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عمال التأمين أنظرات في قانون تنظيم  *:اســـــراء صالح داؤد
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 مقدمة
 

يشككل ق اعككلت مينككافيا  منككومف فككا  امنككو ميانيككلو ميككاعخذ اال تمككوا ااككو   كك  مي نفككل  ميكك ال 
نخظككككي   مللفكككك  تنككككلخااا يكككك م نككككظا ميحويككككو فككككا ميككككواق خظفكككك   مللفكككك  يسككككنمن  فككككا  كككك ق 

تنشكككك يت فسككككننق لل خسككككل اميف،كككك س اميالمثكككك ا كمككككم سككككتيق ميف ككككقا ا ا لككككلا ميفشكككك ت 
ف  للنيكككل  تيكككو  خككك  لكككلا اكككو خظ ككك   مللفككك  ميحلفككك  اتحككك  كنكككاو  ميح ماكككذ يككك  يحكككع يككك  م نفلفكككل

ا ناكككك ف كككككا اككككلخاا 1951يسككككخ   40مينككككافيا اككككفا مينككككلخاا ميفككككوخذ ميح ماككككذ ميفكككك ا  
 1980يسككككخ   52مينككككافيا مييلمفككككذ فككككا ميفسكككك ايي  ميفوخيكككك  فككككا مككككامو  ميسككككيل م   اكككك  

 10ااكككلخاا نخظكككي   كفكككلق مينكككافيا  اككك   1991 يسكككخ  47  اككك  ميفسككك ايي  نكككافيا ااكككلخاا
 .2005يسخ  
 

ي شكككك   ا يككككوا  مينككككلخاا ما يكككك  يحككككو مااق فكككككا خاككككك  نككككذ نخظككككي   كفككككلق مينكككككافيا 
ا ايحنتكككك   عككككاة  يالتيكككك  تليناككككلل ميسككككمي  واا ميايككككا  تاملككككل  كنككككاو مينككككافيا اخشككككلع 

اشككك اع ل.  ااكككو اكككل  مينكككلخاا  كككك ل تخيكككاأ اكككوي ة تلي نفكككل  ا ملكككل  اويكككوة اكككو نسككك   
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نككذ نعككاي  اميخ ككا  تنعككلت مينككافيا نككذ ميحكك مت ا يكك م  تحككو ننكك ة  لككاو عايمكك  تسككتس 
يفلاككي  مينككذ   كك   تشككلق  ا تككا   كمككم  كك م ميظكك اا مينككذ كلشكك ل ميحكك مت  كك ق ميحنككاو م

 مينعلت. 
 

اينكككا ذ مينيكككو ميفخشكككاوا سكككخمنذ خظككك ة سككك يح  اتظياكككلل تفكككل ناكككفخ  فكككا  ملكككل  اويكككوة 
 فل ي    كمي  فا كياس فا ميخلمي  ميشلمي  اميفاااكي . فلميل اا
 

 تقييم ونقد القانون
 

يكككامخذ  يكككلو  فكككا سكككمع  يما مككك  ماايكككما ي مكككظ  ا مينكككلخاا  كككك ل يكككو  تفااكككس   فككك  و
(ا ايحكككاو  يككك   يكككم ككككو  ااكككاو 1ميخنكككومس ايكككيط ميسكككمع  مينشككك يحي  ميفنف مككك  تليت يفكككلا 

سككمع  نشكك يحي  كخكك م     لككلا ميحكك مت ييككلمق نمكك  سككيع ة ميمككن ق ماف يلككذ ميكك ال  خككلع 
  فا  ميت و  يم ميملل  ميفوخذ ماف يلذ.

 
 كككك لا يخت،كككذ نخلايككك  فكككا ميخلميككك  ميشكككلمي  فكككا  مينكككلخاا تككك  فكككل اكككل  ااتكككق ميكككو اق نكككذ   ككك 

ف فكككا ميخظككك ة ماايكككم  ا مينكككلخاا  كككك ل ينفيكككل  ميككك  يكككيللن  ميم،ايككك  امسكككمات .  نيتكككوا اميكككل
تسككا  مييككيلل  مينشكك يحي ا   م ك نخككل  ا  يككق مينشكك يت   ميفسككفم  فكك    تيخفككل  ككا تف لتكك  

