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 مقدمة
 
 

، اسمممت من ممممن اليميمممل قممميس الممممدرس 2018كمممانون األول  29فمممي صمممباح يمممو  

شممديد خبممر وفمماة االسممتاذ  وبأسممفلقممد سمممعن جمماف فيهمما:   المقممي  فممي كنممدا، رسممالة
 . بديع السيفي رحم  هللا

 
يمي ممة ويميممل، داخممل  15بالكتابممة إلممى فممورا  ع ممى إثممر اسممت مي ل رسممالة بممادرن 

إمكانيمممة  عمممنمتسممما    بمممأنه  عرفمممو  أو عم ممموا معممم ، العتقممماد  العممراق وخارجممم ، 
 .ي نا الراحليمأو ك مة بح  ع ى كتابة نعي بيننا التعاون 

 
ه  إمممما لممم  يعرفممموا الرجمممل ولممم  ربمممما ألن المممبع  ممممنممممن الجميمممع لممم  أت ممم   ردا  

لسمممممبب أو أخمممممر، أو أن حجمممممة  مخممممماطبتي لهممممم يعم ممممموا معممممم ، أو أنهممممم  أهم ممممموا 
، وبمممالطبع فمممإن حالمممن دون تممموفر وقمممن لهممم  ل كتابمممةأبمممدا  المشممماغل التمممي ال تنتهمممي 
ممممع ذلممم  فقمممد اسمممت من رسممما ل نعمممي ممممن، ممممع حفممم  .  ولكمممل واحمممد ممممنه  عمممذر 

أمممممال محممممود شممممكر ، شممممهاب أحمممممد ممممنع  الخفمممماجي، بمممماقر المنشمممم ، األلقممماب، 
جاسممم  العنبكمممي، منمممذر عبممماس األسمممود، عبمممد الخمممال  ريوف خ يمممل، موفممم  حسمممن 

شمممكر أجممميل ال  .، هيفممماف شممممعون عيسمممى، فممماروق يمممونس، سمممحر الحممممدانيرضممما
فيممممما ي ممممي حسممممب تممممماريخ وهممممذ  الرسممممما ل مدرجممممة لهمممم  جميعمممما  لمسمممماهماته .  

 1وصولها.
 

سمممأقو  بتحمممديث همممذا الكتيمممب إن وردتنمممي رسممما ل ممممن الممميم ف المممذين خممماطبته  أو 
وتوثيممم  لمكانتهممما فالهمممدف همممو التعبيمممر عمممن اعتمممياي بقاممممة تأمينيمممة  غيمممره ممممن 

إن لممم  نقممم    .فمممي العمممراق والمسممماهمة غيمممر المباشمممرة فمممي تمممدوين تمممأريخ التمممأمين
الممذ  جمماف بعممدنا سممياحر  مممن التعممّرف  فممإن الجيممل ، بشممكل أو أخممر،بهممذا التوثيمم 

                                                 
كنن قد ذكرن ليمي ي وصديقي تيسير التريكي، وبشكل عابر، خبر رحيل بديع أحمد السيفي فكتب 1

 تأسفن لسماع نبأ رحيل األستاذ بديع السيفي.  العو  بس متك .  وبمناسبة الرثاف انقل ل  بيتا  من لي: 
 :كتاب  انا والكتب  ]لطريف الخالد [ وهو ل متنبي في رثاف أخن سيف الدولة

 
 فيعن في  بآمالي إلى الكذب  طوى الجييرة حتى جافني نبأ

 
باقتضاب شديد معتذرا  بسبب وضع  الصحي الذ  يمنع  من الكتابة.  وكتب لي اليميل محمد الكبيسي 

 أتمنى ل  الشفاف والعافية.
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 6صفحة    

 

المممدروس بعممم  فرصمممة اسمممت ها  ممممن ع مممى رجممماالن وسممميدان التمممأمين العراقمممي و
 من عم ه  ومن إنتاجه  الفكر .

 
 مصباح كمال

 2019لندن، كانون الثاني 

 



 مكتبة التأمين العراقي

 
 

 

 نعي ئلرسا
 
 

 رسالة باقر المنشئ

 
 الصدي  العييي مصباح المحتر 

 
 تحية وطابن اوقات 

 
أنممما ا خمممر سممممعن بمممالخبر المحمممين لرحيمممل طيمممب المممذكر المرحمممو  بمممديع أحممممد 

وأن أكتممممب بممممما تجممممود بمممم  الممممذاكرة عممممن  ويشممممرفني أن أنعيمممم  حيينمممما    السمممميفي.
لألسمممتاذ  الوطنيمممة خ فممما   التمممأمينعممما  لشمممركة  تجربتمممي معممم  خممم ل عم ممم  كممممدير

 عبد الباقي رضا أطال هللا بعمر  ومتع  بموفور الصحة.
 

دارة العاممممة لشمممركة التمممأمين الوطنيمممة حممموالي شمممهر تشمممرين أذكمممر انممم  اسمممت   اإل

، قبمممل ذلممم  كانمممن تربطنمممي بممم  معرفمممة بسممميطة  .1978ممممن عممما   االول/اكتممموبر

لكمممممن ع قمممممة العممممممل والمممممود واالحتمممممرا  المتبمممممادل نممممممن بسمممممرعة بعمممممد التحاقممممم  
السمممبب همممو شخصممميت  المحبوبمممة والمرحمممة وبسممماطت  فمممي التعاممممل ممممع   بالشمممركة.

ولمممدن فمممي  أنمممىحيمممث  ،الجميمممع رغممم  فمممارق العممممر بمممين المرحمممو  السممميفي وبينمممي
شممممعر بممممأني أنمممم  كممممان يجع نممممي أال ، إرج هممممو فيمممم  مممممن الجامعممممةالعمممما  الممممذ  تخمممم

 أتعامل مع يميل وصدي  من عمر متقارب.
 

ولمممى لعم ممم  فمممي الشمممركة كمممان المرحمممو  السممميفي يسمممتدعيني بكثمممرة يممما  األمنمممذ األ
حيمممث كنممممن أشممممغل و يفممممة  ،لمممى مكتبمممم  ل مناقشممممة فمممي مواضمممميع إعممممادة التممممأمينإ

كبيممممر المرحممممو   باقتممممدارن يممممدير  معمممماون مممممدير لقسمممم  إعممممادة التممممأمين الممممذ  كمممما
 انطوان س ي  اي يا.

 
أمممما  المرحمممو  انطممموان  بمممإحراجيشمممعر  أعتقمممد إن السمممبب فمممي ذلممم  همممو حتمممى ال

سمممم ي  مممممن السمممميال عممممن مواضمممميع تفصممممي ية وقممممد تكممممون بسمممميطة تخمممم  إعممممادة 
 التأمين.

 
يع ممم   بت ممم  المهممممة ألن المرحمممو  السممميفي كمممان وممممن حيمممث ال كنمممن اسمممتمتع جمممدا  

 حيانممما  أجابمممان الستفسمممارات  التمممي ال أعرفهممما فمممي الم فمممان وبحمممث عمممن اإليحثنمممي ل 
 كنن أحصل ع يها من المرحو  انطوان س ي !
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 وكمممان أيضممما   ي المرحمممو  السممميفي بولعممم  بالبحمممث والتمممأليف وأبمممدع فيممم . لقمممد تميّممم

عمممداد أيفممماد إن أوبمممما   يجتهمممد فمممي تمممدريب العمممام ين معممم  داخمممل وخمممارج العمممراق.
لمممى الخمممارج غيمممر ممكمممن ممممن الناحيمممة العم يمممة لمممذا ك فنمممي إكبيمممرة ممممن الممممو فين 

تواصممم ن ممممع شمممركة إعمممادة التممممأمين   دارة دورة تدريبيمممة فمممي بغمممداد.إبترتيمممب و
ة السممميما وكنمممن السويسمممرية التمممي تربطنمممي بعمممدد ممممن الممممو فين فيهممما ع قمممة طيبممم

وتوفقممن فممي ترتيممب دورة  قممد قضممين فتممرة تدريبيممة فيهمما قبممل ذلمم  بأشممهر ق ي ممة. 
متخصصممممة فممممي تممممأمين المسمممميوليان المدنيممممة المتنوعممممة التممممي يحتمممماج لهمممما سمممموق 

 التأمين العراقي.
 

فمممي قاعمممة فنمممدق يقمممع ع مممى شمممارع  1979أقيممممن المممدورة فمممي شمممهر أذار ممممن عممما  

حمممر  المرحممو  السممميفي ع ممى افتتممماح المممدورة   يمما .ألث ثمممة  وامتممدن ،أبممو نمممياس
 بنفس  والمشاركة في جيف منها.

 
ألنهممما  كبيمممرا   شمممار  العشمممران ممممن الممممو فين فمممي المممدورة التمممي نجحمممن نجاحممما  

تناولمممن تفاصممميل تأمينمممان غيمممر متداولمممة ومعروفمممة فمممي سممموق التمممأمين العراقمممي 
  وب شي .مثل تأمين المسيولية العشرية وتأمين المسيوليان المهنية بأس

 
 حمممر  المرحمممو  السممميفي ع مممى تعييمممي سممممعة الكمممر  العراقمممي وخصوصممما  لقمممد 

حيمممممث ك فنمممممي بترتيمممممب أكثمممممر ممممممن دعممممموة عشممممماف   أك مممممة السمممممم  المسمممممكوف.
يتمحمممور فمممي كثيمممر منممم  خممم ل  وكمممان الحممموار  ل محاضمممرين السويسمممريين الث ثمممة.

 المممدعوان ع مممى مواضممميع تأمينيمممة متنوعمممة ألنممم  كمممان يرغمممب فمممي االسمممتيادة ممممن
حمممممدى دعممممموان العشممممماف إن أوأذكممممر   المحاضممممرين لتعييمممممي خبرتممممم  الشخصمممممية.

لمممى حممموالي الواحمممدة بعمممد إفمممي مطعممم  الفنجمممان فمممي شمممارع السمممعدون امتمممدن كانمممن 
 منتصف ال يل!

 
ن فتمممرة إدارة المرحمممو  السممميفي لشمممركة التمممأمين الوطنيمممة امتمممدن ألقمممل ممممن أرغممم  

فمممي  طيبممما   ال أنممم  تمممر  أثمممرا  إسمممنة ليخ فممم  األسمممتاذ العييمممي موفممم  حسمممن رضممما 
نفمموس غالبيممة المممو فين وأقمما  ع قممة يمالممة متميممية مممع كممل الكممادر المتقممد  فممي 

 منه . وأفتخر واعتي بأني كنن واحدا   ،الشركة
 

وجممممل أن يتغمممممد الفقيممممد المرحممممو  أبممممو أحمممممد بواسممممع رحمتمممم  وأن  أسممممأل هللا عممممي
 يسكن  جنان الخ د والنعي .

 
 باقر المنش 
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 2019كانون األول  29

 والية كنتاكي -لكسنغتون 
 
 

 رسالة منعم الخفاجي

 
 االخ مصباح

 
لقممد كممان الرحممو  األسمممتاذ بممديع مممن أوا ممل العمممام ين فممي شممركة التممأمين الوطنيمممة، 

حيمممث عمممين فيهممما بعمممد تخرجممم  ممممن ك يمممة  ١٩٤٨هي مممة الكممممار  سمممنة نقمممل ممممن 
 الحقوق )القانون والسياسة حاليا(.

 
وكمممان المرحمممو  مهتمممما وبشمممكل دقيممم  بالناحيمممة القانونيمممة لعقمممد التمممأمين ومباد ممم  
األساسممية وأبممدع فيهمما ودّرسممها فممي العديممد مممن الممدوران التممي كممان يقيمهمما قطمماع 

ي.  ولمم  ميلفممان قيمممة فممي التممأمين بشممكل عمما  التممأمين العراقممي فممي عصممر  الممذهب
 تعتبر مراجع مهمة ل عام ين والدارسين ل تأمين.

 
شمممغل المرحمممو  مناصمممب مهممممة منهممما ممممدير عممما  شمممركة التمممأمين الوطنيمممة وممممدير 

 عا  الشركة العراقية ل تأمين ع ى الحياة 
 

مممممن صممممفات  المهنيممممة أنمممم  كممممان يشممممجع العممممام ين ويهممممت  بتطمممموير مهمممماراته  ولمممم  
 الفضل الكبير ع ى الكثير من العام ين في حقل التأمين.

 
رحممم  هللا الفقيمممد صممماحب الفضمممل الكبيمممر فمممي تطمممور قطممماع التمممأمين العراقمممي أيممما  

 كان قب ة ل متدربين العرب.
 

 2018كانون األول  31بغداد 

 

 رسالة آمال محمود شكري

 
 العييي مصباح كمال
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أحببنمممما طيبتمممم   ،مين فممممي العممممراقأبفقممممدان واحممممدا مممممن ركمممما ي التمممم تألمممممن كثيممممرا  
 وحسن تعام  . 

 
فمممارق المممدنيا بعمممد مسممميرة عطممماف طوي مممة فمممي التمممأمين المممذ  لممم  يكمممن بالنسمممبة لممم  

  . وعمممم    كتابممم   التمممأمين ع مممما   وتمممر  ارثممما  ، نمممما حمممب وشمممغفإمجمممرد عممممل و
وغممممرس فممممي العممممام ين بمعيتمممم  حممممب الع مممم  والمعرفممممة وشممممجعه  ع ممممى قممممرافة 
مصمممممادر التمممممأمين والبحمممممث وسمممممانده  ل دراسمممممة بالمراسممممم ة ممممممع معهمممممد التمممممأمين 

 ضافية ع ى راتب .إالقانوني في لندن بمنح من ينجح ع وان 
 

بال غممة العربيممة وأذكممر أنمم  كممان يقممول لممماذا يعممي   وكممان، رحممم  هللا، يهممت  كثيممرا  
النممماس بمممالقول  نتمنمممى أله ممم  الصمممبر والسممم وان  فكيمممف نتمنمممى أن ينسمممى الفمممرد 

وهكمممذا نتمنمممى أله ممم  حسمممن العمممياف  . فقيمممد   ويجمممب أن نقمممول  الصمممبر الجميمممل 
 والصبر الجميل.

