اوراق في التأمين

مصباح كمال *:بعض سلبيات قطاع التأمين في
كوردستان-العراق مع إشارة إلى ديوان التأمين االتحادي
هذذذذذور الورلذذذذذة هذذذذذي بممابذذذذذة تعليمذذذذذات هام ذذذذذية لذذذذذ جوانذذذذذ مذذذذذن أوضذذذذذاأ التذذذذذأمين فذذذذذي
كوردسذذذتان-العذذذراق ،رضذذذنا لفذذذا فذذذي دراسذذذات سذذذابمة وسذذذنأتي لذذذ وكذذذر بعضذذذفا ،تركذذذ
لذذذ مذذذا نعتبذذذرر مةذذذاهر سذذذلبية فذذذي ا ذذذران والرلابذذذة لذذذ الن ذذذا التذذذأميني فذذذي ا للذذذي .
هذذور المةذذاهر هذذي صذذورل مصذذمرل لمذذا هذذو سذذاحد فذذي العذذراق ا تحذذاد مذذ ا ذذت ن فذذي
التفاصذذذيل .فمةذذذاهر الفسذذذاد هذذذي واتفذذذا لذذذ مسذذذتو ا للذذذي وا تحذذذاد وان ات ذذذوت أ ذذذكا
متباينة.
التركيذذذذ لذذذذ ا للذذذذي يعنذذذذي ا نتمذذذذاه منذذذذا وكذذذذأن بذذذذالي انحذذذذا العذذذذراق يعذذذذاني ممذذذذا
يعانيذذذذا ا للذذذذي مذذذذن م ذذذذاكل التصذذذذادية واجتما يذذذذة وتأمينيذذذذة .لكذذذذن ا تمذذذذاد لذذذذ الريذذذذ
التوجذذذا ا لتصذذذاد فذذذي ا للذذذي والفالذذذة المفتعلذذذة التذذذي لمتفذذذا الماكنذذذة
النف ذذذي ك ذذذن بذذذ
ميذذذذة بذذذذأن ا للذذذذي سذذذذيكون المعذذذذادل لذذذذدبي فذذذذي العذذذذراق ا تحذذذذاد وبأنذذذذا سذذذذينف مذذذذا
ا
ا ت تذذا دبذذذي فذذذي ادارل تنميتفذذذا .وفيمذذا ي ذذذه مجذذذال اهتمامنذذذا الذذرحي  ،وهذذذو التذذذأمين ،فذذذ ن
هيحذذذة التذذذأمين ا ماراتيذذذة قجفذذذا الرلابذذذة لذذذ التذذذأمين تجذذذد مذذذا يماملفذذذا فذذذي ا للذذذي  ،و
ت صذذذذم الممارنذذذذة بينفمذذذذا ،فذذذذالبون اسذذذذ بذذذذين ا منذذذذين كيفمذذذذا تذذذذ النةذذذذر الذذذذ والذذذذ الن ذذذذا
التذذذأميني وا ذذذران ليذذذا فذذذي دبذذذي وا للذذذي  .هذذذوا موضذذذوأ يحتذذذا لمذذذن يمذذذو بالبحذذذ فيذذذا
ن كيفية بنا ل اأ التأمين وت ويرر.
واستنبا الدرو

()1
بذذذأن ل ذذذاأ التذذذأمين العرالذذذي ،وبالت صذذذيه ذذذركات التذذذأمين العاملذذذة فيذذذا،
يمكننذذذا الذذذ
ل ذ المسذذتو ا تحذذاد وا للذذي ي لذذو مذذن مةذذاهر الفسذذاد المذذالي .هذذوا هذذو ةذذاهر ا مذذور
او يصذذذع الك ذذذن ذذذن ال مسذذذتور والتذذذدليل ليذذذا مذذذن ذذذ ل الومذذذاحك أو البيانذذذات الممدمذذذة
تحذذذت المسذذذ  .ونذذذر أنذذذا مذذذن المسذذذتحيل ابذذذرا أ مذذذن هذذذوين الذذذدليلين ن المكتذذذوين مذذذن
الفسذذذاد ي ذذذون ب ذذذل أصذذذحا السذذذل ة .لذذذ سذذذبيل الممذذذل ،فذذذ ن الصذذذحفي الذذذو يتجذذذرأ
1
لذذذذ نمذذذذد السذذذذل ة يتعذذذذرض نذذذذواأ ذذذذت مذذذذن ا و المذذذذاد وا دبذذذذي وحتذذذذ المذذذذانوني.
التعليمذذات التاليذذة تتعذذد ا ذذارل الذذ بعذذض المةذذاهر السذذلبية فذذي الم ذذاأ ،يمكذذن وصذذن
بعضفا بالفساد المالي وا دار  .نترن تمدير ولن للمرا .

