
 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 1 صفحة "قطاع التأمي 

 

 التأمين "قطاعلموسوم ازارة المالية و بحث ل قييمت :*مصباح كمال
 "والتحديات العراق: اإلمكانيات في

 
 

 تقديم
 
 

،  2017تموز  21بتاريخ  ن ن العراقيي  ، منسق شبكة االقتصاديي  أرسل لي الدكتور بارق شبر
ي العراق: اإلمكانيات والتحديات"نسخة 

ن
ن ف من بحث بعنوان "قطاع التأمي 

َّ تقييم  1 ح علي
واقبر

ي البدء أن أقدم عل كتابة هذا التعليق لوال النصيحة الحكيمة 
ن
.  لم أشأ ف البحث بهدف النشر

ي العراق محمد مصطقن الكبيسي وكذلك تشجيع الدكتور 
ن
ن العريق ف ي وممارس التأمي 

لصديقر
 .  بارق شبر

 
ي الجامعات والمعاهد ال 

ن
ي تجري ف

ي العراق قليلة، والبحوث التر
ن
الدراسات التأمينية المنشورة ف

ي موقع حكومي 
ن
تظهر للعلن.  لذلك ال يسع المرء إال أن يرحبَّ بهذا البحث الطموح المنشور ف

ي إعداده خاصة مع استخدامها لبيانات إحصائية مهمة، 
ن
 ف
ً
 واضحا

ً
والذي بذلت صاحبتها جهدا

ي 
ن
ي وخاصة من وف

ن بالشأن التأميتن  بحهها بعناية المهتمي 
 اات الوقت يأمل المرء أن يحىن

ي الصياغة هنا 
ن
 مهمة ومفيدة رغم ما يعتورها من ضعف ف

ً
أصحاب القرار ألنه يضمُّ أفكارا

 . ن خضع النص لمراجعة وتحرير صارمي 
ُ
 وهناك ربما كان باإلمكان تفاديها لو أ

 
ي 
ي طولها، لبعض األفكار والمعلومات التر

ن
 من المالحظات، تتفاوت ف

ً
فيما يلي سأقدم عددا

ي البحث 
ن
بهدف فتح باٍب للمناقشة نستفيد مع اقتباسات طويلة لتوفب  السياق للقراء، وردت ف

ي تقويم معارفنا المحدودة والدفع نحو تحقيق المزيد من البحوث التأمينية.  
ن
 ف
ً
منها جميعا
 عن القراءة المتأنية للنص الكامل للبحث.  لكن هذه

ً
 االقتباسات ليست بديال

 

                                                 
ي العراق: اإلمكانيات والتحديات 1

ن فن ي وزارة المالية، صفحة.  إعداد  32، قطاع التأمي 
السيدة نور شدهان عداي، باحثة فن

ي بغداد/ 
ي الموقع الرسمي لوزارة المالية تحت  2015الدائرة االقتصادية، قسم السياسات االقتصادية، صدر فن

ومنشور فن
 http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspxباب البحوث والدراسات: 

 

http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 2 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي 
ن
ها يساهم ف ي قد عرضت هذه المالحظات عل الباحهة، ورأت أن نشر

وبودي أن أضيف بأنتن
ي العراق. 

ن
ي ف

 إثراء النقاش.  وكلينا متفقان عل أهمية النقاش المفتوح لخدمة الفكر التأميتن
 

 خطة البحث والمقدمة
 

 البحث مقدمة وثالثة مباحث: يضم 
 

ن )ص   (10-3المبحث األول: التوصيف النظري لقطاع التأمي 
ن العامة )ص  كات التأمي  ات اداء شر : تحليل مؤشر ي

 (21-11المبحث الهانن
ي األصل[ اإلصالح )ص 

ن
ن وخى ]هكذا ف  (31-11المبحث الهالث: اشكاالت قطاع التأمي 

 
س بعد قراءة البحث خرجت بانطباع أن المبح ي هذا البحث المكرَّ

ن
ورة ف ث األول ليس له ضن

ي يواجهها.  مهل هذا المبحث يفيد عند وضع كتاب 
ن والتحديات التر إلمكانيات قطاع التأمي 

ي دراسة محددة الموضوع.  كان من األفضل، لذلك، تكريس المبحث 
ن
ن وليس ف عام عن التأمي 

ي وبنيته الحالية مع إطال
ر
ن العراف لة شيعة لتاريخه.  إضافة إل الك، األول لوصف قطاع التأمي 

 هو عدم ارتباطه مع المباحث األخرى. 
ً
ي هذا المبحث نافال

ن
 فإن ما يجعل التوصيف النظري ف

 
أما المقدمة ففيها الكهب  من اللغة اإلنشائية والجمل التعميمية.  عل سبيل المهل، نقرأ التالي 

ن (: "2)ص   ورؤوس اإلنتاج ووسائل الممتلكات لحماية المهل الوسيلة هو وحده فالتأمي 
ي منظومة إدارة الخطر الحديهة حيث 

ن
ي الوسائل األخرى المستخدمة ف

األموال."  وهو قول ُيلغن
ي ُيلجأ إليها إلدارة الخطر بعد استنفاد الوسائل األخرى 

ة التر ن الوسيلة األخب  ل التأمي 
ّ
ُيشك

ووسائل التحكم بآثارها  لتحليل األخطار، من خالل التشخيص والقياس لمصادر الخطر،
ها قبل تحويل عبء الخطر عل عاتق   واعتماد وسائل السالمة والوقاية وغب 

ً
كة هندسيا شر
ن  .  ربما أنرصف اهن الباحهة إل مقارنة الكلفة االقتصادية إلدارة الخطر من خالل التأمي 

ن )بأشكالها المختلفة ن وسائل غب  تأمينية وإدارة الخطر من خالل آلية التأمي  ( وتفضيلها للتأمي 
 .
ً
 2عل أنه األقل كلفة

 
ن "ضمانة لحماية ي نفس السياق السابق، أن التأمي 

ن
ي نفس الصفحة، وف

ن
، ف

ً
 األشة ونقرأ أيضا
ي  األخطار كافة من واألفراد

وط،  يتعرضون قد التر  "ضمانة"، أو قل حماية بشر
ً
لها."  هو حقا

                                                 
ي تقديمنا لكتاب نيل كروكفورد،  2

يكي ومصباح  مدخل إىل إدارة الخطرتطرقنا إىل هذا الموضوع فن
، ترجمة تيسي  حمد الير

، ط ن كة ليبيا للتأمي   .21-9(، ص2007، 2كمال )طرابلس: شر



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 3 صفحة "قطاع التأمي 

 

رة وال يستقيم مع لكن القول إن الحماية التأمينية هي "من كافة األخ طار" فيه مبالغة غب  مبر
 تخلو من استهناءات لمسببات 

ّ
، تكاد أال ن ي مختلف فروع التأمي 

ن
، وف ن حقيقة أن وثائق التأمي 

ر مختلفة ولممتلكات ومسؤوليات معينة.   ضن
 

ي عرض جملة من األفكار العريضة  
ن
ورة للفقرة الطويلة التالية ف وعدا الك، هل هناك ضن

ي العراق كمقدمة لدراسة "
ن
ن ف ي واقع التأمي 

ن
ي  الوضع فيها تداىع مرحلة ف

 "؟األمتن
 

 فيتوجب الدولية االقتصادية الحياة من يتجزأ ال عالمية صناعة صناعة التأمي    ان اعتبار وعىل
  معها والسي   االقتصادية الحياة تلك ومرافقة الصناعة مواكبة هذه عىل

 
 لك   جنب اىل جنبا

   المختلفةتفاعالتها  مع تتفاعل
 
  الدولية النظم إطار ف

 
  ولك   وتوجهاتها، شكلها كان أيا

 
 بها يرف

   الهائلة التطورات بما يوافق مستمر بشكل
 
 ولك   والدولية، واالقتصادية التقنية المجاالت  ف

   هذه التطورات مواكبة من تتمكن
 
 وبدون يحتم ما العملية.  هذا وتطبيقاتها وأسسها مبادئها ف

 
 
   ونشاطها االقتصادي وترافقه وتالزمه باعمالها التقدم تواكب أن التأمي    أعمال عىل شك أدن

 
 ف

   التنظيم
 
   األهداف تحقيق نحو دوره تفعيل وف

   الت 
 لالرتقاء األعمال هذه تحقيقها من ينبغ 

   بالمستوى
 مصداقية خالل وتطويرها من التأمينية الساحة وتحريك وجه أكمل عىل التأميت 

كات ،   شر استيعاب التقدم بالتطورات  عىل استثمار المدخرات، وقدرتها عىل كفاءتهاالتأمي  
 (.2)ص " .الحديثة

 
ي الوقت الحاضن وتخلفه 

ن
ي ف

ر
ن العراف كان من المناسب هنا تقديم توصيف شيع لقطاع التأمي 

ي دول الجوار كي يحّس القراء بعظم 
ن
ن ف ن العالمية وكذلك صناعة التأمي  عن صناعة التأمي 

ي زيادة حجم األعمال المكتتبة، وتطوير المعارف والمهارات التحديات ا
ن
ي يواجهها القطاع ف

لتر
ها.   الفنية واللغوية المطلوبة وغب 

 
ي نفس الصفحة: 

ن
 ثم تقول الباحهة، ف

 
   والمسببات العوائق بعض عىل الضوء سلطنا اخر جانب من

هذا  نشاط ضعف اىل ادت الت 
اح تم ذلك اساس وعىل القطاع، اتيجية توجه اقي     عمله إسي 

 
كات  بي    المنافسة ظل ف الشر

   والضبابية الحكومية
 
ووضع  مالمح رسم خاللها من نروم طريق خارطة رسم اجل من عملها ف

   المدخرات تزج ناجعة بيئة لخلق تصورات
 
   المساهمة وبالتاىل   عاىل   مردود ذات استثمارات ف

 
ف

 .االقتصادية التنمية تحقيق

 
ن  كة التأمي  ن العامة )شر كات التأمي  ن شر  عل المنافسة بي 

ً
ي كان قائما

ر
ن العراف إن سوق التأمي 

ن عل  ي التأمينات العامة والتأمي 
ن
ن ف كتي  ن العراقية( منذ إلغاء تخصص الشر كة التأمي  الوطنية وشر

، سنة  كات رقم 1988الحياة، عل التوالي سنة ل 21.  وقد تغب َّ هذا الوضع، بفضل قانون الشر



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 4 صفحة "قطاع التأمي 

 

 من سنة  1997
ً
ن خاصة بدءا كات تأمي  حيث اتسع نطاق المنافسة ليضم  2000وتأسيس شر

.  وإاا  
ً
كات الحكومية ليس صحيحا ن الشر كات.  ولذلك فالقول بأن المنافسة هي بي  جميع الشر

اتيجية تطوير  ي لمااا تحرص اسبر
ر
ن العراف كانت الباحهة معنية بإمكانيات وتحديات قطاع التأمي 

ن بأكمله؟القطاع ب ن الحكومية.  أليس المطلوب تطوير قطاع التأمي  كات التأمي   شر
 

ن الحكومية.  كات التأمي  ي عمل شر
ن
ي االقتباس أعاله ما هو المقصود بالضبابية ف

ن
 ف
ً
 ليس واضحا

 
 

 المبحث األول: التوصيف النظري لقطاع التأمي   
 
 

 " ي استخدمتها الباحهة قبل تقديم بعض المالحظات نود التوقف عند مفردة "المناظب 
التر

ي هذا المبحث: 
ن
" ف ن  تحت عنوان "مفهوم التأمي 

 
  التعاريف اكي   إن نجد سبق مما

 
]للتأمي   من المنظور االقتصادي، كما تقول الباحثة[  شيوعا

او إلزامية  اختيارية نقدية هو "مبالغ المكونة للمفهوم الفكرية الجوانب أو المناظي   يمثل والذي
يطة خسائر عن مادي تعويض يقابلها الدفع ر." حصول مادية شر  (3)ص الض 

 
ي هذا المجال إا أنها اات عالقة بالتشخيصات الطبية.  ربما وردت 

ن
" مفردة غريبة ف "المناظب 

ي الطباعة، ولعل المقصود بها المنظورات 
ن
 ف
ً
 .perspectivesخطا
 

ي بالقول: 
 وتمضن
 

   الرئيسة األركان استنباط يمكن التعريف هذا ومن
:  وه   التأمي    عليها مفهوم يقوم الت   

 
 كاالن

 .لديه الُمؤمن هو مستفيد شبه آخر وطرف الُمؤمن هو مستفيد طرف طرفي    بي    عقد انه -

ام عدم لتعويض وسيلة - وط االخالء مقابل الي    .العقد بشر

 (4)ص .المعاوضة فيها تتحقق تعاونية فكرة -

 
ن هو  ن  أنه "عقد القول بأن أحد األركان الرئيسة للتأمي  ن  بي   الُمؤمن هو مستفيد طرف طرفي 

: من هو الُمؤمن ومن هو المؤمن  الُمؤمن هو مستفيد شبه آخر وطرف
ً
لديه" ليس واضحا

 والمؤمن لديه شبه مستفيد؟  
ً
ي الطبع؟  ولمااا يكون المؤمن مستفيدا

ن
لديه.  هل هناك خطأ ف



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 5 صفحة "قطاع التأمي 

 

 لعدم الوضوح كان من المناسب استخدام المفردات ال
ً
( تجنبا ن كة التأمي  شائعة: المؤِمن )شر

 والمؤَمن له. 
 

ن ال يتسق مع ما هو شائع فمن المعروف أن األركان األساسية  استنباط الباحهة ألركان التأمي 
، وركن المحل، وركن السبب.  ي

اضن ن ثالثة: ركن البر لعقد التأمي 
3 

 
ن "فكرة تعاونية تتحقق فيها المعاوضة" مسألة قاب رغم أنها  لة للنقاشثم ان القول بأن التأمي 

ي العقد 
ن
ي ظاهرها، الك أن المعاوضة تستلزم تطابق قيمة ما يقدمه كل طرف ف

ن
صحيحة ف

ن ومبلغ  ن قسط التأمي  ن )الفرق الكبب  بي  ي عقد التأمي 
ن
 ف
ً
(، وهو ليس حاصال ن )تطابق قيمة البدلي 

ي سياق
ن
 آخر:  التعويض(.  ومن المفيد هنا أن نقتبس ما كتبه األستاا بهاء بهيج شكري ف

 
ي عقود المعاوضة إا يجب ان تتطابق قيمة 

ن
ساء[ إنما يكون ف

َ
إن الربا بنوعيه ]ربا الفضل وربا الن

ن فهو ليس عقد معاوضة ) ي وقت واحد، اما التأمي 
ن
ن وتتم المعاوضة ف  Commutativeالبدلي 

Contract( بل هو عقد تعويض )Contract of Indemnity ط فيه تساوي ن ( لذلك ال يشبر لي 
َ
الَبد

 4وتزامن المبادلة. 

