
 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 1صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

المنشئات المشاريع و تأمين : *د. سناء عبد القادر مصطفى 
 الصناعية في العراق

 المقدمة

 ألن ،التأمين فيهبلد ما بمستوى تطور  يقاس تطور االقتصاد الوطني في اي
وأحد  المنشئات والمشاريع الصناعية ادارة المهمة في مفاصلال حدأ ليشك (التأميناألخير)

 . في قطاعات االقتصاد الوطني دخار)االستثمار(مصادر اال

 بشكل خاص شئات الصناعيةنالمو  المشاريع بشكل عام وال تأمين موضوع التأمين لم ينل
ثالثينيات القرن  أواسطية العراقية منذ تأسيسها في اهتماما في برامج األحزاب السياس

 ذكر، إال ما وفي مختلف مراحل تطور االقتصاد الوطني العراقي ولحد االن الماضي
أما الحكومات  .مفتقرا الى التحليل العلمي في مجال الضمان االجتماعي يسيربالشىء ال

فيها على مستوى  موظف المتعاقبة على حكم العراق فلم توليه اهتماما يذكر وال حتى من
. واجب االلتزام بهامن ال التي رشاداتالقرارات او اال على وزير أو مسؤول في وزارة ما

ال على المسائل الفنية تاركين إ ال التأمينالعاملين في مجولم ينصرف جل اهتمام 
لم تنشر كما  .في البلد األهمية االقتصادية لهذا القطاع في تنمية وتطور االستثمار

الماجستير او الدكتوراه لعليا على مستوى الدبلوم العالي و البحوث العلمية لطلبة الدراسات ا
. ت مرفوفة في مكتبات هذه الجامعاتنما بقيوإ العراقية في مجال التأمينفي الجامعات 



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 2صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

المنشئات الصناعية في  المشاريع سوف أركز في هذه المقالة على موضوع تأمينك لولذ
   .العراق

 
 المنشآت الصناعية تأمين مفهوم

 
بموجبها تتعهد  يالصناعية والت جميع األخطار المنشئات الصناعية تأمين )بوليصة( وثيقة تشمل

أصحاب المصانع والوحدات اإلنتاجية عن األضرار والخسائر المادية  بتعويض تأمينشركة ال
 :ر التاليةاحدى المخاط ممتلكاتهم نتيجة حدوثتلحق ب يالت

 .نفجاراوالحريق الناتج عن  يشتعال الذاتالحريق والصواعق واال  .1
ة شابه ذلك الموجود والمحركات البخارية ومانفجار آالت ومعدات أجهزة تسخين الماء ا  .2

  .بالمصنع
المياه العذبة بداخل المصنع وفيضان خزانات  ندفاع المياه المفاجئ من أنابيباو نفجار ا  .3

ية دون حدوث حادث اإلطفاء االوتوماتيك ياه من أجهزةالم ة والسفلية وتسربالمياه العلوي
 .بسبب قدمها وتآكلها هاحريق بها ومن ثم كسر أنابيب

ترتفع عاليا  وخصوصا التي بمداخن المصانع أو أجزاء منها سقوط واصطدام الطائرات  .4
 .أكثر متر أو 100في السماء بمقدار 

 .صطدام وسائط النقلا  .5
 .الطبيعية من الزالزل والهزات األرضية والعواصف والسيول والفيضانات الكوارث .6



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 3صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

يحدث  يعتداء الذالتأمين نتيجة اال تي يشملهاعلى المصنع أو األماكن ال السطو  .7
 .ستخدام العنفابالتعقب والكسر وإشهار السالح و 

حريق أو  سبببل او معدات المصنع عن العمنتيجة توقف اآلالت و  اتاإليراد انفقد .8
 شركةمن خالله تلتزم  يلماكينات والذإحدى األخطار اإلضافية المكملة له أو عطل ا

