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حسب المعلومات المتوفرة لي فإن مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العامة 

مشددرونين لددواير الماليددة يعاددان إنددادة تن ددي  إحددد   2006قدددتمت سددنة 
وحداتها الفنية وهي قس  إنادة التأمين.  المشروع األول يدنو إلى إلغاء قسد  

إلددى فددرع  إنددادة التددأمينل والمشددروع الددداني يدددنو إلددى تحويددل هدد ا ال سدد 
لي ممارسددة إنددادة  –متعاددب دددإدارة لنمددال إنددادة التددأمين إسددنادا  وقدددو   

التدأمين ا تفدداقي وا عتيداري الاددادر والدوارد مددن داعدل لو عددار  العددرا .  
وكانددت شددركة التددأمين الوطنيددة تمددارس إنددادة التددأمين الددوارد فددي الما ددي 
لسددنوات ندددة ددد  توقفددت ننهددا وحاددرتها لدددعا الوقددت نلددى لسدداس تدددادل 

 األنمال مع دعا شركات التأمين.
 

متوفرة لن واير الماليدة نند ا ب دداقر جددر الاديدديب لاددر تفيد المعلومات ال
لن ا  الدداعلي لشدركة التدأمين نلى ا 2006تشرين الداني  13تعديال  دتاريخ 

اسددتنادا  الددى احكددا  الدنددد  رادعددا ( مددن المددادة  1998( لسددنة 1رقدد    الوطنيددة
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وجداء فدي هد ا  . 1997( لسدنة 22( من قدانون الشدركات العامدة رقد   43 
( مدن الن دا  الدداعلي لشدركة 17تعدديل إلغداء ندب الف درة  ط( مدن المدادة  ال

 .1998( لسنة 1شركة نامة رق    –التأمين الوطنية 
 

 نات الف رة  ط( من الن ا  الداعلي نلى ما يلي:
 

 قس  إنادة التأمين: –ط 
يتولى مها  إنادة تأمين األنمدال التدي تكتتدب دهدا الشدركة ندن طريد  

اتفاقيددات إنددادة التددأمين المعتلفددة لو اخنددادة ا عتياريددة وف  ددا لمددا إدددرا  
تتطلدددط طديعددة وددداا  ومحدداف  التددأمينب ويتددولى لنمددال إنددادة التددأمين 

 الواردة إلى الشركة.
 

ل  ي ترن هد ا التعدديل دتعدديل نعدر دإندادة تأسديس قسد  إندادة التدأمين ليكدون 
.  إن فكدددرة تأسددديس الفدددروع فرندددا  فنيدددا  متعاادددا  دأنمدددال إندددادة التدددأمين

جديددة ف دد كاندت مو دونا  للمناقشدة فدي اخدارة العامدة    تكدنالمتعااة لد
وجر  تطدي ها في  لشركة التأمين الوطنية في لواال دمانينيات ال رن الما ي

مدن المناسدب اخشدارة هندا إلدى لن شدركة التدأمين الوطنيدةب كمدا   .تل  الفتدرة
ب كانت تتمتع دحرية هيكلة 1997( لسنة 22   لت كرب قدل إادار ال انون رق

وحداتها اخدارية والفنيةب نلى لساس جغرافي لو التعاب النونيب حسددما 
 يتطلدط واقع لنمالهاب وتعايا التعاب الفنيب ورفع مستو  األداء ... الخ.

 
ل  يدر ددال من واف  نلى إلغاء قس  التأمين في شدركة التدأمين الوطنيدة سدنة 

يتسنى للشركة لن تدير لنمدال إندادة التدأمين ال اامدة والمرت ددة كيف  2006
الناشاة من اكتتادها داألعطار.  تر  هل كان قدرار إلغداء ال سد  لوحددوب دون 
اسددتددالط د سدد  لو فددرع متعاددب نعددر لو إناطددة مهددا  ال سدد  لوحدددة لعددر  
 داعل الشركةب مؤشرا  نلدى ندد  فهد  نمدل شدركة التدأمين ومدا تتطلددط إدارة
نمليات إنادة التدأمين   لللدب ال دن لن ندد  الفهد  كدان وراء هد ا اخجدراءل 
وردمدا كدان وراءو لي دا  التنداحر السياسدي ددين إدارة شدركة التدأمين الوطنيددة 

ب ونانددة النيددل مددن انعددر  إن مددن نااددر هدد و الفتددرة ردمددا وواارة الماليددة
 .يستطيع تنويرنا دما كان يجري(

