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 .1939ولد منعم الخفاجي عام 

 

 (.1963دبلوم محاسبة وإدارة أعمال، جامعة بغداد )

 

فممممممي شممممممركة بغممممممداد للتممممممأمين،  1963عنممممممدما توظممممممف سممممممنة  بممممممدأ مممممممنعم احتممممممراف التممممممأمين

ثمممممممج أجدمجمممممم  فممممممي شممممممركة  1964إحممممممدت شممممممركات التممممممأمين الخا ممممممة التممممممي أمممممممم  سممممممنة 

 التأمين الوطنية.

 

عمممممل فممممي شممممركة التممممأمين الوطنيممممة بعممممد تممممأميم شممممركة بغممممداد للتممممأمين، وشممممغل مواقممممع مهمممممة 

تممممممه ل ممممممركة فممممممي التممممممأمين الوطنيممممممة علممممممى مممممممدت  منممممممي طويممممممل.  أعممممممارت ال ممممممركة خدما

.  وكممممممممما  ممممممممممديرا  عامممممممممما  ل مممممممممركة 1975-1973المختمممممممممار للتمممممممممأمين، طمممممممممرابل ، ليبيممممممممما، 

.  بعمممممممد مغادرتمممممممه للبحمممممممرين 1991-1989البحمممممممرين للتمممممممأمين، المناممممممممة، دولمممممممة البحمممممممرين، 

رجمممممع إلمممممى التممممممأمين الوطنيمممممة ثممممممم  مممممار ممممممديرا  عاممممممما  لل مممممركة اليمنيممممممة العاممممممة للتممممممأمين، 

مممممميّن مممممممديرا  مفوضمممممما  ل ممممممركة .  وبعممممممد ا2002-1998 ممممممنعام، المممممميمن،  سممممممتراحة قصمممممميرة عج

مممممممديرا  مفوضمممممما   2011.  ثممممممم اسممممممتراح ثانيممممممة ليعممممممود سممممممنة 2004األمممممممين للتممممممأمين سممممممنة 

ل مممممركة الباديمممممة للتمممممأمين، وتركهممممما ليعممممممل مست ممممممارا  تأمينيممممما  مسمممممتقال  لمممممبع  الوقممممم . ثممممممم 

.  1/10/2016لغايممممممة  2012مممممممديرا  مفوضمممممما  ل ممممممركة العممممممراق الدوليممممممة للتممممممأمين فممممممي سممممممنة 

 يعمل اآل  مست ارا  مستقال  للتأمين.

 

وللخفمممممماجي بمممممماع طويممممممل فممممممي كتابممممممة وإلقممممممام المحاضممممممرات والتممممممدريب فممممممي العممممممراق وفممممممي 

 بع  الدول العربية وهو خبير قضائي في المحاكم العراقية.
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 (2018)بيروت: منتدت المعارف،  مدخل لدراسة التأمين در له 

 (2020ركة التأمين الوطنية، )بغداد: من ورات ش تأمين خسارة األرباح

 

يقمممممممممممميم فممممممممممممي بغممممممممممممداد ويمكممممممممممممن االتصممممممممممممال بممممممممممممه علممممممممممممى العنمممممممممممموا  اإللكترونممممممممممممي 
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 المحرر مقدمة

 
 
 
(1) 
 

مااااذ  يااااال ااااالى   ييذ اااات  يااااا  أمااااا  ممذ  اااا  ىاااا  ي ااااذت    ياااا      ماااا  
م  وااااا        مااااااذ     اااااا م  ً ماااااذلب  ً ااااااا  أ و ااااا م     يااااال ى   اااااا      ب
وم ضاااا ه  ااااات  يممااااذ لم  وذيلزااااون يي ااااذت  ي مااااا  ماااال    ي  ااااذأ  ىاااا   

 ي ااانما    يم ضااا ه  سزاااذ   ااا   ي  ااالاذلم    و ضاااقذم  ي ااا     أااا    اااذه
 ي    ااا و   يذلاباااذم  زاااقا   أااا ه  يماااذ ا  يمقااا       يوذ ااا   ياااا  وااال ب مااا  
 يو اااا  ًلقااااذ ىاااا  ل  اااااذل    م   اااا   يي   لااااان م    اااانو   يذييبااااذم  ي ااااايا  
ومصااا    ي ي ماااذل   يااا    م  أاااا    مااا   صااا ذت  يمااا    ىااا   ي   صااا  

   ي  ذً  م  ي ذت  وذ ي   ي نما و
 

 واااذل  ىااا   ي زاااذآ م مااا    ااا   سيماااذتم واااا  أااا    2020ىااا     آااا   ت 

ماااال    ي  ااااذأ   ىذضاااا   ضااااذ  وااااذ ف هااااو م  يلاااال مهااااذ يبذ ىااااا و  ىماااال 
لهااا لذ ل  زاااذل  صااات  ىااا  صاااذي   يلقااا    ايااا لن    ي،لاااذم مااال     لاااذم

وم اااذه  ي ااانما   ي    ااا  ييااا  ماااذ ي ولاااذت يااا  ال وااا   ياااا   ل مااا   يم ززاااذل 
ىياااا ع أماااا  و اااا   ااااات  ي زااااذآ  ىاااا   ي زاااامان  يم لااااان وذيم ااااذهو   ياااا لن 

 يل  زاااذل  ي نمالاااان  يملهاااا  ع يمااال   واااا  لى اااا  ي اااذت  يي   لااا  )واااا  لل 
  ف(م اله  وذز  هوين     صذلاا   ي    اا  م  مملمن ملذزونو

 
  اات وااذ ف وااذي ي ع سلقااذ  لزااأ  ماا  مهاا  ه يااذ  ا ماا  ً ااا   ماماا   واا  

ي اواااذل وذزااا    ااا  ي  زااال زااال  ل ا ضااام   صااال   ز زااا ن مااا  ي  زاااذل   
يااال  اااا   هاااوين     صاااذلاا   ي ااا   اا   ااا   م  ضاااا     صاااذلانو    ياااا   ن

  يي ذت  يصغا و
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  ًااااااا       ذًااااااا   يو يماااااااذ   مز هاااااااذ    آاااااااا   يااااااا    م   يااااااا    م 
 م ززااااذل  ي اااانما  )لااااا     ي اااانما م أم ااااان  ي اااانما   ي    ااااان    هاااا يذل 

 ماااا   ي اااانما  ايااااذل    اياااا    ي اااانما  مل اااا لع( ماااا   يوااااذ يا    يي ااااذت ىاااا  
أااال ىقااا  ضااا اف ىااا    زااا   ي اااذ لو  ًااا ف مااا   أ و ااا    أذآوباااذ      ن

 يه صااااان    م  اااا   ااااات  س اااا  ف      ذًاااا  ماااا  مااااذ ا ل ااااذ ماااا      ف 
   ااا  لقااذ    ماا   يااا  لت  يمأذم اان واا       زاا ،  مااذ ا ل ااذو   مااذ ا اا   

قااا  ماااذ  لهااا     ااا ل      سأ واااان  يزاااذ من ىااا   ذآمااان و اااالل  يااااا    زااا  ي

  زااااا ل ماااااااي ع و لااااا     ل اااااا   2012و   اااااام    ملذ هاااااانو  ىااااا   ا اااااا   

مهاااا  ه يصاااااذأن زاذزاااان يم ااااذه  ي اااانما  ىاااا   ي اااا  ف م  ماااال و ًاااال ل ذ 
ي ما، ااااا    م،آااااا  ىااااا    اااااذه  ي ااااانما  وقااااالف   صاااااا قذ  ياااااا صااااالذه 
 يماااا   م  يااااا  ياااال آ ع   ً،مااااان يمأ اااا   يلاااا  ت  ي    اااا    أاااا ل ملقااااذ 

 اااات  يمااااي ع  ياااا  آذزااان   ًضاااذم مأ ااا   يلااا  ت يا   ىااا   ً اااا    صاااا 
أذلااات مااا    اااذه  ي ااانما    ي مااا  مااا  م ززاااذ   يملذ هااان    ااال    ي غاااا  
 يم أااااا و  يااااا   زااااا     ل  ل مااااا   يااااال آ ع   ً،ماااااان يمأ ااااا   يلااااا  ت    

  ي أذ   يي،ين  ي     ز ل ص  ع م   زذي     يماي ع يق و
 

)مي وااان  ن فأأأل التر  أأأو الو أأأا ل ام أأأو الو أأأا لالتأأأ   ىااا   ملامااا  يي اااذو  

(م ي ااات ل مااال ل  يم اهااا  ىمااا ع   اااال ماااذ  ً ضااا  2015 ي ااانما   ي    ااا م 

  لذ 
 

  ااان ا   ماااان  يي اااذت مااا    ماااان   اااذه  ي ااانما  مااا  أقااان     ماااذ  
 يي ااااا   ياااااال ا ذلاااااا   اااااا   يم اااااذه مااااا   يأقاااااذل  ي ي ماااااان  أاااااا  

ب مااااا   ي ي ماااااان مااااا  أقااااان   ااااا  و  ىذيم اااااذه  ا  ااااات  ل   ب  ل ذأااااااذ
 ااااا،   ي  ااااا ا  ًااااا   سضااااا      ي زاااااذآ   يمذلاااااان  ي ااااا     ااااام 
ب  وااااذسى  ل   ي   آاااا    يهاااا يذلم يمااااذ ا  اااات  يم ااااذه ل   ب  زاااا يمذ اذ
مااا   ااا،   أماااا    زاااذ   ي ااانما   ً اااا  ااال   واااا   يم يااافو   مااا  
هاااان   ااااا   ياااال      ااااا ل ل ماااا   ي  اااا       صااااذلل    أ مااااذً  

 ي اااانما م  ضاااامذ   زاااا  ذلع هاااا يذل  ي اااانما     ااااذ    أاااا    زااااذ  
 يمأااااذ ع ياااال   ذ ىاااا    ي  ااااذت ون زااااذ   ي اااانما م  ا     اااال  ب يوااااا  ب 
ماااا     زااااذ  ا زاااا ت  يااااا  ي ااااذ س ل    أاااا   اااامو    يم زااااف    
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ب وذس ماااان     صاااذلان يم اااذه  ي ااانما  يااال  م  ااا    لاااذه أقااا،ب ًذماااذ
ً اااااا   ًضاااااذم  ي ي مااااان   يلااااا  ت  أاااااا   م  سمااااا   ياااااال ا ااااا  

هاااا يذل  ي اااانما   ً ااااا  يم لاااااا  وااااذسم     ام ماااا   ومقماااان م ذو اااان 
هاااا     يم ااااذه   ماااالا   يمم   ااااذل   سىيااااذ    يزاذزااااذل  يم   واااان 

 (8ي لمان     ا   يم ذهو )ص 
 

  ى   صلا ل ي ي ذتم ي ولن مذ ا     مذ ي و   يلي     يم اه  
 

 ي ي ماااذل  ياااو   ال ااا   ياااا ماااذ ي وااالن ً اااا  لقاااذ  ذزاااان ً اااا  اااات 
ب ىااااا   ي ماااااذل س    ممي اقاااااذم   ياااااو    ك ااااا  ا  وااااا  ي ذواااااذ   ل  اااااذ
زاذزاااااااالذ  ل  ولااااااذ  ماااااا  ا   اااااا   م   اااااا   زاااااامان   اماااااا        
ازاااام    ي غااااا م    ااااا يأااااذلق م  ي ي مااااان   يو يمذلااااانم    زاااا نل  
واااا  ل  صاااا ذت     صااااذص ىاااا   ي اااانما  ىاااا   ي اااا  فو      لهاااا  

ب ي لماااااذ   اااااات  ي أاااااذ  ل  زاااااذ قذ    صااااااذ  قذ يااااا   يااااا   م ضااااا ًذ
 ي اااذ و   ااا  يأاااذ   ااال    ااا   ل زاااقذو    ااا ه  ي يااا  ً اااا ي ذواااذ   

 (16ي مذ آذل   يم  م  يمق ما و )ص 
 

ماااا   يم اااا       أ وااااان  يمذ آااااذل   يماااا  م ياااا  اي لاااا     زاااا   ااااذ ب ماااا  
  ي ي مذل  ممي اقذ ى   ي  ذً  م   يي ذوذل   يماي  ل  ي نمالانو

 

(3) 
 

ماااال    ي  ااااذأ    ياااال مااااذ    ل اااا و  ىماي  اااا   ي اااا   اااالمقذ ىاااا      أ واااان 

ياااااا  ا   يمذيااااااان  ي اااااا   ضااااااملل مم   ااااااذل  اااااا    2004 هاااااا ا   س   

  ااا ا    اااذه  ي ااانما  يااا    ااام     ماااذ   يااا  ا     مز هاااذ ا م    اااا  لااا  يااا  
 از     زذين هي  وزا ن مل     م  مي و و

 
ىصاااا   هاااا يذل   لااااذه  ذياااان   اااا   اي  ااااذ  ما لااااذ زاااا ل    ي وا اااا  ىاااا 

شأأأو ال التأأأ   ن ال ا أأأ   ي ااانما   لًااا   يمصاااذ ف  ي ذصااان  مااا  ي ذوااا  

م ىاااا  32(م ص 2014)مي واااان  ي اااانما   ي    اااا م  اقطأأأأات التأأأأ   ن ال واقأأأأل

زااااذف لااال ع لمذهاااان   ااال ًلااا     ل    يولاااه  يم يااا ل  ي    ااا  ىااا   مذاااان 
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و  2011 ت  13 لًاااااا   يمصااااااذ ف  ي ذصاااااان   يهاااااا يذل  يمذيااااااان  و ااااااذ ا  

ل اياا  ونلاا  و اال  ل قااذم  يلاال ع  ي مااا وذياالي    ً اا   ي اا،فم  سمااا   ي ااذ  ىماا
يمأ ااا   يااا    مم   م  ااا   زاااذين  ياااا   اااا   يمذياااان  ي للاااذ  ااالملذ مااااي ع 
يممذو  ااااا م م   ااااان مااااا   وااااا   يزاااااذلع  يمااااال  م  يم  ضاااااا  ياااااو   هااااا يذل 
 ي ااانما   ي ذصااانم ل ضااا  ىاقاااذ أم ااان مهاااذي  ا اااذل  ملقاااذ  يم اااذه  ي اااذصم 

ا ً اااااا اياااااه هاااااق ا  ل      ل صااااا    اااااا ً اااااا م ًااااال ي ماااااذمم  مضااااا
   ًااالل   اااا  بو   يااا  امذوااا   يااا  ا  ممي ااا  هااا يذل  ي ااانما   ي ذصااان  يااا  

 ا  مم  ي ًل  يال       ي ،فو
 

 اااااا   يزااااا  ه ياااااذ  صااااا ن م، مااااان ي ماااااذم ل   ااااا     أااااال ومهاااااذ ا  
   صااااذل يااا  ل ااا ف مصاااذآ  ذو  ً اااا زاااوا   يميااا م مااا  م   ي ااانما   ياااال 

ىاااااا  وغاااااال لم   ماااااا  م   2009  ااااااا     28ًمل اااااا      ع  يمذيااااااان ىاااااا  

 ي اااااانما   ي    اااااا   س    يااااااال ًماااااالت م ياااااا    واااااال ه ي لمااااااان  يهااااااوذت 

و     اواااال  ياااا      ااااات  يماااا  م  ل   يلاااال  ل 2018 ا    3  يمأ ماااا  ىاااا  

 وااااال  و ماااااذ   اااااا   و ااااال ذ ممذو ااااان  يمزااااا  يا  يااااا   ل قااااا  ل   م ذو ااااان 
ن و    ااااا  واااااايه     ااااال      يااااا   زااااا       صااااا  مااااا   صااااا ذت  يهااااا

قذ و اااااا   ي  صاااااااذل  يولااااااذمع  ملذزااااااوذل لًذآااااااان   ضااااااا  ىاااااا   ضاااااام 
  يمزااااذ مذل  يمقماااان ي  ااااذم ا  ىاااا    ااااذه  ي اااانما و  ياااا    اااا أ  م  أااااذل 
 اااات   أ مذًاااذل  ييواااا ع   يصاااغا ع  ياااا  أااا  م ل ًم اااانم   ياااا ضااا  و  

ل  ماااان يلهااااذ  ىاااا  ممذ زاااان  ي ماااا   ي اااانمال م     ي  اااالا  ىاااا   يماااا  لا    يمن
  ي نما و

 
     زااااا قذلن وم اااااذه  ي ااااانما  مااااا   وااااا   يااااا    م   ي ي ماااااذل    ااااا  ت 
  زااا،   يزاذزااا   ااا   ل ياااذ  ي،زااا قذلن وم ذيااات  يهااا تو  يمااال  ااا     اااذه 
 ي ااانما   ي    ااا  اااا   ه ىااا  ميذلااا  ملاااا    آااا  يمذلالااااذل  يمااا    يمذضااا و  

 زاااا يمذ ان مل أاااان    اااا ا   ياااا    اااا أ    ااااا  ل ل  يل  ااااان  يااااا مهااااذ ا  
 يولاااا  ي   اااان  يمذلاااان  أاااا   يمذلاااانم   زااا م ل   مااان  ي ااا  ف     صاااذللو  
اااااذ ي اااااذ    وزاااااوت  اااااا   ي ضااااا  ىااااا     اااااذه  ي ااااانما  ا ااااا   ذو باااااذ  ًذيزب
    صااذلو   مااذ ياا  ا  ماام   اا    ىاا   ي ضاا      صااذلل  ي ااذ  ىاا     اا ا  

   ذه  ي نما  اوما   الن يقا   ي ض و
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ي ضاااا      صااااذلل ىاااا    لااااذه  ااااا ل   اااا    يواااا    اااا     ااااذه  ًاااال   
 ي ااانما    اااا مااال    ي  اااذأ  ً اااا ً ضاااقذ   مااالا    ااا   يقاااذم  ييااا  ل   

زااا ت  ييااا   ل  وذيمغاااذل      ا قاااذو     وأااال    لهاااغذ   ي ومااان  ي ذيمااان 
ااا    صااا،ه    ااا ا   يم اااذه ياااا  مل صااا،ب ًااا  ل اااذ   يغلامااان     يااااف ل ز 

 اااا  وذس يااااذ   يضااااذ ع يمااااذل    ل ااااا   ًمااااذ   ي اااانما   ي هاااا  ىاااا   ًااااذلع  يل

  يال صذأ   يم     سم اي و 2005يزلن 

 
  م     ايا   ا   يي ذت مذ از  م  م  لمذ و

 

(4) 
 

 ضااام     اااا   اااا   يي اااذت  ضاااذىن  ااا  م  يمصاااذل  يقاااذ ً، ااان وذسىياااذ  
 ي ااا  ً ضاااقذ مااال    ي  اااذأ   ييلااا م  وزاااوت  وا ااان ماااذ ي وااا م يااا  ا  زااا  

ااا  يقاااات  سىياااذ  ىاقااا ذو  اااان   ايااا   اااات  يمصاااذل  ي  ضاااا    صاااا      ميم 
 امي  ي مذ ا  يمق       يوذ    ي أ ه  ياقذو

 
يمااااذ  ضاااام   ي   ااااا   ي  ااااذ   ماااا  ماااال   ي يوااااال  اااا   ا     اذلبااااذ    ااااان 

  س   ف  ي    هي   ىص    ا   يي ذتم  ايه يملذً لذ ون مان  ي  يامو
 

 مصوذه يمذ 

 2020 ت  14

 
، مجلــــــــة التــــــــأمين العراقــــــــيمصبببببببب ان د ببببببببال ين ببببببببد مببببببببيت ر ا  ببببببببأمين وتصببببببببر حات و  ببببببببر ا  ا  ببببببببةي * 
19/7/2009   

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html 
 

شب   م    ،ي ن ا عراقي وتوص اتههوامش ن دية على ميت ر ا  أمي** مص ان د ال، ي

 االقت اد  ن ال واق  ن:
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%a
d-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-
%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-
%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/28-2009.html
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/


 تحديات وحلول-نحو قطاع تأمين عراقي فّعال
 
 

 

 57من 12صفحة   

 

 



 
13 

 

 

 مينأقطاع التتطوير مقترحات حول 

 
 

 
لمممممدكتور بمممممارق شمممممبرضممممممن تخممممماطبي ممممممع ا

1
احتممممما  إلمممممى وثيقمممممة يتبمممممين : "2020آب  5كتمممممب لمممممي بتممممماري   

رات عديمممممدة داتصمممممل  بمممممو ارة الماليمممممة وقمممممدم  مقترحمممممات لتطممممموير قطممممماع التمممممأمين. توجمممممد مبممممما أنممممم منهممممما 

التخطمممممميس ورئممممممي  مجلمممممم   مممممممن قبممممممل خبممممممرام ال ممممممبكة فممممممي نفمممممم  االتجمممممما  مممممممع و ارة الماليممممممة وو ارة

 ."فكر في م روع لتجميعها ون رهاأ الو رام األسبق حيدر العبادي. 

 

 ،شمممممركة خا مممممة ،فمممممي بدايمممممة عملمممممي فمممممي شمممممركة األممممممين للتمممممأمينكتبممممم  لمممممه التمممممالي: " 2020آب  9بتممممماري  

مممممممين بممممممأربع  ممممممفحات  ممممممادر مممممممن شممممممركة األ و ارة الماليممممممة/مكتب السمممممميد الممممممو يرإلممممممى  اأرسممممممل  كتاب مممممم

" وفممممممي حينممممممه .موضمممممموعه كمممممما  "مقترحممممممات حممممممول قطمممممماع التممممممأمين 4/10/2004فممممممي  289رقم للتممممممأمين بمممممم

تابعتممممممه ووجدتممممممه مممممممع  ميلممممممي السمممممميد  ممممممالح المممممممدرس
2
ا للسمممممميد و يممممممر الماليممممممة حيممممممث كمممممما  مست ممممممار   

 ا.وكا  الكتاب معه ولم استلم جواب   ،ل ؤو  التأمين

 

 لكممممممنواتصمممممماالت عديممممممدة  مممممممع ديمممممموا  التممممممأمين ولممممممي معهممممممم رسممممممائل االتصممممممالهممممممذا التممممممأري  كمممممما   بعممممممد

 "إدارات الديوا  المتعاقبة لم تكن بالمستوت المطلوب وال  ال .