 ي)التكاليف الثابتة + صاف دأو نقص اإليرا انبتغطية الخسائر الناتجة عن فقد التأمين
أو األضرار يض أصحاب المصانع عن الخسائر شركة بتعو التتعهد  ونتيجة لذلك (الربح

قد تلحق بالوحدات اإلنتاجية أو اآلالت المؤمن  يمتوقعة التالالمادية المفاجئة وغير 
 :وقوعها على سبيل المثال وليس الحصر ييرجع السبب ف يجزء منها والت يعليها أو أ

مال، نقص المياه التصميم الخاطئ، أخطاء التصنيع والتركيب، نقص المهارة، اإله
 .الكهربائية قطاع الطاقةمشاكل اننفجار و بسخانات المياه، اال

حادث حريق قد ينشأ  يتيجة أن ة الصناعيةلمنشأتلحق با ينية القانونية التالمسئولية المد .9
تكون  لتي بالنتيجةاويسبب لها أضرار أو خسائر مادية و ويمتد إلى ممتلكات الغير  فيها

 ن.عنها وفقًا ألحكام القانو  المنشأة الصناعية مسئولة
 . اعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياويةاألخطار الواقعة بسبب  .10
 من بنايات ومخازن المنشأة الصناعية.  اجراءات اإلخالء .11

 

 ستراتيجية تأمين المنشآت الصناعية في العراق االفئات المعنية في 



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 4صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

 أن المشمولين بالتأمين هم:

 .أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية وورش االنتاج الصناعي -
التقني الذي يقوم بمهمة السالمة الصناعية في المنشئات -الكادر اإلداري  -

 .المشرفون على العمالو اإلنتاجية الصناعية 
 التعرف على: ويلقى على عاتق الفئات المعنية الواردة الذكر اعاله

جميع أنواع المخاطر التي تتعرض لها المنشآت الصناعية واإلجراءات المناسبة   .1
  .للحماية الصناعية من كل منها

منشأة الصناعية مثل البيانات األساسية التي يجب توفرها عند وضع خطة تأمين لل .2
 .جميع العاملين فيها والحالة الصحية لكل منهم قوائم بأسماء

تخذها المنشأة الصناعية لمواجهة الكوارث الطبيعية بيعة خطط الطوارئ التي تط .3
 التي يمكن أن تتعرض لها.

 الصناعة النفطيةتأمين 

الريعي على وارداتها في  هقتصاداواعتماد  النفطية في العراقنظرا ألهمية الصناعة 
يها اهتماما خاصا في هذه ارتأينا أن نول تمويل خطط التنمية االقتصادية وموازنة البلد،

باإلشارة فمين أصول صناعة النفط العراقية. هي تأ ومن المسائل المثيرة للحوارالمقالة. 
 "وزارة النفط والتأمين: مالحظات نقدية“الموسوم الى كتاب األستاذ مصباح كمال 

 :(1) ةالتالي ستشهد منه الفقراتن



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 5صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

وقد   تأمين أصول صناعة النفط العراقية.من بين القضايا التي تستحق وقفة خاصة قضية “
ما يجب التأكيد عليه هو أن   يكون هذا مثار التجاذب بين مختلف األطراف المحلية والخارجية.

هذه الصناعة ستكون مصدرًا كبيرًا ألقساط التأمين وعموالت اإلسناد ]العموالت التي تحصل 
ما اكتملت التغطية التأمينية لها، وأن  عليها شركات التأمين لقاء إجراء إعادة التأمين[ متى

التأمين عليها يجب أن يمر من خالل شركات التأمين العراقية ليس من باب ذر الرماد على 
عيون هذه الشركات بل من خالل مشاركة حقيقية في تجميع المعلومات والبيانات االكتتابية 

تعامل مع وسطاء التأمين ومعيدي والتنسيق فيما بين الشركات ذاتها وتفويض من يقوم منها بال
 ."التأمين الدوليين

أن التأمين ازدهر نتيجة لتطور قطاعات صناعية مثل النفط وأخرى هندسية  ومن الجدير بالذكر،
زيادة حجم أقساط التأمين البحري المتعلقة بشحن الصادرات النفطية والتطور وهذا ما انعكس في 
 العمراني في العراق. 

