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 دون المعلومىىات واسىىترجا  حفىىظل إلكترونىى  جهىىا  أو كومبيىىوتر فىى  بالكتىىا هىى ا حفىىظ أو

 للناشر. طيةال  الموافقة
 

 إليه. اإلشار  مع والبحث الدراسة ألغراض الكتاب من االقتباس يمكن
 

 ن ظ  عف
 .الكتاب ف  المعنوية حقوقه ويؤكد الكتاب ه ا مؤلف بأنه كمال مصباح يعلن
 

 يىتحمنن  ال والناشىر  المؤلىف  فىنن  والكتابىة  البحىث  فى   المؤلىف  بى لها  التى   والعنايىة  الجهىد  رغم

 أو الكتىاب  شىكل  فى   أوعيىب  نقىص  أو  طىأ  بىأي  يتعلىق  فيمىا  الكتىاب  مسىتعمل   تجىا   مسؤولية أية
 مضمونه.
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 إهدنء
 
 
 

 ، باار نألجعااال ،إ ااأ لصااحاب نألقااالم ن عرنقعااة ن مجه  ااة ن ظااي ساااهمت
 .في ظد عت ق ننعت ن ظ معت ن عرنقعة

 
 

 ح كمالمصبا
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 حعضظ 

 
 
 

فىى   2011سىىينحظ القىىارل والقارنىىة أن تقىىديم الكتىىاب مىىؤر  فىى  صىىيف 
.  ويعىىود التىىأ ير إال أننىى  كنىىت قىىد قىىدمت  2014حىىين ان الكتىىاب ينشىىر فىى  

 ةقدعاا درنسااات ن: ظقعااعم 2005قااان ت ظنمااعم ل مااال ن ظاا معت  ساانة   مسىىود  
يم مسىىود  كتىىاب  إلدار  شىىركة التىىأمين الوطنيىىة فىى  بغىىداد، مباشىىر  بعىىد تقىىد  
بهىىدف  2011عىىام  ل رنق فااي ظااارعت ن ظاا معت فااي ن عاارنق: نماارنت ننظقائعااة   

.  وقامىىت الشىىركة، الكتىىابين النشىىر، وقىىد رحبىىت إدار  الشىىركة بمشىىرو  نشىىر 
صىىدر فىى  و 2012طبىىع سىىنة )فااي ظاارعت ن ظاا معت   ل رنقمشىىكور ، بطبىىع ونشىىر 

قاان ت ظنماعم ل ماال     رلطبىع ونشى   .  عند االستفسىار إن كانىت النيىة قانمىة    (2013
أنهىىا تفضىىل االنتظىىار  2013تمىىو  فىى  أعلمتنىى  إدار  التىىأمين الوطنيىىة  ن ظاا معت

"قيىد المراجعىة لىدأل األمانىة العامىة       2005ألن قانون تنظىيم أعمىال التىأمين لسىنة     
هى   المعلومىة    توقىد أ ى     لمجلس الو راء وقىد يصىدر تعىديل أو قىانون جديىد."     

فى  سىوق     يىع مجموعىة مىن مقىاالت  مىنء لى      لتجم تعلى أنهىا جديىة وأسىرع   
ال  رجىى ،  قعبىىد ال ىىالجبىىار )إلكترونىى  ككتىىاب  تهاالتىىأمين العراقىى  نشىىر 

، سعدون الربيعى ، فىؤاد شىمقار، محمىد الكبيسى ، مصىباح كمىال، مىنعم ال فىاج          
 تحريىىر، 2005مساااهمة فااي نقااد  مرنجعااة قااان ت ظنمااعم ل مااال ن ظاا معت  ساانة 

 (2013، : مصباح كمالونشر
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تبنىى  طبىىع بعىىد التىىداول مىىع إدار  شىىركة التىىأمين الوطنيىىة، أق ىىرت ولكىىن 
 .الكتابه ا نشر و

اآلن مفيىىد طالمىىا أن القىىانون قيىىد المراجعىىة ال      نشىىر كتىىاب ان وأرأل 
، فهى ا حلىم إبلىيس بالجنىة     طمعًا بأن تقوم األمانىة العامىة لمجلىس الىو راء بقراءتىه     

قراءتىه لعلهىا تحفى هم علىى تطىوير      وإنما أن يقىوم ممارسىو التىأمين فى  العىراق ب     
 وصىىياغة التعىىدينت الضىىرورية ،موقىىف تجىىا  إعىىاد  النظىىر بمفىىردات القىىانون 

وإيصىىال باالسىىتفاد  مىىن تجىىاربهم العمليىىة واإلشىىارات الىىوارد  فىى  الكتىىاب،    
كمىا أن نشىر  يمكىن أن ينظىر إليىه كمسىاهمة         .موقفهم إلىى الجهىات  ات العنقىة   

 لتأمين ف  العراق.ف  توثيق مرحلة ف  تاريخ ا
 ول التالية:فصالإلضافة نشر الكتاب من تأ ير  تاستفد

 2005لسنة  10تنظيم أعمال التأمين رقم  "نقد م كر  بّسام البن اء بشأن قانون" 

   األمىر رقىم    2005مىن قىانون تنظىيم أعمىال التىأمين لسىنة        81"الماد(
 (: المد ل لتغيير القانون"10

 " قىىراء  لكتىىاب ديىىوان التىىأمين  :الرقابىىةتحىىريم التىىأمين  ىىار  نظىىام
 ."2012كانون األول  9 العراق  المؤر 
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 شكر  ظقدعر

 
 
 

كىىان ألسىىتا ي الع يىى  عبىىد البىىاق  رضىىا دور أثنىىاء إعىىداد مسىىود  قىىانون 
 2004سىنة  رغىم أن المشىرو  الى ي تقىدم بىه       2005لسىنة  تنظيم أعمىال التىأمين   

تشىرين   21ففى  رسىالة لىه بتىاريخ      العمىل بىه كىامًن.     لىم يجىر   لسن قانون جديد 
 ،ألنهىا توثىق لهى   المرحلىة فى  إعىداد القىانون       أدنىا   اقتطىف منهىا    ،2011الثان  

 : كر ما يل 
 

"كل ما أعرفىه عىن القىانون هىو أنى  تلقيىت نسى ة مىن الىنص اإلنكليى ي           
لمشىىرو  القىىانون وصىىلتن  مىىن و يىىر الماليىىة السىىيد عىىادل عبىىد المهىىدي 

تسىىع صىىفحات، ثىىم حصىىل أن اطلعىىت علىىى   فكتبىىت إليىىه منحظىىات  ب 
القانون األردن  المعىدل فىأعجبن  فكتبىت إلىى السىيد الىو ير مقترحىًا عليىه         
اعتمىىاد القىىانون األردنىى  وإد ىىال تعىىدينت عليىىه تقتضىىيها تجربتنىىا وقىىد  
استحسىىنت لغتىىه العربيىىة القانونيىىة السىىليمة تجنبىىًا مىىن اضىىطرارنا إلىىى   

فقىة كمىا وجىدنا فى  العديىد مىن       ترجمة الىنص اإلنكليى ي ترجمىة غيىر مو    
ترجمات القوانين التى  أصىدرها بريمىر ولىم يتحىر  أحىد إلصىنحها حتىى         
اآلن رغىىم المشىىاكل التىى  حصىىلت مىىن تطبيقهىىا ... طرحىىت نفىىس الفكىىر ، 
أي اعتماد القىانون األردنى ، علىى أحىد و راء حكومىة السىيد إيىاد عىنوي         
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إلىى و ار  الماليىة   فعرضها على رنىيس الىو راء فوافىق عليهىا فكتىب بهىا       
وكل فنىى  والمستشىىار القىىانون  لىىرنيس الىىو راء، الصىىديق د. فاضىىل محمىىد  
جواد، إلعداد مشىرو  القىانون.  فى  هى   األثنىاء حىان موعىد سىفري إلىى          
الواليىىات المتحىىد  فاجتمعىىت بالىىدكتور فاضىىل وسىىلمته نسىى ة مىىن القىىانون 

وغىىادرت  األردنىى  ومنحظىىات  علىىى الىىنص اإلنكليىى ي للمشىىرو  المقتىىرح
العىىراق.  بعىىد هىى ا ال علىىم لىى  بىىأي شىى ء حتىىى اطنعىى  علىىى القىىانون 

[ 10المعىىروف بىىاألمر رقىىم   2005]قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  
 منشورًا ف  الوقانع العراقية."

 
سىىتا ي الع يىى  عبىىد البىىاق  رضىىا،  أليسىىرن  أن أتقىىدم بج يىىل شىىكري  

-1966كة التىىأمين الوطنيىىة )والمىىدير العىىام السىىابق لشىىر مجلىىس اإلدار  رنىىيس 
مراجعىىة مسىىود  بلتبرعىىه ( ونانىىب رنىىيس مجلىىس إدار  الشىىركة حاليىىًا،   1978

تنظىىيم أعمىىال  نقىىد مىى كر  بّسىىام البن ىىاء بشىىأن قىىانون" :ولفصىىالالكتىىاب باسىىتثناء 
مىن قىانون تنظىيم أعمىال التىأمين لسىنة        81"المىاد   ،" 2005لسىنة   10التأمين رقىم  

و"تحىىريم التىىأمين  ىىار  نظىىام لتغييىىر القىىانون"  مىىد ل(: ال10)األمىىر رقىىم  2005
 ."2012كانون األول  9 قراء  لكتاب ديوان التأمين العراق  المؤر  :الرقابة

 
 الصحة وطول العمر لنستمرار ف  عطاء . وفير ستا يأرجو أل

 
كمىىا يسىىرن  أن أتقىىدم بج يىىل الشىىكر إلدار  شىىركة التىىأمين الوطنيىىة     

 ع ه ا الكتاب.لتبنيها طبع ونشر وتو ي
 

 ف  الكتاب هو من مسؤوليت .أو عيب أي نقص أو  طأ 
 

 مصباح كمال
 2014 كانون الثان  15 لندن

misbahkamal@btinternet.com 

mailto:misbahkamal@btinternet.com
mailto:misbahkamal@btinternet.com
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 ن كظاب  ن مؤ ف ظقدعم

 
 
 

كتاب الثان  ل ميلنا مصباح غىا ي  هو ال : ظقععم نقدي2005قان ت ظنمعم ل مال ن ظ معت  سنة 
عسكر كمال ال ي تبنت شركة التأمين الوطنية طبعه ونشر .  ويأت  تبنينا للكتاب ألهميته وفراد  
معالجاته ف  الجمع بين المنظور التأمين  البحت والمنظور الوطن  العام عنو  على أن  ميلنىا  

تعلم فيها المبادل األولية للتأمين.  نضيف هو، كما يقول، من تنمي  شركة التأمين الوطنية حيث 
إلى  ل  أن أستا نا عبد الباق  رضا كان له دور أثناء إعداد مسود  القانون رغم أن المشىرو   

تشىرين   21ل ميلنا مصباح بتىاريخ  له ال ي تقدم به لم يجر العمل به كامًن.  يقول ف  رسالة 
   المرحلة ف  إعداد القانون:نقتطف منها ما يل  ألنها توثق له  2011الثان  

 
"كل ما أعرفه عن القانون هو أن  تلقيت نس ة من النص اإلنكلي ي لمشرو  القىانون  
وصلتن  من و ير المالية السيد عادل عبد المهدي فكتبت إليه منحظات  بتسع صفحات، 
ثم حصل أن اطلعت على القانون األردن  المعدل فأعجبن  فكتبت إلى السىيد الىو ير   

قترحًا عليه اعتماد القانون األردن  وإد ال تعدينت عليىه تقتضىيها تجربتنىا وقىد     م
استحسنت لغته العربية القانونية السليمة تجنبًا من اضىطرارنا إلىى ترجمىة الىنص     
اإلنكلي ي ترجمة غير موفقة كما وجدنا ف  العديد من ترجمات القوانين الت  أصىدرها  

ى اآلن رغم المشاكل الت  حصلت من تطبيقها ... بريمر ولم يتحر  أحد إلصنحها حت
طرحت نفس الفكر ، أي اعتماد القانون األردن ، على أحد و راء حكومة السىيد إيىاد   
عنوي فعرضها على رنيس الو راء فوافق عليها فكتب بها إلى و ار  المالية وكل فنى   
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إلعىداد مشىرو    والمستشار القانون  لرنيس الو راء، الصديق د. فاضل محمد جواد، 
القانون.  ف  ه   األثناء حان موعد سفري إلى الواليات المتحد  فاجتمعىت بالىدكتور   
فاضل وسلمته نس ة من القانون األردن  ومنحظات  على النص اإلنكلي ي للمشىرو   
المقترح وغادرت العراق.  بعد ه ا ال علم ل  بأي ش ء حتى اطنع  علىى القىانون   

[ منشورًا ف  الوقىانع  10المعروف باألمر رقم  2005لتأمين لسنة ]قانون تنظيم أعمال ا
 العراقية."

 
وقد كتب عن بعىض جوانىب هى ا     اعت ا   ميلنا مصباح بتاريخ التأمين العراق ، كما ورثنا 

دفعه إلى إثار  اسنلة  طابية ينعوا بالننمة على إدارات شىركات التىأمين العامىة     *،التاريخ
لكنه، ومن تواضعه، يشير إلى دور  منء  2005ي قام بنعداد قانون سنة وال بير األمريك  ال 

قان ت ظنمعم هم ف  أفكارهم وحججهم.  إن نكبار ف  سوق التأمين العراق  مثلما يناقش البعض م
يتجاو  تحليل النصوص ويتوسع ليؤر  لفتر  فاصىلة   : ظقععم نقدي2005ل مال ن ظ معت  سنة 

.  وبه ا فنن الكتاب يشكل مساهمة ف  كتابة تاريخ التأمين فى  هى     ف  تاريخ التأمين العراق 
 الفتر .

 
ال نرغب أن نفسد على القارنة والقارل متعة التعّرف على الدراسات الت  يضمها ه ا الكتىاب  
ولكننا نود إظهار الموقف ال ي ينتظم كتابات  ميلنا الع ي  مصباح.  ويمكننا أن ُنجمل بعىض  

 ، وه  قابلة للنقاش، فيما يل .عناصر ه ا الموقف
 

  من العيب المنهج  االستهانة بتاريخ التأمين العراق  أو القصور ف  اإلشار  إليه، وهو ما فعله ال بير
ر ما أثار انتباهه ف  العراق على لطف الناس.  وقد وصف  ميلنا ه ا الموقىف  األمريك  عندما َقَص

األمريك [ بالعراق وبالعراقيين ال يضف  قيمة معينة علينىا  بأنه "سياح ": "إعجاب ماي  بيكن  ]ال بير 
بقدر ما يعن  أنه ومن عمل ف  إمرتهم لم يكونوا يعرفون ه ا الوطن وأهله، وهو مصىدر االنجى اب   
واإلعجاب السياح  بالعراق ال ي عّبر عنه بيكن ."  كما جاء ف  الفصل المعنون "إعاد  صياغة قوانين 

داع  للقلق؟" ف  الكتاب ال ي نقدم له.  وقد ترجم  ميلنا موقفه أيضًا ف  كتابىه   التأمين ف  العراق: ال
الت  قامت شركة التأمين الوطنية بنشىر  عىام    ل رنق في ظارعت ن ظ معت في ن عرنق: نمرنت ننظقائعة

2012. 
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   ظيميىة  إن العاملين ف  بيت التأمين العراق  أدرأل بشؤون وهموم صناعتهم وقضىاياها العققديىة والتن

 2005والقانونية، وإن فرض المحتل، وبقبول من رنيس الو راء العراق  المعين من المحتل، لقىانون  
ليس فقط منافيًا ومتعارضًا مع اتفاقيات جنيف بل هو تد ل فظ ف  شأن عراق  محل  لم يكن يشىكل  

انون أهمىل قضىايا   تهديدًا عسكريًا لوجود المحتل ف  العراق.  وقد بان أثر ه ا التد ل ف  صياغة ق
 أساسية وساهم ف  تهميش قطا  التأمين العراق .

 
  عن اشتراط تأمين األصول والمسؤوليات  2005واستمرارًا للموقف السابق: السكوت "الصار " لقانون

القانونية لدأل شركات تأمين عراقية مسجلة ف  العراق، تدفع الضرانب والرسوم ل  ينىة الدولىة، ال   
نية عراقية ف  قطا  التأمين وإنما ترجمة، ِ لسًة، للمشرو  الليبرالى  الجديىد   ينطلق من مصلحة وط

 ال ي رسمه المحتل لنقتصاد العراق .

 
     ،ع لة قطا  التأمين عن العالم ليست مطلوبة فه  تقوقع واستمرار بصيغة أ ىرأل لسىنوات القهىر

مل مع اآل ر، ضمن الضوابط .  إن مطلب الندية ف  التعا2003-1990العقوبات االقتصادية الدولية 
 القانونية السليمة والقواعد المهنية، أساس  ف  عملية تطوير قطا  التأمين العراق .

 
   وترسىم  2005إن قطا  التأمين بحاجة إلى سياسة تأ   بنظر االعتبار الواقع القانم، بما فيه قىانون ،

 آفاق تطوير .
 

يحتمل النقاش، ونتر  للقارنة والقارل  قلنا كما نكتف  به ا القْدر ف  عرض موقف  ميلنا، وهو
إ  أنها الوسيلة الفضلى لتقويم  –كما يدعو له  –اكتشاف الم يد من  نل القراء  النقدية للكتاب 

ال طأ وتوليد األفكار ورسم السياسات.  وقد ثبتَّ  ميلنا عنوانه اإللكترون  لمن يرغب بالكتابة 
مرصاد ن ظا معت   و  مجلة ن ظ معت ن عرنقاي ر مدونتين، إليه.  ولمن ال يعرف فنن مصباح يدي

، مكرستان لقضايا التأمين ف  العراق، وهو يرحب بكل الكتابات الرصينة لنشرها فى   ن عرنقي
إحدأل المدونتين.  نحن العاملين ف  قطا  التأمين مدينين له لقيامه بىنطنق هىاتين المىدونتين    

ة أو نشر  مطبوعة أو إلكترونية حتىى الوقىت   المتمي تين ل دمة القطا   اصة ف  غياب مجل
 الحاضر.
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وبما ي دم  (10بات علينا اآلن توحيد الجهود ف  عمل جماع  للضغط باتجا  تعديل القانون رقم )
المصالح العامة المشتركة لشركات التأمين العاملة ف  العراق، ووضع نهايىة لتسىرب أقسىاط    

 .التأمين إلى  ار  العراق بشكل غير قانون 
 

أ برنا  ميلنا الع ي  أن له دراسات أ رأل.  ونحن نأمل منه أن يقوم بنعدادها للطبىع لتعمىيم   
الفاند  منها  اصة وأن العديد من ه   الدراسات متمي   ف  نهج معالجتهىا للقضىايا التأمينيىة    

مىة  العامة.  على سبيل المثال، كما قرأنا، دراسته عن "التأمين ف  كوردستان العراق بين حكو
اإلقليم والدولة الفيدرالية" فه  دراسة تأسيسية تستحق القراء  وإعاد  القىراء  مثلمىا تسىتدع     

 تطو  اآل رين للبحث ف  موضو  الرقابة االتحادية على النشاط التأمين  ف  عموم العراق.
 

 نتمنى ل ميلنا الع ي  موفور الصحة لنستمرار ف  رفدنا بكتاباته.
 

قدم شكرنا الج يل لتبر  أستا نا عبد الباق  رضا، الرنيس والمدير العىام  ننته  ه   الفرصة لن
( ونانب رنيس مجلس إدار  الشركة حاليىًا، فى    1978-1966السابق لشركة التأمين الوطنية )

 مراجعة مسود  الكتاب.  نرجو له أيضًا وفيرًا من الصحة وطول العمر لنستمرار ف  عطاء .
 

 صادق ال فاج 
 مدير العامالرنيس وال

 شركة التأمين الوطنية
 

 2014الثان   كانونبغداد 
 
)بغىىداد: شىىركة التىىأمين   ل رنق فااي ظااارعت ن ظاا معت فااي ن عاارنق: نماارنت ننظقائعااة  أنظىىر: مصىىباح كمىىال،   *

 (2012الوطنية، 

 



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 15 - 

 

 دخلم

 
 
 

مىن موقىف نقىدي    يضم هى ا الكتىاب مجموعىة مىن المقىاالت التى  كتبتهىا        
، واعتمىىادًا علىىى المعلومىىات التىى  2005تىىأمين لسىىنة ن تنظىىيم أعمىىال العىىن قىىانو

قىد ال أتجىاو  الحقيقىة إن قلىت بىأنن  كنىت أول مىن بىادر           .كانت متىوفر  عنىدي  
وكىان  لى     ،فى  العىراق وال ىار     عىن هى ا القىانون   والنشىر  إلى الكتابىة النقديىة   

أن  دمسىىتندات بعىىبفضىىل مىىا وفىىر  لىى   ميلىى  محمىىد مصىىطفى الكبيسىى  مىىن  
عىن   والرسىانل التى  تبادلناهىا فيمىا بعىد      2003لنىدن أوا ىر سىنة     التقيت به فى  

 .ه ا القانون وغير  من شؤون التأمين ف  العراق
هىى ا يقىىوم علىىى تقيىىيم عىىام يىىرد فىى  ثنايىىا  ، والسىىجال ،النقىىدي  مىىوقف

 شىك ل إطىاراً  كتبتىه فى  مكىان آ ىر     فقىر  ممىا   اقتىبس  ود هنىا أن  ألكنى   الكتاب، 
.  ففى  رسىالة   عىن التىأمين فى  العىراق     التى  كتبتهىا   لىبعض األوراق  عامىاً فكريًا 

 3، المجلىىد ال ىىامس، العىىدد  اسىىتراتيجية)رؤأل  إلىىى مجلىىة إلكترونيىىة أمريكيىىة 
شىىر ُن صىىبري  ايىىر السىىعدي، .د ميىىل ، تعليقىىًا علىىى دراسىىة لل1(2006)مىىارس 

                                                 
 كانت مقالة د. صبري السعدي بعنوان: 1

Iraq's National Vision, Economic Strategy, and Policies, Strategic Insights ,Volume V, Issue 3 (March 

2006( 
 رابط المقالة:

http://edocs.nps.edu/npspubs/institutional/newsletters/strategic%20insight/2006/saadiMar06.pdf 

http://edocs.nps.edu/npspubs/institutional/newsletters/strategic%20insight/2006/saadiMar06.pdf
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 واالسىىتراتيجيةالرؤيىىة الوطنيىىة،   :المجلىىة تحىىت عنىىوان "العىىراق  هىى   فىى  
 :ما ترجمته هو اآلت  كتبُتسياسات،" االقتصادية، وال

 
األمريكىى  بىىول حىىاكم الصىىور  مىىن دون اإلشىىار  إلىىى السياسىىات الكارثيىىة للال تكتمىىل 

 ه(، وتأسيسىىوي السىىا  الماركسىىبىىالمعنى بريمىىر فىى  يتحطىىيمي الدولىىة العراقيىىة )   
مىىىوال دون ال ضىىىو  إهىىىدار األ(، و2الرومانيىىىة dictaturaلدكتاتوريىىىةي )بمعنىىىى لي

التى   ولىم تكىن لىه(    التى  بى رها   األمىوال  أن ولكىن مىع فىارق    ر بى   أي مقة )مثل ساءلللمق
مىن   بشىكل صىحيح علىى أعمىال البنيىة التحتيىة بىدالً        إنفاقهىا  ،ينبغى  وكان  ،كان باإلمكان

محىىدد  غيىىر عقىىود الطىىوارل /عقىىود غيىىر محىىدود  األجىىلالالمىىدارس باسىىت دام صىىب  
جماعىىات بىىن العىىراق ودعىىو   غىى وسىىوء فكىىر  مشىىرو  هىى ا ناهيىى  عىىن   .الكميىىات
  ضىد اإلرهىاب الىدول .    هىا حربفى   لواليىات المتحىد    لسىاحة معركىة   كالعىراق   الدن إلى

تحىىول التىى  وهىى  مهىىيمن الواقىىع الالعواقىىب السياسىىية واالقتصىىادية للغىى و هىى  اآلن  
 تقدم حقيق  ف  العراق.دون 
 

هىىو فىى   2005تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة ن قىىانون ارب قانىىل يقىىول 
الح قطىىا  التىىأمين العراقىى  ألنىىه لىىو كىىان غيىىر  لىى  فىىنن شىىركات التىىأمين صىى

م كيفيىىة باعتبىىار أن القىىانون نظ ىى األجنبيىىة كانىىت قىىد اكتسىىحت السىىوق العراقىى  
فقىط  .  وهى ا قىول مققنىع فى  ظىاهر       د ول شركات التىأمين األجنبيىة إلىى العىراق    

عىًا لهىا فى     شىركات أو فرو بعىد   اصة وأن شركات التىأمين األجنبيىة لىم تؤسىس     
.  أمىىا مسىىاهمات رأس المىىال العربىى  فىى  رغىىم تحسىىن األوضىىا  األمنيىىة العىىراق

حقىًا  بعض شىركات التىأمين التى  تأسسىت بعىد الغى و األمريكى  فهى  صىغير .           
ال يشىىكل التىىأمين "الجىىان   الكبىىرأل" للغىى و واالحىىتنل فهىى   محصىىور  بىىالثرو    

                                                 
است دام  لمصطلح الديكتاتورية هنا فيه مجانية.  لكن الهدف هو توصيف حكم ممثل الواليات المتحد  ف  العراق على غرار ما كان  2

 به ف  الجمهورية الرومانية القديمة: ممارسة السلطة ف  حالة الطوارل من قبل ش ص موثوق به ألغراض مؤقتة ومحدود . معمواًل
 

‘Dictatorship’ here is used with some licence.  The intention is to characterise the rule of the US 
representative in Iraq along the lines applied in the ancient Roman Republic: the emergency exercise 
of power by a trusted person for temporary and limited purposes.  cf Hal Draper, The ‘Dictatorship of 
the Proletariat’ From Marx to Lenin, (New York: Monthly Review Press, 1987), p 11-12. 
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كر  المبسىىطة المتداولىىة عىىن النفطيىىة للشىىعب العراقىى ، وحتىىى هىى   ال تتمثىىل بىىالف
تحميىىل الىىنفط بىىثمن ب ىىس ونقلىىه إلىىى المتروبىىوالت الغربيىىة )الىىنمط االسىىتعماري 

الحجىم المتىدن  ألقسىاط التىأمين فى  الوقىت الحاضىر يعكىس تركىة          لكن   3القديم(.
مىىىن جانىىىب ( 2003-1990) الماضىىى  المتمثىىىل بنتىىىانج العقوبىىىات الدوليىىىة

مىىن  يب أقسىىاط التىىأمين إلىىى ال ىىار وإفىىرا ات هىى ا القىىانون فىى  تسىىهيل تسىىر
 .جانب آ ر

مىن مىىواد فى  غيىىر    جىوهر المسىىألة يكمىن فىى  مىا يضىىمه هى ا القىىانون    
والسياسىات المرتبطىة    ،والفلسىفة التى  يقىوم عليهىا     صالح قطىا  التىأمين العراقى ،   

القانمىىة والقىىوانين  فىى  العىىراق  التىىأمينالنشىىاط وإهمالىىه المطلىىق لتىىاريخ بىىه، 
ويكفى  هنىا     ا نحىاول الكشىف عنىه فى  نصىوص هى ا الكتىاب.       وهو م، المنظمة له

 مرَّ بمرحلتين.قول بأن مشرو  إعاد  تشكيل قطا  التأمين نأن 
علىىى أرض الواقىىع  تتحقىىقإعىىاد  الهيكلىىة )ال ص صىىة( التىى  لىىم  ،األولىىى

إ ااادة هعكلااة ساا ق ن ظاا معت  مشاار ع نقاادوهىىو مىىا نعالجىىه فىى  فصىىل بعنىىوان 
 .ن عرنقي

وهىىو  2004ود  قىىانون الرقابىىة علىىى التىىأمين لسىىنة  إعىىداد مسىى الثانيىىة،
فااي ن ظاا معت إ ااادة صااعاوة قاا ننعت اتنا فىى  الفصىىل المعنىىون موضىىو  دراسىى

لىىم توضىىع قيىىد  ،التىى  أعىىدت باللغىىة اإلنجلي يىىة ،لكىىن هىى   المسىىود .  ن عاارنق
التطبيىىق و ضىىعت للتعىىديل والترجمىىة إلىىى اللغىىة العربيىىة لتصىىبح األمىىر رقىىم   

.  وهىى ا هىىو موضىىو  الفصىىل 2005لسىىنة  أعمىىال التىىأمينقىىانون تنظىىيم  :(10)
 2005(  سنة 10في نقد قان ت ظنمعم ل مال ن ظ معت، نألمر رقم ) المعنون

بتىىاريخ التىىأمين فىى  العىىراق  جاهىىلأجنبىى  بقلىىم  2005قىىانون  تىىبلقىىد ُك
صىار بعىد   ومىا   2004فى  مسىود     ، مىثًن، لىه.  فهىو لىم يقشىر     والقوانين المنظمة

)العهىىد  1936لسىىنة  74( إلىىى قىىانون شىىركات التىىأمين رقىىم 10) األمىىر رقىىم  لىى 
عراقيىىة، مىىن قبىىل حكومىىة  1936نيسىىان  1صىىدر فىى  ، وهىىو أول قىىانون الملكىى (

                                                 
3 أنظىر:    Greg Muttit, Fuel on the Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq (London: The Bodley Head, 2011), 

p xxv, passim. 
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)الجمهوريىىة  1960لسىىنة  39شىىركات ووكىىنء التىىأمين رقىىم  وال إلىىى قىىانون 
لسىىنة  99تىىأميم بعىىض الشىىركات والمنشىى ت رقىىم  ، أو قىىانون العراقيىىة األولىىى(

)نهايىىة  1997لسىىنة  21شىىركات رقىىم ال قىىانون ، أوتحىىول أساسىىية( ة)نقطىى 1964
وبغىىض النظىىر عىىن تقييمنىىا   التىىأميم وبىىدء تأسىىيس شىىركات التىىأمين ال اصىىة(.

، فننهىا صىدرت مىن    وغيرهىا كثيىر ممىا لىه عنقىة بقطىا  التىأمين        له   القىوانين 
ا تلىىف عنهىىا جميعىىًا  2005فىى  حىىين أن قىىانون  "مسىىتقلة"قبىىل حكومىىات عراقيىىة 

)مجلىىس عراقيىىة كونىىه قانونىىًا شىىرعته سىىلطة احىىتنل أجنبيىىة وقبلىىت بىىه حكومىىة 
نىة علىى أسىس طانفيىة مىن قبىل سىلطة االحىتنل.  ويبىدو أن          عّيمق الحكم االنتقىال ( 
ليسىىت موضىىوعًا يسىىتحق التوقىىف عنىىد  والتفكيىىر فيىىه مليىىًا ضىىمن هىى   المفارقىىة 

الليبراليىىة الجديىىد   فىى  صىىيغتهاالمشىىرو  األمريكىى  للعىىراق: إقحىىام الرأسىىمالية  
 .من  نل العن  بالصدمة

مىى هب ملتىىون فريىىدمان وبقرتىىه المقدسىىة  أتبىىا ) كمىىا أن صىىبيان شىىيكاغو
لىم يتوقفىوا    دون تىد ل مىن الدولىة(    )السىوق(  تسىتعيد توا نهىا  التى    "السوق الحر "

لحظة للتعىرف علىى تجربىة سىوق التىأمين العراقى  أثنىاء فتىر  العقوبىات الدوليىة           
ومنىى  سىىنة أواًل التابعىىة للدولىىة  وكيىىف عملىىت شىىركات التىىأمين  (1990-2003)

فىى  ، الشىىركات ال اصىىة وتحىىت مظلىىة شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة   2000
شىرية  بمواردهىا ال علىى   ًادااعتمى  التىأمين االتفىاق  العىالم  والعربى ،    غياب إعىاد   

يخ التىىأمين فريىىد  فىى  تىىار تلىى  تجربىىة  .واألدوات الفنيىىة المتىىوفر  لهىىاوالماليىىة 
 .ظار من يقوم بهاانتبو لم ت ضع بعد للدراسةالعراق  

مناقشىىة هىى ا القىىانون تحليىىل وس لكىىّرب مقالىىم يصىىدر حتىىى اآلن أي كتىى 
مرحلىة فاصىلة فى  تىاريخ التىأمين العراقى .  لقىد كتىب          ، ف  اعتقىادي، لشك ال ي يق

 ريروقىىدموا بعىىض الرسىىانل والتقىىا ،عىىن القىىانونمقىىاالت متفرقىىة  المهنىىة مىىنء 
بهىدف   لىى أطىراف رسىمية  ات عنقىة بالنشىاط التىأمين       إ هعن اآلثىار الضىار  لى   

كتابىىة هىى ا المىىد ل لىىم يتوقفىىوا عىىن وقىىت .  وحتىىى تغييىىر بعىىض بنىىود القىىانون
وقىىد تمّيىى  ال ميىىل سىىعدون مشىىكل  مىىيس الربيعىى  بحملىىه .  المناشىىد  والم اطبىىة

لتىى ام بأحكىىام قىىانون عىىدم االاآلثىىار السىىلبية لالعىىبء األسىىاس فىى  التنبيىىه علىىى 
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مىىن  ىىنل الكتابىىة لىىو ار   ،حيىىف النحىىق بشىىركات التىىأمين ال اصىىةالالتىىأمين و
وكى ل  مىا دبجىه ال ميىل     .  واللجىان التى  يعمىل فيهىا     المالية ومن  ىنل النىدوات  

وهىى   جهىىود   4مىىة غيىىر منشىىور .مىىنعم ال فىىاج  مىىن منحظىىات قصىىير  قيّ 
موثقىىة فىى  كتىىاب  هنىى منربيعىى  وال وأتمنىىى أن أرأل مسىىاهمات ،تسىىتحق الثنىىاء

ممارسىىة التىىأمين فىى   يسىىاهم فىى  إبىىرا  القضىىايا العقديىىة التىى  تمىىس  جمىىاع  
شىكل،  يسمثىل هى ا الكتىاب فننىه      َرَدَصى  إْن  5.القطىا   تطىور  ىوتىؤثر على   العراق

لنشىىاط التىىأمين  فىى  لؤر  يمثلمىىا سىىمىىع كتىىاب  هىى ا، نىىوا  لدراسىىات جديىىد ،  
وقىىد يتحفىى  الىىبعض السىىتدرا  مىىا   .2003نة منىى  الغىى و األمريكىى  سىى العىىراق
والمقترحىىات لتعىىديل  التحلىىينتوإضىىافة الجديىىد مىىن المعلومىىات و  كفريىىق فاتنىىا
 .القانون

ن سعاسااات نتقظصااادعة فااي ن عاارنق   " دراسىىات  إحىىدألحاولىىت فىى   
 إلعىىاد العناصىىر األساسىىية  تل ىىيص 6 ن خعااارنت ن بدعلااة: قطاااع ن ظاا معت نم ذجااا  

 : كرت فيها 2005يم أعمال التأمين لسنة النظر بقانون تنظ
ن إعىىاد  النظىىر يجىىب أن تتجىىاو  مجىىرد رصىىد األ طىىاء والثغىىرات بىىل  إ

نطىوي  تتمتد لتشمل الرؤيىة التى  يقىوم عليهىا هى ا القىانون.  فأحكىام هى ا القىانون          
تنصىان   14 و 13على تنىاقض مسىتتر يتىيح فرصىة عىدم االلتى ام بىه.  فالمىادتين         

 على ما يل :
 

 :]قبل[ ال يجو  م اولة أعمال التأمين ف  العراق إال من -13-الماد 
 الشركات العراقية العامة. -أوال

                                                 
]تعديل بعض  التـأمــين في العراق الواقـع والطموح كفصل مستقل تحت عنوان " ا المدخل،بعد كتابة هذلة منعم الخفاجي، امقنشرت  4

، كتاب 2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  مساهمة في نقد ومراجعة".  أنظر: [2005مين لسنة مواد قانون تنظيم أعمال التأ
 .24-15(، ص 2013)جماع ، تحرير: مصباح كمال 

 .4أنظر: الهامش رقم  5
، 334-333، العىدد  عدةن ثقافة ن جدأنظر: مصباح كمال، "السياسات االقتصادية ف  العراق وال يارات البديلة: قطا  التأمين نمو جًا"  6

 اإللكترونية مجلة ن ظ معت ن عرنقي(.  يمكن قراء  الموضو  ف  مدونة 2009
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html
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 الشركات العراقية المساهمة ال اصة أو الم تلطة. -ثانيا
 فرو  شركات التأمين األجنبية المسجلة ف  العراق. -ثالثا
 كيانات تأمين التكافل أو إعاد  التكافل. -رابعا
و معيىد تىأمين آ ىر يعتبىر  رنىيس الىديوان مىؤهن و و        ن أمىؤمِ  - امسا

 قدر  مالية شرط الت امه بأحكام ه ا القانون.]و ا[ 
( مىىن هىى ا 13ال يجىىو  ألي مىىن المنصىىوص علىىيهم فىى  المىىاد  ) -أوال -14-الماد 

القانون أن يمىارس أعمىال التىأمين إال بعىد حصىوله علىى إجىا   بى ل          
 وفقا ألحكام ه ا القانون.

 
منحىىظ، وبشىىهاد  شىىركات التىىأمين العراقيىىة ومستشىىاريها      لكىىن ال

القىىانونيين، أن شىىركات التىىأمين غيىىر العراقيىىة وغيىىر المسىىجلة لىىدأل و ار      
تقىوم باالكتتىاب باألعمىال    التىأمين العراقى    التجار  وغير المجىا   مىن قبىل ديىوان     

ا   العراقية فى  أوطانهىا وبى ل  تحىرم شىركات التىأمين العراقيىة، المسىجلة والمجى         
، إلىىى   ينىىة الدولىىة ديوان وتىىدفع الضىىرانب والرسىىوم عىىن نشىىاطهاالىىمىىن قبىىل 

من حقهىا القىانون  فى  االكتتىاب بأعمىال التىأمين.  وقىد نشىأ هى ا الوضىع،           تحرم 
الىى ي  سىىرت شىىركات التىىأمين العراقيىىة بسىىببه منيىىين الىىدوالرات مىىن األقسىىاط 

تىىأمين وكىى ل  مثلمىىا  سىىرت ال  ينىىة إيىىرادات رسىىم الطىىابع علىىى وثىىانق ال  
إيىىرادات الضىىريبة علىىى شىىركات الىىىتأمين، وكىىل  لىى  ألن قىىانون تنظىىيم أعمىىال 

وحصىىر  بشىىركات التىىأمين  التىىأمين ال يضىىم مىىواد إضىىافية لضىىبط االكتتىىاب   
وضىىمان االلتىى ام بهىىاتين المىىادتين.  ال بىىل أن القىىانون يؤكىىد العراقيىىة المر صىىة 

ركة للتىىأمين أو إعىىاد  علىىى حريىىة شىىراء منتجىىات التىىأمين و دماتىىه مىىن أي شىى 
تنظىيم أعمىال   فى  قىانون    81التأمين.  فقىد جىاء فى  الفقىر  األولىى مىن المىاد         

 ما يل : 2005التأمين لسنة 
 

ألي شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي عىىام أو  ىىاص الحىىق فىى  اال تيىىار بشىىراء منتجىىات   
 التأمين و دماته من أي مؤِمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون  نف  ل .
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إ اء هى ا الوضىع يصىبح    يىنص هى ا القىانون أو غيىر   ىنف  لى .        ولم 
ضىىروريًا القيىىام بالمراجعىىة الفنيىىة والقانونيىىة لقىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة 

 فهو يشكل العنصر األساس ف  السياسة التأمينية الوطنية. 2005
 

وقىد اقترحنىا وضىع ضىىوابط بهى ا الشىأن وإد ىىال بعىض التعىدينت علىىى        
 منها:القانون و

 
اشىىتراط إجىىراء التىىأمين علىىى األصىىول والمسىىؤوليات القانونيىىة الناشىىنة عنهىىا     1

لدأل شىركات تىأمين مسىجلة لىدأل الىدوانر الم تصىة فى  العىراق ومجىا   مىن           
مىىن  14و  13قبىىل ديىىوان التىىأمين العراقىى ، السىىلطة الرقابيىىة، بموجىىب المىىادتين 

 القانون.
 
ي  ىار  القواعىد الرقابيىة التى  يىديرها      تحريم إجىراء التىأمين  ىار  العىراق، أ      2

-prohibition of nonالىىىديوان، وهىىىو مىىىا يطلىىىق عليىىىه باإلنجلي يىىىة 

admitted insurance    واعتبىىار مثىىل هىى ا النىىو  مىىن التىىأمين بىىاطًن إال فىى
حىىاالت محىىدد  يجىىب الىىنص عليهىىا ودانمىىًا دون إجحىىاف بمصىىالح شىىركات    

 بل الديوان.التأمين المسجلة ف  العراق والمجا   من ق
 
فىرض غرامىىات ماليىة وغيىىر ماليىة عنىىد م الفىة هىى ا الشىرط وإلىى ام الطىىرف        3

 الم الف بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجا   ف  العراق.
 

ويمكىىن تع يىى  االلتىى ام بهىى   الشىىروط وضىىمان تطبيقهىىا مىىن  ىىنل    
 التنسيق مع أطراف أ رأل ومنها:

 
إ ىىرا  البضىىانع المسىىتورد  علىىى أنواعهىىا مىىن  عىىن طريىىق تقييىىد  نإلدنرنت ن جمركعااة

المىىوانا العراقيىىة البريىىة أو البحريىىة أو الجويىىة و لىى  باشىىتراط إبىىرا  وثيقىىة تىىأمين   
 صادر  من شركة تأمين مسجلة ومجا   ف  العراق.
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 اادم ظقاادعم ن ساالف ل  ن اادفع  لااأ ن حساااب ل  إجاارنء ن ظساا عة ن نهائعااة  عقاا د     
مين صىىادر  مىىن شىىركة تىىأمين مسىىجلة ومجىىا   فىى  دون إبىىرا  وثيقىىة تىىأ ن مقااا تت

العراق.  وكانىت الممارسىة فى  الماضى  تقىوم علىى إلى ام المقىاول، عنىد ت لفىه عىن            
إجراء التأمين، تسىديد أجىر المثىل )قسىط التىأمين المقابىل لتىأمين عقىد المقاولىة( والى ي           

 كان يستقطع من استحقاقات المقاول لدأل رب العمل.
 

فى     لاأ إجارنء ن ظا معت ماع شاركات ظا معت مساجلة  مجاازة         ن نص في  ق د ن د  اة 
 .كما أظن العراق.  وه ا أمر منوط بو ار  الت طيط والتعاون اإلنمان 

 
هىى   األفكىىار وجىىدت لهىىا آ انىىًا صىىاغية لىىدأل العديىىد مىىن العىىاملين فىى   بعىىض 

شركات التىأمين العراقيىة العامىة وال اصىة إال أنهىا لىم تتىرجم إلىى عناصىر فى            
مىن احتىل موقىع    االكتفىاء بم اطبىة   عين وشىرّ علىى المق قويىة  جماعيىة  ط حملة ضغ

 و ير المالية.
  7اإللكترونيىة  مجلاة ن ظا معت ن عرنقاي   مىع مدونىة    ،نشىر هى ا الكتىاب    لشكِّيق

Iraq Insurance Review مرصاااد ن ظااا معت ن عرنقاااي  و Iraq Insurance 

Monitor فىى   ءودعىىم بعىىض الىى من ا بجهىىد ش صىى  مىىن لنىىدنمىىالتىى  أطلقته
مىىن منظىىور دراسىىة قضىىايا التىىأمين فىى  العىىراق  ل، مسىىاهمة متواضىىعة العىىراق

  علىىى الجوانىىب الفنيىىة والقانونيىىة  رك ىىوسىىع  ىىار  الكتابىىة التقليديىىة التىى  تُ أ
)متوقفىة   رساا ة ن ظا معت  كما يشهد على  لى  مىا كىان ينشىر فى  مجلىة        – الصرفة

عىىن  ُف ا التوق ىىوال يعنىى  هىى  (.الماضىى عىىن الصىىدور منىى  ثمانينيىىات القىىرن  
 مهىم   ا البحىث  ، فهى ة المنظمىة للتىأمين  القانونيى والمبىادل   ةالفنيى العناصىر  ف  البحث 

دانىىر  الكتابىىة بىىل ال ىىرو  مىىن  ،لتوضىىيح وترسىىيخ مفىىاهيم التىىأمين بحىىد  اتىىه
محصىىور  لىىدأل ممارسىى   ، بسىىبب طبيعتهىىا الفنيىىة،السىىاند  التىى  تظىىل قراءتهىىا

لمنظىىور أوسىىع سيسىىاهم اط التىىأمين  النشىى دراسىىة  ضىىا إالتىىأمين فىى  حىىين أن 
مىن ا تصاصىات اآل ىرين     التىأمين  بفى  إثىراء مواضىيع البحىث بىل تقريى      ليس 

هىى ا فىى  االقتصىىاد والتىىاريخ والعلىىوم االجتماعيىىة األ ىىرأل.  ومىىن إفىىرا ات    
                                                 

 /http://misbahkamal.blogspot.comرابط المدونة:  7

http://misbahkamal.blogspot.com/
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 التوجىىه تأسىىيس وعىى  عىىام بالتىىأمين كمؤسسىىة فريىىد  فىى  أصىىولها ووظيفتهىىا  
 .رار والحكوماتتستحق اهتمام األكاديميين وصن ا  الق

 مىا حاولتىه مىن  ىنل العديىد مىن      هىو  المقترب فى  دراسىة التىأمين    وه ا 
عىىن ال ىىرو  بعىىض الشىى ء  لقىىد حاولىىُتاألوراق التىى  نشىىرتها فىى  المدونىىة.  
أن هنىا  عالمىًا أرحىب    إلىى  والتنبيىه  إلشىار   دانر  المألوف فى  الكتابىة التأمينيىة ل   

هى   المحاولىة    جىدت  .  وقىد وَ كتابىة عنىه  فيىه النشىاط التىأمين  وال    َنيمكننا أن نىوط  
)صىدر العىدد األول سىنة     ن ثقافاة ن جدعادة  ترحيبًا مىن قبىل مجلىس تحريىر مجلىة      

ولىىه فىى    د مىىن دراسىىات  فيهىىا.يىىالىى ي كىىان سىى يًا معىى  فىى  نشىىر العد( 1953
 بالترحيب بالكتابات التأمينية. ، بين المجنت العراقية،اعتقادي فضل الرياد 

ة  ات عنقىىة بالتىىأمين تسىىتحق التوقىىف عنىىدها    هنىىا  قضىىايا فكريىى  
حتىىى سياسىى .  مىىن منظىىور اقتصىىادي وقىىانون  وتىىاري   و نقىىديًا ومعالجتهىىا 

لتطبيىىق مثىىل هىى   مثىىااًل  2005وفر لنىىا قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة وّيىى
علىىى الواقىىع  إفرا اتىىهوكىى ل   ،فيىىه ومىىا يتعلىىق بىىهالفرصىىة للبحىىث ، والمعالجىىة

 صىىياغة سياسىىة للتىىأمين فىى  العىىراقبهىىدف لقطىىا  التىىأمين،   الحىىال  والمسىىتقبل
إلىى تقليىل االعتمىاد علىى الريىع      بوضىوح  ضمن رؤيىة لنقتصىاد العراقى  تميىل     

مىا  ال  لكىن الموضىو     المنشىور    فى  بعىض دراسىات   ا هى قد كتبىت عن و . النفط 
لىىيس لىى  الدربىىة االقتصىىادية والقانونيىىة   .وينتظىىر مىىن يتصىىدأل لىىه فىى  أولىىه
تظىافر  ة لل ىوض فى  الم يىد مىن البحىث فهى ا منىوط ب       المعرفى مناهج من وغيرها 

العىىامنت والعىىاملون فىى  قطىىا  التىىأمين مىىع مىىن  يشىىتر  فيىىه جهىىد جمىىاع  
 يناظرهم ف  قطاعات أ رأل وف  المجال األكاديم .

باألرقىىام وباإلحصىىانيات  ،دراسىىاتمىىن يقىىوم بأيضىىًا لىى ل  أتمنىىى أن أرأل 
، حجىم أعمىال التىأمين المكتتبىة    هى ا القىانون علىى     تىأثير للتّعىرف علىى    ،التحليلية

 هووضىىعه فىى  سىىياقومىىا يقابلىىه مىىن تسىىريب ألقسىىاط التىىأمين  ىىار  العىىراق، 
فىى  صىىناعة التىىأمين العراقيىىة ومىىا تعىىان  منىىه قضىىايا   تىى َلكىى  ال ُت تىىاري  ال

طلىىب  لىى  .  وقىىد يتلقىىى تبعاتهىىا حصىىرًا علىىى هىى ا القىىانونوُتالوقىىت الحاضىىر 
ة لتطىىور أقسىىاط التىىأمين لعىىد  عقىىود لتقىىدير آثىىار القىىانون مىىع مراجعىىة تاري يىى
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اآل   بنظىر االعتبىار بينىة ممارسىة النشىاط التىأمين  بضىمنها حجىم االسىتثمارات          
.  وسىىيكون مفيىىدًا لىى ل  اعتمىىاد  وغيرهىىاوثقافىىة التىىأمين  والتجىىار  ال ارجيىىة

الىىوطن  ، ومنهىىا النىىاتج فىى  العىىرض التىىاري   مفىىاهيم االقتصىىاد الكلىى  والج نىى 
التىىأمين علىىى الحيىىا  كوسىىيلة  واإلجمىىال  ومكوناتىىه ومكانىىة النشىىاط التىىأمين ،  

التضىى م ودور  األعمىىال وآثارهىىا علىىى  واسىىتثمار أرصىىد  التىىأمين،  واد اريىىة، 
الطلىىب علىىى الحمايىىة التأمينيىىة،  والسياسىىة الماليىىة والنقديىىة، والنشىىاط التىىأمين ، 

 اجعىىة مىىن  ىىنل بحىىوث أكاديميىىة ويمكىىن القيىىام بهىى   المر  .أسىىعار التىىأمينو
 .عندما ال تتوفر القدرات لتحقيقها لدأل كيانات التأمين

 ليشىىمل السياسىىات التأمينيىىة التىى  ومىىن الضىىروري التوسىىع فىى  البحىىث  
 8تقتض  معالجة جملة من العناوين يمكن صياغتها كما يل :

 
 ريدور الدولىىة المباشىىر وغيىىر المباشىىر فىى  النشىىاط التىىأمين : التىىأمين التجىىا  

)مىىن  ىىنل الضىىمان   واالجتمىىاع )مىىن  ىىنل شىىركات التىىأمين العامىىة(   
 .والرعاية االجتماعية(

 
أطروحىىة  ص صىىة شىىركات التىىأمين ومىىدأل الحاجىىة إليهىىا ضىىمن الواقىىع    

 .)تواجد شركات  اصة وعامة( الحال  للنشاط التأمين 
 

عقىىود الىىنفط وغيرهىىا مىىن عقىىود الدولىىة التىى  تغفىىل مسىىألة التىىأمين علىىى   
فيهىىا تأكيىىد  يجىىري  ودات والمسىىؤوليات القانونيىىة والتعاقديىىة، أو ال  الموجىى

 واضح على إعنء مكانة شركات التأمين العراقية.
 
حصىول  موحىد  ل ، ووضىع قواعىد     صىياغة موحىد  للعقىود اإلنشىانية للدولىة     تبن 

 .ف  شراء الحماية التأمينية لتجنب الفساد القطا  العام على  دمات التأمين
 

                                                 
: "السياسات االقتصادية ف  العراق وال يىارات البديلىة: قطىا  التىأمين     سبق وأن عرضنا معظم ه   العناوين الكبير  ف  دراستنا 8

 نمو جًا،" مصدر سابق، وقد توسعنا قليًن ف  عرضها هنا.
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وجعىىل والمؤسسىىات التجاريىىة بىىين المىىواطنين علىىى التىىأمين  إشىىاعة الطلىىب
فىىرو  معينىىة إل اميىىًا مىىن بىىاب حمايىىة ثىىروات الىىوطن كالتىىأمين ضىىد  طىىر  

 الحريق.
 

؛ تشىىجيع تحويىىل جىى ء مىىن األربىىاح رسىىملة شىىركات التىىأمين العامىىة وال اصىىة
ل يىىاد  رأس المىىال، وكىى ل  تشىىجيع االنىىدما  بىىين شىىركات التىىأمين ل لىىق    

 .كبير عراقية ينية كيانات تأم
 

وضىىع الضىىوابط و ،دور شىىركات القطىىا  ال ىىاصإيجىىاب  تجىىا  موقىىف تحديىىد 
 ف  سوق التأمين العراق .وفروعها شركات األجنبية الالمناسبة لعمل 

 
وضىىمان  تكامىىل سىىوق التىىأمين العراقىى : علىىى المسىىتوأل الىىوطن  الفيىىدرال   

ظىىام الرقىىاب  للنحريىىة م اولىىة العمىىل فىى  جميىىع أنحىىاء العىىراق وال ضىىو   
 .االتحادي المتمثل بديوان التأمين

 
تكامىىل سىىوق التىىأمين العراقىى : علىىى مسىىتوأل ال ىىدمات النوعيىىة التكميليىىة    
، ) بىىراء تسىىوية ال سىىانر،  بىىراء تقيىىيم الممتلكىىات العينيىىة، الوسىىاطة التأمينيىىة

 (.، ال دمات االكتواريةالت صص الحقوق  ف  التأمين
 

وتأثيرهىىا علىىى دور التىىأمين فىى  االقتصىىاد  نقديىىة والالسياسىىة الماليىىة متابعىىة 
 .واحتياطيات شركات التأمين الوطن 

 
عنىد رسىم مي انيىة الدولىة، وعنىد إجىراء        إبرا  مكانة التأمين فى  الحيىا  العامىة   

تىىؤثر علىىى التشىىريعات المقترحىىة التىى  عنىىد صىىياغة االنت ابىىات البرلمانيىىة، و
نقىول هى ا     . يى  موقىع التىأمين   ، واالسىتفاد  مىن كىل الفىرص لتع    قطا  التأمين

 رفع الشعار. دوف  بالنا أن الوع  بالتأمين ال يتحقق بمجر
 

نحىىن علىىى قناعىىة أن رسىىم السياسىىة التأمينيىىة، الىى ي يتطلىىب بحثىىًا     
التأمينيىة وتلى  التى  لهىا     عىض القىوانين   نىود ب مستفيضًا بمىا فيىه إعىاد  النظىر بب    
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، يقىع علىى عىاتق الكيانىات     2003وكى ل  تركىة الفتىر  مىا قبىل      ، 9عنقة بالتىأمين 
هىى   السياسىىة بانتظىىار مبىىادر  مىىن و ار   رسىىم مثىىل فىى   التأمينيىىة.  وال أمىىَل

الماليىىة وغيرهىىا مىىن الىىو ارات  ات العنقىىة بالتىىأمين.  نقىىول هىى ا وفىى  بالنىىا أن 
الموقف الرسم  مىن النشىاط التىأمين ، فى  قناعتنىا، يىدور فى  فلى  سياسىة عامىة           

يانىىات االقتصىىادية الوطنيىىة مىىن  ىىنل إهمالهىىا لتتعىىرض تقىىوم علىىى لجىىم دور الك
، للم يد مىن التهىرؤ كى  تتسىهل عمليىة إنجىاح االعتمىاد علىى الشىركات األجنبيىة          

علىىى وضىىع األسىىس القانونيىىة لىىه وهىىو المشىىرو  الىى ي عملىىت سىىلطة االحىىتنل 
علىى إعىاد    الجىدي  العمىل  ضىاف إلىى  لى  غيىاب     يق.  على تطبيقىه العمل  وحاولت 
وطنيىىة كمىىا هىىو الحىىال بالنسىىبة إلعىىاد  تأسىىيس شىىركة الىىنفط الكيانىىات التأسىىيس 

)ديىىوان التىىأمين وكىى ل   متىىى مىىا اسىىتطاعت كيانىىات التىىأمينلىى ل  الوطنيىىة.  و
وضىىع  طىىة تأشىىيرية للنشىىاط التىىأمين     جمعيىىة شىىركات التىىأمين العراقيىىة(  

سىهًن عرضىها علىى الحكومىة القانمىة      سىيكون  يصىبح عنىدها   وصياغة رؤيىة لىه   
أو علىىى األقىىل التىىرويج  ونىىات السياسىىة االقتصىىادية العامىىةف تبنيهىىا كأحىىد مكبهىىد

 .لها بين األح اب السياسية وأعضاء البرلمان
مطالىىب الن العديىىد مىىن هىى   العنىىاوين ) إلقىىد قلىىت أكثىىر مىىن مىىر    

ى لىى ل  بتوافىىق جميىىع أطىىراف ظىىطبيعىىة إشىىكالية وقىىد ال تح تمقترحىىات(  االو
عبًا بسىبب وجىود مصىالح متعارضىة لكىن  لى  ال       القطا .  قد يكىون اإلجمىا  صى   

يعفىى  أيىىًا مىىن هىى   األطىىراف مىىن طىىرح وجهىىة نظرهىىا.  فمىىن  ىىنل الجىىدل 
والحىىوار البينىى ، الىى ي يفتىىرض القبىىول بىىالرأي المغىىاير، يمكىىن التوصىىل إلىىى   

 الحدود الدنيا لنتفاق على سياسات معينة.

                                                 
على أن المستثمر يتمتع ببعض الم ايا ومنها "رابعًا: التأمين على المشرو   11تنص الماد   . 2006لسنة  13كقانون االستثمار رقم  9

العراق  -االستثماري لدأل أي شركة تأمين وطنية او اجنبية يعتبرها ]المستثمر[ مننمة."  وك ل  قانون االستثمار ف  اقليم كوردستان 
ى حرية المستثمر ف  الىتأمين على المشرو  لدأل "اية شركة تأمين أجنبية أو ال ي ينص ف  الماد  السابعة عل 2006( لسنة 4رقم ) 

 ." وطنية يعتبرها مننمة، ويتم بموجبه تأمين :افة جوانب العمليات الت  يقوم بها
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طىرف بىل    إثارتنا للموضىو  لىيس مىن بىاب العتىب أو االنتقىاص مىن أي       
فىى   التىىأمين ودورهىىمؤسسىىة االتحفيىى  علىىى تطىىوير وتع يىى  فهىىم مشىىتر  ل  

 .حاجة أساسية للتقدم االمجتمع وف  االقتصاد وكونه
فى   الفىاحص  إل  جانب رسىم سياسىة لقطىا  التىأمين، هنىا  حاجىة للنظىر        

)أنظىر    وهى  تىرتبط مىع صىياغة هى   السياسىة.       ن العراقى  يبعض قضىايا التىأم  
 (.عا صنا ة ن ظ معت في ن عرنق: د  ة  لنقاشبعض قضاالملحق: 

أود أن ألفىىت االنتبىىا  إلىىى أن سىىوق التىىأمين العراقىى  قىىد شىىهد بعىىض    
سىبيل المثىال، إصىدار     ىالتطورات منى  كتابىة نصىوص هى ا الكتىاب ومنهىا، على       

، ومنهىا تحديىد المبلى  األدنىى للضىمان     المهمىة   ديوان التأمين لجملىة مىن التعليمىات   
السياسىىات المحاسىىبية   س احتسىىاب الم صصىىات الفنيىىة، ، أسىىوديعىىة الضىىمان 

لشىركات التىأمين، تعليمىات مىنح إجىىا   ممارسىة أعمىال التىأمين وإعىاد  التىىأمين،         
 .تعليمات منح إجا   وسيط التأمين ووكيل التأمين

شىىركات الىىنفط  اوكىى ل  قيىىام الىىديوان بم اطبىىة المؤسسىىات العراقيىىة ومنهىى
تىىأمين عراقيىىة وعىىدم حصىىرها  ات كفيمىىا ي ىىص ترتيىىب تأميناتهىىا لىىدأل شىىر 

وقىىد جىىاء تحىىر  الىىديوان بفضىىل اعتىىراض بعىىض  بشىىركات التىىأمين العامىىة.  
شىىركات التىىأمين ال اصىىة علىىى عىىدم التىى ام مؤسسىىات الدولىىة بأحكىىام قىىانون   

 10عروض بالمناقصة للتأمين على أموالها.الف  استدرا   2005
أن  نة دوومىىن التطىىورات األ ىىرأل ت ايىىد عىىدد شىىركات التىىأمين ال اصىى  

   تغيىر تو يىع هى   ييقترن  ل  ب ياد  كبيىر  فى  حجىم أقسىاط التىأمين المكتتبىة، أو       
ظىىل الفىىارق بىىين الشىىركات األقسىىاط بىىين شىىركات التىىأمين العامىىة وال اصىىة إ  

بىىين  واألغنىىى كبيىىرًا مىىع اسىىتحوا  شىىركة التىىأمين الوطنيىىة العامىىة، وهىى  األقىىدم
 الشركات، على الحصة الكبرأل من األقساط.

للنشىىاط التىىأمين  منىى  ال ترقىىى لرصىىد تىىاري   للتطىىورات هىى   اإلشىىارات 
بحثهىىا وبيىىان نجىىاح أو إ فىىاق صىىدور القىىانون، وغرضىى  منهىىا التشىىجيع علىىى 

                                                 
ى كتىاب  كتبت ورقة تحليلية باإلنجلي ية عن ه ا الموضو  ف  إطار بنود التأمين ف  عقود جولة الترا يص النفطية قد أضىمها إلى   10

 الحق ف  المستقبل.
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فى  تحقيىق   وشىركات التىأمين(   التىأمين الراقيىة،   كيانات التىأمين )الىديوان، جمعيىة    
إصىدار   سىنوات منى    سىت نقلة نوعية ف  هى ا النشىاط.  إن مىرور مىا ي يىد عىن       

 نقدي لمجمل أوضا  قطا  التأمين. دم بجراالقانون فتر  مناسبة للقي
من  االنتهىاء مىن كتابىة نصىوص هى ا الكتىاب لىم تظهىر مسىتندات جديىد            

، ولىم يكتىب أحىد     لق  الضوء على ظىروف وكيفيىة تحريىر مسىود  قىانون التىأمين      ُت
ر األمريكىى  الىى ين اسىىتأنس ال بيىىالعراقيىىة عنهىىا وحتىىى ممثلىى  شىىركات التىىأمين 

المنتىىدب بىىرأيهم وقبلىىه البريطىىان  الىى ي ُكلىىف بتقىىديم دراسىىة عىىن إعىىاد  هيكلىىة 
 اقطا  التأمين.  هى   اللحظىة فى  تىاريخ التىأمين العراقى  بحاجىة إلىى مىن يوثقهى          

إلىىى مىىن أيضىىًا وأرأل أن تقييمىى  النقىىدي للقىىانون بحاجىىة   بشىىكل أفضىىل منىى .
  ضعه للمعاينة والنقد.يق

فااي ل رنق بعنىىوان أحىىدهما  ينسىىات أ ىىرأل فىى  كتىىابفىى  النيىىة نشىىر درا
ج نناب نقظصاادعة    والثىان  بعنىوان   11: نمارنت ننظقائعاة  ظارعت ن ظا معت فاي ن عارنق   

ن ظا معت  ود  األولىى لكتىاب بعنىوان    .  وكنىت قىد أعىددت المّسى     لظ معت فاي ن عارنق  
بهىىدف النشىىر لكنىى  فشىىلت  2009سىىنة  فااي ك ردسااظات ن عاارنق: درنسااات نقدعااة

 .ردستان العراقوحتى ف  ك له عراق  ناشرف  إيجاد 
 بضىىعةبتصىىحيح  للنشىىر قمىىُتالحاليىىة فىى  كتىىاب عنىىد إعىىداد النصىىوص 

إال لكننىى  لىىم أد ىىل بعىىض التىىواريخ، صىىياغة وأضىىفت أ طىىاء فىى  الطبىىع وال
  تغييىىرات علىىى التحليىىل والحجىىج واالعتراضىىات التىى  وردت فيهىىا. القليىىل مىىن ال

اهتمىىام  ال ىىاص جىىاء بفضىىل  ليىىه،عىى ر عأرجىىو أن أ، التكىىرار بعىىضهنىىا  
يق ّل كىىان سىىألن الىىت لص منىىه  هىى ا التكىىرار ىوقىىد أبقيىىت علىى ،بأفكىىار معينىىة

 .ولقناعت  أنه يساعد ف  تأكيد مواقف معينة بتماس  ما هو مكتوب
المصىىادر والمراجىىع  أن أوثىىق فىى  الهىىوامش، َقىىْدر اإلمكىىان، لقىىد حاولىىت

ول قىدر اإلمكىان ألن اإلحىاالت    الت  اسىتعنت بهىا فى  كتابىة هى   النصىوص.  أقى       
بعض المعلومىىات أثنىىاء لىى  ناقصىىة بعىىض الشىى ء، وهىى ا الىىنقص سىىببه حفظىى 

                                                 
 .2013وبدأت بتو يعه سنة  2012تبنت إدار  شركة التأمين الوطنية، بغداد، ه ا الكتاب وقامت بطبعه سنة  11
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ومىىات المىىأ و   مىىن  لاإلعىىداد دون تثبيىىت المصىىدر وهىىو الحىىال بالنسىىبة للمع  
الشىىبكة العنكبوتيىىة.  إضىىافة إلىىى أن قسىىمًا مىىن المعلومىىات هىى  قيىىد التىىداول   

علىىى  لقىىد أبقيىىُت  مرجىىع معىىين.صىىعب اإلحالىىة إلىىى كاتىىب أو تالموسىىع بحيىىث 
كمىا وردت فى  نصىوص المقىاالت ولىم أعىّدل فيهىا أو أضىيف عليهىا إال          الهوامش 

 .لتعريف القراء بالدراسات الت  نشرتها ف  أوقات الحقة القليل
علىىى تناولىىه بالنقىىد   هىى ا الكتىىاب  مىىينت و مىىنء المهنىىة حفِّىىأملىى  أن يق

ن ممثلى  شىركات التىأمين العراقيىة     لعىل مىن سىاهم مى    ووتقويم أ طىان .   الصارم 
 2005-2003فىى  الفتىىر   مسىىود  القىىانونإعىىاد  هيكلىىة القطىىا  وفىى  مناقشىىة 

فى  تىاريخ التىأمين العراقى .      والفاصىلة  سيقوم بالكتابىة عىن تلى  الفتىر  الحرجىة      
القىانون ومىا    كتابىاتهم عىن التىأمين والتعىاون معهىم فى  بحىث       وآمل أيضًا أن أقرأ 

 .يتعلق به
قىىل  أو د النصىىوص لهىى ا الكتىىاب  طىىر ببىىال  أن هىى   النصىىوصوأنىىا أعىى

.  ربمىا هى  قديمىة مىن منظىور      إلىى حىد مىا    ةربمىا أصىبحت قديمى    بعضًا منهىا 
ش ص  لكىن القضىايا التى  أثرتهىا مىا  الىت قانمىة بانتظىار الم يىد مىن البحىث            

( لىىم يتغيىىر والتنظىىيم الىىدا ل  لشىىركات التىىأمين بقىى  10فىىاألمر رقىىم )والكتابىىة.  
وفى  ظنى  أن     ، وقل مثل  لى  عىن جوانىب أ ىرأل فى  قطىا  التىأمين.       حاله على

تىاريخ التىأمين فى  هىى      لجانىب مىن   هى   النصىوص تشىكل مسىاهمة فى  كتابىىة      
 الفتر .

تمثىىل نصىىوص هىى ا الكتىىاب اآلراء الىىوارد  فىى   تامىىًا أود التنبيىىه إلىىى أن 
لىديها  مىل  أعالش صىية وال عنقىة لهىا بشىركة وسىاطة التىأمين التى          يوجهة نظر
 ف  لندن.

 
 2013/صيف 2011 صيفلندن 
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 إ ادة هعكلة س ق ن ظ معت ن عرنقي مشر ع نقد

 
 
 

 مدخل
، بالعربيىىة التىى  تنشىىر واأل بىىار الصىىحفية  جميىىع التقىىارير  تكىىاد 
تكتفىى  بىى كر المصىىاعب التىى  يجابههىىا أن عىىن التىىأمين فىى  العىىراق  واإلنجلي يىىة،

فىى  التىىأمين علىىى عاملىىة" فىى  العىىراق "الن لهىىم مىىن الشىىركات األجنبيىىة المىىؤمَّ
المكتتبىىون  يفرضىىهادا ىىل العىىراق، واألسىىعار الفاحشىىة التىى   اوأموالهىى امسىىت دميه

ف  األسىواق العالميىة لقىاء مىنحهم تغطيىات معينىة.  لكىن المىرء يكىاد أن ال يقىرأ           
، والشىىركات العاملىىة فيىىه ومشىىاكلها  ،العراقىى التىىأمين شىىينًا عىىن حالىىة سىىوق  

ومىىا ي طىىط لهىى ا  لتىىأمين القانمىىة مىىن قبىىل الشىىركات األجنبيىىة،وتجىىاو  قىىوانين ا
 األتىنف عتمىدين مىن قبىل سىلطة     السوق من مشىاريع يىدبجها استشىاريون أجانىب مق    

 12قتة.ؤالم

                                                 
: "عىود  العىراق   ن بعات نتقظصادعةف  مجلة  الشهرية من الجدير هنا اإلشار  إلى استثناء يتمثل بما كتبه جو ف   ور ف  مفكرته 12

( وك ل  "شركات التأمين ف  العراق: يقترعون على ثوبها وه  لىم  56، ص 2003، آ ار/مارس ن بعاتمين العرب " )إلى  ارطة التأ
 (211، ص 2004، كانون الثان /يناير ن بعاتت ل حية!" )
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، إلىىى سىىد لىىدأل الكاتىىب هىى   الورقىىة، ضىىمن المعلومىىات المتىىوفر  تهىىدُف
وعىرض بعىىض المنحظىات النقديىىة والتصىىورات    بعىض الفىىراي فى  هىى ا المجىىال  

 13.ة بشأن التوجه المستقبل  لقطا  التأمين العراق ولياأل
 اسىىتطاعت الشىىركة األمريكيىىة بيرنىى  بوينىىت إنىى ْ  2003فىى  تمو /يوليىىو 

BearingPoint Inc  ُإيىىم جىى    پىعىىرف سىىابقًا باسىىم كىى    التىى  كانىىت ت
منيىىين  9الحصىىول علىىى عقىىد بقيمىىة     Consulting KPMGلنستشىىارات 

تحويىىل ل اتدراسىىتقىىديم ل USAIDالدوليىىة  تنميىىةلدوالر مىىن الوكالىىة األمريكيىىة ل
بمىىا فىى   لىى   ص صىىة   وتطىىوير جوانىىب م تلفىىة مىىن االقتصىىاد العراقىى   

 ، مىن نفىس الوكالىة،   عليهىا أيضىاً   رسىا  2004.  وفى  سىنة   مؤسسات القطا  العىام 
 أسىىسمليىىون دوالر لتطىىوير القطىىا  ال ىىاص فىى  العىىراق علىىى  240بقيمىىة  عقىىد 

سىوق التىأمين   حالىة  تقيىيم   ضىمنَّ الى ي أنىيط بالشىركة تَ   تنافسية.  بعض ه ا العمىل  
التىىأمين عىىاد  هيكلتىىه و ص صىىة شىىركات صىىنحه وإوضىىع  طىىة إلوالعراقىى  

 التابعة للقطا  العام.

