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جييييرا لييييلاول كسييييالة إلوترو ييييية  مو ييييوعها   2018شييييهر كييييا و  ا ول فييييا لوا ييييل 

معنو ييية إليييى عيييلد كبيييير مييين شيييركا  التيييأمين  لظليييو ميييوكفا شيييركة اعيييادة التيييامين ""

لفيييين مييين العراقيييية ولفيييراف لخيييرا والأللييييل مييين ا شيييلا ب  ل لافييي  الرسيييالة  اسيييو 

 الجها  الرسمية التالية  موكفا شركة اعادة التأمين العراقية

 

 ك يس الجمهوكية
 ك يس الوزكاء

 وزير المالية
 ك يس هيئة النزاهة

 ك يس ديوا  الرقا ة المالية

 ك يس هيئة النزاهة ]هذا التوراك وكد فا  ص الرسالة[

 وكيل وزير المالية

 مفتش عام وزاكة المالية

 ملير عام شركة إعادة التامين العراقية

 

مييا يلفيين النظيير هنييا ل  الرسييالة
1
عنييوا   ريييل إلوترو ييا ليييس ميين  ييين  41مرسييلة إلييى  

العنييياوين دييييوا  التيييأمين  جهييياز اإلشيييراف والرقا ييية عليييى ق يييا  التيييأمين  وال جمعيييية 

التيييأمين العراقيييية  الممصلييية لمصيييالم شيييركا  التيييأمين كافيييةب  لميييا ا   العليييو  يييال ب  عنيييل 
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 > trueway37@gmail.comtrue wayمرسيييل الرسيييالة اليييذو يحميييل عنيييوا  

للتلفيييا لصيييالم  لرجمتيييص لعنيييا الصيييراف الم يييتأليوب    وهيييو اسيييو ملتييياك ك ميييا عييين قصيييل

ال لدكو إ  كييا  الب عييل الييلينا م ضييمرام فييا هييذا االسييو  وكييأ  صيياحبص يييوحا  أ ييص يأليين 

 على لكض صللة  يمتلك الحأليألة دو  غيرهب

 

ملالفييية ل أليييل للأليييراء لوالم مأليييلمتها كميييا  28كالبهيييا لو كتها هيييا لضيييول الرسيييالة ميييا يعتبيييره 

  ها

 
 رسيييل الييييوو هيييذه الشيييووا   " حييين لفيييين مييين ميييوكفا شيييركة اعيييادة التيييامين العراقيييية

 لصييييييو  مماكسييييييا  الف يييييياد االداكو والمييييييالا فييييييا شييييييركتنا كاجييييييين اللييييييا  

مييييا  االجييييراءا  الالزميييية والعاجليييية  شييييا  هييييهالء الفاسييييلين ومحاسييييبتهو  شييييلة عيييين

اكلوبييييوه  حييييش هييييذه الشييييركة ميييين ف يييياد اداكو ومييييالا واخالقييييا و يييييا  لالمييييوال 

العامييية وليييلمير هيييذه الشيييركة والوصيييول اليييى ميييا هيييو علييييص الحيييال اال  مييين خ ييياكة 

 تيجيييية لعويضييييا  وهمييييية لييييو منحهييييا الشييييلا  عيييين وقييييو  ا ييييراك غييييير حأليألييييية 

 ييييالبتهو ويتزوييييير و ييييا ش لييييامين وافتعييييال حرا ييييش لمييييواد  أليميييية غييييير صييييحيحص وم

 تعويضييييا  غييييير م ا أليييية للوشييييوفا  للمييييواد الموجييييودة فييييا المحييييال  او المليييياز  

الييهمن عليهييا ب وهييذه واحييله ميين اسييالي  االخييتال  وال ييرقة التييا لألييوم  هييا عصييا ة 

متنفيييذه مافييييا التعويضيييا   وسيييرقة والتالعييي   ميزا يييية الشيييركة واالحتييييافا وكا  