السعدي أن اإلنفاق الحكومي هو المتغير المهيمن على الطلب  ري زايربص الدكتورويالحظ "
من باب التعميم، وخاصة في سبعينات القرن الماضي، ُيالحظ أن ازدهار التأمين  وأ العام.

أرتبط باإلنفاق على المشاريع النفطية والصناعية واإلنشاءات المدنية الكبيرة.  فقد شهدت هذه 
برى في حجم أقساط التأمين المكتتبة، وخاصة أقساط التأمين البحري والهندسي، الفترة طفرة ك

 .(2" )وتعاظم حجم أقساط إعادة التأمين

 ستراتيجية تأميناومن أجل وضع أعمالها، يختلف باختالف  الصناعية أن تأمين المنشآت
 هذه المنشئات وذلك أن نقف على األخطار التي تتعرض لهايجب ذات فائدة  صناعي



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 6صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

على سبيل المثال: إجراءات تأمين منشأة نفطية تختلف ف .لمعرفة التدابير الواجب اتخاذها
 إن تأمين المنشآتفلكن بشكل عام و ، جراءات تأمين منشأة صناعات غذائيةعن إ

يعتمد على أسس وقواعد عديدة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير وفقًا  الصناعية
يجب أن  انتاج صناعي فالتخطيط ألية عملية حديثة.والتطورات العلمية ال للمتطلبات

ويراعي كافة االحتماالت  ، وأن يكون مدروساً تهيئة عناصر اإلنتاج يسبقها بوقت كاف
تكفل حماية عناصر اإلنتاج الرئيسة بما التي  الصناعية والقواعد التي تهدف إلى السالمة

 ة والسالمة المهنية والنفسية للعاملين.لبيئلحرائق وسالمة افيها التدابير التي تتخذ لمنع ا

فإن مسألة  صناعية والتي تسمى مشاريع التكامل الرأسيال-المشاريع الزراعيةأما 
بسبب قضية تأمين وصول المواد الخام الزراعية الى المصانع  اتأمينها تأخذ اهتماما خاص

 مثل صناعة الزيوت النباتيةبجميع فروعها، ومثال على ذلك الصناعات الغذائية 
ومكابس التمور  بجميع أنواعها والسكر ومطاحن الحبوب والمعلبات ومنتجات األلبان

وهذا ما نطلق عليه  الخ. ... والسكاير والمشروبات الروحية من التمور ج الدبسواستخرا
انطالقا من مبدأ ماهية  للمواد الخام الزراعية إجراءات تنفيذ خطة التأمين الصناعيتسمية 

 .األخطار التي تهدد المنشأة الصناعية
 

فإنها ما  في مجال تأمين المشاريع الصناعية العراقية التأمين شركات وتجارب يعملالواقع الومن 
ع ثم واعق الجويةين من الحريق واالنفجار والصمحصورة بوثائق التأمبشكل عام  التز   تتوسَّ

، طفح أو اتوالفيضان الرملية لتشمل أخطارًا إضافية كالشغب واالضطرابات المدنية، العواصف
بمداخن المصانع  تسّرب المياه من الخزانات واألنابيب، سقوط أو ارتطام الطائرات أو أجزاء منها



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 7صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

الخ. في حين أن االتجاه …  أو أكثر متر 100في بعض األحيان ارتفاعها  يبلغ العالية التي
 FULL  الشاملة تأمين الهو استخدام ما يعرف باسم وثيقة  في الوقت الحاضر الحديث

CASCO INSURANCE  المشروع الصناعي ممتلكاتجميع أخطار لتغطي . 