 ن معل مات ن مظ فرة  ت إ ادة هعكلة ن س ق
ليسىىت هنىىا  معلومىىات منشىىور  عىىن الدراسىىة والعمىىل الىى ي قامىىت بىىه  

 المعنيىىينالنقىىاش واالستشىىار  مىىع العىىراقيين نوعيىىة ومسىىتوأل أو  ،بيرنىى  بوينىىت
التىىأمين القانمىىة فىى  بشىىؤون التىىأمين مىىا  ىىن اسىىتدرا  مسىىاعد  إدارات شىىركات 

لت ويىىدها بالبيانىىات المتىىوفر  لىىديها: رأس المىىال،   القطىىاعين ال ىىاص والعىىام  
هىى   مىىن  أقسىىاط التىىأمين، عىىدد المىىوظفين، االسىىتثمارات .. الىىخ.  ومىىا رشىىحَ 

ين ّبى يق ، باللغىة اإلنجلي يىة،  مىن صىفحة واحىد     مطبىو   هىو م طىط  للعلىن  الدراسة 
وتنتهى  فى     2003/ 1/11الفتر  ال منية التى  سىتتم فيهىا إعىاد  الهيكلىة وتبىدأ مىن        

                                                 
 كتبت ه   الورقة أصًن باللغة اإلنجلي ية ونشرت ف  مجلة 13

MEES (Middle East Economic Survey) Vol. 47. No. 19 (10 May 2004) pp D1-D5 

"منحظات نقدية حول إعاد  هيكلة سوق التأمين العراق ،" أيضًا تحت عنوان الدراسة نشرت   يتضمن النص العرب  بعض اإلضافات.
 .58-48، ص 2005، 314، العدد ن ثقافة ن جدعدة
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إلعىىاد  هيكلىىة سىىوق  وال طىىوات التىى  سىىتت    ىىنل هىى   الفتىىر   1/12/2004
 .التأمين

ار/مىىايو أي] يتكىىون سىىوق التىىأمين العراقىى ، حتىىى وقىىت كتابىىة هىى   الورقىىة
، مىىن ثىىنث شىىركات تعىىود للقطىىا  العىىام وهىى : شىىركة التىىأمين الوطنيىىة، [2004

وشىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة، وأربىىع شىىركات  العامىىةالعراقيىىة التىىأمين شىىركة 
وهىى : األهليىىة،  1997لسىىنة  21لقطىىا  ال ىىاص تأسسىىت بموجىىب القىىانون لتعىىود 

 التأسيس والتسجيل. الحمراء، دار السنم واألمين.  وهنا  شركتان قيد
مىن المفتىىرض أن تكىىون المرحلىة األولىىى مىىن برنىامج إعىىاد  الهيكلىىة فىى     

تىىدقيق سىىجنت إتمىىام مراجعىىة وفىى ت فعىىًن مىىع  قىىد ُن 2003تشىىرين الثىىان  
وأوضىىا  شىىركات القطىىا  العىىام الىىثنث إال أن المعلومىىات عىىن نطىىاق هىى ا    

والت امىات    د أرصىد متىوفرًا فيمىا ي ىص، علىى سىبيل المثىال، تحديى        تالتدقيق ليس
هىى   الشىىركات تجىىا  المىىؤمن لهىىم وإرث الماضىى  فىى  التعىىامنت مىىع معيىىدي   

قتىة قىد وضىعت اليىد     ؤالم األتىنف التأمين.  إال أن ما كىان واضىحًا هىو أن سىلطة     
 1483على األصىول النقديىة لهى   الشىركات بموجىب قىرار مجلىس األمىن المىرقم          

نهىا فى  إعىاد  إعمىار العىراق.  إضىافة       باعتبارها أمىوااًل عانىد  للدولىة يسىتفاد م    
الفتىر  التى  تجىري    ضىمن   آ ىرين عنصىرين   ضىم ل ل  فىنن م طىط اإلصىنح ي   

( 2( تىىدريب كىىوادر الشىىركات و ) 1التىىدقيق وهىى : ) المراجعىىة وعمليىىة فيهىىا 
بعىىد  ُلشىىك تو يىىع أصىىول الشىىركات الىىثنث علىىى أربىىع شىىركات مت صصىىة تُ 

 االنتهاء من ه   العملية.
رحلىىة أيضىىا وضىىع برنىىامج مشىىتر  إلعىىاد  تىىأمين هىى   وتشىىمل هىى   الم

وات ىىا  ال طىىوات المطلوبىىة إلعىىاد  تأسىىيس دانىىر  مراقىىب    األربىىع، الشىىركات
تكىون هى   المرحلىة قىد انتهىت مىع        2004 /ينىاير التأمين.  وبحلىول كىانون الثان   

ميت فىى  سقىىالتىى  تو يىىع أصىىول الشىىركات علىىى الشىىركات األربىىع المت صصىىة 
 الم طط كما يل :

 
 الشركة العراقية لتأمين السيارات
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 الشركة العراقية لتأمينات غير البحري
 الشركة العراقية لتأمين الطيران والبحري
 الشركة العراقية لتأمين الحيا  والتقاعد

 
وفىى  الفتىىر  مىىا بىىين آ ار/مىىارس ونيسىىان/أبريل تسىىتطيع هىى   الشىىركات  

لهىىا بم اولىىة جميىىع مراقىىب التىىأمين للتىىر يص دانر  المت صصىىة تقىىديم طلىىب لىى
 جمعيىىةتشىىكيل فىىرو  التىىأمين.  ومىىن المفتىىرض أن تشىىهد هىى   المرحلىىة أيضىىًا  

ن للشىىركات األربىىع يالتىىأمين العراقيىىة التىى  ستضىىم فىى  عضىىويتها المىىدراء العىىام
 إنجىا  وشركات القطا  ال ىاص الحاليىة وغيرهىا مىن الشىركات التى  تؤسىس بعىد         

إلىىى عىىدم  لبرنىىامج المقتىىرح،، حسىىب ابرنىىامج اإلصىىنح إ  أن النيىىة متجهىىة 
: التوعيىىة جمعيىىةال مهىىامتىىر يص شىىركات جديىىد   ىىنل هىى   الفتىىر .  وتشىىمل 

لعىىاملين فىى  القطىىا  التىىأمين ، صىىياغة اريب تىىدالتىىأمين علىىى مسىىتوأل العىىراق وب
وثانق التىأمين، إعىاد  النظىر فى  أسىعار التىأمين، المحافظىة علىى حقىوق المىؤمن           

ربمىىا   السىىوق وكىى ل  التىىأمين عبىىر الحىىدود )لهىىم، مراقبىىة النشىىاط التىىأمين  فىى
 ( .. الخ.لتأمين السيارات عبر البند العربية المراد به البطاقة البرتقالية

ضىى  البرنىىامج انتهىىاء دانىىر  الرقابىىة مىىن مىىنح التىىرا يص للشىىركات  تويق
لم اولىىة الفىىرو  األ ىىرأل للتىىأمين  2004األربىىع مىىع بدايىىة تشىىرين الثىىان /نوفمبر 

كات نفسىها مىن وضىع  طىط عملهىا للتفىاوض بشىأن عقىود إعىاد           وانتهاء الشىر 
 تأمينها.

الىىثنث وتحويلهىىا إلىىى شىىركات مت صصىىة  العامىىة إن تفكيىى  الشىىركات 
صىة االقتصىاد.  ومىن هنىا      المؤقتىة ل ص  األتىنف يعكس السياسىة العامىة لسىلطة    

علىىى مىىرحلتين وإلغىىاء شىىركة العىىامتين منشىىأ  طىىة  ص صىىة شىىركت  التىىأمين 
أمين ضىىمن اإلطىىار العىىام إلعىىاد  هيكلىىة االقتصىىاد العراقىى  المنىىوط  إعىىاد  التىى

% 49بالشىىركة االستشىىارية بيرنىى  بوينىىت.  وهكىى ا سىىيجري االكتتىىاب العىىام بىىى 
% مىىن األسىىهم 51وإبقىىاء  تأسيسىىهامىىن أسىىهم الشىىركات األربىىع الجديىىد  عنىىد  

انق ليسىت هنىا  وثى     .2004عىرض لنكتتىاب العىام فى  نهايىة      كى  تُ مؤقتًا للدولة 
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ل الحجىىج االقتصىىادية فّصىىأو ُت ،هىى   التغييىىرات الج ريىىة المقترحىىة معلنىىة تصىىُف
ضىىرور  تفكيىى  شىىركت   األسىىباب التىى  تسىىتدع   إلصىىنح قطىىا  التىىامين و 

 14وإلغاء شركة إعاد  التأمين.ل ص صتها التأمين المباشر 

 شركات ظ معت مظخصصة: ن خصخصة ظحت  نجهة نإلصالح
إلصىىنح أو إعىىاد  الهيكلىىة دقبجىىت بهىىدف   المقترحىىات المقدمىىة باسىىم ا 

 ص صىىة شىىركت  التىىأمين المباشىىر والىىت لص مىىن شىىركة إعىىاد  التىىأمين بقىىرار 
"ثىىوري" يقعىىرض علىىى بىىول بريمىىر، الحىىاكم األمريكىى  للعىىراق، للتوقيىىع عليىىه  

وبهىى ا الشىىأن فىىنن المقترحىىات ال تعىىدو أن تكىىون إجىىراءات     15ليصىىبح نافىى ًا.
صصىىة" سىىت تف  بالضىىرور  مىىن  ىىنل تقىىديمها   مؤقتىىة إ  أن الشىىركات "المت 

 طلب التر يص لنكتتاب بفرو  تأمينية أ رأل  ار  ت صصها.
بعىىد فتىرات النى ا ، حسىىب   التىأمين فى  العىالم    مىن أسىىواق   شىهد أي  يلىم  

.  هنىىا  شىىركات مت صصىىة فىى  اتعلمنىىا، محاولىىة تطبيىىق مثىىل هىى ا الترتيبىى 
تعمىىل علىىى أسىىاس مىىن  أسىىواق التىىأمين المتقدمىىة والعديىىد منهىىا مىىا تىى ال   

ج واحىد.  و يىر مثىال علىى  لى  هىو شىركات التىأمين         َتنى اال تصاص بتسىويق مق 
، شىركات  علىى سىبيل المثىال    لكىة المتحىد   معلى الحيا  وفى  الماضى ، بالنسىبة للم   

كانىت  االكتتابيىة فى  سىوق لويىد  التى        التأمين على األلىواح ال جاجيىة، والنقابىات   
التىى  تت صىىص فىى  التىىأمين  المجمعىىاتوتت صىىص بالتىىأمين علىىى فىىر  معىىين، 

علىى أ طىار الطاقىة وغيرهىا.  والواقىع أن صىناعة التىأمين فى  المملكىة المتحىد            
للتىىأمين ومىىن ثىىم تطىىور نحىىو  واحىىد باال تصىىاص فىى  فىىر  ، تاري يىىًا،دأبىىقىىد 

البحىىري أو المراجىىل   النقىىلممارسىىة فىىرو  أ ىىرأل ى كالتىىأمين أواًل علىىى     
 الب ارية أو الحريق.

                                                 
واالستشاري التأمين  لشركة بيرن  بوينت فى  بغىداد    USAIDالدولية  تنميةبالوكالة األمريكية لل اإللكترون حاولنا االتصال بالبريد  14

 للحصول على بعض الوثانق ولكن دون جدوأل.
 
 لم يرد إلى علمنا ما يفيد استشار  مجلس الحكم أو الو ارات المعنية بشأن إعاد  هيكلة سوق التأمين. 15
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، أي علىىى تىىوفر عىىدد كبيىىر األعىىداد الكبيىىر  نونأمين علىىى قىىاالتىى عتمىىدي
 األ طىار وفى  غيىاب هى   األعىداد فىنن نتىانج        من الوحدات المعرضىة لخ طىار،  

دمر  لشىركة التىأمين المت صصىة فى      الت  تكتتب بها شىركة التىأمين قىد تكىون مقى     
االكتتىىاب ومنهىىا: اإلجىىراءات الحمانيىىة بعىىض  يربدتىى يجىىر منىىتج واحىىد مىىا لىىم 

أغطيىىة إعىىاد  التىىأمين أو، حسىىب ترتيىىب ، لطىىالب  التىىأمين واأل طىىار النتقىىان ا
مىىن  ىىنل الوسىىانل الهندسىىية وغيرهىىا مىىن  مقتضىىى الحىىال، إدار  ال طىىر ماديىىًا

.  وفىى  هىى ا أنظمىىة السىىنمة والسىىيطر  علىىى مسىىببات الضىىرر ومكىىامن ال طىىر
أمينىات الفرديىة   فى  العىراق ضىعيفة و اصىة فى  الت      16السياق فنن الكثافىة التأمينيىة  

تىىنجح الشىىركات  مىىا لىىموتسىىاهم فىى  عىىدم تىىوا ن المحفظىىة التأمينيىىة.  ولىى ل ، 
األربع المت صصىة فى  تحقيىق محىافظ تأمينيىة كبيىر  نسىبيًا فى  الوقىت القصىير           

فىنن سلسىلة مىن ال سىانر      ، كمىا تقضى   طىة اإلصىنح،    ال ي ستقوم فيه بأعمالهىا 
الماليىة.  وممىا    منءتهىا ؤثر علىى  تى  الكبير  ستؤدي إلى نتىانج ماليىة  طيىر  جىداً    

                                                 
 معدل تشير إلىو لتأمينية و اصة ألغراض المقارنة بين األسواق،يلجأ إليها المعنيون ف  الدراسات ا مقولة اقتصادية الكثافة التأمينية 16

 ،التأمين ف  البلد منسوبًا إلى عدد السىكان  أقساطالد ل من  إجمال شراء الحماية التأمينية، وه  بالتال  تعبر عن  علىاإلنفاق الفردي 
 .ويعتمد ه ا المعدل أساسا على حجم الد ل المتوفر للفرد

 
افة التأمينية يعتمد بالدرجة األولى على الد ل المتوفر للفرد إال أن هنا  عوامل ثانوية أ رأل تؤثر قليًن أو كثيرا صحيح أن مؤشر الكث

دأل على ه   الكثافة، ومنها األقساط المنفقة على التأمينات اإلل امية كالتأمين على المسؤولية المدنية الناشنة عن استعمال المركبات، وم
ينية ف  بعض المجتمعات ف  الحد من اإلقبال على شراء الحماية التأمينية، وتوفر وسانل بديلة لخمان الش ص  مىن  فاعلية األفكار الد

ال ي يضم مجموعة  التكافل االجتماع يمكن إدرا  ه   الوسانل تحت عنوان  نل األسر  الموسعة أو الجمعيات ال يرية أو الدولة.  و
الرسم  وغير الرسم ، لتوفير موارد مالية وعينية لدرء الضرر والعسىر الى ي يلحىق بىأفراد     من وسانل الضمان المال  والعين ، 

المجتمع.  وتتأسس ه   الوسانل على ما تقض  به الشريعة اإلسنمية )ال كا ، الصدقات، األوقاف( والعقرف )البر بالوالدين، التضىامن  
ماع ، نظام التقاعد .. الخ.(  ويمكن تأويل ه   الوسانل لصالح مفهوم العدالة مع الجيران( والدولة )دعم السلع األساسية، الضمان االجت

 التو يعية: تحويل الموارد من القادرين إلى العاج ين لتحقيق توا ن اجتماع  ي فف من غلواء التفاوت الطبق .
 

ين التجاري أو أنظمة الضىمان االجتمىاع    التكافل االجتماع  غير الرسم  ال يستدع  تسديد مقابل عنه كما هو الحال ف  نظام التأم
 والتقاعد )التكافل الرسم ( الت  تستوجب مساهمة معينة من المستفيد.

 
، وينصّب على قيىاس  بالتغلغل التأمين مع مؤشر آ ر عن الحالة الراهنة والمحتملة لسوق التأمين يعرف  الكثافة التأمينية وتقارن مقولة

 .اإلجمال ل  نسبة أقساط التأمين للناتج المح
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لشىىركات التىىأمين العراقيىىة فىى   هىىو غيىىاب حمايىىة إعىىاد  التىىأمينال طىىر فىىاقم يق
 17.[2004] الوقت الحاضر

 نقد شركات ن ظ معت ن مظخصصة
هنىىا  اعتبىىارات أ ىىرأل تجعىىل شىىركات التىىأمين المت صصىىة غيىىر     

ت ينطبىق علىى   النظىري، وبعىض هى   االعتبىارا    مرغوبة اقتصىاديًا فى  المنظىور    
 كما يل : العتباراتا   ه ويمكن إجمال . العراق  الراهنالوضع 

يىىؤثر الت صىىص علىىى السياسىىة االكتتابيىىة لشىىركة تىىأمين        1
حتىا  إلىىى سىىيولة  ويالسىيارات إ  أن هىى ا الفىر  التىىأمين  يتميىى  بتكىرر الحىىوادث    

اسىىتنم بىىين الفتىىر  ال منيىة الممتىىد    لضىىيقنقديىة عاليىىة  نفىىًا للفىرو  األ ىىرأل   
امين السىىيارات.  وهكىى ا، ال تىىقسىىط التىىأمين وتسىىديد المطالبىىة بىىالتعويض فىى   

تسىىتطيع شىىركة التىىأمين مراكمىىة األقسىىاط لنسىىتفاد  منهىىا فىى  بنىىاء االحتياطيىىات 
االسىىتثمار الىى ي ألغىىراض  الفىىانض لمواجهىىة عىىبء المطالبىىات الكبيىىر  وتوظيىىف

 ل مصدرًا إضافيًا لد ل الشركة.شك يق
 crossيىىة اإلعانىىة المشىىتركة الشىىركة مىىن مّ  ت صىىصيقْحىىرم ال 2

subsidisation     التىى  تتمتىىع بهىىا الشىىركات التىى  تكتتىىب فىى  فىىرو  تأمينيىىة
 دتسىىتنفالتىى  متعىىدد .  فعنىىدما يتىىأثر أحىىد الفىىرو  بجملىىة مىىن ال سىىانر الكبيىىر  

تسىىاهم  ًةاحتيىىاط  التعويضىىات لىى ل  الفىىر  فىىنن الفىىرو  األ ىىرأل األكثىىر ربحيىى
 لشركة.المالية لمنء  العج  الحاصل والحفاظ على ف  تغطية ال

كمىىا أن تأسىىيس الشىىركات المت صصىىة تحىىرم ال بىىانن الكبىىار      3
من االستفاد  مىن قىوتهم الشىرانية الكبيىر  التى  يمارسىونها عنىد إجىراء تأمينىاتهم          

متعىىدد  مىىن التىىأمين.  مىىع تأسىىيس  اشىىركة تىىأمين تتعىىاطى فروعىى عنىىدالمتنوعىىة 
 عنىىدفىىنن مثىىل هىىؤالء ال بىىانن سيضىىطرون إلىىى التىىأمين الشىىركات المت صصىىة 

أكثر مىن شىركة وبى ل  ي سىرون المنفعىة الكامنىة فى  قىوتهم الشىرانية وفى   ات           

                                                 
 .1990آب/أغسطس  2توقفت شركات إعاد  التأمين الدولية عن توفير حماية إعاد  التأمين بعد غ و العراق للكويت ف   17



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 37 - 

الوقىىت يتحملىىون مصىىاريف إداريىىة إضىىافية إ اء إجىىراء التىىأمين مىىع أكثىىر مىىن  
 شركة.

شىىركات التىىأمين المت صصىىة الم مىىع إنشىىاؤها سىىتفاقم مىىن عىىدم   4
فىى  السىىوق بىىين الشىىركات العاملىىة ى أي بىىين شىىركات    ليىىًاالقىىانم حا التىىوا ن

القطا  ال اص والشىركات الم تلطىة )مىن حيىث الملكيىة ولىيس مىن حيىث فىرو           
التىىأمين( التىى  ستنشىىأ.  فىىالمتوقع أن تىىرث الشىىركات الم تلطىىة االحتياطيىىات     
الغنية لشىركات القطىا  العىام، وبفضىل  لى  فننهىا ستسىتمر أن تكىون فى  وضىع           

الحديثىة العهىد والضىعيفة فى       نافسىها مىع شىركات القطىا  ال ىاص     أفضل عنىد ت 
 .حجم رأسمالها واحتياطياتها

بالنسىىبة للمسىىاهمين فىىنن شىىركة التىىأمين غيىىر المت صصىىة تىىوفر    5
فرصىىة اسىىتثمارية أفضىىل.  صىىحيح أن شىىركة التىىأمين علىىى الحيىىا  لهىىا جا بيتهىىا 

در  اإلكتواريىة التى    بفضل عقىود التىأمين الطويلىة األجىل التى  تتعامىل بهىا والقى        
تتوفر لهىا فى  السىيطر  علىى نتىانج اكتتابهىا لوثىانق التىأمين الفرديىة والجماعيىة           
إال أن مثىىل هىى   الم ايىىا ال تنطبىىق تمامىىًا علىىى شىىركة تكتتىىب بالتىىأمين البحىىري  
 ،والطيىران أو التىأمين غيىر البحىري.  فى  حىين يمكىن إ ضىا  تىأمين السىىيارات         

سىمح بمثىل   تإال أن الظىروف الحاليىة للعىراق ال     اريىة االكتوللسىيطر    ،مىا  إلى حىد  
 18ه ا التحكم.
إن مقتىىرح تأسىىيس شىىركة للتىىأمين علىىى الحيىىا  والمعاشىىات       6

علىىى التىىأمين الفىىردي علىىى الحيىىا  فىى  العىىراق  الفّعىىاليعىىو   التبصىىر فالطلىىب 
 المسىىتوألكىىان، تاري يىىًا، ضىىعيفًا.  ويعكىىس  لىى ، ضىىمن أسىىباب أ ىىرأل،     

لإلنفىاق عنىد أغلبيىة السىكان.  وهى   الحقيقىة مىا  الىت          تىاح المقللىد ل   من فضال
 يىر إعىاد  تو يىع الىد ول.     يسىنوات عديىد  لحىين تغ   قانمة فى  العىراق وستسىتمر ل   

                                                 
ول اجىد  . لم تجر أية دراسات إكتوارية لتأمين السيارات ف  العراق أو ألي فر  آ ر من فرو  التأمين بضمنها التأمين على الحيا  18

ة ف  العراق ال تعكس التجربة التاري ية، وف  حقيقة األمر فنن مصدر ه   الجداول شركة إعاد  تأمين أوروبية عريقة الحيا  المست دم
 .عندما كانت تقوم بنعاد  التأمين االتفاق  لها ات القرن العشرينيف   مسينإلحدأل الشركات قدمتها هبة 
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ت صصىىة فىى  ومىىع  لىى  فىىنن تجربىىة الماضىى  تشىىير إلىىى أن شىىركة تىىأمين م 
لتىىأمين علىىى الحيىىا  تسىىتطيع أن ت دهىىر  ىىنل بضىىعة سىىنين.  إال أن التىىأمين   ا

 م تلىف تمامىًا، ففى  الوقىت الحاضىر لىيس هنىا  طلىب          ت التقاعد أمىر  على معاشا
لوثىىانق التىىأمين الفىىردي علىىى المعاشىىات.  ولعىىل المقتىىرح ال ىىاص بند ىىال هىى ا  
الفىىر  مىىن التىىأمين يىىأت  مت امنىىًا، بشىىكل عىىام، مىىع األفكىىار المطروحىىة للتمهيىىد 

قتصىىادي وتقلىىيص الىىدور اال لل ص صىىة الج نيىىة أو الكاملىىة للضىىمان االجتمىىاع 
.  وفيمىىا ي ىىص العىىراق، فىىنن أي مشىىرو  لتىىأمين المعاشىىات تجاريىىًا يظىىل للدولىىة

أمرًا نظريىًا أو معلقىًا لحىين اسىترداد وتثبيىت االسىتقرار واألمىن وتحسىن مسىتوأل          
 معيشة الناس.

المقتىىرح ال ىىاص بتأسىىيس شىىركة مت صصىىة للتىىأمين     يفتىىرضق 7
التىىأمين اإلل امىى  مىىن صىىياغة قىىانون   عىىادإعلىىى السىىيارات، وكىىأمر محسىىوم، 

وليسىىت هنىىا  معلومىىات منشىىور     1980.19لسىىنة  52حىىوادث السىىيارات رقىىم  
 عن إعاد  صياغة ه ا القانون وغير  من قوانين التأمين العراقية.

ويثيىىر هىى ا األمىىر تىىداعيات وأسىىنلة  ات طىىابع  طيىىر فيمىىا ي ىىص     
ض النظىر  ويبىدو أنىه يغى   بتفكيىر عميىق،    قتىرن اإلصنح المنشود للسوق فهىو لىم ي  

وال يأ ى  بعىين االعتبىار الواقىع االقتصىادي للعىراق،       عن قىوانين التىأمين القانمىة،    
ويتجاهىىل ال بىىر  السىىابقة لسىىوق التىىأمين العراقىى   ىىنل السىىنوات ال مسىىين    
الماضىىية، والتىىأثير الشىىلل  الىى ي أحدثتىىه عقوبىىات األمىىم المتحىىد  التىى  اسىىتمرت  

شىىركات القطىىا  العىىام    دين ضىىمنًاويقىى 20،(2003-1990) ألكثىىر مىىن عقىىد  
                                                 

لقابلة إلثبات العكس ال ي يقض  بتحمل التبعة ف  المسؤولية أساسىًا اللتى ام   يقوم ه ا القانون على مبدأ المسؤولية المفترضة غير ا 19
ل ه ا القىانون فى  نهايىة    المؤمن له بدفع التعويض بداًل من مبدأ المسؤولية القانمة على أساس ال طأ القابل إلثبات العكس.  وقد عقّد

قود ال ي تستهلكه السيار .  وقىد أنيطىت مهمىة إدار     لور اادفيما ي ص استيفاء قسط التأمين و ل  من  نل تو يعه على مق 1987
وهىو صىندوق يتمتىع بكامىل      ،المطالبات حصرًا بشركة التأمين الوطنية لقاء هامش يسدد من حسابات صندوق األقساط المتجمعىة 

 االستقنلية وال يد ل ف  حسابات الشركة.
 
مساهمة ف  مجموعة األوراق الت  نشرها المنتدأل االقتصادي العراقى   " مصباح كمال، "التأمين ف  العراق وعقوبات األمم المتحد  20

 .96-73( ص 2002)لندن: المنتدأل االقتصادي العراق ،  درنسات في نتقظصاد ن عرنقي لعدد من االقتصاديين العراقيين تحت عنوان
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كشركات فاشىلة .. الىخ.  كمىا أن الفتىر  المحىدد  لتحقيىق إعىاد  الهيكلىة هى  فى            
 أحسن الحاالت غير واقعية.

إن برنىىامج اإلصىىنح الراديكىىال  القىىانم علىىى ن عىىة التوجىىه نحىىو   8
ولىىىيس كضىىىرور  اقتصىىىادية، يتجاهىىىل اآلثىىىار  ديولوجيايىىىكنال ص صىىىة، 

ة القلىىق وعىىدم التأكىىد التىى  ت لقهىىا لىىدأل العىىاملين فىى  االجتماعيىىة المتمثلىىة بحالىى
االقتصىىاد أصىىًن مىىن حالىىة فىى  الوقىىت الىى ي يعىان  فيىىه   شىركات القطىىا  العىىام 

من وطىأ  نىدر  االسىتقرار واألمىن.  وضىمن هى ا السىياق فىنن إحىدأل           ويننالشلل 
نتانج تسريع عمليىة ال ص صىة تتمثىل بتسىريح أعىداد إضىافية مىن العىاملين وهىو          

 .ويتر  آثارًا اجتماعية سلبية د من حد  البطالة القانمةما ي ي
فىىتح قطىىا  التىىأمين أمىىام   بإضىىافة لىى ل ، لىىو اقترنىىت ال ص صىىة   

فىىنن رأس المىىال األجنبىى  سىىيكون فىى  وضىىع بىىدون ضىىوابط االسىىتثمار األجنبىى  
يسىىتطيع معىىه الم ايىىد  علىىى رأس المىىال الىىوطن  العراقىى  وفىى  غيىىر صىىالح   

" العىراق بحاجىة إلىى بعىض الوقىت       يرأسىمال إن "  21ة.لكيى األ ير فيمىا ي ىص المق  
كىون لهىم حصىة قويىة فى  أسىهم مؤسسىات القطىا  العىام          تلتنمية مىواردهم كى    

 المراد  ص صتها.
إن  لىىق أربىىع شىىركات مت صصىىة لىىيس هىىدفًا بحىىد  اتىىه يىىراد    9

منىىه االسىىتفاد  مىىن م ايىىا الت صىىص الىىوظيف .  علىىى سىىبيل المثىىال، التعىىويض  
ل فى  مهىارات العىاملين مىن  ىنل تجميىع المهىارات المتىوفر          عن النقص الحاصى 

ف  شىركات القطىا  العىام الىثنث؛ إبىرا  تحىدي أمىام شىركات القطىا  ال ىاص           
القانمىىة لرفىىع مسىىتوأل التنىىافس المفتىىوح علىىى أعمىىال التىىأمين )و لىى  بعىىد إنهىىاء 
احتكىىار شىىركات القطىىا  العىىام لتىىأمين مصىىالح الدولىىة وتحويلهىىا إلىىى شىىركات  

                                                 
بشأن االستثمار األجنبى  فى     2003ل/سبتمبر أيلو 19قتة ف  ؤالصادر عن سلطة التحالف الم 39األمر رقم  إننسار  إلى القول  21

 : مجاالت االستثمار األجنب .6العراق استثنى قطا  التأمين من أحكامه بموجب القسم 
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مىىن  ت(؛ المسىىاهمة فىى  نمىىو الفىىرو  المت صصىىة للتىىأمين التىى  أسسىى 22يىىةتجار
 أجلها.

إن برنىىامج إعىىاد  الهيكلىىة المقتىىرح لىىم يأ ىى  بالحسىىبان التكىىاليف    10
 لىىق الشىىركات األربىىع المت صصىىة، وفىى   يتطلبهىىا   التىىاالقتصىىادية واإلداريىىة 

م، تو يىىع أصىىولها، ومتابعىىة المسىىؤوليات القانمىىة تجىىا  المىىؤمن لهىىم وغيىىره   
ومىىن ثىىم التىىأمين المقاصىىة .. الىىخ.  ويبىىدو أن تجربىىة دمىىج شىىركات  وإجىىراءات

إن لىىم تكىىن غانبىىة، وهىىو   ات القىىرن الماضىى  قىىد ُنسىىيت يتأميمهىىا فىى  سىىتين
 23الصحيح، عن أ هان االستشاريين.

 مالحمات لخرى
علىىى المعلومىىات الشىىحيحة، كمىىا هىى  معروضىىة أعىىن ، يصىىعب  اعتمىىادا

فىىة جميىىع األسىىباب وراء هىى ا المشىىرو  الطمىىوح إصىىدار حكىىم نهىىان  بىىدون معر
وهى    - من حيىث طابعىه الراديكىال  الظىاهري والفتىر  ال منيىة المحىدد  إلنجىا          

شىهرًا.  السىؤال الجىوهري الى ي يسىتوجب اإلثىار  هىو: لمىا ا هى ا           12ال تتجاو  
 اإلصنح ولمصلحة من؟

ء شىىركة إلغىىامشىىرو   األسىىباب الكامنىىة وراءإن المىىرء ال يعىىرف، مىىثًن، 
إعاد  التىأمين العراقيىة.  صىحيح أن المىرء يسىتطيع أن يكىون ناقىدًا لهى   الشىركة          

إقليميىة مهمىة فى  الماضى ، لعبىت دورًا فى        و محليىة  ولكن، كشركة إعىاد  تىأمين  
تنمية سىوق التىأمين العراقى  مىن  ىنل تىوفير طاقىة اسىتيعابية ا تياريىة إضىافية           

                                                 
إن د ول الدولة، كطرف تجاري، ف  النشاط التأمين  ف  ظل شروط األسواق المفتوحة الت  ه  ف  طور النشوء والتشكل، و نفًا  22

النشاط قانونيًا عن السياسات الحكومية وضمانات الدولة.  وبالتال ، فنن شركات الدولة تتحول  ه اجب فصل لممارسات الماض ، يستو
إلى مؤسسات حيادية ف  عنقتها مع الدولة، وال تتمتع بموقع احتكاري على حساب شركات القطا  ال اص، وت ضع ألحكام الضوابط 

عاملة ف  السوق.  وبدون القيام بمثل ه ا التغيير فنن سىوق التىأمين سىيبقى مفتقىرًا     تطبق على جميع شركات التأمين ال الت الرقابية 
 .الحقيقية لمتطلبات المنافسة

 
، 109، مجلة االتحاد العام العرب  للتأمين، العدد ن ظ معت ن عربي: مقدمة نقدية،" 1964 تأميم قطا  التأمين ف  العراق"مصباح كمال،  23

 .2011ح يران/يونيه 
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املين المىىدربين والمتمرسىىين فىى   وطىىاقم مىىن العىى لشىىركات التىىأمين المحليىىة،  
 13الصنعة.  ثىم أنهىا عملىت،  ىنل سىنوات عقوبىات األمىم المتحىد  التى  دامىت           

أواًل ، العامىىة ، مىىع شىىركات التىىأمين المباشىىر 1990اعتبىىارًا مىىن سىىنة   سىىنة
علىىى وضىىع ترتيبىىات لتىىوفير حمايىىة إعاديىىة متواضىىعة  ،بعىىد تأسيسىىها وال اصىىة

العراقيىىة، فقىىدت التىىأمين ا، كبىىاق  شىىركات لهىى   الشىىركات.  صىىحيح أيضىىًا أنهىى
عىىددًا مىىن موظفيهىىا المىىؤهلين والمتمرسىىين بىىرحيلهم إلىىى أسىىواق التىىأمين العربيىىة 

رأل أن العىىراق ال يسىىتحق ل سىىببًا كافيىىًا إللغانهىىا.  أُتىىشىىك األ ىىرأل إال أن  لىى  ال يق
يضىم شىركات للتىأمين المباشىر وإعىاد  التىأمين        أن يكون له سىوق تىأمين  متكامىل   

ويىىنعم، مىىع مىىرور الىى من، بىىدعم  ىىدمات إضىىافية فىى  حقىىل وسىىاطة التىىأمين  
االحترافىى ، وتقيىىيم األمىىوال العينيىىة، وتسىىوية ال سىىانر وغيرهىىا؟  لىىو كانىىت    
القوانين القانمىة بشىأن دور الشىركة جىانر  بحىق شىركات التىامين المباشىر، مىثًن،          

د وكى ل  النظىر فى     فنن باإلمكان إعىاد  النظىر فيهىا بالتنىاغم مىع لبرلىة االقتصىا       
 .. الخ.24ملكيتها: ن   ملكيتها من الدولة، تحويلها إلى شركة م تلطة

ال يسىىتهدف برنىىامج إعىىاد  الهيكلىىة، حسىىب المعلومىىات المتىىوفر ، تطىىوير  
 ، بصىىور  فجىىة،دقل ىىسىىوق متكامىىل للتىىأمين، وال يعىىدو غيىىر وسىىيلة بسىىيطة، تُ 

الكبيىىر  فىى  بعىىض والشىىركات  نمىىو    ص صىىة المرافىىق العامىىة فىى  بريطانيىىا
.  العراقيىىة ، ل ص صىىة شىىركات التىىأمين العانىىد  للدولىىة  دول أمريكىىا النتينيىىة 

مشىروعيته  عىدم  والمشرو  ف  حىد  اتىه ينطىوي علىى تبعىات قانونيىة فى  إطىار         
بموجب القانون الىدول  فيمىا ي ىص تغييىر الكيانىات والمؤسسىات القانمىة مىن قبىل          

تهديىىدًا لهىىا.  حقيقىىة األمىىر هىىو ات هىى   المؤسسىىشىىكل ُتسىىلطة االحىىتنل دون أن 
أن الهدف األساسى  إلعىاد  الهيكلىة هىو ال ص صىة.  فحتىى فكىر  تأسىيس دانىر           

مىىارس حاليىىًا مىىن قبىىل و ار  الماليىىة(  رقابىىة ُتللرقابىىة علىىى قطىىا  التىىأمين )ال 

                                                 
.  باشرت الشىركة أعمالهىا سىنة    1964كشركة م تلطة قبل تأميمها عام  1960سست شركة إعاد  التأمين العراقية أصًن عام تأ 24

 2، وكانت أول شركة عربية تفتح لها مكتبًا لنتصال ف  سوق لندن العريق ظَل عىامًن حتىى غى و العىراق للكويىت فى        1961
 .1990آب/أغسطس عام 
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فى    ومطلوبىة  العراقيىة للتىأمين )وهى  فكىر  معقولىة      جمعيىة وك ل  فكر  تأسىيس ال 
 كات( ال توفر دعمًا أكبر أو تبريرًا لما هو مستهدف.أي سوق يضم عد  شر

والواقىىع أنىىه مىىع انتهىىاء الفتىىر  القصىىير  لتحقيىىق إعىىاد  الهيكلىىة، التىى  ال 
لغيىت  تتجاو  اثن  عشر شىهرًا، عنىدما تكىون شىركة إعىاد  التىأمين العراقيىة قىد أُ        

ص إلىى القطىا  ال ىا    ، علىى مىرحلتين،  وتم تحويل ملكيىة شىركت  التىأمين المباشىر    
 لةشىىكَّ)العراقىى  أو ربمىىا األجنبىى ( فىىنن الشىىركات األربىىع المت صصىىة المق    

تكىىون قىىد أنهىىت ت صصىىها لتعمىىل كشىىركات تىىأمين    )ألغىىراض ال ص صىىة(
 ف  فرو  تأمينية أ رأل. تتعاطىعامة 

التىىأمين  قال تىىنهض مىىن متطلبىىات سىىو  إن التغييىىرات الم مىىع إد الهىىا 
ال ىدمات التى    مسىتوأل  ي ىص   فيمىا   اته، أو بفضل ضىغوط جمهىور المىؤمن لهىم    

فشىىل شىىركات القطىىا  العىىام للوفىىاء بالت اماتهىىا التعاقديىىة  ، أو تقىىدمها الشىىركات
 ،تعبيىىر عىىن ن عىىة إيديولوجيىىة  ، با تصىىار،إنهىىاتجىىا  المىىؤمن لهىىم .. الىىخ.   

: الثىور ، التحطىيم، إعىاد     امج األحى اب الثورويىة فى  الماضى     نى ر المىرء ببر  ك وُت
فى  الغى و األمريكى     مىن مثىل هى ا البرنىامج قىد أنجى         ض البناء من البداية.  بعى 

ونهىىب األصىىول  ،االرتكا يىىة وغيرهىىاهياكىىل بعض اللىىبالتىىدمير العشىىوان  للعىىراق 
وإعىىاد  تأسىىيس الدولىىة   25،الم تلفىىة تحىىت أعىىين قىىوات االحىىتنل  والممتلكىىات

بشىكل مىا،   "لتىدمير" شىركات القطىا  العىام،     ن اوويبىدو أنىه قىد آن األ     26العراقية.
 .على أسس جديد  إلعاد  بنانها

                                                 
رضه، سادت أجواء الفوضى وال وف وعدم األمان.  وف  معظم األماكن، وقف أفىراد القىوات األمريكيىة    "وف  طول العراق وع 25

والبريطانية موقف المتفر  على نهب المبان  والمكاتب والجامعات والمدارس والمستشفيات والمتاحف والمكتبات والمستودعات وسلبها 
ستقبل العراقيين أو تعرض للتلف على نحو آ ىر"  منظمىة العفىو الدوليىة،     وهدمها.  وأحرق عدد ال يحصى من الوثانق الحيوية لم

 (2004مارس/آ ار  MDE 14/006/2004  ،18)المنظمة: رقم الوثيقة  ن عرنق: بعد مضي  ام ظمل ل ضاع حق ق نإلنسات حرجة
 
: "قد ال نتعجىب إن  2007، 323-322، العدد دةن ثقافة ن جدعكتبنا ف  هامش مقالتنا "النفط والدولة والسياسة االقتصادية ف  العراق،  26

استدعى أحدهم موقف ماركس من نتانج حكم بريطانيا االستعماري للهند مع بعض التعديل لتبرير مفارقة الغى و األمريكى  للعىراق    
ف  الهنىد فى  إطىار    وتدمير مؤسساته ومن ثم إعاد  تشكيله، إ  يبدو أن ماركس قد كتب باستحسان عن النظام الكولونيال  البريطان  

فهمه للتحول الرأسمال  للتشكينت االجتماعية ما قبل الرأسمالية كافة: )يتوجب على إنجلتر  إنجا  مهمتين ف  الهند: واحىد  تدميريىة   
القضاء على المجتمع اآلسيوي البال ، وإقامة األسس المادية للمجتمع الغرب  ف  آسيا(.  ولكن من بىاب إنصىاف    –وأ رأل تجديدية 
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 األتىىنفعلىىى سىىلطة  الديمقراطيىىة واالقتصىىاد اللبرالىى  ق ا تبىىار يىىطبت
فىى  بعىىض  ًن طىىتعسىىفًا مىىا فىى  إصىىدار األوامىىر وؤيىىديها يكشىىف قتىىة ومؤالم

بىىدون مناقشىىة عامىىة القانمىىة .  فتغييىىر المؤسسىىات المقترحىىة والمعتمىىد  سياسىىاتها
إال أنىه ال يسىتقيم مىع الممارسىة     ثوريىًا"  يجري إعىدادها بشىكل صىحيح قىد يكىون "     

مسىتقبل  والواقىع أن السىلطة القانمىة قىد انتحلىت لنفسىها حىق إقىرار         الديمقراطية.  
األطىىراف التىى  وفىى  هىى   الحالىىة مىىن  - مؤسسىىات العىىراق دون مشىىاركة حقيقيىىة

شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين،    ؤمن لهىىم،المىىتشىىكل السىىوق التىىأمين  ) 
يظهىىر وم مىىن المعنيىىين بالشىىؤون العامىىة  ات العنقىىة(.   االقتصىىاديون وغيىىره

ومسىىتقبل التغاضىى  عىىن دور قىىوأل السىىوق فىى  إقىىرار وجىىود فىى  أيضىىًا  ال طىىُل
 واستبدالها بى "األوامر الثورية" الفوقية.ف  العملية التنافسية الشركات 

الوظيفىىة األساسىىية والمباشىىر  للنشىىاط التىىأمين ، أيىىًا كانىىت صىىورته، هىى   
سىواء أكانىت    العواقىب الماليىة لخ طىار العرضىية االحتماليىة     مايىة ضىد   توفير الح
 لى  فىنن مسىألة الملكيىة تت ى  أهميىة       أو مىن صىنع البشىر.  وإ اء     طبيعة ًاأ طار

إلد ىىال وتع يىى  شىىروط التمهيىىد أهميىىة فىى  ورقىىة سىىابقة أشىىرنا إلىىى ثانويىىة.  
 م علىىىقىىداالمنافسىىة العادلىىة بىىين شىىركات القطىىا  العىىام وال ىىاص قبىىل اإل   

إلىىى  هىىاليالقطىىا  العىىام، بضىىمنها تحوإن إعىىاد  تأهيىىل شىىركات   27ال ص صىىة.
                                                                                                                                               
ماركس علينا القول انه لم يتوقع من المستعمرين اإلنجلي  تحرير الشعب الهندي فتل  مهمة تقع على عاتق الهنود أنفسهم.  فقىد كتىب   
ماركس بالت صيص: )إن الهنود لن يحصدوا ثمار العناصر الجديد  للمجتمع الت  نثرتها البرجوا ية البريطانية بيىنهم إلىى أن تحىل    

انية محل الطبقات الحاكمة اآلن ف  بريطانيا أو إلى أن يقوي الهنود أنفسهم بما يكف  لإلطاحىة بىالنير اإلنجليى ي    البروليتاريا البريط
 تمامًا(.

 
.  النص األصل  ف  1853آب  8، 3840، العدد ظربعا ت  ينع ع رك دعلكارل ماركس، "النتانج المستقبلية للحكم البريطان  ف  الهند،" 

 موقع:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/22.htm 

27 “Fragmentary Notes” for a seminar organised by International Financial Services London for an 

Iraqi Financial Services Delegation, London 2 December 2003. 
 

وقبل ما يقرب من عقدين ثبتنا اآلت : "إن البدانل المقترحة للمنافسة تندر  ضمن ما يمكن أن يسىمى اعتباطىا بديمقراطيىة السىوق     
وت طيط الحاجات. ... وقد يكون من المناسب الجمع بين أسلوب الت طيط والسوق ف  محاولة لتطوير أسواق التىأمين مىن منظىور    

دأ الكفاء  و اصة ف  األسواق الت  ت ضع فيها شركة/شركات التأمين لسيطر  الدولة من ناحية الملكيىة ولتقييىد حريىة    إ ضاعها لمب

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/22.htm


 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 44 - 

وعنىد بيىع    يسىاهم فى  رفىع قيمتهىا السىوقية     ، وقانونيىاً  كيانات تجارية مستقلة ماليىا 
 ،واضىع تولىو ب  ،وتسىاهم  فننهىا سىتّدر د ىًن أكبىر ل  انىة الدولىة       مسىتقبنً  أسهمها

عىرض أيىة      هى ا السىياق لىم يجىر     وفى   ف  التقليل مىن عجى  مي انيىة الدولىة.    
.  وممىا ال  وا تيىار مىا هىو األفضىل     لغىرض المناقشىة والتقيىيم   لل ص صىة  بدانل 

مسىىتقبل قطىىا  التىىأمين حىىول  جىىداًل علنيىىًا بىىين المعنيىىين وغيىىرهمشىى  فيىىه أن 
 أن يول َد العديد من ال يارات.العراق  من شأنه 

 كم الفعلىى  للعىىراق،، الحىىاقتىىةؤاألسىىلوب الىى ي تتبعىىه سىىلطة االنىىتنف الم
ات القىرن  يعينبات وأوانىل سى  يالتى  كانىت تجىري فى  سىتين      بالنقاشىات ر المرء  ك ُت

)طويلىىة  يىىةبرلمانعمليىىة مىىن  ىىنل المؤسسىىات  حىىول عمليىىة تحويىىلالماضىى  
المشىىرو  وقتهىىا كىىان .  )السىىريعة والسىىهلة( مقابىىل المشىىروعية الثوريىىةومعقىىد ( 

قىوأل  يميىل عنىد ال  نىا  العىام   المقالعراقى  و الديمقراط  غانبىًا عىن الفكىر السياسى      
حويىل مىا هىو    تكونهىا األسىر  واألكفىأ فى      ب لمشىروعية الثوريىة  لصالح ا المهيمنة

لىم تقىم     الديمقراطيىة البرلمانيىة البطينىة.   عمليىة  القىانم نحىو األحسىن مقارنىة مىع      
)بعىىد أن أنهكىىه النظىىام الملكىى  بىىالت وير والتنعىىب بنتىىانج    للبرلمىىان قانمىىة  

 28ى االقتصىىاد العراقىى لىىوبىىااًل عوكانىىت نتىىانج المشىىروعية الثوريىىة ابىىات( االنت 

                                                                                                                                               
التصرف ى أي أن تتحول ه   الشركات من مؤسسات بيروقراطية إلى مؤسسات  ات طابع تجىاري، بمعنىى إ ضىاعها للمقسىاءلة      

العربيىة  التىأمين    االستجابة لطلب المستهل ."  مصباح كمال، "المنافسة ف  أسواق االقتصادية عوضًا عن إ فاء عيوبها ف  األداء وف
، 1987آ ار/مىارس   14-11، ند ة نتظحاد ن عام ن عربي  لظ معت ح ل ظ معت لخطار ن ممظلكاات المفتوحة" ورقة غير منشور  قدمت ف  

 تونس.
 

إلى إقحام إعداد من أ المه ف  من  شركة التأمين الوطنية، كغيرها مىن   من المناسب هنا أن نشير إلى لجوء النظام الدكتاتوري الباند
-1980الشركات، ألسباب ح بية وأمنية والمساهمة ب ل  ف  تعميق البطالة المقنعة.  مثلما قامت  نل فتر  حرب ال لىيج األولىى،   

 ، بترحيل بعض الموظفين بحجة التبعية غير العراقية آلبانهم.1988
 
وغياب بالقوانين االقتصادية واالست فاف " اإلرادوية"عموم االقتصاد العراق  قام د. صبري  اير السعدي بنلقاء الضوء على بالنسبة ل 28

"السياسىة  ومن بينها  ف  العديد من دراساته المنشور  باللغتين العربية واإلنجلي يةالباند  ف  سلو  النظام الدكتاتوريالعمل المؤسسات  
 2002 /يونيىه ، ح يران126العدد لندن، ، ن ملف ن عرنقيمجلة   شور فنم الحكم الديمقراط  )الجديد( ف  العراق" المواالقتصاد ف  نظا

بغىداد:  ) نم ذج ن نم  نتقظصادي  ن ظ زعع في ن عرنق: ن ثر ة ن نفطعة  إدنرة نتقظصااد  ن عدن اة نتجظما عاة    كتابه الجديدوك ل  
 [(2003، ]منشورات دار األديب البغدادية
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 األتىنف بىالمعنى الضىيق.  ويبىدو أن سىلطة     )البولطيقىا(  كما علىى إلغىاء السياسىة    
، المحىىافظون الجىىدد والسىىمعة.    سىىين يينوتعمىىل بمنطىىق الثىىور  قتىىة ؤالم

هم لتحويىل  علىى عجىل  مىن أمىر    هىم   والمّسيرون لهم والمسىتفيدون مىن سياسىاتهم،   
 النتانج غير المستهدفة.العالم حسب مقاساتهم دون االلتفات إلى قانون 

 ظعلعق خظامي
مقترنىًا بتكاملىه مىع القطىا  المىال       يجب أن يكىون إصىنح قطىا  التىأمين     

إ  )الىى ي ينحصىىر حاليىىًا بالمصىىارف وسىىوق غيىىر متطىىور لىىخوراق الماليىىة(    
فىى  الوسىىاطة الماليىىة: مراكمىىة  يلعىىب دورًا مهمىىًاأن التىىأمين قطىىا  فتىىرض فىى  يق

بعىىد الوفىىاء بااللت امىىات   التنميىىة االقتصىىاديةالصىىناديق الماليىىة للمشىىاركة فىى   
.  وبىىالتوا ي مىىع  لىى  يلعىىب القطىىا  دورًا ة وثىىانق التىىأمينَلىىَمَح تجىىا التعاقديىىة 

 لكىىوارثالمترتبىىة علىى ا  أساسىيًا فى  حمايىىة األصىول الماديىة مىىن اآلثىار الماليىة      
فىى  العمىىل  المسىىؤوليات القانونيىىة وم ىىاطر السىىلو  البشىىري   الطبيعىىة ومىىن

الماليىىة عنىىد شىىركات  باألرصىىد وهىىو مىىا يقتضىى  االهتمىىام الىىدقيق   اإلنتىىاج 
 .وكيفية التصرف بها التأمين

 ،قىى  للنهىىوض مىىن ركىىود  المطلىىوب هىىو مسىىاعد  سىىوق التىىأمين العرا 
تجابة ه، كىى  يسىىتطيع االسىىوبغىىض النظىىر عىىن شىىكل ملكيىىة شىىركات التىىأمين فيىى

الصىعبة فى  العىراق،    الم ىاطر القابلىة للتىأمين فى  ظىل الظىروف       لتحديات تأمين 
 لنمىىوصىىلب  وضىىع أسىىاس المطلىىوب أيضىىًا و . إعىىاد  اإلعمىىارفىى   وكىى  يسىىاهم

 وتطوير قطا  التأمين برمته.
تجىىا  مىىا ظاهريىىًا إلدارات شىىركات القطىىا  العىىام  إن الموقىىف المستسىىلم 

حىول التوجهىات المسىتقبلية    دي واسىع وعميىق   نقىاش جى   ميعن  عىدم قيىا  هو مقترح 
.  إن العىىيش وممارسىىة وإعىىاد  هيكلىىة شىىركات التىىأمين العامىىة  لسىىوق التىىأمين

 الت ل  عىن االسىتقنلية فى  التفكيىر    قتىرن بى  العمل ف  ظىل االحىتنل يجىب أن ال ي   
جلىىس الحكىىم االنتقىىال  لىىيس مو ، فهىى ا االحىىتنل  انىىلوطىىرح الحلىىول واجتراحهىىا

.  ولى ل   ل الشىعب العراقى  كى  نقبىل بمىا يوافىق عليىه دون معرفىة        منت بًا من قب
شىىروط إصىىنح سىىوق التىىأمين العراقىى  يجىىب أن ال يكىىون حصىىرًا علىىى  فىىنن 
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بجديىىة عاليىىة، ويجىىب االسترشىىاد ال مىىن أصىىحاب األتعىىاباألجانىىب  االستشىىاريين
ليىىدلوا بمىىواقفهم بشىىأن   وبالشىىكل الصىىحيح بىىرأي ممارسىى  التىىأمين العىىراقيين  

 ر المستقبل  لسوقهم.التطوي
 2004أيار/مايو  لندن
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 ن عرنقفي ن ظ معت إ ادة صعاوة ق ننعت 

 
 

كتب ل  ال ميىل محمىد الكبيسى  رسىالة حىاول فيهىا الت فيىف مىن قلقى  علىى مصىانر            
قطا  التىأمين العراقى .  علىى إثىر  لى  كتبىُت هى ا التعليىق الى ي لىم يكىن موضىوعًا             

 ة  ميل .للنشر.  وأنا أنشر  اآلن بعد موافق
 

[1] 
أثىىارت رسىىالت  لىى  كثيىىَر اعتىى ا ي بىى ، و ادت مىىن قنىىاعت  أن عراقنىىا 

مىا يقىع فى  دانىر  المصىالح      لالصىادق   فهىم دفعهم اليى ال ي لو مىن الطيبىين ممىن    
العامىىة المشىىتركة، ضىىمن الواقىىع القىىانم والمرتجىىى تحقيقىىه، علىىى عىىدم التفىىريط  

فهىم  عميىق   ب ًا لى  مقرونى  وكىل   للجميىع، بمىا هىو  يىر    به   المصىالح وااللتى ام   
نصىىف للمصىىالح المتباينىىة.  ومىىا الرسىىانل الصىىغير  التىى  مق لهىى ا الواقىىع وتقىىدير 

مىىة إعىىاد  تشىىكيل قطىىا  التىىأمين العراقىى   َههىىا مىىع مىىن عقهىىدت إلىىيهم مَ تبادلَت
لقضىىايا علىىى حرصىى  فىى  اجتىىراح بعىىض الحلىىول   وصىىياغة قوانينىىه إال دليىىل

ألنىىه ي ىىر  عىىن  مىىا هىىو مطىىروح واالعتىىراض العقننىى  علىىى بعىىض ،عصىىّية
 .ر  ما هو متاح وممكن عراقيًادان

ن عمىىل ال يىىر، أيىىًا كانىىت صىىورته، ومىىن    علىىى أشىىارك  التأكيىىد  أ
المنظىىور األ نقىى  الصىىرف، ال يسىىتدع  أجىىرًا أو ِمنىىًة إ  أن فضىىيلته تكمىىن    

 بالقيام به.
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[2] 

ا غيىر  فى   انىة األصىوات التى  سقىمعت هنى       كمىا يصىنفن    صنفن  ربما ُت
وهنىىا ، بشىىأن مسىىود  قىىانون التىىأمين العراقىى ، والتىى  تقىىول "إن المعنيىىين فىى   
قطا  التأمين العراقى  لىم يقومىوا بىواجبهم بالتصىدي لىبعض فقراتىه السىلبية علىى          
مستقبل القطا " وهىو مىا حى َّ فى  نفسى  كثيىرًا  اصىة وأنى ، وآ ىرين، عملىتم           

 ف  رسالت . جاهدين على كسب ثقة جماعة البيرن  بوينت ى كما جاء
 MEES)نعم، لقىد  كىرُت فى   تىام دراسىة  لى  ُنشىرت باللغىة اإلنجلي يىة          

Middle East Economic Survey No 19, 10 May 2004)  مىىىا يشىىىابه
ه ا الموقف ولكنه كىان ضىمن سىياق آ ىر، وقىد دبجتىه بعنايىة ومىن بىاب التمنى            

ة دقيقىة بمىا   قىد إ  أننى  لىم أكىن علىى معرفى      نمنىه مىن بىاب ال    على  منن  أكثَر
لىع علىى مواقىف مكتوبىة     وحتىى اليىوم لىم أط     ،كان يجىري مىن مناقشىات آنى ا     

.  ومىن المفيىد أن اقتىبس الفقىر      مىن األجانىب والعىراقيين    دمت ألصىحاب الشىأن  ُق
 المعنية لتوضيح األمر وكانت كالتال :

 
إن الموقىىف المستسىىلم ظاهريىىًا إلدارات شىىركات القطىىا  العىىام تجىىا  مىىا هىىو مقتىىرح   

ن  عدم قيىام نقىاش جىدي واسىع وعميىق حىول التوجهىات المسىتقبلية لسىوق التىأمين.            يع
إن العىىيش وممارسىىة العمىىل فىى  ظىىل االحىىتنل يجىىب أن ال يقتىىرن بىىالت ل  عىىن     
االسىىتقنلية فىى  التفكيىىر وطىىرح الحلىىول واجتراحهىىا.  ولىى ل  فىىنن شىىروط إصىىنح   

ريين األجانىىب مىىن سىىوق التىىأمين العراقىى  يجىىب أن ال يكىىون حصىىرًا علىىى االستشىىا  
أصىىحاب األتعىىاب العاليىىة، ويجىىب االسترشىىاد بجديىىة وبالشىىكل الصىىحيح بىىرأي      

 ممارس  التأمين العراقيين ليدلوا بمواقفهم بشأن التطوير المستقبل  لسوقهم.
 

)صىىفحة عنىىد كتىىابت  لهىى   الفقىىر  لىىم يكىىن فىى  حىىو ت  غيىىر الم طىىط 
طىاء نسى ة منىه لى  فى       بنع مىتَ ال ي وضعه كنيىف ويى رل  والى ي تكرّ   واحد ( 

.  واعتمىىادًا علىىى هىى ا الم طىىط وبعىىض الحىىديث   2003 /ديسىىمبرولكىىانون األ
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إلىى هى ا الموقىف.  وفى       ال ي دار بيننا ومىا سىمعته مىن أقىوال أ ىرأل توصىلتُ      
 ظن  أن ما ثبت ه ينطبق على البعض ول  أن ت طنن   نف  ل .

" ايكينالمىى"فيمىىا يلىى  سأسىىجل بعىىض المنحظىىات السىىريعة علىىى مشىىرو  
إلعىىاد   (Mike Pickens and Michael Carr) فىى  رسىىالت   كمىىا سىىميتهما 

هىى    بىىأنأن اعتىىرف  تأسىىيس صىىناعة التىىأمين فىى  العىىراق.  ويجىىب علىىىَّ  
إ  أننى  لىم   إلبىرا  بعىض الجوانىب السىلبية     المنحظات تقوم علىى قىراء  انتقانيىة    

 بدراسة تفصيلية معمقة لمسود  القانون.بعدق أقم 
 
[3] 

 Theسىأميل إلىى موقىف مماثىل بشىأن مسىود  قىانون التىأمين )         كنىتُ ربما 

Insurance Regulatory Act of 2004  ُمىىا دار بينىى    ( لىىوال أننىى  قىىرأت
مىن تبىادل فى  الىرأي سىاهم فى  الت فيىف        األمريكى  والبريطىان    وبين "المىايكين"  

أعىانتن  قىراء  سىريعة     وقىد بعىض بنىود .    فى  تقييمى  وحكمى  علىى     و من الغل 
علىىى تحديىىد موقىىف أولىى  منىىه يقىىوم علىىى الترحيىىب بالجوانىىب  لقىىانونسىىود  امل

مىىا أرا  ال يسىىتقيم مىىع واقىىع قطىىا  التىىأمين  ورفىىض  ااإليجابيىىة التىى  وردت فيهىى
 العراق .

وكالىىة مىىن قبىىل طىىرف أجنبىى  )ال    إن مشىىرو  القىىانون المطىىروح  
لىىة يقىىع ضىىمن إطىىار أوسىىع يقىىوم علىىى إعىىاد  هيك  الدوليىىة( تنميىىةاألمريكيىىة لل

 قىرّ لى ل ، وفى  ظىل االحىتنل المق    االقتصاد العراقى  بضىمنه قطىا  التىأمين، وهىو      
يقىع ضىمن دانىر  العنقىة بىين الغالىب والمغلىوب.  ولكىن         من قبل األمم المتحىد ،  

م عنقىة القىو  المحتلىة بالدولىة     ينظى ، فيمىا ي ىص ت  ضمن معطيات القىانون الىدول   
ح يىىران  28 – 2003يسىىان ن 21) فىىنن سىىلطة اإلنىىتنف المؤقتىىة   ،المقهىىور 

شىىكل ُت القىىوانين ال يحىىق لهىىا تغييىىر القىىوانين القانمىىة إال إ ا كانىىت هىى    (2004
رد تتطلىىب التغييىىر.   تهديىىد لهىىا وألمنهىىا أو أن هنىىا  ضىىرور  ال ُتىى    مصىىدَر

لخمىن األمريكى     تهديىد  دروقوانين التىأمين القانمىة ال تشىكل، فى  اعتقىادي، مصى      
  السىؤال عىن شىرعية التغييىر تبقىى قانمىة رغىم        ولى ل  فىنن إثىار   ف  العىراق.   
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ماشى  مىا هىو موجىود     احتواء القانون علىى جوانىب إيجابيىة غايىة فى  األهميىة تُ      
فى  أسىواق متقدمىة فى  العىالم، وتىىوفر إطىارًا لتأسىيس جهىا  متطىور لإلشىىراف          

وهىى ا   علىىى النشىىاط التىىأمين ، وكىى ل  إنشىىاء جمعيىىة لشىىركات التىىأمين العراقيىىة.
ي ىىدم  القىىدر الىى يبوالمشىىرو  بىىالمطلق وإنمىىا االسىىتفاد  منىىه   ال يعنىى  رفىىض
 التأمين.سوق لالمصالح العامة 

 
[4] 

بواقىع قطىا  التىأمين العراقى  ومىن      فاضىحًا  ح جهىًن  صى مسود  القىانون تف 
 ، علىىى سىىبيل المثىىال،وب مننىى  ومىىن ثىىم قبولهمىىا َ هنىىا استرشىىاد المىىايكين ب ىى

وممىا    الىدنيا لرأسىمال شىركات التىأمين.    بىه بشىأن الحىدود     بالمقترح ال ي تقىدمتَ 
عمىىن فىى  هينىىات اإلشىىراف  االستشىىاريينيثيىىر االسىىتغراب بهىى ا الشىىأن هىىو أن 

، مراقىب التىأمين فى  واليىة     همىا، و اصىة بيكنى    ينشىاط التىأمين  فى  بند   لى الع
.  كمىىا أنىىه أركنسىىاس، ويعرفىىان جيىىدًا اقتصىىاديات الرقابىىة علىىى شىىركات التىىأمين

ف لعىا علىى الدراسة/الدراسىات التى  قىام بهىا كنيى       ونىا قىد أط   من المفتىرض أن يك 
وافتىىرض هنىىا أن ويىى رل  قىىد  ،عىىن سىىوق التىىأمين العراقىى  )البريطىىان ( ويىى رل 

 بل انتهاء فتر  است دامه.قأنج  ما كان مطلوبًا منه من قبل بيرن  بوينت 
 ،أل كىىر لىى  سىىريعًا بعىىض الجوانىىب التىى  تكشىىف االنحيىىا  اإليىىديولوج  

مىىا  ىىن ترديىىد الشىىعار  اقتصىىاديةودراسىىات مؤسىىس علىىى حجىىج قانونيىىة غيىىر ال
كمىىا فىى  االنىىدفا  األولىىى نحىىو برنىىامج    ،االقتصىىاد الحىىر""والتغنىى  بمبىىاهج 

نيابىىة عىىن سىىلطة   29،ال ص صىىة الىى ي رفىىع رايتىىه و يىىر الماليىىة السىىابق  
فىى  االجتمىىا  السىىنوي للبنىى  الىىدول  وصىىندوق النقىىد الىىدول  الىى ي   االحىىتنل،

( والى ي تىم التراجىع عنىه فيمىا بعىد       2003 /أكتىوبر فى  دبى  )تشىرين األول   انعقد 
 .. الخ. ، والت وف من آثار  االجتماعيةلهشاشته وسوء اإلعداد له

                                                 
( الى ي  2004ح يىران   1 – 2003تمو   13( أول و ير للمالية ف  مجلس الحكم المؤقت )2011-1958) كامل الكينن المرحوم  29

 .2004لغاية ح يران  2003وشغل منصبه من أيلول   .2003شكله الحاكم المدن  األمريك  للعراق بعد إسقاط نظام صدام ف  نيسان 
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 Article 1أول مىىا يلفىىت النظىىر هىىو البنىىد األول مىىن مسىىود  القىىانون   

Title بنقحىىام  الىى ي يىىراد منىىه التعريىىف باسىىم القىىانون لكىىن واضىىعيه يسىىارعون
بىق علىى شىركات التىأمين العراقيىة      ط إلفهامنىا أن هى ا القىانون يق    ف  ه ا البنىد فقر  

 واألجنبية على حد سواء.
نىىا، لىىَم إقحىىام هىى   العبىىار  هنىىا وقىىد كىىان اءهونىىًا علىىيكم ياسىىادتنا وكبر
؟  فهىى ا البنىىد هىىو المكىىان المناسىىب للعبىىار    84بنمكىىانكم تفصىىيله فىى  البنىىد  

Applicability of Act) (Article 84   أم أن النيىىة معقىىود  أصىىًن علىىى فىىتح ،
كات التىأمين األجنبيىة دون إعىداد الشىركات العراقيىة العاملىة فى         السوق أمىام شىر  

 .هالتنافس معالسوق ل
ويأت  بعىد  لى  البنىد الى ي يفىتح البىاب علىى مصىراعيه أمىام الشىركات           

لم اولىىة النشىىاط    offshoreاألجنبيىىة ومىىن بينهىىا الشىىركات غيىىر المقيمىىة    
 Article 13 Entities Which Mayكمىىا جىىاء فىى  البنىىد  لتىىأمين  فىى  العىىراقا

Be Authorized to Conduct Insurance Business   وبنىىىود أ ىىىرأل
(.  وكىىان بنمكىىان واضىىع   47، 30، 15، 14، 12)البنىىود  هىىاشىىروط عمل حىىددت

المشىىرو  تجميىىع شىىروط عمىىل الشىىركات األجنبيىىة ضىىمن فصىىل واحىىد بىىدل   
 ا .تفتيتها هنا وهن

تبىىت باللغىىة اإلنجلي يىىة  النظىىر أيضىىًا أن مسىىود  القىىانون كُ  ومىىا يلفىىُت
وكأنها اللغىة الرسىمية للعىراق.  ووصىل االسىتهتار بواضىع  القىانون إلىى اعتبىار          
اللغة اإلنجلي ية هى  السىاند  فى  حىال اال ىتنف بىين الىنص اإلنجليى ي األصىل           

 ما يل : 16لغات ولهجات أ رأل.  فقد ورد ف  البند  إلىوترجمته 
 

Article 16 Mandatory Language Requirement 
 
All insurance policies issued in Iraq shall be written in Arabic, Kurdish or other 
local language or dialect, and in English, so policyholders are able to read and 
understand them.  A comprehensive translation in another language may be 
attached to any policy issued.  In the case of misinterpretation, the English 
interpretation shall prevail.  [Emphasis added] 
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فىىنن العراقيىىة العقىىد ويلجىىأن إلىىى المحىىاكم  اوهكىى ا عنىىدما ي تلىىف طرفىى
 ألىم تجىر  بالمناسىبة،  علىى الىنص اإلنجليى ي.     عتمىادًا  االقضا  يفصلون فى  األمىر   

غىىرب العربىى ، حيىىث لغىىة العمىىل الرسىىمية هىى  الفرنسىىية، علىىى فىىرض  مدول ال
 اللغة الفرنسية على المحاكم.

ثىىم مىىا هىى  هىى   اللهجىىات التىى  سىىتحرر بهىىا نصىىوص وثىىانق التىىأمين: 
ومىىا ا حىىّل باللغىىة    ؟العاميىىة البغداديىىة أو لهجىىة الفىىرات األوسىىط أو الموصىىل  

 التركمانية؟لكردية واللغة ا
سىىميه بىىالمنتجين المىىرتبطين بشىىركة تىىأمين   يفىىرد القىىانون دورًا لمىىا يق و

( دون  كىىر أي دور لوسىىيط التىىأمين  43و  42واحىىد  أو عىىد  شىىركات )البنىىدين  
وربمىىا كىىان مىىن  أحىىد مكونىىات أسىىواق التىىأمين المتقدمىىة - المسىىتقل والمحتىىرف

 .ص  مناسبالمفيد التمهيد له ا الدور من  نل ن
وتعدينته األردن   1999مصدر ه ا القانون هو قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 Principles for the Conduct of Insurance Business ومبادل م اولة النشاط التأمين 
 International Association of المعتمد من قبل الجمعية الدولية لمراقب  التأمين

Insurance Supervisorsفليست هنا   .  ليس عيبًا االستفاد  واالقتباس من قوانين قانمة
 .  المشكلةالت  أثبتت صحتها ف  التطبيق واآلليات ضرور  إلعاد  ا ترا  المفاهيم واإلجراءات

وحتى مجرد  تكمن ف  عدم اإلقرار بالمصادر )وه  تشبه السرقة األدبية وتعكس عدم األمانة(
والمسوغات  نهض  ل  على  لفية  لو مسود  القانون من الحيثيات، وياإلشار  العامة لها

.  ويبدو أن و ير المالية السابق لم يكلف نفسه أو غير  والقانونية إلجراء التغيير االقتصادية
 األسنلة.  نعرف أن هنا  جملة من أو هك ا يبدو األمرن عناء مراجعة مسود  ه ا القانو

 مصالح متعدد  ومنها: مس ير جوهري َييعند اإلتيان على تغر  ااألساسية الت  تستوجب اإلث
 

 ما هو قانم؟لتغيير اللما ا 
 لمصلحة من يجري ه ا التغيير؟

 ما ه  آليات إد ال التغيير؟
 ما هو المدأل ال من  العتماد التغيير؟
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وحسىىب علمىى ، فىىنن أيىىًا مىىن هىى   األسىىنلة أو مىىا يشىىابهها لىىم تكىىن   

ن الممارسىة  اريين فيكفى  َتَلق ى  مىا يقعىرض علينىا.  إ     موضوعًا لإلثىار  مىع االستشى   
  الديمقراطيىىة والشىىفافية وتأسىىيس المشىىروعية للتغييىىر تقتضىى  االنتبىىا  لهىى      

النقىىاش وتوسىىيع دانرتىىه  ألسىىباب إجرانيىىة وكىى ل  إلثىىراء   األسىىنلة وغيرهىىا
.  أعىىرف بىىأن الحكومىىة اللبنانيىىة اسىىتقدمت  بيىىرين كنىىديين  ومراكمىىة المعرفىىة

نون جديىد للتىأمين مىا  ال موضىوعًا للمناقشىة بىين المعنيىين بىه.  كمىا          لصياغة قا
باسىىت دام إحىىدأل شىىركات المحاسىىبة القانونيىىة   يىىةنقىىد البحرينالقامىىت مؤسسىىة 

العالميىىة والعاملىىة أيضىىًا فىى  حقىىل االستشىىارات بوضىىع مشىىرو  إطىىار اإلشىىراف 
ت مماثلىة.   المملكىة العربيىة السىعودية علىى إجىراءا      وأقىدمت  . على قطىا  التىأمين  

ولكىىن يبىىدو أن راد للعىىراق.  وكىىل  لىى  لىىم يىىتم  ىىنل فتىىر  وجيىى   كالىى ي يقىى
.  فكمىىا أن غىى و العىىراق حالىىة  اصىىة للمحىىافظين الجىىدد فىى  اإلدار  األمريكيىىة 

نين والوشىىانج االقتصىىادية العىىراق كىىان سىىهًن بىىات فىى  ظىىنهم أن تغييىىر القىىوا 
 لحربية.واالجتماعية ال ي تلف عن اإلجراءات العسكرية وا

 
[5] 

لقد تحدث بيكنى  بعىد عودتىه إلىى أمريكىا بكثيىر مىن الحىب عىن العىراق           
منىىوط بموافقىىة و يىىر  الىى ي قىىام بصىىياغته و كىىر بىىأن اعتمىىاد مشىىرو  القىىانون

، وأن الدهشىىة قىىد أصىىابته ومصىىادقة حىىاكم العىىراق بىىول بريمىىرالعراقىى  الماليىىة 
و  التىىأمين المتىىوفر  فىى  وفىىر ،لمعرفىىة التىى  يمتلكهىىا ممارسىىو التىىأمين العىىراقيينل

 .العراق
بىىالعراق وبىىالعراقيين ال يضىىف  قيمىىة معينىىة علينىىا   بيكنىى  إعجىىاب مايىى 

، ن هى ا الىوطن وأهلىه   وا يعرفى ولىم يكونى  ومن عمىل فى  إمىرتهم    بقدر ما يعن  أنه 
الىى ي عّبىىر عنىىه بيكنىى .   لعراقبىىاوهىىو مصىىدر االنجىى اب واإلعجىىاب السىىياح  

وتكريمىًا مىىن مجلىىس األعيىىان لواليىىة أركنسىىاس  ولعلمى  فىىنن بيكنىى  نىىال تقىىديرًا  
 نظير عمله ف  العراق.
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لتىىأمين ل ن الحىىاليينممارسىىياللىىدي قناعىىة تامىىة بىىأن لجنىىة مت صصىىة مىىن 
قىىوانين التىىأمين القانمىىة لتتماشىىى مىىع كىىان بنمكانهىىا إعىىاد  صىىياغة  فىى  العىىراق

مثىل   نوالتنافسى ، وبكلفىة  هيىد .  وكىان بنمكىا     متطلبات اقتصىاد السىوق المفتىوح    
، وغيرهىىا االسىىتفاد  مىىن دراسىىة قىىوانين التىىأمين فىى  األردن ومصىىر    اللجنىىةهىى

اسىىتدرجوا  ةالعراقيىىممثلىى  شىىركات التىىأمين مىىثًن.  المفارقىىة الكبيىىر  هىى  أن  
لىىم يكونىىوا طرفىىًا غىىة اإلنجلي يىىة، للقىىانون جديىىد للتىىأمين، حىرر بال لمناقشىة نىىص   
 الكريمة! االلتفاتةمنَّ علينا به    مْن ، وما علينا إال أن نشكَرأصليًا ف  وضعه

 
[6] 

 14ال أعىىرف شىىينًا البتىىة عىىن الىىدور  التدريبيىىة فىى  عّمىىان فىى       
لىع إلىى   نىه يتط  اغيىر مىا  كىر  مايى  بيكنى        الت   كرتها فى  رسىالت    /يوليوتمو 

الندو  الت  سىتعقد أوا ىر تمىو  فى  عّمىان حيىث يجتمىع العراقيىون مىع أقىرانهم           
(، ولىىم ، ودون أن يىى كر مىىن أ تىىارهمون أن يىى كر هىىويتهمفىى  صىىناعة التىىأمين )د

نكن نحن بالطبع مىن بىين هىؤالء ولىيس هنىا  مىن يىدفع باتجىا  أن نكىون معكىم           
معىى   تلحىىف بىىالعلم األمريكىى .  وأنىىا أحىى نقألىىبس عمامىىة أمريكيىىة وال أ الأنىىا ف

فى  ن هىة وسىياحة وفوتىوا علىى       م  وكىأنه ودنى على بعض من "شار " فى  هى   ال  
وكىىان األجىىدأل بهىىم أن  مىىن معىىارف و بىىرات اآل ىىرين االسىىتفاد فرصىىة  أنفسىىهم

للمشىىاركة مىىن العىىاملين فىى  شىىركات التىىأمين العراقيىىة يفسىىحوا المجىىال لغيىىرهم 
 .التدريبية ه   الندو أهًن لنستفاد  الحقيقية من  هؤالء كان فربما

 
 2004 /يوليوتمو  14لندن 
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 نقد قان ت ظنمعم ل مال ن ظ معت:في 

 2005(  سنة 10ألمر رقم )ن

 
 
 

 مقدمة [1]
نود مىن  ىنل هى   المقدمىة المتواضىعة اإلشىار  إلىى أن عنقىة الواليىات          

األمريكيىىة ومكانىىة  االسىىتراتيجيةالمتحىىد  مىىع العىىراق تنىىدر  ضىىمن الرؤيىىة   
الواليىىات المتحىىد  فىى  العىىالم سىىواء أكىىان  لىى  مىىن  ىىنل السىىيطر         

domination  أو الهيمنىىةhegemony نهمىىا قانمىىان فىى  العىىراق منىى      وك
يىة المصىالح األمريكيىة    وعلىى أول  إسقاط الدكتاتوريىة.  وتقىوم هى   الرؤيىة أساسىاً     

القوميىىة.  وال تعنىى  هىى   المصىىالح االسىىتفاد  المباشىىر  اآلنيىىة واألنانيىىة بىىل بنىىاء 
بعيىىد  المىىدأل.  وبالتىىال  فىىنن حصىىر تقيىىيم   اسىىتراتيجيةالعنقىىات علىىى أسىىس 

سىعف كثيىرا فى  فهىم     فى  العىراق بمفهىوم "االحىتنل" فقىط ال يق      السياسات المتبعىة 
ل ضىمن هى   الرؤيىة.  ونحىن نىرأل أن      إشكالية العنقة الت  هى  فى  طىور التشىك     

المهمىىة الكبيىىر  هىى  تحديىىد طبيعىىة وآفىىاق العنقىىات بىىين العىىراق، كدولىىة     
مستضىىعفة وضىىعيفة فىى  المىىدأل المنظىىور، والواليىىات المتحىىد ، كقىىو  إمبراطوريىىة 

مىىا هىىو قىىانم مىىن عنقىىات، ومىىا هىىو ممكىىن، ومىىا هىىو ضىىروري مىىن  أي  –
ل التعامىىل العقننىى ، السياسىى   عنقىىات.  ولمعالجىىة هىى ا األمىىر يجىىب أن يح ىى  
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 14العنقىىات منىى  ثىىور   َمَسىىل العىىداء المتبىىادل الىى ي َوواالقتصىىادي معىىًا، محَّىى
وفىى   ولكىىن ضىىمن ضىىوابط أقلهىىا تأكيىىد السىىياد  العراقيىىة الحقيقيىىة 1958تمىىو  

 م تلف المجاالت.
مثىىل هىى ا اإلطىىار المفهىىوم  يسىىاعدنا فىى  تقيىىيم جملىىة اإلجىىراءات التىى   

مىىن العىىداء وانتهىىاًء بىىاالحتنل ومىىا أسىىفر  ًءأقىىدمت عليهىىا الواليىىات المتحىىد  بىىد
وسيسفر عنىه.  ومىا اإلقىدام علىى تقيىيم أوضىا  وهيكىل سىوق التىأمين العراقى            

جديىىد وقبلهىىا قىىانون المصىىارف ..الىىخ إال أواًل ومىىن ثىىم صىىياغة قىىانون التىىأمين ال
أدوات إلعىىاد  تأسىىيس االقتصىىاد العراقىى  والقىىوانين  ات العنقىىة لتنظيمىىه ضىىمن  
التوجهىىات التىى  تعتقىىد الواليىىات المتحىىد  أنهىىا ت ىىدم مصىىالحها القوميىىة.  والمهىىم، 

والعمىل الىدؤوب علىى تأكيىد     أواًل وأ يىرًا،  بالنسبة لنىا، تغليىب المصىالح العراقيىة،     
 ستقنلية القرار العراق .ا

المسىىاوا  بىىين العىىراق وقىىو  اإلمبراطوريىىة األمريكيىىة ليسىىت قانمىىة ولىى ل  
فىىنن العنقىىة بىىين االثنىىين سىىيظل مجىىااًل للنىى ا  النتىى ا  اإلراد  الوطنيىىة العراقيىىة 
من بىراثن التماثىل مىع مصىالح الواليىات المتحىد .  ونحىن علىى قناعىة أن األمىر           

ة تطىىال توجيىىه وإدار  االقتصىىاد العراقىى  وبنىىاء الدولىىة يحتىىا  إلىىى مناقشىىة واسىىع
ولىىيس قطىىا  التىىأمين وحىىد ، بعيىىدًا عىىن المشىىرو      ،العراقيىىة الديمقراطيىىة 

 30األمريك  والدين  ال ي يراد تطوير  وتطبيقه ف  العراق.

