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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 1 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

إدفر   قبببب في  تبببب  ك بببب   *: كمبببب  صبببب    م

 فلخط  وفل أمين ت  فلمش ريع فلنفطية
 
 

 ترمين  يرا اليررعرنل اليةطنر إدارة الخطرر اال بشرى رضا محمد السوورمرر، الكتاب : عنوان 
 صفحة. 320(  2019)بغداد: دار الكتب العلمرة  

 

 قني  الكتعب يا إطعر رح  الكتعبعت العراقن  حال تمين  األخطعر اليةطن 
 

لرس لي معرفة كافروة بموا ربحوي ورنشور فوي العوراأ عون تامرنوا  انفطوار النفطروة فوي مفتلو  
عوون بحوووي  1982-1975مراحووص صووناعة الوونفط.  عن المعلومووا  المتوووفرر لوود، للفتوورر موون 

ط واحوداط فكوط  موون بورن اك ور موون  الودبلو  العوالي فوي عدارر التووامرن فوي بامعوة بغوداد تبوورن ان بح وا
ط  ت إدارة الخطرر ناوص موضوو  الونفط  و وو بحوي طوا ر مسول  علوي العوداا، بعنووان سبعرن بح ا

وربودو ان   1(.1978) االتمين  يا الييرآت اليةطن : دراس  ينداين  يا ررك  اليةط الاطينر 
ط نشا فالص السنوا  الماضرة للبحوي فوي بوانوب مون توامرن صوناعة الونفط.  ورواتي   ناك انتعاشا

دلورالط علوه  وذا اعنتعواص فاصوة وان الم لفوة  تمورص مون واارر الونفط نشر  ذا الكتاب  بدع  و
 تشرر عله بحوي افرى في اطروحتها.

 
وراتي  ذا اع تما  ربما بفضص بوع  الترافرص النفطرة التي بلب  معها قضارا تامرنرة بدردر 

ي مون بورن عله قطا  التامرن العراقي  ابرا  بعضها وعلك  علرها الم لفة بعرن فاحصة.  و و
 2قلاة ممن تناوص مادر التامرن في عكود بوع  الترافرص.

 
 رض  الكتاب فمسة فصوص  ي:
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، )بغدداد  ؤسسةدا المها دد الة، دا، ؤه دد فهارس بحوث الدبلوم العالي في إدارة التأمين جمال عبد الرسول غانم )إعداد(،  

 (.1983اإلدارة/الرصافا، قةم إدارة التأؤ ن، 

 
2

أزعم بأن،ي ؤن ب ن  سالء الكتاب إذ نشرت ؤقالا به،وان "شروط التأؤ ن والتهويض ال،موذج دا فدي عقدود الد،ةع الهراق دا   

 يجلأأأأأأأأأأأأأأأق التأأأأأأأأأأأأأأأمين  الع ا أأأأأأأأأأأأأأأيؤالحظدددددددددددددددات حدددددددددددددددول بهدددددددددددددددض ؤةدددددددددددددددردات  ددددددددددددددد   الشدددددددددددددددروط،" 

pot.co.uk/2010/12/24.htmlhttp://misbahkamal.blogsوزارة الأأط   ؤصددباك امددال،  :.  نُشددرت ف مددا بهددد فددي

.  الكتاب ؤتوفر املف بي دي إف في ؤوقد  شدبكا 57-45(، ص 2014)ؤكتبا التأؤ ن الهراقي،  والتمين : يالحظات نقديق

 االقتصادي ن الهراق  ن.

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/12/24.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/12/24.html
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 2 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

 الفصص انوص: عدارر الفطر في المشاررع النفطرة
 الفصص ال اني: مفهو  نظا  التامرن في المشاررع النفطرة

 الفصص ال الي: عكد تامرن المشاررع النفطرة
 د تامرن المشاررع النفطرةالفصص الرابع: انوا  و ائق عك

 الفصص الفامس: وسائص حس  المنااعا  في عكد تامرن المشاررع النفطرة
 

 عضافة عله المكدمة  والمرابع  وملحق المصطلحا  العلمرة.
 

فرما رلي اقد  بعض المالحظا  اعنتكائرة النكدرة  واقود  مبموعوة مون انفكوار ء نواو محتوروا  
 ه من افكار تحتمص النكاص.الكتاب ومواانة ما باو فر

 
ور   ان الكتاب رعرض بافتصار بعض البوانب الفنرة والعملرة للتامرن عله مفاطر المراحوص 
المفتلفة لصناعة النفط من فوالص عودد مون و وائق التوامرن  عع ان الكرموة انساسورة لوه ركمون فوي 

 للوضع في العراأ.العرض والتحلرص الكانوني المكارن عذ انه رض  ما  و بدرد بالنسبة 
 

لكد سرر  بكرا  الباح ة بإبراا التضارب الموبود برن بعض احكا  قانون تنظور  اعمواص التوامرن 
.  وكن  قد كتب  عن  ذا الموضو  واوضح  136-135والكوانرن السابكة  ص  2005لسنة 

اعتمواد  وذا ل  رتضمن مادر تلغي  صراحة  الكوانرن التامرنرة السوابكة او ت كود  2005ان قانون 
كووان موون المناسووب ان تتعمووق الم لفووة فووي بحووي   3الكووانون فووي حوواص افتالفووه مووع قوووانرن افوورى.

التضارب برن الكووانرن المتعلكوة بالتوامرن فوي كتواب رركوا علوه البعود الكوانوني لتوامرن المشواررع 
ا لتعودرص النفطرة وعدارر افطار ا  وتسا   بذلك في ا تماما  شركا  التامرن العراقروة وبمعرتهو

 بعض احكا   ذا الكانون الذ، اضرَّ بمصالح قطا  التامرن العراقي وسا   في كبح تكدمه.
 

 إدارة الخطر يا اليرعرنل اليةطن 
 

ر   ان م لفة الكتاب لرس  مهندسة عع انها افورد  موا ركورب مون  لوي الكتواب لموضوو  عدارر 
اقتصوور  دراسووتها  نووا علووه تشووفرص الفطوور فووي المشوواررع النفطرووة  وتعاملوو  معووه ببوودارر.  

وعدارر انفطار التي تنشا من المشرو  النفطي وما رتعرض له من م  را  فاربرة قود تعرقوص 
 تنفرذ اعماص المشرو  في الفترر المحددر له في عكد اءنشاو.
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(، 2014)بغداد  شدراا التدأؤ ن الوط، دا،  ودراسات نقديق: تقننم 2005 انون تطظنم أعمال التمين  لسطق ؤصباك امال،  

 .183، 130ص 
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 3 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

لكوود اتفووذ موضووو  عدارر الفطوور منحووهط بدرووداط فووي العكوودرن انفرووررن رافووذ بالحسووبان لوورس فكووط 
ار المباشوورر التووي روابههووا المشوورو  بووص البرئووة التووي ربوور، فرهووا عنشوواو وموون  وو  تشووغرص انفطوو

 holistic risk managementورعر   ذا المكترب ءدارر الفطر باسو    المشرو  بعد اكتماله.
و وو موا تعتمودر شوركة شوص  واحودر مون شوركا  بووع   enterprise risk managementاو 

لتشوفرص وعدارر انفطوار التوي تتعورض لهوا اترو   علوه ذكور نظامهوا  الترافرص النفطرة.  وقود
 5ورشمص  ذا النظا  بملة من انفطار تشمص:  4وعرراداتها. عملراتها

 

 .التكلبا  في اسعار النفط الفا  والغاا الطبرعي والمواد الكرمرائرة 

 مشوواررع بنوواو اعحتروواطي وموابهووة العكبووا  والمصوواعب التووي تعتوورض عنباا ووا فووي 
 اوقاتها.

 .المنافسة مع الشركا  النفطرة انفرى 

 .حمارة سمعة الشركة وعد  تعررضها لإلساور وما رترتب عله ذلك من فسارر 

  التغرررا  المنافرة وما رترتب علرها من آ ار تمس البحي عن بدائص واءذعان للضغوط
 اعبتماعرة واعمت اص للكواعد اعنضباطرة.

 ن واءدارر السلرمة للعمص واعلتاا .مفاطر تتعلق بصحة العاملر 

  العمص في بلدان  رر مستكرر  اعضطرابا   التغرررا  السراسرة ... الو  وتا رر وا علوه
 عملرا  الشركة واوضاعها المالرة.