 وثيقة التأمين الصناعي الشاملة

يمكن  ثابت، وإنما قياسيذات نص ليست وثيقة  إنها ،الشاملة الصناعي التأمين وثيقةميزة إن 
توفر غطاءًا أوسع من وثيقة الحريق واألخطار  وهي حسب متطلبات المؤمن له فيها نصال تغيير

 ، تغطية عطب المكائنال الحصر اإلضافية الملحقة بها، إذ أنها تضم، على سبيل المثل
 .المرتبطة بحصول حادث حريق روالحوادث العرضية غير الُمسماة وغي

على عدم تسمية مسببات الضرر أو الخسارة، كما هو الحال ” التأمين الشامل“مفهوم ويقوم 
األضرار والخسائر كافة على أنه يغطي  العام للوثيقة بالنسبة لوثيقة الحريق، ويكتفي بالنص

 يقة توفر على مدير التأمين. وبذلك فإن هذه الوثفي نص الوثيقة صراحة ما هو مكتوب باستثناء
على الفوائد التي  التأمين الشاملوثيقة  وتنحصر مزاياه. القيام ب أمينير بما يجب التمشقة التفك

وحتى المتوسط، ألن  الكبيرمشاريع االنتاج توفرها بالنسبة للمؤمن له، فهي تمثل استجابة لحاجة 
من المؤمن له متابعة سيرها في  وتتطلب المرتبطة بهذه الصناعات متعددة االنتاجية العمليات
ألولية، مرورًا بالتصنيع ابتداًء من توفير المواد ا المنتجات توزيعو المختلفة  إلنتاجامراحل 

 .لتصريف منتجاتها إلى مراكز االستهالك تسويقوال



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 8صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

معدة للتصدير، يتم تأمينها بموجب وثيقة ُتَسمي الخطر  سلعةثال، إنتاج لنأخذ على سبيل الم
، أو وثيقة التأمين على البضائع أثناء النقل. في هذه المؤمن ضده، كأن تكون وثيقة تأمين حريق

 انتقالها داخل المصنع ، منناء مراحل التصنيعثلمادة أالحالة يقوم مدير التأمين بمتابعة حركة ا
 الخ باستعمال األنابيب أو الشاحنات البرية… إلى المخازن، ومنها إلى ميناء التصدير  وخارجه

وهنا يطرح . ات نقلكمع شر  العائدة للمؤمن له أو المستخدمة بموجب عقد )مثال النفط ومشتقاته(
والمعدات واألجهزة  أو لألبنية أو للمكائن نتجات المنقولةلو حصل ضرر للمالسؤال التالي: 

لدى  وهل أن الوثائق الموجودة؟ ترى أية وثيقة ستغطي الضرر فياأو للمواد األولية  المختلفة
غير و  ةالمباشر  ةالمادي ارضر ألاجميع لتأمينية التي توفرها، كافية لتغطية واألغطية ا المؤمن له

 ؟بجميع أنواعها والخسائر المادية المباشرة

في  الجواب عن هذا السؤال وغيره يقع على عاتق المؤمن له أو مدير إدارة الخطر والتأمين
توفير مصادر مادية وبشرية للمتابعة مع عدة أطراف في  كذلك. ويقتضي المشروع الصناعي

يوفر وقتًا وجهدًا وموارد عديدة متى ” جميع األخطار“حين أن تنظيم غطاء التأمين على أساس 
  (.3)….”ما تم تحديد الغطاء المطلوب وُأدرج في نص الوثيقة 

أمين يمكن أن يجذب من قبل شركات الت” التأمين الشامل“التأمين على أساس  ثقافة نشرإن 
العاملين في قسم ادارة التأمين في  ومعرفة وعيةتلكن هذا يتطلب و منشآت الصناعية. اهتمام ال

لنماذج األساسية للوثيقة، واستيعاب المفهوم المرتبط بهذه الوثيقة، والتعريف ل المشروع الصناعي
 .واستثناء مسببات معينة للضرربقائمة االستثناءات التي تنصبُّ على استثناء أصول معينة، 



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 9صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