 خلفعة ن قان ت [2]
نيسىىان/أبريل  9ترجىىع  لفيىىة هىى ا األمر/القىىانون إلىىى سىىقوط بغىىداد فىى   

أرسىىت الوكالىىة األمريكيىىة للتنميىىة الدوليىىة     2003  تمو /يوليىىو .  ففىى2003

                                                 
لمقدمة  روجًا عن جوهر الماد  المعروضة ف  ه   الورقة لكننا نسار  إلى القول أن القانون، أيًا كان، ال قد يرأل البعض ف  ه   ا  30

ينشأ من فراي ومن الضروري اإلحاطة، قدر اإلمكان، ببعض المعطيات العامة الت  تشكل اإلطار العام لصياغة القانون وعدم االكتفىاء  
 بالمعالجة الفنية الصرفة للنص.

 
تأكيد أن ما أتينا عليه من منحظات بشأن القانون ال ترقى إلى مستوأل الدراسة المعمقة فقد أنتقينا جوانب معينىة دون غيرهىا.    نود ال

 أملنا أن تستف  ه   المنحظات غيرنا ف  متابعة التحليل.
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USAID  مليىىون دوالر علىىى الشىىركة األمريكيىىة بيرنىى  بوينىىت إنىى   9عقىىدًا بقيمىىة
(BeringPoint Inc     لتقىىديم دراسىىات بشىىأن إعىىاد  هيكلىىة االقتصىىاد العراقىى )

 بمقتضىى متطلبىات اقتصىاد السىىوق بمىا فيهىا  ص صىىة مؤسسىات القطىا  العىىام.        
أرسىت الوكالىة عقىدا جديىدا كبيىرًا علىى بيرنى  بونىت لتطىوير           2004وف  عىام  

القطا  ال اص فى  العىراق علىى أسىس تنافسىية.  وتضىمن هى ا العقىد، مىن بىين           
أمور أ ىرأل، تقيىيم وضىع سىوق التىأمين العراقى ، ورسىم  طىة إلعىاد  هيكلتىه           

أن تبىىدأ  و ص صىىة شىىركات التىىأمين العانىىد  للقطىىا  العىىام.  وكىىان مىىن المقتىىرح
يُتها وقتهىىا بال ص صىىة تحىىت واجهىىة اإلصىىنح، الهيكلىىة وال ص صىىة، التىى  سىىّم

.  إال أن مشىىىرو  1/12/2004لتنتهىىى  فىىى   1/11/2003فىىى  الفتىىىر  مىىىن  
 31التنفي . ىال ص صة لم يجد طريقه إل

بعىىدها اسىىتقدم  بيىىران )بريطىىان ، لغىىرض التىىدريب وأمريكىى  لغىىرض   
وتمىىت صىىياغة   32للتىىأمين فىى  العىىراق. كتابىىة القىىانون( لصىىياغة قىىانون جديىىد

 The Insurance Regulatoryالمسىىود  باللغىىة اإلنجلي يىىة وحملىىت عنىىوان   

Act of 2004  فىى   ، بعىىد إد ىىال بعىىض التعىىدينت عليهىىا،   تىىم تبنيهىىا و
من قبىل مجلىس الىو راء المؤقىت تحىت عنىوان "قىانون تنظىيم أعمىال           3/3/2005

 33التأمين" ونشر ف  الجريد  الرسمية.
إعىداد القىانون الجديىد بىدأ مىن      بىأن  ينا علىى  كىر هى   ال لفيىة للتنويىه      أت

نقطة الصفر وكأن العراق لىم يعىرف مىن قبىل قىوانين للتىأمين بغىض النظىر عىن          
مىدأل مواكبىىة هىى   القىىوانين لتشىىريعات التىىأمين فىى  األسىىواق المتقدمىىة أو للمبىىادل  

                                                 
31 Misbah G.A. Kamal “Iraq’s Restructured Insurance Market: A critical Review” MEES 47:19, 10 May 
2004 

 

( بدون الهوامش.  يمكن قىراء  الدراسىة فى     2005، 314)العدد  ن ثقافة ن جدعدةنشرت النس ة العربية المعدلة من ه   الدراسة ف  
 موقع المجلة

 http://althakafaaljadeda.com/ 
 

 .282، ص 2005كانون الثان /يناير  398، العدد ن بعات نتقظصادعةلتأمين ف  العراق" مصباح كمال "القانون الجديد ل  32
 

 .3/3/2005، 3995، العدد ن  قائع ن عرنقعة  33

http://althakafaaljadeda.com/
http://althakafaaljadeda.com/
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ينىات اإلشىراف علىى    وقواعد العمىل األساسىية التى  تىدعو لهىا الجمعيىة الدوليىة له       
التىىأمين.  أي أن مىىا تىىراكم مىىن نصىىوص ومعىىارف و بىىرات لىىدأل العىىاملين فىى  
قطا  التىأمين العراقى  لىم يعىد لىه أهميىة تى كر وبالتىال  كىان م لهىا النسىيان أو            
األصح عدم االكتىراث.  وقىد جىاء  لى  منسىجمًا مىع سياسىة االحىتنل فى  إعىاد            

ط بفوضىىى حالىىة الحىىرب أو الت ريىىب التأسىىيس بعىىد التىىدمير والنهىىب الىى ي ارتىىب
ال ي كىان متقصىدًا.  ونعىرف كيىف تعرضىت بعىض مقىار شىركات التىأمين إلىى           

 اإلتنف.
ومىىن المناسىىب هنىىا، ومىىن  ىىنل قراءتنىىا لىىنص القىىانون المنشىىور فىى   

أن  34والمسىىود  األصىىلية التىى  حىىررت باإلنجلي يىىة،   ن  قااائع ن عرنقعااةجريىىد  
رف علىىى المسىىاهمات التفصىىيلية، الىىدور  ُنىىثمن، بشىىكل عىىام، إ  أننىىا لىىم نتعىى  

اإليجاب  ال ي قام به عىدد مىن ممارسى  التىأمين فى  العىراق للت فيىف مىن بعىض          
البنىىود غيىىر المألوفىىة لهىى   المسىىود  وجعلهىىا أكثىىر توافقىىًا مىىع واقىىع التىىأمين   

 . ل  فنن موقف الحكومة كان غانبامقابل   العراق .
 
معينىة، تسىتحق البحىث للكشىف     قد جاء هى ا القىانون معبىرًا عىن مصىالح      ل

الىى ي ينىىتظم  optimalityعنهىىا، وهىىو مىىن منظىىور تحقيىىق هىىدف الوضىىع األمثىىل 
                                                 

متبوعًا باالسم الكامىل   Act No. _________ of 2004“ ”ماد ، وعنوانها  106صفحة،  46المسود  المتوفر  لدينا تتألف من   34
وفى  أسىفل كىل صىفحة عبىار        2004أبريل ]نيسان[  24مؤر ة ف   The Insurance Regulatory Act of 2004للقانون 

SUBMISSION DRAFT .أي مسود  إحالة ودون تحديد الجهة المحول إليها 
 

ديين لكتابىة  الميل المت ايد لصياغة القوانين باللغة اإلنجلي ية لم يعد مقصورًا على العراق.  فف  لبنان استقدمت الحكومة  بيىرين كنى  
قانون جديد للتأمين كان نصه موضوعًا لمناقشة واسعة.  وف  المملكة العربية السعودية يصار إلى وضع الترجمة العربية مقابل الىنص  

[.  1/8/2003] 2/6/1424اإلنجلي ي ف  القوانين كما هو الحال، مثن، بالنسبة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاون  الصادر بتىاريخ  
[ بشأن اإلشراف والرقابىة علىى نشىاط    2005و.ر. ] 1373( لسنة 3حين تبنى مؤتمر الشعب العام الليب  ]البرلمان[ قانون رقم ) ف 

 Brief Comments onالتأمين ال ي كتب أصًن باللغة العربية.  وقد كتبنا تعليقات وجي   على ه ا القانون قبل وقت قصير بعنىوان  

Libya’s Insurance Regulatory Law 2005  العربية.  نشىرت  لم تنشر بعد أشرنا فيها إلى موضو  كتابة القانون الليب  باللغة
، مجلة االتحاد العىام  ن ظ معت ن عربي" 2005فيما بعد بعنوان "تعليقات موج   حول القانون الليب  لإلشراف والرقابة على التأمين لسنة 

 .76-68، ص 2005، 86العرب  للتأمين، العدد 
 



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 59 - 

مفهوم السياسىة االقتصىادية لىم يأ ى  بنظىر االعتبىار ال يىارات التى  كانىت ومىا           
قىىد ف   الىىت تشىىغل بىىال إدارات شىىركات التىىأمين العراقيىىة العامىىة وال اصىىة.   

فىى  القىىانون ضىىوابط   Mike Pekins مايىى  بيكنىى   ضىىمنَّ ال بيىىر األمريكىى  
لم اولة أعمال التىأمين فى  العىراق تحىت إشىراف ديىوان التىأمين العراقى  إال أنىه          
أهمل، ربما عىن قصىد، الىنص علىى منىع إجىراء التىأمين علىى األصىول العراقيىة           
مىىع شىىركات تىىأمين غيىىر مسىىجلة فىى  العىىراق وغيىىر مجىىا   مىىن قبىىل ديىىوان  

ن مقصىىودًا ألن ال بيىىر أدرأل مىىن غيىىر  بهىى ا  نىى عم أن اإلهمىىال كىىاوالتىىأمين.  
( لواليىىة أركنسىىاس فىى   2005-1997مفىىوض التىىأمين ) الموضىىو  فقىىد كىىان  

فى  قىانون التىأمين فى  الواليىة قواعىد لتنظىيم         الواليات المتحد  األمريكيىة.  ويىردق  
ممارسة العمىل مىن قبىل شىركات غيىر  اضىعة إلشىراف مفوضىية التىأمين فى            

فكىىل شىىركة تىىأمين،   non-admitted insurerاسىىم الواليىىة وهىىو مىىا يعىىرف ب  
مسىىجلة فىى  واليىىة أ ىىرأل، ترغىىب فىى  ممارسىىة العمىىل فىى  الواليىىة مطالبىىة   

قااان ت ظنمااعم ن إولىى ل  يمكىىن القىىول    35.بالحصىىول علىىى موافقىىة المفوضىىية 
 .ظعطعل قدرنت قطاع ن ظ معت ن  طنيساهم في  2005ل مال ن ظ معت  سنة 

 إعجابعات ن قان ت [3]
لنشىىاط التىىأمين  عمومىىا، المنظمىىة لحكىىام األإيجابيىىات القىىانون، وتنىىدر  

التىى  قامىىت الجمعيىىة   36ضىىمن المبىىادل األساسىىية لممارسىىة النشىىاط التىىأمين   
الدوليىىة لهينىىات اإلشىىراف علىىى التىىأمين بصىىياغتها وكىى ل  الىىدليل الىى ي أصىىدرته 

                                                 
 . يرد النص التال  ف  قانون التأمين لوالية أركنساس بشأن شراء التأمين من شركات غير مسجلة ف  الوالية: 35

"When licensed insurers are unwilling or unable to provide needed coverage, consumers can secure 

coverage with an approved surplus line insurer (also know as a “non-admitted” insurer) through a 
licensed surplus line broker.  (RULE AND REG 24)” 
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+
arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk 

 
36 International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Principles for the Conduct of Insurance 
Business, 1999. 

 

http://insurance.arkansas.gov/PandC/Rules%20and%20Regs/Rule%20&%20Reg%2024.pdf
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk
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نحىىو بشىأن الرقابىة واإلشىىراف علىى أعمىىال التىأمين فىى  الىدول الناميىىة المتجهىة       
 .37 اقتصاد السوق

وال نعرف إن كىان كاتىب مسىود  القىانون قىد اسىتهدأل فعىن بهى   المبىادل          
والدليل والمصىادر المماثلىة إال أن قراءتنىا تميىل بنىا إلىى تىرجيح  لى .  ونضىيُف          

 38القىىانون األردنىى  لهىى ا الحىىد أو  ا ، استنسىىخ، واألصىىح إلىىى  لىى  أنىىه اعتمىىد
لعىراق )المتمثىل بوجىود شىركات تابعىة للدولىة(       وعّدله لمواكبة واقىع التىأمين فى  ا   

وتسىىهيل عمىىل شىىركات التىىأمين األجنبيىىة فىى  العىىراق )التىى  تشىىمل شىىركات   
التىىأمين العربيىىة أيضىىًا( وت فيىىف القواعىىد الرقابيىىة العراقيىىة عليهىىا رغىىم أن    
المبىىادل األساسىىية للجمعيىىة الدوليىىة لهينىىات اإلشىىراف علىىى التىىأمين تىىدعو إلىىى  

 الشركات األجنبية. رقابة فّعالة على
من المفارقات التى  ننحظهىا علىى هى ا القىانون هىو ال لىط بىين مصىطلح          

فىىى   3995)العىىىدد  ن  قاااائع ن عرنقعاااة"أمىىىر" و"قىىىانون" فكمىىىا ورد فىىى  
 2005( لسىىنة 10( يىىأت   كىىر "القىىانون" تحىىت عنىىوان أمىىر رقىىم )  3/03/2005

اء، الىى ي ولعىىل مىىرد  لىى ، أي اسىىت دام مصىىطلح "أمىىر"، هىىو أن مجلىىس الىىو ر 
قىىرر إصىىدار القىىانون بموافقىىة مجلىىس الرناسىىة، وكنهمىىا يشىىكنن السىىلطة     

يمارسىىان، مىىن بىىاب االضىىطرار الصىىنحيات المنوطىىة بالسىىلطة  39التنفي يىىة، ربمىىا

                                                 
37 IAIS, Guidance on Insurance Regulation and Supervision for Emerging Marked Economies, 1997. 

 
 قطا  التأمين بدراسة مقارنة بين القانونين العراق  واألردن . نتمنى أن يقوم أحد العاملين ف  38
 

نقول ربما الن واقع سوق التأمين العراق  وقوانين التأمين القانمة ال يستدعيان الهرولة نحو التغيير وكأن تصحيح أوضىا  هى ا     39
  كتابته، بغض النظر عن إيجابياته، ال ينسىجم مىع   القطا  االقتصادي المنه  سيحل المشكلة االقتصادية.  كما أن تغيير القانون وإعاد

اتفاقيات جنيف الت  تحد من صنحيات القو  المحتلة ف  تغيير ما هو قانم ما لم يكن هنا  ما بشكل تهديدًا مباشىرا لهىا أو أن هنىا     
( 2004ح يىران   28فى   ضرور  تستوجب التغيير.   كر ل  أحد األصدقاء كيف أن رنيس مجلس و راء الحكومة المؤقتة )تشكلت 

 السابق، د. أياد عن وي، بعد عودته من  يار  الواليات المتحد  األمريكية، سار  إلى السؤال عن قانون التأمين الجديد ليقىوم بىالتوقيع  
د   ك ىر   عليه وكأن القضايا اإلشكالية الكبرأل ف  العراق قد وجدت طريقها إلى حل  مرض .  هل يا ترأل أن أحدهم ف  الواليات المتح

به ا القانون ليسار  بالسؤال عنه رغم أن القانون لم يفتح الباب بالكامل، على سبيل المثال، أمام شركات التأمين األجنبية لد ول سىوق  
طة .  قبله حاولىت سىل  9/2/2005مسود  األصلية للقانون.  وقد قام فعًن بالتوقيع على القانون ف  الالتأمين العراق  كما كان مثبتًا ف  
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التشىىريعية الغانبىىة عنىىد إصىىدار القىىانون.  ولغىىة األمىىر هىى ا هىىو اسىىتمرار للىىنهج 
التى  أد لهىا علىى القىوانين     فى  سلسىلة التغييىرات     (باشىا )ا تطه بول بريمىر   ال ي

العراقيىىة باإللغىىاء والتعىىديل وإد ىىال الجديىىد، وهىى  ُتىى ك ر المىىرء، مىىن الناحيىىة   
اإلجرانيىىة ولىىيس المحتىىوأل، بىىاألوامر السىىلطانية والو اريىىة وتلىى  التىى  كىىان    

والقىىول أن هىى   األوامىىر شىىبيهة بىىاألوامر التنفي يىىة     يصىىدرها صىىدام حسىىين. 
Executive Orders  ا رنىىيس الواليىىات المتحىىد  فيىىه مغالطىىة ألن   التىى  يصىىدره

شىىرعية أوامىىر الىىرنيس األمريكىى  مسىىتمد  مىىن الدسىىتور األمريكىى ، وال نعتقىىد أن 
فىىة التفاقيىىات لنطبىىق علىىى أوامىىر بريمىىر ال بىىل أنهىىا م امثىىل هىى   الشىىرعية ت

 جنيف.
يعكىىس نىىص القىىانون المبىىادل والممارسىىات المطبقىىة فىى  أسىىواق التىىأمين  

ص تنظىيم السىوق والرقابىة علىى عمىل شىركات التىأمين وإعىاد          المتقدمة فيمىا ي ى  
وهى  الغايىة    –التأمين، والتأكيىد علىى إعىنء أهميىة حمايىة مصىالح المىؤمن لهىم         

فى  المرتبىة األولىى مىن     هى   الحمايىة   القصوأل ألي نظىام رقىاب  تىأمين ، وتىأت      
ن أوال(.  وهىى ا ينسىىجم مىىع مبىىادل التىىأمي   – 6مهىىام ديىىوان التىىأمين )المىىاد   

 األساسية للجمعية الدولية لهينات اإلشراف على التأمين.
 من المفيد أن نستعرض بعضًا من الجوانب اإليجابية األ رأل:

 
( 5تأسىىيس ديىىوان مسىىتقل لإلشىىراف علىىى قطىىا  التىىأمين وتنظيمىىه )المىىاد  

 40فلم يشهد سوق التأمين العراق  جها ًا مماثًن ف  الماض .
                                                                                                                                               
بريمر تمرير قانون ال ص صة المقنعة لقطا  التأمين بسرعة ولم تنجح.  وال نتوفر على المعلومات ب صوص األطراف الت  أحبطت 

 ه   المحاولة غير الحكيمة، ربما لغياب الشروط المناسبة لها.
 

منوطة بها إلى المستوأل السىاند حاليىًا فى     ، لترقى ف  عملها والمهام ال1964لم تكن المؤسسة العامة للتأمين، الت  تأسست سنة   40
أسواق التأمين المتقدمة، وه  ف   ل  لم تكن قاصر  بمقدار تكيفها مع ما كان ساندًا ف  أوا ر ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ف  

لتطىوير قواعىد    1994 فى   حقل الرقابة.  ومن المناسب أن ن كر هنا أن الجمعية الدولية لهينات اإلشراف على التأمين لم تؤسس إال
اإلشراف بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم وسنمة عمل شركات التأمين.  إال أن ما يعاب على المؤسسة هو تحولها إلى أدا  تنفي ية 

لسنمة عمل وعدم تطوير مهامها الرقابية، ومرد  ل ، إلى حد كبير، الرؤية ال اطنة الت  ترأل ف  امتن  الدولة لقطا  التأمين ضمانًا 
 القطا  وتطور .



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 62 - 

 
(.  فىى  الماضىى  كانىىت عبىىار  غسىىيل 35  مكافحىىة غسىىيل األمىىوال )المىىاد

األمىىوال تطلىىق علىىى التعىىامنت الماليىىة  ات الطىىابع اإلجرامىى .  وتنطىىوي 
ممارسىىة غسىىيل األمىىوال علىىى إ فىىاء مصىىدر هىى   األمىىوال واسىىت داماتها 
النهانيىة، وبهى ا المعنىىى، وكمىا تقضىى  بىه القواعىد الرقابيىىة علىى التعامىىل       

وال تقىوم علىى أسىاس قىانون  تصىبح       المال ، فنن أيىة معاملىة غيىر شىفافة    
سىىاءلة.  كمىىا أن ممارسىىتها بهىى ا المعنىىى أيضىىًا لىىم تعىىد    عرضىىة للمق

مقصىىور  علىىى المتىىاجرين بالم ىىدرات أو عصىىابات الجريمىىة المنظمىىة    
وغيرهىىا مىىن مافيىىات األعمىىال بىىل تمتىىد لتشىىمل المىىواطن العىىادي     
 والشىىركات الصىىغير  والكبيىىر  والمىىوظفين الفاسىىدين.  ويجىىد غسىىيل    
األمىىوال فىى  وثىىانق التىىأمين وسىىيلة فّعالىىة لتىىدوير األمىىوال المشىىكو  فىى  

 مصادرها.
 

الحفىىاظ علىىى سىىرية المعلومىىات والوثىىانق  ات العنقىىة بعمليىىة المراجعىىة   
 سادسا(. – 37والفحص ال ي يقوم به ديوان التأمين )الماد  

 

منىىع تىىدا ل أعضىىاء مجىىالس إدارات الشىىركات ومىىدرانها المفوضىىين     
والحيلولىة دن قيىام تواطىؤ     لدأل أكثىر مىن شىركة( لضىمان الشىفافية     )العمل 

 .ثالثًا( -22ثانيًا و -42)الماد  ف  غير صالح المؤمن لهم 
 

تنظىىيم عمليىىات تحويىىل وثىىانق التىىأمين وتملىى  وانىىدما  وتصىىفية شىىركات 
 .(74إلى  48التأمين )المواد من 
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حقىىوق ( لضىىمان 71)المىىاد   Cut Through Clauseشىىرط اال تىىراق  
 41المؤمن لهم ف  حالة تصفية شركة التأمين.

 
إد ىىال حلىىول بديلىىة للنظىىر فىى  منا عىىات التىىأمين مىىن قبىىل أشىى اص   

( بىىداًل مىىن اللجىىوء إلىىى المحىىاكم أو االقتصىىار علىىى  79مىىؤهلين )المىىاد  
 التحكيم.

 
وضىىع جميىىع شىىركات التىىأمين فىى  مصىىاف واحىىد فيمىىا ي ىىص تىىأمين   

 – 81ن  ىنل المناقصىات العلنيىة )المىاد      األموال العامىة العانىد  للدولىة مى    
ثالثىىا(.  وقراءتنىىا لهىى   المىىاد  هىى  أنهىىا تمتىىد لتشىىمل األمىىوال العامىىة   
بىىالمطلق ولىىيس تلىى  التىى  ترغىىب الىىو ارات أو دوانىىر الدولىىة فقىىط فىى   
التىىأمين ضىىدها، أي أنهىىا تشىىمل األمىىوال واأل طىىار لىىدأل اإلدارات المحليىىة 

 شاعة المنافسة بين شركات التأمين.أيضًا.  وتهدف ه   الماد  إلى إ
 

الىىنص علىىى تأسىىيس صىىندوق حىىوادث المركبىىات )لىىه آثىىار  االجتماعيىىة  
أي حمايىىة الطىىرف الثالىىث المتضىىرر(، وصىىندوق تعويضىىات    –المفيىىد  

المىىؤمن علىىيهم لىىدأل شىىركات التىىأمين التىى  تتعىىرض لإلفىىنس )لضىىمان  
مىىن الصىىناديق اسىىتمرار تىىوفير الحمايىىة التأمينيىىة للمىىؤمن لهىىم( وغيرهىىا  

)كصندوق تعىويض ضىحايا المركبىات غيىر المؤمنىة مىن قبىل أصىحابها أو         

                                                 
شرط اال تراق هنا يحم  المؤمن له فقط ف  حالة تصفية شركة التأمين.  وقد كان حتى وقت قريب، وما  ال ك ل  لىدأل بعىض     41

لدانها.  الشركات متعدية الجنسية، الوسيلة الفضلى لتجاو  أي دور فّعال لشركات التأمين المحلية الت  تسند أعمال إعاد  التأمين  ار  ب
وبسبب ه ا الترتيب فنن العديد من الشركات المسند  تحولت إلى مجرد وسيط يعمل بالعمولة بداًل من االكتتاب الحقيق  والمساهمة فى   

 تنمية قطا  التأمين المحل .
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مسىىت دميها( التىى  تسىىتهدف حمايىىة الطىىرف الثالىىث المتضىىرر )المىىاد     
83)42. 
 

تفويىىت فرصىىة التنعىىب أو التصىىرف غيىىر العىىادل مىىن قبىىل الىىو ارات  
والمؤسسىىات العامىىة مىىن  ىىنل الىىنص علىىى تقىىديم البيانىىات والمعلومىىات  

والمىىراد مىىن هىى    . (86صىىة بتأميناتهىىا إلىىى ديىىوان التىىأمين )المىىاد  ال ا
المىىاد  هىىو ضىىمان امتثىىال الىىو ارات ومؤسسىىات الدولىىة وشىىركاتها ألحكىىام 

أو هكى ا نقىرأ هى   المىاد .  وتطبيىق هى   المىاد  مىن          –ثالثىا   – 81الماد  
 شأنها ضمان تفعيل المنافسة ف  السوق بين شركات التأمين.

 ن صعاوة لخطاء في [4]
هنىا  جملىة مىىن األ طىاء فىى  الصىياغة اللغويىىة ربمىا يعىىود سىببها إلىىى       
الترجمة الحرفية للىنص اإلنجليى ي الى ي حىرر بىه القىانون أصىًن، أو عىدم تىدقيق          
النص قبل دفعىه إلىى الطبىع، أو عىدم عىرض الىنص للمراجعىة مىن قبىل مىن لىه            

تطعنا التقاطىه عنىد    بر  ف  صياغة القىوانين.  وفيمىا يلى  عرضىًا لعينىة ممىا اسى       
 ة بشأنها.دون الد ول ف  محاّجنعرضها قراءتنا للقانون 

 
 التصحيح ال طأ رقم الماد 

حىىىىادي  - 2
 عشر

المىىدقق القىىانون  المجىىا    
 وفق  لأ

  لااأالجىىر نىىرأل أن حىىرف  
 فانض عن الحاجة

 

ثالىىىىىث  -2
 عشر

فىىانض عىىن   لااأحىىرف الجىىر  وفق  لألممارسة التأمين 
 الحاجة

 

                                                 
ات غير المىؤمن  فكر  ه ا الصندوق ليست جديد  إ  سبق أن كان ف  العراق صندوق  اص يعنى بتسديد التعويض لضحايا السيار  42

 عليها.
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رابىىىىىع  - 2
 عشر

عليىىه  ن مظحققااةالمطالبىىات 
وفق شىروط عقىد إعىاد       لأ

 التأمين

جىىرت العىىاد  علىىى اسىىت دام   
.   ن مظرظباااةعبىىىار  المطالبىىىات 

فىىانض عىىن   لااأحىىرف الجىىر 
 الحاجة

 

سىىىىىابع  - 2
 عشر

 ممارساااةجهىىىة م ولىىىة 
 التأمين

 بممارسااةاألصىىح: جهىىة م ولىىة 
 التأمين

 

ثىىىىىامن  - 2
 عشر

الحيىىا  .. أو  فاايالتىىأمين 
األمىىوال التىى   يفااالتىىأمين 

يلحقهىىىا ضىىىرر مباشىىىر  
  لمؤمت

حىىرف الجىىر الصىىحيح فىى     
ن ضاارر .  و لااأالحىىالتين هىىو 

مىا لىم توضىع     . علحق با مؤمت  ا  
علىىى حىىرف المىىيم  عنمىىة الفتحىىة 

الثانية ف  كلمىة للمىؤمن يصىعب علىى     
ي التمييىى  بىىين المىىؤِمن دالقىىارل العىىا

)شىىركة التىىأمين( والمىىؤَمن )المىىؤمن  
 له أو المؤمن عليه(

 
 

ال يجو  م اولىة التىأمين فى       - 13
 :إت متالعراق 

 إت مت قبلالتعبير األوفق 
 
 

ال يجىىىو  للمىىىؤمن إعىىىاد   ثانيًا – 27
تىىأمين عقىىود التىىأمين ألي   
فر  من فىرو  التىأمين التى     

 مااؤمت آخااريمارسىىها لىىدأل 
 مععااد ن ظاا معت إال إ ا كىىان 

 لممارسة  ل  الفر  مجاز

 حيث لم تجىر اإلشىار  إلىى معيىد    
)بىىل مىىؤمن آ ىىر( أواًل التىىأمين 

فمىىىن المفضىىىل أن تسىىىتمر  
 ن مااؤمت نرخاار اإلشىىار  إلىىى  

ً جااازنُم) كلمىىة مقجىىا   ونصىىب
 .(بالتنوين

 



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 66 - 

إلبااال  يمىىنح المؤمنىىون ..   34
  دنئعهم

كىى  تسىىتقيم العبىىار  تعىىدل كمىىا 
 إلباال    يل : يمىنح المؤمنىون ..  

  ت  دنئعهم
 

 -أوال  – 42
 ب 

.. عضىىوًا فىى  مجلىىس إدار   
 حدى ن مؤمنعتإ

لحااد عضىىوًا فىى  مجلىىس إدار   
 ن مؤمنعت

 

 في ن صعاوةوم ض  [5]
أوال، ثانيىىا، ثالثىىا كلهىىا تشىىير إلىىى القىىانون وهىى   اإلشىىار     – 81المىىاد  

أي قىانون   –"هى ا القىانون"   إلىى  ليست كافيىة، ونىرأل أن اإلشىار  يجىب أن تكىون      
البىىاب األول:  ّعىىرف فىى تنظىىيم أعمىىال التىىأمين  اصىىة وأن هىى ا القىىانون لىىم يق 

 السريان والتعريف.
"لىىرنيس الىىديوان بموافقىىة الىىو ير إصىىدار أنظمىىة دا ليىىة    – 103المىىاد  

ُتلىى م األشىى اص بالتىىأمين ضىىد أ طىىار معينىىة".  كىىان مىىن المناسىىب تحديىىد    
األشىى اص كىى  يفهىىم أن حكىىم هىى   المىىاد  ينصىىب علىىى األشىى اص الطبيعيىىين  

  قىىد يصىىدرها رنىىيس الىىديوان فيمىىا والمعنىىويين، رغىىم أن األنظمىىة الدا ليىىة التىى
 بعد ستتولى التوضيح.

مىىن مسىىود  الىىنص اإلنكليىى ي( "علىىى    19)تقابلهىىا المىىاد    86المىىاد  
جميىىع الىىو ارات ودوانىىر الدولىىة .. التىى  تسىىتفيد مىىن أعمىىال التىىأمين تقىىديم أي  
بيانىىات أو معلومىىات بترتيبىىات التىىأمين الحاصىىلة عليهىىا .."  هىى   الصىىياغة     

وينطبىق هى ا كى ل      ،موفقة فى  مبناهىا وفى  عىرض الغىرض المىراد      العربية غير 
 86.43على النص اإلنجلي ي ال ي لم يترجم بالكامل ف  الماد  

                                                 
 ا ورد النص اإلنجلي ي ف  مسود  القانون كما يل : 43
 

Article 91.  Applicability of Reporting Requirements to Iraqi Government-Owned Entities 
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  ع ب في ن صعاوة [6]
ُكتىىب هىى ا القىىانون أصىىن باللغىىة اإلنكلي يىىة وتىىرجم بعدنىى  إلىىى العربيىىة،  

عربيىة  وهو ما يكشف عنه الىنص العربى  فى  أكثىر مىن مكىان إ  تىرد الصىياغة ال        
 أحيانًا ضعيفة ال تنقل المعنى المراد.  وعلى سبيل المثال:

ُف  بيىىر رياضىىيات التىىأمين بأنىىه "الشىى ص   عاشىىرا: ُتعىىر  – 2المىىاد  
المجىا  للقيىىام بتقىىدير عقىىود التىأمين وأسىىعارها" فىى  حىىين يىرد هىى ا الىىنص فىى     

بصىياغة أكثىر داللىة: "الشى ص المىر ص مىن الهينىة )هينىة          44القانون األردنى   
 التأمين( للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين."

ن رابىىىع عشىىىر حيىىىث يىىىرد تعبيىىىر المىىىؤمِ      – 2المىىىاد  
وهىىو تعبيىىر غيىىر مىىألوف فىى  لغىىة التىىامين    (Assuming Insurer)المفَتىىَرْض

( بتعبيىىر "معيىىد 2المسىىت دمة فىى  العىىراق وقىىد اكتفىىى القىىانون األردنىى  )المىىاد   
 يوعًا ف  العالم العرب .التأمين/شركة إعاد  التأمين" األكثر ش

 [solicitation]رابعىىا.  يىىرد هنىىا تعبيىىر غريىىب: "اجتىى اب    – 4المىىاد  
عقد التىأمين وقبولىه".  وقىد ورد  ات التعبيىر فى  القىانون األردنى  أيضىا )المىاد           

والغرابىىة ليسىىت فىى  صىىحة   [soliciting]( مترجمىىا عىىن المفىىرد  اإلنجلي يىىة  4
عقىد التىأمين، وقىت االجتى اب، لىيس قانمىا       فغة، الترجمة الحرفية وإنمىا فى  الصىيا   

 ك  يكون موضوعا لنجت اب.
                                                                                                                                               
All ministries, governmental departments, or public corporations and companies in which the Iraqi 
government holds shares or a business interest that derive benefit from the insurance business shall 
submit all data, records or other documentation relating to the insurance arrangements in which 
they have an interest or affiliation, as requested by the Director General for any specified period of 
time he may determine to be relevant by the deadline he sets. 

 
: قانون تنظيم أعمال التأمين.  وبالمناسبة، يكاد أن يكون القانون العراقى  مستنسى ا عىن القىانون     1999( لسنة 33قانون رقم )  44

س ضروريا البدء من الصفر فحتى الدساتير تكتب من قبل لجان م تصة اعتمادًا على نصوص قديمىة  األردن ، وال ضير ف   ل  إ  لي
لتكون نوا  للتفاوض والتنقيح وصواًل إلى الدستور المراد.  إال أن ال براء، حسب المعلومات الشحيحة المتوفر  لدينا، لم يفصحوا عىن  

استدرجوا لمناقشة نص  ممارس  التأمين ف  العراق المفارقة الكبير  ه  أن .  والنص أو النصوص الت  اعتمدوا عليها لكتابة القانون
.  وهك ا انعدمت الندية بىين ال بىراء   لم يكونوا طرفًا أصليًا ف  وضعهاألجانب، وهم  راءإنجلي ي، بعد االنتهاء منه من قبل ال ب

 تنفي  مشروعه االستراتيج  للعراق.وأقرانهم من العراقيين.  وه ا يفصح الكثير عن سلطة المحتل ف  رسم و
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أوال.  ".. للمىىؤمن الم جىىا  فىىتح فىىرو  لىىه فىى  أنحىىاء      – 22المىىاد  
جمهوريىىة العىىراق أو  ارجهىىا أو إغنقىىه أو نقىىل مكانىىه وأن يمىىارس عبىىر     

 الحدود أعمال التأمين."
لتىىأمين وكىىان مىىن المنحظىىة األولىىى هىى  أن الممارسىىة تتعلىىق بأعمىىال ا 

المناسىىب أن تكىىون الصىىياغة: يمىىارس أعمىىال التىىأمين عبىىر الحىىدود.  المنحظىىة  
هىى   ربمىىا ال تفىى  بالمقصىىود   [cross border]الثانيىىة هىى  أن "عبىىر الحىىدود"  

أي ممارسىىة أعمىىال التىىأمين فىى  دول أ ىىرأل.  المنحظىىة الثالثىىة هىى  سىىكوت   
عبىر الحىدود: أهىو النظىام      نالقانون عىن النظىام الرقىاب  الى ي ي ضىع لىه مىؤمِ       

 45العراق  أو نظام الدولة المضيفة.
فىى  مسىىود  الىىنص اإلنجليىى ي(.    23ثانيىىًا )تقابلهىىا المىىاد    – 32المىىاد  

يىىرد هنىىا تعبيىىر "التعويضىىات الواقعىىة غيىىر المسىىجلة .."  هىى   الترجمىىة غيىىر   
 )التىى  قىىد ال تسىىدد مىىن قبىىل المطالبىىة بىىالتعويضبىىين  ًاموفقىىة إ  أن هنىىا   لطىى

المؤِمن )شركة التىأمين( لكونهىا غيىر مغطىا  فى  وثيقىة التىأمين أو أنهىا دون فقىر           

                                                 
يراد بالتجار  وال دمات عبر الحدود عمومًا قيام الشركات تسويق وبيع ال دمات والبضانع ف  دولة مضيفة دون تواجدها ف  الدولة   45

لدان األعضىاء فى    المضيفة من  نل تسجيلها القانون  لدأل مسجل الشركات ف  تل  الدولة.   ير مثال على  ل  هو التجار  بين الب
 الجمعية الدولية لهينات اإلشراف على التأمين:االتحاد األوروب .  ومن المفيد هنا أن نقتبس تعريف 

 
Cross border provision of services - refers to provision of insurance or reinsurance on a services 
basis (without local establishment) in a jurisdiction other than the company’s home jurisdiction.  This 
term does not always apply in the sense given here when jurisdictions within states with a federal 
structure are concerned.  In such cases, cross border refers to crossing the borders surrounding the 
jurisdictions of the federal structure but not inside it.  [Source: Supervisory standard on licensing, 1 
October 1998].  IAIS, Glossary of Terms, February 2005. 

 

 ن عرنقعاة  لمرحلاة نتنظقا عاة    قان ت إدنرة ن د  ةإ ا تحول النظام السياس  ف  العراق إلى نظام اتحادي، فدرال ، وهو ما ينص عليه 
)الماد  الرابعة( يصبح تحديد "عبر الحدود" مطلوبًا ك  ال يصار، سهوًا أو عمدًا، إلى مصادر  حق شركات التأمين ف  العمل ف  جميع 

ا تقض  الفقىر  ) (  أنحاء العراق.  فكما أن "للمواطن العراق  الحق الكامل غير المشروط بالتمل  ف  كافة أنحاء العراق بن قيود" كم
من الماد  ال امسة عشر  من ه ا القانون، المتوقع أن يكون النص المعتمد ف  صياغة دستور العراق، من المناسىب جىدًا أن تكىون    

أوال تضمن للشركات المر ص لها بالعمل فتح فرو  لها ف  أنحاء جمهورية العىراق أو   – 22لشركات التأمين مثل ه ا الحق والماد  
 . ارجها
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بىىالمعنى الضىىيق )أي المطالبىىة التىى  أصىىبحت موضىىوعًا    التعىىويضالتحّمىىل( و
 للتسديد من قبل المؤمن(.

ثالثىىا.  كلمىىة "انت ىىاب المقىىدقق" غيىىر مننمىىة فىى  سىىياق هىى ا  – 36المىىاد  
المىدقق وكى ا األمىر بالنسىبة لعبىار  ".. علىى مجلىس        القانون.  والمراد هنىا تعيىين   

إدار  المىىؤمن أن ي تىىار لىىرنيس الىىديوان ثنثىىة مىىن المىىدققين."  والمىىراد هىىو أن  
يقىىوم مجلىىس اإلدار  بتسىىمية ثنثىىة مىىدققين ويتىىر  لىىرنيس الىىديوان ا تيىىار     

 أحدهم.
تقضىى  هىى   المىىاد  بتأسىىيس جمعيىىة لشىىركات      أوال.   - 84المىىاد  
د  التىىأمين العراقيىىة، وتطلىىق عليهىىا اسىىم "جمعيىىة المىىؤمنين ومعيىىدي التىىأمين وإعىىا

التىىأمين العراقيىىة" وهىىو متىىرجم حرفيىىًا عىىن الىىنص اإلنجليىى ي للقىىانون.  كىىان   
أو مىا يقىرب منىه وهىو أكثىر      ‘ جمعيىة التىأمين العراقيىة   ’باإلمكان االكتفىاء باسىم   

 سنسة.

 ظحفمات  مخا ف [7]
د  علىى عىدم جىوا  م اولىة أعمىال       امسىا.  تىنص هى ا المىا     – 13الماد  

التىىأمين إال مىىن قبىىل شىىركات عراقيىىة عامىىة و اصىىة وم تلطىىة وكيانىىات التىىأمين 
قىىدر   ا"مىىؤمن أو معيىىد تىىأمين آ ىىر يعتبىىر  رنىىيس الىىديوان مىىؤهن و  التكىىافل  و

 مالية شرط الت امه بأحكام ه ا القانون."
ح سىوق التىأمين   قراء  ه ا الفقر  ف  سىياق هى   المىاد  تشىير إلىى نيىة فىت       

وربمىىا النقابىىات االكتتابيىىة فىى   offshoreالعراقىى  أمىىام الشىىركات غيىىر المقيمىىة 
ثانيىا   – 14قىر  المىاد    يؤيىد  لى  مىا تُ     لويد  لم اولة أعمال التىأمين فى  العىراق.   

بجوا  ممارسة "أعمال التىأمين فى  العىراق، قبىل مىنح اإلجىا  ، وفقىا ألحكىام هى ا          
معيىد تىأمين أو فىر  مىؤِمن أو معيىد تىأمين أو مىؤِمن         القانون ألي مىؤمن أو فىر   

تابع مىن المجىا ين فى  بلىدان تطبىق أفضىل السىبل المثبتىة فى  مبىادل التىأمين            
( 90األساسىىية للهينىىة الدوليىىة للمشىىرفين علىىى أعمىىال التىىأمين ومىىنحهم مهلىىة )  

 إلكمال شروط اإلجا  ." ًايوم
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يىىوح  أن هنىىا   أمىىر غريىىب، ،  ات الطىىابع الىىوقت ،وجىىود هىى   المىىاد 
مصالح دا ليىة و ارجيىة تعمىل علىى فىتح بىاب سىوق التىأمين العراقى  بسىرعة           
أمام الشىركات األجنبيىة )وربمىا العربيىة( لتسىتفيد مىن تىأمين عقىود إعىاد  أعمىار           
العىىراق علىىى حسىىاب شىىركات التىىأمين العراقيىىة )العامىىة وال اصىىة علىىى حىىد   

  ضىعفها مىا لىم يجىري     سواء( الضعيفة فى  الوقىت الحاضىر والتى  ستسىتمر فى      
إعىىاد  تأهيلهىىا ومنحهىىا فرصىىة  منيىىة كافيىىة لتىىدار  أوضىىاعها ولرفىىع مسىىتواها  
كىى  تكىىون قىىادر  علىىى التنىىافس مىىع شىىركات التىىأمين غيىىر العراقيىىة وضىىمن  

كىىان مىىن المناسىىب إفىىراد فصىىل لخحكىىام المؤقتىىة إ  أن      أوضىىا  مننمىىة. 
 مقرر  لها.صنحية مثل ه   األحكام تنته  مع انتهاء المد  ال

ثالثىىا بشىىأن الوديعىىة لىىدأل أحىىد المصىىارف العراقيىىة التىى     – 29المىىاد  
يمكىىن أن تكىىون موضىىوعا للتنعىىب وعرضىىة لتقلبىىات سىىوق األوراق الماليىىة.     
كان مىن المناسىب جىدًا تحديىد نسىبة األصىول غيىر النقديىة مىن مجمىل الوديعىة            

لجىىأ المسىىتثمرون المطلوبىىة و اصىىة بالنسىىبة لشىىركات التىىأمين األجنبيىىة.  فقىىد ي 
هىىا إلىىى أكثىىر مىىن جهىىة حيىىث تتواجىىد   نإلىىى التصىىريح باألسىىهم التىى  يحملو 

اسىىتثماراتهم، مىىا لىىم يقىىنّص علىىى الحيلولىىة دون تمكىىين المسىىتثمر مىىن التصىىرف  
بمثل ه   األصىول ى وهىو مىا لىم يى كر  القىانون.  إن قيمىة مثىل هى   األصىول            

 عرضة للصعود والهبوط.
"للمحكمىىة  "التصىىرف فىى  الوديعىىة" و  تىىوفر قيىىدًا علىىى    30المىىاد  

الم تصىىة أن تىىأمر بوضىىع إشىىار  عىىدم التصىىرف عليهىىا أو حج هىىا احتياطيىىا   
ضىىمانا لىىديون ناتجىىة عىىن أعمىىال التىىأمين وال يجىىو  حج هىىا بسىىبب ديىىون    
أ رأل."  ه   الىديون األ ىرأل قىد تضىطر المسىتثمر إلىى بيىع بعىض أصىوله مىا           

 دأل أحد المصارف العراقية.لم تكن مستندات ملكية ه   األصول مودعة ل
سىىندات أو الوالسىىؤال الىى ي يىىنهض ب صىىوص هبىىوط قيمىىة األسىىهم و   

العقارات هو: مىا هى  المىوارد المتىوفر  لىديوان التىأمين لضىمان التأكىد مىن بقىاء           
قيمىىة الوديعىىة كمىىا يىىنص عليهىىا هىى ا القىىانون؟  ربمىىا يكىىون الجىىواب هىىو أن   

ي سىر حقىه فى  م اولىة أعمىال      المستثمر مطالب بضىمان قيمىة الوديعىة وب نفىه     
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التأمين.  وهى ا الموقىف يىنم عىن ثقىة وتفىاؤل بسىنمة تصىرف المسىتثمرين فى            
 حين أن التاريخ المعاصر يشهد  نف  ل .

التفىىاؤل بتصىىرف المىىؤمن األجنبىى  يجىىد تعبيىىر  فىى   –ثانيىىا  – 37المىىاد  
 الت امىىًا أكثىىرهىو  رأل لمىىا ا التسىاهل تجىىا  المىؤِمن األجنبىى .  أ  ُتى   46هى   المىىاد . 

بالمبىىادل والمعىىايير الدوليىىة؟  كىىان بىىاألحرأل معاملىىة المىىؤِمن األجنبىى  بىى ات    
المعىىايير التىى  تطبىىق علىىى المىىؤِمن الىىوطن  فتنعىىب شىىركات التىىأمين العالميىىة  
بحسىىاباتها وتقيىىيم أسىىهمها وتعظىىيم قيمتهىىا لىىيس أمىىرًا جديىىدًا.  ولعىىل التحقيقىىات  

ع كبريىات شىركات التىأمين األمريكيىة     الت  يجريها المىدع  العىام فى  نيويىور  مى     
تفصح الكثير وتؤيد مىا نى هب إليىه فى  عىدم االطمننىان دانمىًا وتلقانيىًا لمىا تدعيىه           

 الشركات األجنبية.
 امسىىا إ  يكتفىى    – 38ويتكىىرر التسىىاهل تجىىا  األجنبىى  فىى  المىىاد     

رنىىيس الىىديوان "بالتقىىارير الماليىىة والبيانىىات والوثىىانق التىى  يقىىدمها المىىؤِمن     
ألجنب  إلىى مراقىب التىأمين فى  بلىد  شىرط التى امهم بمبىادل التىأمين الدوليىة."            ا

وكىىأن المىىؤمن األجنبىى  مقنىىّ   عىىن التصىىرف غيىىر السىىليم والمنىىاف  للقواعىىد   
 األ نقية والرقابية.

علىى حكىم نسىتغربه:    المىاد    تىنص هى    لغىة وثيقىة التىأمين.      – 82الماد  
د  فىىالعبر  فىى  حالىىة اال ىىتنف فىى   "إ ا نظمىىت وثيقىىة التىىأمين بلغىىات متعىىد 

تفسيرها بنص الوثيقىة التى  كتبىت بلغىة المىؤمن لىه."  اعتمىادا علىى هى ا الحكىم           
فىىنن تحريىىر الوثيقىىة يمكىىن أن تكىىون بأيىىة لغىىة: إسىىبانية، روسىىية، فرنسىىية،    

مىىثن، فىىنن المحىىاكم   47إيطاليىىة..الخ وإن ترجمىىت إلىىى العربيىىة أو الكرديىىة،   

                                                 
"ولرنيس الديوان االكتفاء بنجراءات وتقارير فاحص  مراقب  التأمين ف  بلد المؤمن األجنب  إ ا كانوا ملت مين بمعىايير ومبىادل     46

 التأمين الدولية."
 

تىان الرسىميتان   ورد ف  الماد  التاسعة من قانون إدار  الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية: "اللغة العربية واللغة الكرديىة همىا اللغ    47
 للعراق."  وقد يأت  اليوم ال ي تصدر فيه وثانق التأمين ف  العراق باللغة الكردية أو بالتوا ي مع اللغة العربية.
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عىىوأل ناشىىنة مىىن الوثيقىىة، سىىتكون مضىىطر  إلىىى  العراقيىىة، عنىىد النظىىر فىى  د
 48اعتماد اللغة الت  حررت بها الوثيقة.

مىىن النتىىانج السىىلبية لهىى ا الحكىىم هىىو التقليىىل مىىن قيمىىة اللغىىة الوطنيىىة،  
 وإضاعة فرصة تع ي  المصطلح التأمين  به   اللغة.

 ن نقص  مالحمات لخرى [8]
من تحىىت التصىىفية.  .  تعىىالج هىى   المىىاد  تراتبيىىة ديىىون المىىؤ 72المىىاد  

ويىىأت  ترتيىىب حقىىوق المىىؤمن لهىىم فىى  المرتبىىة الرابعىىة بعىىد نفقىىات التصىىفية،  
والمبىىال  المسىىتحقة للعىىاملين لىىدأل المىىؤمن والمبىىال  المسىىتحقة للدولىىة.  وكىىان    

الهىدف  إ  أن باألحرأل إعطىاء أهميىة أكبىر لحقىوق المىؤَمن لهىم ومنحهىا الصىدار          
هىىو  ،وكمىىا تطىىور تاري يىىًا ، التىىأمين النشىىاط ن اإلشىىراف علىىىينوااألسىىاس لقىى

 "حماية حقوق المؤَمن لهم."
.  تمىىنح هىى   المىىاد  رنىىيس الىىديوان حىىق إصىىدار أنظمىىة    103المىىاد  

دا ليىىة ُتلىى م األشىى اص بالتىىأمين ضىىد أ طىىار معينىىة، دون تحديىىد هويىىة      
 األش اص وكان من المناسب اإلشار  إلى األش اص الطبيعيين والمعنويين.

   المىاد ، وهىو أمىر إيجىاب ، ينّصىبق علىى جعىل بعىض         ضمر فى  هى  المق
أغطية التأمين إل اميىًا كمىا هىو الحىال فى  العديىد مىن الىدول المتقدمىة كنجباريىة           

 .وغيرها من الكوارث التأمين على المبان  أو التأمين ضد  طر الفيضان
ن قااان ت ساااكت  اات حصاار إجاارنء ن ظاا معت  لااأ نألماا نل  ن مسااؤ  عات  

األمىىر الىى ي يعنىى  حريىىة التىىأمين  ت مسااجلة دنخاال ن عاارنق اادى شااركات ظاا مع

                                                 
ه ا تطوير على مسود  القانون ف  نصها اإلنجلي ي األول، ال ي يعكس تعاليًا كولونياليًا كنا نعتقد أنه أصبح من م لفات الماضى ،    48

 ا:إ  ورد فيه
 

Article 16 Mandatory Language Requirement 
 
All insurance policies issued in Iraq shall be written in Arabic, Kurdish or other local language or 
dialect, and in English, so policyholders are able to read and understand them.  A comprehensive 
translation in another language may be attached to any policy issued.  In the case of 

misinterpretation, the English interpretation shall prevail.  [التأكيد من عندنا] 
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ومىن نتانجىه تهمىيش صىناعة التىأمين العراقيىة وتطورهىا النحىق          ، ار  العىراق 
وهو ما ال يتسىق مىع األسىباب الموجبىة للقىانون الى ي يهىدف إلىى "تنظىيم قطىا            

هىى ا السىىكوت هىىو الىى ي يىىدفع   التىىأمين واإلشىىراف عليىىه بمىىا يكفىىل تطىىوير  .."
ا  تجاهل شىركات التىأمين المسىجلة فى  العىراق والمر صىة مىن قبىل ديىوان          باتج

 التأمين.
ن قااان ت ساااكت لعضااا  اات ظشااجعع قعااام مؤسسااات ظكمعلعااة فااي ساا ق  

: جمعيىىة لوسىىطاء التىىأمين، أو الىىوكنء المسىىتقلين، أو   ن ظاا معت  ظنمااعم ل ما هااا 
قىانون رغىم   غىاب  كىرهم نهانيىا فى  ال     نالوكنء من موظف  شىركات التىأمين الى ي   

أهميىىة دورهىىم فىى  اإلنتىىا  وضىىرور  وضىىع قواعىىد سىىلو  واضىىحة لتحديىىد   
َعنقىىتهم بالشىىركات التىى  يعملىىون لىىديها وكىى ل  عنقىىتهم مىىع المىىؤَمن لهىىم.     

سىىابعًا ُتعىىّرف الوكيىىل بالشىى ص الطبيعىى  أو المعنىىوي المعتمىىد مىىن   – 2)المىىاد  
 قبل شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها(.

كمىىا تقضىى  بىى ل   ن رقابااة  لااأ ن شااركات نألجنبعااة بحاجااة إ ااأ ظعزعااز 
الجمعيىىة الدوليىىة لهينىىات اإلشىىراف علىىى  القواعىىد األساسىىية التىى  تىىدعو لهىىا  

: رقابىىة فّعالىىة مىىن جهىىة، والفصىىل بىىين اإلجىىراءات المطبقىىة علىىى    التىىأمين
الشىىركات المؤسسىىة دا ىىل الىىوطن وبىىين اإلجىىراءات المطلوبىىة لفىىرو  الشىىركات  

 مؤسسة  ار  الوطن )ممارسة أعمال التأمين عبر الحدود(.ال
)أنظمىىة دا ليىىة  اصىىة بالتكافىىل(.  لىىم  104والمىىاد   -رابعىىا – 13المىىاد  

القىىانون بتعريىىف للتكافىىل أو إعىىاد  التكافىىل رغىىم ج ىىّد  الموضىىو  بالنسىىبة   يىىأِت
لسىىوق التىىأمين العراقىى .  مىىا ا لىىو تقىىدم أصىىحاب رؤوس األمىىوال بطلىىب تأسىىيس 

 كة تكافل مباشر  بعد نفا  ه ا القانون دون وجود األنظمة الدا لية؟شر
الفصىىل الثىىان  والحلىىول البديلىىة لمنا عىىات التىىأمين.  األحكىىام الىىوارد     
هنىا إيجابيىة مىن بىاب تقلىيص اللجىىوء إلىى المحىاكم، وإناطىة حىل التنىا   إلىىى           
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م مىىن  بىىراء فىى  التىىأمين.  لكىىن القىىانون ال يضىىم أحكامىىا لىىتظلم المىىؤَمن لهىى  
 Ombudsman.49لدأل جهة مستقلة شركات التأمين 
التبليغىىات.  يبىىدو أن واضىىع  القىىانون ال يعيىىرون أهميىىة      89المىىاد  

لىىدور البريىىد المقسىىّجل فىى  حىىين يىى كر البريىىد اإللكترونىى  وهىىو لّمىىا يىى ل فىى  
أطوار  األولىى فى  العىراق وال يمكىن االعتمىاد عليىه فى  الوقىت الحاضىر نظىرًا           

مر للكهربىىاء.  فمىىا تفسىىير غيىىاب اإلشىىار  للبريىىد فىى  إيصىىال  لننقطىىا  المسىىت
 سوأل أن من حرر القانون كان ينقل عن قانون آ ر. التبليغات

أحكىىام متفرقىىة.   ىىن القىىانون مىىن اإلشىىار  إلىىى قىىوانين  –البىىاب التاسىىع 
الصادر  سىابقًا والىنص علىى بطننهىا، مىثن، أو سىياد  هى ا القىانون، فى           التأمين 

والمنحىىظ أن التشىىريعات التأمينيىىة   علىىى كىىل مىىا يتعىىارض معىىه. حىىال ال ىىنف،
فىى  العىىراق، منىى  أن بىىدأت فىى  ثنثينيىىات القىىرن الماضىى ، كانىىت تهىىتم بهىى ا  

 الجانب التدوين  ف  إصدار القوانين.

 مت باب ن خظام [9]
باسىىتثناء التحفظىىات والنىىواقص والمنحظىىات والعيىىوب الشىىكلية التىى      

 جيىىد ر إيجابيىىة هىى ا القىىانون ودور  فىى  وضىىع أسىىاسأتينىىا علىىى  كرهىىا، ال ننكىى
لتطىىوير صىىناعة التىىأمين العراقيىىة، ويقينىى  أنىىه سي ضىىع للم يىىد مىىن التعليىىق   

)الىى ي سىىيقوم  والتحليىىل عنىىدما يقصىىار إلىىى تطبيقىىه بعىىد تشىىكيل ديىىوان التىىأمين
وغيىىر  مىىن الكيانىىات  ات العنقىىة.  كمىىا أن     بنصىىدار التعليمىىات المناسىىبة( 

ق لنقتصىىاد العراقىى  والسياسىىات االقتصىىادية التىى  سىىتتبعها    التطىىور النحىى 
الحكومىىات المنت بىىة سىىتؤدي إلىىى  لىىق أوضىىا  جديىىد  قىىد تسىىتوجب تعىىديل    

 القانون.

                                                 
شىركات والمؤسسىات   جها  مستقل يناط به مهمة التحقيق ف  شكاوأل المواطنين ضد الدولة والدوانر الحكومية وال"األومبودسمان"   49

األ رأل.  وأصل الكلمة سويدية عندما بدأ األومبودسمان البرلمان  ف  السويد مهامه أوانل القرن التاسع عشر لحماية حقوق المىواطنين  
لية ف  النظر باستقن :ضد تصرفات السلطة التنفي ية.  وقد د ل ه ا التعبير ف  اللغة اإلنجلي ية وغيرها من لغات العالم وبنفس المفهوم

 المظالم وتجاو  الصنحيات وضمان حقوق األفراد.
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وقد يكىون مىن المناسىب مراجعىة نىص القىانون كمىا هىو عليىه اآلن مىن           
قبل  براء التىدوين القىانون  العىراقيين، وال نعتقىد بىأنهم قىد ا تفىوا مىن الوجىود،          

عىىاد  صىىياغته اللغويىىة وإد ىىال التعىىدينت الضىىرورية بعىىد مناقشىىتها، و اصىىة  إل
من قبل العىاملين فى  قطىا  التىأمين، تمهيىدًا لتبنيهىا مىن قبىل البرلمىان المنت ىب.            

ومىن أجىل    ،ومن المؤمىل أن تكىون جميىع التغييىرات لصىالح النىاس فى  العىراق        
سىىاهمتها فىى  التنميىىة تع يىى  صىىناعة التىىأمين الوطنيىىة، فىى  م تلىىف جوانبهىىا، وم

 االقتصادية.
 

 2005أيار/مايو لندن 
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 :2005قان ت ظنمعم ل مال ن ظ معت  سنة 

 مرنجعة  لخلفعة  بعض نرثار نتقظصادعة

 
 
 

 50ن سعاق ن عام: ن مشر ع نتقظصادي نألمرعكي  لعرنق [1]
ف  تقيىيم العنقىة بىين الواليىات المتحىد  األمريكيىة والعىراق يمكىن النظىر          

هىى   العنقىىة ضىىمن اإلسىىتراتيجية العالميىىة للواليىىات المتحىىد  والتىى  تتمحىىور  إلىى 
علىىى أشىىكال متباينىىة مىىن السىىيطر  والهيمنىىة ونشىىهد كنهمىىا فىى  العىىراق منىى   

وسىىقوط الدكتاتوريىىة.  وتحتىىل المصىىالح الوطنيىىة األمريكيىىة   2003احتنلىىه فىى  
المصىىالح تتىىرجم فىى  هىى   العنقىىة موقىىع الصىىدار  إال أن هىى ا ال يعنىى  أن هىى    

لمصىالح ماديىة   صىلد  نفسها ف  مكاسب أنانيىة آنيىة بىل تتجسىد فى  وضىع أسىاس        
ن لغىى و العىىراق ومىىا يوإسىىتراتيجية جيوسياسىىية للمىىدأل البعيىىد وهمىىا كانىىا أساسىىي

تنها مىن محاولىة، مىا  الىت مسىتمر ، إلعىاد  هيكلىة االقتصىاد العراقى  ل دمىة           
فىى  هىى ا السىىياق فىىنن تصىىنيف غيىىر مباشىىر.  ومباشىىر أو تلىى  المصىىالح بشىىكل 

سياسات الواليات المتحىد  فى  العىراق تحىت مفهىوم تبسىيط  لىى "االحىتنل" كمىا          

                                                 
ه   الفقر  مستلة مع قليل من التحوير من دراسة سابقة لنا تحت عنوان "منحظات نقدية حول قانون تنظيم أعمال التىأمين: األمىر    50

 كتاب..  أنظر نص الدراسة ف  ه ا ال2005" انتهينا من كتابتها ف  أيار/مايو 2005( لسنة 10رقم )
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المعقىد   لو أن االحتنل غايىة فى  حىد  اتىه ال يسىعفنا فى  تقيىيم إشىكالية العنقىة          
التىى  هىى  فىى  طىىور التكىىوين ضىىمن مىىدار اإلسىىتراتيجية االقتصىىادية        

 األوسط.والجيوسياسية البعيد  المدأل للشرق 
 

ستضىعفة وضىعيفة فى  المىدأل     المطلوب هو تحديىد العنقىة بىين العىراق، كدولىة مق     
ار .  وبمعنىىى آ ىىر تحديىىد القصىىير، والواليىىات المتحىىد  كقىىو  إمبراطوريىىة جّبىى 

العنقة القانمىة والمحتملىة ومىا هىو ضىروري منهىا بالنسىبة للعىراق.  ولى ل  فىنن           
كىون ضىروريًا فى  هى ا المسىعى بىدل حالىة        قتربًا عقننيىًا، سياسىيًا واقتصىاديًا، ي   مق

شىىريطة أن  1958تمىىو   14العىىداء المتبىىادل التىى  وسىىمت العنقىىة منىى  ثىىور    
تبقى المصىالح الوطنيىة للعىراق واسىتقنله وسىيادته فىوق أي اعتبىار آ ىر ضىمن          

 ه   العنقة أو غيرها.
مثىىل هىى ا اإلطىىار التصىىوري يمكىىن أن يكىىون مفيىىدًا فىى  تقيىىيم سلسىىلة   

والسياسىات واإلجىراءات التى  أقىدمت عليهىا الواليىات المتحىد ، بىدًء مىن          األعمال 
بىىل  العىىداء القىىديم وانتهىىاًء بىىاالحتنل ونتانجىىه وبعضىىها لىىم يكىىن مقصىىودًا لىى اتها

.  وهكى ا فىنن القيىام بتقيىيم وضىع سىوق       التفاعىل الىديناميك  للظىروف   ه  نتيجىة  
د  تركيبهىىا وصىىياغة التىىأمين العراقىى ، و اصىىة الشىىركات العامىىة الىىثنث، إلعىىا 

قىىانون جديىىد للتىىأمين، وقبلىىه قىىانون المصىىارف، كانىىت، مثىىل غيرهىىا، أدوات    
إلعىىاد  هيكلىىة االقتصىىاد العراقىى  والبنيىىة القانونيىىة التىى  يقىىوم عليهىىا لي ىىدم فىى  
نهايىىة األمىىر مىىا يقعتقىىد أنهىىا المصىىالح الوطنيىىة للواليىىات المتحىىد .  وضىىمن هىى ا 

لقىرار وصىانع  الىرأي فى  العىراق إعطىاء       السياق يصىبح ل امىًا علىى أصىحاب ا    
األولويىىة أساسىىًا للمصىىالح الوطنيىىة العراقيىىة والصىىياغة المسىىتقلة للسياسىىات.      

ستضىىعف وقىىو  الواليىىات نحىىن ُنقىىّر بىىأن المسىىاوا  بىىين العىىراق الضىىعيف المق 
نقىىة بىىين االثنىىين ستسىىتمر ميىىدانًا للتنىىا     المتحىىد  معدومىىة ولىى ل  فىىنن العَ 

 راق  من قبضة التماه  مع مصالح الواليات المتحد .لت ليص القرار الع
تحتىىا  العنقىىة برمتهىىا إلىىى مناقشىىة مفتوحىىة وواسىىعة بىىين العىىراقيين    
لتحديىىد مسىىار االقتصىىاد وإعىىاد  تأسىىيس الدولىىة العراقيىىة، ولىىيس مجىىرد قطىىا   
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التىىأمين، وبعيىىدًا عىىن المشىىاريع األمريكيىىة أو الدينيىىة المرسىىومة أو هىى  قيىىد    
د تطبيقهىىا فىى  العىىراق، و لىى  ألن هىى   المشىىاريع ال تتطىىابق مىىع التشىىكل والمىىرا

التطور التىاري   للعىراق ويكمىن فيهىا مىا يشىجع علىى االنقسىام والصىرا  وهىو           
 ما نشهد بعضًا من آثار  على أرض الواقع.

 مشر ع نع  عبرن ي  لعرنق [2]
فىى  دراسىىة قّيمىىة قىىام االقتصىىادي األمريكىى  روبىىرت لىىوقن  بتحليىىل    

وبعىىد فىىر   لسىىبع مىىواد  51القتصىىادية فىى  الدسىىتور العراقىى  الجديىىد،األحكىىام ا
لعنقتهىىا المباشىىر  باالقتصىىاد أوضىىح أن تطبيىىق هىى   المىىواد مىىن شىىأنه "تأسىىيس  

كىىه السىىوق."  وفىى  تقىىدير  فىىنن  لىى  "سىىيؤدي إلىىى    اقتصىىاد عصىىري يحّر
االسىىتمرار باإلصىىنحات النيوليبراليىىة المثيىىر  للجىىدل التىى  أد لىىت أوا ىىر      

وتمىىت ترجمىىة هىى   اإلصىىنحات إلىىى أوامىىر )قىىوانين(: ")أ( تمىىنح       ."2003
مسىىاوية لحقىىوق العىىراقيين فىى  السىىوق المحلىى ؛ )ب(  ًاالمسىىتثمرين األجانىىب حقوقىى

تسىىمح بىىن را  األربىىاح؛ ) ( وضىىعت نظامىىًا مقطوعىىًا للضىىرانب؛ )د( ألغىىت    
ة؛ وضىىعت قيىىد التطبيىىق نظامىىًا صىىارمًا لحقىىوق الملكيىىة الفكريىى   التعريفىىات؛ ) (

)و( مّهىىدت السىىبيل لتقلىىيص دعىىم السىىلع الغ انيىىة والوقىىود؛ و ) ( فىى  المطىىاف   
األ يىىر،  ص صىىة العديىىد مىىن ال ىىدمات االجتماعيىىة كالصىىحة والتعلىىيم وإسىىالة  

 الماء."
األمريكىى  للعىىراق، رغىىم بعىىض اال ىىتنف، هىىو    االقتصىىادي المشىىرو 

فى  بعىض   ة اقتىرن باسىم العىن  بالصىدمة وطبىق  لسىة أو فى  غفلى         اته الى ي  
وهىىو فىى  طىىور  .  وروسىىيا )بىىوريس يلتسىىن(  شىىيل (دول أمريكىىا النتينيىىة )

"صىبيان شىيكاغو"   مىا صىار يعىرف باسىم     التحقق التدريج  فى  العىراق مىن قبىل     
 52.)مدرسة ملتون فريدمان(

                                                 
51  Robert Looney, “Economic Questions Raised in Iraq’s New Constitution,” Strategic Insights, 
Vol. IV, Issue 11 (November 2005) http://www.ccc.nps.navy.mil/people/looney.asp 

 
 الموضو  بتفصيل يمكن الرجو  إلى الكتاب التال :لمتابعة ه ا  52

http://www.ccc.nps.navy.mil/people/looney.asp
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( 10، الىى ي صىىدر أمىىرًا بىىرقم )2005قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة 
ويسىتلهم مبىادل مدرسىة     ل  الى ي رسىمه لىوقن    يتنءم تمامًا مىع اإلطىار النيىوليبرا   

 .شيكاغو

 مرنجعة  لظسلسل ن زمني: ظهعئة نألرضعة  لخصخصة  نتسظثمار نألجنبي [3]
قىىال بىىول  2003فىى  تقريىىر  االقتصىىادي األسىىبوع  فىى  تشىىرين الثىىان   

، مىىا يلىى  بشىىأن إصىىنح قطىىا  المىىدير اإلداري لسىىلطة االنىىتنف المؤقتىىةبريمىىر، 
 53 التأمين:

 
 مىىن سىىوق التىىأمين العراقىى .   98ث شىىركات حكوميىىة تسىىيطر علىىى  ثىىن %

قىىانون التىىأمين فىى  العىىراق مشىىتق مىىن نمىىو   إنجليىى ي يمتىىد عمىىر  لبضىىعة  
عقود.  يمكىن العمىل بجىوهر هى ا القىانون لكنىه بحاجىة إلىى تحىديث وت ليصىه           

 من أحكام عهد صدام.
  راء سىىلطة النشىىاطات التاليىىة هىى  قيىىد التنفيىى  مىىن قبىىل  بىىراء العىىراق و بىى

 االنتنف المؤقتة:
 

   تقيىىيم وتىىدقيق شىىركات التىىأمين الحكوميىىة لتقريىىر قيمتهىىا السىىوقية الحقيقيىىة
 )لفتح المجال أمام االمتن  األجنب (؛

  االتفىىاق مىىع و يىىر الماليىىة علىىى تىىدقيق جميىىع شىىركات التىىأمين مىىن قبىىل
 مجموعة معترف بها دوليًا؛

 تأسيس جها  رقاب  مقبول دوليًا؛ 
 عيىىة للتىىأمين لوضىىع السياسىىات وتثقيىىف العىىاملين فىى  الصىىناعة  تأسىىيس جم

 ]قطا  التأمين[.