()2
 1ل ذ سذذبيل الممذذل ،ليذذا مسذذلحين مجفذذولين بالتيذذال الصذذحافي كذذاور احمذذد كيرميذذاني دا ذذل من لذذا فذذي ناحيذذة كذذ ر،
جنو السليمانية ،في كانون ا ول .3112

مصباح كمال

بعض سلبيات التأمين في كوردستان العراق

صفحة  1من 4

اوراق في التأمين
نمذذذرأ فذذذذي كتذذذا مفذذذذ ذذذن التذذذذأمين فذذذي كوردسذذذذتان العذذذراق د ذذذذول لتأسذذذي داحذذذذرل تتذذذذول
" ا ذذذران والتنةذذذي لذذذ الن ذذذا التذذذأميني" وأن تحميذذذك هذذذور الذذذد ول "يمكذذذن أن يكذذذون مذذذن
ذذذذ ل ت ذذذذكيل داحذذذذرل فذذذذي و ارل الماليذذذذة وا لتصذذذذاد باسذذذذ قداحذذذذرل مرالذذذذ التذذذذامين مذذذذن
موةذذذن بدرجذذذة قمذذذدير ذذذا و ذذذدد مذذذن المذذذوةفين يتعذذذدون مسذذذة .وتكذذذون هذذذور الذذذداحرل
مرجعيذذذة ل ا يذذذة مفنيذذذة لمرالبذذذة وتنةذذذي أ مذذذال ذذذركات التذذذأمين وا ذذذادل التذذذأمين وفذذذروأ
ال ذذذركات العاملذذذة بذذذا للي  .وبذذذولن نكذذذون لذذذد أبعذذذدنا هذذذوا الموضذذذوأ ذذذن التنذذذا أ والتذذذدا ل
با تصاصذذذات مذذذن جفذذذة وا الذذذة اجذذذرا ات الحصذذذول لذذذ اجذذذا ل ممارسذذذة أ مذذذال التذذذأمين
مذذذذن الذذذذديوان [ديذذذذوان التذذذذأمين فذذذذي بمذذذذداد ومذذذذن و ارل الماليذذذذة وا لتصذذذذاد ،وا دواجيذذذذة
النا ذذذذحة مذذذذن هذذذذوا ا مذذذذر فذذذذي دفذذذذ الرسذذذذو والمصذذذذارين ،وتجنذذذذ الولذذذذوأ تحذذذذت احلذذذذة
2
العموبات الواردل في المانون".
داحذذذذرل مرالذذذذ التذذذذأمين ،بذذذذالمعن الضذذذذيك الذذذذو وضذذذذحا ا سذذذذتاو ذذذذممار ،لذذذذي موجذذذذودا،
حسذذذ المعلومذذذات المتذذذوفرل لذذذدينا ولكننذذذا نسذذذم أن ذذذدد المذذذوةفين فذذذي و ارل الماليذذذة الذذذوين
لذذذة لريبذذذة أو بعيذذدل بالتذذذأمين هذذذو بحذذدو  011موةذذذن وموةفذذذة .ان كذذان هذذذوا الذذذرل
لفذذ
صذذذحيحا فمعنذذذذار أن هنذذذذان  41موةذذذذن لف ذذذذران لذذذ كذذذذل ذذذذركة مذذذذن ذذذذركات التذذذذأمين
ال مذذذذ  3العاملذذذذة فذذذذي ا للذذذذي معنذذذذار أيضذذذذا أن ذذذذركات التذذذذأمين ربمذذذذا ت ضذذذذ لرلابذذذذة
صذذذذارمة حمذذذذا ،ومعنذذذذار أكمذذذذر مذذذذن هذذذذوا أن ذذذذركات التذذذذأمين تسذذذذت ي أن تعمذذذذل بكفذذذذا ل
المذذذذذوةفين – هذذذذذوا
التصذذذذذادية ن ن ذذذذذا فا مكذذذذذر ل متمذذذذذال جذذذذذرا ات ورلابذذذذذة هذذذذذ
بذذذذافتراض أن هنذذذذان رلابذذذذة حميميذذذذة .ربمذذذذا أراد مذذذذن نمذذذذل هذذذذور المعلومذذذذة ،الم ذذذذكوكة فذذذذي
صذذذحتفا ،المبالمذذذة فذذذي وصذذذن ةذذذاهرل "الفضذذذاحيين" فذذذي دواحذذذر الدولذذذة ا تحاديذذذة وا للذذذي ،
ووجودهذذذا فذذذي المجتمذذذ التذذذأميني ،وأن ا للذذذي ي تلذذذن ذذذن بميذذذة العذذذراق بفذذذوا ال ذذذأن .لذذذو
كانذذذت المعلومذذذة صذذذحيحة ف نفذذذا ت كذذذد لذذذ الفذذذدر ا لتصذذذاد لفيذذذرادات ،ب الذذذة ممنعذذذة،
تكذذذذري ا تكاليذذذذة الح بيذذذذة وال احفيذذذذة ،لذذذذك راليذذذذل بيرولرا يذذذذة أمذذذذا ذذذذركات التذذذذأمين
بمية تحميك فرصة للر  ..الخ.