 

 الفكرة األساسية للخدمة التأمينية
 

، ن ،" واألصح هو خصائص التأمي  ن ي تقديمها لما أسمته "أشكال عقود التأمي 
ن
تؤكد عل فكرة  5ف

 : ن وهي  أساسية تنتظم التأمي 
 

ام لذا رسمية عالقة والمؤتمن الُمؤمن بي    العالقة ان    فه  الي  
 
المقدمة  الخدمة وتمتاز قانون

ة وليست آجلة خدمة إنها للمؤمن تب مما الخدمات كبقية حاض     ذلك طرائق خاصة عىل يي 
 
ف

، وثيقة تسىم ورقة عىل وعد أنها التسويق، مجال أو  يتحقق ال أو الوعد يتحقق وقد التأمي  
، يتحقق ات السني    تحقق عند عليها الحصول يتم التأمينية الخدمة فان ثم ومن بعد عشر

                                                 
3  ، ي

 بديع أحمد السيفن
ً
 وعمل

ً
ن علما ي .  وكذلك: بهاء بهيج شكري، 33-29( ص 1972، 1، ط)بغداد: د.ن.  التأمي 

ن فن التأمي 
 .451-415(، ص 2007)عمان: دار الثقافة،  والقانون والقضاء التطبيق

4 "، ن يعة اإلسلمية وعقد التأمي  ي الشر
ن  "رسائل بهاء بهيج شكري فن ن العراقيي   :شبكة االقتصاديي 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07-ن -منقحة يعة-اإلسلمية-والتأمي  /الشر

.2pdf 
، عقد معاوضة، عقد ملزم لجانبيه، عقد تحدد الباحثة هذه األشكال )الخصائ 5 ، عقد احتماىلي ي

: عقد رضات  ي
ص( باآلتر

ي بوسيلة العمل )ص 
، عقد وسيلة عمل.  وتعنن طي

ن 5مستمر أو ممتد، عقد إذعان، عقد تجاري، عقد شر ( "أن عقد التأمي 
ي تحمل عبئه، وانه عمل من أعمال االحتي

 اط والتضامن."وسيلة من وسائل تعاون الجماعة المستهدفة للخطر فن

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/الشريعة-الإسلامية-والتأمين-منقحة-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/الشريعة-الإسلامية-والتأمين-منقحة-2.pdf


 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 6 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي يستطيع وال منه الُمؤمنالحدث     يساوم أن التأمي    وثيقة مشي 
 
 العالقة تتمي    لذا سعرها، ف

حت   عام مدة من تمتد العقود وثائق معظم طبيعة أن إذ مستمرة، بأنها له والُمؤمن بي   الُمؤمن
ين   عشر

 
، أو عاما    أكي 

 Fعىل  الحفاظ التسويق أهداف ضمن من يكون أن الخاصية هذه وتقتض 

   العالقة
كة تربط الت   (.4)ص  بالزبون.  الشر

 
ة، وجاهزة لالستهالك وقت  الفكرة األساسية هي أن الخدمة التأمينية خدمة آجلة وليس حاضن

اء ي  الشر اء طالتر
ي يتحقق بعد شر

)وهو ما يسميه البعض عكس دورة اإلنتاج، فاإلنتاج التأميتن
ن للخدمة التأمينية( التأمي 

ي مجال .  ومن هنا منشأ ما تسم6
ن
يه الباحهة بالطرائق الخاصة ف

 7التسويق. 
 

ن من إبرام عقد  ات السني  إن الخدمة التأمينية هو وعد وقد يتحقق أو ال يتحقق بعد عشر
ي تمتد لعدة سنوات أو وثائق 

ن عل الحياة التر .  وهنا يبدو أن الباحهة معنية بوثائق التأمي  ن التأمي 
ستدىع ل

ُ
ي ت
ن المسؤولية المدنية التر لتعويض عن حادث وقع قبل عدة سنوات وربما تأمي 

ي تغىي المسؤوليات القانونية 
ن التر ، كما هو الحال بالنسبة لوثائق التأمي  ن ات السني  عشر

ن أو األطراف الهالهة فيما يتعلق باإلصابات الناتجة عن  كات الصناعية تجاه العاملي  للشر
. التعرض المستمر لألسبستوس، وبعضها يرجع إل أربعينيات ول ي

 غاية سبعينيات القرن الماضن
 

ي القول إن "الخدمة
ن
ي ف

 وال منه الحدث الُمؤمن تحقق عند عليها الحصول يتم التأمينية وتمضن
ي يستطيع ن  وثيقة مشبر ي  يساوم أن التأمي 

ن
 هنا إن كانت المساومة هي  ف

ً
سعرها."  ليس واضحا
( أو التعويض عند تحقق الحدث  ن ن )قسط التأمي  ي كال عل سعر التأمي 

ن
المؤمن منه.  ولكن ف

ي 
ن
 ف
ً
ن )المؤمن له( عل المساومة ليس صحيحا ي وثيقة التأمي 

ن فإن عدم قدرة مشبر الحالي 
، وكذلك 

ً
ة، مهال ن المنشآت والمشاريع الصناعية الكبب  جميع الحاالت الك أن تسعب  تأمي 

ي التسعب  
ن
 للمساومة، وتتدخل اعتبارات عديدة ف

ً
ي تسوية تعويضاتها، تخضع دائما

ن
 وف

 التعويض. 
 

ن  كة تأمي   من قبل شر
ً
ن محتكرا ن عندما يكون سوق التأمي  ي المساومة عل أسعار التأمي 

تنتقن
واحدة، أي عندما تكون المنافسة غب  قائمة، أو عندما تكون هذه األسعار مقررة من قبل جهة 

 اإللزامي 
ن ن بالنسبة لسعر التأمي  ي بعض أسواق التأمي 

ن
للمسؤولية  حكومية كما كان هو الحال ف

 المدنية الناشئة من حوادث السيارات. 

                                                 
6 Guillaume Plantin and Jean-Charles Rochet, When Insurers Go Bust (New Jersey: Princeton 
University Press, 2007), p 43-44. 

ن جارلس دوفت،  7  (.2002، ترجمة وإعداد أ. د. سليم عىلي الوردي )بغداد: مكتب البلورة، تسويق التأمي 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 7 صفحة "قطاع التأمي 

 

 

: المزايا االقتصادية  مزايا التأمي  
 

، ص  ن ن نقتبسها 7-6تحت باب مزايا التأمي  ، تستعرض الباحهة المزايا االقتصادية لقطاع التأمي 
 بالكامل لفائدة القراء: 

 
ة مهمة اداة التأمي    قطاع يعد .١    ثم ومن المدخرات، تجميع أدوات من ومتمي  

 
 دول االستثمار ف

   وخاصة كافة، العالم
 
 لدى مهمة تعد وسيلة مجتمعة التأمي    أقساط إن إذ النامية، الدول ف

   استثمارها لتعيد التأمي    مؤسسات تجمعها 8لالدخار األفراد
 
 .المختلفة مجاالت الحياة ف

 
  التأمي    يعتي   .٢

 
  عامال

 
   الحديثة الدولة عليه تعتمد هاما

 
تب الذي الفقر محاربة ف  عىل البطالة يي 

   والخسارة والوفاة الشيخوخة سن وبلوغ والعجز والمرض
 
 الشقة أو بسبب الحريق الممتلكات ف

 .الغرق أو
 
   والطلب العرض بي    التوازن تحقيق عىل التأمي    يعمل .٣

 االقتصادي يمكن الرواج أثناء فف 
   التوسع للدولة

 
 من للحد اإللزامية وذلك االجتماعية للتأمينات بالنسبة التأمينية التغطية نطاق ف

   .التضخم موجة
 
 الطلب.  زيادة ثم إنفاقها ومن مستوى زيادة عىل الدولة تعمل الكساد حالة وف

 
  يدفعها التأمي    اقساط من الدولة داخل المنظورة غي   تجارتها تنمية عىل الدولة يساعد .٤

 الت 
   لهم الُمؤمن

 
ة رؤوس اموال تجميع طريق عن المقيمة التأمي    هيئات اىل الخارج ف  مبالغ من كبي 

ة    األموال هذه وباستثمار صغي 
 
 النشاط االقتصادي.  نواح   مختلف ف

 
   اسهامه اىل إضافة .٥

 
   التوازن تحقيق ف

 
ان المدفوعات ف  التأمي    عليه هيئات تحصل ما ان إذ مي  

   الخدمات مقابل أجنبية عمالت من العامة
 إعادة عمليات األجنبية ونتيجة البلدان بها تقوم الت 

   التأمي   
ان  تحسي    عىل يساعد المنظورة مما غي   الصادرات زيادة اىل يؤدي تمارسها الت  مي  
   ويساهم المدفوعات

 
.  التجارة اتساع ف  الخارح  

 
 . ي الوقت الحاضن

ن
ي العراق ف

ن
 هذه المزايا، باستهناء مزية تجميع األقساط واالستهمار، مفقودة ف

ن للحرب العراقية اإليرانية ) ي العقدين السابقي 
ن
كة إعادة 1980-1988ف ( كانت مساهمة شر

ة  ي الفبر
ن
ان المدفوعات جيدة ف ن ي مب 

ن
ن العراقية ف وعل أي حال، فإن هذه   1980.9-1971التأمي 

                                                 
ن عىل الحياة )مصباح كمال(.  8 ن كوسيلة ادخار لألفراد تنحرص ببعض وثائق التأمي   أقساط التأمي 

9 Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab World (London: Graham & 
Trottman, 1985), pp 181-183.  
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 8 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي 
ن
نا إليه ف ، وهو ما أشر ن ي والكلي لقطاع التأمي 

ي االقتصاد الجزن 
ن
دراسة المزايا ال تستنفد البحث ف

 10منشورة. 
 

ع واحد أو أكبر من  ن تستحق مناقشة موسعة، ونأمل أن يتبر المزايا االقتصادية للتأمي 
 . ي
ي االقتصاد الوطتن

ن
ن ف ن لعرض وجهات نظرهم بشأن مكانة التأمي  ن العراقيي   االقتصاديي 

 
 

كات التأمي   العامة ات أداء شر : تحليل مؤشر  
 
 المبحث الثان

 
 

كات الت كات هذا المبحث مكرس لشر ات أداء شر ن العامة.  كان من المناسب تحليل مؤشر أمي 
ن العامة  كات التأمي  ن أداء شر  الخاصة كي يستطيع القراء تكوين صورة عن الفرق بي 

ن التأمي 
 .
ً
 والخاصة؟  نأمل أن تقوم الباحهة بمهل هذه الدراسة مستقبال

 
كة 12-11يبدأ المبحث، صفحة  كات العامة الهالث: شر كة ، بنبذة عن الشر ن الوطنية، شر التأمي 

ن العراقية، تضم معلومات مفيدة.  ولنا بعض المالحظات  كة إعادة التأمي  ن العراقية، وشر التأمي 
 عل صحة المعلومات التاريخية. 

 
كة التأمي   الوطنية  شر

ن الوطنية "تأسست بموجب القانون رقم ) كة التأمي   1950( لسنة 56تقول الباحهة إن شر
ي 
ن
ن الوطنية قد تأسست سنة 1/1/1950ومارست أعمالها ف كة التأمي   1950."  صحيح أن شر

ن الوطنية اجتماعه األول  كة التأمي  ة، فقد "عقد مجلس إدارة شر إال أنها لم تمارس العمل مباشر
." 24/3/1952يوم  كة الفعلي

ويمكننا ان نعتبر هذا اليوم بداية عمل الشر
وما يؤيد الك ما   11

كة ا ي جدول صادر من شر
ن
ن الوطنية )جاء ف اسماء السادة المدراء العامي   ( بعنوان 2003لتأمي 

كة التأمي   الوطنية أن أول مدير عام )وكان بالوكالة( هو السيد  الذين تعاقبوا عىل ادارة شر
ة  ي للفبر   17/11/1952 - 24/3/1952محمد علي الجلتر

                                                                                                                                            
ان المدفوعات:  ن ن ومي  ي األقطار وقد سبق للدكتور عبد الزهرة عىلي دراسة أثر إعادة التأمي 

ان المدفوعات فن ن ن ومي  إعادة التأمي 
، جامعة بغداد،  النامية ن ي إدارة التأمي 

 (.1975)بحث مقدم لشهادة الدبلوم العاىلي فن
ي العراق: نظرات انتقائيةمصباح كمال،  10

ن فن ي تاريخ التأمي 
ن الوطنية،  أوراق فن كة التأمي  (، ص 2011)بغداد: منشورات شر

10-11. 
11  ، ي

 بديع أحمد السيفن
ً
 وعمل

ً
ن علما  .22(، ص 1972)بغداد، د. ن.،  التأمي 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 9 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
كة التأمي   العراقية  شر

كة دمجها تم ١٩٦٤ عام تقول الباحهة إنه "بعد قرار التأميم (."  الصحيح  بغداد مع )شر ن للتأمي 
ن )تموز هو أن  كات التأمي  ي أعقبت تأميم شر

ة التر ي 1964الفبر
ن
 ف
ً
كات أوال ( شهدت دمج الشر

كة االعتماد  ن العراقية )وكانت تضم شر كة التأمي  ن الوطنية، شر كة التأمي  : شر أربعة كيانات هي
كة بغد (، شر ن كة الرشيد للتأمي  ، وشر ن ن التجاري للتأمي  كة التأمي  ن )وكانت تضم شر اد للتأمي 

(.  ولكن "بعد عملية الدمج  ن كة دجلة للتأمي  ن )وكانت تضم شر كة الرافدين للتأمي  (، وشر ي
ر
العراف

ن إل الوطنية، صدر قرار بنقل فرع  كة بغداد للتأمي  ي تم بموجبها ضم مجموعة شر
الهانية والتر

ن العرا كة التأمي  ن عل الحياة إل شر   12قية."التأمي 
 

ي بالقول، ص 
بإلغاء التخصص بدأت  1988( عام 92، إنه مع صدور القرار رقم )11وتمضن

، وإنه " ن كة بمزاولة جميع أنواع التأمي  ي الشر
ن
كات قانون صدر ١٩٩٧ عام ف ( 22رقم ) العامة الشر

كة فتح الذي   أصبحت اا الباب للشر
ً
  منافسا

ً
كة رئيسيا ن  لشر  تقديم حيث من الوطنية التأمي 

الزبائن."  لقد بدأت  اعداد واتساع عليها الُمؤمن األنشطة ومن حيث التأمينية الخدمات
ي 
ن
ن الوطنية )اختصت بالتأمينات العامة( مع إلغاء التخصص ف كة التأمي  المنافسة مع شر

ن العراقية( عام  كة التأمي  ي اختصت بها شر
كة 1988تأمينات الحياة )التر .  ومن المعروف أن شر

ن العر  ي التأمي 
ن
ن الوطنية آنذاك ف كة التأمي  ي تأمينات الحياة، ساعدت شر

ن
اقية، بفضل تخصصها ف

ن عل الحياة.   تأسيس فرع متخصص بالتأمي 
 

ي بيع 
ن
ن العراقية قد اعتمدتها ف ي كانت التأمي 

أما اتساع أعداد الزبائن فمبعهه هو أساليب البيع التر
ي العراق بسبب 

ن
ن عل الحياة، وهي األصعب ف ي والتقليدي من فكرة وثائق التأمي 

الموقف الديتن
ي محافظ التأمينات 

ن
ن العراقية هذه األساليب للتوسع ف فت التأمي 

َّ
ن عل الحياة.  لقد وظ التأمي 

 العامة. 
 

ن العراقية:  كة التأمي   ثم تكتب التالي عن شر
 

   صدر "كما
 
 تم بموجبه والذي التأمي    أعمال بتنظيم الخاص (١٠رقم ) القانون ٢٠٠٥ عام ف

كات عمل تنظيم    التأمي    شر
 
كة تهدف  .والمنافسة الحر االقتصاد ظل ف  اىل إضافة الشر

   المساهمة
 
  االقتصادية باعتبارها التنمية تحقيق ف

 
اتيج   فه   هدف  الوع   نشر  اىل تهدف إسي 

  
   األداء Fكفاءة  وتعظيم افراد المجتمع بي    التأميت 

 
كة.  اقسام جميع ف  الشر

                                                 
12  ، ي

بنر : نظرية وتطبيق، الجزء األول، مقدمة عامة )بغداد: مطبعة اإلرشاد،كاظم الشر ن  .116(، ص 1974 التأمي 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 10 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
ن ترى كيف يتساوق مفهوم  كة التأمي  ي للحكومة وليس لشر اتيجر التنمية االقتصادية )هدف اسبر

ي أقسام 
ن
ي وتعظيم كفاءة األداء ف

العراقية( مع استهداف التنمية االقتصادية لنشر الوىعي التأميتن
ن المفاهيم؟ كة!  ِلَم هذا الخلط بي   الشر

 
كة إعادة التأمي   العراقية  شر

كة إ ي لشر
" إل شد أي تسلسل، كما أنه يفتقد يفتقد "استعراض التسلسل التأريجن ن عادة التأمي 

ة من   مقارنة بالفبر
ً
( 1980وحتر  1960إل استعراض الواقع الحالي )وهو واقع ضعيف جدا

ن العامة والخاصة وغياب دورها  كات التأمي  ي لشر
ر
ن االتفاف ي توفب  حماية إعادة التأمي 

ن
ودورها ف

ي االكتتاب بأعما
ن
ي السابق ف

ن
ي كانت تلعبه ف

ن خارج العراق. التر  ل إعادة التأمي 
 

كات التأمي   العامة ات شر  تحليل مؤشر
 ، بالمقدمة التالية: 13يبدأ هذا القسم من البحث، ص 

 
كات ان حسب  تختلف وهذه اخرى أهداف لها وانما الربح اىل فقط تسغ ال التأمي    شر

كات اداء نجاح تقييس ال المالية والمعايي   توجهاتها، وتختلف  تختلف القياس ادوات كون الشر
ات قياس  األداء.  معها مؤشر

 
ي "تختلف مع 

ن فما هي األهداف األخرى التر كات التأمي  إاا لم يكن الربح هو هدف شر
ن العامة والخاصة؟  المقدمة  كات التأمي  ن شر ي الهدف بي 

ن
توجهاتها" وهل هناك فرق جوهري ف

ن  كات التأمي  ي التعريف.  إن الوظيفة األساسية لشر
ن
هو توفب  الحماية المالية للمؤمن قاضة ف

ة،  ، بهذه الصفة األخب  ي األسواق المالية وهي
ن
 مؤسسات مالية تعمل ف

ً
لهم، لكنها هي أيضا

 بالحفاظ 
ً
ن فيها بكل ما يتعلق باستخدام رأسمالهم، لكنها مطالبة أيضا مسؤولة أمام المساهمي 

ي عل مصالح المؤمن لهم.  ويبدو أن هذا هو المقصود من هذه ال
ن
مقدمة إا تذكر الباحهة ف

 :17الصفحة 
 

كات الهادفة للربح هو  من االستثمارات  عائد عىل الحصولإن الهدف الرئيس  لجميع الشر

  
 
   تكمن االستثمار عائد حساب والطريقة التقليدية ف

 
  ه  اختصار  ROIف

 Return ofوالت 
[on] Investment   واداء الربحية لقياس طريقة افضل هو 13االستثمار عىل العائد ويعتي 

ن االستثمارات ا يعتي   االستثمار عىل العائد ان حيث نفسه الربح من افضل مقياس وهو اإلدارة
]ة[ الربحية لزيادة العليا اإلدارة الربح. وتسغ األساس لتوليد ه    لنجاح مؤشر  تعتي   واألخي 

                                                 
ي عىل مجموع األصول )مصباح كمال(. يمكن قياس العائد عىل االستثمار  13

 من خلل تقسيم الربح الصافن



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 11 صفحة "قطاع التأمي 

 

 العاملون، المدراء، اإلدارة، المعنية )مجلس لجميع األطراف الرئيس   ومحور االهتمام األعمال
اتيج   لجميع ويمثل الدائنون، المستثمرون( كات الهدف االسي     الشر

الربح  آلية وفق تعمل الت 
 والخسارة. 