يككك  اي خسنشكككا  فككك   ا  اكككلخاا فلنكككاس تليم،ككك  م خلميليككك ا ميككك  لنكككس تايكككوال ليككك  ك ما
ك مايككك  نكككذ  ككككومولا نفكككا مياماكككو اكككومف  ا مينكككلخاا ميفخشكككا  فكككل  كككا  ي خكككأ فنككك ا  فكككا 
ميم،كككككك  ميخلميليكككككك   يككككككم ميح تيكككككك ا اميف سككككككا  ا ن افنكككككك  م نيكككككك  ييسكككككك  الخاخيكككككك   ا 
ميكككع مي ا ميككك  نككك  عككك   فسكككاون  فكككا اتكككق ميالليككك  ماف يليككك  يمنخفيككك  ميواييككك  اكككفا 

 (2ميانيلو ميح ماذ تحو ميمن ق.  عل   كلوة  يلم  
 

ف  ا مينكككلخاا فسكككنفو فكككا تيكككلا ميمكككلل  ميوم ال يسكككمع  ميثكككن ا ميف انككك  تكككاق  ايتكككوا اميكككل
( نككككذ 1ت يفكككك  ماف يلككككذ كخكككك م  ميكككك ال سككككتال  ا ميككككو   ميسككككمع   ككككك ل ميتيككككلا  اكككك   

ف يكككك ميل  ميمككككلل  ميفككككوخذ اتيككككلا سككككمعن  مينشكككك يحي  امينخل3  23/5/2003 ي يكككك  (ا فتيخككككل
اميناككككلثي ا ناكككك  كككككا يكككك مي  ميمككككلل  ميوم ال  ككككك ل نككككذ نلسككككي  انعتيككككال مينككككامخيا 

                                                 
/  3/ 3نذ  3995ميسخ  ميسلوس  امي تحااا ميحوو  بالوقائع العراقية( فخشا  تليخس   ميخلميلي  اميح تي  1

للخ  نيو  تليم،نيا ميح تي  اميخلميلي  متلا ميمن ق  الوقائع العراقيةا فام     يمشل ة . اناو  م 2005

 يلذ.ماف 
 ت،ومو: فخشا م  ش ل  مينافيا  2005التأمين لسنة  أعمالقانون تنظيم يمفليوا مخظ  فيتل  لفلقا  (2

 افل يمي ل. 49(ا أ 2014مياعخي ا 
  2003/ 6/ 17نذ  3966 و( ميحوالوقائع العراقية( مخظ  ميا يوة مي سفي   3
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فا ا كك م فككل  اماكك م  مينحككويق كمي ككل. ا خككل خكك ل  ا ميفمنككق ماف يلككذ اككو خيككس خلسكك  فشكك كل
    ا فككككا اماككككس ميفمنككككق  1949ينخككككلنم تفككككل اككككل   تكككك  منللايكككك  اخيككككا مي متحكككك  يسككككخ  

 ي  ميفمنم  واا ميفسلط تنامخيخ ل انش يحلن ل.ميفملنظ  كمم مفا اففنملل  ميوا
 

اكميكك  سكككلو  ميتيكككف  ليككك  ميح مايككك  نكككذ خيايككك     اكككل    ليلككك  ليككك  فنالخسككك  مننكككو  
ميككككخأ مينككككلخاخذ ي امكككك  خنياكككك  ياككككحا مييككككيلل  ميح تيكككك  فككككا ميكككك  ميتخككككل  ميم،ككككاال  ا 
مييكككع مذا نكككليفل ا  ك اككك  تحكككو ن افنككك  كمكككم ي،كككاييا يايكككواا يكككيلل  ميخيكككاأ 

  ككك  مياليكككق:  سكككلتحل  ككك ( 2  ميفكككلوة خيككك  مينلخاخيككك  امينشككك يحي . اسخسككك و تحككك  ميف مككك ا   
 ميحككك مت. نكككذ ميحلفمككك  مينكككافيا شككك لل   مكككول نحنفكككول اميككك ال ميكككوياما فكككا ميفاكككلل ميشككك أ

 شكك ل  تككيا مياسككلع  ييفككل ط ميككوياما فككا ميفاككلل ميشكك أ  كك  مينككافيا  كككلوة اسككيع  كك  لفخككل
 مينكككافيا  ككككلوة شككك ل  نكككذ مياسكككيع  ا مياليكككق  ا خ مكككظ  مينكككافيا.  ككككلوة اشككك ل  مينكككافيا
 لليشككك ل  ييلنفكككق فحخكككاال  ا عتيحكككذ شككك أ لكككق تاخككك  يايكككا  ا واا شككك أ لكككق  كككا
ف  يس ال اميملق ميخأ. فل ا   ميخ.... اميفواال مي تي  ت ياأ  يال

 
 ك  كككل فيكككعمو  ميفككك فا ميفلنككك    ميككك ال  لفكككل ا و نكككذ ميلنككك ة /  متكككت كشككك  فكككا ميفكككلوة

ك نكككك  كمككككم  خكككك :  ميا كككك  مينككككذ ننككككايم مكككككلوة مينككككافيا ميفملفكككك  تنحككككاي  ميفكككك فا كككككا 
ا ككك م ميفيكككعمو ليككك  .  ميفعليتكككل  ميفنمننككك  كميككك  كمكككم انكككال شككك اع كنكككو  ككككلوة مينكككافيا. 