  العمص مع شركا  افورى او الودفوص فوي مشواررع مشوتركة قود تحود مون حرروة شورص فوي
 عدارر التكالر  وانفطار.

  المعلوما  وفشلها في انداو وما رترتب عله ذلك من آ ار ضارر.تكنولوبرا 

 .  تحدرا  اءبكاو عله طاق  الموظفرن المهمرن او توظر   رر 

 .التغرررا  الكانونرة والرقابرة والمالرة 

 .التكلبا  في اسعار الصر  وصعوبا  التحورص الفاربي 

 .حالة انسواأ المالرة وانوضا  اعقتصادرة 

 المستمر لوضع احتراطرا  النفط الفا  والغاا الطبرعي. اعطمئنان 

 .المشاكص التي قد تظهر مع المسا مرن في الشركة 

 .التعامص مع ضغط المنافسة وقوانرن الحد من اعحتكار 
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 .38-36(، ص 2014)ؤكتبا التأؤ ن الهراقي، وزارة الط   والتمين : يالحظات نقديق ؤصباك امال،  
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http://www.annualreportandform20f.shell.com/2007/operatingandfinancialreview

/businessandmarketoverview.php 

 

http://www.annualreportandform20f.shell.com/2007/operatingandfinancialreview/businessandmarketoverview.php
http://www.annualreportandform20f.shell.com/2007/operatingandfinancialreview/businessandmarketoverview.php
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 4 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

 .العكوبا  اعقتصادرة و رر ا التي تفرضها الوعرا  المتحدر عله دوص معرنة 

   عوود  وفوواو انطوورا  بوواداو المسووتحكا ( مفوواطر التبووارر )تكلبووا  فووي اسووعار السوولع
 والمفاطر المالرة )تكلبا  اسعار الفائدر  تكلبا  اسعار الصر (.

 .ضمان سرولة صندوأ التكاعد 

 . تسورة المنااعا  مع اطرا  افرى في انحاو مفتلفة من العال 

 .اءذعان للكواعد التشررعرة انمرركرة الفاصة بمنع الفساد 

  ولرا .افطار الممتلكا  والمس 
 

عن  ذر السلسلة من انفطار والتحدرا  التي تافذ ا شركة شرص بنظر اععتبار لتحدرد السراسا  
المناسبة للتعامص معها ومن آ ار ا لرس  كلها قابلة للتامرن.  انفطار التي تتعرض لها ممتلكا  

عرضوورة شوورص )الحوووادي الطبرعرووة وحوووادي الحررووق واعنفبووار والعطووب المركووانركي وحوووادي 
ط ما  افرى متعددر( والمس ولرا  الكانونرة والتعاقدرة )تبار ان رار وتبار العاملرن و رر ا(  البا
ط للتامرن لدى شركة التامرن المكبوضة.  وتكوو   وذر الشوركة باعحتفواظ بانفطوار  تكون موضوعا

ار روة منهوا  التي تدفص ضمن قدراتها اعسترعابرة وععادر تامرن ما رفورض عون ذلوك  وفاصوة الك
لدى شركا  عالمرة.  وقد تكو  بترتربا  اءعادر مباشرر مع معرد، التامرن او من فالص وسطاو 

 ععادر التامرن.
 

ط مون انفطوار  و وذا  ط واسوعا عن ما  و مه  في  ذر اءشارر  و ان مدرر الفطر قد رشفص طرفوا
وصوعط عله اعكتمواص  التشفرص ضرور، لسالمة واستمرار بكاو المشرو  في مفتل  مراحله 

عع ان  ذر انفطار لرس  كلها قابلوة للتوامرن.  عااو  وذا الوضوع رتعورن علوه صواحب المشورو  
 عرباد الوسائص المناسبة للتعامص مع انفطار  رر الكابلة للتامرن.

 
 لكد عرض  لنا الم لفة المنهج المدرسي ءدارر الفطر  وكن  اتمنه ان اقرا ما رفرد المنهج الذ،
تتبعه واارر النفط او شركاتها  وفاصة تلك التي تعمص فوي تنفروذ المشواررع لوحود ا او بالتعواون 
والمشاركة مع شركا  افرى محلرة او ابنبرة  وكوذلك المكتورب الحودري لوإلدارر الكلرةاالشواملة 

 للفطر ولرس العنصر التامرني فره.
 

 لييهجن أيااع اثعئق تمين  اليرعرنل اليةطن  اضعف اليععلج  ا
 

  بتفصرص قانوني مع عرض لمفا ر  211-118رتناوص الفصص ال الي عكد تامرن المشاررع  ص 
تامرنرووة: السووبب  اطوورا  عكوود التووامرن  اشووتراك اك وور موون موو من فووي التووامرن  التووامرن الووذاتي  

سند ومعرد التامرن  المستفرد من التام رن ... والتامرن من فالص شركة تامرن مكبوضة  الم ِمن الم 
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 5 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

ال .  عند اعنتهاو من قراور الفصص نستنتج ان عكد تامرن المشاررع النفطرة ع رفتل  في بو رر 
 عن  ررر من العكود المسمار.

 
ط بعووض اءشووكاع  التووي تنشووا موون التووامرن فوووأ الكفارووة  -overوتعوورض فووي  ووذا الفصووص ارضووا

insurance والتامرن دون الكفارة ]التامرن الناقص[ 198-197  ص  under-insurance  وما
 .211-205في التعورض  ص  average clauseرنشا عنه من تطبرق الكاعدر النسبرة 

 
ط لتكرووووووور  الممتلكوووووووا  النفطروووووووة  ربموووووووا كوووووووان مووووووون المناسوووووووب ان تفووووووورد الم لفوووووووة عرضوووووووا

valuation/revaluation ر الفطوور  وننووه بحوود ذاتووه روووفر منفعووة ننووه ركووع ضوومن عملرووة عدار
لطرفي عكد التامرن واعنوي بهوا تشوفرص المنواطق التوي تتركوا فرهوا الكور  العالروة لتكودرر مشوا د 

.  وكما  و معرو  في التامرن علوه انفطوار maximum loss scenariosالفسارر الكصوى 
 probable maximum loss (PML) orالكبروورر فووإن تكوودرر الفسووارر الكصوووى المحتملووة 

estimated maximum loss (EML)  عنصوور اساسووي فووي تحدروود اسووعار وشووروط التووامرن
 وكذلك احتفاظ شركة التامرن. 6وفاصة في تامرنا  الصناعة النفطرة

 
عحظنا ان م لفة الكتواب انتكو  فوي الفصوص الرابوع  مون بورن انووا  و وائق عكود توامرن المشواررع 

حرروق كو ركوة اساسورة لتغطروة افطوار الصوناعة النفطروة )المشواررع النفطرة و ركوة التوامرن مون ال
النفطرة المنبار التوي دفلو  حراوا التشوغرص التبوار،( باعتبوار ان الحرروق واعنفبوار  موا مسوببا 
  7الفطر انساسرن في  ذر الصناعة كما تدص عله ذلك الفبرر العالمرة في فسائر  ذر الصوناعة.
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 .2011حزيران  29، يجلق التمين  الع ا يكات ألغراض التأؤ ن،" ؤصباك امال، "تق  م الممتل 

http://misbahkamal.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 

 لهالقت ا بما اتبته المسلةا يرد في   ا المقال إشارات إلى ؤ،اف  أخرى لتق  م الممتلكات اقتبة ا  ،ا 

يوفر التق  م الم ،ي جدوالً ؤةتقالً لألصول يةتةاد ؤ،ه في تحديد ؤبلغ/ؤبدالغ التدأؤ ن وفدي تو  دم ق مدا ال ةدا ر ع،دد وقوع دا 

 اعتماداً عل ه.

 

تهرضد ا  يوفر للمسؤن له أرض ا قانون ا قويا في تأا دد صدحا وجدود األصدول الماديدا وفدي المبالبدا بدالتهويض ع، دا ع،دد

 ل ةارة أو ضرر.