و كلنييا  أليية  عييلالتوو و حيين علييى  أليية  ييا  المييال و ضيي  امييام ا ظيياككو هييذه الملالفييا  

 ييييما ركو ال لرلضييييا  مييييا يجييييرو فييييا هييييذه الشييييركة والضيييييا  الييييذو لميييير  ييييصب"  

 ]النص منألول حرفيام من الرسالة[
 

إ  كصييييل "الملالفييييا " ينصيييي ل علييييى ل ييييمية عييييامال  وعيييياملين فييييا شييييركة إعييييادة 

تلفييية  ول هيييو وكاء التيييأمين العراقيييية  مألرهيييا فيييا   يييلاد  يحتليييو  فيهيييا مواقييي  مهمييية مل

الملالفيييييا  االف ييييياد الميييييالا واإلداكوصب   عييييي  هيييييذا الرصيييييل يأليييييوم عليييييى لشيييييهير 

  ا شلا  وإشاكا  إلى سلوك غير لخالقاب

 

تهيييا   ال لهييلف ميين كتا يية هييذه الوكقيية اليييلخول فييا مناقشيية ال فا ييل منهييا ميي  الوال  الو 

ء وزمييييال  العميييل  والوالبييية الوالبا  المجهيييولين لهيييذه الرسيييالة حيييول التشيييهير  يييزمال

واكتفييييا  اإلشيييياكة إلييييى  عيييي  "الملالفييييا " التييييا لكا ل هييييا لعوييييس جهييييالم  العمييييل 

التييأمينا  لو ق ييل معرفيية غييير كافييية  و اللصييو  فييا مجييال إعييادة التييأمينب  كمييا ل هييا 

ك ميييا لعويييس شيييوالم مييين لشيييوال الصيييرا  اليييلا ر فيييا عيييرا  المحاصصييية والم يييا و عليييى 
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 ييييا  العامييييةب  وكييييذلك غيييييا  المعرفيييية اللقيأليييية  ييييلوك احييييتالل المواقيييي  داخييييل المهس

م تشيييياك شييييركة إعييييادة التييييأمين العراقييييية ولحييييالن وسيييي اء إعييييادة التييييأمين الييييصال  

consortium وفبيعة لعمال إعادة التأمين اللولا االلفاقا واالختياكوب 

 

ك مييييا يت ييييو  ميييين هييييو لعييييرف منييييا  بييييوافن ا مييييوك داخييييل شييييركة إعييييادة التييييأمين 

  التعليش والتو يم  عيلام عن المهالرةبالعراقية 
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مييين "الملالفيييا " المزعومييية ل  إحيييلا العيييامال    يييمن وفيييل شيييركة إعيييادة التيييأمين 

 ص  وها2018العراقية  قل لوفل  إلى لركيا مهخرام اكا و  ا ول 

 
 ييياالموك الفنيييية لتجلييييل االلفاقييييا  ومييين المفتيييرض ا  ييييذه  الميييلير   "لي ييين معنيييية

لييييييل االلفاقيييييية وليييييو ل تحصيييييل موافأليييييا  اليييييوزاكة عليييييى منحهيييييا للوييييييل العيييييام لتج

هييا لي يين مييلير عييام الشييركة فوييين لميينم حييش التوقييي   صييالحية لوقييي  االلفاقييية لوو

علييى الفاقييية وهييا لييو لعمييل فييا االق ييام الفنييية وال يييوم واحييل حتييىب"  ]اليينص منألييول 

 حرفيام من الرسالة[

 

عيييامفيييا  عليييى لصيييحا  الرسيييالة ل  الميييلير ال
2
كيييا  يتيييرل  وفيييل شيييركة إعيييادة التيييأمين  

  ول  المييييلير 2019العراقييييية إلييييى اجتماعييييا  لجليييييل الفاقيييييا  إعييييادة التييييأمين ل يييينة 