 

نمممممص الرسمممممالة التمممممي وجهتهممممما إلمممممى و يمممممر الماليمممممة السممممميد عمممممادل عبمممممد المهمممممدي عنمممممدما كنممممم  فيمممممما يلمممممي 

 المدير المفوض ل ركة األمين للتأمين.

 

 

 289الرقم: 

 2004-10-4التاري : 

 

 مين المحترمينأسيد الو ير/مراقب التإلى و ارة المالية مكتب ال

 

 التأمينالموضوع / مقترحات حول قطاع 

                                                 
1

د. بممارق شممبر، مؤسمم  شممبكة االقتصمماديين العممراقيين والمنسممق العممام لل ممبكة وموقعهمما اإللكترونممي.  

 )المحرر(

 
2
بممدأ  ممالح عبممد الكممريم المممدرس العمممل فممي شممركة التممأمين الوطنيممة فممي سممتينيات القممر  الماضممي،  

قسممم الحريممق فممي اإلدارة العامممة لل ممركة فممي بغممداد لفتممرة طويلممة.  أوفدتممه ال ممركة سممنة  وعمممل فممي

للتدريب في المركز التمدريبي التمأميني فمي  يمورت التمابع لل مركة السويسمرية إلعمادة التمأمين.   1972

 )المحرر(
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 تحية طيبة

 

 لمممممممهدور مسممممممماند وفمممممممي العمليمممممممة االقتصمممممممادية وتطورهممممممما أ  للتمممممممامين  ال شممممممم 

 ،مسمممممممماهمة فعالممممممممة علممممممممى  ممممممممعيد كممممممممل األن ممممممممطة االقتصممممممممادية واالجتماعيممممممممة

اندة فمممممي ممممممن مسممممم التمممممأمينهمممممذ  المسممممماهمة فيمممممما يقدممممممه ويتجلمممممى همممممذا المممممدور و

التعممممموي  الممممممادي المممممذي يممممموفر ، لممممممن تضمممممرر بفعمممممل الحمممممواد  المختلفمممممة ممممممن 

 المممممممم ،نقممممممممل وممممممممما تحقممممممممق مممممممممن مسممممممممؤولية ...  ووسممممممممائسأممممممممموال ومصممممممممانع 

دعامممممممممة  التممممممممأمينيمكممممممممن اعتبممممممممار  ،وبعبممممممممارة أخممممممممرت . للمؤسسممممممممات واألفممممممممراد

 مهمة من دعامات حركة التطور االقتصادي ب كل عام.

 

اق منممممممذ النصممممممف األول للقممممممر  الماضممممممي الحممممممديث فممممممي العممممممر التممممممأمينعممممممرف 

وتطمممممور وا دهمممممر خمممممالل النصمممممف الىممممماني ممممممن نفممممم  القمممممر  حتمممممى أ مممممب  سممممموق 

 الع ممممممرينالعراقممممممي فممممممي السممممممبعينيات وبدايممممممة الىمانينيممممممات مممممممن القممممممر   التممممممأمين

ا، ولكنمممممه بمممممدأ يتراجمممممع وبممممماألخص ممممممن أكبمممممر األسمممممواق العربيمممممة وأكىرهممممما تطمممممور  

ر والمقاطعممممممة التممممممي مممممممر بسممممممبب الحممممممروب وحالممممممة الحصمممممما ۱۹۹۰بعممممممد سممممممنة 

 بهما العراق.

 

 النشاط الخاص

 

مممممممن المعممممممروف أ  نمممممممو وتقممممممدم الن مممممماط الخمممممما  فممممممي العممممممراق بممممممدأ يتراجممممممع 

14/7/1964ب ممممممكل عممممممام منممممممذ  ممممممدور قمممممموانين التممممممأميم فممممممي 
3

ومممممممن بممممممين هممممممذ  

المممممذي بمممممدأ يممممممارس علمممممى سمممممبيل االحتكمممممار ممممممن قبمممممل  التمممممأميناألن مممممطة قطممممماع 

ولتمممممه )أسمممممموة بأن ممممممطة أخممممممرت( حتممممممى الدولمممممة ومنممممممع القطمممممماع الخمممممما  مممممممن مزا

                                                 
3

، العمدد عربأيالتأأمين ال: مقدمة نقديمة،" مجلمة 1964مصباح كمال، "تأميم قطاع التأمين في العراق 

ا في موقع 2011، حزيرا /يونيو 109  :شبكة االقتصاديين العراقيين.  ن رت أيض 

http://iraqieconomists.net/ar/2011/12/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%
d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/ 

 )المحرر(

http://iraqieconomists.net/ar/2011/12/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2011/12/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2011/12/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2011/12/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2011/12/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7/
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وتعليمممممممممممات و ارة  ۱۹۹۷( لسممممممممممنة 21 ممممممممممدور قممممممممممانو  ال ممممممممممركات رقممممممممممم )

فممممممممي ( ۱۹۲رقممممممممم ) التممممممممأمينواعممممممممادة  التممممممممأمينالماليممممممممة بخصممممممممو  ممارسممممممممة 

 1/11/1999بتمممممممممممماري والتممممممممممممي أ ممممممممممممبح  سممممممممممممارية المفعممممممممممممول  3/12/1998

ممممممممن  تممممممماري  ن مممممممرها فمممممممي الجريمممممممدة الرسممممممممية( حيمممممممث تمممممممم بعمممممممدها وابتمممممممدام  )

المملوكمممممة ممممممن قبمممممل القطممممماع  التمممممأمينتأسمممممي  عمممممدد ممممممن شمممممركات ( ۲۰۰۰سمممممنة)

 ظالخمممممما ، إال أ  هممممممذ  ال ممممممركات اسممممممتمرت  ممممممغيرة وغيممممممر مممممممؤثرة ولممممممم تحمممممم

بمممممأي مسممممماندة حكوميمممممة ممممممما جعلهممممما ضمممممعيفة وال تقممممموت علمممممى منافسمممممة شمممممركات 

 العامة الكبيرة لألسباب التالية. التأمين

 

بممممممل شممممممركات للمؤسسممممممات الحكوميممممممة مممممممن ق التممممممأميناسممممممتمرار احتكممممممار  -1

المملوكممممممممة للدولممممممممة التممممممممأمين
4
ومنممممممممع شممممممممركات القطمممممممماع الخمممممممما  مممممممممن  

مزاولممممممممة أي عمممممممممل تممممممممأميني يعممممممممود للدولممممممممة حيممممممممث ال المممممممم  تعليمممممممممات 

الحكوميممممممة  التممممممأمينات الحكوميممممممة لممممممدت شممممممركات التأمينمممممموجمممممموب إجممممممرام 

علممممممى خممممممالف ممممممما مطبممممممق فممممممي الممممممدول  دقيممممممق،معمممممممول بهمممممما وب ممممممكل 

 .المجاورة والخليجية منها على وجه الخصو 

 

كبمممممممر حجمممممممم ال مممممممركات الحكوميمممممممة وإمكانياتهممممممما الماديمممممممة تجعمممممممل عمليمممممممة  -2

القطممممماع الخممممما  ممممممع همممممذ  ال مممممركات أممممممر  لالتنممممماف  حتمممممى علمممممى أعمممممما

  عب على شركات القطاع الخا .

                                                 
4

يعود تماري  حصمر تمأمين المؤسسمات الحكوميمة لمدت شمركة التمأمين الوطنيمة إلمى خمسمينيات القمر  

"علممى  1950لسممنة  56مممن قممانو  تأسممي  شممركة التممامين الوطنيممة رقممم  7الماضممي إن نصمم  المممادة 

ة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسممية ا  تعهمد حصمرا المى ال مركة بمعمامالت التمامين دوائر الحكوم

 التي تجريها."

 

شأأأبكة موقمممع  دعأأأوة لحأأأل التنأأأاقن بأأأين قأأأوانين التأأأأمين العراقيأأأة  أنظمممر: مصمممباح كممممال، "

 االقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7
%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-
%d9%84%d8%ad%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-
%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/ 

 )المحرر(

 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
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خممممممار  العممممممراق علممممممى  التممممممأمينجرام إالسممممممماح للمسممممممتىمرين األجانممممممب بمممممم -3

بممممممي ا ألمممممممر االسممممممتىمار األجنممتلكمممممماتهم الموجممممممودة داخممممممل العممممممراق وفق مممممم

الصمممممممادر عمممممممن سممممممملطات التحمممممممالف المؤقتمممممممة ۳۹رقمممممممم 
5
يعمممممممود بالضمممممممرر  

العراقيمممممة وبممممماألخص المملوكمممممة ممممممن قبمممممل  التمممممأمينالكبيمممممر علمممممى شمممممركات 

 القطاع الخا .

 

يمممممتم ممممممن  التمممممأمين( ممممممما يعنمممممي أ  CIFاسمممممتيراد البضمممممائع علمممممى أسممممماس ) -4

الهيئمممممممممات وال مممممممممركات والمقممممممممماولين  قبمممممممممل المصمممممممممدر وعمممممممممدم التمممممممممزام

العمممممممممماملين فممممممممممي العممممممممممراق بتنفيممممممممممذ القمممممممممموانين العممممممممممراقيين واألجانممممممممممب 

علممممممممى البضممممممممائع  التممممممممأمينوالتعليمممممممممات النافممممممممذة التممممممممي توجممممممممب إجممممممممرام 

المسمممممممتوردة ممممممممن الخمممممممار  واألمممممممموال والمسمممممممؤوليات الموجمممممممودة داخمممممممل 

 عراقية.مين ألدت شركات ت العراق،

 

فمممممممت  السممممممموق لالسمممممممتىمار األجنبمممممممي علمممممممى مصمممممممراعيه فيمممممممه كىيمممممممر ممممممممن  -5

ا أممممممممام حلمممممممي المممممممذي ال  ال ضمممممممعيف  الضمممممممرر علمممممممى القطممممممماع الخممممممما  الم

 العمالقة القادمين.

 

 التمممممممأمينجرام عمليمممممممات إعمممممممادة إبممممممم التمممممممأميناسمممممممتمرار تقييمممممممد شمممممممركات  -6

،العراقيممممممة التممممممأمينا مممممممن خممممممالل شممممممركة إعممممممادة حصممممممر  
6
مممممممع احترامنمممممما  

الكبيممممممر لهممممممذ  ال ممممممركة وحر ممممممنا علممممممى ضممممممرورة اسممممممتمرارها ك ممممممركة 

 التممممممأمينوق عريقممممممة نات ماضممممممي جيممممممد وسممممممتكو  نات فائممممممدة كبيممممممرة لسمممممم

العراقممممممي، فيممممممه عرقلممممممة ونمممممموع مممممممن عممممممدم االسممممممتقاللية لعمممممممل شممممممركات 

                                                 
5

ر بموجمب قمانو  )االسمتىمار االجنبمي(.  الغمي همذا االمم 2003( لسمنة 39أمر سلطة االئتالف رقم )

 .  )المحرر(2006لسنة  13االستىمار رقم 

 
6

% ممن محمافظ شمركات 25إعادة التأمين اإللزامي مع شمركة إعمادة التمأمين العراقيمة، وكانم  بنسمبة 

عنمممدما أقمممدم  الحكوممممة آنمممذا  علمممى جملمممة  1988التمممأمين المباشمممر )شمممركتا  فقمممس(، توقفممم  سمممنة 

(، وإلغممام تخصممص التممأمين علممى الحيمماة 1987ة للتممأمين )إجممرامات مممن بينهمما إلغممام المؤسسممة العاممم

ل ركة التأمين العراقية على الحيماة والتأمينمات العاممة ل مركة التمأمين الوطنيمة، إن  مارت ال مركتا  

 تزاوال  التأمين على الحياة والتأمينات العامة.  )المحرر(
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العراقيمممممة ولمممممم يعمممممد همممممذا الموضممممموع ضمممممروريا لمممممزوال الظمممممرف  التمممممأمين

 .واألسباب التي وجدت من أجلها هذ  التعليمات

 

العراقممممممي الخمممممما  حديىممممممة التأسممممممي  دو   التممممممأمينتممممممر  شممممممركات قطمممممماع  -7

 ممممممركات فممممممي سممممممنواتها مسمممممماندة فممممممي مختلممممممف المجمممممماالت يجعممممممل هممممممذ  ال

كممممما ينبغممممي  التممممأميناألولممممى غيممممر قممممادرة علممممى مزاولممممة كىيممممر مممممن أنممممواع 

يمممممة المسممممماندة لعمليمممممة التأمينوبالتمممممالي تقلممممميص دورهممممما فمممممي تممممموفير الحمايمممممة 

 التنمية والحد من تطورها.

 

ن فمممممممي تطممممممموير وتنميمممممممة القطممممممماع الخممممممما  يلوالكمممممممل يعلمممممممم أ  رغبمممممممة المسمممممممؤ

ا( أمممممممر قممممممائم ومفممممممرو  منممممممه، أل  وهيئاتهمممممم التممممممأمين)ونحممممممن بصممممممدد شممممممركات 

التوجمممممممممه العمممممممممام والسياسمممممممممة االقتصمممممممممادية للدولمممممممممة وتصمممممممممريحات المسمممممممممؤولين 

ا إلممممممى االعتممممممماد علممممممى القطمممممماع الخمممممما  المتكممممممررة بهممممممذا الصممممممدد تممممممدعو جمعي مممممم

والجميمممممممع يمممممممدر  أ  القطممممممماع الخممممممما  فمممممممي همممممممذا الظمممممممرف لمممممممن  ،ومسممممممماندته

م يكمممممن همممممذا يسمممممتطيع القيمممممام بمممممدور  بال مممممكل المطلممممموب وكمممممما مخطمممممس لمممممه مممممما لممممم

ونات قاعممممممدة  كفممممممؤةالقطمممممماع مممممممؤهال لمزاولممممممة عملممممممه بإمكانيممممممات فنيممممممة وماديممممممة 

مين أولتممممممموفير همممممممذا المنمممممممات والمسممممممماعدة علمممممممى تطممممممموير شمممممممركات تممممممم .  ممممممملبة

  يتبنمممممممى أممممممممن الضمممممممروري أ  تسممممممماعد الدولمممممممة و نرتمممممممأتالقطممممممماع الخممممممما ، 

المسمممممؤولو  تصمممممحي  األوضممممماع فيمممممما تقمممممدم ممممممن الفقمممممرات ومممممما قمممممد يسمممممتجد ممممممن 

 جل تذليلها وكما يلي:أي من التأمينأمام مزاولة العمل  معوقات

 

إنهمممممممام االحتكمممممممار الحكمممممممومي للتمممممممأمين الخممممممما  بالمؤسسمممممممات الرسممممممممية  -1

فممممممي القطمممممماع الخمممممما  التنمممممماف   التممممممأمينوشممممممبه الرسمممممممية والسممممممماح ل ممممممركات 

سممممموام مممممما يخمممممص منهممممما  التمممممأمينممممممع ال مممممركات الحكوميمممممة علمممممى كمممممل أغطيمممممة 

رار مممممممما مطبمممممممق فمممممممي كمممممممل المممممممدول القطممممممماع الحكمممممممومي أو الخممممممما  علمممممممى غممممممم

ات التأمينممممممموهمممممممذا اإلجمممممممرام فيمممممممه منفعمممممممة عاممممممممة حيمممممممث سمممممممتتحرر  . العربيمممممممة

الحكوميمممممة ممممممن االحتكمممممار إلمممممى التنممممماف  واالسمممممتفادة ممممممن خبمممممرة السممممموق بأكملمممممه 

ولممممممي  علممممممى خبممممممرة ال ممممممركات الحكوميممممممة فقممممممس وهممممممذا يعنممممممي تخفممممممي  فممممممي 

 األسعار وكفامة أكبر في األغطية.

 

كافممممممة حكوميممممممة وخا ممممممة  التممممممأمينات وضممممممع  مممممميش تعمممممماو  بممممممين شممممممرك -2

مين أعلمممممى تبمممممادل األعممممممال بطمممممرق مهنيمممممة معروفمممممة بهمممممدف االحتفممممماظ بأقسممممماط تممممم
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الخارجيممممممة وهممممممذا  التممممممأمينداخممممممل البلممممممد وتقليممممممل االعتممممممماد علممممممى إعممممممادة  أكبممممممر

 اإلجرام ال يخلو من مساندة ل ركات القطاع الخا  في هذ  المرحلة.

 

النافممممممذة المتعلقممممممة بوجمممممموب  الت ممممممديد علممممممى تطبيممممممق القمممممموانين والتعليمممممممات -3

البلمممممد أو القادممممممة إليمممممه وكمممممذل   الموجمممممودة داخممممملعلمممممى األمممممموال  التمممممأمينإجمممممرام 

ا العراقيممممممة حصممممممر   التممممممأمينشممممممركات  تالمسممممممؤوليات التممممممي قممممممد تن ممممممأ فيممممممه، لممممممد

وكمممممذل  إ مممممدار التعليممممممات الجديمممممدة التمممممي تسممممماعد علمممممى تنفيمممممذ همممممذ  اإلجمممممرامات 

وفمممممي همممممذا الصمممممدد يمكننممممما  . اورةأسممممموة بمممممما موجمممممود فمممممي المممممدول العربيمممممة والمجممممم

الدولممممممممة العربيممممممممة  ،األرد االست ممممممممهاد وعلممممممممى سممممممممبيل المىممممممممال ال الحصممممممممر بمممممممم

األكىمممممممر تنفيمممممممذا لسياسمممممممة انفتممممممماح السممممممموق والعضمممممممو فمممممممي مؤسسمممممممة التجمممممممارة 

لسمممممنة ( ۳۳رقمممممم ) التممممأمينحيمممممث تممممم المممممنص فمممممي قممممانو  تنظممممميم أعممممممال  ،العالميممممة

لمممممدت شمممممركة تمممممأمين  التمممممأمينمنمممممه علمممممى عمممممدم جممممموا  ( ۲۷فمممممي الممممممادة ) ۱۹۹۹

علمممممممممى المسمممممممممؤولية واألمممممممممموال المنقولمممممممممة وغيمممممممممر المنقولمممممممممة  األرد خمممممممممار  

مين العمممممماملين فممممممي أي مؤسسممممممة أوكممممممذل  عممممممدم جمممممموا  تمممممم األرد الموجممممممودة فممممممي 

  أ. علممممممما بمممممماألرد مين خممممممار  ألممممممدت شممممممركة تمممممم األرد أو شممممممركة عاملممممممة فممممممي 

 بمممممل همممممو مطبمممممق فمممممي المممممدول العربيمممممة كافمممممة األرد همممممذا المممممنص ال يقتصمممممر علمممممى 

  االحتجمممممما  علمممممى همممممذا اإلجمممممرام بممممممدعوت إو الىالمممممث،غلمممممب دول العمممممالم أوفمممممي 

 مممممغر حجمممممم وعمممممدم كفمممممامة ال مممممركات الوطنيمممممة أممممممر ممممممردود أل  آليمممممة العممممممل 

يممممممة التأمينالمحليممممممة إمكانيممممممة تمممممموفير األغطيممممممة  التممممممأميني تمممممموفر ل ممممممركات التممممممأمين

كافمممممممة بمممممممنف  الكفمممممممامة وقممممممموة الضمممممممما  التمممممممي يمكمممممممن أ  توفرهممممممما ال مممممممركات 

فمممممي نفممممم  األسمممممواق وتعممممممل بمممممنف   التمممممأمينبيمممممة ونلممممم  ال  مصمممممدر إعمممممادة األجن

 األسلوب.

 

العاملمممممة داخمممممل العمممممراق إال  التمممممأمينمين لمممممدت شمممممركات أوثممممممة ميمممممزة للتممممم -4

سممممموام  التمممممأمينوهمممممي سمممممهولة االتصمممممال والتعاممممممل بمممممين الممممممؤمن لهمممممم وشمممممركات 

أو عنمممممد تسممممموية التعويضمممممات وضمممممما  حقوقمممممالمؤمن لهمممممم  التمممممأمينعنمممممد إجمممممرام 

 للقوانين السائدة محليا. وفقا

 

السمممممممممماح للمسمممممممممتىمرين األجانمممممممممب بالم ممممممممماركة فمممممممممي تملممممممممم  شمممممممممركات  -5

مممممممن رأس المممممممال ال  فممممممي  بنسممممممب محممممممددةأو المسمممممماهمة فممممممي تأسيسممممممها  التممممممأمين

  هممممممؤالم المسممممممتىمرين أالعراقممممممي و التممممممأميننلممممم  خدمممممممة ومنفعممممممة عامممممممة لسمممممموق 
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لفنيممممممة سمممممميجلبو  معهممممممم الخبممممممرة ا التممممممأمين  كممممممانوا مممممممن شممممممركات إوبمممممماألخص 

 وتقنية العمل وأساليبه المتطورة.

 

الخا ممممممة  التممممممأمينجرام أعمممممممال إعممممممادة إبمممممم التممممممأمينعممممممدم تقييممممممد شممممممركات  -6

ا وجعمممممممل همممممممذا حصمممممممر   التمممممممأمين العراقيمممممممةبهممممممما ممممممممن خمممممممالل شمممممممركة إعمممممممادة 

 التممممممأمينفممممممي إجممممممرام عمليممممممات إعممممممادة  التممممممأمينا ل ممممممركات الموضمممممموع اختياري مممممم

مممممممممممممن خممممممالل ال ممممممركة المممممممذكورة أو مباشممممممرة مممممممع اآلخمممممم   هممممممذا أا بممممممرين. علم 

التقييممممممد هممممممو إجممممممرام مرحلممممممي لفتممممممرة المقاطعممممممة
7
 التممممممأمينوقمممممم  كانمممممم  إعممممممادة  

 محلية.