 
 أمال محمود شكر 

 2019كانون الثاني  1

 
 

 عنبكيرسالة شهاب أحمد جاسم ال

 
سمميفي خالممد الممذكر، نممور ورمممي مممن رممموي سمموق الاألسممتاذ المرحممو  بممديع أحمممد 

التممأمين فممي العممراق.  لقممد كانممن فاجعممة أليمممة نيلممن ع ينمما ونحممن لمم  نتحمممل ثقممل 
ألمهمممما، فقممممد كممممان أبمممما  ومدرسمممما  وصممممديقا  ونممممورا  نستضممممي  بمممم .  شمممماف القممممدر أن 

ق وبنممما أبممما  ومع مممما .  كنمممن أحمممد يرحمممل عنممما بممم  وداع و مممل موقعممم  مغروسممما  فمممي 
 المرحمممو  تفجمممرن نبراتممم  معبمممرا  عمممن منيلمممة ت ميمممذ ، ويمممدو  فمممي نفسمممي صمممون  

 فيها حيث قال:أحمد شوقي الشاعر  ق  صد  
 

فِّـِ  التبجيـ  ْ  ل مع ِّ  و   كـاد  المع ّ ا أن يكون  رسوال قـا
 

ديع فمممي سمممرد  كمممان فينممما األب والمع ممم  والباحمممث والقيممماد  الع مممي  والمحاضمممر البممم
وكنممن أشممعر فممي نفسممي بصممغر حجمم  المعرفممة حممين ألقمما ،  . كافممة أنممواع التممأمين
وكانمممممن البراعمممممة فيمممم  أنممممم  يواكمممممب .  لكمممممل مسممممتجدحثيثممممما  حيممممث كمممممان متابعمممما  
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المسممممتجدان ويقممممد  الشممممروحان عنهمممما، فتمممميول أممممما  الجميممممع الصممممعوبان التممممي 
 التياماتهمممما  معممممال انتشممممارمسممممتجدان لممممدى فرضممممها بممممالتطبي  وفممممور التنممممف تك

الحديثممة التممي تسممح  مممن أمامهمما مع ومممان عاشممن معنمما فممي دروب العمممل كانممن 
تممرابط معنمما طممموال سمماعان العممممل، وتسممقط قيمتهممما أممما  جديمممد مسممتحدث يفمممر  

 فتران يمنية ساد فيها القدي . فينفس  
 

وأمسممن  انطممونقا ممد المسمميرة فممي مسممح مسممت يمان عمممل بممديع كممان األسممتاذ لقممد 
يضمممميف لنمممما الممممدرب ل مسممممير الجديممممد فممممي كممممان و انتهممممى. مخ فممممان ماضممممي مممممن 

 فممممر  أحكاممممم .  مخت ممممف أحكاممممم  فيقممممد  البحمممموث والشممممرح والتفصمممميل لجديممممد  
ولممذل  كممان سمموق التممأمين العراقممي يتربممع ع ممى قمممة المعرفممة شممامخا  بممين أسممواق 

يكممممون السممممبّاق فممممي كممممل جديممممد يسممممت ه  مممممن قممممادة سمممموق التممممأمين العربيممممة حيممممث 
التممممأمين العراقممممي التفسمممميران واألحكمممما  والتطبيقممممان قبممممل أ  سمممموق أخممممر، مممممما 

 جعل سوق التأمين العراقي را دا  وقا دا  لألسواق التأمينية العربية في حين .
 

الكتممماب المممذ  شممماع ذكمممر ، كونممم   ،وقمممد كمممان أول كتبممم  كنممما نتمممابع كمممل مممما يكتمممب. 
ممممن الكتمممب النمممادرة، حيمممث كنممما  ،مع وممممان تأمينيمممة تفصمممي يةجديمممدا  يضممم  كمممان 

التمممأمين ع مممما  همممو )كتممماب ذا البمممأمس الحاجمممة لهممما وكنممما نمممتفح  مواضممميع   وهممم
نسمممممخ  المطبوعمممممة فمممممي أقصمممممى مواقمممممع أسمممممواق التمممممأمين  وانتشمممممرن  (.وعمممممم   

 العربية من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها.
 

 400أحمممدث كتمممابين لمممي تجممماوين صمممفحان كمممل منهمممما  كنمممن قمممد خططمممن إهمممداف

صممممفحة إلممممى األسممممتاذين المبج ممممين وهممممما األسممممتاذ عبممممد البمممماقي رضمممما حف مممم  هللا 
والكتمممماب  ،ورعمممما  وأمممممد فممممي عمممممر  وهممممو كتمممماب )إعممممادة التممممأمين فممممي سممممطور(

سمممميفي، وهممممو كتمممماب )فممممن الا خممممر أهديتمممم  إلممممى المرحممممو  األسممممتاذ بممممديع أحمممممد 
وأدرجمممن اإلهمممداف ع مممى صمممفحة الغممم ف الخمممارجي لكمممل كتممماب  التمممأمين( اكتتممماب

ا ن قيممممد  الكتابممممانوهممممذان   إكراممممما  وتقممممديرا  لهالممممة هممممذين الممممرج ين المبج ممممين.
 المراجعة والترتيب والنشر.

 
لممم  يسمممعدني ممممع أسمممتاذ  الج يمممل المرحمممو  بمممديع وممممما يحممميف فمممي نفسمممي أن الحممم  

وبالتأكيمممد كنمممن سمممأنال منممم   ،يمممي  الكتمممابسممميفي، فقمممد كنمممن أنت مممر منممم  تقالأحممممد 
ع مممى اإلهمممداف رمممميا  ل تقيمممي  المممذ  نحم ممم  جميعممما  لشخصممم  ممممن تقمممدير  االنشمممراح

 .عال  في ق وبنا أجمعين ب  نياع
 

سمممنبقى دومممما  نتمممرح  ع مممى روحممم  .  ويعصمممرنا شمممدة األلممم  أنممم  غادرنممما بممم  وداع
تقمممد  عممممل  خممما  فمممي سممميروتطمممور ل أسمممس ممممن لمممما بنمممى ل تمممأمين انقطممماع بممم  
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ن لت ميمممذ  أطمممر فمممن العممممل م ي مممة باإلبمممداع، التمممأمين كالشمممراع فصمممار فمممي  وكمممول
صمممعاب متغ بممما  والعوا مم  المتجمماويا  كمممل  بإشمممعاع يمنمم  سمممير سمموق العمممراق ينيممر

والتغ ممممب  وانممممدفاع،تقممممد  بممممتحمس ل ل بمممماحثين منمممماه   ا  مهي مممم، كممممل صممممراعع ممممى 
 .بهمة ع ى المعوقان بالرفع واإلق ع

 
سممميفي وأسمممكن  فسممميح جناتممم  وألهممم  أه ممم  الرحممم  هللا فقيمممدنا األسمممتاذ بمممديع أحممممد 

 .إنا هلل وإنا إلي  راجعون.  الصبر والس وان
 

 شهاب أحمد جاس  العنبكي
 2019كانون الثاني  1بغداد 

 
 

 رسالة منذر األسود

 
 يأخذ مكان  أحد.لن يأتي مث   أحد ولن 

 
مهما و ،وفاة أستاذنا الكبير بديع السيفيفي هذ  ال ح ة يصعب ع ىًّ كتابة نعي حول 

وأنا أيمل نفسي عييي  مصباح بالكتابة عن  عندما يحين   بحق . ق ي   كتبن سيكون 
 الوقن المناسب بعيدا  عن تجربة الفقدان ا نية.

 
عييي إنسان أكثر من أن يسمع نبأ وفاة ا واحد منليس هنا  أشد قسوة وألما  ع ى ال

نع ، إن المون   لفترة طوي ة. ع ي .  فقد جمعتني الصداقة ويمالة المهنة بالمرحو 
ال طف  ىح  ع ى كل إنسان وال نستطيع رد  وال نط ب من البار  عّي وجّل سو

 من مريدي  في أسرة التأمين العراقي.أيضا  محبي  ونحن بو  بأه 
 

كما دأب ع ى تسمية العديد من  –سن ل نتذكر مناقب األستاذ بديع، وع م  وعم   
فقد كانن نبراسا  لنا في أيامنا األولى حيث كنا نقف ع ى  –كتب  وميلفات  األخرى 

.  واستمر برفدنا من ع م  دخ نا  ألول مرة حقل مهني ومعرفي اسم  التأمين عتبة
 ريخ التأمين العراقي المعاصر.وعم   ألكثر من نصف قرن اقترن بتا

 
كان بيننا أبا  ومع ما  ومحاضرا ، وكان يضيف لنا الدرب الصحيح ونحن نحاول 

 استكشاف الطري  القوي  لحل إشكاليان قانونية وأخرى تأمينية.
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و بعيد وننيل أستاذ  وسيمون غير  الكثيرون وسنمون نحن عن قريب أمان لقد 
وهذ  سنة هللا تعالى  . ونقف بين يد  الم   يو  الوعيدفي الضفة األخرى منايل 

 غة ل تعبير عن في هذ  ال ح ة تخونني الو  سوا  والكل سيفنى. ن  ال باق  إفي خ ق  
 .م  المقادير لنا وما يعني  الفقدانوأكتفي بالتأمل العمي  في حيواتنا وما تضحيني 

 
  ه   الصبر والس وان.أله  أسكن  فسيح جنات  وأستاذ بديع السيفي ورح  هللا فقيدنا األ

 .لي  راجعونإنا إنا هلل وإ
 
 خوك  منذر األسودأ

 2019كانون الثاني  2بغداد 
 
 

 رسالة عبد الخالق رؤوف خليل

 
السممميفي فإنممم  قيممممة وقاممممة تأمينيمممة خمممدمن رحممممة هللا ع مممى األسمممتاذ بمممديع أحممممد 

قطممماع التمممأمين العراقمممي لمممما يييمممد عمممن نصمممف قمممرن، فهمممو ممممن األوا مممل المممذين 
عم مموا فممي قطمماع التممأمين العراقممي ودأبمموا ع ممى العمممل بكممل جممد وحرصمموا ع ممى 
ييمممادة معمممرفته  بالدراسمممة والبحمممث حتمممى أصمممبحن لمممديه  إمكانمممان ع ميمممة وخبمممرة 

يس والتمممممدريب.  فقمممممد عممممممل فمممممي إدارة شمممممركان فنيمممممة تممممميه ه  ل تمممممأليف والتمممممدر
التمممأمين، وفمممي تع مممي  ممممادة التمممأمين ع مممى المسمممتوى الجمممامعي ومسمممتويان أخمممرى، 
ومممممارس المحاممممماة والتحكممممي  وتقممممدي  الخبممممرة واالستشمممماران التأمينيممممة.  ولممممذل  

 يمكن أن نقول عن  ان  موسوعة ثقافية تأمينية.
 

السممميفي ممممديرا  ل قسممم  القمممانوني فمممي سمممتاذ بمممديع أحممممد ولع مممي أذكمممر عنمممدما كمممان األ
شمممركة المممـتأمين الوطنيمممة دور  الريممماد  فممممي التوجيممم  واإلرشممماد والتع مممي .  وقممممد 
لعمممب المممدور الكبيمممر فمممي النهمممو  بالمسمممتوى الثقمممافي القمممانوني والتمممأميني لجميمممع 
العمممام ين فمممي القسممم  القمممانوني وقمممد أصمممبح وقتهممما قسمممما  ل فتممماف وبيمممان المممرأ  فمممي 

 القانونية والفنية التأمينية معا . كثير من األمور
 

ولممممو استعرضممممن النشمممماطان التممممي كممممان يقممممو  بهمممما األسممممتاذ بممممديع: فكممممان هنمممما  
دوران تدريبيمممة مسمممتمرة ابتمممداف  ممممن المممدوران االبتدا يمممة وممممن ثممم  المتقدممممة وبعمممد 
ذلمممم  دوران متخصصممممة بكممممل نمممموع مممممن أنممممواع التممممأمين فممممي شممممركة الممممـتأمين 

ن، فممممي أغ مممب األحيممممان، تمتمممد ألكثممممر ممممن سممممتة الوطنيمممة.  وكانمممن هممممذ  المممدورا
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أشممممهر، وتنعقممممد غالبمممما  بعممممد الممممدوا  الرسمممممي، وكممممان يشممممرف ع يهمممما فممممي أغ ممممب 
سمممتاذ بمممديع.  لقمممد كمممان الممميم ف فمممي حينهممما يسمممارعون بتقمممدي  ط بمممان األحيمممان األ

 ل شترا  في ت   الدوران.
 

التأأأأمين  مممة كمممما أود أن أذكمممر رفمممد المرحمممو  بمممديع السممميفي بمقاالتممم  العديمممدة لمج
المممذ  يصمممدرها االتحممماد العممما  العربمممي ل تمممأمين والتمممي كانمممن تنشمممر لممم   العربأأأي

 بانت ا ، وكان يتابع إصدارها معي شخصيا .
 

رحممممة هللا ع يممم  وطيمممب هللا ثمممرا ، فهمممذا الع ممم  يعمممد صمممدقة جاريمممة ع مممى روحممم  
 الخالدة.

 
 عبد الخال  ريوف خ يل

 ل تأميناألمين العا  ل تحاد العا  العربي 
 

 2019كانون الثاني  2القاهرة 
 
 

 رسالة موفق حسن رضا

 
 األخ الفاضل مصباح المحتر  

 
 بعد التحية

 

بشمممأن وفممماة األسمممتاذ بمممديع  2018ديسممممبر،  31أشمممكرك  ع مممى رسمممالتك  الميرخمممة 

السممميفي، واسممممح لمممي فمممي البدايمممة أن أتقمممد  لممم  بالشمممكر الجييمممل ع مممى اهتمامممم  
سمماه ، مممن لكممل  التممأمين العراقممي، بممما لمم  وممما ع يمم ، وفمماف  بتوثيمم  مسمميرة قطمماع 

وتشمممجيعا لكمممل ممممن يسممماه ، وسيسممماه  مسمممتقب   فمممي دعممم  مسممميرة همممذا الصمممرح 
 االقتصاد  المه .