 
المشرونينب إلغداء قسد  إندادة التدأمين وتأسديس فدرع   د كان داخمكان ت نينل

.  لكدن  لد ب ولسددب ب وهدو إجدراء مناسدبإنادة التأمينب  من تعديل واحدد
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ويدددو لندط لد  يكدن لمدا  إدارة شدركة التدأمين الوطنيدة نند ا    ماب لد  يحادل.
عيارا  لير ا ستمرار في إدارة مها  إنادة التأمين رل  ند  الوجود ال انوني 

  إنادة التأمينب دسدب التعديل األول نلى الن ا  الدداعلي للشدركةب   ددل ل س
لن إدارة الشركة م دت فدي سدديلها مدن عدالل تأسديس فدرع خندادة التدأمينب 

مدن  43وال ي ما ياال يعمل حتى انن رل  لنط يتعدارا مدع لحكدا  المدادة 
"الهيكدل ب قدانون الشدركات العامدةب  لد  ألن 1997( لسدنة 22ال انون رق   

اخداري للشدددركة وتحديدددد نطدددا  نمدددل الوحددددات اخداريدددة والتن يميدددة لهدددا 
( قددد تغيتددر دفعددل التعددديل األول نلددى 43وواجداتهددا"  الدنددد رادعددا  مددن المددادة 

 الن ا  الداعلي للشركةب لي إلغاء وجود قس  خنادة التأمين.
 

ل إنادة التأمين شكليا  فإن شركة التأمين الوطنية كانت وما تاال تمارس لنما
عار  ال انون.  لكن ال انون هناب التعديل األول نلى الن ا  الداعلي للشركةب 
ي و  نلى لداء ف  ويفت د لي حس لو فه  للعمل التأميني.  ول ل  ل  يكن لما  
إدارة شركة التدأمين الوطنيدةب وهدي األدر  دمتطلددات العمدل التدأمينيب ليدر 

  إنددادة التددأمين ردمددا لحددين تاددحي  لددداء ا سددتمرار فددي لداء واجدددات قسدد
 ال انون.

 
واليددو  هنددا  ن ددامب وردمددا اددراعب دااددر دددين إدارة شددركة التددأمين الوطنيددة 
وإدارة شركة إنادة التأمين العراقية ورااسة ديوان التأمين والدداارة ال انونيدة 
ا  في واارة المالية حدول التداا  شدركة التدأمين الوطنيدة دالتعدديل األول للن د

 الداعلي.
 

ويددو لن الن ام   ي ف نند ه و المسألة دل يمتد ليشدمل حد  شدركة التدأمين 
الوطنيددة ال يددا  دأنمددال إنددادة التددأمين إسددنادا  وقدددو  .  إن مواقددف األطددراف 
المشاركة في ه ا الن ام ليس معروفا  لي لكن قراءة كتاب اادر مدن ديدوان 

قادور فدي الموقدف وا كتفداء  يكشدف ندن 2019ليلدول  22التأمين دتاريخ 
د راءة حرفية ألحكدا  ال دانون   تدوفر حدال  منادفا  لشدركة التدأمين الوطنيدة.  

 ل د اكتفى الديوان دالتأكيد نلى ما يلي:
 

اسددتنادا  الددى مددا جدداء دالتعددديل األول للن ددا  الددداعلي لشددركة التددأمين 
ة التأمين وال ي ت  دموجدط الغاء قس  إناد 1998لسنة  1الوطنية رق  

فددي الشددركة حيددا دإمكددان شددركتك  ةشددركة إنددادة التددأمين العراقيددة  
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ا ستفادة من قدول انادة الودداا  الادادرة مدن الشدركة لندالو ةشدركة 
 التأمين الوطنية .

 
إن الحددل الدد ي ي ترحددط الددديوان   يددوفر حددال  للمع ددلة ال انونيددة التددي تجادددط 

ديوانب دعد ف  اللغة ليدر الوا دحة شركة التأمين الوطنية.  إن ما يعر ط ال
المسددتعدمةب هددو قدددول شددركة إنددادة التددأمين العراقيددة دإنددادة تددأمين الوددداا  
الاادرة من شركة التأمين الوطنية.  لكن ه ا الم ترحب الموجط لشركة إنادة 
التددأمين العراقيددة مددع اددورة منددط لشددركة التددأمين الوطنيددة "لالطددالع"ب ي ددل 

اجددة العمليددة والمهنيددة لوجددود قسدد  لو فددرع خنددادة قااددرا  نددن معالجددة الح
التأمين في شركة التأمين الوطنية يتدولى إدارة لنمدال إندادة التدأمين ا تفداقي 

 وا عتياري.
 