 
ن ال تسغ فقط إل الربح" لكنها هنا تعتبر الربح "الهدف  كات التأمي  المقدمة تقول "ان شر

ي ال
ن
ي ف

كات."  هناك خلل منطقر ي لجميع الشر اتيجر  صياغة. االسبر
 

ات التالية مشفوعة بجداول إحصائية مهمة:   وقد اختارت الباحهة المؤشر
 

  االستثمار، مع تصنيف االستثمارات إىل استثمارات ذات عائد ثابت واستثمارات ذات عائد  -
 
صاف

 غي  ثابت. 
 عائد االستثمار -
كات المحلية واألجنبية -  مجموع مساهمات الشر
 التعويضات المدفوعة للمؤمن ]لهم[ -

 
ة عل النشاط االستهماري.  ات ليست كلها منصبَّ  ونالحظ أن هذه المؤشر

 
 

ىط اإلصالح
ُ
 المبحث الثالث: إشكاالت قطاع التأمي   وخ

 
 

 يضم هذا المبحث: 
 

  العراق
 
: أهم التحديات والحلول لقطاع التأمي   ف

 
 أوال

 

ن من التحديات:  ن نوعي  ن الباحهة بي  ن ليس .  وهو تحديات عامة وتحديات خاصةتّمب  تميب 

ي إطار تحديات مماثلة تواجهها قطاعات 
ن
وري خاصة وأنها لم تضع التحديات العامة ف ضن

ي للتعرف عل  اقتصادية أخرى.  ومن المفيد هنا الرجوع إل دراسة زميلنا العزيز منعم الخفاجر
 14منهج تشخيص ومجابهة التحديات. 

                                                 
14 " ، ي ي يواجهها قطاع منعم الخفاج 

ي العراق" وتعليقنا عليه بعنوان "التحديات النر
ن فن ي يواجهها قطاع التأمي 

التحديات النر
ي العراق

ن فن ة؟"، موقع -التأمي 
ّ
: أين تكمن العل ن ن العراقيي   شبكة االقتصاديي 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 12 صفحة "قطاع التأمي 

 

 

ن الباحهة  ي واجهها القطاع وأثر التحديات العامة تبي 
ي التر

ن
ت عليه بشكل غب  مباشر ف

ي مشفوعة بجداول إحصائية مهمة:  21الصفحة 
 وما بعدها.  وتجمل هذه التحديات باآلنر

 
 للعمليات اإلرهابية نتيجة التحتية البت   ضعف ان ال شك  :التحتية البت   قطاع اداء ضعف .١

دي والوضع    المي 
 
 بيئة تخلق البنية التحتية تهيئة كون التأمي    قطاع عىل سلت    بشكل اثر البلد ف

 عملياته.  تأمي   جميع فرص عن الباحث الخاص للقطاع ومحركة ناجعة استثمارية

 
ن للقراء عالقتها بالطلب  كان من المناسب أن تقوم الباحهة بتحديد أهم البتن التحتية ليتبي 

 ،
ً
ية، مهال ن من قبل القطاع الخاص.  هل هي المتمهلة بالمواصالت البر ووسائل عل التأمي 

ها؟  االتصاالت، والمؤسسات الصحية، وأنظمة األمان وغب 
 

   واالنخفاض االرتفاع اثر لقد : الثابت تكوين رأس المال اجماىل   .٢
 
 رأس المال تكوين اجماىل   ف

   العاملة االستثمارية الفرص تقليص وبالتاىل   االستثمار عىل الثابت
 
 والباحثة القطاع الخاص ف

   الخسائر تخفيض عي   عملياتها تأمي    عن
 األمان توفي   من ذلك يتبع الُمؤمن وما لها يتعرض الت 

 واالستقرار. 

 
 أن إجمالي تكوين رأس المال الهابت قد انخفض خالل عامي 

ً
"نتيجة  2010و  2009هل حقا

ن تكوين رأس المال واألزمة المالية 2008لتداعيات األزمة المالية لعام  "؟  ما هو الرابط بي 
، الذي هو ربما ما تعنيه الباحهة، وكذلك العالمية؟   ي المباشر وهل كان االستهمار األجنتر

ي العراق قبل األزمة؟  )مالحظة: القطاع النفىي هو خارج هذه 
ن
 ف
ً
ا ي ،كبب 

االستهمار الوطتن
 المناقشة(. 

 

                                                                                                                                            
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Munaem-Al-Khafagi-
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 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 13 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي ما لم نقبل 
ر
ن العراف  لقطاع التأمي 

ً
ل تكوين رأس المال الهابت تحديا

ّ
ال أدري كيف يشك

ن هي مؤسسات مالية ضفة ال عمَّ لها سوى باألطروح كات التأمي  ي البحث أن شر
ن
ة المضمرة ف

ي سوق األوراق المالية؟
ن
ي استهماراتها والدخول كالعب ف

ن
 التوسع ف

 
٣.   

 
   واالرتفاع االنخفاض بي    تفاوت هناك : المباشر  األجنت    االستثمار صاف

 
  االستثمار ف

 
 صاف

 عمل فرص يوفره من بما االجنت    االستثمار ان اذ ،التأمي    قطاع عىل ذلك وانعكس األجنت   
ة بصورة ة غي   أو مباشر  تخفيض عي   األمان للمتعاملي    منح خالل من التأمي    عىل يشجع مباشر
  االستثمار والقدرة بالثقة الشعور ومنح التحقق الممكنة االخطار

 
   ف

 
 عالية درجة ذات مشاريع ف

 الخطورة.  من

 
ي  القول بأن "االستهمار ة بصورة عمل فرص يوفره من بما االجنتر ة غب   أو مباشر  يشجع مباشر

.  صحيح أن  عل ن إل فرص العمل المباشر وغب  المباشر " يعزي التشجيع عل التأمي  ن التأمي 
ة  ة وغب  مباشر ي يخلق فرص عمل مباشر  forward and backward linkagesاالستهمار األجنتر

ن )الطل ؛ إال أن التشجيع عل التأمي  ي  من أصحاب االستهمار األجنتر
ً
ي أصال

( يأنر ن ب عل التأمي 
ن أجنبية أو عراقية  كة تأمي  ن مع شر ي للتأمي  ك الحرية للمستهمر األجنتر

وألن قانون االستهمار يبر
  . ي ي موطن المستهمر األجنتر

ن
ن عليها ف  التأمي 

ن يتمُّ فإننا نميل إل أن معظم مفردات أغطية التأمي 
كات التأم ن وما يظلُّ لشر  التكميلي عل السيارات وتأمي 

ن ي العادة، بالتأمي 
ن
ن العراقية تحرص، ف ي 

 المسؤولية القانونية وربما الحوادث الشخصية الجماعية. 
 

ي يسمح بذلك، 
ر
ي موطنه األصلي ألن القانون العراف

ن
ن ف ي يلجأ إل إجراء التأمي  إن المستهمر األجنتر

كات  ن مع شر ي حالة عدم التأمي 
ن
ي ال وليس هناك عقوبات ف  وطنية.  وألن المستهمر األجنتر

ن تأمي 
ن العراقية: متانتها المالية، نوعية خدماتها، قدراتها عل تسعب   كات التأمي  يعرف الكهب  عن شر
ن  كة تأمي  ن مع شر .  وألن التأمي  ها من المعايب  ة وغب  ة وتسوية المطالبات الكبب  األعمال الكبب 

، ربما ين ي ي رأي المستهمر األجنتر
ن
طوي عل عنرص عدم تأكد )فيما يخص نوعية وطنية، ف

ً عنه عندما يقوم  ي غتن
ن
الخدمات التأمينية وتسوية المطالبات بالتعويض بشعة وبكفاءة( هو ف

ي موطنه 
ن
ن ف كة تأمي  ن مع شر  بالتأمي 

 
ي غب  المشاكل، فهذه يمكن أن تأخذ 

ر
ن العراف ي قطاع التأمي 

ن
ي قد ال يرى ف فالمستهمر األجنتر

ي شكل اإلجراءات ال
ن
ن العامة، ف كات التأمي  ، وخاصة لدى شر وقراطي روتينية اات الطابع البب 
ية(، وعدم وجود أو ضعف غطاء  ن ، وضعف اإلمكانيات اللغوية )اإلنكلب  ن إصدار وثائق التأمي 
ي مجال 

ن
ة والمعقدة وخاصة ف ي أو االختياري بالنسبة لبعض األخطار الكبب 

ر
ن االتفاف إعادة التأمي 

ي 
ن
ن أخطار النفط ف ي فروع معينة  تأمي 

ن
مختلف مراحله، وضعف القدرات الفنية االكتتابية ف



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 14 صفحة "قطاع التأمي 

 

ن المسؤوليات المهنية.  ثم  ي اآلبار النفطية والغازية أو تأمي 
ن
ن أخطار التحكم ف ن كتأمي  للتأمي 

ي تسوية المطالبات بالتعويض )إدارتها بشكل كفوء وبشعة(. 
ن
 هناك مشاكل ف

 
كات الت وري اإلشارة إل أن شر ن الوطنية، رغم ضعفها، بسبب الحروب ولكن من الرصن أمي 

، باالكتتاب  والحصار وهجرة الكوادر، لم تعى الفرصة الكافية، وبقوة القانون المحلي
ي هي فيها 

باألعمال األجنبية عل نطاق واسع وبالتالي النهوض من حالة الركود والضعف التر
ع الع كات االستهمارية وتقبل بالتحديات الجديدة وتعمل عل تجاوزها.  ال المشر ي وال الشر

ر
راف

 . ي
ر
ن العراف  األجنبية مهتمان بصناعة التأمي 

 
  :
ً
ي االستهمار وينهض السؤال هنا أيضا

ن
ي صاف

ن
ن االنخفاض واالرتفاع ف ل التفاوت بي 

ّ
كيف ُيشك
؟ ي
ر
ن العراف  لقطاع التأمي 

ً
ي تحديا  األجنتر

 
الناتج  من الفرد نصيب متوسط ارتفع : اإلجماىل   المحىل   الناتج من الفرد نصيب متوسط .٤

مع اجماىل   ال يتناسب االرتفاع هذا ولكن ٢٠١٣ عام حت   ٢٠٠٧ عام منذ اإلجماىل   المحىل  
   انعكس ولقد السنوات، لتلك العامة ايرادات الموازنة

 
 الناتج الفرد من نصيب بمتوسط التدن

 اللجوء األفراد عن اىل عزوف ادى األموال كفاية رؤوس التأمي   اذ أن عدم عىل اإلجماىل   المحىل  
 والحريق.  والشقة الشخصية ضد الحوادث والممتلكات لألشخاص انواعه بجميع التأمي    اىل

 
ي العراق )نسبة 

ن
ي ف

رغم أهمية هذه اإلحصائية كان من المناسب احتساب التغلغل التأميتن
(.  نأمل أن تقوم بمهل هذه  المكتتبة إل الناتج المحلي اإلجمالي

ن الدراسة  دخل أقساط التأمي 
ي بحث قادم. 

ن
 ف
 

ن بجميع  القول بأن "عدم كفاية رؤوس األموال ادى ال عزوف األفراد عن اللجوء ال التأمي 
 ما لم 

ً
انواعه لألشخاص والممتلكات ضد الحوادث الشخصية والشقة والحريق" يبدو غريبا

ي "أصحاب رأس المال."  كما يبدو، عند 
ي هذا  يكن مفهوم "األفراد" لدى الباحهة يعتن

ن
التمعن ف

اء الحماية  ي من رصيد نقدي لشر
القول، أن أصحاب رؤوس األموال ال يمتلكون ما يكقن

ي تفكب  أصحاب رؤوس األموال.  وعل أي 
ن
 ف
ً
ن غائب أصال التأمينية؛ وربما األصح هو أن التأمي 

ن طلب الفرد )ما يعرف بالطلب عل التأمينات الشخصية(  حال، من المناسب التفريق بي 
ن الممتلكات بما فيها المصانع والمخازن وحوادث وطل كات عل تأمي  ب الرأسمالي )طلب الشر

 العمل والمسؤوليات تجاه األطراف الهالهة ...الخ(. 
 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 15 صفحة "قطاع التأمي 

 

 اىل ٢٠١٣عام  حت   ٢٠٠٧ عام منذ بالتضخم االرتفاع ادى : المستهلك ألسعار القياس   الرقم .٥
 المحلية قيمة العملة وانخفاض اإلجماىل   المحىل   الناتج من الفرد نصيب متوسط انخفاض
 انواعه.  بجميع التأمي    لقطاع اتجاه االفراد انخفاض وبالتاىل  

 

ن  لقطاع اتجاه االفراد لم ترصد الباحهة آثار التضخم لتفش "انخفاض  انواعه." بجميع التأمي 
 

ن والم كات التأمي   ؤمن لهم. ونود هنا أن نعرض بشعة بعض اآلثار االنتقائية للتضخم عل شر
 

: عل سبيل المهل، هبوط القيمة الحقيقية  ن كات التأمي  يؤثر التضخم النقدي عل أنشطة شر
ن من  اء حماية إعادة التأمي  لعوائد االستهمار، هبوط قيمة األصول العينية، ارتفاع كلفة شر

 الخارج. 
 

ن عل الحياة إا أن  ي فرع التأمي 
ن
 عل المؤمن لهم وخاصة ف

ً
ن ويؤثر التضخم أيضا عقود التأمي 

عل الحياة طويلة األجل تفقد قيمتها الحقيقية عند تسديد منافع العقد للمؤمن عليه أو 
ن االعتبار  ن حريصة عل سمعتها وتأخذ بعي  كات التأمي  للمستفيد من العقد.  وإاا كانت شر
ن عل  مصلحة المؤمن لهم عليها أن تستنبط الوسائل المناسبة لضمان قيمة وثيقة التأمي 

حياة ومنها استخدام مؤشر أسعار المستهلك لحساب المستحقات/المنافع بموجب وثيقة ال
ائية للنقد الذي صدرت بموجبه  ي القوة الشر

ن باالعتماد عل هذا المؤشر )االستهداء بتدنن التأمي 
ن وتاريخ استحقاق المنافع(.  ن عند بدء التأمي   وثيقة التأمي 

 
ن عل الممتلكات ط المعدل  وبالنسبة لوثائق التأمي  ط النسبية/شر  Averageفإن تطبيق شر

Clause  ي أن
عند تسوية مطالبة بالتعويض سيحول عبء التضخم عل المؤمن له مما يعتن

ي ظاهره غب  عادل. 
ن
 المؤمن له لن يحصل إال عل تعويض يبدو ف

 
ن  ن تشجع المؤمن لهم عل زيادة مبلغ التأمي  كات التأمي  ولمعالجة ظاهرة التضخم فإن شر

 مع مستوى التضخم وبالتالي ضمان الحصول عل تعويض أفضل.  كما أن باإلمكان لي
تماشر

ط النسبية عندما تكون القيمة النقدية لألصول المؤمن عليها  االتفاق عل عدم تطبيق شر
ة  ن عند ابتداء فبر ( وقت وقوع الحادث ال تزيد عن نسبة محددة من مبلغ التأمي  ن )مبلغ التأمي 

 . ن  التأمي 
 

ن األقض  agreed value policiesلمعروف أن الوثائق القيمية ومن ا ي تحدد مبلغ التأمي 
التر

ن البحري/بضائع ، ومنها وثائق التأمي  ن ن ال تكون مسؤولة عند إبرام عقد التأمي  كة التأمي  ، فإن شر



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 16 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي هذا أن 
.  يعتن ن عن تعويض القيمة الحقيقية للخسارة وإنما القيم المتفق عليها عند بدء التأمي 

 المؤمن له هو الذي يتحمل آثار التضخم. 
 

