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 4من  1صفحة     

 

 التأمين: مقاربة أولية ةتعريفالخفاجي *: نعم م
 
 

 الرسالة التالية: 2018أيار  5بتاريخ كتب لي الزميل والصديق مصباح كمال 
 

فلللة يهلللل بامكاألللؤ أ  ت كلللد للللي بلللا  سلللو  التلللامي  اليرا للليي  بلللل وبيلللد التلللامي ي كلللا  يسلللت د  تير
 Fire Officesفللللة لمأللللة مكاتللللب ال،ريللللق  للللي لأللللد  يلتللللامي  ال،ريللللقي مسللللتمد  ملللل  تير

Committee (FOC)تيلللرأ بلللا  لمألللة مكاتلللب ال،ريلللق كاألللا ت للل   لللددا  مللل   لللركاا   ؟
التللللامي  البريةاأيللللةي وكاأللللا هلللل ب ال للللركاا ترتللللز  بالتيريفللللة الصللللادر  ملللل  المكتللللب ل كتتللللاب 

رغلللل  أ  المكتللللب ت رلللل  ةو يللللا   لللل   1985لغايللللة  فللللةياسللللتمر اليمللللل بالتير  ب ةللللر ال،ريللللق 
 وا تصر دورب  ر  تصأيأ األ ةار ومأع ال سار   1971التير ة سأة 

 
فلللاا  لللي سلللو  التلللامي  يسلللاكو   لللاكرا  للللو ت لللدما بايلللة ميروملللاا أ لللر   للل  مو لللو  التير

 اليرا ي 

 
التاليللة هللي ي والميرومللاا  للي اليللرا  1يريفللااتللل  اةرللع سللاب ا   رلل  م للاعا مأ للور   لل  ال
و لللد اتف ألللاي مصلللباح وأألللاي  رللل    لللداد ملللوابي لللل  مللل  بلللي  ملللا تب للل  مللل   اكرتلللي  أ لللا   
آمللل أأت للز هلل ب الفرصللة أل للكرب  رلل  مسللا دت    كتيريللق  صللير ملل  بللاب تيمللي  الفا للد    

وبالتاكيلللد    مللل  الميروملللاا أدألللاب أ  يملللد الم لللت  بتلللاريخ التلللامي   لللي اليلللرا  بيللل  الفا لللد 
بللل يمتللد  للل  تللارير التيريفللاا  رلل  بأيللة ع ي تصللر  رلل  الماأللب التللاري ي   للا  المو للو 
والم تملللي  باليملللل  وهلللو ملللا آملللل أ  ي لللو  بللل  زم  ألللا مللل  اع تصلللاديي سلللو  التلللامي ي 

 التاميأي 
 

 1964قبل تأميم الشركات سنة 
 

مأللل   مسللليأياا ال لللر  الما لللي كاألللا التيريفلللاا التاليلللة تةبلللق مللل   بلللل  لللركاا التلللامي  
تللزاول اليمللل التللاميأي آألل اؤ  للي كاأللا مأبيللة التللي اليرا يللة ووكللاعا التللامي  اليربيللة واأل

 اليرا :
 

                                                 
 التيريفاا ممعي مفردها تيريفة و د  ّر  ا األستا  ب اء ب يج  كري كما يري: 1
 

"ي ير ه ا المصةرح  ل  أظا  متبع  لي التلامي  البلري  رل  الممتركلاا والتلامي   رل  ال،يلا    ،يلس تكلو  األسليار التلي 
التامي   ر  أساس ا م،دد  بةر   ،صا يةي كي تتأاسب مع ةبيية ال ةر ودرمة ا،تمال  ودرمة تير ل    ي،تسب  سة 

 ت،فظ ه ب األسيار  ي كتيبي ويفتر  أ  ترتلز  ب لا  لركاا التلامي  اليامرلة  لي سلو  تلامي  ميلي    وملع  للؤي   ألاؤ 
 Tariffالتلامي   لل   لركاا ترتلز  بالتيريفلة  بي  الم مأي  ع يرتزمو  بتيريفة م،لدد ي لل لؤ ملر  تصلأيأ  لركاا 

Companies  و ركاا ع ترتز  بتيريفة )Non-tariff Companies  وتيتبر هي ة الرويدز م  ممرة هي اا التلامي   )

 "التي ع ترتز  بتيريفة م،دد  
 

دار الر ا للة لرأ للر جي المللزء الرللاأي   ّمللا ي 2ي المعجممم اليسممي  صممح م مم وطات يشممري  التممأمي ب للاء ب لليج  للكريي 

  689(ي ص 2016والتوزيعي 
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 4من  2صفحة     

 

 تيريفة التامي  م  ال،ريق -1
 تيريفة التامي  الب،ري/ب ا ع -2
  ر  السيارااتيريفة التامي   -3
 تيريفة التامي   ر  ال،يا  -4
 تيريفة التامي  ال أدسي -5
 