()3

 2ف اد ممار ،التأمين في كوردستان العراق ومقاالت أخرى قمكتبة التأمين العرالي ، 3110 ،ه .11
 3ذذذدد ذذذركات التذذذأمين المر صذذذة للعمذذذل مذذذن لبذذذل و ارل الماليذذذة والنا ذذذ ة فذذذي ا للذذذي لذذذي
الدلة .رسميا ،هنان مماني ركات في الولت الحاضر ق با  3112وهي:

معروفذذذا لذذذ وجذذذا

ذذذركة اسذذذيا للتذذذأمين ،ذذذركة ا ذذذا للتذذذأمين قوهذذذي أحذذذد ال ذذذركات  ،ذذذركة أور الدوليذذذة للتذذذأمين ،ذذذركة جيفذذذان
للتذذذأمين ،ذذذركة دلنيذذذا للتذذذأمين ،ذذذركة سذذذتار كذذذار للتذذذأمين قوهذذذي ألذذذد ال ذذذركات ،تأسسذذذت ذذذا  ، 3110ذذذركة كذذذار
للتأمين ،ركة كوردستان الدولية للتأمين.
بعض ال ركات مر صة لكنفا

تعمل حما في ا للي .
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صفحة  3من 4

اوراق في التأمين
ونسذذذم أن ديذذذوان التذذذأمين فذذذي بمذذذداد لذذذ يمبذذذل ،لبذذذل فتذذذرل ،ا تذذذران بتعيذذذين مذذذدير مفذذذوض
حذذذذد ذذذذركات التذذذذأمين المسذذذذجلة فذذذذي العذذذذراق لذذذذد داحذذذذرل مسذذذذجل ال ذذذذركات ا تحذذذذاد
راليذذذا ،رلذذذ أن المذذذانون يفذذذرض أن يكذذذون المذذذدير المفذذذوض لل ذذذركة
وا للذذذي نذذذا لذذذي
راليذذذا بذذذالو دل أو حذذذام للجنسذذذية العراليذذذة .ومذذذن ذذذ ل لرا تذذذي لمذذذانون تنةذذذي أ مذذذال
التذذذذأمين لسذذذذنة  3111لذذذذ أجذذذذد فيذذذذا نصذذذذا ،صذذذذريحا أو ضذذذذمنيا ،ب صذذذذوه هويذذذذة المذذذذدير
المفذذذذوض .ومذذذذواد المذذذذانون المناسذذذذبة لدراسذذذذة هذذذذوا الموضذذذذوأ ،فذذذذي رأ  ،هذذذذي المذذذذادل 3
والمادل  03ونصفما كما يلي:
المادل -3-لراض هوا المانون يراد بالتعابير وا لفاة التالية المعاني المبينة ا ا ها:
سادسذذذا -المذذذدير المفذذذوض -ال ذذذ ه الذذذو يمذذذو بذذذ دارل المذذذ من العرالذذذي أو فذذذرأ المذذذ من ا جنبذذذي
دا ل العراق.
الفصل ال ام

 -م ه ت العاملين لد الم من

المذذذادل -03-أو  -ي ذذذتر فذذذيمن يكذذذون ضذذذوا فذذذي مجلذذذ
من منتسبيا الرحيسيين أن يكون:

ادارل المذذذ من أو مذذذديرا مفوضذذذا لذذذا أو

أ -لذذد صذذدر بحمذذذا حكذذ بذذات با دانذذذة والعموبذذة فذذي جريمذذذة م لذذة بال ذذرن أو صذذذدر حكذذ بذذذات
ب فار اف سا.
مذذذن أحكذذذا هذذذوا المذذذانون أو
ب -مسذذذ و ذذذن م الفذذذة جسذذذيمة وفذذذك تمذذذدير رحذذذي الذذذديوان
لذذانون ال ذذركات بصذذفتا مذذديرا مفوضذذا أو ضذذذوا فذذي مجلذذ ادارل احذذد المذذ منين بمذذا فذذذي
ولن مس ولية التسب بتصفية م من تصفية اجبارية.