العييييام لو لعضيييياء الوفييييل ال يوقهعييييو   عييييادة  علييييى االلفاقييييية خييييالل االجتماعييييا  إ  ل  

ن شيييروف التجلييييل مو يييو  للتفييياوض  يييين اإلعيييادة العراقيييية والمعييييل الألا يييل  توسييي  مييي

لحيييالن الوسييي اء ولرجمييية مييين العر يييية إليييى اإل جليزيييية و يييالعوس مييين قبيييل م تشييياك 

الشييركةب  فييا ال اليي   يييتول إ ييرام لجليييل عألييل الفاقييية إعييادة التييأمين  عييل عييودة الوفييل إلييى 

 العرا   و عل ل  استوع  الشروف الجليلةب

 

وفييييا  علييييى لصييييحا  الرسييييالة ليضييييام ل  شييييركة التييييأمين الوفنييييية وشييييركة التييييأمين 

العراقيييية  العيييامتين  للعبيييا  دوكام ك ي يييام فيييا مفاو يييا  لجلييييل الفاقييييا  إعيييادة التيييأمين 

  هميييا المنتفعتيييا  الر ي ييييتا  مييين هيييذه االلفاقييييا   وييييه را  عليييى سيييير المفاو يييا ب  

                                                 
.  متحدث جيد، وملم بالخطوط العامة إلعادة التأمين وعلى معرفة بأمور 2018يحتل موقعه وكالة منذ تموز  2

 الشركة رغم قصر الفترة التي مضت على تسلمه لموقع.
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ة قيييل يتعصييير  إ  ليييو يتوقييين  فيييا حيييال قيييرك  إ  عميييل شيييركة إعيييادة التيييأمين العراقيييي

الشيييركتا  عيييلم إسيييناد لعمالهيييا ليعيييادة العراقيييية  وهيييو ميييا يحيييش لهميييا ل  لفعييياله  إ  

 -لوال-27-الميييادةا 2005كغبتيييا  يييذلك  وفيييش لحويييام قيييا و  لنظييييو لعميييال التيييأمين ل ييينة 

 يجوز للمهمن ]شركة التأمين[ إعادة التأمين داخل العرا  لو خاكجصصب
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 ومن "الملالفا " ليضام ل ص 

 
"ليييو حجيييز الفنيييل  الليييا   الموفيييلين  واسييي ة اشيييلا  مييين خييياك  اليييلا رة وقبيييل 

ييييوم االيفييياد مميييا ييييلل عليييى وجيييود لن ييييش م يييبش مييي  اشيييلا   ا تظييياكهو فيييا لركييييا 

علمييا ا  الييذو قييام  ييلف   فألييا  الحجييز هييو احييل الم ييتصمرين العييراقيين كرشييوة للوفييل 

منحييص لعييوي  خيييالل هييذا الشييهر عييين حرا ييش ستحصييل  عيييل  عييل االلفييا  معييص عليييى 

 علة ايام مرل  لها وست معو   ذلكب"  ]النص منألول حرفيام من الرسالة[

 

مييييا ال يعرفييييص لصييييحا  الرسييييالة ل  إعييييلاد اجتماعييييا  موسييييعة لعييييلة لفييييراف اشييييركة 

 إعييييادة التييييأمين العراقييييية  شييييركة التييييأمين الوفنييييية  شييييركة التييييأمين العراقييييية  ولحيا ييييام 

ممصييييل عيييين شييييركة لييييأمين خاصيييية وكييييذلك ديييييوا  التييييأمين  لحييييالن الوسيييي اء الييييصال  

وهييو  –ومعيييل التييأمين الألا ييل المييوزعين فييا لكصيير ميين دوليية لحتييا  إلييى لن يييش ومن ييش 

مييا يتوفييل  ييص م تشيياك الشييركة المأليييو فييا لنييل   و لييك لضييما  وجييود الجمييي  فييا  فييس 