 

تمممممممموفير فممممممممر  تدريبيممممممممة متطممممممممورة مبنيممممممممة علممممممممى أسمممممممم   ممممممممحيحة  -7

علممممممى إيجمممممماد  والمسمممممماعدةواالهتمممممممام ب ممممممكل عممممممام  التممممممأمينلممممممموظفي شممممممركات 

ا حالي ممممممممم التمممممممممأمينکمممممممممادر تمممممممممأميني وطنمممممممممي يسمممممممممتطيع إدارة وقيمممممممممادة شمممممممممركات 

قبال. ومممممممن أجممممممل إغنممممممام هممممممذا الموضمممممموع بمممممماآلرام والمقترحممممممات المفيممممممدة ومسممممممت

اقتمممممممرح عقمممممممد نمممممممدوة ترعاهممممممما و ارة الماليمممممممة تكمممممممو  همممممممذ  وطمممممممرق تنفيمممممممذها 

ه تومسممممماند التمممممأمينالمقترحمممممات كورقمممممة عممممممل لهممممما همممممدفها العمممممام إ مممممالح قطممممماع 

 .فعال(اجل قطاع تأمين متطور  )منتح  شعار 

 

 .مع فائق ال كر والتقدير
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منمذ غمزو العمراق للكويم  فمي آب  المقصود بفترة المقاطعة فترة العقوبات والحصار المدولي للعمراق

 .  )المحرر(2003لغاية أيار  1990
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 التأميننصوص وثائق مراجعة 

 
 

 
.2019في آنار  نص الرسالة الموجهة إلى مدير عام شركة التأمين الوطنية

8
 

 
 الوطنية المحترمين التأمينالسادة شركة 

عناية اآلنسة المدير العام المحترمة
9

 

 

 التأميننصو  وثائق  الموضوع:

 

 التمممممممأمينالمعتممممممممدة فمممممممي سممممممموق  التمممممممأمينئق   نصمممممممو  وثممممممماأممممممممن المعمممممممروف 

الوطنيممممممة تممممممم اسممممممتخدامها منممممممذ بممممممدم مزاولممممممة  التممممممأمينالعراقيممممممة ومنهمممممما شممممممركة 

فمممممي العمممممراق ب مممممكله الحمممممديث فمممممي النصمممممف األول ممممممن القمممممر  الع مممممرين  التمممممأمين

 . البريطانيمممممممة التمممممممأمينوهمممممممي نممممممممان  باللغمممممممة االنكليزيمممممممة مقتبسمممممممة ممممممممن سممممممموق 

اللغممممة العربيممممة لممممم  إلممممىرجمممممة عممممدد منهمممما ومنممممذ نلمممم  الحممممين ولحممممد اآل  وبعممممد ت

يجممممممممري عليهمممممممما أي تطمممممممموير أو تعممممممممديل لممممممممبع  شممممممممروطها ال بممممممممل تضمممممممممن  

خطمممممام بسمممممبب تكمممممرار طباعتهممممما وأدخلممممم  عليهممممما بعممممم  االجتهمممممادات الخاطئمممممة أ

.. كمممممما همممممو الحمممممال بتعريممممممف السمممممرقة واسمممممتخدام المفمممممماتي  فمممممي تمممممأمين النقممممممد ...

 ال .

 

 :من هذ  الوثائق مىلة لبع   أفيما يلي 
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 ن رت الرسالة فيما بعد في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-
%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-
%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-
%d8%a8%d8%b9%d8%b6/ 
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.  1979اآلنسممة هيفممام شمممعو  عيسممى.  بممدأت العمممل فممي شممركة التممأمين الوطنيممة فممي ت ممرين الىمماني 

عمدها بموجمب وتمم تىبيتهما فمي موقعهما قبمل تقا 2017تسلم  موقع ممدير عمام ال مركة وكالمة فمي آنار 

 .  )المحرر(2019القانو  في كانو  األول 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/07/21/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%a9-%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
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 من الحريق التأمينوثيقة 

 

 التمممممأمينا فمممممي شمممممركات ممممممن الحريمممممق المعتممممممد حالي ممممم التمممممأمينإ  نممممممون  وثيقمممممة 

الوطنيمممممممة وفممممممي عمممممممدد ممممممممن  التممممممأمينالعراقيممممممة ومنهممممممما ب ممممممكل خممممممما  شمممممممركة 

العربيمممممة مستنسممممم  ممممممن نممممممون   تمممممم تنظيممممممه ممممممن قبمممممل هيئمممممة  التمممممأمينشمممممركات 

ن قبمممممممل فمممممممروع ممممممممن الحريمممممممق البريطانيمممممممة خصيصممممممما  العتمممممممماد  مممممممم التمممممممأمين

البريطانيمممممممة العاملمممممممة فمممممممي دول مممممممما ورام البحمممممممار  التمممممممأمينووكممممممماالت شمممممممركات 

ممممممممممن الحريمممممممممق لمممممممممدول مممممممممما ورام البحمممممممممار  التمممممممممأمينتحممممممممم  أسمممممممممم "وثيقمممممممممة 

(Overseas Fire Policy)، تمييممممممزا  لهمممممما عممممممن  ،حسممممممب تسممممممميتهم لهمممممما

بريطانيممممممممة الشممممممممركات التممممممممأمين   وثيقممممممممة الحريممممممممق النمونجيممممممممة المعتمممممممممدة فممممممممي

 (.Standard Fire Policyقة الحريق النمونجية )بوثي المسماة

 

ونمممممممون  وثيقممممممة الحريممممممق العربيممممممة الموحممممممدة )عمممممممم  بهممممممذا االسممممممم مممممممن قبممممممل 

 التمممممممممأمينعلمممممممممى شمممممممممركات  1974االتحممممممممماد العمممممممممام العربمممممممممي للتمممممممممأمين سمممممممممنة 

حمممممار وهمممممي بلمممممدول مممممما ورام ال التمممممأميناألعضمممممام( همممممي نسمممممخة لنممممممون  وثيقمممممة 

غطمممممام المممممذي تمنحمممممه أضممممميق وشمممممروطها   الأتختلمممممف عمممممن الوثيقمممممة النمونجيمممممة بممممم

،اكىممممر
10
ومممممن  . ممممما تخللهمممما مممممن أخطممممام مممممن جممممرام تكممممرار الطبممممع إلممممىإضممممافة  

همممممذ  االخطمممممام فمممممي نمممممص همممممذ  الوثيقمممممة كمممممما فمممممي غيرهممممما ممممممن نممممممان  الوثمممممائق 

حممممممذف الممممممنص  ،علممممممى سممممممبيل المىممممممال ال الحصممممممر، المعتمممممممدة فممممممي ال ممممممركة هممممممو

السمممممممتىنامات علمممممممى أ  تراعمممممممى ال مممممممروط و ا"الجزائمممممممي المهمممممممم ممممممممن ال مممممممرط 
المممممممذي يمممممممرد فمممممممي مقدممممممممة وثمممممممائق "واألحكمممممممام األخمممممممرت الممممممممذكورة  ......الممممممم 

 كافة. التأمين

 

 نصه الكامل يجب أ  يكو :

 

واألحكممممممممام األخممممممممرت المممممممممذكورة  واالسممممممممتىناماتعلممممممممى أ  تراعممممممممى ال ممممممممروط "
 ......ال  
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(، الفصمل السمادس 2018)بيروت: منتمدت المعمارف،  مدخل لدراسة التأمينراجع منعم الخفاجي، 

 .185ع ر،  فحة 



 تحديات وحلول-نحو قطاع تأمين عراقي فّعال
 
 

 

 57من 22صفحة   

 

وإ  التمممممزام المممممممؤمن لممممممه بهممممما وتنفيممممممذ  لهمممممما يعتبمممممرا  شممممممرطا  مسممممممبقا  السممممممتحقاقه 
 " تعوي مبلش ال

 

كمممممما همممممو  أعمممممال ،  يمممممرد بمممممدو  الجمممممزم األخيمممممر منمممممه أإ  غيممممماب همممممذا المممممنص أو 

  ال جممممممزام علممممممى عممممممدم التممممممزام أيعنممممممي  الحاليممممممة، التممممممأمينالحممممممال فممممممي وثممممممائق 

 بمممممالتعوي ،الممممممؤمن لمممممه أو عمممممدم تنفيمممممذ  لل مممممروط المسمممممقطة لحمممممق الممممممؤمن لمممممه 

 .التأمينبالرغم من النص عليها في وثيقة 

 

ي فمممممي نمممممص ال ممممممرط األول ممممممن ال مممممروط العامممممممة د نقمممممص جمممممموهرجمممممكمممممما ويو

 :وهو التأمينلوثيقة 

 

"أممممممما إنا كمممممما  هممممممذا السممممممهو أو االغفممممممال أو التصممممممري  غيممممممر الحقيقممممممي أساسمممممما  

أو قممممد تممممم بسمممموم نيممممة فلل ممممركة أ  تعتبممممر هممممذا العقممممد بمممماطال   التممممأمينلقبممممول هممممذا 

 ".ا من تأري  وقوع أي من هذ  الحاالتاعتبار  

 

 نموذج وثيقة السرقة

 

ممممممن السمممممرقة إ   التمممممأمين  مممممما جمممممام أعمممممال  ينطبمممممق علمممممى وثيقمممممة أ إلمممممىإضمممممافة 

تضمممممممن شمممممممول  الوثيقممممممة،تعريممممممف السممممممرقة المممممموارد فممممممي نممممممص نمممممممون  هممممممذ  

السمممممرقة فمممممي حالمممممة اسمممممتعمال مفممممماتي  مستنسمممممخة وهمممممذا األممممممر يجمممممب أ  يكمممممو  

 السرقة!محل استىنام ألنه يلغى شرط الدخول القسري الرتكاب 

 

 وثائق تأمين النقد

 

كممممذل  تممممم تطبيممممق هممممذا التعريممممف للسممممرقة علممممى وثممممائق تممممأمين النقممممد وهممممذا خطممممأ و

 تختلممممممف،محممممممددة  لهمممممما شممممممروطأكبممممممر إن أ  المفمممممماتي  فممممممي وثممممممائق تممممممأمين النقممممممد 

ا ممممممع مختلمممممف نممممممان  وثمممممائق يجمممممب المممممنص عليهممممما تماشمممممي   وثائقنممممما،تفتقمممممر لهممممما 

 الدول األخرت.

 

ن نممممممان  إ  مممممما جمممممام أعمممممال  وغيرهممممما ممممممن أممممممور ينطبمممممق علمممممى عمممممدد كبيمممممر مممممم

 عامة.الوثائق الحالية المستخدمة في ال ركات العراقية 

 



 تحديات وحلول-نحو قطاع تأمين عراقي فّعال
 
 

 

 57من 23صفحة   

 

العراقيمممممممة  التممممممأمينالوضممممممع السممممممليم لنصمممممممو  الوثممممممائق المعتممممممممدة فممممممي سممممممموق 

تعممممممممديل وإعممممممممادة  ممممممممياغة لمواكبممممممممة التطممممممممورات االجتماعيممممممممة  إلممممممممىيحتمممممممما  

واالقتصممممممادية ويجممممممب أ  تكممممممو  متطابقممممممة مممممممع القمممممموانين السممممممائدة التممممممي تحكممممممم 

.التأمينعقد 
11

 

 

 .التأمينمعا  لخدمة قطاع 

 

 منعم الخفاجي
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(،  مفحة 2018، تيسير التريكي يحاور مصمباح كممال )بيمروت: منتمدت المعمارف، احتفاء بالقيمة

124. 



 
24 

 

 

 في العراق: الواقع والطموح التأمين

 
 

 
 الكبيسمممممي، محممممممد شممممممقار، فمممممؤاد الربيعمممممي، سمممممعدو  الخزرجمممممي، عبمممممدالخالق جبمممممارهمممممذا فصمممممل ممممممن كتممممماب: 

قأأأأأانون تن أأأأأي   مسأأأأأايمة فأأأأأي نقأأأأأد ومراجعأأأأأة كممممممال، مصمممممباح تحريمممممر: الخفممممماجي، ممممممنعم كممممممال، مصمممممباح

، وكممممممممما  بعنممممممممموا  30-25(،   2013)مكتبمممممممممة التمممممممممأمين العراقمممممممممي،  2005نة لسأأأأأأأأأ التأأأأأأأأأأمينأعمأأأأأأأأأال 

لسممممممنة  التممممممأمين]تعممممممديل بعمممممم  مممممممواد قممممممانو  تنظمممممميم أعمممممممال : فممممممي العممممممراق الواقمممممم ع والطممممممموح التممممممأمين"

 .والدعوة لوضع قانو  جديد[ 2005

 

 

فمممممي العمممممراق كممممما  ممممممن األسمممممواق الرائمممممدة فمممممي المنطقمممممة خمممممالل  التمممممأمينسممممموق 

ا ومممممممن حيممممممث كميممممممة ر  الع ممممممرين وقممممممد تطممممممور فني ممممممالنصممممممف الىمممممماني مممممممن القمممممم

( مليممممممو  دوالر.  بعممممممد 600) 1982التممممممي بلغمممممم  خممممممالل سممممممنة  التممممممأمينأقسمممممماط 

نلممممم  بمممممدأ التراجمممممع بسممممممبب الحمممممروب المتكمممممررة حتممممممى تمممممدنى ألدنمممممى مسممممممتوياته 

 .التأمينالفنية ومن حيث أقساط 

 

ا إال أ  نلمممممممم  لممممممممم يتحقممممممممق بسممممممممبب أستب ممممممممر الجميممممممممع خيممممممممر   9/4/2003بعممممممممد 

، الممممممذي التمممممأمينقمممممانو  تنظممممميم أعممممممال  2005( لسمممممنة 10األممممممر رقمممممم ) مممممدور 

وكممممممذا األوضمممممماع األمنيممممممة والسياسممممممية 12ا لآلمممممممال فممممممي كممممممل جوانبممممممه،جممممممام مخيب مممممم

سمممممماهم  فممممممي تممممممدني  ،تي علممممممى نكرهمممممماأسممممممن ،وأمممممممور أخممممممرتغيممممممر المسممممممتقرة، 

، وأضممممممعف  الكمممممموادر المتخصصممممممة فممممممي إدارة العمليممممممة التممممممأمينمسممممممتوت أقسمممممماط 

للسممممممموق العراقيمممممممة تمممممممدن  ب مممممممكل محمممممممز   التمممممممأمينأقسممممممماط يمممممممة حتمممممممى أ  التأمين

حيمممممث ال يمكمممممن أ  تتجممممماو  فمممممي أي حمممممال ممممممن األحممممموال )ثالثمممممين مليمممممو  دوالر 

ا( بينممممممما المفممممممروض أ  تبلممممممش مليممممممارات الممممممدوالرات، كممممممما هممممممو أمريكممممممي سممممممنوي  

ممممممارات وبقيمممممة المممممدول تحممممم  التنميمممممة.  فمممممروق الحمممممال فمممممي تركيممممم ا وإيمممممرا  واإل

 األجنبية. التأمينفي جيوب شركات  اهذ  المبالش تذهب هدر  

 

 في العراق يتطلب إجرام م  ا يأتي: التأمينوإل الح سوق 

                                                 
12

)بغمداد:  : تقيأي  ودراسأات نقديأة2005انون تن أي  أعمأال التأأمين لسأنة قراجع: مصباح كمال، 

فمممي المكتبمممة  ة(.  النسمممخة اإللكترونيمممة للكتممماب متممموفر2014من مممورات شمممركة التمممأمين الوطنيمممة، 

 االقتصادية ل بكة االقتصاديين العراقيين.  )المحرر(



 تحديات وحلول-نحو قطاع تأمين عراقي فّعال
 
 

 

 57من 25صفحة   

 

 

يمممممة ب مممممكل  مممممحي  تحتممممما  إلمممممى كمممممادر يتمتمممممع بخبمممممرة التأمينإدارة العمليمممممة  -1

ا بوضممممممع نظريممممممة وعمليممممممة.  لممممممذا فممممممإ  عمليممممممة اإل ممممممالح تتطلممممممب البممممممدم فممممممور  

صمممممممص فمممممممي خطمممممممة مدروسمممممممة ور مممممممد األمممممممموال الكافيمممممممة لتمممممممدريب كمممممممادر متخ

 ية والخبرة العملية.التأمينالنظرية 

 

جممممممام ب ممممممكل ال  2005لسممممممنة  (10)الصممممممادر بمممممماألمر رقممممممم  التممممممأمينقممممممانو   -2

المحلمممممممي ب   ممممممم ل همممممممو موضممممممموع لمصممممممملحة ال مممممممركات  التمممممممأمينيخمممممممدم قطممممممماع 

علمممممى حسممممماب  التمممممأمينا مئمممممات الماليمممممين ممممممن أقسممممماط األجنبيمممممة التمممممي تجنمممممي حالي ممممم

.  عليممممممه فممممممإ  هممممممذا القممممممانو  يحتمممممما  إلممممممى واالقتصمممممماد العراقممممممي التممممممأمينقطمممممماع 

ولكمممممن والقمممممانو .   التمممممأمينتغييمممممر جمممممذري عمممممن طريمممممق لجنمممممة متخصصمممممة فمممممي 

جممممممرام بعمممممم  التعممممممديالت الضممممممرورية إقبممممممل هممممممذا أ  يممممممتم، وبممممممأقرب فر ممممممة، 

ب ممممكل أولممممي وتضممممعه فممممي  التممممأمينالتممممي مممممن شممممأنها أ  تسممممهم فممممي تعممممديل مسممممار 

 التعديالت هي: بداية مسار  الصحي  وهذ 

 

 لدت شركات تأمين غير عراقية التأمين: عدم جوا  أوال

 

والممممممممدول  األرد كممممممممل الممممممممدول فممممممممي المنطقممممممممة، وبمممممممماألخص العربيممممممممة ومنهمممممممما 

علمممممى األمممممموال الموجممممممودة  التممممممأمينجمممممرام إ  يمممممتم أالخليجيمممممة، ت مممممترط قوانينهمممممما 

داخممممممل البلممممممد أو مسممممممؤوليات قممممممد تتحقممممممق فيممممممه وبضممممممائع واردة إليممممممه ل       مممممم دت 

ا جمممممرام سمممممائد  اخمممممل البلمممممد.  وفمممممي العمممممراق كممممما  همممممذا اإلشمممممركات تأمممممم ين تعممممممل د

 التممممممممأمينومنممممممممذ خمسممممممممينيات الق       مممممممم ر  الماضممممممممي ولغايممممممممة إ ممممممممدار قممممممممانو  

لهمممممممذا  ي نك    ممممممم رأا ممممممممن المممممممذي جمممممممام خالي ممممممم 2005( لسمممممممنة 10بممممممماألمر رقمممممممم )

الموضمممممموع.
13

ي، الممممممذي استنسمممممم  عنممممممه األردنمممممم التممممممأمينونؤكممممممد بممممممأ  قممممممانو    

( ال 27ل    ممممممم ي، يتضمممممممن ممممممممادة تحممممممم  تسلسمممممممل )العراقمممممممي الحا التمممممممأمينقممممممانو  

مممممممموال علمممممممى المسمممممممؤولية واأل األرد لمممممممدت شمممممممركات خمممممممار   التمممممممأمينتجيمممممممز 

.  لمممممممذا فمممممممإ  التعمممممممديل األول األرد المنقولمممممممة وغيمممممممر المنقولمممممممة الموجمممممممودة فمممممممي 

                                                 
13

(: 10)األممر رقمم  2005سمنة ممن قمانو  تنظميم أعممال التمأمين ل 81راجع: مصمباح كممال، "الممادة 

 .2012، كانو  األول 354-353، عدد مزدو  الثقافة الجديدةالمدخل لتغيير القانو ،" 

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074-----353-354-----.html 
 )المحرر(

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074-----353-354-----.html


 تحديات وحلول-نحو قطاع تأمين عراقي فّعال
 
 

 

 57من 26صفحة   

 

( لسممممنة 10رقممممم ) التممممأمينيكممممو  بإضممممافة مممممادة جديممممدة بهممممذا المعنممممى إلممممى قممممانو  

2005. 

 

 :النص المقترح

 

لمممممدت شمممممركات تمممممأمين غيمممممر عراقيمممممة علمممممى أمممممموال موجمممممودة  التمممممأمينجمممممو  "ال ي

 داخل العراق أو بضائع ترد إليه أو مسؤوليات قد تتحقق فيه".