يذذذرد فذذذي هذذذاتين المذذذادتين أ حكذذذ ب ذذذأن هويذذذة المذذذدير المفذذذوض ،وا تمذذذادا ليفمذذذا لذذذي
هنذذذذان مذذذذا يحذذذذول دون أن يكذذذذون المذذذذدير المفذذذذوض ل ذذذذركة التذذذذأمين المسذذذذجلة والمر صذذذذة
بالعمذذذل فذذذي العذذذراق ربيذذذا وأجنبيذذذا مذذذا لذذذ تكذذذن هنذذذان تعليمذذذات أ ذذذر أو ممارسذذذة معينذذذة
ذذرن أن تذذذاريخ
أصذذذبحت ارفذذذا ممبذذذو تسذذذتوج
راليتذذذا ،وهذذذو مذذذا لذذذ نتعذذذرن ليذذذا .ونعذ ا
التذذذأمين فذذذي العذذذراق لذذذد ذذذفد فذذذي مسذذذينيات المذذذرن الماضذذذي ،وحتذذذ بعذذذد مذذذورل  10تمذذذو
 1514لذذذذبعض الولذذذذت ،وجذذذذود مذذذذدرا ذذذذامين أجانذذذذ ل ذذذذركات تذذذذأمين ربيذذذذة وفذذذذروأ
ذذذذركات تذذذذأمين أجنبيذذذذة ،وحتذذذذ ذذذذركة التذذذذأمين الو نيذذذذة فذذذذي أول فذذذذدها فذذذذي مسذذذذينيات
المرن الماضي كانت تدار من لبل مدير ا بري اني الجنسية.
لذذ تفلذذذم جفذذود ال ذذذركة المعنيذذة لذذذ النذذذاأ الذذديوان واضذذذ رت ال ذذركة ،لضذذذمان حصذذذولفا
لذذذة لذذا بالتذذذأمين ليكذذذون المذذذدير
لذذ تذذذر يه م اولذذذة العمذذذل ،ل تعيذذين مذذذوا ن رالذذذي
المفوض لل ركة.
تذذذر مذذذن أ مصذذذدر لذذذانوني وليذذذرر اسذذذتنب ديذذذوان التذذذأمين العرالذذذي مولفذذذا تجذذذار تعيذذذين
المدير المفوض ل ركة التأمين؟
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بعض سلبيات التأمين في كوردستان العراق

صفحة  2من 4

اوراق في التأمين
ونسذذم أيضذذا أن سذذل ات ا للذذي تجيذذ ل ذذركات التذذأمين العامذذة ب ذذادل فذذتم فرو فذذا فذذي
ا للذذذي  ،كمذذذا تجيذذذ ل ذذذركات التذذذأمين ال اصذذذة بفذذذتم فذذذروأ لفذذذا فذذذي محافةذذذات ا للذذذي .
نذذذذا ا المليذذذذل وفذذذذي ةنذذذذي أن الن ذذذذة الموميذذذذة أو م البذذذذات
وهذذذذوا موضذذذذوأ لذذذذ يكتذذذذ
التعذذذويض المولوفذذذة  ،لذذذد ذذذركة التذذذأمين الو نيذذذة و ذذذركة التذذذأمين العراليذذذة ،منذذذو سذذذح
الم سسذذذات الرسذذذمية مذذذن ا للذذذي سذذذنة  1551ربمذذذا هذذذي السذذذب ورا ولذذذن ،ولذذذد أكذذذون لذذذ
ذذذأ 4.المفذذذ فذذذي م حةتنذذذا هذذذو أن ديذذذوان التذذذأمين والجفذذذة المسذذذ ولة ذذذن التذذذأمين فذذذي
حكومذذذة ا للذذذي ي ذذذتركان فذذذي المولذذذن والسذذذلون .ويبذذذدو أن العمليذذذة البيرولرا يذذذة م ذذذتركة
بين ا منين.

()4
هنذذذان حالذذذة ،ربمذذذا تكذذذون فريذذذدل ،تتعلذذذك ب يذذذداأ مبلذذذك بحذذذدود ذذذرل م يذذذين دو ر كوديعذذذة
ضذذذمان مذذذن لبذذذل ذذذركة للتذذذأمين تمذذذدمت ب لذذذ تسذذذجيلفا لصذذذالم و ارل الماليذذذة فذذذي ا للذذذي .
اسذذذتجابت ذذذركة التذذذأمين لفذذذوا الم لذذذ لكنفذذذا احرمذذذت مذذذن ا سذذذتفادل مذذذن فواحذذذد هذذذوا المبلذذذك.
فذذذي حذذذين أن وات الذذذداحرل فذذذي الذذذو ارل لذذذ ت ذذذتر ممذذذل هذذذوا المبلذذذك لذذذ ذذذركات التذذذأمين
ا ذذذر  .أهنذذذان لذذذوانين وتعليمذذذات موحذذذدل ومابتذذذة تن بذذذك لذذذ الجميذذذ أ أن هذذذور ت بذذذك،
وتفسر ،حس ما يمررر صاح السل ة لماية في نف يعمو ؟
ومذذذن بذذذا الممارنذذذة فذذذ ن ديذذذوان التذذذأمين فذذذي بمذذذداد لذذذ يمذذذار صذذذ حياتا فذذذي دفذذذ ذذذركات
التذذذذأمين الماحمذذذذة التذذذذي لذذذذا بتر يصذذذذفا لرفذذذذ مسذذذذتو رأسذذذذمالفا الذذذذ الحذذذذد المذذذذانوني وهذذذذو
 1011101110111دينذذذار قبالنسذذذبة لل ذذذركات الجديذذذدل فذذذ ن رأ المذذذال حذذذدد بذذذ  11مليذذذار
دينار رالي .
هذذور حالذذة أ ذذر مذذن حذذا ت التوافذذك فذذي التصذذرن بذذين أجفذذ ل التذذأمين الرلابيذذة ا تحاديذذة
وا لليمية.