 

                                                                                                                                               
Naomi Klein, The Shock Doctrine (Penguin Books, 2008.  First published in 2007), passim, pp 325-382. 
53 The Coalition Provisional Authority, Consolidated Weekly Economic Report, November 16, 2003, 
http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/WEEKLY%20ECONOMIC%20REPORT%20Novemb
er%2016,%202003.doc 

 )الترجمة للكاتب( 
 

http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/WEEKLY%20ECONOMIC%20REPORT%20November%2016,%202003.doc
http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/WEEKLY%20ECONOMIC%20REPORT%20November%2016,%202003.doc
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اإلصىىنحات المىى كور  فىى  هىى ا التقريىىر تنسىىجم مىىع مجمىىل مشىىرو      
الواليىىات المتحىىد  للعىىراق، فىىاإلدار  األمريكيىىة سىىارعت، بعىىد احىىتنل العىىراق،   

عىىاد  هيكلىىة إلصىىنح وإ USAIDإلىىى إطىىنق يىىد الوكالىىة األمريكيىىة للتنميىىة الدوليىىة 
االقتصاد العراق .  ولتحقيىق  لى  تعاقىدت الوكالىة مىع شىركة بيرنى  بوينىت إنى           

BearingPoint Inc    للقيىىام بالمسىىح والتقيىىيم ورسىىم السياسىىات إلعىىاد  تحديىىد مسىىار
االقتصىىاد وإدار  بعىىض قطاعاتىىه.  بعىىض هىى   السياسىىات كانىىت  ات عنقىىة    

.  ففى  منشىور   راد غيىر المقيىد  وفىتح السىوق لنسىتي    بتكوين أسىواق لىرأس المىال   
 دعان   كرت الوكالة بأنها:

 
"تسىىاعد الحكومىىة العراقيىىة إلصىىنح الجوانىىب القانونيىىة والرقابيىىة والبنيويىىة ألسىىواق      

العىىراق غيىىر المصىىرفية )كالتىىأمين والتقاعىىد وحقىىوق المسىىاهمين والقىىروض التجاريىىة(.    
ينىىات الحكوميىىة لتأسىىيس سىىوق [ عملىىت الوكالىىة مىىع اله2004 /يوليىىهولغايىىة اليىىوم ]تمو 

األوراق الماليىىة العراقيىىة وجهىىا  الرقابىىة علىىى األسىىهم، الضىىرورية الجتىى اب        
 54"االستثمارات األجنبية المباشر  و ص صة الشركات العاند  للدولة.

 
بالنسىىبة لمراجعىىة قىىوانين التىىأمين العراقيىىة تعاقىىدت الوكالىىة/بيرن  بوينىىت   

ء فيمىىا إ ا قىىام هىى ان ال بيىىران، مىىن  مىىع اثنىىين مىىن ال بىىراء.  ويسىىأل المىىر 
الواليىىات المتحىىد  والمملكىىة المتحىىد ، بقىىراء  القىىوانين العراقيىىة باللغىىة العربيىىة أو  
ترجمتهىىا بىىافتراض أن مجموعىىة قىىوانين التىىأمين كانىىت متىىوفر  لهىىم باللغىىة     
اإلنجلي يىىة.  ومىىن المفيىىد أن نىى كر هنىىا أن أول قىىانون عراقىى  لتنظىىيم عمىىل    

در أواسىط ثنثينىات القىرن الماضى  )قىانون شىركات التىأمين        شركات التىأمين صى  
( وهى  نفىس السىنة التى  صىدر فيهىا نظىام إجىا ات وكىنء          1936لسىنة   74رقم 

وكنهمىا ألغيىا مىع صىدور قىانون شىركات ووكىنء         1936لسىنة   25التأمين رقىم  
لمواكبىىة التطىىورات فىى  االقتصىىاد العراقىى  ووضىىع  1960لسىىنة  49التىىأمين رقىىم 

                                                 
54  USAID, Assistance for Iraq, Private Sector Development, 

http://www.usaid.gov/iraq/accomplishments/privsec.html النص المقتبس من ترجمة الكاتب.   
 

http://www.usaid.gov/iraq/accomplishments/privsec.html


 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 81 - 

ت لحمايىىة حقىىوق حملىىة وثىىانق التىىأمين، والودانىىع القانونيىىة، وحصىىر   الضىىمانا
وكاالت شىركات التىأمين األجنبيىة بىالعراقيين، وعىدم جىوا  ممارسىة التىأمين مىن          

 55قبل شركات أجنبية ما لم تؤسس فرعًا أو وكالة لها دا ل العراق .. ألخ.
 سىلطة االنىتنف  وفيما ي ىص إ الىة أحكىام عهىد صىدام يفتىرض أن تقريىر        

 قوانين التأمين التالية:المؤقتة كان يشير إلى 
 

لسىىنة  5نظىىام فىىرو  ومكاتىىب الشىىركات والمؤسسىىات االقتصىىادية واألجنبيىىة رقىىم      
1989. 

 ]حول تأسيس شركات  اصة ومنها شركات التأمين[. 1997لسنة  21قانون رقم  
  للدولىىة الشىىركات العانىىدأكيىىد واقىىع أن ]ت 1997لسىىنة  22قىىانون الشىىركات العامىىة رقىىم 

 وحدات اقتصادية تجارية تعتمد على التمويل ال ات [.ه  
 .1999لسنة  4قانون وكالة التسجيل رقم 

 2000.56لسنة  51قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 
 

 أو أنها كانت تشير إلى ما يل :
 

بنسىىناد الوظيفىىة   11/12/1998الصىىادر فىى    192قىىرار مجلىىس قيىىاد  الثىىور  رقىىم   
ى نشىاط التىأمين إلىى و ار  الماليىة وإلغىاء قىانون شىركات ووكىنء التىأمين          الرقابية على 

 .1960لسنة  49رقم 
 

الصىىادر  مىىن و ار  الماليىىة بشىىأن تنفيىى  قىىرار مجلىىس   1999لسىىنة  12تعليمىىات رقىىم 
 ًابىىداني ًاأوليىى ًا.  ]وتشىىكل هىى   التعليمىىات نمو جىى1998لسىىنة  192قيىىاد  الثىىور  رقىىم 
 لرقابة عليه[.لتنظيم نشاط التأمين وا

                                                 
 .27-26( ص 1972، 1)بغداد: د. ن.، ط  :  لما    مال التأمينبديع أحمد السيف ،   55
 

)مكتبة شركة التأمين الوطنيىة، بغىداد،    : قان ت ن شركات22ن م س  ة ن قان نعة، على محمد إبراهيم الكرباس  )إعداد(،   56
2001) 
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حىىول تشىىكيل  26/12/2000الصىىادر مىىن و ار  الماليىىة فىى   63األمىىر الىىو اري رقىىم 

لجنة التنسيق لقطىا  التىأمين ]بشىأن التنسىيق فى  األمىور الفنيىة وضىمان المنافسىة بىين           
 شركات التأمين على أسس فنية[.

 
ال شىى  أن قىىوانين التىىأمين والتعليمىىات كانىىت بحاجىىة إلىىى تحىىديث  اصىىة 

ا كانت تفتقر إلىى عنصىر أساسى  فى  الرقابىة علىى النشىاط التىأمين : حمايىة          وأنه
حقىىوق حملىىة وثىىانق التىىأمين التىى  لىىم يىىنص عليهىىا بصىىراحة.  إال أن مهمىىة   
التحديث، بىالمعنى الضىيق، والتى  انتىدب ال بيىران مىن أجلهىا لىم يحصىل بمعنىى           

هىو موجىود،    البناء علىى مىا هىو موجىود تنقيحىًا وإضىافًة وحى فًا باعتبىار أن مىا         
رغم نواقصىه، جهىد عراقى  يتطلىب االهتمىام.  والى ي حصىل هىو إعىداد قىانون           

ولىىم تكىىن  ،جديىىد بسىىرعة وباللغىىة اإلنجلي يىىة ُتىىرجم الحقىىًا إلىىى اللغىىة العربيىىة 
الترجمىىة  ات مسىىتوأل عىىال  ففىى  أكثىىر مىىن موضىىع يفصىىح الىىنص عىىن نفسىىه 

صىير القىوانين   كنص مترجم.  و لىت مسىود  هى ا القىانون مىن أيىة إشىار  إلىى م        
أو الىنص علىى       القىوانين هى  ءمىا يفيىد إلغىا    اوالتعليمات القانمىة، فلىم يىرد فيهى    

  57سياد  أحكام القىانون الجديىد عنىد حصىول تضىارب بينىه وبىين مىا كىان قانمىًا.          
التىأمين فى     ىقام ال بيىر األمريكى  )وقىد عمىل مفوضىًا للرقابىة على        نحن نش  إْن

 وانين والتعليمات القانمة.والية أركنساس( بقراء  نقدية للق
نى عم أن األسىس الفكريىة لهى ا القىانون الجديىد قىد تىم وضىعها مىن قبىىل           
الوكالة األمريكيىة للتنميىة الدوليىة: ال ص صىة وفىتح البىاب أمىام الملكيىة األجنبيىة          
وحريىىة الشىىركات األجنبيىىة فىى  العمىىل دون أن تتواجىىد فىى  العىىراق.  والواقىىع أن  

كلهىا كانىت جى ءًا مىن مشىرو  وضىع أسىس        لمانىة،  التى  بلغىت ا   ،أوامر بريمىر 
 Foreign Directلبرلىىة االقتصىىاد العراقىى  وفتحىىه أمىىام االسىىتثمار األجنبىى  المباشىىر  

                                                 
ورد ف  المسود  األصلية اإلنجلي ية المتوفر  لدأل الكاتب الت  أعدها ال بير األمريك  نص يقض  بنلغىاء جميىع قىوانين      57

 (.Insurance Regulatory Act of 2004, April 24, 2004: Submission Draft, Rev 1, page 45 of 46بقة )التأمين السا
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Investment (FDI)     مىىن قبىىل الشىىركات المتعديىىة الجنسىىية.  وهىى ا يفسىىر السياسىىات
حىىول  لىىق البينىىة المناسىىبة لخعمىىال )لىىرأس المىىال(:      macro-policiesالكليىىة 

ؤسسىىات القانونيىىة والسياسىىية لحمايىىة الملكيىىة، الشىىفافية واالسىىتقرار المىىال .     الم
وبىىالطبع ال نشىىهد فىى  الوقىىت الحاضىىر تىىدافعًا بىىين الشىىركات األجنبيىىة لنسىىتثمار 

 & mergersالمباشىىر فىى  منشىى ت جديىىد  أو مىىن  ىىنل االسىىتحوا  واالنىىدما     

acquisitions (M&A)      د وضىع لى ل  وهىو المهىم     ف  العىراق لكىن اإلطىار القىانون  قى
فىى  المشىىرو  األمريكىى  للعىىراق، ومعظىىم أفىىراد الطبقىىة السياسىىية الجديىىد  فىى   

 there is noالعىراق قىد تحولىوا فكريىًا نحىو قبىول إيديولوجيىة عىدم وجىود البىديل           

alternative (TINA) "59ومىىا يلحىىق بىىه ويتفىىر  عنىىه. 58لمىىا يسىىمى باالقتصىىاد "الحىىر  
 ج ء من ه ا المشرو  األمريك  الكبير للعراق.قانون التأمين الجديد هو 

جىىوهر القىىانون الىى ي أعىىد   بيىىر بيرنىى  بوينىىت األمريكىى ، لقىىاء أتعىىاب 
األردنىى  مىىع  1999مج يىىة، مستنسىىخ مىىن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  

                                                 
إلصاق الحرية باالقتصاد له وظيفة إيديولوجية دعانية فه  ليست موجود  بصيغتها الصرفة فهنا  تد   ل الحكومات القىوي    58

ار معينة؛ ودور الشركات الصناعية والبيوتات التجارية العمنقة ف  تحديد األسىعار  كما يظهر ف  السياسات النقدية والمالية ودعم أسع
وحركة السوق؛ ودور نقابات العمال وغيرها.  يعن  ه ا أن االقتصاد ليس حرًا ف  المطلق ومن األفضل الحديث عن حريىة نسىبية.    

 وله ا السبب نضع كلمة "الحر" بين قويسين م دوجين.
 

ر من السياسيين ف  العراق من تصريحات تكشف عن الت ام غير قابىل للنقىاش بال ص صىة، االسىتثمار     قراء  ما يصد  59
األجنب  المباشر، قبول سياسات ووصفات صندوق النقد الدول ، تحجيم وتقليص دور الدولة .. الخ.  وكمثال على  لى ، فىنن وكيىل    

دعم الدولة لبعض السلع ومنهىا الوقىود والتمىوين الغى ان  ضىمن      و ار  المالية د. كمال البصري، يدعو إلى الت لص من سياسة 
إستراتيجية وطنية للتنمية دون اإلشار  إلى أن رفع الدعم هو أحد شروط صندوق النقد الدول  الت  تقوم و ارته بتنفيى ها.  )"العىراق:   

ل البصري: "إن سياسىة دعىم أسىعار    (.  ويقو17، ص 2006نيسان  17، ن حعاة رفع الدعم عن المحروقات يصحح أ طاء الماض "
المشتقات النفطية الت  أ  ت بها الحكومة السابقة ج ء من نهجها القانم على الت طيط المرك ي لمىوارد الدولىة.  وال شى  فى  أن     
ال التجارب أثبتت عدم قدر  ه ا النهج على تحقيق المصلحة العامة .."  ويتساءل المرء عن مكانة سياسة الىدعم )و اصىة فى  مجى    

اإلنتا  ال راع ( الت  يتبعها االتحاد األوروب  ضمن سياق االقتصادات الحر  ألوروبا أو  ات السياسة ف  الواليات المتحد .  ليسىت  
هنا  دانمًا عنقة سببيه بين سياسات الدعم والت طيط المرك ي فالحكومات الرأسمالية تلجأ إلى ه   السياسىات ألغىراض اجتماعيىة    

بعض األعباء عن كاهل الفنات الفقير  والمعو   أو لتدعيم الموقع التنافس  ف  التجار  الدوليىة لقطاعىات اقتصىادية     واقتصادية لرفع
معينة.  أما ما يسمى بالت طيط المرك ي للحكومة السابقة فننه لم يكن إال تنعبًا باألرقام من قبل صدام حسين وأعوانىه واقتصىاديين   

االستفاد  القصوأل من الثرو  النفطية لتكون مرتك ًا للدكتاتورية وصيغة الدولة الريعية ف  أقبح وأسىوأ   مرعوبين.  لم يتجاو  الت طيط
 أشكالها.
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االستفاد ، حسب مىا نعتقىد، مىن دراسىات الجمعيىة الدوليىة لهينىات اإلشىراف علىى          
، م أعمىىال التىىأمين والرقابىىة فىى  اقتصىىادات األسىىواق الناشىىنةدليىىل تنظىىيالتىىأمين: 

 60.والمبادل األساسية لممارسة النشاط التأمين 
دقعىى  سىىبعة مىىن ممثلىى  شىىركات التىىأمين )ثنثىىة مىىن الشىىركات العامىىة  
وأربعىىة مىىن الشىىركات ال اصىىة( لمراجعىىة الىىنص اإلنجليىى ي الىى ي أعىىد  ال بيىىر 

ا طرفىىًا أصىىليًا فىى  تحريىىر الىىنص   األجنبىى  ى أي أن العىىراقيين لىىم يكونىىو   
اإلنجليىى ي.  وهكىى ا لىىم يكىىن هنىىا  ابتىىداًء تكىىافؤ بىىين الطىىرفين، العراقىى      
واألجنب ، ألن األ ير هىو الى ي وضىع الىنص وفلسىفته التى  يقىوم عليىه، ودقعى           
العراقىى  إلبىىداء رأي ضىىمن إطىىار جىىاه .  وهىى ا يكشىىف عىىن الصىىنفة      

  السياسىىات والقىىوانين والبنىىى  الكولونياليىىة لقىىو  االحىىتنل فىى  رسىىم وتبنىى   
المؤسسىىية التىى  تنسىىجم مىىع مشىىروعها االسىىتراتيج  للعىىراق.  وحسىىب بعىىض   
المعلومات الش صىية المتىوفر  فىنن ممثلى  شىركات التىأمين العراقيىة، وكىانوا قلىة          
إ  لم يساهم جميىع الممثلىين السىبعة فى  المراجعىة والمناقشىة، َكىّدوا مىا اسىتطاعوا          

وحيىث أنهىم كىانوا ي ضىعون       61أحكىام مسىود  القىانون.   للت فيف من غل ىو بعىض   
لضىىغوط قويىىة باالمتثىىال، ضىىمن المنىىا  العىىام الىى ي  لقىىه االحىىتنل والطبقىىة   
السياسىىية العاملىىة معىىه وربمىىا  ىىوف بعىىض ممثلىى  الشىىركات العامىىة مىىن فقىىدان 

 مواقعهم اإلدارية، فننهم لم يكونوا ف  وضع يستطيعون معه فرض آرانهم.
يىىيم وتىىدقيق شىىركات التىىأمين الحكوميىىة لتقريىىر قيمتهىىا  وفيمىىا ي ىىص "تق

السىىوقية الحقيقيىىة )لفىىتح المجىىال أمىىام االمىىتن  األجنبىى (" كمىىا جىىاء فىى  تقريىىر 
                                                 

60 International association of Insurance Supervisors, Guidance on Insurance Regulation and 
Supervision for Emerging Market Economies 1997 and Conduct of Insurance Business 1999 (IAIS, Basel, 
Switzerland) 

 
 بشأن إل امية اللغة: 16كمثال على أحد ه   األحكام البليد  والمتعجرفة ف  النس ة اإلنجلي ية األصلية ما ورد ف  الماد    61
 

“All insurance policies issued in Iraq shall be written in Arabic, Kurdish or other local language or 
dialect, and in English, so the policyholders are able to read and understand them.  A 
comprehensive translation in another language may be attached to any policy issued.  In the case 
of misinterpretation, the English interpretation shall prevail.”  [Emphasis added] 
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، فقىىد قىىام " بيىىر"  2003بريمىىر االقتصىىادي األسىىبوع  فىى  تشىىرين الثىىان    
إنجليىى ي بهىى   المهمىىة وقىىّدم تقريىىر  لقسىىم التنميىىة االقتصىىادية لسىىلطة االنىىتنف  

.  وقىىد تضىىمن هىى ا التقريىىر مقتىىرح إصىىنح  2003ؤقتىىة فىى  تشىىرين األول الم
عّجىل إلعىاد    قطا  التىأمين عىن طريىق "العىن  بالصىدمة" مىن  ىنل برنىامج مق        

هيكلىىة شىىركات القطىىا  العىىام وتجهي هىىا لنسىىتثمار األجنبىى  المباشىىر.  وتضىىمن  
 % كحىىد أعلىىى فىى  كىىل مىىن الشىىركات الىىثنث 49البرنىىامج السىىماح باسىىتثمار 

 /سىىبتمبرأيلول 30مباشىىر  بعىىد االنتهىىاء مىىن التىىدقيق المحاسىىب  الكامىىل لهىىا فىى  
 /ينىىايروإكمىىال تو يىىع أصىىول هىى   الشىىركات وودانعهىىا فىى  كىىانون الثان   2003
.  كمىىا تضىىمن اسىىتثمار )امىىتن ( األسىىهم بمىىا يتجىىاو  الحىىد األقصىىى بعىىد 2004
 .2004 /ديسمبرشهرًا ى أي بعد كانون األول 12مض  

الهىىدف مىىن هىى ا البرنىىامج الراديكىىال  الطمىىوح، الىى ي ال يحتىىرم   وكىىان 
عنصىىر الىى من فىى  تحقيىىق التحىىوالت وال تىىاريخ التىىأمين فىى  العىىراق، ت لىىيص  
القطىىا  مىىن وهدتىىه وإد الىىه عنىىو  للقىىرن الواحىىد والعشىىرين مىىن  ىىنل إعىىاد   
الهيكلىىة وتىىدريب القيىىادات اإلداريىىة والمىىوظفين وكىى ل  توعيىىة النىىاس بحقىىانق   

 شهرًا! 18مين وكل  ل  ف  فتر  ال ت يد عن التأ
ضىىع لصىىالح المسىىتثمر األجنبىى ، لىىم مشىىرو  ال ص صىىة هىى ا، الىى ي وق

  بسبب سوء اإلدرا  الى ي يقىوم عليىه وسىوء توقيىت تطبيقىه ) ىنل أقىل مىن          نف يق
سىىنة فىى  الواقىىع( ولىىم يكىىن غيىىر تجميىىع بىىانس لفرضىىيات االقتصىىاد الكنسىىيك  

مشىرو  العىن  بالصىدمة الى ي طبىق فى  بلىدان        أي  –د  الجديد والليبراليىة الجديى  
أ رأل باسم "إصنح االقتصاد" مىع مىا ترتىب عليىه مىن نتىانج أثقلىت كاهىل النىاس          

 العاديين و لقت مافيات مالية من األغنياء.
وقىىانون تنظىىيم أعمىىال  2003سىىم سىىنة مشىىرو  ال ص صىىة هىى ا الىى ي رق

ا تيىارات سياسىية مت فيىة تحىت      كانىا تعبيىرًا عىن    2005نجى  سىنة   التأمين ال ي ُأ
قنا  ضرورات السىوق فى  وقىت لىم تكىن هنىا  ضىرور  اقتصىادية لل ص صىة          
المتعجلىىة.  وال أدل  علىىى  لىى  مىىن أن مشىىرو   ص صىىة الشىىركات العامىىة    

 ، ومىىا  الىىت هىى   الشىىركات تعمىىل، رغىىم نف ىىالىىثنث، ولحىىد هىى ا اليىىوم، لىىم يق
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 22الشىىركات العامىىة رقىىم  م قىىانوناحكىىموجىىب أضىىعفها، كمؤسسىىات تجاريىىة، ب
، بالتنىىافس مىىع شىىركات القطىىا  ال ىىاص التىى  هىى  ليسىىت بأحسىىن  1997نة لسىى

 حال منها.
لىىم تكىىن هنىىا  ضىىرور  اقتصىىادية واضىىحة لإلقىىدام علىىى طىىرح إعىىاد   
الهيكلىىة آنيىىًا فالتجربىىة تبىىين أن إعىىاد  الهيكلىىة تقتضىىيها األ مىىات الماليىىة والتىى   

لمؤسسىىات الماليىىة الدوليىىة السىىتعاد  الحالىىة تسىىتدع  التىىد ل مىىن قبىىل الدولىىة أو ا
السوية للنظام المىال ، ول لىق الشىروط المواتيىة للتنميىة والنمىو فى  المىدأل البعيىد.           

بعكىىس ظىىواهر الطبيعىىة التىى  تحكمهىىا قىىوانين موضىىوعية صىىارمة فىىنن الحيىىا  و
 مىن ال طىاب العىام    بالبىدانل منفى     االجتماعية تحتمىل البىدانل دانمىًا لكىن التفكيىرَ     

ومىىن سىىاحة النقىىاش فدوغمانيىىة أن "لىىيس هنىىا  بىىديل" تصىىبح القاعىىد  واإلطىىار  
العام لرسم السياسىات بغىض النظىر عىن النتىانج.  وهكى ا كىان، بىداًل مىن إعىاد            

، مىىن بىىين االرتكا يىىةإحيىىاء حقيقىى  للوحىىدات االقتصىىادية وتصىىليح الهياكىىل   
 الخ.إجراءات أ رأل، الستعاد  دور  اإلنتا  وامتصاص البطالة .. 

 صعاوة قان ت ن ظ معت [4]
ف  حديثىه عىن المبىادرات فى  القطىا  ال ىاص  كىر بريمىر فى  تقريىر            

مىىا  2004 /فبرايرشىىباط 6 – /ينىىايركىىانون الثان  31االقتصىىادي األسىىبوع ،  
 يل :
 

"يشىىار  موظفىىو و ارات ال  انىىة والتجىىار  وال ارجيىىة األمريكيىىة فىى  " ليىىة قانونيىىة   
تقىىوم بصىىياغة وتنفيىى  القىىوانين والتعليمىىات ال اصىىة لضىىمان  عراقيىىة للقىىانون التجىىاري"
.  إن إطىىارًا قانونيىىًا ورقابيىىًا قويىىًا فىى  هىى     وربمىىا التىىأمينالمعىىامنت، واإلجىىار ، 

 62"المجاالت ستسهل أعمال اإلنتمان وإشاعة بينة صالحة للبي نس.

 
                                                 

62  The Coalition Provisional Authority, Weekly Economic Report, January 31 - February 6, 2004, 
http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/Administrator's%20WEEKLY%20ECONOMIC%20R
EPORT%20February%208,%202004.doc 

 

http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/Administrator's%20WEEKLY%20ECONOMIC%20REPORT%20February%208,%202004.doc
http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/Administrator's%20WEEKLY%20ECONOMIC%20REPORT%20February%208,%202004.doc
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 19الصىىادر مىىن سىىلطة االنىىتنف المؤقتىىة فىى   39ننحىىظ أن األمىىر رقىىم 
بشىىأن االسىىتثمار األجنبىى ، الىى ي سىىمح بحىىق االسىىتثمار     2003 /سىىبتمبرأيلول

% مىىن قيمىىة األصىىول 100األجنبىى  المباشىىر مىىن قبىىل األفىىراد والكيانىىات لغايىىة 
، التىىأمين والمىىوارد 1، مجىىاالت االسىىتثمار، المىىاد  6العراقيىىة، اسىىتثنى فىى  القسىىم 

 63الطبيعية والبنو .
 /نوفمبرفىى  تشىىرين الثىىان   ومىىن الغريىىب أن ننحىىظ أيضىىًا أن التأكيىىد  

بًا علىىى "فىىتح المجىىال أمىىام االمىىتن  األجنبىى " ولكىىن بحلىىول  كىىان مقنّصىى 2003
يصىبح موضىو  صىياغة قىانون للتىأمين أمىرًا يقىع فى   انىة           2004 /فبرايرشباط

االحتمىىال.  فىى  هىى   المرحلىىة تضىىع سىىلطة االنىىتنف المؤقتىىة أو ربمىىا و ار    
تضىىع مشىىرو  العىىن  بالصىىدمة، ال ص صىىة  الماليىىة العراقيىىة، ال نىىدري أيهمىىا،

لىىة لشىىركات التىىأمين العامىىة، علىىى الىىّرف.  لربمىىا وشىىوش أحىىدهم فىى  أ ن عجَّالمق
السىىلطة أو الىىو ار  أو كنهمىىا أن  ص صىىة شىىركات التىىأمين ال يمكىىن أن ُتنفىى    
ما لم يكىن هنىا  قىانون جديىد للتىأمين، أو تحىديثًا لمىا هىو قىانم، وبينىة صىالحة            

األعمىىال إلغىىراء المسىىتثمرين األجانىىب الحقيقيىىين، ولىىيس نهىىا و  شىىفافة لصىىالح 
الفىىرص مىىن بارونىىات األمىىوال المشىىبوهة، لشىىراء أصىىول هىى   الشىىركات     

 بافتراض استعدادهم ل وض ه ا المجال.
تّحىىول اهتمىىام المىىدير    2004 /مىىارسعلىىى أي حىىال، بحلىىول آ ار  

اص فىى  تقريىىر  اإلداري لسىىلطة االنىىتنف المؤقتىىة بشىىأن مبىىادرات القطىىا  ال ىى 
 االقتصادي األسبوع  نحو التأمين  اكرًا أن

 

                                                 
، التأمين، من ه ا األمر ما نصه: "يسمح للمستثمر األجنب  الحصول على تأمين مىن أي شىركة تىأمين    9ورد ف  القسم   63

تبرها المستثمر األجنب  مننمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات الت  يقوم بها."  وه ا ليس فى  صىالح   أجنبية أو عراقية يع
 شركات التأمين العراقية.
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"التىىأمين أصىىبح محىىط اهتمىىام مسىىتثمرين محتملىىين، وأن سىىلطة االنىىتنف المؤقتىىة تعمىىل 
علىىى فهىىم ]دراسىىة[  يىىارات التىىأمين للشىىركات ]األجنبيىىة[ الراغبىىة فىى  االسىىتثمار هنىىا 

 64.]العراق[

 
ية لنسىىتحوا  األجنبىى  يبىىدو أن النيىىة كانىىت متجهىىة إلىىى تهينىىة األرضىى 

على شركات التأمين.  وهى ا يتسىاوق تمامىًا مىع االتجىا  العىام فى  البلىدان الناميىة          
حيىىث يت ىى  االسىىتثمار األجنبىى  المباشىىر صىىيغة االسىىتحوا  ولىىيس االسىىتثمار فىى  

 ًاتحمىىل معهىىا آثىىار   green-field investmentsتأسىىيس شىىركات تىىأمين جديىىد     
تتمثىل ب لىق فىرص عمىل جديىد ، وإد ىال قىدرات         اقتصادية مفيد  للبلىد المضىيف  

 إنتاجية جديد ، وحقن سيولة نقدية ف  اقتصاد البلد.
ن تىىأثير االسىىتثمار ون العراقيىىومين واالقتصىىاديألىىم ينىىاقش ممارسىىو التىى 

األجنبىى  المباشىىر علىىى صىىناعة التىىأمين فىى  العىىراق.  ولىىم نسىىمع أن ممثلىى    
  فىى  هىى ا المجىىال فيمىىا ي ىىص يىى َمشىىركات التىىأمين العامىىة كىىان لهىىم رؤيىىة مق

استمرار وجودهىا بصىيغة أكثىر كفىاء  ممىا هى  عليهىا أو فيمىا ي ىص االسىتثمار           
ولحد اليىوم لىم نقىرأ لهىم ورقىة موقىف بشىأن مسىتقبل الشىركات التى              األجنب .

 يقومون على إدارتها.
تتمثىىل واحىىد  مىىن سىىلبيات االسىىتثمار األجنبىى  المباشىىر فىى  اسىىتن اف   

الضىىروري إلدامىىة النمىىو فىى  المىىديين المتوسىىط والبعيىىد.    الفىىانض االقتصىىادي 
وينشأ هى ا االسىتن اف مىن رفىع القيىود عىن األسىواق الماليىة الجتى اب االسىتثمار           

يىىة التىى  تىىرو  لهىىا ل األجنبىى  المباشىىر )وهىى   تمثىىل جىى ءًا مىىن السياسىىات الكُ 
  الدوليىىة(.  وفىى  حقىىل التىىأمين، تت ىى  الشىىروط السىىهلة التىى الماليىىة المؤسسىىات 

يمنحهىىا البلىىد المضىىيف الجتىى اب االسىىتثمار المباشىىر شىىكل إعفىىاء المسىىتثمر    
األجنبىى  مىىن دفىىع الضىىرانب المحليىىة ومىىن وضىىع وديعىىة ضىىمان فىى  أحىىد   

                                                 
64  The Coalition Provisional Authority, Weekly Economic Report, March 20-26, 2004, 
http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/Administrator's%20WEEKLY%20ECONOMIC%20R
EPORT%20March%2028,%202004.doc 

 

http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/Administrator's%20WEEKLY%20ECONOMIC%20REPORT%20March%2028,%202004.doc
http://www.iraqcoalition.org/economy/consolidated/Administrator's%20WEEKLY%20ECONOMIC%20REPORT%20March%2028,%202004.doc
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المصىىارف المحليىىة.  وتظهىىر أهميىىة معظىىم هىى   المنافع/االمتيىىا ات الممنوحىىة    
 ام للشىركات األجنبيىة عنىد قيامهىا بتأسىىيس فىرو  لهىا دون أن تضىطر إلىى االلتىى        

بكامىىل الشىىروط المفروضىىة علىىى الشىىركات الوطنيىىة المحليىىة.  وفيمىىا ي ىىص   
ورغىىم أنهىىا تسىىاهم فىى  تعظىىيم     green-field investmentsاالسىىتثمارات الجديىىد   

القدرات االقتصادية المحليىة فننهىا قىد تىؤثر سىلبًا علىى تطىوير القىدرات والطاقىات          
 المحلية.

ء المؤقىىت )الىى ي تشىىكل تبنىىى مجلىىس الىىو را 2005 /فبرايرشىىباط 9فىى  
عىىه مجلىىس بموجىىب قىىانون إدار  الدولىىة فىى  العىىراق للمرحلىىة االنتقاليىىة الىى ي وق 

( 2004 /مىىارسآ ار 8ين مىىن قبىىل سىىلطة االحىىتنل، فىى  ّعىىالحكىىم االنتقىىال ، المق
.  نشىىر قىىانون 2005الترجمىىة العربيىىة لقىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة    

 2005آ ار  3فىى   ن  قااائع ن عرنقعااةيىىد  ( فىى  جر10التىىأمين هىى ا )األمىىر رقىىم 
تسىريع توقيعىه مىن     ليكون ناف ًا بعد ثنثة شىهور مىن هى ا التىاريخ.  قيىل أنىه تىمَّ       

قبىىل رنىىيس الىىو راء المؤقىىت  شىىية أن ال يىىتم تبنيىىه الحقىىًا و لىى  ألن الواليىىات 
ح يىران   28مى بالسىياد  العراقيىة فى     المتحد  األمريكيىة قىد قىررت نقىل مىا سقى      

2005.65 
كمىىا فىى  جميىىع الحىىاالت األ ىىرأل، باسىىتثناء قىىانون إدار  الدولىىة للمرحلىىة  
االنتقالية، فىنن قىانون التىأمين لىم ي ضىع لمناقشىة علنيىة عامىة كمىا لىم يناقشىه            
مجلىىس الىىو راء المؤقىىت.  وحسىىب المعلومىىات المتىىوفر  لىىدينا كانىىت الصىىحافة   

                                                 
65  Putting the legality of the invasion of Iraq aside, changing the existing laws of Iraq by the 
occupying power runs against the Geneva Convention.  As to the question of establishing Iraqi 
sovereignty, Professor Francis A. Boyle, “US as Belligerent Occupant: Iraq and the Laws of War,” 
CounterPunch, December 22, 2005, argues that “it was a total myth, fraud, lie, and outright 
propaganda for the Bush Jr. administration to maintain that it was somehow magically transferring 
"sovereignty" to its puppet Interim Government of Iraq during the summer of 2004.  Under the laws 
of war, sovereignty is never transferred from the defeated sovereign such as Iraq to a belligerent 
occupant such as the United States.  This is made quite clear by paragraph 353 of U.S. Army Field 
Manual 27-10 (1956): "Belligerent occupation in a foreign war, being based upon the possession of 
enemy territory, necessarily implies that the sovereignty of the occupied territory is not vested in the 
occupying power.  Occupation is essentially provisional." 
http://www.counterpunch.org/boyle12222005.html 

 

http://www.counterpunch.org/boyle12222005.html
http://www.counterpunch.org/boyle12222005.html


 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 90 - 

ه لتىىأمين يلف ىىالعراقيىىة برمتهىىا سىىاكتة تمامىىًا عىىن الموضىىو  ربمىىا ألن موضىىو  ا
الغموض أو أن ممارسى  التىأمين قىد أصىابهم اإلنهىا  فى  المناقشىات المغلقىة مىع          

وهىى     ممثلىى  سىىلطات االحىىتنل أو ألن اإلعيىىاء قىىد لىىف  الجميىىع بعباءتىىه الثقيلىىة.
كمىىا  – القىىوانين واإلجىىراءات التنظيميىىة الليبراليىىةضىىلى إلد ىىال هىى  الحالىىة الُف

 .دمةتقض  ب ل  قواعد العن  بالص

 2005 رض سرعع  بعض ن مزنعا نإلعجابعة  قان ت ن ظ معت  سنة  [5]
نشىير إلىى أن القىانون الجديىد      66قبل أن نىأت  علىى  كىر الجوانىب السىلبية     

يضىىم العديىىد مىىن الم ايىىا اإليجابيىىة التىى  تعكىىس مبىىادل وقواعىىد العمىىل السىىليم  
إلشىىراف اوالمطبقىىة فىى  أسىىواق التىىأمين المتقدمىىة فيمىىا ي ىىص تنظىىيم السىىوق،  

إبىىرا  أهميىىة حمايىىة حقىىوق ووالرقابىىة علىىى شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين،  
( وهىى  الهىىدف األعظىىم ألي نظىىام رقىىاب  متىىين.  6حملىىة وثىىانق التىىأمين )المىىاد  
التىى   المبىىادل األساسىىية لممارسىىة النشىىاط التىىأمين  وهىى ا الهىىدف يتطىىابق مىىع 

 مين.وضعتها الجمعية الدولية لهينات اإلشراف على التأ
تضىىمق الم ايىىا اإليجابيىىة األ ىىرأل تأسىىيَس ديىىوان مسىىتقل للتىىأمين لإلشىىراف 

(.  ويعتبىىر 5والرقابىىة علىىى عمىىل الكيانىىات التأمينيىىة العاملىىة فىى  السىىوق )المىىاد  
هىى ا انطنقىىة جديىىد  فىى  تىىاريخ التىىأمين العراقىى  إ  أن المؤسسىىة العامىىة للتىىأمين 

ات القىىرن الماضىى  وأنيطىىت يىىوألغيىىت أواسىىط ثمانين 1964)التىى  تأسسىىت سىىنة 
وظانفهىىا لىىو ار  الماليىىة( كانىىت تفتقىىر إلىىى مجموعىىة الكفىىاءات واال تصاصىىات  
الضىىرورية ألي جهىىا  رقىىاب  عصىىري.  لكىىن تقيىىيم المؤسسىىة يجىىب أن يوضىىع  
فىى  سىىياقه التىىاري   والبينىىة الرقابيىىة الضىىعيفة أو المفقىىود  فىى  بعىىض األحيىىان  

ات القىرن العشىرين.  وعلىى المسىتوأل     يى نات وثمانييوالت  كانىت سىاند  فى  سىبعين    
العالم  فىنن الجمعيىة الدوليىة لهينىات اإلشىراف علىى التىأمين لىم تتأسىس إال سىنة           

                                                 
ن ثقافاة  سبق وأن قمنا بدراسة الموضو  ف  مقالة نشرت تحت عنوان "قانون تنظيم أعمال التأمين: تعليقات هامشية" فى     66

 .2005، تشرين األول 316، العدد ن جدعدة
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لتقىىوم بتطىىوير قواعىىد اإلشىىراف لحمايىىة حملىىة وثىىانق التىىأمين ولضىىمان    1994
قيىام الكيانىىات التأمينيىىة بالحفىىاظ علىىى منءتهىا الماليىىة.  وديىىوان التىىأمين العراقىى    

ل عهىد  ولىم يسىتكمل بعىد طاقمىه مىن المىوظفين المىؤهلين والعناصىر          هو فى  أو 
 67الكفوء   ات اال تصاص المناسب لتنفي  الوظيفة الرقابية.

كمىىا أن تأسىىيس جمعيىىة شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين العراقيىىة )المىىاد  
وأ ىى ت  ،إدارتهىىا بكفىىاء  وفعاليىىة ت( يعتبىىر تطىىورًا إيجابيىىًا فيمىىا لىىو أحسىىن 84

وسىاهمت   ،هىا الىدفا  عىن المصىالح الجماعيىة لكيانىات التىأمين العراقيىة        على عاتق
فىى  تطىىوير سىىوق وطنىى  عراقىى  متكامىىل للتىىأمين.  وهىى ا الىىدور التطىىويري   
يحتىىا  إلىىى رعايىىة وصىىقل ودعىىم مىىن الشىىركات األعضىىاء فيهىىا إ  أن ديىىوان   
التىىأمين سىىيكون منشىىغًن بتطبيىىق قىىانون التىىأمين فىى  حىىين يتعىىين علىىى الجمعيىىة 

 اية مصالح أعضانها.حم
هنىىا  عناصىىر إيجابيىىة أ ىىرأل نكتفىى  باإلشىىار  إليهىىا: غسىىل األمىىوال   

(، 37(، سىىرية المعلومىىات والمسىىتندات ال اضىىعة للتىىدقيق )المىىاد     35)المىىاد  
منىىع المىىدراء أن يكونىىوا أعضىىاء فىى  مجىىالس إدار  أكثىىر مىىن شىىركة للحيلولىىة  

ملىة وثىانق التىأمين    دون قيام فرصىة للتواطىؤ فى  ممارسىات فى  غيىر صىالح ح       
(، قواعىد  اصىة بنقىل وثىانق التىأمين، ملكيىة ودمىج وتصىفية شىركات          42)الماد  

(، 71)المىىىاد   cut through clause(، شىىىرط اال تىىىراق 74-48التىىىأمين )المىىىواد 

                                                 
إعمار العراق  كرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية انها تساعد موظف  ديوان حول إعاد   25ف  تقريرها األسبوع  رقم   67

ب التأمين لتطوير التعليمات الرقابية والمساهمة ف  صياغة التعليمات بما يتناسب مع أفضل التطبيقات ف  العالم.  كما أنها تقوم بالتىدري 
 الم المستهلكين .. الخ.  وفيما يل  النص الكامل له ا ال بر:على كتابة التقارير ومنح الترا يص والمنء  والنظر ف  مظ

In its Iraq Reconstruction Weekly Update no. 25 (FY 2006), USAID reported that it “is helping officials 
at the Insurance Regulatory Commission develop insurance regulations, helping to draft and explain 
regulations that are compliant with international best practices.  Training is being provided on 
reporting, licensing, solvency, and consumer complaints practices. 

 
When the regulations are in place, the obligations and rights of insurers and policyholders will be 
more clearly defined.  The new regulations will mean that it will be possible to enforce the insurance 
law more vigorously and encourage a more robust regulatory regime.” 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EGUA-6PDJYR?OpenDocument 

 يوح  ال بر وكأن ديوان التأمين العراق  يضم طاقمًا كامًن من الموظفين المؤهلين، والحقيقة عكس  ل .

http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EGUA-6PDJYR?OpenDocument
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EGUA-6PDJYR?OpenDocument
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(، المنافسىىة العادلىىة بىىين الشىىركات 79الوسىىانل البديلىىة لفىىض الن اعىىات )المىىاد   
 ( .. الخ.81د  على تأمين ممتلكات الدولة )الما

  ظجاهل س ق ن ظ معت ن عرنقي 2005بعض نرثار نتقظصادعة  قان ت سنة  [6]
تىى كر و ار  التجىىار  األمريكيىىة أن فىىرص العمىىل الرنيسىىية فىى  العىىراق   

 68تنهض من  نل:
 

ول ّمىىالعقىىود األمريكيىىة األساسىىية والثانويىىة إلعىىاد  اإلعمىىار.  معظىىم هىى   العقىىود ُت (1)
ات اإلضىافية لحكومىة الواليىات المتحىد  التى  تبلى  أكثىر مىن         من  ىنل الت صيصى  

ومىىا بعىىدها.  مقىىاولو إعىىاد  إعمىىار العىىراق     2004بليىىون دوالر لسىىنة   18.4
ن عىىن ا تيىىار شىىركانهم فىى  العمىىل، بضىىمنهم   ون مسىىؤولون والثىىانويواألساسىىي
 المجه ين.

 العقود مع الو ارات العراقية. (2)
 ل اص.الفرص الت  يوفرها القطا  ا (3)
 العقود مع األمم المتحد  والمنظمات الدولية. (4)

 
اعتمىىادًا علىىى المعلومىىات القليلىىة المتىىوفر  عىىن أغطيىىة التىىأمين ال اصىىة   
بالعقود األساسىية وغيرهىا مىن العقىود، فىنن شىركات التىأمين العراقيىة لىم تنتفىع           
مىىن اكتتىىاب التأمينىىات المطلوبىىة.  فعقىىود إعىىاد  اإلعمىىار الممولىىة مىىن قبىىل    

لواليىىات المتحىىد   تتطلىىب تىىأمين إصىىابات العمىىال )المىىدنيين( إ  أن قىىانون     ا
يشىىترط علىىى جميىىع    Defence Base Act (DBA) 1941القواعىىد الدفاعيىىة لسىىنة   

مقىىاول  الحكومىىة األمريكيىىة العىىاملين  ىىار  الواليىىات المتحىىد   إجىىراء هىى ا    
  دول ثالثىىة التىىأمين لصىىالح العمىىال بضىىمنهم مىىواطن  الواليىىات المتحىىد  ومىىواطن

ومواطن  الدولىة التى  ينفى  فيىه العقىد.  حاولىت بعىض شىركات التىأمين العراقيىة           
ممارسىىة هىى ا النىىو  مىىن التىىأمين ومىىن  ىىنل إعىىاد  التىىأمين إال أن جهىىودهم لىىم 

                                                 
68 US Department of Commerce, Doing Business In Iraq (FAQ), General Information, 
http://www.export.gov/iraq/bus_climate/faq.html 

 

http://www.export.gov/iraq/bus_climate/faq.html
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تتكلىىل بالنجىىاح إ  أن معيىىدي التىىأمين األمريكىىان رفضىىوا تقىىديم الحمايىىة اإلعاديىىة  
 له   الشركات.
أمين العراقيىة ضىعيفة فى  الوقىت الحاضىر بسىبب       بىأن شىركات التى    نعرُف

االفتقىىار إلىىى المهىىارات االكتتابيىىة فىى  بعىىض فىىرو  التىىأمين، والمسىىتوأل المتىىدن  
لىىرأس المىىال وكىى ل  الحىىدود المن فضىىة لحمايىىة إعىىاد  التىىأمين االتفىىاق  مىىن   
السوق الىدول .  االعتىراف بهى ا الوضىع يجىب أن ال يعنى  حرمانهىا مىن فرصىة          

اد  التىىأمين علىىى أسىىاس ا تيىىاري وهىىو مىىا حصىىل فىى  الواقىىع.   االكتتىىاب وإعىى
فحتى ف  تلى  الحىاالت التى  لجىأت فيهىا بعىض الشىركات إلىى ترتيبىات الواجهىة           

fronting arrangements       فىىنن شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين األجنبيىىة، مىىع
استثناء حاالت معينىة، رفضىت حتىى مثىل هى   الترتيبىات.  وكىان اإلصىرار هىو          

تىىاب الشىىركة األجنبيىىة بالغطىىاء لوحىىدها دون إشىىرا  شىىركة تىىأمين عراقيىىة   اكت
بشىكل أو بى  ر دون أن تشىعر الشىركة األجنبيىة بىأي حىر  فليسىت هنىا  قواعىد           
وقىىوانين عراقيىىة رادعىىة فىى  هىى ا المجىىال.  ويسىىأل المىىرء إن كىىان الموقىىف   

 األجنب  المتعنت يعكس عجرفة كولونيالية أم حصافة تجارية؟
د مىىع الىىو ارات العراقيىىة واألمىىم المتحىىد  والمنظمىىات الدوليىىة  أمىىا العقىىو

فّعىال ألغطيىة تأمينيىة يمكىن أن تكتتىب بهىا شىركات         فننها لىم تتىرجم إلىى طلىب     
فنىىا عليهىىا التىىأمين العراقيىىة.  وفىى  حقيقىىة األمىىر فىىنن بعىىض الحىىاالت التىى  تعّر

 ،فىى  تعاقىىدها مىىع مؤسسىىات أجنبيىىة   ،الىىدوانر الرسىىمية العراقيىىة توضىىح أن 
ليىىًة.  فقىىد جىىاء فى  أحىىد العقىىود مىىا  تتجاهىل وجىىود شىىركات التىىأمين العراقيىة كُ  

 69سمح للمقاول ]األجنب [ التأمين لدأل شركات تأمين غير عراقية."نصه: "يق
مىىن األمىىور التىى  تسىىتدع  االهتمىىام هنىىا تجاهىىل الىىو ارات والمؤسسىىات  

أعمىال التىأمين   مىن قىانون تنظىيم     81الرسمية ألحكىام القىانون.  يىرد فى  المىاد       
 ما يل : 2005لسنة 

                                                 
، بيروت، العدد ن بعات نتقظصادعة للم يد من التعليق أنظر: مصباح كمال، "شركات التأمين العراقية: متى تعاد إليها حقوقها"  69

 .2006، آ ار/مارس 412
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 -81-ن مادة
يجىىري التىىأمين علىىى األمىىوال العامىىة واأل طىىار التىى  ترغىىب الىىو ارات أو    -ثا ثااا 

دوانىىر الدولىىة فىى  التىىأمين ضىىدها بالمناقصىىة العلنيىىة وفقىىًا ألحكىىام القىىانون، ولجميىىع  
 المؤمنين المجا ين ف  العراق حق االشترا  فيها. 

 
فىىة صىىريحة ألحكىىام قىىانون التىىأمين وهىىو مىىا يسىىتوجب أي أننىىا أمىىام م ال

تنبيىىه أجهىى   الدولىىة المعنيىىة بهىىا مىىن قبىىل جمعيىىة شىىركات التىىأمين العراقيىىة   
 وتصحيح الوضع من  نل تعليمات مناسبة بشأنه.

أما عقىود األمىم المتحىد ، مىع مقىاولين أجانىب، فننهىا سىاكتة عىن مكىان           
قودهىىا.  وسىىكوتها ربمىىا ال يىىدل وهويىىة شىىركة التىىأمين التىى  يمكىىن أن تكتتىىب بع

علىىى حياديىىة وإنمىىا إبقىىاء المجىىال مفتوحىىًا للشىىركات التىى  ترسىى  عليهىىا العقىىود 
 إلجراء التأمين حسب ما ترتأي.

وهكىى ا فىىنن شىىركات التىىأمين العراقيىىة لىىم تكىىن المسىىتفيد  مىىن تىىأمين   
أ طار عقىود إعىاد  اإلعمىار ومىا حصىلت عليىه ال يعىدو الفتىات.  وهى  بالتىال            

مىىت مىىن فرصىىة تنميىىة محافظهىىا وتىىراكم أقسىىاط التىىأمين لىىديها وتىىدعيم    رحق
 70أوضاعها المالية.
، الىى ي قامىىت الوكالىىة 2005قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  لقىىد وفىىرَّ

األمريكيىىة للتنميىىة الدوليىىة بصىىياغته، الغطىىاء القىىانون  للتىىأمين لىىدأل شىىركات    
 ( من القانون ما يل :)أواًل 81تأمين غير عراقية.  فقد ورد ف  الماد  

 

                                                 
 ,International Monetary Fund, IMF Country Report No. 05/294جاء ف  تقرير لصندوق النقىد الىدول  )    70

Iraq: 2005 Article IV Consultation, August 2005, p 7.    مىن  50-30( أن تكلفة الحماية األمنية والتىأمين تىأت  علىى %
النسبة المنفقة على شراء الحماية التأمينية لكن شركات التىأمين العراقيىة لىم    مجمو  كلفة أي مشرو  ف  العراق.  لم يفصل التقرير 

تستفد من تأمين عقود إعاد  اإلعمار وأن المستفيد األكبر ه  شركات التأمين األجنبية )األمريكية على وجه ال صوص وبعض شركات 
 التأمين ف  ال ليج(.
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"ألي شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي عىىام أو  ىىاص الحىىق فىى  اال تيىىار بشىىراء منتجىىات   
التىىأمين أو  دماتىىه مىىن أي مىىؤمن أو معيىىد تىىأمين مىىا لىىم يىىنص القىىانون علىىى  ىىنف  

 71 ل ."
 

ال يىرد هنىىا إشىار  إلىىى محىىل إقامىة المىىؤمن أو معيىد الىىىتأمين أو تسىىجيله     
ي تشىير إليىه هى ا المىاد ، حسىب علمنىا، نىص   ىنف         ف  العراق وال القىانون الى   

فىى  اال تيىىار "ينحىىظ أيضىىًا أن هىى   الفقىىر  ُتقىىر  حىىق الشىى ص الطبيعىى   لىى .  
ولكىىن يىىرد  ." أو معيىىد تىىأمين بشىىراء منتجىىات التىىأمين أو  دماتىىه مىىن أي مىىؤمن

 :2005ف  قانون سنة غامض حكم 
 

 -14-"الماد 
( مىىن هىى ا القىىانون أن  13م فىى  المىىاد  )ال يجىىو  ألي مىىن المنصىىوص علىىيه  -ل ت

 "يمارس أعمال التأمين إال بعد حصوله على إجا   ب ل  وفقا ألحكام ه ا القانون.
 

ولكىىن ال قيمىىة لهىى   المىىاد  مىىا لىىم يحىىدد القىىانون بوضىىوح التىى ام طىىالب  
التىىأمين بىىنجراء التىىأمين علىىى أصىىولهم ومسىىؤولياتهم القانونيىىة لىىدأل شىىركات    

 ب قانون التأمين.مجا   بموج تأمين
 

 :2005كما يرد حكم غريب ف  قانون سنة 
 

 -14-"الماد 
إسىىتثناءا مىىن أحكىىام البنىىد )أوال( مىىن هىى   المىىاد  لىىرنيس الىىديوان أن يسىىمح    -ثانعااا

بممارسة أعمىال التىأمين فى  العىراق قبىل مىنح اإلجىا   وفقىا ألحكىام هى ا القىانون ألي            
تىىابع مىىن المجىىا ين فىى  بلىىدان تطبىىق مىىؤمن أو فىىر  مىىؤمن أو معيىىد تىىأمين أو مىىؤمن 

                                                 
بشأن االستثمار  2003أيلول/سبتمبر  19من سلطة االنتنف المؤقتة ف   الصادر 39األمر رقم وه ا تطوير على ما جاء ف   71

% من قيمة األصول العراقية.  و كر بشأن 100األجنب  حيث سمح بحق االستثمار األجنب  المباشر من قبل األفراد والكيانات لغاية 
ن من أي شركة تأمين أجنبية أو عراقية يعتبرها من األمر، ما نصه: "يسمح للمستثمر األجنب  الحصول على تأمي 9التأمين، القسم 

 المستثمر األجنب  مننمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات الت  يقوم بها."
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أفضل السبل المثبتىة فى  مبىادل التىأمين األساسىية للهينىة الدوليىة للمشىرفين علىى أعمىال           
التىىأمين، علىىى أن يلتىى م أي مىىن المىى كورين بنكمىىال شىىروط الحصىىول علىىى إجىىا      

( تسىعين يومىا مىن تىاريخ صىدور قىرار       90ممارسة أعمال التىأمين فى  العىراق  ىنل )    
 يوان بالسماح له بممارسة أعمال التأمين."رنيس الد

 
هىى ا االسىىتثناء ينسىىجم مىىع االمتيىىا ات الممنوحىىة لشىىركات التىىأمين      
األجنبية الجت ابها للعمل فى  العىراق.  ويمكىن الى عم بىأن إقحىام هى ا الحكىم ربمىا          
جىىاء إلرضىىاء مصىىالح معينىىة دا ىىل أو  ىىار  العىىراق لنسىىتفاد  مىىن عقىىود   

دم مناقشىة القىانون علنيىًا وتعجيىل التوقيىع عليىه مىن        اإلعمار، يدل علىى  لى  عى   
 قبل رنيس الو راء المؤقت.

لت لىىق وضىىعًا فىى  غيىىر صىىالح شىىركات   13وتىىأت  بعىىض أحكىىام المىىاد  
 التأمين العراقية:

 
 ال يجو  م اولة أعمال التأمين ف  العراق إال من ]قبل[: -13-ن مادة"

 الشركات العراقية العامة. -ل ت
 ات العراقية المساهمة ال اصة أو الم تلطة.الشرك -ثانعا
 فرو  شركات التأمين األجنبية المسجلة ف  العراق. -ثا ثا
 كيانات تأمين التكافل أو إعاد  التكافل. -رنبعا

قىدر  ماليىة   ] ا[  مىؤمن أو معيىد تىأمين آ ىر يعتبىر  رنىيس الىديوان مىؤهن و و         -خامسا
 شرط الت امه بأحكام ه ا القانون."

 
رنىىيس الىىديوان سىىلطة السىىماح لمىىؤمن أو معيىىد آ ىىر ]أقىىرأ: أجنبىى [   َمىىنحق

قىدر  ماليىة ويلتى م بأحكىام القىانون هى ا للعمىل فى  سىوق           بر  مىؤهًن و ا ممن يعت
التىىأمين العراقىى  يعنىى  فىى  الواقىىع السىىماح لشىىركات التىىأمين غيىىر المقيمىىة    

offshore والشىىىركات المقبوضىىىةcaptives   ونقابىىىات لويىىىد  االكتتابيىىىةLloyd’s 

underwriting syndicates      لممارسىىة التىىأمين فىى  العىىراق دون أن تتحمىىل األعبىىاء
التىى  تتحملهىىا شىىركات التىىأمين العراقيىىة: مصىىاريف التسىىجيل، مصىىاريف الرقابىىة، 
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والضىىرانب، والعديىىد مىىن وجىىو  اإلنفىىاق األ ىىرأل الضىىرورية للعمىىل مىىن مكاتىىب 
لشىركات التىأمين العراقيىة     وموظفين .. الخ.  فى  ظىل هى   الشىروط كيىف يتىأتى      

 أن تتنافس مع الشركات األجنبية؟
 104ال تحىىدد هىى   المىىاد  كيفيىىة تواجىىد الكيانىىات التكافليىىة ولىىو أن المىىاد    

رنىىيس الىىديوان حىىق إصىىدار التعليمىىات "لتنظىىيم مؤسسىىات التكافىىل وإعىىاد  تمىىنح 
عامىىل التكافىىل وترتيبىىات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين اإلسىىنميين."  وال ىىوف أن ت   

 ] ا[ معاملىىة المىىؤمن أو معيىىد التىىأمين الىى ي يعتبىىر  رنىىيس الىىديوان "مىىؤهن و و 
 قدر  مالية."

النتىىانج االقتصىىادية لتجاهىىل دور شىىركات التىىأمين العراقيىىة واضىىحة      
لخصىىول الموجىىود  دا ىىل فأقسىىاط التىىأمين المنفقىىة علىىى شىىراء الحمايىىة التأمينيىىة 

.  بىداًل مىن إنفاقهىا دا ىل العىراق      قصىداً  ل إلىى ال ىار  إمىا جهىًن أو    حّوُتالعراق 
وهو مىا يحىرم هى   الشىركات مىن فرصىة النمىو والنهىوض للتعامىل مىع تىأمين            
المشاريع وما يفرضىه تطىور االقتصىاد مىن تحىديات.  ولخسىف فىنن هى ا الوضىع          

بىداًل   يعكس حالة عامىة تتمثىل بنعىاد  تصىدير المنىافع االقتصىادية  ىار  العىراق        
.  ويكفىى  هنىىا أن فىى  تع يىى  التىىراكم االقتصىىادي الىىوطن مىىن االسىىتفاد  منهىىا 

والقىىروض  نتىى كر مصىىير األرصىىد  فىى  صىىندوق تنميىىة العىىراق والمىىنح    
والمعونىىات العينيىىة التىى  أقرهىىا مىىؤتمر المىىانحين فىى  مدريىىد فىى  تشىىرين     

نفقىىت نسىىبة كبيىىر  منهىىا  ىىار  العىىراق بىىالتعك  علىىى فقىىد ُأ 2003 /أكتىىوبراألول
أي أنهىىا لىىم تصىىب مباشىىر  فىى  حركىىة االقتصىىاد    72سىىوء األوضىىا  األمنيىىة.

 73العراق  إضافة إلى التب ير والسرقة الت  تعرضت لها.
                                                 

 ,MEED Gulf Economic Review، فى  مقابلىة قصىير  )   العراقى   ي كر د. سنان الشبيب ، محافظ البن  المركى ي   72

January 2006, pp 36-37األجنبية التجارية ف  تدريب بعض المصرفيين العراقيين ف  ال ار ، ويؤكىد علىى    ( دور المصارف
ضرور  التدريب أثناء تأدية المصرفيين لعملهم اليوم  دا ل العراق، ويحاجج به ا الشأن، فيما ي ص األوضا  األمنية، أن المؤسسات 

بيا ونيجيريا، فنن بنمكانها التغلب على المصىاعب األمنيىة فى     األجنبية الت  تستطيع العمل ف  دول تنتشر فيها الجريمة، مثل كولوم
 العراق وتعديل الكلفة بموا ا   ل .

 
73 James Glanz, “Audit Describes Misuse of Funds in Iraq Projects,” The New York Times, 25 January 
2006. 
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األمىىوال العراقيىىة العامىىة، المنقولىىة وغيىىر المنقولىىة، ت ضىىع ألشىىكال متعىىدد  
مىىن التسىىرب وسىىوء االسىىتعمال والسىىرقة وكلهىىا تىىؤثر علىىى حركىىة االقتصىىاد   

بيل المثىىال، فىىنن اإلنفىىاق علىىى شىىراء العراقىى  وعلىىى قطىىا  التىىأمين.  علىىى سىى
الحماية التأمينيىة مىن ال ىار ، دون المىرور بشىركات التىأمين العراقيىة، هىو أحىد          
أشىىكال تسىىريب األمىىوال وهىىو فىى   ات الوقىىت  سىىار  للىىد ل بالنسىىبة لهىى      
الشىىركات مثلمىىا هىىو  سىىار  لمصىىدر ضىىريب  )ضىىريبة الىىد ل علىىى شىىركات  

 التأمين(.
هىو الىدور المحتمىل لصىناعة التىأمين فى  العىراق فى          ما يعنينا من ه ا كلىه  

فالقىىانون، كمىىا هىىو عليىىه، وطريقىىة إجىىراء   74المسىىاهمة قىى  التنميىىة االقتصىىادية.
التأمين  ار  العراق يحىرم قطىا  التىأمين مىن المسىاهمة الفعليىة فى  التنميىة فى           
المستقبل المنظور عنىدما تتضىح معىالم هى ا القىانون فى  التطبيىق ومجافىا  بعىض          
أحكامىىه لمشىىرو  تأسىىيس سىىوق وطنىى  عراقىى  مشىىتر  للتىىأمين يضىىم إقلىىيم   

 ردستان.وك
إجىىراء التىىأمين  ىىار  العىىراق دون االلتفىىات إلىىى ال ىىدمات التىى  تسىىتطيع  

 frontingشىىركات التىىأمين العراقيىىة تقىىديمها، حتىىى فىى  دور الشىىركة الواجهىىة    

company    الطاقىىات مىىثًن، بحجىىة أن هىى   الشىىركات ال تتىىوفر علىىى ال بىىرات و
العمىىل تسىىرق مىىنهم فرصىىة مجابهىىة الجديىىد والمعقىىد مىىن األ طىىار و  ،المطلوبىىة

إيجاد الحلىول.  ولكىن يبىدو أن المسىتهدف هىو إبقىاء هى   الشىركات ضىعيفة          على 
إلى أطىول فتىر  ممكنىة كى  تسىتطيع الشىركات األجنبيىة النفىا  إلىى السىوق مىن            

هىى ا الىىنمط مىىن   cross-border trading ىىنل مىىا يسىىمى بالتجىىار  عبىىر الحىىدود   

                                                                                                                                               
Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks,” London Review of Books, 26 January 2006. 

 
ردستان ونقابة االقتصاديين ف  إقليم كتناولنا دور التأمين ف  التنمية االقتصادية ف  ورقة غير منشور  كتبت لمؤتمر كانت    74

حال تطور األوضا  دون انعقاد .  مصباح كمال، "هل هنىا  دور اقتصىادي للتىأمين فى       16/11/2002تنوي عقد  ف  أربيل ف  
ردستان العىراق:  و(.  وتابعنا جانبًا منه ف  دراسة أ رأل غير منشور : " تطوير قطا  التأمين ف  ك2002العراق؟" )تمو  ردستان وك

 (2006منحظات أولية )لندن أيار/ح يران 
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تعاط  التأمين لىه آثىار  السىلبية علىى السىوق الىوطن .  فهىو يلغى  الحاجىة إلىى           
ف، كمىىا أنىىه يسىىتغن  عىىن االعتمىىاد علىىى المىىوارد ضىىّياالسىىتثمار فىى  البلىىد المق

المحليىة، وهىو بالتىىال  ال يسىاهم فىى  تطىوير وتع يى  ال بىىرات المحليىة، وبعبىىار        
 تكنولوجيا والمهار  )عدوأل التقليد(.أ رأل فننه ال يعمل على نقل ال

رغىىم تحفظنىىا علىىى ترتيبىىات الواجهىىة غيىىر الضىىرورية فننهىىا ضىىمن     
أواًل،   75الظىىروف الحاليىىة يمكىىن أن تسىىاهم فىى  تطىىوير دور شىىركات التىىأمين.  

آلية الواجهة مصىدر ال بىأس بىه للىد ل لشىركة التىأمين العراقيىة التى  تقىوم بهىا.            
ة التى  يىدفعها المىؤَمن أو معيىد التىأمين األجنبى        وه ا المصدر مىا هىو إال العمولى   

للشركة المحليىة التى  تقىوم بنصىدار وثيقىة التىأمين و ىدمتها  ىنل فتىر  نفا هىا.            
ثانيًا، الىد ول فى  ترتيبىات الواجهىة تىوفر فرصىة للشىركة العراقيىة للتعامىل مىع           

جىىة، غيىىر مألوفىىة.  وبالنتي ًاوثىىانق تىىأمين  ات طبيعىىة معقىىد  ربمىىا تغطىى  أ طىىار
حسىىن اسىىتعمالها مىىن قبىىل الشىىركة العراقيىىة، تسىىاعد فىىنن ترتيبىىات الواجهىىة، إن ُأ

علىىى توليىىد معىىارف ومهىىارات جديىىد  أو مىىا يعىىرف فىى  أدبيىىات االسىىتثمار    
 efficiency spilloverاألجنب  المباشر بانتشار الكفاء  

تحىىت دعىىاوأل حريىىة وسىىياد  المسىىتهل  يىىدعو الىىبعض إلىىى إطىىنق الحريىىة 
تىىأمين مىىن الشىىركات، المحليىىة واألجنبيىىة، لشىىراء المنتجىىات التأمينيىىة   لطىىالب  ال

الت  يحتىاجون إليهىا مىن أسىواق أ ىرأل )عبىر الحىدود( إن كانىت هى   المنتجىات           

                                                 
يجب أن ال يكون نمطًا ثابتًا ف  تعامل شركات التأمين العراقيىة مىع    fronting companyممارسة دور شركة الواجهة   75
ل بانن الكبار من الشركات األجنبية الت  تعمل ف  العراق ولها عنقات قانمة مع وسطاء وشركات تأمين ف  بلدانها األصلية.  يجىب  ا

أن تبقى الواجهة ترتيبًا مؤقتًا، أو حسب ما تقتضيه الظروف مستقبًن، و ل  لضمان عدم تقليص الدور االكتتىاب  لشىركات التىأمين    
مجرد وكنء يعملون بالعمولة وهو ما ال يستقيم مع الدور الحقيق  لشركة التىأمين: االكتتىاب باأل طىار وتحمىل     العراقية وتحويلها ل

مسؤولية تعويض المطالبات.  هو إجراء مؤقت يعكس ضعف القاعد  المادية للشركات العراقية وصغر حجم إعاد  التىأمين االتفىاق    
  تقوم بدور الواجهة االطمننان إلى سنمة الوضع المال  للشركة األجنبية التى  تتعامىل   المتوفر لها حاليًا.  ويتوجب على الشركة الت

 معها وإعفانها من المسؤولية من قبل المؤمن له األصل  ف  حالة فشل الشركة األجنبية ف  تنفي  الت اماتها تجا  المؤمن له.
 

ة نشرناها الحقا: "ترتيبات الواجهة: محاولة أولية لتقيىيم نقىدي،"   للم يد من المعلومات عن ترتيبات الواجهة يمكن الرجو  إلى دراس
 :مرصد ن ظ معت ن عرنقي.  يمكن قراء  النس ة اإلكترونية ف  2007، 95، مجلة االتحاد العام العرب  للتأمين، العدد ن ظ معت ن عربي

 http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/19/fronting-arrangements-critical-assessment/ 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/19/fronting-arrangements-critical-assessment/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/19/fronting-arrangements-critical-assessment/
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غيىىر متىىوفر  لىىدأل شىىركات التىىأمين الوطنيىىة.  مثىىل هىى   الوصىىفة، التىى  تبىىدو  
ر مىىا برينىىة فىى  ظاهرهىىا، تهمىىل أو تتناسىىى أن الشىىركات الوطنيىىة تسىىتطيع تىىوفي
أو مىىن  ،هىىو مطلىىوب مىىن  ىىنل تجميىىع مواردهىىا معىىًا والمشىىاركة فىى  التغطيىىة

 ىىنل ترتيبىىات إعىىاد  التىىأمين اال تيىىاري.  وللسىىوق العراقىى  تجربىىة فىى  هىى ا  
 ات القرن العشرين.يالمجال ترجع إلى سبعين

إن معالجىىة هىى   األوضىىا ، أو بعىىض منهىىا، منوطىىة بالجمعيىىة العراقيىىة    
ل التوعيىىة بواقىع صىىناعة التىأمين العراقيىىة وإمكانياتهىىا   لشىركات التىىأمين مىن  ىىن  

وبم تلىىف الوسىىانل المتىىوفر ، والعمىىل علىىى تىىرويج صىىياغة موحىىد  لشىىروط    
عقىىود مقىىاوالت القطىىا   فىى   insurance and indemnity clausesالتىىأمين والتعىىويض 

الحكوم  كما هو الحال حتىى فى  أعتىى الىدول الرأسىمالية.  وكمىا قلنىا فى  مكىان          
 ر فىنن "مشىرو  "لبرلىة" االقتصىاد العراقى  يجىب أال يىرتبط بتقىويض الكيانىات          آ

االقتصىىادية المحليىىة فىى  م تلىىف القطاعىىات الصىىناعية وال دميىىة وحرمانهىىا مىىن  
فىىرص التطىىور وتعظىىيم االسىىتثمارات، وكلهىىا تشىىك ل مصىىادر جديىىد  وإضىىافية   

 76لشركات التأمين المحلية."
ير باألسىىباب الموجبىىة لتشىىريع قىىانون وفىى  هىى ا السىىياق مىىن المناسىىب التىى ك

فقىىد ورد فيىىه هىىدف "تنظىىيم قطىىا   2005لسىىنة  10تنظىىيم أعمىىال التىىأمين رقىىم 
التأمين واإلشىراف عليىه بمىا يكفىل تطىوير  وتىأمين سىوق مفتىوح وشىفاف وآمىن           
ماليىىًا وتع يىى  دور صىىناعة التىىأمين فىى  ضىىمان األشىى اص والممتلكىىات ضىىد   

بتجاهىىل شىىركات  لىى  يتحقىىق لىىن و  77."الم ىىاطر لحمايىىة االقتصىىاد الىىوطن  
التأمين العراقيىة وإبقانهىا ضىعيفة مىن  ىنل أحكىام ضىار  فى  القىانون وجهالىة           

 وربما سوء تصرف أصحاب الشأن ف  الدوانر الرسمية العراقية.

                                                 
 .429، ص 2005، كانون الثان /يناير 410، بيروت، العدد ن بعات نتقظصادعة  76
 .28، ص 3/3/2005، 3995، العدد ن  قائع ن عرنقعة  77
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 ظ معت صنا ة ن نفط ن عرنقعة [7]
ربمىىا سىىتكون المشىىكلة الكبيىىر  القادمىىة التىى  سىىتجابه شىىركات التىىأمين    

 معقىىود  ة هىى  تىىأمين األصىىول الماديىىة لصىىناعة الىىنفط العراقيىىة.  واألمىىُلالعراقيىى
أواًل، عىدم تجاهىل دور هى   الشىركات مىن قبىل الشىركات النفطيىة          :مىا يلى    على

 اتهىىا بتجميىىع مواردهىىا المتىىوفر  التىىأمين )و ار  الىىنفط(، وكىى ل  قيىىام شىىركات 
سىىطاء التىىأمين بغيىىة المسىىاهمة الحقيقيىىة فىى  كىىل مراحىىل عمليىىة التعامىىل مىىع و

ومعيىىدي التىىأمين الىىدوليين.  وثانيىىًا، عىىدم استحضىىار نظريىىة الم ايىىا النسىىبية مىىن 
قبىىل أصىىحاب المصىىالح المترسىى ة فىى  الىىدا ل وال ىىار  لتجىىاو  دور شىىركات   

 التأمين العراقية ف  العملية التأمينية.
ومىىن المفيىىد لشىىركات التىىأمين العراقيىىة التعىىّرف علىىى تجربىىة البلىىدان    

لمنتجىة للىنفط فى  مجىال التىأمين علىى أصىول الصىناعة النفطيىة.  ففى            العربية ا
جميىىع هىى   البلىىدان تلعىىب الشىىركات المحليىىة دورًا كبيىىرًا فىى  تىىأمين الموجىىودات 

دحىىة لنىىا غيىىر  النفطيىىة والغا يىىة والبتروكيماويىىة.  وفىى  هىى   المرحلىىة ال نُ   
ات االنتظىىار لنىىرأل إن كانىىت المصىىالح الدا ليىىة وال ارجيىىة ستسىىمح لشىىرك     

التىىأمين العراقيىىة أن تلعىىب دورًا حقيقيىىًا فىى  هىى ا القطىىا  الىى ي يشىىكل دعامىىة   
بفضىىل  االقتصىىاد الىىوطن  ومصىىدرًا مهمىىًا وكبيىىرًا ألقسىىاط وعمىىوالت التىىأمين  

 .حجم أقيام المنش ت النفطية
ونتوقىع مىن شىركات التىأمين العراقيىة تنسىيق جهودهىا فى  موقىف جمىىاع           

فىى  تىىأمين الكيانىىات النفطيىىة وموجوداتهىىا  لتأكيىىد حقهىىا لتكىىون الطىىرف األساسىى 
العاملىىة مىىن وحىىدات تكريىىر ومكىىانن ومعىىدات وكىى ل  المشىىاريع النفطيىىة تحىىت  
 اإلنشىىاء وكىى ل  عمليىىات االستكشىىاف واإلنتىىا  وصىىيانة اآلبىىار النفطيىىة والغا يىىة 

 .والمسؤوليات المترتبة على تشغيلها
طاعت هىى   : لقىىد اسىىتالتىىأمين العراقيىىة ظلىىم شىىركاتنقىىول لكىىل مىىن يَ 

الشىىركات، اعتمىىادًا علىىى جهودهىىا ال اتيىىة وفىى  غيىىاب مطلىىق للحمايىىة اإلعاديىىة  
(، تىىوفير حمايىىة محىىدود  لطىىالب   2003-1990الدوليىىة فىى  سىىنوات الحصىىار ) 

اقتىدرًا   التأمين.  إن كانت قادر  علىى  لى  فى  الماضى  القريىب فهى  اليىوم أكثىرق        
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صىىناعة الىىنفط العراقيىىة وال أدل  لتعظىىيم مسىىاهمتها والمشىىاركة الحقيقيىىة فىى  تىىأمين
ضىد أعمىال اإلرهىاب     2006على قىدرتها الكامنىة مىن ابتىدا  غطىاء أوانىل سىنة        

مىن  ىنل توسىيع غطىاء وثيقىة تىأمين الحىوادث         الت  تطال ب ثارهىا حيىا  النىاس   
 .الش صية

 مالحمات خظامعة [8]
 مىىا  ال سىىوق التىىأمين العراقىى  ضىىعيفًا بعىىد معاناتىىه الطويلىىة مىىن النتىىانج 

ين اإلدارات وأعضىىاء يىىالسىىلبية لحىىروب الدكتاتوريىىة وتىىد لها السياسىى ، فىى  تع  
مىىن االنعىى ال   مجىىالس إدار  الشىىركات العانىىد  للدولىىة، والسىىنوات الىىثنث عشىىر 

عن السوق الىدول  وهى  عمىر الحصىار الىدول .  وكىان لتأسىيس شىركات تىأمين          
لة إد ىىال ، فضىىي1997لسىىنة  21، بموجىىب القىىانون 2000 اصىىة مىىع حلىىول سىىنة 

عنصىىر جديىىد مقحفىى  فىى  نسىىيج صىىناعة التىىأمين رغىىم أنهىىا لىىم تسىىتطع تثىىوير 
 السوق لضعف رسملتها وكوادرها واالفتقار لحماية إعاد  التأمين الدولية.