 

األجنبيمممممممة واالسمممممممتىمار األجنبمممممممي فمممممممي  التمممممممأمينثانيممممممما: ضمممممممبس عممممممممل شمممممممركات 

 التأمينقطاع 

 

فمممممي  التمممممأمينوبالمقابمممممل فمممممإ  القمممممانو  قمممممد سمممممّهل وب مممممكل كبيمممممر لكمممممل شمممممركات 

وممممممن جانمممممب ي فمممممي العمممممراق وبمممممدو  ضممممموابس.  التمممممأمينبمزاولمممممة العممممممل  العمممممالم

 التممممممأمينجنبممممممي فممممممي حقممممممل خممممممر لممممممم يممممممنص ب ممممممكل مممممممنظم علممممممى االسممممممتىمار األآ

االنفتمممممماح علممممممى سمممممموق  إلممممممىفممممممي العممممممراق بحاجممممممة  التممممممأمين.  سمممممموق العراقممممممي

العممممممالمي ب ممممممكل مممممممنظم شممممممريطة أ  يقتممممممر  هممممممذا االنفتمممممماح مممممممع تمممممموفير  التممممممأمين

 العراقي الذي هو في طور النمو. التأمينطاع الحماية الضرورية لق

 

 ولتنظيم نل  نقترح:

 

تنظممممممميم ( ممممممممن قمممممممانو  13 ا ممممممممن الممممممممادة ) ا وخامس مممممممحمممممممذف الفقمممممممرة ثالى ممممممم -1

 ونصها: 2005( لسنة 10رقم ) التأمينأعمال 

 

 في العراق إال م ن ]قبل[: التأمينال يجو  مزاولة أعمال  (13)"المادة 

 

 هي.كم ا  -أوال: 

 كم ا هي. -ثاني ا: 

 األجنبية المسجلة في العراق )تحذف(. التأمينفروع شركات  -ثالى ا: 

 كم ا هي. -رابع ا: 

مؤمممممم ن أو معيمممممد تأمممممم ين آخمممممر يعتبمممممر  رئمممممي  المممممديوا  ممممممؤهال ونو  -خامسممممم ا: 

 قدر  مالية شرط التزامه بهذا القانو  )تحذف("
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 57من 27صفحة   

 

 :( نصها14ا من المادة )حذف الفقرة ثاني   -2

 

  يسمممممم  أوال( ممممممن همممممذ  الممممممادة لمممممرئي  المممممديوا  أحكمممممام البنمممممد )أممممممن  "اسمممممتىنام  

ا ألحكمممممام همممممذا جممممما ة وفق مممممفمممممي العمممممراق قبمممممل ممممممن  اإل التمممممأمينعممممممال أبممارسمممممة 

و أمين أو معيممممممد تممممممأو فممممممرع مممممممؤمن أمين أو فممممممرع معيممممممد تممممممأالقممممممانو  ألي مممممممؤمن 

السممممبل المىبتممممة فممممي مبمممماد   أفضمممملمممممؤمن تممممابع مممممن المجمممما ين فممممي بلممممدا  تطبممممق 

، علممممممى ا  التممممممأمينعمممممممال أالدوليممممممة للم ممممممرفين علممممممى  االساسممممممية للهيئممممممة التممممممأمين

يلتممممممزم اي مممممممن المممممممذكورين بإكمممممممال شممممممروط الحصممممممول علممممممى اجمممممما ة ممارسممممممة 

( تسممممممعين يوممممممما مممممممن تمممممماري   ممممممدور 90فممممممي العممممممراق خممممممالل ) التممممممأميناعمممممممال 

 ."التأمينقرار رئي  الديوا  بالسماح له بممارسة اعمال 

 

ا لعممممممدم الحاجممممممة إليهمممممما فممممممي ا ورابع مممممموثالى مممممم الفقممممممرة أوال   46حممممممذف المممممممادة  -3

 ا أعال  ويحل محلها ما يأتي:حالة تنفيذ ما جام في ثاني  

 

 )(المادة 

قمممممممانو  االسمممممممتىمار  ا ممممممممنثاني ممممممم -( 29ممممممممن الفصمممممممل السمممممممابع الممممممممادة ) اسسمممممممىنام  

 التمممممأمينعمممممادة إو التمممممأمين( يجمممممو  االسمممممتىمار فمممممي مجمممممال 13األجنبمممممي رق    ممممم م )

  ال تزيممممممممد نسممممممممبة أسممممممممتىمرين األجانممممممممب علممممممممى فممممممممي العممممممممراق مممممممممن قبممممممممل الم

% مممممممن 49علممممممى  التممممممأمينعممممممادة إو التممممممأميناالسممممممتىمار األجنبممممممي فممممممي شممممممركات 

 ال ركة. رأسمال

 

 )(المادة 

عمممممممادة إو أ التمممممممأمينو هيئمممممممات أفمممممممي حالمممممممة  يمممممممادة رأسممممممممال إحمممممممدت شمممممممركات 

ا يجمممممو  لل مممممركة أو فيهممممما مقابمممممل قيمتهممممما نقمممممد   أسمممممهمعمممممن طريمممممق بيمممممع  التمممممأمين

ممممممن دو  اكتتممممماب عمممممام وبمممممدو  عمممممرض األسمممممهم علمممممى  اأسمممممهم  صمممممدر   تأالهيئمممممة 

المسمممممممماهمين الموجممممممممودين ويجممممممممو  اللجمممممممموم إلممممممممى السممممممممبيلين ب ممممممممرط اسممممممممتيفام 

 ال روط التالية:

 

موافقممممممة أغلبيممممممة أ ممممممحاب االسممممممهم المكتتممممممب بهمممممما والتممممممي تكممممممو  قيمتهمممممما  - أ

 مدفوعة بالكامل.
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يممممممع علممممممى كافممممممة ظممممممروف البيممممممع وعلممممممى كممممممو  الب التممممممأمينموافقممممممة ديمممممموا   -ب

بقيممممممة عادلمممممة ومنصمممممفة لحممممماملي األسمممممهم المممممذين لمممممم يمممممدعو للم ممممماركة ولمصممممملحة 

 ا.ال ركة عموم  

 

خممممرت فممممإ  ممممما جممممام بهممممذا القممممانو  أفممممي حالممممة تعممممارض هممممذا القممممانو  مممممع قمممموانين 

 وتعديالته هي التي تطبق.

 

جممممممما  بموجمممممممب أ 2006( لسمممممممنة 13جنبمممممممي رقمممممممم )قمممممممانو  االسمممممممتىمار األ -4

علممممممممى الم ممممممممروع االسمممممممتىماري لممممممممدت شممممممممركة  نالتمممممممأميا( رابع مممممممم -10الممممممممادة )

 جنبية مالئمة.أو أتامين وطنية 

 

جنبمممممممي   همممممممذ  الميمممممممزة ال تعتبمممممممر عاممممممممل جمممممممذب للمسمممممممتىمر األأوفمممممممي اعتقادنممممممما 

جنبمممممي فمممممي المممممدول الجانبمممممة لالسمممممتىمار األ أكبمممممرهممممما غيمممممر مطبقمممممة فمممممي نوبمممممدليل ا

  تحممممممممذف أوغيرهمممممممما.  لممممممممذا نممممممممدعو  األرد المنطقممممممممة كاإلمممممممممارات والبحممممممممرين و

 المادة من القانو  المذكور. هذ 

 

 ثالىا: رؤوس االموال

 

يجممممممابي فممممممي تقممممممدم إدور  التممممممأمينعممممممادة إو التممممممأمينس المممممممال فممممممي شممممممركات ألممممممر

 ية من الناحية النظرية والمادية تتمىل فيما يأتي:التأمينالعملية 

 

س الممممممال يعتبمممممر واحمممممدا  ممممممن العنا مممممر التمممممي تمممممؤثر فمممممي احتفممممماظ شمممممركة أر -1

 .التأمينعادة إوبالتالي التقليل من اللجوم إلى  مينالتأعادة إو أ التأمين

 

و أعنصممممممممر ممممممممممن عنا مممممممممر الىقمممممممممة بال ممممممممركة سممممممممموام لحملمممممممممة الوثمممممممممائق  -2

 .التأمينعادة إل ركات 

التممممممي تتصممممممف  التممممممأمينعممممممداد كبيممممممرة مممممممن شممممممركات أيحممممممد مممممممن تأسممممممي   -3

يمممممة فمممممي التأمينبصمممممغر الحجمممممم وضمممممعف األدام ممممممما يمممممؤدي إلمممممى تمممممدهور العمليمممممة 

 أي بلد.

 

، وهممممو التممممأمينباب نممممدعو إلممممى  يممممادة الحممممد االدنممممى لرأسمممممال شممممركة لهممممذ  األسمممم

عمممممممال  وبممممممماألخص الفقمممممممرة الىالىمممممممة التمممممممي أالسمممممممبيل لتحقيمممممممق العنا مممممممر المممممممىال  
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تعتبمممممر غيمممممر  مممممحية.  وهمممممذا األسممممملوب مطبمممممق فمممممي كمممممل المممممدول وأقربهممممما لنممممما 

ال يقمممممل عمممممن  التمممممأمينس ممممممال شمممممركة أدنمممممى لمممممرحيمممممث الحمممممد األ األرد سمممممورية و

 من هذا المبلش. أكبر التأمينعادة إوالر و( مليو  د14-15)

 

رقمممممم  التمممممأمينممممممن قمممممانو   28ا إلمممممى الممممممادة اسمممممتناد   التمممممأمينلمممممذا نمممممدعو ديممممموا  

( 3  يصمممممممدر تعليممممممممات جديمممممممدة بتعمممممممديل تعليماتمممممممه رقمممممممم )أ 2005( لسمممممممنة 10)

 بال كل التالي: 30/5/2006ي ف 57الصادرة بكتابه العدد  2006لسنة 

 

( 10و )أ( 7ال يقمممممممل عمممممممن ) التمممممممأمينة س ممممممممال شمممممممركأدنمممممممى لمممممممرالحمممممممد األ

( 15و )أ( 10ال يقمممممممل عمممممممن ) التمممممممأمينعمممممممادة إمليمممممممارات دينمممممممار ول مممممممركات 

مليار دينار.
14

 

 

هممممممذا وبمجممممممرد أ  تممممممتم الموافقممممممة المبدئيممممممة علممممممى إجممممممرام هممممممذ  التعممممممديالت مممممممن 

والقممممممانو  إلعممممممادة  التممممممأمينالضممممممروري تعيممممممين لجنممممممة مممممممن المتخصصممممممين فممممممي 

  أب مممممممكل شمممممممامل، واألفضمممممممل  2005لسمممممممنة  10رقمممممممم  التمممممممأمينالنظمممممممر بقمممممممانو  

فمممممي  التمممممأمينيوضمممممع قمممممانو  جديمممممد بمممممديل يأخمممممذ بنظمممممر االعتبمممممار واقمممممع وتطمممممور 

خمممممرت وبممممماألخص المطبقمممممة فمممممي األ التمممممأمينالعمممممراق ممممممع االسمممممتفادة ممممممن قممممموانين 

 الدول العربية.

 

 

 2008بغداد آنار 
 

                                                 
14

الصممادرة مممن ديمموا  التممأمين فممإ  الحممد األدنممى لرأسمممال  2011لسممنة  15بموجممب التعليمممات رقممم 

مليمار دينمار عراقميب وبالنسمبة لل مركات  5شركات التأمين المؤسسة قبل إ مدار همذ  التعليممات همو 

 قي.  )المحرر(مليار دينار عرا 15المؤسسة بعد هذا التاري  فإ  الحد األدنى لرأس المال هو 
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فأأأأأأأي  التأأأأأأأأمينالتحأأأأأأأديات التأأأأأأأي يواجههأأأأأأأا قطأأأأأأأاع 

 العراق

 
 

 
كمممممممانو  األول  1 -ت مممممممرين الىممممممماني  30مر الكليمممممممة التقنيمممممممة اإلداريمممممممة، بغمممممممداد، ورقمممممممة قمممممممدم  لممممممممؤت

  أضمممممممن محممممممور التممممممأمين ولممممممم توافممممممق عليهمممممما اللجنممممممة العلميممممممة للمممممممؤتمر علممممممى الممممممرغم مممممممن  2016

 مختصر  من خم   فحات قد تم  موافقة اللجنة المذكورة عليه وطلب  تكملة كتابته.

 

 الخبير في شركة العراق الدولية للتأمين. عندما قدم  هذ  الدراسة كن  أشغل موقع

 

 ن رت الدراسة فيما بعد في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%

85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-

%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-

%d9%82%d8%b7/ 

 

 

 مقدمة
 

  للتممممممأمين دور مهمممممم وفعّممممممال فمممممي التنميممممممة االقتصمممممادية ب ممممممكل عممممممام أال شممممم  

إن همممممو يممممموفر الممممممال المممممال م إلعمممممادة إن مممممام أو تمممممرميم الم ممممماريع المتضمممممررة 

بسمممممبب الحمممممواد ، وكمممممذل  مممممما ينمممممتذ ممممممن خسمممممائر فمممممي األربممممماح عمممممن همممممذ  

الحمممممواد  التمممممي بسمممممببها يضمممممطرب أو يتوقممممممف العممممممل كليممممما  لحمممممين اسممممممتئناف 

ممممممما كمممممما  قبممممممل بممممممدم الضممممممرر واسممممممتئناف دور هممممممذ  الم مممممماريع فممممممي العمممممممل ك

عمليمممممة التنميمممممة، وهمممممو خيمممممر وسممممميلة لت مممممجيع التجمممممارة، كمممممما ولمممممه فمممممي الحيممممماة 

االجتماعيممممممة دور مهممممممم حيممممممث يمممممموفر تعويضمممممما  لألفممممممراد عممممممما يصمممممميبهم مممممممن 

حممممممواد  فممممممي أممممممموالهم وأنفسممممممهم وممممممما قممممممد تترتممممممب علمممممميهم مممممممن مسممممممؤوليات 

ر مهممممم فممممي ميممممزا  المممممدفوعات وهممممو خيممممر تجمممما  اآلخممممرين.  ولممممه أيضمممما  تممممأثي

وسمممممميلة لالدخممممممار وضممممممما  لمسممممممتقبل الفممممممرد وعائلتممممممه.  لكممممممل هممممممذ  الفوائممممممد 

غيرهمممممما، يصممممممب  مممممممن الضممممممروري االهتمممممممام بهممممممذا المرفممممممق  مممممممن كىيممممممرالو

 االقتصادي واالجتماعي المهم.

 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
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 في العراق حاليا التأمينحالة سوق 

 

فممممممي  التممممممأمينقبممممممل الممممممدخول فممممممي بحممممممث التحممممممديات التممممممي يواجههمممممما قطمممممماع 

 التمممممممأمينالعمممممممراق ممممممممن الضمممممممروري التطمممممممرق إلمممممممى الوضمممممممع العمممممممام لسممممممموق 

 العراقية.

 

فمممممممي العمممممممراق حاليممممممما  ممممممممن شمممممممركتين حكممممممموميتين  التمممممممأمينيتكمممممممو  قطممممممماع 

 التمممممممأميني المباشمممممممر وأخمممممممرت حكوميمممممممة إلعمممممممادة التمممممممأمينتمممممممزاوال  العممممممممل 

وأكىمممممر ممممممن ثالثمممممين شمممممركة مسممممماهمة خا مممممة، وهمممممو بمجملمممممه يعممممماني ويممممممر 

 التمممممممأمينية انعكسممممممم  ب مممممممكل رئيسمممممممي علمممممممى حجمممممممم أقسممممممماط بمرحلمممممممة سممممممملب

( مليمممممممو  دوالر 217الماليمممممممة ) 2014المتحققمممممممة حيمممممممث بلغممممممم  خمممممممالل سمممممممنة 

( 74ات العامممممممممممة و )التأمينمممممممممم( مليممممممممممو  دوالر فقممممممممممس أقسمممممممممماط 143منهمممممممممما )

علممممممى الحيمممممماة، بينممممممما المعطيممممممات ت ممممممير إلممممممى  التممممممأمينمليممممممو  دوالر اقسمممممماط 

مممممممن هممممممذا الممممممرقم، وهممممممذ  وجمممممموب أ  تكممممممو  هممممممذ  األقسمممممماط أكبممممممر بكىيممممممر 

 الحقيقة تتجلى في المقاربة التالية.

 

 التممممممأمينات العامممممممة )عممممممدا أقسمممممماط التأمينممممممكانمممممم  أقسمممممماط  1982فممممممي سممممممنة 

الوطنيممممممة، التممممممي كانمممممم   التممممممأمينعلممممممى الحيمممممماة( المتحققممممممة مممممممن قبممممممل شممممممركة 

ات العاممممممة فمممممي العمممممراق، قمممممد التأمينمممممآنمممممذا  ال مممممركة الوحيمممممدة التمممممي تمممممزاول 

  أي دولممممممة مممممممن الممممممدول العربيممممممة أالر، فممممممي حممممممين ( مليممممممو  دو600بلغمممممم  )

فمممممي همممممذ   التمممممأمينأو اإلقليميمممممة لمممممم تحقمممممق فمممممي حينمممممه همممممذا القمممممدر ممممممن أقسممممماط 

 الفترة.

 

فممممممي  2014المكتتبممممممة )المتحققممممممة( خممممممالل سممممممنة  التممممممأمينلممممممو قارنمممممما أقسمممممماط 

الممممدول أدنمممما  مممممع ممممما تحقممممق منهمممما فممممي العممممراق ألدركنمممما مممممدت التراجممممع الكبيممممر 

ا متحققممممة فيممممه مممممع ممممما كمممما  يجممممب أ  تكممممو  عليممممه وفق ممممال التممممأمينفممممي أقسمممماط 

  تكممممممو  بمليممممممارات الممممممدوالرات أللمعطيممممممات السممممممائدة، إن كمممممما  مقممممممدرا  لهمممممما 

( ومممممممما تبعمممممممه .G.D.Pالنممممممماتذ القمممممممومي اإلجممممممممالي )  بسأأأأأأأبب  يأأأأأأأادة سمممممممنويا

ممممممن نممممممو التجمممممارة وتوسمممممع االسمممممتيرادات بعمممممد التحمممممول إلمممممى اقتصممممماد السممممموق 

وبمممممما أ  هممممممذ  الحالممممممة تنطبممممممق علممممممى   وأسمممممباب أخممممممرت سي ممممممار اليهمممممما تاليمممممما  

(، فلنمممممممما أ  نقممممممممدر 2014السممممممممنوات السممممممممابقة والالحقممممممممة لسممممممممنة المقارنممممممممة )

ضمممممخامة المبمممممالش التمممممي تمممممم همممممدرها بالعملمممممة الصمممممعبة بصمممممفة أقسممممماط تمممممأمين 

نهبممممممم  إلمممممممى خمممممممزائن شمممممممركات تمممممممأمين أجنبيمممممممة وال  الممممممم  مسمممممممتمرة ولمممممممو 

 بوتيرة أبطأ بسبب تراجع اإليرادات.
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المكتتبة في بعن الدول العربية أمينالتجدول بأقساط 

15
 

 العملة مليو  دوالر

ات التأمينأأأأأأأأقسأأأأأأأاط  الدولــــــــة التسلسل

 العامة )عدا الحياة( 

 التأأأأأمينأقسأأأأاط 

 على الحياة

النأأأأأأأأأأأات  القأأأأأأأأأأأومي  المجموع

 اإلجمالي

GDP)مليار دوالر ) 

  5/223 217 74 143 العراق  1

 9/33 688 173 515 البحرين 2

 6/172 917 325 592 الكوي  3

 9/35 742 75 667 األرد  4

 6/48 889 141 748 تون  5

 50/- 1512 434 1078 لبنا  6

 4/286 1967 888 1079 مصر 7

 214/ 1598 106 1492 الجزائر 8

 110/- 3380 1123 2257 المغرب 9

 746/-  8106  8106 السعودية 10

 399/-  8107  9137 األمارات 11

 

فممممممممي العمممممممراق سممممممممببه  التمممممممأمينلكبيممممممممر فمممممممي أقسمممممممماط إ  همممممممذا االنخفممممممماض ا

 :العراقي وهي كاآلتي التأمينالتحديات التي يواجهها قطاع 

 

 وأهمها: التأمين: تواجهها القطاعات كافة ومنها قطاع تحديات عامة -أوال

 

 (Unstable Securityاألمن غير المستتب. ) -1

سمممممممتىمار فمممممممي ممممممممر أدت إلمممممممى عمممممممزوف رؤوس األمممممممموال األجنبيمممممممة عمممممممن االهمممممممذا األ

العمممممممراق بمممممممل وحتمممممممى قمممممممد أدت إلمممممممى انتقمممممممال رؤوس األمممممممموال العراقيمممممممة إلمممممممى دول 

العراقمممممممي قمممممممد خسمممممممر تممممممموفير األغطيمممممممة  التمممممممأمينأخمممممممرت، وبمممممممذل  يكمممممممو  قطممممممماع 

 قساط تأمين.أية على هذ  االستىمارات وما يترتب على نل  من التأمين

 

 (Sectarianism/Quotasالمحا صة. ) -2

حيممممث تممممم إشممممغال منا ممممب فممممي هممممذا  التممممأمينهمممما قطمممماع هممممذ  اآلفممممة عممممانى ويعمممماني من

القطمممممممماع غايممممممممة فممممممممي األهميممممممممة مممممممممن قبممممممممل أشممممممممخا  ال يمتلكممممممممو  أي خبممممممممرة أو 

معلوممممممات تتطلبهممممما همممممذ  المهنمممممة التمممممي تحتممممما  فمممممي إدارتهممممما إلمممممى معرفمممممة بنظريمممممات 
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 مواقع التأمين لهذ  الدول في ال بكة العنكبوتية. 
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ممممممع أسمممممواق  وخبمممممرة عمليمممممة فمممممي كيفيمممممة التعاممممممل التمممممأمينوإعمممممادة  التمممممأمينوشمممممروط 

.العالمية التأمينإعادة 
16

 

 

 ((Management and Financial Corruptionالفساد اإلداري والمالي -3

 

الفسمممممماد اإلداري هممممممو آفممممممة ال تقممممممل أضممممممرارها عممممممن المحا صممممممة وهممممممو وليممممممدها إن 

أينمممممما وجمممممدت المحا صمممممة وجمممممد الفسممممماد اإلداري أمممممما الفسممممماد الممممممالي فحمممممد  عنمممممه 

 وال حر .