 

يزيل احتمال ق ام تضارب في تقدير الق ما التأؤ ، ا وقت إجراء التأؤ ن أو ع،د ق ام ؤبالبدا بدالتهويض.  وبالتدالي يةدا م فدي 

تةري  تةويا المبالبا ويقلل ؤن توقف الهمدل اإلنتداجي واضدبراب الةد ولا ال،قديدا للمدسؤن لده وخاصدا فدي حالدا ال ةدا ر 

 الكب رة.

 

 .over-insuranceأو التأؤ ن الزا د  under-insuranceحمي المسؤن له ضد خبر التأؤ ن ال،اقص ي

 
7
Marsh Report, The 100 Largest Losses, 1978-2017, 25

th
 Edition, March 2018.  ؤتدوفر فدي

 اإلنترن ت

http://misbahkamal.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 6 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

مون الحرروق  وو السوائد فوي العوراأ عع ان توامرن مفواطر الصوناعة  وكان استفدا  و ركة التامرن
ط قد تبواوا الغطواو التكلرود، لو ركوة الحرروق واعنفبوار لركوون التوامرن علوه اسواس  النفطرة عالمرا

 .All Risks Property Insuranceبمرع انفطار 
 

اعتفاأ برن الم من لوه من مراا  و ركة تامرن بمرع افطار الممتلكا  ان  طائها قابص للتوسرع ب
وشركة التامرن  حري رمكن عدفاص  طاو عطب المكائن ضمن انفطار المغطار بدعط مون شوراو 

ورلعووب موودررو الفطوور ووسووطاو التووامرن   8و ركووة منفصوولة عنفبووا المرابووص او لعطووب المكووائن.
كا  التوامرن المحترفون  وفاصة في اسواأ التامرن المتكدمة  دوراط كبرراط فوي التفواوض موع شور

 المتفصصة باعكتتاب بانفطار النفطرة لتوسرع نطاأ التغطرة.
 

  ع 233-216من رارنا ان اعستغراأ في عرض شروط و ركة الحررق وتفاصرص افورى  ص 
رستكر  موع موضوو  الكتواب: عدارر الفطور والتوامرن فوي المشواررع النفطروة  ا، المشواررع تحو  

  مناسبة لتامرن المشاررع النفطرة تح  اءنشاو ذلوك نن افطوار و ركة الحررق لرس اءنشاو.  عن
 .المشاررع ع تكتصر عله حوادي الحررق او اعنفبار

 
كان انحرى البدو بتحلرص  طاو التامرن الهندسي المتفصص لتوامرن المشواررع النفطروة و رر وا 
حري تكون اقرا  العناصر الهندسرة المركانركرة والكهربائروة واءلكترونروة المكونوة للمشورو   وي 

 Erection All Risks Insuranceانكبر.  ورض   ذا الغطاو و ركة تامرن كافة افطار النصب 

(EAR)  بشكرها: تامرن انضرار المادرة وتامرن المس ولرة تبار الطر  ال الي(.  وكان انحرى(
ط ع ماص و ركة تامرن كافة افطوار المكواولرن   Contractors’ All Risks Insurance (CAR)ارضا

ننهووا تتعلووق باعموواص الهندسووة المدنرووة  و ووي  روور مناسووبة لتووامرن مشوورو  نفطووي او  وواا، او 
 Control of Well Policyماو،.  ومن   ا النظر العمرق في عرض و ركة التحك  باآلبار بتروكر

 Energy Exploration andصوورغة معراررووة تعوور  باسوو   1986والتووي اتفووذ  منووذ سوونة 

Development  ورشوار لهوا افتصواراطEED 1-8-86 وتضو   وذر الو ركوة  ال وة اقسوا : توامرن  .
وتكووالر  ععووادر الحفوور  وتكووالر  التلوووي والتنظروو .  و نوواك عوودد موون السوورطرر علووه اآلبووار  

 المالحق لتوسرع نطاأ  طاو التامرن رمكن للم من له شراو ا.
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John Hanson and Christopher Henley, All Risks Property Insurance (London: Lloyd’s of 

London Press, 1995). 
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ن كتابها دراسة لو ركة التامرن من المسو ولرة المدنروة العاموة  وتوامرن فطور  وكان علرها ان ت ضما
الصوناعة النفطروة.  ربموا كوان تحلرلهوا  اءر اب و رر ا من و ائق التامرن ذا  العالقوة بافطوار

ط لرسوو  العناصوور انساسوورة فووي  لشوورط التووامرن فووي عكووود بوووع  التوورافرص روووفر لهووا منطلكووا
فوي بووع  التورافرص البرنوامج التوامرني للمشواررع النفطروة موضوو   وذر البووع .  فالتوامرن 

ط عنشوائرة  والوتحك  باآل بوار  والمسو ولرة المدنروة  حروي رتعلق بانفطار المرتبطة بها و ي اساسا
طا( مووع لبنووة اءدارر المشووتركة بتنفرووذ  تكووو  شووركة الوونفط العالمرووة )المشووغص( بالتنسوورق )ظا ررووا

 متطلبا  التامرن.
 

موون المعوورو  ان الم سسووا  المالرووة العالمرووة وممووولي ومكوودمي الكووروض واصووحاب المشوواررع 
 اص لبرنامج الحد اندنه من متطلبا  التامرن اءنشائرة رشترطون عله المكترض او المكاوص اعمت

minimum insurance requirements ط كهذا رمكن ان رض  ا طرة التامرن التالرة .  عن برنامبا
 فالص مرحلة اءنشاو:

 
 .التامرن البحر، عله البضائع 
 بودو  تامرن فسارر انرباح المترتبة المتوقعة بسبب فسارر ا ناو النكص ت د، عله التوافرر فوي

 تشغرص المشرو .
  تامرن كافة افطار النصب )انضرار المادرة والمس ولرة المدنرة  وربما التامرن عله مكوائن

 ومعدا  العمص(.
  تامرن فسارر انرباح المترتبة المتوقعة بسبب فسارر ا نواو تنفروذ اعمواص اءنشواو تو د، علوه

 التافرر في بدو تشغرص المشرو .
 و التوسع في التغطرة لتوامرن افطوار العنو  السراسوي تامرن من فطر اءر اب  اPolitical 

Violence Insurance :الذ، رمكن ان رض   حسب ر بة المموص 
 

 انعماص اءر ابرة 
 العصران  التمرد  ال ورر 
 ،اءضرار العمد 
 ربان شعبيااعنكالب  
 اءضرابا   الشغب واعضطرابا  ان لرة 
 التفررب 
 الحرب والحرب ان لرة 

 
  تووامرن فسووارر انربوواح المترتبووة المتوقعووة بسووبب فسووارر اعموواص عر ابرووة ا نوواو تنفرووذ اعموواص

 اءنشاو ت د، عله التافرر في بدو تشغرص المشرو .
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 كما ان البرنامج رشترط اعمت اص ن طرة التامرن اءلاامرة بكور الكانون:

 
 تامرن عصابا  العماص 
 مس ولرة رب العمص 
  الناشئة من السرارا  تبار الطر  ال اليالمس ولرة المدنرة 

 
عضوافة علووه ذلووك قوود رلبوا المكترضاالمكوواوص لشووراو تامرنووا  افورى ومنهووا و ركووة تووامرن الموودراو 

   المسوو ولرة المدنرووة موون مطالبووا  تلوووي البرئووةDirectors and Officersوكبووار الموووظفرن 

Environmental Liability المس ولرة المهنروة  Professional Indemnity و ركوة توامرن حوق  
 9)فرما رفص شراو انرض(. Title Insuranceالملكرةاسند الملكرة 

 
قد تكون بعض و ائق التامرن  ذر  رربة علوه قطوا  التوامرن العراقوي وربموا قطوا  الونفط  وموع 

مرن  ذا فإن مبرد اءشارر علرها في الكتاب كان سرضفي علره قرمة التغطرة الشواملة ن طروة التوا
ط  لضوومان اعلتاامووا  التعاقدرووة والكانونرووة والتباررووة وحسوون اءدارر للمشوواررع  المتوووفرر  عالمرووا

 النفطرة ا ناو اءنشاو وعندما تكون با ار للتشغرص التبار،.
 

