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ي "تقديم كتاب منعم الخف كمال مصباح    10 من 6صفحة  لدراسة التأمي    مدخلاج 

 

يسرني أن أعرضها هنا لفائدتها  ،لعل خير تقديم للكتاب هو مراجعة شيء من الخلفية التاريخية
آذار  13يرجع تاريخ هذا الكتاب إلى ما قبل ربع قرن، ففي رسالة بتاريخ ومن باب التوثيق.  

 كتب لي منعم الخفاجي من بغداد: 1989
 

بعض من المحاضرات التي ألقيتها في دورة أقامها االتحاد العام  1"أرسل لك مع السيد مايك
أرجو أن تتصفحها ونسمع بعض من مالحظاتكم   2[.1987العربي للتأمين في عّمان ]أيلول 

ط قبل بدء الدورة حيث بلغنا عنها مع األخذ بنظر االعتبار انها كتبت جميعها خالل شهرين فق
 بشكل متأخر."

 
، واقتبس مطواًل منه ألنه يلقي بعض 1989تشرين األول  2في جوابي، وكان متأخرًا جدًا في 

 الضوء على حركة منعم في تلك الفترة:
 

"وكنت أتمنى أن أراك في المؤتمر التأميني العربي األول الذي نظمته شركة ليبيا للتأمين بمناسبة 
أيلول، رغم معرفتي بترشيحك للعمل في شركة  11-9ى الخامسة والعشرين لتأسيسها ما بين الذكر 

البحرين للتأمين.  لقد تحدث العديد من زمالئك الليبيين عن الدور الذي لعبته في الشركة، 
مادحين فيك همة العمل وطيب الُخلق.  وفي اعتقادي أنك ستترك نفس األثر الطيب في 

                                                 
ليمتد، لندن، وكان وقتها في  مايك الك كان زميلي في العمل في شركة الوساطة يونايتد إنشورنس بروكرز1

 زيارة عمل للعراق.
 
نصوص المحاضرات التي أرسلها لي كانت تحمل العناوين التالية: تأمين خسارة األرباح، االستقطاع  2

)الخسارة المهدرة(، شرح وثيقة التأمين النموذجية ومقارنتها مع وثيقة الحريق العربية الموحدة، وثائق 
ستبدالي، إعادة التأمين وعمولة إعادة التأمين، المميزات العامة لتأمين الممتلكات، تقييم التصريحات والتأمين اال

 الخطر والتعريفات ومؤشرات الخطر.
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ي "تقديم كتاب منعم الخف كمال مصباح    10 من 7صفحة  لدراسة التأمي    مدخلاج 

 

اآلن أن أتقدم إليك بالتهنئة الخالصة، ولو متأخرة، الختيارك مديرًا عامًا فأنت  المهم  3البحرين.
 أهل ألن تشغل هذا المنصب.

 
وأنا في طرابلس التقيت مع األستاذ عبد الباقي رضا، وكان لقاًء دافئًا استرجعنا فيه نتفًا من 

مع  المؤتمر فقد حضر منهمالذكريات الجميلة والشجية.  وكان لحضور العراقيين وقع خاص في 
: عبد الباقي رضا، مصطفى رجب، أديب جلميران، قيس المدرس، سمير قطان، حفظ األلقاب

غسان حمامه، واركيس بوغوص، جون ملكون، محمد فوزي، وهشام بابان.  ومما يؤسف له ان 
 عنها. أحدًا لم يمثل شركة التأمين الوطنية في المؤتمر.  وكان البعض يتوقع حضورك ممثالً 

 
لقد كان هذا المؤتمر ناجحًا جدًا، واستطاع منظموه أن يجمعوا بين عنصري االحتفال واالهتمام 
العلمي.  فقد كانت هناك خمسة عشر ورقة حاولت، بهذا القدر أو ذاك، استشراف مستقبل 
صناعة التأمين العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين.  إال أن الموضوع، في رأيي، 

 4تمل ندوات متخصصة أكثر للتعمق في تحليله وانتقاده ورسم المشاهد المتوقعة للمستقبل.يح
 

لم يسعفني الوقت لقراءة نصوص محاضراتك إال أنني تصفحتها وتمعنت في بعض فقراتها.  
واالنطباع الذي تركته النصوص عندي هي أنها تصلح كدليل عملي، أو قل كتاب مدرسي، 

نواة جيدة لمشروع كتاب مستقل ُيستفاد منه في تدريب العاملين في قطاع لغطاء الحريق، وتشكل 

                                                 
يذكر منعم في سيرته الشخصية أنه انتدب مديراً لفرع الحريق والسرقة في شركة المختار للتأمين، طرابلس،  3

ً لشركة البحرين للتأمين، المنامة، في الفترة من .  وع1975أيار  – 1973في الفترة من أيار  ين مديراً عاما

.  ومديراً عامة للشركة اليمنية العامة للتأمين في الفترة من شباط 1991تشرين األول  – 1989تشرين األول 

 .2002شباط  – 1998
لشركة ليبيا للتأمين.   قام بتنظيم المؤتمر ودعوة المشاركين بالبحوث تيسير التريكي، وكان حينها مستشاراً  4

مستقبل صناعة شارك في هذا المؤتمر العديد من أركان التأمين العرب بأوراق مهمة نشرت في كتاب بعنوان 
 (.1990)شركة ليبيا للتأمين، طرابلس،  التأمين العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين
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ي "تقديم كتاب منعم الخف كمال مصباح    10 من 8صفحة  لدراسة التأمي    مدخلاج 

 

التأمين أو المهتمين به وخاصة الشباب منهم.  وكما تعرف فإن إعداد هذه النصوص بشكل 
كتاب يحتاج إلى التوسع في الشرح، وإضافة فصول عن تأمين الممتلكات على أساس "كافة 

أمين الحريق، وتحديد موقفك الشخصي من أغطية الحريق األخطار"، ونبذة تاريخية عن تطور ت
المعتمدة في الوقت الحاضر، وإلحاق مسرد الفبائي بالمصطلحات، ونسخة من وثيقة الحريق 

 . الخ..النموذجية ووثيقة الحريق العربية الموحدة بها .
 

