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ن العراقية  مصباح كمال كة إعادة التأمي   5ن م 1 صفحة ؟2020خواطر حول المفاوضات المرتقبة لتجديد اتفاقيات شر

 

 

 
 
 

 ل ف وضبببببببببب    ل     بببببببببب  خبببببببببب      ببببببببب    :*مصببببببببب      بببببببببب  
ن  لع  قي   ك  إع دة  لتأمي   2020لتجديد   ف قي   شر

 
 

في الربع الرابع من كل سنة تبدأ شركة إعادة التأمين العراقية باالستعداد لجولة 
اتفاقياتها إلعادة التأمين مع ممثلي معيد التأمين القائد لهذه مفاوضات تجديد 

االتفاقيات بالتعاون مع مستشارها في لندن ومجموعة وسطاء إعادة التأمين 
الثالث التي قامت بتعيينها منذ سنوات.  وقد كتبُت عن هذا الموضوع في السابق 

فيما يلي   1وضات.في سياق الدور الغائب لشركات التأمين الخاصة في هذه المفا
 مؤمالً نفسي أن تستقبل بالمناقشة والنقد.الشخصية سأقدم بعض الخواطر 

                                                 
مصباح كمال، "تجديد اتفاقيات شركة إعادة التأمين العراقية وشركات التأمين الخاصة،" مجلة  1

 التأمين العراقي ومرصد التأمين العراقي.
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/11/renewal-of-iraq-res-
treaties-private.html 
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ن العراقية  مصباح كمال كة إعادة التأمي   5ن م 2 صفحة ؟2020خواطر حول المفاوضات المرتقبة لتجديد اتفاقيات شر

 

 
ترى هل ستبادر إحدى الشركات لنبدأ بغياب ممثل لشركات التأمين الخاصة؛ 

؟  وهل ستعمل 2020الخاصة للمشاركة في مفاوضات تجديد االتفاقيات لسنة 
في الوفد العراقي لحضور اجتماعات اإلعادة العراقية على تشجيعها للمشاركة 

وهل تقوم شركات التأمين الخاصة بتقديم وجهة   التجديد مع معيد التأمين القائد؟
 نظر حول تجديد االتفاقيات؟  أسئلة بانتظار من له المعرفة بالتعليق عليها.

 
 وبالنسبة لشركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة فقد علمتُ 
بأن االستعدادات والمداوالت حول تجديد االتفاقيات داخل الشركتين ومع اإلعادة 

لكن تفاصيل ما  "رغم االحوال االقتصادية الضعيفة في البلد،"العراقية جارية 
ليست معروفة لي.  من بين الشركتين وشركة إعادة التأمين العراقية يجري 

ً في تغذية اتفاقيات  المفيد هنا أن نذكر بأن هاتين الشركتين تلعبان دوراً أساسيا
كونهما األكبر في سوق التأمين العراقي، اإلعادة العراقية بأقساط التأمين، 

التأمين إعادة شركة وبدونهما يصبح استمرار االتفاقيات، وحتى مستقبل 
ً للخطر  ما لم تلجأ الشركة إلى تفعيل "خطة طوارئ."  هذا العراقية، معرضا

 بافتراض وجود مثل هذه الخطة.
 

إنه ألمر ُمسّر أن تستعد وتتداول شركة التأمين الوطنية مع شركة إعادة التأمين 
، إذ أن هذا التحرك من قبل التأمين 2020العراقية حول تجديد االتفاقيات لسنة 

يضمن كما دة العراقية من التدهور اإلعا ةياحمضمن استمرار الوطنية سي
استمرار الحماية اإلعادية لشركات التأمين الخاصة.  إن هذا التحرك المبكر 

، إلعداد األوراق 2سيوفر فرصة لإلعادة العراقية، وبمعاونة من التأمين الوطنية
وتأثيراتها  2018-2017المناسبة حول األوضاع االقتصادية للسنة االكتتابية 

