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 المؤلف والكتابمنعم الخفاجي: نبذة عن 
 
 

لع  من المفيد أن نتعرف ع ى الخ فية الع مية والخبرة العم ية التي يستند إليها المؤلف  

 في كتابت  ل مواضيع التي جمعها ضمن هذا الكتاب.

 

ج الزمي  مصمممباح من ثانوية النضمممال )إعدادية النضمممال الحقدا( في بغداد سمممنة تخر  

راق في الفرع األدبي، مما أه   إلى أن يرشم  وكان ترتيب  الثاني ع ى ط بة الع 1962

من قبم  وزارة المعمارف العراقيمة لبعثمة إلى إنك ترة حيمث حصممممم  ع ى شممممهمادة  

 .1967سوانز  سنة -البكالوريوس في الع وم السياسية بدرجة شرف من جامعة وي ز

 

لغاية   1968أن ي تح  ل عم  في شممركة التأمين الوطنية سممنة   آنذاك  شمما ت الظروف

حيث غادر العراق إلى إنك تر ، وحصممم  ع ى شمممهادة الماجسمممتير في الع وم    1977

 .1978سنة  City University Business Schoolاإلدارية من جامعة ستي 

 

ت قى المؤلف تمدريبم  ومع ومماتم  األوليمة عن التمأمين ختل خمدمتم  في شممممركمة التمأمين  

ادة التأمين وبعد ذلك في قسممم  إذ عم  في البداية في فرع بغداد، ث  قسممم  إعالوطنية،  

ا في معهد التدري  التأميني السمممويسمممر  )أكاديمية  التأمين الهندسمممي.   وتدرب أيضمممد

 .1976وبعدها في لندن سنة  1972ل تأمين( سنة 

 

هي ممار  مماك ينمان    في لنمدن  عمم  في شممممركمات وسممممماطمة تمأمين عمالميمة معروفمة

Marsh & McLennan  ويونايتد إنشممورنس بروكرز ليمتد  UIB    1978ل فترة من 

إال  أن  ل  يبتعد    ،بدرجة مستشار بحوث أقدم  UIBمن الوسيط   2016لحين تقاعد  سنة 

ى لجوان   ول  يتخ ى عن البحث والتأليف في شمممؤون قطاع التأمين العراقي إذ تصمممد  

 اإلصتح.سوا  بنق  المع ومة أو بالنقد البنا  ل قطاع بهدف ل نشاط التأميني مخت فة 

 

لكترونيدا في مواقع مخت فة تقترب  إومقاالت  المطبوعة ورقيدا أو التي نشمممرها    ،إن كتب 

من الممائتين، تنماول فيهما مممارسمممممات المجتمعمات التي تقترب من فكرة التمأمين في 

ا   2000مخت ف المراح  التاريخية ابتدا د من قوانين حمورابي   سمنة قب  الميتد مرورد

ودراسمت  الرائدة حول    حر  بضممانة السمفينة أو البضماعة المشمحونةعقود القرض البب

ين تجارة الرق )العبيد( عبر المحيط األط سمممي باعتباره  بضممماعة أثنا  نق ه  من متأ

أفريقيما ومعمام ته  ال تإنسممممانيمة.  كمما كتم  عن رأ  بع  الفتسممممفمة وع مما  المدين  

حول االقتصماد    انجز كتابد أ  بأن   واالقتصماد من العرب واألجان  بالتأمين.  وع م  من

السمياسمي الكتسميكي تناول في  موقف بع  االقتصماديين كسدم سمميث وديفيد ريكاردو  
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.  من التأمين )من المؤم  نشمر الكتاب قريبدا(  وكارل ماركس وسمتان ي جيفونز وآخرين

ا عن جوان  من التأمين الحديث، وقد   ون مع م االسمتشمارات القي مة، وتعاكما كت  كثيرد

الزميم  تيسممممير التريكي ع ى ترجممة بع  الكتم  التمأمينيمة المهممة إلى العربيمة لعم   

تأليف الدكتور    األخطار والتأمين في صناعة اإلنشاءأهمها، بالنسبة لي، ترجمة كتاب  

 نائ  بني.

 

ا لغيماب   الزميم  مصممممبماح راصممممد ومتمابع لتطورات قطماع التمأمين في العراق.  ونظرد

مجلةة التةأمين بوعمة أو إلكترونيمة، في العراق فقمد أط   ممدونتين همما  مج مة تمأمينيمة، مط

وهي منصممة    مرصةةد التأمين العراقيالتي صممارت منصممت  لنشممر كتابات ، و العراقي

اإللكترونية لنشر   مكتبة التأمين العراقيمفتوحة لزمت  المهنة في العراق.  كما أط    

ن عشممرة كت .  ول  فضمم  محاولة  كتابات  وكتابات زمت  ، وهي تضمم  ا ن أكثر م

تقري  موضممموع التأمين ل قرا  من خارج قطاع التأمين، من ختل النشمممر في موقع 

وتشمجيع  الدائ  لزمتئ  وزميتت  ل نشمر في هذا الموقع   شةبكة اققتصةاديين العراقيين

خاصمة وأن مؤسمس ومنسم  هذا الموقع الدكتور بارق شمبر هو من االقتصماديين الذين  

ا في النشاط االقتصاد .يعتبرو  ن التأمين جز اد مهمد

 

بيننا فيما يخ  الكتابة عن الشمممأن التأميني العراقي في  رالزمي  مصمممباح هو األغز

الوق  الحاضمممر.  أعرف أن  ال يبخس بتقدي  المسممماعدة لطتب المعرفة التأمينية في 

العراق.  وك  من اتصممم  ب  من زمت  المهنة في العراق، أو من ط بة الماجسمممتير،  

 يعرف دور  في هذا المجال.

 

عة أهدف إلى تعريف القارئ الكري  بقاب ية المؤلف  من هذ  المقدمة المختصممرة السممري

وباع  الطوي  في البحث والتأليف ومعالجة قضممممايا التأمين، من أج  االسممممتفادة مما  

انتقا  من بع  ما كت  وناقش من مقاالت ت  نشممرها في وسممائ  مخت فة، ومنها ما ل  

البحمث عنهما في  ينشممممر، جمعهما في همذا الكتماب تسممممهيت ل رجوع إليهما بمدالد من عنما 

 أماكن نشرها المخت فة.

 

تأتي أوالد من أهمية التأمين ودور  في اإلسمممناد والمسممماهمة الفع ية   أهمية هذا الكتاب

في التنمية االقتصمادية واسمتقرار الحياة االجتماعيةو وثانيدا من مواضميع  المنتقاة بشمك   

ا، حيث شممممم    ق حاليد عم ي يتناسمممم  والمرح ة التي يمر بها قطاع التأمين في العرا

ا من تأسممميس شمممركة التأمين الوطنية )سمممنة  تح يتد أله  حقبة مر بها هذا القطاع بد د

(، وفت  1964، وتأمي  شمممركات التأمين )(1952وبدأت بمزاولة العم  سمممنة  1950

ولحد ا ن.  فقد تناول بالبحث والتح ي  أه    (1997الباب أمام الشمممركات الخاصمممة )

وصمممم   قطاع التأمين العراقي ختل سممممتينيات وسممممبعينيات القرن  المنجزات التي أ
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الماضممممي وأه ت  ألن يكون في مقدمة الدول العربية من حيث المكانة المادية المتمث ة  

في أقسمممماط التأمين المكتتبة والمسممممتوى الفني واإلدار  العالي الذ  أهع  القطاع إلى  

لمسممماعدات الفنية لبع  الشمممركات اسمممتقبال عدد كبير من المتدربين العرب وتقدي  ا

 العربية.

 

ا منمذ   ا ع ى القطماع تمدريجيمد ا الحماالت التي بمدأت تؤثر سمممم بمد كمما تنماول بمالبحمث أيضممممد

ثمانينيات القرن الماضمممي وب غ  أوجها مع بد  فرض الحصمممار والمقاطعة الظالمين  

( مما أدى إلى حرمان قطاع التأمين من التواصممم   1990ع ى شمممع  العراق سمممنة )

 لخارجي وحرمان  من أه  مقومات العم  التأميني أال وهو إعادة التأمين الخارجي.ا

 

( بفرض المحت   2003اسممممتمر هذا التراجع بشممممك  آخر بعد احتتل العراق سممممنة )

( لسممممنة  10لقوانين  الجائرة ومنها قانون تنظي  أعمال التأمين سممممي  الصممممي  رق  )

لنقدية لهذا القانون لعدد من العام ين  ول زمي  مصممباح فضمم  جمع المقاالت ا  .2005

مسةاهمة  حم  عنوان    2013في قطاع التأمين العراقي ونشمرها ككتاب إلكتروني سمنة 

ضمممن منشممورات مكتبة   2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسةةنة  في نقد ومراجعة

 التأمين العراقي.

 

بقطاع تأمين متكام     وإلدراك المؤلف بأن وظائف التأمين وفوائد  ال يمكن تحقيقها إال

التطور في كمافمة مفماصمممم م ، ولهمذا الغرض أنتقى بمدقمة من بين مما كتم  في منماسممممبمات 

 عديدة مواضيع لها أهمية كبيرة في هذا المجال أدرجها في هذا الكتاب منها:

 

 دراسة واقع قطاع التأمين العراقي في ظل الحصار الدولي. -

 

ا دوافع  ونت تأميم قطاع التأمين - ائج  بشمك  تفصمي ي.  وهي دراسمة ل  يسمبق  موضمحد

 إليها غير .

 

بمالبحمث والنقمد هيك يمة قطماع التمأمين الهزي مة التي جما    هيكليةة شةةةةركةات التةأمين تنةاول

ال األجور العالية لقا  اسمتشمارات  بها المحت  عن طري  خبرا  ال ه  له  سموى جني 

 .تاريخ النشاط التأميني في العراق والقوانين المنظمة ل ص ة لها ب

 

بشمك     إذ تناول مشمروع دمج شمركات التأمين العامة والخاصمة دمج شةركات التأمين

ا فوائد ومسمماوئ الدمج، ويبدو أن فوائد  تطغي ع ى مسمماوئ  وخاصممة تفصممي ي مبيند 

بالمرح ة الحالية التي ع يها شمممركات التأمين الخاصمممة أما الشمممركات العامة فهيك تها  

 بالعودة إلى التخص .
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 2005( لسنة 10قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )

( الذ   10)األمر رق   2005عمال التأمين لسمممنة كما تطرق منتقددا بدقة قانون تنظي  أ

دسممم   المحت  بهدف اإلمعان في تخري  االقتصممماد العراقي، مبينا هفوات  الكثيرة لع   

ا تجاه  القانون لحصمممر التأمين ع ى األموال الموجودة داخ  العراق   أكثرها ضمممررد

  لها العم   والقادمة إلي  والمسممؤوليات التي قد تترت  في  لدى شممركات تأمين مرخ

( من القانون التي فتح  سموق التأمين  13داخ  العراق، وكذلك الفقرة ثانيدا من المادة )

وقد جمع دراسممات  عن   أمام الشممركات األجنبية وغيرها من المواد التي مهدت لذلك.

قةانون تنظيم أعمةال  همذا القمانون في كتماب نشممممرتم  شممممركمة التمأمين الوطنيمة بعنوان  

 (.2014)بغداد،  : تقييم ودراسات نقدية2005لسنة  (10التأمين رقم )

 
ا في شمركة تخدممهمتين  شمخصميتين  لا فع  الكات  عندما اختار السميرة الوظيفية  حسمند 

التأمين الوطنية هما األسممتاذ عبد الباقي رضمما، أطال م بعمر  ومنح  الصممحة، مدير  

الصممممفار )مدير فرع ( والمرحوم األسممممتاذ مؤيد  1978-1966عام الشممممركة ل فترة )

( ال ذين قدما أفضمم  خدمة ل تأمين في شممركة 1992—1964التأمين الهندسممي ل فترة  

التمأمين الوطنيمة، تنماولهما الكماتم  بكم  أممانمة ودقمة من حيمث اإلدارة الكفؤة والعمم  الفني  

ا بإدخال دراسمممت   ف  التأميني المتميز. ي نقد خطة إصمممتح قطاع وحسمممندا فع  أيضمممد

  كفصمم  في هذا الكتاب، وبذلك يكون قد أكم  دراسممات  لورقة البيضمما التأمين في ا

 .2003سابقة ل  في نقد ما ورد عن التأمين في برامج الحكومات العراقية ما بعد 

 

يأتي هذا الكتاب كمسماهمة قي مة لدراسمة قطاع التأمين العائد ل دولة، وهو موضموع ل  

المه  إن هذا الكتاب  ي الشممأن التأميني.  ي َ  ما يسممتحق  من عناية الكتاب والباحثين ف

هو   ،وما تخ  ها من روابط لمواضمميع أخرى  ،بمواضمميع  التي اختارها الكات  بعناية

مرجع مه  ل عمام ين في حقم  التمأمين مث مما هو مصممممدر مه  لكفكمار يمكن ل بماحثين  

 الشباب االستفادة منها في أطاريحه .

 

كة التأمين الوطنية إال أننا ل  نتعرف ع ى الزمي  مصممممباح كمال وأنا عم نا في شممممر

بعضمنا إال بشمك  عابر.  جا ت المعرفة في ثمانينيات القرن الماضمي عندما التقينا في 

لندن، واسممتمرت العتقة بيننا ليومنا هذا نتعاون ع ى نشممر ما ل  عتقة بقطاع التأمين  

 قب  .العراقي فهناك الكثير الذ  يجمع بيننا في تقيي  القطاع ومست

 

 منع  الخفاجي

 2020كانون األول )ديسمبر(  8بغداد 
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 الكاتب مقدمة
 

 

هنمماك ثممتث محطممات أساسممية فممي تممأريخ التممأمين فممي العممراق فيممما يخمم  مكانممة 

 1964)تأسممميس شمممركة التمممأمين الوطنيمممة(و  1950همممي:  شمممركات التمممأمين العاممممة

)إعممادة الهيك ممة لفممت  سمموق التممأمين أمممام الشممركات  1997)تممأمي  شممركات التممأمين(و 

 1(.1997لسنة  21مع صدور قانون الشركات رق   الخاصة

 

تأسةةيش شةةركة مممع  1950قطمماع التممأمين سممنة لريخ دخممول الدولممة العراقيممة أيبممدأ تمم 

برأسممممال اسممممي قمممدر   1950لسمممنة  56جممم  القمممانون رقممم  بمو الوطنيةةةةالتةةةأمين 

انحصمممرت المسممماهمة فمممي دينمممار.   100,000م يمممون دينمممار وكمممان الممممدفوع منممم  

والمصمممارف الحكوميمممة )الرافمممدين، الزراعمممي، رأسممممال الشمممركة بممموزارة الماليمممة 

وكمممان نشممماط الشمممركة ينحصمممر بالتمممأمين ع مممى  اسمممتيراد   2الصمممناعي، العقمممار (.

سممت زمات الممدوائر الحكوميممة والتممأمين ع ممى ممت كاتهمما، وضمممان موظفيهمما.  ولمم  م

د   3تتعاممم  مممع األفممراد وال مممع تجممار القطمماع الخمما .  وكممان هممذا النشمماط منسممجما

 ع ممى دوائممر مممن قممانون تأسمميس شممركة التممأمين الوطنيممة إذ يتعممين  7مممع أحكممام المممادة 

حصمممراد إلمممى الشمممركة بمعمممامتت التمممأمين التمممي الحكوممممة والمؤسسمممات الرسممممية أن تعهمممد 

 تجريها.   وقد توسع نطاق النشاط فيما بعد.

 

.  24/3/1952 عقمممد مج مممس إدارة شمممركة التمممأمين الوطنيمممة اجتماعممم  األول يممموم 

وكمممان أول ممممدير   4ويمكننممما أن نعتبمممر همممذا اليممموم بدايمممة عمممم  الشمممركة الفع مممي. 

عممم  بالوكالمممة فمممي الفتمممرة ممممن ل شمممركة همممو محممممد ع مممي الج بمممي، وقمممد شمممغ  موق

 17/11/1952.5لغاية  24/3/1952

 

 
 ( 2011)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،  أوراق في تأريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية  مصباح كمال،    1
 .31(،   2012)عمان: دار الثقافة،  بحوث في التأمين بها  بهيج شكر ،  2

 
 شكر ، المصدر الساب . 3

 
 .46(،   2006)بغداد: د. ن.،  1، جالوسيع في التأمين وإعادة التأمين علماً وقانوناً وعماًل بديع أحمد السيفي،  4

 
 راجع م ح  مدرا  شركة التأمين الوطنية.  5
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بموجمم  القممانون رقمم   شةةركة إعةةادة التةةأمين العراقيةةةكانمم  المحطممة الثانيممة تأسمميس 

 خمسمممة( 5,000,000برأسممممال اسممممي قمممدر  ) كشمممركة مسممماهمة 1960لسمممنة  21

تكممون وقممد نصمم  المممادة الرابعممة مممن قممانون تأسمميس الشممركة ع ممى أن   متيممين دينممار.

 المساهمة في رأسمال الشركة كا تي:

 

 4مادة 

 ل جهات التالية أن تساه  في رأسمال الشركة بالنسبة المبينة إزائها:  -1

 

الحكومة والمصال  والمؤسسات والمصمارف الرسمية وشب  الرسمية بستين   -أ

 بالمئة. 

  يطممرح أربعممون بالمائممة مممن أسممه  الشممركة لتكتتمماب بمم  فممي اكتتمماب عممام. -ب

وفممي حالممة بقمما  أسممه  غيممر مكتتمم  بهمما فممان الجهممات المممذكورة فممي الفقممرة 

وتطبمم  نفممس النسممبة فممي حالممة  األولممى ت تممزم باالكتتمماب بهمما بممنفس النسممبة. 

 6زيادة رأسمال الشركة.

 

% فقممط 9القطمماع الخمما  سمموى  وبعممد طممرح األسممه  لتكتتمماب، لمم  يكتتمم  مممن 

 7ساه  بمعظ  هذ  النسبة بع  شركات التأمين العام ة في العراق. 

 

كشمممركة ، 1959، فمممي أواخمممر سمممنة وقبممم  ذلمممك تأسسممم  شمممركة التمممأمين العراقيمممة

عممد سمميتغير اسمممها بدينممار.  فيممما  100,000خاصممة مسمماهمة برأسمممال اسمممي قممدر  

، وتتخصمم  بأعمممال التممأمين ع ممى اةليكممون الشممركة العراقيممة ل تممأمين ع ممى الحيمم 

نيسمممان  27بتمماريخ  392صممدور قممرار مج مممس قيممادة الثممورة المممرق  الحيمماة لغايممة 

 .وتعدي  اس  الشركة ليكون شركة التأمين العراقيةألغي تخصصها حيث  1988

 

صممارت الشممركات الممثتث خاضممعة  1964سممنة مممع قممرارات تممأمي  قطمماع التممأمين 

 193بقممرار مممن مج ممس قيممادة الثممورة المممرق  لحممين إلغائهمما  مؤسسممة العامممة ل تممأمين ل

 8ثتث.ونق  حقوقها والتزاماتها إلى الشركات ال 1987نيسان  1في 

 
 aliraq.net/iraqilaws/law/21.html-rhttp://wiki.doraمقتطف من المصدر التالي:  6

 
 .124(،   1974، 5)بغداد: مطبعة اإلرشاد، ط التأمين: نظرية وتطبيقكاظ  الشربتي،  7

 
 .55السيفي، مصدر ساب ،    8

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/21.html
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د تقييممم بممود  هنمما أن أنقمم   كتبمم  جممان شمموير  الممذ  عممم  مممع  لسمموق التممأمين العراقممي ا

شممركة ميممونيخ إلعممادة التممأمين ألكثممر مممن ثتثممين سممنة مسممؤوالد عممن قسمم  الشممرق 

 .1995لغاية تقاعد  سنة األوسط وشمال أفريقيا 

 
كانمم  تربطنمما عتقممات وطيممدة بجميممع المممدرا  العممامين ومممع مممدير  األقسممام الفنيممة.  

تأمينممات العامممة هممي شممركة التممأمين ولممما تب ممورت السمموق أصممب  فيهمما شممركة واحممدة ل  

الوطنيممة وشممركة أخممرى مختصممة بالتممأمين ع ممى الحيمماة هممي شممركة التممأمين العراقيممة، 

فضمممتد عمممن شمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممة وكانممم  همممذ  الشمممركات تعمممم  تحممم  

إشمممراف المؤسسمممة العاممممة ل تمممأمين.  كمممان العمممراق فمممي همممذ  المرح مممة يممممر بفمممورة 

بيعممة الحممال ارتفمماع كبيممر فممي الط مم  ع ممى جميممع أنممواع اقتصممادية كبممرى صمماحبها بط

األغطيممة التأمينيممة وخاصممة التأمينممات الهندسممية التممي كممان لميممونيخ ر  دور قيمماد  

 فيها.

 

ختصمممة القمممول، إنممم  كانممم  لنممما عتقمممات وطيمممدة ممممع الشمممركات كافمممة فمممي السممموق 

ر   العراقممي وخاصممة مممع رلسمما  ت ممك الشممركات الممذين كممانوا يثقممون بشممركة ميممونيخ

ثقممة كبيممرة.  أذكممر مممن هممؤال  السمميد عبممد البمماقي رضمما والسمميد موفمم  حسممن رضمما 

والمممدكتور مصمممطفى رجممم  والسممميد ممتممماز العممممر  والسممميد عبمممد الخمممال  رلوف 

خ يمم .  هممذا فضممتد عممن عممدد كبيممر مممن رلسمما  األقسممام التممي جمعتنممي بهمم  صممداقات 

هممؤال  مؤيممد متينممة ممما زالمم  ذكراهمما فممي خمماطر  حتممى اليمموم.  أذكممر مممن بممين 

الصممفار، مممدير قسمم  التممأمين الهندسممي ومجموعممة المهندسممين العممام ين معمم : جاسمم  

د متميممزاد فممي  د مهنيمما العمماني، باسمم  النممور  وسممعد البيروتممي.  كممانوا يشممك ون فريقمما

د  مجممال االكتتمماب بأعمممال التممأمين الهندسممي فممي شممركة التممأمين الوطنيممة.  ومممنه  أيضمما

ادة العراقيممة، وأنطمموان سمم ي  إي يمما، مممدير إعممادة المهنممدس سمممير شمممعان فممي اإلعمم 

التممأمين فممي التممأمين الوطنيممةو مممع االعتممذار لمممن ال تحضممرني أسممما ه  ا ن.  كممما 

د مممع المؤسسممة العامممة ل تممأمين برئاسممة المرحمموم أديمم   كانمم  لنمما عتقممات قويممة أيضمما

 ج ميران.

 

هممي: عممم  المع ومممات كممان السمموق العراقممي يتميممز بالنسممبة لممي بعممدة صممفات رئيسممة 

الفنيممة، العممم  ع ممى أسممس سمم يمة، الحفمماظ ع ممى الك مممة وبعممد النظممر فممي التعمماطي مممع 

معيممد  التممأمين.  كنمم  اسممتمتع بزيممارة أصممدقائي هنمماك أو باسممتقباله  فممي ميممونيخ.  

وال تممزال لممد  حتممى اليمموم عتقممات وديممة مممع بعضممه  ممممن همماجروا خممتل الحممرب 

 ج أو في المم كة العربية السعودية.ويعم ون ا ن في منطقة الخ ي
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لقممد اسمم ف  الحممديث عممن أهميممة سمموق العراقيممة بالنسممبة لميممونيخ ر  وعممن الممدور 

د  القيممماد  ل شمممركة فمممي إطمممار التأمينمممات الهندسمممية.  إن تطممموير عتقاتنممما كمممان قائمممما

بالدرجممة األولممى ع ممى الثقممة المتبادلممة بممين القممائمين ع ممى التممأمين فممي العممراق وبممين 

ولين عممن هممذ  السمموق فممي شممركة ميممونيخ ر  ومممن ضمممنه  األميممر بورخممارد المسممؤ

 وأنا.

 

مممن الجممدير بالممذكر ان رقمم  أعمممال منطقممة الشممرق األوسممط وشمممال أفريقيمما سممنة 

م يمممون ممممارك وكانممم  حصمممة السممموق العراقمممي منممم   500كمممان فمممي حمممدود  1980

 م يون مارك. 180تعادل 

 

األسممواق العربيممة التممي قممدم  نممماذج ل نجمماح لعمم  برأيممي إن العممراق يممأتي ع ممى رأس 

 9أسطعها هي شركة التأمين الوطنية.

 

 إن ممما يكشممف عنمم  هممذا االقتبمماس هممو البممون الشاسممع فممي اإلدارة والمهنيممة واألدا 

فممي الماضممي وممما آل إليمم  وضممع  وحتممى فممي الريممادة ع ممى مسممتوى العممال  العربممي

 (.1990 بعد غزو العراق ل كوي  )آبالشركات العامة 

 

***** 

 

بغمم  النظممر عممن طبيعممة النظممام أساسممية ت عمم  الدولممة فممي مجممال التممأمين ثتثممة أدوار 

 االقتصاد ، وهي:

 
)ومنهممما الممممت ة الماليمممة لشمممركات  ممارسمممة اإلشمممراف والرقابمممة ع مممى النشممماط التمممأميني

التممأمين، عدالممة األسممعار التممي تفرضممها شممركات التممأمين، ضمممان عممدم اسممتخدام شممروط 

وهممذ  الوظيفممة هممي مممن   (.، وك همما معنيممة بحمايممة حقمموق المممؤمن لهمم تعسممفية ل تممأمين

، 2005مهمممام ديممموان التمممأمين المممذ  تأسمممس وفممم  قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين لسمممنة 

 ة المالية تمارس هذ  الوظيفة قب  صدور هذا القانون.وكان  وزار

 

ن أو مشممارك  ، مممن خممتل شممركات ل تممأمين وإعممادة التممأمين المم وكممة لهمما،الدولممة كمممؤم 

، إلزاميممة التممأمين ع ممى أو داعمم  لصممنادي  تأمينيممة معينممة )التممأمين مممن الكمموارث الطبيعيممة

د ال  العنمممف تممأمين مممن أخطممار بعمم  األخطممار، التممأمين مممن أعمممال اإلرهمماب، وأحيانمما

 
(.  2019، الجز  األول )بيروت: منتدى المعارف،  حوارات-ذاكرة التأمين العربيتيسير التريكي ومصباح كمال،    9

 .82-81.  االقتباس   92-67جان شوير ،   حوار مع 
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.  لمم  تسمماه  الدولممة العراقيممة فممي مثمم  هممذ  الصممنادي ، ولمم  تعممم  ع ممى دفممع السياسممي

 .(شركات التأمين إلى التعاون فيما بينها وبين الدولة لتأسيس هذ  الصنادي 

 

الدولممة، مممن خممتل مؤسسمماتها المخت فممة، كمشممتر  ل حمايممة التأمينيممة )تممأمين المشمماريع 

وغيرهمما مممن  ، تممأمين الممت كممات العائممدة ل دولممةأمين مممن المسممؤولية المدنيممةاإلنشممائية، التمم 

 (.التأمينات

 

مظمماهر بعمم  الفممي اسممتعراض تمماريخ شممركات التممأمين العامممة فممي العممراق نتحمم  

 وهي:فيها البحث من يقوم بتستح  التي 

 

تعمممايش شمممركات التمممأمين العاممممة والخاصمممة منمممذ تأسممميس شمممركة التمممأمين 

 .1997إلى  1964الوطنية، باستثنا  فترة التأمي  الممتدة من 

 

 وجود منافسة متفاوتة في الشدة بين الشركات العامة والخاصة.

 

سممماندة لسممموق التمممأمين غيمممر مم وكمممة ل دولمممة كالمحمممامين  خمممدماتوجمممود 

 المختصين بقضايا التأمين، ومسو   الخسائر، ومنتجي أعمال التأمين.

 

كات العامممة لممدع  مممالي مممن الدولممة لتمويمم  عجممز فممي عممدم ط مم  أ  مممن الشممر

 إيراداتها أو مواجهة ك فة تموي  تعويضات الخسائر الكبيرة.

 

صمممار بإمكمممان المسمممتثمرين  1997لسمممنة  21ممممع صمممدور قمممانون الشمممركات رقممم  

برأسمممال  تأسمميس شممركات تممأمين خاصممة، وقممد تأسسمم  أول شممركة تممأمين خاصممة

وهكممذا لمم  يعممد قطمماع   .بعممدها تأسمميس شممركات خاصممة، وتوالمم  2000سممنة  عراقممي

ا ل شركات التابعة ل دولة.  التأمين حكرد

 

مممما زالممم  شمممركات التمممأمين وإعمممادة التمممأمين المممثتث قائممممة ومحتفظمممة بكياناتهممما 

(، وهممي تابعممة لمموزارة 2020)كممانون األول المسممتق ة حتممى وقمم  إعممداد هممذا الكتمماب 

ة ع يمم  فممي اجتممماع لهيئممة الممرأ  فممي وزارة الماليممة.  لكممن هنمماك قممرار تممم  المصممادق

( لممدمج شممركة التممأمين الوطنيممة وشممركة التممأمين العراقيممة 2018الماليممة )حزيممران 

بممدعوى تماثمم  األعمممال بممين الشممركتين، وتكمموين شممركة عامممة كبيممرة باحتياطيممات 
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وضمممع  الورقممة البيضمما    10ماليممة عاليممة تسممتطيع بهمما تغطيممة األخطممار الكبيممرة.

( خطممة إلصممتح قطمماع التممأمين، 2020صممطفى الكمماظمي )تشممرين األول لحكومممة م

 11بما في  قطاع التأمين العام، تتكون من ثماني نقاط.

 

***** 

 

رغمم  أن الريممع النفطممي يشممك  القاعممدة األساسممية لتقتصمماد العراقممي إال أن االقتصمماد 

ألغممراض همممذ  العراقممي منممذ تأسمميس الدولممة العراقيممة الحديثممة يمكممن أن يوصممف 

المقدمممة بأنمم  اقتصمماد مخممت ط يجمممع بممين القطمماعين العممام والخمما  باسممتثنا  فتممرة 

، إال أن بعمم  النشمماطات المرتبطممة بالتممأمين، 1997-1964تممأمي  صممناعة التممأمين 

نممتج التممأميني، ظ مم  مممن نصممي  القطمماع الخمما   وخاصممة فممي مجممال توزيممع المأ

، شمممركات 2000مين، منمممذ سمممنة ويضممم  قطممماع التمممأ  )وكممماالت التمممأمين األه يمممة(.

 تأمين عامة وخاصة )أزيد من ثتثين شركة(.

 

إن قطمماع التممأمين العراقممي، بشممقي  العممام والخمما ، يخضممع لممنفس العواممم  المممؤثرة 

بالتممالي: نمممو االقتصمماد بشممك  عممام ع ممى آفمماق تطممور .  ويمكممن إجمممال هممذ  العواممم  

ألفممراد دى انممتج التممأميني لمم المموطني، اإلنفمماق الحكممومي، تزايممد المموعي بأهميممة الم

االبتكممارات التكنولوجيمممة )فمممي مجممال العمممم  داخممم  والشممركات العاممممة والخاصمممة، 

ا.   الشمممركات وفمممي توزيمممع المنمممتج التمممأميني(، جعممم  بعممم  فمممروع التمممأمين إلزاميمممد

اق فهممي لمم  تتممرج  نفسممها إلممى تكثيممف رويتح  أن هممذ  العواممم  ليسمم  فاع ممة فممي العمم 

ة معينممة، أو شممرا  منتجممات حديثممة، أو تغييممر أسممالي  الط مم  ع ممى منتجممات تأمينيمم 

العممم .  كممما أن النمممو االقتصمماد  هممو ا خممر لمم  يتممرج  نفسمم  كزيممادة فممي حجمم  

 أقساط التأمين المكتتبة.

 

 
يض  هذا الكتاب ثتث دراسات حول الدمج:  مشروع دمج شركات التأمين العامة،  و  عودة إلى مشروع دمج    10

شركات التأمين العامة،  و  قرار وزارة المالية بدمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية: تجاوز اإلجرا ات  

 تط بات القانون.  الس يمة وم

 
يض  الكتاب فصتد بعنوان  في نقد خطة إصتح قطاع التأمين في الورقة البيضا .   من المعروف أن هيئة المستشارين في   11

مكت  رئيس الوزرا  كان  تض   فري  إعادة هيك ة الشركات العامة  ومن المفترض فيها أنها قام  بدراسة إعادة هيك ة شركات  

بما فيها شركات التأمين العامة، لكننا ل  نستطع التعرف أو الوصول إلى أ  من دراسات هذا الفري  بهذا الشأن سوى   التأمين العامة

، )بغداد: فري  إعادة هيك ة الشركات  إعادة هيكلة الشركات العامة: الواقع .. رؤية نحو اإلصالح إشارة في دراسة تحم  عنوان  

ارة المالية ل  ترس  بيانات شركاتها )شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة  (، جا  فيها أن وز2015العامة، شباط  

 (70إعادة التأمين العراقية( وق  إعداد الدراسة  رغ  كثرة المخاطبات واالتصاالت.  )  
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يضمم  هممذا الكتمماب مجموعممة مممن الدراسممات والمقمماالت كتبتهمما فممي أوقممات متفرقممة، 

بينهمما هممو التركيممز ع ممى شممركات ولمم  تنشممر.  إن ممما يجمممع  2006بعضممها تعممود لسممنة 

، وهممو موضمموع لمم  ي ممَ  ممما يسممتحق  مممن اهتمممام ممارسممي التممأمين العائممدة ل دولممة

 التأمين واألكاديميين.

 

د لقطمماع التممأمين العممام فممي العممراق  د أو تح مميتد اقتصمماديا إن هممذا الكتمماب لمميس تأريخمما

د لبحممم  وث لكنممم  يحمممم  بعممم  اإلشمممارات لهمممذا التمممأريخ يمكمممن أن تكمممون موضممموعا

( 1964مسمممتق ة.  ع مممى سمممبي  المثممم ، الفصممم  الخممما  بتمممأمي  شمممركات التمممأمين )

-1990والفصممم  الخممما  بواقمممع النشممماط التمممأميني فمممي ظممم  العقوبمممات الدوليمممة )

2003.)12 

 

شةةركة إعةةادة الفصممول الخاصممة بشممركة إعممادة التممأمين العراقيممة مسممت ة مممن كتممابي 

 (.Noor Publishing :2018) التأمين العراقية: ما لها وما عليها

 

دون المممس باألفكممار الممواردة فيهمما.  لمم  أعممد ل صمميغة النصممو  األصمم ية إال ق مميتد 

سمميتح  القممرا  تكممرر بعمم  الفقممرات بسممب  االقتبمماس مممن نصممو  منشممورة، وقممد 

 بالفكرة المراد توصي ها.أبقي  ع ى ى هذ  الفقرات ألن حذفها كان سيخ ُّ 

 

 
الشربتي،    12 كاظ   كتاب  إلى  الرجوع  يمكن  العامة  الثتث  الشركات  وتطبيقلتقيي   نظرية  مطبعة    التأمين:  )بغداد: 

 .126-101(،  تطور هيئات التأمين    1974، 5اإلرشاد، ط
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 التأمين في العراق وآثار نظام عقوبات األمم المتحدة
 

 

 مقدمة

 

إلممى عممرض مبتسممر لجوانمم  معينممة مممن قطمماع التممأمين العراقممي،  1هممذ  الورقممةتهممدف 

ومحاولمممة تحديمممد بعممم  آثمممار العقوبمممات الدوليمممة ع مممى حاضمممر همممذا القطممماع.  إن 

الموضمموع يسممتح  دراسممة تفصممي ية نقديممة ل قطمماع ذاتمم  فممي ارتباطمم  مممع مجممم  

حركممة االقتصمماد العراقممي.  ولعمم  المهتمممين بحاضممر ومسممتقب  القطمماع، وتاريخمم  

مممن العممام ين فممي شممركات التممأمين العراقيممة، يقومممون بالبحممث الع مممي  صمماد ،االقت

أن أوفيمم  ممما يسممتحق  مممن توثيمم  وتح يمم .   أسممتطيعال   لموضمموع هممذ  الورقممة الممذ

َر النممور فمعظمم  ممما  لربممما قممام الممبع  بإنجمماز دراسممات عممن الموضمموع ولكنهمما لمم  تممَ

لعربيممة ينحصممر بالجوانمم  ينشممر  العممام ون فممي القطمماع فممي المطبوعممات التأمينيممة ا

 الفنية ل تأمين وإعادة التأمين.