:  التحديات الخاصةوحددت  ي
ن باآلنر ي واجهها قطاع التأمي 

 التر

 
 الوع   ضعف   

   والصج   التأميت 
 
  والوقان

 
 المنظمة الجريمة نسب وارتفاع المواطن لدى عموما

 .األعمال حجم قبول صعوبة يزيد مما اإلداري والفساد والحريق التخريب واعمال

 
ي ...وارتفاع نسب الجريمة ... وأعمال  هل هناك

ن ضعف الوىعي التأميتن عالقة سببية قوية بي 
(؟  الظواهر  ن كات التأمي  التخريب والفساد اإلداري وصعوبة قبول حجم األعمال )من قبل شر
ن بغض النظر عن  ن ألعمال التأمي  كات التأمي  الموصوفة معروفة، ولكن كيف تؤثر عل قبول شر

 صادرها؟حجم هذه األعمال وم
 

ن المعروضة عليها من قبل  ن منفتحة، بشكل عام، عل االكتتاب بأعمال التأمي  كات التأمي  شر
ي تمحيص الجيد والرديء من هذه 

ن
طالبيها بغض النظر عن حجمها، فلها الوسائل الخاصة ف

ن األعمال الخارجة عن النمط االعتيادي، أي دون ما  اطاتها لتأمي 
وطها واشبر األعمال، ولها شر

كات substandardو قياشي ه  بقوة القانون، ال تستطيع شر
ً
ن إلزاميا .  وعندما يكون التأمي 

 . ن ن رفض التأمي   التأمي 
 

 وأين هو التحدي؟
ً
 أين المشكلة إاا

 
 الشخض   بأمنهم تتعلق ألسباب التأمي    وثائق حملة من العديد هجرة. 

 
ن  كات التأمي  ي أن شر

ن تعتن  كمصدر مهم هجرة العديد من حملة وثائق التأمي 
ً
قد خشتهم نهائيا

 فأين هو 
ً
من مصادر الطلب الفّعال عل الحماية التأمينية.  وإاا كان هذا التعليل صحيحا

ن لهذه الظاهرة والعمل عل التعويض عن  كات التأمي  ي تشخيص شر
ن
التحدي؟  هل نجده ف

ن لها؟ ن هؤالء بالبحث عن فئات جديدة لتوفب  التأمي   خسارة أعمال تأمي 
 

 تعرقل من ذلك عن نتج العراق وما محافظات االجرامية لبعض داعش عصابات لاحتال 
كات بعض خسارة اىل بالنتيجة ادى مما المشاريع السوقية  الجغرافية وحصتها لفروعها الشر
  كركوك وأجزاء من الدين وصالح واالنبار نينوى اسواق تشكل كانت كانت حيث

 
ودياىل رافدا

 
 
   مهما
 
   تهديد وهو واالستثمار االقساط حصيلة ف

 .العام النشاط مجمل عىل انعكس حقيف 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 17 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
ي مقالة لنا نقتبس منها أهم المالحظات اات العالقة: 

ن
 15وقد تناولنا هذا التحدي ف

 
  .ي تكريت

ن
ي الموصل وف

ن
ن العاملة ف كات التأمي   تعطيل عمل فروع شر

 
 ن األجانب، كما هو عرقلة ووقف تنفيذ المشاريع الهندسية الحكومية المتعاقد عليها مع ال مقاولي 

ي المناطق الغربية، وتأجيل إحالة عقود إنشائية 
ن
ها ف الحال بالنسبة لمشاريع توليد الطاقة وغب 

 جديدة. 
 

  ،تعريض بعض المنشآت والمعامل المؤمنة، ومنها المنشآت النفطية، إل خطر األعمال العسكرية
ن العالمية من االست كات إعادة التأمي  ن وبالتالي تخوف شر كات التأمي  ي توفب  الحماية اإلعادية لشر

ن
مرار ف

ن هذه المنشآت.   العراقية فيما يخص تأمي 
 

  .قيام داعش بعمليات نهب منظمة لمحتويات بعض المعامل قبل نسفها 
 

  .ن منها إل الخارج  وتحويل حصة معيدي التأمي 
ً
ن محليا ي تكتنف تسديد أقساط التأمي 

 الصعوبات التر
 

  ن ي حال أن استطاع المؤمن لهم عدم قدرة الكاشفي 
ن
ومسّوي الخسائر الوصول إل مواقعها، هذا ف

ن عن وقوع خسائر لممتلكاتهم المؤمن عليها.  كة التأمي   تبليغ شر
 

  ي مواقع العمل وأثناء
ن
ي طلب المعلومات التفصيلية عن أشكال الحماية ف

ن
ن ف كات التأمي  د شر

ُّ
شد

َ
ت

ن ينصبُّ عل الحريق، ي.  النقل، سواء كان التأمي  ، أو النقل البحري أو البر ن  أو كافة أخطار المقاولي 
 

  كات ، وهو عل العموم ضعيف عل مستوى األفراد والشر ن بالنسبة للطلب المحلي الفّعال عل التأمي 
 للحد من الطلب 

ً
 إضافيا

ً
ن سيكون عامال ي أسعار التأمي 

ن
ة والمتوسطة الحجم، فإن أي ارتفاع ف الصغب 

اء الحدود الفّعال عل الحماية الت ن ربما يكتفون بشر ي التأمي  ي أحسن الحاالت فإن طالتر
ن
أمينية.  وف

 الدنيا من الحماية التأمينية تتناسب مع قدراتهم المالية. 
 

 ن البحري ي الطلب عل التأمي 
ن
ادات القطاع -هناك هبوط واضح ف ص استب 

ّ
بضائع، وهو يعكس تقل

ن عل الحريق، وتأم ي طلب التأمي 
ن
ن النقد أثناء النقل بالنسبة للمصارف. الخاص، وكذلك هبوط ف  ي 

 
 يعات اىل الحاجة  التأمي    وحض إجراء التأمي    وثائق مختلف تسويق عىل وتشجع تسهل تشر

كات العراقية وزيادة للبلد الواردة للسلع يت    االعفاء بالشر
   الض 

 
 قانون ان اذ .التأمي    اقساط ف

                                                 
،" آثامصباح كمال، " 15 ي

ن العرافر : ر داعش عىل قطاع التأمي  ن ن العراقيي   شبكة االقتصاديي 
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/26/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/26/
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 18 صفحة "قطاع التأمي 

 

 مع والمسؤوليات األصول تأمي    عىل ينص لم ٢٠٠٥ ( لسنة10رقم ) التأمي    اعمال تنظيم
كات   العراق ومجازة مسجلة تأمي    شر

 
 .التأمي    ديوان قبل من لمزاولة العمل ف

 
ي كتاب سنة 

ن
 لكتابات ومناقشات تم جمعها ف

ً
يبدو   2013.16األفكار الواردة هنا كانت موضوعا

ها من الكتابات اات العالقة المنشورة ي موقغي  أن الباحهة لم تطلع عليها وعل غب 
ن
مجلة ف

  
 
  ومرصد التأمي   العراف

 
 .التأمي   العراف

 
ن  " لم تعرض الباحهة فروع التأمي  ن ي أقساط التأمي 

ن
ي ف يتر

فيما يخص "زيادة اإلعفاء الرصن
يبة الدخل رقم  .  ومن المفيد أن نذكر هنا بأن قانون تعديل ضن ي يتر

المشمولة باإلعفاء الرصن
:  2015( لسنة 48) ي

 نصَّ عل اآلنر
 

ل من ن ي نجم فيها والمؤيد حسابها  يبن
الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خالل السنة التر

ي الك: 
ن
 بوثائق مقبولة بما ف

 
ن عل الحياة بما ال يزيد سنويا عل مبلغ مقداره ) –10 ن 5,000,000اقساط التامي  ( خمسة ماليي 

ن دينار عن اقساط التام3,000,000دينار ومبلغ مقداره ) ي ليس لها ( ثالثة ماليي 
ن االخرى التر ي 

ن عراقية.  كة تامي  ن لدى شر  عالقة بمصادر الدخل المدفوعة خالل السنة عل ان يكون التامي 

 
اء الحماية  ي يعتبر من الحوافز المشجعة عل شر يتر

ومن المعروف أن زيادة عتبة اإلعفاء الرصن
ن فهو قابل للن  لقطاع التأمي 

ً
 قاش. التأمينية.  أما اعتبار هذا األمر تحديا

 
 الخطورة درجة ارتفاع   

 
 ارتفاع لمواجهة اإلداري التحكم إمكانيات لضعف التأمي    وثائق بعض ف

 .التعويض معدالت  ارتفاع وبالتاىل   المعالجة تكاليف

 
 عل وجه الدقة مرم هذا التحدي.  كان من المفيد تقديم مهل عن "ارتفاع درجة 

ً
ليس واضحا

"، وت ن ي بعض وثائق التأمي 
ن
حديد الطرف المسؤول عن "ضعف إمكانيات التحكم الخطورة ف

؟  وهل  ن كة التأمي  اإلداري لمواجهة ارتفاع تكاليف المعالجة": هل هو المؤمن له أم هي شر
ار والخسائر المؤمن عليها؟  المقصود بـ "المعالجة" كلفة تصليح األضن

 

                                                 
، مصباح كمال، منعم الخ 16 ، فؤاد شمقار، محمد الكبيسي ، سعدون الربيعي ي ، تحرير: راجع: جبار عبد الخالق الخزرج  ي فاج 

ن لسنة مصباح كمال،  ي نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمي 
،  2005مساهمة فن ي

ن العرافر  (.  وكذلك: 2013)مكتبة التأمي 
ن لسنة مصباح كمال،  ن الوطنية،  : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمي  كة التأمي  )بغداد: منشورات شر

2014.) 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 19 صفحة "قطاع التأمي 

 

ار والخسائر االحتمال ن هو التعويض عن األضن كات التأمي  ة وجود شر
ّ
ي إن عل

ية العرضية التر
ن  ن تستعي  كات التأمي   فإن شر

ً
ا ار والخسائر كبب  يتكبدها المؤمن له.  وإاا كان حجم هذه األضن

كات  .  وبمعتن آخر فإن شر ي
ر
ن االتفاف ن االختياري وإعادة التأمي  لمواجهته من خالل إعادة التأمي 

ي تكتتب بها. 
ن الرصينة تعرف كيف تدير األخطار التر  التأمي 

 
 زيادة   

 
   الهيكل وتضخم العاملة القوى حجم ف

   عبء شكلت وقد الوظيف 
 
 هذه اىل إضاف

كات  .الشر

 
 . ن ن السياسيي  السؤال الذي ينهض   17نعرف بأن بعض الزيادة يعود إل إعادة تشغيل المفصولي 

 العامة( وبالتالي تضخم الهيكل 
ن كات التأمي  ي شر

ن
ي حجم القوى العاملة )ف

ن
هنا هو: لمااا الزيادة ف

؟ ي
ي تتبعها   الوظيقن

وهل أن هذه الزيادة ناتجة عن فرض التوظيف من قبل وزارة المالية التر
كات كجزء من سياسة الحكومة المتصاص البطالة المتفاقمة؟  أم أن الزيادة ناتجة  هذه الشر

ي وسمت الدولة العراقية منذ 
 ؟2003عن سياسة توزيع المغانم عل أساس المحاصصة التر

 
ن العامة.  أهو  لم تذكر الباحهة لمااا  كات التأمي   لشر

ً
ي حجم القوى العاملة تحديا

ن
تشكل الزيادة ف

كات مما يفرض  ي وإضعاف المعنويات داخل الشر
اف لموارد مالية، أهو اإلرباك الوظيقن ن استبن

كات عبء معالجة هذا الوضع؟  عل إدارات الشر
 

 أسئلة بحاجة إل جواب ومناقشة. 
 

 كات بقية مع التأمي    لديوان التنسيق وجود عدم  تبادل اىل تفتقر يجعلها ما وهو العامة الشر
ة خسائر اىل يؤدي مما بينهم فيما التفصيلية المعلومات كات كبي   .التأمي    لشر

 
 
ً
 حرصا

ً
ن العامة؟  الديوان ليس معنيا كات التأمي  ن وشر ن ديوان التأمي  ورة التنسيق بي  ما هي ضن

كات  ن العامة بل بجميع شر كات التأمي  ض أن يقف عل مسافة متساوية مع بشر ، ويفبر ن التأمي 
كات كافة.   الشر

 
ة  ن كيف يؤدي عدم وجود التنسيق إل "خسائر كبب  اض أهمية هذا التنسيق المتحب  بافبر

"؟  وهل هناك أساس لقيام مهل هذا التحدي؟ ن كات التأمي   لشر
 

                                                 
،" فصولمصباح كمال، "آثار إعادة الم 17 ن كات التأمي  ي شر

:  السياسي إىل وظيفته فن ي
ن العرافر  مجلة التأمي 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html
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ن فن  40 من 20 صفحة "قطاع التأمي 

 

 الواقع خضوع   
 والمنظمات تكالهيئا الضاغطة الجهات قبل من المنافسة لطابع التأميت 

 بتأمينات يتعلق فيما وخاصة ضمانات من تقدمه بما العمالية والنقابات واالجتماعية الحكومية
 .الحياة

 
ي أن "الجهات

ض.  هل تعتن  الضاغطة ال ندري مااا ترمي إليه الباحهة من هذا التحدي المفبر

كات العمالية" تقوم  والنقابات واالجتماعية الحكومية والمنظمات كالهيئات بالتنافس مع شر
ي أن 

ن فيها؟  أم انها تعتن ، للعاملي  ن كات التأمي  ن عل الحياة، خارج شر ن من خالل توفب  تأمي  التأمي 
ن عل حياة  ن فيما يخص التأمي  كات التأمي  ن شر هذه الجهات الضاغطة تستفيد من المنافسة بي 

ي الك؟  أ
ن
و ليست المنافسة منذ منتسبيها؟  وإاا كانت المنافسة هو بيت القصيد فما الضب  ف

كات رقم  هي الحالة السائدة؟  أي أنها الوضع االعتيادي الذي تعمل  1997صدور قانون الشر
؟
ً
ي ظله.  وإزاء هذا الحال كيف تكون المنافسة تحديا

ن
ن ف كات التأمي   شر

 
 كات هذه لدى المدخرات الحقيقية عن واإلفصاح الشفافية عدم  جهتان وجود من بالرغم الشر

كات هذه حسابات تدقيق عن مسؤولتان  .المركزي والبنك التأمي    ديوان هما الشر

 
ي نفس يعقوب، لدى 

ن
 فإن هناك مشكلة سوء نية، لغايٍة ف

ً
إن كان ما تقوله الباحهة صحيحا

: ديوان  ن  عل قولها، هو فشل مؤسستي 
ً
ى، اعتمادا ن العامة.  والطامة الكبر كات التأمي  إدارات شر

ن والبنك المركزي  كات.  هل أنها تريد التأمي  ي الكشف عن "المدخرات الحقيقية" لهذه الشر
ن
ف

ن العامة؟ كات التأمي  ي شر
ن
 ف
ً
 ماليا

ً
 أن تقول بأن هناك فسادا

 
ن المعنية؟  أليس من يواجه  كات التأمي   لشر

ً
اض صحته، تحديا كيف يشكل هذا الحال، بافبر

 التحدي هي المؤسسات الرقابية؟
 

 كات استجابات لتنظيم آلية وجود عدم    الية التأمي    شر
 
ات ف  .خارجية احداث اي أو بيئتها متغي 

 
، مما يحمل معه  ن كات التأمي  ي التفكب  اإلداري لدى شر

ن
 ف
ً
ي أن هناك نقصا

عدم وجود آلية يعتن
كات  ي تساعد إدارات شر

كات.  ثم ما هي هذه اآللية التر ي مؤهالت قادة هذه الشر
ن
 قصوٌر ف

ً
ضمنا

ات  ن لالستجابة للمتغب  ي العراق وخارجه؟  هل أن التأمي 
ن
ي بيئة العمل واألحداث الخارجية ف