فييا حييال لييوز  المشيياككين فييا عييلة  الفنييل  لييوفيرام للوقيين  الييذو يضييي  فييا التيينألال 

فنييييياد   ولضيييييب  مواعييييييل االجتماعيييييا ب  كيييييل فيييييرف يتيييييولى ل يييييليل كلفييييية إقامتيييييص 

ومصييياكيفص ا خيييراب  م تشييياك الشيييركة يحصيييل عليييى موافأليييص لييييس مييين شيييركة إعيييادة 

التيييأمين العراقيييية وإ ميييا مييين لحيييالن وسييي اء إعيييادة التيييأمين اليييذين  يييلوكهو يحصيييلو  

 تأمينبعلى عمولتهو من معيلو ال

 

لصيييحا  الرسيييالة  يييالعو  فيييا عليييو ال يييي  إ  ل هيييو يعرفيييو  م يييبألام  وقيييو  "حرا يييش 

 عيييل لييييام مرلييي  لهيييا" ول  ا فيييراف الم لاف بييية ست يييم   هيييا   لكتييي  ا     عيييل مضيييا 

 شهرين على لاكيخ الرسالة  ويبلو لا ل  النبوءة لو لتحألش  علب
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ى اجتماعييييا  لجليييييل الفاقيييييا  وميييين فرا يييين "الملالفييييا " ل  إحييييلا الموفييييلا  إليييي

 اإلعادة العراقية فا لركيا قامن

 
" اصييي حا  زوجهيييا ووليييلها ]حيييذفن  االسيييو[ اليييى االيفييياد ويموييينوو التاكيييل مييين  ليييك 

حيييت لييو لصبييين اسييماءهو فييا الفنييل  المعألييود فيهييا لجليييل االلفاقييية فييير لركيييا اا وكلييص 

 الة[من فلوسنص و راسنة صصب"  ]النص منألول حرفيام من الرس

 

لخبر يييا مييين هيييو علييييوو  المو يييو   وكيييا  مشييياككام فيييا االجتماعيييا   ل  ميييا جييياء فيييا 

هييذه الرسييالة ليييس صيييحيحام  فهييو إ   محيي  افتيييراء ي ييراد منييص النييييل ميين هييذه الموفيييلة 

وميين وافييش علييى إيفادهييا امييلير عييام الشييركة ووزاكة المالييية التييا لتبعهييا شييركة إعييادة 

 التأمين العراقيةصب

 

ل  الفلييييو  ]لكصييييلة لق يييياف إعييييادة التييييأمين الم يييينلة لشييييركة إعييييادة  ميييين المفتييييرض

التيييأمين العراقيييية مييين قبيييل شيييركا  التيييأمين المنضيييوية فيييا الفاقيالهيييا[ لعيييود للشيييركة  

وليييييس للمييييوكفينب  صييييحيم ل  الشييييركة مصيييينفة كشييييركة لمويييييل  الييييا  ول  عليهييييا 

و حوييو عملهييا   حألوقييام لجيياه ميين يعمييل فيهييا اكواليي  وملصصييا  وحييوافزص  إال ل هييا 

ل ييييراكو هييييذه ا كصييييلة  وغيرهييييا ميييين مصييييادك الييييلخل  لتلبييييية هييييذه الحألييييو   ول ييييليل 

إيجييياك مألرهيييا الكييين  أ هيييا ال لمليييك  نايييية المأليييرص  ومصييياكين العميييل  ول يييليل حصيييتها 

مييين التعويضيييا  الم يييلدة مييين قبيييل الشيييركا  الم ييينلة  وميييا يصييي ل فيييا صيييل  عملهيييا  

  ال يييييواكت واحتيافييييييا  االخ ييييياك ال ييييياكية  نييييياء االحتيافييييييا   ولضيييييو احتيافييييييا

واحتيافيييييييا  التعويضييييييا  الموقوفيييييية  لضييييييما  قييييييلكلها علييييييى مواجهيييييية التزامالهييييييا 