 

فقممر البحممث والكتابممة فممي هممذا المجممال يحرمنمما مممن تطبيمم  أدوات التح يمم  الع مممي، 

ومعرفممة تصممرف المؤسسممات التأمينيممة فممي ظمم  المتغيممرات االقتصممادية والسياسممية، 

ة دون أن الداخ يمممة والخارجيمممة.  وأخشمممى أن تممممر حقبمممة العقوبمممات الدوليمممة الفريمممد

درس، وبالتممالي نحممرم أنفسممنا مممن تع مم  دروسممها وآثارهمما، وبقمما  تاريخهمما مسممتوراد تممأ 

 في صدور العام ين.

 

 

 

 

 
أيار/مايو    1 في شهر  لندن  في  لمحاضرة  لتكون موضوعا  الورقة  هذ  االقتصاد     2000كتب   المنتدى  من  بدعوة 

عبد الخال  العراقي.  أشكر الهيئة اإلدارية ل منتدى لتوفيرها هذ  الفرصة لولوج هذا الموضوع، وأشكر أيضاد أ.  

رلوف، األمين العام، االتحاد العام العربي ل تأمين، القاهرة، ع ى تزويد  ببع  المع ومات واألرقامو ود. عبد  

تقرير سوق التأمين  الزهرة عبدم ع ي، المدير العام، الشركة الوطنية ل تأمينات العامة، دبي، لتزويد  بنسخة من   
 30- 28الثالث والعشرين لتتحاد العام العربي ل تأمين المنعقد في أبو ظبي بتاريخ العراقية المقدم إلى المؤتمر العام 

 . 2000آذار 
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 نظرة سريعة إلى الورا 

 

 2رغمم   حداثممة صممناعة التممأمين فممي العممراق بالمقارنممة مممع مثيتتهمما فممي العممال  العربممي

د خممتل عقممد  السممتين   فممي زيممادة ات تمثممع يات والسممبعينيفإنهمما شممهدت تطمموراد سممريعا

، وتطمممموير الكمممموادر 3عممممدد عم يممممات التممممأمين، وحجمممم  األقسمممماط، واالسممممتثمارات

 
إن تغاضينا عن االنقطاع التاريخي، يمكننا أن نرجع األصول األولية ل تأمين إلى بع  األفكار الواردة في شريعة    2

بات )التعويضات( عن األضرار التي تن  ع ى العقو  214-195ق.ب.(.  فالمواد من    1750-1792حمورابي )

َب إنساٌن عين إنسان ]آخر[، ع ى   يسببها الناس لبعضه .  فالمادة مائة وستة وتسعون تن  ع ى ما ي ي: ‘‘إذا خر 

َب عينأ أ.’’  وتذكر المادة مائتان وتسع: ‘‘إذا ضرب إنسان ابنة إنسان ]آخر[، وسب  لها فقدان جنينها،  المر  أن يأخر  

، تعري : د. عيد مرعي قوانين بتد ما بين النهريندفع ]يزن[ عشرة شيق  فضة عن جنينها.’’  أنظر:  ع ي  أن ي

 . وكذلك الدراسة الرائدة بال غة اإلنج يزية: 86و   84(   1995)دمش : دار الينابيع، 

C. F. Trenerry, The Origin and Early History of Insurance (London: P. S. King & Son, 

1926)  

وخاصة الباب األول وفصول  الثتثة.  ذكر الباحث في دراست  بع  األشكال األولية ل نشاط التأميني المتمث  بتحوي   

البحر    االستقراض  بعقد  يعرف  ما  األشكال  هذ   وأشهر  آخر.   إلى  طرف  من  الخطر   Contract ofع   

Bottomry  أو البضاعة المحم ة ع يها أو ك يهما.  فإن غرق    المبرم بين الدائن وصاح  السفينة بضمان السفينة

الم   هو  البحر   االستقراض  لعقد  ا خر  والشك   عن .   المستحقة  والفائدة  القرض  دفع  من  المدين  أعفي  السفينة 

Respondentia    الذ  ينص  ع ى البضاعة المحمولة.  ولع  عقود القراض والمضاربة وغيرها التي ارتبط

 Commenda of Islamأو    Commendaالجزيرة العربية قب  اإلستم، وهي ما تعرف بالم  بتجارة القواف  في  
جا ت تطويرا لمبدأ تحوي  الخطر نحو مبدأ المشاركة في الخطر وذلك من ختل الجمع بين رأس المال والعم .  

 أنظر:

Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton, New 

Jersey: Princeton University Press, 1970) p 170-171. 

 

عندما قام  إحدى الشركات البريطانية    1882يرجع تاريخ التأمين في مصر إلى فترة االحتتل البريطاني عام   

رية هي الشركة  تأسس  أول شركة مص  1900بتأسيس مكت  لها في القاهرة لممارسة التأمين ع ى الحياة.  وفي عام  

 األه ية ل تأمين برأسمال فرنسي.  راجع:

Basim Faris, Insurance and Reinsurance in the Arab World (Middlesex: Kluwer 

Publishing, 1983), p.43-45. 

 

ت  ال تتوفر لد  في الوق  الحاضر مع ومات دقيقة عن بدايات التأمين في العراق.  يمكن القول بأن فروع ووكاال 

الشركات األجنبية ربما كان  تعم  في العراق منذ بدايات القرن العشرين وخاصة في مجال التأمين البحر .  يذكر 

د. عبد الزهرة عبدم ع ي في دراست  عن الطاقة االستيعابية والط   ع ى إعادة التأمين في العال  العربي أن أول 

 . 1920ان  بريطانية وذلك عام شركة تأمين أجنبية مارس  التأمين في العراق ك

Dr A. A. Ali, Insurance Development in the Arab World: Available Domestic Retention 

Capacity and Demand for International Reinsurance (London: Graham & Trotman, 

1985), p. 2. 

 
المنظم   3 القانونية  الضوابط  ضمن  االستثمارات،  تقتصر  المح ية  ل   االستثمارات  ع ى  التأمين،  شركات  لعم   ة 

)العقارات، الودائع المصرفية، شرا  أسه  في بع  الشركات( ب  امتدت إلى المشاركة في تأسيس شركات تأمينية  
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البشممرية، والتعريمم  المبكممر لمعظمم  وثممائ  التممأمين، وإدخممال وثممائ  ومفمماهي  تأمينيممة 

أفممردت لقطمماع التممأمين العراقممي هممذ  التطممورات   4متطممورة فممي ممارسممة التممأمين.

د،  د بممين مثيتتمم  فممي العممال  العربممي والعممال  الثالممث عموممما دوراد كمماد أن يكممون رياديمما

( أوقممف التطممور الحقيقممي ممما خممت نمممو 1988-1980لمموال أن حممرب الخ مميج األولممى )

(، المسممتمرة تحمم  غطمما  1990وجمما ت حممرب الخ مميج الثانيممة )  5أقسمماط التممأمين.

 قتصادية، لتنهي أ  دور فع ال ل قطاع.العقوبات اال

 

 
عربية والمساهمة في رأسمالها: المساهمة في رأسمال شركة البحرين ل تأمين في المنامة، وشركة ليبيا ل تأمين في 

 %. 40( بنسبة 1964) طراب س

 
وثيقة  من بين الوثائ  التي كان  وقتها تعتبر جديدة بالنسبة لسوق التأمين العراقي الوثيقة  الشام ة  المعروفة باس    4

التي وضع  قيد االستعمال في أواخر الستينيات   Householder’s Insurance Policyتأمين حماية األسرة  

بعد دراسة مستفيضة لنماذج هذ  الوثيقة المستعم ة في سوق لندن.  وربما كان نجاح هذ  الوثيقة دافعاد لبع  أسواق 

اث ة  التأمين العربية )شركة ليبيا ل تأمين، ع ى سبي  المثال( االستفادة من نموذج الوثيقة العراقية في صياغة وثيقة م 

ت  تأسيس فرع متخص  ل تأمين الزراعي: تأمين المحاصي  والمواشي  1982ل سوق ال يبي.  بعد ذلك وفي أوائ  

 والدواجن. 

 

 presumption of liabilityمن المفاهي  المتطورة التي أدخ   في ممارسة التأمين مفهوم افتراض المسؤولية   

ف سفت  ع ى    لمستعم ي المركبات ا لية.  وهو مفهوم يتجاوز تنه   القائمة ع ى الخطأ،  المدنية  فكرة المسؤولية 

اعتبار أن المركبات ا لية تنطو  في ذاتها ع ى الخطر.  وجا  متماشياد مع التغير في رلية الخطر بتخفيف إلقا  

رين مسؤولية تحقق  ع ى صاحب  بعكس ما كان ع ي  الحال في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العش

الذ  كان يعتبر العام  الصناعي، ع ى سبي  المثال، مسؤوالد عن األضرار البدنية التي ت ح  ب  ختل عم   بسب   

إهمال مزعوم بقدر ما تعتبر الماكنة وصاحبها الرأسمالي مسؤوالد عنها بسب  عدم توفير الشروط لستمة ل عم  مم  

إصاب لتأمين  األولى  الصياغات  في  يعرف  كان  ما  المشترك  وهو  اإلهمال  باس   العم    contributoryات 

negligence  وقد وضع هذا المفهوم، الذ  ألغى العتقة العقدية واستبدلها بالعتقة القانونية بين الشركة الضامنة  .

من   اعتباراد  التنفيذ  قيد  ل ،  ت قائياد    1/1/1988والمؤمن  بالتأمين  مغطاة  المركبات  جميع  قسط واصبح   واستيفا  

 التأمين من ختل استهتك المركبات ل بنزين. 

 
 الصندوق العربي ألخطار الحرب في تأسيس وإدارة    1981رغ  ذلك لع  قطاع التأمين العراقي دوراد أساسياد سنة   5

Arab War Risks Syndicate (AWRIS)    التي كان  تعتبر في حينها محاولة رائدة ل خروج من أسر التبعية

 قة لسوق لندن في تسعير أخطار الحرب، إال أن المحاولة، وألسباب عديدة، ل  تستطع تجاوز واقع التبعية إال المط

بحدود ضيقة.  أرجو أن ال يفه  من هذا رف  التعاون مع شركات إعادة التأمين األجنبية ب  تأكيد ضرورة بنا   

هارات االكتتابية وك  ما يتع   بالعم ية التأمينية بد اد صناعة تأمينية تتمتع بقدر كبير من االستقتل في امتتك الم

 بتقيي  الخطر وانتها د بتسوية المطالبة وك  ما يع   بها. 

 

في البحرين   1980سنة    المجموعة العربية للتأمين وكان من المفترض أن ي ع  القطاع دوراد رئيسياد في تأسيس   

Arab Insurance Group (ARIG)    حال  دون تحق  هذا الدور، واقتصرت المشاركة في لكن ظروفاد عديدة

 رأسمال المجموعة ع ى مصرف ليبيا المركز  وحكومتي الكوي  ودولة اإلمارات العربية. 
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 مؤشرات تغيير في بنية سوق التأمين العراقي

 

فمممإن شمممركات التممأمين األخمممرى كانممم  مم وكمممة  6باسممتثنا  شمممركة التمممأمين الوطنيممة

د لشممركات عربيممة وأجنبيممة.  وبعممد قممرارات التممأمي  عممام  ل قطمماع الخمما  أو فروعمما

راقممي محصمموراد ع ممى الشممركات ودمممج الشممركات أصممب  سمموق التممأمين الع 1964

)تأمينممات الحيمماة(، شممركة التممأمين الوطنيممة  7الوطنيممة التاليممة: شممركة التممأمين العراقيممة

)إعممادة التممأمين(.  وفممي عممام  8)التأمينممات العامممة(، شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة

ألغممي تخصمم  شممركات التممأمين المباشممر وسممم  لهمما تسمموي  تأمينممات الحيمماة  1988

ات العاممممة ع مممى أسممماس تنافسمممي.  وكمممان اإلشمممراف والرقابمممة ع مممى قطممماع والتأمينممم 

د بالمؤسسممة العامممة ل تممأمين التممي ألغيمم  عممام  وتحولمم  وظيفممة  1988التممأمين منوطمما

 بة إلى وزارة المالية.ااإلشراف والرق

 

صممدور قممانونين ربممما سمميكون لهممما األثممر الكبيممر فممي تغييممر بنيممة  1997شممهد عممام 

 1997لسممنة  21.  األول هممو قممانون الشممركات الخاصممة رقمم  سمموق التممأمين العراقممي

المممراد منمم  تشممجيع رأس المممال المموطني لتسممتثمار فممي شممركات خاصممة ل تممأمين 

وإعممادة التممأمين فممي العممراق.  ويسممتفاد مممن المع ومممات المتمموفرة أن أعمممال إعممادة 

التمممأمين لهمممذ  الشمممركات الخاصمممة تحصمممر ممممع شمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممة.  

الممذ  يهممدف إلممى  تنظممي   1997لسممنة  22لثمماني هممو قممانون الشممركات العامممة رقمم  وا

د والتممي تمممارس  العممم  فممي الوحممدات االقتصممادية المم وكممة ل دولممة والممولممة ذاتيمما

د، وبهممدف توحيممد القمموانين المنظمممة لنشمماط هممذ  الوحممدات مممن خممتل  د اقتصمماديا نشمماطا

( مممن هممذا القممانون تأسمميس 01وتسممم  المممادة )  9تأسمميس شممركات عامممة وطنيممة. 
 

.  رأس المال المدفوع كما هو في 1952كشركة مم وكة ل دولة وباشرت أعمالها الفع ية عام    1950تأسس  عام    6

 دينار عراقي. 20,000,000 1998

 
. 1964كشركة مساهمة مم وكة ل قطاع الخا  ومارس  جميع أنواع التأمين لغاية تأميمها عام    1959تأسس  عام    7

 دينار عراقي. 5,000,000، 1998رأس المال المدفوع كما هو في 

 
عام    8 عام    1960تأسس   أعمالها  وباشرت  مخت طة  في  1961كشركة  هو  كما  المدفوع  المال  رأس   .1998 ،

 دينار عراقي. 5,660,000

 
المقدم إلى المؤتمر العام الثالث والعشرين لتتحاد العام العربي ل تأمين، المنعقد في أبو تقرير سوق التأمين العراقية    9

.  تعود فكرة تأسيس شركات تأمين جديدة إلى الثمانينيات فحس  3-2،    2000آذار/مارس    30-28ظبي بتاريخ  

المع ومات المتوفرة لدينا فإن الوضع القانوني لتأسيس مث  هذ  الشركات توال  مستشار التأمين في وزارة المالية.  

 رى.وكان  محص ة الدراسة، إن ل  أكن خاطئاد، أن القانون ال يحول دون تأسيس شركات تأمين أخ

 



 
 العراق   ف   العام   التأ مني   قطاع   حول   دراسات 

 
 

 
 22 | صفحة

تع يممممات  1999شمممركات مسممماهمة ل تمممأمين وإعمممادة التمممأمين.  كمممما صمممدرت عمممام 

( والتمممي تناولممم  إجمممرا ات ممممن  إجمممازة ممارسمممة أعممممال 12وزيمممر الماليمممة رقممم  )

التممأمين وإعممادة التممأمين.  وتبممع ذلممك صممدور قممرار مممن وزيممر الماليممة لتنظممي  العتقممة 

نهمما والخاصمممة، وشممركة إعمممادة التممأمين العراقيمممة.  بممين شمممركات التممأمين، العاممممة م

 قطمماع العممام، تقبمم  األخطممار ل ويجيممز القممرار لشممركة إعممادة التممأمين العراقيممة، التممابع 

 10قب  شركات التأمين الخا .  نالتي يجر  اسنادها إليها م

 

)العممراق( وتشممير األخبممار الصممحفية أن شممركة خاصممة باسمم  الشممركة األه يممة ل تممأمين 

م يممون دينممار  500قممد تأسسمم  بموجمم  قممانون الشممركات الخاصممة برأسمممال قممدر  

 ولكن ليس هناك ما يفيد أن هذ  الشركة قد بدأت بمزاولة أعمالها. 11عراقي،

 

إن قيمممام شمممركات أخمممرى ممممن شمممأنها أن ترفمممع ممممن مسمممتوى المنافسمممة سممموا  فمممي 

مضمممار أسممعار التممأمين أو الخممدمات أو إدخممال وثممائ  جديممدة بالنسممبة لسمموق التممأمين 

العراقمممي.  وقمممد يمممرتبط ذلمممك بالميممم  األيمممديولوجي واالقتصممماد  نحمممو المزيمممد ممممن 

انيمممة الدولمممة.  الخصخصمممة لتحسمممين األدا  ورفمممع بعممم  األعبممما  الماليمممة عمممن ميز

فمممثتد، قممد يتحممول عمم   الخممدمات الطبيممة إلممى شممركات التممأمين مممن خممتل عقممود 

تممأمين متخصصممة لتستشممارات الطبيممة والعم يممات الجراحيممة وغيرهمما.  وقممد يطممال 

همممذا التحمممول مسمممتقبتد الضممممان االجتمممماعي وانظممممة التقاعمممد ممممن خمممتل األدوات 

 ضمن وثائ  التأمين ع ى الحياة. االدخارية

 

هممذ  التطممورات، وغيرهمما مممما لمم  نتمموفر ع يهمما، تؤشممر نحممو تغيممر مرتقمم  فممي بنيممة 

سمموق التممأمين العراقممي ولكممن يصممع  ا ن الممتكهن بممما سمميؤول إليمم  غيممر القممول إن 

د بممين شممركات القطمماع العممام وشممركات القطمماع الخمما ،  السمموق ربممما سيشممهد تنافسمما

ثمم  أكبممر مصممدر لكقسمماط( وربممما يممت  حصممر تممأمين بعمم  قطاعممات الدولممة )وهممذ  تم

 
على شركات التأمين إعادة نسبة من    بمقتضى القانون يتوجب.   77ص   ،2000مارس /، آذار340، العدد  البيان   10

لد أعمالها  لدى  محفظة  تأمينها  إعادة  قب   ع يها  اختيارية  وكذلك عرض حصة  العراقية،  التأمين  إعادة  شركة  ى 

 شركات إعادة التأمين العالمية. 

 
 .110،   1998، نيسان/ابري  317البيروتية، العدد  البيان مج ة   11
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وإطمممتق حريمممة التنمممافس فيمممما يخممم  األعممممال  12لمممدى شمممركتي القطممماع العمممام

 األخرى.

 

لسممموق  13اإلسمممتميأمممما دخمممول شمممركات التمممأمين العربيمممة واألجنبيمممة ورأس الممممال 

التممأمين العراقممي ف مميس وارداد فممي هممذ  المرح ممة، وال يمكممن توسمميع توجهممات النظممام 

ة النفطيممة وإسممقاطها ع ممى قطمماع التممأمين.  لربممما يمكممن الحمماك  فيممما يخمم  الصممناع

الضمممرورات السياسمممية ومصمممال  اإلبقممما  ع مممى النظمممام قمممد تمممدفع باتجممما   إنالقمممول 

الممدعوة نحممو فممت  السمموق أمممام الشممركات العالميممة التممي تبحممث عممن فممر  اسممتثمارية 

 14جديدة.

 

متقدمممة، فيممما وارى أن سمموق التممأمين العراقممي لمميس مكممتمتد، مقارنممة باألسممواق ال

يخمم  العناصممر المؤسسممية التكمي يممة: كوسمماطة التممأمين، وتقيممي  األصممول الماديممة، 

والمعاينمممة الميدانيمممة ل سممميطرة ع مممى مكمممامن الخطمممر واحتسممماب مشمممهد الخسمممارة 

الكبيممرة  لكخطممارالقصمموى، والكشممف ع ممى األضممرار وتسممويتها وخاصممة بالنسممبة 

ط التممممأمين ي.  فخممممدمات وسمممم النفطيممممة والبتروكيماويممممة وغيرهمممما مممممن الصممممناعات
 

هذا القول يقوم ع ى افتراض استمرار النظام القائ  في العراق وع ى قرا ة بع  األخبار الصحفية.  فالدولة، بسب     12

طن  عجز الموارد، أخذت تمي  إلى جباية الضرائ  بفعالية أكبر، إضافة إلى الرسوم العديدة التي تفرض ع ى الموا 

إلنجاز أبسط المعامتت.  وتوفر أرباح شركات التأمين والضرائ  التي تدفعها مصدراد مهماد لخزينة الدولة.  فقد 

ب يون دينار    16( تح  عنوان  الس طات العراقية تضاعف ضرائبها وتجمع  26/2/2000)  الحياةورد في جريدة  

تأمين[ زادت  قيمة عقاراتها في حال البيع والتأجير في حم ة واحدة  أن وزارة المالية ]التي تشرف ع ى قطاع ال

لكافة   أمراد  الرئاسة  ديوان  أصدر  بينما  الدولة   خزينة  لصال   إلى  إيرادات  الزيادة  بتحوي   دوائرها  وأمرت 

% من  50في المئة من أرباحها إلى الديوان مباشرة.   يتح  في هذا الخبر أن    50 الوزارات اإلنتاجية  بتحوي   

ح تحول إلى ديوان الرئاسة وليس إلى خزينة الدولة.  وهذا يثير العديد من األسئ ة السياسية واالقتصادية تحتاج  األربا

 إلى دراسة مستق ة. 

 
بين بع  مبادئ الشريعة    13 تقوم ع ى أسس تجمع  ل تأمين  التأمين العربية استحداث شركات  شهدت بع  أسواق 

لتجار  باس  التأمين اإلستمي أو التكاف  بهدف دفع شبهة الربا عن التأمين  اإلستمية والمتط بات الفنية ل تأمين ا

وتح ي  ممارست .  ولع  مث  هذ  الشركات قد تجد لها مجاالد في المستقب  في العراق خاصة وأن أولى المحاوالت  

باقر الصدر في كتاب     الرائدة لتطويع عم  المصارف لتتماشى مع قواعد الفق  اإلستمي قد تم  ع ى يد السيد محمد

 .البنك الالربوييالرائد 

 
تذكر إحدى الصحف العراقية المعارضة أن النظام، رغ  تزايد البطالة، يوفر العم ، وألسباب أمنية، ل وافدين العرب   14

 في وزارات النفط، الصناعة والمعادن، اإلسكان، الر ، العم  والشؤون االجتماعية.  وكذلك في مقاوالت األعمال 

، آذار/مارس  68، السنة  8، العد  طريق الشعباإلنشائية، وتأجير المحتت الخدمية: المطاع  والفنادق والكراجات.  

مشاركة  4،    2000 باتجا   ويدفع  أيضاد  التأمين  قطاع  يطال  قد  لتغيير  يؤشر  الوضع  هذا  أن  ترى  يا  ه     .

ر برأسمال  ما ل  تستقر األوضاع وتتض  معالمها  المستثمرين العرب في هذا القطاع؟  المستثمر األجنبي لن يخاط

 األمنية واالستثمارية. 
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المحتمممرف والمسمممتق  مفقمممودة )مممما خمممت مممموظفي اإلنتممماج التمممابعين لشمممركة التمممأمين 

وخمممدماته  ال ترقمممى إلمممى مسمممتوى خمممدمات  بالشمممركة دينقيممم  ووكمممت  اإلنتممماج المأ 

و الخسممائر رغمم  وجممود عممد ضممئي  مممنه   ىالوسمميط(.  وكممذا األمممر بالنسممبة لمسمم 

ا : مخمنمممي التمممأمين ل كشمممف والتقمممدير ورغممم  وجمممود نظمممام قمممانوني خممما  ل خبمممر

(، وكممممذلك إدارة الخطممممر واالستشممممارات التأمينيممممة.  1974وتسمممموية األضممممرار )

د فمممي تكممموين اوالواقمممع  د بنيويممما يتمثممم  بغيممماب أو   صمممناعة التمممأمين ن هنممماك ضمممعفا

ضممعف القطمماع الخممدمي.  هممذا موضمموع يحتمماج إلممى دراسممة مسممتق ة وممما أريممد التأكيممد 

نهيممار الحممالي لتقتصمماد العراقممي )ركممود األدا  وانعممدام التممراك  ع يمم  هنمما هممو أن اال

والبطالمممة الحقيقيمممة والمقنعمممة وكمممذلك تبمممذير المممموارد الشمممحيحة فمممي خدممممة أهمممداف 

سياسمممية مشمممكوكة( قمممد يممموفر الفرصمممة لبمممروز قطممماع خمممدمي تكمي مممي فمممي قطممماع 

 التأمين.

 

 تالية:ومن باب االختصار يمكن إبراز أهمية التأمين تح  العناوين ال

 

المسمماهمة فممي الممدورة االقتصممادية: تحويمم  الممدخ  بممين مفممردات الممدخ  القممومي  

وممما يترتمم  ع ممى ذلممك مممن تنشمميط لخممدمات أخممرى، وكممذلك تشممجيع المغممامرة 

االقتصممادية )مممن خممتل تعمموي  صمماح  المغممامرة عممن ممت كاتمم  ومنتجاتمم  

ريممة المتضممررة مممن جممرا  الحمموادث غيممر المنظممورة، وتقممدي  القممروض العقا

 وغيرها ضمن عقود التأمين ع ى الحياة(.

 

 توفير فر  ل عمالة رغ  محدوديتها في ظ  األوضاع القائمة. 

 

تحويمممم  ك فممممة الخطممممر: المسمممماهمة فممممي حمايممممة الوضممممع المممممالي لكفممممراد  

والمؤسسممات المممؤمن ع يهمما وديمومممة اإلنتمماج، وحمايممة الثممروة الوطنيممة ضممد 

 الكوارث.

 

فممراد مممن خممتل تحممم  شممركة التممأمين ل نتممائج تحويمم  عمم   النممزاع بممين األ 

الماليممة لكضمممرار التمممي يتسممب  بممم  الفمممرد ضمممد فممرد آخمممر أو مجموعمممة ممممن 

 األفراد )مثال التأمين ع ى السيارات والحري (.

 

والمسمماهمة فممي  االدخممارالمسمماهمة فممي التنميممة االقتصممادية مممن خممتل تنشمميط  

تكمموين رأس المممال.  مممن المعممروف أن التنميممة االقتصممادية ال يمكممن أن تتحقمم  
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بمممدون تمممراك  رأس الممممال.  والتمممراك  الجديمممد يتحقممم  ممممن خمممتل المعمممدالت 

.  وضمممن هممذا اإلطممار ت عمم  المؤسسممات الماليممة )المؤسسممات لتدخممارالعاليممة 

د  فمممي تشمممجيع االدخمممار  الوسممميطة كشمممركات التمممأمين ع مممى الحيممماة( دوراد مهمممما

واالسممتثمار.  صممحي  أن المؤسسممات الوسمميطة لمميس لهمما دور يممذكر فممي تكمموين 

وتممموفير  االدخممماررلوس األمممموال الماديمممة إال أنهممما تسممماه  فمممي زيمممادة فمممر  

نمما القممول بممإن شممركات التممأمين نالمممدخرات لصممال  المسممتثمرين.  ولممذلك يمك

تعتبممر أحممد المصممادر المهمممة لممرأس المممال المممالي، فحتممى شممركات التممأمين التممي 

ال تمممارس التممأمين ع ممى الحيمماة ت جممأ إلممى تكمموين احتياطيممات فنيممة وحممرة لمقاب ممة 

 لتعوي  حم ة وثائ  التأمين عند تحق  الضرر المؤمن ضد . التزاماتها

 

ممما  همما فممي قطمماع التممأمين فممي العممراق بحممدود لمم  ت مم َ هممذ  الوظممائف تجممد تعبيممراد ل

ن المسمماهمة االقتصممادية لقطمماع التممأمين إتسممتحق  مممن تح يمم .  ويمكممن القممول إجممماالد 

فمممي عم يمممة تمويممم  التمممراك  االقتصممماد  ضمممعيفة.  ويعكمممس ذلمممك ضمممعف الكثافمممة 

ع ممى  لالتأمينيممة، الممذ  يؤشممر بممدور  ع ممى هشاشممة دخممول األفممراد مممما يجعمم  اإلقبمما

د.  كممما أن الدولممة أغف مم  أهميممة جعمم  بعمم  فممروع شمم  را  الحمايممة التأمينيممة ضممعيفا

د كتممأمين المبمماني كممما هممو الحممال، ع ممى سممبي  المثممال، فممي سويسممر   التممأمين إلزاميمما

وألمانيمما، أو ربممط القممروض العقاريممة بالتممأمين ع ممى الحيمماة وتممأمين األعيممان ضممد 

 طر الحري  وغير .خ

 

 15ارها ع ى قطاع التأمينالعقوبات االقتصادية وآث

 

الحصممار أو الحظممر االقتصمماد  أو العقوبممات االقتصممادية كانمم  وممما تممزال تشممك  

.  وهممي فممي محصمم تها 16الركيممزة األساسممية فممي الحممرب االقتصممادية ضممد العممراق

 
من المؤسف أن هذا الموضوع ل  يدرس بعناية من قب  العام ين في قطاع التأمين، ول  يتعد ما نشر عن  الوصف   15

تأمين وتجربة تستح  العام لحالة السوق العراقي والحديث عن الحصار الجائر، رغ  أن  يمث  حالة فريدة في تاريخ ال

الكثير من التح ي .  فالتقارير المقدمة عن حالة السوق العراقي لتتحاد العام العربي ل تأمين، ك  سنتين، تخ و من  

المثال: قيس  التشريعات.  أنظر ع ى سبي   أ  رصد وتح ي  ل ظواهر ما خت اإلشارة أحياناد إلى صدور بع  

، تشرين األول/أكتوبر 287)بيروت: العدد    البيان   المقاطعة وحتى اليوم  مج ة  المدرس،  التأمين في العراق منذ بد

1996   )86-87. 

 
رغ  األبعاد السياسية واالستراتيجية وما هو مستور في الخطاب السياسي الغربي، فإن العقوبات االقتصادية تمث    16

استمراراد لحرب الخ يج الثانية.  والخاسر الكبير في استمرار العقوبات الدولية هو الشع  العراقي الذ  ينو  بثق ها 

 يدة. وآثارها القريبة والبعيدة التي ستمتد لسنين عد
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لمم  يشممهد  أ  مجتمممع آخممر.  فممالحظر 17 التنكيمم  بممالعراق. النهائيممة ضممرب ظممال  مممن 

الحيمماة االقتصممادية لهممذين الب ممدين ولمم   والسممودان لمم  يشمم   االقتصمماد  ع ممى ليبيمما 

 18.يعم  ع ى تفكيك نسيجهما االجتماعي كما هو الحال بالنسبة ل عراق

 

لمم  يشممهد تمماريخ العممال  عقوبممات اقتصممادية كت ممك التممي فرضممها مج ممس األمممن الممدولي 

د األغممراض الطبيممة والممموا ع ممى العممراق، فقممد اتسممم  بصمميغة عموميممة، باسممتثنا  

 6) 661وارتبطممم  ابتمممدا د ممممن القمممرار   الغذائيمممة المقدممممة فمممي ظمممروف إنسمممانية،

( بالفصممم  السمممابع ممممن ميثممماق األمممم  المتحمممدة )ال جمممو  إلمممى 1990آب/أغسمممطس 

القمموة(.  فهممذا القممرار، وفيممما يخمم  موضمموعنا، يقممرر ع ممى جميممع الممدول، بممما فممي 

لسمم ع والخممدمات التممي ذلممك الممدول غيممر األعضمما  فممي األممم  المتحممدة، منممع اسممتيراد ا

يكممون مصممدرها العممراق أو الكويمم ، والنشمماطات التممي يقمموم بهمما رعايمما هممذ  الممدول، 

وعم يممات البيممع والتوريممد، وكممذلك االمتنمماع عممن تمموفير أيممة أممموال أو أيممة ممموارد 

 19مالية أو اقتصادية أخرى لحكومة العراق.

 

د العراقممي فممي جميممع االقتصمما كانمم  النتيجممة المباشممرة ل حممرب ونظممام العقوبممات شمم   

يقمممول د. محممممد ع مممي زينمممي:  ولممم    20والخدميمممة. قطاعاتممم  االنتاجيمممة والتوزيعيمممة

 
 (.1998)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  التنكيل بالعراق: العقوبات والقانون والعدالة جيف سيمونز،  17

 
عندما منع  حكومة الواليات المتحدة تصدير المعدات  1978في الحالة ال يبية كان الحظر التجار  انتقائياد بدأ سنة   18

عية واإللكترونية.  واستمر تصعيد الحظر بعد ذلك سنوياد.  وفي كانون  العسكرية والطائرات وبع  المعدات الزرا

وسع نطاق الحظر ليشم  االستيراد والتصدير وتجميد األرصدة ال يبية وهو ما أثر ع ى ط     1986الثاني/يناير  

قودها مع شركة  شركة ليبيا ل تأمين ع ى حماية إعادة التأمين من الشركات األمريكية إذ لجأت األخيرة إلى إلغا  ع

ليبيا ل تأمين بسب  قرار سياسي لرئيس اإلدارة األمريكية ال عتقة ل  بعقد إعادة التأمين.  عرض  شركة ليبيا ل تأمين  

السياسة وإعادة التأمين:  موقفها في كراس صدر بال غة العربية واإلنج يزية والفرنسية.  راجع: شركة ليبيا ل تأمين،  

 (. 1986)]طراب س[ آذار  شركة ليبيا للتأمين  على إعادة تأمين الحظر التجاري األمريكي 

 

( فقد كان أيضاد انتقائياد وانص  ع ى منع  1993أما الحظر المفروض من قب  مج س األمن )تشرين الثاني/نوفمبر   

ار األم  تصدير المعدات النفطية، تجميد األرصدة ال يبية في الخارج ومنع الطيران من وإلى ليبيا.  كان  آثار قر

وقطع   833المتحدة رق    المعدات  ع ى  الحصول  المشاك  )صعوبة  بع   وفاقم  من  ال يبيين  ل مواطنين  مؤلمة 

 الغيار الضرورية، التضخ  النقد  وغيرها(.

 
، )لندن: منشورات  1994-1990قرارات مجلش األمن التابع لألمم المتحدة بشأن العراق  حس  الن  الوارد في    19

 . 12-11(،   1994، أي ول الم ف العراقي

 
(، الفص  1995)لندن: مؤسسة الرافد ل نشر،    اققتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين د. محمد ع ي زيني،    20

.  هذ  اإلشارة اليتيمة ل تأمين هي الوحيدة التي 423-364الثاني عشر: النتائج االقتصادية لحرب الخ يج الثانية،    
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يقتصممر انهيممار النمماتج المح ممي اإلجمممالي ع ممى القطاعممات السمم عية، فقممد انهممار فممي 

إلممى أقمم  مممن النصممف النمماتج المح ممي اإلجمممالي ل قطاعممات التوزيعيممة،  1991سممنة 

األنشمممطة االقتصمممادية المتع قمممة بالتجمممارة حيمممث ضممممرت ضمممموراد شمممديداد كافمممة 

والمطمممماع  والفنممممادق والنقمممم  والمواصممممتت والتخممممزين والمؤسسممممات الماليممممة 

 والتأمين. 