فكككاياا يكككويخل ا ا لكككلا يشكككي   يكككم فحيكككو مينكككافيا انكككال فكككل ا و نكككذ فل كككا  ميلنككك ة  كككك لا    
وة مينكككافيا    تفااتككك  ينح كككو فحيكككو مينكككافيا  ا يحكككا   ا ميفحيكككو  كككا  مكككو  عككك ما كنكككو  ككككل

ميفككك فا لكككق  ا اكككل  فكككا مي سكككل ة مينكككذ نمفم كككل تفااكككس كنكككو مينكككافيا فنلتكككق اسكككع يسكككوول 
 ميف فا ي .

 
( فخكككك :  يمككككوياما  ا ي ناككككاا عمككككس مينحككككويق ....  امييككككو 21الكككك ي  فككككلا و تليفككككلوة  

كخكككو اكككحا يكككيللن  ميم،ايككك  تكككق  يمكككوياما  ا يككك ن  عمكككس مينحكككويق ...  ايككك  ينكككا مافككك  
ناكككفخ  ايكككا م اككككو  واككك  نكككذ ن افككك  ميخيكككاأ خلسككك ل فكككا ميم،ككك  ميخلميليككك   يكككم ميم،ككك  
ف تفكككل ايككول ميفشكك ت  يايكككل تلسككن وم  فلكك وم  ليككك   ف فت فككل ميح تيكك  مينككذ مكعككك  فل افككل
فايانككك  نكككذ ميفيكككعممل  مينلخاخيككك  ميح مايككك ا ا ككك م فكككل مول  يكككم م كككن ا نكككذ فل كككا  ميكككخأ 

 ( 4ميلال كفل ال  تليخس   ميح تي . ميخل

                                                 
 (:91يمظ خأ ميفلوة   )4

“All ministers, governmental department, or public  corporations and companies in 
which the Iraqi government holds shares or a business interest that derives  benefit 
from the insurance business shell submit all data, records or other documentation 
relating to the insurance arrangements in which they have an interest or affiliation, 
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ف فكككل خيككك  كميككك  ميفكككلوة      اي( كمكككم  ا:  اال شككك أ عتيحكككذ  ا  81لفكككل ي مكككظ  ياكككل

فحخككككاال كككككل   ا  ككككلأ ميمككككال نككككذ مي نيككككل  تشكككك م  فخناككككل  مينككككافيا  ا  وفلنكككك  فككككا  ال 
فككك فا  ا فحيكككو فكككلي  يكككخأ مينكككلخاا كمكككم  ككك ا  يككك   نلمفككك   مينكككلخاا  اكككل   فعمنككك ا 

مينلكككككوة ميلن يكككك   ميفعمككككال ياكككك ال كمككككم مع اكككك  فككككلي  ينكككك  وييككككق ميننييككككو خيككككل   ا امسككككس 
وييككك ف ا تفحخكككم مال اكككلخاا اميفلككك ا   ا يلكككاا ميكككخأ   ... فكككلي  يكككخأ  ككك م مينكككلخاا كمكككم 

   ا  ي . 
 

( فخكك : 82اتفككل  ا مينككلخاا اككو لنككس تم،كك  ماختيكك  نمككيط فككا ميفسككن، س يكك  فككل اككل  تليفككلوة  
ينكككافيا تم،كككل  فنحكككووةا نكككليحت ة كخكككو مي كككن ا نكككذ نلسكككي  ل يحنكككو تكككخأ    م خظفككك  ا ينككك  م

ميا ينككك  مينكككذ لنتككك  تم،ككك  ميفككك فا يككك .  فكككا ميفحمكككا   ا ا ينككك  مينكككافيا نحكككو مياككككل  ميككك ال 
يخيكككس تككك  كنكككو مينكككافياا اتفكككل  ا كنكككو مينكككافيا فكككا كنكككاو مي ككككلا نظخككك  ينااكككس  ا نحنفكككو 