 
شممكر  ع يمم ، أبممين أدنمما  ممما جممال بخمماطر  حممال سممماع أواسممتجابة لط بمم ، الممذ  

 نبأ وفاة األخ واألستاذ الفاضل بديع السيفي.
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مممن األسممى واأللمم  بنبممأ وفمماة األسممتاذ الفاضممل بممديع أحمممد السمميفي.   ع مممن بمييممد 
لقممد أعمماد هممذا النبممأ الممميل  ذكريممان تعممود ألكثممر مممن أربعممين عاممما عرفممن خ لهمما 
األسمممتاذ بمممديع كصمممرح تمممأميني وقمممانوني متميمممي، فكتابيممم   التمممأمين ع مممما وعمممم    

  المممذين كانممما وال و  الوسممميع فمممي التمممأمين وإعمممادة التمممأمين ع مممما  وقانونممما  وعمممم   
ياال يشمممك ن منمممارا  لكمممل ممممن يريمممد التعمممرف ع مممى التمممأمين وإعمممادة التمممأمين بكافمممة 

 تفاصي ها.
 
مسمممماهمت ، مممممع أخممممرين، فممممي وضممممع قممممانون التممممأمين اإلليامممممي مممممن  كانممممن لمممم و

ن )شممممممركة ، المممممذ  ألممممممي  الممممممميمِ 1980( لسممممممنة 52حممممموادث السممممممياران رقمممممم  )

ة البدنيمممة التمممي ت حممم  أ  شمممخ  جمممراف التمممأمين( بمممالتعوي  عمممن الوفممماة واإلصممماب
بصأأأأرن الننأأأأر عأأأأن تأأأأوفر ركأأأأن اسممممتعمال السمممميارة فممممي األراضممممي العراقيممممة، 

معتمممممدا ، إذ وسممممع قاعممممدة المسممممتفيدين  واليال، وهممممو توجمممم  جديممممد وجيممممد، الخطأأأأأ
 .من التأمين

 
فممممي الممممدفاع عممممن الحمممم   أممممما األسممممتاذ بممممديع السمممميفي المحممممامي، فقممممد كممممان بارعمممما  

 مهام .داف  لأفي  ومخ صا  
 

نسممممان، فقممممد كممممان دمممممث الخ مممم ، لطيممممف المعشممممر ووفممممي لكممممل أممممما أبممممو أحمممممد اإل
أتممذكر لمم  العديممد مممن مواقفمم  اإلنسممانية الرا عممة فممي  وال يلممنأصممدقا   ومعارفمم ، 
 ع قات  االجتماعية.

 
ن مممما يخفمممف ممممن أ، إال فاضممم    عييممميا وأسمممتاذا   لقممد فقمممدنا بوفممماة األسمممتاذ بمممديع أخممما  

ن يفخممروا أممما تركمم  مممن تممراث جيممد يحمم  أله مم  وأصممدقا    هممو ةلمم  هممذ  الخسممارأ
 ب .
 

 لي  راجعون.إنا إنا هلل وإسكن  فسيح جنات ، وأرحم  هللا أخي أبو أحمد و
 

 موف  حسن رضا
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 رسالة سحر الحمداني

 
ليمنمممي األرق ألقمممد عاتبمممن نفسمممي لي مممة أممممس و . خمممي مصمممباحأا أسمممعدن صمممباح  
سممتاذ ت قيممن خبممر رحيممل األ  .قممرأ رسممالت أن أبممديع قبممل  لألسممتاذلكتابممة اسممتذكار 

 بأسى.بديع السيفي 
 
 و قممممولمين فهممممأخسممممارة كبيممممرة لقطمممماع التممممرحي مممم  ن  أضمممميف جديممممدا  بممممالقول إال

ممممان   :رن الحممممديث النبممممو تممممذكّ لكنممممي .  بممممديهي يعرفمممم  الجميممممع ممممانا  إِذ ا م  اإِلْنس 
ممماِلح   ل مممد  ص  ، أ ْو ِعْ ممم   ياْنت ف مممعا بِمممِ ، أ ْو و  اِري مممة  مممد ق ة  ج  : ص  مممع  ع م  اممم ا إِال ِممممْن ث ممم ث  اْنق ط 

عم ممم  فقمممد تمممر   يعنمممي انقطممماع ألسمممتاذ بمممديع السممميفي الارحيمممل ن إ  ي مممْدعاو ل ممم ا. 
ين مأالتممم)مممن منممما لمم  يسمممتمتع بكتمماب   بصمممة ع ميممة وبصممممة إنسممانية فمممي حياتنمما.

أولممممى و ق فممممي بدايممممة حياتنمممما الو يفيممممة،بأسمممم وب  البسمممميط والمشمممموّ  (وعممممم    ع ممممما  
 (محاضممرات  التمممي حممدثتنا ع مممى التركيمممي ع ممى العممممل بعبارتممم  )عم ممي همممو سمممند 

my work is my bond  التمممي بقيممن محفو مممة فممي ت فيمممف دممماغي والتمممي

درسمممنا ع مممى يمممد  الن ريمممة العاممممة   أضمممافن لمممي طريقمممي فمممي الحيممماة الو يفيمممة.
 ل تأمين وميلفات  التي ل  تنقطع إلى سنوان ق ي ة ماضية.

 
وقبممممل شممممهور ق ي ممممة أب غتنممممي  . باسممممتمرارفممممي بغممممداد الشممممركة مقممممر كممممان يمممميور 

لع ممم  فمممي نفسمممي نقطمممع عمممن الشمممركة فق مممن سمممتاذ بمممديع ان األأالعييمممية عفيفمممة بممم
 ل  يخطر ببالي ان  يتهيأ ل رحيل. . خرىأمري  وسيعاود ال هور مرة 

 
باألسمممتاذ  ابتمممداف   كبمممار أسممماتذةمح مممو ين بالعممممل ممممع كنممما بأننممما  لطالمممما كمممررن  

المممذ   ،رحممم  هللا ،واألسمممتاذ بممديع السممميفي ،مممد هللا فمممي عمممر أ ،عبممد البمماقي رضممما
دار الشمممركة بمهنيمممة وس سمممة وممممودة ممممع مو فيممم  خاصمممة ممممدراف األقسممما  حيمممث أ

 ،مين السممممنوية هنمممما ألممممى الموصممممل لعقممممد نممممدوة التممممإسممممافر كممممادر مممممن الشممممركة 
نممم  كمممان يأخمممذ أراف مو فيممم  كمممما أتمممذكر أ . تمممذكرأوكانممن نمممدوة ناجحمممة حسمممب مممما 

رافنمما ألممى إعنممدما كانممن الشممركة تتهيممأ إلنتمماج مممواد دعا يممة اسممتمع  ذكممرن سممابقا  
خممممي مصممممباح فممممي حممممديث  الممتممممع مممممع السمممميد تيسممممير أنممممن ذكممممرن أ  .بمممماأللوان
القممدوة لنمما واسممتفدنا مممن توجيهمماته   اسممتاذة كبممار فكممانوأنحممن عم نمما مممع  التريكممي،
 .ساتذة مع األسفلى وجود هيالف األإن الجيل الحالي يفتقد أفي حين 

 
ن تقاعمممد وكنممما أشمممركة بعمممد روقمممة الأسمممتاذ بمممديع رحمممم  هللا فمممي كنممما ن تقمممي ممممع األ

ان سمممألني مممماذا سأسممممي طف تمممي رحمممدى الممممإوأتمممذكر فمممي  ،نتبمممادل األحاديمممث معممم 
وقمممال أنمممت  ال تعرفمممون تسمممتخدمون ال غمممة العربيمممة، سمممما  لممميل إن مممر  . فق مممن سمممما
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فتخ يمممن عمممن همممذا االسممم   . فعمممل ماضمممي ل فعمممل يسممممو فكيمممف تسمممتخدمين  كاسممم 
 عم  بنصيحت .

 
يبقى فممممي ذاكرتنمممما .  سممممسممممكن  فسمممميح جناتمممم أسممممتاذ بممممديع السمممميفي ورحمممم  هللا األ

 منهممما، ون مممل نتمممذكر بأعمالممم  التمممي اسمممتفدنا ومنهممما وستسمممتفيد األجيمممال ال حقمممة 
 .دعو ل  بالرحمة دا ما  نبابتسامت  الطيبة و

 
سمممتاذ بمممديع مكانممم  األأن ما ون اسمممترجع المممذكريان سممميأ خمممي مصمممباح كمممان ع ممميل أ

همممي السمممن  ا  عنممم أفضمممل ممممن سممميكتب اسمممتذكاربمممأن واعتقمممد  ،لنممما جميعممما   ’كبيمممر
نمممي أل نممما سمممعيدة جمممدا  أو ،عم مممن معممم  سمممنوان طوي مممة ألنهممماأممممال محممممود شمممكر  

لمممممى ثقافتهممممما إضمممممافة إ ن لهممممما تجربمممممة غنيمممممة جمممممدا  اسمممممتطعن إقناعهممممما بالكتابمممممة أل
حسمممب ع ممممي درسمممن كورسمممان معهمممد أنهممما حيمممث  التأمينيمممة التمممي تفممموقني كثيمممرا  

وكانمممن ممممديرة فمممي الشمممركة العراقيمممة ل تمممأمين ع مممى  فمممي لنمممدن، مين القمممانونيأالتممم
 .مين الوطنيةأالحياة يو  بدأن العمل في شركة الت

 
سممممأحاول .  كثممممرأكتممممب أن أتمنممممى أخممممي مصممممباح وكنممممن أخممممرى أاعتممممذر مممممرة 

متعبمممة حيمممث تعمممر  يوجهممما لج طمممة أفقدتممم  الحركمممة  أنهممماولمممو  ،عفيفممم باالتصمممال 
، ل حصمممول ع مممى مع وممممان إضمممافية تفيمممد فمممي اسمممتذكار األسمممتاذ فمممي يمممد  وقدمممم 

 بديع.
 

 .تمنياتي الطيبة ل  ومواص ة العطاف
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 رسالة فاروق يونس

 
 عييي  مصباح كمال

 
 تحية طيبة

 
 .ستاذ بديع احمد السيفيعن معرفتي بالراحل األ تسألني
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سمممتاذ بمممديع فمممي سمممبعينيان القمممرن العشمممرين حيمممث عم مممن فمممن ع مممى األتعرّ  ،نعممم 
عمممن  ع مممى الحيممماة مممممث   العراقيمممة مين أدارة شمممركة التمممإمعممم  كعضمممو فمممي مج مممس 

 أنذا .ويارة التجارة وكان المرحو  مديرها العا  
 
حمممممد السمممميفي ذو خ فيممممة قانونيممممة كممممما هممممو معممممروف وعمممممل فممممي أسممممتاذ بممممديع األ

 .المديرية العامة ل كمار  العراقية ث  انتقل الى العمل في قطاع التامين
 

بممممين العممممام ين بمعيتمممم  حيممممث  محبوبمممما   عممممرف بالنياهممممة وسمممممو الخ مممم  متواضممممعا  
دارة وكمثمممال ع مممى نياهتمم  عمممر  ع ينمما فمممي مج مممس اإل .   ب طمممف ومحبممةيعممام ه

ن هنمما  عمممارة جيممدة معروضممة ل بيممع بسممعر مناسممب ولكممن هممذ  العمممارة مشمميدة أ
ممممن قبمممل معممممار وال يوجمممد لمممدى المالممم  تصمممامي  هندسمممية يمكمممن االعتمممماد ع يهممما 

 .لغر  الن ر في شرافها من قبل الشركة
 

ارة ل ممممتع   ع ممممى الممممرغ  مممممن عممممد  وجممممود دحضممممر اجتماعممممان مج ممممس اإلأكنممممن 
فممممي الممممتع   حيممممث كممممان  مممممذكران مهمممممة معروضمممم  ع ممممى المج ممممس وذلمممم  حبمممما  

سممممتاذ بممممديع يطممممرح فممممي كممممل اجتممممماع مواضمممميع مهمممممة مثممممل حاجممممة الشممممركة األ
لمممى الخبمممرة االكتواريمممة وق مممة المع وممممان المتممموفرة عمممن إ مين عمومممما  أوقطممماع التممم

الصمممحية ومعمممدالن الحممموادث وغيمممر  طالمممب التمممامين ع مممى الحيممماة كعممممر  وحالتممم 
 .ذل  من العوامل المتغيرة مثل العجي والشيخوخة والوفاة

 
لقممممماف المحاضمممممران ع مممممى الممممممو فين دعمممممو  إلأمين وكنمممممن أل تممممم كمممممان عاشمممممقا  

المشممماركين فمممي المممدوران التدريبيمممة لقسممم  التمممدريب فمممي ويارة التجمممارة ثممم  فمممي 
كمممممان رحمممممم  هللا يشمممممرح ويفسمممممر  . مركمممممي التمممممدريب التجمممممار  التمممممابع ل مممممويارة

مث ممممة العم يممممة شممممي  مممممع ذكممممر األ وبأسمممم وبمين بطريقممممة مبسممممطة أمواضمممميع التمممم
مين بجوانبممم  القانونيمممة واالجتماعيمممة والتجاريمممة فمممي حيممماة الفمممرد أهميمممة التمممألبيمممان 

 .والمجتمع
 

نسممان الطيممب المتواضممع الخبيممر القممانوني فممي صممناعة رحممل عنمما بممديع السمميفي اإل
 .مينأالت
 
 .التقديرمع 
 

 فاروق يونس
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 رسالة هيفاء شمعون عيسى

 
 األستاذ مصباح كمال

 
سمممتاذا  ل كمممل، وهمممو قاممممة تأمينيمممة أراف أن األسمممتاذ بمممديع أحممممد السممميفي يعتبمممر ال ِمممم

  وممممدرب لمنتسمممبي حّكمممتشمممرفن بمعرفتممم  ممممن خممم ل عم ممم  كخبيمممر وما  ،متميمممية
قطممماع التمممأمين سمممواف ممممن العمممراق أو خارجممم .  كمممان مثممماال  ل تواضمممع والحمممر  

فنا بإهدا ممم  ل شمممركة ولمممي أنممما شخصممميا   أخمممر المممو يفي ومتابعممما  ألعمالنممما.  وقمممد شمممرل
كممان دا ممما  موضممع ترحيممب لقممد   )الوسمميع فممي التممأمين وإعممادة التممأمين(.  لمم كتمماب
 قر الشركة.عند ييارت  لممن الجميع وتقدير 

 
نحمممن نتمممذكر  كمحاضمممر متممممرس، وصممماحب قمممدرة ع مممى شمممرح وتوصممميل األفكمممار 

ع ممممي ممممادة التمممأمين فمممي إلمممى المتمممدربين.  وي مممل فمممي المممذكرى كواحمممد  ممممن ألممممع ما 
العديمممد ممممن فروعهممما.  وهمممو واحمممد ممممن أعضممماف ت ممم  المممدا رة التمممي يسمممميها يمي نممما 

قطمممماع التممممأمين  مصممممباح كمممممال بالجيممممل األول الممممذ  سمممماه  فممممي توطيممممد صممممناعة
العراقمممي، فهمممو ممممن جيمممل شممميوخ التمممأمين األجممم ف، أطمممال هللا فمممي أعمممماره  ودوا  
صمممحته ، ممممع حفممم  األسمممماف، بهممماف بهمممي  شمممكر ، مصمممطفى رجمممب، عطممما عبمممد 

 الوهاب، وعبد الباقي رضا وغيره .
 