 

 تجميد األرصدة في الخارج (1)

 

كان أحممد آثممار هممذا القممرار تجميممد أرصممدة قطمماع التممأمين العراقممي فممي الخممارج.  فع ممى 

سممبي  المثممال، يممذكر الممبع  أن شممركة التممأمين الوطنيممة كانمم  تحممتف  بحسمماب، ربممما 

ب ممب بضممعة متيممين جنيمم  إسممترليني لممدى فممرع مصممرف الرافممدين فممي لنممدن.  والهممدف 

أقسمماط اتفاقيممات إعممادة التممأمين  مممن هممذا الرصمميد هممو تسممهي  االمتثممال لشممرط تسممديد

 excess of lossغيممر النسممبية )المرتبممة ع ممى أسمماس ممما يسمممى بتجمماوز الخسممارة 

reinsurance وقمم  أوانهمماو وكممذلك تسممديد حصممة الشممركة فممي الخسممارات العموميممة )

وبشممك  عممام مقاب ممة الشممركة اللتزاماتهمما  general averageفممي المممتأمين البحممر  

 تتعاقد معها.تجا  األطراف التي 

 

ليسمم  لممدينا مع ومممات عممن مممسل هممذا الرصمميد، وربممما يسممر  ع يمم  نفممس اإلجممرا ات 

التممي اتخممذتها الحكومممة البريطانيممة، ع ممى سممبي  المثممال، بشممأن أرصممدة العممراقيين مممن 

األفممراد والشممركات م أ  السممح  بعممد تقممدي  ط مم  وموافقممة وحممدة العقوبممات فممي بنممك 

 21)المصرف المركز (. إنج ترا

 
االقتصادية المتوفرة لد .  ولع  مرد ذلك أن قطاع التأمين ال يرقى في أهميت  إلى   استطع  رصدها في األدبيات 

يدرسوا أهميت  في  التأمين ل   العام ين في قطاع  تفكير االقتصاديين العراقيين.  وحتى  المهيمن ع ى  النفط  قطاع 

ة من ختل تموي  التص يحات  المساهمة في الحفاظ ع ى الثروات الوطنية )أ  المساهمة في تجديد األصول المتضرر

أو االستبدال(، وكذلك دور  كوسي ة ادخارية فع الة )وخاصة تأمينات الحياة(، والمساهمة في تكوين رأس المال، 

ع    وتحوي   االجتماعي  النزاع  من  التق ي   في  الحضار   دور   وأخيراد  ل عمالة،  كبيرة  فر   توفير  وامكانية 

أمين )تأمين المركبات(.  وبعبارة أخرى، فإن دور التأمين في التنمية االقتصادية  االختتف بين األفراد لشركات الت

 ل  ي َ  ما يستحق  من عناية الباحثين. 

 
ل فترة   ا 21 الخارج  الوطنية في  التأمين  ودائع شركة  المتوفرة عن  العراقي(   1992-1991لمع ومات  )بالدينار  كان  

 كا تي: 

.  هذ  األرقام تعطي صورة مغايرة لما (1992) 11,379,000 ,(1991) 5,154,000 ,(1990) 4,946,000  

ذكرنا  أعت ، وقد يكون نمو حج  الودائع الخارجية مرتبطاد بوجودها في بع  الب دان العربية.  وردت هذ  األرقام 
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 تعليق ووقف إعادة التأمين (2)

 

ومممن آثممار هممذا القممرار منممع تعمماطي شممركات إعممادة التممأمين األجنبيممة مممع شممركات 

التممأمين العراقيممة وبالتمممالي حرمممان الشمممركات العراقيممة مممن حمايمممة إعممادة التمممأمين 

االتفمماقي واالختيممار  التممي كانمم  قممد تعاقممدت ع يهمما.  ومممع تطممور األزمممة باتجمما  

رية أصممبح  هممذ  العقممود بحكمم  الم غيممة ذلممك ألن عقممود التممأمين العم يممات العسممك

وإعممادة التممأمين تسممتثني، بشممك  عممام ودون الممدخول فممي التفاصممي  وبعمم  التقييممدات 

الخاصمممة بالتمممأمين البحمممر  وبعممم  العقمممود األخمممرى، التعممموي  عمممن األضمممرار 

الناشمممئة مباشمممرة أو بصمممورة غيمممر مباشمممرة عمممن حممماالت الحمممرب أو الغمممزو أو 

الحمايممممة  غيمممماب .  إنتع ممممنات العسممممكرية سمممموا  أع نمممم  الحممممرب أو لمممم  العم يمممم 

قممد يعممرض شممركات التممأمين، وكممذلك شممركات إعممادة التممأمين التممي ترتمم   22اإلعاديممة

، retrocessionمممما يسممممى بحمايمممة إعمممادة إعمممادة التمممأمين أو إعمممادة التمممأمين المكمممرر 

وبالتممالي تممؤد  إلممى إلممى خسممارات تتجمماوز رأسمممالها واحتياطياتهمما الفنيممة والحممرة، 

 إفتسها.

 

ف سممموق التمممأمين العراقمممي حيمممال توقمممف الحمايمممة اإلعاديمممة؟  أضمممطر كيمممف تصمممرع 

السممموق إلمممى االسمممتفادة القصممموى ممممن إمكانيتممم  الداخ يمممة وضممممن المممموارد الماليمممة 

المتاحمممة لشمممركتي التمممأمين المباشمممر وشمممركة اإلعمممادة.  اسمممتمرت الشمممركتان فمممي 

وليسمم  هنمماك مع ومممات تممدل ع ممى رفمم  ط مم   ،اشممرأعمممال التممأمين المبباالكتتمماب 

ل تممأمين.  لكممن الممذ  حصمم ، فممي غيمماب حمايممة إعممادة التممأمين األجنبممي، االعتممماد 

التمممي تقمممدمها شمممركة إعمممادة التمممأمين   المتواضمممعة بشمممك  أساسمممي ع مممى الحمايمممة 

كاممم  احتفاظهممما عممن كمم  خطممر مممؤمن ع يمم .   دالعراقيممة، وقيممام الشممركتين باسممتنفا

ك مع ومممات موثقممة عممن حممدود اكتتمماب واحتفمماظ الشممركتين إال أنمم  يممذكر وليسمم  هنمما

بممأن األخطممار الكبيممرة، كممبع  المنشممست النفطيممة والبتممر وكيماويممة وغيرهمما مممن 

 
عربي ل تأمين، مراكش، المم كة المقدم إلى المؤتمر العام العشرين لتتحاد العام ال  تقرير سوق التأمين العراقية  في

 . 1994أيار/مايو  4-2المغربية، 

 
هناك أسباب عديدة تدفع شركات التأمين إلى شرا  أغطية إعادة التأمين ومنها: تعزيز قدرتها ع ى االكتتاب بأخطار   22

جهة إعادة التأمين، كبيرة تتجاوز حج  رأسمالها، موازنة المحفظة االكتتابية من ختل تحوي  ع   األخطار الكبيرة ل

السيطرة ع ى تراك  الخسائر الذ  قد يهدد رأسمالها، االستفادة من الخدمات الفنية لمعيد  التأمين في تسعير األخطار 

 الكبيرة والمساهمة في تسوية تعويضاتها. 
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الصممناعات، تخضممع لسممقف ل تعمموي  يتناسمم  مممع الممموارد الماليممة )رأسمممال شممركة 

التممممأمين التممممأمين، االحتياطيممممات الفنيممممة والحمايممممة اإلعاديممممة مممممن شممممركة إعممممادة 

أ  أن المممؤمن  -العراقيممة(، وممما تجمماوز هممذا السممقف التعويضممي يتحم مم  المممؤمن لمم  

د ألموال   .ل  يصب  ضامنا

 

مممن المحممزن أن هممذا الوضممع يكمماد أن يكممون الوحيممد بممين البممدائ  المتمموفرة لقطمماع 

التممأمين أو لحم ممة وثممائ  التممأمين.  فالتممأمين بالممدينار العراقممي، العم ممة الوطنيممة التممي 

قررهممما القمممانون إلجمممرا  التمممأمين داخممم  العمممراق، يعنمممي تسمممديد أقسممماط الممممتأمين ي

د وال فائممدة منهمم  فممي ظمم   اوالتعويضممات بممذات العم ممة وهممي عم ممة غيممر متداولممة دوليمما

نظممام العقوبممات لشممرا  ممما تحتاجمم  الصممناعة النفطيممة وغيرهمما مممن صممناعات القطمماع 

العممام والخمما  مممن معممدات وغيرهمما مممن األصممول فممي تصمم ي  األضممرار أو اسممتبدال 

التممالف منهمما.  فممي الظممروف العاديممة كممان قطمماع التممأمين، مممن خممتل الحمايممة اإلعاديممة 

د بالعم ممة الصممعبة ويسممت   ال تعويضممات بالعم ممة الصممعبة، وكأنمم  فممي ذلممك يسممدد أقسمماطا

يعمممم  بصمممورة غيمممر مباشمممرة ع مممى تممموفير المعمممدات واألصمممول الماديمممة األخمممرى 

 .الضرورية الستمرار العم ية اإلنتاجية

 

أن شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة قممد نجحمم  فممي تفيممد هنمماك مع ومممات غيممر مؤكممدة 

رغمم  نظممام العقوبممات فممي  اإلبقمما  ع ممى التعاممم  مممع بعمم  شممركات التممأمين العربيممة

االكتتممماب باتفاقياتهممما وإجمممرا  المقاصمممة فمممي تسممموية حسمممابات األقسممماط والتعممموي  

بممدالد مممن تحويمم  األرصممدة.  وع ممى أ  حممال، فممإن القطمماع أخممذ يراجممع مع قاتمم  مممع 

العمممال  الخمممارجي ل توصممم  إلمممى واقمممع المممذم  المسمممتحقة لممم  وع يممم  انتظممماراد لرفمممع 

 العقوبات.

 

 دة المالية للشركاتإضعاف القاع (3)

 

أدت العم يممات العسمممكرية والعقوبمممات االقتصممادية وتوسمممع النظمممام فممي طبمممع النقمممود 

وممما يهمنمما هنمما هممو اإلشممارة إلممى أن   23الورقيممة إلممى إضممعاف قيمممة الممدينار العراقممي.

التضمممخ  المفمممرط أدى إلمممى تمممدهور قيممممة رأسممممال شمممركات القطممماع واحتياطياتهممما 

 
بين دمار التنمية اققتصاد العراقي  يمكن متابعة التح ي  االقتصاد  لظاهرة التضخ  في كتاب د. عباس النصراو ،    23

 .211-208(، ترجمة: د. محمد سعيد عبد العزيز،   1995، )بيروت: دار الكنوز األدبية، وتوقعات المستقبل
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إن هممي تعرضمم  لس سمم ة مممن الخسممائر الكبيممرة ال  بحيممث جع همما مكشمموفة ل فممتس

تقمموى ع ممى التعممموي  عنهمما اعتمممادا ع مممى مواردهمما الذاتيممة وت مممك التممي توفرهممما 

 24شركة إعادة التأمين العراقية.

 

لمعالجممة هممذا الوضممع، الممذ  انتبمم  لمم  القطمماع فممي وقمم  مبكممر، لجممأ إلممى اسممتبدال 

ر فممي العقممارات باعتبممار ميمم  األصممول النقديممة إلممى أصممول ماديممة مممن خممتل االسممتثما

أقيامهمما إلممى الزيممادة.  ليسمم  هنمماك مع ومممات دقيقممة موثقممة منشممورة عممن هممذا األمممر، 

والقيممود القانونيممة ع ممى األرصممدة النقديممة التممي يجمم  ع ممى شممركات التممأمين االحتفمماظ 

بهمما فمممي جميمممع الحممماالت ل وفممما  بااللتزاممممات تجممما  حم مممة وثمممائ  التمممأمين، ونسمممبة 

  25لعينيممة وممما يمكممن اسممتثمار  فممي أسممه  الشممركات التجاريممة وغيرهمما.االسممتثمارات ا

البيانممات اإلحصممائية المتمموفرة لممدى االتحمماد العممام العربممي ل تممأمين تنقمم  لنمما الصممورة 

 26التالية عن حج  استثمار الشركات الثتثة والدخ  المترت  ع ي .

 

 شركة التأمين الوطنية

 

 2,978,175 2,022,402 *1,239,303 إجمالي االستثمارات

 506,381 325,317 231,115 الدخ  من االستثمار

 
 * المبالب بسالف الدنانير العراقية.

 

 شركة التأمين العراقية العامة

 

 1,028,144 735,765 *518,004 إجمالي االستثمارات

 199,928 126,034 105,891 الدخ  من االستثمار

 

 
في موازاة ذلك فإن عقود تأمين الحياة هي األخرى تعرض  لهبوط حاد في أقيامها، وبالتالي فإن المؤمن ع يه  ه     24

 مع ومات عن قيام شركات التأمين بإعادة تقيي  مبالب التأمين. الخاسرين الحقيقين.  وال تتوفر لدينا  

 
المحفظة االستثمارية ل شركات الثتث تض  الفقرات التالية وبنس  متباينة: عقارات، أوراق مالية حكومية وغير   25

 حكومية، إيداعات في البنوك، قروض مضمونة، أسه  وودائع خارج العراق. 

 
مقدمة إلى االتحاد العام العربي ل تأمين )القاهرة: بدون تاريخ(.    موذج بيانات إحصائيةنهذ  المع ومات مست ة من    26

 جميع األرقام بالدينار العراقي. 
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 27التأمين العراقيةشركة إعادة  

 

 315,963 242,607 166,809 إجمالي االستثمارات

 183,652 100,442 73,042 الدخ  من االستثمار

 

هممذ  األرقممام قممد تعكممس التضممخ  النقممد  ولمميس الزيممادة الفع يممة فممي األصممول إذ أن 

ي حمم  شممركات التممأمين ت جممأ إلممى إعممادة تقيممي  اسممتثماراتها لتتناسمم  مممع االنممدثار الممذ  

ببعضمممها وقيممممة العم مممة الوطنيمممة.  وممممع ذلمممك نتحممم  نممممواد لمممدى كممم  الشمممركات.  

، 1997% فمممي 63فبالنسمممبة لشمممركة التمممأمين الوطنيمممة ازدادت االسمممتثمارات بنسمممبة 

د: 1998% فممي 47وبنسممبة  ، 1996% فممي 18. وبقممي الممدخ  االسممتثمار  شممب  ثابتمما

حجممممم  رغممممم  الزيمممممادة المط قمممممة فمممممي  1998% فمممممي 17و 1997% فمممممي 16

 االستثمارات.  )جميع النس  تقريبية(.

 

 التأثير على حجم األقساط (4)

 

كممما  1998-1996كانمم  حصممي ة األقسمماط )بممسالف الممدنانير العراقيممة( فممي السممنوات 

 28ي ي:

 

 1996 1997 1998 

 1,356,025 826,832 425,070 التأمين الوطنية

 297,695 227,804 189,350 التأمين العراقية

 68,997 74,522 51,132 إعادة التأمين العراقية

 
فيما يخ  صافي الدخ  من االستثمار )بسالف الدنانير العراقية(    1994-1992لمع ومات المتوفرة عن السنوات من   ا 27

 كان  كا تي: 

1992 1993 1994 

6,228 7,783 10,946 

 

 هذ  المع ومات مست ة من: 

The ARIG Directory of Insurance Companies in the Arab World, (Bahrain: Arab 

Ed. 1996), p 99. thInsurance Group, 4 

 
 مقدمة إلى االتحاد العام العربي ل تأمين )القاهرة: بدون تاريخ(.  نموذج بيانات إحصائية  28
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 665,552 1,129,158 1,723,717 

 

  %52.58و  1997فممي   %69.66تشممير هممذ  األرقممام إلممى نمممو فممي حجمم  األقسمماط م 

د بقممدر ممما يعكممس التضممخ  1998ي فمم  .  إال أن هممذا النمممو قممد ال يعكممس نمممواد حقيقيمما

ع منمما، مممن العممام ين فممي قطمماع التممأمين النقممد  وهممو أمممر لمم  ي مم  التح يمم ، حسمم  

د ع ممى حركممة االسممتيراد والتصممدير ربممما لمم   العراقممي.  فالتممأمين البحممر  القممائ  أساسمما

.  وحتممى حركممة نقمم  الممنفط الخممام مممن العممراق إلممى 29يشممهد نمممواد بسممب  الحظممر

ذكر، تممؤمن لممدى شممركات التممأمين األردنيممة.  وال يعقمم   األردن فإنهمما، وحسمم  ممما يممأ

 المهربون لمخت ف البضائع، بما فيها النفط ومشتقات ، التأمين ع يها. أن يقوم

 

يضمماف إلممى ذلممك أن العديممد مممن المنشممست الصممناعية قممد توقفمم  عممن العممم  وربممما 

توقفمم  عممن شممرا  أغطيممة تأمينيممة وبممذلك فقممدت الشممركات مصممدراد آخممراد لكقسمماط.  

سمممألة شمممرا  وفيمممما يخممم  غالبيمممة الممممواطنين فمممإن سمممو  األوضممماع تجعممم  ممممن م

الحمايمممة التأمينيمممة أممممراد يمممدخ  فمممي بممماب اإلسمممراف والتبمممذير إذ أن تمممدهور القممموة 

، ناهيممك عممن اسممتفحال البطالممة، 30الشممرائية ل ممدينار العراقممي وهبمموط الممدخ  الفممرد 

ال يكفممي ل يفمما  بمتط بممات المعيشممة األساسمممية.  فممإذا أضممفنا إلممى ذلممك الضمممرائ  

العديممدة المفروضممة ع ممى المممواطن لممن يتبقممى المباشممرة وغيممر المباشممرة والرسمموم 

مممن الممدخ  ممما يمكممن ادخممار  أو صممرف  ع ممى شممرا  الحمايممة التأمينيممة.  وبالنسممبة 

لمنطقممة كردسممتان العممراق، ف مميس مممن المعممروف إن كانمم  شممركتي التممأمين، الوطنيممة 

والعراقيممة، تمارسممان العممم  فيهمما.  لهممذ  األسممباب، فممإن حجمم  أقسمماط التممأمين هممو 

 
تأمين  وينطب     29 ع ى  األمن،  مج س  قرارات  بسب   اقتصرت،  التي  الطيران  تأمين  محفظة  ع ى  أيضاد  الكتم  هذا 

األخطار األرضية.  ومن التف  ل نظر أن الطيران المدني ال يخضع ل حظر بموج  هذ  القرارات ما خت الطيران 

( ال يسم  ل دول بأن تق ع أية  1990تمبر  أي ول/سب  25)  670الذ  يتع   بالمبادالت االقتصادية.  فحتى القرار رق   

الظروف  في  األغذية  عدا  منهما،  أو  الكوي   أو  ل عراق  شحنة  أ   تحم   الطائرة  كان   إق يمها  إذا  من  طائرة 

اإلنسانية.   لكن المناخ السياسي العام الذ  خ قت  قرارات مج س األمن أدى إلى طغيان القرا ة المتعسفة لبع  

ي نطاق تطبيقها مما حرم العراق من إحدى الوسائ  الحضارية النتقال الناس.  وبالنسبة لقطاع  القرارات والتوسع ف

التأمين فإن  حأرم من مصدر مه  ألقساط التأمين.  وليس معروفاد إن كان  الطائرات التي نق   الحجاج العراقيين  

 إلى السعودية قد خضع  ل تأمين. 

 
(،   1995)لندن: مؤسسة الرافد ل نشر،    العراقي في ظل نظام صدام حسين   اققتصادأنظر: د. محمد ع ي زيني،    30

418-419. 
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يجمم  أن يكممون ع يمم ، وبعبممارة أخممرى أقممرب إلممى الواقممع فإنمم  لمم  يشممهد نمممواد دون ممما 

د.  31حقيقيا

 

 تدهور الخطر المعنوي والمادي (5)

 

الخطممر المممماد ، فممي فمممروع التأمينممات العاممممة، ينصمم  أ ع مممى محمم  التمممأمين، أمممما 

الخطممر المعنممو  فإنمم  يتع مم  بشممخ  المممؤمن لمم  م سمم وك  وكممذاك سمم وك مسممتخدمي  

واألطممراف الثالثممة التممي يتعاممم  معهمم  بشممأن محمم  التممأمين.  ويتخممذ هممذا الخطممر 

 32أشمممكاالد متعمممددة، ومنهممما اإلهممممال وسمممو  اإلدارة وعمممدم الشمممعور بالمسممممؤولية

ض محمم  التممأمين ل ضممرر والخسممارة.  وقممد يصممع  وغيرهمما مممما يزيممد مممن تعممرُّ 

ل ، أن احتمممال قيمماس هممذا الخطممر إال أنمم  مممن المتحمم ، وفممي مخت ممف أنحمما  العمما

تحققممم  يمممزداد عنمممدما تكمممون الظمممروف االقتصمممادية سممميئة أو تميممم  إلمممى االنحمممدار.  

وهممي فممي ذلممك تشممب  ازديمماد معممدالت الجريمممة فممي ظمم  هممذ  الظممروف.  وأهمم  مظهممر 

بالنسممبة ل تممأمين هممو ازديمماد عممدد المطالبممات بممالتعوي ، والمبالغممة فممي تقممدير حجمم  

 الخسارة، والغش.

 

ات عمممن عمممدد المطالبمممات وحجمهممما فمممي العمممراق خمممتل فتمممرة ليسممم  لمممدينا مع ومممم 

الون إلممى التأكيممد أنهمما قممد ازدادت.  ودلي نمما ع ممى الحصممار االقتصمماد ، ولكننمما ميمم  
 

إن تح يتد اقتصادياد ل دخول في ظ  نظام العقوبات قد يبرز حقيقة مألوفة في العديد من اقتصادات دول  العال  الثالث    31

ن المستوى المتدني ل دخول الفردية يؤد  التي تتميز بضعف معدالت االدخار والمعدالت العالية لتستهتك، وذلك أل

إلى صرف هذ  الدخول من أج  البقا .  وبالتالي فإن الكثافة التأمينية تبقى تدور في حدودها الدنيا، ولن تستطيع 

 شركات التأمين بسب  ذلك مراكمة األموال ل مساهمة الحقيقية في تكوين رأس المال الضرور  ل تنمية االقتصادية. 

  

: بع  األفكار حول آثار  االقتصادية  986ويستنتج د. سنان الشبيبي في محاضرة ل  حول  قرار مج س األمن   

بأسعار معتدلة سينعكس إيجابياد في المستوى االجتماعي 1996)لندن: آب/أغسطس   الغذا  والدوا   توفر  ؟(  أن 

الثروة واالقتصاد  ذلك الرتفاع الدخ  الحقيقي.  كما أن انحسار التضخ  س توزيع  التفاوت في  تق ي   إلى  يؤد  

والدخ  حيث ال يضطر الناس والطبقة المتوسطة ع ى وج  الخصو  لبيع مدخراته  وأرصدته  كسباد ل عيش، كما  

يأتوقع أن تنخف  معدالت الجريمة.  قد يكون التأثير األساسي اجتماعياد أكثر مما هو اقتصادياد حيث ال يأتوقع أن 

لحقيقية في الدخ  إلى زيادة االدخار وإنما إلى اقتنا  المزيد من الس ع االستهتكية الضرورية والتي  تفضي الزيادة ا

 ل  تكن في متناول العراقيين سابقاد.  

 
المباني والجسور   32 العقود الحكومية إلعادة إنشا   بتنفيذ  قاموا  الذين  هناك حكايات عن  أغنيا  الحرب/العقوبات  

التي استهدفتها الغارات األمريكية في حرب الخ يج الثانية، وكيف اغتنوا منها عن طري  الغش   والمنشست الصناعية،

 في المواد وغيرها من الوسائ .
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ذلممك الحكايممات التممي تممروى مممثتد عممن الوسممائ  التممي ي جممأ إليهمما الممبع  مممن النمماس 

ال  وقمممد  33العمممادين والمسمممؤولين ع مممى حمممد سممموا  لسمممرقة ا خمممرين أو ابتمممزازه .

دوائممر الشممرطة تتواطممأ مممع ا خممرين فممي إصممدار تقممارير كاذبممة عممن  إننغممالي إن ق نمما 

 حوادث ل  تقع تنتهي عند أبواب شركة التأمين كمطالبات حقيقية.

 

المممنق  الشمممديد فمممي قطمممع الغيمممار، والهبممموط الحممماد فمممي أعممممال الصممميانة الدوريمممة 

طممممة ل عممممام ين، والوقائيممممة وغيرهمممما مممممن أسممممالي  الصمممميانة، والمعنويممممات الهاب

واضمممطراب الحيممماة العاممممة بسمممب  سمممو  األحممموال االقتصمممادية وحالمممة االختنممماق 

الممداخ ي الممذ  يممئن منمم  النمماس م كمم  ذلممك عواممم  إضممافية تممؤثر ع ممى اإلنتاجيممة 

واألدا  والمسممماهمة فمممي خ ممم  الشمممروط المواتيمممة لوقممموع الحممموادث وخاصمممة فمممي 

 34المؤسسات الصناعية.

 
 

هناك حكاية تروى عن سرقة سجاد جامع اإلمام أبو حنيفة في بغداد عندا قام  امرأة مسنة بتقدي  دولمة مسمومة    33

يبوبته .  وقد وص   السرقات حداد دفع النظام إلى اتخاذ إجرا ات رادعة  ل قائمين ع ى حراسة الجامع أدت إلى غ

 ضد سرقة السيارات )ببتر اليد اليمنى ل سرقة األولى وبتر القدم األيسر ل سرقة الثانية(.  أنظر:

Andrew Cocburn and Patrick Cocburn, Out of the Ashes: The Resurrection of Saddam 

Hussein (New York: HarperCollins, 1999), pp 121 and 127. 

 
 جا  في أحد تقارير األم  المتحدة عن الوضع االجتماعي في العراق:  34

Special Topics on Social Conditions in Iraq: An Overview Submitted by the UN System to 

the Security Council Panel on Humanitarian Issues (Baghdad, 24 March 1999).  [The CASI 

(Campaign Against Sanctions on Iraq) web version. 

 

في    الشخصية  الستمة  يتقي وتح  عنوان  الفني  الكادر  أن  التقرير  يذكر  الكهربائي(  القطاع  )مثال  العم   موقع 

صعوبات جمة لتلتزام بالقواعد األساسية ل ستمة بسب  انعدام معدات الستمة وتركيز ما يتوفر من موارد مالية  

حظات: انعدام  لمواجهة المتط بات ا نية ل تص ي  والصيانة االضطرارية.  وي خ  التقرير الوضع في س  مت

االتصال  معدات  توفر  عدم  الخ(،   ... العازلة  القفازات  ل رأس،  الواقية  )األغطية  العام ين  بستمة  الخاصة  المواد 

الضرورية )بين العام ين ع ى صيانة الخطوط ومحطات التوليد(، عدم توفر شروط التشغي  المناسبة )تسرب الغاز  

دم توفر األجهزة الواقية وقطع الغيار )قواطع الدورة الكهربائية، مانعات  والزي  من المراج  في محطات التوليد(، ع

 الصواع (، استخدام أدوات ومعدات ال تستوفي شروط الستمة الصناعية، انعدام تدري  العام ين.

 

تشير التقارير الصحفية وغيرها إلى التره  وانعدام وسائ  الحماية والستمة الذ  أصاب منشست القطاع الصناعي  

والنفطي واحتمال ما ينتج عن ذلك من آثار بعيدة المدى ع ى كفا ة وانتاجية هذ  المنشست.  وتمتد ا ثار حتى الى  

ي .  أنظر عرضاد ل تقرير المقدم عن الصناعة النفطية لكمين  مكامن النفط دونك  أنظمة تحمي  النفط ونق   باألناب

.  وما يهمنا هنا بالنسبة لموضوعنا هو الق   من  Lloyd’s List (13.04.2000)العام لكم  المتحدة في صحيفة  

حٍد    أن تؤد  هذ  االوضاع إلى وقوع حوادث ربما تكون كارثية في نتائجها بالنسبة ل عام ين ولكصول المادية ع ى

 سوا .
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ركات التممأمين فممي موقممف حممرج تجمما  مطالبممات ال هممذ  الظممواهر وغيرهمما تضممع شمم 

تسممتقي  مممع شممروط وثممائ  التممأمين فممي اسممتحقاق التعمموي  بسممب  إهمممال المممؤمن لمم ، 

وضممعف الصمميانة وغيرهمما مممن العناصممر التممي تسممقط حمم  المممؤمن لمم  بممالتعوي .  

ولكممن لمميس بوسممعنا أن نؤكممد انعممدام الشممفافية فممي المطالبممات والتعمموي  عنهمما، وفيممما 

 ن  الشركات متساه ة في تطبي  شروط وثائقها.إذا كا

 

 احتراف الصنعة: المعارف والمهارات (6)

 

در  يات والسممبعينيفممي السممتين ب كمموادر العديممد مممن ات، كممان قطمماع التممأمين العراقممي يممأ

ب كممموادر  داخممم  العمممراق شمممركات التمممأمين العربيمممة، وكمممان فمممي ذات الوقممم  يمممدر  

إحممداث دب مموم دراسممات ع يمما فممي التممأمين فممي جامعممة وخارجمم .  وشممهدت هممذ  الفتممرة 

بغممداد أثمممر عممدداد مممن الدراسممات المهمممة فممي حقمم  الط مم  ع ممى إعممادة التممأمين مممن 

األسممواق العالميممة وتممأثير  ع ممى ميممزان المممدفوعات، ومتممم  مممن تمماريخ التممأمين فممي 

 العممراق، وغيرهمما.  هممذ  اإلشممارة ال يممراد منهمما رسمم  صممورة ورديممة لواقممع القطمماع

د خممروج بعمم  الكمموادر المتمرسممة نحممو الب ممدان  فممي هممذ  الفتممرة إذ أنهمما شممهدت أيضمما

د ممممن  د عمممن فمممر  أفضممم  فمممي األسمممواق الجديمممدة أو هربممما العربيمممة وغيرهممما، بحثممما

 35الضغوط السياسية.

 

 ؟1990ماذا يرينا الوضع ختل سني العقوبات الدولية التي بدأت سنة 

 

د عممن مصممدر أفضمم  ل ممدخ  بعممد الهبمموط اسممتمرار خممروج العممام ين مممن القطمماع، بح ثمما

الحممماد ل قيممممة الشمممرائية ل مممدينار العراقمممي وعمممدم كفايمممة المرتممم  لمواجهمممة تكممماليف 

 
اإليرانية ترحي  أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين إلى إيران بذريعة  التبعية  وليس -شهدت فترة الحرب العراقية  35

ح  وا وخاصة ممن كان يعم  في شركة التأمين الوطنية.   معروفاد عدد موظفي القطاع الذين رأ

 

ن في الخ يج وخاصة في دولة اإلمارات العربية.  وما زال هذا  لعب  الكوادر العراقية دوراد مهماد في قطاع التأمي  

 الدور يجد حضور  في إدارة العديد من شركات التأمين من قب  هذ  الكوادر. 

 

في سوق التأمين اليمني، يشغ  بع  العراقيين مراكز مرموقة في إدارة عدد من شركات التأمين أو في أقسامها   

 الفنية. 
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المعيشممة.  وقممد أضممطر الممبع  إلممى التقاعممد المبكممر فممي سممبي  تحسممين أوضمماعه  

 36والخروج إلى بع  الب دان العربية.

 

بعممد انحسممار العقوبممات، هممذا النزيممف البشممر  المؤهمم  والمتمممرس سمميترك أثممر  حتممى 

ذلممك ألن إتقممان صممنعة التممأمين ال تممأتي مممن خممتل القممرا ة أو التممدري  فقممط، إذ أن 

التممأمين يجمممع المعرفممة النظريممة، وفممي أكثممر مممن ميممدان معرفممي، مممع تممراك  الخبممرة 

العم يممة.  مثمم  هممذا الجمممع لممن يتحقمم  والرغبممة فممي الممتع   ضممعيفة والحممماس ل عممم  

 أضعف.

 

ب إن ق نمما بممأن القطمماع، وكغيممر ، يعمماني مممن ظمماهرة نممزع المهممارات لع نمما ال نبممال

د من األشكال التالية:  deprofessionalisationواالحتراف   التي تتخذ بعضا

 

العممم  ضمممن شممروط حياتيممة قاسممية وبممأدوات معرفيممة قديمممة ال تتماشممى مممع 

العربمممي التطمممورات الكبيمممرة التمممي تشمممهدها صمممناعة التمممأمين ع مممى المسمممتوين 

 والعالمي.

 

 هشاشة التدري  وربما انعدام .

 

 
المقدم إلى المؤتمر الثالث والعشرين لتتحاد العام العربي   تقرير سوق التأمين العراقية ( في  2يبن الجدول رق  )  36

ل سنوات   العراقية  التأمين  في سوق  العام ة  القوى  عدد  ساب ،  وهناك مع ومات 1998-1996ل تأمين، مصدر    .

.  إدماج األرقام 1992-1989العشرين لتتحاد ل سنوات  مماث ة في تقرير سوق التأمين العراقية المقدم إلى المؤتمر

 يبين ما ي ي: 

 

 إنتاجية  إدارية وفنية   السنة 

 1989 2039  177 

 1990 1899  208 

 1991  1653  208 

 1992 1603  198 

 األرقام غير متوفرة[  1993-1995] 

 1996 1064  207 

 1997 988  187 

 1998 922  170 
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االنقطمممماع عممممن االتصممممال بصممممناعة التممممأمين العالميممممة. وحتممممى الصممممحافة 

  37والمطبوعات التأمينية ليس  متوفرة إال في حدودها الدنيا.

 

 

 

 
 Lloyd’sبعد صدور القرارات األولى لمج س األمن الدولي ل  يعد مكت  شركة إعادة التأمين العراقية يست   صحيفة    37

List    المتخصصة في النق  البحر  والتأمين رغ  تسديد  لتشتراك السنو .  كان مكت  شركة إعادة التأمين العراقية

( وقد اضطر ضمن شروط العقوبات  1964وق لندن )في لندن أول مكت  اتصال تأميني عربي من نوع  في س

 الدولية إلى غ   أبواب .

 

منع تواص  العراقيين بالمصادر األجنبية العالمية امتد ليشم  المعرفة الطبية حيث كان  دائرة البريد البريطانية   

 راجع:  British Medical Journalتحتجز اشتراكات األطبا  العراقيين في المج ة الطبية البريطانية 

Geoff Simons, Iraq: From Sumer to Saddam (London: Macmillan Press, 2nd Edition), p 

22-23. 