نككككومو تم،كككك  ماختيكككك  ان،ميت ككككل كمككككم ي،كككك  مي  ي،كككك  ميفكككك فا ايككككيط ميفكككك فا يكككك ا لفككككل  ا ميك
ااكككلثذ  يكككم ميماكككا  نكككذ نلسكككي  ميكككخأ  خكككلمت ااكككاو كخكككو  ميح تيككك    سكككي وال تليفملفككك 

مينكككلخاخذ ميفلنكككاس تليم،ككك  ميخلميليككك   ا ا ينككك  مينكككافيا تليم،ككك  مينكككذ لنتككك  ني كككل.  اي مكككظ  ا 
 تكككذ  ا ميلككك وال  ا  ككك ل ميفكككلوة نفكككط سكككيلوة ميتمكككو م  يلنككك    ا ميمنلكككل   يكككم ميكككخأ ميح

 ااو تلكنتل  فل ميم،نيا مي سفينيا نذ ميت و مسس  ملل  ميوسنا  ميح ماذ ميخلن .
 

اميشككك   يعكككاقا يككك م سكككخلنلذ ت ككك ل ميف مظكككل  ت يكككاأ مييكككيلل  ميشكككلمي  ينكككلخاا نخظكككي  
منكككم ي خ فكككق ميالخكككس ميفااكككاكذ يككك ا افكككل اكككل   2005( يسكككخ  10 كفكككلق مينكككافيا  اككك   

 يوة نس   نذ ميخ ا  تيخلك  مينافيا.ت  فا  ملل  او
 

  كفكككلق امي التككك  كمكككم يإلشككك ما فسكككننم   ا م ككك  فكككل اكككل  تككك  مينكككلخاا  كككك ل مسكككنموم   يثككك 
ميفحخايكككك   ويككككاما مينككككافيا تليش يككككي  اينفنككككت ( 5مينككككافيا.  ويككككاما ا يكككك  تناسككككيط مينككككافيا

ميكنتل يككككك  اف لكككككلل نكككككذ ت،كككككومو اتل فلكككككلا نكككككنو نككككك ات يككككك  تليفملنظكككككل    م ماناككككك  
مياكك ا ةا ايكك  مسككنن ق فككليذ ا ا لككلا ميفشكك ت ميح ماككذ يكك  يشككي  يكك مم ف كمككم  خكك  ينككا  
كمكككم مينفايكككق ميككك منذا مي  خخكككل خسنشكككا فكككا ميخيكككاأ مينلخاخيككك  مينكككذ خظفككك   مللفككك   خككك  

لنلنككك  امككككومو فيلمخينككك  فكككا فتكككليف مي سكككا  ميفسكككنانلة مي ليككك  يحنفكككو نكككذ فكككام ول ين،عيككك  خ

                                                                                                                                            
as requested by the director general for any specified period of time he may 
determine to be relevant by the deadline he sets.” 
ف:  كمم افيت ميالم م  اوامث  ميواي  مينذ نسنليو فا  نذ ميا ال  ميخأ تليم،  ميح تي  ي ل خلايلف اللفال

 تيلخل  ما فحمافل  تن نيتل  مينافيا ميمليم  كمي ل   المينافيا ننوي    كفلق
 .2005يسخ   10مينافيا  ا    كفلق( فا الخاا نخظي  12-5مو  ا مات ميف )5
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تفكككخو ماكككللم  مينكككافيا اتكككوق مي كككوفل  مينكككذ ينكككوف ل اميفكككخو اميفسكككلكوم  افكككل يسكككناني  فكككا 
  سا  م  لا اللا فا ميفسنمسا يمفش ت ميح ماذ نافيا  ي  ي مم ف. 

 
يشكك اع مينككذ يخت،ككذ نان  ككل  كك   لخيككل /  ( فككا مينككلخاا  ككك ل اككو نخككلاق م 7ي مككظ  ا ميفككلوة  

نككيفا ينككايم  ثلسكك  ميكككوياماا  تفككل فككا ميففلكككا نالال ككل اكككو  ميكككخأ كمككم شكك ع ميحفككك ا 
لفككككل مشككككن ع  ميفككككلوة  من ككككل   لخيل  كككك   (  ا يلككككاا يكككك ثيط ميككككوياما ففل سكككك  نككككذ فيككككوما 

( سكككخام ا ام ل  ا نلكككاا يككك   تككك ة نحميككك  5مينكككافيا  ا منكككق فككك نتع تككك  فكككوة ي ننكككق ككككا  
 (.6( سخ   15مينافيا ننع ي ننق كا   نذ فالق

 
 يكككك  ميفكككك فا منككككات امفليكككك  انعككككاي ل مينككككافيا اعككككلت  ا فككككا م كككك  ف لفكككك  مينيككككل  تنخظككككي 