لقممد كمممان صممماحب معرفمممة تأمينيمممة غييممرة واطممم ع واسمممع ع مممى القممموانين التأمينيمممة 
جمممممم ، وع مممممى أمهممممممان الكتممممممب التأمينيمممممة الصممممممادرة بال غممممممة فمممممي العممممممراق وخار

اإلنج يييمممة، وأسمممتخد  همممذ  المعرفمممة فمممي تثقيمممف الم مممان ممممن العمممام ين فمممي قطممماع 
التمممأمين وخارجممم ، كمممما تشمممهد ع يممم  نصمممو  محاضمممرات  العديمممدة.  وجممماف أخمممر 
كتممماب قممما  بنشمممر ، الوسممميع فمممي التمممأمين وإعمممادة التمممأمين، تأكيمممدا  ع مممى موسممموعيت  

فمممي جممممع العديمممد ممممن نصمممو  محاضمممرات  ومقاالتممم  فمممي  كمممما نمممرى،، ورغبتممم 
 هذا الكتاب لتكون في متناول اليد.

 
ي ويمي تمممي فمممي شمممركة التمممأمين الوطنيمممة وشمممركة التمممأمين  مممباسممممي واسممم  يم 

 العراقية أتقد  بالتعاي  والصبر الجميل ألسرة الفقيد ولمحبي  وأصدقا  .
 

األسمممتاذ بممديع بواسمممع رحمتمم  ويسمممكن  فسممميح  ان يتغممممد فقيممدنا وجمملّ  نسممأل هللا عممميل 
 .جنات 
 

 هيفاف شمعون عيسى
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 المدير العا  وكالة لشركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية
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 مكتبة التأمين العراقي

 
 

 

محاولة في التعريف : بديع أحمد السيفي

 واالحتفاء
 
 

 فياد شمقارو األسودمصباح كمال ومشاركة منذر 

 
 التأأأأأأأأأأأأمين العرا أأأأأأأأأأأي رصأأأأأأأأأأأدمأصممممممممممم   فمممممممممممي مدونمممممممممممة همممممممممممذ  المقالمممممممممممة  ننشمممممممممممر

https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/ 

ع مممى ويممأتي ضممممها لهمممذا الم مممف االسممتذكار  لقيمتهممما التاريخيمممة، كونهممما كتبممن والراحمممل كمممان 
قيمممد الحيممماة، وألنهممما تضممم  محاولمممة أوليمممة فمممي تقيمممي  مكانتممم  ومسممماهمت  فمممي اإلنتممماج التمممأميني 

 التعديل.من ع ى الن  األص ي ع ى حال  مع الق يل  الفكر  في العراق.  أبقينا 

 
 

 مشروع التعريف

 
إلممممى  7/2/2013بمممدأ مشممممروع كتابمممة هممممذ  المقالممممة برسمممالة قصمممميرة أرسممم تها فممممي 

، عبمممد هللابسممما  البنممماف، سمممعدون الربيعمممي، شمممهاب العنبكمممي، فمممياد شممممقار، فمممياد 
محممممد الكبيسمممي، منمممذر األسمممود، طالبممما  ممممنه  تيويمممد  بمممما همممو متممموفر لمممديه  ممممن 

رصأأأأد التأأأأأمين ممع ومممممان لكتابممممة تعريممممف باألسممممتاذ بممممديع أحمممممد السمممميفي لقممممراف 

 وجافن الردود، حتى وقن نشر المقالة، كما ي ي:  العرا ي.
 
 

 منذر األسود

 7/2/2013بغداد، 
 

اسمممتذكر  كثيمممرا  وفمممي كمممل  إنممميع مممى همممذ  الخطممموة، وهللا الع مممي   اشمممكرك  كثيمممرا  
لكمم  المع ومممان عممن  أدرجسممتاذ  الكبيممر حيممث تع مممنا منمم  الكثيممر.  أوقممن ألنمم  

الوسأأأيع فأأأي التأأأامين واعأأأادة نق هممما ممممن غممم ف كتابممم  أالسممميفي وسمممتاذنا بمممديع أ
 .التامين علما و انونا وعمال

 

                                                 
 .جميع الهوامش من وضع مصباح كمال 

 سنقو  بتحديث المقالة بعد است   ردود أخرى.  ]ل توثي ، ل  است   ردود أخرى[.

https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2013/02/
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 .1948خري  ك ية الحقوق عا  

 .1948-7-20مارس المحاماة منذ 

دورة كمركيممممة قانونيممممة ع ميممممة تطبيقيممممة فممممي الكمممممار  والمكمممموس لسممممتة 
 .شهور

 .ممارسة اعمال الكمار  وصوال الى ]درجة[ مدير
وبرغبمممة عارممممة ل عممممل فمممي التمممامين تحمممول المممى التمممامين ممممديرا لألممممور 

ثمممم  المعمممماون  1960 -9-10الحقوقيممممة فممممي شممممركة التممممامين الوطنيممممة فممممي 

 الفني ل مدير العا .
اوفممد الممى انج تممرا فاجتمماي بتفمموق اربعممة فصممول دراسممية فممي ك يممة التممامين 

 3.وفتران تدريب في لندن وييوريخ وميونيخ 2في سيربيتن
فعهمممدن اليممم  باإلضمممافة المممى و يفتممم  ادارة اول مركمممي تمممدريبي فمممي  عممماد

 الشركة في العراق ع ى اعمال التامين.
 مدير عا  اسب  ل شركة العراقية ل تامين ع ى الحياة.

 ومدير عا  أسب  لشركة التامين الوطنية.
 سنة. 56احال نفس  ع ى التقاعد وعمر   1982-2-1في 

ث والميسسممممة العامممممة ل تممممامين وويارة كممممر  مممممن الشممممركان العامممممة الممممث 
 المالية.

 ابقي عضوا في مج س ادارة الميسسة.
واصممل العممممل محاميممما وخبيمممرا تأمينيمما  وقضممما يا ومحكمممما ومشممماورا وكاتبممما 
ميلفممما فمممي التمممامين ومحاضمممرا فمممي مخت مممف انواعممم  فمممي المعاهمممد ومراكمممي 

االدارة التمممدريب وفمممي الدراسمممان الع يممما لمممدب و  التمممامين العمممالي فمممي ك يمممة 
 واالقتصاد بجامعة بغداد ومواقع اخرى داخل وخارج العراق.

كتممب البحمموث فممي كممل مجمم ن التممامين فممي العممراق وخممارج العممراق وفممي 
 .التامين العربيمج ة 

 
امممم  ان تفيمممدك  فمممي تعريمممف قمممراف مرصمممد التمممامين العراقمممي بأسمممتاذنا بمممديع احممممد 

 را  بذل .السيفي، كما أمل من بقية االخوة واليم ف االشت
 

                                                 
ك ية التأمين في مدينة   Chartered Insurance Institute(CII) افتتح معهد التأمين القانوني 2

 كمركي ل تدريب والتع ي . 1956اإلنك ييية سنة  Surbitonسيربيتن 

 
)أعرق شركة  Mercantile & General Reinsurance Coربما تدرب في لندن مع شركة  3

، وأصبحن في تسعينيان القرن الماضي جيفا  من الشركة 1907إعادة تأمين بريطانية تأسسن سنة 

رية إلعادة التأمين.  كانن أحد معيد  تأمين الشركة العراقية ل تأمين ع ى الحياة(  وفي ييوريخ السويس
 مع الشركة السويسرية إلعادة التأمين  وفي ميونيخ مع شركة ميونيخ إلعادة التأمين.
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 فؤاد شمقار

 2013شباط  9ه  و لير، 
 

سممتاذ سممتاذنا )األأق ي ممون همم  مممن خممدموا فممي قطمماع التممأمين فممي العممراق كممما فعممل 
لمممذل  فإنممم  يسمممتح  كمممل التقمممدير   4بمممديع احممممد السممميفي(، اطمممال هللا ممممن عممممر .

واالحتمممرا  والمممذكر، وممممن الواجمممب ابمممراي دور  فمممي همممذا المجمممال حيمممث بمممرع فمممي 
التممممأليف والترجمممممة والتممممدريس واالعممممداد ل ممممدوران التدريبيممممة ونممممدوة الخممممميس 
واالثنممين فممي شممركة التممأمين الوطنيممة.  وقممد ج ممن فممي حينمم  ع ممى ذكممر الق يممل مممن 

ن الوطنيمممة حينمممما كتبمممنا بعممم  الك ممممان بعنممموان خدماتممم  الكثيمممرة لشمممركة التمممأمي
 المحممممامون والتممممأمين  ويمكممممن الرجمممموع اليهمممما رغمممم  انمممم  ال يمثممممل شممممي ا  عممممن 

 5الواقع.
 

نق مممنا فمممي السمممبعينيان ممممن مكتمممب السممم يمانية بنممماف  ع مممى ط بمممي، اذ كنمممن مسممميوال  
اسمممتاذنا عمممن المكتمممب، المممى القسممم  القمممانوني فمممي شمممركة التمممأمين الوطنيمممة وكمممان 

سمممتاذ بمممديع( ممممديرا  ل قسممم  وكمممان هنالممم  عمممدد كبيمممر ممممن الممميمي ن والممميم ف )األ
مممممن الدراسممممان الممممى  كافممممةفممممي القسمممم ، وكممممان القسمممم  يممممدير الشمممميون القانونيممممة 

المطالعمممان المممى ادارة شممميون دعممماو  الرجممموع فمممي حق مممي تمممأمين النقمممل والتمممأمين 
مممممن المممممو فين  االليامممممي.  كممممان القسمممم  فممممي يمانمممم  مدرسمممم  خّرجممممن الكثيممممر

النممماجحين ممممن ال مممذين وصممم وا المممى مراحمممل الكمممادر المتقمممد  باإلضمممافة المممى قضممماة 
 بريوا في حقل القضاف.

 
سممتاذ بممديع مممن المممدراف الق ي ممين ال ممذين لمم  يبخ مموا بممما لممديه  مممن مع ومممان كممان األ

قانونيممم  وفنيممم  تأمينيممم  ع مممى الممممو فين بخممم ف االخمممرين ال مممذين كمممانوا يحتكمممرون 
فقممممط.  كممممان يمممممارس مهاممممم  الو يفيممممة بممممن ف س  طويممممل  ألنفسممممه  ومممممان ت مممم  المع

وصمممدق وامانممم  وكأنممم  يممممارس الهوايمممة المممى جانمممب الواجمممب المممو يفي.  تع يقاتممم  
ع ممممى المطالعممممان المقدمممممة اليمممم  كانممممن بمثابممممة التوجيمممم  واالرشمممماد لكيفيممممة السممممير 

 أنمممىبالموضممموع محمممل الدراسمممة.  ولممم  يكمممن يكتفمممي بمممالهوامش المقتضمممبة حتمممى 

                                                 
 .  هذ  التاريخ بحاجة إلى تحقي .1926من مواليد  4

 
 :مرصد التأمين العرا يفياد شمقار   المحامون والتأمين: استعادة،   5

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/01/27/lawyers-insurance-a-
recollection- 

 أن ر الفقران ذان الع قة بالسيفي في م ح  هذ  المقالة.
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شخصممميا  كنمممن ادون بعضممما  مممممن ت ممم  التوجيهمممان واجممممياف ممممن المطالعمممان فممممي 
دفتممر الم ح ممان ل رجممموع اليهمما فمممي دراسممان ومطالعممان اخمممرى مشممابه  )يعنمممي 
سممرق  بممدون ع ممم (.  كممان ين ممر الممى الجميممع بعممين المسمماواة ولمم  يكممن يفممرق بممين 

 مو ف واخر راعيا  الجميع بعين األبوة.
 

سمممتاذ ممممن الكثيمممر المممذ  يجمممب ذكمممر  حينمممما نمممذكر اسممم  األهمممذا همممو الق يمممل الق يمممل 
ن نمممذكر  دا ممممما بممممالخير وبممممما أن ال ننكممممر فضمممم  ، وأبمممديع فممممان مممممن حقممم  ع ينمممما 

يسممممتح  مممممن تقممممدير ورد الجميممممل مممممن جانممممب الجميممممع.  ادا  هللا بعمممممر  ومتّعمممم  
بالصممحة والعافيممة وقممد ج نمما متممأخرين فممي ابممراي دور  فممي مجممال خدماتمم  لقطمماع 

ولممموالك  لمممما كمممان فمممي بمممال احمممد  ان يفكمممر بمممإبراي همممذا المممدور ل تممماريخ.  التمممأمين 
 واهيب بكل اليم ف تقدي  ما لديه  بشأن الموضوع باعتناف وبما يستح .