لقىىد بىىدأ قطىىا  التىىأمين فىى  العىىراق بتجىىاو  إرث الماضىى  القريىىب، ولىىو  
ر ، وسىىند ، إال أنىىه بحاجىىة إلىىى سىىند قىىانون  مىىن الدولىىة يؤكىىد علىىى دو ءبىىبط

العالميىىة كىى  العربيىىة وإعىىادي، اتفىىاق  وا تيىىاري، مىىن شىىركات إعىىاد  التىىأمين 
يسىىتطيع تحقيىىق نمىىو فىى  األقسىىاط المكتتبىىة وتطىىوير لل ىىدمات كمىىا فىى  تطىىوير 
الكىىوادر المدربىىة وصىىواًل لحالىىة مىىن النضىىو  يضىىعه فىى  مصىىاف قطاعىىات   

لمضىمار إعىاد    مماثلة فى  العىالم العربى  علىى أقىل تقىدير.  ويتعىين فى  هى ا ا         
التىى  تمىنح الشىركات األجنبيىة م ايىا ال تتمتىىع      2005النظىر بىبعض مىواد قىانون     

، والىنص  بها الشىركات العراقيىة، وضىمان مصىالح جميىع الشىركات العاملىة حاليىاً        
علىىى إجىىراء التىىأمين مىىع شىىركات تىىأمين مسىىجلة ومر صىىة بموجىىب القىىوانين  

 .العراقية
يمكىن ا ت الىه تحىت عنىوان تىوطين      اإلطار العىام الى ي نقترحىه للمراجعىة     

صناعة التأمين فى  العىراق لىيس  وفىًا مىن م احمىة األجنبى  بىل ل لىق الشىروط           
المناسبة الت  يمكىن فيهىا لصىناعة التىأمين العراقيىة أن تكىون فى  مسىتوأل يقىارب          
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النديىىة مىىع األجنبىى  فىى  اكتتىىاب األ طىىار العراقيىىة.  وال يمكىىن ال ىىرو  مىىن   
كىىد مىىع القليىىل مىىن التحىىر  نحىىو األمىىام، ب ص صىىة الواقىىع الحىىال ، شىىبه الرا

الشركات المملوكىة للدولىة فهى   تحولىت قانونيىًا إلىى شىركات عامىة تعتمىد علىى           
نفسىىها ماليىىًا.  والمنحىىظ أن الشىىركات ال اصىىة والعامىىة تتنىىافس فيمىىا بينهىىا وفىى  
 ات الوقت تتعاون علىى مىا هىو مشىتر  كمىا حصىل فى  تىأمين  طىر اإلرهىاب           

وكمىىا هىىو الحىىال فىى  القبىىول بترتيبىىات إعىىاد  التىىأمين االتفىىاق   علىىى األشىى اص
 .الت  تديرها شركة إعاد  التأمين العراقية

سىىوق التىىأمين فىى  العىىراق بسىىبب الحىىروب، وعقوبىىات األمىىم   لقىىد تقىىّ َم
المتحىىد ، وضىىعف رأسىىمال الشىىركات العاملىىة، وعىىدم كفايىىة الحمايىىة اإلعاديىىة،   

لتأهيىىل والتىىدريب، وهبىىوط النشىىاط    و سىىار  الكىىوادر المدربىىة، وتوقىىف ا   
االقتصىىادي وغيرهىىا مىىن األسىىباب.  إال أن العىىانق األكبىىر أمىىام ال ىىرو  مىىن   
الوضع الحال  هو انعدام األمىن الى ي ينىيخ بثقلىه علىى الحيىا  العامىة والفشىل فى           

 استرداد الحالة السوية.
تحقيىىىق الحىىىدود الىىىدنيا لخمىىىن واألمىىىان واسىىىتعاد  اإلراد  العراقيىىىة 

ستقنل فى  صىنع القىرار بىات ضىروريًا إلحىداث النقلىة االقتصىادية السياسىية          واال
 ،وال ىىرو  مىىن مىىأ ق التمىىاه  مىىع مىىا هىىو فىى  صىىالح المشىىرو  األمريكىى  

ردسىىتان، لصىىناعة ووالعمىىل الحثيىىث علىىى بنىىاء سىىوق مشىىتر ، يضىىم إقلىىيم ك 
 تأمين وطنية عراقية.

 
 

 2006 /مايولندن أيار
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 نقد مذكرة بّسام ن بّناء

 سنة  10ظنمعم ل مال ن ظ معت رقم  ش ت قان تب
2005 

 
 
 

"وتكمىىن أكبىىر المشىىكنت المعرفيىىة فىى  العىىراق ال فىى  غيىىاب قاعىىد  المعلومىىات، أو ضىىعف   
حريىىة تىىداول المعلومىىات، وهمىىا الشىىرطان األساسىىيان للمعرفىىة، بىىل تكمىىن أيضىىًا فىى  انقطىىا   

اكم المعرفىى .  فىىن تقىىدم فىى  الصىىلة بىىين أجيىىال البىىاحثين والكتىىاب، وهىى  مشىىكلة تمنىىع التىىر 
المعرفىىة مىىن دون تىىراكم فىى  منتجىىات المعرفىىة، وال تىىراكم فىى  المنتجىىات مىىن دون تواصىىل   

 78أجيال المنتجين."

 
 

 مدخل
عىىن  6/7/2006كتىىب ال ميىىل بسىىام البنىىاء مىى كر  فىى  ثىىنث صىىفحات بتىىاريخ 

.  ونظىىرًا ألهميىىة هىى ا  2005لسىىنة  10قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين رقىىم   
و ، الى ي كنىت قىد كتبىت فيىه غيىر مىر ، فقىد اتفقىت مىع البنىاء علىى             الموض

التعليق النقىدي علىى مىا ورد فى  م كرتىه إلغنىاء النقىاش وتوضىيح األفكىار بمىا           
ي ىىدم قضىىية تكىىوين سىىوق وطنىى  عراقىى  مشىىتر  للتىىأمين.  ولتسىىهيل التعليىىق  

                                                 
78

 .24/9/2006 الحياة"المستبد وحقيقته بين جيلين" جريدة  الجبارفالح عبد   
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والمراجعىىة والنقىىد مسىىتقبًن فقىىد وضىىعت عنىىاوين ثانويىىة لمحتىىوأل المىى كر      
)يشىىغل ال ميىىل اآلن موقىىع معىىاون    حتفظىىت بالتسلسىىل الىى ي اعتمىىد  البنىىاء. وا

 المدير العام لشركة التأمين الوطنية(.
 

 خلفعة ن قان ت
ابتىىداًء أقىىول إن هىى   المىى كر  تعكىىس جهىىدًا طيبىىًا فىى  العىىرض والتحليىىل والنقىىد، 
ته وتكاد بعض األفكار الوارد  فيهىا أن تتنقىى فى  توجههىا مىع مىا كنىُت قىد نشىر         

وو عته مىن دراسىات عىن هى ا القىانون.  وهى ا أمىرق مقسىر إ  أنىه يفصىح عىن            
درجة من التوافق فى  تقيىيم هى ا القىانون وإصىدار األحكىام بشىأنه.  ولعىل غيرنىا          
من  منء المهنىة فى  العىراق قىد قىام أو سىيقوم بجهىد مماثىل  اصىة وأن ديىوان           

نصىوص القىانون.    التأمين، كما علمىت، هىو بصىدد تشىكيل لجنىة لمراجعىة بعىض        
ول ل  تصىبح المسىاهمة الجماعيىة الواسىعة فى  تقيىيم القىانون ضىرورية للوصىول          
إلىىى مواقىىف مت نىىة تصىىب فىى   دمىىة مصىىالح جميىىع شىىركات التىىأمين القانمىىة، 
العامىىة وال اصىىة، وتسىىاهم فىى  الوقىىت  اتىىه فىى  تشىىكيل سىىوق وطنىى  عراقىى   

أمىىر  مفىىرويه منىىه  مشىىتر  للتىىأمين.  وبىىالطبع فىىنن حمايىىة مصىىالح المىىؤمن لهىىم
 فه  عل ة وجود ه ا القانون أصًن.

 
، الىى ي ورد اسىىمه فىى  المىى كر ، ال يعمىىل فىى  شىىركة  Mike Pickensمايىى  بيكنىى  

Arkansas Insurance Co    وال توجىىد شىىركة بهىى ا االسىىم؛ ربمىىا ورد هىى ا  طىىًأ
، كىىان يشىىغل مركىى  مراقىىب التىىأمين  2004والصىىحيح أن بيكنىى  وقتهىىا، سىىنة  

insurance commissioner     فىى  واليىىة أركنسىىاس األمريكيىىة.  وهىىو الىى ي قىىام
فىنن دور ، حسىب مىا اعتقىد،      Mike Carrبوضع مسىود  القىانون.  أمىا مايى  كىار      

كىىان محصىىورًا فىى  مجىىال التىىدريب وكانىىت مسىىاهمته فىى  صىىياغة المسىىود    
 محدود  أو معدومة.
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عىىاد  التىىأمين العىىامون لشىىركات التىىأمين وإ  كىىر ال ميىىل البنىىاء أن المىىدراء  
لىم تؤ ى  بهىا جميعىًا.  هىل يفهىم        الحكومية قىدموا اعتراضىات بصىيغة منحظىات    

مىىن  لىى  أن ممثلىى  شىىركات التىىأمين ال اصىىة لىىم يقىىدموا منحظىىات عىىن     
 79القانون؟

 
 80لقد  كرت ف  ورقة لم تنشر بعد التعليق التال :

 
فىى  سىىوق التىىأمين فىى   لكىىم نمنىى  الىىنفس أن نقىىرأ بالتفصىىيل عىىن التجربىىة الجماعيىىة للعىىاملين
، والظىىروف Mike Pekinsمناقشىىة مسىىود  القىىانون الىى ي وضىىعه األمريكىى  مايىى  بيكينىى     

التىى  كىىان النقىىاش يجىىري فيهىىا وكيىىف ومىىن قىىام بممارسىىة الضىىغوط لتقليىىل شىىأن المىىدا نت  
العراقيىىة واأل ىى  بهىىا فىى  تعىىديل الىىنص اإلنجليىى ي المسىىتورد.  هنىىا  انطبىىا ، ربمىىا يكىىون   

ا  إلىىى تقىىويم، أن مىىدا نت ممثلىى  الشىىركات العامىىة كانىىت تقىىدم باسىىتحياء مىىن   اطنىىًا ويحتىى
بىىاب الحيطىىة فىى  مجابهىىة سياسىىات سىىلطة االحىىتنل التىى  كانىىت تعمىىل علىىى إعىىاد  هيكلىىة   
الشركات العامة.  وربمىا كىان سىبب هى ا الموقىف الحى ر كامنىًا فى   ىوف مىبطن علىى فقىدان             

مريكىى  للعىىراق بىىول بريمىىر قىىانون اجتثىىاث إصىىدار الحىىاكم األالمركىى  الىىوظيف   اصىىة مىىع 
.  وربمىىا كانىىت المىىدا نت ضىىعيفة بسىىبب  2003أيىىار  16البعىىث مىىن المجتمىىع العراقىى  فىى   

االفتقىىار إلىىى مهىىار  لغويىىة إنجلي يىىة وُتىىر  األمىىر لمسىىاهمة بعىىض ممثلىى  الشىىركات ال اصىىة  
 ال ين كانوا أوفر حظًا ف  التعبير باإلنجلي ية.

 
المي انيىىة السىىنوية لجمعيىىة شىىركات التىىأمين ش أنصىىبَّ علىىى  كىىر أيضىىًا أن النقىىا

دون التوسىىع فىى   كىىر أهميىىة هىى ا البنىىد.   وإعىىاد  التىىأمين والت صيصىىات الماليىىة
مىىا قيمىىة هىى ا الموضىىو ؟  هىىل أن مي انيىىة الجمعيىىة مىىثًن كبيىىر  فىى  سىىياق   
إيىىرادات شىىركات التىىأمين األعضىىاء فىى  الجمعيىىة؟  مىىا هىىو المقصىىود       

أهىى  مسىىاهمة الشىىركات فىى  تمويىىل الجمعيىىة؟  وعلىىى أي حىىال، بالت صيصىىات؟  

                                                 
79

بعيييييييرض االعتراضيييييييات عليييييييى فقيييييييرات مييييييين مسيييييييودة  لزمييييييييل البنييييييياءأرى أن صييييييييكة الميييييييذكرة ليييييييم تكييييييين لتسيييييييمح ل  

القييييييانون واالتفيييييياق مييييييع صيييييياحب الشييييييأن األمريكييييييي علييييييى حييييييذف بعييييييض الفقييييييرات وتعييييييديل بعضييييييها اآلخيييييير.  سيييييييكون ميييييين 

ق هيييييذال المالحظيييييات ألنهيييييا تسييييياعد فيييييي فهيييييم المواقيييييع التيييييي كيييييان ممثليييييو قطييييياع التيييييأمين العراقيييييي ع توثييييييااسيييييتطليييييو المفييييييد، 

ينطلقييييييون منهييييييا وكييييييي  تعيييييياملوا مييييييع ممثلييييييي سييييييلطة االحييييييتالل.  أفتييييييرض أن شييييييركة التييييييأمين الوطنييييييية قييييييدمت مالحظييييييات 

 مكتوبة لبيكنز.
80

راق: ورقيييييية اسييييييتهاللية مصييييييباح كمييييييال، "نظييييييرة سييييييريعة علييييييى بعييييييض قضييييييايا شييييييركات التييييييأمين العاميييييية فييييييي العيييييي  

 (2006للنقاش" )لندن: آب 
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وحسب علم ، فىنن المي انيىة السىنوية للجمعيىة لىم يكىن موضىوعًا للمناقشىة أثنىاء          
سادسىىًا فىىنن تحديىىد "رسىىوم -84إعىىداد مسىىود  القىىانون.  وكمىىا ورد فىى  المىىاد  

ر االنتسىىاب إليهىىا ]للجمعيىىة[ واالشىىترا  السىىنوي واإلجىىراءات االنضىىباطية وغيىى  
  ل  ]سيكون[ بموجب نظام دا ل  يصدر  رنيس الديوان."

 
 إعجابعات ن قان ت

يىىوج  ال ميىىل البنىىاء إيجابيىىات القىىانون فىى  سىىبع منحظىىات سأعرضىىها وأعلىىق 
 على بعضها بش ء من التفصيل:

 
بسىبب ]بفضىل[ تعىدد شىركات     انفتاح سىوق التىأمين العراقى  أمىام المنافسىة       1

إعىاد  تىأمين عربيىة وأجنبيىة ت ضىع لهينىة       التأمين ود ول شىركات تىأمين و  
 رقابية مستقلة ممثلة بديوان التأمين.

 
فيمىىا ي ىىص المنافسىىة فقىىد كانىىت متىىوفر  بشىىكل محىىدود منىى  إصىىدار قىىانون   

إ  أصىىبح باإلمكىىان تأسىىيس   1997لسىىنة  22وقىىانون رقىىم  21الشىىركات رقىىم 
ا  شركات  اصة وهو مىا حصىل فى  الفتىر  مىا قبىل االحىتنل حيىث كانىت هنى          

 أربع شركات تأمين  اصة تتنافس فيما بينها ومع شركت  التأمين العامتين.
 

الجديىىد فىى  القىىانون هىىو السىىماح بىىد ول الشىىركات األجنبيىىة إلىىى سىىوق التىىأمين 
مىا يؤكىد    13العراق  و ضىوعها إلشىراف ديىوان التىأمين.  فقىد ورد فى  المىاد          

  امسًا على ما يل :-13ه ا األمر إ  تنص الماد  
 

 ال يجو  م اولة أعمال التأمين ف  العراق إال من ]قبل[:"
مىىؤمن أو معيىىد تىىأمين آ ىىر يعتبىىر  رنىىيس الىىديوان مىىؤهًن و و قىىدر  ماليىىة شىىرط    - امسىىًا

 الت امه بأحكام ه ا القانون."
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وقد وفىر الفصىل السىادس مىن القىانون "الت امىات  اصىة بىالمؤمن األجنبى " لىم           
إقامىة فىر  المىؤمن األجنبى  فى  العىراق.         يرد فيهىا الىنص علىى أن يكىون مقىر     

وهىى ا مىىن شىىأنه أن يجعىىل سىىوق التىىأمين العراقىى  مفتوحىىًا أمىىام الشىىركات غيىىر 
.  بعبىىار  أ ىىرأل فىىنن هىى   الشىىركات ال تسىىاهم   offshore companiesالمقيمىىة 

فىى  دعىىم االقتصىىاد العراقىى  )عمالىىة محليىىة، مقىىرات مكتبيىىة، تسىىديد الضىىرانب  
 نقل المعرفة والمهار ( بأنواعها، توفير فرصة

 
توفير أكثر مىن  يىار للمىؤمن لىه النتقىاء شىركة التىأمين التى  يرغىب فى             2

 التأمين لديها على أمواله وحياته ومسؤولياته.
 

دون الىىد ول فىى  التفاصىىيل، فىىنن حريىىة اال تيىىار كانىىت قانمىىة قبىىل إصىىدار   
علىى  القانون بفضل وجىود عىد  شىركات عامىة و اصىة.  ولىم تكىن هنىا  قيىود          

المؤمن له النتقاء الشىركة التى  يراهىا هى  األكثىر مننمىة لحمايتىه.  القيىد الوحيىد          
كىىان منصىىبًا علىىى الىىو ارات واإلدارات الحكوميىىة والمؤسسىىات العامىىة للتىىأمين   

 81لدأل شركات التأمين العامة.
 

هى ا الجانىىب اإليجىىاب  تلغيىىه دعىىو  ال ميىىل الكاتىىب فيمىىا بعىىد فىى  م كرتىىه إلىىى  
دولىىة لىىدأل شىىركات التىىأمين العامىىة.  )أنظىىر فيمىىا يلىى  تحىىت  حصىىر أعمىىال ال

 (.2عنوان سلبيات القانون، الفقر  
 
منافسىىة سىىوقية بىىين شىىركات التىىأمين فيمىىا ي ىىص أسىىعار التىىأمين   لىىق  3

 .وال دمات
 

                                                 
81

الزميييييييل البنيييييياء وغيييييييرال عيييييين التعليمييييييات التييييييي تقضييييييي بمثييييييل هييييييذا اإلجييييييراء ولعييييييل دقيقيييييية ليسييييييت لييييييدي معلومييييييات   

 ستطيع توضيح األمر.ي
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المنافسىىة السىىوقية كانىىت قانمىىة حتىىى قبىىل تأسىىيس شىىركات التىىأمين ال اصىىة    
ة قويىة بفضىل اال تصىاص السىابق     .  لىم تكىن المنافسى   1997بموجب قىانون سىنة   

لشىىركت  التىىأمين الحكىىوميتين )واحىىد  لتأمينىىات الحيىىا  وواحىىد  لجميىىع التأمينىىات  
األ رأل( ممىا أعطىى لكىل واحىد  منهمىا م يىة علىى قرينتهىا.  وأضىاف د ىول           
شىىركات التىىأمين ال اصىىة عنصىىرًا تنافسىىيًا جديىىدًا فىى  مجىىال األسىىعار وال ىىدمات 

 إلى كوادر متوسطة مؤهلة. رغم ضعف رأسمالها وحاجتها
 

المنافسة السوقية هى  اآلن فى  حىدودها الىدنيا و لى  لضىعف اإلقبىال علىى شىراء          
الحمايىىة التأمينيىىة.  وقىىد يشىىهد المسىىتقبل، بعىىد اسىىتقرار األوضىىا ، ت ايىىدًا فىى   
المنافسىىة القانمىىة علىىى األسىىعار وال ىىدمات.  المنافسىىة السىىعرية هىى  فىى  صىىالح 

اال  فيهىىا سىىتكون مضىىر  بمصىىالح شىىركات التىىأمين   المىىؤمن لهىىم إال أن المغىى 
الصىىغير  بسىىبب ضىىعف أوضىىاعها الماليىىة ومىىن شىىأنها أن تضىىعف مىىن فىىرص  
تىىوفر حمايىىة إعىىاد  التىىأمين االتفىىاق  لهىىا متىىى مىىا انفىىرط الترتيىىب الحىىال  مىىن 
 ىىنل شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة ولجىىوء الشىىركات منفىىرد  إلىىى معيىىدي   

 التأمين مباشر .
 
أسىىعار التىىأمين  ديىىوان التىىأمين عنىىد تفعيلىىه بعىىض المشىىكنت:   يحىىل  4

الناشىىنة عىىن التىىأ ير أو التلكىىؤ فىى  تسىىديد     المنا عىىات، واسىىتقرارها
 التعويضات.

 
اسىىتقرار أسىىعار التىىأمين ال ت ضىىع لقىىرار بيروقراطىى  وإ ا كىىان هىى ا االسىىتقرار  
اد مىىن مسىىؤولية الىىديوان فىىنن  لىى  يتقىىاطع مىىع فلسىىفة االقتصىىاد الحىىر واقتصىى 

السىىوق )وهىى  مىىا يؤكىىد عليىىه صىىندوق النقىىد الىىدول  واإلدار  األمريكيىىة      
ومؤسسىىاتها العاملىىة فىى  العىىراق وكىى ل  معظىىم أفىىراد الطبقىىة السياسىىية الحاكمىىة  
فىى  العىىراق( حيىىث يفتىىرض أن تحىىدد قىىوأل العىىرض والطلىىب مسىىتوأل األسىىعار.  

فى  البىاب   ال نعتقد بأن اسىتقرار األسىعار تىد ل ضىمن وظىانف الىديوان فلىم يىرد         
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الثان  من القانون نىص صىريح بشىأن ديىوان التىأمين مىا يفيىد دور  فى  اسىتقرار          
 أسعار التأمين.  حدد القانون هدف الديوان كما يل :

 
"يهىىدف الىىديوان إلىىى تنظىىيم قطىىا  التىىأمين واإلشىىراف عليىىه بمىىا يكفىىل تطىىوير  وتىىامين سىىوق 

  ضىىمان األشىى اص  مفتىىوح وشىىفاف وآمىىن ماليىىا، وتع يىى  دور صىىناعة التىىأمين فىى      
والممتلكىىات ضىىد الم ىىاطر لحمايىىة االقتصىىاد الىىوطن  ولتجميىىع المىىد رات الوطنيىىة وتنميتهىىا    

 (6واستثمارها لدعم التنمية االقتصادية ..." )الماد  

 
لىىيس غريبىىًا أن تتىىد ل هينىىات الرقابىىة فىى  تحديىىد سىىقف أعلىىى لىىبعض فىىرو   

مريكيىة، وكمىا هىىو   التىأمين كالسىيارات كمىا هىو حاصىل فى  بعىض الواليىات األ        
الحىىال فىى  أسىىواق أ ىىرأل فيمىىا ي ىىص تىىأمين المسىىؤولية المدنيىىة الناشىىنة مىىن  
اسىىتعمال المركبىىات.  تىىرأل هىىل انصىىرف  هىىن ال ميىىل الكاتىىب لهىى ا الىىنمط مىىن 

 التد ل ف  تسعير المنتج التأمين .
 

، الفصىل الثىان : الحلىول    97فىنن القىانون )المىاد      منا عىات التىأمين  وفيما ي ىص  
ة لمنا عىىات التىىأمين( لىىم يحىىددها واكتفىىى باإلشىىار  إلىىى "منا عىىات حملىىة  البديلىى

وثىىانق التىىأمين والمنا عىىات التأمينيىىة األ ىىرأل" وحلهىىا بالتوسىىط أو التحكىىيم.      
وه ا يسىتوجب مىن رنىيس الىديوان، كمىا يقضى  القىانون، مسى  سىجل بوسىطاء           

 ىىار  منا عىىات التىىأمين والمحكمىىين المعتمىىدين.  ُترتىىب الحلىىول البديلىىة،     
المحاكم، أعباء مالية علىى طرفى  العقىد وهىو أمىر مفهىوم  اصىة بالنسىبة للمىؤمن          
لهىىم مىىن الشىىركات إال أن المىىؤمن لهىىم العىىاديين قىىد ال يسىىتطيعون اللجىىوء لمثىىل  
ه   الحلىول بسىبب كلفتهىا.  وكىان حريىًا بمحىرري القىانون اعتمىاد صىيغة الىى           

Ombudsman .82لصغار المؤمن لهم 
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شركات جها  مستقل يناط به مهمة التحقيق ف  شكاوأل المواطنين ضد الدولة والدوانر الحكومية وال"األومبودسمان"   
والمؤسسات األ رأل.  وأصل الكلمة سويدية وتشير إلى األومبودسمان البرلمان  ف  السويد ال ي بدأ مهامه أوانل القرن التاسع عشر 
لحماية حقوق المواطنين ضد تصرفات السلطة التنفي ية.  وقد د ل ه ا التعبير ف  اللغة اإلنجلي ية وغيرها من لغات العالم وبنفس 

 باستقنلية ف  المظالم وتجاو  الصنحيات وضمان حقوق األفراد وتوسع استعماله ليد ل ف  حقل حماية المؤمن لهم. ظرالن :المفهوم
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يقعىىان تحىىت هىى ا البىىاب  أ ير أو التلكىىؤ فىى  تسىىديد التعويضىىاتالتىىال اعتقىىد أن 

فالتىىأ ير أو التلكىىؤ يفترضىىان اعتىىراف المىىؤمن بالمسىىؤولية بموجىىب عقىىد التىىأمين.  
وينشىىأ النىى ا  عنىىدما يىىرفض المىىؤمن المسىىؤولية بحىىق المىىؤمن لىىه بىىالتعويض أو 
بمبلىى  هىى ا التعىىويض.  وهكىى ا فىىنن التىىأ ير أو التلكىىؤ يقعىىان تحىىت  انىىة     

 اإلجراءات اإلدارية.
 
مىن  ىنل منعهىا مىن      حماية ديوان التىأمين لشىركات التىأمين مىن اإلفىنس      5

 االكتتاب بمبال  تأمين تفوق طاقتها االستيعابية ورأسمالها واحتياطياتها.
 

تنهض هى   الحمايىة بفضىل االلت امىات الماليىة التى  يتطلبهىا القىانون وكمىا هى            
(.  مثىل هى     34 - 28ب الثالىث )وهى  المىواد    مبينة فى  الفصىل الثىان  مىن البىا     

الحماية يىراد منهىا ضىمان الحمايىة للمىؤن لهىم.  وبىالطبع فىنن الضىوابط الىوارد            
ف  ه ا البىاب ال تمنىع شىركات التىأمين مىن توسىيع طاقتهىا االكتتابيىة مىن  ىنل           

 الحماية اإلعادية.
 
ين الم تلفىة  أمىام "شىركات التىأمين وإعىاد  التىأم      منا  واسىع لنسىتثمار   لق  6

سىىواء كىىان اسىىتثمار مىىال  أو عقىىاري ألن الروافىىد الرنيسىىية إليىىرادات هىى   
 الشركات ه  من األقساط وعواند االستثمار."

 
ال أعرف كيف يساهم القانون فى   لىق منىا  واسىع لنسىتثمار رغىم مىا يىرد فى           

 :6الماد  
تطىىوير  وتىىامين سىىوق "يهىىدف الىىديوان إلىىى تنظىىيم قطىىا  التىىأمين واإلشىىراف عليىىه بمىىا يكفىىل 

مفتىىوح وشىىفاف وآمىىن ماليىىا، وتع يىى  دور صىىناعة التىىأمين فىى  ضىىمان األشىى اص        
والممتلكىىات ضىىد الم ىىاطر لحمايىىة االقتصىىاد الىىوطن  ولتجميىىع المىىد رات الوطنيىىة وتنميتهىىا    

 (6واستثمارها لدعم التنمية االقتصادية وله ف  سبيل  ل  القيام بالمهام اآلتية..." )الماد  
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لماد ، فيمىا ي ىص االد ىار واالسىتثمار، هى  أقىرب للصىيغة اإلنشىانية التى           ه   ا
يرتاح لهىا المىرء وتدغىدي مشىاعر  الوطنيىة دون أن يحىدد القىانون سىبل "تجميىع          
المىىد رات الوطنيىىة وتنميتهىىا واسىىتثمارها لىىدعم التنميىىة االقتصىىادية."  وال أعىىرف  

ضىىعوا القىىانون أن تكىىون إن كانىىت شىىركات التىىأمين األجنبيىىة )التىى  أراد لهىىا وا 
جىى ءًا مىىن السىىوق المفتىىوح والشىىفاف واآلمىىن( ستضىىع نصىىب عينيهىىا تجميىىع   

 المد رات الوطنية واستثمارها ف  التنمية االقتصادية للعراق.
 

وأرأل أن ال ميىىل الكاتىىب ربمىىا أراد اإلشىىار  إلىىى الىىدور االقتصىىادي لشىىركات    
فى  االسىتثمار فى  م تلىف     التأمين مىن  ىنل اسىت دام األمىوال المتراكمىة لىديها       

 األنشطة االقتصادية.
 

"فىى  ظىىل التعامىىل بىىين شىىركات التىىأمين الم تلفىىة سىىوف تتطىىور  بىىر     7
شىىركات التىىأمين الحديثىىة التكىىوين وكىى ل  شىىركات التىىأمين الوطنيىىة عنىىد  

 تد ل السوق العراق ." االحتكا  بشركات تأمين وإعاد  تأمين عالمية
 

 Foreign Direct Investmentجنبىى  المباشىىر  هىى ا هىىو المرتجىىى مىىن االسىىتثمار األ  

(FDI)        الىى ي يسىىاهم، إن تىىوفرت اإلراد  والتشىىريعات المناسىىبة، علىىى توليىىد
معىىارف ومهىىارات جديىىد  أو مىىا يعىىرف فىى  أدبيىىات االسىىتثمار األجنبىى  المباشىىر 

ليشىىمل المؤسسىىات والكىىوادر   efficiency spilloverبانتشىىار أو توسىىع نطىىاق الكفىىاء   
 المحلية.

 
لكىىن التعكىى  علىىى دعىىاوأل حريىىة وسىىياد  المسىىتهل  التىى  يىىدعو لهىىا الىىبعض  
سىىتؤدي إلىىى إطىىنق الحريىىة لطىىالب  التىىأمين مىىن الشىىركات، المحليىىة واألجنبيىىة، 
لشراء المنتجات التأمينيىة التى  يحتىاجون إليهىا مىن أسىواق أ ىرأل )عبىر الحىدود(          

ين الوطنيىىة.  و اصىىة إن كانىىت هىى   المنتجىىات غيىىر متىىوفر  لىىدأل شىىركات التىىأم
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إضافة ل ل  فنن قىانون تنظىيم أعمىال التىأمين يىوفر مبىرر التىأمين لىدأل أي مىؤمن          
 أواًل(-81أو معيد تأمين )الماد  

 
 سلبعات ن قان ت

  كر  ميلنا البناء  مس سلبيات ف  القانون نعرضها حسب تسلسلها:
 
دون أن يعىىرض علىىى دراسىىة ومناقشىىة    إصىىدار القىىانون علىىى عجىىل   1

 لى ضوء واقع سوق التأمين العراق .مستفيضة ع
 

لم يقتصر االستعجال علىى إصىدار هى ا القىانون فقىط بىل جميىع األوامىر األ ىرأل          
التىى  أصىىدرها بىىول بريمىىر إ  كىىان يتصىىرف كبىىديل عىىن حكومىىة العىىراق أيىىًا  
كانت.  وكانت مجمىل أوامىر  تشىكل جى ءًا مىن مشىرو  أمريكى  إلعىاد  تأسىيس          

 سط وليس اقتصاد  فقط.العراق وموقعه ف  الشرق األو
 

وبالنسىىبة لقطىىا  التىىأمين فىىنن العمىىل علىىى إعىىاد  هيكلتىىه )أي الشىىركات العامىىة(  
كان قد بىدأ بعىد شىهرين مىن سىقوط النظىام الىدكتاتوري تقريبىًا عنىدما اسىتقدمت           
الوكالىىة األمريكيىىة للتنميىىة الدوليىىة  بيىىرًا، كىىان يعمىىل سىىابقًا فىى  سىىوق لنىىدن،  

لقطىىا  العىىام الثنثىىة.  ولىىم تىىنجح هىى     لوضىىع إطىىار ل ص صىىة شىىركات ا 
المحاولىىة.  وقىىد كتبنىىا بشىىأنها فيمىىا مضىىى فىى  ورقىىة نشىىرت باإلنجلي يىىة     

 83والعربية.
 

وقد بان االستعجال فى  وضىع القىانون مىن  ىنل عىدم دراسىة تشىريعات التىأمين          
الكبير  نسبيًا الت  أ عم بىنن بيكنى  لىم يطلىع عليهىا لىيس فقىط لعىدم معرفتىه للغىة           
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ة وعىىدم تىىوفر ترجمىىة وافيىىة لهىى   التشىىريعات أو النصىىوص المهمىىة منهىىا العربيىى
بل ألن المشرو  األمريكى  للعىراق كىان يقضى  بتحطىيم مىا هىو موجىود )كقىرار          
حل الجيش العراقى ( أو عىدم االكتىراث بتركىة الماضى  بغىض النظىر عىن مىدأل          

لىة  صنحية بعىض هى   التركىة والبنىاء عليهىا.  وبىان االسىتعجال أيضىًا فى  هرو         
رنىىيس الىىو راء العراقىى  علىىى التوقيىىع علىىى القىىانون دون مناقشىىته ودون التىىدقيق 

 ف  صيغته اللغوية.
 

وقد ثبت  مىوقف  تجىا  مشىرو  ال ص صىة والقىانون فى  دراسىة لىم تنشىر بعىد           
 اقتطف منه اآلت :

 
"مشىىرو  ال ص صىىة هىى ا، الىى ي وضىىع لصىىالح المسىىتثمر األجنبىى ، لىىم ينفىى  بسىىبب سىىوء    

ي يقىىوم عليىىه وسىىوء توقيىىت تطبيقىىه ) ىىنل أقىىل مىىن سىىنة فىى  الواقىىع( ولىىم يكىىن اإلدرا  الىى 
غيىىر تجميىىع بىىانس لفرضىىيات االقتصىىاد الكنسىىيك  الجديىىد والليبراليىىة الجديىىد  ] مشىىرو      
العن  بالصىدمة الى ي طبىق فى  بلىدان أ ىرأل باسىم "إصىنح االقتصىاد" مىع مىا ترتىب عليىه              

 لقت مافيات مالية من األغنياء[.من نتانج أثقلت كاهل الناس العاديين و 
 

وقىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين الىى ي أنجىى   2003مشىىرو  ال ص صىىة هىى ا الىى ي رسىىم سىىنة 
كانىىا تعبيىىرًا عىىن ا تيىىارات سياسىىية مت فيىىة تحىىت قنىىا  ضىىرورات السىىوق فىى    2005سىىنة 

وقىىت لىىم تكىىن هنىىا  ضىىرور  اقتصىىادية لل ص صىىة المتعجلىىة.  وال أدل  علىىى  لىى  مىىن أن   
   ص صىىة الشىىركات العامىىة الىىثنث، ولحىىد هىى ا اليىىوم، لىىم ينفىى ، ومىىا  الىىت هىى     مشىىرو

، بالتنىىافس مىىع 1997الشىىركات تعمىىل، رغىىم ضىىعفها، كمؤسسىىات تجاريىىة، بحكىىم قىىانون سىىنة  
 شركات القطا  ال اص الت  ه  ليست بأحسن حال منها.

 
نيىىًا فالتجربىىة لىىم تكىىن هنىىا  ضىىرور  اقتصىىادية واضىىحة لإلقىىدام علىىى طىىرح إعىىاد  الهيكلىىة آ

تبىىين أن إعىىاد  الهيكلىىة تقتضىىيها األ مىىات الماليىىة والتىى  تسىىتدع  التىىد ل مىىن قبىىل الدولىىة أو  
المؤسسىىات الماليىىة الدوليىىة السىىتعاد  الحالىىة السىىوية للنظىىام المىىال ، ول لىىق الشىىروط المواتيىىة   

ارمة للتنميىىة والنمىىو فىى  المىىدأل البعيىىد.  بعكىىس الطبيعىىة التىى  تحكمهىىا قىىوانين موضىىوعية صىى 
فىىنن الحيىىا  االجتماعيىىة تحتمىىل البىىدانل دانمىىًا لكىىن التفكيىىر بالبىىدانل منفىى  مىىن ال طىىاب العىىام  
ومىىن سىىاحة النقىىاش فدوغمانيىىة أن "لىىيس هنىىا  بىىديل" تصىىبح القاعىىد  واإلطىىار العىىام لرسىىم   
السياسىىات بغىىض النظىىر عىىن النتىىانج.  وهكىى ا كىىان بىىداًل مىىن إعىىاد  إحيىىاء حقيقىى  للوحىىدات  
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تصىىليح الهياكىىل اإلرتكا يىىة، مىىن بىىين إجىىراءات أ ىىرأل، السىىتعاد  دور        االقتصىىادية و
 84اإلنتا  وامتصاص البطالة .. الخ."

 
 .تسريب أعمال تأمين القطا  العام إلى القطا  ال اص 2
 

مىا   81أفرد القانون مادتين تصىبان فى   دمىة هى ا المجىال.  فقىد جىاء فى  المىاد           
 يل :
 

عىىام أو  ىىاص الحىىق فىى  اال تيىىار بشىىراء منتجىىات   ألي شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي   - ل ت 
 التأمين أو  دماته من أي مؤمن أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على  نف  ل .

 
ال يجىىو  إجبىىار شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي عىىام أو  ىىاص علىىى شىىراء منتجىىات      -ثانعااا 

  ىىدمات التىىأمين مىىن مىىؤمن أو معيىىد تىىأمين أو وكيىىل أو وسىىيط أو مقىىدم  ىىدمات تىىأمين     
 محدد، ما لم ينص القانون على  نف  ل .

 
يجىىري التىىأمين علىىى األمىىوال العامىىة واأل طىىار التىى  ترغىىب الىىو ارات أو دوانىىر     -ثا ثااا 

الدولىىة فىى  التىىأمين ضىىدها بالمناقصىىة العلنيىىة وفقىىًا ألحكىىام القىىانون، ولجميىىع المىىؤمنين      
 المجا ين ف  العراق حق االشترا  فيها."

 
الموضىىو  بىىنل ام الكيانىىات التابعىىة للدولىىة )الشىى ص  علىىى  86وأكىىدت المىىاد   

حصىلت  المعنوي العام كمىا ورد فى  القىانون( تقىديم البيانىات عىن التأمينىات التى          
 إلى ديوان التأمين: عليها أو الت  ستحصل عليها

 
"علىىى جميىىع الىىو ارات ودوانىىر الدولىىة والمؤسسىىات والشىىركات العامىىة التىى  تسىىتفيد مىىن     

م أي بيانىىات أو معلومىىات بترتيبىىات التىىأمين الحاصىىلة عليهىىا أو التىى     أعمىىال التىىأمين تقىىدي 
 ستحصل عليها يطلبها الديوان  نل المد  الت  يحددها."

 
                                                 

84
: مراجعيييييييييية للخلفييييييييييية وبعييييييييييض اآلثييييييييييار 2005مصييييييييييباح كمييييييييييال، "قييييييييييانون تنظيييييييييييم أعمييييييييييال التييييييييييأمين لسيييييييييينة   

 2006، 318، العىىدد ن ثقافااة ن جدعاادة ونشىىرت فىى  مجلىىة  نشىىرت هىى   الورقىىة    .(2006االقتصييادية" )لنييدن: أيييار 
 :ن عرنقيمجلة ن ظ معت ف   .  نشرت بعد  ل دون الهوامش

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/07/2005-2006-318-2006.html 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/07/2005-2006-318-2006.html
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وتنطبق ه   النصىوص، كمىا هى ، علىى الكيانىات المرك يىة وتلى  الموجىود  فى           
المحافظىىات اعتمىىادًا علىىى مفهىىوم الشىى ص المعنىىوي العىىام.  أمىىا الكيانىىات     

إقلىىيم كردسىىتان العىىراق فننهىىا ربمىىا سىىتكون غيىىر  اضىىعة لهىى    الموجىىود  فىى 
النصىىوص.  أقىىول هىى ا اعتمىىادًا علىىى الميىىل المت ايىىد المىىدعم باألفعىىال لىىدأل    
حكومىىة اإلقلىىيم نحىىو االسىىتقنلية عىىن المركىى  والتىى  قىىد تشىىك ل موضىىوعًا آ ىىرًا 
للتجىىا ب السياسىى  وقىىد ال تكىىون فىى  صىىالح تشىىكيل سىىوق وطنىى  عراقىى     

 85مشتر .
 
  تحديىد  لهى ا الجانىب السىلب  فى  القىانون، أي تسىريب أعمىال قطىا  التىأمين           ف

 إلى شركات التأمين ال اصة، يدعو الكاتب إلى:
 

حصىىر تىىأمين أعمىىال الدولىىة الضىى مة بشىىركات التىىأمين الحكوميىىة "لفتىىر   منيىىة معقولىىة حيىىث 
كبيىىر   سىىينعكس  لىى  علىىى  يىىاد  إيىىرادات شىىركات التىىأمين الحكوميىىة التىى  ت صىىص نسىىبة 

لسىىنة  22% حسىىب قىىانون الشىىركات رقىىم 45منهىىا إلىىى   ينىىة الدولىىة مثىىل األربىىاح بنسىىبة  
 16المعىىدل ورسىىم الطىىابع عىىن األقسىىاط المسىىتلمة حسىىب قىىانون رسىىم الطىىابع رقىىم      1997
إضىىافة إلىىى حصىىة ال  ينىىة مىىن أقسىىاط الىىىتأمين اإلل امىى  حسىىب قىىرار مجلىىس   1974لسىىنة 

علمىىًا أن القىىوانين الصىىادر  سىىابقًا     12/8/1981  فىى 1079قيىىاد  الثىىور  المنحىىل رقىىم    
 ال اصة بالتأمين لم تلغى وال ت ال سارية المفعول."

 
كأنىىه فىى  هىى   الىىدعو  يطلىىب وقىىف العمىىل بىىالنص القىىانون  المعىىين لفتىىر  مىىن 
الىى من.  وهىى ا أمىىر يسىىتوجب العمىىل لىىه مىىن  ىىنل جمعيىىة شىىركات التىىأمين  

رو  برؤيىة واضىحة تحمى  مصىالح جميىع      العراقية وديىوان التىأمين العراقى  لل ى    
األطىىراف: الشىىركات العامىىة وال اصىىة وكيانىىات الدولىىة المرك يىىة والمحليىىة     

 الطالبة للتأمين.
                                                 

85
"تطىىوير قطىىا  التىىأمين فىى    عالجىىت بعىىض جوانىىب العنقىىة بىىين المركىى  واإلقلىىيم فىى  ورقتىىين:     

"التىىأمين فىى  كردسىىتان العىىراق بىىين حكومىىة و  (2006حظىىات أوليىىة" )لنىىدن: أيىىار/ح يران كردسىىتان العىىراق: من
]سىىتكون هىىاتين   ( مىىن المؤمىىل أن ينشىىر فىى  العىىراق قريبىىًا. 2006اإلقلىىيم والدولىىة الفيدراليىىة" )لنىىدن: ح يىىران  

لكترونيىىا  ىىنل المؤمىىل أن ينشىىر إ ن ظاا معت فااي ك ردسااظات ن عاارنق: درنسااات نقدعااةالىىورقتين فصىىلين فىى  كتىىاب  
2014] 
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ورأينىىا ينصىىب التشىىاور بىىين الىىديوان والجمعيىىة يجىىب أن ينصىىّب علىىى  دمىىة  
قطىىا  التىىأمين وطىىالب  حمايتىىه وتغليىىب المصىىالح العامىىة، مصىىالح السىىوق     

المشىىتر ، علىىى الحساسىىيات الش صىىية والمصىىالح الضىىيقة   التىىأمين  الىىوطن  
لشركة أو أ رأل.  جىرت العىاد  فى  بعىض أسىواق التىأمين المتقدمىة اللجىوء إلىى          

فىى  قضىىايا  ات طىىابع   consultation paperإعىىداد أوراق بحثيىىة أو استشىىارية  
عام تنشر بهىدف اسىتم ا  اآلراء قبىل اإلقهىدام علىى تبنى  سياسىة معينىة وتحويلهىا          

ى تشىىريع ملىى م.  ونتمنىىى اللجىىوء إلىىى مثىىل هىى   الصىىيغة الديمقراطيىىة بهىى ا إلىى
 ال صوص.

 
ويبدو أن دعىو  الكاتىب هى   تجىد مبىررًا لهىا فى  اسىتمرار القىوانين والتعليمىات           

لىىم يلغيهىىا، ونحىىن إ ًا  2005السىىابقة إ  أن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  
ين األطىراف المشىاركة فى     إ اء وضع قىانون  مضىطرب قىد يىؤدي إلىى نى ا  بى       

 النشاط التأمين  يستوجب االهتمام من كل المعنيين به.
حسب علم  لىم يىدرس هى ا الموضىو  برمتىه بعمىق وللكاتىب فضىل إثارتىه وقىد           

يى كر فيهىا مىا يمىس      86سبقه ال ميل المحام  جبىار ال  رجى  فى  ورقىة قصىير      
للشىىركات  إضىىعاف دور شىىركات التىىأمين العراقيىىة مىىن  ىىنل تىىوفير أفضىىليات 

األجنبيىىة، ويحىىاجج ضىىد  ص صىىة شىىركات القطىىا  العىىام، ويىىدعو إلىىى عىىدم  
تىىأمين األمىىوال العامىىة بالمناقصىىة العلنيىىة.  واقتىىبس منىىه مطىىواًل مىىا أورد  بهىى ا  

 الشأن:
 

"إن تأسىىيس جمعيىىة مهنيىىة تسىىمى )جمعيىىة المىىؤمنين ومعيىىدي التىىأمين العراقيىىة( المنصىىوص    
(  طىىو  جيىىد  ومفيىىد  ويسىىتوجب فىى  رأينىىا تفعيىىل دور 84  )عليهىىا فىى  الفقىىر  أواًل مىىن المىىاد

هىى   الجمعيىىة وجعىىل آرانهىىا وطلباتهىىا مل مىىة االعتىىداء ]االعتىىداد[ واالسترشىىاد بتلىى  اآلراء     
ضىىرور  تعشىىيق وتمتىىين العنقىىة بىىين شىىركات القطىىا  العىىام  والطلبىىات و لىى  انطنقىىًا مىىن 

                                                 
86

(.  2005جبىىار ال  رجىى  "وقفىىة جىىاد  مىىع قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين" )بغىىداد: كىىانون األول         
 .2005كانون األول  11وصلتن  ه   الورقة من أحد أعضاء هينة تحرير مجلة الثقافة الجديد  ف  
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قتصىىاد الىىوطن  وحمايتىىه مىىن   ل دمىىة اال والم ىىتلط وال ىىاص فىى  بىىاب التىىامين وإعادتىىه  
 م تلف األ طار.

 
وبنىىاءًا عليىىه فىىان إجىىراء التىىأمين علىىى األمىىوال العامىىة واأل طىىار التىى  ترغىىب الىىو ارات    

( ال تتناسىىب وهىى   81ودوانىىر الدولىىة فىى  التىىامين عليهىىا بالمناقصىىة العلنيىىة الىىوارد  بالمىىاد  )  
, العىىام والم ىىتلط وال ىىاص و لىى  الشىىفافية والتعىىاون والتنسىىيق بىىين قطاعىىات التىىامين الىىثنث 

طبيعىىة عمىىل التىىامين التجىىاري والىى ي يحتىىا  إلىىى السىىرعة ويتعىىارض  لكونهىىا تتعىىارض مىىع 
 .مع إجراءات المناقصة الطويلة والمعقد 

 
أضىف إلىىى ] لىى [ عىىدم تحقيىىق العدالىىة المطلوبىىة فىى  تو يىىع التغطيىىة التأمينيىىة أل طىىار دوانىىر  

البحىىث عىىن ن وقطاعاتهىىا الىىثنث, ومىىن الضىىروري  الدولىىة وو اراتهىىا علىىى شىىركات التىىامي 
 ."  ]التأكيد غير وارد ف  النص األصل [آلية بديلة مناسبة

 
مىىن المهىىم جىىدًا أن ال تحىىبط تطلعىىات شىىركات التىىأمين ال اصىىة وال يلغىىى حقهىىا 
القىىانون  فىى  تىىأمين كيانىىات الدولىىة المرك يىىة والمحليىىة.  ويقتضىى   لىى  الكثيىىر  

العامىىة وال اصىىة ومىىن  ىىنل جمعيىىة شىىركات   مىىن التحىىاور بىىين الشىىركات 
التىأمين العراقية للتوصىل إلىى فهىم مشىتر  ووضىع أسىس ترتيىب التىأمين لهى            
الكيانىىات والتنسىىيق فيمىىا بينهىىا لتعيىىين الشىىركة الرانىىد  وتقىىديم ال ىىدمات وترتيىىب 
حماية إعىاد  التىأمين وغيرهىا مىن المتطلبىات.  وفى  كىل  لى  يجىب أن ينصىب           

التفىىريط بضىىرور  تشىىكيل سىىوق وطنىى  عراقىى  مشىىتر    الجهىىد علىىى عىىدم 
 للتأمين.

 
، كمرتبىىات وت صيصىىات إضىىافة أعبىىاء ماليىىة كبيىىر  فىى  بعىىض المجىىاالت 3

الجمعيىىة، علىىى شىىركات التىىأمين الحكوميىىة مقارنىىة بمىىا تسىىدد  شىىركات   
 التأمين ال اصة.

 
قىىد يكىىون موضىىو  األعبىىاء صىىحيحًا إال أن الشىىركتين العىىامتين، الوطنيىىة      

اقية، همىا األغنىى ماليىًا بىين جميىع الشىركات وقىد ال تشىكل المسىاهمة فى            والعر
تمويل جمعيىة شىركات التىأمين العراقيىة عبنىا عليهمىا كمىا يقىول ال ميىل البنىاء.            
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إضىىافة لىى ل  ربمىىا يعكىىس حجىىم المسىىاهمة حجىىم األقسىىاط المكتتبىىة.  ونىىدعو   
 كبير .الكاتب إلى التوضيح ولتوسع فيما يقصد  باألعباء المالية ال

 
يجىىب النظىىر إلىىى هىى ا الموضىىو  فىى  سىىياق دعىىو  الكاتىىب إلىىى حصىىر تىىأمين 
أعمىىال الدولىىة بالشىىركتين العىىامتين إ  لىىيس مىىن العىىدل االسىىتنثار بهىى   األعمىىال  
والتشك  من أجور المسىاهمة فى  جمعيىة مهنيىة يىراد منهىا تمثيىل جميىع شىركات          

 التأمين.
 

سىىب كىى  تسىىتطيع تمثيىىل مصىىالح إن تفعيىىل دور الجمعيىىة يحتىىا  إلىىى تمويىىل منا
الشركات المنضوية فى  عضىويتها والىدفا  عنهىا وبىدون  لى  تبقىى واجهىة غيىر          
فعالىىة.  ومسىىألة تحديىىد حجىىم المسىىاهمة فىى  التمويىىل يتطلىىب التشىىاور بىىين    

 األطراف المعنية للتوصل إلى قرار منصف بشأنها.
 
لىىديوان صىىنحيات فنيىىة وماليىىة ورقابيىىة ضىى مة لقىىد أعطىىى هىى ا القىىانون  4

 ال ي ولد ميتًا. التأمين
 

لىىم يعلىىق البنىىاء علىىى الصىىنحيات واكتفىىى بىىالقول إن الىىديوان ولىىد ميتىىًا.  وهىىو 
موقف قد ال ي تلف كثيىرًا مىن موقىف ال ميىل مىر ا مجيىد مىراد  ىان فقىد  كىر           

 87ف  مقالة له:
 

فىىرض  "وديىىوان التىىأمين لىىم يقىىم بعمىىل يىى كر باسىىتثناء إصىىدار جملىىة تعليمىىات مىىؤ رًا تتضىىمن
رسىىوم والتهديىىد بفىىرض الغرامىىات التىى  تصىىل عشىىر مىىرات بقىىدر الرسىىوم نفسىىها وتحديىىد    
طلىىب ضىىمانات عاليىىة جىىدًا ال تتناسىىب مىىع واقىىع الشىىركات ال اصىىة وال مىىع الظىىروف الحاليىىة 

 للبلد."

 

                                                 
87

 .11/7/2006 الصباحمرزا مجيد مراد خان "صناعة التأمين في العراق،" جريدة   
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حسىىب المعلومىىات المتىىوفر  لىىدي فىىنن كىىوادر الىىديوان ليسىىت مكتملىىة وقىىد يفسىىر 
وتبقىى مسىألة الصىنحيات ضىرورية لتع يى        ه ا ضىعف الىدور الى ي يقىوم بىه.      

الدور الرقىاب  دون أن يعنى   لى  أن التعليمىات التى  أصىدرها تتناسىب مىع واقىع          
التأمين العراقى  فهى ، كمىا يظهىر موضىو  شىكوأل الشىركات.  العيىب لىيس فى            
تأسيس ديىوان التىأمين وإنمىا القىانون الى ي عليىه أن يقىوم بتطبيقىه والى ي يحتىا            

 ظر ف  بعض بنود .إلى إعاد  الن
 
د ىىول شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين العالميىىة عنىىد اسىىتقرار الوضىىع    5

سي لق حالىة مىن العولمىة عنىدها تىد ل هى   الشىركات بثقلهىا الفنى            األمن 
وال بىىر  العالميىىة وثقلهىىا المىىال  ومكننتهىىا الحديثىىة فىى  الوقىىت الىى ي كانىىت 

لسىىنوات طويلىىة بسىىبب  فيىىه الشىىركات العراقيىىة بعيىىد  عىىن السىىوق العىىالم 
الحصىىار.  إن هىى ا التنىىافس أشىىبه بصىىرا  مىىا بىىين شىى ص معىىافى صىىحيًا 

 .صرا  غير متكافاوآ ر مترهل، وهو 
 

ه   الجانب السىلب  يشىكل مسىتقبًن تهديىدًا حقيقيىًا لىيس للشىركات التىأمين القانمىة،          
العامىىة وال اصىىة، فقىىط وإنمىىا لمشىىرو  تشىىكيل سىىوق وطنىى  عراقىى  مشىىتر .   

ن الهىىدف مىىن القىىانون هىىو فىىتح سىىوق التىىأمين أمىىام الشىىركات األجنبيىىة لقىىد كىىا
ومنحهىىا م ايىىا ليسىىت متىىوفر  للشىىركات العراقيىىة.  يمكىىن الرجىىو  إلىىى دراسىىات 

 88سابقة ل  به ا الصدد.

 
ضىىوابط تسىىاهم فىى  عىىدم تسىىرب العملىىة األجنبيىىة مىىن الضىىروري وجىىود  6

ألقسىىاط دا ىىل مىىن  ىىنل االحتفىىاظ بىىأكبر قىىدر ممكىىن مىىن ا بنسىىبة عاليىىة
                                                 

88
: مراجعىىة لل لفيىىة وبعىىض اآلثىىار االقتصىىادية" )لنىىدن: أيىىار  2005"قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة    

  ‘وتجاهىىل سىىوق التىىأمين العراقىى . 2005بعىىض اآلثىىار االقتصىىادية لقىىانون سىىنة ’( و اصىىة القسىىم المعنىىون 2006
 .  نشىىرت بعىىد  لىى دون الهىىوامش 2006، 318، العىىدد ن ثقافااة ن جدعاادةونشىىرت فىى  مجلىىة نشىىرت هىى   الورقىىة 

 :مجلة ن ظ معت ن عرنقيف  
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/07/2005-2006-318-2006.html 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2008/07/2005-2006-318-2006.html
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القطىر، أو إنشىىاء مجمعىات مىىا بىين الشىىركات واللجىوء إلىىى تبىادل اإلسىىناد      
ما بين شىركات التىأمين المباشىر الوطنيىة للتقليىل مىن تسىرب األعمىال إلىى          

 شركات إعاد  التأمين األجنبية.
 

ال اعتقىد أن الحىىد مىن تسىىرب العملىىة األجنبيىة لىىه عنقىىة مباشىر  بقىىانون تنظىىيم     
فالتسىرب وكمىا يى كر الكاتىب فننىه ينشىأ مىن اإلفىراط فى  شىراء           أعمال التىأمين  

حمايىىة إعىىاد  التىىأمين االتفىىاق  واال تيىىاري دون االسىىتفاد  مىىن القىىدرات المحليىىة  
 الكامنة.

 
أرأل أن القىىانون وسىىوء تصىىرف المؤسسىىات العراقيىىة فيمىىا ي ىىص تىىوطين التىىأمين 

راق ولهىىا وعىىدم اإلصىىرار علىىى التىىأمين لىىدأل شىىركات تىىأمين مسىىجلة فىى  العىى 
مكاتب ف  العراق يحىرم قطىا  التىأمين العراقى  مىن االكتتىاب فى  أعمىال كبيىر           

مىىن الضىىروري عىىدم يجىىري التىىأمين عليهىىا  ىىار  العىىراق.  وبهىى ا ال صىىوص 
تجاهىىل شىىركات التىىأمين العراقيىىة مىىن قبىىل مؤسسىىات الدولىىة واألمىىم المتحىىد    

نظىيم أعمىال التىأمين.     والشركات األجنبية بفضىل الغطىاء الى ي يىوفر  لهىا قىانون ت      
وه ا يحتىا  إلىى إعىاد  النظىر بىبعض أحكىام هى ا القىانون، كمىا يتطلىب تىد ل            
جمعيىىة شىىركات التىىأمين العراقيىىة لوضىىع وإشىىاعة نمىىو   لشىىروط التىىأمين     

 والتعويض ف  عقود اإلنشاء.
 

 من باب ال تام
الجوانىىب السىىلبية للقىىانون تعكىىس عىىدم اسىىتيعاب القىىانمين علىىى تحريىىر  لواقىىع  
التىىأمين فىى  العىىراق، واسىىتعار  الىىنص األصىىل  اإلنجليىى ي لمسىىود  القىىانون مىىن 
مصىادر غيىر عراقيىىة، وعىدم اإلشىار  إلىىى القىوانين القانمىة وغىىض النظىر عىىن        
االستفاد  من بعضىها وربمىا االسىتهانة بهىا لمجىرد أنهىا صىيغت مىن قبىل النظىام           

تكىوين سىوق    .  ولىم يكىن يشىغل بىال هىؤالء مسىألة      2003ال ي أسقط ف  نيسىان  
وطنىى  عراقىى  للتىىأمين.  إن التحليىىل االقتصىىادي للقىىانون ضىىروري ضىىمن     
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مشىرو  تأسىىيس مثىىل هىى ا السىىوق والتحىوط مىىن اإل عىىان المطلىىق للفلسىىفة التىى    
 يقوم عليها القانون.  وبه ا ال صوص كنت قد  كرت ما يل  ف  مكان آ ر:

 
ا مىن قبىل الوكالىة    "ن عم أن األسس الفكريىة لهى ا القىانون الجديىد قىد تىم وضىعه       

األمريكيىىة للمسىىاعدات الدوليىىة: ال ص صىىة وفىىتح البىىاب أمىىام الملكيىىة األجنبيىىة  
وحريىىة الشىىركات األجنبيىىة فىى  العمىىل دون أن تتواجىىد فىى  العىىراق.  والواقىىع أن  
أوامىىر بريمىىر كلهىىا كانىىت جىى ءًا مىىن مشىىرو  وضىىع أسىىس لبرلىىة االقتصىىاد  

 Foreign Direct Investment (FDI)باشىىر العراقىى  وفتحىىه أمىىام االسىىتثمار األجنبىى  الم   
-macroمىىن قبىىل الشىىركات المتعديىىة الجنسىىية.  وهىى ا يفسىىر السياسىىات الكليىىة    

policies  حىىول  لىىق البينىىة المناسىىبة لخعمىىال )لىىرأس المىىال(: المؤسسىىات القانونيىىة
والسياسىىية لحمايىىة الملكيىىة، الشىىفافية واالسىىتقرار المىىال .  وبىىالطبع ال نشىىهد فىى   

الحاضىىر تىىدافعًا بىىين الشىىركات األجنبيىىة لنسىىتثمار المباشىىر فىى  منشىى ت  الوقىىت
فىى   mergers & acquisitions (M&A)جديىىد  أو مىىن  ىىنل االسىىتحوا  واالنىىدما     

العراق لكن اإلطار القىانون  قىد وضىع لى ل  وهىو المهىم فى  المشىرو  األمريكى           
قىىد تحولىىوا فكريىىًا للعىىراق، ومعظىىم أفىىراد الطبقىىة السياسىىية الجديىىد  فىى  العىىراق 

لمىىا  there is no alternative (TINA)نحىىو قبىىول إيديولوجيىىة عىىدم وجىىود البىىديل    
قىانون التىأمين الجديىد هىو       iiومىا يلحىق بىه ويتفىر  عنىه.      iيسمى باالقتصاد "الحر"

 ج ء من ه ا المشرو  األمريك  الكبير للعراق."
 
 

 2006لندن أيلول 
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  قفة نقدعة مع

  ن ت ظنمعم ل مال ن ظ معت قفة جادة مع قا 

  لمحامي جبار  بد ن خا ق ن خزرجي

 
 
 

قليلىىة هىى  الدراسىىات التىى  تناولىىت قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين   1
مىىن منظىىور نقىىدي.  مسىىاهمة ال ميىىل ال  رجىى  )وقفىىة جىىاد  مىىع   2005لسىىنة 

( 2005، 80، العىىدد 71، السىىنة طرعااق ن شااعبقىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين،  
هى   الدراسىات التى  كىان يأمىل المىرء أن يتوسىع فيهىا  ميلنىا           ه  واحىد  مىن  

بىىالعرض والتحليىىل والمناقشىىة للنصىىوص، إلثىىراء اآلراء فيمىىا ي ىىص تطىىوير    
القطىىا  التىىأمين  اآلن وفىى  المسىىتقبل المنظىىور  اصىىة وأن القىىانون الجديىىد، رغىىم 
 الم  ىى  عليىىه، قىىد أصىىبح القىىانون السىىاند فىى  القطىىا .  نقىىول هىى ا ألن الكاتىىب 
يمتل  المعرفىة بىالقوانين  ات العنقىة وألنىه صىاحب موقىف تجىا  القضىايا العامىة          

 وتل  الت  تمس مصالح الناس عمومًا والنشاط التأمين   صوصًا.
 أفىىرد الكاتىىب مىىا يقىىرب مىىن نصىىف ورقتىىه لتقىىديم نبىى   تاري يىىة، 2

ن انتقانيىىة، عىىن التشىىريعات التأمينيىىة إال أنىىه لىىم يىىربط هىى   النبىى   مىىع القىىانو  
الجديىىد.  ولعلىىه كىىان يريىىد أن يقىىول للقىىارل أن قطىىا  التىىأمين العراقىى  لىىم يكىىن 
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فقيرًا بالمر  إلىى قىوانين تىنظم عمىل الشىركات، ولىم يكىن مىن المناسىب استنسىا            
قانون التىأمين األردنى  مىع بعىض التعىديل وتقديمىه كأنىه منجى  تىأمين  أمريكى            

انون الجديىد باللغىة اإلنجلي يىة    للعراق، ولىم يكىن مناسىبًا أيضىًا تحريىر مسىود  القى       
ن صىياغة القىانون   إومن ثىم ترجمتىه للغىة العربيىة.  كمىا أنىه أراد أن يقىول لنىا         

رنا، قىانون  القىوانين القانمىة ومنهىا، كمىا يى ك       الجديد ليسىت مكتملىة ألنىه لىم يلى       
 89شركات الضمان )السيكورتا ( ال ي نشر  يًن لقانون التجار  البرية.

سىىألة تسىىتحق مىىن الكاتىىب وقفىىة أ ىىرأل، والنشىىر فىى   ونىىرأل أن هىى   الم
غير مجال الصىحيفة اليوميىة الى ي نشىر فيهىا وقفتىه، قانمىة علىى البحىث ولىيس           
مجىىرد العىىرض العىىابر للتشىىريعات التأمينيىىة لكىى  نسىىتطيع التعىىرف عليهىىا عىىن  

أ ىرأل   أنحىاء وما ظل منها ناف ًا ومىا لىم يعىد منهىا مواكبىًا لمىا يجىري فى           ،كثب
 من العالم.

س الكاتىىب النصىىف اآل ىىر مىىن ورقتىىه لجملىىة مىىن المنحظىىات كىىّر 3
علىىى القىىانون الجديىىد نىىود أن ندشىىن معىىه ومىىع  مىىنء المهنىىة نقاشىىًا حولهىىا   
للتوصل إلىى وضىوح أفضىل واجتىراح الحلىول المناسىبة فى  ضىوء التغيىر الى ي           

لسىىنة  21جىىرأل علىىى بنيىىة قطىىا  التىىأمين بعىىد صىىدور قىىانون الشىىركات رقىىم  
.  سىىنهمل فىى  هىى   الورقىىة 1997لسىىنة  22الشىىركات العامىىة رقىىم وقىىانون  1997

فقىد أتينىا علىى     2005الجوانب اإليجابيىة فى  قىانون تنظىيم أعمىال التىأمين لسىنة        
  كرها ف  مقاالت أ رأل.

سىىنقتبس منحظىىات الكاتىىب أوال حسىىب التسلسىىل الىى ي أورد  ومىىن ثىىم    
 نعلق عليها.
 
أيلىىىول  19] 19/13/2003فىىى   (39رقىىىم ) األجنبىىى ان قىىىانون االسىىىتثمار  -1 

ن قىىانون أ إلىىى  لىى أضىىف  أحكامىىه[ أسىىتثنى قطىىا  التىىامين ]والبنىىو [ مىىن 2003
( مىىن المىىاد  ال امسىىة 14فىى  الفقىىر  ) 1984( لسىىنة 30التجىىار  المعىىدل رقىىم )

                                                 
 .مرصد ن ظ معت ن عرنقي (: دراسة تمهيدية،" أنظر: مصباح كمال، "قانون شركات الضمان )أي السيكورتا 89

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/04/06/ottoman-insurance-law-1905/ 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/04/06/ottoman-insurance-law-1905/
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التجاريىىة، وبنىىاء عليىىه فىىان الحفىىاظ علىىى الش صىىية  األعمىىالاعتبىىر التىىامين مىىن 
ين القطىىا  العىىام والتىى  اكتسىىبتها بموجىىب قىىانون المعنويىىة المسىىتقلة لشىىركات تىىأم

مسىىألة جوهريىىة ومنحهىىا االسىىتقنل    1997( لسىىنة 22الشىىركات العامىىة رقىىم ) 
المىىال  عىىن مي انيىىة الدولىىة وبالتىىال  جعلهىىا شىىركات تىىامين تجاريىىة تمىىارس    
استقنلها التام فى  كىل نشىاطاتها عىن الدولىة وحسىب واقىع سىوق التىأمين الحاليىة           

دًا عىىن الت صىىص وال ص صىىة وضىىمن محافظهىىا التأمينيىىة   فىى  العىىراق بعيىى 
وتجربتهىىا العريقىىة والجيىىد  لنصىىف القىىرن الماضىى  ومىىع واقىىع الكثافىىة التأمينيىىة  

 المعتمد  أصًن على د ل الفرد العراق .
 

تنظىىيم ( فىى  قىىانون 16يبنىىى علىىى  لىى  ان الفقىىرتين اواًل وثالثىىًا مىىن المىىاد  )  
الت صىص   إلىى تىامين العراقيىة التى  تىدعو     أعمال التىأمين غيىر مننمىة لسىوق ال    

 وعلى المشر  العراق  وقف العمل بها بأسر  وقت ممكن."
 

فىى  دفاعىىه عىىن شىىركات القطىىا  العىىام، التىى  يحىىرص الكاتىىب علىىى    
 استمرارها وهو ما ندعمه، عمد الكاتب إلى عرض القوانين  ات العنقة:

 
 (1984لسنة  30المعدل رقم  اعتبار التأمين من األعمال التجارية )قانون التجار 

اسىىتقنل شىىركات التىىأمين العامىىة عىىن الدولىىة وتمويلهىىا الىى ات  )قىىانون الشىىركات العامىىة 
 (1997لسنة  22رقم 

 
لسىوق   16ويبن  على  ل  رأيىه فى  عىدم مننمىة الفقىرتين أواًل وثالثىًا مىن المىاد          

يىىدعو فىى  النشىىاط التىىأمين ، و 90التىىأمين العراقىى  والتىى  تىىدعو إلىىى الت صىىص
 المشر  العراق  إلى وقف العمل بهما.

نحن ال نتفىق مىع هى ا الموقىف ألن أحكىام هى   المىاد  مىن القىانون تنطبىق           
على شركات التىأمين الجديىد  التى  يتطلىب منهىا الت صىص فى  ممارسىة التىأمين          
على الحيىا  أو التأمينىات العامىة، وال تنطبىق علىى شىركات التىأمين المجىا   التى           

                                                 
   القانون.أشار الكاتب إلى "ال ص صة" ولم ترد ه   المفرد  ف  90
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)الفقىىر    نااد نفاااذ ن قااان تن علىىى الحيىىا  والتأمينىىات العامىىة معىىًا تمىىارس التىىأمي
 م. [ –(.  ]التأكيد من عندنا 16أواًل من الماد  

كمىىا أن التىىأمين علىىى الحيىىا  نشىىاط تىىأمين  متفىىرد ومسىىتقل عىىن التأمينىىات 
العامة وتلجىأ الهينىات الرقابيىة إلىى فىرض ضىمانات معينىة علىى عمىل شىركات           

لضىمان مصىالح المىؤمن علىى حيىاتهم بموجىب عقىود التىأمين         التأمين على الحيىا   
 الت  تمتد لسنوات طويلة.

إ ا كانىىت شىىركات التىىأمين الجديىىد  ترغىىب فىى  ممارسىىة التىىأمين علىىى    
الحيىىا  والتأمينىىات العامىىة فىىنن أصىىحابها يسىىتطيعون  لىى  مىىن  ىىنل تأسىىيس   

 راق .شركتين مستقلتين وتقديم الضمانات الت  يحددها ديوان التأمين الع
 
شىىركات وهميىىة  األجنبيىىةان الكثيىىر مىىن شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين   -2 

وان السىىمعة الطيبىىة والرصىىانة الماليىىة وال بىىر  العريقىىة فىى  سىىوق التىىأمين     
العراقيىىة والتىى  ت يىىد علىىى نصىىف قىىرن تؤهىىل شىىركاتنا الوطنيىىة كتىىأمين وإعىىاد  

يانة هىى   الشىىركات بنىىاء كيانهىىا والحفىىاظ وصىى وإعىىاد تىىأمين لتضىىميد جراحهىىا 
وفروعهىىا علىىى شىىركاتنا الوطنيىىة,    األجنبيىىةوعىىدم مىىنح أفضىىلية للشىىركات   
( 2( والفقىىر  )13) ( مىىن المىىاد 3الفقىىر  ) إلغىىاءوبالتىىال  يصىىبح مىىن الضىىروري 

 ( من القانون."38( من الماد  )5( والفقر  )14من الماد  )
 

جنبيىىة شىىركات القىىول "ان الكثيىىر مىىن شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين األ 
وهميىىة" فيىىه تجنىى ، ففىى  األسىىواق المتقدمىىة هنىىا  رقابىىة صىىارمة علىىى المىىنء  
الماليىىة لهىى   الشىىركات، كمىىا أنهىىا ت ضىىع لمراقبىىة غيىىر مباشىىر  مىىن  ىىنل   
تصىىنيفها مىىن قبىىل الشىىركات الم تصىىة فيمىىا ي ىىص رأسىىمالها وأوضىىاعها الماليىىة 

ط التى  تىىنظم عملهىىا.   وقىدرتها علىىى تسىديد التعويضىىات وحسىىن إدارتهىا والضىىواب   
وال أدل علىىى حقيقتهىىا ودورهىىا تعويضىىها للمتضىىررين، مىىن األفىىراد والشىىركات،  
مىىن آثىىار الكىىوارث الطبيعىىة المىىؤمن عليهىىا فىى  أوروبىىا وفىى  الواليىىات المتحىىد  
األمريكيىىة وكىى ل  حىىوادث الطيىىران والصىىناعات النفطيىىة والبتروكيماويىىة       
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شىركات إعىاد  التىأمين األوروبيىة      وغيرها.  وتجربىة سىوق التىأمين العراقى  مىع     
 تشهد على جدية وحقيقة الحماية اإلعادية.