، ورسم التوقعات لنمو األقساط خالل 2019ى نمو األقساط خالل السلبية عل
.  وكذلك إعداد ورقة شاملة تضم، على سبيل المثل، إحصائية حول 2020

الزالزل ومدى تأثيرها أو عدم تأثيرها على المشاريع اإلنشائية والمنشآت 
القائمة، وخسائر الحريق واالنفجارات وأسبابها وإجراءات منعها، ومصادر 

لطلب التقليدية والجديدة على الحماية التأمينية، وآثار دمج التأمين العراقية ا

                                                                                                                                            
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/11/29/renewal-of-iraq-
res-treaties-private-insurance-companies/ 

 
مين الوطنية تدير شركة التأمين العراقية أيضاً.  كان هناك المدير العام وكالة لشركة التأ 2

 ال نسمع شيئاً عن مآل هذا الدمج.صرنا مشروع لدمج الشركتين لكننا 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/11/29/renewal-of-iraq-res-treaties-private-insurance-companies/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/11/29/renewal-of-iraq-res-treaties-private-insurance-companies/
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ن العراقية  مصباح كمال كة إعادة التأمي   5ن م 3 صفحة ؟2020خواطر حول المفاوضات المرتقبة لتجديد اتفاقيات شر

 

بالتأمين الوطنية )بافتراض أن الدمج سينفذ(، وموقف الحكومة من قطاع التأمين 
 وغيرها من المواضيع، ومراقبة أنشطة شركات التأمين من قبل ديوان التأمين.

 
ليزية إن كان ذلك ممكناً، هو أفضل من إن إعداد مثل هذه الورقة، وباللغة اإلنج

ارتجال الكالم في اجتماعات تجديد االتفاقيات مع المعيد القائد، كما كان يحصل 
في الماضي.  إن الخطاب اإلنشائي لمدراء اإلعادة العراقية، أو لرئيس ديوان 
التأمين، ليس بديالً عن تقديم اإلحصائيات المدروسة وتحليل واقع صناعة 

في العراق ورؤية اإلعادة العراقية لدورها في سوق التأمين العراقي التأمين 
لتنسيق مع باوآفاق تطوير السوق.  ولعله من المناسب أن تقوم اإلعادة العراقية 

، أو مجموعة الوسطاء الثالثة لإلعادة العراقية، مستشارها ومع الوسيط القائد
وال أظن أن   جديد.للحصول على بعض التوجيهات استعداداً لمفاوضات الت

 مجموعة الوسطاء ستبخل بتقديم المساعدة التي تتوخاها اإلعادة العراقية.
 

المقترحة لالستعداد لمفاوضات تجديد االتفاقيات ستعكس  "الجديدة"هذه المقاربة 
صورة أفضل عن الجدية المهنية والعلمية لدى اإلعادة العراقية والتأمين 

 ىأمام معيد التأمين القائد.  وهي أيضاً فرصة لد ،، وكذلك ديوان التأمينالوطنية
الشركتين الستبطان عملية التفكير باألرقام واألفكار ورصد الواقع التأميني في 
تجلياته المختلفة وتحليله )واقع المنافسة، أداء شركات التأمين العامة والخاصة 

أعمالها كامل  المنضوية تحت اتفاقيات اإلعادة العراقية ومدى التزامها بإسناد
لالتفاقيات، متانة وفاعلية رقابة ديوان التأمين على أعمال شركات التأمين 
وخاصة في مجال إعادة التأمين، التقدم الحاصل في مجال التدريب المهني 

، بعض التحديات التي يواجهها قطاع التأمين العراقي، واللغوي وبناء الكوادر
قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  مدى التقدم في مشروع تغيير بعض أحكام

 وغيرها(. 2005
 

لعل األهم عند التفكير باألرقام هو تقديم شركة إعادة التأمين العراقية، لوحدها أو 
بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية، لرؤية تفسر البون الشاسع بين حجم أقساط 
التأمين المكتتبة وحجم ميزانية الدولة العراقية خالل السنوات الماضية، وتحديداً 