 
 تحياتي وتمنياتي لك  وشكرا ع ى مبادراتك  واشد ع ى اياديك .

 
 
 

 مصباح كمال

 8/2/2013لندن 

 
األسمممتاذ بمممديع أحممممد السممميفي قاممممة تأمينيمممة قممملل ن يرهممما فمممي العمممراق.  خمممد  قطممماع 
التمممأمين العراقمممي لمممما يييمممد عمممن نصمممف قمممرن، ال يجاريممم  فمممي ذلممم  سممموى عمممدد 

وأسمممماتذة ق يمممل جممممدا  مممممن يمكممممن أن نسممممميه  ممممن بمممماب الممممود واالحتمممرا  بشمممميوخ 
 لبممماقيوعبممد اومصمممطفى رجممب كبهمماف بهممي  شممكر   ، مممع حفمم  األلقممماب،التممأمين
.  أتخممذ مممن التممأمين ِحرفممة وأخممرين لمم  نتعممرف ع مميه  بممما يكفممي لتسممميته  رضمما

لمم  ولمم  يتحمممول إلممى غيرهممما.  عمممل فممي إدارة شمممركان التممأمين، وفمممي تع ممي  ممممادة 
التممممأمين ع ممممى المسممممتوى الجممممامعي ومسممممتويان أخممممرى، وفممممي تممممدريب كممممموادر 

إنتممماج الكتمممب التأمينيمممة.  التمممأمين، وبمممري كواحمممد ممممن الكاتّممماب األكثمممر غممميارة فمممي 
ممممممارس المحامممممماة والتحكمممممي  وتقمممممدي  الخبمممممرة واالستشممممماران التأمينيمممممة.  ولمممممذل  
يمكمممن أن نعتبمممر  صممماحب معرفمممة تأمينيمممة موسممموعية وممارسمممة عم يمممة ألنشمممطة 
تأمينيمممة متعمممددة.  ورغممم  همممذا التوسمممع والتعمممدد، وبممماألحرى بفضممم هما ولتواضمممع  

 مممن بعمقهممما التخصصمممي.  ي همممر تواضمممع  الع ممممي، فمممإن أفكمممار  وتطبيقاتهممما احتف
 من خ ل نسبة المع ومان واألفكار ألصحابها في هوامش كتاب .
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هنمممما  جوانممممب فممممي حياتمممم  ال نسممممتطيع الكتابممممة عنهمممما لعممممد  معرفتنمممما بهمممما.  ع ممممى 
سمممبيل المثمممال، فتمممران اشمممتغال  فمممي إدارة الشمممركان، أسممم وب  فمممي اإلدارة، تعام ممم  

تممممأثيران البي ممممة السياسممممية والحيبيممممة بعممممد مممممع يمي تمممم  ويم  مممم  فممممي العمممممل، 
وغيرهممما.  وبعممم  همممذا سمممي هر فمممي كتابمممان ممممن دعممموته  ل مسممماهمة ممممع  1968

اعتمممذار  لممممن لممم  أكتمممب لممم  لكممممن البممماب مفتممموح أممممامه  ل تعبيمممر عمممن رييممممته  
 واستكمال صورة بديع السيفي.

 

ا وعمأأأأالا نشممممر كتابمممم   ( عنممممدما كممممان محاضممممرا  فممممي مممممادة 1972) التأأأأأمين علمأأأأا

تممممأمين فممممي معهممممد اإلدارة بجامعممممة بغممممداد، ومعاونمممما  فنيمممما  لمممممدير عمممما  شممممركة ال
رضممما، وقمممد خّصممم  بالشمممكر فمممي مقدمممممة  عبمممد البممماقيالتمممأمين الوطنيمممة، األسمممتاذ 

( لنصمممما ح  وإرشممممادات  وميايرتمممم   فممممي سممممبيل إخممممراج الكتمممماب -د–كتابمممم  )  
 بشكل حسن. 

 
ن، كممممان وقتهمممما ( وصممممف  المرحممممو  أديممممب ج ميممممرا-ح–فممممي تقديممممم  ل كتمممماب )  

 ر يس الميسسة العامة ل تأمين، بأن :
 

 مممن األوا ممل الممذين عم مموا فممي قطمماع التممأمين العراقممي ودأبمموا ع ممى العمممل 
بكمممممل جمممممد وحرصممممموا ع مممممى ييمممممادة معمممممرفته  بالدراسمممممة والبحمممممث حتمممممى 
أصمممبحن لمممديه  امكانمممان ع ميمممة وخبمممرة فنيمممة تممميه ه  ل تمممأليف والتمممدريس 

بتفمممموق أربعممممة فصممممول دراسممممية فممممي ك يممممة والتممممدريب.  فهممممو قممممد اجتمممماي 
التمممأمين فمممي إنك تمممرا وقضمممى فتمممران تمممدريب ع مممى أعممممال التمممأمين لمممدى 
بعمممم  شممممركان التممممأمين وإعممممادة التممممأمين فممممي كممممل مممممن لنممممدن وييمممموريخ 
وميمممونيخ وعهمممدن إليممم  باإلضمممافة إلمممى و يفتممم  إدارة أول مركمممي تمممدريبي 

التممأمين وإلقمماف فممي العممراق ع ممى أعمممال التممأمين.  كممما تممولى تممدريس مممادة 
المحاضممممران فممممي مخت ممممف فروعمممم  فممممي معهممممد المحاسممممبة العممممالي وفممممي 
دوران شمممركة التمممأمين الوطنيمممة وفمممي المركمممي التمممدريبي ل ميسسمممة العممما  
ل تمممأمين وفمممي معهمممد اإلدارة بجامعمممة بغمممداد والمركمممي القمممومي ل ستشممماران 

 والتطوير اإلدار . 
 

 مفهومه لمؤسسة التأمين

ا  وانمممب االقتصمممادية ل نشممماط التمممأميني لكنممم  كمممان ما ّمممملممم  يكتمممب السممميفي عمممن الج
بمممدور  اإلنتممماجي واالسمممتثمار  ومسممماهمت  فمممي التنميمممة االقتصمممادية.  وهمممو يعتبمممر 
هممذا المممدور  أمممرا  معروفممما   ولممذل  ال يحتممماج إلمممى كثيممر ممممن التع يمم  ويكتفمممي بمممما 

 ي ي:
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ل  أجممدني فممي غنممى عممن الكمم  ، فممي الممدور الممذ  ييديمم  التممأمين فممي حقممو

، خاصمممة فمممي المممدول الناميمممة، حيمممث يقمممو  بمممدور هممما  التنميأأأة اص تصأأأادية
ويقمممو  بمممدور  فمممي  تجميأأأع المأأأدخراه ويسأأأا خ بتمويأأأة خطأأأة التنميأأأةفمممي 

صممممناعية كانممممن أو  الحفأأأأان علأأأأل حيأأأأاة الفأأأأرد اتنتاجيأأأأة والم سسأأأأاه
تجاريمممة وغيرهممما وفمممي الحفممما  ع مممى الممت كمممان ووسممما ل اإلنتممماج وع مممى 

انتشأأأأأار فمممممة فمممممي االسمممممتثماران المخت فمممممة.  وفمممممي ريوس األمممممموال المو 
أو تق يمممل وقوعهممما أو وقمممف تفممماق  الخسممما ر  وتطأأأوير وسأأأا ة منأأأع الحأأأواد 

الناتجممة عنهمما، ألن كممل ذلمم  قممد أصممبح أمممرا  معروفمما ، كممما أصممبح معروفمما  
مزايأأأأأا خلايأأأأأة واجتماعيأأأأأة مممممما تنطمممممو  ع يممممم  خمممممدمان التمممممأمين ممممممن 

المسأأأأا مة الجماعيأأأأة    وا تصأأأأاديةف كيأأأأن ص و أأأأو ياأأأأوخ علأأأأل مبأأأأد  
ا   فضمممممي ة ممممممن أرقمممممى الفضممممما ل اإلنسمممممانية.   )التعأأأأأاون التأأأأأأمين علمأأأأأا
 (-خ–،   وعمالا 

 
جممممع فمممي همممذ  الفقمممرة بمممين الو يفمممة  اإلنتاجيمممة  )حمايمممة األفمممراد والميسسمممان(، 
والمسممماهمة فمممي التنميمممة االقتصمممادية )االسمممتثماران(، ومسممماهمة التمممأمين فمممي منمممع 

وتحسممممين نوعيتمممم (، والممممدور الحضممممار  ل تممممأمين )ممممما الحمممموادث )إدارة الخطممممر 
أسمممما  بفضمممي ة التعممماون(.  وهمممو يعتبمممر كمممل ذلممم  بممماألمر المعمممروف.  ربمممما همممو 
معمممروف لمممدى جمممل العمممام ين فمممي قطممماع التمممأمين لكمممن العبمممارة قاب مممة ل نقممماش لمممو 
أخمممممذنا معمممممايير الكثافمممممة والتغ غمممممل التمممممأميني والممممموعي بأهميمممممة التمممممأمين بن مممممر 

ل ان مكانمممة التممأمين فممي الممموعي االجتممماعي قممد شمممهد تراجعمما  منمممذ االعتبممار.  ال بمم

الوسأأأأيع فأأأأي التأأأأأمين .  ولعممممل إصممممدار  لممممـ 1972أن كتممممب هممممذ  العبممممارة سممممنة 

سيشمممكل ع ممممة فمممي طريممم  اسمممتعادة أهميمممة التمممأمين فمممي و ا فممم   وإعأأأادة التأأأأمين
 التي أتى ع ى ذكرها.

 

 أعماله المنشورة

فمممي كتابممم  الوسممميع فمممي  502-501ة فمممي   نجمممد ثبتممما  كمممام   ألعمالممم  المنشمممور

عمممم  .  بعضمممها مطبوعمممة ككتمممب وبعضمممها  64التمممأمين وإعمممادة التمممأمين.  وتضممم  

 ا خر مطبوعة كمحاضران ل توييع ع ى الط بة.
 

ي فمممي التأكيمممد ع مممى الطمممابع التع يممممي ممممن تميلممموعمممن التمممأمين، لقمممد كتمممب الكثيمممر 
خممم ل الجممممع بمممين مممما يسممممي  الع ممم  والعممممل فمممي التمممأمين، كمممما يمممرد فمممي عنممموان 

ا وعمأأأالا أكبمممر كتمممابين لممم   الوسأأأيع فأأأي التأأأأمين وإعأأأادة ( و1972) التأأأأمين علمأأأا
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ا وعمأأأأأالا  ا و انونأأأأا إضممممافة إلمممممى ورودهمممما فمممممي عنممممماوين  (2006) التأأأأأمين علمأأأأأا

 .مطبوعان أخرى
 

األسمماس ينصممبف ع ممى شممرح مخت ممف وثمما   التممأمين كفصممول فممي كتابيمم   تركيممي 
الكبيمممرين أو كمطبوعممممان مسممممتق ة.  وفمممي حممممين أنمممم  ال يهممممل الجانممممب التمممماريخي 
فمممي العمممر  إال أن الطممماغي فمممي الكتابمممان همممو الجانمممب الفنمممي والتعاقمممد /القانوني 

كتاباتمممم  وك هممممما أساسمممميان لعمممممل الممممممارس التممممأميني.  وال نغممممالي إن ق نمممما ان 
 ذان طابع مرجعي ل ط ب ولممارسي التأمين.

 

 2005موقفه من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 :15/6/2006، وقد كتبها بتاريخ 3   الوسيعيذكر في مقدمة 

 
 والحممم  ومنمممذ يممممان أبعمممد كنمممنا عايمممما  ع مممى ذلممم  ]إصمممدار كتممماب جديمممد 

لتمممأمين المممذ  شمممامل كاممممل[ منت مممرا  بأممممل كبيمممر تشمممريع مشمممروع قمممانون ا
أنجينمممما  لجنممممة إلعممممداد  قانونمممما  واحممممدا  ل تممممأمين بأنواعمممم  كافممممة.  وإذا ممممما 
شامممّرع فسممميكون البمممديل األحسمممن ع مممى مممما نرجمممو ل ما مممة والث ثمممة والسمممتين 
مممادة تأمينيممة تضمممها سممتة قمموانين.  وسمميمتاي مممن بممين قمموانين التممأمين بأنمم  

ولكمممن لممم  يشمممرع   القمممانون المممذ  يحكممم  كمممل أنمممواع التمممأمين ع مممى اإلطممم ق.
 هذا المشروع لحد ا ن. 

 
نق نممما المممن  ممممن الكتممماب كمممما همممو وفيممم  بعممم  االضمممطراب.  فهمممو يشمممير إلمممى 
تشممممريع مشممممروع قممممانون التممممأمين )الممممذ  ن ممممن انمممم  غيممممر قممممانون تن ممممي  أعمممممال 

(، ولممم  يعرفنممما السممميفي بهمممذ  ال جنمممة، ومتمممى تشمممك ن، ومتمممى 2005التمممأمين اسمممنة 

بممدي   عممن سممتة قمموانين.  كممما كممان مممن المناسممب  أنجممين مشممروع القممانون الواحممد
تسمممية هممذ  القمموانين إلتممما  الفا ممدة.  نأمممل منمم  أن يمموفر بعمم  التفاصمميل خاصممة 

 .2005وأن ل  موقفا  تجا  قانون تن ي  أعمال التأمين لسنة 
 

، 101،   الوسأأأيع، 2005فمممي تعقيبممم  ع مممى قمممانون تن مممي  أعممممال التمممأمين لسمممنة 

 يقول:
 

 الحمممم  ان قممممانون تن ممممي  أعمممممال التممممأمين الصممممادر بموجممممب األمممممر رقمممم  
وبممممالرغ  مممممن العجالممممة فممممي تشممممريع  وإصممممدار  وممممما  2005( لسممممنة 10)

تخ  ممم  ممممن أخطممماف لغويمممة وفنيمممة، فإنممم  لممم  يمممت  تفعي ممم  بالشمممكل المط ممموب 
هممممداف المرسممممومة لمممم  مممممن حيممممث إصممممدار التع يمممممان الخاصممممة وفمممم  األ
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بتنفيمممذ  وتأسممميس ديممموان التمممأمين المممذ  يأخمممذ ع مممى عاتقممم  إصمممدار تع يممممان 
 6. .تأسيس شركان التأمين والمبادئ واألسس التي تعمل بها .

