurance: الموقع

https://www.thaqfya.com/insurance-cars-egypt-detai
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 .(1)"ٖرا اشبصٛص يًكطا٤ يف
ساالت  ايتأَني قدزٙ ازبعٕٛ ايـ دٓٝ٘ يف ٜٚهٕٛ َبًؼ ايتأَني اير٣ تؤدٜ٘ غسن١       

املطتدِٜ  ٞساالت ايعذص ازبص٥ ًؼ ايتأَني يفايٛؾا٠ اٚ ايعذص ايه٢ً املطتدِٜ ٚحيدد َكداز َب
تًشل مبُتًهات ايػري حبد  دد َبًؼ ايتأَني عٔ االضساز اييتمبكداز ْطب١ ايعذص نُا حي

الف دٓٝ٘ ٚحيدد صبًظ اداز٠ امه١٦ٝ املصس١ٜ يًسقاب١ ع٢ً ايتأَني اقص٢ قدزٙ عػس٠ ا
 .نٌ سٚط ادا٤ َبًؼ ايتأَني املطتشل يفنٝؿ١ٝ ٚغ

       
 
 
 
 
 

                          

إذ كان الواقع  النص اال انو ذىبت احدى المحاكم المدنية المصرية الى انو " رغم ىذا" (1)
في الدعوى أن المطعون ضدىم وىم إخوة المضرور المتوفى أقاموىا، قبل قائد السيارة 

بطمب إلزاميما بأن يؤديا ليم تعويضًا عن األضرار  ،مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة
وأثناء تداول نظرىا تركوا الخصومة فييا  ،ء وفاة شقيقيملحقت بيم من جرا يالت ،األدبية

ركة الطاعنة بمبمغ التعويض فقضت محكمة الموضوع بإلزام الش ،بالنسبة لقائد السيارة
عمى  -الواجب التطبيق  - 5112لسنة  25رغم أن القانون رقم  ،ليم بو يالمقض
مبمغ التأمين عمى المضرور قصر في مادتو الثامنة التزام شركة التأمين بأداء  ،الدعوى

ذ كان الثابت من إعالم وراثة المتوفى ...... ،المستحق لو أو ورثتو أن ميراثو  ،وا 
فإن المطعون ضدىم ال  ،دون غيرىما ،ووالدتو ،انحصر في كل من والده يالشرع

و وقد قضى بتأييد الحكم ويكون الحكم المطعون في ،يشمميم نص القانون سالف الذكر
لحقت  يمحكوم بو عن األضرار األدبية التبمبمغ التعويض ال يالقاض ياالبتدائ

الدوائر ". "وأخطأ في تطبيقو ،بالمطعون ضدىم نتيجة وفاة شقيقيم قد خالف القانون
قرار متاح عمى شبكة  "5115 -11-18بتاريخ  81/  2115الطعن رقم  -المدنية 

تاريخ الزيارة  blog.com-http://egyptlayer.overاالنترنت مسحوب من الموقع 
12/8/5118.  

http://egyptlayer.over-blog.com/
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َد٠ ال تتذاٚش غٗسا َٔ تازٜذ ابالؽ  يٝٗا ع٢ً إ ٜصسف َبًؼ ايتأَني يفاسباالت املػاز ا
.                                 غسن١ ايتأَني بٛقٛع اسبادخ

(1)
 

ساي١  ٚيف ،بايطداد عٓد ٚدٛد بٝاْات ايطٝاز٠ مبشطس ايٓٝاب١  كّٛ غسنات ايتأَنيتٚ       
يتػط١ٝ األضساز ايٓاغ١٦ عٔ سٛادخ  ٞطٝاز٠ صبٍٗٛ ٜكّٛ ايصٓدٚم اسبهَٛقٝد ايٛؾا٠ ب

ايطٝاز٠ ٚسدثت ي٘ إصاب١  ٌ َصس بايطداد ٚحيل يهٌ َٔ نإ يفَسنبات ايٓكٌ ايطسٜع داخ
 . (2)ع٢ً تعٜٛضإٔ حيصٌ 

ع٢ً ايطٝازات ٚاير٣ مت  ٟٓدَا ٜعتكدٕٚ إ ايتأَني اإلدبازخيط٧ ايهجريٕٚ عؾكد       
ٜٚتِ ضداد قُٝت٘ باملسٚز ع٢ً نٌ ضٝاز٠ عٓد 2007يط١ٓ  72ؾسض٘ مبٛدب قإْٛ 

اضتدساز ايسخص١ أٚ دبدٜدٖا ٚذبصً٘ غسنات ايتأَني أْ٘ ٜطتطٝع َٔ خالي٘ أصشاب 
٣ خطا٥س ْتٝذ١ اسبٛادخ ع٢ً ق١ُٝ تعٜٛط١ٝ عٓد تعسضِٗ أل ٢ٟ أايطٝازات اسبصٍٛ عً

 .ايطسم

 
 
 

                          

والوعى  عزب، مقرر لجنة التدريب والتطويريذىب الى ىذا الرأي : د. أشرف إسماعيل  (1)
لزامي ا لمتأمين، الفرق بين التأمين الال ياعد األمين العام باالتحاد المصر ومس يالتأمين

 :مقال متاح عمى شبكة االنترنت مسحوب من الموقع والتكميمي
     http://www.ifegypt.org  . 