 التعاقلية م  الشركا  الم نلةب

 

ييييين ص" يعويييييس الييييينف س اال تفييييياعا  وهيييييو ميييييا ال  ييييين ص و راس  لهيييييص مييييين فل وس  إ  مألولييييية "وك 

فييييا لوا هييييا وكييييذلك اعتييييراض عليييييص إ  كييييا  الألصييييل منييييص  ييييما  ل ييييليل الرواليييي  

الحيييوافز الم يييتحألة  أليييوة الأليييا و ب  ولوييين إ  كا ييين  تيييا ف لعميييال الشيييركة سيييلبية فلييييس 

 من المتوق  منها لوزي  ل صبة على المالوين اوزاكة الماليةص لو الموكفينب

 

[5] 
 

"الملالفيييية" التالييييية لوشيييين كييييو ل  لصييييحا  الرسييييالة  عيييييلين عيييين العمييييل التييييأمينا إ  

 ل هو ي ت ر و  
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"اسييتحلا   ييا  لعويضييا  موقوفييص يييتو لعزيييزه فييوال ال يينة ميين اجييل صييرف للييك 

التعويضيييا  فيييا  هايييية ال ييينة وفيييا  هايييية ال ييينة ييييتو لصيييفيره وال  عليييو ايييين ييييذه  

علميييا ا  لليييك التعويضيييا  ليييلف  مييين  يييا  اخييير وهيييو  يييا  التعويضيييا  فميييا سيييب  

صيصييييالص ولبرييييير وجييييود  ييييا  لعويضييييا  موقوفيييية       وال  علييييو اييييين لييييذه  لل

 سنوياب"  ]النص منألول حرفيام من الرسالة[

 

ال أدعيييي فًمييياا معمقييياا بمفييياهيم نعيييادة التيييأمين االتفييياقي لكنيييه مييين المعيييرو  أن شيييركة 
التييييأمين المباشيييير اتمعيييير  باسييييم الشييييركة المسييييندة لغييييرا  نعييييادة التييييأمين  وكييييذل  

ة المسيييندة شيييركة نعيييادة التيييأمين تقيييوم بتكيييوين احتيييياطي للتعويضيييات لحمايييية الشيييرك
مييين احتميييال عيييدم قيييدرة معييييد التيييأمين عليييى الوفييياع بالتزاماتيييه التعاقديييية ميييع الشيييركة.  
ويغطيييييييي احتيييييييياطي التعويضيييييييات الخسييييييياكر المتحققييييييية المبلييييييي  عنًيييييييا للشيييييييركة 

 المسندة/شركة نعادة التأمين والتي لم تمسدد بعد من قبلًا في نًاية سنة االتفاقية.
 

نن القاعييييدة العاميييية فييييي حسيييياب التعويضييييات الموقوفيييية هييييي ندخييييال بنييييود الخسيييياكر 
امطالبييييات التعييييوي   قيييييد التسييييوية، والخسيييياكر المتحققيييية خييييالل السيييينة المالية/سيييينة 

 Incurred Butاالتفاقييية والتييي لييم تمبليي  بًييا الشييركة المسندة/شييركة نعييادة التييأمين 
Not Reported (IBNR).نلى هذا الحساب   

 
تخدم هيييذه االحتياطييييات مييين قبيييل الشيييركة المسيييندة اوكيييذل  شيييركة نعيييادة التيييأمين تمسييي

التييي تعيييد أعمالًييا، شييركة نعييادة التييأمين العراقييية م ييال علييى ذليي  .  فميين المفتيير  
أن الرصيييدة المتيييوفرة ليييدت شيييركة التأمين/نعيييادة التيييأمين تسيييتخدم لتسيييديد المطالبيييات 