 
 ويخت  تعقيب :

 
 أمممما أنممما فمممأقول ان لممميس القمممانون قمممانون تمممأمين جديمممد بمممل )قمممانون تن مممي  

ين( كممممما قممممد جمممماف نصمممما  بالقممممانون.  ولننت ممممر تنفيممممذ  صمممما با  أعمممممال التممممأم
 وفع   واقعا  وشام   وكام   ولينج ي األمر. 

 
فقممد تمم ل تشممريع  وإصممدار   -مممن المهمم  االنتبمما  إلممى تقييممم ، األولممي، لهممذا القممانون 

ع ممى عجممل، وفيمم  أخطمماف لغويممة، وأخطمماف فنيممة، وأنمم  لمميس قانونمما  جديممدا  ل تممأمين 
ن لتن مممي  أعممممال التمممأمين وهمممذا التمييمممي فمممي غايمممة األهميمممة لممم  ينتبممم  إليممم  بمممل قمممانو
كنمممنا أتمنمممى أن يتوقمممف طممموي   أمممما  همممذ  الم ح مممان المهممممة خاصممممة غيمممر .  

( كاتممب بال غممة اإلنج يييممة ومممن ثمم  تاممرج  إلممى العربيممة وجمماف 10وأن األمممر رقمم  )

يفي مممممن كونمممم  كأحممممد مشمممماريع االحممممت ل األمريكممممي.  وتنبممممع أهميممممة تقيممممي  السمممم
حقوقيمممما  متمرسمممما  وممارسمممما  ل تممممأمين لعممممدة عقممممود ولمممم  بمممماع كبيممممر فممممي الكتابممممة 

 7التأمينية وفي عر  وشرح قوانين التأمين.
 

همممذ  المقالمممة القصممميرة ال تممموفي بمممديع السممميفي حقممم ، وفمممي تقيمممي  دور  فمممي تممماريخ 
مقاب ممة مطولمممة التممأمين العراقممي.  واقتممرحا ع ممى مممن هممو ع ممى اتصممال  بمم  إجممراف 

معمم  ل كشممف عممن جوانممب مممن حياتمم  العم يممة والفكريممة والمصمماعب التممي مممر بهمما 
ون رتممم  إلمممى واقمممع قطممماع التمممأمين العراقمممي فمممي الماضمممي وفمممي الوقمممن الحاضمممر 
وممما يتمنمما  لمم  وغيرهمما.  مممن يرغممب فممي تبنممي هممذا االقتممراح فأنمما ع ممى اسممتعداد 

 ل تعاون مع  في وضع الخطوط العامة ل مقاب ة.
 
 
 

                                                 
صدر الهيكل التن يمي  2012ر الكتاب أصدر ديوان التأمين عددا  من التع يمان وفي سنة بعد نش 6

 ل ديوان، ومن الميمل أن يتعيي الدور الرقابي ل ديوان خ ل الفترة القادمة.
 
، وقمنا بجمع مرصد التأمين العرا ي( منشورة في 10كتب بع  اليم ف مقاالن عن األمر رق  ) 7

تبنن شركة  : تاييخ ناد 2005 انون تننيخ  عماة التأمين لسنة مقاالتي عن القانون في كتاب بعنوان 

ة التأمين إال أن  ل  ير النور بعد ]نشر ضمن منشوران شرك 2011التأمين الوطنية طبع  ونشر  سنة 

 (.2014الوطنية، 
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 ملحق

 
مرصأأأد فقمممران مسمممت ة ممممن مقالمممة فمممياد شممممقار،  المحمممامون والتمممأمين: اسمممتعادة،  

 :التأمين العرا ي
 

حينمممما كمممان أسمممتاذنا والمربمممي الفاضمممل المحمممامي بمممديع احممممد السممميفي ممممديرا  ل قسممم  
القمممانوني فمممي شمممركة المممـتأمين الوطنيمممة، كمممما أشمممرن إلمممى ذلممم ، كمممان لممم  المممدور 

واإلرشممماد والتع ممي .  وقممد لعممب المممدور الكبيممر فممي النهمممو  الريمماد  فممي التوجيمم  
بالمسمممتوى الثقمممافي القمممانوني والتمممأميني لجميممممع العمممام ين فمممي القسممم .  وال نغممممالي 
حينمممما نقمممول، وأخمممرون مممممن كمممانوا معنممما فمممي القسممم  يشمممهدون بمممذل ، بمممان القسممم  
القمممانوني قمممد أصمممبح وقتهممما قسمممما  ل فتممماف وبيمممان المممرأ  فمممي كثيمممر ممممن األممممور 
القانونيمممة والفنيمممة التأمينيمممة معممما  إذ ال يخفمممى ع مممى القمممارئ بمممأن الجانمممب الفنمممي ممممن 
عقممممد التممممأمين يممممأتي مممممن تفسممممير أحكمممما  عقممممد التممممأمين المبممممر  طبقمممما  ل شممممروط 
واألحكممما  المممواردة فمممي العقمممد عمممن الضممموابط واالسمممتثنافان وحمممدود المسممميوليان 

ن قمممانونيون جيمممدين وتحديمممدان االسمممتعمال وغيرهممما.  لقمممد  همممر فمممي القسممم  بممماحثو
سمممممهير حسمممممين جميمممممل والممممميم ف ” أ  بشمممممار“ممممممنه  اليمي مممممة السممممميدة الفاضممممم ة 

األعمممياف القاضمممي المرحمممو  أيممماد عبمممد ال طيمممف واليميمممل العييمممي عبممماس الممممالكي، 
 الذ  من المعتقد أن  يعمل ا ن محاميا  في الخ ي ، وغيره .

 
سممتاذ بممديع بالنمما األ يغيممب عممن أالحينممما نممذكر اسمم  شممركة التممأمين الوطنيممة يجممب 

المممذ  كمممان ع مممى رأس النقاشمممان والطروحمممان ووضمممع الح مممول ل مواضممميع التمممي 
إذ كانمممن ” نمممدوة الخمممميس“وممممن ثممم  ” نمممدوة االثنمممين“كانمممن تطمممرح وتنممماقش فمممي 

مممممم ي  وتممممممويع ع ممممممى  والنقاشممممممانا راف  ثمممممم  بشممممممكل م  والح ممممممول والنتمممممما   تاو 
الي حينممما نقممول بممأن ت مم  المشمماركين فممي النممدوة وغيممره  مممن المهتمممين.  وال نغمم

الممم ي  أصممبحن مصممادر كممان يممت  الرجمموع إليهمما فممي كثيممر مممن األحيممان.  وهنمما 
يجممممب ع ينمممما، وكأمانمممم  و يفيممممة، اإلشممممادة بممممدور العممممام ين فممممي القسمممم  الفنممممي فممممي 
الشمممركة إذ كمممان لهممم  نشممماط بممماري فمممي اإلعمممداد ل نمممدوان والمشممماركة والمسممماهمة 

 في النقاش والبحث.
 

إلممممى ” الممممدوران“ى الجانممممب األخممممر مممممن نشمممماطان األسممممتاذ بممممديع: لنممممأتي ا ن إلمممم
جانمممب المركمممي التمممدريبي التمممابع لمممديوان الميسسمممة العاممممة ل تمممأمين.  كمممان هنممما  
دوران تدريبيمممة مسمممتمرة ابتمممداف  ممممن المممدوران االبتدا يمممة وممممن ثممم  المتقدممممة وبعمممد 
ذلمممم  دوران متخصصممممة بكممممل نمممموع مممممن أنممممواع التممممأمين فممممي شممممركة الممممـتأمين 

طنيمممة.  وكانمممن هممممذ  المممدوران، فممممي أغ مممب األحيممممان، تمتمممد ألكثممممر ممممن سممممتة الو
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أشممممهر، وتنعقممممد غالبمممما  بعممممد الممممدوا  الرسمممممي، وكممممان يشممممرف ع يهمممما فممممي أغ ممممب 
سمممتاذ بمممديع.  لقمممد كنممما فمممي حينممم  نسمممارع بتقمممدي  ط بمممان إلشمممراكنا فمممي األحيمممان األ

همممذا  لتسمممهيل االشمممترا . ” الواسمممط “ت ممم  المممدوران أو بممماألحرى كنممما نبحمممث عمممن 
خّرجمممن الممممدراف ” أكاديميمممة“كمممان بممماألمس حينمممما كانمممن شمممركة التمممأمين الوطنيمممة 

العممممامين والقضمممماة والمحمممماميين البممممارعين والبمممماحثين مممممن الحقمممموقيين، ورفممممدن 
الشمممركة أسمممواق التمممأمين فمممي كثيمممر ممممن المممدول الخ يجيمممة بممممدراف عمممامين وفنيمممين 

 ادة ت   األيا .قديرين.  أما اليو  فنحن بحاجة إلى الجهد والعمل إلع
 

 2013شباط  18انتهى تحرير هذ  المقالة بتاريخ 
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 8ذاتية : سيرةبديع أحمد السيفي
 
 

 .  دخممممل20/7/1948المحاممممماة منممممذ  .  مممممارس1948خممممري  ك يممممة الحقمممموق عمممما  

دورة كمركيممممة قانونيممممة ع ميممممة تطبيقيممممة فممممي الكمممممار  والمكمممموس لسممممتة شممممهور، 
ممممدير المنطقمممة الكمركيمممة  منصمممبأعممممال الكممممار  وصممموال  إلمممى ممممارس بعمممدها 

 .الوسطى في بغداد
 

مو مممف فمممي منصمممب لمممى إنقمممل ( 1959)أذار الشمممواف عبمممد الوهممماب بعمممد حركمممة 

 .كمار  الرطبة دا رة
 

ممممديرا  لألممممور الحقوقيمممة جمممرى تعيينممم  التمممأمين مجمممال برغبمممة عارممممة ل عممممل فمممي 
 ، ث  المعاون الفني ل مدير العا .10/9/1960في شركة التأمين الوطنية في 

 
أوفمممد إلمممى إنج تمممرا فاجتممماي بتفممموق أربعمممة فصمممول دراسمممية فمممي ك يمممة سممميربيتن، 

  باإلضمممافة .  وعممماد فعهمممدن إليمممميمممونيخووفتمممران تمممدريب فمممي لنمممدن وييممموريخ 
إلممممى و يفتمممم  إدارة أول مركممممي تممممدريبي فممممي الشممممركة فممممي العممممراق ع ممممى أعمممممال 

 التأمين.
 

ألسمممباب سياسمممية،  1963فصمممل ممممن شمممركة التمممأمين الوطنيمممة إثمممر انقممم ب شمممباط 

 والتح  بمكتب محاماة إبراهي  الربيعي.
 

.  1968تمممموي  30-17 انقممم ب إثمممرمين الوطنيمممة أفمممي شمممركة التمممأعيمممد إلمممى العممممل 

مين العراقمممممي فمممممي الوفمممممود أل سممممموق التممممميممممملتمثاختارتممممم  ويارة الماليمممممة أنمممممذا  
 .جاريةالت االتفاقانوإبرا   تفاو  جنبية والعربية لالتجارية ل دول األ

 
مممدير عمما  أسممب  ل شممركة العراقيممة ل تممأمين ع ممى الحيمماة، مممدير عمما  أسممب  لشممركة 

 9التأمين الوطنية.
 

                                                 
الوسيع في التأمين وإعادة هذ  السيرة الذاتية منقولة من الغ ف الخارجي لكتاب بديع أحمد السيفي،   8

ا و انوناا وعمالا   (.  قمن بتحريرها واإلضافة إليها.2006، الجيف األول )بغداد، التأمين علما

 
نا ب ر يس مج س إدارة شركة إعادة التأمين  عندما نشر كتاب  الوسيع كان السيفي يشغل موقع 9

 العراقية العامة.
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سمممممنة، وكمممممّر  ممممممن  56أحمممممال نفسممممم  ع مممممى التقاعمممممد وعممممممر   1/2/1982فمممممي 

الشممممركان العامممممة الممممث ث والميسسممممة العامممممة ل تممممأمين وويارة الماليممممة، وأبقممممي 
 عضوا  في مج س إدارة الميسسة.

 
 واصمممل العممممل محاميممما  وخبيمممرا  تأمينيممما  وقضممما يا  ومحكمممما  ومشممماورا  وكاتبممما  ميلفممما  

ف أنواعمم  فمممي المعاهمممد ومراكمممي التمممدريب وفمممي فممي التمممأمين ومحاضمممرا  فمممي مخت ممم
الدراسممممان الع يمممما لممممدب و  التممممأمين العممممالي فممممي ك يممممة اإلدارة واالقتصمممماد لجامعممممة 

 بغداد، ومواقع أخرى داخل وخارج العراق.
 

السمممماح ل قطممماع المممذ  تضمممن  1997لسممنة  21صمممدور قممانون الشمممركان رقممم  بعممد 

تممي أسسممن ة النيّممبا  عا  ممةاختيممر مممن قبممل خاصممة مين أشممركان تمم بتأسمميسالخمما  

لممم  .  ل شمممركة الممممذكورة فنيممما   خبيمممرا  ليكمممون  2000سمممنة  مين األه يمممةأشمممركة التممم

تكمممن ع قتممم  بالشمممركة ومج مممس إدارتهممما س سممم ة، وشمممهدن إقامتممم  المممدعوى ع يهممما 
 انتهن بعودت  ل عمل في الشركة، ث  توقف عن العمل فيها.