 وفقا يينشأ صندوق حكومعمى انو ) 5112لسنة  25من قانون رقم ( 51تنص المادة ) (5)
ة عن اجملتغطية االضرار الن 1881لسنة  11( من القانون رقم 54لنص المادة )

 : الحاالت االتية يحوادث مركبا النقل السريع ف
عدم وجود تأمين عمى المركبة لصالح  .5 ــ عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث1     

. حاالت اعسار شركة 4 حوادث المركبة المعفاة من اجراءات الترخيص .2 الغير
بيا قرار من مجمس ادارة الييئة يصدر  يالحاالت االخرى الت .2الـتأمين كميا او جزئيا 

 .المصرية لمرقابة عمى التأمين ...... (
 

http://www.ifegypt.org/
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 :ًالتكميلالتأمني  -ثانيًا :
 االضسازيف ؾكد دا٤ يتػط١ٝ  ايطٝاز٠ ، غسع ٖرا ايٓٛع َٔ ايتأَني ملصًش١ َايو يكد     

ًٞ أٚ اٚ سسٜل ن ضسق١ اٚ أَٚسٚزٟ سادخ   ْتٝذ١ذبدخ يًطٝاز٠  اييت قد ص١ٝ٥ازبه١ًٝ أٚ اي
، سٝح تدؾع مبدتًـ اْٛاعٗا ٖٛ تأَني غاٌَ ٜٛؾس اسبُا١ٜ ايتأ١َٝٓٝ يًطٝازاتٚ، دص٥ٞ

 ٞامهالى أٚ ايتًـ ايه٢ً أٚ ازبص٥ تٓػأ عٔ َٔ مهِ ق١ُٝ اشبطا٥س املاد١ٜ اييتايػسن١ يًُؤ
اير٣ ُٜصٝب ايطٝاز٠ املؤَٔ عًٝٗا ًَٚشكاتٗا ٚقطع غٝازٖا ايٓادب١ عٔ أخطاز سٛادخ 

                                             .                ٚاسبسٜل ٚايطسق١ ٚايططٛ ْٞكالب بطبب سادخ أٚ عطب َٝهاْٝهايتصادّ ٚاال

ٚاسبصٍٛ ع٢ً ايتعٜٛطات املٓاضب١ جيب ع٢ً  ٞيالضتؿاد٠ َٔ ايتأَني ايتهًُٝٚ      
ايعاي١ٝ ٚاملعسٚؾ١ أٚال إٔ خيتاز ايػسن١ ذات ايطُع١ ازبٝد٠ ٚاملال٠٤ املاي١ٝ  ؤَٔملا

د تكدّ بٝاْا ضٜٓٛا بعد ٔ خالٍ ١٦ٖٝ ايسقاب١ املاي١ٝ اييتبايطداد، ٚذيو باالضتعالّ َ
تأَني ايطٝازات، ٚنًُا قًت ايػها٣ٚ نإ ديٝال ع٢ً ق٠ٛ  ايػها٣ٚ ع٢ً ايػسنات ايعا١ًَ يف

 .دٕٚ مماط١ً ٖرٙ ايػسن١ ٚقدزتٗا ع٢ً صسف ايتعٜٛطات
ري باضِ ايعٌُٝ ايجابت امس٘ يف زخص١ تطٝ يف ٖرا ايٓٛع ٚتطذٌ ٚثٝك١ ايتأَني       

كا٥ِ بإقساض ايعٌُٝ يكسض يصاحل ايبٓو اي  بعض االسٛاٍ ايطٝاز٠ املؤَٔ عًٝٗا ٜٚهٕٛ يف
، ٚ َع٢ٓ ذيو أْ٘ يف ساي١ ايتعٜٛض ٜصسف باضِ ايبٓو املٛضح امس٘ يف زخص١ ايطٝاز٠