 تنامككككو اميلمف كككل  وم  كككل فكككا ماكككق  نكككت مينكككافيا شككك لل  اف ماتككك  اميفسكككنليو فكككا مينكككافياا
 ميممككاق ا ياككلو اميتكك مف  مي عككع ااككت  يككم ميف خككذ نككذ ففل سكك  خشككلع لا ماككلن  ميسككما 

 فتككككو  كمككككم ينككككا  نخلنسككككذ سككككات  مككككال ماككككق فككككا مينككككافيا اعككككلت يحلخي ككككل مينككككذ يمفشككككل  
اتليفنلتككككق نكككظا شكككك لل  مينكككافيا ميحلفمكككك  نكككذ ميحكككك مت  افللنمككك  لسككككيق ميفكككامقا ميشكككللني 

 ميلخيكك  ميسككط تيككلا فككت افممنلن ككل مينككافيا ا ككلثال فككا مينككافيا تخفككل   فملفكك  تنلايككو ويككاما
 مااسككلعا الكك ي  نككاني  ميمفليكك  يمفكك فخيا  شكك لل  مينككافيا( فككا فحككوي  تيككلا فككت ميحلفكك 
 ( 7  ميفليي . او ن ل نلات لتي ة تفتليف ميلننلس فا تفخح ل مين ط

 
يككك ثيط ميكككوياما يككك مي   2005( يسكككخ  10لفكككل فكككخو اكككلخاا نخظكككي   كفكككلق مينكككافيا  اككك   

ميينكككلم  تاملكككل  مينكككلخااا مي ما الاكككذ اكككخو نكككذ نككك   مي، مفكككل  تسكككتس ميف ليلكككل  تحكككو  
 (8ا م ن  ن ات يمعحا مفل  فملف  ميسنثخلا تيلن ل مينفييلي .  

 
اتككككلي ل  فككككا  ا مينككككلخاا  ككككك ل مكعككككم ميمككككال يعليككككس م اككككللة تففل سكككك  خشككككلع مينككككافيا 
تككليكن م  كمككم اككك م  ميككوياما كخكككو  نكك  فككخو م اكككللة مفككل  ميناكككل  ميوم ال مي  خكك  يككك  

ف مفل  ميفملف  ميوم ي . يموو فوة مي  (9كن م ا اي كيي  ميكن م  لاا يلاا نظمفل
 

                                                 
ف يموياما:   /ما ي ينق كف ل كا   7( خي  ميفلوة 6 ف: يشن ع نذ فا يحيا  ثيسل ( نست اكش اا سخ  29   لخيل

 (  فط سخام   5مينافيا ما منق ف نتع ت  فوة ما ي ننق كا   للفم ا  / ما يلاا ي  ففل س  نذ فيوما
 . 2005يسخ   10مينافيا  ا    كفلق( فا الخاا نخظي  12  يم   8(  مات ميفامو فا  7
 . 2005يسخ   10مينافيا  ا    كفلق( فا الخاا نخظي  101(  مات ميفلوة  8
كخو  ن  عمت  ما يعحا تن م  مي ن  مفل  فملف   اللة    متحل كمم ما:  يعليس فخو م  19خي  ميفلوة  (9

 انال مينلخاا. مينال  ميوم ي
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 كعكككم مينكككلخاا  كككك ل يمفككك فا ميفاكككلل تففل سككك   كفكككلق مينكككافيا  كككل   مكككواو اف ا يككك  
ميحكك مت تفحخككم  ا يكك  ميمككال تناسككيت ميخعككلت ميا، منككذ يخشككلع ا ا كك م يسكك ال كمككم ميفكك فا 

 ( 10مياعخذ  ا مياختذ كمم مو ميسام .  
 

ف  ا اككلت  يمعحككا مفككل  ميفملفكك   يكك  يااككو مينككلخاا نيفككل   م لككلا اكك م   ثككيط ميككوياما اعحيككل
ميوم يكك  نيفككل ي ككأ نحميككال  اككللة ميفكك فا افخحكك  فككا فلمايكك  خشككلع  ي سككتلس ميككام وة نككذ 

 (11( فا مينلخاا  ك ل.  23ميفلوة  
 

انحكككو  (ا12ميح مايككك     مينكككافيا افحيكككوال ميفككك فخيا م ككك  فكككل مسكككنمو   مينكككلخاا  كككك ل  افحيككك 
مينكككافيا. اينلكككاا  يشككك لل  ميف خكككذ امي  اكككذ تليسكككما  مي ننكككل  ماكككق فكككا ايكككوة  عكككاة