 

دولمممممممة إ  معالجمممممممة همممممممذ  التحمممممممديات تقمممممممع ب مممممممكل رئيسمممممممي علمممممممى عممممممماتق ال

 .التأمينوالمجتمع بأكمله ومنها قطاع 

 

، وعلمممممى همممممذا التمممممأمين: وهمممممي التمممممي يواجههممممما قطممممماع تحمممممديات خا مممممة -ثانيممممما

 القطاع وبالتعاو  مع آخرين معالجتها وأهم هذ  التحديات ما يلي:

 

 التأمينوإعادة  التأمينشركات  -التحدي األول 

 

رسمممممته فمممممي أواخمممممر فمممممي العمممممراق ب مممممكله التجممممماري الحمممممديث بمممممدأت مما التمممممأمين

الحكمممممممم العىمممممممماني ممممممممع نهايمممممممات القمممممممر  التاسمممممممع ع مممممممر وبمممممممدايات القمممممممر  

الع ممممممرين مممممممن قبممممممل فممممممروع ووكمممممماالت ل ممممممركات أجنبيممممممة أوربيممممممة، أمريكيممممممة 

ي التممممممأمينوهنديممممممة.  وبالتأكيممممممد كانمممممم  هممممممذ  الوكمممممماالت تممممممزاول هممممممذا العمممممممل 

 1946بخبممممممممرة ونمممممممممان  وثممممممممائق ومسممممممممتندات ال ممممممممركات األم، حتممممممممى سممممممممنة 

العراقيمممممة برأسممممممال عراقمممممي بواقممممممع  التممممممأمينولمممممى شمممممركات حيمممممث تأسسممممم  أ

% باسمممممممممم شمممممممممركة الرافمممممممممدين للتمممممممممأمين.  وفمممممممممي سمممممممممنة 60% وأجنبمممممممممي 40

تمممممممممم تأسمممممممممي  أول شمممممممممركة تمممممممممأمين برأسممممممممممال عراقمممممممممي حكمممممممممومي  1950

.  1952الوطنيممممممة التممممممي  اولمممممم  العمممممممل سممممممنة  التممممممأمين% هممممممي شممممممركة 100

الخممممما   تمممممم تأسمممممي  أول شمممممركة تمممممأمين يمتلكهممممما القطممممماع 1958وفمممممي سمممممنة 

شمممممركة  1959العراقمممممي بالكاممممممل همممممي شمممممركة بغمممممداد للتمممممأمين تلتهممممما فمممممي سمممممنة 

تمممممممم تأسمممممممي   1960العراقيمممممممة.  وفمممممممي سمممممممنة  التمممممممأمينأخمممممممرت همممممممي شمممممممركة 

العراقيمممممممة وهمممممممي شمممممممركة مختلطمممممممة أ مممممممبح  بعمممممممد  التمممممممأمينشمممممممركة إعمممممممادة 

حصمممممرا .  ثمممممم تممممموالى  التمممممأمينتأميمهممممما حكوميمممممة، متخصصمممممة بأعممممممال إعمممممادة 
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ممممممن المحممممماوالت األولمممممى لالقتمممممراب ممممممن موضممممموع االسمممممتخدام فمممممي مؤسسمممممات التمممممأمين 

العامممممة مقالممممة مصممممباح كمممممال، "حممممول تعيممممين مممممدرام شممممركات التممممأمين العراقيممممة العامممممة،" 

ا[.  معهممممد التقممممدم للسياسممممات اإلنمائيممممة ]العممممدد و الحأأأأوار مجلممممة  تمممماري  الن ممممر لممممي  متمممموفر 

 )المحرر(
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ديمممممدة ممممممن قبمممممل القطممممماع الخممممما  العراقمممممي حتمممممى تأسمممممي  شمممممركات تمممممأمين ع

أ مممممب  عمممممددها سمممممبع شمممممركات ع مممممية إ مممممدار قمممممرارات التمممممأميم فمممممي تممممممو  

الخا ممممممممة وشممممممممركتي  التممممممممأمينحيممممممممث تممممممممم تممممممممأميم جميممممممممع شممممممممركات  1964

العراقيمممممة.  تلممممم  قمممممرارات التمممممأميم  التمممممأمينالوطنيمممممة وشمممممركة إعمممممادة  التمممممأمين

لكيتهممممما آلممممم  فمممممي ممممممع بعضمممممها باعتبمممممار أ  م التمممممأمينعمليمممممات دممممممذ ل مممممركات 

 التمممممممأمينالنهايممممممة إلمممممممى جهمممممممة واحمممممممدة همممممممي و ارة الماليمممممممة، فاسمممممممتقر قطممممممماع 

 العراقي على ثال  شركات هي:

 
ات العامممممممة )عممممممدا التأمينممممممالوطنيممممممة.  متخصصممممممة فممممممي أعمممممممال  التممممممأمينشممممممركة  -1

 على الحياة(  التأمين

علمممممممى  التمممممممأمينال مممممممركة العراقيمممممممة للتمممممممأمين علمممممممى الحيممممممماة.  تمممممممزاول أنمممممممواع  -2

الحياة.
17

 

 التمممممممأمينالعراقيمممممممة.  متخصصممممممة فمممممممي أعمممممممال إعمممممممادة  التممممممأمينكة إعمممممممادة شممممممر -3

 حصرا .

 

إلمممى  18ي، بإشمممراف المؤسسمممة العاممممة للتمممأمينالتمممأمينهمممذ  ال مممركات قمممادت العممممل 

 التمممممأمينمراحمممممل متطمممممورة حيمممممث مارسمممممته وفقممممما  ألسممممم  ونظريمممممات ومبممممماد  

العراقممممممي هممممممو والمصممممممري خممممممالل  التممممممأمينالصممممممحيحة حتممممممى أ ممممممب  قطمممممماع 

ات القمممر  الماضمممي ممممن أكبمممر وأهمممم واألكىمممر تطمممورا  يممموبدايمممة ثمانين اتيالسمممبعين

فمممممي العمممممراق آنمممممذا   التمممممأمينالعربيمممممة إن بلغممممم  أقسممممماط  التمممممأمينبمممممين قطاعمممممات 

مسمممتويات قياسمممية، وعلمممى مسمممتوت علممممي متطمممور حيمممث أ مممب  العمممراق مركمممزا  

يمممة العربيمممة واالسمممتعانة بكممموادر  لتأسمممي  شمممركات تمممأمين التأمينلتمممدريب الكممموادر 

فممممي بعمممم  الممممدول العربيممممة ورفممممدها بممممالكوادر للمسمممماعدة فممممي إدارتهمممما.  ولكممممن 

لألسمممف وبسمممبب السياسمممات العاممممة وتممموريس العمممراق بحمممروب همممو فمممي غنمممى عنهممما 

الحصمممممار كمممممما بقيممممة القطاعمممممات بممممالتراجع والت كمممممل بسممممبب  التممممأمينبممممدأ قطممممماع 

(.  1990والمقاطعممممة التممممي فرضمممم  علممممى العممممراق بعممممد اجتيمممماح الكويمممم  سممممنة )

ي فمممي ال مممركات التمممأمينولكمممن، وبمممالرغم ممممن الحصمممار والمقاطعمممة اسمممتمر العممممل 

مة  وسمممائل العممممل المتاحمممة لزيمممادة مبمممالش الحمممد  المممىال  بمممدو  إعمممادة تمممأمين مسمممتخدل

 التمممممأمينو (Co-insurance)الم مممممتر   التمممممأميناألعلمممممى لألغطيمممممة الممنوحمممممة، ك

 التمممأمين( وتقسممميم محمممال First Loss basisعلمممى أسممماس الخسمممارة األولمممى )

                                                 
17
سجممم  لل ممركتين )الوطنيممة والعراقيممة( بمزاولممة أنممواع التممأمين كافممة )التأمينممات  1988فممي سممنة  

 العامة والتأمين على الحياة( 

 
18
 .1987أجلغي  سنة  
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 التممممأمينالكبيممممرة إلممممى أخطممممار متعممممددة، وفممممي بعمممم  األحيمممما  مضمممماعفة مبممممالش 

 Maximum Possibleالمقبولمممة مسمممتفيدة ممممما يعمممرف بمممأكبر خسمممارة ممكنمممة )

Loss )-  همممماجرت فيممممما بعممممد  يممممة العراقيممممة التمممميالتأمينكممممل نلمممم  بفضممممل الكمممموادر

 بسبب الوضع االقتصادي المتردي.
 

 تأسيس شركات القطاع الخاص

 

لمممممم يكمممممن مسمممممموحا  لمزاولمممممة  1964فمممممي تممممممو   التمممممأمينمنمممممذ تمممممأميم شمممممركات 

إاّل ممممممن قبمممممل ال مممممركات الحكوميمممممة المممممىال   التمممممأمينوإعمممممادة  التمممممأمينأعممممممال 

الممممممذي سممممممم   1997لسممممممنة  21حتممممممى تممممممم ت ممممممريع قممممممانو  ال ممممممركات رقممممممم 

.  التمممممممأمينع الخممممممما  بتأسمممممممي  شمممممممركات مسممممممماهمة تمممممممزاول أعممممممممال للقطممممممما

 تمممممممم تأسمممممممي  أول شمممممممركة تمممممممأمين يمتلكهممممممما القطممممممماع الخممممممما  سمممممممنة وفعمممممممال  

 ، وتمممممممموالى تأسممممممممي  هممممممممذ  ال ممممممممركات حتممممممممى أ ممممممممب  عممممممممددها أربممممممممع2000

، ثممممممم تمممممموالى تأسممممممي  شممممممركات 2003قبممممممل سممممممقوط النظممممممام سممممممنة  شممممممركات

يمممممما  يفمممممموق مممممممن قبممممممل القطمممممماع الخمممممما  حتممممممى أ ممممممب  عممممممددها حال التممممممأمين

 الىالثين شركة والمزيد منها تح  التأسي .

 

بممممممالرغم مممممممن التفمممممماؤل واألمممممممل بممممممأ  تسممممممير األوضمممممماع نحممممممو األحسممممممن بعممممممد 

إاّل أ  نلمممممممم  لممممممممم يتحقممممممممق، إن  2003سمممممممقوط النظممممممممام السياسممممممممي فممممممممي سمممممممنة 

الصمممممادر بممممماألمر  التمممممأميناتضممممم  نلممممم  بعمممممد إ مممممدار قمممممانو  تنظممممميم أعممممممال 

 التممممممأمينيممممممه مصمممممملحة شممممممركات الممممممذي لممممممم تممممممراع ف 2005( لسممممممنة 10رقممممممم )

 التمممممأمينالعراقيمممممة، )وهمممممو يعتبمممممر ثممممماني أهمممممم التحمممممديات التمممممي يواجههممممما قطممممماع 

 العراقي( فانعك  هذا األمر سلبا  على هذ  ال ركات.

 

 حاليا   التأمينالوضع العام لشركات 

 

لألسمممممف القمممممول إ  األغلبيمممممة السممممماحقة لهمممممذ  ال مممممركات تفتقمممممد حاليممممما  مقوممممممات 

ي مممممممن حيممممممث الحجممممممم والكممممممادر المؤهممممممل إلدارتهمممممما ينالتممممممأمممارسممممممة العمممممممل 

ومممممما يتعلمممممق بمممممه ممممممن  التمممممأمينب مممممكل  مممممحي  وفقممممما لمبممممماد  ونظريمممممات علمممممم 

.  التمممممأمينوإعمممممادة  التمممممأمينان مممممطة مسممممماندة ضمممممرورية لتنفيمممممذ عممممممل شمممممركات 

فعمممممدد كبيمممممر ممممممن همممممذ  ال مممممركات تفتقمممممد قاعمممممدة ماليمممممة ر مممممينة، والمسمممممتوت 

يكممممن معممممدوما  فممممي اغلبيتهمممما، فهممممي الفنممممي الممممذي تمتلكممممه متواضممممع جممممدا  إ  لممممم 

، والم ممممممكلة تكمممممممن مممممممن التممممممأمينتممممممدار مممممممن قبممممممل أشممممممخا  ال عالقممممممة لهممممممم ب

سممممماس بظمممممروف تأسمممممي  همممممذ  ال مممممركات، حيمممممث أ  نيمممممة الم مممممرع عنمممممدما األ
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لسمممممممنة  21ثانيمممممما( مممممممن قممممممانو  ال ممممممركات رقممممممم  -10اشممممممترط فممممممي المممممممادة )

 وشمممممممركات التمممممممأمينوإعمممممممادة  التمممممممأمين  تكمممممممو  شمممممممركات أالمعمممممممدل،  1997

 -13االسمممممممتىمار الممممممممالي، شمممممممركات مسممممممماهمة.  وتأكمممممممد نلممممممم  فمممممممي الممممممممادة )

حيممممممث  2005لسممممممنة  10رقممممممم  التممممممأمينثانيمممممما( مممممممن قممممممانو  تنظمممممميم أعمممممممال 

ممممممم  علمممممممى عمممممممدم جممممممموا  ممارسمممممممة أعممممممممال  إاّل ممممممممن ال مممممممركات  التمممممممأميننصَّ

خمممممرت إدراكمممممما  ألهميمممممة شممممممركات أمممممممن بمممممين مؤسسممممممات  المسأأأأأايمةالعراقيمممممة 

رهمممممما الحيمممممموي فممممممي التنميممممممة وحمايممممممة الفممممممرد ودو التممممممأمينوإعممممممادة  التممممممأمين

والمجتمممممممع مممممممن الناحيممممممة االقتصممممممادية.  إاّل أ  االلتفمممممماف علممممممى هممممممذ  القمممممموانين 

حا مممممل بحيمممممث تحولممممم ، عمليممممما ، الكىيمممممر ممممممن همممممذ  ال مممممركات إلمممممى شمممممركات 

ي، كمممممما لمممممو التمممممأميندار ممممممن قبمممممل شمممممخص واحمممممد، ال خبمممممرة لمممممه فمممممي العممممممل تجممممم

 نها شركات فردية.أ

 

الفممممممات قانونيممممممة وفنيممممممة ألسمممممم  وآليممممممات العمممممممل وحممممممد  وال حممممممر  عممممممن مخ

ي، وفممممممي مجمممممممال الحسممممممابات الختاميممممممة أيضممممممما  دو  أ  يممممممتم التطمممممممرق التممممممأمين

 ليها من قبل مدق قي حسابات تل  ال ركات.إ

 

كأأأأأل يأأأأأعت األمأأأأأور تعتبأأأأأر تحأأأأأديات يجأأأأأب مراجعتهأأأأأا مأأأأأن قبأأأأأل كأأأأأل المعنيأأأأأين 

بهأأأأأأأا بهأأأأأأأده تصأأأأأأأحيي مسأأأأأأأاراتها  ومأأأأأأأن أجأأأأأأأل إيجأأأأأأأاد شأأأأأأأركات تأأأأأأأأمين 

ي واسأأأأأتمرارية التأأأأأأمينتأأأأأأمين قأأأأأادرة علأأأأأى مواكبأأأأأة تطأأأأأور العمأأأأأل  وإعأأأأأادة

تتوجأأأأأب معالجأأأأأة التحأأأأأديات أعأأأأأ ت   التأأأأأأمينعملهأأأأأا بنجأأأأأاح محققأأأأأة فوائأأأأأد 

ا الصأأأأأفات التاليأأأأأة ضأأأأأمان   التأأأأأأمينوإعأأأأأادة  التأأأأأأمينبحيأأأأأل تمتلأأأأأ  شأأأأأركات 

 لديمومتها واإليفاء بالتزاماتها تجات حملة الوثائق:

 

 (Appropriate Sizeالحج  المناسب ) -1

 

، أي القاعمممممدة الماديمممممة كبيمممممرا ، التمممممأمينال شممممم  أنمممممه كلمممممما كممممما  حجمممممم شمممممركة 

يمممممة التأمينكلمممممما كانممممم  مؤهلمممممة لبنمممممام كمممممادر متخصمممممص يمممممدير وينفمممممذ العمليمممممة 

بنجممممماح، وكمممممذل  إمكانيمممممة االحتفممممماظ بنسمممممب عاليمممممة ممممممن مبمممممالش تمممممأمين الوثمممممائق 

عممممممادة التممممممي تكتتممممممب بهمممممما ال ممممممركة وبالتممممممالي التقليممممممل مممممممن االعتممممممماد علممممممى إ

وبمممممماألخص مممممممع شممممممركات إعممممممادة تممممممأمين اجنبيممممممة.  وهممممممذا سمممممميؤدي  التممممممأمين

بمممممدور  إلمممممى تممممموفير جمممممزم ممممممن العملمممممة الصمممممعبة التمممممي تمممممدفع كمممممىمن ل مممممرام 

الضممممممممرورية، وأ  تكممممممممو  قممممممممادرة علممممممممى اإليفممممممممام  التممممممممأمينأغطيممممممممة إعممممممممادة 

 بالتزاماتها في تسديد التعويضات.
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 (Efficient Staff)الكادر المؤيل  -2

 

وإعممممممادة  التممممممأمينيممممممة بنجمممممماح يتوجممممممب علممممممى شممممممركات التأمينمليممممممة الع إلدارة

أ  تهمممممممتم بأركممممممما  أو محممممممماور العممممممممل األساسمممممممية المممممممىال  التاليمممممممة  التمممممممأمين

وتمممممموفير الكمممممموادر المؤهلممممممة إلدارتهمممممما، باعتبممممممار أنهمممممما المقومممممممات الضممممممرورية 

 :لعمل هذ  ال ركات

 

 Underwriting and Claims) االكتتاب وتسوية التعويضات -أ

Adjustment)  

ال شمممممممم  أ  االكتتمممممممماب الصممممممممحي  المتمممممممموا   غيممممممممر المنفلمممممممم  أو المتزممممممممم  

 التمممممأمينوشمممممروط عقمممممد  التمممممأمينوتسممممموية التعويضمممممات بعدالمممممة وفقممممما  لمبممممماد  

وممارسمممممات المممممدول المتقدممممممة فمممممي همممممذا المجمممممال همممممما خيمممممر وسممممميلة لضمممممما  

االسمممممممتمرار وديموممممممممة عممممممممل أي شمممممممركة تمممممممأمين أو شمممممممركة إعمممممممادة تمممممممأمين 

 بنجاح.

 

 (Marketingسويق )الت -ب

ال تبيمممممع سممممملعا  أو خمممممدمات تلبمممممي حاجمممممة  التمممممأمينممممممن المعمممممروف أ  شمممممركات 

آنيممممممة ملموسممممممة إن هممممممي تسمممممموق وتبيممممممع وعممممممودا  قممممممد تلبممممممي حاجممممممة أو منفعممممممة 

مسمممممتقبلية إ  تحقمممممق الضمممممرر النممممماتذ عمممممن خطمممممر ممممممؤمن منمممممه، وعليمممممه فمممممإ  

يمممممة يحتممممما  إلمممممى مسممممموقين أكفمممممام لهمممممم القمممممدرة علمممممى التأمينتسمممممويق الخمممممدمات 

وضممممممي  نمممممموع الخدمممممممة التممممممي يسمممممموقونها وإقنمممممماع مممممممن يحتاجهمممممما بضممممممرورة ت

يممممة هممممو الممممذي يممممذهب إلممممى مممممن التأمينشممممرائها.  وهممممذا يعنممممي أ  مقممممدم الخدمممممة 

يبممممماع  التمممممأمينجمممممل بيعهممممما وممممممن هنممممما  مممممح  المقولمممممة "بمممممأ  أيحتاجهممممما ممممممن 

ان تهأأأأأأأت  ببنأأأأأأأاء  التأأأأأأأأمينلأأأأأأأعل  يتوجأأأأأأأب علأأأأأأأى شأأأأأأأركات وال يج مممممممترت".  

ادر علأأأأأأى اقنأأأأأأاع وكسأأأأأأب ثقأأأأأأة الزبأأأأأأائن جهأأأأأأا  تسأأأأأأويق نشأأأأأأ  وكفأأأأأأؤ قأأأأأأ

 باعتبارت واجهة للشركة 

 

 (Investmentاالستثمار ) –ج 

تعتبممممممر مممممممن شممممممركات  التممممممأمينوشممممممركات إعممممممادة  التممممممأمينبممممممما أ  شممممممركات 

تجميممممممممع األممممممممموال ونلمممممممم  أل  رؤوس األممممممممموال واالحتياطيممممممممات الرأسمممممممممالية 

ى أقسممممماط يمممممة، بمممممل وحتمممممالتأمينلهمممممذ  ال مممممركات ال تسمممممتخدم فمممممي إدارة العمليمممممة 

ا، )منهمممممممما تسممممممممدد التممممممممي تسممممممممتلم مقممممممممدم   التممممممممأمينوأقسمممممممماط إعممممممممادة  التممممممممأمين

التعويضمممممممات والمصممممممماريف األخمممممممرت والفمممممممائ  منهممممممما همممممممو المممممممرب  المممممممذي 

تحققمممممه ال مممممركة يممممممو ع وفمممممق القمممممموانين(، همممممي األخممممممرت ال تسمممممتخدم إاّل بعممممممد 
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فتمممممرة ممممممن تسممممملمها، فممممممن غيمممممر المعقمممممول أ  تبقمممممى همممممذ  األمممممموال حبيسمممممة فمممممي 

دو  عائممممممد.  بممممممل إ  الضممممممرورة والحكمممممممة أ  تسممممممتىمر هممممممذ   خممممممزائن ال ممممممركة

األممممممموال االسممممممتىمار األمىممممممل الممممممذي يحقممممممق العائممممممد أألفضممممممل الممممممذي يممممممنعك  

بممممممدور  علممممممى تعزيممممممز مركممممممز ال ممممممركة ويؤهلهمممممما للتنمممممماف  باعتبممممممار أ  هممممممذا 

ممممممما يسمممممهل التسمممممويق  التمممممأمينالعائمممممد يمكمممممن أ  يمممممؤدي إلمممممى تخفمممممي  أسمممممعار 

 للحصول على أعمال أكىر.

 

ل بعضممممممها الممممممبع  اآلخممممممر األركمممممما  أو المحمممممماور الممممممىال  التممممممي يكّمممممممهممممممذ  

تحتممممما  إلمممممى كممممموادر متخصصمممممة إلدارتهممممما وبمممممما أ  أحجمممممام أغلمممممب شمممممركات 

العراقيممممممة الخا ممممممة  ممممممغيرة جممممممدا  فهممممممي غيممممممر مؤهلممممممة للنهممممممموض  التممممممأمين

بتطممممموير همممممذ  المحممممماور األساسمممممية لعممممممل تمممممأميني نممممماج  حيمممممث انهممممما تفتقمممممر 

متخصممممممص وال تسممممممتطيع بنممممممام وتطمممممموير إلممممممى الحممممممد األدنممممممى مممممممن الكممممممادر ال

كممممممادر مؤهممممممل بسممممممبب ضممممممعف إمكانياتهمممممما الماليممممممة، إنا  فممممممإ  هممممممذ  ال ممممممركات 

 تحتا  إلى إعادة تنظيم جذري.

 

ومأأأأأأأن ينأأأأأأأا تنطلأأأأأأأق الأأأأأأأدعوة إليجأأأأأأأاد كيانأأأأأأأات كبيأأأأأأأرة الحجأأأأأأأ  تسأأأأأأأتطيع 

اسأأأأأأأتخدام الخبأأأأأأأراء وبنأأأأأأأاء كأأأأأأأوادر محليأأأأأأأة قأأأأأأأادرة علأأأأأأأى ادارة الشأأأأأأأركة 

 بكفاءة 

 

 التأأأأأأمينا تقأأأأأدم مأأأأأن تحأأأأأديات خا أأأأأة بشأأأأأركات ومأأأأأن أجأأأأأل تأأأأأعليل كأأأأأل مأأأأأ

   ينبغي االيتمام وتنفيع اإلجراءات التالية:التأمينوإعادة 

 
أ  ال تمممممممن  إجمممممما ة التأسممممممي  ألي شممممممركة مممممممن قبممممممل دائممممممرة تسممممممجيل ال ممممممركات  -1

مممممممن قبممممممل الهيئممممممة  التممممممأمينفممممممي و ارة التجممممممارة وال رخصممممممة مزاولممممممة أعمممممممال 

د أ  يممممممتم التأكممممممد مممممممن أ  شممممممروط حاليمممممما (، إاّل بعمممممم التممممممأمينالمختصممممممة )ديمممممموا  

التأسمممممممي  وشمممممممروط ممممممممن  رخصمممممممة مزاولمممممممة العممممممممل وفمممممممي مقمممممممدمتها الكمممممممادر 

المؤهمممممل متممممموفرة بالطلمممممب ممممممن ناحيمممممة قانونيمممممة وفعليمممممة نصممممما  وروحممممما  وفقممممما لنيمممممة 

 الم رع.