ن
ف

ي والعالمي وقراءة 
ي رصد اتجاهات االقتصاد الوطتن

ن
هذه اآللية تكمن، عل سبيل المهل، ف

؟ ي
ر
ن العراف تها عل قطاع التأمي   تأثب 

 

: 26، ص الحلولوتحت باب   ، تقدم الباحهة ما يلي
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   الوع   تنمية .١

  والمسموع اإلعالم   التكثيف خالل من وذلك المواطني    لدى التأميت 
 
 المرن

ات التثقيفية واصدار النقاشية والحلقات الندوات عقد اىل باإلضافة  .البوسي 

 
ي 
ن
ن ف ن وسبل تنميته اهتمام ممارشي التأمي  لطالما شغل موضوع غياب أو ضعف الوىعي بالتأمي 

ي مقابلة صحفية ضمن إطار 
ن
ي  العراق.  وقد قدمنا بعض المالحظات ف

ن
فقر الهقافة التأمينية ف

ات بحد ااتها ال تستنفد الوسائل والفرص المتاحة   18العراق.  ومن رأينا أن الندوات والبوسبر
ي بعض كتاباتنا 

ن
 من الحياة العامة.  وقد حاولنا ف

ً
ن بحيث أنها تصبح جزءا لنشر ثقافة التأمي 

التنبيه إل هذا األمر من خالل التعاطي مع ما يصدر من الحكومة من قرارات وتعليمات لها بعد 
ي 
اتها التأمينية، واالستفادة من فرص تأميتن  لدراسة تأثب 

ً
، ومن خالل تحليل موازنة الدولة سنويا

ها.  ، وغب  ن ن عل المرشحي  لمانية لعرض وجهات نظر قطاع التأمي   االنتخابات البر
 

 باعتبارها جزء واموالها وموجوداتها اصولها عىل باجراء التأمي    ومؤسساتها الدولة الزام دوائر .٢
 اإلرهابية ضد العمليات والتأمي    موظفيها عىل الصج   والتأمي    الحماية تستحق البلد ثروة من

  قد يتعرضون
ها من وثائق التأمي   المناسبة لألفراد والمؤسسات الت   .لها وغي 

 
ن عل  إلزام الدولة ومؤسساتها )وكذلك المحافظات والدوائر التابعة لها( بإجراء التأمي 

ن الص ن موجوداتها، والتأمي  ن ضد األعمال اإلرهابية )وكذلك التأمي  جي عل منتسبيها، والتأمي 
( مطلب يستحق العمل  ن عل مسؤولياتها الناشئة عن أعمالها وتعامالتها مع المواطني 

 لتحقيقه. 
 

ي العديد من الدول 
ن
ن لتشمل مهن معينة، كما هو الحال ف ي إلزامية التأمي 

ن
ويمكن التوسع ف

ن عل  ن المتقدمة، كالتأمي  ن االستشاريي  ن والمهندسي  المسؤولية المهنية لألطباء والمحامي 
هم.   وغب 

 
ورة .٣ ، تأمي    تأمي    العافية، وثيقة مثل الحادثة االخطار تغىط   جديدة وثائق ابتكار ض   إسالم 

  
ض  ها اإلرهاب وثائق السيارات، مقي    وغي 

 
 الوثائق اىل ضعضعة التضخم ادى أن بعد خصوصا

  السارية
 
 .بالتأمي    المواطن ثقة من زوه تدريجيا

                                                 
ي العراق بتاريخ الصباحجريدة  18

ي فن
.  يمكن قراءة 2016كانون األول   28، مقابلة مع مصباح كمال حول النشاط التأمينن

ي موقع 
: النص الكامل فن ن ن العراقيي   شبكة االقتصاديي 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Interview-Al-Sabah-with-

Misbah-Kamal-final.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Interview-Al-Sabah-with-Misbah-Kamal-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Interview-Al-Sabah-with-Misbah-Kamal-final.pdf
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ن فن  40 من 22 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
ن الصجي )وثيقة  هذا الحل موجود عل أرض الواقع ويطبق بدرجات متفاوتة.  فوثيقة التأمي 

 بتسويقها. 
ً
ن تقوم فعال كات التأمي  كما أن ما    19العافية( ال تحتاج إل ابتكار إا أن بعض شر

ورة البتكاره.  بعض   اإلسالمي أو التكافلي هو اآلخر معروف وليس هناك ضن
ن يسم بالتأمي 

ي 
ضن ن مقبر  اإلسالمي ضمن نشاطها العام.  أما تأمي 

ن ن تفكر بفتح نوافذ للتأمي  كات التأمي  شر
ن ألغراض بناء المساكن( فهو اآلخر موجود.  ضي 

ن المقبر السيارات )وكذلك تأمي 
20 

 
ن األعمال اإلرهابية فإنه أدخل قيد التطبيق منذ سنة وفيما يخ  2005.21ص تأمي 

 
ي توفرها وحدود التعويض 

ن هذه تحتاج إل مراجعة من حيث نطاق التغطية التر وثائق التأمي 
ي دول الجوار. 

ن
ة األسواق التأمينية ف اكمة وكذلك خبر

ة المحلية المبر  باالستفادة من الخبر
 

كات عمل تنشيط .٤    التوسع خالل من التأمي    شر
 
نشاط  وزيادة جهة من التأمي    انواع ف

 .ارباحها زيادة اجل من اخرى جهة من االستثمار

 
ي الفقرة 

ن
 بما ورد ف

ً
أعاله؟  كان من المناسب دمجه معها، وفصل  3أليس هذا الحل مرتبطا
 مسألة االستهمار عنها. 

 

                                                 
،" عبد الكريم حسن ش 19 ي

ن العرافر ي سوق التأمي 
ن الصحي فن ، "التأمي  ي

ي افن
ن العرافر  :مرصد التأمي 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/03/31/540/ 
20  "، ن ، "القروض والتأمي  ي

ي عبد الكريم حسن شافن
ن العرافر  :مرصد التأمي 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/10/09/loans-and-insurance/ 
ك للقروض،"  وع مشير ، "نحو تطوير مشر ي وكذلك تعليق محمد الكبيسي

ن العرافر  :مرصد التأمي 
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/10/12/loans-and-insurance-2/ 

 "، ن : مصباح كمال، "برنامج البنك المركزي للقروض الصناعية والزراعية واإلسكان ومكانة التأمي 
ً
شبكة أنظر أيضا

ن  ن العراقيي   :االقتصاديي 
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-

%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88/ 
،"  عبد الكريم حسن 21

ً
ن الوطنية انموذجا كة التأمي  ن وخطر األعـمال اإلرهابية: تجربة شر ، "التـأمي  ي

ن شافن مرصد التأمي 
 : ي
 العرافر

https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/14/insurance-terrorist-acts-in-iraq/ 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/03/31/540/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/10/09/loans-and-insurance/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/10/12/loans-and-insurance-2/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/14/insurance-terrorist-acts-in-iraq/
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ن فن  40 من 23 صفحة "قطاع التأمي 

 

ورة .٥ كات مالك مع يتوافق بما العاملي    تدرج ض   موظفي   يتمتعون عىل للحصول التأمي    شر
 .العراق وخارجه داخل وتدريبه]م[ جيدة، بكفاءة

 
 فإن هناك 

ً
ن العامة، وإاا كان هذا صحيحا كات التأمي  ح يتعلق بشر يبدو أن هذا الحل المقبر

.  إن الحل هذا، وهو ضعيف الصياغة، أهمل قضية أساسية تتعلق  ن نظام قائم لتدرج العاملي 
ن  ي بها سياسة االستخدام.  إن  بنظام اختيار العاملي 

كات، ونعتن ي هذه الشر
ن
إلشغال مواقع ف

 منذ 
ً
 حقيقيا

ً
ن العامة ال تجد لها حضورا كات التأمي  ي شر

ن
التجربة الماضية لسياسة االستخدام ف

 2003.22بدء زمن المحاصصة سنة 
 

 شفةأسلوب المكا واستخدام بشفافية واإلحصائيات المعلومات بتبادل القائمي    جميع نوض   .٦
 وبالنتيجة تبادل والتشغيلية والوسىط العليا للمستويات اإلدارية الوحدة وظائف بي   

كات بي    المعلومات  .الثالث الشر

 
 من بحهها للتوصيات، فلمااا نجد هذه التوصية تحت باب الحلول؟

ً
 أفردت الباحهة قسما

 
ن  ي توضي بتبادلها بي 

ن العامة،  لم توضح الباحهة نوع المعلومات واإلحصائيات التر كات التأمي  شر
ي السوق.  

ن
كة للمحافظة عل موقعها التنافسي ف فهناك معلومات وبيانات تحتفظ بها كل شر

ن العراقية وتقوم   محصلة أعمالها لجمعية التأمي 
ً
ن تقدم سنويا كات التأمي  وعل أي حال، فإن شر

 . ن ي تقريرها السنوي عن حالة سوق التأمي 
ن
 الجمعية بتبويبها ف

 
كات مع والتنسيق بالتعاون صارفالم حث .٧ التأمينية  الحماية العراقية لتوفي   التأمي    شر

   للمساهمة تشجيعها وكذلك وزبائنها وموظفيها وموجوداتها ألموالها
 
 أموالها وبالمقابل رؤوس ف

كات مساهمة    التأمي    شر
 
 .األهلية المصارف اموال رؤوس ف

 
 :2012سعدون الربيغي برأي بهذا الشأن سنة وهذا "الحل" ليس بالجديد فقد تقدم الزميل 

 

                                                 
ي رضا، فاروق يونس ومصباح كمال، "شذرات  22

ي راجع: عبد البافر
ي الماضن

للتعرف عىل بعض ملمح سياسة االستخدام فن
ي العراق،" 

ن فن ن من التاريخ المروي والذكريات الشخصية حول التأمي  ن العراقيي   :شبكة االقتصاديي 
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%d8%b9%d8%a8%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%8c-

%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-

%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/ 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
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ن فن  40 من 24 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي ال حث المصارف لتوفب  الحماية التأمينية ألموالها 
ر
كما ندعو البنك المركزي العراف

ن العراقية،  كات التأمي  وموجوداتها وموظفيها وزبائنها بالتعاون والتنسيق مع شر
كا ي رؤوس اموالها، وبالمقابل مساهمة شر

ن
ي وكذلك تشجيعها للمساهمة ف

ن
ن ف ت التأمي 
كات  رؤوس اموال المصارف االهلية.  مهل هذا االستهمار سيساعد المصارف وشر

ي تحقيق تعليمات زيادة رؤوس االموال. 
ن
ن ف التأمي 

23 
 

ن عبر المصارف  ي فرنسا للتأمي 
ن
 ف
ً
ك تم تطويره أوال وهو  Bancassuranceهناك مجال مشبر
ي بعض البلدان العربية. 

ن
ي توسع ف

ن
 ف
 

اتي : اسي 
 
  العراقثانيا

 
حة للنهوض بقطاع التأمي   ف  جية مقي 

 
كات  حة تنحرص بشر اتيجية المقبر ي العراق إال أن االسبر

ن
ن ف رغم أن العنوان يشمل قطاع التأمي 

ن  كة إعادة التأمي  ن العراقية وشر كة التأمي  ن الوطنية، شر كة التأمي  ن العامة الهالث: شر التأمي 
اتيجية تنصبُّ  كات.  ورغم  العراقية.  كما أن هذه االسبر عل استهمار الفوائض النقدية للشر

ي قد تتعرض 
كات للتعويض عن الخسائر االكتتابية التر أهمية االستهمار لدعم المركز المالي للشر

ي 
ن
اء أسهم ف ي )قروض، شر

ي النشاط االقتصادي الوطتن
ن
، وللمساهمة ف ن كات التامي  لها شر

اء وبناء العقارات(، فإنه ليس العنرص ال كات، شر ي العراق."الشر
ن
ن ف  وحيد "للنهوض بقطاع التأمي 

 
اتيجية  ي "وضع خارطة طريق للنهوض بهذا القطاع" يقوم عل "وضع سبر

ن
طموح الباحهة ف

ي تعمل عل هامش الربح والخسارة" وتحليل البيئة الداخلية 
كات التر متماشية مع قانون الشر

ي الك عل التحليل الرباىعي الم
ن
كات.  وتعتمد ف ي SWOTعروف باسم )والخارجية للشر

( التر
وع: اثنان منها داخلية )القوة  كة/المشر  Strengthsتضم أربعة عناض تطبق عل الشر

(.  Threatsوالتهديدات  Opportunities( واثنان خارجية )الفرص Weaknessesوالضعف 
 إال أنها لم تفصل مفردات كل عنرص عل حدة، وركزت عل البيئة الداخلية بعرض نقاط القوة

 : ي هذه البيئة كالتالي
ن
 ف
 

 .عالية نقدية سيولة وجود .1

                                                 
ي تطوير الخدمات المرصفية،"  23

ن وأهميته فن ، "التأمي  : سعدون الربيعي ي
ن العرافر  مرصد التأمي 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/10/31/inbsurance-

development-of-banking-services/ 
ي تمَّ ضم المقال إىل كتابه 

ن العرافر ن الخاصة وقطاع التأمي  كات التأمي  ن العراقية،  شر  .52-48(، ص 2014)مكتبة التأمي 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/10/31/inbsurance-development-of-banking-services/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/10/31/inbsurance-development-of-banking-services/
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ن فن  40 من 25 صفحة "قطاع التأمي 

 

كات تمتلك .2  المنتهية، احتياط   غي   األخطار وه  )احتياط   االحتياطات مختلف العامة الشر
(.  االحتياط   الطوارئ، احتياط   الموقوفة، التعويضات  الحسان  

 .والمتاحة التصميمية الطاقات جميع استغالل .3
   االستثمار .4

 
 .مختلفة اوجه ف

 .الدولة العامة للخزينة منه جزء ويقتطع المخطط تتجاوز المتحققة االرباح اجماىل   .5

 
ة  ي حجم النشاط  2014-2003وقد جاء الك بعد أن أكدت عل أن الفبر

ن
 ف
ً
شهدت تزايدا

ي األرباح واالستهمارات "وبصورة طردية مع حجم النشاط ولكن هذا 
ن
 ف
ً
، وكذلك تزايدا ي

التأميتن
ن بهذا القطاع شبه معدومة  ال يعتبر مقياس لمدى ن اا مازالت ثقة المواطني  نجاح قطاع التأمي 

"... 
 

ن  كات التأمي   وتقول بأن شر
 

  من نقاط ضعف قد تمنعها من استغالل تلك الفرص 
 
تتوافر امامها فرص مناسبة لكنها تعان

اتيجية لمعا لجة وتصحيح المتاحة، وعىل اإلدارة العليا متمثلة بمجلس اإلدارة القيام باتخاذ اسي 
  األنشطة اإلدارية ام األنشطة 

 
كات من نقاط ضعف داخلية سواء كانت ف ما تعانيه هذه الشر

 اإلنتاجية والتسويقية واألفراد والمالية تمكنها من استثمار الفرص المتاحة أمامها. 