 
التأأأأمين كتمممب البحممموث فمممي مجممم ن التمممأمين فمممي العمممراق وخمممارج العمممراق وفمممي 

 .، مج ة االتحاد العا  العربي ل تأمينالعربي
 



 مكتبة التأمين العراقي

 
 

 

لنتاجات في جرد أولي ل: بديع أحمد السيفي

 10مجـال التأمين

 
 

، 1960لسممممنة  49)قممممانون شممممركان ووكمممم ف التممممأمين رقمممم   فأأأأي سأأأأون التأأأأأمين العرا أأأأي

وشممممركة التممممأمين الوطنيممممة وقممممانون تأسيسممممها، وشممممركان وعم يممممان التممممأمين فممممي العممممراق، 
 .1961وشركة إعادة التأمين العراقية، وجمعية التأمين العراقية(، 

 

، قمممانون 1960، قمممانون الممممرور 1958)قمممانون شمممركان التمممأمين   سأأأل الاأأأانون اتنجليأأأز 

، قمممممانون مسممممميولية أربممممماب العممممممل، قمممممانون 1916التمممممأمين ضمممممد السمممممرقة وقمممممانون السمممممرقة 

، تشمممممريعان اإلصممممم ح القمممممانوني، 1908-1846، قمممممانون الحممممموادث المميتمممممة 1937المعاممممممل 

 (.1961قانون الوكالة ووك ف التأمين من الحري (، )

 
 (.1961، ) انون التأمين من الحريق والتأمين من الحريق

 

 (.1961، ))اتنجليز ( والمبادئ الر يسة في التأمين 1906 انون التأمين البحر  

 
 (.1961، )الننرية العامة للتأمين ضد الحواد 

 
 (.1961، )في الننرية والتطبيق للتأمين علل الحياة

 
 .(1961، )تعويضاه التأمين ضد الحواد 

 
 (.1961، )مادمة في التأمين ومدخة إلل التأمين البحر 

 
 (.1961، )مادمة في التأمين ومدخة إلل التأمين من الحريق وعاده

 
 (.1961، )تاريخ التأمين

 
 (.1961، )عاد التأمين و انونه

 
 (1961، ) نواع التأمين وعاوده

                                                 
ا وترجمةفهذ  النتاجان مذكورة تحن عنوان:  10 كتابه الوسيع في  بديع  حمد السيفي ومطبوعاته تأليفا

ا و انوناا وعمالا   .505 -501(،   2006)بغداد: د. ن.ن،  1، جفي التأمين وإعادة التأمين: علما

 
قاالن ودراسان خارج حقل التأمين.  سيكون من المفيد معرفة إن كان نشطا  فكريا  ل  يعرف عن  نشر م

 خارج هذا الحقل ألن ذل  يساعد في فه  ثقافت  العامة.
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 (.1961، )وثا ق التأمين البحر  بضا ع

 
ا وعمأأأأالا  )الميسسممممة ، التأأأأأمين اتلزامأأأأي مأأأأن المسأأأأ ولية عأأأأن حأأأأواد  السأأأأياراه: علمأأأأا

 (.1969العامة ل تأمين، المركي التدريبي، الدورة المتقدمة لعا  

 
، )اتنجليأأأأز ( والمبأأأأادئ الر يسأأأأة فأأأأي التأأأأأمين البحأأأأر  1906 أأأأانون التأأأأأمين البحأأأأر  

(.  مطبممممموع 1970المممممدورة المتقدممممممة لعممممما  -المركمممممي التمممممدريبي-)الميسسمممممة العاممممممة ل تمممممأمين

 ولآلن. 1961طبعان عديدة منذ عا  

 
ا وعمالا الت  (.1972)بغداد:  أمين علما

 
 ، ترجمة كامل عن نسخت  المعتمدة باإلنج ييية.1961 انون الشحن البولوني لعاخ 

 
، ترجممممة 1968والمرسأأأوخ الملحأأأق بأأأه لعأأأاخ  1967 أأأانون التأأأأمين البحأأأر  الفرنسأأأي عأأأاخ 

 كام ة عن نسخت  المعتمدة باإلنج ييية.
 
، الميسسممممة العامممممة ل تممممأمين، رسأأأأالة التأأأأأمينة بغممممداد، مج مممم  حمممم  الح ممممول وحوالممممة الحمممم ، 

 .1969تموي 

 
، الميسسممممة رسأأأأالة التأأأأأمين المسمممميولية التممممي يغطيهمممما التممممأمين اإلليامممممي،  بغممممداد، مج ممممة 

 .1970العامة ل تأمين، كانون الثاني 

 
، الميسسمممة العامممة ل تمممأمين، نيسمممان رسأأأالة التأأأمين فممي سمممبيل توعيممة تأمينيمممة،  بغممداد، مج مممة 

1972. 

 
، رسأأأأالة التأأأأأمين فممممي سممممبيل توعيممممة تأمينيممممة فممممي التممممأمين ع ممممى الحيمممماة،  بغممممداد، مج ممممة 

 .1973الميسسة العامة ل تأمين، تموي 

 
محاضأأأأأراه مطبوعأأأأأة فأأأأأي التأأأأأأمين مأأأأأن المسأأأأأ ولية والتأأأأأأمين اتلزامأأأأأي مأأأأأن حأأأأأواد  

 يممممة ، ألقاهمممما ع ممممى ط بممممة الممممدب و  العممممالي بممممإدارة التممممأمين فممممي كدراسأأأأة ماارنأأأأة-السأأأأياراه
 .1979-1973، اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

 
محاضأأأأأراه مطبوعأأأأأة فأأأأأي التأأأأأأمين مأأأأأن المسأأأأأ ولية والتأأأأأأمين اتلزامأأأأأي مأأأأأن حأأأأأواد  

ا وعمأأأالا  ، ألقاهممما ع مممى ط بمممة المممدب و  العمممالي بمممإدارة دراسأأأة ماارنأأأة تطبيايأأأة-السأأأياراه علمأأأا
 .1980التأمين في ك ية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 

 
، دراسأأأأة ماارنأأأأة-ين اتلزامأأأأي مأأأأن حأأأأواد  السأأأأياراه فأأأأي الاأأأأانون وفأأأأي التطبيأأأأقالتأأأأأم

 .1984ويارة المالية، مركي التدريب التجار ، بغداد 
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، محاضمممران مطبوعمممة، ويارة تأأأأمين ناأأأة البضأأأا ع وتعويضأأأاته فأأأي العلأأأخ وفأأأي التطبيأأأق

 .1984التجارة، مركي التدريب التجار ، بغداد، تشرين األول 

 
، بجممممي ين، ويارة الماليممممة، مركممممي التممممدريب للتأأأأأمين فأأأأي العلأأأأخ والتطبيأأأأق الننريأأأأة العامأأأأة

 .1982المالي والمحاسبي، أب 

 
 حالمممة الرجممموع بسمممبب الخطمممأ الجسمممي  قمممي قمممانون التمممأمين اإللياممممي ممممن حممموادث السمممياران،  

 .1984، شركة التأمين الوطنية، العدد السادس، نافذة علل التأمين

 
، محاضممممران مطبوعممممة، الحريأأأأق ومأأأأن اضخطأأأأار اتضأأأأافية: دراسأأأأة وجيأأأأزةالتأأأأأمين مأأأأن 

 .1985ويارة التجارة، مركي التدريب التجار ، بغداد، تشرين ألوا 

 
، شممممركة التممممأمين نافأأأأذة علأأأأل التأأأأأمين مممممن أخطممممار النقممممل المشمممممولة بالتغطيممممة التأمينيممممة،  

 .1985، العدد الثامن، الوطنية

 
، محاضممممران مطبوعممممة، ويارة التجممممارة، مركممممي التممممدريب والصأأأأادراهتأأأأأمين اصسأأأأتيراداه 

 .1985التجار ، بغداد، تشرين الثاني 

 
، محاضممممران مطبوعممممة، ويارة التجممممارة، مسأأأأتنداه التأأأأأمين فأأأأي اتصأأأأدار وفأأأأي التعأأأأوي 

 .1985مركي التدريب التجار ، بغداد، 

 
رة، مركمممي التمممدريب ، محاضمممران مطبوعمممة، ويارة التجممماالأأأدورة المسأأأتندية فأأأي اصسأأأتيراد

 .1986التجار ، بغداد، 

 
، ويارة ضأأأد  خطأأأاا التصأأأاميخ والتنفيأأأذ  و تأأأأمين المسأأأ ولية العشأأأرية التأأأأمين السندسأأأي

تشممممرين  26اإلسممممكان والتعميممممر، المركممممي القممممومي ل ستشمممماران الهندسممممية، بغممممداد، الخممممميس 

 .1987الثاني 

 
 األحكمممما  القانونيممممة فممممي تممممأمين النقممممل، وقممممانون ل تممممأمين بكافممممة أنواعمممم .  بحممممث مقممممارن فممممي 

، الماليأأأأةالقمممموانين العراقممممي، المصممممر ، اإلنج يممممي ، البولمممموني، الفرنسممممي،  ويارة الماليممممة، 
 .1987مج ة نصف سنوية تصدرها الويارة، العدد األول، 

 
، محاضممممران مطبوعممممة، ن السندسأأأأيف والتعريأأأأن بأأأأنواع التأأأأأمي سأأأل اصسأأأأتيراد والتأأأأأمين

ويارة التخطمممممميط، المركمممممممي القمممممممومي ل ستشممممممماران والتطممممممموير اإلدار ، بغمممممممداد، أي مممممممول، 
1987. 

 
، محاضمممممران مطبوعمممممة، ويارة التجمممممارة، مركمممممي نطأأأأأان اصحتيأأأأأاة فأأأأأي النشأأأأأاط البحأأأأأر 

 .1988التدريب التجار ، بغداد، كانون الثاني 
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وي : دراسأأأة تطبيايأأأة مأأأع  مثلأأأة عمليأأأة خبأأأراا التسأأأوية ودور أأأخ فأأأي إعأأأداد كشأأأن التعأأأ

، برنممممممام  تممممممأمين الحريمممممم  الخمممممما  بكشممممممف اإلصممممممدار والتعمممممموي ، وحأأأأأأاصه دراسأأأأأأية
محاضممممران مطبوعممممة، ويارة الماليممممة، مركممممي التممممدريب المممممالي والمحاسممممبي، قسمممم  التممممدريب 

 .1989، ع ى أعمال التأمين

 
األوسمممط ل ستشممماران ، محاضمممران مطبوعمممة، مكتمممب الشمممرق التحكأأأيخ فأأأي عاأأأود الماأأأاوصه
 .1990اإلدارية والتدريب، بغداد، نيسان 

 
 Model Business Letters التمممأمين ممممن خممم ل مراسممم ت  )المقتمممبس( ممممن مجموعمممة 

س سممم ة ح قمممان متعاقبمممة    .1983فمممي طبعتهممما الثالثمممة المعمممادة عممما   L. Gartsideلواضمممعها 

ممممن العمممدد الحممماد  والعشمممرين، ، شمممركة التمممأمين الوطنيمممة، ابتمممداف  نافأأأذة علأأأل التأأأأمينفمممي 
1990. 

 
، محاضممممران مطبوعممممة، برنممممام  دورة العقممممود، المركممممي التأأأأأمين علأأأأل  عمأأأأاة الماأأأأاوصه

 .2/10/2002القومي ل تخطيط والتطوير اإلدار ، مصفى بيجي، األربعاف 

 
، محاضمممممران مطبوعمممممة، ويارة التخطممممميط، المركمممممي القمممممومي  سأأأأأل اصسأأأأأتيراد والتأأأأأأمين

 .1987ل ستشاران والتطوير اإلدار ، أي ول 

 
 ، شمممركة التمممأمين الوطنيمممة، العمممدد الرابمممعنافأأأذة علأأأل التأأأأمين نافمممذة ع مممى قمممراران التحكمممي ،  

1984. 

 
، شمممركة التمممأمين نافأأأذة علأأأل التأأأأمين خبمممراف التسممموية وإعمممداد كشمممف وتسممموية التعممموي ،  

 .1989الوطنية، العدد الثامن عشر 

 
، شمممركة التمممأمين الوطنيمممة، العمممدد الثممماني نافأأأذة علأأأل التأأأأمين نافمممذة ع مممى قمممراران التحكمممي ،  

1983. 

 
، 2، ط1960لسأأأنة  49فأأأي سأأأون التأأأأمين العرا أأأي:  أأأانون شأأأركاه وكأأأالا التأأأأمين ر أأأخ 

1970. 

 
 .1970، 2، طماارنة بين  انون شركاه ووكالا التأمين الجديد والاانون الاديخ

 
 94المعأأأدة بالاأأأانون ر أأأخ  1950لسأأأنة  56ة التأأأأمين الوطنيأأأة ر أأأخ  أأأانون تأسأأأيل شأأأرك

 .1968، 2، ط1960لسنة 

 
 .1968، 2، طشركاه وعملياه التأمين في العران
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 .1970، 2، طشركة إعادة التأمين العرا ية

 
 .1968، 2، طجمعية التأمين العرا ية

 

 .1970، 2، ط سل الاانون اتنجليز 

 
 .1970، 2، ط1958شركاه التأمين  وانين إنجليزية:  انون 

 
 .1968، 2، ط1916 انون السر ة 

 
 .1970، 2، ط انون تأمين مس ولية  رباب العمة

 
 .1970، 2، ط1927 انون المعامة 

 
 .1970، 2، ط انون الوكالة

 
، 2، ط أأأأانون التأأأأأمين مأأأأن الحريأأأأق وعاأأأأد التأأأأأمين مأأأأن الحريأأأأقف والتأأأأأمين مأأأأن الحريأأأأق

1970. 

 
، مطبممموع طبعمممان والمبأأأادئ الر يسأأأية فأأأي التأأأأمين البحأأأر  1906التأأأأمين البحأأأر   أأأانون 

 متعددة.
 