مكاكككل  ل فكككا افيكككت ميفككك فخيا افحيكككوال مينكككافيا ميفاكككللاا تففل سككك  مينكككافيا نكككذ ميحككك متا 
اننفنكككت تليش يكككي  مينلخاخيككك  ميكنتل يككك ا انلكككاا ميفسككك ايي  ني كككل ناكككلفخي ا ا كككذ  لاكككح  

  الت  وياما مينافيا. ش ما ا
 

 اكككللة  ميكككوياما يككك ثيط    لفسكككل( يككك مي  13ينكككو  كعكككم  ككك م مينكككلخاا تفااكككس ميفكككلوة  
ف فكككا 13  خشكككلع ل. ما  ككككلوة مينكككافيا ففل سككك  مينكككافيا يشككك لل  ( اي  ككك  كمكككم ميلنككك ة  لفسكككل

 ميفككلوة  ككك ل مخيككك ما ميكك  ا  يكككم مكعككل  يكك مي  يككك ثيط ميككوياما يشككك لل  مينككافيا ليككك 
ف ففل سككك  ميفنيفككك  ايحكككو مفنيكككلل ي كككل كمكككم مسكككلس شككك لل  مينكككافيا  ا  ككككلوة  خشكككلع لا  ياكككل

نكككذ  مينكككافيا ميح مايككك  تظكللث كككل اكككفخيل فكككا  يككك  مينلمفكككل   ا  كتكككل  فلييككك  للياككك مثس فككك  . 
 مكككيا  ااكككس كمكككم ميفككك فا مياختكككذ اكككفا ميلنككك ة  لي كككل نكككذ خلكككط ميفكككلوة  كككك ل شككك لل 

حكككك مت ميفسككككام ا نكككك  يفلككككا اال شكككك ل  ماختيكككك   ا ن كيكككك  مي نككككذ ميح مايكككك  ليكككك  مينككككافيا
ففل سككك  خشككككلع ل فكككل يكككك  يلكككا ي ككككل فنككك  نككككذ ميحككك مت مسككككس مينكككامخيا اماخظفكككك  ميح مايكككك  

 ايككككا   كككك ق فككككا ميح مايكككك  مينككككافيا شكككك لل   وم  نعككككاي فككككا  (ا م  يتككككاط14ميف كيكككك   
 نكككذ مي يكككل  يككك  يمفكككافا مينكككذ سكككنحعذ مينكككافيا سكككات نكككذ ميح مايككك  مينكككافيا ليككك  شككك لل 
 فشكك اك  نيفككل فخلنسكك   مككال اتلينككليذ يككوي لا مينككافيا نككذ ي لككس مينككذ مينككافيا شكك ل  مخننككل 

                                                 
 .2005يسخ   10مينافيا  ا    كفلق  ماي فا الخاا نخظي  22( مخظ  ميفلوة 10
ميف فا يفوة ي ننالال سخ  يل ت ما  ل   فا ن ات مينافيا   اللة  ماي  :  ي ثيط ميوياما نحميال  23( ميفلوة 11

 .....  نذ يفل س ل نذ  ال فا ميملي  مينليي :مي
 .2005 يسخ  10  ا  مينافيا  كفلق نخظي  الخاا ( فا84( ميفلوة  12
مينافيا نذ ميح مت مي فا اتق:  لفسل   ف فا ما فحيو   كفلقكمم ما:  ي ياال فلماي   13( خي  ميفلوة 13

 نلفيا م   يحنت ل ميوياما ف    ا ا او ة فليي  ش ع مينلمف  تاملل    م مينلخاا  
/ ماي:  يما  كمم  14خي  ميفلوة    ا 2017( مسخ  2(  مات خظل  ن ات ميش لل  مياختي   ا   14

نسايق اننل  املل     اللةما ننو فن  ي ل نذ ميح مت   م ي  نفخو  ميش ل  مياختي  ففل س   ال خشلع نال ال
   م ميخظل . 
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 ميانيكككلو اوكككك  فيككمم  كمككم  ا يخيكككس  ككك م مافكك  نكككذ امي كككوفل  مينككافيا  سكككحل  ي ككأ
  ميح ماذ.