على التأمين،  ةالصناعيوالمشاريع ت آالمنشطلب ا تتوفر بعض المعلومات عن واقع محينوهكذا ف
فسوف  ،من مزايا تجذب اصحاب ومالكي هذه المشاريع الصناعيةه شركات التأمين عرضوما ت

معلومات قيمة من أجل الخروج  إضافةو  تهمراجعة ما كتبتطوير هذه المقالة من خالل  يتسنى لي
بمعلومات لها عالقة بواقع التأمين على  يمدنيسأكون ممتنًا لكل من  وبهذا .لهاعرض أفضل ب

 في العراق.  الصناعيةوالمشاريع المنشآت 

وبشكل عام فإن تأمين المنشئات الصناعية سيبقى مرتبطًا بالدرجة األولى بمقدار التطور 
الصناعي في العراق، وما يتبعه من تطور في قطاع المصارف الحكومية والتجارية كمصدر مهم 
لتمويل االستثمار وكوسيط في النشاط الصناعي بصورة خاصة. وفي الحالتين، فإن التوقعات 

ة األساسية على مقدار النجاح المنجز في إحداث التغيير الصناعي االقتصادي تعتمد بالدرج
الخطط االقتصادية البعيدة والمتوسطة  يعتمد بالدرجة األولى علىالذي في العراق الجوهري 

االجتماعي للبلد وليس تحقيق -لتطور النظام االقتصادي يةالتقنبإقامة القاعدة المادية و  المدى
 .قتصاد الريعي العراقي عليهاواعتماد اال فقط النفطية يلزيادة في المداخ

ة في المدى القريب، االجتماعية في الوقت الحاضر والمتوقع-االقتصادية ومن واقع التطورات
في نسبة  بأكمله العراقي منشئات القطاع الصناعي تأمينه من المستبعد أن تزداد فعاليات فإن

الي، وارتفاع معدل إنفاق المنشأة المحلي اإلجمالصناعي حجم أقساط التأمين إلى الناتج 
 .تأمين في ميزانية المشروع الصناعيعلى الالصناعية 

 الهوامش والمصادر:



 

 

 

 في التأمين االقتصاديأوراق 
 

 

 10 من 10صفحة  ريع والمنشأت الصناعيةتأمين المشا طفىد. سناء عبد القادر مص

كترونية: االلالطبعة  ،ادية العراقيةقتصالاالتأمين في الكتابات  مصباح: كمال، .1
 .التأمين العراقيمكتبة  -الناشر: منشورات مصباح كمال  2014

وثيقة جميع األخطار: بعض مالمح صياغة النص لألضرار “ مصباح: كمال،  .2
فصل في كتاب تأمينات األخطار الصناعية والبتروكيمياوية ” والخسائر المادية،

 .53-27(، ص 1994)القاهرة، االتحاد العام العربي للتأمين، 

، مجلة االقتصادية العراقيةموضوع مهمل في الكتابات  التأمين:كمال، مصباح:  .3
 .36-49، ص 2010، 336الثقافة الجديدة، العدد 

تمهيد  هل هناك مشروع إلعادة هيكلة شركات التأمين العامة؟، كمال، مصباح .4
 . 2011، 346الثقافة الجديدة، العدد  مجلة. لمناقشة موسعة

 الشركة المصرية للتأمين التكافلي .5
www.yellowpages.com.eg . 

 إدارة في ودوره التأمين " بعنوان عمل حلقة ،الصناعية للمناطق العامة سسةالمؤ  .6
 . 07/05/2017 عمان. سلطنة ."المخاطر

دورة تدريبية في استراتيجيات تأمين ر، األكاديمية البريطانية للتدريب والتطوي .7
 . لندن.2017أيلول  15-11. المنشآت الصناعية

 أكاديمي وخبير اقتصادي )*(
بشرط االشارة أعادة النشر باالقتباش و  يسمحالنشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. حقوق 

  2017آب  20الى المصدر. 
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