 

 يممممممادة الحممممممد األدنممممممى لممممممرؤوس أممممممموال هممممممذ  ال ممممممركات إلممممممى مسممممممتوت مقبممممممول،  -2

لموجمممممود منهممممما حاليممممما  علمممممى ويطبمممممق علمممممى ال مممممركات التمممممي تؤسممممم  مسمممممتقبال  وا

أ  تمممممممن  همممممممذ  األخيمممممممرة فتمممممممرة معقولممممممة لتسممممممموية أوضممممممماعها، وت مممممممجيع دممممممممذ 

 ال ركات مع بعضها لتحقيق هذا الهدف.

 

االحتفمممممماظ بكممممممادر كفمممممموم متخصممممممص بأعمممممممال ال ممممممركة وتطمممممموير  وفممممممق خطممممممة  -3

 مدروسة بتعاو  ال ركات والمؤسسات الم رفة عليها.
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خممممممالل ( written premiumبممممممة )المكتت التممممممأميني ممممممترط أ  تكممممممو  أقسمممممماط  -4

( ال تقممممممل عممممممن مبلممممممش محممممممدد يتناسممممممب مممممممع financial yearالسممممممنة الماليممممممة )

 رأس المال.

 

االهتمممممممام بالحسممممممابات الختاميممممممة لل ممممممركات ومراقبتهمممممما بحيممممممث تكممممممو  متطابقممممممة  -5

 التممممممممأمينممممممممع القممممممموانين والمعمممممممايير المحاسممممممممبية السمممممممائدة الخا مممممممة ب مممممممركات 

 .التأمينوإعادة 

 

وب أ  تمممممدار همممممذ  ال مممممركات ك مممممركات مسممممماهمة فعمممممال  وفقممممما  الت مممممديد علمممممى وجممممم -6

لمممممما نصممممم  عليمممممه القممممموانين ولمممممي  شمممممكال  كمممممما همممممو حا مممممل اآل ، كمممممأ  يكمممممو  

لهممممما مجلممممم  إدارة منتخمممممب ممممممن قبمممممل هيئمممممة عاممممممة حقيقيمممممة، يقممممموم بمهاممممممه وفقممممما  

 لنية المج ّرع وما حددته القوانين واألنظمة العامة والخا ة.

 

 (2005لسنة  10رق  ) التأمين ي  أعمال قانون تن -التحدي الثاني 

 

تمممممم تطبيقمممممه فمممممي العمممممراق همممممو قمممممانو   التمممممأمينإ  أول قمممممانو  لتنظممممميم اعممممممال 

)وقممممممم  مممممممما كممممممما  العمممممممراق  1905)السممممممميكورتا( العىمممممممماني الصمممممممادر سمممممممنة 

تحممممم  الحكمممممم العىمممممماني(، المممممذي يعتبمممممر  بعممممم  البممممماحىين مممممما يمممممزال سممممماري 

ن مهمممممما كممممما  الحمممممال فمممممإ  المفعمممممول والمممممبع  اآلخمممممر يعتبمممممر  ملغيممممما .  ولكممممم

( 25همممممذا القمممممانو  يعتبمممممر معطمممممال  ممممممن الناحيمممممة العمليمممممة أل  كمممممل ممممممواد  الممممم )

جمممممممامت ركيكمممممممة ونصمممممممو  أغلبهممممممما ناقصمممممممة وال تتطمممممممابق ممممممممع ال مممممممروط 

المعتممممممممدة حاليممممممما ، ثمممممممم ال أحمممممممد يسمممممممتند إليمممممممه بوجمممممممود نصمممممممو  القممممممموانين 

األحد  واألكىر  حة ووضوحا.
19

 

 

 التممممأمينتا( هممممذا هممممو التأكيممممد علممممى أ  ولكممممن ممممما يعنينمممما مممممن قممممانو  )السمممميكور

ب مممممكله التجممممماري الحمممممديث قمممممد تمممممم  مزاولتمممممه فمممممي العمممممراق قبمممممل إ مممممدار  أي 

 (.1905قبل سنة )

 

فممممممي العممممممراق  ممممممدر رسممممممميا   التممممممأمينوأول قممممممانو  يممممممنظم أعمممممممال شممممممركات 

.  بموجبممممممه تممممممم تنظمممممميم 1936لسممممممنة  74مممممممن قبممممممل حكومممممممة عراقيممممممة بممممممرقم 

                                                 
19

)بغممداد: من ممورات  أوراق فأأي تأأاريت التأأأمين فأأي العأأراق: ن أأرات انتقائيأأةمصممباح كمممال، 

(، فصممل " قممانو  شممركات الضممما  )أي السمميكورتا ( العىممماني: 2011تممأمين الوطنيممة، شممركة ال

 .  )المحرر(38-28دراسة تمهيدية،"   
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مىلممممممة بممممممالفروع والوكمممممماالت التابعممممممة األجنبيممممممة الم التممممممأمينأعمممممممال شممممممركات 

لها التي كان  عاملة في العراق.
20

 

 

والرقابمممممة  التمممممأمينثمممممم تممممموالى إ مممممدار القممممموانين العراقيمممممة التمممممي تمممممنظم أعممممممال 

وحمايممممة حقمممموق المممممؤمن لهممممم، ولعممممل أهمهمممما ممممما جممممام  التممممأمينعلممممى شممممركات 

( حيمممممممث خصمممممممص 1951لسمممممممنة  40فمممممممي القمممممممانو  الممممممممدني العراقمممممممي رقمممممممم )

، وفمممممممي التمممممممأمين( لموضممممممموع 1007إلمممممممى  903لممممممممواد ممممممممن )همممممممذا القمممممممانو  ا

)المممممممؤمن لهممممممم( جممممممام فممممممي نممممممص  التممممممأمينمعممممممرض حمايتممممممه لحملممممممة وثممممممائق 

( منممممممه بطممممممال  عممممممدد مممممممن ال ممممممروط التعسممممممفية التممممممي تممممممرد فممممممي 985المممممممادة )

 .التأمينوثائق 

 

 التأمينعمال أمراحل وظروه إ دار قانون تن ي  

 

 التمممممأمينتعمممممرض لمممممه قطممممماع مممممما يهمنممممما فمممممي همممممذا البحمممممث همممممو التحمممممدي المممممذي ي

مهممممممة، ونصمممممه علمممممى  ا  أممممممور التمممممأمينبسمممممبب إغفمممممال قمممممانو  تنظممممميم أعممممممال 

العراقممممي، سممممنأتي علممممى نكرهمممما  التممممأمينأخممممرت هممممي فممممي غيممممر  ممممال  قطمممماع 

بعمممممممد أ  نسمممممممتعرض الظمممممممروف والمراحمممممممل التمممممممي ممممممممر بهممممممما إ مممممممدار همممممممذا 

 القانو .

 

( وفممممممممي 2003بعمممممممد احمممممممتالل العمممممممراق وإسممممممممقاط النظمممممممام السياسمممممممي سمممممممنة )

عمممممممرض إخضممممممماع االقتصممممممماد العراقمممممممي إلمممممممى الهيمنمممممممة األمريكيمممممممة أجنتمممممممدب م

مريكمممممممي للتمممممممدريب وكتابمممممممة قمممممممانو  أشخصممممممما  أحمممممممدهما انكليمممممممزي واآلخمممممممر 

المممممذي تمممممم ممممممن قبمممممل همممممذ األخيمممممر )الخبيمممممر األمريكمممممي( إعمممممداد مسمممممودة  التمممممأمين

عجرضمممممممم   التممممممممأمينباللغممممممممة االنكليزيممممممممة لم ممممممممروع قممممممممانو  تنظمممممممميم أعمممممممممال 

وممممممن خمممممالل همممممذا النقممممماا  التمممممأمينذيين ل مممممركات للنقممممماا ممممممع الممممممدرام التنفيممممم

تفاجمممممأ الخبيمممممرا  المنتمممممدبا  لهمممممذا الغمممممرض باإلضمممممافات المقترحمممممة ممممممن قبمممممل 

العراقمممممممي  التمممممممأمينممىلمممممممي ال مممممممركات والتمممممممي تصمممممممب فمممممممي  مممممممال  قطممممممماع 

عمممممداد إ  الخبيمممممر المكلمممممف بأوحمممممذف مممممما همممممو فمممممي غيمممممر  مممممالحه، وإن يبمممممدو 

نصمممممو  المسمممممودة جرام أي تعمممممديل علمممممى إمسمممممودة القمممممانو  غيمممممر مخمممممول بممممم

وأل  مقترحمممممممات الممممممممدرام التنفيمممممممذيين العمممممممراقيين كانممممممم  منطقيمممممممة ومعتمممممممرف 

بهممممما دوليممممما  ومطبقمممممة فمممممي بلمممممدي الخبيمممممرين ب مممممكل أو بممممم خر وهمممممما علمممممى علمممممم 
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مصممباح كمممال، مصممدر سممابق، فصممل "إطاللممة علممى بممواكير التممأمين والرقابممة علممى الن مماط 

 .  )المحرر(54-45التأميني في العراق،"   
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بمممممذل ، أعلنممممما فمممممي آخمممممر اجتمممممماع لمناق مممممة همممممذ  المسمممممودة إ  فتمممممرة مهمتهمممممما 

فمممممممي العمممممممراق قمممممممد انتهممممممم  وسمممممممتحال مسمممممممودة القمممممممانو  إلمممممممى و ارة الماليمممممممة 

لتصرف وإ دار القانو .ل
21

 

 

اجحيلممممم  همممممذ  المسمممممودة ممممممن قبمممممل و يمممممر الماليمممممة آنمممممذا  السممممميد عمممممادل عبمممممد 

األسمممممتان عبمممممد البممممماقي رضممممما ولصمممممعوبة ترجممممممة همممممذ  المسمممممودة  إلمممممىالمهمممممدي 

  تكممممممو ، أقتممممممرح األسممممممتان عبممممممد أإلممممممى اللغممممممة العربيممممممة بالدقممممممة التممممممي يجممممممب 

لسمممممممنة  33 ي رقمممممممماألردنممممممم التمممممممأمينالبممممممماقي اعتمممممممماد قمممممممانو  تنظممممممميم أعممممممممال 

المعمممممدل وهمممممو م مممممابه إلمممممى حمممممد كبيمممممر لمسمممممودة القمممممانو  المقدممممممة ممممممن  1999

 قبل الخبير األمريكي إلى و ارة المالية. 

 

أجهممممممممل إ مممممممدار م مممممممروع همممممممذا القمممممممانو ، لحمممممممين عمممممممودة رئمممممممي  مجلممممممم  

ل ممممممب   الممممممو رام آنممممممذا  السمممممميد أيمممممماد عممممممالوي مممممممن  يممممممارة ألمريكمممممما عنممممممدما ط 

 .أمينالتوب كل مستعجل التوقيع على قانو  

 

نهممممما علمممممى األرجممممم  كانممممم  بطلمممممب ممممممن رجمممممال أعممممممال أوهمممممذ  العجالمممممة يبمممممدو 

بمممممين  2004أمريكممممما  حيمممممث أ  مراسمممممالت كممممما  قمممممد تمممممم تبادلهممممما خمممممالل سمممممنة 

االمريكيممممممة (AIG)شممممممركة 
22
وشممممممركة األمممممممين للتممممممأمين عنممممممدما كمممممما  كاتممممممب  

باالتفممممماق  همممممذا البحمممممث ممممممديرا  مفوضممممما  لهمممممذ  األخيمممممرة، وختمممممم  المراسمممممالت

بانتظممممممار ت ممممممريع قممممممانو  عراقممممممي  م مممممماركة بممممممين ال ممممممركتين علممممممى أ  تعقممممممد

 يسم  باالستىمار األجنبي.

 

لسمممممممنة  10بممممممماألمر رقمممممممم  التمممممممأمينا  مممممممدر قمممممممانو  تنظممممممميم أعممممممممال وأخيمممممممر  

آنار  3( فممممممممممي 3995ون ممممممممممر فممممممممممي الجريممممممممممدة الرسمممممممممممية، العممممممممممدد ) 2005

وكمممممما  فممممممي مجملممممممه  2005حزيممممممرا   3وأ ممممممب  نافممممممذا  اعتبممممممارا  مممممممن  2005

العراقممممممي عكمممممم  ممممممما  التممممممأمين يلبممممممي طموحممممممات قطمممممماع مخيبمممممما لآلمممممممال وال

 كا  متوقعا . 

 

 التممممأمينمممممن أبممممر  سمممملبيات هممممذا القممممانو  وأشممممدها تممممأثيرا  علممممى تممممدني أقسمممماط 

 في العراق ما يلي:

                                                 
21

، راجمع مصمباح 2005علمى قمانو  تنظميم أعممال التمأمين لسمن لمتابعة الخلفية و موال  للتوقيمع 

)بغممداد: من ممورات  : تقيأأي  ودراسأأات نقديأأة2005قأأانون تن أأي  أعمأأال التأأأمين لسأأنة كمممال، 

 (.  )المحرر(2014شركة التأمين الوطنية، 
22
 من كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين في العالم. 
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علأأأأأأأى  التأأأأأأأأميني مأأأأأأأادة تأأأأأأأن  علأأأأأأأى عأأأأأأأدم جأأأأأأأوا  ذكأأأأأأأر أ إغفأأأأأأأال -1

األمأأأأأأوال والمسأأأأأأؤوليات الموجأأأأأأودة فأأأأأأي العأأأأأأراق والبضأأأأأأائع الأأأأأأواردة إليأأأأأأ  

مممممممع العلممممممم إ  هممممممذا  المسأأأأأأجلة فأأأأأأي العأأأأأأراق التأأأأأأأمينيأأأأأأر شأأأأأأركات مأأأأأأع غ

حيمممممث نمممممص  األرد األجمممممرام معممممممول بمممممه فمممممي كمممممل المممممدول العربيمممممة ومنهممممما 

المعممممممدل  1999( لسممممممنة 33ي رقممممممم )األردنمممممم التممممممأمينقممممممانو  تنظمممممميم أعمممممممال 

 ( منه على ما يلي:27في المادة )
 

كممممممة علممممممى لممممممدت شممممممركة تممممممأمين خممممممار  الممل التممممممأمينأ "ال يجممممممو   -27-المممممممادة 

المسمممممؤولية واألمممممموال المنقولمممممة وغيمممممر المنقولمممممة الموجمممممودة فمممممي المملكمممممة ونلممممم  

باسمممممممتىنام تمممممممأمين الطمممممممائرات العاملمممممممة لمممممممدت شمممممممركة عاليمممممممة/الخطوط الجويمممممممة 

يممممممة علممممممى أ  يممممممتم نلمممممم  بقممممممرار األردنيممممممة وطممممممائرات ال ممممممركات األردنالملكيممممممة 

 من مجل  الو رام."

 

ول العمممممالم التمممممي تعممممممل وهمممممو أيضممممما  مطبمممممق بصممممميغة أو بمممممأخرت فمممممي أغلمممممب د

فيهممممما ومنهممممما واليمممممة اركنسمممممو األمريكيمممممة التمممممي  التمممممأمينعلمممممى حمايمممممة قطممممماع 

العرقمممممي، السممممميد  التمممممأمينكممممما  الخبيمممممر المكلمممممف بتنظممممميم قمممممانو  تنظممممميم أعممممممال 

.التأمينبيكن ، ي غل فيها منصب مفوض هيئة 
23

 

 
ثانيأأأأأا( مأأأأأن يأأأأأعا القأأأأأانون سأأأأأمح  لكأأأأأل مأأأأأن يأأأأأب ودب  – 4المأأأأأادة ) -2

فأأأأأأي العأأأأأأراق  التأأأأأأأمينفأأأأأأي العأأأأأأال  بممارسأأأأأأة  مينالتأأأأأأأمأأأأأأن شأأأأأأركات 

 بإجراء غريب وغير مسبوق نصها ما يلي:

 
  يسمممممم  أاسمممممتىناما ممممممن أحكمممممام البنمممممد )أوال( ممممممن همممممذ  الممممممادة لمممممرئي  المممممديوا   

فمممممي العمممممراق قبمممممل ممممممن  االجممممما ة وفقممممما ألحكمممممام همممممذا  التمممممأمينبممارسمممممة اعممممممال 

أو معيمممممد تممممممأمين أو القمممممانو  ألي ممممممؤمن او فمممممرع معيمممممد تممممممأمين أو فمممممرع ممممممؤمن 

مممممؤمن تممممابع مممممن المجمممما ين فممممي بلممممدا  تطبممممق أفضممممل السممممبل المىبتممممة فممممي مبمممماد  

، علممممممى أ  التممممممأميناالساسممممممية للهيئممممممة الدوليممممممة للم ممممممرفين علممممممى أعمممممممال  التممممممأمين

يلتممممممزم أي مممممممن المممممممذكورين بإكمممممممال شممممممروط الحصممممممول علممممممى اجمممممما ة ممارسممممممة 

ور موافقمممممة ( يومممممما ممممممن تممممماري   مممممد90فمممممي العمممممراق خمممممالل ) التمممممأمينأعممممممال 

 ."التأمينرئي  الديوا  بالسماح له بممارسة اعمال 
 

هممممممو اآلخممممممر أعطممممممى الحممممممق للمسممممممتىمر العرقممممممي  . قأأأأأأانون االسأأأأأأتثمار -3

واألجنبمممممممي الحمممممممق فمممممممي تمممممممأمين الم مممممممروع االسمممممممتىماري لمممممممدت أي شمممممممركة 
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 ال .  )المحرر( 61فرقة،   مصباح كمال، المصدر أعال ،  فحات مت
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تمممممممأمين وطنيمممممممة أو أجنبيمممممممة، وهمممممممذا أممممممممر ال يغيمممممممر وال يمممممممؤثر فمممممممي قمممممممرار 

علمممممى  التمممممأمينل المسمممممتىمرين بمممممأ  االسمممممتىمار ألنمممممه أممممممر معمممممروف لمممممدت كممممم

  أممتلكمممممات موجمممممودة فمممممي العمممممراق يجمممممب أ  تمممممؤمن فمممممي العمممممراق ثمممممم يمكمممممن 

ات الخا ممممممة بممممممه التأمينممممممجنبممممممي إنا علممممممم ا  يطمممممممئن المسممممممتىمر وخا ممممممة األ

سمممممتتم بطريقمممممة وشمممممروط تضممممممن حقوقمممممه وهمممممي ليسممممم  غريبمممممة علمممممى قطممممماع 

 أمينالتمممممالعراقمممممي إن كانممممم  مطبقمممممة وبنجممممماح تمممممام ممممممن قبمممممل شمممممركة  التمممممأمين

 العراقي. التأمينالوطنية في سبعينات القر  الماضي أيام عز قطاع 
 

 مواد أخرى في يعا القانون تحتاج إلى تعديل -4

 

 المعالجة المقترحة

 

معالجممممممة هممممممذ  التحممممممديات والعقبممممممات التممممممي أفر همممممما قممممممانو  تنظمممممميم أعمممممممال   إ

 والمتمىلممممممة بممممممما جممممممام أعممممممال  تممممممتم طبعمممممما  بتعممممممديل القممممممانو  تعممممممديال   التممممممأمين

شممممممامال ، ولكممممممن هممممممذا التعممممممديل سمممممميحتا  إلممممممى وقمممممم  طويممممممل وبمممممماألخص فممممممي 

الظممممممروف االسممممممتىنائية الحاليمممممممة، لممممممذا فمممممممالمقترح أ  تممممممتم معالجمممممممة أهممممممم مممممممما 

 أهمله هذا القانو  وهي:

 

مممممممممع ال ممممممممركات العراقيممممممممة علممممممممى األممممممممموال  التممممممممأمينوجمممممممموب حصممممممممر  -1

د الموجممممممودة فممممممي العممممممراق والبضممممممائع الممممممواردة إليممممممه والمسممممممؤوليات التممممممي قمممممم

 تتحقق فيه.

 

ا أ  تتضمممممممن شممممممروط المقمممممماوالت الحكوميممممممة مهممممممما كمممممما  نوعهمممممما شممممممرط   -2

المممممذي يناسمممممب طبيعمممممة المقاولمممممة ممممممع شمممممركات  التمممممأمينيفيمممممد بوجممممموب إجمممممرام 

العراقيمممممممة ونلممممممم  بإ مممممممدار توجيمممممممه أو أممممممممر ممممممممن رئاسمممممممة مجلممممممم   التمممممممأمين

الممممممو رام يفيممممممد نلمممممم ، يعمممممممم علممممممى الممممممو ارات والجهممممممات غيممممممر المرتبطممممممة 

 .التأمينويتابع التنفيذ من قبل ديوا  بو ارة كافة 

 

وفأأأأأي بعأأأأأن مأأأأأواد قأأأأأانون تن أأأأأي   التأأأأأأمينالحأأأأأاالت السأأأأألبية فأأأأأي شأأأأأركات 

 التي تطرقنا اليها فيما تقدم أفر ت ما يلي: التأمينأعمال 

 

 Insurance Policy Wordings)) التأميننصوص وثائق  -1
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ة قديمممممممة العراقيمممممم التممممممأمينالمعتمممممممدة فممممممي شممممممركات  التممممممأميننصممممممو  وثممممممائق 

جمممممممدا  مصمممممممدرها الوثمممممممائق البريطانيمممممممة التمممممممي كانممممممم  قمممممممد  ممممممميغ  خمممممممالل 

النصممممممممف األول مممممممممن القممممممممر  الماضممممممممي ولممممممممم تجممممممممر عليهمممممممما أي تعممممممممديالت 

 جوهرية تتطلبها المرحلة.