()5
و هنذذذان حالذذذة لريبذذذة تتممذذذل بميذذذا ذذذركة تذذذأمين ربيذذذة ،ذذذار العذذذراق ،بتمذذذدي ذذذدمات
تأمينيذذذذة فذذذذي ا للذذذذي حذذذذد م حفذذذذا الكبذذذذار مذذذذن ليذذذذر العذذذذراليين دون أن تكذذذذون مسذذذذجلة
ومر صذذذذة لم اولذذذذة ن ذذذذا التذذذذأمين فذذذذي العذذذذراق أو ا للذذذذي قأ أن هذذذذور ال ذذذذركة تذذذذدف
رسذذذو التسذذذجيل أو الضذذذريبة لذذذ د لفذذذا مذذذن ألسذذذا التذذذأمين المتحممذذذة فذذذي العذذذراق ،مملمذذذا
تفعذذذل ذذذركات التذذذأمين ا ذذذر  .يمذذذال ا ن سذذذل ة ا للذذذي  ،أو أحذذذد المتنفذذذوين فيفذذذا ،أجذذذا
هوا الوض  .من ال اسر ومن الرابم؟ للمرا أن يحكموا ل هوا الوض .
 4هنذذان ا ذذارات ديذذدل لفذذوا الموضذذوأ فذذي :مصذذباح كمذذال ،التأأأمين فأأي كوردسأأتان العأأراق دراسأأات نقديأأ قمكتبذذة
التأمين العرالي-من ورات مصباح كمال ،بعة الكترونية3110 ،

مصباح كمال

بعض سلبيات التأمين في كوردستان العراق

صفحة  0من 4

اوراق في التأمين
ربمذذذا يجذذذد المسذذذ ول فذذذي السذذذل ة سذذذندا لمولفذذذا فذذذي أحكذذذا المذذذانون رلذذذ  0لسذذذنة ،3112
لذذذذانون ا سذذذذتممار فذذذذي اللذذذذي كوردسذذذذتان-العذذذذراق ،او يذذذذرد فذذذذي الفصذذذذل المالذذذذ  ،الضذذذذمانات
المانونيذذذة ،المذذذادل السذذذابعة ،مذذذا يلذذذي " :للمسذذذتممر ان يذذذ من لذذذ م ذذذرو ا ا سذذذتممار مذذذن
لبذذل ايذذة ذذركة تذذأمين أجنبيذذة أو و نيذذة يعتبرهذذا م حمذذة ،ويذذت بموجبذذا تذذأمين كافذذة جوانذذ
العمليات التي يمو بفا ".ولد كتبنا في مكان ا ر:
اضذذذذافة الذذذذ دور لذذذذانون ا سذذذذتممار فذذذذي الت ذذذذري لتسذذذذر ألسذذذذا التذذذذأمين ذذذذار ا للذذذذي هنذذذذان
التسذذري ليذذر المرحذذي بفضذذل ضذذعن الرلابذذة لذذ مذذن يذذ اول الن ذذا التذذأميني .نسذذم أن هنذذان
مكاتذذ و ذذركات تذذأمين تذذ اول أ مذذال التذذأمين بذذدون تذذر يه مذذن الجفذذات الرسذذمية فذذي ا للذذي .
ويمذذذال ان معةمفذذذا تركيذذذة أو لبنانيذذذة تذذذوفر التذذذأمين لل ذذذركات التركيذذذة واللبنانيذذذة التذذذي تعمذذذل فذذذي
ا للذذذي وتمذذذو با كتتذذذا با ل يذذذة التأمينيذذذة فذذذي أو انفذذذا ولذذذي لذذذد ذذذركات التذذذأمين الكرديذذذة
5
المجا ل .وهور ال ركات تسدد ضراح ورسو ل أ مالفا.

أمذذذا مصذذذاحر ذذذركات التذذذأمين المحليذذذة ومحاولذذذة لذذذك سذذذوق و نيذذذة للتذذذأمين ف نفذذذا
ل بال أصحا السل ة والمستفيدين منا.