ٕ ْٛع ايتعٜٛض ضٛا٤ نإ تعٜٛض دص٥ٞ ايطٝاز٠ ٚايٛثٝك١ أٚ ايػسن١ َاحن١ ايكسض أًٜا نا
اٚ تعٜٛض نًٞ ٚيف بعض اسباالت تطُح بعض ايبٓٛى بإٔ ٜصسف ايتعٜٛض ازبص٥ٞ باضِ 
ايعٌُٝ َباغس٠ ٚتػرتط ؾكط صسف ايتعٜٛطات ايٓادب١ عٔ امهالى ايهًٞ يًطٝاز٠ ايٓادب١ 

 باضِ ايبٓو. عٔ ايطسق١ ايه١ًٝ اٚ اسبسٜل ايهًٞ اٚ ايتعٜٛطات ازبط١ُٝ

ٚيهٞ تتِ ع١ًُٝ اصداز ايٛثٝك١ بػهٌ ضًِٝ البد إٔ ٜٛضح ايعٌُٝ ضٓد ًَهٝت٘        
يًطٝاز٠ ؾؿٞ ساٍ ايطٝازات )ايصٜسٚ( ٜتِ ايتأَني مبٛدب خطاب االؾساز ايصادز باضِ 

ٚايرٟ ٜكّٛ بدٚزٙ ببٝع ايطٝاز٠ باضِ ايعٌُٝ ٚيف ساي١ ايطٝازات  )ايػسن١( ايتٛنٌٝ
يسخص١ اٚ عكد ايبٝع املٛثل يف ايػٗس ايعكازٟ باضِ املايو املطتع١ًُ ٜهٕٛ املطتٓد ٖٛ ا

 .بٝع ايطٝاز٠ َٛثل بايػٗس ايعكازٟازبدٜد أٚ تٛنٌٝ 

ملعا١ٜٓ ايطٝاز٠ مبهإ  ٚنٌ َا جيب ع٢ً ايعٌُٝ يف ٖرٙ اسباي١ إٔ خيطس ايػسط١ ؾٛزًا       
اسبادخ ًٜٚٞ ذيو إزضاٍ إخطاز باسبادخ يػسن١ ايتأَني يًكٝاّ بإدسا٤ات َعا١ٜٓ ايطٝاز٠ 
ٚإزؾام َكاٜط١ َطعسٙ بتهايٝـ اإلصالح ٚضبطس ايػسط١ ٜٚتِ اعتباز ايطٝاز٠ ٖالى نًٞ 
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يف ساي١ َا  َٔ قبٌ غسن١ ايتأَني يف ساي١ دباٚش تهًؿ١ اإلصالح ْطب١ َع١ٓٝ َتؿل عًٝٗا.
ٜٓتر عٓ٘ ٚقٛع تًؿٝات بايطٝاز٠ ؾؿٞ ٖرٙ اسباي١ ع٢ً  سادخ تصادّ أٚ اْكالب ٚقٛع

ايعٌُٝ إٔ خيطس غسن١ ايتأَني باسبادخ ٚإٔ ٜسضٌ ايطٝاز٠ إىل د١ٗ اإلصالح ٚاييت تكّٛ 
َٚٔ خالٍ  بإعداد َكاٜط١ َطعسٙ ضبدد بٗا ضعس أٚ ق١ُٝ نٌ بٓد ؾٝٗا سطب ْٛعٝت٘

ساي١ صعٛب١  ٞصالح أٚ ايتػٝري ذبطب ايتهًؿ١ ؾؿٜطتشل اإل املعا١ٜٓ ٚسصس نٌ بٓد
عتباز ايطٝاز٠ ٖالى نًٞ ٚربطس ايػسن١ اٚ ناْت تهًؿ١ اإلصالح نبري٠ ٜتِ اَها١ْٝ اإلصالح أ

ايعٌُٝ خبطاب بايك١ُٝ اييت ضتصسف ي٘ ٖٚٞ ناٌَ َبًؼ ايتأَني أٚ ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ )أُٜٗا 
 أقٌ(.

 -: سادخ أٟالى ايهًٞ ايٓاتر عٔ اسبسٜل أٚ املطتٓدات املطًٛب١ يف ساي١ امه
 أصٌ إٜصاٍ تطًِٝ ايًٛسات املعد١ْٝ .    .1
 صٛز٠ َٔ غٗاد٠ ايبٝاْات .    .2
 أصٌ خطاب املؤضط١ يف ساي١ ايتأَني ع٢ً ضا٥ل .    .3
 عكد ْكٌ ًَه١ٝ ايطٝاز٠ َٛثل بايػٗس ايعكازٟ .    .4
 ٢ ايطٝاز٠ بٛثٝك١ َطتك١ً .أصٌ ٚثٝك١ ايتأَني يف ساي١ ايتأَني عً    .5
 تطًِٝ سطاّ ايطٝاز٠ إىل غسن١ ايتأَني .    .6
 .َؿتاح ايطٝاز٠    .7
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