 
مينكككافياا  اعكككلت نكككذ ميفكككامق فللنمككك  لسكككيق فااكككات لفكككل ناكككفا  ككك م مينكككلخاا ااق فككك ة

 كككك  اي كمككككم  خكككك :  ينيككككو ت،سككككيق ميفككككامق نككككذ  خشككككع  مينككككافيا 35 ميفككككلوة   اككككل  نككككذ 
الككك م   ككك ل ميفكككلوة نمايكككق  ال مفكككامق فنانيككك  فكككا كفكككق ليككك  فشككك ات  ا مسكككنتومي ل  ا 
مسكككن ومف ل  ا ناظيل كككل تكككاال اسكككيم  ياحم كككل مفكككاميف فشككك اك  واا نمويكككو ميفيكككو  ميمنينكككذ 

 مافكككامق   ليككك  يكككميم  كخ كككل.   ن،سكككقي كككل  ا نمويكككو فليل كككل  ا نكككذ مليككك  مكعكككل  فحمافكككل
  .ميفش اك  لي  مافامق ش كخ  كا كتل ة  ا
 

 ا ميفشكككك ت ميح ماككككذ كككككلي  فللنمكككك  لسككككيق ميفككككامقا تيككككو  خكككك   تع ككككل تنفايككككق مي  ككككلس 
ا     ا ا يفكككك  لسكككككيق ميفككككامق نحككككو ا يفكككك  يمنككككك  2015يسككككخ   39تفااككككس مينككككلخاا 

شككك اك  ي،ككك   مسكككتلل مييكككل  ميشككك كي  يخشكككلع ما مفكككذ سكككلتال منكككال كامثكككو فلييككك  ليككك  ف
يككك ا الليتكككل فكككل نلكككاا  ككك ل ميا يفككك  فنيكككم  تاككك مث    ككك ل لل   كككلس اناكككل ة ميف كككو م .  
ايتككوا  ا لليكك  ميفشكك ت ميح ماككذ نككذ فللنمكك  لسككيق ميفككامق نككذ خعككلت مينككافيا يلفككا نككذ 

 ميلل  فليو فا ميشللني  اميخلم   نذ  كفلق مينافيا.
 

ميممكككاق  2005( يسكككخ  10اكككلخاا نخظكككي   كفكككلق مينكككافيا  اككك    اكككل  نكككذ ميليكككق مي كككلخذ فكككا
ميتويمككك  يفخللككككل  مينكككافيا تكككليماا   يكككم مينملكككي  تلكنتكككل ل اسكككيم  يمكككق ميخلمككككل  ميخلشكككث  
ف تكككوي فكككا ميماكككا   يكككم ميناكككل ا ميككك   ا  اككك م م  ميننلاكككذ  ككككا نخليككك  كنكككو مينكككافيا اويكككل

ال نككا ي  مسككف ل.  اي،كك   ن نككذ نسككن، ت اانككله اا ككومفا ناكك  كككا ميفيككل يا ففككل يكك و
ميككوياما تااككت  مينككا ي  نككذ مسكك  ميخلمكككل ا ننككو  ككاق اككلخاا نخظككي   كفككلق مينككافيا  ثككيط

 تاككككفخ ل الي  ككككلا مينككككافيا ا ككككلثال ميخلشككككث  تككككيا مفمكككك  يمككككق ميفخللكككككل  نخظيفيكككك  اامكككككو
ا ا ا نلككككاا ماكككك م م  ا ملككككل   كككك م مينككككلخا امينملككككي  كمككككم  ا ي ينحككككل   فككككت ميناسككككع
ميككوياماا واا فامننكك   عيكك  فسككتن    ثككيط ياككال لشككل ل ايكك  ا كك  ليكك  ي  سكك ي  ايمينملكك
 ( 15فا ميع ا مآل  .  ت ل ميمنال  كخو
 

مككككاق  لككككلف ف  نيكككك ف  2005( يسككككخ  10لفككككل نخككككلاق اككككلخاا نخظككككي   كفككككلق مينككككافيا  اكككك   
 (  اي مككككظ  ا ميفشكككك ت ميح ماككككذ16نيككككلي  شكككك لل  مينككككافيا اكييكككك  مينيككككلي  اما م من ككككل. 
ت،ككك  ميخظككك   تاخامك كككلا اوفا كككل اكككو ككككلي  فسكككاي  نيكككلي  ميشككك لل  مينال يككك  امخناكككل  ل

                                                 
 .2005( يسخ  10مينافيا  ا     كفلق( فا الخاا نخظي  79(  مات ميفلوة  15
 .2005( يسخ  10مينافيا    كفلق( فا الخاا نخظي  74  57(  مات ميفامو  16
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( ااكككلخاا 17  1997يسكككخ   21ككككا ميخشكككلع مينكككذ نلمايككك ا تنكككلخاا ميشككك لل  مي ليككك   اككك  
(ا ا كككك ل ماملككككل  ميككككام وة نككككذ مينككككلخاخيا ميفشككككل  ميي فككككل 18 1997ميشكككك لل  ميحلفكككك   اكككك  