وللل  أظمللا ملل   بللل هي للاا التللامي  البريةاأيللة ت،للا مسللم  "ممييللة األالتيريفللاا الللر س 
التللللامي  اليرا يللللة"ي وهللللي ملللل  ،يللللس ال للللكل متةاب للللة مللللع ترللللؤ التيريفللللاا المةب للللة  للللي 
بريةاأيللللا وويرللللزي ،يللللس ت للللمأا تيريمللللاا  امللللة و للللروة وأصللللوص لورللللا ق التللللامي  

يلللس الم لللمو  ب،يلللس ولكأ لللا ت ترلللأ مللل  ،   وم ،لللق م ترفلللة واألللوا  التغةيلللاا المتلللو ر 
 ت ترللللأو    ةللللار والم لللل  التللللي تللللزاول  للللي اليللللرا أللللوا  األأو للللا  وتتةللللابق مللللع األ

 ي رللل  سلللبيل المرلللال   أصلللوص الورلللا ق التلللي أصلللا  ري لللا  للل  ترلللؤ المةب لللة  لللي بريةاأيلللا
كللل لؤ اعسللليار ووري لللة التلللامي  مللل  ال،ريلللق المةب لللة  لللي اللللدول اليربيلللة ومأ لللا اليلللرا ي 

 للراأ  رلل  وكللا  اإ  2 ت ترللأ  لل  مللا هللو مةبللق  للي بريةاأيللا أي للا  وال للروة ال اصللة 
تةبيلللق هللل ب التيريملللاا مللل   بلللل ممييلللة التلللامي  اليرا يلللةي وكاألللا التيلللدي ا التلللي تةلللرأ 

وتللوز   رلل  ال للركاا والوكللاعا اليامرللة  ا رلل  هلل ب التيريفللاا تللأظ  وتةبللع  للي بريةاأيلل
 Revisedـ التيريفللاا وتيّرلل  بللملل  هلل ب  ا   للي اليللرا  ملل   بللل هلل ب الممييللة وتصللبح مللزء

sheet reissued 7\8\1962 سلللليار وأ علللللة  رلللل    للللاد  اإصللللدار والتيللللديل  لرد
ت ترللأ  لل  مللا هللو مةبللق  للي بريةاأيللا  أي للا  التللامي  وال للروة ال اصللة بكللل  ةللر   للي 

  ودول ا ر 
 

م   بل  ركة ميوأخ إ اد  التامي   اظمأ  د  كاأا  ميروأ اأ ا  ياما تير ة التامي  ال أدس
Munich Re 

 
 1964بعد التأميم سنة 

 
ر اليملللل امريلللاا دملللج  لللركاا التلللامي  وا،تكللل  مللل   يلللوملللا تب تلللامي   لللركاا التلللامي  بيلللد

 :م   بل ر س  ركاا ،كومية هيال ي ا تصرا مزاولت  التاميأي 
 
  ركة التامي  الوةأية مت صصة بالتاميأاا اليامة  -
 مي   ر  ال،يا  مت صصة بتاميأاا ال،يا  اال ركة اليرا ية لرت -
 التامي   ركة   اد  التامي  اليرا ية مت صصة با مال   اد   -
 

ي   للل  اسلللتمر تةبيلللق أفلللع هللل ب التيريفلللاا ب لللكل د يلللق وبا لللراأ الم سسلللة الياملللة لرتلللام
لكلللل أللللو  مللل  األلللوا  التلللامي ي  يرللل  سللللبيل المرلللال لمأللللة  ةريلللق لملللا   أيللللة مت صصلللة

                                                 
ي وري ة 181(ي الفصل السادع   ري ص2018 بيروا: مأتد  الميارأي  مدخل لدراسة التأمي رامع: مأي  ال فاميي  2

 التامي  الأمو مية ووري ة التامي  م  ال،ريق اليربية: دراسة م ارأة 
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 4من  3صفحة     

 

لمألللة التلللامي   رللل  ال،لللوادس ي لمألللة التلللامي  الب،لللريي التلللامي  مللل  ال،ريلللق كألللا ر يسللل ا
  بر اسة المر،و  يوسأ باريتو ولمأة تامي  السياراا

 
سلللير اسللليار  اصلللة لا ةلللار الكبيلللر  وترلللؤ التلللي لللل  ت   ت،ديلللدكاألللا م ملللة هللل ب الرملللا  

 تيريفاا بمومب ال
 

التامي  الوةأية  ر   ة ي أ اية الستيأياا م  ال ر  الما ي دأبا  ركوم  المدير بال كر 
است دا   براء اوربيي  بم ترأ اأوا  التامي  وم   مأ    بير م  ال ركة السويسرية إ اد  