كما ان تنظر  حامة و ائق التامرن الفاصة بالمشرو  رافوذ بنظور اععتبوار بعوض الكضوارا التوي 
 امرني ومن برنها وحسب متطلبا  كص حالة اآلتي او بعضه:ت  ر عله البرنامج الت

 
 .الضرائب والرسو  انفرى المفروضة عله اقساط التامرن 
  الكواعوود التنظرمرووة الفاصووة بالتووامرن فووارق نظووا  الرقابووة التامرنرووة الوطنرووة  ا، حررووة

 التامرن في الفارق او تحررمه.
  المحلرة التي ت من المشرو .نسبة اعحتفاظ بالفطر من قبص شركة التامرن 
  دور شووركة التووامرن المكبوضووة )بووافتراض ان رب العمصاصوواحب المشوورو  او المكوواوص

 رمتلك م ص  ذر الشركة(.
  مدى كفارة الضمان الذ، تكدمه شركة التامرن المحلرة من فالص موارد ا المالرة الدافلرة

 وحمارة ععادر التامرن.
 و التحوص من واحدر علوه افورى بعود انتهواو ابلهوا موع سالسة الربط برن ا طرة التامرن ا

اكتماص المشرو  )التامرن البحر،  والتامرن الهندسي  وتامرن مفاطر التشغرص التبوار، 
 ومكانة تامرن المس ولرة المدنرة(.
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  عشووكالرا  الووربط والتحوووص موون مرحلووة اءنشوواو علووه التشووغرص  والتووامرن المباشوور وععووادر
 التامرن.

  الفسارر الكصوى  و و ما رلعب دوراط اساسرطا فوي عملروة اعكتتواب بافطوار تكدرر مشهد
 المشرو  بما فرها تحدرد سعر التامرن.

  طبرعة اقساط التامرن:  ص  ي بشكص مبلغ مكطو  رسدد مع بدو تامرن المشرو   ا   وي
  و وص قابلة للتعدرص بعد انتهاو فترر التامرن )كما  وو الحواص موع و ركوة التوامرن الهندسوي(

 تسدد انقساط بدفعا  فالص عمر المشرو .
 .شروط ععادر مبلغ التامرن عله ما كان علره بعد وقو  فسارر والتعورض عنها 
  ط رحودد عبموالي موا  ص ان  طاو و ركة التامرن تشمص كص فسارر ا  ان  ناك سوكفطا عبمالروا

 رسدد من تعورضا  فالص فترر التامرن.
 تامرن.التصنر  اعئتماني لمعرد، ال 

 
عن التركرا عله برنامج الحد اندنه لتامرن المشاررع النفطرة كان سروفر مدفالط افضص لدراستها 
ط وممارسة  وتبنب الفلط برن انفطار المرتبطة باءنشاو  وتكررفها ضمن السراأ العراقي  قانونا

عورض وتلك المرتبطوة بالتشوغرص  بودعط مون اعسوتغراأ فوي تحلروص و ركوة التوامرن مون الحرروق وال
)بوداوص  tariffعلوه موا رعور  بالتعرفوة  172فوي ص كما في عشارتها  –الناقص لكضارا بانبرة 

لتسعرر انفطار ت عد ا شركة التامرن(  و ذر تحتاق عله تكررو  ذلوك نن التعرفوا  تنحصور فوي 
و فرو  معرنة من التامرن كالتامرن اءلاامي للمس ولرة المدنروة الناشوئة مون حووادي السورارا   ا

تستفد  من قبص شركا  تامرن تتكتص مع بعضها للسرطرر عله تسعرر و ائق تامرن معرنة كو ركة 
التامرن من الحررق  و و ما كان  تكو  به مبموعة من الشركا  البررطانرة انعضاو في لبنوة 

ط  Fire Offices Committee (FOC)مكاتب الحررق  في الماضي.  ورعتبر م ص  ذا التكتص منافرا
ط صووار رفضووع للمسوواولة الكانونرووة فووي الوودوص لح ط احتكاررووا ررووة مااولووة العمووص م لمووا رعتبوور سوولوكا

الغربرة.  وعله ا، حاص  كان عله م لفة الكتاب التاكرد عله ان تامرن افطار الصناعة النفطروة 
 ع رفضع ن، تعرفة.

 
الم لفة موا رعور     تتناوص98-94من برن الفصائص العامة لعكد تامرن المشاررع النفطرة  ص 

بعكد اءذعان  و و ع ركتصر عله المشاررع النفطرة.  ورنشا اءذعان بفضص قرا  الم من بوضع 
ط "لرس عله الم من له ععا ان ركبلها".  وتبرن الم لفة تدفص المشر   شروط نمطرة مطبوعة مسبكا

ض الكتاب بنفي صفة في تنظر  عكود اءذعان للحد من تعس  الم من.  ور   انها تنكص را، بع
اءذعان في عكود المشاررع الكبررر عع انها تحابج وبركرن ان صفة اءذعان ع تنتفي في م ص  ذر 

 العكود لسببرن:
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وبود و ائق تامرن نموذبرة متداولة في اسواأ التامرن الدولرة رت  اعتماد ا من قبوص  -1
  الطورفرن  رور الكابلوة شركا  التامرن اءقلرمرة تحدد من فاللها الشروط والتااموا

 للتفاوض علرها.
عن قانون تنظر  اعماص التامرن العراقي الا  الدوائر الحكومرة بالتامرن عله انمواص  -2

العامووة وانفطووار التووي تكووع عوون طررووق مناقصووة علنرووة  ا، ان شووروط المناقصووة 
وقرار اءحالة رحدد الم من الوذ، رتووله عملروا  التغطروة والوذ، رفورض شوروطه  

مووا ان عكووود المشوواررع النفطرووة ا لبهووا عكووود حكومرووة ع سووراما ان الدولووة وحوود ا وب
-98المالكة للنفط  لذلك فإن صفة اءذعان تتركا في عكد المشواررع النفطروة. )ص 

99) 
 

صحرح ان  ناك و ائق تامرن نموذبرة متداولة في اسواأ التامرن الدولرة م وص و ركوة توامرن كافوة 
)للمشواررع اءنشوائرة(  Munich Re EAR Policyرونر  ءعادر التامرن افطار النصب لشركة م

 Energy Exploration andوو ركوووة توووامرن افطوووار استكشوووا  وعنتووواق الووونفط والغووواا 

Development EED 1-8-88  والتي تنصب علوه توامرن افطوار اآلبوار النفطروة والغااروة قرود(
شروط واحكا  م ص  ذر الو ائق تفضع للتفاوض اعستكشا  والحفر واءنتاق والصرانة(  عع ان 

برن طالب التامرن وشركة التامرن.  لذلك فإن تاكرد الم لفوة ان الشوروط والتااموا  طرفوي العكود 
ط. رر قابلة للتفاوض  ط دائما  لرس صحرحا

 
وتفترض الم لفة ان صفة اءذعان مالاموة لعكود توامرن المشواررع النفطروة فوي العوراأ كتحصورص 

ط ذلوك نن قوانون  فالكوص عنحاصص.   شروط المناقصة وقرار اءحالة رحدد المو ِمن لورس صوحرحا
تنظر  اعماص التامرن العراقي ع رنص عله تامرن انصوص والمس ولرا  مع شركة تامرن عراقرة 
مرفصة مون قبوص درووان التوامرن ع بوص ان  وذا الكوانون انمرركوي الصونع وفور الغطواو الكوانوني 

وكووذلك الكوووص عن الموو من الووذ، رتوووله عملرووا  التغطرووة   10التووامرن العراقرووة. لتبوواوا شووركا 
ط عذ ان شوركا  الونفط العالمروة  رفرض شروطه بعرد عن الممارسوة الكائموة فوي العوراأ لورس دقركوا

 11العاملة في العراأ  ي التي تحدد شروط التامرن.
 