 
اتيجية ثانية بالقول:  اتيجية إا أنها تعرض اسبر  وهي تعتبر هذا بمهابة اسبر

 
اتيجية ثانيةاختيار  يمكن   أو األوىل بموازرة ]بموازاة[ تعمل اسي 

 
اتيجية آخر بديال  وه  اسي 

كة، كات عمل )التحالفات( مع أي المشاريع المشي   عن يزيد اال يجب التحالف وهذا األخرى الشر
اتيجية إعطاء من الهدف خمس سنوات،  تنويع ذلك عن وينتج لالستثمار دفعة هذه االسي 
كات اموال رؤوس وزيادة االستثمار محافظ زيادة استثماراتها أو ، شر  خالل من أو التأمي  

 مع اعمالها دائرة وتوسيع توسيع استثماراتها بذلك ويتم العامة والخاصة االكتتابات
 
 تماشيا

كات من قانون 1( ثانيا/ 16المادة ) كات ١٩٩٧ لسنة ٢٢ رقم الشر  التامي    وإعادة التأمي    )لشر
   اموالهاتستثمر  أن والمصارف

 
 االستثمار(.  اوجه مختلف ف

 
ن المكتتبة:   ثم ترجع الباحهة بعد الك إل تأكيد زيادة حجم أقساط التأمي 

 
   تساهم التأمي    صناديق ان معلوم هو كما و

 
   الصناديق هذه دور لكن االستثمار تمويل ف

 
ف

، البد
 
اتيجية  ورسم التخطيط من العراق ال يزال ضعيفا    التأمي    صناعة لتطويراألهداف االسي 

 
ف

إصدار  وتوسيع وتطوير تحديث خالل من األقساط حجم تعظيم طريق عن جوانبها مختلف
   المضاربة عن االبتعاد األخرى، والتأمينات المقاولي    اخطار وتأمي    الهندس   التأمي    وثائق

 
ف

   والخاصة العامة المصارف مع والتنسيق العالقة وتطوير األسعار،
 
التأمي    ماتخد تقديم ف
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 26 صفحة "قطاع التأمي 

 

ونية والوسائل العلمية األساليب واتباع    االلكي 
 
، منتجات تسويق ف رفع  اىل إضافة التأمي  

كات لدى الكوادر مستوى ها الشر  .الوسائل من وغي 

 
ن العامة( من خالل  كات التأمي  ن )شر وهي هنا ترجع إل اكر عناض أخرى للنهوض بقطاع التأمي 

اتيجية.  كيف؟  عن طريق تعظيم حجم األقساط.  وهذا التخطيط ورسم األهداف  االسبر
ن اخطار  ن الهندشي وتأمي  التعظيم يقوم عل "تحديث وتطوير وتوسيع إصدار وثائق التأمي 
ي 
ن الهندشي )وهي التر ها من الوسائل.  اختيار وثائق التأمي  المقاوالت والتأمينات األخرى" وغب 

ن كافة أخطار ال ي العراق بتأمي 
ن
ن كافة تعرف ف ن المختصة بعقود الهندسة المدنية وتأمي  مقاولي 

 الك ألن 
ً
أخطار النصب المختصة بعقود الهندسة الكهربائية والميكانيكية( ليس موفقا

اء هذه الوثائق يعتمد عل صناعة اإلنشاء أو قل ما تنفقه الدولة أو المؤسسات  اإلقبال عل شر
انع والمنشآت األخرى بأنواعها المختلفة: الخاصة عل الهياكل االرتكازية وتشييد المص

ن ال تستطيع  كات التأمي  مستشفيات، مدارس، مشاريع سكنية ... الخ.  وبعبارة أخرى، فإن شر
 . ن الهندشي  التأثب  عل مستو الطلب عل وثائق التأمي 

 
ي ترويج بيع التأمينات الشخصية، 

ن
هناك مصادر أخرى لتعظيم حجم األقساط كالتوسع ف

ة. والتأمينا اض وجود األخب  ن المسؤولية، أو التأمينات اإللزامية بافبر ي فرع تأمي 
ن
 ت المستحدثة ف

 
 : حة لتوسيع القاعدة االستهمارية كما يلي

اتيجية المقبر  وتختتم االسبر
 

   يمكن
 
   المساطحة طريق عن االستثمارية القاعدة توسيع النهائية المحصلة ف

 
وع  ف مشر

وه   الفوائد من سلسلة هناك ان نجد االقتصادية دراسة الجدوىبعد  طويلة اجال ذو استثماري
اكم وبالتاىل   وزيادة للبطالة وامتصاص قبل من اعىل ارباح

 .والرفاهية االنتعاش زيادة الي 

 
المساطحة شكل من أشكال االستهمار، ولفائدة القراء كان من المناسب التعريف بها وإبراز 

اتها مقارنة بالطريقة التقليدي ن ي أو مب 
ن العامة الهالث لتشييد المبانن كات التأمي  ي اتبعتها شر

ة التر
ها.  ي بهدف تعمب 

اء أراضن ائها أو شر  شر
 

ي يخول صاحبه أن يقيم بناء أو منشآت 
ي التعريفات القانونية أن المساطحة "حق عيتن

ن
يرد ف

ن صاحب االرض."  اخرى غب  الغراس عل ارض الغب  بمقتضن اتفاق بينه وبي 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 27 صفحة "قطاع التأمي 

 

 والتوصيات الرابع: االستنتاجاتالمبحث 
 
 

 
 
 :االستنتاجات / أوال
 

كات بي    التكافؤ عدم .１    التأمي    شر
 
 سياسة مجلس تتبع ألسباب واالرباح االستثمارات حجم ف

   االدارة
 
كة ان اذ االستثمار، محفظة تنويع ف  من األكي   لها الحصة كان العراقية التأمي    شر
 تاله ( ترليون،19وبعائد مقداره ) ( ترليون173بمبلغ ) الدراسة مدة خالل االستثمارات اجماىل  
كة كة ثم ( مليار،116ربج  ) وبعائد ( مليار692بواقع ) الوطنية التأمي    شر  التأمي    إعادة شر

 ( مليار. 19ربج  ) وبعائد ( مليار224بمبلغ )

 
كات العامة اله ن حجم واستهمارات الشر ي رصد الفرق بي 

ن
الث؟  ما هي قيمة هذا االستنتاج ف

االستنتاج هو وصف حال.  كان من المناسب أن تقوم الباحهة بتطويره، ومقارنته باستهمارات 
ن تقوم بها  كات التأمي  ي كانت شر

ن الخاصة، وربما مقارنته بنمط االستهمارات التر كات التأمي  شر
، ي

ي عقود الستينيات والسبعينيات من القرن الماضن
ن
 قبل االحتالل األمريكي للعراق وخاصة ف

كات  ر عل السياسة االستهمارية للشر
َّ
 أث
ً
 هائال

ً
ي شهدت تضخما

وحتر خالل التسعينيات التر
 الهالث. 

 
   انخفاض هناك .٢

 
   الوع   ف

يعود  ألسباب وذلك بالتأمي    ايمانهم وعدم لدى األفراد التأميت 

كات الثقة عدم اىل اغلبها للُمؤمن ]لهم[ المدفوعة  التعويض مبالغ انخفاض أو العامة التأمي    بشر
كات ولجوءهم الطمائنينة  توفر لهم خارجية بعقود غالبيتهم انصياع اىل إضافة الخاصة للشر

 .واألمان ]الطمأنينة[
 

.  أما  ن ، عدم إيمان بالتأمي  ي
ي الوىعي التأميتن

ن
 متضاربة: انخفاض ف

ً
يضم هذا االستنتاج أفكارا

كات  ن العامة أو انخفاض مبالغ سبب هذا االنخفاض وعدم اإليمان فهو: عدم الهقة بشر التأمي 
ي الوىعي وعدم اإليمان ال يحول دون لجوء المؤمن 

ن
التعويض المدفوعة.  لكن هذا االنخفاض ف

ن خارج العراق.  ن الخاصة إضافة إل لجؤهم للتأمي  كات التأمي   لهم إل شر
 

ن خارج العراق هم من طبقة األغنياء الذين راكم البعض منهم ثرواتهم  إن من يلجأ إل التأمي 
ي 
.  هم نفس أفراد الطبقة التر

ً
بفضل نظام المحاصصة ونهب المال العام المسكوت عنه قانونيا

ن لالستهمار داخل العراق.   يدعوهم االقتصاديي 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 28 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي صياغة هذا االستنتاج وعدم ارتباط الظاهرة بمسبباتها. 
ن
 هناك خلل ف

 
   مهم دور االقتصادي للعامل يعد .٣

 
   لب أفراد المجتمعاغ أن اذ التأمي    قطاع ف

 
من  يعان

  البلد المستهلك ألسعار القياس   الرقم ارتفاع عىل عالوة الفرد، نصيب متوسط انخفاض
 
 ف

 دخولهم االكتنازية.  من دور إي القطاع لهذا ال يولون ولذلك

 
ن بالقدرة المالية( عل  ي هذا االستنتاج عن الطلب الفّعال )الطلب المقبر

ن
تتحدث الباحهة ف

اء  ( ومن جهة شر ي
.  من جهة تذكر انخفاض متوسط نصيب الفرد )من الدخل الوطتن ن التأمي 

ي تجاه توزيع الدخول مفقود 
أخرى تذكر الدخول االكتنازية لألفراد.  ويبدو أن الحس الطبقر

ة بالكاد تستطيع  ي هذا االستنتاج.  فاالكتناز يقترص عل طبقة الميسورين فالطبقات الفقب 
ن
ف

اء الحماية التأمينية؟  توفب  الحاجات األ  ف شر ساسية للعيش فما بالك بمطالبتها بالتفكب  ببر
 ما تقوله اإلحصائيات بأن نسبة العامالت من النساء تقدر بـ 

ً
% من مجموع 15لنتذكر هنا أيضا

ي 85العمالة وأن ما يقرب من 
ر
ة من المجتمع العراف ي أن نسبة كبب 

% هن ربات بيوت، ما يعتن
اء الحماية التأمينية.  أضف إل الك البطالة،  محروم من دخل يمكن إنفاق جزء منه عل شر

 فمن ال يعمل ليس له دخل قابل لإلنفاق عل الحماية التأمينية. 
 

ن دخل األفراد  من رأينا أن هذا االستنتاج بحاجة إل مراجعة صارمة لتصحيح العالقة بي 
اء الحماية التأمينية.   واالكتناز واإلقبال عل شر

 
كات ومعوقات مشاكل اغلب إن .٤  سيطرة اإلدارة عن خارجة امنية أسباب عن ناتجة التأمي    شر

 ذلك عن نتج العراق وما محافظات اغلب عىل اإلرهاب سيطرة الحض ال الذكر سبيل عىل منها
ة خالل عدد الوثائق المستلمة انخفاض من ة الفي   .األخي 

 
ن بانخفاض "عدد الوثائق  كات التأمي  يحرص هذا االستنتاج أغلب مشاكل ومعوقات شر
ة" ألسباب خارجية ومنها سيطرة اإلرهاب عل أغلب محافظات  ة األخب 

المستلمة خالل الفبر
كات  العراق.  وهو استنتاج صحيح لكنه قاض ألنه ال يذكر المشاكل والمعوقات داخل شر

، وقد تمت اإلشارة ن ي استنتاجات أخرى ومنها االستنتاج ) التأمي 
ن
ي افتقار 6إل بعضها ف

ن
( ف

ن  اتيجية منظمة لما سّمته الباحهة "استقطاب أكبر عدد من وثائق الُمؤمني 
ن السبر كات التأمي  شر

ة والمعرفة  كات واقتصار الخبر ي لدى كوادر الشر
]المؤمن لهم[."  يضاف إل الك ضعف فتن

ائح العليا، ضعف التدريب المستمر، ضعف المستوى اللغوي،  العالية عل بعض الشر
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 29 صفحة "قطاع التأمي 

 

ن لسنة  ات السلبية لبعض أحكام قانون تنظيم أعمال التأمي  ي   – 2005والتأثب 
ن
كما اكرناه ف

ي ورقة سابقة. 
ن
 24مكان آخر.  وهناك عوامل أخرى أتينا عل اكرها ومناقشتها ف

 
يعية البيئة ان وجدنا استقراء القواني    خالل من .٥    التشر

مظللة  التأمي    بقطاع تحيط الت 
، شمول )دوائر ]مضللة[ لعدم  تتالءم مع ومعايي   ضوابط وجود عدم اىل إن كما الدولة( بالتأمي  

   النشاط لضعف وذلك للتأمي    الدولية المعايي  
  التأميت 

 
 .العالم المتقدم بدول بالعراق قياسا

 
ن لصياغة هذا االستنتاج لضعف الصياغة، ربما بسب ي الطبع.  ربما كان لسنا مرتاحي 

ن
ب أخطاء ف

ن المتعلقة بالنشاط  " مجموع القواني  ن ي تحيط بقطاع التأمي 
يعية التر القصد من "البيئة التشر

ة وإطالق صفة "مضللة" عليها فيه  .  وهذه المجموعة كبب  ي بشكل مباشر أو غب  مباشر
التأميتن

 . ن ي وتبخيس لهذه القواني 
ن ممتلكاتها إن عدم شمول دوائر الدولة )أي إ   25تجتن لزامها بتأمي 

ن وتلك المحيطة بقطاع  ن التأمي  ن فيها ومعها( ال يستوجب وصف قواني  ومسؤولياتها والعاملي 
ي بأن تقوم دوائر الدولة وكذلك 

يع قانون يقضن ن بأنها مضللة.  يمكن معالجة النقص بتشر التأمي 
ن عل الممتلكات والمسؤوليات كات القطاع العام بالتأمي  القانونية والتعاقدية  المحافظات وشر

 . ن  والعمال والموظفي 
 

ي من هذا االستنتاج حول "عدم وجود ضوابط ومعايب  تتالءم مع المعايب  
ي القسم الهانن

ن
ف

 بدول العالم المتقدم" ليس 
ً
ي بالعراق قياسا

ن والك لضعف النشاط التأميتن الدولية للتأمي 
ن عل   إن كانت الضوابط والمعايب  تتعلق بالتأمي 

ً
دوائر الدولة، أو أن هذه الضوابط واضحا

؟  كان من المناسب  ن .  ثم ما هي المعايب  الدولية للتأمي  ن كات التأمي  ي خانة شر
ن
والمعايب  تقع ف

ن ليكون القراء عل بّينة إن كانت هذه المعايب  خاصة  اإلشارة إل بعض المعايب  الدولية للتأمي 
 . ن ي التأمي   أو طالتر

ن كات التأمي   بشر
 

كات معطيات التحليل ودراسة جميع خالل من تبي    .٦   العراق انها تفتقر العامة التأمي    شر
 
 اىل ف

اتيجية منظمة  واستغالل من جهة، الُمؤمني    وثائق من عدد اكي   استقطاب اجل من تعمل سي 
  استثمارات ذات

 
 .عاىل   اقتصاد مردود المدخرات الرأسمالية ف

                                                 
: مناقشة لرأي اقتصادي،"  24 ي

ن العرافر ي مصباح كمال، "ركود سوق التأمي 
ن العرافر  :مجلة التأمي 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/11/30-2011-1.html 
ي جريدة 

ت ملخصة فن ين األول  11بتاريخ  المدىوقد نشر  .2011تشر
ن واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها 25 ن التأمي  اف طالقواني  ب المرصف )بغداد: المؤسسة ، إعداد وإشر

 ، ن ن ذات العلقة من خلل 1970العامة للتأمي  ث هذا الكتاب لكن باإلمكان الكشف عن القواني 
ّ
(.  لم ُيحد

ونية.  يعات اإللكير  قاعدة التشر

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/11/30-2011-1.html
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 30 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
ي غاي

ن
ي مسألة ف

ي الماضن
ن
ن العامة.  وكان قسم كان تخطيط اإلنتاج ف كات التأمي  ة األهمية لدى شر

ن الوطنية، وقد لعب المرحوم د. سليم  كة التأمي  كيب التنظيمي لشر ي البر
ن
 ف
ً
 مهما

ً
التخطيط جزءا

  . ي
كة عل المستوى النظري والتطبيقر ي الشر

ن
ي تطوير الوظيفة اإلنتاجية ف

ن
 ف
ً
 أساسيا

ً
الوردي دورا

لمحات عن تخطيط الخدمات التأمينية" وقد كتب عن جوانب مختلفة للموضوع: "
ن الوطنية" ) 26(1973) كة التأمي  ي شر

ن
ي لتجربة التخطيط ف

 27(2015و "معايشتر
 

 ، ي
ي حجم النشاط التأميتن

ن
ي تدعو إليها هذه التوصية مهمة للتوسع ف

اتيجية المنظمة التر االسبر
كات ن العامة بل يمتد إل الشر كات التأمي  ي  ويجب أن ال يقترص التطبيق عل شر

الخاصة التر
ن  كات التأمي  يقول دعاة السوق الحرة والمنافسة المفتوحة أنها األكبر كفاءة.  شمول شر

 .
ً
ن ما يزال ضعيفا ي إجمالي أقساط التأمي 

ن
وري ألن مساهمتها ف  الخاصة بهذه التوصية ضن

 
" الذي  ي استهمارات اات مردود اقتصاد عالي

ن
وفيما يخص "استغالل المدخرات الرأسمالية ف

 بذاته.  يبد
ً
 قائما

ً
 ليكون استنتاجا

ً
 فإنه يجب أن يعرض مستقال

ً
و وكأنه توصية وليس استنتاجا

كات  ي استهمار الفوائض النقدية لشر
ن
نقول هذا ألن موضوعه يرتبط بالضوابط الرقابية ف