رصييييدة داخلييييية خاصيييية بشييييركة التييييأمين بييييالتعوي  بعييييد نتمييييام تسييييويتًا.  وهييييذه ال
اومنًيييا احتيييياطي التعويضيييات  أو تم يييل مسييياهمة معييييد التيييأمين االمطالبيييات الكبييييرة 

ميين قبيييل معيييد التييأمين التخفيييي   cash lossيمكيين أن تخضييع لشييرط اليييدفع الفييور  

نن حسيييابات اتفاقيييية نعيييادة التيييأمين   الضيييغط عليييى السييييولة النقديييية لشيييركة التيييأمين .
ديم كشيييوفات.  قيييأسييياب ربيييع سييينو  أو نصييي  سييينو  عييين طريييي  نعيييداد وتتيييتم عليييى 

وهييذا يعنيييي أن حقيييو  والتزامييات كيييل مييين شييركة التيييأمين والمعييييد تخضييع للتنفييييذ مييين 
خييييالل الييييدفع الفييييور  وميييين خييييالل هييييذه الحسييييابات دون االنت ييييار لتسييييوية حسييييابات 

رييييي  لةعييييادة االتفاقييييية فييييي نًاييييية السيييينة المالييييية.  وعلييييى مييييا أذكيييير فيييي ن اتفاقييييية الح
العراقييييية تقضييييي بتسييييوية معيييييد التييييأمين ل رصييييدة المسييييتحقة لشييييركة نعييييادة التييييأمين 

 يوماا من استالم الحسابات اوهي حسابات نص  سنوية . 28العراقية خالل 
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نن شيييركات نعيييادة التيييأمين، كشيييركة نعيييادة التيييأمين العراقيييية، المرتبطييية باتفاقيييية نعيييادة 
  لحمايييية أعمالًيييا تحتجييييز احتيييياطي ل خطيييار غييييير التيييأمين انعيييادة التيييأمين المكييييرر

المنتًيييية.  ومييين المفييييد أن أنقيييل هنيييا ميييا جييياع فيييي كتييياب عييين نعيييادة التيييأمين حيييول 
 :Premium Deposit Releaseاحتياطي القساط الممفرج عنه 

 
تيييينت االتفاقيييييات النسييييبية عييييادة علييييى قيييييام الشييييركة المسييييندة باحتجيييياز جييييزع ميييين 

تفاقييية لمييدة عييام وذليي  مقابييل التزامييات معيييد  التييأمين عيين القسيياط المسييندة نلييى اال
الخطيييار السيييارية اغيييير المنتًيييية  فيييي تييياريت نعيييداد الحسييياب، وييييتم اإلفيييراج عييين 
االحتيييياطي اأ  قييييد قيمتيييه لحسييياب معييييد  التيييأمين فيييي الجانيييب اليييداكن مييين حسييياب 

 ذا تيييم االتفاقيييية الربيييع السييينو   بعيييد أ نيييي عشييير شيييًراا مييين تييياريت االحتجييياز، فييي
االحتجيياز فيييي نًايييية الربيييع الول ميين السييينة، ف نيييه يفيييرج عيين االحتيييياطي فيييي نًايييية 

الربع الول من السنة التالية.
3 

 
وتضيييم نصيييوت اتفاقييييات نعيييادة التيييأمين ن يييام للمحاسيييبة فيميييا يخيييت تسيييديد أقسييياط 
التيييييأمين، واحتيييييياطي الخطيييييار السييييييارية، والعمولييييية، وعمولييييية الربيييييا  ... الييييييت.  

حسيييياب داكيييين ومييييدين بييييين الشييييركة المسييييندة وشييييركة نعييييادة التييييأمين لتن يييييم وهنييييا  
تيييدوير احتيييياطي الخطيييار السيييارية مييين السييينة السيييابقة، واحتيييياطي التعويضيييات غيييير 

 4المسددة من السنة السابقة وغل  الحسابات وهلم جراا.
 