علوه عكوود التوامرن الصوغررر  عضافة عله ذلك  فإن صفة اءذعان  وبشكص عا   تكواد ان تكتصور
كتامرن السرارا  والدور السكنرة.  وحته في  ذر الحاع  فإن طالب التامرن في اسوواأ التوامرن 
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)بغددداد  ؤ،شددورات شددراا التددأؤ ن  : تقنأأنم ودراسأأات نقديأأق2005 أأانون تطظأأنم أعمأأال التأأمين  لسأأطق ؤصددباك امددال،  

(  المددخل لتغ  در القدانون، 10)األؤدر رقدم  2005ؤن قانون ت،ظ م أعمال التدأؤ ن لةد،ا  81(، فصل  المادة 2014 ا، الوط،

 .182-171ص 

 
11

-6(، راجد  "ؤددخل عدام،" ص 2014)ؤكتبدا التدأؤ ن الهراقدي،  وزارة الط   والتمين : يالحظات نقديأقؤصباك امال،  

 "وزارة ال،ةع وتأؤ ن عقود التراخ ص."، وخاصا الةقرات تحت اله،وان الثانوي 26



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 11 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

المفتوحة رستطرع المكارنة برن شروط شركا  التامرن لرفتار ما رناسبه لتامرن سرارته او مسكنه 
ط  رمكن لطرفوي العكود  وفاصوة  فوي توامرن انفطوار النفطروة وتامرنا  شفصرة افرى.  وعموما

ط فوي و ركوة  والصناعرة الكبررر  التفاوض عله شروط فاصة تضا  عله الشروط المطبوعة سلفا
 التامرن "النموذبرة" او تعدرص بعض الشروط واعست ناوا  مكابص قسط عضافي.

 
ار الفوور، في بح ها آل ار عكد تامرن المشاررع النفطرة تناول  الم لفوة علواا  المو من لوه باءفطو

وذكوور  ان الغوورض موون اءفطووار الفووور،  ووو   12(.181-180للموو من بوقووو  الحووادي )ص 
"لتبنب عففاو معال  اسباب وقو  الحادي والحرلولة من محاولة الم من له التصر  بوانمواص."  
 وو  عرضوو  بطووالن شوورط اءفطووار الفووور، بموبووب الكووانون الموودني العراقووي و"علووه شووركا  

ة وفرو  شركا  التوامرن انبنبروة العاملوة فوي العوراأ تكررو  و وائق التوامرن بموا التامرن العراقر
 رتفق مع الكوانرن العراقرة المنظمة نعماص التامرن."

 
ر   ان الم لفة ذكر  ان اءفطار بوقو  الحادي في بعض و ائق التوامرن رمكون ان روت  فوالص 

ط كان من المناسب ان تتوسع في مسوالة ا لتضوارب بورن احكوا  الكوانون والودوافع فمسة عشر روما
ط عنودما  وراو اءفطار الفور، او فالص فترر امنروة معكولوة.  قود ركوون اءفطوار الفوور، صوعبا
ط وبعضها في منواطق  تكون اعماص المشرو  اءنشائرة او منشآ  الشركة النفطرة مواعة بغرافرا

ط )من فالص قسو  التوامرن او  نائرة  وقد رتطلب التنظر  اءدار، للشركة ان ركون اءفطار مركارا
المكتب المفتص في الشركة(.  لكن  ذر الصعوبة ل  تعد كذلك بفضص وسائص اعتصواص الحدر وة.  
ط ا  فالص فترر معكولة  تكمن في الفطر المعنو، )و وو موا  عن ا مرة اءفطار  سواو اكان فوررا

  الحووادي ومحاولووة التصوور  ذكرتووه الم لفووة: منووع الموو من لووه موون عففوواو معووال  اسووباب وقووو
بانمواص(.  رضا  عله ذلك ان التافرر في اءفطار قد رترتب علره تفاق  انضرار التوي بإمكوان 
شووركة التووامرن  موون فووالص مسووو، الفسووارر  تكوودر  المشووورر للموو من لووه للحفوواظ علووه انمووواص.  

مرن ملاموة بوإبالم معرود )تفاق  انضرار رارد من حب  المطالبة بالتعورض(.  كما ان شوركة التوا
 التامرن بوقو  الحادي وكال ما معنران بتكدرر احتراطي للتعورض عن الحادي.

 
في و ائق التامرن من المس ولرة المدنرة فوإن اءفطوار  فوي اسوواأ التوامرن المتكدموة  فضوع فوي 

ة توامرن العكود الكلرلة الماضرة عله تكرر .  وبافتصوار  ودون الودفوص فوي التفاصورص  فوإن و ركو
 claims occurring’ basis‘المسو ولرة المرتبوة علوه اسواس التعوورض بوامن نشووو المسو ولرة 

تعوض الم من له عن وقائع مس ولرته المدنرة عون الفسوارر او الضورر والتوي تنشوا فعوالط فوالص 
اساس فترر التامرن )مطالبا  انسبستوس تعود عله عكود سابكة(.  اما و ركة التامرن المرتبة عله 

فإنهووا تعوووض الموو من لووه عوون وقووائع  claims made’ basis‘شوورط التعووورض بووامن المطالبووة 
 مس ولرته المدنرة شرط اءبالم عنها فالص فترر الو ركة بغض النظر عن تارر   ذر الوقائع.
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 12 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

 
ط مووع انهووا  ووي انك وور مناسووبة للمشوواررع  لوو  ركوون عوورض و ركووة تووامرن كافووة افطووار النصووب كافرووا

 ناو اءنشاو والصرانة.  و ناك فلط برن  ذر الو ركة وو ركة تامرن عطب المكائن وو ركة النفطرة ا
تووامرن انفبووار المرابووص.  ربوودو لووي ان الم لفووة لوو  تتطلووع علووه الو ووائق الحدر ووة لتووامرن افطووار 
المشاررع النفطرة التي تبمع برن ا طروة و وائق التوامرن الو الي وبودربا  متفاوتوة تتبوارن حسوب 

الشركة المنفوذر نعمواص المشورو  النفطوي  واسوتعداد مكتتوب التوامرن للكبووص بهوا واعتفواأ حابة 
عله الشروط وانسعار لتوامرن المشورو .  وقود بور  العوادر فوي سووأ لنودن تسومرة  وذا الفور  

او  Construction and Erection Insurance13التووامرني باسوو  تووامرن اءنشوواو والنصووب 
Construction and Engineering Insurance  او اعكتفاو بالعنوان المفتصر: تامرن اءنشواو

Construction Insurance14 
 

في الفصص الرابع تعرض الم لفوة انووا  و وائق عكود توامرن المشواررع النفطروة  تحصور ا بو ركوة 
لوه و ركوة التامرن من الحررق  و ركة التامرن الهندسي  و ركة التحك  في اآلبار النفطروة.  وتشورر ع

 The London Standard Drilling Barge Formالتوامرن علوه باربوة الحفور المعروفوة باسو  
( لكنها ع تعرض تفاصرص  ذر الو ركة.  كان علرها ان تحرص الكراو  للتعر  عله  ذر 215)ص 

 15الو ركة  عله كتاب متفصص ورد عنوانه في بعض الهوامص.
 

ط رحموص عنووا رفورد اربوع  إدارة الخطرر االترمين  يرا اليررعرنل اليةطنر ن من المفارقوا  ان كتابوا
  وع رضو  فصوالط او فكورا  عون 251-248صفحا  فكط لو ركة تامرن التحك  فوي اآلبوار  ص 

تامرن المس ولرة المدنرة التي قد تنشا من تشغرص المنشوآ  النفطروة )المصوافي كم وص(  و وو  رور 
اني من و ركة تامرن كافة افطار النصب )الكسو  انوص المس ولرة الم منة علرها بموبب الكس  ال 

ط علوه المسو ولرة الناشوئة مون  رغطي الضرر الماد،( وو ركة التحك  باآلبار )والتي تنصوب اساسوا
 التلوي(.

 
 ناك عد  وضوح في  ذا الفصص في عصدار احكا  عمومرة قابلة للنكاص  وفي البموع والتفرروق 
برن و ائق التامرن.  ففوي مناقشوتها لتعررو  بودرع احمود السورفي لو ركوة التوامرن مون الحرروق  ص 
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 The Insurance Institute of London, Advanced Study Group 208A, Construction and 

Erection Insurance, 1985. 