وحجم االستثمارات ادات القطاع الخاص أيضاً، حجم استيرادات الدولة، واستير
األجنبية، وحجم االنفاق على المشاريع اإلنشائية.  هل أن هذه لم تكن موضوعاً 
للتأمين داخل العراق، أم أن تأمينها تسّرب للخارج بفضل قانون االستثمار 

العراق، وبفضل الفجوات -االتحادي وقانون االستثمار في إقليم كوردستان
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ن العراقية  مصباح كمال كة إعادة التأمي   5ن م 4 صفحة ؟2020خواطر حول المفاوضات المرتقبة لتجديد اتفاقيات شر

 

؟  أظن 2005( قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 19دة في األمر رقم )الموجو
 بأنه قد آن األوان لمواجهة الحكومة العراقية بهذا الشأن.

 
إن اجتماعات تجديد االتفاقيات فرصة لإلعادة العراقية لتقديم قائمة بالتمنيات 

في تحقيقه في لمعيد التأمين القائد لتعريفه بما تتوقع اإلعادة العراقية وترغب 
قائمة على تمحيص دقيق لواقع  ،سنوات 5-3 تمتد من الفترة القادمة، ولنقل فترة

اإلعادة العراقية وسوق التأمين العراقي، مرسومة بعيداً عن لغة الشعارات 
والكالم اإلنشائي.  على سبيل المثل، أنها ترغب بزيادة نسبة احتفاظها من 

ى المعيد القائد تفّهم هذه الرغبة، أوقل سياسة، األخطار المسندة إليها، وتتمنى عل
تعمل اإلعادة العراقية على تحقيقها بالتعاون مع المعيد القائد.  مثل هذه السياسة 
تفترض أن اإلعادة العراقية والمعيد القائد متفقان على استمرار عالقتهما 

ديم إن ضمان استمرار العالقة كفيل بتخطي صعوبات معينة وتق  التعاقدية.
 الدعم المناسب ألعمال اإلعادة العراقية.

 
والشيء ذاته يمكن أن يقال عن ديوان التأمين الذي حضر رئيسه بالوكالة 

، وقدم رؤية إيجابية لواقع 2018اجتماعات تجديد االتفاقيات أوائل كانون األول 
 ما الذي قدمه ديوان التأمين لقطاع التأمين منذولكن، .  سوق التأمين العراقي

، ذلك الوقت؟  هذه مناسبة لعرض األفكار والوعود )أو التمنيات( التي قُّدمت
 تأخر انجاز غيرها. أسبابوما أنجز منها، و

 
ولعله من المفيد أن تفكر إدارة اإلعادة العراقية بتشكيل الوفد المفاوض 

تجديد االتفاقيات، إذ أنه ليس ضرورياً إرسال وفد كبير.  أقول هذا  تالجتماعا
ن التجربة في العقود الماضية تشهد على اقتصار وفد التفاوض على شخصين أل

فنيين ودون أن يكون المدير العام أحد أعضاء الوفد.  لقد كان هذا الترتيب سائداً 
 ً  .في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في شركة التأمين الوطنية أيضا

 
عندما يحين وعد عقد اجتماعات تجديد اتفاقيات شركة إعادة التأمين العراقية 
آمل أن تكون اإلحصائيات الخاصة باألقساط المكتتبة والتعويضات المسددة 

إحصائية نشاط والموقوفة وغيرها من البيانات تكون قد اكتملت.  أقول هذا ألن 
لتي تصدرها جمعية ا 2018-2017لسنة  شركات التأمين العاملة بالعراق

التأمين العراقية لم تنشر حتى وقت كتابة هذه الورقة رغم أن شركات التأمين 
 ً ، مع انتهاء السنة التقويمية.  )أنا موعود بأن نسخة منها تغلق حساباتها، رسميا

 سترسل لي حال نشرها(.
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ن العراقية  مصباح كمال كة إعادة التأمي   5ن م 5 صفحة ؟2020خواطر حول المفاوضات المرتقبة لتجديد اتفاقيات شر
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 كاتب في قضايا التأمين( باحث و* )
 

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