" )ربما المقصود العائد العالي  ، وألن الدعوة إل "استهمارات اات مردود اقتصادي عالي
ن التأمي 
ن إل المجازفة بهدف تحقيق أعل العوائد عل ا كة التأمي  وهو ما ال  –الستهمارات( قد تدفع بشر

كات  .  ولعل تجربة بعض شر ن كات التأمي  يتناسب مع الطبيعة المحافظة لالستهمار من قبل شر
ي 
ي الواليات المتحدة األمريكية، خالل األزمة المالية العالمية التر

ن
ن الغربية، وخاصة ف التأمي 

اتيجية  2007باالقتصادات الرأسمالية منذ  عصفت ي اسبر
ن
خب  شاهد عل عدم الخوض ف

ي سوق األوراق المالية 
ن
ي الشيع من خالل المضاربة ف

استهمارية تقوم عل تحقيق الربح اآلنن
 .)  )االقتصاد الوهمي

 
كة ما زال نشاط .٧   ممارسة يصب اختصاصها فحوى ان من بالرغم ضعيف التأمي    إعادة شر

 
 ف

  التأمي    اعمال جميع
 
  قبوال

 
 .وخارجه العراق داخل واسنادا

 
ما هو مضمون هذه التوصية؟  إقرار واقع الحال ليس بتوصية بحد ااته.  تضم بعض كتاباتنا 
ي صياغة توصيات 

ن
ي يمكن االستفادة منها ف

ن العراقية بعض األفكار التر كة إعادة التأمي  عن شر
                                                 

ن د. سليم الوردي،  26 ي التأمي 
، كتابات اقتصادية فن ي

ن العرافر .  11-6(، ص 2017، إعداد وتحرير: مصباح كمال )مكتبة التأمي 
ي مجلة 

 فن
ً
ت أصل ن نشر  .1973، 22، العدد رسالة التأمي 

ي استذكار أ. د. سليم الوردي ) 27
، (2015-1942فن ي

ن العرافر -45(، ص 2016، إعداد وتحرير: مصباح كمال )مكتبة التأمي 
56. 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 31 صفحة "قطاع التأمي 

 

كة.  ي      28لتقوية نشاط الشر
ن
ي أوردها األستاا قيس المدرس ف

كما يمكن االستفادة من األفكار التر

ن العراقية" كة إعادة التأمي  ي شر
ن
ة العمل ف مقالته "استذكار مسب 

حول أسباب نجاح اإلعادة  29

 : ي
ي وقد لخصها باآلنر

ي الماضن
ن
 العراقية ف

 
 االدارة العليا الكفؤة -
ن  -  االختيار الجيد للموظفي 
 التدريب  -
 الحكومي الدعم  -
 العمل بروح العائلة الواحدة.  -
ي من قبل الجميع.  -

ام العالي بقواعد المهنة والسلوك الوظيقن
ن  العالقات اإلنسانية وااللبر

 

 
 
 : التوصيات / ثانيا
 

ة توصية نقتبسها أدناه ونعلق عليها بما نقدر عليه.  وقد  ي عشر
تختتم الباحهة البحث باثنتر

وع لصياغة سياسة سبق لنا أن كتبنا بشأن بعض هذه الت ي ورقة لنا بعنوان "نحو مشر
ن
وصيات ف

ن الرجوع إليها.  ي العراق" يمكن للقراء المهتمي 
ن
ن ف لقطاع التأمي 

ومن رأينا أن وضع قائمة   30
 بالتوصيات دون تقديم سبب أو حجة يجعل التوصيات موضع تساؤل، وهو ما سنحاوله هنا. 

 

                                                 
28  "، ي

ن العرافر ي مصباح كمال، "ملمح من محنة قطاع التأمي 
ن العرافر  :مجلة التأمي 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/03/dilemmas-of-iraqs-insurance-sector.html 
 

ن العراقية،"-مهام جديدةمصباح كمال، " كة إعادة التأمي  ن  قديمة أمام شر :  مجلة التأمي  ي
 العرافر

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html 
 

ن الخاصة،"  كات التأمي  ن العراقية وشر كة إعادة التأمي  ي مصباح كمال، "تجديد اتفاقيات شر
ن العرافر  :مجلة التأمي 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/11/renewal-of-iraq-res-treaties-private.html 
 

ن الخاصة،"  كات التأمي  ن العراقية والعلقة مع شر كة إعادة التأمي   مصباح كمال، "ملحظة حول شر
ي  29

ت فن : نشر ي
ن العرافر  مرصد التأمي 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-time-

at-iraq-re-2/ 
ي  30

ت فن ي نشر
ن العرافر  :مرصد التأمي 

insurance-iraqs-for-policy-http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a 
 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/03/dilemmas-of-iraqs-insurance-sector.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/11/renewal-of-iraq-res-treaties-private.html
http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-time-at-iraq-re-2/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-time-at-iraq-re-2/
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 32 صفحة "قطاع التأمي 

 

 اجاز الذي ٢٠٠٦ ( ]هكذا باألصل[ لسنة10)رقم  االستثمار من مزايا قانون االستفادة .١

وع عىل التأمي    للمستثمر األجنت    كة أي لدى االستثماري المشر  اجنبية أو وطنية تامي    شر
ها مالئمة  ١٠ رقم التأمي    اعمال تنظيم قانون اىل فقرة وإضافة األرباح زيادة لغرض وذلك يعتي 

كات تلزم ٢٠٠٥ لسنة كات التأمي    لدى ن بإجراء التأمي   والمستثمري االعمال ورجال الشر    شر
 
 ف

 
 
 العراق.  خارج اىل التأمي    أقساط لتشب العراق تجنبا

 
، والقانون المماثل له 2006( لسنة 13ال أدري مدى االستفادة من قانون االستهمار رقم )

 . ن  الصادر من حكومة إقليم كوردستان العراق ألغراض تطوير قطاع التأمي 
 

ها، هناك استهمارات  ي بناء الموالت ومحالت توكيالت السيارات األجنبية وغب 
ن
أجنبية عديدة ف

ن الوطنية، العامة أو الخاصة.  كات التأمي  ي معظم الحاالت، لدى شر
ن
 وهذه مؤمنة، ف

 
ن وطنية ألن قانون االستهمار  كات تأمي  ربما لم تؤمن جميع االستهمارات األجنبية مع شر

ي بموجب المادة  وفرَّ  2006لسنة  13االتحادي رقم  ن عل  11للمستهمر األجنتر حرية "التأمي 
 ] ي ها ]المستهمر األجنتر ن وطنية او اجنبية يعتبر كة تامي  وع االستهماري لدى اي شر المشر
كة كورية  ي الذي تقو م به شر

وع بسمايا السكتن مالئمة."  ولعل أفضل مهال عل الك هو مشر
كة  ، كما ُيقال، مع شر ن فت بموجب أحكام جنوبية إا أجرت التأمي  ن كورية.  وهي بذلك ترصَّ تأمي 

ن عل هذا  ي ُحرمت من فرصة التأمي 
ن الوطنية التر كات التأمي  ي غب  صالح شر

ن
القانون ولكن ف
وع الضخم.   المشر

 
ن  اعمال تنظيم قانون ال فقرة فيما يخص التوصية "بإضافة  تلزم ٢٠٠٥ لسنة ١٠ رقم التأمي 

كات ن  والمستهمرين االعمال ورجال الشر ن  لدى بإجراء التأمي  كات التأمي  ي  شر
ن
  ف

ً
 العراق تجنبا

ن  أقساط لتشب ي نقدنا لقانون  ال التأمي 
ن
خارج العراق" فإنها مطلب مهم سبق وأن عالجناه ف

ن لسنة  ي  2005تنظيم أعمال التأمي 
ن
ن ف ن التأمي  ضمن مفهومنا ألهمية ما أسميناه بتوطي 

نا دراسة بعنوان "المادة  ن لسنة  81العراق.  فقد نشر  2005من قانون تنظيم أعمال التأمي 
(: المدخل لتغيب  القانون."10)األمر رقم 

31 
 

كات  ي تجاوز شر
ن
ي االستفادة منها ف إن هذا القانون ينطوي عل فجوات يمكن للمستهمر األجنتر

ي العراق ومجازة 
ن
ن وطنية مسجلة ف كة تأمي  ن مع شر  بإلزام التأمي 

ً
ن الوطنية فهو ال يضم نصا التأمي 

                                                 
ن لسنة قانون تنظيم أعمال مصباح كمال،  31 ن الوطنية،  : تقييم ودراسات نقدية2005التأمي  كة التأمي  )بغداد: منشورات شر

ن خارج نظام الرقابة." 190-183، وكذلك ص 182-171(، ص 2014 ي "تحريم التأمي 
 فن
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 33 صفحة "قطاع التأمي 

 

.  أما لمااا هذا الفراغ فالجواب عند الخبب  األمريكي الذي صاغ  ي
ر
ن العراف من قبل ديوان التأمي 

 عل 
ً
ن لسنة القانون اعتمادا ي  1999قانون تنظيم أعمال التأمي 

 32بعد تحويره األردنن
 

رت المادة 
ّ
ن العراقية إل الخارج من خالل  81لقد وف األرضية القانونية لتشيب أقساط التأمي 

ي   خارج النظام الرقانر
ن ي بالتأمي 

وهو ما ال نجد  non-admitted insuranceالقبول الضمتن
ي العالم. 

ن
ي ف

ي معظم االنظمة الرقابية عل النشاط التأميتن
ن
 له ف

ً
ا  نظب 
 

  / ٨١ بالمادة العمل .٢
 
   التأمي    اعمال تنظيم قانون من ثالثا

 اىل اجراء التأمي   عىل تدعو والت 
   واألخطار العامة األموال

   الدولة دوائر الوزارات أو ترغب الت 
 
 العلنية ضدها بالمناقصة التأمي    ف

 
 
اك.  المجازين الُمؤمني    ولجميع القانون ألحكام وفقا   العراق حق االشي 

 
 ف

 
ورة العمل بالمادة رقم  ن لسنة -81هذه التوصية برصن  من قانون تنظيم أعمال التأمي 

ً
 2005ثالها

، ويمكن ربط  ن ي تعزيز شفافية تعامل مؤسسات الدولة مع وظيفة التأمي 
ن
مهمة ألنها تساهم ف

ي 
ن
تفويت فرصة التالعب أو الترصف غب  العادل من قبل الك بمادة أخرى من القانون ف

ؤسسات العامة من خالل النص عل تقديم البيانات والمعلومات الخاصة الوزارات والم
ن )المادة  (.  والمراد من هذه المادة هو ضمان امتهال الوزارات 86بتأميناتها إل ديوان التأمي 

كاتها ألحكام المادة   أو هكذا نقرأ هذه المادة.  –ثالها  – 81ومؤسسات الدولة وشر
 

ي العراق.  لقد كان اقتصار تعامل كما أنها توفر فرصة للتنافس 
ن
ن العاملة ف كات التأمي  ن شر بي 

اض من قبل  ن الوطنية، مهار نقد واعبر كة التأمي  ن العامة، وخاصة شر كات التأمي  الدولة مع شر
ان مع جولة تراخيص  اض باالقبر .  وبرز هذا االعبر ن ن الخاصة لدى ديوان التأمي  كات التأمي  شر

ن بإصدار إعمام للتذكب  2009 العقود النفطية األول )حزيران ( مما أدى إل قيام ديوان التأمي 
 بهذه المادة. 

 
ة المادة  ن  أن مب 

ً
، فإنها -81وقد كتبت سابقا ن كات التأمي  ن شر ، إضافة إلشاعة التنافس بي 

ً
ثالها

ن األموال العامة العائدة للدولة  ي مصاف واحد فيما يخص تأمي 
ن
ن ف كات التأمي  تضع جميع شر

صات العلنية.  وقراءتنا لهذه المادة هي أنها تمتد لتشمل األموال العامة من خالل المناق
ن ضدها، أي أنها تشمل  ي التأمي 

ن
ي ترغب الوزارات أو دوائر الدولة فقط ف

بالمطلق وليس تلك التر
 .
ً
 األموال واألخطار لدى اإلدارات المحلية أيضا

                                                 
ي  32

ن لسنة راجع التفاصيل فن ي نقد قانون تنظيم أعمال  : تقييم ودراسات نقدية،2005قانون تنظيم أعمال التأمي 
فصل "فن

". ن  التأمي 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 34 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
كة التأمي    أعمال حض عدم عىل التأكيد .٣  أو معنوي، طبيغ   شخص ألي ويجوز محددة، بشر

   الحق خاص أو عام
 
اء منتجات ف  .التأمي    خدمات أو التأمي    االختيار بشر

 
ن لسنة -81هذه التوصية مستلة من المادة   من قانون تنظيم أعمال التأمي 

ً
ي  2005ثانيا

التر
 : ي
 تنص عل اآلنر

 
 
ً
اء منتج -ثانيا ن من ال يجوز اجبار شخص طبيغي أو معنوي عام أو خاص عل شر ات خدمات التأمي 

ن محدد، ما لم ينص القانون عل خالف  ن أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمي  مؤمن أو معيد تأمي 

 الك. 

 
 : ، وكتبنا التالي

ن ن أو خدمات التأمي  اء التأمي   33لقد كان لنا موقف من حق االختيار بشر
 

محل إقامة المؤمن أو معيد الـتأمي   أو تخلو من إشارة إىل ناقصة، كما يالحظ القارئ، ألنها  81المادة 
  العراق أو ترخيصه من قبل الديوان وال القانون الذي تشي  إليه هذا المادة، حسب 

 
تسجيله ف

 أن هذه   علمنا، نصًّ خالف ذلك ولم ينشر حت  اآلن تعديل للقانون بهذا الشأن. 
ً
ويالحظ أيضا

ن أو خدماته من أي مؤمن أو معيد  اء منتجات التأمي  ي االختيار بشر
ن
قرُّ حق الشخص الطبيغي ف

ُ
الفقرة ت
ن  كات تأمي  دون النص عىل عراقية المؤِمن أو معيد التأمي   )بمعت  تسجيله لدى مسجل الشر

 وترخيصه من قبل الديوان(. 

 
وري إعادة النظر بهذه  ن العراقية. لذلك، من الرصن كات التأمي   التوصية لضمان حقوق شر

 
كات بي    الجدي التعاون .٤  ا االحتيال واد عمليات ممارستهم يثبت من اسماء وتبادل التأمي    شر

 .السوداء القائمة عىل رجهم

 
ي 
ن
ي الك إجراء دراسة قانونية ف

الدعوة لقائمة سوداء لممارشي االحتيال فكرة جيدة.  لكن يعتن
ن  ، ضوء القواني  ن كات التأمي  ، ومنها االحتيال عل شر السائدة فيما يخص جرائم االحتيال المالي

ي مهل هذه الجرائم.  ومن ثم 
ن
ف ة الحرمان من الحماية التأمينية لمقبر لتعريفها بدقة وتقرير فبر

ن العراقية،  ن )جمعية التأمي  خلق قاعدة بيانات يتول إدارتها مكتب متخصص تابع لقطاع التأمي 
( أ
ً
طة االتحادية.  ومن المعروف أن حجم مهل هذه الجرائممهال ن و الشر ي أسواق التأمي 

ن
، ف

                                                 
ن لسنة مصباح كمال،  33  .175، ص : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمي 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 35 صفحة "قطاع التأمي 

 

ي المملكة المتحدة،
ن
ن ف ي الغرب كسوق التأمي 

ن
ن عل  المتقدمة ف ي فرع التأمي 

ن
هو األكبر ف

 ويمكن االستفادة من تجربة هذه األسواق.   34السيارات. 
 