 
14

 The Insurance Institute of London, Advanced Study Group 208B, Construction Insurance, 

1999. 
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 Michael Summerskill, Oil Rigs: Law and Insurance (London: Stevens & Sons, 1979), pp 

86-185. 
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 13 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

  )اتفاأ برن طرفرن  الم من والم من له بموببه رتعهد الم من نظرر مكابص  و قسط 217-218
ن فالص فترر معرنوة  وي مودر التوامرن بتعوورض المو من لوه علوه حود المبلوغ المتفوق علروه عذا التامر

تضرر بسبب الحررق او افطار افرى معرنوة( تكووص عن  وذا التعررو  رالحوظ علروه "عود  الدقوة 
والوضوح عذ ل  ربرن ما المكصود من افطار افرى معرنة."  و و لورس كوذلك نن  طواو و ركوة 

رووة" ع ركتصوور علووه فطوور الحررووق بووص رمتوود علووه افطووار افوورى  ووي: انفبووار الحررووق "النموذب
المرابص المستفدمة ن راض منالرة  وانفبار الغاا المستفد  ن راض منالرة او لإلضواور او 
للتدفئووة  والصوواعكة.  وعوودا ذلووك فووإن  نوواك "افطووار معرنووة افوورى" رمكوون ان تضووا  للو ركووة 

مرن وشووركة التووامرن  و ووي مووا تعوور  بانفطووار اءضووافرة النموذبرووة باعتفوواأ بوورن طالووب التووا
additional perils  او انفطووووار الفاصووووةspecial perils  كسووووكوط الطووووائرا   الشووووغب

واعضووطرابا  ان لرووة  اءضوورار المتعموود  الفرضووان  الوواعاص  اعصووطدا   اعحتووراأ الووذاتي  
 لعاصفة  انفبار اننابرب.نضح ابهار الرص انوتوماتركرة   بوط اساسا  المبنه  ا

 
موون انحكووا  الغرربووة التووي تكوودم  بهووا الم لفووة دعوتهووا لشووركا  التووامرن العراقرووة ءعووادر النظوور 
بتامرن فطر الصواعق "نن الطبرعة البغرافروة والمنافروة للعوراأ ع تكوون عرضوة فوي الغالوب 

ررووق للمصووافي (.  و ووي تشوورر علووه و ركووة التووامرن موون الح227-226لفطوور الصوواعكة." )ص 
العراقرة ال ال ة ]البصرر  الدورر  بربي[ كم ص عستبعاد التامرن عله فطر الصاعكة.  الكوص بان 
العراأ لرس عرضوة فوي الغالوب لفطور الصواعكة امور مشوكوك فوي صوحته ذلوك نن العدرود مون 
 البنارووا  فووي العووراأ كانوو  تضوو  مانعووا  للصووواعق  لربمووا رسووتطرع فبروور فووي اننووواو البورووة

 توضرح فارطة توارع الصواعق في العراأ.
 

ل  اطلع عله و ركة تامرن المصافي ال ال ة واستغرب بداط فلو ا من تامرن فطر الصواعق  وعن 
ط فإن اقص ما ر كاص عن  ذر الو ركة  و انها بائسوة.  عن موا وصولني مون معلوموا   كان  ذا صحرحا

ان مسوتوا ا  مون وبهوة نظور تامرنروة   وو عن ععادر التامرن اعفترار، نفطوار  وذر المصوافي 
ط  ولهوذا اشوترط معرودو التوامرن ان ركوون التوامرن علوه اسواس مسوببا   دون ما  و مكبووص عالمروا

سمار ولرس عله اساس "كافوة انفطوار" موع فورض فسوارر مهودرر  عالروة.   deductibleفطر م 
لهوا  وو التوسوع فوي  طواو عن المرص العا  فوي توامرن افطوار الصوناعة النفطروة فوي مفتلو  مراح

 التامرن ولرس تكلرصه.
 

وعله نفس المنواص تدعو الم لفة تبدرص تغطرة فطر، ارتطا  الطائرا  والهاا  انرضورة مون 
و ركوة التووامرن موون الحرروق للمصووافي ال ال ووة نن  وذرن الفطووررن "لوو  رشوهد تحككهمووا فووي تووارر  

ر الفرضوووانا  او اعمووواص الشوووغب (  "بافطوووار متوقوووع حووودو ها فعوووالط كفطووو233العوووراأ" )ص 
 واعضطرابا ."
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 14 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

ااع  بالنسبة عرتطا  الطائرا  وانبسا  الساقطة عنهوا عود  وبوود برانوا  بشوانه فوي العوراأ  
لكن نشاط النكوص البوو، فوي العوال  رضو  برانوا  عدرودر حووص سوكوط طوائرا  او ابوااو منهوا او 

لسووكوط بعرووداط لكنووه ع رنفووي احتموواص ابسووا  علرهووا فووي منوواطق مفتلفووة.  قوود ركووون تحكووق فطوور ا
ونن اعحتماص قائ  فإن مكتتب تامرن افطار الممتلكوا  رافوذ بنظور اععتبوار عن كوان   16تحككه.

مصفه النفط ركع في مسار حركة الطرران نن وقو  الطائرر عله المصفه قد ر د، علوه وقوو  
 كار ة.

 
ط للدراسوة مون قبوص اما الهاا  انرضرة والاعاص فلها تارر  طوروص فوي ا لعوراأ صوار موضووعا

المفتصرن  و ناك معلوما  ك ررر عنها في اءنترنر .  في ورقوة لوي حووص موضوو  الواعاص 
ط لباح رن مفتصرن رلكي الضوو عله مدى تعرض العوراأ للواعاص بواو  في العراأ اقتبس  نصا

 فره:
 

االرووة الحدر ووة لكوون ر وو  ان العووراأ ع ركووع مباشوورر علووه كتلووة ك رفووة موون المراكووا الال
التكورنا  البرودرنامركرة تظهر دربة تعرض  ي برن المتوسطة والعالرة  ررافكها تاارد 
تعرض المدن الكبورى ذا  الك افوة السوكانرة العالروة آل ار وا.  لكود شوهد البحوي والرصود 
ط برووداط فووالص العكوودرن الماضووررن.  وموون  الالاالووي  ووعووي المفوواطر الالاالرووة ا تمامووا

مص ان تحفوا البرانوا  الوواردر فوي  وذر الدراسوة علوه بحووي  ندسورة اك ور تفصورال الم 
 17.للوضع الالاالي للعراأ

 
% لوقوو  الوااص فوي العوراأ رو د، علوه اضورار 10قرا  في مكان ما ان  ناك احتماص بنسوبة 

بالممتلكووا  فووي السوونوا  الفمسوورن الكادمووة.  ونعوور  بووان مصووممي المصووافي رافووذون بنظوور 
 اععتبار فترر تكرر ظوا ر طبرعرة معرنة لضمان تحمص المنشار ن ار ا عند تحككها.

 
تذكر الم لفة ان "اعنفبار: واحدر مون انفطوار المسوت نار مون و ركوة التوامرن مون الحرروق  ومون 

(.  ارى ان دراسوتها لفطور اعنفبوار بحابوة علوه 232انفطار اءضافرة انك ر شروعا." )ص 
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 https://www.cornwalllive.com/news/local-news/frozen-pee-falling-planes-smashing-

2691551 

https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/the-most-terrifying-moments-in-air-travel/ 
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 يجلق التمين  الع ا يؤصباك امال، "تأؤ ن الزالزل في الهراق،"  

iraq.html-in-insurance-http://misbahkamal.blogspot.com/2015/05/earthquake 

 .1991-678في ختام الورقا اقتبةت جدوالً تاري  اً للزالزل في الهراق للةترة 

 

https://www.cornwalllive.com/news/local-news/frozen-pee-falling-planes-smashing-2691551
https://www.cornwalllive.com/news/local-news/frozen-pee-falling-planes-smashing-2691551
https://www.cornwalllive.com/news/local-news/frozen-pee-falling-planes-smashing-2691551
https://www.telegraph.co.uk/travel/lists/the-most-terrifying-moments-in-air-travel/
http://misbahkamal.blogspot.com/2015/05/earthquake-insurance-in-iraq.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2015/05/earthquake-insurance-in-iraq.html
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 15 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

( بصورامة 233-232تفاصرص لتسهرص الفه   لذلك رنبغي قراور  ذر الفكورر )ص عرض اطوص لل
 18والربو  عله كتب اعفتصاص باللغة العربرة او لغة ابنبرة.