هىى ا أمىىر وعىىدم مىىنح أفضىىلية للشىىركات األجنبيىىة وفروعهىىا للعمىىل فىى    
العىراق فىى  المرحلىة الحاليىىة أمىر آ ىىر.  واأل يىر ينبىىع فى  رأينىىا مىن موقىىف       

لهىا السىتعاد     المحافظة علىى الكيانىات التأمينيىة العراقيىة القانمىة وتىوفير الفرصىة       
عافيتها، وتمتىين مواردهىا الماليىة، واسىتكمال وإعىاد  تأهيىل كوادرهىا الفنيىة قبىل          

 فتح السوق أمام شركات التأمين وإعاد  التأمين األجنبية.
نحىىن نىىرأل أن فىىتح السىىوق أمىىام الشىىركات األجنبيىىة قبىىل أن تتعىى   مكانىىة 

مشىىتر  شىىركات التىىأمين العراقيىىة وقبىىل أن يتأسىىس سىىوق وطنىى  عراقىى     
للتىىأمين، يضىىم إقلىىيم كوردسىىتان، سىىوف لىىن يكىىون فىى  صىىالح الشىىركات العامىىة 
والرأسىىمال الىىوطن  المؤِسىىس لشىىركات القطىىا  ال ىىاص.  فالتكىىافؤ لىىيس قانمىىًا   
بىىين الشىىركات الوطنيىىة القانمىىة، العامىىة وال اصىىة، والشىىركات األجنبيىىة التىى    

والقىدرات الفنيىة التى      تستطيع ابىتن  السىوق العراقى  بفضىل اإلمكانيىات الماليىة      
 تمتع بها.

 
وقد كتبنا عىن بعىض جوانىب هى ا الموضىو  دراسىة لىم تنشىر بعىد نقتىبس           

 ما يل : امنه
 

[ لينىدر  ضىمن   2005"لم يكىن هى ا القىانون ]قىانون تنظىيم أعمىال التىأمين لسىنة         
تطورات السىوق العراقى  للتىأمين بىل جىاء نتيجىة لفعىل سياسى  مهىّد لىه الغى و            

ينىىات التىى   لقتهىىا اإلمبراطوريىىة األمريكيىىة بفضىىل "فىىانض     واالحىىتنل واله
لسىىت مىىن دعىىا  الىىرفض المطلىىق لهىى ا وغيىىر  مىىن   91القىىو " التىى  تتمتىىع بهىىا.

                                                 
من ابتدا  الكتاب والمحللين األمريكان وبعضهم قريىب جىدًا مىن     surplus powerتعبير اإلمبراطورية وفانض القو    91

 اإلدار  أو يعمل لها.  أنظر على سبيل المثال:
Richard N Haass, “What to do with American Primacy,” Foreign Affairs, September 1999, 
http://www.brook.edu/views/articles/haass/20001111.htm 

ف  ه   الدراسة وف  غيرها من الدراسات نجد ج ور االستراتيجية األمريكية لعهد ما بعد االحتواء وال ي وضىع قيىد التطبيىق بعىد     
 ف  أفغانستان والعراق. 2001الحادي عشر من أيلول 

http://www.brook.edu/views/articles/haass/20001111.htm
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القىىوانين لمجىىرد أنىىه مىىن صىىنع االحىىتنل وان االحىىتنل ال يمتلىى  الشىىرعية     
بموجىىب القىىانون الىىدول  لتغييىىر مىىا هىىو قىىانم )فقطىىا  التىىأمين لىىم يشىىكل تهديىىدًا 

ل ليسىىمح لىىه بتغييىىر قوانينىىه القانمىىة( فواقىىع الحىىال هىىو أن هىى ا القىىانون لنحىىتن
أصىىبح هىىو السىىاند، رغىىم أنىىه لىىم يلغىى  القىىوانين الماضىىية، وبفضىىله تىىم تأسىىيس 

 ديوان التأمين العراق  وجمعية شركات التأمين وإعاد  التأمين العراقية.

 

يح يجىىب أن يطىىال والتنقىى 92لكىىن هىى ا القىىانون يحتمىىل التنقىىيح كمىىا أشىىرُت سىىابقًا،
ف تشىىكيل السىىوق الوطنيىىة العراقيىىة بالدرجىىة األولىىى تلىى  الفقىىرات التىى  ُتضىىعِ 

للتىىأمين مىىن  ىىنل األفضىىليات الممنوحىىة للشىىركات األجنبيىىة ومىىن بينهىىا عىىدم   
ضىىرور  التسىىجيل دا ىىل العىىراق لممارسىىة أعمىىال التىىأمين وتحىىريم التىىأمين     

فىى  إقلىىيم كوردسىىتان  ىىار  العىىراق.  وقىىد يتعىىّ   هىى ا الضىىعف مىىع الميىىل  
العراق لتغليىب مىا هىو محلى  علىى الىوطن  لكنى  ربمىا أكىون علىى  طىأ فى              
تقىىديري هىى ا.  وأرأل أن أ طىىر أحكىىام هىى ا القىىانون هىىو تىىوفير الغطىىاء لتجاهىىل  

 93شركات التأمين العراقية.
 

بسىىبب الوضىىع األمنىى  فىىنن شىىركات التىىأمين األجنبيىىة الكبيىىر  لىىم تىىد ل السىىوق 
 Direct Foreignمىىا يعىىرف باالسىىتثمار األجنبىى  المباشىىر العراقىى  مىىن  ىىنل 

Investment (DFI)      وهىىو فىى  الكثيىىر مىىن الحىىاالت ينحصىىر فىى  عمليىىات
إن هىى    mergers & acquisitionsالىىدمج واالسىىتحوا  علىىى مىىا هىىو قىىانم    

                                                                                                                                               
 

(، 2005) 316، العىىىدد ن ثقافاااة ن جدعااادة"قىىىانون تنظىىىيم أعمىىىال التىىىأمين: تعليقىىىات هامشىىىية"    92
http://www.althakafaaljadeda.com/316/14.htm 

 ل  لفية القانون وما يراد منه وبعض آثار  االقتصادية:وك ل  دراسة غير منشور  باللغة اإلنجلي ية تفص
Misbah G A Kamal, “Iraq’s Insurance Law: A Review of Context and Some Economic Consequences,” 

(London, May 2006) 
اجعىة لل لفيىة وبعىض اآلثىار     : مر2005وقد قمنا بكتابته بالعربية، ولم ينشر بعد، تحت عنوان "قانون تنظيم أعمال التأمين لسىنة  

 (.  أنظر النص ف  ه ا الكتاب.2006االقتصادية" )لندن أيار 
 

طرعاق  تطرقنا إلى الموضو  ف  مقالة منشور : "تجاهل شركات التأمين العراقية: منحظات حول بعض آثىار  السىلبية"     93
ن بعاات   أمين العراقية متىى تعىاد إليهىا حقوقهىا"    .  ونشرت أيضًا بعنوان: "شركات الت9( ص 2006شباط  16) 113، العدد ن شعب

 .116( ص 2006)بيروت آ ار/مارس  412، العدد نتقظصادعة
 

http://www.althakafaaljadeda.com/316/14.htm
http://www.althakafaaljadeda.com/316/14.htm


 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 129 - 

الشىىركات، بقىىدراتها الماليىىة الضىى مة، تسىىتطيع، نظريىىًا، "ابىىتن " السىىوق       
ين الحاليىىة تسىىمح لهىىا بىى ل  وبعىىض أصىىحاب المىىال   العراقىى  برمتىىه والقىىوان 

العىىراقيين قىىد يرحبىىون بىى ل  كونىىه فرصىىة لتحقيىىق عانىىد كبيىىر مىىن  ىىنل بيىىع 
حصصىىهم.  سىىيكون هىى ا الوضىىع، دمىىج سىىوق التىىأمين العراقىى  بالسىىوق العىىالم  
مىىن  ىىنل االسىىتحوا  األجنبىى ، إن تحقىىق مسىىتقبًن، شىىا ًا.  هىى ا احتمىىال نظىىري  

عىىة القىىوانين القانمىىة لضىىمان دور وطنىى  فىى  صىىناعة     أثرنىىا  بىىدافع مراج 
 94التأمين."

 
 ويقول الكاتب:

 
ان تأسىىيس جمعيىىة مهنيىىة تسىىمى )جمعيىىة المىىؤمنين ومعيىىدي التىىأمين        -3 

(  طىىو  جيىىد  84العراقيىىة( المنصىىوص عليهىىا فىى  الفقىىر  أواًل مىىن المىىاد  )   
طلباتهىىا ومفيىىد  ويسىىتوجب فىى  رأينىىا تفعيىىل دور هىى   الجمعيىىة وجعىىل آرانهىىا و 

مل مىىة االقتىىداء واالسترشىىاد بتلىى  اآلراء والطلبىىات و لىى  انطنقىىًا مىىن ضىىرور   
تعشيق وتمتىين العنقىة بىين شىركات القطىا  العىام والم ىتلط وال ىاص فى  بىاب           

 .األ طارل دمة االقتصاد الوطن  وحمايته من م تلف  وإعادتهالتامين 
 

مل مىىة، ألطىىراف  تفعيىىل الجمعيىىة أمىىر وارد أمىىا جعىىل آرانهىىا وطلباتهىىا 
أ ىىرأل، كمىىا يىىرأل الكاتىىب، فىىنن  لىى  لىىيس ممكنىىًا و لىى  ألن نطىىاق صىىنحيات 

تهىىدف   :ثانيىىًا – 84كمىىا يىىرد  لىى  فىى  المىىاد    هاءأعضىىاالجمعيىىة ال تتعىىدأل 
الجمعيىىة لرعايىىة مصىىالح أعضىىانها والعمىىل علىىى تطبيىىق القىىانون وأ نقيىىات    

التىىأمين أمىىام الىىديوان  التىىأمين وتمثيىىل المصىىالح الجماعيىىة للمىىؤمنين ومعيىىدي   
 "وغيرها من األمور المتعلقة بأعمال التأمين.

                                                 
ن ظ معت (.  نشرت ف  مجلة 2006مصباح كمال، "بعض قضايا صناعة التأمين ف  العراق: دعو  للنقاش" )لندن، ح يران   94

 ..  أنظر النص ف  ملحق الكتاب26-19، ص 90، العدد ن عربي
2006 
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وتؤكد الفقىر  ثالثىًا مىن نفىس المىاد  علىى الىدور الثىانوي للجمعيىة فىرنيس           
مىىع الجمعيىىة حسىىب متطلبىىات القىىانون وال تكىىون آراء الجمعيىىة الىىديوان يتشىىاور "

 "تنظيمية.أو طلباتها مل مة له، وال يكون للجمعية أي دور أو مسؤوليات 
ويتوقىىع المىىرء أن تسىىاهم الجمعيىىة فىى  صىىياغة قواعىىد السىىلو  المهنىى    

أو مىىا يسىىميه القىىانون "أ نقيىىات التىىأمين" وتنسىىيق العنقىىة بىىين     ألعضىىانها
الشىىركات فىى  م تلىىف المجىىاالت للحفىىاظ علىىى مصىىالح سىىوق التىىأمين العراقىى   

 أقنعىىة وتنميتىىه كىى  ال تتحىىول الشىىركات، و اصىىة الصىىغير  منهىىا، إلىىى مجىىرد 
 وواجهات للشركات األجنبية.

، إلىى تجربىة كانىت فى      2005وقد تعرضىت الجمعيىة، التى  تأسسىت سىنة      
غنى عنها عنىدما قىام مكتىب المنظمىات غيىر الحكوميىة فى  بغىداد بتجميىد أمىوال           
جميىىع الجمعيىىات واالتحىىادات بضىىمنها جمعيىىة شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين  

ويىىدل هىى ا التصىىرف   2004.95صىىدرت سىىنة العراقيىىة اسىىتنادًا إلىىى تعليمىىات  
 على جهل وغباء بعض الجهات الحكومية وعدم معرفتها بالتأمين.

 
التىى  ترغىىب  واأل طىىارالعامىىة  األمىىوالالتىىأمين علىىى  إجىىراءوبنىىاءًا عليىىه فىىان 

الىىو ارات ودوانىىر الدولىىة فىى  التىىامين عليهىىا بالمناقصىىة العلنيىىة الىىوارد  بالمىىاد   
ب وهىى   الشىىفافية والتعىىاون والتنسىىيق بىىين قطاعىىات التىىامين  ( ]ثالثىىًا[ ال تتناسىى81)

الىىثنث، العىىام والم ىىتلط وال ىىاص و لىى  لكونهىىا تتعىىارض مىىع طبيعىىة عمىىل   
المناقصىىة  إجىىراءاتالسىىرعة ويتعىىارض مىىع  إلىىىالتىىامين التجىىاري والىى ي يحتىىا  

 الطويلة والمعقد .
 

 أل طىىارأمينيىىة عىىدم تحقيىق العدالىىة المطلوبىىة فىى  تو يىع التغطيىىة الت   إلىىى أضىف 
دوانىىر الدولىىة وو اراتهىىا علىىى شىىركات التىىامين وقطاعاتهىىا الىىثنث، ومىىن     

 الضروري البحث عن آلية بديلة مناسبة."
 

                                                 
 .  وقد تفضل ال ميل  ان بنرسالها ل .11/7/2006، ن صباحمر ا مجيد مراد  ان ،"صناعة التأمين ف  العراق،" جريد    95
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ومىن المناسىىب اقتباسىىها بالكامىىل لفانىىد    81هنىا  تناسىىق فىى  أحكىىام المىىاد   
 القارل:

 
ألي شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي عىىام أو  ىىاص الحىىق فىى      -أواًل -81-الماد "

تيىىار بشىىراء منتجىىات التىىأمين أو  دماتىىه مىىن أي مىىؤمن  اال 
 أو معيد تأمين ما لم ينص القانون على  نف  ل . 

شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي عىىام أو  ىىاص   إجبىىارال يجىىو    -ثانيًا 
علىىى شىىراء منتجىىات  ىىدمات التىىأمين مىىن مىىؤمن أو معيىىد  
تىىأمين أو وكيىىل أو وسىىيط أو مقىىدم  ىىدمات تىىأمين محىىدد،   

 نون على  نف  ل . ما لم ينص القا
التىى   واأل طىىاريجىىري التىىأمين علىىى األمىىوال العامىىة     -ثالثًا 

ترغىىب الىىو ارات أو دوانىىر الدولىىة فىى  التىىأمين ضىىدها    
بالمناقصىىة العلنيىىة وفقىىًا ألحكىىام القىىانون، ولجميىىع المىىؤمنين  

 "المجا ين ف  العراق حق االشترا  فيها.
 

يلىىة ومعقىىد ، ونضىىيف ال ن تلىىف مىىع الكاتىىب أن إجىىراءات المناقصىىة طو 
عليهىىا الكلفىىة االقتصىىادية المترتبىىة علىىى القيىىام بهىىا والوقىىت الىىن م إلدارتهىىا   
وتفىىري عىىدد مىىن المىىوظفين لهىىا )تشىىكيل لجنىىة للمناقصىىات، تحديىىد وصىىياغة   
برنىىامج التىىأمين موضىىو  المناقصىىة، كشىىف المعلومىىات االكتتابيىىة كتقىىارير     

أمين، وضىىع قواعىىد التقيىىيم الكشىىف الميىىدان ، الت اطىىب مىىع مقىىدم  عىىروض التىى
الكمى  والنىوع  للعىروض النتقىاء األفضىل منهىا، ات ىا  القىرار التىأمين (.  لكىىن          
أسىىلوب المناقصىىة شىىانع فىى  تىىأمين أ طىىار المصىىالح والمؤسسىىات الحكوميىىة    
لتجىىاو  احتمىىاالت الفسىىاد المىىال  واإلداري لىىدأل مىىوظف  الدولىىة )دون أن يعنىى    

ص ال يمارسىون أنواعىًا مىن الفسىاد(.  كمىا أن       ل  أن العىاملين فى  القطىا  ال ىا    
التىى  يعرضىىها وسىىطاء  األسىىعارهىى ا األسىىلوب يىىوفر وسىىيلة لقيىىاس تنافسىىية  

 96التأمين أو شركات التأمين.
                                                 

 كتبنا دراسة صغير  غير منشور  عن موضو  إجراء التأمين من  نل المناقصة باللغة اإلنجلي ية:  96
Misbah Kamal, Tendering Insurance Programmes (London, October 2005) 
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فىى  المرحلىىة الحاليىىة، نتفىىق مىىع الكاتىىب علىىى إجىىراء التىىأمين بالتعىىاون  
والتنسىىيق بىىين شىىركات التىىأمين القانمىىة بحيىىث تتىىولى إحىىدأل الشىىركات دور    
الشركة القاند  على أن يىتم تىداول هى ا الىدور بىين الشىركات.  ونحىن هنىا نتحىدث          
عىىن األ طىىار الكبيىىر  التىى  تتطلىىب حمايىىة إعاديىىة مىىن األسىىواق العالميىىة.  فىى  
ه   الحالىة تقىوم الشىركة القانىد  باسىتدرا  عىروض تنافسىية مىن هى   األسىواق.            

.  وربمىا كىان هى ا أحىد     وتضمن ه   الطريقة تقىديم مىا هىو األفضىل للمىؤمن لهىم      
 البدانل الت  أشار إليها الكاتب.

ونىىرأل أن الجمعيىىة العراقيىىة لشىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين تسىىتطيع   
أن تقوم بىدور مهىم فى  هى ا المجىال فيمىا يتعلىق بالحصىول علىى موافقىة ديىوان            

ثانيىىًا يىىوفر فرصىىة تكييىىف القىىانون   – 81التىىأمين العراقىى   اصىىة وأن المىىاد   
 التنسيق والتعاون بين شركات التأمين. باتجا 

يىىراد مىىن هىى   الىىدعو   لىىق الشىىروط التىى  ستسىىاعد علىىى بنىىاء القىىدرات 
الفنيىىة والماليىىة لشىىركات التىىأمين العراقيىىة إ  أن تىىأمين أ طىىار المصىىالح العامىىة  

بفضىىل الحجىىم الكبيىىر   والىىو ارات سىىتكون مصىىدرًا مهمىىًا ألقسىىاط التىىأمين   
 تبة عليها.ألصولها والمسؤوليات المتر

 
وقىىانون الشىىركات العامىىة رقىىم   1997( لسىىنة 21أن قىىانون الشىىركات رقىىم )  -4 
نظمىىا كيفيىىة تأسىىيس الشىىركات ال اصىىة والم تلطىىة والعامىىة    1997( لسىىنة 22)

 وإعىىننمالهىىا ومراقبتهىىا ودمجهىىا وتحولهىىا وتصىىفيتها    رأسو يىىاد   وإدارتهىىا
سسىىات االقتصىىادية  ، وهنىىا  نظىىام وفىىرو  ومكاتىىب الشىىركات والمؤ  إفنسىىها
وغيىىر  لىى  مىىن تفاصىىيل الحيىىا  القانونيىىة لتلىى    1989( لسىىنة 5رقىىم ) األجنبيىىة

ومىىواد قانونيىىة مغىىاير  أو متعارضىىة فىى   أحكىىامالشىىركات وبالتىىال  فىىنن وضىىع 
التأهيىل( المىواد مىن     إعىاد  قانون تنظىيم أعمىال التىأمين الىوارد  بالفصىل الرابىع )      

وتعيىىق النمىىو واال دهىىار والتطىىور لقطىىا   ( ال مبىىرر لهىىا وتعرقىىل57) إلىىى( 51)
 ."إليهالعدم الحاجة  هاءإلغاالتامين، نرأل 

 



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 133 - 

لىىم يلىى  القىىوانين السىىابقة   2005إن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  
شىىر إلىىى أي مىن هىى   القىىوانين األمىىر الىى ي يعنىى  أن  ظ أن القىىانون لىىم يَقوالمنحى 

 ا يىدل علىى ضىعف صىياغة هى ا      تعارضًا قد ينشأ بينىه وبىين هى   القىوانين.  وهى     
 .، كما أوضحنا  ل  ف  مكان آ رالقانون

 57-51لسىىنا فىى  موقىىع  يؤهلنىىا للحكىىم علىىى دعىىو  الكاتىىب إللغىىاء المىىواد  
واألفضىل هىو مراجعىة القىانون برمتىه       ،لكننا نرأل ضىرور  لمراجعىة هى   المىواد    

لىى  للت لص من بعىض الصىياغات غيىر الموفقىة بسىبب الترجمىة مىن اإلنجلي يىة إ        
العربيىىة، وإيىىنء موضىىو  حمايىىة صىىناعة التىىأمين الوطنيىىة وسىىوق التىىأمين    
العراق  ما يسىتحقه مىن اهتمىام قبىل فىتح البىاب أمىام شىركات التىأمين األجنبيىة،           

 :82والت لص من بعض المواد السلبية وعلى سبيل المثال الماد  

 
ف فىى  إ ا نظمىىت وثيقىىة التىىأمين بلغىىات متعىىدد  فىىالعبر  فىى  حالىىة اال ىىتن  "

 ."تفسيرها بنص الوثيقة الت  كتبت بلغة المؤمن له
 

يقىىر الدسىىتور العراقىى  الجديىىد وجىىود لغتىىين رسىىميتين همىىا اللغىىة العربيىىة 
 ألمانيىة ردية وال نرأل ما يبىرر هى   المىاد  فلغىة المىؤمن لىه قىد تكىون         وواللغة الك

أو فرنسىىية أو روسىىية وغيرهىىا وال نىىرأل ضىىرور  لتحميىىل شىىركات التىىأمين أو   
 97لمحاكم العراقية ه ا العبء اللغوي ف  حالة اال تنف.ا

 

التىى  فىى  الوقىىت الحاضىىر ونىىثمن دراسىىة الكاتىىب كونهىىا الوحيىىد   4
 . 2005تحىىاول االقتىىراب قانونيىىًا مىىن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة     

                                                 
ن ثقافاة  ربما كنا من أوانل من تناولوا نقد القانون.  راجع مصباح كمال، "قانون تنظيم أعمال التأمين: تعليقىات هامشىية"     97

حيث رصدنا عيوبىًا وتحفظىات وأتينىا     htmhttp://www.althakafaaljadeda.com/31.6/14(، 2005) 316، العدد ن جدعدة
 أيضًا على  كر الجوانب اإليجابية.

 

http://www.althakafaaljadeda.com/316/14.htm
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بنعىىاد  كتابتىىه للىىت لص مىىن بعىىض األ طىىاء   ميلنىىا ويحىىدونا األمىىل أن يقىىوم 
فىى  ال لفيىىة التاري يىىة، والتحليىىل المعمىىق لنىىواقص القىىانون.    الطباعيىىة، والتوسىىع

نقىىول هىى ا  اصىىة وأن ديىىوان التىىأمين العراقىى  أو ربمىىا و ار  الماليىىة أو كليهمىىا، 
سىىتكون هىى   فرصىىة   98كمىىا ورد إلىىى علمنىىا، بصىىدد مراجعىىة هىى ا القىىانون. 

 مواتية للكاتب ليدل  بدلو  لتحسين القانون.

 
 

 2006 ر/أكتوبلندن تشرين األول

                                                 
 .2005لقد مرت  مس سنوات ولم تتحر  و ار  المالية أو ديوان التأمين لمراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  98
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 ظجاهل شركات ن ظ معت ن عرنقعة:

 مالحمة ح ل بعض آثاره ن سلبعة

 
 
 

.  2006شىىباط  16، 113، العىىدد طرعااق ن شااعبنشىىرت هىى   المقالىىة فىى  جريىىد   
" فىى  ونشىىرت أيضىىًا بعنىىوان "شىىركات التىىأمين العراقيىىة متىىى تعىىاد إليهىىا حقوقهىىا 

 .2006، آ ار 412، بيروت، العدد ن بعات نتقظصادعةمجلة 
 

قىىد يعيىىب الىىبعض علينىىا االهتمىىام بالشىىأن التىىأمين  فىى  العىىراق فىى   
ظىىل االنفىىنت األمنىى  والقتىىل اليىىوم  وسىىيطر  اإلقطاعيىىات اإلثنيىىة       
والطانفيىىة، "الديمقراطيىىة" جىىدًا فىى  الىى ود عىىن مصىىالحها أواًل.  لكىىن اهتمامنىىا  
يىىنهض علىىى معرفتنىىا المتواضىىعة لىىبعض جوانىىب قطىىا  التىىأمين العراقىى    

بالعمىىل اليىىوم  الىى ي يقىىوم بىىه العىىاملون فىى  قطىىا  التىىأمين فىى    ويسىىتقوي
العىىراق، رغىىم كىىل الصىىعوبات الدا ليىىة وال ارجيىىة، انتصىىارًا لمىىا تبقىىى مىىن 
مهنيتهم وتحديًا لكل مىا يق ىوض الحالىة السىوية التى  يطمىح إليهىا النىاس.  كمىا          
أننىىا نتعكىى  علىىى هىى ا االهتمىىام لإلشىىار  إلىىى أحىىد إفىىرا ات المشىىرو      

ريكىى  للعىىراق )ومىىن بينهىىا األوامىىر المانىىة التىى  "شىىرعها" بريمىىر باشىىا  األم
الىى ي رسىىم أرضىىية    39كممثىىل لنحىىتنل األمريكىى  و اصىىة األمىىر    
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 ص صىة شىركات القطىا  العىام ورفىع القيىود عىن ملكيىة األصىول العراقيىىة          
وكىىأن ال ص صىىة هىى  العصىىا السىىحرية اآلنيىىة لحىىل معضىىنت االقتصىىاد   

 العراق (.
اء  سىىريعة "لإلنجىىا ات" التىى  تعرضىىها الوكالىىة    فمىىن  ىىنل قىىر 

األمريكيىىة للتنميىىة الدوليىىة يمكىىن التّعىىرف علىىى مشىىرو  إعىىاد  تأسىىيس     
االقتصىىاد العراقىى  ليتنىىاغم مىىع متطلبىىات رأس المىىال وهىىو مىىا يسىىمونه     
باإلصىىنح الهيكلىى : لبرلىىة/تحرير األسىىعار )رفىىع القيىىود عىىن التجىىار       

المركىى ي العراقىى  يلعىىب دورًا فىى     بنىىال ارجيىىة وتحويىىل العملىىة )لكىىن ال 
الحد من التحويل الحىر غيىر المقيىد(، التقشىف المىال  والنقىدي )كمىا فى  رفىع          
الدعم عىن السىلع األساسىية وهىو مىا يحصىل تىدريجيًا وكمىا بىاَن فى  مسىألة            
رفىىع الىىدعم ألسىىعار الوقىىود امتثىىااًل لشىىروط صىىندوق النقىىد الىىدول  التىى  لىىم 

(، و ص صىىة المؤسسىىات العامىىة )بىىالت امن ُتعىىرض علىىى البرلمىىان العراقىى 
 مع تطوير سوق األوراق المالية(.

ف  البدء قبلوا بنعىاد  مىا سىم  بهيكلىة سىوق التىأمين فى  العىراق كمىا          
  99فرضتها علىيهم الواليىات المتحىد  األمريكيىة  ىنل فتىر  حكىم بريمىر باشىا.         

التىى  وبىىات اآلن مسىىموحًا للعديىىد مىىن أفىىراد الطبقىىة السياسىىية الحاكمىىة،    
ترعر  بعىض أطرافهىا فى  ال ىار  بالتنىاغم مىع مىا هىو أمريكى ، استسىهال           
التفىىريط بالمصىىالح العامىىة )ال أعنىى  بىى ل  القطىىا  العىىام فقىىط فمصىىير  قىىد  

بعىد ترهلىه وإهمالىه فى  العهىد الجديىد وسىوء إدارتىه فى            أصبح مقررًا سىلفاً 
 الفساد بم تلف أشكاله.العهد الدكتاتوري( وممارسة 

                                                 
99 Misbah G A Kamal, “Iraq’s Restructured Insurance Market: A Critical Review,” MEES, Vol. XLVII, 
No 19, (10 May 2004)  

لم تتحقق ه   الهيكلة وقتها بانتظار صياغة قانون تأمين جديد، أنيطت بشركة استشارية تعمل لصالح الوكالىة األمريكيىة للتنميىة    
 .3/6/2005الدولية، أصبح ناف ًا ف  

 .2004، 114، العدد ن ثقافة ن جدعدةنشر النص العرب  بدون الهوامش ف  
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ض عقىىود اإلنشىىاء، وربمىىا فىى  غيرهىىا، التىى  تبرمهىىا  يىىرد فىى  بعىى
الىىو ارات والمؤسسىىات التابعىىة لهىىا، نصىىوص تعطىى  الحريىىة للشىىركات     
األجنبيىىة المنفىى   لهىى   العقىىود حريىىة التىىأمين علىىى أ طىىار المشىىاريع مىىع   
شركات تأمين غيىر عراقيىة.  فقىد ورد فى  أحىد العقىود المتىوفر  لىدينا الىنص          

 أمين:التال  تحت بند شركات الت
 

Insurance Companies 
In conformity with the Exchange of Letters, the 
Contractor shall be permitted to utilize non-Iraqi 
insurance companies. 

 

 "شركات التأمين
التىأمين  ]وهىو أجنبى [   بناًء علىى مىا جىاء فى  الرسىانل المتبادلىة يسىمح للمقىاول         

 اقية."لدأل شركات تأمين غير عر
 

والىىنص يشىىير صىىراحة إلىىى تبىىادل الرسىىانل بىىين الطىىرف العراقىى    
والمقىىاول األجنبىى ، قبىىل إبىىرام العقىىد، بشىىأن التىىأمين.  لعىىل هنىىا  مىىا يبىىرر 
مثىىل هىى   النصىىوص مىىن بىىاب عىىدم قىىدر  شىىركات التىىأمين العراقيىىة علىىى  
التعامىىل مىىع بعىىض أو كىىل أ طىىار هىى   العقىىود، وهىىو موضىىع تسىىاؤل، أو أن 

تقىىع ضىىمن اتفاقىىات تقىىديم المىىنح والمسىىاعدات مىىن قبىىل دول    المشىىاريع 
ومؤسسىىات أجنبيىىة ولىىيس للطىىرف العراقىى  رأي مسىىتقل فيهىىا وكىىأن العراقىى   
أصبح ف  عىداد المتسىول ولى ل  ال يملى  حىق اال تيىار والتأكيىد علىى أهميىة          
االسىىتفاد  القصىىوأل مىىن القىىدرات المحليىىة.  وقىىد يكمىىن السىىبب فىى  ضىىعف أو 

 اوضية لدأل الطرف العراق  أو جهل من يقوم بالتفاوض.غياب القو  التف
، الىى ي قامىىت 2005لقىىد وفىىر قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة   

الوكالىىة األمريكيىىة للتنميىىة الدوليىىة بصىىياغته، الغطىىاء القىىانون  للتىىأمين لىىدأل  
)أواًل( مىن القىانون مىا     81شركات تىأمين غيىر عراقيىة.  فقىد ورد فى  المىاد        

 يل :
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ص طبيعىى  أو معنىىوي عىىام أو  ىىاص الحىىق فىى  اال تيىىار بشىىراء منتجىىات "ألي شىى 

التأمين أو  دماته مىن أي مىؤمن أو معيىد تىأمين مىا لىم يىنص القىانون علىى  ىنف           
  ل ."

 
وحسب علمنىا لىم يىنص القىانون بغيىر  لى .  وبغىض النظىر عىن  لى            
 فنن تبادل الرسانل يشى  بجهىل الطىرف العراقى  الى ي قىام بتوقيىع العقىد  لى          
أنه ال يعىرف أو تناسىى أن هنىا  شىركات تىأمين، عامىة و اصىة، عاملىة فى           
العىىراق، وهىىو وغيىىر  لىىم يمتحنىىوا قىىدر  شىىركات التىىأمين العراقيىىة القانمىىة  
علىىى تىىوفير الحمايىىة أو بعىىض منهىىا.  صىىحيح أن القىىدرات االكتتابيىىة      
واالحتفاظيىىة لهىى   الشىىركات مىىا  الىىت ضىىعيفة إال أن  لىى  ال يعنىى  غىىض   

ن وجودهىا وتىوفير الفرصىة لهىا لتىوفير الحمايىة ولىو فى  حىىدودها         النظىر عى  
الىىدنيا أو إن كىىان  لىى  متعىى رًا فننهىىا )إي شىىركات التىىأمين العراقيىىة( قىىد تلجىىأ 

 100إلى ابتدا  الوسانل المناسبة به ا الشأن.
يقىىال إن الحاجىىة أم اال تىىرا ، ونضىىيف عليىىه أن الطلىىب الفّعىىال، بلغىىة  

ن عىرض.  تحويىل طلىب التىأمين إلىى ال ىار ،       االقتصاد، ي لق مىا يناسىبه مى   
بقىو  القىىانون و نفىىه، يعنىى  تفويىىت الفرصىة علىىى شىىركات التىىأمين العراقيىىة   
ألن تسىىتجيب لمتطلبىىات تىىأمين إعىىاد  إعمىىار العىىراق وتعظىىيم حجىىم أقسىىاطها  

 وصندوقها االستثماري للمساهمة ف  عملية التنمية االقتصادية.

                                                 
، استطا  قطا  التأمين العراق  المحافظة على وجود  وتوفير الحىدود الىدنيا مىن    2003-1990ف  ظل سنوات الحصار،   100

الحماية التأمينية المباشر  واإلعادية رغم اله ال والت كل والتدهور ال ي أصابه.  للتعرف على بعض جوانب القطىا   ىنل هى      
)لنىدن:   درنسات في نتقظصااد ن عرنقاي   الكاتب "التأمين ف  العراق وعقوبات األمم المتحد " ف  الفتر  يمكن الرجو  إلى مساهمة
 .96-73( ص 2002المنتدأل االقتصادي العراق ، 

 
ومن المفيد أن ن كر هنا إقدام شركات التأمين ف  العام الفانت على توفير غطاء متواضع لخش اص ضد  طر اإلرهاب باالعتمىاد  

 ال اتية.  أنظر:على قدراتها 
Yochi J Dreazen, “For Some Fearful Iraqis, Terrorism Life Insurance Might be the Best Policy,” The 
Wall Street Journal Europe, August 19-21 2005 
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)وال  2005ال التىىأمين لسىىنة  إضىىافة لىى ل  فىىنن قىىانون تنظىىيم أعمىى   
 ندري إن كان الطرف العراق  قد قام بقراءته( ينص على ما يل :

 
يجىىري التىىأمين علىىى األمىىوال العامىىة واأل طىىار التىى  ترغىىب الىىو ارات أو دوانىىر  
الدولة فى  التىأمين ضىدها بالمناقصىة العلنيىة وفقىًا ألحكىام القىانون ولجميىع المىؤمنين           

 ثالثًا(-81شترا  فيها.  )الماد  المجا ين ف  العراق حق اال
 

 أي أننا أمام م الفة صريحة للقانون.
كان حريىًا بمحىرري مثىل هى   العقىود أن يكونىوا أكثىر ات انىًا وحرصىًا          
رغىىم الظىىروف القانمىىة فىى  العىىراق بىىالنص علىىى أن التىىأمين يمكىىن أن يقبىىرم 
د مع شركات تىأمين عراقيىة أو غيىر عراقيىة لعىل الطىرف األجنبى  بى ل  يجى         

نفسىىه فىى  موقىىع أ نقىى  قىىد يفضىى  بىىه إلىىى اللجىىوء إلىىى شىىركات التىىأمين 
العراقيىىة أو أن االعتبىىارات العمليىىة )ال ىىدمات المحليىىة لشىىركات التىىأمين(     

وهىى ا، بالنسىىبة للطىىرف العراقىى ، هىىو أضىىعف األيمىىان     101تقىىود  إليهىىا.
 إلثبات سنمة التصرف وحسن النية.

يقىىوم عليىىه عمىىل ال يىىر )أقىىرأ نعىىرف أن المبىىدأ األ نقىى  العىىام الىى ي 
هنىىا المىىنح االقتصىىادية( يسىىتوجب عىىدم توقىىع الحصىىول علىىى أجىىر )تحقيىىق  
منىىافع اقتصىىادية ثانويىىة لمؤسسىىات المىىانح( إ  أنىىه بىى ل  يتحىىول إلىىى صىىفقة  
تجارية.  اإلحسىان والمسىاعد ، كقيمىة أ نقيىة، تعنى  إفىاد  المتلقى  إلىى أبعىد          

هىى ا الصىىنيع.  ولكىىن، فىى  حالتنىىا، الحىىدود ودون توقىىع المكافىىأ  علىىى مثىىل 
صىبح إعىاد  تصىدير بعىض الفوانىد إلىى الىدول المانحىة أمىرًا يقشىترط عليىىه           ت

                                                 
يت لىف عىن االلتى ام     ف  الماض  كان المقاول األجنب  مل مًا، بحكم القانون، بنجراء التأمين لدأل شركة تأمين عراقية ولىم   101

بالقانون ما  ن لجونه إلى ترتيب غطاء التأمين ف  حدود  الدنيا وبأقل األسعار ف  العراق وف   ات الوقت إجراء تأمين آ ر فى   
الضىمان  وثيقىة  و Difference in Conditions (DIC)بلد  أو ف  أسواق التأمين العالمية تحت مسمى اال تنف ف  الشىروط  

Security Policyات القرن الماض  انتبهوا إلى الهدف المضىمر وراء  ي.  وأ كر أن المعنيين ف  شركة التأمين الوطنية ف  سبعين
ف  حدود  الدنيا وبأقل األسعار )ك  يستطيع تمويل كلفة التأمين فى    ف  العراق إصرار المقاول األجنب  على ترتيب غطاء التأمين

 للحد من تسرب أقساط التأمين إلى ال ار .ال ار ( وات  وا اإلجراءات المناسبة 
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فىى  العقىىود.  وهىىو مىىا حصىىل فعىىًن إ  أن نسىىبة عاليىىة مىىن األمىىوال )المىىنح 
والقىىروض والمعونىىات العينيىىة( التىى  أقرهىىا مىىؤتمر المىىانحين فىى  مدريىىد    

  العىىراق بىىالتعك  علىىى سىىوء  ( أنفقىىت  ىىار2003)تشىىرين األول/أكتىىوبر 
أي أنهىىا لىىم تصىىب مباشىىر  فىى  حركىىة االقتصىىاد     102األوضىىا  األمنيىىة.

 103العراق  إضافة إلى التب ير والسرقة الت  تعرضت لها.
أن تكلفىىة الحمايىىة األمنيىىة  104وجىىاء فىى  تقريىىر لصىىندوق النقىىد الىىدول 

% مىىن مجمىىو  كلفىىة أي مشىىرو  ولىىم يفصىىل  50-30والتىىأمين تىىأت  علىىى 
تىىرأل كىىم هىىو حجىىم   يىىر النسىىبة المنفقىىة علىىى شىىراء الحمايىىة التأمينيىىة.التقر

أقسىىاط التىىامين التىى  اكتسىىبتها شىىركات التىىأمين العراقيىىة؟  نىى عم أن هىى      
الشركات لم تسىتفد مىن تىأمين عقىود إعىاد  اإلعمىار وأن المسىتفيد األكبىر هى           
شىىركات التىىأمين األجنبيىىة )األمريكيىىة علىىى وجىىه ال صىىوص وبعىىض شىىركات 

تىىأمين العربيىىة واألجنبيىىة فىى  ال لىىيج(.  ونضىىيف إلىىى  لىى  أن بعىىض    ال
المؤسسىىات األمريكيىىة، ومىىن بىىاب  ر الرمىىاد فىى  العيىىون، تتصىىل بشىىركات  
التأمين العراقيىة لتىوفير الحمايىة وبعىدها وألسىباب عديىد  تغىض الطىرف عىن          
 لىى  ال بىىل أن بعىىض عقىىود اإلنشىىاء تىىوفر صىىراحة  ريعىىة للمقىىاول العراقىى  

من التىأمين لىدأل شىركات تىأمين عراقيىة بىدعوأل عىدم قىدر  هى             ك  يتملص
 الشركات على توفير الغطاء التأمين  المطلوب.

كيىىف يمكىىن لصىىناعة التىىأمين العراقيىىة أن تتطىىور وتسىىتجيب لمتطلبىىات  
االقتصىىاد العراقىى ، اآلن ومسىىتقبًن، إن كانىىت النيىىة معقىىود  علىىى تجاهلهىىا    

                                                 
 MEED Gulf Economic، ف  مقابلىة قصىير  نشىرت مىؤ را  )    العراق  ي كر د. سنان الشبيب ، محافظ البن  المرك ي   102

Review, January 2006, pp 36-37  ، دور المصارف األجنبية التجارية ف  تدريب بعض المصرفيين العراقيين ف  ال ىار )
ى ضرور  التدريب أثناء تأدية المصرفيين لعملهم اليوم  دا ل العراق، ويحاجج به ا الشأن، فيما ي ص األوضا  األمنية، ويؤكد عل

أن المؤسسات األجنبية الت  تستطيع العمل ف  دول تنتشر فيها الجريمة، مثل كولومبيا ونيجريا، فنن بنمكانها التغلب على المصاعب 
 لكلفة بموا ا   ل .األمنية ف  العراق وتعديل ا

103 James Glanz, “Audit Describes Misuse of Funds in Iraq Projects,” The New York Times, 25 
January 2006. 
Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks,” London Review of Books, 26 January 2006. 
104 International Monetary Fund, IMF Country Report No. 05/294, Iraq: 2005 Article IV 
Consultation, August 2005, p 7. 
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األجنبيىىة العاملىىة فىى  العىىراق؟   الفىىض مىىن قبىىل أجهىى   الدولىىة والشىىركات 
 أليس ه ا تفريطًا بدور المؤسسات االقتصادية العراقية؟

إن معالجىىة هىى ا األمىىر، أو بعىىض منىىه، منىىوط بالجمعيىىة العراقيىىة     
لشىىركات التىىأمين مىىن  ىىنل التوعيىىة بواقىىع صىىناعة التىىأمين العراقيىىة     

وعنا، وإمكانياتهىىا وبم تلىىف الوسىىانل المتىىوفر ، واألهىىم، فيمىىا ي ىىص موضىى  
هىىو صىىياغة العقىىود النمو جيىىة لمقىىاوالت القطىىا  الحكىىوم  كمىىا هىىو الحىىال  
حتى ف  أعتىى الىدول الرأسىمالية.  وكمىا قلنىا فى  مكىان آ ىر فىنن "مشىرو            
"لبرلىىة" االقتصىىاد العراقىى  يجىىب أال يىىرتبط بتقىىويض الكيانىىات االقتصىىادية    

رص المحليىىة فىى  م تلىىف القطاعىىات الصىىناعية وال دميىىة وحرمانهىىا مىىن فىى  
التطىىور وتعظىىيم االسىىتثمارات، وكلهىىا ُتشىىك ل مصىىادر جديىىد  وإضىىافية      

 105لشركات التأمين المحلية."
ورد فىى  األسىىباب الموجبىىة لتشىىريع قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين رقىىم  

هىىدف "تنظىىيم قطىىا  التىىأمين واإلشىىراف عليىىه بمىىا يكفىىل    2005لسىىنة  10
  دور صىىناعة تطىىوير  وتىىأمين سىىوق مفتىىوح وشىىفاف وآمىىن ماليىىًا وتع يىى  

التىىأمين فىى  ضىىمان األشىى اص والممتلكىىات ضىىد الم ىىاطر لحمايىىة االقتصىىاد  
 ه ا الهدف ال يجد ترجمة حقيقية له على أرض الواقع.  106الوطن ."

السؤال الى ي يىنهض هنىا هىو: هىل أن الدولىة ومؤسسىاتها تتبىع وتطبىق          
ط أمىا أنهىا ت ضىع للضىغو     107وتعمل بىوح  القىوانين العراقيىة، علىى عن تهىا،     

واالعتبىىارات التجاريىىة ال ارجيىىة، أو أن أصىىحاب القىىرار فيهىىا ال يمتلكىىون    
المىىؤهنت المناسىىبة التىى  تتطلبهىىا المواقىىع الرسىىمية التىى  يشىىغلونها فىى  إطىىار 
المحاصصىىة الطانفيىىة والح بيىىة والعشىىانرية.  ومىىا هىىو دور ديىىوان التىىأمين،   

                                                 
 .429، ص 2005، كانون الثان /يناير 410، بيروت، العدد ن بعات نتقظصادعة  105
 .28، ص 3/3/2005، 3995، العدد ن  قائع ن عرنقعة  106

."  دراسة تم تو يعها علىى بعىض   2005نة ( لس10مصباح كمال، "منحظات حول قانون تنظيم أعمال التأمين: األمر رقم )  107
.  وكان األمل معقودًا على نشرها ف  إحدأل المجىنت  2005أركان صناعة التأمين ف  العراق قبل نفا  القانون ف  ح يران/يونيو 

  .  أنظر النص ف  ه ا الكتاب.العراقية ولعلها ترأل النور قريبًا
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عة التىأمين  ال ي نىص عليىه القىانون الجديىد، فى  المسىاهمة فى  تطىوير صىنا         
 العراقية؟

ال غىىرو إ ًا عنىىدما نسىىمع بىىأن ممارسىى  التىىأمين فىى  العىىراق يرغبىىون  
ف  مغادر  السوق للعمىل فى  أسىواق أ ىرأل كلمىا سىنحت لهىم الفرصىة هربىًا          
من انعدام األمىن ومىن قطىا  ال تعيىر لىه مؤسسىات الدولىة مىا تسىتحقه ولىو           

ت القطىىا  قلىىيًن مىىن االهتمىىام غيىىر العمىىل علىىى تسىىريع  ص صىىة شىىركا 
وكأنهىىا بىى ل  ترفىىع مىىن مسىىتوأل الكثافىىة التأمينيىىة )إجمىىال  د ىىل   108العىىام

أقسىىاط التىىأمين منسىىوبًا إلىىى عىىدد السىىكان( والتغلغىىل التىىأمين  )نسىىبة أقسىىاط  
التأمين للنىاتج المحلى  اإلجمىال ( وتحىل مشىكلة البطالىة الموروثىة مىن النظىام          

اسىىاته التىى  تفصىىح جهىىًن الىىدكتاتوري البانىىد والمتفاقمىىة بفعىىل االحىىتنل وسي 
 بالواقع العراق  والقيم المؤثر  فيه.

 
 2006لندن كانون الثان /يناير 

 

                                                 
 2005تشرين الثان /نوفمبر  29، ن حعاةواق" "بغداد: نحو ت صيص شركات التأمين وفتح األس  108
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ن شركات نألجنبعة  شركات ن ظ معت ن عرنقعة 
ن ظ معت  سنة ل مال  ضر رة ظعدعل قان ت ظنمعم 

2005 
 
 
 

 نتظفاقعاة نأل  عاة  باعت    بىوح  مىن ورقتنىا المعنونىة      109كتبنا هى   الورقىة  
ن اانفط  شااركة شااعل  مشاار ع واااز ن جناا ب  ن ظاا معت  لااأ لخطااار      زنرة 

( التىى  و عناهىىا  2009 /ديسىىمبركىىانون األول 29)لنىىدن  ن مشاار ع ن مشااظرك 
وكنىىا قىىد عرضىىنا بعىىض األفكىىار الىىوارد  فىى    علىىى شىىركات التىىأمين العراقيىىة.

الورقىىة الحاليىىة علىىى أحىىد  مىىنء المهنىىة فىى  العىىراق السىىتم ا  الىىرأي، ولعلىىه 
 بعض النصوص الت  ثبتناها ف  ت اطبنا معه.يكتشف 

القىىدرات الحاليىىة لشىىركات التىىأمين العراقيىىة متدنيىىة عنىىد مقارنتهىىا مىىع   
ويعىود هى ا التىدن  ألسىباب عديىد  بعضىها         مثينتها ف  أسىواق التىأمين العربيىة.   

  تاري يىىة والىىبعض اآل ىىر منهىىا يعىىود للتركيبىىة الدا ليىىة لشىىركات التىىأمين.    
 ، مىىن بىىين أمىىور أ ىىرأل، نوعيىىة الكىىوادر اإلداريىىة العليىىا  ويشىىمل هىى ا التىىدن

والمتوسىىطة، والتفىىاوت فىى  قىىدراتها، ومسىىتوأل األداء، والمسىىتوأل المعرفىى       
ونعىىرف أن اإلطىىار القىىانون  الحىىال  لعمىىل شىىركات التىىىامين يعمىىل    للعىىاملين.

                                                 
 .2009آ ار  5اإللكترونية ف   مجلة ن ظ معت ن عرنقينشرت ه   المقالة ف   109

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005-29-2009.html 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/03/2005-29-2009.html
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فىى  غيىىر صىىالحها، كمىىا أن المؤسسىىات التأمينيىىة األ ىىرأل )الىىديوان والجمعيىىة(   
ّعالىىة وتكىىاد أن تىىراوح فىى  مكانهىىا، وقىىد يمضىى  بعىىض الوقىىت قبىىل أن ليسىىت ف

واعتمىىادًا علىىى هىى     تسىىتطيع تكييىىف عملهىىا وفىىرض الىىدور المتوقىىع منهمىىا. 
القناعىىة فىىنن شىىركات التىىأمين العراقيىىة ليسىىت قىىادر  بالوفىىاء بالمتطلبىىات التأمينيىىة 

 لعراق.للشركات الصناعية والتجارية العالمية الت  تعمل أو ستعمل ف  ا
  حاولنىىا ونحىىاول توصىىيلها، وبتواضىىع، للعىىاملين فىى    تىىاألطروحىىة ال

سىىوق التىىأمين العراقىى ، تقىىوم علىىى التنبيىىه إلىىى أهميىىة دراسىىة القىىوانين الحاليىىة 
وممارسىىات طىىالب  التىىأمين مىىن العىىراقيين واألجانىىب ومحاولىىة تغييرهىىا لصىىالح  

عمىل علىى تحقيقهىا    وهى  أطروحىة تبىدو بسىيطة لكىن ال       شركات التأمين العراقيىة. 
يحتىىا  إلىىى جهىىود جماعيىىة، وتحىىر  مؤسسىى  نظىىرًا للمصىىالح المترسىى ة التىى   

نشىىر بضىىع مقىىاالت هنىىا   تقىىف وراء الوضىىع الحىىال  لقطىىا  التىىأمين العراقىى .
ال يفىى  بىىالمرام إن لىىم يتبعىىه نقىىاش  مجلااة ن ظاا معت ن عرنقاايوهنىىا  وفىى  مدونىىة 

-احبة القىىرار السياسىى واسىىع، وتحديىىد لىىرؤأل يصىىار إلىىى توصىىيلها للجهىىات صىى
 االقتصادي والتشريع .

ونرأل أن حالة شىبه الركىود فى  قطىا  التىأمين العراقى  نىاتج عىن غيىاب          
رؤية أو عدم وضىوح الرؤيىة لمىا يىراد لهى ا القطىا  مىن دور يؤديىه سىواء بىين           

نعلىىم أن الرؤيىىة العامىىة   العىىاملين فيىىه أو لىىدأل مؤسسىىات الدولىىة المعنيىىة بىىه. 
يسىىت واضىىحًة والتىىأمين، ربمىىا، يعبىىر عىىن  ات عىىدم    لنقتصىىاد العراقىى  ل 

لكىىن  لىى  ال يعفىى  أهىىل التىىأمين مىىن إعىىاد  ترتيىىب بيىىتهم     الوضىىوح العىىام.
وهىىو مسىىعى يسىىتل م بىى ل الكثيىىر مىىن الجهىىد    الىىوطن ، الفيىىدرال ، المشىىتر .

ولىىيس االكتفىىاء بىىالوقوف علىىى ت ىىوم األمنيىىات أو انتظىىار مىىا سىىتؤول إليىىه    
قيقىى  هىىو النهىىوض بمسىىتوأل العمىىل، فىى  م تلىىف    التحىىدي الح األوضىىا . 

وجوهىىه، لمواجهىىه الواقىىع وثقلىىه غيىىر العىىادي علىىى شىىركات التىىأمين العراقيىىة  
ألداء ما يتطلبه برنىامج تىأمين  رفيىع المسىتوأل لشىركة أجنبيىة تعمىل فى  العىراق          
قد يكىون فيىه الكثيىر مىن التعقيىد، وقىد يضىم تغطيىات جديىد  لىم تعهىدها هى               

 الشركات.
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لتقىىدم عنىىدما تتعامىىل شىىركات التىىأمين العراقيىىة مىىع متطلبىىات   يحصىىل ا
ال بىىون العىىالم  بالتعىىاون فيمىىا بينهىىا ومىىع مىىن ت تىىار  مىىن وسىىطاء التىىأمين   

هنىىا  تفاصىىيل عديىىد  وسىىيناريوهات لىىدأل ال بىىون األجنبىى  ال نعىىرف  ين. يالعىىالم
اآلن عنهىىا إال القليىىل مىىن  ىىنل تجىىارب سىىابقة لنىىا )ولكىىن لىىيس مىىن المناسىىب  

قاط تجارب ش صىية فى  بعىض األسىواق العربيىة وغيرهىا علىى سىوق التىأمين          إس
 العراق  الحال (.

قد يىأت  ال بىون العىالم  محمىًن بسىلة مىن المطالىب التى  حىددها سىلفًا؛           
قىىد يىىأت  لوحىىد  أو بمعيىىة وسىىيط إعىىاد  التىىأمين الىى ي اتفىىق معىىه علىىى إدار    

لتىىأمين العراقيىىة دون أن محفظىىة التىىأمين؛ وقىىد يهمىىل االتصىىال بىىالمر  بشىىركات ا
يتعىىرض للمسىىاءلة: أو لىىيس هىىو مسىىتثمر أجنبىى  يحىىق لىىه التىىأمين لىىدأل شىىركة 
تأمين عراقية أو أجنبيىة كمىا يرتىأي وكمىا يقضى  بىه قىانون االسىتثمار العراقى ؟          
ربمىىا يسىىتفيد مىىن غطىىاء تىىأمين  قىىانم فىى  موطنىىه األصىىل  يسىىتطيع أن يىىدر   

 captive شىىركة تىىأمين مقبوضىىة أ طىىار  العراقيىىة تحتىىه، ربمىىا يسىىتفيد مىىن 

insurance company  ال يىىىارات والمشىىىاهد لمواجهىىىة أ طىىىار المشىىىرو .
مىىا يهىىم الشىىركة األجنبيىىة، غالبىىًا، هىىو إجىىراء التىىأمين علىىى    عديىىد  وم تلفىىة.

أصىىولها ومسىىؤولياتها القانونيىىة  ىىار  منظومىىة القواعىىد الرقابيىىة التأمينيىىة      
الغطىىاء القىىانون   2005ل التىىأمين لسىىنة ويىىوفر قىىانون تنظىىيم أعمىىا   العراقيىىة.

أي أن   إلجىىراء التىىأمين  ىىار  نظىىام الرقابىىة واإلشىىراف علىىى أعمىىال التىىامين. 
الشركة األجنبية تقىوم بىنبرام عقىد التىامين علىى أصىولها فى  العىراق مىع شىركة           

 . non-admittedتىىأمين غيىىر مىىر ص لهىىا م اولىىة أعمىىال التىىأمين فىى  العىىراق 
ات التىىأمين العراقيىىة اقتنىىاص الفرصىىة والعمىىل علىىى عىىد   المهىىم بالنسىىبة لشىىرك

جبهىات اآلن ولىىيس بانتظىىار مىىا سيسىىفر عنىه المسىىتقبل بالنسىىبة للقىىوانين العراقيىىة   
)هنىىا  مسىىانل تفصىىيلية تسىىتحق مىىن    أو تحىىر  ال بىىانن العىىالميين ووسىىطانهم.

يعمىىل لهىىا كاالتصىىال بىىو ار  الىىنفط أو شىىركة نفىىط الجنىىوب وغيرهىىا مىىن    
والمحافظىىات والشىىركات، العراقيىىة واألجنبيىىة، التىى  تتعامىىل بعقىىود    الىىو ارات 
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التنسىىيق بىىين شىىركات التىىأمين فىى  المرحلىىة الحاليىىة بىىداًل مىىن اسىىتفراد وكبيىىر ، 
 .واحد  منها بالعمل على األ طار الكبير .. الخ(

يثار السىؤال عىن مىدأل مواكبىة شىركات التىأمين العراقيىة للمعىايير الفنيىة          
باينىىة فىى  أوضىىاعها الماليىىة وقىىدراتها علىىى تسىىديد المطالبىىات والماليىىة )وهىى  مت

و دمة وثانق التىأمين( التى  تضىعها الشىركات العالميىة عنىد التعامىل مىع المىؤمن          
لكىن هى   هى  الفرصىة للعمىل الىدءوب مىن         قد يكىون الجىواب بىالنف .      المحل .

ال   قبىىل إدارات شىىركات التىىأمين للتعىىرف علىىى هىى   المعىىايير ومواكبتهىىا.     
نستسىىهل األمىىر فىى  ظىىل مسىىتوأل المهىىارات والمعىىارف القانمىىة وضىىعف اإللمىىام 

ولسىنا هنىا فى       باللغة اإلنجلي ية لكىن "رحلىة األلىف ميىل تبىدأ ب طىو  واحىد ."       
معىىرض توصىىيف مىىا يجىىب علىىى شىىركات التىىأمين القيىىام بىىه مىىن تغييىىر فىى   

 مىا بينهىا.   المواقف وفى  ات ىا  اإلجىراءات التنظيميىة المناسىبة دا ىل الشىركات وفي       
  المطلوب البدء بعمليىة استكشىاف بىدانل لمىا هىو قىانم وعلىى مسىتوأل اسىتراتيج .         
فعلى سبيل المثىال، نعىرف أن تأسىيس كيانىات تأمينيىة كبيىر  مىن  ىنل االنىدما           
أو االستحوا  لىيس ممكنىًا فى  الوقىت الحاضىر: القىوانين ال تفىرض رسىملة عاليىة          

األردن؛ الشىىركات ال اصىىة كيانىىات قىىد تىىدفع باتجىىا  االنىىدما  كمىىا حصىىل فىى   
إ اء هى ا    أشبه ما تكىون بالعانليىة يقغيىر أصىحابها عليهىا لنسىتفاد  مىن أرباحهىا.        

الوضىىع، الىى ي قىىد يتغيىىر متىىى مىىا تىىوفر الرأسىىمال  )فىىرد أو مؤسسىىة( الىى ي   
يستطيع شراء شىركتين أو ثىنث بهىدف دمجهىا )لكىن هى ا يقىع، حاليىًا، فى  بىاب           

ة التعىىاون وتع يىى   بىىين شىىركات التىىأمين القانمىىة  لىى ل  تظىىل فرصىى  الحلىىم(.
أمىا رغبىة الدولىة، أو فلنقىل       موضوعًا يسىتحق العمىل مىن أجلىه لصىالح الجميىع.      

رغبىىة مجموعىىة مىىن المنتفعىىين مىىن وجىىودهم دا ىىل مؤسسىىات الدولىىة، فىى     
اسىىتجنب المسىىتثمرين األجانىىب لقطىىا  التىىأمين، فىىننهم ال يملكىىون القىىرار النهىىان  

نر هى ا القطىا  إن كىان أهىل هى ا القطىا  مىدركين لمىا يريدونىه          ف  تحديد مصىا 
بشىأن تكىوين وتطىىوير سىوق وطنىى  عراقى ، ويضىغطون علىىى الشىار  العراقىى        

مىىن المناسىب هنىىا أن نؤكىد بأننىىا    لتعىديل القىىوانين والقىرارات التوجيهيىىة القانمىة.    
لسىىنا ضىىد االسىىتثمار األجنبىى  )العربىى  وغيىىر العربىى ( فىى  قطىىا  التىىأمين    
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صىدرت قىوانين بشىأن االسىتثمار، وقىانون تنظىيم أعمىال التىأمين لسىنة            عراق .ال
يسىىمح لشىىركات التىىأمين األجنبيىىة فىىتح فىىرو  لهىىا فىى  العىىراق لم اولىىة   2005

مىىا يهمنىىا فىى  المرحلىىة الحاليىىة هىىو تع يىى  دور الرأسىىمالية     أعمىىال التىىأمين.
رجىة مناسىبة   الوطنية ومسىاهمتها فى  شىركات التىأمين القانمىة كى  تصىل إلىى د        

أنظىر إلىى أسىواق التىأمين فى  البلىدان العربيىة          من الندية مىع رأسىمال األجنبى .   
المطلىىوب مىىن   سىىترأل أن الشىىركات الوطنيىىة هىى  المكىىون األساسىى  للسىىوق.  

الدولىىة لىىيس إرضىىاء األجنبىى  إال فىى  الحىىدود التىى  ت ىىدم المصىىالح العراقيىىة دون 
بىل إلىى حمايىة المصىالح العراقيىة      نحىن ال نىدعو إلىى االنغىنق       تفريط بأي منها.

ألن االقتصاد العراقى  مىا ال ريعيىًا ومنكشىفًا أمىام تقلبىات أسىعار الىنفط وأسىعار          
التىأمين ضىمن هى       لالصرف، ويحتا  إلىى سياسىات قويىة لتنويىع المىوارد ويىد       

نعىىرف أن التجا بىىات السياسىىية والطانفيىىة واإلثنيىىة أدت إلىىى االلتبىىاس   المىىوارد. 
لح لكننىىا نعتقىىد أن الشىىأن التىىأمين  هىىو األقىىل عرضىىة للتجىىا ب، فىى  هىى   المصىىا

وبالتال  هنا  كىو  يمكىن النفىا  منهىا نحىو تشىكيل رؤيىة وطنيىة مشىتركة لقطىا            
قد نكىون متفىانلين فيمىا نقىول ولعىل األيىام تسىفر عىن  طىل أو صىحة             التأمين.

 ه   الموضوعة.
لىى النهىوض   فى  حىث القطىا  ع    كانت جميىع محاوالتنىا وال تى ال تصىب     

مىىن كبوتىىه و مىىود  وال ىىرو  مىىن العقليىىة القديمىىة التىى  يجىىري علىىى هىىديها  
  ممارسىىة العمىىل المكبىىل بالبيروقراطيىىة وفقىىر التفىىويض للمراتىىب الوسىىطى.    
وطالمىىا ظىىل القطىىا  ضىىعيفًا طالمىىا  ادت فىىرص المنتفعىىين أو الجىىاهلين فىى     

رنا بمواقىىف  مىىود القطىىا  يىى ك الدولىىة ومؤسسىىاتها لتجىىاو  شىىركات التىىأمين.  
بعض أركانىه،  اصىة بىين شىركات التىأمين العامىة، عنىدما كانىت بيرنى  بوينىت           

تحىىاول ال ص صىىة الفوريىىة لهىى   الشىىركات سىىنة     BearingPoint Inc إنىى 
 Mikeبعد شهور قليلىة مىن االحىتنل، وبعىد  لى  قيىام السىيد مايى  بيكنى            2003

Pekins تىىدبيج مسىىود  قىىانون فىى دوليىىةبطلىىب مىىن الوكالىىة األمريكيىىة للتنميىىة ال  
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 110تنظىيم أعمىال التىأمين باللغىة اإلنجلي يىة اعتمىادًا علىى قىانون التىأمين األردنىى          
ومىىا تبعىىه مىىن اسىىتهانة بىىالرأي العراقىى  و ىىوف مىىدراء الشىىركات العامىىة مىىن  

سىىتظل مثىىل هىى   المواقىىف ومشىىاعر   ات ىىا  موقىىف نقىىدي قىىوي تجىىا  مسىىودته.
مىا لىم يىنهض موقىف قىوي لىدأل       ال وف قانمىة، وبعضىها مىن تركىة الماضى ،      

مراجعىىة وتعىىديل قىىانون والقطىىا ، بجميىىع مكوناتىىه، لتع يىى  مكانىىة الشىىركات ) 
 ( وعمل الشركات  اتها لنرتقاء بمستواها على جميع األصعد .2005

بشىىأن تعىىديل القىىانون فىى  رسىىالة لنىىا ألحىىد  مىىنء المهنىىة فىى  العىىراق 
فى  قطىا  التىأمين للعمىل      اقترحنا التحر  الجماع  مىن  ىنل عىدد مىن النشىطاء     

ويمكىىن أن يبىىدأ تحىىر  مجموعىىة    علىىى تحفيىى  الجمعيىىة والىىديوان للتحىىر .  
النشطاء بىاقتراح جىدول أعمىال الجتمىا  عىام أو مىؤتمر، وكى ل  إجىراء البحىوث          
بشىىأن بنىىود الجىىدول وا تيىىار األشىى اص الىى ين سىىيقومون بالبحىىث وكتابىىة األوراق 

الحىظ بأننىا تحىدثنا عىن إجىراء       الجتمىا .  ك  تكون جاه   للتو يىع قبىل انعقىاد ا   
البحىىوث وكتابىىة األوراق فمىىا نشىىر حتىىى اآلن يىىد ل فىى  بىىاب التحليىىل العىىام   
واإلشار  إلىى بعىض السياسىات ولى ل  فىنن التحليىل الملمىوس لقضىايا السىوق مىا           
 ال قانمىىًا كىىاقتراح  لىىق كيانىىات تأمينيىىة كبيىىر ، علىىى سىىبيل المثىىال، تسىىتطيع  

ت الشىركات األجنبيىة الكبيىر  التى  سىي داد دورهىا فى  تنفيى          التناغم مىع متطلبىا  
المشىىاريع الكبيىىر ، وغيرهىىا مىىن قضىىايا تسىىتحق الدراسىىة كفكىىر  المىىؤمن القانىىد  
والمشىىاركة فىى  التغطيىىة وإدار  ترتيبىىات الواجهىىة .. الىىخ. االسىىتمرار فىى       
المناقشىىة ضىىروري لبلىىور  المواقىىف والسياسىىات لكننىىا نىىرأل أن تكىىون بىىين    

ن فىى  القطىىا  لتطىىوير ال طىىاب المناسىىب لهىىم وتوجيههىىا للسياسىىيين    العىىاملي
والمشىىرعين للوصىىول إلىىى التغييىىر المطلىىوب ولىىيس مجىىرد التنىىاقش معنىىا، كمىىا  

                                                 
( لوالية أركنساس ف  الواليات المتحد  األمريكية.  وقىد كرمىه   2005-1997بقدرات الرجل فقد كان مفوض التأمين )ال نستهين  110

. يمكن اإلطن  على نص ه ا 2005آ ار  14مجلس الشيو  ف  الوالية بالثناء واإلطراء على عمله ف  العراق ف  قرار صدر بتاريخ 
 القرار باست دام الرابط التال :

 http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2005/R/Bills/SR13.pdf 

http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2005/R/Bills/SR13.pdf
http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2005/R/Bills/SR13.pdf
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يفعىىل بعىىض الىى منء، فأنىىا لسىىت إال مشىىاهدًا عىىن بقعىىد ال أتىىوفر علىىى تفاصىىيل 
 كافية لما يجري دا ل السوق.

إن كىان    ليكىون فى  العلىن.    أملنا حقا هىو أن يتسىع النقىاش بىين العىاملين     
أو إن   هنىىا  حىىر  عنىىد الىىبعض للمشىىاركة فىىن ضىىير مىىن االسىىتمرار بىىدونهم. 

كان النقىاش العلنى  ال يىؤدي الغىرض المطلىوب منىه فليىتم  لى  فى  لقىاء مغلىق            
 ىىنف  لىى  لعىىل فىى  تجربىىة المىىؤتمر العراقىى  الىىدول   بىىين ممثلىى  الشىىركات. 

تحىىت شىىعار  2009كىىانون الثىىان  للمصىىارف الىى ي عقىىد فىى  بغىىداد فىى  نهايىىة 
"نظام مصىرف  عراقى  متىين وسىيلة إلرسىاء عىراق م دهىر" مثىااًل لعقىد مىؤتمر           
مماثىىل لقطىىا  التىىأمين دون أن يكىىون دوليىىًا بىىل يقتصىىر علىىى العىىراقيين فىى    
 الدا ل، المكتىوين بثقىل تركىة الماضى ، والحيىف القىانون  الواقىع علىى شىركاتهم         

مىىن  و سىىار  أقسىىاط التىىأمين 2005ين لسىىنة بسىىبب قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأم
وعجىى  ديىىوان  ىىنل تسىىربها إلىىى ال ىىار  بفضىىل الصىىياغة الغامضىىة للقىىانون  

التأمين أو جمعيىة شىركات التىأمين العراقى  لل ىرو  بورقىة موقىف تجىا  سىلبيات          
 .ه ا القانون واقتراح عنجها من  نل إعاد  صياغة بعض موادها

 
 2009 /مارسآ ار 3لندن 
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هناك مشر ع إل ادة هعكلة شركات ن ظ معت هل 
 ن عامة؟

 ظمهعد  مناقشة م سعة

 
 

 قرأت مؤ رًا  برًا مقتضبًا باإلنجلي ية عن مناقصة

تقىىديم  ىىدمات استشىىارية إلعىىاد  هيكلىىة المنشىى ت المملوكىىة للدولىىة بضىىمنها إطىىنق   
 111مشرو  تجريب  للشراكة بين القطا  العام وال اص.

  وعاب  ضبابعة ن معل مات

قىىراء  ال بىىر تىىوح  بىىأن الهىىدف سينصىىب  علىىى إعىىاد  هيكلىىة المنشىى ت  
الصىىناعية، ويتعىى   هىى ا الفهىىم بفضىىل اإلشىىار  إلىىى "إطىىنق مشىىرو  تجريبىى   
للشىىراكة بىىين القطىىا  العىىام وال ىىاص."  ولىىيس معروفىىًا، فىى  غيىىاب المعلومىىات، 
إن كانىىت االستشىىارات سىىتتناول أيضىىًا المنشىى ت ال دميىىة وغيرهىىا بضىىمنها     
شىىركات التىىأمين العامىىة.  لعىىل بعىىض الشىى  فىى  مرامىى  مثىىل هىى   المناقصىىة  

                                                 
111 MEED, 19-25 August 2011, p 4 
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واردًا فىى  ضىىوء الشىىفافية المنقوصىىة فىى  سياسىىات وممارسىىات الحكومىىة العراقيىىة 
والتضارب ف  صياغة مسىودات القىوانين فى  العىراق كمىا هىو الحىال فى  قىانون          

د  مسىودات.   النفط والغا  وقبلها مسىود  الدسىتور فقىد كانىت هنىا  فى  التىدوال عى        
وله ا لىيس مىن المسىتبعد أن تطىال إعىاد  الهيكلىة شىركات التىأمين العامىة أو قىل           
ف  البدء إعىاد  هيكلىة المنشى ت الصىناعية )ومعظمهىا يعىان  مىن اإلهمىال وتركىة          

والت مىة فى  عىدد العىاملين( وبعىَدها التحىول       والعجى  المىال    الحصار االقتصىادي  
 نا.صوب ه   الشركات.  وهو محط اهتمام

المهتمون بشىؤون التىأمين ال يعرفىون علىى وجىه الدقىة مىا هى  المشىاريع          
المضىىمر  لقطىىا  التىىأمين اآلن أو فىى  المسىىتقبل القريىىب النعىىدام التصىىريحات    
عنهىىا أو غمىىوض وعموميىىة ال طىىط والسياسىىات االقتصىىادية.  وهىى ا لىىيس بىىاألمر 

انىىت قبىىل  لىى  ك  2003.112المسىىتغرب فقىىد عودتنىىا عليهىىا حكومىىات مىىا بعىىد  
المشىىاريع والقىىرارات محتكىىر  مىىن قبىىل مجلىىس قيىىاد  الثىىور  ومنطىىق "الشىىرعية 
الثوريىىة" ال يتطلىىب االسىىتنناس بىى راء الغيىىر ولىى ل  لىىم ت ضىىع صىىياغة القىىرارات 

 لنقاشات حقيقية مفتوحة.

ال نسىىتهدف مىىن هىى   الورقىىة رفضىىًا أو قبىىواًل بىىالمطلق إلعىىاد  هيكلىىة   
ة مىىن األسىىنلة نراهىىا ضىىرورية إل كىىاء شىىركات التىىأمين العامىىة بىىل إثىىار  جملىى

النقىىاش لصىىياغة المواقىىف ضىىمن الرؤيىىة الموسىىعة لقطىىا  التىىأمين المتجىى ر،    
 كغير  من القطاعات، ف  االقتصاد العراق  الريع .

 إ ادة هعكلة شركات ن ظ معت  عس إجرنءن  جدعدن 

لنّعىىرف أواًل مىىن هىى  هىى   الشىىركات.  شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين  
عىىراق، التىى  يمكىىن أن تكىىون موضىىوعًا إلعىىاد  الهيكلىىة، تنحصىىر بشىىركة  فىى  ال

                                                 
 :نقيمرصد ن ظ معت ن عر" 2014-2011مصباح كمال، "تعليق على غياب التأمين ف  برنامج الحكومة للسنوات  112

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/07/21/absence-of-insurance-in-government-programme-for-

2011-214/ 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/07/21/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-214/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/07/21/absence-of-insurance-in-government-programme-for-2011-214/
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( 1959(، شىىركة التىىأمين العراقيىىة )  1950التىىأمين الوطنيىىة )تأسسىىت سىىنة    
(.  سنشىىير إليهىىا جميعىىًا تحىىت اسىىم   1960وشىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة ) 

 شركات التأمين العامة.

تىىأمين العامىىة،  تقىىديم ال ىىدمات االستشىىارية إلعىىاد  هيكلىىة شىىركات ال   
بىىافتراض أنهىىا مطلوبىىة اآلن ضىىمن المناقصىىة المعلىىن عنهىىا أو قىىد يعلىىن عنهىىا  

 USAIDالدوليىىة  تنميىىةمسىىتقبًن، لىىيس جديىىدًا فقىىد قامىىت الوكالىىة األمريكيىىة لل  
إال أنىه، ولسىبب غيىر معىروف لىدينا،       2003بنعداد مشىرو  إلعىاد  الهيكلىة سىنة     

ار  الماليىىة.  وكانىىت إعىىاد   وضىىع المشىىرو  جانبىىًا، ربمىىا علىىى رف فىى  و   
الهيكلىىة هنىىا )علىىى طريقىىة العىىن  بالصىىدمة( تقتضىى  تحويىىل الشىىركات إلىىى   

 113شركات مت صصة ف  فرو  التأمين  نل فتر   منية قصير  جدًا.