 

تحطي   في  األساسية  األدوات  بين  من  أصب   اإلخبارية،  في صورت   كان  إذا  حتى  المعرفة،  من  العراقي  حرمان 

 العراقيين.
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 : مقدمة نقدية1964تأميم قطاع التأمين في العراق 
 

 

 مدخ  

 

تممأمي  قطمماع التممأمين، كمرح ممة فممي تمماريخ التممأمين فممي العممراق، فممي مقالممة أشممرت إلممى 

 وق   فيها: 1"مقاربة لتاريخ التأمين في العراق: مالحظات أوليةبعنوان  

 
، التممي شممم   شممركات التممأمين، لتجهممز ع ممى 1964 وجمما ت قمموانين التممأمي  فممي تممموز 

القاعممدة االقتصممادية الضممعيفة ل رأسمممالية الوطنيممة إذ لمم  تكممن هنمماك ضممرورة اقتصممادية 

أو سياسممية ل تممأمي  وإنممما جمما  التممأمي  تق يممداد لممما جممرى فممي مصممر وهرولممة نحممو تطبيمم  

تمم  ع ممى تممأمي  شممركات التممأمين مممن نتممائج ع ممى مواقممف إيديولوجيممة شممعاراتية.  ممما تر

د، يسممتح  الدراسممة الموضمموعية  د أو إيجابيمما بنيممة سمموق التممأمين وتطممور  التحمم ، سمم بيا

السمموق فممي هممذ   إنالمتأنيممة قبمم  االسممتغراق فممي إطممتق األحكممام، ونكتفممي هنمما بممالقول 

 المرح ممة أصممب  حكممراد ع ممى ثممتث شممركات متخصصممة هممي شممركة التممأمين العراقيممة

)تأمينممات الحيمماة(، شممركة التممأمين الوطنيممة )التأمينممات العامممة( وشممركة إعممادة التممأمين 

  .العراقية )إعادة التأمين(

 

كنمم  أتمنممى الحصممول ع ممى بيانممات عممن الشممركات التممي تمم  تأميمهمما، حجمم  رلوس 

أموالهمما، عممدد العممام ين فيهمما، م كيتهمما )عراقيممة أو أجنبيممة ونسممبة التم ممك(، أقسمماط 

التمممأمين التمممي اكتتبممم  بهممما، التعويضمممات التمممي دفعتهممما الحكوممممة العراقيمممة لممممالكي 

تفيد الباحممث فممي تقيممي  شممركات التممأمين الخاصممة وغيرهمما مممن مع ومممات كانمم  سمم 

قممرار التممأمي  وآثممار  ع ممى بنيممة )هيكمم ( سمموق التممأمين.  لمم  أحصمم  إال ع ممى الق يمم  

غيممر الكممافي لكننممي اسممتهدي  إلممى بعمم  القمموانين ذات العتقممة.  كممما فشمم   فممي 

الحصممول ع ممى كتابممات عممن تممأمي  شممركات التممأمين ممما خممت اإلشممارة الخبريممة لمم  فممي 

صمممحفية.  اعتقمممد أن هنممماك مقممماالت وربمممما بحممموث بعممم  الكتممم  أو المقممماالت ال

 
 وهذا هو الرابط: 76-67،  2008، 328د، العدد ، بغداالثقافة الجديدةمج ة  نشرت هذ  المقالة في  1

http://www.althakafaaljadeda.com/328/15.htm 

 اإللكترونية:  مجلة التأمين العراقيونشرت كذلك في 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/04/328-2008-67-76.html 

 

http://www.althakafaaljadeda.com/328/15.htm
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/04/328-2008-67-76.html
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متفرقممة عممن التممأمي  فممي الصممحف والمجممتت الصممادرة أيممام صممدور قممرارات التممأمي  

 ظر من يكشف عنها ألغراض البحث.تتن

 

د  د لتمموفير مقدمممة أوليممة يمكممن لغيممر  البنمما  ع يهمما الحقمما سممأحاول إتمممام ممما كتبمم  سممابقا

مين ونسمممبتها إلمممى النممماتج الممموطني فمممي ضمممو  اإلحصمممائيات الخاصمممة بقطممماع التمممأ

اإلجمممالي خممتل فتممرة سممتينات القممرن الماضممي وغيرهمما مممن معممايير تقيممي  قطمماع 

التممأمين وتأميممم .  وأعتممذر ل قارئممات والقممرا  لعممدم التوسممع فممي الرصممد والتح يمم  

.  1964الحمممديث عمممن كممم  الصمممناعات التمممي خضمممع  ل تمممأمي  سمممنة بهمممذا الشمممأن أو 

كتم ممة وكونهمما ورقممة عممم ، أرجممو مممن القارئممات والقممرا  ولكممون هممذ  الورقممة غيممر م

د ونقداد.  المساهمة في اإلضافة إليها تعديتد وتصحيحا

 

 شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية واألجنبية قب  التأمي 

 

تمماريخ النشممماط التمممأميني فمممي العمممراق ال يتجممماوز القمممرن إذا اعتممممدنا تممماريخ دخمممول 

أو صمممدور أول قمممانون عراقمممي  1920عمممراق سمممنة شمممركات أجنبيمممة ل عمممم  فمممي ال

.  إن دراسممممة التمممماريخ 1936وطنممممي ل شممممراف ع ممممى شممممركات التممممأمين سممممنة 

االقتصمماد  ل تممأمين فممي العممراق يسمماعد فممي فهمم  العتقممة والتفاعمم  بممين النظممامين 

السياسممي )سمم طة التشممريع( واالقتصمماد ، وممما ينشممأ عنهمما مممن آثممار ع ممى بنيممة سمموق 

سممممات شمممممركات التممممأمين )سياسممممة االسممممتخدام، طبيعمممممة التممممأمين، وكممممذلك سيا

االسمممتثمارات، التعامممم  ممممع شمممركات عربيمممة وإق يميمممة وعالميمممة(.  همممذا التممماريخ 

بانتظممار مممن يتصممدى لمم .  ممما يهمنمما ا ن هممو تحديممد شممركات التممأمين التممي كانمم  

د ل تأمي .  موضوعا

 

أسمممما  شمممركات التمممأمين وإعمممادة التمممأمين وفمممروع  2يمممذكر فمممؤاد عبمممدم عزيمممز

 1964ووكممماالت شمممركات التمممأمين العربيمممة لغايمممة صمممدور قمممرارات التمممأمي  عمممام 

 حس  الترتي  التالي:

 
 شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية -"أ 

 
( 2005)بغداد: موسوعة القوانين العراقية،    التأمين في العراق: الواقع وآفاق المستقبلفؤاد عبدم عزيز،    2

  5-6. 
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تمممأمين مباشمممر ]تأسسممم  سمممنة  –شمممركة حكوميمممة  –شمممركة التمممأمين الوطنيمممة  -1

 [.2195 وباشرت أعمالها سنة 1950

إعممادة التممأمين ]تأسسمم  سممنة  –شممركة حكوميممة  –شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة  -2

 [.1961كشركة مخت طة وباشرت أعمالها سنة  1960

وهممي  1958شممركة بغممداد ل تممأمين ]أسسممتها عائ ممة الخضممير  فممي بغممداد سممنة  -3

ثمماني شممركة تممأمين عراقيممة وطنيممة وكممان مممديرها العممام الممذ  سمماعد فممي تأسمميس 

 [.3، ومعاون  عطا عبد الوهابJohn Naudiالشركة جون نود  

كشممركة مسمماهمة مم وكممة ل قطمماع  1959شممركة التممأمين العراقيممة ]تأسسمم  سممنة  -4

  [.الخا

 شركة التأمين التجار . -5

 شركة االعتماد ل تأمين. -6

 شركة الرشيد ل تأمين. -7

شممركة الرافممدين ل تممأمين ]أول شممركة تممأمين وطنيممة برأسمممال عراقممي وأجنبممي،  -8

 [.1946تأسس  في بغداد سنة 

 شركة دج ة ل تأمين. -9

 

 فروع ووكاقت شركات التأمين العربية واألجنبية –ب 

 شركة االتحاد الوطني ]لبنانية[. -1

 شركة الضمان ال بنانية ]لبنانية[. -2

 شركة الشرق ل تأمين ]مصرية[. -3

 شركة مصر ل تأمين ]مصرية[. -4

، 1944شممركة التممأمين العربيممة ]أول شممركة تممأمين فممي ف سممطين تأسسمم  سممنة  -5

 تحول  إلى األردن ولبنان[.

 شركة رويال ل تأمين ]بريطانية[. -6

 شركة أط س ل تأمين ]بريطانية[. -7

 لندن بروفينشيال مارين أند جنرال إنشورنس ]بريطانية[. -8

 سان إنشورنس أوفيس ]بريطانية[. -9

 ارديان ل تأمين ]بريطانية[.گ -10

 يونيون إنشورنس سوسايتي ]بريطانية[. -11

 بروفينشال ل تأمين ]بريطانية[. -12

 ]أمريكية[.أميركان اليف إنشورنس  -13

 نيو إنديا ل تأمين ]هندية[. -14

 ناشنال إنشورنس أوف نيوزيتند ]نيوزي ندة[.  -15

 
  30ل كات  مؤرخة في   (Bob Naudi)هذ  المع ومات تعتمد ع ى رسالة إلكترونية من السيد روبرت نود    3

 . 2008أي ول 
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 متحظات عن مفهوم التأمي 

 

هممذ  المتحظممات القصمميرة هممي ل تممذكير بممبع  جوانمم  مفهمموم التممأمي ، وتحتمماج إلممى 

 إضافات ومزيد من الشرح.

 

زماننمما، هممو عم يممة تحويمم  صممناعة ، وهممو عكممس الخصخصممة المنتشممرة فممي التةةأميم

أو أصممول، مم وكممة ل قطمماع الخمما  أو مم وكممة بشممك  غيممر كاممم  مممن قبمم  الدولممة، 

إلممى م كيممة عامممة تم كهمما وتممديرها الدولممة.  وقممد تكممون الم كيممة العامممة كام ممة أو تتخممذ 

شمممك  اممممتتك حصمممة كبيمممرة فمممي شمممركات خاصمممة تممممن  الدولمممة امتيممماز التمممأثير 

 .قرارات مث  هذ  الشركاتوالسيطرة ع ى إدارة و

 

فممالمعروف أن تيممارات اشممتراكية  تجمممع بممين السياسممي واالقتصمماد .  دوافةةع التةةأميم

مخت فممة تممدعو إلممى امممتتك الدولممة، باسمم  الشممع  أو الطبقممة العام ممة، لوسممائ  اإلنتمماج 

والتوزيمممع والتبمممادل وذلمممك ممممن بممماب اإلدارة العقتنيمممة ل نتممماج، وتعزيمممز المممموارد 

دامها، والتخطممميط العقتنمممي أو السممميطرة ع مممى االقتصممماد.  ويعتقمممد وترشممميد اسمممتخ

ن مكمم  العديممد مممن االشممتراكيين، وهممو اعتقمماد يخضممع ل مناقشممة، أن الم كيممة العامممة تأ 

النمماس مممن ممارسممة الرقابممة الديمقراطيممة الكام ممة ع ممى الوسممائ  التممي كممانوا يكسممبون 

إلنتمماج لصممال  الطبقممات الممة لتوزيممع منممافع ارزقهمم  مممن ختلهمما، وتمموفر وسممي ة فع  

الشممعبية بوجمم  عممام، ووسممي ة لتغذيممة الماليممة العامممة.  كممما يممربط بعمم  االشممتراكين 

 القطاع العام باالشتراكية ويساو  بينهما.

 

التفكيممر بتممأمي  أ  صممناعة أو خدمممة عامممة قممد يقمموم ع ممى إضممافة إلممى ذلممك فممإن 

 اعتبارات أخرى ومنها:

 

التمممأمي  تقممموم بتجهيمممز سممم ع وخمممدمات أن الصمممناعة أو الشمممركة موضممموع  1

أساسممية، هممي بمثابممة احتكممارات طبيعيممة، ومثالهمما السممكك الحديديممة، توليممد وتوزيممع 

الطاقمممة الكهربائيمممة والمرافممم  الخدميمممة العاممممة وغيرهممما.  وبفضممم  التمممأمي  فمممإن 

 المسته ك يتوقع الحصول ع ى معام ة أفض  )مستوى الخدمة، األسعار(.

 

ثمم  هممذ  الصممناعة يتركممز بأيممد  أشممخا  ويسممتهدف التنظممي  االحتكممار  لم 2

تحقيممم  المممرب  كأسممماس دون االهتممممام باعتبمممارات أخمممرى أو بالتمممأثيرات الخارجيمممة 
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externalities ولتق ممممي  قمممموة ونفمممموذ رأس المممممال الخمممما  تقمممموم الحكومممممة  .

 بالتأمي .

 

التنميمممة السمممريعة مط وبمممة لتوسممميع اإلنتممماج ورفمممع مسمممتوى الكفممما ة التقنيمممة  3

االقتصمماد المموطني مممن الحفمماظ ع ممى االسممتقتل االقتصمماد .  ولممذلك تصممب  لتمكممين 

السمميطرة، مممن خممتل التممأمي ، ع ممى الصممناعات التممي تشممك  العمممود الفقممر  لتقتصمماد 

المموطني ضممرورية بممدالد مممن تقممدي  إعانممات كبيممرة لهمما، مممن خزينممة الدولممة، لتجنمم  

 الهبوط في اإلنتاج والعمالة عند تعرضها لكزمات.

 

ين التنظمممي  وأسمممالي  العمممم  )فمممي قطمماع التمممأمين( حاجمممة ماسمممة لرفمممع تحسمم  4

 4مستوى المعيشة والرفا  االجتماعي.

 

  فمممي الموضممموع ل بحمممث عمممن دوافمممع تمممأمي  شمممركات التمممأمين وفيمممما بعمممد سنفصممم  

 العراقية.

 

َك َفممة بحكمم  واقعهمما ل عممم  مممن أجمم  المصمم حة  قممد تتعممرض الصممناعات المؤممممة، المأ

العاممممة، إلمممى ضمممغوط سياسمممية واجتماعيمممة قويمممة إليمممت  اهتممممام أكبمممر بالتمممأثيرات 

قممد تضممطر ل قيممام بأنشممطة خاسممرة )بسممب  عممدم التكممافؤ بممين التكمماليف فالخارجيممة.  

ع ممى سممبي   -اليف االجتماعيممة واألسممعار( لكممن منافعهمما االجتماعيممة أكبممر مممن التكمم 

المثمممال، خمممدمات البريمممد والنقممم  فمممي المنممماط  الريفيمممة ق ي مممة السمممكان.  إزا  همممذا 

الوضمممع، أ  االعتمممراف بهمممذ  االلتزاممممات االجتماعيمممة، فمممإن الحكوممممات ت جمممأ فمممي 

بعمم  الحمماالت إلممى تقممدي  الممدع  لمثمم  هممذ  األنشممطة غيممر التجاريممة، وتقمموم كممذلك 

 حماية لمصال  المسته كين.بتقدي  الضمانات لها 

 

إذا كانمم  نتممائج أعمممال هممذ  الصممناعات مربحممة، فممإن أرباحهمما تكممون متمموفرة لتمويمم  

خممدمات حكوميممة مثمم  بممرامج الرعايممة االجتماعيممة وتمويمم  مشمماريع حكوميممة أخممرى 

ومنهممما البحممموث التمممي يمكمممن أن تسممماعد ع مممى خفممم  العممم   الضمممريبي وكمممذلك 

د المح ممي بممما فيمم  شممركات القطمماع الخمما .  التخطمميط اإلق يمممي لصممال  االقتصمما

 
 فيما يخ  محاوالت تأمي  التأمين الشعبي ع ى الحياة في بريطانيا، أنظر:   4

Dermot Morrah, A History of Industrial Life Insurance (London: George Allen and Unwin 

Ltd, 1955), Ch XIV, The Campaign for Nationalisation, p 200. 
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وبممالطبع فممإن األربمماح المتحققممة تنفمم  فممي وجممو  أخممرى كتوسمميع األصممول القائمممة 

والبحمموث والتطمموير.  وقممد كممان هممذا هممو بعمم  صممفات الصممناعات المؤممممة فممي 

 الغرب وتحديداد بريطانيا.

 

التمممأمي  بتعممموي  الممممالكين السمممابقين ل مصمممانع يمكمممن أن يمممت  .  تعةةةويض المةةةالكين

كمممان التمممأمي  بمممدون تعممموي  فمممإن همممذ  الحالمممة  إذاالمؤمممممة أو بمممدون تعويضمممه .  

.  بعممم  التأميممممات تحمممدث عنمممدما تسمممتولي expropriationف كمصمممادرة صمممن  تأ 

ع مممى سمممبي  المثمممال، الحكوممممة ع مممى ممت كمممات مكتسمممبة بطريقمممة غيمممر مشمممروعة.  

الفرنسمممية ع مممى شمممركة صمممناعة السممميارات رينمممو ألن  عنمممدما اسمممتول  الحكوممممة

 أصحابها قد تعاونوا مع المحت  الناز  لفرنسا.

 

التمممأمي  األكثمممر إثمممارة ل جمممدل، والمعمممروف باسممم  المصمممادرة، همممو المممذ  ال تمممدفع 

د أقمم  بكثيممر مممن القيمممة السمموقية لكصممول  د عنهمما، أو تسممدد مب غمما الحكومممة تعويضمما

مممن المصممادرات باسمم  التممأمي  كانمم  تممأتي بعممد  ن العديممدالمؤممممة.  والمعممروف أ

الثمممورات وخاصمممة ت مممك التمممي تعمممود ألفمممراد ممممن الطبقمممة الحاكممممة.  وممممع نهممموض 

 1962حركمممات التحمممرر الممموطني اعتممممدت الجمعيمممة العاممممة لكمممم  المتحمممدة عمممام 

 بشممأن  السمميادة الدائمممة ع ممى الممموارد الطبيعيممة ، الممذ  نمم ع  1803القممرار المممرق  

الممة التممأمي ، يجمم   دفممع التعويضممات المناسممبة وفقمما ل قممانون الممدولي  ع ممى أنمم  فممي ح

تقممع بممين قطبممي النظممرة التق يديممة لصمماح  المشممروع المممؤم .  التعويضممات المناسممبة 

بممالتعوي  الفممور  الكاممم  والنظممرة اليسممارية بممدفع أقمم  التعويضممات لتسممهي  قممدرة 

 الب دان النامية ع ى اإلصتح االقتصاد  واالجتماعي.

 

د ل دولممة، فممإن الحكومممة تصممب  مسممؤولة عممن  بممما أن الصممناعات المؤممممة تصممب  م كمما

مقاب ممة أيممة ديممون تترتمم  بذمممة هممذ  الصممناعات.  وفممي الواقممع تقمموم الحكومممة بضمممان 

الصممناعات المؤممممة كممما سممنأتي ع ممى ذكممر  عنممد اسممتعراض قمموانين التممأمي  فممي 

 العراق.

 

لصةةةناعة أو شةةةركات معينةةةة مةةةع  مطابقةةةة التةةةأميمهنممماك اعتبمممارات لتقريمممر ممممدى 

 ل تغيير قب  اإلقدام ع ى التأمي  ومنها: بعض عناصر المشروع اقشتراكي
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همم  يممؤد  التممأمي  إلممى زيممادة دور الشممع ، المباشممر أو مممن خممتل األحممزاب  1

ممث ممة فممي المجممالس التشممريعية، لتقريممر المصممائر االقتصممادية ل غالبيممة العظمممى مممن 

 الشع ؟

 

لممى رفممع مسممتوى الحيمماة أو إلممى مسممتوى أفضمم  يقمموم ع ممى همم  يممؤد  التممأمي  إ 2

المسمماواة بممين النمماس بممما فيهمما تسمماو  الفممر  ع ممى أسمماس طبقممي وجنممدر  أو 

 الحدود الدنيا لتساو  الشروط بين مخت ف الطبقات؟

 

همم  يممؤد  التممأمي  إلممى توسمميع الديمقراطيممة الصممناعية: مشمماركة العمممال فممي  3

 يممات صممنع القممرار، المشمماركة فممي ال جممان مجممالس إدارات الشممركات المؤممممة، عم

 ؟وغيرها من أشكال المشاركة وتمثي  العام ين

 

هممذ  االعتبممارات ال تنطبمم  ع ممى شممركات التممأمين التممي خضممع  لقممرارات التممأمي  

ناع هممذ  القممرارات.  ف مم  يكممن فممي العممراق، وهممي لمم  تكممن أصممتد واردة فممي تفكيممر صممأ 

دية إذ أنمم  لمم  يكممن ممممثتد فممي برلمممان ل شممع  أ  دور فممي تحديممد المصممائر االقتصمما

ظمم  مفقمموداد فممي الحيمماة السياسممية العراقيممة لممما يزيممد عممن أربعممة عقممود.  كممما أن 

د يسمممتح  التفكيمممر بممم  إال ع مممى مسمممتوى  الديمقراطيمممة الصمممناعية لممم  تكمممن موضممموعا

الشممعار.  ولعمم  التحممرك نحممو شممروط أفضمم  ل مسمماواة بممين الجنسممين فممي مواقممع 

أمين هممو النتيجممة اإليجابيممة األساسممية لتممأمي  هممذ  الشممركات.  العممم  فممي شممركات التمم 

وحتممى هممذ  اإليجابيممة ليسمم  مرتبطممة بالتممأمي  مباشممرة بقممدر ممما هممي انعكمماس ل نضممال 

 النسو  ولتغير المناخ الفكر  العام ل عتقات الجندرية آنذاك.

 

 التأمي  والبعد االقتصاد  ل تأمين

 

د إن كانمم  بعمم   المتحظممات أعممت  بشممأن مفهمموم التممأمي  يشممغ  حيممزاد لمميس معروفمما

فممي ذهممن السياسمميين الممذين أقممدموا ع ممى اتخمماذ قممرارات التممأمين.  وقممد يكشممف البحممث 

 التاريخي الخ فية الفكرية واالقتصادية لهذ  القرارات وآليات صنعها.

 

عنممد تممأمي  شممركات التممأمين، وغيرهمما مممن الشممركات الصممناعية، نممزع  أن مفمماهي  

تصمماد الك ممي لمم  تؤخممذ بالحسممبان أو بقيمم  مسممتترة كخ فيممة فكريممة.  ويقمموم هممذا االق

المممزع  ع مممى أن تطبيممم  همممذ  المفممماهي  كممماد أن يكمممون، ومممما يمممزال، مفقممموداد فمممي 

 الدراسات التأمينية في العراق من منظور اقتصاد  نظر  أو تاريخي.
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فممي  تةةأمينلل اققتصةةاد الكلةةيهنمماك عنمماوين ثانويممة معروفممة تنممدرج تحمم  عنمموان 

د مما ي ي.  5الدراسات النظرية تض  بعضا

 

دور التمممأمين فمممي النممماتج الممموطني اإلجممممالي ومكوناتممم  ومكانمممة النشممماط التمممأميني.  

النمماتج المموطني اإلجمممالي ويتمثمم  بممما ينفمم  ع ممى األجممور والرواتمم  ل مسممتخدمين، 

الحيممماة، اإليجمممارات الفوائمممد واألربممماح الموزعمممة ع مممى حم مممة وثمممائ  التمممأمين ع مممى 

المدفوعممة ع ممى المبمماني )مقممرات العممم (، والضممرائ  المسممددة لخزينممة الدولممة عممن 

وثممائ  التممأمين ودخمم  شممركات التممأمين.  أممما اسممتثمارات قطمماع التممأمين فإنهمما تممؤثر 

ع ممى النمماتج المموطني اإلجمممالي مممن خممتل تمموفير أرصممدة رأسمممالية يمكممن ل حكومممة 

فممي اسممتثمارات جديممدة أو توسمميع ممما هممو قممائ  منهمما.  أو ل صممناعة االسممتفادة منهمما 

وبهممذا ي عمم  التممأمين دوراد فممي النمممو االقتصمماد : نمممو النمماتج المموطني اإلجمممالي، أ  

 مجموع الس ع والخدمات المنتجة ختل السنة.

 

.  وتتمثمم  هممذ  بممدور شممركات التممأمين ع ممى التممأمين ع ممى الحيمماة كوسممي ة ادخاريممة

ممماليين فممي سمموق رأس المممال، مزايمما التممأمين ع ممى الحيمماة كوسممي ة الحيمماة كوسممطا  

لتدخممار، فممرادة التممأمين ع ممى الحيمماة كوسممي ة ادخاريممة، اسممتقرار الوسممي ة االدخاريممة 

 في التأمين ع ى الحياة.

 

طبيعممة اسممتثمار أرصممدة التممأمين فممي فممرع التممأمين ع ممى الحيمماة وفممي االسممتثمار.  

بممين االسممتثمار الممماد  )الممذ  يخ مم  ويضمميف فممروع التممأمين األخممرى، التفريمم  

أصمموالد جديممدة ويوسممع االقتصمماد( واالسممتثمار المممالي )الممذ  ال يتعممدى فممي معظممم  

 تحوي  م كية أصول مادية قائمة من طرف إلى آخر(.

 

.  اعتممماد النشمماط التممأميني ع ممى الممموارد البشممرية المدربممة، العمالممة والنشمماط التممأميني

سممية فممي هممذا النشمماط، وتتمثمم  بطمماق  العممام ين فممي مجمماالت وهممي التكنولوجيمما األسا

االكتتمماب والتعمموي  وإعممادة التممأمين وغيرهمما مممن الوظممائف المرتبطممة بالتممأمين.  

د إال أن طمماق  المنتجممين يفتممرض أن  وفممي حممين أن عممدد هممؤال  يكممون صممغيراد نسممبيا

 يكون األكبر عدداد وخاصة في فرع التأمين ع ى الحياة.

 
 مفاهي  االقتصاد الك ي والجزئي ل تأمين ع ى كتاب: بع  اعتمدنا في عرض   5

Irving Pfeffer & David R Klock, Perspectives on Insurance (Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice-Hall Inc, 1974), pp239-251. 
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يممؤد  التضممخ  إلممى تسكمم   األعمممال وآثارهمما ع ممى النشمماط التممأميني.  التضممخ  ودورة

قيمممة األرصممدة واالسممتثمارات واألربمماح.  كممما يممؤد  إلممى تفمماوت فممي قيمممة األصممول 

المؤمنة عنممد ابتممدا  التممأمين وعنممد قيممام مطالبممة بممالتعوي  وممما يترتمم  ع ممى ذلممك مممن 

ا دورة األعمممال إشممكاالت فممي التسمموية وفممي تطبيمم  نصممو  عقممود التممأمين.  أممم 

فإنهمما تممؤثر ع ممى ممما هممو مخطممط ومتوقممع، وإلممى تزايممد المطالبممات القائمممة ع ممى 

االحتيمممال وقممم  األزممممات االقتصمممادية وتخ ممم  حمممافزاد إلعمممادة النظمممر فمممي معمممايير 

 االكتتاب بأعمال التأمين.

 

وتمممأثير  ع مممى الط ممم  ع مممى التمممأمين  urbanisation التغييمممر السمممكاني والتحضمممر

، يممؤد  التوسممع السممكاني إلممى زيممادة الط مم  ع ممى منتجممات ات.  نظريممد وع ممى المطالبمما

التممأمين، وإلممى تغييممر فممي الط مم  فاحتياجممات الفئممات الشممابة تخت ممف مممع احتياجممات 

د مخت فممة مممن السمم وك ومممن الط مم   غيرهمما.  كممما أن الحيمماة المدينيممة تفممرض أنماطمما

 ع ى التأمين.

 

ومي ع ممى الط مم  ع ممى التممأمين، تممأثير : تممأثير اإلنفمماق العممام/الحكالسياسممة الماليممة

ع مممى دخمممول شمممركات التمممأمين والط ممم  ع مممى المنتجمممات والرسممموم الضمممرائ  

التأمينيمممة، السممميطرة/التدخ  المباشمممر فمممي تحديمممد أسمممعار التمممأمين والضمممغط ع مممى 

شممركات التممأمين الخاصممة باتجمما  تمموفير غطمما  تممأمين معممين )الفيضممان وغيممر  مممن 

 ن قب  الدولة.كوارث الطبيعة( أو تولي ذلك م

 

.  السمميطرة ع ممى التضممخ  مممن خممتل شممرا  وبيممع سممندات الحكومممة السياسممة النقديممة

ممممثتد، أحمممد أهمممداف السياسمممة النقديمممة، تعمممم  لصمممال  الحفممماظ ع مممى قيممممة أرصمممدة 

 شركات التأمين.

 

.  يممدخ  التممأمين فممي بنممد التجارة/الممدخول غيممر المنظممورة.  بممدون التجممارة الدوليممة

د.  وبالنسممبة لشممركات وجممود الحمايممة الت أمينيممة فممإن حجمم  التجممارة الدوليممة يتممأثر سمم با

التممأمين فممإن الط مم  ع ممى حمايممة إعممادة التممأمين مممن خممارج السمموق الوطنيممة يخضممع 

اقتصمممادية داخ يمممة )تق يممم  االعتمممماد ع مممى اإلعمممادة ممممن خمممتل -العتبمممارات سياسمممية

 زيادة االحتفاظ(.
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بعمممدد الشمممركات الخاصمممة والعاممممة هيكممم  السممموق التمممأميني يتحمممدد  بنيمممة السممموق. 

ل تمممأمين المباشمممر وإعمممادة التمممأمين وصمممنادي  التمممأمين خمممارج السممموق التجمممار  

ل تممأمين، وخضمموع السمموق ل منافسممة أو االحتكممار أو احتكممار الق ممة وا ثممار المترتبممة 

 ع ى تغيير البنية.

 

د أن مفمماهي   لمم  تؤخممذ بالحسممبان عنممد اإلقممدام  اققتصةةاد الجيئةةي للتةةأميننممزع  أيضمما

 ع ى تأمي  شركات التأمين.  وهناك عناوين معروفة بهذا الشأن ومنها:

 

: القيمممود االكتتابيمممة، القيمممود الرقابيمممة، التكممماليف الثابتمممة والمتغيمممرة عمممرض التمممأمين

 ل عم  التأميني، العرض في المدى القصير والمدى الطوي ، ووفورات الحج .

 

: العواممم  السياسممية )إلزاميممة التممأمين ع ممى مخمماطر معينممة(، نالط مم  ع ممى التممأمي

العواممم  االقتصممادية )ومنهمما الممدخ  الفممرد  وكممذلك ممموارد الشممركات القاب ممة ل نفمماق 

ع ممى شممرا  الحمايممة التأمينيممة(، العواممم  الشخصممية )إدراك وتقممدير أهميممة الخطممر 

 وثقافة التدبر ل مستقب (.

 

ن تحمممم  المسمممؤوليات وتحقيممم  رصممميد ممممالي : تحقيممم  التممموازن بممميسمممعر التمممأمين

مناسمم  لمقاب ممة المسممؤوليات، مممع هممامش ل ممرب ، والعواممم  المممؤثرة فممي تسمممعير 

 المنتج التأميني.

 

د بمم  مؤشممراد ع ممى التممرابط بممين عناصممر  د فكريمما هممذا االسممتعراض النظممر  لمميس ترفمما

د ع ممى آثممار مت وقعممة االقتصمماد الك ممي والجزئممي والنشمماط التممأميني، ومؤشممراد أيضمما

وأخممرى غيممر محسمموبة النتممائج عنممد اإلقممدام ع ممى تممأمي  قطمماع التممأمين.  وبممالطبع فممإن 

د، وع ممى العممموم فممإن السياسممة االقتصممادية ل دولممة  تممأثير هممذ  العناصممر لمميس متسمماويا

د بقطممماع التمممأمين كونممم  الح قمممة األضمممعف فمممي االقتصممماد  د حقيقيممما ال تعيمممر اهتمامممما

جممة إلممى تممدخ  االقتصمماديين الحممرفيين إضممافة الريعممي.  إن تح يمم  هممذ  الظممواهر بحا

إلممى التح يمم  الم ممموس لتطممور قطمماع التممأمين العراقممي منممذ تأميممم  لغايممة صممدور 

 الذ  وفر اإلطار لترخي  الشركات الخاصة. 1997لسنة  21القانون رق  

 

 

 

 



 
 العراق   ف   العام   التأ مني   قطاع   حول   دراسات 

 
 

 
 48 | صفحة

 تأمي  شركات التأمين وإعادة التأمين في العراق

 

قممال إن الممدكتور خيممر الممدين حسممي  كممان هممو العقمم  المممدبر لقممرارات التممأمي  حتممى يأ 

أشممرف  ع ممى تنفيممذ هممذ  القممرارات لحممين أنمم  تممرأس المؤسسممة االقتصممادية التممي 

 (.1965بعد تشكي  حكومة الدكتور عبد الرحمن البزاز ) استقالت 

 

د إال أنمم  لمم  يسممتخدم ع ممم  بمم  مي مم  د اقتصمماديا   اإليممديولوجي، أ  ورغمم  أنمم  كممان عالممما

د ع ممى  انمم  غ مم   السياسممي ع ممى االقتصمماد  إذ أن التممأمي ، كممما يبممدو، لمم  يكممن قائممما

دراسممات اقتصممادية عميقممة، لكممن المنمماخ العممام فممي العممراق، كممما فممي غيممر  مممن ب ممدان 

د ل تممأمي  باعتبممار  شممكتد مممن أشممكال تحقيمم  االشممتراكية.    العممال  الثالممث،  كممان مهيئمما

عراقيممة، ومممن بمماب التمممايز ع ممى نممماذج اشممتراكية أخممرى، صممار وفممي الحالممة ال

 1965لسممممنة  166التممممأمي  صممممنواد لممممما اسممممما  قممممانون المؤسسممممة العامممممة رقمممم  

 (.3 االشتراكية العربية الرشيدة  )المادة 

 

ف د. حسممي  ع مممى التجربممة المصممرية فمممي زيارتمم  لمصممر سمممنة   1961وقممد تعممر 

وكانمم  نزعتمم  القوميممة العربيممة،   6اكية. وبعممدها بممدأ اإلعممداد ل تشممريعات  االشممتر

حاجممة مصممر إلممى عم ممة صممعبة وإيمانمم  بالتعمماون االقتصمماد  العربممي، ورا  ت بيممة 

د وقممم  ذاك لمواجهتهممما أزممممة اقتصمممادية إذ إنممم ، وبصمممفت   ل بنمممك المركمممز  محافظممما

العراقممي، قممام بتسممهي  وإتمممام اإلجممرا ات فممي أيممام ق ي ممة وتحويمم  بضممعة متيممين مممن 

 
 تعتمد معظ  المع ومات عن د. خير الدين حسي  ع ى سيرت  المنشورة في ويكيبيديا ونقتبس بعضاد منها:   6

 

.  بعد عودت  إلى بغداد، بدأ العم  ع ى  مصر، اختير مديراد عاماد التحاد الصناعة، وفي العام نفس  زار  1961 عام  

لتركات.  بعد ذلك بعامين،  مخطط لتشريعات اشتراكية، منها »قانون تأمين البنوك« وتعدي  قانون ضريبة الدخ  وا 

بدأت بإطاحة   ... عاصر الرج  تطورات سياسية،  البنك المركز «.  تولي وظيفة »محاف    نور  السعيدواف  ع ى 

رئاسة أول جمهورية، وما ت ى ذلك من صراعات بين البعثيين    عبد الكري  قاس ، وتولي  1958م كي عام  والنظام ال

  يوليو   13.  من ت ك األحداث ك ها، يختار حسي  أن يخبرنا عن لي ة  الناصريةين، والمعادين ل تجربة  والشيوعيين والقومي

الرج  الثاني في السفارة المصرية في العراق.  ط   من  حسي  إبتغ عبد الناصر  بإبراهي  يسر ، حين التقى  1964

أن التشريعات االشتراكية في العراق ستأع ن في اليوم التالي، وستأنشأ بموجبها مؤسسات اقتصادية.  يأحس  لخير دين 

حسي  الذ  كان »حاكماد ل مصرف المركز «، إعطا  قرض لمصر.  ويأحس  ل  أيضاد، دور  المتقدم في النضال ضد 

سيطرة الشركات األجنبية ع ى نفط العراق وكبريت  وثروت ، ومشاركت  في محاربة الفساد في .  ك   ذلك ل  يمنع  من  

، رغ  أن   ل  يكن ع ى ختف فكر  مع التيار الحاك .  تنق   ختل تسعة أشهر بين  1968أن يجد نفس  في السجن عام  

 أربعة سجون، وذاق جميع أصناف التعذي ، لكن صتبت  ساعدت  ع ى تحمُّ  ا الم.  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A

F%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%A8 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A_(%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D8%A8
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رات لمصمممر.  اإلعجممماب بمممالنموذج المصمممر  فمممي إدارة االقتصممماد وفمممي المممدوال

الحممدث التمماريخي الحاسمم ،  1956التممأمي ، وع ممى رأسمم  تممأمي  قنمماة السممويس سممنة 

 كان ورا  قرارات التأمي .

 

د مسمممتعجتد وغيمممر ممممدروس لشمممعار بنممما  االشمممتراكية فمممي  لقمممد كمممان التمممأمي  تطبيقممما

كممما سيحصمم  مممع تممأمي  شممركات  7ام موسممع،العممراق، إذ لمم  يممرتبط التممأمي  بنقمما  عمم 

إبمممراهي   8،نحةةةو تةةةأميم الةةةنف  العراقةةةيالمممنفط األجنبيمممة )د. محممممد سممم مان حسمممن، 

اعتمممماد  كمممأمر مفمممروغ ممممن  (، بممم  تممم ع الةةةنف  وحركةةةة التحةةةرر الةةةوطنيعمممتو ، 

صممحت .  ف مم  تجممر  دراسممات جممدوى قبمم  التممأمي ، وربممما لمم  ينمماقش الموضمموع مممع 

أصممحاب وإدارات شممركات التممأمين لتسممتفادة مممن تجمماربه  وآرائهمم ، ولمم  يجممر  

حتممى الكشممف الميممداني ع ممى الصممناعاتو وحتممى الصممياغة القانونيممة لمم  ت مم  العنايممة 

الخ فيممة المباشممرة لقممرارات التممأمي  فممي دراسممة  9نيالكافيممة.  وقممد لخمم  ليممث الحمممدا

 ل  كما ي ي:

 
 جمما  عبدالسممتم عممارف وهممو يحممم  إعجابمما مط قمما بالتجربممة المصممرية، وحمماول ومممن 

تق يممدها فممي كمم  شممي  حتممى إنمم  حممين أقممدم ع ممى تممأمي  المشمماريع الصممناعية مممع  معمم 

ة مممن دليمم  اتحمماد اختيممرت المشمماريع المؤمممم  1964والبنمموك فممي عممام  شممركات التممأمين

أوقمممع الحكوممممة فمممي حمممرج لشممممول التمممأمي  صمممناعات شمممب   الصمممناعات العراقمممي، ممممما

 يدوية. 