 

ممممممن الحريمممممق المعتممممممدة فمممممي شمممممركات  التمممممأمينعلمممممى سمممممبيل المىمممممال، إ  وثيقمممممة 

وثيقمممممممة العراقيمممممممة، وأيضممممممما  فمممممممي أكىمممممممر المممممممدول العربيمممممممة، أ ممممممملها  التمممممممأمين

مممممممم  خممممممالل ثالثينيممممممات القممممممر  الماضممممممي مممممممن قبممممممل شممممممركات   التممممممأمين ج

البريطانيممممممممة العتمادهمممممممما خصيصمممممممما  فممممممممي الممممممممدول المسممممممممتعمرة مممممممممن قبممممممممل 

بريطانيممممممة العظمممممممى.  وسمممممممي  مممممممن قممممممبلهم بوثيقممممممة الحريممممممق لممممممدول ممممممما ورام 

تختلمممممف فمممممي بعممممم  جوانبهممممما عمممممن  (overseas fire policy)البحمممممار 

البريطانيممممممة، إن  التممممممأميني أغلممممممب شممممممركات الوثيقممممممة النمونجيممممممة المطبقممممممة فمممممم

العراقيممممممة  التممممممأمينمممممممن الحريممممممق المعتمممممممدة فممممممي شممممممركات  التممممممأمين  وثيقممممممة أ

دراكممممه حتممممى مممممن إتتضمممممن نوعمممما  مممممن التضممممييق فممممي الغطممممام الممممذي يصممممعب 

.  وكمممممذل  تتضممممممن همممممذ  الوثيقمممممة التمممممأمينقبمممممل أغلبيمممممة العممممماملين فمممممي قطممممماع 

 تحتا  إلى تحديث. كما وثائق أخرت، شروطا  مضى عليها الزمن 

 

وبسمممممبب تناقمممممل نممممممان  همممممذ  الوثمممممائق ممممممن شمممممركة إلمممممى أخمممممرت طممممموال الفتمممممرة 

الماضممممممية بدايممممممة السممممممتينات لحممممممد اآل  فقممممممد أدت نلمممممم  إلممممممى أ  تتضمممممممن هممممممذ  

الوثممممممائق أخطممممممام تحتمممممما  إلممممممى تعممممممديل، وكممممممذل  مممممممن حيممممممث ال ممممممكل هممممممي 

  تكمممممممو  متطابقمممممممة ممممممممع نصمممممممو  القممممممموانين العراقيمممممممة.  أاألخمممممممرت تحتممممممما  

ن أغلأأأأأأب يأأأأأأعت الوثأأأأأأائق تحتأأأأأأاج إلأأأأأأى إعأأأأأأادة  أأأأأأياغة ضأأأأأأمانا لأأأأأأعل  فأأأأأأإ

لحقأأأأأأوق المأأأأأأؤمن لهأأأأأأ  وت فيأأأأأأا  ل خأأأأأأت ه بأأأأأأين المأأأأأأؤمنين والمأأأأأأؤمن لهأأأأأأ  

 وباألخ  في حالة حصول حادث 

 

 التأمينعدم مزاولة أنواع مهمة من عقود  - 2

 

 التممممممأمينالتممممممي تجممممممري مزاولتهمممممما حاليمممممما  مممممممن قبممممممل شممممممركات  التممممممأمينأنممممممواع 

لمممممممى بعممممممم  األنمممممممواع التقليديمممممممة كمممممممالحريق، السمممممممرقة، العراقيمممممممة مقتصمممممممرة ع

البحمممممممري وتمممممممأمين  التمممممممأمينالهندسمممممممي،  التمممممممأمينالسممممممميارات، بعممممممم  أنمممممممواع 

النقمممممد أثنمممممام النقمممممل وأثنمممممام الحفمممممظ، بينمممممما هنممممما  أنمممممواع تمممممأمين مهممممممة جمممممدا  

ممممممن الحريمممممق  التمممممأمينكتمممممأمين خسمممممارة األربممممماح المممممذي يضممممماهي فمممممي أهميتمممممه 

مممممممممن المسممممممممؤولية بأنواعهمممممممما  تممممممممأمينالوتممممممممأمين عطممممممممب المكممممممممائن ... المممممممم  و

والوثيقممممممة المصممممممرفية ال مممممماملة وغيرهمممممما.  والسممممممبب الرئيسممممممي فممممممي نلمممممم  هممممممو 
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مممممممما يممممممؤدي إلممممممى عممممممدم مقممممممدرة  التممممممأمينقلممممممة المعرفممممممة بهممممممذ  األنممممممواع مممممممن 

 لتسويقها. التأمينشركات 

 

الحأأأأأأل لهأأأأأأعا التحأأأأأأدي يأأأأأأو تأييأأأأأأل كأأأأأأادر ذي معرفأأأأأأة متخصصأأأأأأة وخبأأأأأأرة 

 جها  تسويقي متمكن لتسويقها  واعتماد التأمينبهعت األنواع من 

 

إلى مستويات متدنية جدا   التأمينتراجع في عمليات االكتتاب وتخفي  أسعار -3

الهندسي  التأمينعديدة وكبيرة وباألخص في  )إعادة تأمين( أخطاروعدم إسناد 

االحتفاظ لحساب ال ركة بمبلش و (C A Rر )تأمين المقاوالت من كافة األخطا

ال ركة المسندة لم اكل عديدة منها إعال  إفالس مما يعرض وهو   كامال. التأمين

مال واحتياطيات ال ركة الال ركة في حالة تحقق أضرار كبيرة تفوق رأس 

  المتواضعة إ  لم تكن معدومة.

 

 التأمينتفعيل ديوان  -التحدي الثالل 

 

( منممممممه علممممممى أ  يعممممممين 7فممممممي المممممممادة ) التممممممأميننممممممصَّ قممممممانو  تنظمممممميم أعمممممممال 

( يومممممما ممممممن تمممممأري  نفمممممان همممممذا القمممممانو .  ومنمممممذ 30  للمممممديوا  خمممممالل )رئمممممي

لحمممممد اآل  كممممما  يمممممدير المممممديوا  رئمممممي  بالوكالمممممة وتعاقمممممب علمممممى نلممممم   2005

عمممممممدة وكمممممممالم ممممممممن مممممممموظفي و ارة الماليمممممممة غيمممممممر المتفمممممممرغين.  وبمممممممما أ  

 التمممممممأمينمهممممممممات المممممممديوا  ورئيسمممممممه التمممممممي حمممممممددها قمممممممانو  تنظممممممميم أعممممممممال 

ببنمممممام قطممممماع تمممممأمين كفممممموم إنا مممممما تمممممم تنفيمممممذها كبيمممممرة وخطيمممممرة وهمممممي كفيلمممممة 

رئممممممي   بكفممممممامة وهممممممذا لممممممن يممممممتم إاّل عممممممن طريممممممق كممممممادر متخصممممممص يقممممممود 

ديممممموا  متفمممممر  وكمممممادر متخصمممممص كفممممموم مممممممن لهمممممم الخبمممممرة والدرايمممممة فمممممي 

تنفيممممممذ مهممممممممات وواجبمممممممات المممممممديوا  فممممممي الرقابمممممممة ورفمممممممع المسمممممممتوت الفنمممممممي 

همممممور ممممممن أجمممممل بنمممممام ي لمممممدت الجمالتمممممأمينيمممممة وتن ممممميس الممممموعي التأمينللكممممموادر 

سممممموق تمممممأميني كفممممموم وشمممممفاف، كمممممل همممممذ  المواضممممميع نمممممصَّ عليهممممما القمممممانو  

كواجبممممممات.  ولكممممممن يبممممممدو أ  جممممممل اهتمممممممام ون مممممماط الممممممديوا  ينصممممممب علممممممى 

جبايممممممة بممممممدالت مممممممن  إجمممممما ات مزاولممممممة المهنممممممة وتجديممممممداتها سممممممنويا  وخزنهمممممما 

دو  اسمممممممتخدام الجمممممممزم األكبمممممممر منهممممممما فمممممممي تنفيمممممممذ المهممممممممات التمممممممي حمممممممددها 

  كواجبات.القانو
24

 

                                                 
24

 مجلة التأمين العراقي:مصباح كمال، "في "استقاللية" ديوا  التأمين العراقي ورئاسته،" 

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-
diwan-and-its.html 

 )المحرر(

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-diwan-and-its.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-diwan-and-its.html
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بالشأأأأأأأأكل الصأأأأأأأأحيي يأأأأأأأأو الوسأأأأأأأأيلة الفع الأأأأأأأأة  التأأأأأأأأأمينإن تفعيأأأأأأأأل ديأأأأأأأأوان 

فأأأأأأي  التأأأأأأأمينلمعالجأأأأأأة يأأأأأأعت التحأأأأأأديات وغيريأأأأأأا التأأأأأأي يواجههأأأأأأا قطأأأأأأاع 

العأأأأأأراق ومأأأأأأا يسأأأأأأتجد منهأأأأأأا مسأأأأأأتقب   ويأأأأأأعت المهمأأأأأأة تقأأأأأأع علأأأأأأى عأأأأأأاتق 

المسأأأأأؤولين فأأأأأأي الحكومأأأأأأة   ولكأأأأأن يبأأأأأأدو أن مقومأأأأأأات يأأأأأعا التفعيأأأأأأل غيأأأأأأر 

بسأأأأأبب عأأأأأدم االيتمأأأأأام بهأأأأأعا القطأأأأأاع الحيأأأأأوي المهأأأأأ  مأأأأأن متأأأأأوفرة حاليأأأأأا  

قبأأأأأأل المسأأأأأأؤولين فأأأأأأي الدولأأأأأأة والحكومأأأأأأة أوال   وغيأأأأأأاب الكأأأأأأادر المؤيأأأأأأل 

إلدارة يأأأأأعا المرفأأأأأق بواجباتأأأأأ  المهمأأأأأة كمأأأأأا رسأأأأأمها قأأأأأانون تن أأأأأي  أعمأأأأأال 

بدال ثانيأأأأأأا    البأأأأأديل فأأأأأأي رأيأأأأأأي ومأأأأأا يناسأأأأأأب المرحلأأأأأة  يأأأأأأو اسأأأأأأت التأأأأأأمين

و ارة الماليأأأأأأأة بمهمأأأأأأأات قابلأأأأأأأة للتنفيأأأأأأأع الأأأأأأأديوان بمديريأأأأأأأة أو قسأأأأأأأ  فأأأأأأأي 

 تخدم المرحلة وتحمل مؤي ت تطوريا 

 

 الخـــــــاتمة

 

هميتممممممه متراجممممممع ب ممممممكل كبيممممممر بعممممممد أفممممممي العممممممراق علممممممى  التممممممأمينقطمممممماع 

ا دهمممممممار، والسمممممممبب يعمممممممود ب مممممممكل عمممممممام إلمممممممى المحا صمممممممة المقيتمممممممة ومممممممما 

داري ومممممممالي تممممممأثرت بممممممه كممممممل القطاعممممممات بممممممما فيهمممممما إأفر تممممممه مممممممن فسمممممماد 

الممممممذي أ ممممممب  يعمممممماني مممممممن تحممممممديات خا ممممممة هممممممي وضممممممعية  التممممممأمين قطمممممماع

ومممممما تعانيمممممه ممممممن تمممممردي الناحيمممممة الفنيمممممة  التمممممأمينوإعمممممادة  التمممممأمينشمممممركات 

 التمممممأمينالمممممذي فمممممت  سممممموق  التمممممأمينوالماليمممممة، وسممممملبيات قمممممانو  تنظممممميم أعممممممال 

العراقمممممممي علمممممممى مصمممممممراعيه ب مممممممكل غريمممممممب وغيمممممممر مسمممممممبوق ال محليممممممما  وال 

 ت عمممممممدم حصمممممممول أي تصمممممممحي  أو تطممممممموير عالميممممممما .  همممممممذ  األممممممممور أفمممممممر

لتواكمممممممب مممممممما يسمممممممتجد لتلبيمممممممة متطلبمممممممات  التمممممممأمينعلمممممممى نصمممممممو  وثمممممممائق 

الممممممذي لممممممم يممممممنه  بالواجبممممممات  التممممممأمينوحاجممممممات السمممممموق ووضممممممعية ديمممممموا  

الموكلمممممممة إليمممممممه ويكممممممماد أ  يقتصمممممممر عملمممممممه علمممممممى جبايمممممممة رسممممممموم إ مممممممدار 

اجمممممما ات ممارسممممممة المهنممممممة الباهظممممممة وتجديممممممداتها وخممممممز  هممممممذ  المبممممممالش دو  

 استخدامها لخدمة القطاع كما مفترض.

 

 التو يات

 

وتلبيممممممممة  التمممممممأميناهتممممممممام المسمممممممؤولين فمممممممي الدولمممممممة والحكوممممممممة بقطممممممماع -1

 حاجات تطور  باعتبار  مرفق اقتصادي واجتماعي حيوي ومهم.
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النممممممممأي بهممممممممذا القطمممممممماع مممممممممن المحا صممممممممة باعتبممممممممار أ  إدارة العمليممممممممة  -2

فمممممي همممممذا المجمممممال ووضمممممع يمممممة تحتممممما  إلمممممى معرفمممممة وخبمممممرة متخصصمممممة التأمين

 ال خص المناسب في المكا  المناسب.

 

عمممممدم ممممممن  إجممممما ات التأسمممممي  ورخمممممص مزاولمممممة المهنمممممة، إاّل بعمممممد التأكمممممد  -3

مممممممممن تمممممممموفر المتطلبممممممممات القانونيممممممممة وظممممممممروف العمممممممممل الصممممممممحيحة )تمممممممموفر 

 الكادر المؤهل(.

 

 يمممممممادة الحمممممممد األدنمممممممى لمممممممرؤوس األمممممممموال وإلمممممممزام ال مممممممركات الحاليمممممممة  -4

ها خمممممالل فتمممممرة محمممممددة وتسمممممهيل وت مممممجيع دممممممذ ال مممممركات بتسممممموية أوضممممماع

مممممع بعضممممها إليجمممماد كيانممممات كبيممممرة لهمممما القممممدرة علممممى بنممممام الكمممموادر وتن مممميس 

 الخارجي. التأمينالعمل وتقليل االعتماد على إعادة 

 

بتعممممممين رئممممممي  مممممممتمكن ومتفممممممر  لعمممممممل الممممممديوا   التممممممأمينتفعيممممممل ديمممممموا   -5

مممممن سمممملبياته وتنفيممممذ  التممممأمينل يأخممممذ علممممى عاتقممممه تعممممديل قممممانو  تنظمممميم أعممممما

مممممما جمممممام بمممممه ممممممن إيجابيمممممات، أو اسمممممتبداله مرحليممممما  بت مممممكيل مناسمممممب ضممممممن 

ت مممممممكيالت و ارة الماليمممممممة يحممممممممل مقوممممممممات تنفيمممممممذ المهممممممممات التمممممممي سمممممممتوكل 

 اليه. 

 

 

 :المراجع
 

 علمأأأأأا  وقانونأأأأأا  وعمأأأأأ    التأأأأأأمينوإعأأأأأادة  التأأأأأأمينالوسأأأأأيع فأأأأأي بمممممديع احممممممد السممممميفي، 

 (2006)بغداد، 

 

ار )عمممممممما : د، القأأأأأأأانون والقضأأأأأأأاءو التطبيأأأأأأأق فأأأأأأأي التأأأأأأأأمينام بهممممممميذ شمممممممكري، بهممممممم

 .(2007الىقافة، 

 

جبممممممار عبممممممد الخممممممالق الخزرجممممممي، سممممممعدو  الربيعممممممي، فممممممؤاد شمممممممقار، محمممممممد الكبيسممممممي، 

مسأأأأأايمة فأأأأأي نقأأأأأد ومراجعأأأأأة قأأأأأانون تن أأأأأي  أعمأأأأأال مصمممممباح كممممممال، ممممممنعم الخفممممماجي، 

 (.2013العراقي،  لتأمينا، تحرير: مصباح كمال، مكتبة 2005لسنة  التأمين

 

)بغممممممداد:  ن أأأأأأرات انتقائيأأأأأأة-فأأأأأأي العأأأأأأراق التأأأأأأأمينأوراق فأأأأأأي تأأأأأأاريت مصممممممباح كمممممممال، 

 (.2012الوطنية،  التأمينمن ورات شركة 
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تقيأأأأأأأي  ودراسأأأأأأأات  -2005لسأأأأأأأنة  التأأأأأأأأمينقأأأأأأأانون تن أأأأأأأي  أعمأأأأأأأال مصمممممممباح كممممممممال، 

 (.2014الوطنية،  التأمين)بغداد: من ورات شركة  نقدية

 

العراقمممممي،  التمممممأمين)مكتبمممممة  تأأأأأأمين خسأأأأأارة األربأأأأأاح: عأأأأأرض مأأأأأوجزي، ممممممنعم الخفممممماج

2014.) 

وثيقأأأأأأة الحريأأأأأأق النموذجيأأأأأأة ووثيقأأأأأأة الحريأأأأأأق العربيأأأأأأة الموحأأأأأأدة: مممممممنعم الخفمممممماجي، 

 (.2014العراقي،  التأمين)مكتبة  دراسة مقارنة

 

 قانون شركات الضمان)السيكورتات( العثماني 

  1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رق  )

  2005( لسنة 10رق  ) التأمينقانون تن ي  أعمال 

 

 



 تحديات وحلول-نحو قطاع تأمين عراقي فّعال
 
 

 
57من    صفحة 49

 

 

)عأأأأأأأأأأرض  التأأأأأأأأأأأمينسأأأأأأأأأأبل النهأأأأأأأأأأوض بقطأأأأأأأأأأاع 

 موجز(

 
 

 

دعاممممممممات االقتصممممممماد الممممممموطني ولمممممممه دور  أحمممممممدهمممممممو  التمممممممأمين  أ ال شممممممم 

 مساند لضما  تنفيذ خطة التنمية الوطنية دو  تلكؤ باعتبار :

 

 ممممممالح ممممممما إأو مصممممممدر لتمممممموفير المممممممال الممممممال م إلعممممممادة بنممممممام الم مممممماريع  -1

تضممممممرر منهمممممما بسممممممبب الحممممممواد  المممممممؤمن منهمممممما كممممممي تسممممممتأنف دورهمممممما فممممممي 

 عملية التنمية في وق  مناسب.

 

يسمممممماهم ب ممممممكل مباشممممممر فممممممي عمليممممممة التنميممممممة وبنممممممام اقتصمممممماد سممممممليم عممممممن  -2

 التممممممأمينطريممممممق االسممممممتىمار المباشممممممر لألممممممموال التممممممي تتجمممممممع لممممممدت شممممممركات 

لممممممذي ينممممممتذ عنممممممه بسممممممبب طبيعممممممة عمممممممل هممممممذ  ال ممممممركات ا التممممممأمينوإعممممممادة 

 تجمع أموال كبيرة من المصادر التالية:

 

يممممممة التأمينرؤوس أممممممموال هممممممذ  ال ممممممركات ال تسممممممتخدم فممممممي  مممممملب العمليممممممة  -أ

نممممممما لهمممممما دور مهممممممم وضممممممروري سممممممنأتي علممممممى نكممممممر  فيممممممما إب ممممممكل مباشممممممر 

 بعد.

ا والتمممممي يعممممماد تو يمممممع جمممممزم منهممممما التمممممي تسمممممتوفى مقمممممدم   التمممممأمينأقسممممماط  -ب

 الح  واد .عند تحقق األضرار بسبب 

االحتياطيممممممممات المختلفممممممممة القانونيممممممممة منهمممممممما واالختياريممممممممة التممممممممي تتطلبهمممممممما  - 

 ية.التأمينإدارة العملية 

 

كممممل هممممذ  األممممموال ال تتممممر  فممممي خممممزائن ال رك مممم ة بممممل يممممتم اسممممتىمارها ف مممم ي 

ممممممممدروس ونا ممممممممردود ممممممممالي وا  ل مختلمممممممف المجممممممماالت االقتصمممممممادية ب ممممممم ك

مسمممممماهمة المباشممممممرة فممممممي عمليممممممة ال ،ولممممممىاأل :هممممممذا االسممممممتىمار لممممممه ميزتمممممما 

  عائمممممد همممممذا االسمممممتىمار يعتبمممممر أحمممممد أوالميمممممزة الىانيمممممة همممممي  بالتنميمممممة الوطنيمممممة

 التمممممأمينا فمممممي تخفمممممي  أسمممممعار يجاب مممممإحيمممممث يمممممؤثر  التمممممأمينمكونمممممات سمممممعر 

 ب كل ع  ام.
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 التأمينالم كلة التي يواجهها قطاع 

 

تحتممممما  فمممممي العمممممراق والتمممممي  التمممممأمينهمممممم التمممممي يواجههممممما قطممممماع الم مممممكلة األ

 ت خيص والوقوف على أسبابها ووضع الحلول الناجعة لها هي: إلى

 

ا تتسمممممممرب التمممممممي تقمممممممدر بمليمممممممارات المممممممدوالرات سمممممممنوي   التمممممممأمين"ا  أقسممممممماط 

خممممممار  العممممممراق بط مممممم رق مخالفممممممة للقواني  مممممم ن والتعليمممممممات السممممممائدة )كممممممىمن 

المختلفممممممة، ألممممممموال موجممممممودة داخ مممممم ل الع  مممممم راق أو  التممممممأمينل ممممممرام أغطيممممممة 

خالفممممما لمممممما متعمممممارف  أجنبيمممممة(ممممممن شمممممركات تمممممأمين  ليمممممه،إالتمممممي تمممممرد تلممممم  

عليممممممه وممممممما هممممممو مطبممممممق فممممممي الممممممدول العربيممممممة واإلقليميممممممة وكىيممممممر مممممممن دول 

 المضمار.العالم حتى المتقدمة منها في هذا 

 

 أسباب الخلل

 

 وأسباب هذا الخلل على سبيل المىال ال الحصر ما يلي:

 

وال الموجمممممممودة علمممممممى األمممممممم التمممممممأمينعمممممممدم التركيمممممممز علمممممممى وجممممممموب  -1

 العراقية. التأمينليه لدت شركات إداخل البلد أو الواردة 

 

 التمممممممأمينتسمممممماهل ال بممممممل وتتعمممممممد بعممممممم  المؤسسممممممات علممممممى ت ممممممجيع  -2

خممممممار  العممممممراق لتممممممأثرهم بممممممدعايات مغرضممممممة بعممممممدم كفممممممامة شممممممركات 

يممممممة التأمين االحتياجمممممماتالعراقيممممممة وعممممممدم قممممممدرتها علممممممى تلبيممممممة  التممممممأمين

يمممممممة التأمينأ  آليممممممة تنفيممممممذ العمليممممممات وهممممممذا أمممممممر مخممممممالف للحقيقممممممة إن 

 يمكن أ  تتجاو  هذ  الحالة ب كل عملي وسهل.