تفاصيل، وألن إنني إذ أقول هذا فليس من باب اإلطراء وإنما لقناعتي بقدرتك على الغوص في ال
مكتبة التأمين العربية ما زالت تفتقر إلى الدراسات الجديدة.  ويبقى األمر معلقًا بين يديك، معتمدًا 
على قرارك في النظر بما اقترحته عليك.  إذا عنَّ لك التحدث في الموضوع أو الكتابة فيه فأرجو 

 أن ال تتردد باالتصال."
 

ا، منعم وأنا، في أواخر عمرنا، بادرت بالكتابة له كان ذلك قبل ربع قرن.  وحيث ان كالن
إلحياء مشروع نشر نصوص محاضراته بصيغة  2013تشرين األول  23باإلنجليزية بتاريخ 

 كتاب، واقتبس التالي من رسالتي:
 

You have written extensively on various classes of insurance.  I have in my 
collection your paper on Declaration Policies and Reinstatement Insurance 
(attached).  I know that you have other papers on Fire, Business Interruption, 
Deductibles, etc.  I am mentioning these because I would like to see your papers 
collected in the form of a book that I can publish electronically (PDF format).  If 
you let me have your papers in Word format, I will undertake the editing and 
preparation for publication. 
 
Making your papers available in book form will be an educational source for the 
new generation of insurance practitioners in Iraq. 
 
I hope that this project appeals to you. 
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ي "تقديم كتاب منعم الخف كمال مصباح    10 من 9صفحة  لدراسة التأمي    مدخلاج 

 

 
أرسل لي منعم مجموعة من نصوص محاضراته يتشكل منها هذا  2014شباط  26وبتاريخ 
 الكتاب.

 
سبقني منعم في العمل التأميني بخمس سنوات.  وكان أثناء سنوات دراسته الجامعية يعمل أيضًا 

 (.1963-1962)في أحد المصارف 
 

 1964( والتحق بشركة التأمين الوطنية سنة 1963بدأ عمله التأميني في شركة بغداد للتأمين )
 ولم ينقطع عن العمل منذ ذلك الوقت متنقاًل في بعض البلدان العربية )ليبيا، البحرين، اليمن(.

 
سية وما يتعلق بها من منعم متمكن من أدوات عمله، وله معرفة عميقة بالمفاهيم التأمينية األسا

تطبيقات عملية.  وقد استفاد من كل ذلك في كتابة نصوص على درجة عالية من الوضوح 
كمعلم متمرس رفيع المستوى له قدرة متميزة في نقل المعرفة لطالبها.  هناك كتب عديدة باللغة 

في الشرح العربية تتناول موضوعات الكتاب الحالي للخفاجي، لكنه يمتاز عنها باالقتصاد 
 والتعبير.

 
لقد جاء عنوان الكتاب متطابقًا مع محتوياته إذ اكتفى الكاتب بانتقاء موضوعات أساسية في 
التأمين وتقديمها بدون تعقيدات تفسد على القارئ المستجد فرصة االكتساب السريع للمعرفة 

د أحسن الكاتب صنعًا التأمينية.  والكتاب هو حقًا مدخل جيد للتعريف بفروع عديدة للتأمين.  وق
 بإدراج المقابل اإلنكليزي للمصطلحات إلعانة القارئ الجديد في التعرف عليها واالستفادة منها.
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ي "تقديم كتاب منعم الخف كمال مصباح    10 من 10صفحة  لدراسة التأمي    مدخلاج 

 

سيكون هذه الكتاب مفيدًا جدًا كمصدر لتدريب العاملين في شركات التأمين، وطالبي التأمين من 
والتطبيقات األساسية التي يقوم األفراد والشركات، وللطالب الراغبين في التعرف على المبادئ 

 عليها النشاط التأميني.
 

عدد الكتب التأمينية العراقية قليلة، ولم ينشر منها في السنوات الماضية إال القليل جدًا.  لذلك 
 فأنا مسرور لقيام الخفاجي بإخراج فصول هذا الكتاب من ارشيفه وعرضها على القراء.

 
للطبعة اإللكترونية للكتاب الذي حمل نفس العنوان  2014 آذاركتبُت هذا التقديم للكتاب في 

( وضم بعضًا من فصول الكتاب 2014)مكتبة التأمين العراقي،  مدخل لدراسة التأمينالحالي 
الحالي.  ولذلك فإن الكتاب الحالي هو نسخة منقحة ومزيدة من الكتاب السابق.  في إعداده 

في تدقيق المعلومات وفي االقتصاد في العرض والتحليل للكتاب الحالي ظلَّ منعم أمينًا لمنهجه 
دون أن يجد  2003ليكون قريبًا من القراء وخاصة الجيل الحالي الذي أخذ يمارس التأمين بعد 

ما يكفي من أساتذة متمرسين معرفيًا وعمليًا في الحقل التأميني لالستهداء بهم.  بكتابه هذا يقدم 
 تأميني لهذا الجيل ولمن يهمه/ا الشأن التأميني.منعم الخفاجي بعضًا من علمه ال

 
 في قضايا التأمين )*( باحث وكاتب متخصص 

 
بأعادة النشر بشرط االشارة الى يسمح النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. حقوق 
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