 
التأمين الصناعي  من باب المقارنة نذكر مثاالد من بريطانيا فككثر من ثتثة عقود جرت محاوالت عديدة لتأمي     7

ك يف لت بية ظروف ومتط بات جماهير الناس، وتتمث  هذ  بجباية أقساط التأمين في فترات متكررة  )تامين ع ى الحياة مأ

من المؤمن ع يه  في منازله ، والتأمين بمبالب واطئة تتناس  مع دخول الطبقة العام ة( ولكن في ستينيات القرن الماضي  

 مي . ت  التحول عن مط   التأ

 أنظر:

Dermot Morrah, A History of Industrial Life Insurance (London: George Allen and Unwin 

Ltd, 1955), Ch XIV, The Campaign for Nationalisation, pp 193-219. 

 

Ronald George Garnett, A Century of Co-Operative Insurance (London: George Allen and 

Unwin Ltd, 1968), pp 232-265 

 
عرض د. محمد س مان حسن أطروحت  في محاضرة في جمعية االقتصاديين العراقيين في بغداد وقوب  بنقا     8

 موسع. 

 
 ،  الحوار المتمدن ليث الحمداني،  الصناعة العراقية مشروع أسس  ل  الدولة الوطنية ودمر  االحتتل،    9

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=237525 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=237525
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ويضمميف فممي هممامش مثمماالد عممن الحممرج فممي تممأمي  معممم  صممابون الغممار التممابع ل عائ ممة 

 الصناعية المعروفة )كاف  حسين(، فعندما

 
الصممناعة شممب  يدويممة وال تضمم  أيممة الخاصممة المعممم  وجممدت أن هممذ    زارت لجنممة الجممرد

ع ممى طممبخ الزيمموت فممي خزانممات ثمم  صممبها فممي قوالمم   معممدات تكنولوجيممة، بمم  تعتمممد

 من التأمي  بقرار الح .  وتقطيعها يدويا.  وأدى ذلك إلى استثنائ 

 

وقممد بينمم  التشممريعات التحقممة ممما يفيممد االسممتعجال فممي اتخمماذ قممرارات التممأمي  بممالقول 

الةةةذي تةةةم تشةةةريع  علةةةى  1964لسمممنة  98إن  قمممانون المؤسسمممة االقتصمممادية رقممم  

قممد تضمممن أحكاممما كثيممرة، منهمما ممما  14/7/1964نافممذ المفعممول بتمماريخ  عجةةل واضةة 

أمي  كجعمم  ارتبمماط كافممة اعتبممر  المشممرع ضممروريا فممي بدايممة تطبيمم  قمموانين التمم 

ت المؤمممممة بهيئمممة مركزيمممة واحمممدة همممي المؤسسمممة سالشمممركات والمصمممال  والمنشممم 

االقتصممادية، ومنهمما ممما كممان غيممر عم ممي وال يتماشممى مممع طبيعممة قممانون السمم طة 

 ]التأكيد من عندنا[.التنفيذية واألعراف الدستورية ...  

 

د الم كممي )فممي مجممال التممأمين قطمماع الدولممة أو القطمماع العممام كممان موجمموداد منممذ العهمم 

ولكممن لمم  يقمم  أحممد بممأن  10(1950ممممثتد بشممركة التممأمين الوطنيممة التممي تأسسمم  سممنة 

هممذا القطمماع اشممتراكي ألنمم  ال يممم  بصمم ة لفكممر اشممتراكي.  وكممذا األمممر بالنسممبة 

.  ويمكممن النظممر إليهمما مممن بمماب تعزيممز وتعظممي  موقممع 1964لقممرارات التممأمي  عممام 

 
 1919دخول الدولة لسوق التأمين ل  تاريخ طوي  في بع  الدول ومنها بريطانيا ع ى سبي  المثال.  ففي سنة    10

   Export Credits Guarantee Departmentتصدير ت  تأسيس مص حة ضمان قروض اعتمادات ال

A History of ECGD 1919-1979 (London: ECGD & the Central Office of Information, 1979) 

 

وقب  ذلك، في القرن التاسع عشر، ظهر ما يسمى باشتراكية الب ديات/الحكومات المح ية التي كان  تدعو ونجح  في 

معينة   نشاطات  إلى  تحوي   والمواصتت  والمستشفيات  والمدارس  الكهربائية،  والطاقة  الغاز،  وتجهيز  الما ،  كإسالة 

 مراف  عامة تخضع لسيطرة الحكومة. 

 

% موزعاد بالتساو  لمصرف 50% لوزارة المالية و  50عند تأسيس شركة التأمين الوطنية كان رأسمالها موزعاد بنسبة  

ال المصرف  الزراعي،  المصرف  فكان  الرافدين،  العراقية  التأمين  إعادة  شركة  أما  العقار .   والمصرف  صناعي، 

التأمين   شركة  عام  مدير  العراقية،  الموانئ  مص حة  عام  مدير  العراقية،  الحكومة  عن  نيابة  المالية  وزير  مؤسسوها 

 الوطنية، مدير عام مصرف الرافدين، مدير السكك الحديدية العام.  أنظر:

)جامعة البصرة، ك ية اإلدارة    إدارة التأمين روق حبي  المتك، عبدالرحمن مصطفى ط ،  عبد الباقي عنبر فال ، فا

 .61، 60-59(   1990واالقتصاد، 
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قتصمماد المموطني.  فهممذ  القممرارات لمم  تكممن لهمما عتقممة بإعممادة القطمماع العممام فممي اال

توزيممع الثممروة الوطنيممة أو بتغييممر البنيممة الطبقيممة، أو ببنمما  دولممة الرفاهيممة كممما حصمم  

ات القمممرن يممم فمممي بريطانيممما إذ تبمممع قمممرارات تمممأمي  بعممم  الصمممناعات فمممي أربعين

طبيمممة العشمممرين تطممموير المنمممافع االجتماعيمممة وع مممى رأسمممها تممموفير الخمممدمات ال

والصممممحية المجانيممممة.  ولمممم  تكممممن القممممرارات العراقيممممة مهتمممممة بإدخممممال أسممممالي  

ديمقراطيممة فممي إدارة الشممركات، أو إدخممال أشممكال جديممدة لم كيممة شممركات التممأمين 

)تعاونيممة أو تبادليممة تسممتهدف تعزيممز مصممال  حم ممة وثممائ  التممأمين( كممي يقممال عنهمما 

 بأنها خطوة نحو بنا  نظام اشتراكي.

 

كيممة شممركات التممأمين إلممى الدولممة ال يعنممي بممأ  حممال تحولهمما إلممى مؤسسممات نقمم  م إن 

اشممتراكية، ولمم  يشممهد التمماريخ التحمم  ل عممراق ع ممى أنمم  وضممع األسمماس ل تحممول نحممو 

نظممام اشممتراكي رغمم  ممما نصمم  ع يمم  القمموانين.  فقممد ظ مم  الشممركات هرميممة فممي 

اراتهمما فيممما بعممد، تنظيمهمما ال بمم  زاد تك ممس التنظممي  مممع تسممييس الشممركات وحزبنممة إد

وأبقمم  ع ممى هممدف تحقيمم  األربمماح الممذ  ينممتظ  المشممروع الرأسمممالي.  وباختصممار 

نظمممام رأسممممالي بمممدون  –فمممإن التمممأمي  كمممان القاعمممدة االقتصمممادية لرأسممممالية الدولمممة 

 رأسماليين رغ  اختتف المسميات.

 

ويمكممن النظممر إلممى القممرارات مممن بمماب تعزيممز القممدرات الوطنيممة والتأكيممد ع مممى 

 3اختصمما  القطمماع العممام فممي مجمماالت معينممة، وهممذ  مسممألة قاب ممة ل نقمما .  فالمممادة 

ذكمممرت أن  أغمممراض كممم   1965( لسمممنة 166ممممن قمممانون المؤسسمممة العاممممة رقممم  )

مؤسسممة النهمموض بالتنميممة االقتصممادية فممي حقمم  اختصاصممها، لتصممب  أداة تحقيمم  

وخيممر .   لممة التوزيممعأغممراض االشممتراكية العربيممة الرشمميدة فممي زيممادة اإلنتمماج وعدا

قممانون هممو ممما ورد فممي  -أ  اختصمما  القطمماع العممام  -دليمم  ع ممى هممذا التوجمم  

)صممدر  1960لسممنة  21تعممدي  قممانون تأسمميس شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة رقمم  

 األسباب الموجبة ما ي ي:(.  فقد ورد في 1965التعدي  في أي ول 

 
الرابممع عشممر مممن تممموز المجيممدة والتممي شممم   إن تطبيمم  قمموانين التممأمي  التممي صممدرت فممي 

شمممركات التمممامين وشمممركة إعمممادة التمممامين العراقيمممة يقتضمممي وضمممع سياسمممة جديمممدة توجممم  

قطمماع التممامين )وقممد أصممب  مممن اختصمما  القطمماع العممام( نحممو األهممداف الجديممدة التممي 

 يط   من هذا القطاع تحقيقها وأهمها.
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وزيممممع المخممماطر وتشممممجيعه  ع ممممى أوال: أدا  خدممممة عامممممة ل مممممواطنين عمممن طريمممم  ت

 االدخار.

 

 ثانيا: إسناد االقتصاد الوطني عن طري  صيانة االستثمارات.

 

ثالثمما: إسممناد االقتصمماد المموطني عممن طريمم  توجيمم  المممدخرات الوجهممة التممي تحقمم  أهممداف 

 خطط التنمية االقتصادية.

 

هممذ  اإلجممرا ات لكممي وهممذا ممما تعممم  المؤسسممة العامممة ل تممأمين ع ممى تحقيقمم  حاليمما.  إال أن 

تكتممم  يجمم  أن تصممحبها إجممرا ات أخممرى فممي ميممدان إعممادة التممامين وذلممك لتحقيمم  هممدفين 

 رئيسيين.

 

األول: التق يمم  مممن اسممتيراد خممدمات إعممادة التممامين عممن طريمم  زيممادة ممما يحممتف  بمم  مممن 

 أقساط التامين في الداخ .

 

زيممادة نشمماط شممركة إعممادة الثمماني: تصممدير خممدمات إعممادة التممامين إلممى الخممارج عممن طريمم  

 التامين العراقية في األسواق الدولية.

 

ومممن اجمم  زيممادة الحصممة اإللزاميممة التممي تسممندها شممركات التممامين المح يممة إلممى شممركة 

إعمممادة التمممامين وذلمممك لتحقيممم  الهمممدفين المشمممار إليهمممما أعمممت  معممما إذا أن زيمممادة الحصمممة 

أقسمماط التممامين مممن الممداخ  وتممؤد  اإللزاميممة فممي الممداخ  تممؤد  إلممى تق يمم  ممما يخممرج مممن 

إلممى دعمم  مركممز شممركة إعممادة التممامين العراقيممة فممي الخممارج ولكمم  ممما تقممدم شممرع هممذا 

 القانون.

 

الهممدفين المع نممين فممي هممذا التعممدي  )زيممادة االحتفمماظ وتصممدير خممدمات إعممادة التممأمين 

ارة إلممى الخممارج( كانمما انعكاسمما ل مقترحممات التممي كانمم  منظمممة األممم  المتحممدة ل تجمم 

ضمممن وسممائ  أخممرى  11ات القممرن الماضممييوالتنميممة )األونكتمماد( تممدعو لهمما فممي سممتين

لتطمموير اقتصمماد الممدول الناميممة قبمم  أن تتأسممس منظمممة التجممارة الدوليممة، وقبمم  سمميادة 

أطروحممممة فممممت  األسممممواق أمممممام رأس المممممال المعممممول  ورفممممع القيممممود واالمتثممممال 

 الشتراطات صندوق النقد الدولي.

 

 
كان د. مصطفى رج ، مدير عام ورئيس شركة إعادة التأمين العراقية، يشارك في بع  اجتماعات األونكتاد    11

 وربما كان ل  دور في صياغة بع  السياسات. 
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التأكيممد ع ممى أن هممذين الهممدفين قممد ترجممما ع ممى أرض الواقممع مممن قبمم  شممركة ويمكممن 

د مث ممما  إعممادة التممأمين العراقيممة.  فقممد كممان حجمم  احتفاظهمما مممن أقسمماط التممأمين عاليمما

كمممان نشممماطها فمممي الخمممارج )تصمممدير خمممدمات إعمممادة التمممأمين(، وخاصمممة مممما كمممان 

ب العراقيممة اإليرانيممة يعممرف بممدول العممال  الثالممث، فممي توسممع مسممتمر لحممين قيممام الحممر

وبعمممدها الغمممزو واالحمممتتل األمريكمممي  (1990، وغمممزو الكويممم  )(1980-1988)

 (.2003ل عراق )

 

 صيغة التأميم وتعويض المالكين

اتخممذ تنفيممذ التممأمي  شممك  نقمم  رأسمممال كمم  شممركة خاصممة إلممى الدولممة.  وليسمم  لممدينا 

لمؤسسمممة قمممانون امع وممممات عمممن حجممم  تعممموي  ممممالكي الشمممركات المؤمممممة لكمممن 

يشممير إلممى شممك  التعمموي : تحويمم  األسممه  إلممى  1964( لسممنة 98االقتصممادية رقمم  )

سممندات تخضممع لفائممدة تممدفع لحم ممة األسممه .  ويمممول إطفمما  السممندات مممن صممافي 

ع مممى  32المؤمممممة.  فقمممد نصممم  الممممادة  ل منشمممستوالمبمممالب االحتياطيمممة  األربممماح

 التالي:

 
االحتياطيمممة إلمممى المؤسسمممة ويممموزع والمبمممالب  المنشمممستيحمممول صمممافي أربممماح  –أ 

 مجموعها ع ى النحو واألسبقية ا تية:

 

تممدفع الفائممدة لحم ممة األسممه  ال ممذين حولمم  أسممهمه  إلممى سممندات بموجمم   -1

 قانون التأمي .

والمبمممالب االحتياطيمممة  األربممماح% ممممن مجمممموع صمممافي  25يخصممم   -2

/ مممن 1المؤممممة إلطفمما  السممندات المموارد ذكرهمما فممي الفقممرة / ل منشممست

 هذ  المادة.

والمبمممالب االحتياطيمممة  األربممماح% ممممن مجمممموع صمممافي  25يخصممم   -3

 المذكورة في صدر هذ  المادة إلى الميزانية االعتيادية.

المؤسسمممة أو إلنشممما  مشمممروعات  المنشمممستويخصممم  البممماقي لتوسممميع  -4

يتمم  بالشممك  الممذ  يقممرر  المج ممس وضمممن لممدع  االقتصمماد المموطني وتنم

 األهداف العامة ل خطة االقتصادية.

 

واالحتياطيممات المممذكورة فممي الفقممرة / أ / مممن  األربمماحإذا كممان مجممموع صممافي  –ب 

/ منهمما فتممدفع الحكومممة 1هممذ  المممادة ال تكفممي لممدفع الفوائممد المممذكورة فممي الفقممرة /

 المبالب التزمة لذلك.
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/ مممن هممذ  المممادة لتسممديد  2 –الب المخصصممة فممي الفقممرة / أ إذا لمم  تكممف المبمم  -ج 

 قيمة السندات في نهاية المدة المحددة إلطفائها، فت زم الحكومة بتسديدها.

 

ونتحمم  هنمما التممزام الحكومممة بممدفع الفوائممد وقيمممة السممندات فممي حالممة عممدم كفايممة 

أن الدولممة لمم  المؤممممة.  وهممذا يعنممي  ل منشممستوالمبممالب االحتياطيممة  األربمماحصممافي 

الجمعيممة العامممة لكممم  تقمم  بمصممادرة الشممركات بمم  يبممدو أنهمما التزممم  بممروح قممرار 

القاضمممي بمممدفع تعويضمممات مناسمممبة لصممماح   1962لسمممنة  1803المتحمممدة الممممرق  

 المشروع المؤم  وفقا ل قانون الدولي.

 

( لسممنة 99قممانون تممأمي  بعمم  الشممركات والمنشممست رقمم  )مممن  2  المممادة وتفصمم  

 آلية تحوي  الم كية من القطاع الخا  إلى القطاع العام كا تي: 1964

 
 2مادة 

المشممار إليهمما إلممى سممندات اسمممية  المنشممستيتحممول أسممه  الشممركات ورلوس أممموال  –أ 

% 3ع ممى الدولممة تسممتح  بعممد خمسممة عشممر سممنة مممن تمماريخ نشممر هممذا القممانون بفائممدة 

حكومممة أن تطفممي هممذ  السممندات ك يمما أو سممنويا وتكممون السممندات قاب ممة ل تممداول ويجمموز ل  

جزئيمما بالقيمممة االسمممية بطريمم  االقتممراع فممي ج سممة ع نيممة وفممي حالممة اإلطفمما  الجزئممي 

 يع ن عن ذلك في الجريدة الرسمية قب  الموعد المحدد ل  بشهرين ع ى األق .

 

ت المشمممار سالسمممنوية الصمممافية ل شمممركات والمنشممم  األربممماح% ممممن  25يخصممم   –ب 

مممادة األولممى لتعمموي  حم ممة السممندات وتعطممي األلويممة لحم ممة السممندات التممي إليهمما فممي ال 

ال تزيممد قيمتهمما االسمممية عممن خمسمممائة دينممار وتصممدر المؤسسممة االقتصممادية المعرفممة 

 بقانون المؤسسة االقتصادية التع يمات التزمة لتنفيذ ذلك.

 

 تقيي  تأمي  شركات التأمين في العراق

 

حالتمم  الراهنممة، أقممرب إلممى تسممجي  انطباعممات ألنمم  ال يقمموم ع ممى التقيممي  التممالي، فممي 

د  فحمم  وتممدقي  ل مسممتندات والبيانممات ألنهمما ليسمم  متمموفرة.  ويحتمماج الموضمموع حقمما

قيممام بمم   إلممى بحممث شممام  موضمموعي ربممما يتطمموع أحممد طممتب الدراسممات الع يمما ل

 كأطروحة ماجستير.
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 منتجات تأمينية جديدة

 ممَ  احتكممارات تأمينيممة ممث ممة فممي ثممتث شممركات( سمماه  فممي أزعمم  أن التممأمي  )وقممد خَ 

لسمموق التممأمين العراقممي: وثيقممة حمايممة األسممرة فممي  منتجةةات تأمينيةةة جديةةدةإدخممال 

اتو وتممأمين السمميارات اإللزامممي وفمم  مفهمموم افتممراض المسممؤولية يأواخممر السممتين

حمموادث طالبممة بممالتعوي  مممن مالقانونيممة دون الحاجممة إلثبممات الخطممأ لتأسمميس حمم  ل 

(و وتممأخر تأسمميس فممرع متخصمم  ل تممأمين الزراعممي إلممى أوائمم  1980السمميارات )

 .1982سنة 

 

وكممان لمثمم  هممذ  المنتجممات أن تممدخ  سمموق التممأمين العراقممي بغمم  النظممر عممن 

التممأمي  إذ أن التممأمين كنشمماط اقتصمماد  يجممد مرجعيتمم  فممي التممأمين الغربممي وظمم ، 

ق داد ل  هو موجود في األس   واق المتقدمة.ع ى العموم، مأ

 

 الثقافة التأمينية

ع ممى المسممتوى الشممعبي تممدفع باتجمما  تكثيممف  خلةةق ثقافةةة تأمينيةةةلمم  يممنج  التممأمي  فممي 

شمممرا  الحمايمممة التأمينيمممة إذ ظ ممم  مصمممادر أقسممماط التمممأمين محصمممورة فمممي إنفممماق 

مؤسسمممات الدولمممة ع مممى شمممرا  الحمايمممة التأمينيمممة ألصمممولها الماديمممة ومشممماريعها 

 التنموية، وهو ما يفسر ظاهرة عدم توازن العديد من محاف  التأمين.

 

فممي مجتمممع تنقصمم  الثقافممة التأمينيممة  الةةوعي التةةأمينياعة همم  سمماه  التممأمي  فممي إشمم 

وعممادات التممدبر االقتصمماد  ل مسممتقب  لممدى األفممراد؟  هممذا السممؤال كغيممر  لمم  يكممن 

د ل دراسمممة والقيممماس.  ربمممما تعممماب شمممركات التمممأمين المؤمممممة، وقب هممما  موضممموعا

يممة شممركات التممأمين الخاصممة، بفشمم ها فممي توسمميع مفهمموم الحمايممة الفرديممة والجماع

مممن خممتل إدارة األخطممار حيممث يشممغ  التممأمين آخممر محطممة فممي مثمم  هممذ  اإلدارة 

كوسممي ة لتحويمم  األعبمما  الماليممة ل خطممر مممن المممؤمن لمم  إلممى شممركة التممأمين لقمما  

قسممط معممين.  يشممك  هممذا جممز اد مممن ثقافممة التممأمين التممي فشمم   الشممركات فممي تحقيقمم  

 إال بحدود دنيا.

 

نممات الشخصممية )تممأمين المسمماكن، تممأمين الحمموادث ضممعف اإلقبممال ع ممى شممرا  التأمي

الشخصمممية، تأمينمممات الحيممماة( همممو انعكممماس لغيممماب الثقافمممة التأمينيمممة وخاصمممة لمممدى 

الفئممات التممي بإمكانهمما اإلنفمماق ع ممى الحمايممة التأمينيممة.  ومممع ذلممك ع ينمما متحظممة 

يممة واقممع البطالممة واقتصمماد الظمم  وشممحة الممدخ  لممدى غالبيممة السممكان والمسممتويات العال
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ل فقممر، ولمميس االعتقمماد الغيبممي واإليمممان بالقضمما  والقممدر، لتفسممير ضممعف الكثافممة 

 التأمينية.

 

مممن هممذا التقيممي  ومممع هممذا فإنمم  كممان محصمموراد   وقد يكون التممأمين ع ممى الحيمماة اسممتثنا د 

بالفئمممات الميسمممورة أو ت مممك التمممي كانممم  تتمتمممع بدرجمممة أفضممم  ممممن وعمممي الحمايمممة 

ن الممدخ  قابمم  ل نفمماق ع ممى التممأمين لضمممان مسممتوى التأمينيممة ولهمما فممائ  صممغير ممم 

 الئ  لكسرة بعد فقدان معي ها.

 

 نمو األقساط

إلمممى حمممد كبيمممر وب مممب ذروتممم  فمممي  نمةةةو األقسةةةاطسممماه  تمممأمي  قطممماع التمممأمين فمممي 

د باإلنفمماق الموسممع ع ممى مجموعممة مممن المشمماريع يسممبعين ات القممرن الماضممي مقترنمما

رتكازيممة.  فقممد سمماه  هممذا اإلنفمماق فممي زيممادة الصممناعية الكبيممرة وكممذلك الهياكمم  اال

أقسمماط التممأمين البحممر  والهندسممي مث ممما سمماهم  قمموانين التممأمين اإللزامممي ع ممى 

السمميارات فممي زيممادة أرصممدة التممأمين.  جمما  هممذا النمممو بفضمم  التممأمي  وهممو نمممو قممائ  

ع ممى احتكممار السمموق، أ  أنمم  لمم  يقمم  ع ممى جهممد إنتمماجي فعقممود الدولممة كانمم  تقضممي 

لتممأمين مممع شممركة تممأمين وطنيممة ولمم  يكممن هنمماك غيممر شممركة التممأمين الوطنيممة با

والشممركة العراقيممة ل تممأمين.  ربممما كممان وجممود المنافسممة سمميؤد  إلممى نمممو أكبممر 

وخاصمممة فمممي فمممرع التأمينمممات الشخصمممية )الحممموادث الشخصمممية، تمممأمين المسممماكن، 

د أسمميراد ل حالممة الم اديممة ل جمهممور األوسممع التممأمين ع ممى الحيمماة( لكممن النمممو يظمم  دائممما

ممممن النممماس وهممم  ال يسمممتطيعون شمممرا  الحمايمممة التأمينيمممة وحتمممى أنهممم  ال يفكمممرون 

 بالتأمين.

 

تزايممد حجمم  أرصممدة أقسمماط التممأمين إذن كممان بفعمم  عواممم  خارجيممة )إدخممال التممأمين 

اإللزاممممي ع مممى السممميارات وتزايمممد عمممدد المشممماريع اإلنشمممائية الصمممناعية )التمممأمين 

الهندسممي(.  وقممد أرتممبط ذلممك بممالريع النفطممي.  يقممول د. عبمماس البحممر  والتممأمين 

 النصراو  إن

 
 النمممو السممريع لقطمماع الخممدمات كالتجممارة والبنمموك والنقمم  والمواصممتت التممي ارتبطمم  

بتمممدف  اإليمممرادات النفطيمممة، حيمممث سممماهم  همممذ  التمممدفقات بزيمممادة االسمممتيرادات، ومممما 

 12ت هذ  القطاعات. تمخ  عنها من تحفيز أو تحريك الط   ع ى خدما

 
المستقبل،  النصراو ،  عباس    12 وتوقعات  التنمية  دمار  بين  العراقي  دار    2010-1950اققتصاد  )بيروت: 

 .68، ترجمة د. محمد سعيد عبدالعزيز(،   1995الكنوز األدبية، 
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لمم  يممذكر المرحمموم النصممراو  شممركات التممأمين ونمممو دخ همما لكممن تقييممم  ينطبمم  

ع يهمما.  وبهممذا الشممأن يممذكر د. عبممدالزهرة ع ممي أن هممامش المممت ة الماليممة لشممركة 

بسمممب  زيمممادة دخممم   1980سمممنة  %42.2إلمممى  %117.5التمممأمين الوطنيمممة همممبط ممممن 

 13األقسمماط المحممتف  بهمما بمعممدل أع ممى مممن رأسمممال الشممركة واحتياطياتهمما الحممرة.

وكممان ذلممك فممي أوج ممما عممرف بخطممة التنميممة االنفجاريممة وبدايممة الحممرب العراقيممة 

 (.1988-1980اإليرانية )

 

ورغمم  ذلممك فممإن تممأمي  شممركات التممأمين لمم  يحقمم  نق ممة نوعيممة فممي الط مم  ع ممى 

مايمممة التأمينيمممة إال ق ممميتد.  نعمممرف أن تمممدني المممدخول، وانتشمممار الفقمممر، والبطالمممة الح

د عنممد  الحقيقيممة والمقنعممة، والممدور الكبيممر القتصمماد الظمم ، وهممو ممما ال ي قممى اهتماممما

الحممديث عممن المموعي التممأميني، فممي العممراق وغيممر  مممن الب ممدان العربيممة، ولنمما أن 

تصمماد ، هممي التممي تفسممر ضممعف نممدرج هممذ  المظمماهر تحمم  عنمموان العاممم  االق

د عنمممد الحمممديث عمممن الممموعي  الط ممم  ع مممى التمممأمين.  وهمممذا العامممم  مممما زال غائبممما

 2003التممأميني.  ويشممهد واقممع قطمماع التممأمين العراقممي منممذ الغممزو األمريكممي سممنة 

د بالريع النفطي.  ع ى صحة مقولة أن إنتاج التأمين ظ   مرتبطا

 

 تأسةةيشمممن منظممور  كتجربةةة فاشةةلةأمي  ومممن هممذا المنط مم  يمكممن أن ننظممر إلممى التمم 

)إدارة ديمقراطيمممة لشمممركات التمممأمين، تحويممم  جمممز  ممممن األربممماح  بةةةديل اشةةةتراكي

لصممال  حم ممة وثممائ  التممأمين، خ مم  رصمميد خمما  لتمويمم  أغطيممة تأمينيممة منخفضممة 

 السعر لتكون في متناول الطبقات الفقيرة(.

 

 البيروقراطية والتسييش

هممو أحممد النتممائج السمم بية ل تممأمي ، وقممد ظهممر ذلممك  دارةبقرطةةة وتسةةييش اإلالميمم  نحممو 

إذ أصمممب  الهممماجس األمنمممي وكمممذلك  2003-1979وتعمممزز خمممتل العهمممد الصمممدامي 

د فمممي التوظيمممف والترقيمممات، وبمممالطبع كمممان الموقمممف ممممن  الممموال  ل سممم طة طاغيممما

د فمممي االختيمممار والمفاضممم ة فمممي جميمممع مفاصممم  الدولمممة.    الحمممزب القائمممد  أساسممميا

 
 

13  Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab World (London: 

Graham and Trotman, 1985), p 277-278 .  
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ولكممن ضمممن معممايير المحاصصممة واالسممتحقاق  2003التركممة بعممد  واسممتمرت هممذ 

 الطائفي والقومي.

 

 تكاليف التشغيل

د: همم  سمماه  التممأمي  فممي التق يمم  مممن  .  لمميس هنمماك تكةةاليف التشةةغيلولنا أن نسممأل أيضمما

 دراسممة ويصممع  الحكمم  لجممواب عممن هممذا السممؤال فقيمماس تكمماليف التشممغي  لمم  يخضممع 

 الموضوع بحاجة إلى من يبحث عن .ع يها.  ويظ  

 

 التوظيفات اقستثمارية

مممن تمموفير القممروض الشخصممية، إن  السياسةةة اقسةةتثماريةهمم  حصمم  تحممول فممي 

كانمم  موجممودة مممما قبمم  التمممأمي ، واالسممتثمار فمممي أسممه  الشمممركات الخاصممة نحمممو 

 ؟المساهمة بمؤسسات القطاع العام، والتوسع في االستثمار العيني والمالي

 

يمماب المع ومممات يصممع  تقيممي  هممذ  السياسممة لكممن المعممروف أن االسممتثمارات فممي غ

لمم  تقتصممر ع ممى العقممارات والودائممع المصممرفية وشممرا  األسممه  فممي بعمم  الشممركات 

تها إلمممى المشممماركة فمممي تأسممميس شمممركات تمممأمين عربيمممة والمسممماهمة فمممي بممم  تعمممد  

ن ل تممأمين وشممركة البحممري 1964% سممنة 40رأسمممالها )شممركة ليبيمما ل تممأمين بنسممبة 

%(.  يضممماف إلمممى ذلمممك المسممماهمة فمممي مجمعمممات التمممأمين 30بنسمممبة  1969سمممنة 

والصممندوق العربممي لتممأمين  1972العربيممة، وشممركة إعممادة التممأمين العربيممة سممنة 

وقب همما االتحمماد العممام العربممي ل تممأمين عنممد تأسيسممها سممنة  1981أخطممار الحممرب سممنة 

1964. 

 

مممن  3مممن المممادة  5ة مممع نمم  الفقممرة وقممد جمما ت بعمم  هممذ  االسممتثمارات متناغممم 

المسمماهمة فمممي والتممي تممن  ع ممى   1965لسممنة  166قممانون المؤسسممة العامممة رقمم  

   وينسممج  هممذا مممع طموحممات تحقيمم  الشممركات غيممر العراقيمممة وخاصممة العربيمممة منهمما.

 14تعاون اقتصاد  بين الب دان العربية.

 

 

 
ل سنوات    14 الخمسية  االقتصادية  الخطة  التكام     1969- 1965تضمن   عم ية  ومنها  تعجي   مفص ية  أهدافاد 

واالندماج العربي، إضافة إلى تسريع عم ية الوحدة االقتصادية العربية، خصوصاد مع مصر.  لذلك يج  تصمي  مشاريع  

 .66الخطة اإلنتاجية بطاقات فائضة تأخذ باالعتبار السوق العربية المشتركة.   أنظر: النصراو ، مصدر ساب ،   
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 قطاع تأميني متين

فممي العممراق فممي  لةةق صةةناعة تةةأمين متينةةةخيمكممن الحجمماج أن التممأمي  سمماه  فممي 

شمممقيها األساسمممين: التمممأمين ع مممى الحيممماة والتأمينمممات العاممممة: ممممدرا  وموظفمممون 

يتمتعممون بدرجممة عاليممة مممن المهممارات الفنيممة والمعرفممة النظريممة.  وقممد جمما  ذلممك 

نتيجممة لمنهمماج تممدريبي مسممتمر داخمم  وخممارج العممراق سمماه  فممي تحسممين مسممتوى 

ي تسمموية المطالبممات وتحديممد متط بممات حمايممة إعممادة التممأمين.  االكتتمماب باألخطممار وفمم 

وبفضمم   ظهممر جيمم  مممن الكمموادر المدربممة.  وكممان ذلممك نق ممة نوعيممة فممي تمماريخ 

التممأمين فممي العممراق.  وترافمم  ذلممك بكفمما ة فممي اإلدارة ع ممى المسممتويات الع يمما وفممي 

 إدارات األقسام المخت فة ل شركات.

 

لتممأمين، فممي الحقبممة التممي ت مم  التممأمي ، يعتبممر وبفضمم  هممذ  الميممزات كممان قطمماع ا

اد عنممد مقارنتمم  مممع قطمماع التممأمين فممي األقطممار العربيممة والعديممد مممن دول  العممال  رائةةد

الثالمممث.   والمممدلي  ع مممى ذلمممك أن العديمممد ممممن الممممدرا  والمممموظفين شمممغ وا مواقمممع 

 مرموقة في هذ  األقطار وغيرها بعد مغادرته  ل عراق.

 

)احتكممار مط مم  ل تأمينممات العامممة  خلةةق شةةركات تةةأمين كبيةةرةكممان مممن نتممائج التممأمي  

الممثممم  بشمممركة التمممأمين الوطنيمممة واالحتكمممار المط ممم  لتأمينمممات الحيممماة الممثممم  

 اتبالشممركة العراقيممة ل تممأمين ع ممى الحيمماة( حققمم  بفضمم  موقعهمما االحتكممار  وفممور

باألخطممار رغمم  أن هممذا االحتفمماظ كممان  االحتفمماظتعظممي  نسممبة فممي الحجمم  سمماهم  فممي 

د باتفاقيممات إعاديممة مممع شممركات إعممادة التممأمين العريقممة فممي أسممواق التممأمين  محميمما

د إلدارات شمممركات  د ثابتممما العالميمممة.  لكمممن التوجممم  نحمممو زيمممادة االحتفممماظ كمممان موقفممما

 التأمين المؤممة.

 

راد كبيممراد فممي زيممادة االحتفمماظ وبالنسممبة لشممركة إعممادة التممأمين العراقيممة فإنهمما لعبمم  دو

المح مممي وبالتمممالي تق مممي  تصمممدير أقسممماط التمممأمين إلمممى الخمممارج.  فقمممد زاد دخممم  

إلممممى  1961دينممممار عراقممممي سممممنة  307,000األقسمممماط اإلجمممممالي ل شممممركة مممممن 

-1961.  وفممممي الفتممممرة 1980دينممممار سممممنة  53,315,000دينممممار وب ممممب  4,022,000

 3.15%1.2كان معدل النمو السنو  ل دخ   1980

 

 
15  Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab World (London: 

Graham and Trotman, 1985), p181. 
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)الخاصمممة  الحفةةةاظ علةةةى الثةةةروة الوطنيةةةةسممماهم  شمممركات التمممأمين المؤمممممة فمممي 

والعاممممة( ممممن خمممتل التعممموي  الممممالي ل خسمممائر التمممي كانممم  ت حممم  باألصمممول 

المؤمنمممة.  ونمممزع  أن الصمممرامة فمممي تسممموية المطالبمممات كانممم  سممممة مميمممزة لهمممذ  

الشممركات.  وكانمم  هممذ  الصممرامة تطبمم  ع ممى مطالبممات شممركات القطمماع العممام دون 

ركات تابعممة ل دولممة.  محابمماة رغمم  كممون شممركة التممأمين والمممؤمن لهمما مممن هممذ  الشمم 

 وبذلك حافظ  الشركات ع ى درجة عالية من المهنية.

 

 الكفاءة

، وهممو قممول يخضممع ل نقمما  الكفةةاءةعنممدما يممذكر القطمماع العممام فإنمم  يممربط بتممرد  

ويحتمماج إلممى دراسممة موثقممة ل تأكممد مممن صممحت .  ومممن بمماب التعمممي  يمكممن القممول إن 

ى إدارة أعمالهممما ضممممن ضممموابط إدارة شمممركات التمممأمين المؤمممممة كانممم  قائممممة ع ممم 

تجاريمممة بحتمممة )تحقيممم  األربممماح( وبعممم  همممذ  الضممموابط تتماشمممى ممممع متط بمممات 

التعاممم  مممع شمممركات إعممادة التممأمين العالميمممة فهممذ  ليسمم  مهتممممة بقممي  أخمممرى ال 

 تخضع لحساب الخسائر واألرباح.