لعيييل مييين المفييييد ندخيييال أصيييحاب الرسيييالة فيييي دورة تدريبيييية للتعييير   عليييى المفييياهيم 
سييييب  ولبرييييير وجييييود  ييييا  الساسييييية إلعييييادة التييييأمين كييييي ال ي يييييروا سيييي االا حييييول  

لعويضيييا  موقوفيييةب"  وهنيييا يوفيييا التيييذكير  يييأ  ليييية خ ييياكة مشيييمولة    ييياء التيييأمين ال 

ليييتو ل يييويتها ) ييييام اك ميييا لحتيييا  الل ييياكة إليييى كشييين ميييوقعا  ك ميييا ل يييتلعا اسيييتللام 

ببب اليييخص وليييذلك لوصييين  أ هيييا موقوفييية  خبيييير ل يييوية  ولأليييليو كشيييوفا  لمعييييلو التيييأمين

الحييييين ل ييييويتها عنييييل ل ييييليل مبليييين التعييييوي صب   ييييو ل  هنيييياك  كمييييا لشيييير    خ ييييا ر 

 لحألألن  يعرفها المهمن لص  لونها لو ل بلَّن لشركة التأمين إعادة التأمينب

                                                 
 .122 ، ت 1991الندن: دار ويذربي وشركاه،  في إعادة التأمين مقدمةعادل داود،  3
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قييل يوييو  هنيياك سييوء إداكة فييا التوكييين وفييا ميينم المنيياف  للعيياملين والعييامال   وهييو 

 2003 الم  ييييتبعل فييييا كييييل ال ياسييييا  العاميييية التييييا لتبعهييييا حوومييييا  مييييا  عييييل  ليييييس

الألا مييية عليييى المحاصصييية ولوزيييي  الم يييا و  وحأليألييية ل  مييين يحتيييل موقييي  اإلداكة العلييييا 

فيييا الشيييركة ينتميييا إليييى حيييز  إسيييالما سياسيييا هيييو ا كصييير  فيييو ام فيييا مفاصيييل اللولييية 

دوكام فييييييا ل ييييييوير    ولييييييو يلعيييييي 2017-2007ومهس ييييييالها  وخاصيييييية فييييييا الفتييييييرة 

 الشركةب

 

ميييين المهسيييين ل  ميييين يألن لأليييين وكاء هييييذه الرسييييالة ليييييس معنيييييام  ييييالواق  الحأليألييييا 

لشيييركة إعيييادة التيييأمين العراقيييية وسيييبل ل ويرهيييا وم يييتألبلهاب
5
 يييبع  وهيييو لييييس معنييييام   

المعيييايير اللاصييية ل يييالمة  تيييا ف لعميييال الشيييركةب  عليييى سيييبيل المصيييل  الن يييبة الموحيييلة 

لو التعويضيييييا  والعميييييوال  والمصييييياكين  Net Combined Ratioالصيييييافية 

% فإ هييييا لشييييير إلييييى 100من ييييو ة إلييييى لق يييياف التييييأمين  فولمييييا اقتر يييين الن ييييبة ميييين 

وهيييو ا لفييياض هيييامش الر حيييية  وكلميييا ا لفضييين هيييذه الن يييبة اكلفييي  هيييامش الر حييييةب  

ول لميييا لييييس معنييييام  تشيييليص المشييياكل التيييا لعيييا ا منهيييا اإلعيييادة العراقيييية  ولأليييليو حلييي

يمويييين لحأليألييييصب  الم ييييا و   أشييييوالها الملتلفيييية  هييييا الم ليييي  ا سييييا  والألاعييييلة  و 

 لحرك لو هجومب

 

هنييياك العلييييل مييين الألضيييايا الم روحييية عليييى إداكة شيييركة إعيييادة التيييأمين العراقيييية مييين 

 ينهييييا ودو  لحليييييل لبوليييييا    نيييياء الوييييوادك فنيييييام ول ويييييام  وخاصيييية لح ييييين م ييييتوا 