تذذذرد

()6
جذذذرت محذذذذاو ت د ذذذال م ذذذذروأ التذذذأمين الصذذذذحي لذذذ ا جانذذذذ المميمذذذين فذذذذي ا للذذذذي
وجعلذذذا اجباريذذذا  ،كمذذذا جذذذر فذذذي بعذذذض دول ال ليجيذذذة ،كبدايذذذة لتعمذذذي هذذذوا التذذذأمين لذذذ
المذذذوا نين ،مذذذن ذذذ ل ال ذذذركات والم سسذذذات التذذذي يعملذذذون فيفذذذا ،وت فيذذذن العذذذ المذذذالي
لذذذ ال انذذذة العامذذذة – مملمذذذا تذذذد و لذذذا الم سسذذذات الماليذذذة الدوليذذذة .ا أن حكومذذذة ا للذذذي
لذذذ تسذذذتج للممتذذذرح ،ربمذذذا ن المتنفذذذوين فيفذذذا لذذذ يسذذذت يعوا ايجذذذاد ممذذذرل فذذذي الم ذذذروأ
ل ستفادل المادية منا لراضف ال اصة.
مذذن امذذذار التذذأمين الصذذذحي المسذذاهمة فذذذي رفذذ مسذذذتو ال ذذدمات ال بيذذذة وا ست ذذفاحية بفعذذذل
التنذذذذاف بذذذذين مجفذذذذ ال ذذذذدمات .ومذذذذن امذذذذارر أيضذذذذا ت فيذذذذن الضذذذذم لذذذذ المست ذذذذفيات
الحكوميذذة التذذي تضذذ ر الذذ ا حتفذذاة برفذذات المتذذوفين مذذن ا جانذذ لحذذين ايجذذاد الترتيبذذات
ال مذذذذ ة للنمذذذذل الذذذذ أو ذذذذانف  .ممذذذذل هذذذذور ال دمذذذذة يوفرهذذذذا التذذذذأمين الصذذذذحي ،الفذذذذرد أو
الجما ي ،ومن ل ركات مت صصة في ادارل النفمات ال بية.

()7
 5مصذذذذباح كمذذذذال" ،مولذذذذ التذذذذأمين فذذذذي تصذذذذورات د .صذذذذباح لذذذذدور ود .حسذذذذن بذذذذد
ا لتصاد في اللي كردستان العراق "،شبك االقتصاديين العراقيين:

بذذذذدر حذذذذول ا صذذذذ ح

http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/27/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF-%D8%B5%D8%A8/

مصباح كمال

بعض سلبيات التأمين في كوردستان العراق

صفحة  1من 4

اوراق في التأمين
ذذذركات تذذذأمين جديذذذدل فذذذي ا للذذذي
يتسذذذا ل بعذذذض المتذذذابعين لل ذذذأن التذذذأميني ةذذذاهرل تأسذذذي
وفذذي العذذراق مومذذا رلذذ ضذذعن ال لذذ الفعذذال لذذ الحمايذذة التأمينيذذة مذذن ا فذذراد وحتذذ
من ال ركات الصنا ية والتجارية بل من الم سسات الحكومية أيضا.
السذذذ ال يبذذذررر حميمذذذة أن ذذذركات التذذذأمين مملوكذذذة مذذذن لبذذذل بضذذذعة أفذذذراد أو مجمو ذذذات
صذذذذميرل ومعةذذذذ هذذذذور ال ذذذذركات وات بيعذذذذة احليذذذذة .وحسذذذذ المعلومذذذذات المتذذذذوفرل فذذذذ ن
أسذذذف هذذذور ال ذذذركات لذذذ تعذذذرض لذذذ ا كتتذذذا العذذذا لجذذذو رأ المذذذال الم لذذذو ق11
مليذذار دينذذار وضذذعن ولذذن فذذي ا للذذي  .مذذا هذذي مصذذادر رأ المذذال ،ومذذن ه ذ كذذوادر هذذور
ال ذذركات ،ومذذن المسذذتفيد مذذذن ذذدماتفا بذذافتراض أنفذذا تمتلذذذن المذذدرات الفنيذذة وكذذولن حمايذذذة
ا ادل التأمين ل كتتا بأ مال التأمين.
ومذذذذن المريذذذذ أن ا جفذذذذ ل الرلابيذذذذة ا تحاديذذذذة وا لليميذذذذة
التمويل.