 

مممن وفيممما يخمم  التممأمين فممإن الكفمما ة االقتصممادية ال تقمماس بالعتقممة التممي تنشممأ 

إدخممال واسممتخراج كميممات ماديممة مممن األصممول بمم  تقمماس بقممي  المممدختت )توظيممف 

رأسمممال( والمسممتخرجات )العوائممد( مقيمممة بممالنقود.  وهنمما ن حمم  الطبيعممة المعياريممة 

د كممالربط بممين رأس  فممي مفهمموم الكفمما ة، فاختيممار قممي  معينممة قممد تعكممس انحيممازاد طبقيمما

ود قيممممة مط قمممة لقيممماس الكفممما ة الممممال والعوائمممد )األربممماح( وتجعممم  ممممن النقممم 

د لوضممع السياسممات العامممة التممي ال  االقتصممادية، وبالتممالي فإنهمما ليسمم  إطمماراد مناسممبا

د وحيداد في العم .  تتوخى تحقي  الرب  هدفا

 

وممممع همممذا فمممإن شمممركات التمممأمين المؤمممممة كانممم  خاضمممعة لقمممي  المممرب  والخسمممارة 

 بالتنميممة االقتصممادية فممي  نهمموض المؤسسمماتوبالتممالي فممإن ممما كممان ينتظممر منهمما: 

حقمم  اختصاصممها، لتصممب  أداة لتحقيمم  أغممراض االشممتراكية العربيممة الرشمميدة فممي 

زيممادة اإلنتمماج وعدالممة التوزيممع  هممو مممن بمماب التمويمم  اإليممديولوجي.  ربممما نسممتطيع 

الممدفاع عممن زيممادة اإلنتمماج )أرصممدة أقسمماط التممأمين( إال أننمما لمم  نشممهد عدالممة توزيعيممة 

حقاقات الفئممات الفقيممرة ل رفمما  غائبممة فممي السياسممات العامممة.  وهنمما ال فقممد بقيمم  اسممت

نريممد أن نظ مم  شممركات التممأمين المؤممممة فممي التقمماعس فممي المسمماهمة فممي الرفمما  

 االجتماعي ألن مث  هذ  القيمة ل  تكن محورا في سياساتها.
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ن ممممن كممان سمميكو اقكتةةواريينولمم  يممنج  قطمماع التممأمين المممؤم  فممي خ مم  طمماق  مممن 

لهمم  األثممر الكبيممر فممي المسمماهمة الع ميممة فممي تحديممد أسممعار التممأمين وحسمماب احتفمماظ 

واحتياطيمممات شمممركات التمممأمين بمممدالد ممممن الحسممماب البسممميط لحجممم  أقسممماط التمممأمين 

والمطالبممات ونفقممات التشممغي  الممذ  ممما زال معتمممداد.  ال نممذكر إن قممام قطمماع التممأمين 

 ث بعثة دراسية لهذا الغرض.المؤم ، أو وزارة التع ي  العالي، بإحدا

 

القممموة االحتكاريمممة لمشممماريع التمممأمي .  منهممما أن  مالحظةةةات انتقاديةةة  أخةةةرىهنممماك 

ل شممركات المؤممممة تخ مم  ال أباليممة فممي االسممتجابة لحاجممات المسممته ك وشممكوا ، وأن 

تمممدخ  الحكوممممة فمممي قمممرارات إدارة الشمممركات فيمممما يخممم  التسمممعير واالسمممتثمار 

هممذ  اإلدارات ألدائهمما إذ أنهمما مسمميرة بقمموة خممارج يحجمم  الكشممف عممن مسممؤولية 

إرادتهمما ومواردهمما.  هممذ  المتحظممات ذات طممابع عمممومي وهممي ليسمم  بممديتد عممن 

التح يمم  الم ممموس لكثممر المباشممر لتممأمي  شممركات التممأمين والتطممور التحمم  لقطمماع 

 التأمين العراقي.

 

 روح المبادرة

 entrepreneurship روح المبةةةادرةتممأمي  شممركات التممأمين ق مم  إن لمم  يقضممي ع ممى 

أ  عم يممة استكشممماف طمممرق جديممدة فمممي تجميمممع الممموارد وترجمتهممما إلمممى منتجمممات 

ومنمممافع ل ممممؤمن لهممم  ول جمهمممور العمممري  المحتمممم  ممممن طمممالبي التمممأمين مممممن ال 

التنظيمممي السممائد.  تسممم  لهمم  قممدراته  الماليممة لشممرا  الحمايممة، وفممي تجمماوز اإلطممار 

لمم  يكممن بمسممتطاع هممذ  الشممركات اإلقممدام ع ممى تحممم  مخمماطر مترتبممة ع ممى اتخمماذ 

قممرارات ذات أبعمماد  اشممتراكية عربيممة رشمميدة  كممما كممان يقضممي القممانون وظ مم ، 

ليومنممما، تعمممم  كمؤسسمممات رأسممممالية تسمممتهدف تحقيممم  المممرب .  وهمممذا همممو ممممن 

 ظي  اشتراكي ل شركات.مفارقات التأمي  الذ  ل  يبني أ  نظام أو تن
 

 إعادة تشكيل البنية الطبقية

وسمماه  التممأمي  فممي إعممادة تشممكي  البنيممة الطبقيممة ل مجتمممع العراقممي إذ تعممزز عممدد 

فممي أجهممزة الدولممة والمؤسسممات والمنشممست التابعممة لهمما يقابمم  ذلممك  البيروقممراطيين

 برجوازيمممة  تضمممخ  فمممي الجممميش واألجهمممزة األمنيمممة.  ونمممم  بفضممم  التمممأمي  
المثقفمممين ومعهممما فئمممة واسمممعة ممممن  مقممماوالت والعقمممارات والصمممفقات التجاريمممةال

،  الخزمجيمممة  المممؤدلجين، ممممن دعمماة تبريمممر سياسممات الدولمممة وبعمممدها والمتع مممين

البرجوازيمممة الصمممناعية بمراتبهممما العاليمممة  الحمممزب القائمممد.   وغممماب ممممن الصمممورة 
الطبقممة راق.  أممما التممي كممان يمكممن لهمما أن ت عمم  دوراد فممي تصممنيع العمم  والمتوسممطة
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فقممد ظ مم  ضممعيفة إذ تحممول معظمم  أفرادهمما إلممى مسممتخدمين لممدى الدولممة ومممن  العام ممة

سيشمممهد التممماريخ التحممم   بروليتاريممما رثمممةبقمممي ممممنه  ع مممى الهمممامش تحمممول إلمممى 

المممرتبط بمماالحتتل األمريكممي ل عممراق ع ممى دورهمم  فممي النهمم  والتخريمم  والقتمم .  

تخ مممف ونمممزوحه  المسمممتمر نحمممو المدينمممة بالتسكممم  وال الفتحمممينواسمممتمر موقمممع 

 لترييفها.

 

وبممان تممأثير هممذ  التشممكي ة الطبقيممة ع ممى الط مم  ع ممى الحمايممة التأمينيممة إذ أن النمممو 

د )شممرا  الطبقممات الشممعبية ل حمايممة  الحقيقممي ألرصممدة التممأمين بقيمم  ضممعيفة نسممبيا

 تممأمين التأمينيممة( فالبرجوازيممة المرتبطممة بالمقمماوالت والعقممارات كانمم  مضممطرة ل

ألن عقممود الدولممة كانمم  تفممرض ع يهمما إجممرا  التممأمين لممدى شممركات تممأمين مسممج ة 

 في العراق.

 

قممرأ فممي سممياق الممزمن الممذ  اتخممذت فيهمما إن بعمم  األحكممام التممي ذكرناهمما يجمم  أن تأ 

قممرارات التممأمي  حيممث كممان المنمماخ الفكممر  والموضممات اإليديولوجيممة آنممذاك مسمماعداد 

ع ممى  واألفممراد فممي اإلقممدام ع ممى التممأمي  وخاصممة عنممدما ينصمم ُّ لكحممزاب السياسممية 

تمممأمي  المصمممال  األجنبيمممة.  ولمممذلك لممم  تجابممم  قمممرارات التمممأمي  بمعارضمممة ع مممى 

 المستوى الفكر  أو بالتخري  ع ى المستوى الميداني.

 

 التأميم وتقليل اقعتماد على الريع النفطي

لتعميمم  فهمم  قممرارات التممأمي  نثيممر السممؤال التممالي: همم  كممان التممأمي ، فممي  ةفممي محاولمم 

ل الميزانيمممة ممممو  مجم ممم ، محاولمممة لتق يممم  االعتمممماد ع مممى الريمممع النفطمممي المممذ  يأ 

االعتياديممة ل دولممة واالسممتثمارات؟  ال نظممن ذلممك رغمم  شمميوع الممدعوة لسياسممة تق يمم  

جمممواب جممماهز عمممن همممذا دور الريمممع النفطمممي فمممي االقتصممماد الممموطني.  لممميس لمممدينا 

السممؤال، ولكننمما نطممم  إلممى توضممي  مممن اقتصمماديين محتممرفين.  نحمماول هنمما ت مممس 

 جان  من هذا الموضوع:

 
 أممما السياسممات االقتصممادية التممي بممدأت فممي مط ممع السممتينات، فقممد كانمم  أسسممها تخت ممف 

عممن سياسممة الخمسمممينات.  ولكممن ت ممك السياسمممات لمم  تثمممر همممي األخممرى عممن تغييمممرات 

ة أو اجتماعيمممة إيجابيمممة هاممممة.  كانممم  تتجاذبهممما اتجاهمممات سياسمممية تميممم  إلمممى اقتصمممادي

االشممتراكية بمعنممى اقتصممر ع ممى تممأمي  الدولممة لم كيممة عممدد مممن مشمماريع القطمماع الخمما  

، ولتنممزع إلممى المحافظممة فممي السممنوات األخيممرة مممن ذلممك العقممد بعممد 1964الهامممة فممي عممام 

ت مممك النتمممائج أيضممماد حالمممة عمممدم االسمممتقرار  ظهمممور النتمممائج السممميئة ل تمممأمي .  وكمممان ورا 

(، وضممعف السمم طة الحاكمممة خممتل الفتممرة 1963-1958السياسممي التممي شممهدتها الفتممرة )
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( وعممممدم وضمممموح الممممدوافع االقتصممممادية واالجتماعيممممة لتشممممتراكية النممممي 1964-1968)

 16تبنتها، هذا إلى جان  عدم زيادة اإليرادات المالية والنفطية العامة. 

 

النتممائج السمم بية ل تممأمي  فممي المممدى القصممير تهريمم  رلوس األممموال إلممى كممان مممن 

ل رأس المممال المموطني مممن الصممناعة إلممى التجممارة فممي السمم ع، إضممافة الخممارج، وتحممو  

إلممى مي مم  التق يممد  لتسممتثمارات العقاريممة، وبممان أثممر ذلممك، بالنسممبة لقطمماع التممأمين، 

االقتصمماد الصممناعي يقممول ليممث فممي تزايممد عممدد وكمماالت التممأمين.  وبالنسممبة لتطممور 

 الحمداني إن

 
إقامممة قطمماع الدولممة أكثممر مممما اسممتهدف  تنميممة ت ممك الصممناعات   ت ممك التأميمممات اسممتهدف 

ع ممى االسممتثمارات الخاصممة فممي قطمماع الصممناعة، مممما  وتطويرهمما، وتركمم  أثممرا سمم بيا

الصممغيرة التممي التجممارة.  أممما المشمماريع  جعمم  رلوس األممموال الوطنيممة تهممرب باتجمما 

أقيممم  فممي ت ممك المرح ممة، فقممال لممي خممدور  خممدور ... إن الممذين أقاموهمما كممانوا مممن 

بعق يممات تجاريممة بحتممة، بحيممث تغيممر وجمم  الصممناعة الحقيقممي،  التجممار الممذين دخ مموا الميممدان

كمشمماريع فرديممة لمم  تعممط  جانمم  التطممور أ  اهتمممام.   ألن هممؤال  أسسمموا شممركات صممغيرة

المسمماهمة فممي بنمما  صممناعة وطنيممة حقيقيممة  كبيممر فممي الشممركات يقابمم  ذلممك حصممول تق مم 

 17. 1968في هذا القطاع واستمر الحال حتى عام 

 

ضمممن هممذا التقيممي  فممإن وضممع قطمماع التممأمين كممان أفضمم  مممن القطمماع الصممناعي كممما 

تمممدل ع مممى ذلمممك بيانمممات تطمممور دخممم  شمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممة ل فتمممرة ممممن 

 .  وبعمم  مصممادر هممذا الممدخ  متأتيممة مممن إعممادة كممما ذكرنمما أعممت 1961-1970

تمممامين أخطمممار شمممركة التمممأمين الوطنيمممة والشمممركة العراقيمممة ل تمممأمين ع مممى الحيممماة.  

ولكممن لمم  تتأسممس فممي ت ممك الفتممرة شممركات تممأمين جديممدة إال أنهمما شممهدت نمممواد فممي 

 تأسيس فروع ومكات  في مخت ف أنحا  العراق.

 

 أمين: نظرة سريعةالقوانين المنظمة لتأمي  شركات الت

 

 هناك ثتثة قوانين أساسية هي:
 

اققتصادية في العراق الحديث: النف  والديمقراطية والسوق في المشروع  التجربة  صبر  زاير السعد ،    16

 . 84-83(،   2009، )دمش ، بيروت، بغداد: دار المدى، (2006-1951اققتصادي الوطني )

 
 ،  الحوار المتمدن ليث الحمداني،  الصناعة العراقية مشروع أسس  ل  الدولة الوطنية ودمر  االحتتل،    17

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=237525 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=237525
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 196418( لسنة 98قانون المؤسسة االقتصادية رق  )

 191964( لسنة 99قانون تأمي  بع  الشركات والمنشست رق  )

 1965( لسنة 166قانون المؤسسة العامة رق  )

شممركة إلممى جانمم  تعممديتتها وقمموانين أخممرى ومنهمما قممانون تعممدي  قممانون تأسمميس 

 .1964أي ول  12الذ  صدر في  1960لسنة  21إعادة التأمين العراقية رق  

 

صممدر قممانون المؤسسممة االقتصممادية وقممانون تممأمي  بعمم  الشممركات والمنشممست فممي 

د ممممن نصوصمممهما 1964تمممموز  14نفمممس التممماريخ:  .  وفيمممما ي مممي سمممنقتبس بعضممما

التممي  شةةركة العامةةةنمةةوذج الوالتع يمم  ع يهمما.  هنمماك حاجممة لتح يمم  مسممتق  لدراسممة 

سمماهم  هممذ  القمموانين فممي تشممكي ها: مج ممس إدارتهمما، أعضمما ها، تعييممنه ، مسممؤولية 

وكممذلك فحمم  إمكانيممة اتخمماذ الشممركات الممخ.   .المج ممس تجمما  المجتمممع أم المموزير ..

المؤممممة صمميغة التعاونيممات العماليممة أو االسممتهتكية، وفيممما يخمم  التممأمين صمميغة 

 نتمنى ع ى زمتئنا القيام بمث  هذ  الدراسة.  شركة تعاونية أو تبادلية.

 

فممم  الممممادة  بأنهممما  المؤسسمممات  المنشمممستممممن قمممانون المؤسسمممة االقتصمممادية  1عر 

العامممة والشممركات التابعممة لهمما ع ممى مخت ممف أنواعهمما التممي تمت كهمما المؤسسممة أو 

تسممماه  برأسممممالها أو توجههممما أو تشمممرف ع يهممما نيابمممة عمممن الدولمممة حسمممبما همممو 

منصمممو  ع يممم  فمممي همممذا القمممانون.   وهكمممذا فمممإن المؤسسمممة همممي الحاضمممنة لكممم  

 المؤسسات العامة ومنشستها.

 

 
 باستخدام هذا الرابط:  1964( لسنة 98لقانون المؤسسة اققتصادية رقم )يمكن قرا ة الن  اإللكتروني   18

ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120016192692-http://www.iraq 

 
باستخدام هذا   1964( لسنة 99لقانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم )يمكن قرا ة الن  اإللكتروني   19

 الرابط:

http://iraqilaws.dorar-aliraq.net/?p=3339 

 

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120016192692
http://iraqilaws.dorar-aliraq.net/?p=3339
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االممممتتك والمسممماهمة والتوجيممم  واإلشمممراف ع مممى المنشمممست  نتحممم  هنممما عناصمممر

نيابممة عممن الدولممة، وهممذ  تؤشممر ع ممى طبيعممة الشممركة العامممة التممي تشممك   بفعمم  

 القانون.

 

وهممي  المسمماهمة فممي تنميممة االقتصمماد القممومي  أغممراض المؤسسممة 3وعرفمم  المممادة 

رة رغمم  عممن طريمم  النشمماط االقتصمماد  فممي حقمم  القطمماع العممام.   هممذ  صممياغة فقيمم 

أن مسمماهمة المؤسسممة االقتصممادية معنيممة بتنميممة االقتصمماد، تمييممزا لهمما عممن النمممو 

االقتصمماد  الممذ  ينحصممر باألرقممام ولمميس تحديممد الطبقممات االجتماعيممة المسممتفيدة 

منمم .  كممان باإلمكممان التوقممف عنممد هممذا الحممد بممدالد مممن الصممياغة الفضفاضممة لنشمماط 

تسمماه  فممي توضممي  المممراد عنممد  32لمممادة اقتصمماد  فممي حقمم  القطمماع العممام.  ولعمم  ا

والمبممالب االحتياطيممة إلممى المؤسسممة وتوزيممع  المنشممستذكممر تحويمم  صممافي أربمماح 

مجموعهمما ع ممى النحممو واألسممبقية ا تيممة: دفممع الفائممدة لحم ممة األسممه  ال ممذين حولمم  

% مممن مجممموع صممافي  25أسممهمه  إلممى سممندات بموجمم  قممانون التممأمي ، تخصممي  

% إلمممى  25المؤمممممة إلطفممما  السمممندات، و  ل منشمممستاالحتياطيمممة والمبمممالب  األربممماح

الميزانيممة االعتياديممة، وتخصممي  البمماقي، وهممو المهمم  فممي هممذا السممياق،  لتوسمميع 

وتنميتمم  بالشممك   إلنشمما  مشممروعات لممدع  االقتصمماد المموطنيت المؤسسممة أو سمنشمم 

 . وضمن األهداف العامة ل خطة االقتصاديةالذ  يقرر  المج س 

 

 :1965( لسنة 166  األغراض في قانون المؤسسة العامة رق  )وتوض ح

 
 3المادة 

أغممراض كمم  مؤسسممة النهمموض بالتنميممة االقتصممادية فممي حقمم  اختصاصممها، لتصممب  أداة 

 لتحقي  أغراض االشتراكية العربية الرشيدة في زيادة اإلنتاج وعدالة التوزيع.

 

االقتصمممماد  والقيمممممام باألعممممممال ل مؤسسممممة تحقيقممممما ألغراضممممها ممارسمممممة النشممممماط 

 والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها، ولها ع ى الوج  الخصو :

 

تم مممك العقمممارات واسمممتمتكها وفممم  أحكمممام القمممانون وتعتبمممر أغمممراض المؤسسمممة ممممن  -1

 النفع العام ألغراض قانون االستمتك. 

 تم ك األراضي األميرية بدون بدل وف  أحكام القانون.  -2

يس شممركات عامممة وفمم  أحكممام هممذا القممانون وشممركات تجاريممة وفمم  أحكممام هممذا تأسمم  -3

 القانون وشركات تجارية وف  أحكام قانون الشركات.
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المسممماهمة فمممي الشمممركات التجاريمممة العراقيمممة التمممي ممممن أغراضمممها ممارسمممة النشممماط  -4

 االقتصمماد  ألجمم  تنميممة االقتصمماد القممومي فممي حقمم  التجممارة والصممناعة والزراعممة ولهمما

 شرا  أسه  وسندات هذ  الشركات.

 المساهمة في الشركات غير العراقية وخاصة العربية منها. -5

االسممتقراض مممن الحكومممة والمؤسسمممات شممب  الرسمممية والمصممارف بضممممان وزارة  -6

 المالية.

االسممممتقراض مممممن الهيئممممات الدوليممممة والمصممممارف والحكومممممات األجنبيممممة وعقممممد  -7

قممة مج ممس المموزرا  ع ممى ان تصممدق القممروض الخارجيممة القممروض العامممة الداخ يممة بمواف

بقمممانون.  وال تشمممم  أحكمممام همممذ  الفقمممرة التسمممهيتت المصمممرفية األجنبيمممة ومعمممامتت 

التحويممم  الخمممارجي والقمممروض القصممميرة األممممد ممممن المؤسسمممات الماليمممة والتجاريمممة 

 األجنبية.

ع المصممارف إقممراض الممدوائر الحكوميممة الرسمممية وشممب  الرسمممية والشممركات.  وتتبمم  -8

 بهذا الشأن األحكام الخاصة بها.

 ضمان قروض المنشست التابعة لها وإقراضها. -9

 إقراض المؤسسات األخرى واالستقراض منها. - 10

 

وهممي: المؤسسممة العامممة ل صممناعة، المؤسسممة  مكونممات المؤسسممة 4وحممددت المممادة 

العامممة ل تجممارة، والمؤسسممة العامممة ل تممامين.  وجمما  فممي هممذ  المممادة أن المؤسسممة 

ت التممامين وإعممادة التممامين التممي تمت ممك الحكومممة سالعامممة ل تممأمين  تشممم  جميممع منشمم 

ا ن أو فمممي المسمممتقب  كامممم  رأسممممالها.   عنمممد اتخممماذ قمممرار التمممأمي  كانممم  الدولمممة 

( 1950العراقيمممة تمت مممك كامممم  رأسممممال شمممركة التمممأمين الوطنيمممة )تأسسممم  سمممنة 

كشمممركة مخت طمممة(.  وهمممذا  1960وشمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممة )تأسسممم  سمممنة 

( أو ممما سممتمت ك  فممي المسممتقب .  1964يفسممر اإلشممارة إلممى ممما تمت كمم  الدولممة ا ن )

يممة واألجنبيممة العام ممة وهممو الممذ  حصمم  مممع تممأمي  شممركات التممأمين العراقيممة والعرب

 في العراق.

 

:  تمممزاول 7إذ تمممن   الممممادة  بضممممانة الدولمممةتممم  ربمممط نشممماط المنشمممست المؤمممممة 

التممي تمت ممك المؤسسممة كاممم  رأسمممالها نشمماطها بضمممانة الحكومممة.   يعنممي  المنشممست

هممذا أن المنشممست الخاسممرة تكممون مضمممونة مممن قبمم  الحكومممة ]الدولممة[ أ  مممن الريممع 

د  النفطممي وممما تجمعمم  الدولممة مممن ضممرائ  ع ممى األفممراد والشممركات.  وفممي هممذ  أساسمما

الضممممانة مممما ينفمممع فمممي حمايمممة حقممموق المسمممته كين لكمممن المخفمممي همممي الكفممما ة 

د  االقتصممادية وهممي ممما تجممد نفسممها مختبممرة فممي السمموق وعنممدما يكممون السمموق قائممما
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ولممن  ع ممى احتكممار الق ممة، كممما كممان هممو ع يمم  حممال التممأمين، تنعممدم فرصممة االختبممار،

 20تنفع التدختت الفوقية من الوزرا  في تحسين الكفا ة واألدا .

 

د مممع  1964( لسممنة 99صممدر قممانون تممأمي  بعمم  الشممركات والمنشممست رقمم  ) متزامنمما

تمم  تممأمي   99مممن القممانون رقمم   1قممانون المؤسسممة االقتصممادية.  وبموجمم  المممادة 

 شركات التأمين وغيرها من الشركات:

 

 1مادة  

ت سجميممع شممركات التممأمين وإعممادة التممامين فممي العممراق كممما تممؤم  الشممركات والمنشمم تممؤم  

 المبينة في الجدول المرف  لهذا القانون وتؤول م كيتها إلى الدولة. 

 

 سممعر التممأمي  لكمم  سممه  حسمم  آخممر جممدول لكسممه  لممدى مصممرف  3وحممددت المممادة 

يمموم صممدور هممذا  الرافممدين أو ع ممى أسمماس القيمممة الدفتريممة لصممافي الموجممودات فممي

ت سإلحمماق  جميممع الشممركات والمنشمم  5القممانون أيهممما اقمم .   وتمم  بموجمم  المممادة 

المشممار إليهممما فممي الممممادة األولمممى بالمؤسسممة االقتصمممادية التممي تخمممت  باإلشمممراف 

ع يهمما ول مؤسسممة االقتصممادية إدممماج أ  شممركة أو منشمماة منهمما فممي شممركة أو منشمماة 

 أخرى. 

 

ي  بممدأت عم يممة دمممج شممركات التممأمين وقاممم  بعممدها فممي أعقمماب صممدور قممانون التممأم

شمممركة التمممأمين الوطنيمممة وشمممركة التمممأمين العراقيمممة بتسممموية متع قمممات الشمممركات 

 العراقية واألجنبية المؤممة.

 

 :10ومن المثير أن نقرأ مفردات العقوبات في المادة 
 

مممال تخريبيممة  يعاقمم  باإلعممدام أو األشممغال الشمماقة المؤبممدة أو المؤقتممة كمم  مممن قممام بأع

 ضد أ  شركة أو مؤسسة من المؤسسات التي شم ها هذا القانون. 

 

د  قسمموة العقوبممات هممي مثممار االسممتغراب وخاصممة عقوبممة اإلعممدام إذ لمميس هنمماك تناسممبا

بممين الجريمممة والعقوبممة.  وهممذا الممن  يبممدو وكممأن مممن كتبهمما كممان يعممم  فممي مؤسسممة 

د.  لكممن الممن  يجمم  أن ي قممرأ فممي سممياق الفتممرة التممي صممدر أمنيممة ولمميس جهممازاد مممدنيا
 

:  يكون ل مؤسسة نظام مالي  28المادة  يمكن ل باحث أن يدخ  الضمانة الواردة في هذ  المادة وكذلك ن     20

خا  بها يصدر بقرار من المج س تراعى في  قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين واألنظمة والقواعد المالية 

 . نموذج المؤسسة/الشركة العامةالحسابية المطبقة في الحكومة  في دراسة 
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فيهمما القممانون عنممدما كانمم  حقمموق اإلنسممان ال تتجمماوز لغممة السممحرة.  ونتحمم  ضممعف 

صممياغة هممذ  المممادة بممالقول إن العقوبممة تطبمم  ع ممى كمم  مممن قممام بأعمممال تخريبيممة 

 وكأن األعمال التخريبية قد قام  فعتد وآَن إعمال العقوبات ع ي .

 

أعمممت   1965( لسمممنة 166لمؤسسمممة العاممممة رقممم  )اقتبسمممنا بعممم  ممممواد قمممانون ا

 وسنكتفي بالق ي  في هذا الجز  من الورقة فيما يخ  التأمين.

 

أنشمممأت مؤسسممات عاممممة لهمما شخصمممية معنويممة واسمممتقتل ممممالي وإدار   1فالمممادة 

مركزهممما فمممي بغمممداد وتمممرتبط إداريممما بمممالوزارة المبينمممة إزا هممما.  وبمممذلك تأسسممم  

 ل تامين وارتبط  بوزارة االقتصاد.المؤسسة العامة 

 

حمممددت أغمممراض كممم  مؤسسمممة بمممالنهوض بالتنميمممة  3وقمممد ممممر بنممما أن الممممادة 

االقتصمممادية فمممي حقممم  اختصاصمممها، لتصمممب  أداة لتحقيممم  أغمممراض االشمممتراكية 

 العربية الرشيدة في زيادة اإلنتاج وعدالة التوزيع.

 

بتنظمممي  المؤسسمممات ويمممرد فمممي القمممانون، وتعديتتممم ، جم مممة ممممن الممممواد تتع ممم  

ويتحممم  أن التعمممديتت ق   ممم  ممممن التمممدخ  الممموزار  ووسمممع  ممممن وصمممتحياتها.  

صمممتحيات المؤسسمممات )االسمممتقتل اإلدار  والممممالي وحريمممة التصمممرف الواسمممعة 

 لمجالس إدارة المؤسسات العامة(.  ونترك هذا الموضوع لغيرنا ل بحث في .

 

 من باب الختام: االقتصاد السياسي ل تأمي 

 

المتحظمممات التمممي أوردناهممما فمممي همممذ  الورقمممة همممي مقدممممة ل بحمممث فمممي االقتصممماد 

تمثممم  بدايمممة  1964.  1997-1964السياسمممي لتمممأمي  قطممماع التمممأمين فمممي العمممراق، 

نهايتمم  القانونيممة إذ لمم  تبممدأ أول شممركة تممأمين خاصممة بالعممم   1997التممأمي  وتمثمم  

 .2000إال سنة 

 

لمم  تكممن نتممائج التممأمي  متجانسممة: تقممدٌم مممن ناحيممة وحجممٌر ع ممى التطممور مممن ناحيممة 

د وتممدخٌ  سياسممي وهكممذا.  وهممذا يع منمما أن ال نقمما  فممي  أخممرى، اسممتقتٌل فممي اإلدارة آنمما

النظريممة التممي تنممتظ  التممأمي  وفممي النتممائج الفع يممة المنظممورة وغيممر المنظممورة التممي 
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د فسمممحة ل تمممداول بشمممأن الخيمممارات تترتممم  ع مممى التمممأمي .  ولكمممن يظممم  هنممما ك دائمممما

ال بممدي  هنمماك هممو  إنالمتمموفرة فممي إدارة قطمماع التممأمين واالقتصمماد المموطني.  القممول 

د إللغا  حرية المفاض ة بين البدائ .  الموقف المتطرف عند اليمين واليسار معا

 

س سمميطرة الدولممة  كممان باإلمكممان التفكيممر بخيممارات أخممرى غيممر التممأمي  الممذ  كممر 

ى م كيممة مرافمم  اقتصممادية كممان األفضمم  أن تتممرك تحمم  م كيممة وإدارة القطمماع ع مم 

الخمما .  هنممماك دور ل دولممة وهنممماك دور ل قطمماع الخممما  وبينهممما نمممماذج أخمممرى 

ل م كيممة لممم  يجمممر  االسممتفادة منهممما، وهمممي التممي لممم  ت مممَ  االهتمممام المط ممموب ممممن 

النظمممام  االقتصممماديين وممممن أصمممحاب القمممرار فمممي الماضمممي أو الحاضمممر إلصمممتح

 االقتصاد  وتداخ   مع السياسي واالجتماعي.

 

تحقيممم  أغمممراض االشمممتراكية العربيمممة الفشممم  األساسمممي ل تمممأمي  يكممممن فمممي عمممدم  

الرشمميدة )بغمم  النظممر عممن هتميممة الصممفة العربيممة والرشمميدة الم حقممة باالشممتراكية( 

ة فممي   ف مم  ينشممأ نظممام اشممتراكي ليحقمم  الزيممادفممي زيممادة اإلنتمماج وعدالممة التوزيممع

لتوزيممع.  االنبهممار بالشممعار لمميس بممديتد عممن التح يمم  الم ممموس اإلنتمماج والعدالممة فممي ا

ل واقممع لفهممم  أوالد ومممن ثمم  صممياغة خيممارات وبممدائ  قاب ممة ل تقيممي  ضمممن ضمموابط 

الكفممما ة االقتصمممادية والمعمممايير االجتماعيمممة التمممي تضمممع الطبقمممات الشمممعبية فمممي 

 المقدمة.

 
 2011لندن شباط/فبراير 
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 نقد مشروع إعادة هيكلة سوق التأمين العراقي 

 

 

 فص  من كتاب

)بغمممداد:  : تقيةةةيم ودراسةةةات نقديةةةة2005قةةةانون تنظةةةيم أعمةةةال التةةةأمين لسةةةنة 

 (.2014منشورات شركة التأمين الوطنية، 

 
 

 مدخ 

 

واإلنج يزيممة، عممن تكمماد جميممع التقممارير واألخبممار الصممحفية التممي تنشممر، بالعربيممة 

التممأمين فممي العممراق أن تكتفممي بممذكر المصمماع  التممي يجابههمما المممؤمن لهمم  مممن 

الشممركات األجنبيممة  العام ممة  فممي العممراق فممي التممأمين ع ممى مسممتخدميها وأموالهمما 

داخمم  العممراق، واألسممعار الفاحشممة التممي يفرضممها المكتتبممون فممي األسممواق العالميممة 

د عممن حالممة سمموق لقمما  مممنحه  تغطيممات معينممة.  لكممن  المممر  يكمماد أن ال يقممرأ شمميئا

والشمممركات العام مممة فيممم  ومشممماك ها، وتجممماوز قممموانين التمممأمين  ،التمممأمين العراقمممي

القائمممة مممن قبمم  الشممركات األجنبيممة، وممما يخطممط لهممذا السمموق مممن مشمماريع يممدبجها 

عتمدين من قب  س طة األتتف المؤقتة.  1استشاريون أجان  مأ

 

الورقمممة، ضممممن المع وممممات المتممموفرة لمممدى الكاتممم ، إلمممى سمممد بعممم  تهمممدفأ همممذ  

ة وليمم الفممراغ فممي هممذا المجممال وعممرض بعمم  المتحظممات النقديممة والتصممورات األ

 2بشأن التوج  المستقب ي لقطاع التأمين العراقي.

 

 
ب  1 يتمث   استثنا   إلى  اإلشارة  هنا  الجدير  مج ة  من  في  الشهرية  مفكرت   في  زخور  جوزف  كتب   البيان  ما 

( وكذلك  شركات التأمين  56،    2003، آذار/مارس  البيان :  عودة العراق إلى خارطة التأمين العربي  )اققتصادية

 (211،   2004، كانون الثاني/يناير البيان في العراق: يقترعون ع ى ثوبها وهي ل  تزل حية!  )

 
 الورقة أصتد بال غة اإلنج يزية ونشرت في مج ةكتب  هذ    2

MEES (Middle East Economic Survey) Vol. 47. No. 19 (10 May 2004) pp D1-D5 

 متحظات نقدية حول إعادة هيك ة سوق نشرت الدراسة أيضاد تح  عنوان     يتضمن الن  العربي بع  اإلضافات.

 .58-48،   2005، 314العدد ، الثقافة الجديدةالتأمين العراقي،  
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اسممممتطاع  الشممممركة األمريكيممممة بيرنممممب بوينمممم  إنممممك   2003فممممي تموز/يوليممممو 

BearingPoint Inc   د باسمممم  كممممي  ى إيمممم  جممممي التممممي كانمممم تأعممممرف سممممابقا

متيمممين دوالر  9الحصمممول ع مممى عقمممد بقيممممة  Consulting KPMGلتستشمممارات 

لتقممدي  دراسممات لتحويمم  وتطمموير  USAIDمممن الوكالممة األمريكيممة ل تنميممة الدوليممة 

جوانمم  مخت فممة مممن االقتصمماد العراقممي بممما فممي ذلممك خصخصممة مؤسسممات القطمماع 

د، مممن نفممس الوكالممة، عقممدٌ بقيمممة رسمما ع  2004العممام.  وفممي سممنة   240يهمما أيضمما

م يممون دوالر لتطمموير القطمماع الخمما  فممي العممراق ع ممى أسممس تنافسممية.  بعمم  هممذا 

العممم  الممذ  أنمميط بالشممركة تَضمممنع تقيممي  حالممة سمموق التممأمين العراقممي ووضممع خطممة 

 إلصتح  وإعادة هيك ت  وخصخصة شركات التأمين التابعة ل قطاع العام.

 

 ت المتوفرة عن إعادة هيك ة السوقالمع وما

 

ليسمم  هنمماك مع ومممات منشممورة عممن الدراسممة والعممم  الممذ  قاممم  بمم  بيرنممب بوينمم ، 

أو نوعيممة ومسممتوى النقمما  واالستشممارة مممع العممراقيين المعنيممين بشممؤون التممأمين ممما 

خمممت اسمممتدراج مسممماعدة إدارات شمممركات التمممأمين القائممممة فمممي القطممماعين الخممما  

بالبيانمممات المتممموفرة لمممديها: رأس الممممال، أقسممماط التمممأمين، عمممدد  والعمممام لتزويمممدها

. الممخ.  وممما رشممَ  مممن هممذ  الدراسممة ل ع ممن هممو مخطممط .الممموظفين، االسممتثمارات .

ين الفتممرة الزمنيممة التممي سممتت  فيهمما  مطبمموع مممن صممفحة واحممدة، بال غممة اإلنج يزيممة، يأبمم 

والخطمموات التممي  1/12/2004وتنتهممي فممي  2003/ 1/11إعممادة الهيك ممة وتبممدأ مممن 

 ستتخذ ختل هذ  الفترة إلعادة هيك ة سوق التأمين.