وقبىل  لى  كانىىت إعىاد  الهيكلىىة معروفىة ولكىىن لىيس بهىى ا االسىم.  هىى        
عراقيىىة، فقىىد عرفتهىىا أواًل حقىىًا ليسىىت بىىاألمر الجديىىد بالنسىىبة لشىىركات التىىامين ال

فى  سىتينيات القىرن الماضىى  )عمليىات الىدمج والتىىأميم(؛ وفى  الثمانينيىات )إلغىىاء        
المؤسسىىة العامىىة للتىىأمين وإطىىنق حريىىة العمىىل لشىىركت  التىىأمين العىىامتين     
لم اولة أعمال التىأمين علىى الحيىا  وغيىر الحيىا ، وإلغىاء إسىناد حصىص إل اميىة          

راقيىىة(؛ وفىى  التسىىعينيات )فىىتح السىىوق أمىىام تأسىىيس  لشىىركة إعىىاد  التىىأمين الع
هى  مىن نمىط    شىركات التىأمين العامىة     التأكيىد علىى أن  شركات تىأمين  اصىة و  

 ات (.  وبعىىد سىىقوط الدكتاتوريىىة صىىدر قىىانون تنظىىيم  الىىتمويىىل الشىىركات  ات ال
وتأسىىس بموجبىىه ديىىوان التىىأمين العراقىى  وجمعيىىة   2005أعمىىال التىىأمين لسىىنة 

قيىىة.  وهىى   كلهىىا محطىىات مهمىىة فىى  تىىاريخ هيكلىىة قطىىا  التىىأمين التىىأمين العرا
 العراق  تستحق الدراسة المستقلة.
                                                 

 كتبت ه   الورقة أصًن باللغة اإلنجلي ية ونشرت ف  مجلة إعاد  هيكلة سوق التأمين العراق ." نقد مشرو  مصباح كمال، " 113

MEES (Middle East Economic Survey) Vol. 47. No. 19 (10 May 2004) pp D1-D5 

ن ثقافة أمين العراق ،" "منحظات نقدية حول إعاد  هيكلة سوق التيتضمن النص العرب  بعض اإلضافات.  ونشرت أيضًا تحت عنوان 
 أنظر النص ف  ه ا الكتاب.  .58-48، ص 2005، 314، العدد ن جدعدة
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 إ ادة هعكلة شركات ن ظ معت: هل  ها  معفة نقظصادعة نسظرنظعجعة؟

مشىىرو  إعىىاد  الهيكلىىة كىىان أصىىًن جىى ءًا مىىن إعىىاد  تأسىىيس الدولىىة   
.  وكىىان مىىا 2003العراقيىىة فىى  السياسىىات األمريكيىىة قبىىل وبعىىد الغىى و سىىنة  

القىىوأل السياسىىية المعارضىىة فىى  ال ىىار ، التىى   يصىىدر مىىن آراء آنىى ا  مىىن  
عىىن إعىىاد  هيكلىىة صىىارت اآلن تمسىى  أو قىىل تسىىتحو  علىىى أجهىى   الدولىىة،  

االقتصىىاد صىىار ة فىى  عموميتهىىا وفىى  غيىىاب رؤيىىة تنتظمهىىا.  وهىى   اآلراء   
ظهىرت إشىارات    ،2003عقىب سىنة    ،وقتها لم تأِت علىى  كىر التىأمين وفيمىا بعىد     

مقتضىىبة للتىىأمين مىىن  ىىنل تصىىريحات  ات طىىابع عمىىوم  ربمىىا يمكىىن فهمهىىا  
اآلن علىىى أنهىىا كانىىت بىىوادر للتمهيىىد لمشىىرو  إعىىاد  الهيكلىىة وإبقىىاء فكىىر     
المشىىرو  حّيىىه فىى  األ هىىان.  وقىىد ل صىىنا بعضىىًا منهىىا فيمىىا ي ىىص التىىأمين  

 :2014-2011ت كاآلت  عند التعليق على برنامج الحكومة الحالية للسنوا

ن بىى كر التىىأمين بالت صىىيص فالتىىأمين هىىو دانمىىا  بيالبرنىىامج ليسىىوا مطىىال و"واضىىع
الحلقىىة األضىىعف فىى  تصىىورات الحكومىىة واألحىى اب السياسىىية، واألصىىح القىىول أن   
التأمين غانىب فى  هى   التصىورات.  نعىم يحىاول و يىر أن يظهىر نفسىه بأنىه مهىتم            

ومسىىؤول كبيىىر   115.ين فىى  العىىراقويلغىى  و يىىر آ ىىر وجىىود التىىأم   114بالتىىأمين.
أكىىل  هىى   الحىىاالت كانىىت    116.يتحىىدث عىىن إعىىاد  رسىىملة وتحىىديث صىىناعة التىىأمين

تقىىوم علىىى دراسىىات وأوراق عمىىل أم أنهىىا كانىىت نىى وات أو أفكىىار غيىىر مكتملىىة.    
ونسأل: كىم مىن أوراق بحثيىة قىام هىؤالء بتكليىف  بىراء التىأمين فى  العىراق القيىام            

 117"بها؟

                                                 
 مجلة ن ظ معت ن عرنقي. وتصريحات و ير المالية" نقد "مؤتمر التأمين"مصباح كمال،  114

 http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html 
 مجلة ن ظ معت ن عرنقي.: مناقشة دعو  و ير المالية" "تفعيل دور شركات التأمين ف  تع ي  موارد الدولةمصباح كمال، 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.htm 
 مجلة ن ظ معت ن عرنقي.مصباح كمال، "ن يف أقساط التأمين ف  العراق"  115

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html 
 
 مجلة ن ظ معت ن عرنقي  لتأمين العراق وإعاد  رسملة وتحديث قطا  ا د. برهم صالح"مصباح كمال،  116

 http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html 
 ت ن عرنقيمجلة ن ظ مع" 2014-2011مصباح كمال، "تعليق على غياب التأمين ف  برنامج الحكومة للسنوات  117

http://misbahkamal.blogspot.com/ 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/02/blog-post_23.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
http://misbahkamal.blogspot.com/
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ان "إعىىاد  الهيكلىىة" أ ىىف وقعىىًا مىىن اسىىت دام ال ص صىىة  اسىىت دام عنىىو
نظرًا للمواقىف العاطفيىة المتباينىة التى  يثيرهىا عنىوان ال ص صىة و اصىة عنىد          

فىالعنوان "إعىاد  الهيكلىة" ي لىو       118استحضار تجاربهىا السىينة فى  بعىض البلىدان.     
مىىن شىىحنة عاطفيىىة ويىىوح  بىىأن موضىىوعه يجىىد تبريىىرًا لىىه فىى  ضىىرورات   

وهو ليس كى ل  بالنسىبة لشىركات التىأمين العامىة رغىم أنىه أمىر قابىل           –اقتصادية 
للنقىىاش كمىىا سىىنحاول عرضىىه فىى  هىى   الورقىىة.  ولنىىا أن نقىىول با تصىىار أن  
المستهدف من إعىاد  الهيكلىة هىو تحويىل المنشى ت العامىة إلىى شىركات رأسىمالية          
صىىرفة تسىىتهدف الىىربح أساسىىًا، ملكيىىة أسىىهمها سىىتكون مفتوحىىة للعىىراقيين     

سىىتحوا  الشىىركات األجنبيىىة )التىى  قىىد تكىىون طىىارد  للرأسىىمال الىىوطن (    وال
وغيرهىىا مىىن "ضىىرورات" اقتصىىادية إلدمىىا  االقتصىىاد الىىوطن  مىىع االقتصىىاد   
العىىالم  والتماثىىل مىىع شىىروط صىىندوق النقىىد الىىدول  وكىى ل  منظمىىة التجىىار    

 العالمية.

 ُنقىىرأ أن إيقىىا  العصىىر يسىىتدع  التغييىىر والتعامىىل مىىع الضىىرورات    
والشىىروط المسىىتجد  ولكىىن شىىريطة أن يكىىون التعامىىل مىىن منظىىور تأسىىيس     
اقتصىىاد "رأسىىمال " مقنىىتج يحىىافظ علىىى المصىىالح الوطنيىىة.  ويقتضىى   لىى  إعىىاد  
تعريىىف الوظيفىىة االقتصىىادية للدولىىة للتحىىول مىىن االقتصىىاد الريعىى ، وتقىىويض   

ل الريىع  طفيلية القىوأل السياسىية الماسىكة بمقاليىد السىلطة )سىلطة المىال مىن  ىن         
والفسىىاد واإلفسىىاد وسىىلطة السياسىىة مىىن  ىىنل التمثيىىل البرلمىىان  وكىى ل  سىىلطة  
األمن(.  وهى   ات القىوأل التى  قّ مىت الدولىة، ككيىان محايىد، مىن  ىنل إقحىام           

 المحاصصة ف  بناء مؤسساتها.

 وبالنسبة لقطا  التأمين فنن

االقتصىىادي المحلىى   "نشىىاط التىىأمين سىىيبقى مرتبطىىًا بالدرجىىة األولىىى بمقىىدار التطىىور 
بصور  عامىة، ومىا يتبعىه مىن تطىور فى  قطىا  البنىو  كمصىدر لتمويىل االسىتثمار            

                                                 
118 Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (London: Penguin Books, 2008)  
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وكوسيط فى  النشىاط التجىاري بصىور   اصىة.  وفى  الحىالتين، فىنن التوقعىات تعتمىد           
بالدرجىىة األساسىىية علىىى مقىىدار النجىىاح المحقىىق فىى  إحىىداث التغييىىر االقتصىىادي    

وإقامىىة البنيىىة األساسىىية الماديىىة واالجتماعيىىة   الجىى ري )اإلسىىتراتيجية والسياسىىات  
والبينيىىة العامىىة( ولىىيس فقىىط تحقيىىق  يىىاد  فىى  اإليىىرادات النفطيىىة.  ومىىن واقىىع    
التطىىورات الراهنىىة والمحتملىىة فىى  المىىدأل القريىىب، فىىنن مىىن المسىىتبعد أن تىى داد    
فعاليات التأمين علىى المسىتوأل الكلى  كمىا يتمثىل فى  نسىبة حجىم أقسىاط التىأمين إلىى            
الناتج المحلى  اإلجمىال ، وارتفىا  كثافىة سىوق التىأمين، كمىا فى  معىدل إنفىاق الفىرد            

 119على التأمين كال ي تظهر  مي انية األسر ."

اعتمادًا على هى   الرؤيىة هىل ستسىاعد إعىاد  هيكلىة شىركات التىأمين فى           
 ياد  دور ه   الشىركات ضىمن االقتصىاد المقنىتج؟  وهىل هى  فقىر  مىن مشىرو           

تمىىاد علىىى المىىوارد الريعيىىة أم انهىىا واحىىد  مىىن اإلجىىراءات غيىىر   تقلىىيص االع
المنتظمىىة فىى  رؤيىىة متكاملىىة لتوجيىىه االقتصىىاد العراقىى  )كمىىا هىىو الحىىال مىىع  

رد، ممىىن يعملىىون فىى  أكثىىر مىىن و، مىىن العىىرب والكىى2003رأسىىمال  مىىا بعىىد 
مجىىال دون أن يكىىون لىىديهم رؤيىىة لتحقيىىق التكامىىل بىىين هىى   المجىىاالت؟  و ات  

ر ينطبىىق علىىى سياسىىات القىىوأل السياسىىية الحاكمىىة(.  البىىديل المرتجىىى هىىو التفكيىى
المشىرو  الىوطن  المتكامىىل للتنميىة القىانم علىىى إعىاد  النظىر فىى  تو يىع الريىىع        
النفطىى ، وتحديىىدًا تقلىىيص االعتمىىاد عليىىه والىى ي مىىن شىىأنه أن يحىىدد معىىالم    

 لىى  السياسىىات االقتصىىادية التفصىىيلية التىى  تصىىب فىى  المشىىرو .  و ىىنف   
 سيسود االستغراق ف  الج نيات كما هو حال الرأسماليين الجدد.

المركىى ي العراقىى   بنىى لىىننحظ أن الريىىع النفطىى  الىى ي يتكىىدس لىىدأل ال 
بليىىون دوالر( ال يمثىىل د ىىًن لقىىو  عمىىل      58، 2011)وقىىد بلىى  اآلن، آب  

جيىىة المنتجىىين أو الفىىانض المتحقىىق للرأسىىماليين لقىىاء تشىىغيلهم السىىتثماراتهم اإلنتا 
أو الضىىرانب التىى  يىىدفعونها ل  ينىىة الدولىىة.  هىىو لىىيس إال إيىىرادات الىىنفط ال ىىام 

المركىى ي لىىه األوليىىة العظمىىى، كمىىا رسىىمها    بنىى المقصىىدر.  وألن اسىىتقنل ال
فىى  المسىىاهمة فىى   بنىى مستشىىارو بىىول بريمىىر، انحسىىر وبىىاألحرأل ألغىى  دور ال

                                                 
 .2010ألول تشرين ا 27مقتطف من رسالة من د. صبري  اير السعدي للكاتب مؤر ة ف   119
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تىىأمين.  هىىو اآلن لىىيس التنميىىة االقتصىىادية ومىىا يترتىىب عليهىىا مىىن دور لقطىىا  ال
إال حارسىىًا لإليىىرادات النفطيىىة وال دور لىىه فىى  التنميىىة االقتصىىادية.  وقىىد كتبنىىا  

 120ف  مكان آ ر:

المركىى ي، ال يسىىاعد فىى  إعطىىاء  بنىى "أن الهىىوس بالسياسىىة النقديىىة، كمىىا يمارسىىها ال
دفعىىة لبىىدء عمليىىة النمىىو االقتصىىادي.  فتركيىى  السياسىىة علىىى احتىىواء التضىى م مىىن  

إلىى النتيجىة    رفع القيمة التبادليىة للىدينار العراقى  مىع الىدوالر األمريكى  لىم يىؤدِ         نل 
المطلوبة ف  الوقىت الى ي تىم فيىه  يىاد  أسىعار المحروقىات وتأثيرهىا المتنىام  علىى           
أسىىعار السىىلع وال ىىدمات.  وبىىدال مىىن أن يكىىون عىىامن فىىاعن فىى  التنميىىة االقتصىىادية 

التأكيىىد علىىى اسىىتقنلية  121ى أسىىس نيوليبراليىىة:المركىى ي علىى بنىى تىىم إعىىاد  تكييىىف ال
فىى  تمويىىل الحكومىىة أو تمويىىل العجىى (، الحىىد مىىن    بنىى )إللغىىاء أي دور لل بنىى ال

مىىن االهتمىىام بأهىىداف أ ىىرأل كالمسىىاهمة فىى  تحقيىىق  بنىى التضىى م )لتحويىىل أنظىىار ال
اسىىت دام كامىىل للعمالىىة، ودعىىم السياسىىة الصىىناعية أو ت صىىيص االعتمىىادات       

ماعيىىة معينىىة كاإلسىىكان والتطبيىىق غيىىر المباشىىر لىىخدوات النقديىىة     لقطاعىىات اجت
 )معدالت الفاند  للمدأل القصير(."

إن لىىم يكىىن تجىىاو  الريىىع هىىو المطلىىوب فقىىد تكىىون إعىىاد  الهيكلىىة مىىن 
ال طىىوات المطلوبىىة لىىد ول العىىراق كعضىىو فىى  منظمىىة التجىىار  العالميىىة مىىن  

 الت لى  لنسىبة لشىركات التىأمين(:     نل التمهيىد لرفىع القيىود والضىوابط ومنهىا )با     
عىىن إل اميىىة إسىىناد حصىىة مىىن األ طىىار لشىىركة اإلعىىاد  الوطنيىىة )وبالنسىىبة   
للعىىراق فىىنن الحصىىة اإلل اميىىة قىىد ألغيىىت أوا ىىر ثمانينيىىات القىىرن الماضىى (،  
وإلغىىاء تعرفىىات األسىىعار )ولكىىن لىىيس هنىىا  تعرفىىات فىى  العىىراق(، والسىىماح  

أي دون الحاجىىة  – رأسىىمال الشىىركات  للشىىركات األجنبيىىة للمسىىاهمة بكامىىل   

                                                 
كتب النص   .13-12، ص 2007، 323-322، العددن ثقافة ن جدعدةمصباح كمال، "النفط والدولة والسياسة االقتصادية ف  العراق"  120

 .MEES, Vol 50: 23, 4th June 2007األصل  باإلنجلي ية ونشرت نس تها المحرر  ف  مجلة ميس 
121 Gerald Epstein, “Central Banks as Agents of Economic Development,” Political Economy Research 
Institute, University of Massachusetts Amherst, September 2005.  
http://www.peri.umass.edu/Publication.236+M5d9a4547bec.0.html 

http://www.peri.umass.edu/Publication.236+M5d9a4547bec.0.html
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هنىىا  شىىركات تىىأمين  اصىىة يسىىاهم فيهىىا رأس المىىال     122.لشىىراكة عراقيىىة
 العرب  واألجنب .

هىىل تقتضىى  إعىىاد  هيكلىىة االقتصىىاد العراقىى   ص صىىة شىىركات التىىأمين 
موقعهىىا االحتكىىاري الىى ي كىىان  1997العامىىة بعىىد أن فقىىدت هىى   الشىىركات سىىنة 

كانىت هى   الشىركات حتىى  لى  الوقىت، وباألصىح منى            ؟مفروضًا بقىو  القىانون  
عنىىدما تأسسىىت أول شىىركة تىىأمين  اصىىة، تتمتىىع بريىىع دا لىى      2000سىىنة 

بفضل الىتحكم فى  منافى  التو يىع أو قىل احتكىار هى   المنافى .  وال يى ال بعىض           
مىىن هىى ا الىىتحكم قانمىىًا فيمىىا ي ىىص إدار  تعويضىىات التىىأمين اإلل امىى  إ  لىىيس  

ل اصىة دور فى  هى ا المجىال، ولهىا الحىق فى  المشىاركة ممىا          لشركات التىأمين ا 
 1980يتطلىىب مراجعىىة لقىىانون التىىأمين اإلل امىى  مىىن حىىوادث السىىيارات لسىىنة   

 وتعدينته.

قىىد تكىىون إعىىاد  الهيكلىىة مىىن متطلبىىات التحىىديث كىى  يكىىون السىىوق    
العراق  على مسىتوأل أسىواق التىأمين األ ىرأل فى  العىالم العربى .  وهى ا يتنىاغم          

 –مىىع شىىروط صىىندوق النقىىد الىىدول  إلعىىاد  هيكلىىة االقتصىىاد العراقىى     أيضىىًا
إ راجىىه مىىن اإلرادويىىة فىى  تسىىيير االقتصىىاد الىىوطن  وإ ضىىاعه لقىىوأل السىىوق.  
لكن ه ا التبرير ضىعيف وال يىنهض بىه واقىع سىوق التىأمين العراقى  فى  الوقىت          
 الحاضىىر فالمنافسىىة بىىين الشىىركات العامىىة وال اصىىة قانمىىة، والسىىوق ي ضىىع   
لقىىوأل العىىرض والطلىىب  اصىىة بعىىد أن أكىىد ديىىوان التىىأمين العراقىى  علىىى    

فىى   2005الشىركات النفطيىة االلتىى ام بأحكىام قىىانون تنظىيم أعمىال التىىأمين لسىنة       
اسىىتدرا  عىىروض التىىأمين مىىن جميىىع شىىركات التىىأمين العراقيىىة مىىن  ىىنل    

بىىل المناقصىىات.  وكىىان عىىدم االلتىى ام باألحكىىام موضىىو  مسىىاءلة وانتقىىاد مىىن ق 
 شركات التأمين ال اصة.

                                                 
المعدل يسمح للشركات  1997لسنة  21أوضح األستا  عبد الباق  رضا ف  مراجعته لمسود  الكتاب ان "قانون الشركات رقم  122

 (2011األجنبية بتمل  جميع رأسمال الشركات العراقية مهما كان نشاطها." )تشرين الثان  
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لكىىن التحىىديث مطلىىوب بحىىد  اتىىه لمواكبىىة التغيىىرات الحاصىىلة فىى  العىىالم 
دون أن يتطلىىب  لىى   ص صىىة شىىركات التىىأمين العامىىة.  وقىىد رصىىدنا بعىىض   

  123منمح التحديث ف  دراسة سابقة لنا

ربمىىا يكىىون التبريىىر تحريىىر الدولىىة مىىن أعبىىاء كونهىىا أكبىىر رب عمىىل.   
بالتضىى م بفضىىل سياسىىة تكىىريس المحاصصىىة االثنيىىة   وهىىو صىىحيح وآ ىى   

والطانفية بنقحام الم يىد مىن المىوظفين فى  مؤسسىات الدولىة حتىى ولىو بشىهادات          
مى ور .  لكىن شىىركات التىأمين العامىة، رغىىم أنهىا توظىف مىىا ي يىد عىن الىىف         
و مسىىمانة موظىىف إال أن هىىؤالء ال يشىىكلون أي عىىبء علىىى   ينىىة الدولىىة ألن  

ًا يكفى  لتمويىل الرواتىب والمصىاريف األ ىرأل  يىاد  عىن        الشركات تحقىق فانضى  
 تمويل ال  ينة بأرباحها ورسم الطابع ولها استثماراتها العقارية وغيرها.

لقىىد شىىهد قطىىا  التىىأمين تىىدهورًا كبيىىرًا بسىىبب الحىىروب والعقوبىىات    
الدولية افقدتىه المىوارد الماليىة والبشىرية للتحىديث مىن الىدا ل.  هىل لى ل  صىار           

حىو إعىاد  الهيكلىة واسىتدرا  الشىركات األجنبيىة، وهىو مىا تشىجع عليىه           التوجه ن
الحكومىىات العراقيىىة، هىىو الحىىل للنهىىوض مىىن الواقىىع الراكىىد؟  أي أن إعىىاد     
الهيكلىىة ضىىرورية إلد ىىال التكنولوجيىىا )المعرفىىة الجماعيىىة عىىن كيفيىىة إنتىىا     
السىىلع وال ىىدمات بأسىىوب أكثىىر كفىىاء ( وتحسىىين نوعيىىة ال ىىدمات المقدمىىة     

لمسىىتهل ، حتىىى إ ا تطلىىب اإلصىىنح إ احىىة المقنىىِتج، الرأسىىمال ، الىىوطن ، كمىىا  ل
هىىو حاصىىل فىى  قطىىا  الىىنفط مىىن  ىىنل تقىى يم دور شىىركة الىىنفط الوطنيىىة   
المرتجىىا  وحصىىر دور الرأسىىمال الىىوطن  فىى  أعمىىال هندسىىية صىىغير .  سىىنناقش 

 بعض جوانب ه ا التبرير فيما بعد.

                                                 
 مجلة ن ظ معت ن عرنقيعراق ،" مصباح كمال، "د. برهم صالح وإعاد  رسملة وتحديث قطا  التأمين ال 123

 http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
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 ما ه  شكل/لشكال إ ادة ن هعكلة؟

 ،لىىو افترضىىنا أن مشىىرو  إعىىاد  هيكلىىة شىىركات التىىأمين العامىىة سىىيتحقق
ما ه  صىيغة إعىاد  الهيكلىة )ال ص صىة(؟  هىل سىتكون مىن  ىنل بيىع أسىهم           
الشىىركات إلىىى مىىن يرغىىب بشىىرانها مىىن العىىراقيين والعراقيىىات فقىىط أم مىىن    
العىىراقيين واألجانىىب علىىى حىىد سىىواء؟  هىىل تحىىتفظ الدولىىة بحصىىة فىى  هىى     

هىىل سىىتحدد فتىىر   منيىىة بعىىد الشىىراء ال يمكىىن  نلهىىا إعىىاد  بيىىع   الشىىركات؟ 
 األسهم؟ )لمنع أو الحد من المضاربات(

تىىرأل لىىو ات ىى ت إعىىاد  الهيكلىىة صىىيغة الىىدعو  المفتوحىىة أو المقيىىد     
لشركات التىأمين األجنبيىة لشىراء حصىص فى  الشىركات العامىة لتكىوين شىركات          

ة قىد ُتفىاقم مىن حىد  التنىافس الحىال        عراقية أجنبية ف  رأسمالها فىنن هى   الصىيغ   
فىى  غيىىر صىىالح شىىركات التىىأمين ال اصىىة  ات القاعىىد  الرأسىىمالية الضىىعيفة    

 واالحتياطيات المحدود .

لعلنىى  اسىىتبق األمىىور بنثىىار  هىى   األسىىنلة لكننىى  أثيرهىىا عمىىدًا لتكىىون  
موضىىوعًا للمناقشىىة اآلن بىىين مىىن يعنىىيهم وضىىع شىىركات التىىأمين العامىىة سىىواء  

لى حالها )عندها يجىب التفكيىر بوسىانل النهىوض بهىا فى  سىوق قىانم علىى          بقيت ع
التنىىافس( أو أصىىبحت موضىىوعًا لل ص صىىة أو أي شىىكل آ ىىر مىىن أشىىكال إعىىاد  
الهيكلىىة.  هىى   األسىىنلة مفيىىد  أيضىىًا فىى  إطىىار التفكيىىر بمصىىالح العىىاملين     
والعىىامنت فىى  الشىىركات العامىىة فىى  الحفىىاظ علىىى وظىىانفهم، وهىىل سي صىىص  

مىثًن، قسىم مىن األسىهم بأسىعار مقيّسىر  عرفانىًا بىدورهم فى  بنىاء قىدرات             لهم،
 شركاتهم؟

مىىا ا سىىيكون مصىىير شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة؟  هىىل سىىُتلغى هىى    
هىىا وأصىىولها واحتياطياتهىىا علىىى شىىركت  التىىأمين    والشىىركة، ويىىو   موظف 

 المباشر العامتين؟
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ور المىىدير لنتفاقيىىات حاليىىًا تقىىوم شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة بىىد   
اإلعاديىىة لمعظىىم شىىركات التىىأمين العاملىىة فىى  العىىراق العامىىة وال اصىىة.  إلغىىاء 
اإلعىىاد  العراقيىىة سىىيؤثر أساسىىًا علىىى شىىركات التىىأمين ال اصىىة والصىىغير  منهىىا 
مىىن حيىىث حجىىم األعمىىال ورأس المىىال علىىى وجىىه الت صىىيص.  فهىى   الشىىركات 

ء إعىىاد  التىىأمين االتفىىاق .  إن كىىان لىىن تكىىون قىىادر  لوحىىدها منفىىرد  علىىى شىىرا
اإللغاء هىو مصىير اإلعىاد  العراقيىة فننىه قىد يىوفر فرصىة لمثىل هى   الشىركات            
للتشار  فيما بينهىا لشىراء إعىاد  التىأمين علىى نمىط مىا كانىت تقىوم بىه اإلعىاد             
العراقيىىة.  ويتطلىىب هىى ا الترتيىىب قيىىام واحىىد  مىىن الشىىركات ال اصىىة بوظيفىىة  

مايىىة لحىىين تحسىىن أوضىىا  هىى   الشىىركات ) يىىاد  رأسىىمالها التنسىىيق لشىىراء الح
وحجم أقسىاط التىأمين التى  تكتتىب بهىا أو انىدماجها مىع بعضىها( بحيىث تسىتطيع           

 معه ترتيب اتفاقياتها بانفراد.

 قبل نإلقدنم  لأ إ ادة ن هعكلة

قبل اإلقدام على إعىاد  الهيكلىة يجىب إعىاد  النظىر فى  بعىض بنىود قىانون          
لضىىمان حمايىىة مصىىالح شىىركات التىىأمين   2005أمين لسىىنة تنظىىيم أعمىىال التىى 

العراقيىىة.  وال حاجىىة بنىىا هنىىا لتكىىرار مىىا عرضىىنا ، كمىىا عرضىىه غيرنىىا مىىن  
يكفىى    124.الى منء، بشىىأن بعىض اآلثىىار الضىار  والمسىىكوت عنهىا لهىى ا القىانون     

هنىىا اإلشىىار  إلىىى أهىىم التعىىدينت التىى  نقترحهىىا علىىى القىىانون لتع يىى  مكانىىة  
 مين العراقية ال اصة والعامة:شركات التأ

اشىىتراط إجىىراء التىىأمين علىىى األصىىول والمسىىؤوليات القانونيىىة      1
الناشىىنة عنهىىا لىىدأل شىىركات تىىأمين مسىىجلة لىىدأل الىىدوانر الم تصىىة 

 ف  العراق ومجا   من قبل ديوان التأمين العراق .

                                                 
اآلثار االقتصادية،" : مراجعة لل لفية وبعض 2005أنظر على سبيل المثال: مصباح كمال: "قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  124

 أنظر النص أيضًا ف  ه ا الكتاب.  .58-48، ص 2006، 319العدد ‘ ن ثقافة ن جدعدة
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تحىىريم إجىىراء التىىأمين  ىىار  العىىراق، أي  ىىار  القواعىىد الرقابيىىة   2
يرها الىىديوان، وهىىو مىىا يطلىىق عليىىه باإلنجلي يىىة     التىى  يىىد 

prohibition of non-admitted insurance   واعتبىىىار مثىىىل
 ه ا النو  من التأمين باطًن.

فرض غرامات ماليىة وغيىر ماليىة عنىد م الفىة هى ا الشىرط وإلى ام           3
الطرف الم ىالف بشىراء التىأمين مىن شىركة تىأمين مسىجلة ومجىا           

 ف  العراق.
 

مىىل أيضىىًا علىىى تع يىى  دور الىىديوان وتفعيىىل جمعيىىة التىىأمين   ويجىىب الع
 العراقية.

 ن خصخصة  عست حال  سحرعا  ألزمة نتقظصاد ن عرنقي

فىى  مقالىىة مقهمىىة حىىول مسىىتقبل اليسىىار العراقىى  أكىىد د. عصىىام ال فىىاج  
 على

ان الوقوف ضىد  ص صىة قطىا  الدولىة يعنى  م يىدا مىن إضىاعة الفىرص والمىوارد           
هىىا بطىىرق أ ىىرأل لتحسىىين أداء االقتصىىاد الىىوطن ، فضىىن عىىن أنىىه التىى  يمكىىن توظيف

يمثىىل الىىد ول فىى  معركىىة  اسىىر  سىىلفا.  أقتىىرح، عىىوض  لىى ، أن يطىىرح الحىى ب  
 25مطلىىب ضىىمان تثبيىىت ملكيىىة العىىاملين فىى  أي مشىىرو  تىىتم  ص صىىته لنسىىبة   

بالمنىىة مىىن رأس المىىال وتمثىىيلهم بمثىىل هىى   النسىىبة فىى  مجىىالس اإلدار ، ويشىىترط أال  
سىنة علىى سىبيل المثىال( ضىمانا       20تم التصرف بتلى  الحقىوق لفتىر   منيىة محىدد  )     ي

 125لعدم استغنل المتمّولين لحاجة العاملين وشراء تل  الحقوق.

                                                 

تمىىو   21، م قااع ن حاازب ن شااع  ي ن عرنقاايعصىىام ال فىىاج ، "موضىىوعات حىىول مسىىتقبل اليسىىار العراقىى ،"   125
2011  . 

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/4992-2011-07-21-14-31-03.html 

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/4992-2011-07-21-14-31-03.html
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لىىن ننىىاقش أطروحىىة د. عصىىام ال فىىاج ، رغىىم العنىىوان الكبيىىر الىى ي   
ا ترنىىا ، إال مىىن  ىىنل نظرتنىىا لقطىىا  التىىأمين العراقىى .  نحىىن علىىى قناعىىة أن 

ل ص صىىة، لوحىىدها، ال تحىىل القضىىايا العقديىىة لنقتصىىاد العراقىى  كحىىل مشىىكلة  ا
البطالة والفقىر وتضىييق االعتمىاد علىى الريىع النفطى .  كمىا أن نهىوض وتطىور          

 قطا  التأمين ليس مرهونًا بال ص صة.

ال ص صىىة بىىالمطلق لكىىل الشىىركات والمنشىى ت التابعىىة للدولىىة ال ينسىىجم  
ة علىى حىد  الكتشىاف مكىامن ال لىل فيهىا والتى         مع التحليىل الملمىوس لكىل حالى    

يمكىىن أن ُتصىىحح قبىىل ات ىىا  قىىرار  ل ص صىىتها.  ربمىىا تضىىم بعىىض هىى      
الشىىركات م ايىىا تضىىاه  تلىى  الموجىىود  لىىدأل مثينتهىىا مىىن الشىىركات ال اصىىة  
وهو ما نعتقىد أن شىركات التىأمين العامىة تتمتىع بهىا لكنهىا تحتىا  إلىى تطىوير.            

  مبىررات اقتصىادية ل ص صىىة هى   الشىركات بىىل     ومىن رأينىا أنىه ليسىىت هنىا    
 هنا  ضرورات للتطوير.

ت تلىىف عىىن  126،تأسيسىىهاشىىركات التىىأمين العامىىة، الممولىىة  اتيىىًا منىى   
معظم الشركات العامىة تلى  التى  تعمىل فى  قطىا  الصىناعة، فهى ، علىى سىبيل           
المثىىال، ال تقتىىرض مىىن و ار  الماليىىة لتسىىديد رواتىىب العىىاملين فيهىىا.  ال بىىر   

 لتال  يشرح ه ا األمر:ا

"تواصىىل عشىىرات الشىىركات التىى  تتبىىع و ار  الصىىناعة وتعمىىل بنظىىام التمويىىل     
الىى ات ، اقتىىراض رواتىىب موظفيهىىا البالغىىة مليىىارات الىىدوالرات مىىن و ار  الماليىىة،   

 ف  ظل العج  عن تحويلها الى "شركات رابحة".

 
الى ات ، وتشىغل نحىىو    شىركة، تعمىىل جميعىا بنظىام التمويىىل    75وتملى  و ار  الصىناعة   

ويعىىان   الفىىا مىىنهم عىىادوا عبىىر نافىى   "الفصىىل السياسىى ".   68الىىف منتسىىب،  250

                                                 
 (2011. )تشرين الثان  1997أفادنا األستا  عبد الباق  رضا أن الشركات العامة ه  ممولة  اتيًا من  تأسيسها وليس من  عام  126
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معظم هؤالء من عىدم تغييىر عنىاوينهم الوظيفيىة منى  سىنوات، مىا جّمىد رواتىبهم عنىد           
 127حدود واطنة."

ال بىىل أن شىىركات التىىأمين تىىدفع نسىىبة مىىن أرباحهىىا للمسىىتحقين مىىن العىىاملين   
ل تاري هىا الى ي يتجىاو  نصىف قىرن لىم تعتمىد هى   الشىركات          والعامنت.   ىن 

علىىى أي تمويىىل مىىن قبىىل الدولىىة )ال  ينىىة المرك يىىة( لتغطيىىة عجىى  )وهىى  لىىم 
تتعرض إلى عج ( ال بىل هى  كانىت دانمىًا مصىدرًا لتمويىل المي انيىة مىن  ىنل          
الضرانب الت  تىدفعها علىى األربىاح المتحققىة ورسىم الطىابع علىى وثىانق التىأمين          

 لصادر .ا

إ ا كىىان هىى ا هىىو الواقىىع الحىىال  لهىى   الشىىركات هىىل هنىىا  ضىىرور    
اقتصىىادية ل ص صىىتها أم أن هىى   ترجمىىة لموقىىف إيىىديولوج  وربمىىا ينطىىوي    

 على مرام  غير ظاهر  اآلن.

مصىىير سىىؤال آ ىىر موّجىىه إليىىديولوج  الليبراليىىة الجديىىد : لمىىا ا ال يتىىر  
لحىىر " مىىن  ىىنل قىىرارات  شىىركات التىىأمين العامىىة ليتقىىرر فىى  السىىوق "ا  

 والمسىىتهلكين )طىىالب  التىىأمين( ولىىيس بقىىرار سياسىى .  ألىىيس دعىىا  ومروجىى   
إيىىديولوجيا السىىوق الحىىر  فىى  كتىىب االقتصىىاد المدرسىىية والمنىىابر اإلعنميىىة    
والمؤسسىىات البحثيىىة يؤكىىدون أن المسىىتهل  هىىو صىىاحب السىىياد  فىى  السىىوق؟    

لمسىتهلكين إليهىا وليقىرر هىؤالء     فلتتنافس الشىركات العامىة وال اصىة علىى جى ب ا     
أيهمىىا األفضىىل فىى  تقىىديم المنتجىىات التأمينيىىة وال ىىدمات المرتبطىىة بهىىا ومىىن ثىىم 

 "طردها" من السوق من  نل عدم التعامل معها.

                                                 
تقترض المليارات لدفع رواتب موظفيها.. واإلهمال ّحول منتسبيها الى « ال ات التمويل »ناصر البجاري"العشرات من شركات  127
 .2011أيلول  8، ن عا مجريد  «" عاطلين»
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مىىا هىىو الهىىدف؟  إ ضىىا  الشىىركات لمبىىدأ الىىربح كىى  تكىىون شىىركات   
بهىىدف رأسىىمالية؟  هىى ا الهىىدف ال مقىىوم لىىه إ  أن الشىىركات تمىىارس أعمالهىىا   

 تحقيق الربح، وه   اضعة لقيم الربح وال سار .

ربما الهىدف هىو الىت لص مىن المىوظفين الفانضىين عىن الحاجىة وتحسىين          
مسىىتوأل الكفىىاء  اإلنتاجيىىة.  يمكىىن تحقيىىق  لىى  دون  ص صىىة الشىىركات.      

او انهىىا غيىىر قىىادر  علىىى الشىىركات العامىىة متهمىىة بأنهىىا غيىىر كفىىوء  فىى  األداء 
وكىل هى   أمىور قابلىة     نيىة جديىد  أو أنهىا تىدير أعمالهىا بفسىاد       ابتكار منتجات تأمي

للنقىىاش بشىىكل عىىام وتحتىىا  الىىى فحىىص كىىل حالىىة علىىى انفىىراد ولىىيس إطىىنق 
الحكىىم.  ونحىىن ميىىالون إلىىى تأكيىىد أن شىىركات التىىامين العامىىة فىى  العىىراق فىى  
سىىتينيات وسىىبعينيات القىىرن الماضىى  كانىىت متقدمىىة فىى  األداء ومبتكىىر  للمنتجىىات 

و قل مواكبة ومقلىد  لمىا هىو موجىود فى  أسىواق تأمينيىة أ ىرأل( و اليىة مىن           )ا
 مظاهر الفساد المال  واإلداري.

يمكن النظر إلىى الشىركات العامىة علىى أنهىا تتمتىع بريىع بفضىل موقعهىا.           
فىىنن الموقىىع الريعىى   2000فىىرغم وجىىود شىىركات تىىأمين  اصىىة منىى  سىىنة   

  "رأسىىمالية الدولىىة."ه إرث للشىىركات العامىىة هىىو مىىن إرث الماضىى  ونعنىى  بىى  
فىىبحكم العىىاد  تلجىىأ منشىى ت القطىىا  العىىام إلىىى الشىىركات العامىىة لشىىراء وثىىانق  

( 81)المىىاد   2005التىىأمين.  هىى ا رغىىم أن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  
فىى  تىىأمين األصىىول مىىن  ىىنل المناقصىىات يىىنص علىىى اسىىتدرا  العىىروض  

 العامة.

ثىىر غنىىى مىىن الشىىركات ال اصىىة، وقىىد شىىركات التىىأمين العامىىة هىى  األك
يستمر موقعها الريعى  حتىى بعىد ال ص صىة.  إ ا كىان هى ا التوقىع صىحيحًا فمىا          
الىى ي تجنيىىه شىىركات التىىأمين ال اصىىة مىىن ال ص صىىة؟  ستشىىتد المنافسىىة علىىى 

 ظقلااعص كلفااة نتنظاااج علىىى  األسىىعار، وسىىتترك  المنافسىىة،  ىىار  األسىىعار،  
 زعااادة ن مبععااات د ت ظخفااعض ات العامىىة( )عنصىىر حاسىىم فىى  تقيىىيم أداء الشىىرك
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مىىن  ىىنل حمىىنت إعننيىىة، وتغييىىر نطىىاق أغطيىىة التىىأمين، وجبايىىة   نألسااعار
ظحسااعت ن  عااة ن خدمااة ن مقدمااة  حملااة  ثااائق   أقسىىاط التىىأمين بالتقسىىيط، و 

.  هىى   المنافسىىة قانمىىة فىى  الوقىىت الحاضىىر بىىدون  ص صىىة الشىىركات ن ظاا معت
 العامة.

عراقى  تعمىل شىركات التىأمين العامىة جنبىًا إلىى جنىب         ف  قطىا  التىأمين ال  
أي أن الشىىركات العامىىة تعمىىل ضىىمن ضىىوابط السىىوق     ،الشىىركات ال اصىىة 

  والناجحىىة تضىىغط  ءومنهىىا أن شىىركات التىىأمين ال اصىىة الكفىىو   –التنافسىى  
كنمىىو   بىىديل للشىىركات العامىىة وقىىد تسىىتقطب العناصىىر الجيىىد  مىىن الشىىركات  

 " ريجىى "هىىم مىىن  2000التىىأمين ال اصىىة منىى   العامىىة )معظىىم إدارات شىىركات
شىىركات التىىأمين العامىىة(.  مثىىل هىى ا الوضىىع يحفىى  الشىىركات العامىىة لمواجهىىة  
الشىىركات ال اصىىة فىى  السىىوق.  عنىىدها تلجىىأ الشىىركات العامىىة إلىىى تحسىىين   

إن كىان دون مىا هىو م طىط لىه أو بالمقارنىة مىع أداء الشىركات ال اصىة،           أدانها،
 من اإلجراءات: من  نل اعتماد جملة

التىىدريب المكثىىف والمسىىتمر للعىىاملين بمىىا فيىىه احتىىرام المسىىتهلكين ضىىمن ضىىوابط     -
 .العقود والقوانين

علىىى  –االسىىتفاد  مىىن  بىىراء استشىىاريين مىىن  ىىار  الشىىركات فىى  مجىىاالت معينىىة   -
سىىبيل المثىىال إد ىىال الحاسىىوب فىى  جميىىع مجىىاالت تنفيىى  األعمىىال اليوميىىة او إعىىاد   

 .لحوكمة وسبل تع ي  النظر ف  نظام ا

إجىىراء دراسىىات مىىن قبىىل استشىىاريين مسىىتقلين لكلفىىة االنتىىا  للمقارنىىة مىىع شىىركات   -
 .التأمين ال اصة المماثلة

االسىىتفاد  مىىن نمىىا   الت طىىيط فىى  الشىىركات ال اصىىة المتقدمىىة، وغيرهىىا مىىن األدوات  -
 التىى  تسىىت دم فىى  الشىىركات ال اصىىة: مسىىاءلة المىىدراء ومجىىالس اإلدارات، ضىىوابط  
لمنىىع سىىوء اسىىت دام السىىلطة مىىن قبىىل المىىدراء، الىىتعلم مىىن الحوكمىىة المؤسسىىية لىىدأل 
الشىىركات ال اصىىة الناجحىىة الملت مىىة بضىىوابط األداء والمسىىاءلة امىىام المىىالكين )مىىالك   

 األسهم من األفراد والشركات(.
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لو قارنا بىين الشىركات العامىة وال اصىة فى  العىراق فى  الوقىت الحاضىر          
ًا تىىدور فىى  فلىى  المىىدير العىىام والمىىدير المفىىوض.  أي ان  لوجىىدنا إنهىىا جميعىى

فى    اند التنظيم الىدا ل  متشىابه وبالتىال  فىنن المرك يىة هى  السىمة المميى   السى         
 الشركات العامة وال اصة وك ل  البيروقراطية.

نعيىىد السىىؤال: هىىل ال ص صىىة هىى  الصىىيغة الوحيىىد  إلعىىاد  الهيكلىىة أم  
يمكىىن لهىى   الشىىركات أن تكىىون مملوكىىة لحملىىة أن هنىىا  نمىىا   أ ىىرأل لهىىا؟  أال 

نثيىر هى ا السىؤال وفى  بالنىا تىأميم         128وثانق التىأمين وتىدار كمؤسسىة تعاونيىة؟    
.  موقفنىا مىن التىأميم ينطبىق علىى إعىاد  الهيكلىة فقىد         1964قطا  التىأمين سىنة   

 كتبنا اآلت  بشأنه:

طىىور مىىن ناحيىىة أ ىىرأل، لىىم تكىىن نتىىانج التىىأميم متجانسىىة: تقىىدم  مىىن ناحيىىة وحجىىر  علىىى الت
اسىىتقنلف فىى  اإلدار  آنىىًا وتىىد لف سياسىى  وهكىى ا.  وهىى ا يعلمنىىا أن ال نقىىاء فىى  النظريىىة التىى   
تنتظم التأميم وفى  النتىانج الفعليىة المنظىور  وغيىر المنظىور  التى  تترتىب علىى التىأميم.  ولكىن            

التىأمين واالقتصىاد    يظل هنىا  دانمىًا فسىحة للتىداول بشىأن ال يىارات المتىوفر  فى  إدار  قطىا          
الىىوطن .  القىىول أن ال بىىديل هنىىا  هىىو الموقىىف المتطىىرف عنىىد اليمىىين واليسىىار معىىًا إللغىىاء  

 حرية المفاضلة بين البدانل.
 

كىىان باإلمكىىان التفكيىىر ب يىىارات أ ىىرأل غيىىر التىىأميم الىى ي كىىّرس سىىيطر  الدولىىة علىىى ملكيىىة 
القطىىا  ال ىىاص.  هنىىا  دور   مرافىىق اقتصىىادية كىىان األفضىىل أن تتىىر  تحىىت ملكيىىة وإدار   

للدولىىة وهنىىا  دور للقطىىا  ال ىىاص وبينهمىىا نمىىا   أ ىىرأل للملكيىىة لىىم تجىىر  االسىىتفاد  منهىىا،  
وه  التى  لىم تلىَق االهتمىام المطلىوب مىن االقتصىاديين ومىن أصىحاب القىرار فى  الماضى  أو             

 129الحاضر إلصنح النظام االقتصادي وتدا له مع السياس  واالجتماع .

                                                 
هنا  العديد من شركات القطا  العام او الشركات التعاونية ف  العالم تضاه  الشركات ال اصة ف  األداء يمكن أن تكون نمو جًا  128

 .  أنظر:لنقتداء 
Jim Stanford, Economics for Everyone (London & New York: Pluto Press, 2008), pp 328-331. 

  .2011، ح يران/ يونيو 109، العدد ن ظ معت ن عربي مجلةمقدمة نقدية،" : 1964 مصباح كمال، "تأميم قطا  التأمين ف  العراق 129
(، 2013)بغداد: شركة التأمين الوطنية،  ن عرنق: نمرنت ننظقائعة ل رنق في ظارعت ن ظ معت فينشر فيما بعد ف  كتاب مصباح كمال، 

 .136-109ص
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العىىالم كلىىه يتغيىىر وبنيىىة االقتصىىاد العراقىى  يجىىب أن تتغيىىر   نعىىرف أن 
ضىىمن مشىىرو  يقىىوم أساسىىًا علىىى تحديىىد الرؤيىىة لمكانىىة المحىىر  األساسىى ،   
المىىوارد النفطيىىة، وتقلىىيص االعتمىىاد عليهىىا، ومعالجىىة أ مىىة البطالىىة والفقىىر    
ووضىىع أسىىاس متىىين لدولىىة الحقىىوق االقتصىىادية واالجتماعيىىة للمىىواطنين.  لكىىن  

ة ليسىىت المفتىىاح السىىحري لحىىل قضىىايا االقتصىىاد العراقىى  إن لىىم    ال ص صىى
توضىىع ضىىمن المشىىرو  االقتصىىادي الىىوطن .  وعلىىى المىىرء أن يسىىأل: لمىىا ا   

 ولمصلحة من ست ص ص شركات التأمين العامة؟

 ف  دراسة سابقة لنا عن تأميم قطا  التأمين العراق  كتبنا التال :
 

نثيىر السىؤال التىال : هىل كىان التىأميم، فى          ف  محاولة لتعميىق فهىم قىرارات التىأميم    
مجمله، محاولىة لتقليىل االعتمىاد علىى الريىع النفطى  الى ي يمىول المي انيىة االعتياديىة           
للدولىىة واالسىىتثمارات؟  ال نظىىن  لىى  رغىىم شىىيو  الىىدعو  لسياسىىة تقليىىل دور الريىىع  

ننىا  النفطى  فى  االقتصىاد الىوطن .  لىيس لىدينا جىواب جىاه  عىن هى ا السىؤال، ولك           
 130.نطمح إلى توضيح من اقتصاديين محترفين

 
ونثيىىر اآلن نفىىس السىىؤال: هىىل سىىتكون إعىىاد  هيكلىىة شىىركات التىىأمين   

 العامة مد ًن لتقليص االعتماد على الريع النفط ؟  ال نظن  ل .

 2011أيلول  12لندن 

                                                 
 كمال، مصدر سابق. 130
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مت قان ت ظنمعم ل مال ن ظ معت  سنة  81ن مادة 
 ظغععر ن قان تن مدخل   (:10)نألمر رقم  2005

 
 
 

 2012، كانون األول 354-353، عدد م دو  ن ثقافة ن جدعدةنشرت ه   الدراسة ف  

 http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074-----353-354-----.html 

 

 مقدمة
األحكىىام السىىلبية  131تناولىىت، مىىن موقىىف نقىىدي، فىى  العديىىد مىىن مقىىاالت 

( ومنهىىا 10)األمىىر رقىىم  2005التىى  يضىىمها قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة 
أيضىىًا فىى  مقىىاالتهم فىى  العىىراق التىى  أشىىار إليهىىا  مىىنء المهنىىة   81المىىاد  

مىىوقف   .  ويجىىدمرصااد ن ظاا معت ن عرنقاايو مجلااة ن ظاا معت ن عرنقاايالمنشىىور  فىى  
وقىد سىّرن  أن أتعىرف عىن كثىب علىى         132هى ا الكتىاب  لىه فى    قويىًا  حضورًا 

موقف  نقدي مشابه لمىوقف  مىن هى   المىاد  لىدأل العديىد مىن  مىنء المهنىة، فى            
الىىديوان والجمعيىىة وشىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة والشىىركات العامىىة وال اصىىة، 

                                                 
و اصىة "قىانون تنظىيم أعمىال      من التحىوير، مىن مقىاالت  السىابقة     ، مع قليلبعض الفقرات تعتمد ه   الورقة على اقتباس 131

المنشىور فى  هى ا الكتىاب.  وقىد آثىرا اإلبقىاء علىى هى            : مراجعة لل لفية وبعض اآلثار االقتصىادية"  2005التأمين لسنة 
 الفقرات لضمان سنسة النص والحجة.

إال أنها اعت رت عن النشر ألن قانون تنظيم وتبنت  شركة التأمين الوطنية العامة طبعه،  2011أعددُت نص الكتاب ف  صيف  132
 .اجعةالشركة هو قيد المر  ، كما أ برتن  إدار2005أعمال التأمين لسنة 

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074-----353-354-----.html
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وقىىد حف  نىى  مىىوقفهم  . 2012 /يونيىىةأثنىىاء  يىىارت  للعىىراق أوانىىل شىىهر تمو  
على اسىتعاد  بعىض مىا كتبىُت عىن القىانون وهى   المىاد  التى  وصىفتها بالمىاد             
اللعينىىة فىى  مقىىالت  األ يىىر  "نحىىو مشىىرو  لصىىياغة سياسىىة لقطىىا  التىىأمين فىى  

المىىاد  لعينىىة ألنهىىا واحىىد  مىىن أسىىباب ضىىيق ومعانىىا  النشىىاط     133العىىراق."
 .ن  قائع ن عرنقعةالتأمين  ف  العراق من  نشر القانون ف  

المقالة الحاليىة فيهىا بعىض التكىرار الى ي اعتبىر  نافعىًا فكلمىا راجعنىا مىا           
كتبنىىا واقتربنىىا مىىن القىىانون تحلىىيًن ونقىىدًا كلمىىا سىىّهلنا علىىى صىىانع  القىىرار أو  
المسىىاهمين فيىىه، كىىديوان التىىأمين العراقىى ، مهمىىة إعىىاد  النظىىر وتغييىىر قىىانون  

 تنظيم أعمال التأمين.
 

 نشاط ن ظ معت مزن  ة
اعتقىىد بىىأن إعىىاد  النظىىر يجىىب أن تتجىىاو  مجىىرد رصىىد األ طىىاء     
والثغرات بل تمتد لتشمل الرؤيىة التى  يقىوم عليهىا هى ا القىانون.  وكمىا بينىت فى           

فىىنن أحكىىام هىى ا القىىانون تنطىىوي علىىى تنىىاقض مسىىتتر يتىىيح   134دراسىىة سىىابقة
 يل :تنصان على ما  14و  13فرصة عدم االلت ام به.  فالمادتين 

 
 ال يجو  م اولة أعمال التأمين ف  العراق إال من ]قبل[: -13-الماد 

 الشركات العراقية العامة. -أوال
 الشركات العراقية المساهمة ال اصة أو الم تلطة. -ثانيا
 فرو  شركات التأمين األجنبية المسجلة ف  العراق. -ثالثا
 كيانات تأمين التكافل أو إعاد  التكافل. -رابعا

                                                 
 .  راجع:2ورد الوصف ف  الهامش رقم  133

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/ 
، العىدد  ن ثقافاة ن جدعادة  مصباح كمال، "السياسات االقتصادية فى  العىراق وال يىارات البديلىة: قطىا  التىأمين نمو جىًا"         134

 لنص ف  ه ا الكتاب.أنظر ا.  2009، 333-334
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مىؤمن أو معيىد تىأمين آ ىر يعتبىر  رنىيس الىديوان مىؤهن و و          -مسا ا
 ]و ا[ قدر  مالية شرط الت امه بأحكام ه ا القانون.

( مىىن هىى ا 13ال يجىىو  ألي مىىن المنصىىوص علىىيهم فىى  المىىاد  ) -أوال -14-الماد 
القانون أن يمىارس أعمىال التىأمين إال بعىد حصىوله علىى إجىا   بى ل          

 ون.وفقا ألحكام ه ا القان
 

لكىىىن المنحىىىظ، وبشىىىهاد  شىىىركات التىىىأمين العراقيىىىة ومستشىىىاريها 
القىىانونيين، أن شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين غيىىر العراقيىىة وغيىىر المسىىجلة   
لىىدأل و ار  التجىىار  وغيىىر المجىىا   مىىن قبىىل الىىديوان تقىىوم باالكتتىىاب باألعمىىال 

لمسىجلة والمجىا     العراقية فى  أوطانهىا وبى ل  تحىرم شىركات التىأمين العراقيىة، ا       
مىىن قبىىل ديىىوان التىىأمين العراقىى  وتىىدفع الضىىرانب والرسىىوم عىىن نشىىاطها، مىىن 
حقهىىا القىىانون  فىى  االكتتىىاب بأعمىىال التىىأمين علىىى األصىىول العراقيىىة بمىىا فيهىىا 
األشىى اص.  وقىىد نشىىأ هىى ا الوضىىع، الىى ي  سىىرت شىىركات التىىأمين العراقيىىة   

رت ال  ينىىة إيىىرادات رسىىم مثلمىىا  سىى 135بسىىببه منيىىين الىىدوالرات مىىن األقسىىاط
الطىىابع علىىى وثىىانق التىىأمين الصىىادر  وكىى ل  إيىىرادات الضىىريبة علىىى د ىىل   
شىىركات الىىىتأمين، ألن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين ال يضىىم مىىواد إضىىافية    

تظىل  غيىر فّعالىة     13المىاد   لضبط االكتتىاب وضىمان االلتى ام بهىاتين المىادتين.  ف     
 ام طىالب  التىأمين، مىن العىراقيين واألجانىب،      ما لم يحىدد القىانون، بوضىوح، التى    

مجىا     بنجراء التىأمين علىى أصىولهم ومسىؤولياتهم القانونيىة لىدأل شىركات تىأمين        
بموجب قانون التأمين.  ولكىن  نفىًا لى ل  فىنن القىانون يؤكىد علىى حريىة شىراء          
منتجىىات التىىأمين و دماتىىه مىىن أي شىىركة للتىىأمين أو إعىىاد  التىىأمين، بمىىا فيهىىا  

تنظىىيم أعمىىال مىىن قىىانون  81الشىىركات األجنبيىىة، كمىىا جىىاء فىى  المىىاد   ضىىمنًا
 .2005التأمين لسنة 

 

                                                 
قد يقول البعض ان القول بأن حجم ال سار  هو بمنيين الدوالرات فيه مبالغة وقد يكون األمر ك ل  ف  غياب رصد علم  وتقييم  135

 كم  ل سار  األقساط.  لكن منيين الدوالرات غير المحدد  هنا تبدو معقولة عند نسبتها إلى حجم مي انية الدولة.
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  إطالق حرعة ن ظ معت  ن ظناقض ن قان ني 81ن مادة 
البىىاب السىىابع، أحكىىام متفرقىىة، الفصىىل األول، تحىىت  81يىىرد نىىص المىىاد  

 أحكام عامة، وكما يل :
 

 -81-الماد 
 

عىىام أو  ىىاص الحىىق فىى  اال تيىىار بشىىراء   ألي شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي   -أواًل
منتجات التىأمين أو  دماتىه مىن أي مىؤمن أو معيىد تىأمين مىا لىم يىنص القىانون علىى            

  نف  ل .
 

ال يجىو  اجبىار شى ص طبيعى  أو معنىوي عىام أو  ىاص علىى شىراء منتجىات            -ثانيًا
  دمات التىأمين مىن مىؤمن أو معيىد تىأمين أو وكيىل أو وسىيط أو مقىدم  ىدمات تىأمين          

 محدد، ما لم ينص القانون على  نف  ل .
 

يجىىري التىىأمين علىىى األمىىوال العامىىة واال طىىار التىى  ترغىىب الىىو ارات أو    -ثالثىىًا
دوانىىر الدولىىة فىى  التىىأمين ضىىدها بالمناقصىىة العلنيىىة وفقىىًا ألحكىىام القىىانون، ولجميىىع  

 المؤمنين المجا ين ف  العراق حق االشترا  فيها.
 

الىة عىن الفقىر  ثالثىًا رغىم أهميتهىا وشىكوأل الىبعض         سنغض النظر فى  هى   المق  
من وجودها، وربمىا نقىوم بدراسىتها فى  ورقىة مسىتقلة فى  المسىتقبل.  ويكفى  أن          
نشير هنىا إلىى أن هى   الفقىر ،  نفىًا للفقىرتين ثانيىًا وثالثىًا، تى كر حىق "جميىع            
 المىىؤمنين المجىىا ين فىى  العىىراق" االشىىترا  فىى  مناقصىىات التىىأمين علىىى األمىىوال
العامىىة.  انطنقىىًا مىىن هىى   المنحظىىة نجىىد أن الفقىىر  أواًل ال تشىىير إلىىى مىىؤمنين 
مجا ين ف  العراق، وك ا األمىر بالنسىبة للفقىر  ثانيىًا.  لىم تىأِت هى   الصىيغة فى           
إغفال  كر العراق عفىوًا وفى  لحظىة غفلىة بىل مىن بىاب التصىميم وضىمن رؤيىة           

مىدأل شىرعية قىانون تنظىيم      لتوجيه االقتصىاد العراقى .  كمىا نغىض النظىر عىن      
أعمال التىأمين فى  ضىوء اتفاقيىات جنيىف حىول تغييىر المحتىل األجنبى  لقىوانين           
 الدولىىة المقحَتل ىىة، ويكفىى  أن نقىىول إن هىى ا القىىانون ال ينسىىجم مىىع اتفاقيىىات جنيىىف
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الت  ال تجي  للقو  المحتلة صىنحية تغييىر مىا هىو قىانم مىا لىم يكىن هنىا  تهديىدًا           
.  وفىى  هىى ا المحتلىىة أو أن هنىىا  ضىىرور  تسىىتوجب التغييىىر مباشىىرا ألمىىن القىىو 

السىياق فىنن النشىاط التىأمين ، فى  أي مىن صىور ، لىم يشىكل تهديىدًا مباشىرًا أو            
غيىىر مباشىىر لنحىىتنل األمريكىى ، ولىىم تكىىن هنىىا  ضىىرور  اقتصىىادية أو     
اجتماعية لتغييىر القىوانين المنظمىة للنشىاط مىا لىم نىد ل االعتبىارات اإليديولوجيىة          
فىى  الحسىىبان )إعىىاد  تشىىكيل االقتصىىاد العراقىى  مىىن منظىىور العقيىىد  الليبراليىىة  
الجديىد (، وفى  هىى   الحالىة فىىنن الضىرور  ليسىىت عراقيىة، نابعىىة مىن متطلبىىات       

 تنمية االقتصاد العراق .
ناقصىة، كمىا ينحىظ القىارل، ألنىه ي لىو مىن إشىار  إلىى محىل            81الماد  

سىىجيله فىى  العىىراق أو تر يصىىه مىىن قبىىل إقامىىة المىىؤمن أو معيىىد الىىىتأمين أو ت
الديوان وال القانون ال ي تشىير إليىه هى ا المىاد ، حسىب علمنىا، نىص   ىنف  لى           
ولم ينشىر حتىى اآلن تعىديل للقىانون بهى ا الشىأن.  وينحىظ أيضىًا أن هى   الفقىر            
ُتقر  حق الشى ص الطبيعى  فى  اال تيىار بشىراء منتجىات التىأمين أو  دماتىه مىن          

دون الىىنص علىىى عراقيىىة المىىؤِمن أو معيىىد التىىأمين   و معيىىد تىىأمينأي مىىؤمن أ
 )بمعنى تسجيله لدأل مسجل الشركات وتر يصه من قبل الديوان(.

األرضىىية القانونيىىة لتسىىريب أقسىىاط التىىأمين العراقيىىة    81وف ىىرت المىىاد  
-nonإلىىى ال ىىار  مىىن  ىىنل القبىىول الضىىمن  بالتىىأمين  ىىار  النظىىام الرقىىاب  

admitted insurance      وهىىو مىىا ال نجىىد نظيىىرًا لىىه فىى  معظىىم االنظمىىة
الرقابية على النشىاط التىأمين  فى  العىالم.  وقىد كتبىُت فى  مكىان آ ىر ان "مايى            
بيكنىى ، مفىىوض التىىأمين فىى  واليىىة أركنسىىاس، الىى ي أعىىد نىىص القىىانون باللغىىة 
اإلنجلي ية، يعرف تمامىًا القيىود المفروضىة علىى حريىة شىراء التىأمين فى  واليتىه          

فى  الواليىىات األ ىرأل للواليىىات المتحىد .  ومىىع  لى  أقحىىم هى   المىىاد  تعبيىىرًا      و
 136عن العقيد  الليبرالية الجديد  ف  رفع الضوابط الرقابية."

                                                 
  ، مرصد ن ظ معت ن عرنقي:"نحو مشرو  لصياغة سياسة لقطا  التأمين ف  العراقمصباح كمال،  136

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/ 
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الغطىىاء القىىانون   2005لقىىد وفىىرَّ قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة   
للتىىأمين  ىىار  العىىراق لىىدأل شىىركات تىىأمين أجنبيىىة غيىىر مسىىجلة فىى  العىىراق  

مر صىة.  وعىدا  لى  فىنن القىانون يتعىارض مىع أحكىام الدسىتور الىدانم،            وغير
 من الدستور حول نفا  القوانين القانمة على اآلت : 130 فقد أكدت الماد 

 
 "ألحكام ه ا الدستور. "تبقى التشريعات الناف   معمواًل بها، ما لم ُتلَ  أو ُتعّدَل، وفقًا

 
 192ر مجلىىس قيىىاد  الثىىور  رقىىم التشىىريعات النافىى    ات العنقىىة قىىرا مىىن

 نصَّ ف  الفقر  ثانيًا على أنهال ي  3/12/1998المؤر  
 

"ال يجىىو  التىىأمين  ىىار  العىىراق مباشىىر  علىىى أشىى اص أو أمىىوال موجىىود  فىى     
 (618، ص 3757، العدد ن  قائع ن عرنقعةالعراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه."  )

 
قىىانون شىىركات ووكىىنء ألغىىى ويعىىرف القىىارل المقط لىىع أن هىى ا القىىرار  

 على اآلت  57الماد  ال ي نّص ف   1960( لسنة 49التامين رقم )
 

"ال يجىىو  ألي شىى ص أن يقىىؤمن  ىىارَ  العىىراق مباشىىرً  علىىى أشىى اص  أو عقىىارات    
 أو أموال  موجود  ف  العراق."

 
عىىدم  2005تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة ومىىن النىىواقص التدوينيىىة لقىىانون 

نلغىاء قىوانين التىأمين السىابقة أو االحتكىام إليهىا فى  حىاالت معينىة.           إيراد نىص ب 
والقىىوانين السىىابقة التىى  لىىم ت ضىىع  2005هنىىا  إ ًا تضىىارب  بىىين قىىانون سىىنة 

 لإللغاء.
إ اء هىى ا الوضىىع يصىىبح ضىىروريًا القيىىام بالمراجعىىة الفنيىىة والقانونيىىة    

و صىىار يقشىىك ل وإعىىاد  تدوينىىه فهىى 2005لقىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  
عنصىىرًا أساسىىيًا فىى  توجيىىه النشىىاط التىىأمين .  إن القىىانون، فىى  صىىيغته الحاليىىة، 

مىىوقف  مىىن تغييىىر القىىانون  يحّجىىمق دور شىىركات التىىأمين العراقيىىة.  وقىىد عرضىىُت
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ف  مقىالت  "نحىو مشىرو  لصىياغة سياسىة لقطىا  التىأمين فى  العىراق" المنشىور           
 يه سابقًا.وقد أشرت إلمرصد ن ظ معت ن عرنقي ف  

 

 ن صمت ن رسمي
فالحىىديث دانىىر عنهىىا  81لسىىت أول مىىن انتبىىه إلىىى اآلثىىار السىىلبية للمىىاد  

لدأل ممارس  التىأمين فى  العىراق.  لكىن الى ي يثيىر االهتمىام أن الكتابىات النقديىة          
المنشىىور  بشىىأنها واالتصىىاالت الش صىىية ومىىن  ىىنل الت اطىىب التىى  قىىام بهىىا  

ر مىن و يىر فى  الماضى  وحتىى وقىت قريىب لىم         أركان التأمين العراق  مىع أكثى  
 81تسفر عىن تبنى  أي مىنهم لمشىرو  إعىاد  النظىر فى  القىانون وتعىديل المىاد            

ولم يظهر فى  مراجعىات القىوانين، ومنهىا قىرارات مجلىس قيىاد  الثىور  المنحىل،          
التىى  يطلىىع علينىىا بهىىا البرلمىىان.  ويبىىدو أن الحكومىىة والىىو راء ونىىواب البرلمىىان 

صىىمم تجىىا  الموضىىو ، أو ألن التىىأمين ال مكىىان لىىه فىى  جىىدول   يعىىانون مىىن 
اهتمامىىاتهم فهىىو قطعىىًا، حتىىى الوقىىت الحاضىىر، ال يىىد ل ضىىمن ح مىىة المنىىافع  
الش صىىية )الرواتىىب، الم صصىىات، السىىيارات المصىىفحة التىى ود بالمسدسىىات     

 والبنادق،  التقاعد والجوا  الدبلوماس ( الت  يتبارون ف  التشريع لها.
و المسىتفيد مىن بقىاء القىانون علىى حالىه رغىم شىكوأل شىركات          ُترأل من ه

التىىأمين العراقيىىة؟  أهنىىا  مصىىالح غيىىر مرنيىىة تقىىف وراء عىىدم تغييىىر القىىانون؟  
لسىت عارفىًا بالتفاصىىيل لكىن أعىىرف أن و يىرًا قىىد اسىتمع ألحىىد أركىان التىىأمين       
لكنه بعد حىين نسى  أو تناسىى الموضىو .  هىل هنىا  مىن يسىتطيع البحىث فى            

 الجانب من الموضو ؟ه ا 
 

 بعض نرثار نتقظصادعة
النتىىانج االقتصىىادية لتجاهىىل دور شىىركات التىىأمين العراقيىىة واضىىحة      
فأقسىىاط التىىأمين المنفقىىة علىىى شىىراء الحمايىىة التأمينيىىة لخصىىول الموجىىود  دا ىىل 
العراق ُتحّول إلىى ال ىار  إمىا جهىًن أو قصىدًا بىداًل مىن إنفاقهىا دا ىل العىراق.            
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حر مق هى   الشىركات مىن فرصىة النمىو والنهىوض للتعامىل مىع متطلبىات          وهو ما يق
تأمين المشىاريع فى  م تلىف مراحلهىا ومىا يفرضىه عليهىا تطىور االقتصىاد مىن           
تحىىديات فنيىىة وماليىىة.  ولخسىىف فىىنن هىى ا الوضىىع يعكىىس حالىىة عامىىة تتمثىىل  
  بنعىاد  تصىدير المنىىافع االقتصىادية  ىار  العىىراق بىداًل مىن االسىىتفاد  منهىا فىى       

تع ي  التىراكم االقتصىادي الىوطن .  ويكفى  هنىا أن نتى كر مصىير األرصىد  فى           
والقىروض والمعونىات العينيىة التى  أقرهىا مىؤتمر        صندوق تنميىة العىراق والمىنح   

فقىىد ُأنفقىىت نسىىبة كبيىىر  منهىىا   2003المىىانحين فىى  مدريىىد فىى  تشىىرين األول  
هىىا لىىم تصىىب أي أن  137 ىىار  العىىراق بىىالتعك  علىىى سىىوء األوضىىا  األمنيىىة. 

مباشىىر  فىى  حركىىة االقتصىىاد العراقىى  إضىىافة إلىىى التبىى ير والسىىرقة التىى     
 138تعرضت لها.

األمىىوال العراقيىىة العامىىة، المنقولىىة وغيىىر المنقولىىة، ت ضىىع ألشىىكال متعىىدد  
مىىن التسىىرب وسىىوء االسىىتعمال والسىىرقة وكلهىىا تىىؤثر علىىى حركىىة االقتصىىاد   

ال، فىىنن اإلنفىىاق علىىى شىىراء العراقىى  وعلىىى قطىىا  التىىأمين.  علىىى سىىبيل المثىى
الحماية التأمينيىة مىن ال ىار ، دون المىرور بشىركات التىأمين العراقيىة، هىو أحىد          
أشىىكال تسىىريب األمىىوال وهىىو فىى   ات الوقىىت  سىىار  للىىد ل بالنسىىبة لهىى      
الشىىركات مثلمىىا هىىو  سىىار  لمصىىدر ضىىريب  )ضىىريبة الىىد ل علىىى شىىركات  

 التأمين(.

                                                 
 MEED Gulf Economic Review, January، فى  مقابلىة قصىير  )   العراق  ي كر د. سنان الشبيب ، محافظ البن  المرك ي 137

2006, pp 36-37      دور المصارف األجنبية التجارية ف  تدريب بعض المصرفيين العراقيين ف  ال ىار ، ويؤكىد علىى ضىرور )
التدريب أثناء تأدية المصرفيين لعملهم اليوم  دا ل العراق، ويحاجج به ا الشأن، فيما ي ص األوضا  األمنية، أن المؤسسات األجنبية 

ول تنتشر فيها الجريمة، مثل كولومبيا ونيجيريا، فنن بنمكانها التغلب على المصىاعب األمنيىة فى  العىراق     الت  تستطيع العمل ف  د
 وتعديل الكلفة بموا ا   ل .

 
138 James Glanz, “Audit Describes Misuse of Funds in Iraq Projects,” The New York Times, 25 January 
2006. 
Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks,” London Review of Books, 26 January 2006. 
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المحتمىل لصىناعة التىأمين فى  العىراق فى         ما يعنينا من ه ا كلىه هىو الىدور   
فالقىانون، كمىا هىو عليىه، وطريقىة إجىراء         139المساهمة فى  التنميىة االقتصىادية.   

التأمين  ار  العراق يحىرم قطىا  التىأمين مىن المسىاهمة الفعليىة فى  التنميىة فى           
المستقبل المنظور عنىدما تتضىح معىالم هى ا القىانون فى  التطبيىق ومجافىا  بعىض          

، لمشىىرو  تأسىىيس سىىوق وطنىى  عراقىى  مشىىتر       81كالمىىاد  أحكامىىه، 
، سىىوق 1991 /نوفمبروفىى  الواقىىع، لىىيس هنىىا ، ومنىى  تشىىرين الثىىان   140للتىىأمين.

وطن ، فدرال  حقيق ، بىل هنىا  ميىل لننعى ال فى  إقلىيم كوردسىتان كمىا يظهىر          
  ل  من  نل بعض التشريعات."