 .1986، العدد التاسع نافذة علل التأمين الفرق بين الح ول والرجوع،  

 
تأأأأأمين السأأأأياراهف اضنأأأأواع واض،طيأأأأة والشأأأأروطف مأأأأع التطبيأأأأق بحأأأأاصه دراسأأأأية عمليأأأأة: 

 .1993الوطنية ، شركة التأمين عر  ومنا شة

 
، محاضمممممران مطبوعمممممة، المركمممممي القمممممومي ل تخطممممميط التأأأأأأمين علأأأأأل  عمأأأأأاة الماأأأأأاوصه

 .25/11/2001والتطوير اإلدار ، برنام  دورة العقود، 

 
 يكأأأأة ومكأأأأا ن السأأأأفنف والبضأأأأا ع والخسأأأأا ر التبعيأأأأةف والمسأأأأ ولياه البحريأأأأة وتسأأأأوية 

م  دورة النقممممل، شممممركة ، محاضممممران مطبوعممممة ومممممع التطبيمممم  العم ممممي، برنمممماالتعويضأأأأاه
 .20/4/2004-17/4/2004التأمين العراقية، أربعة أيا ، 

 
 .2006، 2، طفي سون التأمين العرا يف جمعية التأمين العرا ية

 
 كان أخر كتاب ل  هو:

 

ا وعمالا  ا و انونا  (.2006)بغداد: د. ن،  2، جالوسيع في التأمين وإعادة التأمين: علما



 مكتبة التأمين العراقي

 
 

 

 تمهيد ودعوة لبحث وتقييم نقدي

 
 

فمممي اسمممتذكارنا ل راحمممل بمممديع أحممممد السممميفي فإننممما وبمسممماهمة عمممدد ممممن الممميمي ن 
والممميم ف حاولنمممما التعريمممف السممممريع بممم  لفا ممممدة العمممام ين والعممممام ن فمممي قطمممماع 
التمممأمين العراقمممي مممممن لممم  يعرفمممو  شخصممميا  وخاصمممة جيمممل الشمممباب  وفمممي ذان 

القيمممما  بتوثيمممم  أولممممي سمممريع، أيضمممما ، لمكانممممة الرجممممل فممممي تمممماريخ الوقمممن حاولنمممما 
  التمممأمين العراقمممي ممممن خممم ل رسممما ل النعمممي التمممي كاتبمممن خصيصممما  لهمممذا الكتيمممب.

  الغييممرة التممي ال يجاريهمما غيممر كتابممان األسممتاذ بهمماف وكممذل  تمموفير ثبممن بكتاباتمم
 11بهي  شكر .

 
السممممتقراف وتح يممممل وقمممما ع تمممماريخ قممممد تممممنه  المناسممممبة ل بمممماحثين فممممي المسممممتقبل 

التمممممأمين وتقيمممممي  السياسمممممان والتشمممممريعان الخاصمممممة بالنشممممماط التمممممأميني وتسممممممية 
األطممممراف التممممي كانممممن ورافهمممما، والتعممممرف ع ممممى الجيممممل األول الميسممممس مممممن 

ودورهمممم  ومسمممماهمته  ورييممممته  ل سياسممممة والتشممممريع  12أركممممان التممممأمين العراقممممي
سمممت ، بعيمممدا  عمممن الشمممحنة العاطفيمممة فمممي التمممأميني وتن مممي  النشممماط التمممأميني وممار

 التقيي  ا ني.
 

ا وع مممى ذان المممنه  يمكمممن تقيمممي  كتممماب ي الراحمممل بمممديع أحممممد السممميفي  التأأأأمين علمأأأا

ا وعمأأأأالا ( و1972) وعمأأأال ا و انونأأأا  الوسأأأيع فأأأي التأأأأمين وإعأأأأادة التأأأأمين علمأأأا

(.  ع ممممى سممممبيل المثممممل، إذا كممممان كتابمممم  األول متماسممممكا  فممممإن اإلخممممراج 2006)

                                                 
 تض  الكتب المنشورة لألستاذ بهاف بهي  شكر  ا تي: 11

 
(، إعادة التأمين بين 2007)(، التأمين في التطبي  والقانون والقضاف 1960الن رية العامة ل تأمين )

(، التأمين من المسيولية في 2009(، التأمين البحر  في التشريع والتطبي  )2008الن رية والتطبي  )

(، بحوث في التأمين 2011(، التأمين في التطبي  والقانون والقضاف )2010الن رية والتطبي  )

، غطاف الحماية والتعوي  في ن ا  (2016(، المعج  الوسيط في مصط حان وشروط التأمين )2012)

 (.2019(، تأمين األشخا  )2017التأمين )

 
مع   الميلفين العراقيين لكتب التأمين نشر كتابا  أو كتابين مع بع  االستثنافان كالدكتور س ي  

 الورد  الذ  ألف وترج  العديد من كتب التأمين.
 
بهي  شكر ، مصطفى رجب، عبد الباقي رضا، مع يرد في البال هنا، مع حف  األلقاب، بهاف  12

االعتذار  خرين، نسافا  ورجاال ، ممن رح وا أو   ّوا بيننا، ال أستطيع تسميته  لعد  معرفتي الكافية 
 به .  لذل  أتمنى أن يقو  غير  بتقديمه  ل قراف.
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، textbookالفنممممي لكتابمممم  األخيممممر لمممم  يممممرق  إلممممى مسممممتوى الكتمممماب المدرسممممي 

والمممذ  يعكمممس، برأيممممي عمممد  تممموفر محممممرر أو ناشمممر كمممان سيسمممماعد  كثيمممرا  فممممي 
كتابممما  تع يميممما  موسممموعيا ، ممممن  الوسأأأيعممممع ذلممم ، ي مممل   13ل نشمممر. لوسأأأيعإعمممداد ا

شممميف ممممن ألمممف صمممفحة تقريبممما ، مكمممّرس ل جوانمممب الفنيمممة والقانونيمممة ل تمممأمين ممممع 
تأريخممم ، وهممممو ممممما درجممممن ع يمممم  الكتابممممان التأمينيممممة العربيممممة.  وبسممممبب المممممنه  
التع يممممي وراف تمممأليف الكتممماب، وهمممو مممما يفيمممد العمممام ين ل قيممما  بالعممممل التمممأميني، 
فإنمممم  أهمممممل تنمممماول التممممأمين كميسسممممة اقتصممممادية، وهممممو ممممما كممممان سمممميقرب  مممممن 

 جمهور خارج قطاع التأمين.
 

سمممب لعمممر  ونقمممد كتابمممان األسمممتاذ بمممديع أحممممد السممميفي، لممميس همممذا بالمكمممان المنا
لمممذل  نتمنمممى ع مممى البممماحثين ممممن الشمممباب دراسمممتها والكشمممف عمممن الخ فيمممة الثقافيمممة 
ل راحمممل ومصمممادر  الفكريمممة، ذلممم  ألنممم  لممم  يكمممن يتحمممر  فمممي فمممرا  وألنممم  عنمممدما 
دخمممل مجمممال العممممل التمممأميني كمممان سممموق التمممأمين العراقمممي  يعممم ف  بحركمممة نشمممطة 

شممممركان التممممأمين األجنبيممممة وفروعهمممما ووكاالتهمممما وشممممركان التممممأمين  تقممممو  بهمممما
 1950العراقيممممة الخاصممممة وشممممركة التممممأمين الوطنيممممة الحكوميممممة )تأسسممممن سممممنة 

 (.1952وبدأن بمياولة العمل سنة 

 
، العربيمممة الوسأأأيعممممن بممماب التقيمممي  األولمممي، يكفمممي أن نشمممير هنممما إلمممى أن مراجمممع 

ول كتممماب منهجمممي فمممي مكتبمممة التمممأمين واألجنبيمممة غيمممر مكتم مممة، فهمممي ال تمممذكر أ
( أو كتممماب 1960)بغمممداد:  الننريأأأة العامأأأة للتأأأأمينالعراقيمممة لبهممماف بهمممي  شمممكر  

، 14(1974)بغمممداد: الطبعمممة الخامسمممة  التأأأأمين: ننريأأأة وتطبيأأأقكممما   الشمممربتي 

( وغيرهممممما ممممممن 1955)القممممماهرة:  التأأأأأأمين البحأأأأأر أو كتممممماب جممممممال الحكمممممي  

تقيمممي  دور  كقا مممد إدار  لشمممركتين )شمممركة التمممأمين المراجمممع.  ونشمممير أيضممما  إلمممى 
وممممممدى نجاحممممم  فمممممي أداف  15العراقيمممممة ع مممممى الحيممممماة وشمممممركة التمممممأمين الوطنيمممممة(

ور  كعضمممو فمممي مج مممس إدارة ، ودالو يفمممة اإلداريمممة الع يممما واألثمممر المممذ  تركممم 
)اسمممتغني أو اسمممتبعد ممممن عضممموية مج مممس الشمممركة  شمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممة

                                                 
 يع واألع  .يرد في البال هنا إمكانية إضافة جدول بالقوانين واألن مة، وفهرس بالمواض 13

 
 ليس لي ع   بتاريخ صدور الطبعة األولى من الكتاب. 14

 
أذار  3-1972أيار  8كان األستاذ بديع أحمد السيفي مديرا  عاما  لشركة التأمين العراقية ع ى الحياة ) 15

الذ  (.  السيال 1978تشرين األول  13-1978أذار  4(، ومديرا  عاما  لشركة التأمين الوطنية )1978

 ارت  لشركة التأمين الوطنية قصيرة؟ديرد في البال هنا هو: لماذا كانن فترة إ
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.  تمممممرى همممممل أن األوان 16لسمممممبب غيمممممر معمممممروف يسمممممتح  همممممو ا خمممممر بحثممممما (
ل بمماحثين ولمموج حقممل كتابممة سممير الشخصمميان التأمينيممة فممي العممراق، وفممي الوقممن 

 ذات  ومن خ له  تأرخة النشاط التأميني؟
 

، كنمممن أن مممر إلمممى ماضمممي النشممم اط التمممأميني اعتمممرف بمممأنني، فمممي بعممم  مممما كتبمممنا
فمممي العمممراق بشممميف ممممن التبجيمممل وكمممأني بمممذل  أريمممد أن أقمممول: مممما أتعمممس يماننممما 

.  وأرى أن يبحمممث 2003الحمممالي وبممميس مع ممم   قيمممادان  شمممركان التمممأمين بعمممد 

تممماريخ التمممأمين العراقمممي بقياداتممم  وكممموادر  وميسسمممات  وتشمممريعات  ضممممن السمممياق 
  عن الهوى الشخصي.االقتصاد  والسياسي ل عراق ومن موقف نقد  بعيدا  

 
المممذ  نتمنممما  همممو أن تتبنمممى إحمممدى شمممركان التمممأمين العراقيمممة، أو جمعيمممة التمممأمين 

بعمممد إخضممماع  لعم يمممة تحريمممر وإعمممداد  ككتممماب  الوسأأأيعالعراقيمممة، إعمممادة طبمممع 
.  وبمممذل  تكمممون قمممد قمممدمن الثنممماف وإخراجممم  بشمممكل فنمممي رفيمممع منهجمممي تع يممممي

 العراق.المناسب لواحد من أعمدة التأمين في 
 

كمممممما نتمنمممممى ممممممن المهتممممممين مسممممماعدتنا فمممممي تممممموفير نصمممممو  بعممممم  مقاالتممممم  
لتعممّرف ع ممى الفكممر التممأميني فمممن خ لهمما نسممتطيع االمنشممورة لجمعهمما فممي كتمماب 

 .تجا  قضايا معينة ل مرحو  بديع أحمد السيفي
 

 مصباح كمال
 
 

                                                 
أذكر أن األستاذ عبد الباقي رضا كان نا با  لر يس مج س إدارة شركة التأمين الوطنية، وقد استغني  16

المفارقة أن عن  أو استبعد من موقع  أيضا ، ربما في نفس فترة استبعاد المرحو  بديع أحمد السيفي.  و
ك يهما من مخضرمي صناعة التأمين العراقية التي ل   تتحمل  إدارتي اإلعادة العراقية )إدارة عبد هللا 

( اإلبقاف 2017-2015( والتأمين الوطنية )إدارة صادق عبد الرحمن، 2015-2007رحمة إبراهي ، 

 ع يهما في موقعهما.  مسألة تستح  التأمل والبحث.
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 صور لألستاذ بديع أحمد السيفي

 
 

يفتمممتح فمممرع الشمممركة العراقيمممة ل تمممأمين ع مممى الحيممماة فمممي  ،وسمممط الصمممورة ،بمممديع أحممممد السممميفي
 17وع ى يمين  سعدون الربيعي( 1976)الكا مية 

 
 

                                                 
كتب اليميل سعدون الربيعي ك مة عن األستاذ بديع السيفي، لكن وسي ة االتصال ب  كنن أتمنى أن ي 17

لضمها إلى مشروع وضع أرشيف  2010ليسن متوفرة.  وقد أرسل لي هذ  الصورة أواخر سنة 

ل تأمين العراقي من خ ل الصور واإلع نان والوثا   وغيرها.  وقتها ساه  اليميل منذر األسود 
وبع  الصور لمباني شركة رسالة التأمين من إع نان التأمين المنشورة في مج ة بإرسال مجموعة 

 هذا المشروع.ل  أستطع تحقي   نيالتأمين الوطنية ومشاهد لحوادث الحري .  من الميسف أن
 

وكنن أتمنى أيضا  أن يكتب اليميل فياد شمقار لوال أن وسي ة االتصال ب  هو ا خر ليس متوفرا  بعد 
انتقال  من أربيل إلى الس يمانية.  لقد كتب في الماضي عن األستاذ بديع السيفي لكن رحي   ربما كان 

 سيوقد عند  الذكريان ويكتب الجديد عن الرفقة المهنية مع الراحل.
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 من اليمين نهو ، خ ود محمد سعيد، منى الصفواني، سحر الحمداني، بديع السيفي 
 .، بغدادشركة التأمين الوطنية

 
 ها.من أرشيفهذ  الصورة أشكر السيدة سحر الحمداني ع ى إرسال 

 



 مكتبة التأمين العراقي

 
 

 
 مكتبة التأمين العرا ي
 منشوران مصباح كمال

 
مكتبممة التممأمين العراقممي مشممروع طمموعي ال يسممتهدف الممربح، يعنممى أساسمما  بنشممر الكتابممان فممي 
قضايا التأمين العراقمي وكتابمان تأمينيمة أخمرى.  ترحمب المكتبمة بمما يردهما ممن مسمودان كتمب 

 ل ن ر في نشرها.
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