تميذذذذر السذذذذ ال ذذذذن مصذذذذادر

()8
هنذذذان ممذذذرات فذذذي الرلابذذذة لذذذ الن ذذذا التذذذأميني .نذذذدما تكذذذون سذذذيادل المذذذانون ضذذذعيفة
والرلابذذذذة ضذذذذعيفة بسذذذذب نةذذذذا المحاصصذذذذات يصذذذذبم تجنذذذذ  ،أو بذذذذا حر  ،التفذذذذر مذذذذن
ذذذ ضذذذريبة الذذذد ل والرسذذذو المرتب ذذذة بم اولذذذة ا مذذذال م لبذذذا مفمذذذا لتعةذذذي أربذذذاح
المسذذذاهمين .ولذذذ تفذذذت بعذذذض ذذذركات التذذذأمين ال اصذذذة فرصذذذة ا سذذذتفادل مذذذن هذذذوا الوضذذذ
مذذذن ذذذ ل مسذذذن سذذذج ت حسذذذابية حميميذذذة ووهميذذذة .لكذذذن الصذذذورل ليسذذذت واضذذذحة ،وأنذذذا
أميرهذذذذا للتنبيذذذذا ليفذذذذا وليذذذذا بعذذذذض المفتمذذذذين بمتابعتفذذذذا والتأكذذذذد مذذذذن مذذذذد صذذذذحة هذذذذور
الد و .
لذذذ التذذذأمين مذذذا الذذذت فذذذي مسذذذتوياتفا المتدنيذذذة .المليذذذل جذذذدا مذذذن ا فذذذراد
مصذذذادر ال لذذذ
يلجذذ ون ل ذذرا الحمايذذة التأمينيذذذة ا اوا كذذان التذذأمين ال اميذذا – كمذذذا هذذو الحذذال فذذي التذذذأمين
لذذذ السذذذفر الذذذ ال ذذذار وهذذذو تذذذأمي ن جذذذا بفضذذذل ذذذد لبذذذول الذذذدول ا وروبيذذذة د ذذذول
المسذذافرين الذذ أراضذذيفا مذذا لذذ يحملذذوا وميمذذة تذذأمين صذذحي .و ذذركات التذذأمين فذذي ا للذذي
تمذذو بتذذوفير هذذوا التذذأمين .ولكذذن هنذذان حالذذة لريبذذة تمارسذذفا احذذد ذذركات التذذأمين وهذذي
است دا اس ركة التأمين ا جنبية التي توفر ل ا التأمين دون لمفا.

()9
أن حكومذذذة ا للذذذي تفتمذذذر الذذذ ر ية/سياسذذذة لم ذذذاأ التذذذأمين ،وحتذذذ أن المذذذاحمين لذذذ
نذذذ
6
ا ذذذران لذذذذ الم ذذذذاأ يتمتعذذذذون با هليذذذذة المناسذذذبة ،وتحصذذذذر وةيفتفذذذذا لذذذذ ت ذذذذجي

 6أنةذذذذر بفذذذذوا ال ذذذذأن :فذذذذ اد ذذذذممار ،التأأأأأمين فأأأأي كوردسأأأأتان العأأأأراق ومقأأأأاالت أخأأأأرى قمكتبذذذذة التذذذذأمين العرالذذذذي،
 ، 3110ه .43-42