 

فممممممي مجملهمممممما تتضمممممممن هفمممممموات فممممممي  التممممممأمينالقمممممموانين نات العالقممممممة ب -3

العراقمممممي كمممممما همممممو الحمممممال فمممممي قمممممانو   التمممممأمينغيمممممر  مممممال  قطممممماع 

وقمممممممانو   2005( لس ممممممم نة 10رقمممممممم ) التمممممممأمينقطممممممماع تنظممممممميم أعممممممممال 

 المعدل.( 2006سنة )ل (13)االستىمار رقم 

 

فمممممي تنفيمممممذ المهمممممام المرسمممممومة لمممممه فمممممي قمممممانو   التمممممأمينديممممموا   تلكمممممؤ -4

بسممممممبب عممممممدم رفممممممد   2005( لسممممممنة 10رقممممممم ) التممممممأمينتنظمممممميم أعمممممممال 

 والرقابة.الال مة لتنفيذ مهامه في التطوير  الكفؤةبالكوادر 
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مممممممر الممممممذي يحممممممول دو  قيممممممام هممممممذ  األ التممممممأمين ممممممغر حجممممممم شممممممركات  -5

دارة العمليممممممممة إدر متخصممممممممص قممممممممادر علممممممممى ال ممممممممركات بتنميممممممممة كمممممممما

 ية ب كلها الصحي .التأمين

 

 الح            لول

 

المتمىلمممممة فمممممي مسممممماندة  التمممممأمينوممممممن أجمممممل تحقيمممممق مممممما تقمممممدم ممممممن وظمممممائف 

أغطيممممممة عمليممممممة التنميممممممة االقتصممممممادية واسممممممتقرار الحيمممممماة االجتماعيممممممة بتمممممموفير 

 التمممممأميناط المالئمممممة بأقمممممل كلفممممة مممممع االحتفممممماظ بممممأكبر قممممدر ممممممن أقسمممم التممممأمين

ممممممممن  مبمممممممرر،ا والحمممممممد ممممممممن تسمممممممربها خمممممممار  البلمممممممد ب مممممممكل غيمممممممر محلي ممممممم

 جرامات التالية:الضروري العمل على تنفيذ اإل

 

علممممممممى أممممممممموال موجممممممممودة داخممممممممل  التممممممممأمينالتركيممممممممز علممممممممى وجمممممممموب  -1

العمممممممراق أو تلممممممم  المممممممواردة اليمممممممه والمسمممممممؤوليات التمممممممي قمممممممد تترتمممممممب داخمممممممل 

ات الخا مممممة بمممممذل  العمممممراق لمممممدت شمممممركات تمممممأمين عراقيمممممة وإ مممممدار التعليمممممم

هممممذا مممممع العلممممم بممممأ  هممممذا الموضمممموع  ،ومتابعممممة تنفيممممذها ب ممممكل جممممدي وملممممزم

ات ممممممن القممممممر  يداخمممممل البلممممممد( مطبمممممق فممممممي العمممممراق منمممممذ الخمسممممممين التمممممأمين)

العممممممراق( حيممممممث تممممممم ي الفعلممممممي فممممممي التممممممأمينالماضممممممي)أي مممممممع بدايممممممة العمممممممل 

الوطنيممممة كممممما ونممممص علممممى  التممممأمينالممممنص عليممممه فممممي قممممانو  تأسممممي  شممممركة 

 1998لسممممممممنة ( 192قممممممممرار مجلمممممممم  قيممممممممادة الىممممممممورة المنحممممممممل رقممممممممم ) نلمممممممم 

،والممممممذي ال ال سمممممماري المفعممممممول ولممممممه قمممممموة القممممممانو 
25
لممممممي  فممممممي العممممممراق  

فمممممي المممممدول العربيمممممة كافمممممة علمممممى  التمممممأمينفحسمممممب بمممممل وتمممممنص كمممممل قممممموانين 

 اجمممممممرام بمممممممديهي  اإل ويعتبمممممممر همممممممذا . غلمممممممب دول العمممممممالمأنلممممممم  وكمممممممذا قممممممموانين 

ولكمممممممنهم يحممممممماولو  فمممممممي كىيمممممممر ممممممممن يدركمممممممه كافمممممممة المسمممممممتىمرين األجانمممممممب 

جممممممرام ويحممممممماولو  تعطيلممممممه بمممممممما يمممممممدعى األحيمممممما  االلتفممممممماف علممممممى همممممممذا اإل

وهمممممممو أ  يمممممممتم أتفممممممماق المسمممممممتىمر األجنبمممممممي  Fronting)بتمممممممأمين الواجهمممممممة )

التممممممي تغطمممممي األممممممموال  التمممممأمينممممممع شمممممركة تممممممامين محليمممممة إل ممممممدار وثيقمممممة 

ا ويممممممتم المطلوبممممممة ب ممممممروط وأسممممممعار ال تتممممممدخل ال ممممممركة الواجهممممممة بتحديممممممده

إعممممممادة تممممممأمين هممممممذ  الوثيقممممممة بكاملهمممممما لممممممدت معيممممممد تممممممأمين يحممممممدد  المسممممممتىمر 

نفسممممممه لقممممممام عمولممممممة بسمممممميطة لل ممممممركة الواجهممممممة )التسمممممممن وال تغنممممممي مممممممن 
                                                 

25
المذي نمصَّ فمي الفقمرة ثانيما  علمى أنمه  3/12/1998الممؤرت  192قرار مجل  قيمادة الىمورة رقمم 

"ال يجمممو  التمممأمين خمممار  العمممراق مباشمممرة علمممى أشمممخا  أو أمممموال موجمممودة فمممي العمممراق أو 

 )المحرر(  (.618،   3757مسؤوليات قد تتحقق فيه."  )الوقائع العراقية، العدد 
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 التممممممأمينجمممممموع ( وا  ضممممممرر هممممممذ  العمليممممممة باإلضممممممافة إلممممممى تسممممممرب أقسمممممماط 

بالكاممممممل خمممممار  البلمممممد وبسمممممبب جهمممممل أغلمممممب ال مممممركات ب مممممروط همممممذا النممممموع 

التهممممممرب مممممممن دفمممممع الضممممممرائب والرسمممممموم المختلفممممممة علممممممى  يممممممتم التممممممأمينممممممن 

.الدخل وضريبة رسم الطابع ية ومنها ضريبةالتأمينالعملية 
26

 

 

علممممى األممممموال داخممممل البلممممد  التممممأمين  هممممذا االشممممتراط )إلممممي  هممممذا فحسممممب فمممم

نفمممممة يضممممممن رعايمممممة لمممممدت شمممممركات تمممممأمين وطنيمممممة( إضمممممافة إلمممممى وظائفمممممه اآل

راف أيممممممادي وطنيممممممة لهمممممما خبممممممرة المصممممممال  العراقيممممممة فممممممي االسممممممتىمارات بأشمممممم

ويحممممممد مممممممن خطممممممورة تهريممممممب رؤوس  ،يممممممةالتأمينودرايممممممة فممممممي إدارة العمليممممممة 

األمممممموال العراقيمممممة عمممممن طريمممممق افتعمممممال الحمممممواد  وتسممممملم التعويضمممممات ممممممن 

شمممممركات تمممممأمين أجنبيمممممة واالسمممممتئىار بهممممما ممممممن قبمممممل المسمممممتىمر األجنبمممممي )همممممذا 

 .ينصب على م روع مقاولة للدولة( التأمينفي حالة كو  

 

لممممممدت شممممممركات تممممممأمين  التممممممأمينقممممممرار وجمممممموب إ إلممممممىلممممممذا أدعممممممو باإلضممممممافة 

لضمممممممرورة تخمممممممدم االقتصممممممماد  البطريقمممممممة الواجهمممممممة إ التمممممممأمينعراقيمممممممة منمممممممع 

 .التأمين  تتم الموافقة عليها من قبل ديوا  أالوطني وب روط 

 

 2005( لسممممممممنة 10رقممممممممم ) التممممممممأمينتعممممممممديل قممممممممانو  تنظمممممممميم أعمممممممممال  -2

العراقمممممي وممممممن أهمممممم  التمممممأمينقطممممماع  المممممذي أغلمممممب ممممممواد  فمممممي غيمممممر  مممممال 

 هذ  التعديالت:

 

الممممممممنص ب ممممممممكل واضمممممممم  و ممممممممري  وإ ممممممممدار التعليمممممممممات لتفعيممممممممل  - أ

علممممممممى  التممممممممأمينجممممممممرام إالقمممممممموانين والتعليمممممممممات السممممممممارية بوجمممممممموب 

ليمممممممه والمسمممممممؤوليات إاألمممممممموال الموجمممممممودة فمممممممي العمممممممراق أو المممممممواردة 

 التي قد تترتب داخل العراق لدت شركات تأمين وطنية.

 

علممممممى مصممممممراعيه لكممممممل شممممممركات  التممممممأميننو  فممممممت  سمممممموق هممممممذا القمممممما - ب

ي داخمممممممل العممممممممراق التمممممممأمينفمممممممي العمممممممالم لممارسممممممممة العممممممممل  التمممممممأمين

ب مممممروط ميسمممممرة فينبغمممممي تعمممممديل همممممذ  الممممممادة بحيمممممث تصمممممب  متوا نمممممة 

وت ممممممترط علممممممى األقممممممل المعاملممممممة بالمىممممممل أو المسمممممماهمة بنسممممممبة محممممممددة 

                                                 
26

، العمدد التأأمين العربأيمصباح كممال، "ترتيبمات الواجهمة: محاولمة أوليمة لتقيميم نقمدي،" مجلمة 

 .  )المحرر(25-32،   2007، 95
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%  60% أو  51ال تقمممممممممل عمممممممممن  التمممممممممأمينممممممممممن رأس ممممممممممال شمممممممممركة 

 راقيين.للع

 

عمممممادة نظمممممر شممممماملة فمممممي مجملمممممه حيمممممث لمممممم يراعمممممي إالقمممممانو  يمممممراد لمممممه  - ت

الممممممموطني همممممممذا وإ  إقمممممممرار  جمممممممام ب مممممممكل  التمممممممأمينقطممممممماع مصمممممممال  

 متعجل وغير مدروس.

 

لسمممممممنة  13رقمممممممم ممممممممن قمممممممانو  االسمممممممتىمار  (ثالى ممممممما-11)إلغمممممممام الممممممممادة  -  

ينمممممما أ التمممممأمينجمممممرام إالحمممممق للمسمممممتىمر  أعطممممم التمممممي  المعمممممدل 2006

 .شام

 

كممممممممي يممممممممؤدي دور  فممممممممي رعايممممممممة القطمممممممماع  التممممممممأمينديمممممممموا   تفعيممممممممل -3

ومراقبتمممممممه وتنميمممممممة الكممممممموادر المتخصصمممممممة واالسمممممممتعانة باالست ممممممماريين مممممممممن 

 التأمين.لهم خبرة في قطاع 

 

يممممممة كممممممادر متخصممممممص كممممممفم التأميندارة العمليممممممة إمممممممن أهممممممم وسممممممائل  -4

وكممممممادر متخصممممممص فممممممي عمليممممممة تسممممممويق  التممممممأمينمسممممممل  بعلممممممم ونظريممممممات 

وإعمممممممادة  التمممممممأمينمممممممموال المتجمعمممممممة لمممممممدت شمممممممركات واسمممممممتىمار األ التمممممممأمين

ي التممممممأميندارتهمممممما للعمممممممل إونلمممممم  أل  هممممممذ  ال ممممممركات تسممممممتند فممممممي  التممممممأمين

ب ممممممكل  ممممممحي  علممممممى ثممممممال  محمممممماور أساسممممممية مكملممممممة لبعضممممممها وهممممممي: أوال 

 ،وتسمممممموية التعويضممممممات التممممممأمينوثانيمممممما إ ممممممدار وخدمممممممة وثممممممائق  ،التسممممممويق

لمممممممذا ينبغمممممممي  . ل مممممممركاتوثالىممممممما اسمممممممتىمار األمممممممموال المتجمعمممممممة لمممممممدت همممممممذ  ا

دارتهممممممما ا إلاالهتممممممممام بتنميمممممممة كممممممموادر مؤهلمممممممة إلدارة همممممممذ  المحممممممماور ضممممممممان  

 ب كلها الصحي . التأمينبكفامة ومقدرة على تحقيق أهداف 

 

 التمممممأمينوعلمممممى  مممممعيد تنميمممممة الكممممموادر أ  تتبنمممممى الدولمممممة عمممممن طريمممممق ديممممموا  

 المحليممممممة إيجمممممماد فممممممر  التممممممأمينوإعممممممادة  التممممممأمينبالتعمممممماو  مممممممع شممممممركات 

حقيقيمممممممة لتمممممممدريب الكممممممموادر الوطنيمممممممة داخمممممممل وخمممممممار  العمممممممراق وبطريقمممممممة 

  حيحة وبمنهجية مدروسة.

 

 التأمينإ الح شرك   ات  -5

تعمممممممل فممممممي العممممممراق حاليمممممما  شممممممركتا  حكوميتمممممما  للتممممممأمين المباشممممممر وأخممممممرت 

ومممممما يقمممممرب ممممممن سمممممبع وع مممممرين شمممممركة للتمممممأمين مملوكمممممة  التمممممأمينإلعمممممادة 

 للقطاع الخا  والعدد في تزايد. 
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  أغلممممممممب شممممممممركات القطمممممممماع الخمممممممما   ممممممممغيرة الحجممممممممم رؤوس أحممممممممظ يال

ممممممن  مممممفة ال مممممركة  تمممممم تحويلهممممماحمممممد غيمممممر مقبمممممول  إلمممممىأموالهممممما متواضمممممعة 

شمممممركة يسممممميطر  إلمممممىالمسممممماهمة التمممممي تمممممدار ممممممن قبمممممل هيئمممممة عاممممممة حقيقيمممممة 

ا لهمممممذ  وتالفي ممممم . علمممممى قراراتهممممما فئمممممة قليلمممممة أو عائلمممممة تمتلممممم  أغلمممممب أسمممممهمها

دنممممممى لممممممرأس مممممممال شممممممركة ديممممممد الحممممممد األالحالممممممة غيممممممر الصممممممحية يتوجممممممب تح

بمبلمممممش كبيمممممر كمممممأ  ال يقمممممل عمممممن ع مممممرة ماليمممممين دوالر كخطممممموة أولمممممى  التمممممأمين

غلممممب الممممدول العربيممممة أبممممما هممممو معمممممول بممممه فممممي  اوهممممو مبلممممش يعتبممممر متواضممممع  

 مممممممالح شمممممممركات إعلمممممممما بمممممممأ  حجمممممممم رأس الممممممممال كفيمممممممل بالمسممممممماهمة فمممممممي 

كممممممموادر شمممممممركات كبيمممممممرة قمممممممادرة علمممممممى تنميمممممممة  إلمممممممىوتحويلهممممممما  التمممممممأمين

يممممممة وفممممممق األسمممممم  الصممممممحيحة التأمينمتخصصممممممة قممممممادرة علممممممى إدارة العمليممممممة 

 والحد من أضرار المنافسة غير الصحية.

 

 التأمينوإعادة  التأمينس المال في شركات أو وظيفة رأدور 

 

  رأسمممممممممال هممممممممذ  ال ممممممممركات ال يممممممممدخل فممممممممي  مممممممملب العمليممممممممة أ ممممممممحي  

عممممممممال فممممممممي يممممممممة ب ممممممممكل رئيسممممممممي ومباشممممممممر إال أ  دور  ضممممممممروري وفالتأمين

 ية والذي يتجلى فيما يلي:التأمينالعملية 

 

يممممممة التأميندارة العمليممممممة إيعطممممممي لل ممممممركة حجمهمممممما الكبيممممممر وقممممممدرتها علممممممى  -1

 .عن طريق توفير وسائلها الصحيحة

 

باعتبممممممممار  أحممممممممد العنا ممممممممر المهمممممممممة لتحديممممممممد احتفمممممممماظ ال ممممممممركة مممممممممن  -2

 سممممميحد   األخطمممممار يسممممماعد علمممممى  يمممممادة القمممممدرة االحتفاظيمممممة لل مممممركة وبالتمممممالي

الخممممممارجي وبالتممممممالي يقلممممممل مممممممن كميممممممة  التممممممأمينعممممممادة إمممممممن االعتممممممماد علممممممى 

 أجنبية.شركات  إلىالمصدرة  التأمينأقساط 

 

المسممممماهمة فمممممي التنميممممممة االقتصمممممادية العامممممممة ب مممممكل مباشممممممر عمممممن طريممممممق  -3

مممممممموال المتجمعمممممممة ممممممممن طبيعمممممممة إدارة اسمممممممتىمار رأس الممممممممال ممممممممع بقيمممممممة األ

المسممممممممتلمة  التممممممممأمينات المختلفممممممممة وأقسمممممممماط كاالحتياطيمممممممم التأمينيممممممممة،العمليممممممممة 

ها ب ممممممكل ئن مممممماإفممممممي  المسمممممماهمةفممممممي أن ممممممام الم مممممماريع المختلفممممممة أو  مقممممممدما،

 مدروس.

 



 تحديات وحلول-نحو قطاع تأمين عراقي فّعال
 
 

 
57من    صفحة 55

 

بقمممممدرة ال مممممركة علمممممى  التمممممأمينالىقمممممة لطمممممالبي  ا يعطممممميآخمممممر  ا ولمممممي  أخيمممممر   -4

 لمممممممذل  تعويضمممممممه فهممممممموضمممممممما  حقممممممموقهم عنمممممممد حصمممممممول حممممممماد  يتطلمممممممب 

 .التأمينعمال سيكو  عامل جذب أل
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  ثاق شب   االقت اد  ن ال واق  ن 
(2019) 

 
 وؤ تنا

 
ب  ل     ل   هوين أا   أذ ان م      صذلاا   ي    اا   يمز م ا  زاذزاذ

و لقلف  يا  يمزذ من ى   ًذلع ولذم 2009م  نززل زلن  ي   ف   ذ أ 
    صذل  ي         ذمن  زذ    ل ي  لمان     صذلان    أ مذًان 

 أ    مام  ي  ذم     صذلل   ي ل ين ي ه ت  ي        يمز ل منم م 
ا أذ    ل    ،ىذل زاذزان وا   س   ت  يزاذزان   يأمذًذل   أ مذًانو 
  مي    ا لذ ى  ولذم م ززذل ىي ان    صذلان م  صصن  زق  ى  صاذأن 

 زاذزن    صذلان ز امن     ا  ًم ان ولذم  يم ززذلو

 
  ه تنا

 
ا   ي    اا  هوين   لان مي زن ي   ا   يو        صذلان هوين     صذلا

ًذيان  يأ لع م   و   يوذ يا   ي    اا  ى  أما   يأذم ذل   يم ززذل 
 يو يان  ي  لانم    زامذ   ىا   يلً  ي،  صذلاا   يمو لآا و ل   م   م   

   و     ا   ي      يمم   ن ي مهذي   يزذآلع ى      صذل  ي   ه اصو 
ل   م   م   وله   ي  ذ       صذلل  ي مام وا   ي ومن  يزاذزان  صلذه  

 يايه  اذلع  ي ً  وذ ز    اأان   يزاذزن     صذلان  يمذآمن ً ا  م يم   
  زذ  ً م    ي    ز قلف مصذي   يه ت  ي     و

 
 أهدافنا

 
 ل ع و يان   ان     ولذم هوين     صذلاا   ي    اا  س ل ف  سزذزان يـ   

ى   ًل ل ي  نيا  ى   ي   ف   لهذم ي و    ل م      صذلاا   ي    اا  
  أ  م ل  ي ذصن  صاذأن   ز    اأاذل     صذلان  ًم ان    ذا 

ب يزاذزن     صذلانو ل   لقلف  اضوذ  يا  لهذم م ي  ىي ل   ل  مز م   ذ
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ب   يمه  ع ي  ي من  ي    ان  م  صص ى   يو        صذلان   ملا  مزاذزاذ
 ىامذ ا   م وصاذأن   ص ا    ز    اأاذل   يو  مج   يزاذزذلو

 أنشطتنا

 
 ،   يزل  ل  ذمل هوين     صذلاا   ي    اا    مام   ل ىلذم م   أ  

هوين ًذيمان م      صذلاا   ي    اا  م  م   ف و نزا   ي ه   يمذضان 
يف    ن و يان مله  ع ً ا م   لذو ى   يي  م    ل أ   م   صذصذل  

م  ملذ و ل ا  لل  لذ  س يا ى  وا  لم  ل    ي مل 2013مذ  / و ا  
      ي م  ي وذ يا   ي    اا و يمذ    مذل  يل  زانم ال م   يلل  ل   ي

 للذ لمل   يمه  ع     صذلان يو    يمز  يا   ي ي ماا   ىا    يمز    
  صذ  م  يوذ   يمز هذ ا   ي ي ماا    يمل مذل   ي  ذ  ً ا  ل  ل  

  ل  سله ن     يل يان  ي ذم ن ى  مأذ   ي  ذ     لمذآ  ى   ي   فو 
ملا   ملذ و  يمقمن     هأا      صذلاا    يوذ يا   ي    اا   يصغذ و يمل 

 يمزذًلع  يا  ي لال م   ،ت  يل  زذل  ي  اذ  ي    اا  ل     ي   ف 
 و   ل م  ً ا  يياف  ا   يلهذ   ذ أ
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