  التيييا لصيييبحن ل ييية إعيييادة التيييأمين فيييا العيييالو  مييين خيييالل اليييلوكا  الل ييية اإل جليزيييية

التأمينيييية الم يييتمرة فيييا اليييلاخل واللييياك   كفييي  كلسيييمال الشيييركة لالمتصيييال لتعليميييا  

ديييييوا  التييييأمين  لعزيييييز االسييييتللاما  الحوسييييبية فييييا جمييييي  مجيييياال  العمييييل  إعييييادة 

مييييين موا ييييييعا  النظييييير فيييييا التنظيييييييو اليييييلاخلا للشيييييركة ولحصييييييين اإلداكة العلييييييا 

المحاصصيييية  مماكسيييية دوك قيييييادو  و فييييا   مهنييييا داخييييل سييييو  التييييأمين العراقييييا  

والتعييياو  الو ييييش مييي  دييييوا  التيييأمين لضيييما  التيييزام الشيييركا  الم ييينلة  إسيييناد جميييي  

لعمالهييييا اللفاقيييييا  اإلعييييادة العراقييييية لتح ييييين حجييييو ا ق يييياف الموتتبيييية  و يييي  ك ييييية 

ا منيييييذ  يييييلء الحصييييياك اليييييلولا عليييييى العراقيييييا لالسيييييتعادة التلكيجيييييية ليييييلوك افتأليييييلله
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ص  ولعنييييا  ييييص االكتتييييا   أعمييييال إعييييادة التييييأمين الييييواكدة ميييين خيييياك  العييييرا   1990ا

مواصييييلة العمييييل للحصييييول علييييى لصيييينين ا تمييييا ا ميييين إحييييلا وكيييياال  التصيييينين 

 المعروفةب

 

ويوفييييا فييييا ختييييام هييييذه الوكقيييية التأكيييييل علييييى ل ييييص لييييوال وجييييود شييييركة إعييييادة التييييأمين 

ة  كغيييو عللهيييا وقصيييوك إداكالهيييا  وحمايييية إعيييادة التيييأمين التيييا لوفرهيييا لوا ييين العراقيييي

العليييييل ميييين شييييركا  التييييأمين اللاصيييية قييييل لوقفيييين عيييين العمييييل  وهييييذا مييييا ال يلككييييص 

 لصحا  الرسالةب

 

لييو   ييم  لو  ألييرل حتييى ا   لعليألييام علييى مضييمو  هييذه الرسييالة ميين شييركا  التييأمين لو 

لو مييين ديييوا  التيييأمين اليييذو  فتييرض ل  كسيييالة مييين  ميين شيييركة إعيييادة التييأمين العراقيييية

هيييذا العييييياك الفضييييا حا يمييييس ق ييييا  التييييأمين العراقيييا ليييين يفولييييصب  لييييرا لليييييس لهييييذه 

ا فيييييراف موقييييين   كميييييا ل  ا فيييييراف الم لاف بييييية ا خيييييرا ليييييو لهيييييتو  كميييييا يبيييييلو  

  مو و  الرسالة وإال كنا قل قرل ا شيئام منها فا الصحافةب

 

قا يييل للتل ئييية والتعيييليل  ال لكجيييو منيييص غيييير الحفييياك عليييى موقييي  ميييا قلَّمتيييص هيييو كلو 

شييييركة إعييييادة التييييأمين العراقييييية ولح ييييينص واالكلأليييياء  هييييا و لييييلمالها  ييييمن ق ييييا  

التيييأمين العراقييياب  )ميييل ل  يشيييترك زميييالء وزمييييال  المهنييية فيييا ق يييا  التيييأمين وكيييذلك 

 بمن يهمهو شهو  هذا الأل ا  فا الوشن عن الحألا ش ولألليو الحلول
 

 2019شباف  25

 
 

 كال  فا قضايا التأمين* 
 

لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق
 .المصدر
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