 

[، مممن 2004أيار/مممايو يتكممون سمموق التممأمين العراقممي، حتممى وقمم  كتابممة هممذ  الورقممة ]

ثممتث شممركات تعممود ل قطمماع العممام وهممي: شممركة التممأمين الوطنيممة، شممركة التممأمين 

قيمممة، وأربمممع شمممركات تعمممود ل قطممماع العراقيمممة العاممممة وشمممركة إعمممادة التمممأمين العرا

وهممي: األه يممة، الحمممرا ، دار  1997لسممنة  21الخمما  تأسسمم  بموجمم  القممانون 

 الستم واألمين.  وهناك شركتان قيد التأسيس والتسجي .

 

مممن المفتممرض أن تكممون المرح ممة األولممى مممن برنممامج إعممادة الهيك ممة فممي تشممرين 

ة وتممدقي  سممجتت وأوضمماع شممركات قممد نأفممذت فعممتد مممع إتمممام مراجعمم  2003الثمماني 

فيممما  ةالقطمماع العممام الممثتث إال أن المع ومممات عممن نطمماق هممذا التممدقي  ليسمم  متمموفر

يخمم ، ع ممى سممبي  المثممال، تحديممد أرصممدة والتزامممات هممذ  الشممركات تجمما  المممؤمن 

د هممو  لهمم  وإرث الماضممي فممي التعممامتت مممع معيممد  التممأمين.  إال أن ممما كممان واضممحا
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ف المؤقتممة قممد وضممع  اليممد ع ممى األصممول النقديممة لهممذ  الشممركات أن سمم طة األتممت

باعتبارهمما أمممواالد عائممدة ل دولممة يسممتفاد  1483بموجمم  قممرار مج ممس األمممن المممرق  

منهممما فمممي إعمممادة إعممممار العمممراق.  إضمممافة لمممذلك فمممإن مخطمممط اإلصمممتح يضممم  

عنصممرين آخممرين ضمممن الفتممرة التممي تجممر  فيهمما عم يممة المراجعممة والتممدقي  وهممي: 

( توزيممع أصممول الشممركات الممثتث ع ممى أربممع 2( تممدري  كمموادر الشممركات و )1)

 شركات متخصصة تأشك  أ بعد االنتها  من هذ  العم ية.

 

ا وضممع برنممامج مشممترك إلعممادة تممأمين هممذ  الشممركات وتشممم  هممذ  المرح ممة أيضممد 

األربمممع، واتخممماذ الخطممموات المط وبمممة إلعمممادة تأسممميس دائمممرة مراقممم  التمممأمين.  

تكمممون همممذ  المرح مممة قمممد انتهممم  ممممع توزيمممع  2004كمممانون الثاني/ينممماير وبح مممول 

مي  فممي المخطممط  أصممول الشممركات ع ممى الشممركات األربممع المتخصصممة التممي سممأ

 كما ي ي:
 

 الشركة العراقية لتأمين السيارات

 الشركة العراقية لتأمينات غير البحر 

 الشركة العراقية لتأمين الطيران والبحر 

 أمين الحياة والتقاعدالشركة العراقية لت

 

وفممي الفتممرة ممما بممين آذار/مممارس ونيسممان/أبري  تسممتطيع هممذ  الشممركات المتخصصممة 

تقممدي  ط مم  لممدائرة مراقمم  التممأمين ل تممرخي  لهمما بمزاولممة جميممع فممروع التممأمين.  

د تشممكي  جمعيممة التممأمين العراقيممة التممي  ومممن المفتممرض أن تشممهد هممذ  المرح ممة أيضمما

ن ل شمممركات األربمممع وشمممركات القطممماع والممممدرا  العمممامستضممم  فمممي عضمممويتها 

برنممامج اإلصممتح  إنجممازالخمما  الحاليممة وغيرهمما مممن الشممركات التممي تؤسممس بعممد 

إذ أن النيممة متجهممة، حسمم  البرنممامج المقتممرح، إلممى عممدم تممرخي  شممركات جديممدة 

الجمعيممة: التوعيممة بالتممأمين ع ممى مسممتوى العممراق  مهممامخممتل هممذ  الفتممرة.  وتشممم  

وتممدري  العممام ين فممي القطمماع التممأميني، صممياغة وثممائ  التممأمين، إعممادة النظممر فممي 

أسممعار التممأمين، المحافظممة ع ممى حقمموق المممؤمن لهمم ، مراقبممة النشمماط التممأميني فممي 

مين السمموق وكممذلك التممأمين عبممر الحممدود )ربممما المممراد بمم  البطاقممة البرتقاليممة لتممأ

 . الخ..( .، أو تأسيس فروع ومكات  خارج العراقالسيارات عبر البتد العربية

 

ويقتضممي البرنممامج انتهمما  دائممرة الرقابممة مممن مممن  التممراخي  ل شممركات األربممع مممع 

لمزاولمممة الفمممروع األخمممرى ل تمممأمين وانتهممما   2004بدايمممة تشمممرين الثممماني/نوفمبر 

 بشأن عقود إعادة تأمينها.الشركات نفسها من وضع خطط عم ها ل تفاوض 
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إن تفكيمممك الشمممركات العاممممة المممثتث وتحوي هممما إلمممى شمممركات متخصصمممة يعكمممس 

السياسممة العامممة لسمم طة األتممتف المؤقتممة لخصخصممة االقتصمماد.  ومممن هنمما منشممأ 

خطممة خصخصممة شممركتي التممأمين العممامتين ع ممى مممرح تين وإلغمما  شممركة إعممادة 

االقتصممماد العراقمممي المنممموط بالشمممركة  التممأمين ضممممن اإلطمممار العمممام إلعمممادة هيك ممة

% مممن أسممه  49االستشممارية بيرنممب بوينمم .  وهكممذا سمميجر  االكتتمماب العممام بممم 

د كممي 51الشممركات األربممع الجديممدة عنممد تأسيسممها وإبقمما   % مممن األسممه  ل دولممة مؤقتمما

.  ليسمم  هنمماك وثممائ  مع نممة تصممفأ هممذ  2004تأعممرض لتكتتمماب العممام فممي نهايممة 

يمممة المقترحمممة، أو تأفصممم   الحجمممج االقتصمممادية إلصمممتح قطممماع التغييمممرات الجذر

التمممامين واألسمممباب التمممي تسمممتدعي ضمممرورة تفكيمممك شمممركتي التمممأمين المباشمممر 

 3لخصخصتها وإلغا  شركة إعادة التأمين.

 

 شركات تأمين متخصصة: الخصخصة تح  واجهة اإلصتح

 

همممدف خصخصمممة المقترحمممات المقدممممة باسممم  اإلصمممتح أو إعمممادة الهيك مممة دأبجممم  ب

شمممركتي التمممأمين المباشمممر والمممتخ   ممممن شمممركة إعمممادة التمممأمين بقمممرار  ثمممور   

  4يأعممرض ع ممى بممول بريمممر، الحمماك  األمريكممي ل عممراق، ل توقيممع ع يمم  ليصممب  نافممذاد.

وبهممذا الشممأن فممإن المقترحممات ال تعممدو أن تكممون إجممرا ات مؤقتممة إذ أن الشممركات 

قممديمها ط مم  التممرخي  لتكتتمماب  المتخصصممة  سممتختفي بالضممرورة مممن خممتل ت

 بفروع تأمينية أخرى خارج تخصصها.

 

لمم  يشممهد أ ٍ مممن أسممواق التممأمين فممي العممال  بعممد فتممرات النممزاع، حسمم  ع منمما، 

محاولممة تطبيمم  مثمم  هممذا الترتيبممات.  هنمماك شممركات متخصصممة فممي أسممواق التممأمين 

نممتَج المتقدمممة والعديممد منهمما ممما تممزال تعممم  ع ممى أسمماس مممن االختصمما  بتسمم  وي  مأ

واحممد.  وخيممر مثممال ع ممى ذلممك هممو شممركات التممأمين ع ممى الحيمماة وفممي الماضممي، 

بالنسمممبة ل مم كمممة المتحمممدة ع مممى سمممبي  المثمممال، شمممركات التمممأمين ع مممى األلمممواح 

الزجاجيممة، والنقابممات االكتتابيممة فممي سمموق لويممدز التممي كانمم  تتخصمم  بالتممأمين 

 
واالستشار  التأميني لشركة    USAIDحاولنا االتصال بالبريد اإللكتروني بالوكالة األمريكية ل تنمية الدولية     3

 بيرنب بوين  في بغداد ل حصول ع ى بع  الوثائ  ولكن دون جدوى.

 
 ة بشأن إعادة هيك ة سوق التأمين. ل  يرد إلى ع منا ما يفيد استشارة مج س الحك  أو الوزارات المعني  4
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ن ع ممى أخطممار الطاقممة ع ممى فممرع معممين، والمجمعممات التممي تتخصمم  فممي التممأمي

د،  وغيرهممما.  والواقمممع أن صمممناعة التمممأمين فمممي المم كمممة المتحمممدة قمممد بمممدأ، تاريخيممما

باالختصمما  فممي فممرع واحممد ل تممأمين ومممن ثمم  تطممور نحممو ممارسممة فممروع أخممرى م 

 كالتأمين أوالد ع ى النق  البحر  أو المراج  البخارية أو الحري .

 

، أ  ع ممى تمموفر عممدد كبيممر مممن الوحممدات التممأمين ع ممى قممانون األعممداد الكبيممرة عتمممدي

وفممي غيمماب هممذ  األعممداد فممإن نتممائج األخطممار التممي تكتتمم  بهمما  ضممة لكخطممار،المعر  

دمرة لشممركة التممأمين المتخصصممة فممي منممتج واحممد ممما لمم   شممركة التممأمين قممد تكممون مممأ

تمماب االنتقممائي لطممالبي التممأمين بعمم  اإلجممرا ات الحمائيممة ومنهمما: االكت يربدتمم  ريجمم  

واألخطممار، ترتيمم  أغطيممة إعممادة التممأمين أو، حسمم  مقتضممى الحممال، إدارة الخطممر 

د  مممن خممتل الوسممائ  الهندسممية وغيرهمما مممن أنظمممة السممتمة والسمميطرة ع ممى  ماديمما

فممي  5مسممببات الضممرر ومكممامن الخطممر.  وفممي هممذا السممياق فممإن الكثافممة التأمينيممة

فممي التأمينممات الفرديممة وتسمماه  فممي عممدم تمموازن المحفظممة العممراق ضممعيفة وخاصممة 

التأمينيممة.  ولممذلك، ممما لمم  تممنج  الشممركات األربممع المتخصصممة فممي تحقيمم  محمماف  

د فممي الوقمم  القصممير الممذ  سممتقوم فيمم  بأعمالهمما، كممما تقضممي  تأمينيممة كبيممرة نسممبيا

رة خطممة اإلصممتح، فممإن س سمم ة مممن الخسممائر الكبيممرة سممتؤد  إلممى نتممائج ماليممة خطيمم 

 
ي جأ إليها المعنيون في الدراسات التأمينية، وخاصة ألغراض المقارنة بين    مقولة اقتصادية  الكثافة التأمينية  5

وتشير إلى معدل اإلنفاق الفرد  ع ى شرا  الحماية التأمينية، وهي بالتالي تعبر عن إجمالي الدخ  من أقساط   األسواق،

 . ويعتمد هذا المعدل أساسدا ع ى حج  الدخ  المتوفر ل فرد التأمين في الب د منسوباد إلى عدد السكان،

 

خ  المتوفر ل فرد إال أن هناك عوام  ثانوية أخرى تؤثر صحي  أن مؤشر الكثافة التأمينية يعتمد بالدرجة األولى ع ى الد

ا ع ى هذ  الكثافة، ومنها األقساط المنفقة ع ى التأمينات اإللزامية كالتأمين ع ى المسؤولية المدنية الناشئة   ق يتد أو كثيرد

اإلقبال   من  الحد  في  المجتمعات  بع   الدينية في  األفكار  فاع ية  ومدى  المركبات،  استعمال  الحماية  عن  ع ى شرا  

يمكن إدراج  التأمينية، وتوفر وسائ  بدي ة لكمان الشخصي من ختل األسرة الموسعة أو الجمعيات الخيرية أو الدولة.  و

الذ  يض  مجموعة من وسائ  الضمان المالي والعيني، الرسمي وغير   التكاف  االجتماعيهذ  الوسائ  تح  عنوان  

ينية لدر  الضرر والعسر الذ  ي ح  بأفراد المجتمع.  وتتأسس هذ  الوسائ  ع ى ما الرسمي، لتوفير موارد مالية وع

التضامن مع الجيران( والدولة   بالوالدين،  )البر  )الزكاة، الصدقات، األوقاف( والعأرف  ب  الشريعة اإلستمية  تقضي 

تأوي  ... الخ.(  ويمكن  التقاعد  نظام  العدالة    )دع  الس ع األساسية، الضمان االجتماعي،  هذ  الوسائ  لصال  مفهوم 

 التوزيعية: تحوي  الموارد من القادرين إلى العاجزين لتحقي  توازن اجتماعي يخفف من غ وا  التفاوت الطبقي.

 

التكاف  االجتماعي غير الرسمي ال يستدعي تسديد مقاب  عن  كما هو الحال في نظام التأمين التجار  أو أنظمة الضمان  

 تقاعد )التكاف  الرسمي( التي تستوج  مساهمة معينة من المستفيد.االجتماعي وال

 

يعرف   التأمين  لسوق  والمحتم ة  الراهنة  الحالة  عن  آخر  مع مؤشر  التأمينية  الكثافة  التأمينيوتأقارن مقولة  ،  بالتغ غ  

 وينص   ع ى قياس نسبة أقساط التأمين ل ناتج المح ي اإلجمالي.
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هممو غيمماب حمايممة إعممادة التممأمين الخطممر  ؤثر ع ممى مت تهمما الماليممة.  ومممما يأفمماق   تمم جداد  

 6[.2004لشركات التأمين العراقية في الوق  الحاضر ]

 

 نقد شركات التأمين المتخصصة

 

هنممماك اعتبمممارات أخمممرى تجعممم  شمممركات التمممأمين المتخصصمممة غيمممر مرغوبمممة 

د فممي المنظممور النظممر ، وبعمم   هممذ  االعتبممارات ينطبمم  ع ممى الوضممع اقتصمماديا

 العراقي الراهن.  ويمكن إجمال هذ  االعتبارات كما ي ي:

 

يمممؤثر التخصممم  ع مممى السياسمممة االكتتابيمممة لشمممركة تمممأمين السممميارات إذ أن  1

د  هممذا الفممرع التممأميني يتميممز بتكممرر الحمموادث ويحتمماج إلممى سمميولة نقديممة عاليممة ختفمما

الفتممرة الزمنيممة الممتممدة بممين اسممتتم قسممط التممأمين وتسممديد  لضممي ل فممروع األخممرى 

تسمممتطيع شمممركة التمممأمين  مين السممميارات.  وهكمممذا، الأالمطالبمممة بمممالتعوي  فمممي تممم 

مراكمممة األقسمماط لتسممتفادة منهمما فممي بنمما  االحتياطيممات لمواجهممة عمم   المطالبممات 

د لممدخ   الفممائ  الكبيممرة وتوظيممف ألغممراض االسممتثمار الممذ  يأشممك   مصممدراد إضممافيا

 الشركة.

 

يممممة اإلعانممممة المشممممتركة  2 رم التخصمممم  الشممممركة مممممن مز   crossيأحمممم 

subsidisation الشممركات التممي تكتتمم  فممي فممروع تأمينيممة متعممددة.   التممي تتمتممع بهمما

فعنمممدما يتمممأثر أحمممد الفمممروع بجم مممة ممممن الخسمممائر الكبيمممرة التمممي تسمممتنفد احتيممماطي 

التعويضممات لممذلك الفممرع فممإن الفممروع األخممرى األكثممر ربحيممةد تسمماه  فممي تغطيممة 

 العجز الحاص  والحفاظ ع ى المت ة المالية ل شركة.

 

لمتخصصممة تحممرم الزبممائن الكبممار مممن االسممتفادة كممما أن تأسمميس الشممركات ا 3

مممن قمموته  الشممرائية الكبيممرة التممي يمارسممونها عنممد إجممرا  تأمينمماته  المتنوعممة عنممد 

شمممركة تمممأمين تتعممماطى فروعممما متعمممددة ممممن التمممأمين.  ممممع تأسممميس الشمممركات 

المتخصصممة فممإن مثمم  هممؤال  الزبممائن سيضممطرون إلممى التممأمين عنممد أكثممر مممن 

المنفعمممة الكامنمممة فمممي قممموته  الشمممرائية وفمممي ذات الوقممم   شمممركة وبمممذلك يخسمممرون

 يتحم ون مصاريف إدارية إضافية إزا  إجرا  التأمين مع أكثر من شركة.

 
 

آب/أغسطس   2مين الدولية عن توفير حماية إعادة التأمين بعد غزو العراق ل كوي  في  توقف  شركات إعادة التأ  6

1990. 
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شمممركات التمممأمين المتخصصمممة المزممممع إنشمممالها سمممتفاق  ممممن عمممدم التممموازن  4

د فممي السمموق بممين الشممركات العام ممة م أ  بممين شممركات القطمماع الخمما   القممائ  حاليمما

المخت طممة )مممن حيممث الم كيممة ولمميس مممن حيممث فممروع التممأمين( التممي  والشممركات

ستنشمممأ.  فمممالمتوقع أن تمممرث الشمممركات المخت طمممة االحتياطيمممات الغنيمممة لشمممركات 

القطمماع العممام، وبفضمم  ذلممك فإنهمما ستسممتمر أن تكممون فممي وضممع أفضمم  عنممد تنافسممها 

ممممع شمممركات القطممماع الخممما  الحديثمممة العهمممد والضمممعيفة فمممي حجممم  رأسممممالها 

 حتياطياتها.وا

 

بالنسمممبة ل مسممماهمين فمممإن شمممركة التمممأمين غيمممر المتخصصمممة تممموفر فرصمممة  5

اسمممتثمارية أفضممم .  صمممحي  أن شمممركة التمممأمين ع مممى الحيممماة لهممما جاذبيتهممما بفضممم  

التممي تتمموفر لهمما  االكتواريممةعقممود التممأمين الطوي ممة األجمم  التممي تتعاممم  بهمما والقممدرة 

تممأمين الفرديممة والجماعيممة إال أن مثمم  فممي السمميطرة ع ممى نتممائج اكتتابهمما لوثممائ  ال

د ع ممى شممركة تكتتمم  بالتممأمين البحممر  والطيممران أو  هممذ  المزايمما ال تنطبمم  تماممما

التممأمين غيممر البحممر .  فممي حممين يمكممن إخضمماع تممأمين السمميارات، إلممى حممٍد ممما، 

 7ل سيطرة االكتوارية إال أن الظروف الحالية ل عراق ال تسم  بمث  هذا التحك .

 

إن مقتممرح تأسمميس شممركة ل تممأمين ع ممى الحيمماة والمعاشممات يعمموز  التبصممر  6

د،  ال ع مممى التمممأمين الفمممرد  ع مممى الحيممماة فمممي العمممراق كمممان، تاريخيممما فالط ممم  الفعممم 

تمماح  د.  ويعكممس ذلممك، ضمممن أسممباب أخممرى، المسممتوى المممنخف  ل ممدخ  المأ ضممعيفا

العممراق وستسممتمر ل نفمماق عنممد أغ بيممة السممكان.  وهممذ  الحقيقممة ممما زالمم  قائمممة فممي 

لسممنوات عديممدة لحممين تغييممر إعممادة توزيممع الممدخول.  ومممع ذلممك فممإن تجربممة الماضممي 

تشممير إلممى أن شممركة تممأمين متخصصممة فممي التممأمين ع ممى الحيمماة تسممتطيع أن تزدهممر 

د، ففممي  خممتل بضممعة سممنين.  إال أن التممأمين ع ممى معاشممات التقاعممد أمممٌر مخت ممف تماممما

ثممائ  التممأمين الفممرد  ع ممى المعاشممات.  ولعمم  الوقمم  الحاضممر لمميس هنمماك ط ممٌ  لو

د، بشممك  عممام، مممع  المقتممرح الخمما  بإدخممال هممذا الفممرع مممن التممأمين يممأتي متزامنمما

األفكممار المطروحممة ل تمهيمممد ل خصخصممة الجزئيممة أو الكام مممة ل ضمممان االجتمممماعي 

وتق ممي  الممدور االقتصمماد  ل دولممة.  وفيممما يخمم  العممراق، فممإن أ  مشممروع لتممأمين 

 
ل  تجر أية دراسات اكتوارية لتأمين السيارات في العراق أو أل  فرع آخر من فروع التأمين بضمنها التأمين     7

التاريخية، وفي حقيقة األمر فإن مصدر هذ  الجداول  ع ى الحياة.  جداول الحياة المستخدمة في العراق ال تعكس التجربة  

شركة إعادة تأمين أوروبية عريقة قدمتها هبة إلحدى الشركات في خمسينيات القرن العشرين عندما كان  تقوم بإعادة  

 التأمين االتفاقي لها.
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د لحممين اسممترداد وتثبيمم  االسممتقرار المعاشمما د أو مع قمما د يظمم  أمممراد نظريمما ت تجاريمما

 واألمن وتحسن مستوى معيشة الناس.

 

يفتممممرضأ المقتممممرح الخمممما  بتأسمممميس شممممركة متخصصممممة ل تممممأمين ع ممممى  7

ة صممياغة قممانون التممأمين اإللزامممي مممن حمموادث عممادالسمميارات، وكممأمر محسمموم، إ

هنممماك مع وممممات منشمممورة عمممن إعمممادة  وليسممم   1980.8لسمممنة  52السممميارات رقممم  

 صياغة هذا القانون وغير  من قوانين التأمين العراقية.

 

ويثيممر هممذا األمممر تممداعيات وأسممئ ة ذات طممابع خطيممر فيممما يخمم  اإلصممتح المنشممود 

ل سمموق فهممو لمم  يقتممرن بتفكيممر عميمم ، ويبممدو أنمم  يغمم  النظممر عممن قمموانين التممأمين 

لواقمممع االقتصممماد  ل عمممراق، ويتجاهممم  الخبمممرة القائممممة، وال يأخمممذ بعمممين االعتبمممار ا

السمممابقة لسممموق التمممأمين العراقمممي خمممتل السمممنوات الخمسمممين الماضمممية، والتمممأثير 

الشممم  ي المممذ  أحدثتممم  عقوبمممات األمممم  المتحمممدة التمممي اسمممتمرت ألكثمممر ممممن عقمممد 

د شمممركات القطممماع العمممام كشمممركات فاشممم ة . 9(،1990-2003) دين ضممممنا . المممخ.  .ويمممأ

 المحددة لتحقي  إعادة الهيك ة هي في أحسن الحاالت غير واقعية.كما أن الفترة 

 

إن برنممممامج اإلصممممتح الراديكممممالي القممممائ  ع ممممى نزعممممة التوجمممم  نحممممو  8

الخصخصممة، كإيممديولوجيا ولمميس كضممرورة اقتصممادية، يتجاهمم  ا ثممار االجتماعيممة 

قطمماع المتمث ممة بحالممة الق مم  وعممدم التأكممد التممي تخ قهمما لممدى العممام ين فممي شممركات ال

العممام فممي الوقمم  الممذ  يعمماني فيمم  االقتصمماد أصممتد مممن حالممة الشمم   ويممئن مممن وطممأة 

نممدرة االسممتقرار واألمممن.  وضمممن هممذا السممياق فممإن إحممدى نتممائج تسممريع عم يممة 

الخصخصممة تتمثمم  بتسممري  أعممداد إضممافية مممن العممام ين وهممو ممما يزيممد مممن حممدة 

 البطالة القائمة ويترك آثاراد اجتماعية س بية.

 
 

ي   8 القاب ة إلثبات العكس الذ   المفترضة غير  مبدأ المسؤولية  القانون ع ى  التبعة في يقوم هذا  بتحم   قضي 

المسؤولية أساساد اللتزام المؤمن ل  بدفع التعوي  بدالد من مبدأ المسؤولية القائمة ع ى أساس الخطأ القاب  إلثبات العكس.  

فيما يخ  استيفا  قسط التأمين وذلك من ختل توزيع  ع ى مقدار الوقود الذ     1987وقد عأد ل هذا القانون في نهاية  

ارة.  وقد أنيط  مهمة إدارة المطالبات حصراد بشركة التأمين الوطنية لقا  هامش يسدد من حسابات صندوق  تسته ك  السي

 األقساط المتجمعة، وهو صندوق يتمتع بكام  االستقتلية وال يدخ  في حسابات الشركة. 

 
ق التي نشرها المنتدى مصباح كمال،  التأمين في العراق وعقوبات األم  المتحدة  مساهمة في مجموعة األورا  9

عنوان   تح   العراقيين  االقتصاديين  من  لعدد  العراقي  العراقياالقتصاد   اققتصاد  في  المنتدى   دراسات  )لندن: 

 .96-73(   2002االقتصاد  العراقي، 
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ضممافة لممذلك، لممو اقترنمم  الخصخصممة بفممت  قطمماع التممأمين أمممام االسممتثمار األجنبممي إ

بممدون ضمموابط فممإن رأس المممال األجنبممي سمميكون فممي وضممع يسممتطيع معمم  المزايممدة 

  10ع ممى رأس المممال المموطني العراقممي وفممي غيممر صممال  األخيممر فيممما يخمم  المأ كيممة.

وارده  كممي تكممون لهمم  إن  رأسممماليي  العممراق بحاجممة إلممى بعمم  الوقمم  لتنميممة ممم 

 حصة قوية في أسه  مؤسسات القطاع العام المراد خصخصتها.

 

د بحممد ذاتمم  يممراد منمم  االسممتفادة  9 إن خ مم  أربممع شممركات متخصصممة لمميس هممدفا

ممممن مزايممما التخصممم  الممموظيفي.  ع مممى سمممبي  المثمممال، التعممموي  عمممن المممنق  

فممي شممركات الحاصمم  فممي مهممارات العممام ين مممن خممتل تجميممع المهممارات المتمموفرة 

القطمماع العممام الممثتثو إبممراز تحممد  أمممام شممركات القطمماع الخمما  القائمممة لرفممع 

مسممتوى التنممافس المفتمموح ع ممى أعمممال التممأمين )وذلممك بعممد إنهمما  احتكممار شممركات 

(و المسمماهمة 11القطمماع العممام لتممأمين مصممال  الدولممة وتحوي همما إلممى شممركات تجاريممة

 سس  من أج ها.في نمو الفروع المتخصصة ل تأمين التي أ

 

إن برنممامج إعممادة الهيك ممة المقتممرح لمم  يأخممذ بالحسممبان التكمماليف االقتصممادية  10

واإلداريممة التممي يتط بهمما خ مم  الشممركات األربممع المتخصصممة، وفممي توزيممع أصممولها، 

. .ومتابعممة المسممؤوليات القائمممة تجمما  المممؤمن لهمم  وغيممره ، وإجممرا ات المقاصممة .

شممركات التممأمين ومممن ثمم  تأميمهمما فممي سممتينيات القممرن الممخ.  ويبممدو أن تجربممة دمممج 

 12الماضي قد نأسي  إن ل  تكن غائبة، وهو الصحي ، عن أذهان االستشاريين.

 

 

 

 
بشأن    2003أي ول/سبتمبر    19الصادر عن س طة التحالف المؤقتة في    39نسارع إلى القول إن األمر رق      10

 : مجاالت االستثمار األجنبي.6تثمار األجنبي في العراق استثنى قطاع التأمين من أحكام  بموج  القس  االس

 
إن دخول الدولة، كطرف تجار ، في النشاط التأميني في ظ  شروط األسواق المفتوحة التي هي في طور     11

ونياد عن السياسات الحكومية وضمانات  النشو  والتشك ، وختفاد لممارسات الماضي، يستوج  فص  هذا النشاط قان

الدولة.  وبالتالي، فإن شركات الدولة تتحول إلى مؤسسات حيادية في عتقتها مع الدولة، وال تتمتع بموقع احتكار  ع ى  

حساب شركات القطاع الخا ، وتخضع ألحكام الضوابط الرقابية التي تطب  ع ى جميع شركات التأمين العام ة في 

 ن القيام بمث  هذا التغيير فإن سوق التأمين سيبقى مفتقراد لمتط بات المنافسة الحقيقية. السوق.  وبدو

 
التأمين في العراق  مصباح كمال،    12 نقدية،   1964  تأمي  قطاع  العربي: مقدمة  العام التأمين  ، مج ة االتحاد 

 . 2011، حزيران/يوني  109العربي ل تأمين، العدد 
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 متحظات أخرى

 

اعتمممادا ع ممى المع ومممات الشممحيحة، كممما هممي معروضممة أعممت ، يصممع  إصممدار 

الطممموح مممن حيممث حكمم  نهممائي بممدون معرفممة جميممع األسممباب ورا  هممذا المشممروع 

وهممي ال تتجمماوز  -طابعمم  الراديكممالي الظمماهر  والفتممرة الزمنيممة المحممددة إلنجمماز  

شممهراد.  السممؤال الجمموهر  الممذ  يسممتوج  اإلثممارة هممو: لممماذا هممذا اإلصممتح  12

 ولمص حة من؟

 

إن الممممر  ال يعمممرف، ممممثتد، األسمممباب الكامنمممة ورا  مشمممروع إلغممما  شمممركة إعمممادة 

صممحي  أن المممر  يسممتطيع أن يكممون ناقممداد لهممذ  الشممركة ولكممن، التممأمين العراقيممة.  

كشممركة إعممادة تممأمين مح يممة وإق يميممة مهمممة فممي الماضممي، لعبمم  دوراد فممي تنميممة 

سمموق التممأمين العراقممي مممن خممتل تمموفير طاقممة اسممتيعابية اختياريممة إضممافية لشممركات 

نعة.  ثمم  أنهمما التممأمين المح يممة، وطمماق  مممن العممام ين المممدربين والمتمرسممين فممي الصمم 

سممنة اعتبمماراد مممن سممنة  13عم مم ، خممتل سممنوات عقوبممات األممم  المتحممدة التممي داممم  

، مممع شممركات التممأمين المباشممر، العامممة أوالد والخاصممة بعممد تأسيسممها، ع ممى 1990

د  وضممع ترتيبممات لتمموفير حمايممة إعاديممة متواضممعة لهممذ  الشممركات.  صممحي  أيضمما

فقمممدت عمممدداد ممممن موظفيهممما الممممؤه ين  أنهممما، كبممماقي شمممركات التمممأمين العراقيمممة،

والمتمرسممين بممرحي ه  إلممى أسممواق التممأمين العربيممة األخممرى إال أن ذلممك ال يأشممك   

رى أن العممراق ال يسممتح  أن يكممون لمم  سمموق تممأميني متكاممم   د إللغائهمما.  أتممأ د كافيمما سممببا

يضمم  شممركات ل تممأمين المباشممر وإعممادة التممأمين ويممنع ، مممع مممرور الممزمن، بممدع  

إضمممافية فمممي حقممم  وسممماطة التممأمين االحترافمممي، وتقيمممي  األمممموال العينيمممة،  خممدمات

وتسمموية الخسممائر وغيرهمما؟  لممو كانمم  القمموانين القائمممة بشممأن دور الشممركة جممائرة 

بحمم  شممركات التممامين المباشممر، مممثتد، فممإن باإلمكممان إعممادة النظممر فيهمما بالتنمماغ  مممع 

كيتهمما مممن الدولممة، تحوي همما إلممى لبرلممة االقتصمماد وكممذلك النظممر فممي م كيتهمما: نممزع م 

 . الخ...13شركة مخت طة

 

ال يسمممتهدف برنمممامج إعمممادة الهيك مممة، حسممم  المع وممممات المتممموفرة، تطممموير سممموق 

د، بصمممورة فجمممة، نمممموذج  متكامممم  ل تمممأمين، وال يعمممدو غيمممر وسمممي ة بسممميطة، تأق ممم 

 
العراقية أصتد عام  تأسس  شركة إعادة    13 تأميمها عام    1960التأمين  باشرت  1964كشركة مخت طة قب     .

، وكان  أول شركة عربية تفت  لها مكتباد لتتصال في سوق لندن العري  ظَ  عامتد حتى 1961الشركة أعمالها سنة  

 .1990آب/أغسطس عام  2غزو العراق ل كوي  في 
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خصخصممة المرافمم  العامممة فممي بريطانيمما والشممركات الكبيممرة فممي بعمم  دول أمريكمما 

.  والمشممروع فممي حممد التتينيممة، لخصخصممة شممركات التممأمين العائممدة ل دولممة العراقيممة

ذاتممم  ينطمممو  ع مممى تبعمممات قانونيمممة فمممي إطمممار عمممدم مشمممروعيت  بموجممم  القمممانون 

الممدولي فيممما يخمم  تغييممر الكيانممات والمؤسسممات القائمممة مممن قبمم  سمم طة االحممتتل 

دون أن تأشممك  هممذ  المؤسسممات تهديممداد لهمما.  حقيقممة األمممر هممو أن الهممدف األساسممي 

فكممرة تأسمميس دائممرة ل رقابممة ع ممى قطمماع  إلعممادة الهيك ممة هممو الخصخصممة.  فحتممى

د ممممن قبممم  وزارة الماليمممة( وكمممذلك فكمممرة تأسممميس  التمممأمين )الرقابمممة تأممممارس حاليممما

الجمعيممة العراقيممة ل تممأمين )وهممي فكممرة معقولممة ومط وبممة فممي أ  سمموق يضمم  عممدة 

د أكبر أو تبريراد لما هو مستهدف.  شركات( ال توفر دعما
 

لقصمميرة لتحقيمم  إعممادة الهيك ممة، التممي ال تتجمماوز اثنممي والواقممع أنمم  مممع انتهمما  الفتممرة ا

عشممر شممهراد، عنممدما تكممون شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة قممد أألغيمم  وتمم  تحويمم  

م كيممة شممركتي التممأمين المباشممر، ع ممى مممرح تين، إلممى القطمماع الخمما  )العراقممي أو 

شممممكع ة )ألغممممراض  ربممممما األجنبممممي( فممممإن الشممممركات األربممممع المتخصصممممة المأ

صممة( تكممون قممد أنهمم  تخصصممها لتعممم  كشممركات تممأمين عامممة تتعمماطى فممي الخصخ

 فروع تأمينية أخرى.
 

إن التغييمممرات المزممممع إدخالهممما ال تمممنه  ممممن متط بمممات سممموق التمممأمين ذاتممم ، أو 

بفضمم  ضممغوط جمهممور المممؤمن لهمم  فيممما يخمم  مسممتوى الخممدمات التممي تقممدمها 

ماتهمما التعاقديممة تجمما  المممؤمن الشممركات، أو فشمم  شممركات القطمماع العممام ل وفمما  بالتزا

ذك ر المممر  ببرنممامج .لهمم  . . الممخ.  إنهمما، باختصممار، تعبيممر عممن نزعممة إيديولوجيممة، وتممأ

األحمممزاب الثورويمممة فمممي الماضمممي: الثمممورة، التحطمممي ، إعمممادة البنممما  ممممن البدايمممة.  

بعممٌ  مممن مثمم  هممذا البرنممامج قممد أنجممز فممي الغممزو األمريكممي ل عممراق بالتممدمير 

الهياكممم  االرتكازيمممة وغيرهممما، ونهممم  األصمممول والممت كمممات  العشممموائي لمممبع 

ويبممدو   15وإعممادة تأسمميس الدولممة العراقيممة. 14المخت فممة تحمم  أعممين قمموات االحممتتل،
 

  الفوضى والخوف وعدم األمان.  وفي معظ  األماكن، وقف أفراد   وفي طول العراق وعرض ، سادت أجوا  14

القوات األمريكية والبريطانية موقف المتفرج ع ى نه  المباني والمكات  والجامعات والمدارس والمستشفيات والمتاحف  

ن أو تعرض والمكتبات والمستودعات وس بها وهدمها.  وأحرق عدد ال يحصى من الوثائ  الحيوية لمستقب  العراقيي

)المنظمة: رق     العراق: بعد مضي عام تظل أوضاع حقوق اإلنسان حرجةل ت ف ع ى نحو آخر.   منظمة العفو الدولية،  

 (2004مارس/آذار  MDE 14/006/2004 ،18الوثيقة 

 
،  323-322، العدد  الثقافة الجديدةكتبنا في هامش مقالتنا  النفط والدولة والسياسة االقتصادية في العراق،    15

:  قد ال نتعج  إن استدعى أحده  موقف ماركس من نتائج حك  بريطانيا االستعمار  ل هند مع بع  التعدي   2007

لتبرير مفارقة الغزو األمريكي ل عراق وتدمير مؤسسات  ومن ث  إعادة تشكي  ، إذ يبدو أن ماركس قد كت  باستحسان  
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أنمم  قممد آن األوان  لتممدمير  شممركات القطمماع العممام، بشممك  ممما، إلعممادة بنائهمما ع ممى 

 أسس جديدة.
 