دمات التىى  تسىىتطيع إجىىراء التىىأمين  ىىار  العىىراق دون االلتفىىات إلىىى ال ىى 
 frontingشىىركات التىىأمين العراقيىىة تقىىديمها، حتىىى فىى  دور الشىىركة الواجهىىة  

company    مىىثًن، بحجىىة أن هىى   الشىىركات ال تتىىوفر علىىى ال بىىرات والطاقىىات
المطلوبىىة، تسىىرق مىىن هىى   الشىىركات فرصىىة مجابهىىة الجديىىد والمعقىىد مىىن    

ولكىىن يبىىدو أن المسىىتهدف  األ طىىار التأمينيىىة والعمىىل علىىى إيجىىاد الحلىىول لهىىا. 
هو إبقاء شىركات التىأمين العراقيىة ضىعيفة إلىى أطىول فتىر  ممكنىة كى  تسىتطيع           
الشركات األجنبية النفىا  إلىى السىوق مىن  ىنل مىا يسىمى بالتجىار  عبىر الحىدود           

cross-border trading   هىى ا الىىنمط مىىن تعىىاط  التىىأمين لىىه آثىىار  السىىلبية  .
لحاجىة إلىى االسىتثمار فى  البلىد المقضىّيف، كمىا        على السوق الوطن ، فهىو يلغى  ا  

أنىىه يسىىتغن  عىىن االعتمىىاد علىىى المىىوارد المحليىىة، وهىىو بالتىىال  ال يسىىاهم فىى  
تطىىوير وتع يىى  ال بىىرات المحليىىة، وبعبىىار  أ ىىرأل فننىىه ال يعمىىل علىىى نقىىل   

                                                 
تنىوي   كوردستاننقابة االقتصاديين ف  إقليم تناولنا دور التأمين ف  التنمية االقتصادية ف  ورقة غير منشور  كتبت لمؤتمر كانت   139

ردسىتان  وور اقتصادي للتأمين فى  ك حال تطور األوضا  دون انعقاد .  مصباح كمال، "هل هنا  د 16/11/2002عقد  ف  أربيل ف  
العراق: منحظىات   كوردستان(.  وتابعنا جانبًا منه ف  دراسة أ رأل غير منشور : " تطوير قطا  التأمين ف  2002العراق؟" )تمو  

 (2006أولية )لندن أيار/ح يران 
 

 :مرصد ن ظ معت ن عرنقيات"، : نظام التأمين اإلل ام  للمركب2011لسنة  9راجع دراسة فؤاد شمقار "النظام رقم  140
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/04/23/compulsory-motor-insurance-regulation-iraqi-

kurdistan/ 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/04/23/compulsory-motor-insurance-regulation-iraqi-kurdistan/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/04/23/compulsory-motor-insurance-regulation-iraqi-kurdistan/
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التكنولوجيىىا والمهىىار  )عىىدوأل التقليىىد(، إحىىدأل المنىىافع المتو ىىا  مىىن االسىىتثمار   
 لمباشر.األجنب  ا

رغىىم تحفظنىىا علىىى ترتيبىىات الواجهىىة غيىىر الضىىرورية فننهىىا، ضىىمن    
أواًل،   141الظىىروف الحاليىىة، يمكىىن أن تسىىاهم فىى  تطىىوير دور شىىركات التىىأمين. 

آلية الواجهة مصىدر ال بىأس بىه للىد ل لشىركة التىأمين العراقيىة التى  تقىوم بهىا.            
معيىد التىأمين األجنبى     وه ا المصدر مىا هىو إال العمولىة التى  يىدفعها المىؤَمن أو       

للشركة المحليىة التى  تقىوم بنصىدار وثيقىة التىأمين و ىدمتها  ىنل فتىر  نفا هىا.            
ثانيًا، الىد ول فى  ترتيبىات الواجهىة يىوفر فرصىة للشىركة العراقيىة للتعامىل مىع           
وثىىانق تىىأمين  ات طبيعىىة معقىىد  ربمىىا تغطىى  أ طىىارًا غيىىر مألوفىىة.  وبالنتيجىىة، 

إن ُأحسىىن اسىىتعمالها مىىن قبىىل الشىىركة العراقيىىة، تسىىاعد فىىنن ترتيبىىات الواجهىىة، 
علىىى توليىىد معىىارف ومهىىارات جديىىد  أو مىىا يعىىرف فىى  أدبيىىات االسىىتثمار    

 efficiency spilloverاألجنب  المباشر بانتشار الكفاء  
تحىىت دعىىاوأل حريىىة وسىىياد  المسىىتهل  يىىدعو الىىبعض إلىىى إطىىنق الحريىىة 

واألجنبيىىة، لشىىراء المنتجىىات التأمينيىىة   لطىىالب  التىىأمين مىىن الشىىركات، المحليىىة 
الت  يحتىاجون إليهىا مىن أسىواق أ ىرأل )عبىر الحىدود( إن كانىت هى   المنتجىات           
غيىىر متىىوفر  لىىدأل شىىركات التىىأمين الوطنيىىة.  مثىىل هىى   الوصىىفة، التىى  تبىىدو  
برينىىة فىى  ظاهرهىىا، تهمىىل أو تتناسىىى أن الشىىركات الوطنيىىة تسىىتطيع تىىوفير مىىا 

يىىع مواردهىىا معىىًا والمشىىاركة فىى  التغطيىىة، أو مىىن هىىو مطلىىوب مىىن  ىىنل تجم

                                                 
يجب أن ال يكون نمطًا ثابتًا ف  تعامل شركات التأمين العراقية مىع ال بىانن    fronting companyر شركة الواجهة ممارسة دو 141

الكبار من الشركات األجنبية الت  تعمل ف  العراق ولها عنقات قانمة مع وسطاء وشركات تأمين ف  بلدانها األصلية.  يجب أن تبقىى  
تقتضيه الظروف مستقبًن، و ل  لضمان عدم تقليص الدور االكتتاب  لشىركات التىأمين العراقيىة     الواجهة ترتيبًا مؤقتًا، أو حسب ما

وتحويلها لمجرد وكنء يعملون بالعمولة وهو ما ال يستقيم مع الدور الحقيق  لشركة التأمين: االكتتاب باأل طىار وتحمىل مسىؤولية    
ادية للشركات العراقية وصغر حجم إعاد  التأمين االتفاق  المتوفر لهىا  تعويض المطالبات.  هو إجراء مؤقت يعكس ضعف القاعد  الم

حاليًا.  ويتوجب على الشركة الت  تقوم بدور الواجهة االطمننان إلى سنمة الوضع المال  للشركة األجنبية الت  تتعامل معها وإعفانهىا  
 ف  تنفي  الت اماتها تجا  المؤمن له.من المسؤولية من قبل المؤمن له األصل  ف  حالة فشل الشركة األجنبية 

 
، ن ظ معت ن عرباي للم يد من المعلومات عن ترتيبات الواجهة يمكن الرجو  إلى دراستنا: "ترتيبات الواجهة: محاولة أولية لتقييم نقدي،" 

 .2007، 95مجلة االتحاد العام العرب  للتأمين، العدد 
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 ىىنل ترتيبىىات إعىىاد  التىىأمين اال تيىىاري.  وللسىىوق العراقىى  تجربىىة فىى  هىى ا  
 المجال ترجع إلى سبعينيات القرن العشرين.

إن معالجىىة هىى   األوضىىا ، أو بعىىض منهىىا، منوطىىة بجمعيىىة التىىأمين     
راقيىىة وإمكانياتهىىا  العراقيىىة مىىن  ىىنل التوعيىىة بواقىىع صىىناعة التىىأمين الع   

وبم تلىىف الوسىىانل المتىىوفر ، والعمىىل علىىى تىىرويج صىىياغة موحىىد  لشىىروط    
فىىى  عقىىىود  insurance and indemnity clausesالتىىىأمين والتعىىىويض 

مقىىاوالت القطىىا  الحكىىوم  كمىىا هىىو الحىىال حتىىى فىى  أعتىىى الىىدول الرأسىىمالية.  
راقىى  يجىىب أال وكمىىا قلنىىا فىى  مكىىان آ ىىر فىىنن "مشىىرو  "لبرلىىة" االقتصىىاد الع 

يىىرتبط بتقىىويض الكيانىىات االقتصىىادية المحليىىة فىى  م تلىىف القطاعىىات الصىىناعية  
وال دميىىة وحرمانهىىا مىىن فىىرص التطىىور وتعظىىيم االسىىتثمارات، وكلهىىا تشىىك ل   

 142مصادر جديد  وإضافية لشركات التأمين المحلية."
وف  هى ا السىياق مىن المناسىب التى كير باألسىباب الموجبىة لتشىريع قىانون          

فقىىد ورد فيىىه هىىدف "تنظىىيم قطىىا   2005لسىىنة  10نظىىيم أعمىىال التىىأمين رقىىم ت
التأمين واإلشىراف عليىه بمىا يكفىل تطىوير  وتىأمين سىوق مفتىوح وشىفاف وآمىن           
ماليىىًا وتع يىى  دور صىىناعة التىىأمين فىى  ضىىمان األشىى اص والممتلكىىات ضىىد   

ولىىن يتحقىىق  لىى  بتجاهىىل شىىركات    143الم ىىاطر لحمايىىة االقتصىىاد الىىوطن ." 
تأمين العراقيىة وإبقانهىا ضىعيفة مىن  ىنل أحكىام ضىار  فى  القىانون وجهالىة           ال

وربمىىا سىىوء تصىىرف أصىىحاب الشىىأن فىى  الىىدوانر الرسىىمية العراقيىىة.        
وبا تصار، وكمىا يشىهد الواقىع القىانم، فىنن أحكىام القىانون ال تسىتقيم مىع الهىدف           

 "اإلنشان " المرسوم له.

 نقض ن ظنمعة ن حقعقعة
لىىنمط مىىن العنقىىات االقتصىىادية بىىين األشىى اص   نىىصق القىىانون يؤسىىس

الطبيعيىىين والمعنىىويين فىى  الىىدا ل وال ىىار  مىىع ميىىل قىىوي نحىىو ال ىىار ، بىىين 

                                                 
 .429، ص 2005ن الثان /يناير ، كانو410، بيروت، العدد ن بعات نتقظصادعة 142
 .28، ص 3/3/2005، 3995، العدد ن  قائع ن عرنقعة 143
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طىىالب  الىىىتأمين مىىن العىىراقيين واألجانىىب وبىىين شىىركات التىىأمين العراقيىىة، أو  
قىىل انىىه يعكىىس طبيعىىة االقتصىىاد الريعىى  المتمثىىل بانعىىدام التنميىىة الحقيقيىىة    

امتصىىاص الفىىانض فىى  سىىلع و ىىدمات اسىىتهنكية مسىىتورد     وبىىالتركي  علىىى
وتغ ىىول بيروقراطىى   144ضىىمن سىىلو  اقتصىىادي يشىىوبه الغمىىوض والعشىىوانية  

نتيجىىة التغ يىىة المسىىتمر  ألجهىى   الدولىىة بأقىىارب أحىى اب المحاصصىىة والمىىوالين  
 لها.

فىى  ظىىل هىى ا اإلطىىار فىىنن الطلىىب علىىى الحمايىىة التأمينيىىة يتحىىول بفضىىل 
 ىار ، وبالتىال  فننىه ال يصىب  فى  تنميىة حقيقيىة لقطىا  التىأمين          إلى ال 81الماد  

العراقىى .  إضىىعاف كىىل مىىا مىىن شىىأنه أن ي ىىدم مشىىرو  التنميىىة الوطنيىىة     
"المستقلة" وتع يى  االعتمىاد علىى ال ىار  وفىتح السىوق المحليىة أمىام رأس المىال          
األجنبىى  هىىو مىىا أفىىر   االحىىتنل األمريكىى  وهىىو مىىا قامىىت سىىلطة االحىىتنل  

.  10ترجمتىىه فىى  سلسىىلة مىىن القىىوانين )األوامىىر( ومنهىىا القىىانون/األمر رقىىم    ب
و يىىر شىىاهد علىىى مصىىادر  مشىىرو  التنميىىة الوطنيىىة هىىو العقىىود النفطيىىة    
االتحاديىىة وعقىىود حكومىىة إقلىىيم كوردسىىتان الملتبسىىة بسىىبب دسىىتور دانىىم قصىىد  

  هى   العقىود،   القانمون على تحريىر  ليكىون ملتبسىًا وحّمىااًل لخوجىه.  فالتأكيىد فى       
مثلمىىا هىىرول   145والهرولىىة نحوهىىا، هىىو علىىى  يىىاد  اإلنتىىا  كهىىدف أسىىاس. 

 146األمريك  الصنع. 10رنيس الو راء العراق  لتوقيع األمر رقم 
 

 لندن
 2012آب  21

                                                 
د. مظهر محمد صالح، "االقتصاد الريع  المرك ي ومىىأ ق انفىىىنت السىىوق : رؤية ف  المشهد االقتصادي العراق   144

 http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=20 م س  ة نعن ى، الراهن"
 

لمن ترغب ف  متابعة القضية النفطية يمكن الرجو  إلى كتابات ال بير النفط  فؤاد قاسم األمير، وقد صدر له مؤ رًا كتاب بعنوان  145
 .2012، بغداد، ن جدعد في ن قضعة ن نفطعة ن عرنقعة

مرصد ن ظ معت و  مجلة ن ظ معت ن عرنقييمكن الرجو  إلى كتابات  السابقة المنشور  ف   10  على  لفيات األمر رقم لنطن 146
 .ن عرنقي

http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=20
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 ظحرعم ن ظ معت خارج نمام ن رقابة

 قرنءة  كظاب دع نت ن ظ معت ن عرنقي ن مؤرخ

 2012كان ت نأل ل  9

 
 
 

 دع نت ن ظ معت رض كظاب 

كىىانون  9مىىؤر  فىى   316أصىىدر ديىىوان التىىأمين العراقىى  كتابىىًا بىىرقم  
ردًا علىىى استفسىىار مىىن شىىركة آسىىيا للتىىأمين، و ّعىىه علىىى شىىركات   2012األول 

ورغىىم أن   147التىىأمين العاملىىة فىى  العىىراق كافىىة وجمعيىىة التىىأمين العراقيىىة.   
ه إعمامىًا يتنىاول   موضو  الكتاب هىو رد علىى "استفسىار" فىنن تو يعىه يجعىل منى       

وهى ، تحىريم التىأمين     –قضية أساسىية طالمىا دعونىا لهىا فى  مناسىبات م تلفىة        
علىىى الممتلكىىات والمسىىؤوليات الموجىىود  والناشىىنة فىى  العىىراق  ىىار  نظىىام    

 (.non-admitted insuranceالرقابة واإلشراف على النشاط التأمين  )

عىدم أحقيىة أيىة شىركة      يضمق الكتىاب فقىرتين أساسىيتين إ  يؤكىد أواًل علىى     
تأمين أجنبيىة أو شىركة تىأمين غيىر مر صىة ]مىن قبىل الىديوان[ ممارسىة أعمىال           

                                                 
 أشكر ال ميل محمد مصطفى الكبيس  على ت ويدي بنس ة من كتاب الديوان. 147
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التىىأمين فىى  العىىراق أو التىىأمين علىىى األمىىوال والممتلكىىات ]والمسىىؤوليات[      
 الموجود  ف  العراق من قبل تل  الشركات.

 
يؤكىىد الكتىىاب ثانيىىًا علىىى عىىدم أحقيىىة أي وكيىىل أو وسىىيط للتىىأمين تحويىىل 
وثىىانق التىىأمين ]إجىىراء التىىأمين[ علىىى أمىىوال وممتلكىىات ]ومسىىؤوليات[ موجىىود   
دا ىىل العىىراق إلىىى شىىركات تىىأمين  ىىار  العىىراق أو شىىركات غيىىر مجىىا   مىىن 

 قبل الديوان لممارسة أعمال التأمين.

 قرنءة كظاب دع نت ن ظ معت
 عنحصاار با ظاا معت ن مباشاارالقىىراء  الدقيقىىة لهىى ا الكتىىاب تبىىين أن نطاقىىه  

ليس إعىاد  التىأمين إ  أن مصىطلح إعىاد  التىأمين ال يىرد لىه  كىر فى  الكتىاب.            و
وإ ا كانىىت النيىىة منصىىبة علىىى شىىمول إعىىاد  التىىأمين بأحكىىام هىى ا الكتىىاب وجىىب 

 اإلشار  إليها تحديدا.
ت عشاعر إ اأ لعاة ماادة مات ما ند قاان ت        وينحظ على نىص الكتىاب انىه    

ليىه قىو  إل اميىة إضىافية إلىى جانىب       ليضىف  ع  2005ظنمعم ل مال ن ظا معت  سانة   
العقوبات التى  يحىق للىديوان فرضىها بموجىب هى ا القىانون، كمىا يىرد فى  آ ىر            

 الكتاب.
مكّيفىىة  ظعلعماااتكىىان مىىن المناسىىب ان يصىىدر كتىىاب الىىديوان بصىىيغة   

.  نإلشااارة إ ااأ لحكااام ن قااان ت ن مناساابةقانونيىىًا أو، علىىى األقىىل، يقصىىاي متضىىمنًا 
لىىيس مكىىتمًن  2005نون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  نقىىول هىى ا رغىىم أن قىىا 

وبحاجىىة إلىىى مراجعىىة كمىىا  كرنىىا فىى  دراسىىة لنىىا نقتىىبس منهىىا مطىىواًل بعىىض 
 148الفقرات  ات العنقة بموضو  المقالة الحالية.

 ففيما ي ص ممارسة أعمال التأمين ف  العراق نقتبس الفقرات التالية:
                                                 

، ن ثقافة ن جدعدة(: المد ل لتغيير القانون" )10م )األمر رق 2005من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  81"الماد  مصباح كمال،  148
  مرصد ن ظ معت ن عرنقي.  نشرت المقالة أيضًا ف  (2012، كانون الثان  354-353عدد م دو  

http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-the-2005-insurance-law-and-its-amendment/ 

 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-the-2005-insurance-law-and-its-amendment/
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 مزن  ة نشاط ن ظ معت

نظىىر يجىىب أن تتجىىاو  مجىىرد رصىىد األ طىىاء   اعتقىىد بىىأن إعىىاد  ال 
والثغرات بل تمتد لتشمل الرؤيىة التى  يقىوم عليهىا هى ا القىانون.  وكمىا بينىت فى           

فىىنن أحكىىام هىى ا القىىانون تنطىىوي علىىى تنىىاقض مسىىتتر يتىىيح   149دراسىىة سىىابقة
 تنصان على ما يل : 14و  13فرصة عدم االلت ام به.  فالمادتين 

 
 أعمال التأمين ف  العراق إال من ]قبل[:ال يجو  م اولة  -13-الماد 

 الشركات العراقية العامة. -أوال

 الشركات العراقية المساهمة ال اصة أو الم تلطة. -ثانيا
 فرو  شركات التأمين األجنبية المسجلة ف  العراق. -ثالثا
 كيانات تأمين التكافل أو إعاد  التكافل. -رابعا

ر  رنىىيس الىىديوان مىىؤهن مىىؤمن أو معيىىد تىىأمين آ ىىر يعتبىى - امسىىا
 و و ]و ا[ قدر  مالية شرط الت امه بأحكام ه ا القانون.

( مىىن هىى ا 13ال يجىىو  ألي مىىن المنصىىوص علىىيهم فىى  المىىاد  ) -أوال -14-الماد 
القانون أن يمىارس أعمىال التىأمين إال بعىد حصىوله علىى إجىا   بى ل          

 وفقا ألحكام ه ا القانون.
 

التىىىأمين العراقيىىىة ومستشىىىاريها لكىىىن المنحىىىظ، وبشىىىهاد  شىىىركات 
القىىانونيين، أن شىىركات التىىأمين وإعىىاد  التىىأمين غيىىر العراقيىىة وغيىىر المسىىجلة   
لىىدأل و ار  التجىىار  وغيىىر المجىىا   مىىن قبىىل الىىديوان تقىىوم باالكتتىىاب باألعمىىال 
العراقية فى  أوطانهىا وبى ل  تحىرم شىركات التىأمين العراقيىة، المسىجلة والمجىا            

أمين العراقىى  وتىىدفع الضىىرانب والرسىىوم عىىن نشىىاطها، مىىن مىىن قبىىل ديىىوان التىى
حقهىىا القىىانون  فىى  االكتتىىاب بأعمىىال التىىأمين علىىى األصىىول العراقيىىة بمىىا فيهىىا 
األشىى اص.  وقىىد نشىىأ هىى ا الوضىىع، الىى ي  سىىرت شىىركات التىىأمين العراقيىىة   

                                                 
الثقافةةةةةةةةة مصييييييييباح كمييييييييال، "السياسييييييييات االقتصييييييييادية فييييييييي العييييييييراق والخيييييييييارات البديليييييييية: قطيييييييياع التييييييييأمين نموذجييييييييا "  149

 لتأمين العراقيمجلة ا.  يمكن قراءة الموضوع في مدونة 2009، 334-333، العدد الجديدة
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html 

 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html
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مثلمىىا  سىىرت ال  ينىىة إيىىرادات رسىىم  150بسىىببه منيىىين الىىدوالرات مىىن األقسىىاط
ى وثىىانق التىىأمين الصىىادر  وكىى ل  إيىىرادات الضىىريبة علىىى د ىىل   الطىىابع علىى

شىىركات الىىىتأمين، ألن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين ال يضىىم مىىواد إضىىافية    
تظىل  غيىر فّعالىة     13المىاد   لضبط االكتتىاب وضىمان االلتى ام بهىاتين المىادتين.  ف     

واألجانىب،  ما لم يحىدد القىانون، بوضىوح، التى ام طىالب  التىأمين، مىن العىراقيين         
مجىا     بنجراء التىأمين علىى أصىولهم ومسىؤولياتهم القانونيىة لىدأل شىركات تىأمين        

بموجب قانون التأمين.  ولكىن  نفىًا لى ل  فىنن القىانون يؤكىد علىى حريىة شىراء          
منتجىىات التىىأمين و دماتىىه مىىن أي شىىركة للتىىأمين أو إعىىاد  التىىأمين، بمىىا فيهىىا  

تنظىىيم أعمىىال مىىن قىىانون  81مىىاد  ضىىمنًا الشىىركات األجنبيىىة، كمىىا جىىاء فىى  ال
 ."2005التأمين لسنة 

  إطالق حرعة ن ظ معت  ن ظناقض ن قان ني 81ن مادة 
تحىىت البىىاب السىىابع، أحكىىام متفرقىىة، الفصىىل األول،  81يىىرد نىىص المىىاد  

 أحكام عامة، وكما يل :
 

 -81-الماد 
 ألي شىى ص طبيعىى  أو معنىىوي عىىام أو  ىىاص الحىىق فىى  اال تيىىار بشىىراء     -أواًل

منتجات التىأمين أو  دماتىه مىن أي مىؤمن أو معيىد تىأمين مىا لىم يىنص القىانون علىى            
  نف  ل .

 
ال يجىو  اجبىار شى ص طبيعى  أو معنىوي عىام أو  ىاص علىى شىراء منتجىات            -ثانيًا

 دمات التىأمين مىن مىؤمن أو معيىد تىأمين أو وكيىل أو وسىيط أو مقىدم  ىدمات تىأمين           
  ل . محدد، ما لم ينص القانون على  نف

 
يجىىري التىىأمين علىىى األمىىوال العامىىة واال طىىار التىى  ترغىىب الىىو ارات أو    -ثالثىىًا

دوانىىر الدولىىة فىى  التىىأمين ضىىدها بالمناقصىىة العلنيىىة وفقىىًا ألحكىىام القىىانون، ولجميىىع  
 المؤمنين المجا ين ف  العراق حق االشترا  فيها.

 
                                                 

150
قيييييد يقيييييول اليييييبعض ان القيييييول بيييييأن حجيييييم الخسيييييارة هيييييو بمالييييييين اليييييدوالرات فييييييه مبالكييييية وقيييييد يكيييييون األمييييير  

سيييييارة األقسييييياط.  لكييييين مالييييييين اليييييدوالرات غيييييير المحيييييددة هنيييييا كيييييذلغ فيييييي غيييييياب رصيييييد علميييييي وتقيييييييم كميييييي لخ

 تبدو معقولة عند نسبتها إلى حجم ميزانية الدولة.
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وشىىكوأل سىىنغض النظىىر فىى  هىى   المقالىىة عىىن الفقىىر  ثالثىىًا رغىىم أهميتهىىا 
الىىبعض مىىن وجودهىىا، وربمىىا نقىىوم بدراسىىتها فىى  ورقىىة مسىىتقلة فىى  المسىىتقبل.  
ويكف  أن نشير هنىا إلىى أن هى   الفقىر ،  نفىًا للفقىرتين ثانيىًا وثالثىًا، تى كر حىق           
"جميىىع المىىؤمنين المجىىا ين فىى  العىىراق" االشىىترا  فىى  مناقصىىات التىىأمين علىىى 

ت ظشااعر إ ااأ ة نجىىد أن الفقىىر  أواًل األمىىوال العامىىة.  انطنقىىًا مىىن هىى   المنحظىى
، وكى ا األمىر بالنسىبة للفقىر  ثانيىًا.  لىم تىأِت هى           مؤمنعت مجاازعت فاي ن عارنق   

الصيغة ف  إغفىال  كىر العىراق عفىوًا وفى  لحظىة غفلىة بىل مىن بىاب التصىميم            
 وضمن رؤية لتوجيه االقتصاد العراق ....

إشاارة إ اأ محال     عخلا  مات  ناقصىة، كمىا ينحىظ القىارل، ألنىه       81الماد  
إقامااة ن مااؤمت ل  مععااد ن اااظ معت ل  ظسااجعل  فااي ن عاارنق ل  ظرخعصاا  ماات قباال 
ن اادع نت  ت ن قااان ت ن ااذي ظشااعر إ عاا  هااذن ن مااادة، حسااب  لمنااا، نااص  خااالف 

وينحىظ أيضىًا أن هى        ذ ك   ام عنشار حظاأ نرت ظعادعل  لقاان ت بهاذن ن شا ت.       
 تيىىار بشىىراء منتجىىات التىىأمين أو الفقىىر  ُتقىىر  حىىق الشىى ص الطبيعىى  فىى  اال 

د ت ن اانص  لااأ  رنقعااة ن مااؤم ت ل    دماتىىه مىىن أي مىىؤمن أو معيىىد تىىأمين  
مععااد ن ظاا معت )بمعنااأ ظسااجعل   اادى مسااجل ن شااركات  ظرخعصاا  ماات قباال    

 ن دع نت(.
األرضىىية القانونيىىة لتسىىريب أقسىىاط التىىأمين العراقيىىة    81وف ىىرت المىىاد  

-nonن  بالتىىأمين  ىىار  النظىىام الرقىىاب  إلىىى ال ىىار  مىىن  ىىنل القبىىول الضىىم

admitted insurance      وهىىو مىىا ال نجىىد نظيىىرًا لىىه فىى  معظىىم االنظمىىة
 الرقابية على النشاط التأمين  ف  العالم.

الغطىىاء القىىانون   2005لقىىد وفىىرَّ قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة   
راق للتىىأمين  ىىار  العىىراق لىىدأل شىىركات تىىأمين أجنبيىىة غيىىر مسىىجلة فىى  العىى 

ن قاان ت عظعاارض ماع لحكاام ن دساظ ر ن ادنئم،       وغير مر صىة.  وعىدا  لى  فىنن     
 على اآلت : مت ن دسظ ر ح ل نفاذ ن ق ننعت ن قائمة 126 فقد لكدت ن مادة

 
 ألحكام ه ا الدستور." "تبقى التشريعات الناف   معمواًل بها، ما لم ُتلَ  أو ُتعّدَل، وفقًا
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 192قىىة قىىرار مجلىىس قيىىاد  الثىىور  رقىىم التشىىريعات النافىى    ات العن مىىن
 نصَّ ف  الفقر  ثانيًا على أنهال ي  3/12/1998المؤر  

 
"ال يجىىو  التىىأمين  ىىار  العىىراق مباشىىر  علىىى أشىى اص أو أمىىوال موجىىود  فىى     

 (618، ص 3757، العدد ن  قائع ن عرنقعةالعراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه."  )
 

قىىانون شىىركات ووكىىنء القىىرار ألغىىى ويعىىرف القىىارل المقط لىىع أن هىى ا 
 على اآلت  57الماد  ال ي نّص ف   1960( لسنة 49التامين رقم )

 
"ال يجىىو  ألي شىى ص أن يقىىؤمن  ىىارَ  العىىراق مباشىىرً  علىىى أشىى اص  أو عقىىارات    

 أو أموال  موجود  ف  العراق."
 

عىىدم  2005تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة ومىىن النىىواقص التدوينيىىة لقىىانون 
اد نىص بنلغىاء قىوانين التىأمين السىابقة أو االحتكىام إليهىا فى  حىاالت معينىة.            إير

والقىىوانين السىىابقة التىى  لىىم ت ضىىع  2005هنىىا  إ ًا تضىىارب  بىىين قىىانون سىىنة 
 لإللغاء.

إ اء هىى ا الوضىىع يصىىبح ضىىروريًا القيىىام بالمراجعىىة الفنيىىة والقانونيىىة    
وينىىه فهىىو صىىار يقشىىك ل وإعىىاد  تد 2005لقىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  

عنصىىرًا أساسىىيًا فىى  توجيىىه النشىىاط التىىأمين .  إن القىىانون، فىى  صىىيغته الحاليىىة، 
يحّجىىمق دور شىىركات التىىأمين العراقيىىة.  وقىىد عرضىىت مىىوقف  مىىن تغييىىر القىىانون 
ف  مقىالت  "نحىو مشىرو  لصىياغة سياسىة لقطىا  التىأمين فى  العىراق" المنشىور           

 شرت إليه سابقًا."وقد أ مرصد ن ظ معت ن عرنقيف  

 ظنمعم  مل  كالء   سطاء ن ظ معت
كىىان مىىن المناسىىب أن يشىىار فىى    كعاال ل   سااعط ن ظاا معتوفيمىىا ي ىىص 

تقييىىد  75والتعليمىىات الصىىادر  بشىىأنهما.  فالمىىاد    2005الكتىىاب لمىىواد قىىانون  
 عمل وكيل التأمين كما يل :
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  -75-الماد 
اجا تىىه والمىىؤهنت المطلوبىىة   تىىنظم أعمىىال وكيىىل التىىأمين ومتطلبىىات      -أواًل

 والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رنيس الديوان. 
ال يجىىو  ألي شىى ص أن يقىىوم بأعمىىال وكيىىل التىىأمين إال بعىىد إجا تىىه مىىن    -ثانيىىًا

الديوان وبعىد ت ويىد  باالتفىاق المبىرم بينىه وبىين المىؤمن والى ي يىنص علىى اعتمىاد             
 عمل وكيل التأمين مع أكثر من مؤمن. وكيًن لها، ويجو  أن ي

 
حىىول إجىىا     2008( لسىىنة 11وقىىد أصىىدر الىىديوان التعليمىىات رقىىم )  

 وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته.
أمىىا عمىىل وسىىيط التىىأمين المباشىىر ووسىىيط إعىىاد  التىىأمين فىىنن القىىانون  

 ينظم عمل الوسطاء ف  الماد  التالية:

 
  -76-الماد 

أن يمىىارس أعمىىال وسىىيط تىىأمين أو وسىىيط إعىىاد  التىىأمين إال    ال يجىىو  ألي شىى ص
بعد حصوله علىى تىر يص مىن الىديوان وفىق الشىروط التى  يحىددها رنيسىه بتعليمىات           
يصىىدرها لهىى   الغايىىة تتضىىمن تنظىىيم أعمالىىه وتحديىىد مسىىؤوليته وإجىىراءات ومتطلبىىات 

 تر يصه والمؤهنت المطلوبة.
 

حىىول إجىىا   وسىىيط   2006( لسىىنة 10قىىم )وقىىد قىىام الىىديوان بنصىىدار التعليمىىات ر 
 التأمين وتنظيم أعماله وتحديد مسؤولياته.

 هدر حق ق شركات ن ظ معت ن عرنقعة
مىن المؤسىف أن يصىدر هى ا     لقد جاء كتىاب الىديوان مؤيىدًا لموقفنىا ولكىن      

الكتاب متأ رًا وبعىد مىا ي يىد عىن سىت سىنوات منى  نشىر قىانون تنظىيم أعمىال            
.  ف ىىنل هىى   الفتىىر  حقرمىىت ن  قااائع ن عرنقعااةريىىد  فىى  ج 2005التىىأمين لسىىنة 

شىىركات التىىأمين العراقيىىة مىىن حقهىىا فىى  تىىأمين الممتلكىىات والمسىىؤوليات      
الموجىىود  دا ىىل العىىراق، و سىىرت أقسىىاطًا للتىىأمين تقىىدر بمنيىىين الىىدوالرات،   
مثلمىىا  سىىرت   ينىىة الدولىىة إيىىرادات رسىىم الطىىابع علىىى وثىىانق التىىأمين التىى  

  العىىراق، وكىى ل  ضىىريبة الىىد ل علىىى األربىىاح المحتملىىة  حقولىىت إلىىى  ىىار
 لشركات التأمين بفضل ه   الوثانق الت  تسربت إلى ال ار .
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 مت باب ن خظام
 13/1/2013طلىىب منىى  ال ميىىل محمىىد الكبيسىى  فىى  رسىىالة مؤر ىىة فىى   

وكتىىاب الىىديوان.   2005مىىن قىىانون تنظىىيم أعمىىال التىىأمين لسىىنة  81رأي بالمىىاد  
، كمىا هى  عليهىا، يمكىن     81ا كتبىت لىه.  "اتفىق معى  بىأن المىاد        واقتبس بعض م

أن ُتقىىرأ علىىى أنهىىا تنصىىب  علىىى الت ييىىر بىىين شىىركات التىىأمين المحليىىة ولىىيس 
الت ييىىر بىىين الشىىركات االجنبيىىة والمحليىىة.  ال اسىىتطيع الىىتكهن بالهىىدف مىىن وراء 

متىىوفرًا  إصىىدار الىىديوان للكتىىاب.  لىىو كىىان كتىىاب استفسىىار شىىركة آسىىيا للتىىأمين
فننه كان سيسىاعدنا فى  قىراء  مىا يرمى  إليىه الىديوان إ  أن الشىركة ربمىا قامىت           
بصىىياغة موضىىو  المشىىكلة وطلبىىت رأي الىىديوان.  ومىىع  لىى ، واعتمىىادًا علىىى  
الشكوأل المسىتمر  مىن تسىرب أقسىاط التىأمين  ىار  العىراق، ودون المىرور مىن          

يوان، أميىىل إلىىى أن  ىىنل شىىركات التىىأمين العراقيىىة المر صىىة مىىن قبىىل الىىد  
-nonالهدف مىن الكتىاب هىو تحىريم التىأمين  ىار  نظىام الرقابىة علىى التىأمين           

admitted insurance     وهىىو مىىا نرجىىو  ونىىدعو إليىىه.  ومىىن المناسىىب لىى ل
أن يقتىىرجم كتىىاب الىىديوان بصىىيغة تعليمىىات مكّيفىىة قانونيىىًا أو علىىى األقىىل يصىىاي 

 ن المناسبة.مجددًا ليتضمن اإلشار  إلى أحكام القانو

ش صى   ربما تكىون قراءتى  غيىر صىحيحة وهى  علىى أي حىال اجتهىاد         
قابل للتعديل.  آمل أن تجد فى  قراءتى  مىا يقفيىد  فى  تطىوير موقىف تجىا  كتىاب          

 10ديوان التىأمين والعمىل مىع  مننى  علىى مراجعىة فنيىة وقانونيىة لخمىر رقىم           
 بما يحفظ حقوق شركات التأمين العراقية."

 
 2013ون الثان  كان 14لندن 
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 ملحق

 بعض قضاعا صنا ة ن ظ معت في ن عرنق:

 د  ة  لنقاش

 
 
 

كتبت ه   الورقىة بعجالىة بتحفيى  غيىر مباشىر مىن ال ميىل محمىد الكبيسى ، فقىد كتىب لى  فى               
مققىىدرًا اهتمىىام  بصىىناعة التىىأمين فىى  العىىراق رغىىم ابتعىىادي الطويىىل عنىىه.  أردت   11/6/2006

مىىن  مننىى  فىى  المهنىىة فوضىىعت جملىىة مىىن المنحظىىات  أن أكىىون عنىىد حسىىن ظنىىه وغيىىر 
واألفكىىار عىىن بعىىض قضىىايا التىىأمين فىى  العىىراق لفىىتح بىىاب المناقشىىة وصىىواًل لتطىىوير أفكىىار 
أفضل من قىبلهم بشىأن هى   القضىايا واجتىراح الحلىول المننمىة لتأسىيس صىناعة تأمينيىة وطنيىة            

  ويدي بالمعلومات.عراقية.  فلل ميل الكبيس  كثير شكري على حوار  مع  وت
 

تقىىويم مىىا ورد فىى  هىى   الورقىىة بالنقىىد والتصىىحيح للتوصىىل إلىىى والقارنىىة أرجىىو مىىن القىىارل 
الوضىىوح وتحديىىد القضىىايا حسىىب أهميتهىىا وجىىدواها االقتصىىادية وفانىىدتها لمشىىرو  السىىوق     

 الوطنية العراقية للتأمين ال ي أدعو إليه.
 

 نإلطار ن عام: مدخل ]ل[
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وثىىة دورًا فىى  تكييىىف األفكىىار والسياسىىات الحاضىىر  فىى    تلعىىب الثقافىىة المور
مجىىاالت الحيىىا  ومنهىىا االقتصىىاد لكنهىىا ال تحجىىب، أو هكىى ا أعتقىىد، اعتمىىادًا علىىى 
اإلرث التىىاري   المعىىروف فىى  الىىتنقح بىىين الثقافىىات، فرصىىة االسىىتفاد  مىىن   
 األفكىىار والممارسىىات والتجىىارب الوطنيىىة للغيىىر، واسىىتعارتنا وتبنىى  التىىأمين فىى  
صيغته األوروبية  يىر مثىال علىى  لى .  وفى  غيىاب الموقىف الىدوغمان  ليسىت          
هنا  موانع فكريىة وأ نقيىة تحىول دون هى   االسىتفاد ،  اصىة فى   ماننىا، مىع          
اسىىتمرار ت ايىىد انىىدما  ودمىىج االقتصىىادات الوطنيىىة فىى  السىىوق العالميىىة )تىىدا ل 

 الفعىىل السياسىى قتصىىادية والمىىتحكم بالعنقىىات والبنىىى اال قىىو  القىىانون االقتصىىادي
 السىىلعالمقتىىرن بهىىا(.  فىىنحن نشىىهد فىى  هىى ا السىىوق حريىىة أكبىىر فىى  انتقىىال  

)و اصىىة االسىىتهنكية إ  أن غيرهىىا مىىن السىىلع االسىىتراتيجية ي ضىىع لقيىىود     
مىىن الجنىىوب إلىىى  قىىو  العمىىلالملكيىىة الفكريىىة، مثلمىىا ي ضىىع انتقىىال، هجىىر ، 
ورؤوس  ال ىىدماتة( وانتقىىال الشىىمال العتبىىارات قانونيىىة وثقافيىىة وسياسىىي    

إضىىافة إلىىى الكىىم الهانىىل مىىن المعلومىىات المتىىوفر ، حتىىى اآلن مجانىىًا،   األمىىوال
 على االنترنيت.

 
سياسىى  فىى  مشىىاريع غربيىىة عديىىد  للعىىراق -ويجىىد هىى ا الوضىىع تعبيىىر  الجيىىو

وللشىىرق األوسىىط عمومىىًا، وتعبيىىر  االقتصىىادي فىى  االهتمىىام المت ايىىد، فىى     
االسىىتثمارات األجنبيىىة، وفىى  التأكيىىد علىىى دور القطىىا     ال ىىار  والىىدا ل، ب 

ال اص كمنق  مىن المشىاكل االقتصىادية فى  العىراق كمىا فى  غيىر  مىن البلىدان           
 العربية، وف  تقليص دور الدولة االقتصادي وف  تسليع ال دمات االجتماعية.

 
وهكىى ا فىىنحن أمىىام نمىىط جديد/قىىديم مىىن االقتصىىاد، نمىىط مىىا يسىىمى باالقتصىىاد  

، مصىىادر  الفكريىىة  ارجيىىة، نحتىىا  معىىه إلىىى الكثيىىر مىىن التكيىىف، بحكىىم الحىىر
بنية االقتصاد العىالم ، مىع الحفىاظ علىى درجىة مىن االسىتقنلية، كتعبيىر سىيادي،          
ف  ات ىا  القىرار وفى  الحفىاظ علىى حقىوق النىاس العىاديين وثىرواتهم الطبيعيىة           

لنمىىو ولىىيس االنحيىىا  المطلىىق لمصىىالح مؤسسىىات رأس المىىال وأرقىىام ا      
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االقتصىىادي.  بمعنىىى آ ىىر، تحقيىىق شىىروط المسىىاوا   للجميىىع أو قىىل موا نىىة    
المصىىالح المتباينىىة دون اإلجحىىاف بحقىىوق المواطنىىة المعاصىىر  فىى  الحريىىات    
السياسىىية واالجتماعيىىة واالقتصىىادية ونوعيىىة الحيىىا .  مجىىرد التمىىاه  مىىع      

ق، باسىىم متطلبىىات السياسىىات االقتصىىادية والماليىىة التىى  ترسىىم  ىىار  العىىرا   
 المعاصر ، ال يمثل م رجًا حقيقيًا للعقد الت  تنتظم قضايا االقتصاد العراق .

نم ذجا   دمج ن ظ معت في ن عرنق في ن س ق  2005قان ت ظ معت ل مال ن ظ معت  سنة  ]ب[
 ن عا معة

 
ضىمن مىا  كرتىه     2005يمكننا أن ننظىر إلىى قىانون تىأمين أعمىال التىأمين لسىنة        

 ا القىانون لينىدر  ضىمن تطىورات السىوق العراقى  للتىأمين بىل         أعن ، فلم يكن هى 
جىىاء نتيجىىة لفعىىل سياسىى  مهىىّد لىىه الغىى و واالحىىتنل والهينىىات التىى   لقتهىىا   

لسىت مىن دعىا       iiiاإلمبراطورية األمريكية بفضىل "فىانض القىو " التى  تتمتىع بهىا.      
 الرفض المطلىق لهى ا وغيىر  مىن القىوانين لمجىرد أنىه مىن صىنع االحىتنل وان          
االحتنل ال يمتل  الشىرعية بموجىب القىانون الىدول  لتغييىر مىا هىو قىانم )فقطىا           
التأمين لم يشكل تهديىدًا لنحىتنل ليسىمح لىه بتغييىر قوانينىه القانمىة( فواقىع الحىال          

القىىوانين الماضىىية،  هىىو أن هىى ا القىىانون أصىىبح هىىو السىىاند، رغىىم أنىىه لىىم يلىى  
وجمعيىىة شىىركات التىىأمين وإعىىاد   وبفضىىله تىىم تأسىىيس ديىىوان التىىأمين العراقىى 

 التأمين العراقية.

 

والتنقىىيح يجىىب أن يطىىال  ivلكىىن هىى ا القىىانون يحتمىىل التنقىىيح كمىىا أشىىرُت سىىابقًا،
بالدرجىىة األولىىى تلىى  الفقىىرات التىى  ُتضىىعف تشىىكيل السىىوق الوطنيىىة العراقيىىة  
للتىىأمين مىىن  ىىنل األفضىىليات الممنوحىىة للشىىركات األجنبيىىة ومىىن بينهىىا عىىدم  

التسىىجيل دا ىىل العىىراق لممارسىىة أعمىىال التىىأمين.  وقىىد يتعىىّ   هىى ا   ضىىرور 
ردسىىتان العىىراق لتغليىىب مىىا هىىو محلىى  علىىى والضىىعف مىىع الميىىل فىى  إقلىىيم ك
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الوطن  لكنى  ربمىا أكىون علىى  طىأ فى  تقىديري هى ا.  وأرأل أن أ طىر أحكىام           
 vه ا القانون هو توفير الغطاء لتجاهل شركات التأمين العراقية.

 
لتىىأمين األجنبيىىة الكبيىىر  لىىم تىىد ل السىىوق اضىىع األمنىى  فىىنن شىىركات بسىىبب الو

 Direct Foreignالعراقىى  مىىن  ىىنل مىىا يعىىرف باالسىىتثمار األجنبىى  المباشىىر  

Investment (DFI)     وهىىو فىى  الكثيىىر مىىن الحىىاالت ينحصىىر فىى  عمليىىات
إن هىى    mergers & acquisitionsالىىدمج واالسىىتحوا  علىىى مىىا هىىو قىىانم   

دراتها الماليىىة الضىى مة، تسىىتطيع، نظريىىًا، "ابىىتن " السىىوق العراقىى  الشىىركات، بقىى
برمته والقىوانين الحاليىة تسىمح لهىا بى ل  وبعىض أصىحاب المىال العىراقيين قىد           
يرحبىىون بىى ل  كونىىه فرصىىة لتحقيىىق عانىىد كبيىىر مىىن  ىىنل بيىىع حصصىىهم.   
سىىيكون هىى ا الوضىىع، دمىىج سىىوق التىىأمين العراقىى  بالسىىوق العىىالم  مىىن  ىىنل 

ستحوا  األجنبى ، إن تحقىق مسىتقبًن، شىا ًا.  هى ا احتمىال نظىري أثرنىا  بىدافع          اال
 مراجعة القوانين القانمة لضمان دور وطن  ف  صناعة التأمين.

 

 رصد ل  ي  بعض قضاعا س ق ن ظ معت في ن عرنق ]ج[
 

قضىىايا سىىوق التىىأمين فىى  العىىراق عديىىد  ال قىىدر  لىى  علىىى اإللمىىام بجميعهىىا  
نىىا انتقىىان  يعكىىس اهتمامىىًا ش صىىيًا.  والمؤمىىل أن يقىىوم   والمعىىروض منهىىا ه

أصىىحاب العنقىىة فىى  العىىراق بصىىياغة القضىىايا األساسىىية وترتيبهىىا حسىىب     
 أولوياتها فهم أدرأل بشؤونهم.

 
.  2005 إ ااادة ن نماار باابعض بناا د قااان ت ظنمااعم ل مااال ن ظاا معت  ساانة   1

نقىد والتقىويم مىن    أن يقىوم ال   ت سىابقة.  ومىن رأيى   دراسىا أشرت له   البنىود فى    
منطلىىق تحقيىىق سىىوق تىىأمين وطنيىىة عراقيىىة دون أن يعنىى   لىى ، مىىثًن، رفىىض  

وحتىىى  2003االسىىتثمار األجنبىى  فالتوجىىه العىىام للحكومىىات المتعاقبىىة منىى      



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 192 - 

، 2005 /أكتىىوبرتشىىرين األول 15الدسىىتور، الىى ي اقتىىرن بىىالقبول فىى  اسىىتفتاء   
عضىىها معىىروض علىىى ردسىىتان بوومىىا يّسىىود مىىن قىىوانين محليىىة فىى  إقلىىيم ك 

برلمىان اإلقلىيم كقىانون االسىىتثمار، كلهىا تصىب فىى  منحىى اسىتج اب رأس المىىال        
األجنب  ى كما حاولت أن أضىعه فى  السىياق العىام لىدمج مىا هىو وطنى  فى  مىا            

 هو عالم  )الفقر  ]أ[ أعن (.
 
.  حاولىىت أن أدرس هىى ا الموضىىو ،   ن دسااظ ر  ن فعدرن عااة  ن ظاا معت   2

شىور  التى  أنج تهىا مىؤ رًا عىن تطىوير التىأمين فى  إقلىيم          ف  ورقت  غيىر المن 
بشىى ء مىىن الحىى ر إ  أنىىه جديىىد فىى  مجالىىه فيمىىا ي ىىص العىىراق   viردسىىتان،وك

)أقصد جد  النشىاط التىأمين  ضىمن البنيىة الفيدراليىة(، ويحتىا  إلىى سىعة الصىدر          
ه ف  التحليل واالسىتنتا  و اصىة ممىن تتىأثر مصىالحهم سىلبيًا أو إيجابيىًا، كمىا أنى         

يثيىىر حساسىىيات سياسىىية وقومانيىىة.  هنىىا أيضىىًا أتمنىىى أن ينصىىب الجهىىد فىى    
الدراسىىة علىىى تحقيىىق سىىوق تىىأمين وطنيىىة عراقيىىة ى هىى ا إ ا كىىان مثىىل هىى ا   

ى بقبىول عىام بىين المعنيىين مىن ممارسى  التىأمين وأصىحاب الشىأن          ظى الهدف يح
قلىيم مىن   ف  العراق وفى  اإلقلىيم.  هنىا  محىاوالت إلحيىاء قطىا  التىأمين فى  اإل        

قبىىل بعىىض الشىىركات وكىى ل  تأسىىيس شىىركات جديىىد  بعىىد أن توقىىف النشىىاط   
عنىىدما قامىىت الحكومىىة المرك يىىة بتجميىىد  1991التىىأمين  فيىىه منىى  تشىىرين األول 

 وسحب جميع مؤسساتها ومنها فرو  ومكاتب شركات التأمين.
 
.  تىاريخ التىأمين الحىديث فى  العىراق كمىا       ظكامال سا ق ن ظا معت ن عرنقاي     3
عرفىىه كىىان ينحصىىر بشىىركات التىىأمين المباشىىر الوطنيىىة والعربيىىة واألجنبيىىة،   ن

(.  وفىى  ظنىى  1960وبعىىض وكىىاالت التىىأمين، وشىىركة واحىىد  إلعىىاد  التىىأمين )
أن السىىوق المتكامىىل يجىىب أن يضىىم مؤسسىىات مهنيىىة، تكميليىىة، فىى  المجىىاالت   

 التالية:
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أي لتحديىىد مبىىال  التىىأمين  valuation of assetsتقيىىيم الممتلكىىات ألغىىراض تأمينيىىة   -
 بقيمها االستبدالية وهو مطلب أساس  ف  التأمين على األ طار الكبير .

الكشىىف الميىىدان  الهندسىى  علىىى األ طىىار والمشىىاريع الكبيىىر  ألغىىراض اكتتابيىىة      -
engineering surveys . من قبل مهندسين مؤهلين وأصحاب  بر 

مىىن قبىىل أشىى اص مىىؤهلين   loss adjustingتطىىوير مهنىىة  بىىراء تسىىوية ال سىىانر   -
 ومتمرسين.

 insurance intermediationوساطة التأمين  -
 

هىى ا المقتىىرح لتكميىىل بنيىىة السىىوق الىىوطن  للتىىأمين يقىىوم علىىى فكىىر  تفكيىى    
التىى  تنحصىىر جىىّل مهامهىىا )اإلنتىىا ،   unbundlingالوظيفىىة التأمينيىىة التقليديىىة 

بىىات وإعىىاد  التىىأمين المباشىىر( لىىدأل  االكتتىىاب، الكشىىف الميىىدان ، تسىىوية المطال 
شىىركة التىىأمين، ومعنىىا  أيضىىًا تعميىىق تقسىىيم العمىىل ومجىىاالت الت صىىص     
وتنظيمها ف  مؤسسات مهنيىة.  مثىل هى ا الوضىع لىن يتحقىق سىريعًا لكىن التفكيىر          
فيه اآلن ووضىع ال طىط بشىأنه قىد يعجىل مىن ظهىور بعىض المهىارات المهنيىة           

ون صىىناعتنا التأمينيىىة موا يىىة لمىىا هىىو المت صصىىة.  ولعلىى  هنىىا أتمنىىى أن تكىى
موجىىود فىى  األسىىواق المتقدمىىة.  وقىىد يتطلىىب تطىىوير المهىىن المكملىىة االسىىتهداء  

 بتجارب الغير ونقل المعارف والمهارات المتوفر   لديهم.
 
ن ظاادرعب ن مهنااي  د ر جمععااة شااركات ن ظاا معت  إ ااادة ن ظاا معت        4

الىىنقص فىى  الكىىادر الىىوظيف   .  قىىد يكىىون ن عرنقعااة  دعاا نت ن ظاا معت ن عرنقااي 
المدرب واحد  مىن أهىم المشىاكل التى  تعىان  منهىا صىناعة التىأمين فى  العىراق           
وأسبابه تنحصر فى  هجىر  وتهجيىر الكىوادر  ىنل مىا ي يىد عىن الثنثىين سىنة           

( الىى ي 2003أيىىار  -1990والحصىىار الىىدول  )آب   viiمىىن عمىىر الدكتاتوريىىة، 
ال ىارج  والىتعلم فى  مجىال التىأمين كىان       فاقم من انعدام فىرص االرتبىاط بالعىالم    

مىىن أحىىد نتانجىىه تقلىىيص مهىىار  العىىاملين إلىىى حىىد ن عهىىا عىىنهم         
deprofessionlisation  هنىىىا  اآلن فجىىىو  بىىىين الصىىىف األول والصىىىف  .

الثىىان  والثالىىث.  وردم هىى   الفجىىو  يتطلىىب جهىىدًا جماعيىىًا وتمىىويًن مىىن دا ىىل  
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مىىا، علىىى الجمعيىىة والىىديوان  و ىىار  القطىىا .  ومىىن هنىىا التعويىىل، إلىىى حىىد 
فكنهمىىا يسىىتطيعان رسىىم السياسىىات وتىىوفير الفىىرص والتحىىري عىىن مصىىادر   
تمويىىل النشىىاط التىىدريب .  أ كىىر أننىى  تعلمىىت الكثيىىر مىىن أصىىول التىىأمين فىى   

عنىىدما التحقىىت بشىىركة التىىأمين الوطنيىىة  1968دور  تأمينيىىة ابتدانيىىة أوا ىىر عىىام 
   محاكا  تجارب الماض ؟ف  بغداد.  أليس هنا  همة كافية ف

 
بىىدون الكىىادر المتىىدرب، التكنولوجيىىا الحقيقيىىة فىى  صىىناعة التىىأمين، سىىيكون مىىن 
الصىىعب التعامىىل مىىع األ طىىار الكبيىىر   وسىىتتعّرض شىىركات التىىأمين لفقىىدان    
دورهىىا فىى  العمليىىة االكتتابيىىة وحتىىى التواصىىل االحترافىى  الننىىق مىىع معيىىدي  

حيحًا إبقىىاء التعامىىل محصىىورًا فىى  اإلدار  ووسىىطاء التىىأمين الىىدوليين.  ولىىيس صىى
العليىىا للشىىركة فحتىىى اإلدار  تحتىىا  إلىىى مشىىاركة كوادرهىىا ولىى ل  يصىىبح تأهيىىل 

 وإعاد  تأهيل هؤالء ضروريًا.
 
.  أربىىط هىى   اإلشىىكاليات بتىىدن   إشااكا عات نتكظظاااب باألخطااار ن عرنقعااة  5

ن التىىأمين وهىىو فىى  حىىد  اتىىه مصىىدر ألنىىوا  جديىىد  مىى الوضىىع األمنىى  العىىام
كتوسيع وثىانق الحىوادث الش صىية لتغطيىة  طىر األعمىال اإلرهابيىة، مثلمىا هىو          
مصىىدر إعاقىىة لتطىىوير حجىىم المحفظىىة التأمينيىىة، وتضىىييق نطىىاق إعىىاد  التىىأمين 
الدوليىىة.  وبطبيعىىة الحىىال، فىىنن شىىركات التىىأمين ال تمتلىى  مفىىاتيح عىىن  هىى ا  

يىا  العىاملين فى  حىركتهم     الوضع غيىر التكييىف معىه وأقلىه هىو الحفىاظ علىى ح       
 اليومية ف  اإلنتا  وف   دمة ال بانن.

 
ليسىىت لىىدي حلىىول فيمىىا ي ىىص شىىركات التىىأمين سىىوأل اإلشىىار  إلىىى أن تىىأثير  
الوضع األمنى  ي تلىف مىن شىركة إلىى أ ىرأل حسىب موقعهىا وسىكنى عامليهىا.            
هىىل أن تغييىىر الموقىىع، مىىثًن، ي فىىف مىىن وطىىأ  الوضىىع األمنىى  )أقىىول هىى ا   

بىىأن الىىبعض يسىىكن فىى  الىىدور  واسىىمها كىىان يتىىردد فىى  األ بىىار    لمعرفتىى 
 باستمرار(.
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الى ي يىؤثر سىلبًا علىى إنتىا  الشىركات إ  أنهىا         ال طىر المعنىوي  ثم هنا  تىدهور  

ربما بدافع  ياد  اإلنتا  )أقىول هى ا بحى ر شىديد م افىة أن أكىون علىى  طىأ( قىد          
ن ظىىاهر  انتهىىا  ال تعيىىر األمىىر مىىا يسىىتحقه مىىن عنايىىة وحتىىى لىىو اهتمىىت فىىن

الفىىرص، مىىن قبىىل مىىن اعتىىدنا وصىىفهم بأصىىحاب النفىىوس الضىىعيفة، لتعظىىيم   
االستفاد  من وثانق التىأمين بوسىانل شىتى قىد ال تجىد حىًن سىريعًا لهىا فى  الوقىت           
الحاضر.  ال أعرف، لربمىا يكىون هنىا   ىوف مىن رفىض مطالبىة مشىكو  فى           

آلمىىر تجىىا  شىىركة أمرهىىا إن كىىان صىىاحبها يمتلىى  وسىىانل تجعلىىه فىى  موقىىع ا 
التأمين )ه ا ما حصىل  ىنل الحىرب األهليىة اللبنانيىة ولكىن علىى نطىاق ضىيق(.           

، بىىالمعنى الفسىىاد اإلداريأقىىول هىى ا ضىىمن إشىىكالية مرتبطىىة بهىىا وهىى  مسىىألة  
الضىىيق، كالرشىىو  والغىىش، والموسىىع، كاسىىتغنل النفىىو  وال باننيىىة.  وال أعىىرف  

 مين .مدأل تأثير ه   الظاهر  على العمل التأ
 

علىىى التركيبىىة السىىكانية )ودورهىىا فىى  التىىأمين علىىى الحيىىا (،   نتىىانج الحىىروب
وأثرهىا علىى الصىحة العامىة )فى  التىأمين علىى الحيىا ( وكى ل            وأ طار التلىوث 

الممتلكىىات، تقتضىى  دراسىىة مىىن وجهىىة نظىىر تأمينيىىة لفانىىد  الشىىركات )صىىياغة  
ر( وتوعيىىة جمهىىور عقىىود التىىأمين فيمىىا ي ىىص اسىىتثناء أو تغطيىىة هىى   األ طىىا 

المىىؤمن لهىىم بحقىىوقهم بموجىىب عقىىود التىىأمين.  فىى  هىى ا السىىياق، هىىل هنىىا   
ضىىرور  إلعىىاد  النظىىر فىى  جىىداول الوفيىىات، وهىى  أصىىًن متقادمىىة، وكىى ل    

 صياغات وثانق تأمين الممتلكات والمسؤولية تجا  الطرف الثالث؟
 

لوقانيىىة علىىى ويىىرتبط بهىى   الحالىىة ضىىعف أو حتىىى انعىىدام الصىىيانة الدوريىىة وا 
الممتلكىات ممىا ي يىد مىن احتمىال وقىىو  الحىوادث وقيىام مطالبىات بسىببها رغىىم          
أنهىىا ليسىىت موضىىوعًا للتىىأمين و لىى  ألن مثىىل هىى   الحىىوادث تضىىعف أو تنعىىدم  

 فيها صفة االحتمالية كونها قابلة لنكتشاف أثناء الصيانة.
 



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 196 - 

منىى   .  دور شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة،  إ ااادة ظاا معت  رنقعااة   6
تأسيسىىها مىىرورًا بفتىىر  ا دهارهىىا وتقلىىص دورهىىا بفعىىل قىىرارات الحصىىار     
الىىدول ، بحاجىىة إلىىى وقفىىة نقديىىة إلبىىرا  مالهىىا ومىىا عليهىىا.  وآمىىل أن يىىنهض  
غيىىري للتصىىدي لهىى   المهمىىة فلسىىت أهىىًن لهىىا وال أتىىوفر علىىى المعلومىىات    

الحىال   الضرورية.  وأنىا أميىل إلىى اسىتمرار وجودهىا حتىى مىع انتهىاء دورهىا          
فى  تىوفير الحمايىة اإلعاديىة الجماعيىة لكىل الشىركات العاملىة فى  العىراق ى أي            

 إنن  من دعا  وجود شركة إعاد  تأمين عراقية مت صصة.
 

ولتع يىى  دورهىىا أرأل  يىىاد  رأسىىمال شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة.  واقتىىرح   
ليتها مسىىاهمة شىىركات التىىأمين المباشىىر فىى  ال يىىاد  مىىع عىىدم المسىىاس باسىىتقن 

اإلداريىىة وقراراتهىىا االكتتابيىىة.  يحتىىا  هىى ا المشىىرو ، الىى ي يبىىدو شىىا ًا      
ومتطرفىىًا، استقصىىاء رأي شىىركات التىىأمين المباشىىر ودراسىىة معمقىىة لتقيىىيم     
قانونيتىىه، وربمىىا يسىىتوجب عنىىدها إعىىاد  النظىىر فىى  قىىانون الشىىركة.  وعمومىىًا  

ير أرباحهىىا أو وضىىمن الظىىروف القانمىىة فىىنن هىى   ال يىىاد ، إن جىىاءت مىىن تىىدو 
مسىىاهمة شىىركات التىىأمين المباشىىر أو غيرهىىا، ستسىىاعدها فىى  توسىىيع قىىدراتها   
االكتتابيىىة وكىى ل  نطىىاق االتفاقيىىات الحاليىىة.  وكىىل  لىى  يىىنعكس إيجابيىىًا علىىى  

 151شركات التأمين المباشر.
 
.  أعنىى  بهىى ا تنميىىة محفظىىة السىىوق ككىىل،   ظنمعااة محفمااة ن ظاا معت  7

التىىأمين رغىىم أن الظىىروف الحاليىىة ال تسىىمح إال  وبعبىىار  أ ىىرأل  يىىاد  كثافىىة  
بالقدر اليسير من التوسىع.  لكىن جهىدًا جماعيىًا قىد ي لىق الشىروط المناسىبة لى ل ،          

                                                 
ف  تعليقه على ه ا المقترح أوضح األستا  عبد الباق  رضا ما يل : "ال يمكن إشرا  شركات التأمين الحكومية ف  رأسمال شركة  151

ملوكة للدولة مباشر  ورأسمالها غير مقسم إلى أسهم كالشركات المساهمة ال اصة أو إعاد  التأمين العراقية ألنها شركة عامة م
ال يسمح بوجود مساهمات ف  رؤوس أموال الشركات العامة.  أما إ ا  1997لسنة  22الم تلطة.  ان قانون الشركات العامة رقم 

مساهمة ف  رأسمالها وتصبح شركة إعاد  التأمين  تقررت  ص صة الشركة فحينن  يمكن أن تكون شركات التأمين العامة وال اصة
 (2011."  )تشرين الثان  1997لسنة  21العراقية شركة مساهمة  اصة أو م تلطة مشمولة بأحكام قانون الشركات رقم 



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 197 - 

أي  لق شروط الطلىب الفّعىال علىى الحمايىة التأمينيىة ومنهىا تأسىيس الطلىب بقىو           
 viiiالقانون كما هو عليه الحال بالنسبة للتأمين اإلل ام  من حوادث السيارات.

 
.  قىد يجىد هى ا    إل اميىة التىأمين علىى بعىض فىرو  التىأمين      ومن األمثلة على  ل  
، وربمىا يكىون   ربىط القىروض العقاريىة بالتىأمين علىى الحيىا       اإلل ام ترجمتىه فى    

ه ا هو الساند اآلن رغىم أن مثىل هى   القىروض هى  فى  أول عهىدها بعىد انكفىاء          
ص أمىوااًل لمثىل هى      فقد قىرأت مىؤ رًا أن مصىرف الرافىدين قىد  صى       152طويل،

 ixالقروض لموظفيه وللمواطنين.
 

والمحافظىات كافىة بالتىأمين علىى      بغىداد كما يجد اإللى ام ترجمتىه فى  قيىام أمانىة      
ممتلكاتهىىا البلديىىة ومسىىؤولياتها القانونيىىة والتعاقديىىة.  وكىى ل  التىىأمين علىىى     

 Civil Engineering Completed Risksالمصىىىالح والممتلكىىىات العامىىىة  

Insurance (CECR)x 
 

ومىىن الضىىروري عىىدم تجاهىىل شىىركات التىىأمين العراقيىىة مىىن قبىىل مؤسسىىات   
الدولىىة العراقيىىة واألمىىم المتحىىد  والشىىركات األجنبيىىة بفضىىل الغطىىاء القىىانون    
ال ي يىوفر  لهىا قىانون تنظىيم أعمىال التىأمين.  وهى ا يحتىا  إلىى إعىاد  النظىر            

يىة شىركات التىأمين إلشىاعة     ببعض أحكىام هى ا القىانون.  كمىا يتطلىب تىد ل جمع      
 نمو   لشروط التأمين والتعويض ف  عقود اإلنشاء.

 
وقد تجتهد شىركات التىأمين فى  ابتىدا  وثىانق تىأمين تتناسىب مىع د ىول الفنىات           

 الفقير .
 

                                                 
الوطنية ]رنيسًا (  كر األستا  عبد الباق  رضا ما يل : "عندما كنت ف  التأمين 2011أثناء مراجعته لمسود  الكتاب )تشرين الثان   152

لمجلس اإلدار  ومديرًا عامًا[ اتفقنا مع المصرف العقاري على إ ضا  المقترضين منه إلى التأمين على الحيا  من نو  التأمين المؤقت 
نسبة المتناقص بحيث تدفع شركة التأمين المتبق  من القرض عند وفا  المقترض، وال يكون العقار محمًن بأية أقساط تجا  العقاري بال

 للورثة.  وال أدري إ ا كان ه ا التأمين ساريًا أم ال."
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.  مىىن بىىين القضىىايا التىى  تسىىتحق وقفىىة ظاا معت صاانا ة ن اانفط ن عرنقعااة 8
قىىد يكىىون هىى ا مثىىار  اصىىة قضىىية تىىأمين أصىىول صىىناعة الىىنفط العراقيىىة.  و

التجا ب بين م تلىف األطىراف المحليىة وال ارجيىة.  مىا يجىب التأكيىد عليىه هىو          
إعىاد   إسىناد  يىرًا ألقسىاط التىأمين وعمىوالت     أن ه   الصىناعة سىتكون مصىدرًا كب   

متى مىا اكتملىت التغطيىة التأمينيىة لهىا، وأن التىأمين عليهىا يجىب أن يمىر          التأمين 
اقيىة لىيس مىن بىاب  ر الرمىاد علىى عيىون هى           من  نل شىركات التىأمين العر  

الشىىركات بىىل مىىن  ىىنل مشىىاركة حقيقيىىة فىى  تجميىىع المعلومىىات والبيانىىات    
االكتتابية والتنسىيق فيمىا بىين الشىركات  اتهىا وتفىويض مىن يقىوم منهىا بالتعامىل           

 مع وسطاء التأمين ومعيدي التأمين الدوليين.
 

  الضىىعيف لشىىركات التىىأمين وأملنىىا أن ال يتعكىى  الىىبعض علىىى الوضىىع الحىىال 
العراقيىىة وتجاهىىل دورهىىا وتبريىىر  لىى  باسىىم نظريىىة الم ايىىا النسىىبية للتجىىار    
الدوليىىة.  نحىىن علىىى قناعىىة بىىأن مشىىاركتها فىى  هىى   المرحلىىة سىىيفرض عليهىىا  
مجابهة التحىدي الى ي يثيىر  تىأمين صىناعة الىنفط واكتسىاب ال بىر  فى  التعامىل           

 معها.
 

ن شىىركات التىىأمين المحليىىة )الوطنيىىة( فىى  جميىىع  مىىن المناسىىب أن نىى كر هنىىا أ
البلىىدان العربيىىة المنتجىىة للىىنفط تقىىوم، بصىىيغة أو أ ىىرأل وبفعاليىىة، بالتىىأمين علىىى 
أ طار الصىناعة النفطيىة فى  جميىع مراحلهىا بالتعىاون مىع ومىن  ىنل وسىطاء           
التىىأمين الىىدوليين.  وأملنىىا أن ال تفىىوت شىىركات التىىأمين العراقيىىة هىى   التجربىىة   

 ل معًا على نب  المصالح الضيقة المترس ة ف  الدا ل وال ار .وتعم
 

 مت باب ن خظام ]د[ 
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تطىىوير سىىوق التىىأمين ضىىمن رؤيىىة التغييىىرات الحاصىىلة علىىى المسىىتوأل الىىدول  
وإقحىام العىراق فى  دانرتىه بىدأ مىع تشىريع قىانون تنظىيم أعمىال التىأمين لسىنة             

السىوق فى  مجىال التىأمين     .  أي أنه تىم وضىع األسىاس القىانون  القتصىاد      2005
رغىىم أن محىىاوالت مقيىىد  بهىى ا االتجىىا  قىىد جىىرت ضىىمن قىىوانين الشىىركات فىى  

ت فرصىىة لتأسىىيس  َربشىىأن الشىىركات ال اصىىة والشىىركات العامىىة وف ىى    1997
 شركات تأمين  اصة ما  الت مستمر  ف  العمل.

 
ين يحتا  نمو القطىا  إلىى تىوفر األمىن العىام واسىتقرار العنقىات بىين النىاس وبى          

المؤسسىىات ال اصىىة والعامىىة وضىىمان الحقىىوق لىىيس علىىى الىىورق ولكىىن فىى    
الممارسىىة وأمىىام المحىىاكم ودون  ىىوف.  التىىأمين رديىىف الحالىىة السىىوية متىىى مىىا 
افتقىىدت هىى   الحالىىة هىى ل دور التىىأمين ال بىىل أن ال طىىر المعنىىوي يميىىل، بشىىكل 

   لى  بعبنىه   عام، نحو االنحىدار فى  فتىرات االنكمىاش والكسىاد االقتصىادي ويلقى       
 على شركات التأمين.

 
يمكن توسىيع وتع يى  شىبكة العنقىات بىين شىركات التىأمين والشىركات الصىناعية          
والتجاريىىة مىىن  ىىنل جمعيىىة شىىركات التىىأمين العراقيىىة.  فاالتصىىال مىىع غىىرف 
التجىىار  والصىىناعة وجمعيىىات رجىىال األعمىىال وغيرهىىا مىىن المؤسسىىات تىىوفر   

ين بمىىا يتوافىىق مىىع متطلبىىات هىى     أرضىىية مناسىىبة لعىىرض  ىىدمات التىىأم  
 المؤسسات.

 
ولعلنىىا ال نغىىال  إن ألقينىىا علىىى عىىاتق الجمعيىىة مهمىىة تىىدبيج ورقىىة         

تجىىا  كىىل قضىىية مىىن القضىىايا األساسىىية  ات العنقىىة   position paperموقىىف
بتطوير السوق الىوطن  ومنهىا، علىى سىبيل المثىال ولىيس الحصىر، الضىغط علىى          

ار  التىىأمين مىىا يسىىتحقه مىىن االهتمىىام ودون  الحكومىىة والمؤسسىىات العامىىة إلعىى 
التفىريط بىىدور الشىركات العراقيىىة القانمىة، وكىى ل  القضىايا التىى  تحضىى بنجمىىا       
شىىركات التىىأمين، وتلىى  التىى  تتطلىىب النقىىاش العلنىى  أو الدراسىىة مىىن قبىىل    

 الم تصين.



 : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
 

 
 - 200 - 

 
لم نأت  علىى  كىر دور لشىركات إعىاد  التىأمين الدوليىة فهى   محكومىة باعتبىارات          

تصىىادية والوضىىع األمنىى  السىىاند فىى  العىىراق، وهىى  ال تىىرأل نفسىىها إال     اق
كمؤسسىىات تعمىىل علىىى تحقيىىق الىىربح وليسىىت بجمعيىىات  يريىىة.  ولهىى ا فىىنن   
المؤمل منهىا ي ضىع دانمىًا للحسىاب التجىاري.  كلمىا تحسىن هى ا الحسىاب كلمىا           
 ادت المسىىاهمة اإلعاديىىة، و اصىىة فىى  جانبهىىا الفنىى ، لشىىركات التىىأمين      

 ية.العراق
 

 2006لندن ح يران 
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)بضىع سىنوات مىن الدراسىة     لن يستطيع أي ش ص ممارسة مهنة المحاما  أو الطب مىا لىم يكىن مىؤهًن لهىا      
 open.  مهنىة التىأمين  نفىًا لغيرهىا مىا  الىت مفتوحىة        closed professionوالتدريب( أي أن المهنة مغلقة 

profession           ألنها ال تضع قيودًا لمن يريد أن يد لها ما  ىن انتقىاء أصىحاب العمىل لمىن يىرون فىيهم امىتن
مة هو نحو تضييق باب الىد ول وجعىل المهنىة قانمىة علىى االحتىراف       م ايا معينة.  لكن الميل ف  األسواق المتقد

professionalisation        وعلى سبيل المثال، ال يمكن لوسيط التأمين فى  سىوق لنىدن أن يمىارس أعمىال الوسىاطة
لويد  ما لم يكن حان ًا على شهاد  أولية  اصة بالمعىارف والمهىارات التأمينيىة األساسىية، وكى ا األمىر        سوق ف 
 Financialلنسبة لمكتتب  التأمين.  كمىا أن السىلطة الرقابيىة علىى ال ىدمات الماليىة فى  المملكىة المتحىد            با

Services Authority (FSA)         تشترط على مىن ي ضىع إلشىرافها، كشىركات التىأمين والوسىاطة والمصىارف
 continuing professional education وغيرها، استمرار العىاملين فيهىا علىى الىتعلم المهنى  المسىتمر       

(CPA)         ال ي يمكن أن يت   أشكااًل عديد  من دورات تدريبيىة ودراسىة مهنيىة إلىى قىراء  المطبوعىات ال اصىة
 .والكتابة ف  مجال الت صص بالمهنة

 
ويحدونا األمل تطوير مهنة التأمين ف  العراق بما يتناسب مع متطلباتها واالرتقىاء بهىا لتحتىل موقعىًا متميى ًا لهىا       

المهن األ رأل ولتكون ف  مصىاف قريناتهىا فى  األسىواق المتقدمىة لنسىتجابة لحاجىات ال بىانن و اصىة           بين
 الحاجات المعقد  للشركات.

 
viii

نحن ندعو إلى فكر  اإلل ام وليس نقل اآللية الت  تنىتظم تطبيىق قىانون التىأمين اإلل امى  مىن حىوادث          
 لشركات التأمين ى انتقاء ال طر، وتحديد السعر والشروط. السيارات فه ا القانون يستغن  عن الدور االكتتاب 
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