مصباح كمال

بعض سلبيات التأمين في كوردستان العراق

صفحة  2من 4

اوراق في التأمين
ليذذذا ذذذركات تذذذأمين المذذذا أن بعذذذض أفذذذراد ال بمذذذة الحاكمذذذة أو المذذذرتب ين بفذذذا يسذذذتفيدون
منفا ب كل أو ا ر.
كمذذذذا أن الت ذذذذريعات التأمينيذذذذة ت لذذذذو مذذذذن ضذذذذعن فذذذذي الصذذذذيالة 7.ولذذذذ يفكذذذذر أصذذذذحا
السذذذذل ة والمذذذذرار ب الوسذذذذاحل التذذذذي يمكذذذذن مذذذذن لفذذذذا تفعيذذذذل لذذذذانون التذذذذأمين ا ل امذذذذي مذذذذن
حذذذواد السذذذيارات رلذذذ  13لسذذذنة  1543وتعدي تذذذا  .واسذذذتعيض ذذذن ولذذذن بصذذذيالة لذذذانون
لتذذذأمين المسذذذ ولية المدنيذذذة النا ذذذحة ذذذن اسذذذتعمال السذذذيارات ،ولكذذذن دون جعذذذل هذذذوا التذذذأمين
ال اميا كما هو المعفود نا يم حيال ا ليار.
ذذركات التذذأمين العاملذذة فذذي ا للذذي تمتلذذن لذذول ضذذم كافيذذة للتذذأمير لذذ رسذذ المذذرارات
الصذذذادرل مذذذن حكومذذذة ا للذذذي وات الع لذذذة بم ذذذاأ التذذذأمين .ويبذذذدو أن هنذذذان ا ت فذذذا بذذذين
امكانيذذذات محترفذذذي التذذذأمين ،وهذذذ للذذذة ،وصذذذانعي المذذذرارات ،فالتوجفذذذات المفنيذذذة تتما ذذذ
م التوجفات السياسية ،وتلن المرتب ة بمصالم المتنفوين ،التي تحك صن المرارات.
ذذأ يتذذرن امذذارر ل ذ الت ذذور ال حذذك ق يذذر ممذذال هذذو احذذت ل العذذراق
لذ
ان مذذا ي س ذ
وت ذذذذكيل هيحذذذذة الحكذذذذ لذذذذ أسذذذذا المحاصصذذذذة المسذذذذتمرل ليومنذذذذا  .ومذذذذن الم سذذذذن أن
أصذذذذحا المذذذذرار لذذذذ يسذذذذتفيدوا مذذذذن ال الذذذذات التأمينيذذذذة المتذذذذوفرل فذذذذي ا للذذذذي وفذذذذي العذذذذراق
موما لوض ا س الصحيحة لتنةي أ مال التأمين وا ران ليا.
ا دواجية في الرلابة ل الن ا التأميني تارل بالتأكيد ل المرك ية وتارل بالتوجا نحو
ركات التأمين التي ترل بتوسي ن اق
ا ستم ل المومي ،تحمل معفا كلن اضافية ل
أ مالفا في ا للي والعراق موما.
ولذذذد لذذذوحة أن بعذذذض ذذذركات التذذذأمين الكرديذذذة ت ذذذتر حمايذذذة ا ذذذادل التذذذأمين ا تفذذذالي
وهذذذذذي ممذذذذذا ياسذذذذذفل ليفذذذذذا ا كتتذذذذذا بأ مذذذذذال التذذذذذأمين الكبيذذذذذرل التذذذذذي تتجذذذذذاو لذذذذذدراتفا
ا حتفاةيذذذة .جذذذرت محذذذاو ت ليذذذر ناجحذذذة مذذذن لبذذذل ذذذركة ا ذذذادل التذذذأمين العراليذذذة فذذذي
ذذرض ذذدماتفا ا أنفذذا لذذ تممذذر سذذذبا تسذذتحك الرصذذد والتحليذذل .بعذذض هذذور ا سذذذبا
يعود لف ادل العرالية والبعض اآل ر لد ركات التأمين الكردية.
()11
هذذور السذذذلبيات وليرهذذذا ممذذا لذذذ نسذذذتفد اليفذذذا كلفذذا تذذذ مر لذذذ اضذذعان مكانذذذة التذذذأمين فذذذي
المجتمذذذذ وا لتصذذذذاد ،وت ذذذذج لذذذذ تف ذذذذي السذذذذلبيات ،وانعذذذذدا ال ذذذذفافية فذذذذي التعامذذذذل بذذذذين
ال ذذذركات وبذذذين السذذذل ات الرلابيذذذة وليرهذذذا .وتعمذذذل كذذذولن لذذذ ت ذذذويا المنافسذذذة الحميميذذذة
بذذذذين ال ذذذذركات فذذذذي تمذذذذدي المنذذذذت التذذذذأميني وال ذذذذدمات المرتب ذذذذة بذذذذا .ويبذذذذدو أن ا نتفذذذذاأ
ال صي هو سيد المولن لد الجفا الرلابي.
7

ممار ،مصدر سابك.

مصباح كمال

بعض سلبيات التأمين في كوردستان العراق

صفحة  3من 4

اوراق في التأمين
هذذذور الحذذذا ت ،وتفاصذذذيلفا ليذذذر كاملذذذة ،ت ذذذير الذذذ وجذذذود سذذذوق تذذذأميني ي ضذذذ للرلابذذذة
ولكن ب كل انتماحي حس أهوا المتنفوين وسو ت بيمف للموانين والتعليمات.
امذذذذل أن ت ذذذذج هذذذذور الم حةذذذذات الذذذذ م العذذذذاملين فذذذذي ل ذذذذاأ التذذذذأمين لذذذذ البحذذذذ فذذذذي
جوان ذ المصذذور فذذي مذذل الم ذذاأ ومذذا يعتذذورر مذذن م ذذك ت نابعذذة مذذن دا ذذل الم ذاأ وتلذذن
المفروضذذذة ليذذذا مذذذن ارجذذذا .وأتمنذذذ لذذذيف تصذذذحيم وتمذذذوي مذذذا كتبذذذت .كمذذذا أتمنذذذ
لذذيف الذذدف باتجذذار ا سذذتفادل مذذن تجذذار بعذذض أسذذواق التذذأمين العربيذذة فذذي مجذذال الرلابذذة
ل الن ا التأميني.
 33حمذذذذوق الن ذذذذر محفوةذذذذة ل ذذذذبكة ا لتصذذذذاديين العذذذذراليين .يسذذذذمم بأ ذذذذدل الن ذذذذر ب ذذذذر ا
المصدر 2 .نسيان 3112
ق* باح

و كات

مصباح كمال

ذذذذارل الذذذذ

في لضايا التأمين

بعض سلبيات التأمين في كوردستان العراق

صفحة  4من 4