 ع ه ا ال بير تيريفة لتامي  ال،وادس ال  صية وتيريفة  د وو    (Swiss Re)التامي 
 لتامي  الأ د ارأاء الأ ل 

 
وبيلللد    2003اي اعلتلللزا  بتةبيلللق التيريفلللاا ب لللكل د يلللق لغايلللة  ياسلللتمرا هللل ب الو للليية

سللل وة الأظلللا  اسلللتمر تةبيلللق هللل ب التيريفلللاا ولكللل  دو  ر ابلللة  ت،وللللا هللل ب التيريفلللاا 
المكتتبللللي   للللي  للللركاا   ب للللا ملللل   بللللل بيلللل  يتللللدريميا  اللللل  مرامللللع وار للللاداا يسللللتي

  التامي 
 
 للليا بيللل  التيريفلللاا الم ت لللبة البا سلللة  لللم   لللروة و  لللي السلللأواا ال ريرلللة الما للليةو

الم ترفلللة التلللي اربتلللا   لللر ا  مريلللا بسلللبب  رلللة ال بلللر  ود لللول التاميأيلللة تلللامي  الممميلللاا 
 يلللاداا با سلللة  للل  ةريلللق الم،اصصلللة الرييألللة ع    لللة ل لللا باليملللل التلللاميأي المت صلللص 

 3 ميأي  ي اليرا تدهور اليمل التا ل  مما اد  
 

 يظائف التعريفات
 
  ؤ ا  لتةبيق التيريفاا  وا د م مة ودور ايمابي  ر  تأفي  آلية التامي  ومأ ا: ع
 

سلللليار ال،للللد األدألللل  أيللللد سلللليار إ  ت،دال،للللد ملللل  المأا سللللة السللللربية التللللي تيتمللللد األ -1
 سلللوا  التلللامي  الأا للل ة و لللركااأوبلللاأل ص  لللي  يأل ةلللار التلللامي  لللل  تكلللو  د ي لللة

أل    سلللليار تللللامي  السللللرع الماديللللة أكمللللا هللللو ال،للللال  للللي  يالتللللامي  الم سسللللة ،للللديرا  
ت رللللو ملللل   د اع،صللللا ياا وال بللللر  السللللاب ة وعمللللتيت يكمللللا هللللو ميللللروأ يوللللل األ

مكوأللللاا ا،تسللللاب كرفت للللا ميرو للللة تكللللو   يللللر  بيأمللللا األ يع المسللللت بلامت للللاد لوا لللل
 سيار التامي  أوأكرر و و،ا  م  مكوأاا ا،تساب 

 
ب،يللللس  ظ يللللراات ،للللق والتو،يللللد أصللللوص ورللللا ق التللللامي  وتو،يللللد التغةيللللاا والم -2

  تكو  متةاب ة مع متةرباا اليمل التاميأي وأظريات 
 

                                                 
 :شبكة االقت اديي  العراقيي مأي  ال فاميي "الت،دياا التي يوام  ا  ةا  التامي  اليرا يي"  3

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Munaem-Al-Khafagi-
Chalanges-of-Insurance-Sector-in-Iraq.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Munaem-Al-Khafagi-Chalanges-of-Insurance-Sector-in-Iraq.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Munaem-Al-Khafagi-Chalanges-of-Insurance-Sector-in-Iraq.pdf
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 4من  4صفحة     

 

كمرملللللع مورلللللو  لمير لللللة ال لللللروة ال لللللرورية وكيفيلللللة تةبي  لللللا وكلللللدليل لاسللللليار  -3
 يستيا  ب  ،ت  م   بل ال ركاا غير المرتزمة بالتيريفة 

 
ي ال،ديرللةالتللامي  سللوا  أتةبيللق التيريفللاا  للي  للرور   للاأي أوصللي ب أللاءا   رلل  مللا ت للد ب

تربلللي ،املللاا السلللو  وتكلللو   لللبي ة مللل    تكلللو  تيريفلللاا متكامرلللة أ رللل   ومأ لللا اليلللرا ي
 للا البريةاأيللة والتللي ةبالتللامي   للاا ملل   بللل هيمأظمللة ،يللس الم للمو  لترللؤ التللي كاأللا 

وع زالللللا أصوصلللل ا متللللو ر  يمكلللل  اعسللللتياأة ب للللا كللللدليل  ي للللي سللللو  التللللامي  اليرا يللللة
 ومرمع 

 
ال للللركاا  للللي هلللل ب أل  التيريفللللاا كاسللللروب  مللللل  ع تيتمللللد  رلللل سللللوا  المتةللللور  األ   
  مال ا ب كل ا،ترا ي سري  أسوا  تمترؤ م  ال بر  والمير ة ما يكفي إدار  األ
 

 مست ار  ي   ايا التامي  مأي  ال فامي *( 
 2018 أيويو/ ،زيرا 27 –مس ة 