 

 بعض يع ايتقدته يا الكتعب
 

افتكود  فووي  ووذا الكتوواب قوراور عوورض لواقووع عدارر الفطوور والتوامرن فووي صووناعة الوونفط العراقرووة 
ط فاصوة وان  19فرها لكسو  مفوتص بهوا  وافتكار الشركا  العاملة وكوان م وص  وذا العورض مناسوبا

العنوان الفرعي للكتاب  و )دراسوة مكارنوة مون الناحروة الكانونروة والعملروة(.  لكود طغوه البانوب 
 الكانوني  نا عله البانب العملي.

 
 كان من المناسب تكررس باو مون الكتواب لعورض وتحلروص ونكود و ركوة توامرن المصوافي الو الي
)البصوورر  الوودورر  بربووي( التووي اشووار  علرهووا فووي اك وور موون مكووان فووي الكتوواب  باعتبار ووا م وواعط 
للتامرن عله منشآ  نفطرة قائمة منبار )ا، انها لرس  مشاررع نفطرة بالمعنه الضرق للمشرو  

 20اءنشائي فكد اكتمص نصبها وافتبار ا ودفل  حرا التشغرص التبار، منوذ عودر عكوود مضو ( 
افترار عحدى و ائق التامرن الفاصة بالتحك  باآلبار لنفس الغرض  وعضافة فصص للتامرن  وكذلك

 من المس ولرة الكانونرة والتعاقدرة.
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تش ر المسلةا في     الةقرة أن "شراا لويدز" صاغت شرط ؤ،ح التغب ا اإلضاف ا ل بر االنةجار.  إن لويدز ل ةت شراا 

تاب باألخبار ؤن خالل ؤشارات م ؤ  بهضد م بل واحدة ؤن أابر أسواق التأؤ ن في الهالم، توفر التة  الت ألعضا  ا لالات

 في نقابات ااتتاب ا.
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الو  قدا التدي صد غت وطبقدت بهدد فتدرة إن تحل ل     الو  قا اان س وفر للمصافي ولوزارة ال،ةع قاعدة لتق  م نقددي ل د    

 توقف طويلا ؤن شراء أغب ا تأؤ ، ا للم،شآت ال،ةب ا، وغ اب إعادة التأؤ ن ل ا ؤن األسواق الدول ا.
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 16 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

ط اك ور دقوة 245-243كن  اتوقع وانا اقرا ما كتبته الم لفوة عون مرحلوة الصورانة )ص  ( عرضوا
 extended maintenanceدود ننوا  ا طرة التامرن لفتورر الصورانة  فكود اكتفو  بالغطواو المحو

 المحصور بالفسائر وانضرار او المس ولرة المدنرة التي تنشا نتربة:
 

لسبب وقع فالص فترر اءنشاو ]ولرس قبص فترر بدو الصرانة كما تكوص الم لفة  نن ذلوك  (1)
 رنطو، عله توسرع لنطاأ مس ولرة الم من[ وظهر  ا ارر في فترر الصرانة  او

 visitsحادي تسبب به المكاوص ا ناو تادرتوه نعمواص الصورانة عرفواوط علتااماتوه التعاقدروة  (2)

maintenance. 
 

  كموا فوي 2اائوداط  1اعوالر(  الغطواو المحودود ) 2 ناك  والي ا طروة:  طواو الاروارر )كموا فوي 
رربووع الووذ، ربمووع بوورن الغطوواورن السووابكرن و full guaranteeاعووالر(   طوواو الضوومان الكامووص 

بالمس ولرة عله مرحلة ما قبص بدو اءنشاو  ا، انه رمتود لرشومص العروب فوي التصومر  )حروي رنشوا 
التكوواطع بوورن مووا قوود تغطرووه و ركووة تووامرن كافووة افطووار النصووب وو ركووة تووامرن المسوو ولرة المهنرووة 

ط ورحب  العدرود مون مكتتبوي  توامرن للمصم  و ررر(.  عن  طاو الصرانة انفرر لرس متوفراط دائما
 انفطار اءنشائرة الكبوص به بدعوى انه  لرسوا فبراو في اعكتتاب بافطار المس ولرة المهنرة.

 
ط للكشو  والمعارنوة الهندسورة المردانروة للمشواررع النفطروة  كان من المناسب ان رض  الكتواب مبح وا

engineering risk surveyنشاو.  وتوت    ودورر في تحسرن التعامص مع انفطار فالص فترر اء
م ص  ذر المعارنة المردانرة من قبص مهندسي شركة التامرناععادر التامرن او مهندس مستكص بتكلر  

 من الشركة.
 

ل  تتوق  الم لفة عند موضو  عبراو التامرن عله مشرو  مصفه كربالو فوارق العوراأ )ص 
ط من قصور قانون تنظر  اعماص التامرن لسونة 280 الوذ، صورغ  مسوودته   2005(  لتكد  موقفا

ارووا  بوووص بررموور )سوولطة التحووال  الم قتووة(  لضوومان عبووراو التووامرن علووه افطووار المشوورو  مووع 
شركة تامرن مسبلة في العراأ ومرفصة لمااولة اعماص التامرن من قبوص درووان التوامرن.  تورى 

فارق بدعط مون  ص ان عكد اءنشاو اباح التامرن فارق العراأ ونظ َّ تسررب اقساط التامرن عله ال
ط   ان تكون ضومن ارصودر اقسواط التوامرن لشركةاشوركا  توامرن عراقروةا  عن كوان ذلوك صوحرحا
و ووو مووا افترضووه  فووإن واارر الوونفط  وم لهووا الهرئووة الوطنرووة لالسووت مار  لرسوو  معنرووة بتكامووص 

 نشاطها مع قطا  التامرن العراقي.
 

لكوا  المو من علرهوا ن وراض التوامرن  ناك قضارا افرى تسوتحق الوقوو  عنود ا  كتكرور  الممت
الوذ، لو  رورد  Cut Through Clause(  وبعض الكضارا التامرنرة كشورط اعفتوراأ 126)ص 

بهذا اعس  في الكتاب  والوذ، رونظ  العالقوة بورن المو من لوه ومعرود التوامرن  وقود ورد ذكورر فوي 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 17 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

سوت ناوا  فوي و ركوة التوامرن (.   و   نواك اع71)المادر  2005قانون تنظر  اعماص التامرن لسنة 
ط افضص.  الهندسي التي تستوبب عرضا

 
من برن المسائص التي ترتبط بتامرن المشاررع اءنشوائرة  توولي المكواوص لبرنوامج توامرن المشورو  

contractor controlled insurance  او توولي رب العموص لهوذر الوظرفوةowner controlled 

insurance ط اءشارر .  و ذر مسالة لها آ ار ا عله الطرفرن )المكاوص ورب العمص(.  كان مناسبا
 علرها من باب عكماص دراسة تامرن المشاررع النفطرة.

 
لو  تتعاموص الم لفووة موع انفطووار البدرودر التووي تتعورض لهووا صوناعة الوونفط كانفطوار السووربرانرة 

ص اضورار حكركروة ولكن دون حصوو وفطر اءر اب )بربي في فترر داعص  وعله حد ما الدورر
 في فترر العن  الطائفي(  واحتماص اءر اب من فالص التفررب السربراني.

 

 يالحظ  على يراجل الكتعب
 

ط لو   من المرابع المذكورر في الكتاب الكرآن الكرر .  ع ادر، كر  رمكن ان ركون الكرآن مربعا
.  ربما كان النص انقرب لموضو  الكتواب  وو موا إدارة الخطر االتمين  يا اليرعرنل اليةطن 

قصة النبوي روسو  ومشوورته لفرعوون مصور عون فطور سونوا  المباعوة باو في الكرآن حوص 
 (:49-43)سورر روس :  لقرآ كم اص لنمط من عدارر الفطر  عذ نكرا التالي في ا

 
ْضوٍر َوا َفوَر  قَاَص اْلَمِلك  عِناِي اََرى َسْبَع بَكََراٍ  ِسَماٍن رَاْك ل ه نَّ " َسْبٌع ِعَباٌ  َوَسْبَع س نب الٍ  ف 

وَن.  قَال واْ اَْضغَاي  اَْحالٍ  وَ  ْ رَا تَْعب ر  ْ رَاَ، عِن ك نت ْ  ِللرُّ َما رَابَِساٍ  رَا اَرَُّها اْلَمأل  اَْفت ونِي فِي ر 
وٍة اَنَواْ ا نَباِوئ ك   بِتَاِْورِلوِه نَْحن  بِتَاِْورِص انَْحالِ  بِعَواِلِمرَن.  َوقَواَص الَّوِذ، نََبوا ِمْنه   َموا َوادََّكوَر بَْعوَد ا مَّ