ي 
ن
العراق.  نعرف بأن هناك فساد  ال أظن بأن هناك إحصائيات عن حاالت الغش واالحتيال ف

 .
ً
ن أيضا ي قطاع التأمي 

ن
، وهذا هو الوضع ف

ً
ف إحصائيا

َّ
 مالي بمليارات الدوالرات لكنه لم ُيصن

 
كات عىل الرقابة خالل من التأمي    ديوان تفعيل .٥   العراق إضافة التأمي    شر

 
 رفده بالكوادر اىل ف

ة وذات المهنية    الخي 
 
 .التأمي    مجال ف

 
، تضم هذه ال ن ي لديوان التأمي   رغم عدم وضوح الصياغة: تفعيل الدور الرقانر

ن توصية شقي 
ة التأمينية.   ورفد الديوان بالكوادر المهنية واات الخبر

 
ن والكيانات اات  كات التأمي  ي قضايا ترخيص شر

ن
 ف
ً
ي للديوان يكاد أن يكون محصورا الدور الرقانر

وان، حسب علمنا، أي ورقة موقف أو دراسة العالقة، وجباية الرسوم القانونية.  لم يصدر الدي
ي ما خال بعض اإلعمامات، وكذلك إصدار التعليمات، وهو مهم إلتمام 

ر
ن العراف عن قضايا التأمي 

، وهذا الوضع مستمر حتر   2005أحكام القانون.  منذ تأسيسه سنة 
ً
 وكالة

ً
كان رئيسه معينا
 إن كان الديوان يقوم بجو 

ً
.  وليس معروفا كات لفحص الوقت الحاضن الت تفتيشية عل الشر

ُّ بحقوق المؤمن لهم.  رصن
ُ
 ملفاتها وإجراءاتها والتأكد من عدم وجود نواقص أو تالعب ت

 
حسب ما ينقل لنا من أخبار فإن الديوان ينقصه وجود الكوادر المهنية التأمينية ألداء مهمات 

 الوظيفة الرقابية. 
 

ن ووزارة المالية.  لذلك فإن هذه التوصية تستحق المتابعة من قبل  ديوان التأمي 
 

ح مهل هذه التوصية سنة  :  2011وقد سبق للزميل سعدون الربيغي أن اقبر  عندما كتب التالي
 

                                                 
يطانية كان هناك  34 ن الي  كات التأمي   2016مطالبة احتيالية خلل سنة  125,000حسب البيانات الصادرة من جمعية شر

 مليار باون.  أنظر:  1.3وبلغت قيمتها 
https://www.insuranceage.co.uk/insurer/3091576/ps13bn-of-dishonest-claims-found-in-

2016?utm_medium=email&utm_campaign=IA.Daily_RL.EU.A.U&utm_source=IA.DCM.Ed

itors_Updates 

https://www.insuranceage.co.uk/insurer/3091576/ps13bn-of-dishonest-claims-found-in-2016?utm_medium=email&utm_campaign=IA.Daily_RL.EU.A.U&utm_source=IA.DCM.Editors_Updates
https://www.insuranceage.co.uk/insurer/3091576/ps13bn-of-dishonest-claims-found-in-2016?utm_medium=email&utm_campaign=IA.Daily_RL.EU.A.U&utm_source=IA.DCM.Editors_Updates
https://www.insuranceage.co.uk/insurer/3091576/ps13bn-of-dishonest-claims-found-in-2016?utm_medium=email&utm_campaign=IA.Daily_RL.EU.A.U&utm_source=IA.DCM.Editors_Updates
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 36 صفحة "قطاع التأمي 

 

ن وتطويره  ورة ان يأخذ دوره كجهة رقابية عل قطاع التأمي  ن وضن وتعزيز  –تأهيل ديوان التأمي 
ة الفنية واإلد  35ارية والمالية ما يجسد أهداف الديوان. هيكله التنظيمي بكوادر تأمينية لها من الخبر

 
كات اكي   اهتمام إعطاء .٦ ام المهنية العامة التأمي    لشر    بالي  

 
 الفنية الخاصة الجوانب تطبيق ف

 المالئمة البنية التقنية وتوفي   المطالبات، وٕادارة مناسبة، باسعار واالكتتاب التسعي   بسياسات
 .االستثمار وسياسة العمل وطبيعة لحجم

 
ن  كات التأمي  ن العامة، وهل أن شر كات التأمي  ام المهنية بشر ن لمااا تحرص هذه التوصية بالبر
ن العامة ال تهتم   كات التأمي   أن شر

ً
 منها بالمهنية؟   التوصية تقول ضمنا

ً
اما ن الخاصة هي أكبر البر

ي صحته. 
ن
 ف

ُّ
 بالمهنية وهو أمر ُيشك

ً
ا  كهب 
 

كات ن الشر ي المهنية بي 
ن
ك ف العامة والخاصة، وهذا المستوى بحاجة إل  هناك مستوى مشبر

ي المستمر
 تطوير من خالل التدريب المهتن

 
ي  وسياسة العمل وطبيعة لحجم المالئمة البنية التقنية التوصية بتوفب  

ن
غب   االستهمار هنا ف

محله ومن األفضل أن تكون مستقلة أو تربط مع التوصية التاسعة حول دراسات الجدوى 
 .للفرص االستهمارية

 
وط تطبيق .٧ كات المستفيدين بي    الموقعة التأمي    عقود شر  .دقيق ومحايد بشكل التامي    وشر

 
ن المؤمن لهم والمستفيدين من  ن بينها وبي  وط عقود التأمي  ن ال تطبق شر كات التأمي  يبدو أن شر
وط التعاقد،  ي تطبيق شر

ن
ن متعسفة ف كات التأمي  ن بشكل دقيق ومحايد.  أي أن شر وثائق التأمي 

ي فهم أهمية 
ن
ولهذا تقدمت الباحهة بهذه التوصية.  لعل إبراز حاالت بهذا الشأن تساعدنا ف

 هذه التوصية. 
 

 محكمة قضائية إيجاد اىل إضافة الوثائق، حملة حماية عىل تنص اوامر إيجاد عىل العمل .٨
   تنظر
 
 عادلة.  بحلول للخروج القانونية وبالطرق المؤمني    قضايا ف

                                                 
35  ، ي سعدون الربيعي

ي والتأمينن
ي اجتماعات هيئة المستشارين لتطوير القطاع المرصفن

ن الخاصة تشارك فن كات التأمي  "شر
ن لسنة  : ،" 2005وتدعو لتعديل قانون تنظيم أعمال التأمي  ي

ن العرافر  مرصد التأمي 

 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/01/05/private-insurance-
companies-participate-in-the-meetings-of-the-cabinets-
consultnats-commisions-ad-hoc-committee-for-developing-the-

banking-insurance-sector/ 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 37 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
، إا أن الحماية تقع ال نعرف ما هو م ن ي تنص عل حماية حملة وثائق التأمي 

ضمون األوامر التر
.  يمكن للديوان أن يقوم بإصدار تعليمات ملزمة  ن ي صلب الوظائف األساسية لديوان التأمي 

ن
ف

 الحالي غب  كافية لحماية حملة 
ن .  والسؤال هو: هل أن أحكام قانون التأمي  ن كات التأمي  لشر

؟ ن  وثائق التأمي 
 
ي الدعاوى الت

ن
وصية بإيجاد محكمة قضائية غريبة علينا إا أن المحاكم القائمة كفيلة بالنظر ف

ن تنص عل اللجوء إل  ، كما أن معظم وثائق التأمي  ن كات التأمي  ن المؤمن لهم وشر الناشئة بي 
ي العديد من 

ن
.  ومن المعروف أن المحاكم ف ن ي عقد التأمي 

ن
ن طرف ي حال االختالف بي 

ن
التحكيم ف

ورة إيجاد محكمة الوالي ي قضايا خالفية.  ترى ما هي ضن
ن
ن ف اء التأمي  ن بخبر ات القضائية تستعي 

؟ ن ي قضايا التأمي 
ن
 قضائية للنظر ف

 
   االستثمارية الفرص لجميع الجدوى استخدام دراسات .٩

 
كات ف اتخاذ القرار  قبل التأمي    شر

 . اتيج    االسي 

 
ي هذه التوصية، كبعض التوصيات األخرى، هو 

ن
ن )العامة والخاصة(  المضمر ف كات التأمي  أن شر

 إا يبدو 
ً
ال تلجأ إل دراسات الجدوى الستهمار فوائضها النقدية.  ربما يكون هذا القول صحيحا

كات دون تقديم دراسات  ي العادة، من قبل مجالس إدارة الشر
ن
أن قرارات االستهمار تتخذ، ف

ح من أحد أعضاء المجلس أو ال  عل مقبر
ً
ي جدوى بل اعتمادا

ن
قسم المختص باالستهمار ف

ن العامة.  كات التأمي   شر
 

ي إطار السياسة االستهمارية والقيود الرقابية المعنية بحماية حقوق المؤمن 
ن
التوصية مهمة ف

 36لهم. 
 

ورة ١٠    بدور للقيام الالزمة بالكفاءة يتمتعون تأمي    وكالء اختيار ض 
 
.  عقود مسوف  تأمي  

 
ن يشكلون قناة مهمة  ي التعريف وكالء التأمي 

ن
من قنوات توزيع المنتجات التأمينية، ولهم دور ف

كات وحياة وأموال األفراد.  وهم  بهذه المنتجات وأهميتها لحماية النشاط االقتصادي للشر
  . ن ن المرتقبي  ي التأمي   عل طالتر

ن كات التأمي  ي تطلُّ منها شر
بهذه الصفة إحدى الواجهات التر

 ومن هنا منشأ هذه التوصية. 

                                                 
ي كوردستان العراق: دراسات نقديةمصباح كمال،  36

ن فن ،  التأمي  ي
ن العرافر  .28-24(، ص 2014)مكتبة التأمي 
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ي العراق" وزارة الماليةتعليق عىل بحث  مصباح كمال

ن فن  40 من 38 صفحة "قطاع التأمي 

 

 
ن ال يتمتعون ويبدو لي  كات التأمي  ن يعملون مع شر  أن لدى الباحهة معلومات عن وكالء تأمي 

 من ضعف التعليمات رقم )
ً
تعليمات  – 2008( لسنة 11بالكفاءة الالزمة، أو أن لها موقفا

ي 
ن
ط ف .  فهذه التعليمات تشبر ن ن وتنظيم أعماله الصادرة من ديوان التأمي  إجازة وكيل التأمي 

 عل شهادة  منها أن 2المادة 
ً
، "أن يكون حاصال

ً
 طبيعيا

ً
، إاا كان شخصا ن يكون وكيل التأمي 

ن ]دون تحديد مدة الممارسة[ أو أن يكون  ي ممارسة أعمال التأمي 
ن
ة عملية ف اإلعدادية وله خبر

ن ال تقل مدتها عن ) ي 15قد اجتاز دورة تدريبية متخصصة بأعمال التأمي 
ن
 ف
ً
( خمسة عشر يوما

 أن يجتاز الوكيل أي حالة عدم توفر الخبر 
ً
ط أيضا ة العلمية ]هكذا[ لديه."  لكن التعليمات تشبر

 ه(.  -2اختبار ينظمه الديوان )المادة 
 

يعات وضع . ١١   منصف بشكل الصج   التأمي    تطبيق تحث تشر
 
نامج  ما مع انسجاما تضمنه الي 

ة   نظام وتطبيق كافة الصج  للمواطني    التأمي    نظام )اعتماد 2018-2014الحكوم  للدولة للفي 
 االشة(.  طبيب

 
ن   عليه.  سيكون هذا التأمي 

ً
ا  كبب 

ً
يعه، سيخلق طلبا ، متر ما تمَّ تشر ن الصجي تطبيق التأمي 

ي الدخل يستطيع إنفاق جزء منه عل 
ن
 لمن له فائض ف

ً
 يستهدف الربح، وسيكون متيشا

ً
تجاريا

ي الوقت الحاضن توفر بع
ن
ن الصجي له وألشته.  ف اء التأمي   شر

ً
 صحيا

ً
ن تأمينا كات التأمي  ض شر

يعات المناسبة، ومنها، عل سبيل المهل، إلزام  لكننا لسنا عل علم بتفاصيله.  وضع التشر
ن عل عمالها  ي العراق بالتأمي 

ن
كات األجنبية العاملة ف كات العامة والخاصة وكذلك الشر الشر

ي 
ن
ي الصحافة أو ف

ن
مجلس النواب ولم نقرأ وموظفيها.  الموضوع لم يخضع لمناقشة حقيقية ف

.  وكذا األمر بالنسبة لنظام طبيب األشة.  وهذا  ن الصجي عن مشاريع قانونية بشأن التأمي 
ي خانة الضمان الصجي الذي تقدمه الدول المتقدمة  

ن
، رغم عدم وضوح الهدف، يقع ف األخب 

ي المملكة المتحدة. 
ن
 كجزء من النظام الصجي العام، كما هو الحال ف

 
: قراءة أولية."وقد ناقشنا  ي المنهاج الحكومي

ن
ن ف ي ورقة لنا بعنوان "التأمي 

ن
 37الموضوع ف

 
اكة بي    اىل إضافة االقتصادية األنشطة بعض خصخصة . ١٢    القطاع تفعيل الشر

 العام والت 
   الخاص التأمي    والقطاع (PPP) قطاع عىل االيجان    اثرها سينعكس

 
 انشطتهم لجوءهم لتأمي    ف

 .لخسائرا من اعمالهم وحماية

                                                 
ي  37

 فن
ً
ت أصل ي 370، العدد الثقافة الجديدةنشر

ين الثاتن ي 63-51، ص 2014، تشر
ت فيما بعد فن ن .  نشر مجلة التأمي 

ي 
 :العرافر

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2014/12/370-2014-51-63.html 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2014/12/370-2014-51-63.html
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ن القطاع العام  اكة بي  ض الباحهة أن خصخصة بعض األنشطة االقتصادية وتفعيل الشر تفبر
اكة من األخطار.  إاا كان  ن لحماية الشر اء التأمي   لإلقبال عل شر

ً
والقطاع الخاص ستوفر حافزا

ن الحافز  اء التأمي   لدى األنشطة االقتصاديةلشر
ً
ي أحسن الحاالت ضعيفا

ن
 وف

ً
 أصال

ً
 مفقودا

اكة ستخلق الحافز؟  ربما،  38العامة اكة فهل أن الشر ي شر
ن
ولدى القطاع الخاص قبل الدخول ف

ن لحماية استهماره من  ي العادة إل التأمي 
ن
 الذي يلجأ ف

ً
يك الخاص أجنبيا خاصة إاا كان الشر

 األخطار المختلفة. 
 

ل الحماية ربما كان الدافع وراء تقديم هذه التوصية هو الكشف عن مصدر مرتقب للطلب ع
 أفضل وأكبر 

ً
ن القطاع العام والخاص يمهل نمطا اكة بي  التأمينية.  ربما هو االعتقاد بأن الشر

.  ومهما يكن الدافع فإن  ن كات مما هو سائد فيما يخص الطلب عل التأمي  ي تنظيم الشر
ن
 ف
ً
تطورا

ن  ي بإجراء التأمي 
ي عقود المشاركة تقضن

ن
عل  تحقيق هذه التوصية يستوجب إدخال فقرة ف
اكة.  ي الشر

 الممتلكات والمسؤوليات وعمال وموظقن
 
 

ي الطبع 
ن
د لدينا انطباع أنه بحاجة لمراجعة لتخليصه من أخطاء ف

َّ
من قراءتنا لهذا البحث تول

 
ً
اي جهدا

ّ
واإلمالء، لكن الك ال ينتقص من أهمية البحث الذي بذلت الباحهة نور شدهان عد

                                                 
كة عامة ال تؤمن عىل عقودها،" مصباح كمال، 38 ي المواقع التالية:  "شر

ت فن  نشر
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Misbah-Kamal-Avoiding-

Construction-Project-Insurance.pdf 
 
https://www.academia.edu/22932124/State-

Owned_Company_Avoiding_Insurance_of_a_Construction_Project 
 

ن التحكم باآلبار: تداعيات  ي كركوك."تأمينية مصباح كمال، "وزارة النفط وتأمي 
 عقب حريق بي  نفطي فن

ي موقع 
ن نشر فن ن العراقيي   :شبكة االقتصاديي 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-

%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8-

%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a6/ 
ي وكذلك 

ن العرافر  :مجلة التأمي 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/ministry-of-oil-control-of-well.html 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Misbah-Kamal-Avoiding-Construction-Project-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Misbah-Kamal-Avoiding-Construction-Project-Insurance.pdf
https://www.academia.edu/22932124/State-Owned_Company_Avoiding_Insurance_of_a_Construction_Project
https://www.academia.edu/22932124/State-Owned_Company_Avoiding_Insurance_of_a_Construction_Project
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a6/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a6/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a6/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a6/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a6/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/ministry-of-oil-control-of-well.html
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ن فن  40 من 40 صفحة "قطاع التأمي 

 

 يكشف عن قد
ٌ
 للقيام به.  هو بحث

ً
ي الكشف عن إمكانيات واضحا

ن
رات لديها لتقديم المزيد ف

ي المستقبل القريب. 
ن
ي وإشكاليات تطوره.  ننتظر قراءة الجديد منها ف

ر
ن العراف  قطاع التأمي 

 
ن   ( باحث و *) ي قضايا التأمي 

ن
 كاتب ف

 
ايلول /  4 .المصدرالى  االشارة بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 
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