( 10يناككككفا اككككلخاا نخظككككي   كفككككلق مينككككافيا  اكككك   يلميكككك  خلنكككك ةا نلككككلا فككككا مياككككو   ا 
ف يشكككي  تحكككو  ما ككك  تكككاال خكككأ  ا اكككلخاا يحكككل    مللفككك  نيفكككل ي كككأ شككك لل   2005 خيكككل

مينكككافياا اا شككك لل  مينكككافيا ميحلفككك  اشككك لل  مينكككافيا مي ليككك  لمي فكككل ن اكككت يمنكككلخاخيا 
ف    ما مينككككافيا يحككككو فككككا م ف نال يككككل اكفككككلق  ككككك ل امسككككس خاك ككككل يلاخ ككككل نفككككل ط خشككككلعل

ميفحكككوق    خيككك  ميفكككلوة  1984يسكككخ   30مينال يككك  مسكككنخلومف املكككل  مينكككلخاا ميناكككل ال  اككك  
 ميككككك توا تنيكككككو للخككككك    م نال يككككك   كفكككككلي مينلييككككك  ماكفكككككلق ( فخككككك  كمكككككم  ا:  نحنتككككك 5 

  متت كش     مينافيا   :ميحلط ي ت  ي  فل مينيو   م ني ل ايلن  
 

 خاتمة
 

مينككلخاا يلنخلككك  مياككحا اميحاليكك  اكككو  ميواكك  نككذ مييكككيلل  ا  يكك  ففككل ننككو  ي مككظ ما 
ف   سكككتت  ففكككل سكككماس مينكككلخاخذا ا ككك م خلشككك  ككككا مين افككك  ميم نيككك  يككك اميم،ايككك  اما   تللكككل
خيايكككك  الفااكككك ل.  لفككككل يمككككظ  ااككككا  كككككو  تسككككتس مينككككافيا اعككككلت نككككذ يمحككككلفميا

 مينككككافيا كفككككلق  نخظككككي  ميف نفككككاا تنعككككلت مينككككافيا  خكككك  اككككل  فنككككا  مف  يككككم مككككو فككككل تنككككلخاا
 (19.  1999يسخ   33 ما وخذ  ا  انحوي ن 

 
اكككق مي ننكككل  تيكككخلك  مينكككافيا نكككذ ظكككق نااككك  ميوايككك  فكككا ميانيكككلو ميف لكككلال  يكككم  افكككا 

مايكككلو ميسكككات ميمككك ا نكككظا فكككا مياككك ا ال تفلكككلا ااكككاس مي نفكككل  ت ككك م مينعكككلت ميككك ال يحكككو 
نخظكككي   كفكككلق مينكككافيا  اككك  فكككا مسلسكككيل   ككك م ميانيكككلو فكككا  ككك ق  ككككلوة ميخظككك  تنكككلخاا 

ا اتنيكككك  مينككككامخيا اميخيككككاأ مينككككذ نككككخظ  كنككككاو مينككككافيا اناميككككو ل 2005( يسككككخ  10 
تنككلخاا فسككننق كمككم لكك م  اككلخاا مينككافيا ميل خسككذ ينخككلاق نككذ عيلنكك  لككق فككل ينحمككال تحنككاو 

 مينافيا امخامك  اما م من  امي الت  كمم خشلع  انخظي   كفلي .
 
 
 
 

                                                 
 .1997يسخ   21مي لي   ا   ميش لل  الخاا ( فا180  148ميفامو    مات( 17
 ميفحوق. 1997يسخ   22ميحلف   ا   ميش لل  الخاا ( فا39   31ميفامو    مات (18
 تفااس ميفحوق ا1/11/1999 نل يخ 4389  ا  مي سفي  ميا يوة كوو فا 4271 مييلم  كمم ميفخشا ( 19

 كوو فا 5482 مييلم  كمم ميفخشا ا 2002 يسخ  67  ا  ميفحوق ميف ا  مينافيا  كفلق ف مات  الخاا

 .17/11/2002 نل يخ 4572  ا  مي سفي  ميا يوة
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ن رقم  اســـــراء صالح داؤد ي قانون تنظيم أعمال التأمي 

 9من  9 صفحة 2005لسنة  10نظرات فن

 

 ن ت خيخال –ش ل  مينافيا مياعخي   نشل  مينلخاخذ ميفسلكوميفس (* 
 

يم   شل ةم  تش ع ميخش  تظكلوة ميح ماييا.  يسفو ميانيلوييا يشتل  فملاظ  ميخش  منات
 2019 /ياخياملي ما 23 .ميفيو 
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