رق  اَْفتِنَا فِوي َسوْبعِ بَكَوَراٍ  ِسوَماٍن رَواْك ل ه نَّ َسوْبٌع ِعَبواٌ  َوَسوْبعِ  داِ فَاَْرِسل وِن.  ر وس    اَرَُّها الصاِ
ْضٍر َوا َفَر رَابَِساٍ  لَّعَلاِي اَْرِبع  عِلَه النَّاِس  ووَن.  قَواَص تَْاَرع ووَن َسوْبَع  س نب الٍ  ف  ْ  رَْعلَم  لَعَلَّه 

ا تَاْك ل وَن.     َّ رَاْتِي ِمون بَْعوِد َذِلوكَ  مَّ ور  فِي س نب ِلِه عِعَّ قَِلرالط ماِ  َسوْبٌع ِسنِرَن َداَبطا فََما َحَصدتُّْ  فََذر 
ا ت حْ  مَّ ِصون وَن.    و َّ رَواْتِي ِمون بَْعوِد َذِلوَك َعواٌ  فِروِه ر غَواي  ِشَداٌد رَاْك ْلَن َما قَدَّْمت ْ  لَه نَّ عِعَّ قَِلرالط ماِ

وَن."  النَّاس  َوفِرِه رَْعِصر 
 

ان باءمكان التحووط مون اآل وار الضوارر للطبرعوة والفعوص البشور، والتودبر  ذا النص واضح من 
 للمستكبص  و ذا التحوط والتدبر  ما من ادوا  عدارر الفطر والتامرن.

 
  تعببو  مون برانوا  النشور الفاصوة بوه  فكود ذ كور 292المرابع ذكور لكتواب لوي  ص ورد في 

 الكتاب كما رلي:
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 18 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

 
"ا. مصووباح كمووواص  واارر الووونفط والتوووامرن  مالحظووا  نكدروووة  مطبعوووة شوووركة التوووامرن 

 "2014الوطنرة بغداد  
 

 ع ادر، مووا  ووي ضوورورر عضووفاو لكووب "ا" ]اسووتاذ[ علووه اسوومي وفاصووة فووي صووفحة المرابووع. 
حسب علمي ع تمتلك شركة التامرن الوطنرة مطبعة فاصة بها.  و ي ل  تنشر كتوابي  بوص قمو  
بنشرر ككتاب علكتروني ضمن مكتبوة التوامرن العراقوي التوي اقوو  بإدارتهوا  وواعتوه علوه قائموة 

 بررد،  وبعد ا ض  َّ عله مكتبة شبكة اعقتصادررن العراقررن )اءلكترونرة(.
 

 لهاايشيالحظ  على بعض ا
 

  والهوامص 95  ص 2 ناك نكص فاطئ او مشوص لوبعض النصووص اءنبلراروة  الهوامص رقو  
   كم اص.142  ص 4رق  
 

ان شركة شوص تمتلوك "شوركة توامرن تابعوة )شوركة قابضوة(  151  ص 2ونكرا في الهامص رق  
 captive insuranceمسووبلة فووي سورسوورا ..."  والصووحرح  ووو شووركة تووامرن )مكبوضووة( 

company  ولرس شركة قابضةholding company. 
 

ط.  ففوي الهوامص رقو     ص 2 ناك عد  دقة فوي لفو  انتبوار الكوارى علوه مصودر ورد ذكورر سوابكا
   نكرا عشارر عله مصدر سابق  لكن  ذا المصدر السابق لرس مذكوراط في الصفحا  السابكة.19
 

 غنعب يراجع  حقنقن  لليص الترجي  اليصطلحعت
 

اعنتهاو من قراور  ذا الكتاب تولد لود، الكناعوة ان مسوودر الكتواب لو  تفضوع للمرابعوة مون بعد 
قبص الناشر او الم لفة  مما افسد قرمة البهد البح ي للم لفة م لما افسد الكراور  فالكتاب المطبوو  

فوي رض  العدرد من انفطاو اللغورة واءمالئرة وكذلك افطواو فوي تربموة المصوطلحا  الوواردر 
 متن الكتاب وفي ملحق المصطلحا  العلمرة )كما سابرن ادنار(.

 
عن التربمة  رر الصحرحة او  رر الدقركة تنكص معلومة فاطئة للكوارى الوذ، رررود اعسوتفادر مون 

تربمة العنوان الفرعي "الم من المسند ومعرد  141الكتاب.  عله سبرص الم ص  ترد في الصفحة 
والصوحرح  والمصوطلح علروه   ’mansard insurance and Ri – insurer‘التوامرن" كموا رلوي: 

  عبووارر 157وروورد فووي الفكوورر انولووه  الصووفحة  ’Ceding Insurer and Reinsurer‘ ووو: 
متربمة: "تغطرة بمرع انفطار في سراسة واحودر" والصوحرح  وو "تغطروة بمروع انفطوار فوي 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 19 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

وررد في نفس الصفحة ذكر "شركة لوردا" و ركة تامرن )بولرصة( واحدر" ولرس سراسة واحدر.  
ط نن لوردا لرس  شركة بص سوأ للتامرن.  و و لرس صحرحا

 
   تربما  عنبلرارة  رربة انتكي منها اآلتي:309-305ورض  ملحق المصطلحا  العلمرة  ص

 

المصووووطلح اءنبلرووووا، كمووووا 
 ورد في الكتاب

المصووووطلح بالعربرووووة كمووووا 
 ورد في الكتاب

ة التربموووووووووووووة اعصوووووووووووووطالحر
 الصحرحة المعتمدر

Contract of bowing عكد عذعان Contract of adhesion 

Good well حسن النرة Good faith 

Insurance interest المصلحة التامرنرة Insurable interest 

Insured Self التامرن الذاتي Self-insured, self-
insurance 

Measurement RISK قراس الفطر Risk measurement 

musnad insurance التامرن المسند Ceded insurance 

near cause السبب المباشر او الكررب Proximate cause 

Probability LOST الفسارر المحتملة Loss probability 

stream Mid المرحلة الوسطرة Midstream 

 

 كتعب نستحق القراءة
 

ط  ط في قراوتي لهذا الكتاب عذ افتور  للتعلروق فكورا  معرنوة وا ملو   رر وا تبنبوا ربما كن  قاسرا
لإلطالوة وبغرووة التركروا علووه متطلبوا  البرنووامج التوامرني للمشوواررع النفطروة.  ارى ان م ووص  ووذر 

ان  الكراور مطلوبة ء ارر النكاص وصوعط عله عكماص الحبة والتوصص عله ما  و الصحرح.  رمكن
ط  ط مدرسوورا بعوود المرابعووة الصووارمة لووه والتوسووع فووي بعووض  text-bookركووون  ووذا الكتوواب كتابووا

مضامرنه وحصر ا بالمشاررع النفطرة والبتروكرماورة قرد اءنشاو وو ائق التوامرن المرتبطوة بهوا 
تمرروااط لهووا عوون المشوواررع المنبووار التووي دفلوو  حرووا التشووغرص التبووار، او عفووراد فصوووص فاصووة 

.  عذا قرض للكتاب ان رصدر في طبعة  انرة operational risksمشاررع المنبار قرد التشغرص بال
 اتمنه تفلرصه من انفطاو في اءمالو والتربمة وضبط الهوامص والمرابع.

 
عن الكتاب رستحق الكراور المتانرة من قبص العاملرن والعامال  في قطا  التامرن وقطا  الصناعة 

 ذ بنظر اععتبارا  بعض المالحظا  التي ذكرنا ا في قراوتنا للكتاب.النفطرة مع انف
 

 مصباح كماص
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ي كتاب  مصباح كمال

ي المشاري    ع النفطيةقراءة ف 
 20ن م 20 صفحة إدارة الخطر والتأمي   ف 

 

 2019تموا  22
 

 )*( كاتب في قضارا التامرن
 

عله  اءشارر بشرط النشر بإعادر العراقررن.  رسمح اعقتصادررن لشبكة محفوظة النشر حكوأ
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