مدن قدانون تن دي   81د  كيف يست ي  م ترح ديوان التدأمين مدع لحكدا  المدادة 
    ما يهمنا من ه و المادة انتي:2005لنمال التأمين لسنة 

 
 -81-المادة
ألي شعب طديعي لو معنوي نا  لو عاب الح  فدي ا عتيدار  -لو   

دشراء منتجات التأمين لو عدماتط مدن لي مدؤمن لو معيدد تدأمين مدا لد  
 ينب ال انون نلى عالف  ل .

 
  يجدوا اجددار شدعب طديعدي لو معندوي ندا  لو عداب نلدى  -دانيا  

تدأمين لو وكيدل لو شراء منتجدات عددمات التدأمين مدن مدؤمن لو معيدد 
وسيط لو م د  عدمات تأمين محددب مدا لد  يدنب ال دانون نلدى عدالف 

 1 ل .
 

انتمادا  نلى لحكا  ه و المادة تستطيع شركة التأمين الوطنية ند  التعامل مع 
إدددر  2008شددركة إنددادة التددأمين العراقيددة.  ل ددد لديددر هدد ا المو ددوع سددنة 

وطنية وإدارة شركة إندادة التدأمين اعتالف/اراع دين إدارة شركة التأمين ال
العراقيددة نندددما كانددت التددأمين الوطنيددة تهدددد دددالعرو  مددن اتفاقيددات اخنددادة 
العراقية.  وقتها ُطلب مني الكتادة نن المو وع لدني شركة التأمين الوطنية 

                                                 
1
(: المدعل لتغيير 10 األمر رق   2005من قانون تن ي  لنمال التأمين لسنة  81راجع دراستنا له و المادة في فال "المادة  

 دغداد: منشورات شركة التأمين الوطنيةب  : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة ال انونب" في كتادي 
 .182-171(ب ب 2014
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نددن نامهدداب فكددان لن نشددرت م الددة دعنددوان "إنددادة التددأمين ا تفدداقي لسددو  
ردمدا   2تماس شعاي" نشرت في مجلة التدأمين العراقدي.التأمين العراقي: ال

كان لها دعا األدر نلى موقف شركة التأمين الوطنية في ا ستمرار دإسدناد 
 محاف ها لشركة إنادة التأمين العراقية.

 
 ا  قراركان  2006سنة إلغاء قس  إنادة التأمين في شركة التأمين الوطنية إن 

 ل  ألن إنادة التدأمين ا تفداقي لو ا عتيداري نمليدة لساسدية ت دو  ددط  ا  سا ج
معدتب  /فرعشركات التأمين المداشرب ولل يا  ده و العملية تؤسس شعدة/قس 

ل ل  دات  روريا  إادار تعديل جديد نلى الن ا  الداعلي   دأنمال اخنادة.
ملهدا مدع و يفدة لشركة التدأمين الوطنيدة يسدت ي  مدع واقدع الشدركة ومدنه  تعا

إنادة التأمين ا تفاقي وا عتياريب و ل  دإلغاء التعديل األول للن ا  الداعلي 
ب وإادددار تعددديل جديددد ي  ددي 1998لسددنة  1لشددركة التددأمين الوطنيددة رقدد  

دتأسيس قسد  لو فدرع خندادة التدأمين.  مدلمدا ددات  دروريا  الن در داسدتعادة 
شدركات التدأمينب العامدة والعاادةب  ن ا  اخسناد اخلاامي لنسدة من محداف 

 لشركة إنادة التأمين العراقية.
 

هنا  ت ارب دين ال دوانين المن مدة للنشداط التدأميني فدي العدرا  وقدد سداه  
فددي تشددديد هدد ا الت ددارب.  مندد   2005قددانون تن ددي  لنمددال التددأمين لسددنة 

ار لد  ادور هد ا ال دانون قدا  نفدر مندا دن دد هد ا ال دانون إ  لن لادحاب ال در
يعيروا المو دوع انتداهدا .  ل دد نن انوان لمراجعدة شداملة لهد و ال دوانين فدي 

  وء الماال  المشتركة لشركات التأمين العاملة في العرا .
 

 2019ليلول  26
 2019ليلول  29ت  تعديل ه و الورقة في 

 
 كاتب في ق ايا التأمين (* 
 

لى إ شارةاخ دشرط النشر دإنادة العراقيين.  يسم  ا قتااديين لشدكة محفو ة النشر ح و 
 .المادر

http://iraqieconomists.net/ar/ 
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 لو html-http://misbahkamal.blogspot.com/2008/09/1.2008يمكن قراءة الم الة داستعدا  ه ا الرادط:  

 .33-23(ب ب 2018 نور للنشرب  شركة إعادة التأمين العراقية: ما لها وما عليهاماداح كمالب 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/09/1-2008.html