ى سممم طة األتمممتف المؤقتمممة ع ممم  الديمقراطيمممة واالقتصممماد ال برالممميتطبيممم  اختبمممار 

د مممما فمممي إصمممدار األواممممر وخطمممتد فمممي بعممم  سياسممماتها  ومؤيمممديها يكشمممف تعسمممفا

المقترحمممة والمعتممممدة.  فتغييمممر المؤسسمممات القائممممة بمممدون مناقشمممة عاممممة يجمممر  

د  إال أنممم  ال يسمممتقي  ممممع الممارسمممة  إعمممدادها بشمممك  صمممحي  قمممد يكمممون  ثوريممما

مممة قممد انتح مم  لنفسممها حمم  إقممرار مسممتقب  الديمقراطيممة.  والواقممع أن السمم طة القائ

وفمممي همممذ  الحالممة ممممن األطمممراف التمممي  -مؤسسممات العمممراق دون مشممماركة حقيقيممة 

تشممممك  السمممموق التممممأميني )المممممؤمن لهمممم ، شممممركات التممممأمين وإعممممادة التممممأمين، 

االقتصممماديون وغيمممره  ممممن المعنيمممين بالشمممؤون العاممممة ذات العتقمممة(.  ويظهمممر 

د فمممي التغاضممي عمم  ن دور قممموى السمموق فممي إقمممرار وجممود ومسمممتقب  الخطمم أ أيضمما

 الشركات في العم ية التنافسية واستبدالها بم  األوامر الثورية  الفوقية.
 

د كانمم  صممورت ، هممي تمموفير إن  الوظيفممة األساسممية والمباشممرة ل نشمماط التممأميني، أيمما

الحمايممة ضممد العواقمم  الماليممة لكخطممار العرضممية االحتماليممة سمموا  أكانمم  أخطمماراد 

بيعممة أو مممن صممنع البشممر.  وإزا  ذلممك فممإن مسممألة الم كيممة تتخممذ أهميممة ثانويممة.  فممي ط

ورقممة سممابقة أشممرنا إلممى أهميممة التمهيممد إلدخممال وتعزيممز شممروط المنافسممة العادلممة بممين 

إن إعممادة تأهيمم    16شممركات القطمماع العممام والخمما  قبمم  اإلقممدام ع ممى الخصخصممة.
 

طار فهم  ل تحول الرأسمالي ل تشكيتت االجتماعية ما قب  الرأسمالية  عن النظام الكولونيالي البريطاني في الهند في إ

القضا  ع ى المجتمع ا سيو     –كافة: )يتوج  ع ى إنج تر  إنجاز مهمتين في الهند: واحدة تدميرية وأخرى تجديدية  

لقول ان  ل  يتوقع من البالي، وإقامة األسس المادية ل مجتمع الغربي في آسيا(.  ولكن من باب إنصاف ماركس ع ينا ا

المستعمرين اإلنج يز تحرير الشع  الهند  فت ك مهمة تقع ع ى عات  الهنود أنفسه .  فقد كت  ماركس بالتخصي :  

)إن الهنود لن يحصدوا ثمار العناصر الجديدة ل مجتمع التي نثرتها البرجوازية البريطانية بينه  إلى أن تح  البروليتاريا  

قات الحاكمة ا ن في بريطانيا أو إلى أن يقو  الهنود أنفسه  بما يكفي ل طاحة بالنير اإلنج يز  البريطانية مح  الطب

 تماماد(. 

 

.  1853آب    8،  3840، العدد  تربيون   ينيويورك ديلكارل ماركس،  النتائج المستقب ية ل حك  البريطاني في الهند،   

 الن  األص ي في موقع: 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/22.htm 
16  “Fragmentary Notes” for a seminar organised by International Financial Services 

London for an Iraqi Financial Services Delegation, London 2 December 2003. 

 

وقب  ما يقرب من عقدين ثبتنا ا تي:  إن البدائ  المقترحة ل منافسة تندرج ضمن ما يمكن أن يسمى اعتباطا بديمقراطية  

السوق وتخطيط الحاجات. ... وقد يكون من المناس  الجمع بين أس وب التخطيط والسوق في محاولة لتطوير أسواق  

ظور إخضاعها لمبدأ الكفا ة وخاصة في األسواق التي تخضع فيها شركة/شركات التأمين لسيطرة الدولة  التأمين من من

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/22.htm
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ا تحوي هممما إلمممى كيانمممات تجاريمممة مسمممتق ة ماليمممد شمممركات القطممماع العمممام، بضممممنها 

د، يسمماه  فممي رفممع قيمتهمما السمموقية وعنممد بيممع أسممهمها مسممتقبتد فإنهمما سممتد ر  وقانونيمما

دخممتد أكبممر لخزانممة الدولممة وتسمماه ، ولممو بتواضممع، فممي التق يمم  مممن عجممز ميزانيممة 

الدولممة.  وفممي هممذا السممياق لمم  يجممر  عممرض أيممة بممدائ  ل خصخصممة لغممرض المناقشممة 

د بممين المعنيممين و التقيممي  واختيممار ممما هممو األفضمم .  ومممما ال شممك فيمم  أن جممدالد ع نيمما

دَ العديمممد ممممن  وغيمممره  حمممول مسمممتقب  قطممماع التمممأمين العراقمممي ممممن شمممأن  أن يولممم 

 الخيارات.
 

ذك ر المممر   األسمم وب الممذ  تتبعمم  سمم طة االئممتتف المؤقتممة، الحمماك  الفع ممي ل عممراق، تممأ

ي سممتينيات وأوائمم  سممبعينيات القممرن الماضممي حممول بالنقاشممات التممي كانمم  تجممر  فمم 

عم يمممة تحويممم  المؤسسمممات ممممن خمممتل عم يمممة برلمانيمممة )طوي مممة ومعقمممدة( مقابممم  

د  المشممروعية الثوريممة )السممريعة والسممه ة(.  وقتهمما كممان المشممروع الممديمقراطي غائبمما

نمماخ العممام يميمم  عنممد القمموى المهيمنممة لصممال   عممن الفكممر السياسممي العراقممي والمأ

روعية الثوريممة بكونهمما األسممرع واألكفممأ فممي تحويمم  ممما هممو قممائ  نحممو األحسممن المشمم 

مقارنممة مممع العم يممة الديمقراطيممة البرلمانيممة البطيئممة.  لمم  تقمم  ل برلمممان قائمممة )بعممد أن 

أنهكممم  النظمممام الم كمممي بمممالتزوير والتتعممم  بنتمممائج االنتخابمممات( وكانممم  نتمممائج 

كمممما ع مممى إلغممما  السياسمممة  17لعراقممميالمشمممروعية الثوريمممة وبممماالد ع مممى االقتصممماد ا

)البولطيقممما( بمممالمعنى الضمممي .  ويبمممدو أن سممم طة األتمممتف المؤقتمممة تعمممم  بمنطممم  

يرون لهمم  والمسممتفيدون مممن  الثممورويين سمميئي السمممعة.  والمحممافظون الجممدد، والمسمم 

سياسمماته ، همم  ع ممى عجممٍ  مممن أمممره  لتحويمم  العممال  حسمم  مقاسمماته  دون االلتفممات 

 تائج غير المستهدفة.إلى قانون الن

 
من ناحية الم كية ولتقييد حرية التصرف م أ  أن تتحول هذ  الشركات من مؤسسات بيروقراطية إلى مؤسسات ذات 

عيوب إخفا   عن  عوضاد  االقتصادية  سا لة  ل مأ إخضاعها  بمعنى  تجار ،  لط    طابع  االستجابة  وفي  األدا   في  ها 

ندوة اقتحاد  العربية المفتوحة  ورقة غير منشورة قدم  في  التأمين  المسته ك.   مصباح كمال،  المنافسة في أسواق  

 ، تونس. 1987آذار/مارس  14-11، العام العربي للتأمين حول تأمين أخطار الممتلكات

 

النظام الدكتاتور  البائد إلى إقحام إعداد من أزالم  في متك شركة التأمين الوطنية،  من المناس  هنا أن نشير إلى لجو   

كغيرها من الشركات، ألسباب حزبية وأمنية والمساهمة بذلك في تعمي  البطالة المقنعة.  مث ما قام  ختل فترة حرب 

 ية  بائه . ، بترحي  بع  الموظفين بحجة التبعية غير العراق1988-1980الخ يج األولى، 

 
بالنسبة لعموم االقتصاد العراقي قام د. صبر  زاير السعد  بإلقا  الضو  ع ى  اإلرادوية  واالستخفاف    17

المنشورة   دراسات   من  العديد  في  البائد  الدكتاتور   النظام  في س وك  المؤسساتي  العم   االقتصادية وغياب  بالقوانين 

 السياسة واالقتصاد في نظام الحك  الديمقراطي )الجديد( في العراق  المنشور   بال غتين العربية واإلنج يزية ومن بينها

نموذج النمو اققتصادي والتوزيع  وكذلك كتاب  الجديد    2002، حزيران/يوني   126، لندن، العدد  الملف العراقيفي مج ة  

 [(2003ات دار األدي  البغدادية، ])بغداد: منشور في العراق: الثروة النفطية وإدارة اققتصاد والعدالة اقجتماعية
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 تع ي  ختامي

 

د بتكام مم  مممع القطمماع المممالي )الممذ   يجمم  أن يكممون إصممتح قطمماع التممأمين مقترنمما

د بالمصممارف وسمموق غيممر متطممور لممكوراق الماليممة( إذ يأفتممرض فممي  ينحصممر حاليمما

د فممي الوسمماطة الماليممة: مراكمممة الصممنادي  الماليممة  قطمماع التممأمين أن ي عمم  دوراد مهممما

ة  ل مشمماركة فمممي التنميمممة االقتصمممادية بعمممد الوفمما  بااللتزاممممات التعاقديمممة تجممما  َحَم مممَ

د فمممي حمايمممة  وثمممائ  التمممأمين.  وبمممالتواز  ممممع ذلمممك ي عممم  القطممماع دوراد أساسممميا

األصمممول الماديمممة ممممن ا ثمممار الماليمممة المترتبمممة ع مممى الكممموارث الطبيعمممة وممممن 

العمممم  اإلنتممماجي وهمممو مممما المسمممؤوليات القانونيمممة ومخممماطر السممم وك البشمممر  فمممي 

يقتضممي االهتمممام الممدقي  باألرصممدة الماليممة عنممد شممركات التممأمين وكيفيممة التصممرف 

 بها.

 

المط مموب هممو مسمماعدة سمموق التممأمين العراقممي ل نهمموض مممن ركممود ، وبغمم  النظممر 

عممن شممك  م كيممة شممركات التممأمين فيمم ، كممي يسممتطيع االسممتجابة لتحممديات تممأمين 

ي ظمم  الظممروف الصممعبة فممي العممراق، وكممي يسمماه  فممي المخمماطر القاب ممة ل تممأمين فمم 

د وضمممع أسممماٍس صممم   لنممممو وتطممموير قطممماع  إعمممادة اإلعممممار.  والمط ممموب أيضممما

 التأمين برمت .
 

د إلدارات شممركات القطمماع العممام تجمما  ممما هممو مقتممرح  إن الموقممف المستسمم   ظاهريمما

يعنمممي عمممدم قيمممام نقممما  جمممد  واسمممع وعميممم  حمممول التوجهمممات المسمممتقب ية لسممموق 

لتممأمين وإعممادة هيك ممة شممركات التممأمين العامممة.  إن العمميش وممارسممة العممم  فممي ظمم  ا

االحممتتل يجمم  أن ال يقتممرن بممالتخ ي عممن االسممتقتلية فممي التفكيممر وطممرح الح ممول 

د مممن قبمم   واجتراحهمما، فهممذا االحممتتل زائمم  ومج ممس الحكمم  االنتقممالي لمميس منتخبمما

عرفمممة.  ولمممذلك فمممإن شمممروط الشمممع  العراقمممي كمممي نقبممم  بمممما يوافممم  ع يممم  دون م

إصمممتح سممموق التمممأمين العراقمممي يجممم  أن ال يكمممون حصمممراد ع مممى االستشممماريين 

األجانممم  ممممن أصمممحاب األتعممماب العاليمممة، ويجممم  االسترشممماد بجديمممة وبالشمممك  

الصمممحي  بمممرأ  ممارسمممي التمممأمين العمممراقيين ليمممدلوا بممممواقفه  بشمممأن التطممموير 

 المستقب ي لسوقه .

 
 2004لندن أيار/مايو 
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 نظرة سريعة على بعض قضايا شركات التأمين العامة في العراق

 ورقة استهاللية للنقاش
 

 

ال نهممدف مممن هممذ  الورقممة كتابممة تعزيممة بنهايممة الشممركات العامممة ل تممأمين عممن طريمم  الخصخصممة، كممما يرغمم  

وقممد يطممول أو ال يتحقمم ، بمم  الممبع  وتعممم  مممن أج مم  أطممراف أجنبيممة ومح يممة، ف مم  يحممن الوقمم  لممذلك بعممد 

اإلشممارة، انتقائيمماد، إلممى بعمم  القضممايا التممي نراهمما تسممتح  ق مميتد مممن التأممم  وكثيممراد مممن المناقشممة عمم   ذلممك يسمماه  

فممي تعميمم  البحممث فممي تركممة الماضممي الحاضممر وتقيممي  آثارهمما وربممما تحديممد مصممائرها بممما يسمماه  فممي رفممع 

 وتطوير السوق الوطني العراقي المشترك ل تأمين.مستوى األدا  وتقرير مستقب  هذ  الشركات 

 

 هذ  الورقة هي استمرار لما كتبنا  سابقاد عن بع  قضايا التأمين في العراق.

 

 متحظات عامة (1)

 

 الشركات العامة 
كشممركة  1950شممركات التممأمين العامممة هممي: شممركة التممأمين الوطنيممة )تأسسمم  سممنة 

(، شممركة التممأمين العراقيممة )تأسسمم  1952مم وكممة ل دولممة وباشممرت أعمالهمما سممنة 

كشمممركة مسممماهمة ل قطممماع الخممما ( وشمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممة  1959سمممنة 

(.  وتمم  تكييممف 1961كشممركة مخت طممة وباشممرت أعمالهمما فممي  1960)تأسسمم  سممنة 

الوضممع القممانوني لهممذ  الشممركات لتكممون  شممركات عامممة  حسمم  أحكممام القممانون رقمم  

انمممات اقتصمممادية ذات تمويممم  ذاتمممي وأنممميط اإلشمممراف لتكمممون كي 1997لسمممنة  22

والرقابممة ع ممى نشمماطها لمموزارة الماليممة.  وهممي ا ن تخضممع إلشممراف ديمموان التممأمين 

 .2005العراقي الذ  تأسس بموج  قانون تنظي  أعمال التأمين لسنة 

 

هممذ  الشممركات تبممدو فممي الظمماهر مسممتق ة فممي إدارة كمم  شممؤونها إال أن ممما ينممتق  مممن 

ات القمممرن العشمممرين، وال تمممزال يسمممتقتلية أنهممما كانممم  ومنمممذ أواخمممر سمممبعينهمممذ  اال

، عرضمممة لتكمممون أوعيمممة 2003نيسمممان  9خاصمممة بعمممد سمممقوط الدكتاتوريمممة فمممي 

السممتخدام عناصممر ذو توجمم  سياسممي معممين فممي كادرهمما المموظيفي، وأداة المتصمما  

البطالمممة بمممين خريجمممي الجامعمممات وع مممى أسمممس غيمممر فنيمممة )حزبيمممة وطائفيمممة 

د، وتعمممم  بموجممم  قواعمممد لتسمممتخدام والترقيمممة تفتقمممر إلمممى وعشمممائر ية(، أحيانممما

المحفمممزات وتكمممب  الطمممموح واإلبمممداع وتعظمممي  كفممما ة األدا  وال تعتممممد ع مممى مبمممدأ 

د بممبع   الثممواب والعقمماب والشممفافية والمحاسممبة.  لربممما ت حمم  هممذ  المتحظممة حيفمما
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هتت الفنيمممة العمممام ين فمممي الشمممركات وهمممو مممما ال نقصمممد  فمممنحن نعمممرف أن الممممؤ

والحرفيممة ل عديممد مممنه  كانمم  رفيعممة وهمم  الممذين سمماهموا فممي إبقمما  النشمماط التممأميني 

د أثنمما  السممنوات الصممعبة وهمم  الممذين رفممدوا شممركات التممأمين الخاصممة بالعديممد مممن  حيمما

الكمموادر وممما زال الممبع  مثممابراد فممي العممم  وفممي إحيمما  النشمماط التممأميني رغمم  

 تس  حياته .المعاناة الطوي ة التي كان  

 

 إتالف الملفات 
لنتممذكر أوالد أن هممذ  الشممركات قممد تعرضمم  إلممى عم يممات نهمم  بعممد الغممزو األمريكممي 

فقممد انط قمم  هممذ  العم يممات فممي بغممداد ومممدن أخممرى  2003آذار  19ل عممراق فممي 

نيسممان تحمم  مممرأى القمموات األمريكيممة، طالمم   9مباشممرة بعممد سممقوط النظممام فممي 

تف المحتويممات وضممياع مسممتندات ربممما كانمم  مكاتمم  الشممركات وتسممبب  فممي إتمم 

مهمممة فممي تحديممد حقمموق والتزامممات هممذ  الشممركات وحقمموق المممؤمن لهمم  كوثممائ  

وليسمم  هنمماك مع ومممات متمموفرة عممن حجمم  الت ممف   1التممأمين وعقممود إعممادة التممأمين.

الممذ  لحمم  بهممذ  المسممتندات.  وحسمم  ع منمما فممإن هممذ  الفتممرة ممما زالمم  غيممر موثقممة 

عنهمما.  ونتمنممى أن يقمموم أحممد العممام ين فممي هممذ  الشممركات بالكتابممة  ولمم  يكتمم  أحممد

عنهمما مممن الممذاكرة أو بعممد مقاب ممة ممموظفين شمماهدوا ممما جممرى أو كممانوا مممن أوائمم  مممن 

 رصدوا حالة الخراب في مكات  الشركات بعد عودته  إليها.

 

مهمممة البحممث عممن وثممائ  التممأمين أو م فممات المطالبممات لممن تكممون سممه ة خاصممة بعممد 

م يممات النهمم  والتخريمم  لمكاتمم  الشممركات.  والبحممث عنهمما يشممب  عممم  ع ممما  ع

ا ثممار فممي التنقيمم  عممن المخفممي والمجهممول.  وفممي أسممواق التممأمين األخممرى، هنمماك 

مممن ينقمم  عممن وثممائ  تممأمين يزيممد عمرهمما عممن عشممرات السممنين لممدع  مطالبممات 

ي فمم  لكسبسممتوسبتعمموي  المممؤمن ع مميه  عممن أمممراض صممدرية بسممب  تعرضممه  

الماضممي.  فمسممؤولية شممركات التممأمين هنمما لمم  تكممن منتهيممة، رغمم  انقضمما  سممنوات 

عديممدة ع ممى إصممدار الوثممائ ، بسممب  أن التممأمين كممان ع ممى أسمماس الواقعممة المسممببة 

المممذ  ال يعفمممي شمممركة التمممأمين ممممن مسمممئوليتها عمممن  losses occurringل ضمممرر 

يحسمم  أمممر المسممؤولية لمميس الضممرر الممذ  يقممع أثنمما  نفمماذ وثيقممة التممأمين.  أ  أن ممما 

 
ذكر لنا أحد الزمت  أن كماد كبيراد من المع ومات وخاصة البيانات المحاسبية كان  مسج ة ع ى أقرا  مدمجة    1

 مما ساعد ويساعد في تسهي  عم ية إعادة بنا  المع ومات.
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تمماريخ التقممدم بالمطالبممة بممالتعوي  بمم  تمماريخ وقمموع الضممرر فممإن كممان التمماريخ يقممع 

 ضمن فترة التأمين تكون الشركة مسؤولة عن الضرر.

 

الت ممف الممذ  لحمم  بالمسممتندات والبحممث عممن صممور لهمما أو ممما يممدع  وجودهمما لمم  

د فممي هممذ  الورقممة ب شممأن إنصمماف مممن تضممرر فممي عتقممة بممما سممنأتي ع ممى تناولمم  الحقمما

 حق  التأميني بسب  سياسات النظام الدكتاتور  وإفرازاتها.

 

 خسارة الكوادر المدربة 
كانممم  همممذ  الشمممركات تشمممك  فيمممما بينهممما مدرسمممة التمممدري  التمممأميني الوحيمممدة فمممي 

ات القممرن العشممرين، واسممتفادت بعمم  يالعممراق فممي الماضممي، وخاصممة فممي سممبعين

العربيممة وقتهمما مممن فممر  التممدري  التممي كانمم  توفرهمما، كممما أن أسممواق التممأمين 

العديممد مممن الكمموادر انتقمم  فيممما بعممد إلممى شممركات التممأمين الخاصممة التممي تأسسمم  

وقبمم  ذلممك تسممرب العديممد مممنه  إلممى أسممواق  1997لسممنة  21بموجمم  القممانون رقمم  

ذ  التممأمين العربيممة انتهممى األمممر ببعضممه  إلممى إدارة شممركات تممأمين مهمممة فممي همم 

 األسواق وما زالوا مستمرين في العم  فيها.

 

حسمم  ع منمما، لمم  يجممر  بحممث خسممارة الكمموادر، حجمهمما وأسممبابها، وليسمم  هنمماك 

د بتسممجي  انطباعممات عامممة.   مع ومممات دقيقممة عممن الموضمموع وينحصممر الحممديث دائممما

د تحممم  بممماب االنطباعمممات.  يمكمممن القمممول إن التشمممكي   ومممما نمممذكر  هنممما يقمممع أيضممما

هيمنممة الحممزب الواحممد وتسممييس الحيمماة  - 1968د اغتصمماب السمم طة فممي السياسممي بعمم 

خ مم  جممواد أدى فممي البدايممة إلممى حالممة اغتممراب دفممع بممالبع  إلممى تممرك  -العامممة 

العممراق.  ومممن ثمم  جمما  التممدخ  الحزبممي فممي سياسممة التوظيممف وإجبممار العممام ين ع ممى 

ن فمممي ممم   اسمممتمارات بعممدة صمممفحات عممن التممماريخ الشخصممي والسياسمممي ل عممام ي

الشركات الممذ  خ مم  حالممة خمموف عامممة وذعممر خاصممة عنممد معظمم  العممام ين مممن غيممر 

 الحزبين.

 

ارتبطمم  هممذ  الفتممرة بهجممرة العديممد مممن الكمموادر ألغممراض العممم  فممي أسممواق عربيممة 

-1980أو غيرهممما أو ألغمممراض الدراسمممة.  واقترنممم  الحمممرب العراقيمممة اإليرانيمممة )

ة غيمممر العراقيمممة أدت إلمممى تسمممفير ( بتطبيممم  سياسمممة عنصمممرية باسممم  التبعيممم 1988
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وكممان حممرب الخ مميج   2أعممداد مممن العممام ين فممي شممركات التممأمين العراقيممة إلممى إيممران.

عممام ين حاسمممين فممي  2003وسممنوات الحصممار الممدولي الممذ  امتممد حتممى  1991عممام 

خممروج أعممداد جديممدة مممن الكمموادر وتدشممين مرح ممة ركممود سمموق التممأمين خممتل سممني 

الحصممار الممدولي.  وممما عانتمم  وتعانيمم  الشممركات العامممة والخاصممة وسمموق التممأمين 

د، وغيمماب نشمماط تممأميني ح  1991،3قيقممي فممي إق ممي  كردسممتان منممذ العراقممي عموممما

تشممك  تركممة ثقي ممة مؤلمممة كممادت وقتهمما أن تشمم  النشمماط التممأميني لمموال همممة بعمم  

العممام ين فممي تجميممع القممدرات االكتتابيممة المح يممة لضمممان الحممدود الممدنيا ل عممم  مممع 

 توقف إعادة التأمين االتفاقي الدولي بسب  الحصار األممي ع ى العراق.

 

 وب اإلدارية؟ استمرار العي

 

 الحبل السري: دور وزارة المالية 
مممن المفتممرض أن هممذ  الشممركات قممد أعيممد تشممكي ها بموجمم  قممانون الشممركات العامممة 

وتعممم  ا ن فممي ظممروف انفتمماح سياسممي ومسمماحة واسممعة مممن  1997لسممنة  22رقمم  

الحريممات العامممة فهمم  يمما تممرى تتمتممع هممذ  الشممركات باسممتقتلية فممي تصممريف شممؤونها 

همما أم أنهممما ممما زالممم  تخضممع لممموزارة الماليممة!  نحمممن نميمم  إلمممى المممزع  إن وتموي 

اسمممتقتليتها مممما زال محمممدوداَ حتمممى أن قمممرار سمممفر موظفيهممما إلمممى الخمممارج لمتابعمممة 

شممؤونها ممممع معيممد  التمممأمين والوسممطا  المممدوليين يخضممع لموافقمممة وزارة الماليمممة.  

ممممدرا  الكبمممار وهمممو أممممر مسمممتغرب فمممي السمممياق العمممام حيمممث يسمممافر الممموزرا  وال

 
العامة الثتث إذا ال يكفي مجرد يمكن البحث في هذا الموضوع بالرجوع إلى سجتت األفراد في الشركات    2

كان   العراقية.   غير  التبعية  بحجة  إيران  إلى  تسفيره   ت   قد  الوطنية  التأمين  في شركة  العام ين  من  العديد  إن  القول 

موضوع التبعية سياسة مع نة حتى أن إحصائيات الشركة العراقية ل تأمين تذكر في تح ي ها ألسباب إلغا  وثائ  التأمين  

من مبالب التأمين( ألغي  بسب   التسفير إلى إيران.   الشركة العراقية ل تأمين ع ى الحياة،   %14,1تمث   )  272أن  

 .10(   1981)بغداد: الشركة،  عن أعمال التأمين على الحياة في العراق 1980اإلحصائية السنوية لعام 

 
إق ي     3 في  وآفاق   التأميني  النشاط  منشورتين:  تطوير  عالجنا موضوع  غير  دراستين  في  مؤخراد  كوردستان 

( و  التأمين في كوردستان العراق  2006قطاع التأمين في كوردستان العراق: متحظات أولية  )لندن: أيار/حزيران  

 (.2006بين حكومة اإلق ي  والدولة الفيدرالية )لندن: حزيران/آب 

 

تح  عنوان:  ه    2002لمؤم  أن يعقد في أربي  في كانون األول  وكنا قد قدمنا دراسة لمؤتمر اقتصاد  كان من ا

( تأج  عقد  بسب  التطورات التي انته  بسقوط  2002هناك دور اقتصاد  ل تأمين في كوردستان العراق  )لندن: تموز  

 الدكتاتورية. 
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وغيمممره  إلمممى الخمممارج بيسمممر ألدا  مهمممماته  أو االلتحممماق بأسمممره  فمممي الغمممرب 

َ  التقتيممر مممع العممام ين  مسممتفيدين مممن مخصصممات عاليممة.  والسممؤال الممذ  يثممار هنمما: لمم 

فممي شممركات التممأمين العامممة؟  ألمم  يحممن الوقمم  إلرخمما  القيممود البيروقراطيممة وتمموفير 

عته  ممممع أسمممواق التمممأمين الدوليمممة وتحسمممين الفرصمممة لهممم  لتهتممممام بشمممؤون صمممنا

 شروط تعام ه  مع معيد  التأمين؟

 

 المركزية في اتخاذ القرارات 
التممردد فممي اتخمماذ القممرارات واحممدة مممن تركممات الماضممي حيممث تممتحك  المركزيممة فممي 

عم يممة صممنع واتخمماذ القممرارات، والتممي تعبممر عممن همماجس الخمموف مممن تفمموي  

.  قممد يجممد هممذا الهمماجس تبريممر  الفنممي فممي ضممعف الفئممات األدنممى فممي الهممرم المموظيفي

د فمعنمما  أن إدارة  المممؤهتت المناسممبة لممدى هممذ  الفئممات.  ولممو كممان هممذا التبريممر قائممما

الشممركة قممد فشمم   فممي تكمموين وتأهيمم  العناصممر التممي يمكممن الركممون إليهمما.  لعمم  فممي 

د خاصمممة وأن  همممذا الحكممم  شمممي  ممممن المغممماالة لكمممن االهتممممام بممماألمر يبقمممى قائمممما

د طويتد في تكوين الكوادر.  ل شركات العامة باعا

 

وهنممماك الحسمممابات السياسمممية التمممي تمممدخ  فمممي صمممياغة القمممرارات وممممن يتخمممذها 

والخمموف مممن تحممم  المسممؤولية فممي مخت ممف المجمماالت الفنيممة )االكتتمماب والتسممويات 

وتطمموير األدا ( واإلداريممة )التعيينممات والترقيممات(.  وربممما نجممد فممي هممذا الوضممع 

ممممع فمممارق أن التمممدخ  السياسمممي  2003داداد ل وضمممع المممذ  كمممان سمممائداد قبممم  امتممم 

واالسممتئثار المموظيفي فممي الماضممي كممان ذو بعممد واحممد، هممو البعممد البعثممي، فممي حممين 

د آخمممراد ال يعكمممس االنتمممما  الحزبمممي فحسممم  بممم   د متخ فممما يتخمممذ التمممدخ  ا ن نمطممما

قممدي  الخممدمات وفممي المحاصصممة الطائفيممة والعشممائرية واإلثنيممة فممي التوظيممف وفممي ت

المسمما لة أو غيابهمما.  ويعبممر هممذا الوضممع عممن حالممة عامممة فممي عممراق ممما بعممد سممقوط 

 الدكتاتورية.

 

المركزيممة تعممم  مممن ا ثممار السمم بية ل بيروقراطيممة مممن خممتل إطالممة عم يممة صممنع إن 

القممرارات وخاصممة الفنيممة منهمما.  وفممي بعممدها السياسممي تسمماه  فممي تممدني المعنويممات 

 .  نسممممتخدم مصممممط   البيروقراطيممممة هنمممما لوصممممف إجممممرا ات والحممممماس ل عممممم 

الشممركات، ولمميس كممما يظهممر فممي األدبيممات السوسمميولوجية فممي تح يمم  سمم طة الدولممة 

فهممي بمفهومهمما السمم بي الشممائع نظممام غيممر عقتنممي يقمموم ع ممى تعقيممد غيممر ضممرور  

ل جمممرا ات اإلداريمممة )كثمممرة التواقيمممع ممممثتد( وتبديمممد الوقممم  والمممموارد )كفتمممرات 
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النتظمممار الطوي مممة فمممي تسممموية وتسمممديد المطالبمممات(.  ولنممما أن نضممميف إلمممى ذلمممك ا

االفتقممار إلممى التكنولوجيمما اإللكترونيممة الحديثممة وعممدم اعتممماد نممموذج العممم  التجممار  

 في سوق مفتوحة.

 

 الكادر الوظيفي

د بعممد هجممرة وتهجيممر عممدد مممن الكمموادر المهمممة  4الكممادر المموظيفي الفنممي أصممب  شممائخا

)وربممما الهجممرة الجديممدة نحممو إق ممي  كوردسممتان( وقيممام فجمموة نعتقممد بمممأنها كبيممرة بممين 

 
 قب  بضع سنوات كتبنا ما ي ي:   4

 

 احتراف الصنعة: المعارف والمهارات    

السبعينات، كان قطاع التأمين العراقي يأدرب كوادر بع  شركات التأمين العربية، وكان في في الستينات و

ذات الوق  يدرب كوادر  داخ  العراق وخارج .  وشهدت هذ  الفترة استحداث دب وم دراسات ع يا في التأمين 

من األسواق العالمية وتأثير   في جامعة بغداد أثمر عدداد من الدراسات المهمة في حق  الط   ع ى إعادة التأمين  

ع ى ميزان المدفوعات، ومتم  من تاريخ التأمين في العراق، وغيرها.  إال أن هذ  الفترة شهدت أيضاد خروج 

بع  الكوادر المتمرسة نحو الب دان العربية وغيرها، بحثاد عن فر  أفض  في األسواق الجديدة أو هرباد من  

استمر خروج العام ين من القطاع ختل سني العقوبات بحثاد عن مصدر أفض  ل دخ       الضغوط السياسية.٭

بعد الهبوط الحاد ل قيمة الشرائية ل روات .  وقد أضطر البع  إلى التقاعد المبكر في سبي  تحسين أوضاعه   

تى بعد انحسار وهذا النزيف ل كادر المؤه  والمتمرس سيترك أثر  ح    ٭٭.والخروج إلى بع  الب دان العربية

العقوبات، ذلك ألن إتقان صنعة التأمين ال يأتي من ختل القرا ة أو التدري  فقط، إذ أن التأمين يجمع المعرفة 

النظرية، وفي أكثر من ميدان، مع تراك  الخبرة العم ية.  مث  هذا الجمع لن يتحق  والرغبة في التع   ضعيفة  

الق   .والحماس ل عم  أضعف المهارات الذ   ومث  غير  من  تدهور  يعاني من ظاهرة  المتأمين  فإن  طاعات 

 :يتج ى في

 

التي تشهدها    1 العم  ضمن شروط حياتية قاسية وبأدوات معرفية قديمة ال تتماشى مع التطورات الكبيرة 

 .صناعة التأمين ع ى المستوى العربي والعالمي

 

 .هشاشة التدري  وربما انعدام   2

 

 ٭٭٭ .  ال بصناعة التأمين العالمية وندرة الحصول ع ى الصحافة والمطبوعات التأمينيةاالنقطاع عن االتص    3

 

اإليرانية ترحي  أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين إلى إيران بذريعة  -شهدت فترة الحرب العراقية   ٭

ح  وا وخاصة ممن كان يعم  في   شركة التأمين الوطنية.  التبعية  وليس معروفاد عدد موظفي القطاع الذين رأ

 

لقد لعب  الكوادر العراقية دوراد مهماد في قطاع التأمين في الخ يج وخاصة في دولة اإلمارات العربية.  وما  

 زال هذا الدور يجد حضور  في إدارة العديد من شركات التأمين من قب  هذ  الكوادر. 

 

مرموقة في إدارة عدد من شركات التأمين أو في  وفي سوق التأمين اليمني، يشغ  بع  العراقيين مراكز  

 أقسامها الفنية. 
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اإلدارات الع يممما ومجمممموع طممماق  المممموظفين: صمممف أول مؤهممم  بالمعرفمممة والخبمممرة 

المتراكمممة وصممف ثمماني محممدود األه يممة ضممعيف فممي القممدرات والمعممارف الفنيممة 

اج الشممركات إلممى خممدماته ، كبيممر مممن الممموظفين همم  تركممة الماضممي قممد ال تحتمم  عممددٌ و

وهممي ال تحتمماجه  فعممتد لممو اعتمممدت نممموذج العممم  التجممار  القممائ  ع ممى المنافسممة 

السمموقية.  وجممود هممذا الطمماق  الفممائ  يفمماق  مممن ضممعف األدا .  تكمممن المشممك ة فممي 

د  مثمم  هممذا الوضممع فممي تحممم  اإلدارات الع يمما ألعبمما  العممم  دون أن تتمموفر لهمما دعممما

د مممن اإلدار ات والكمموادر الممدنيا.  وب مموغ بعمم  أفممراد اإلدارات الع يمما العمممر كافيمما

 
 

( في تقرير سوق التأمين العراقية المقدم إلى المؤتمر الثالث والعشرين لتتحاد  2الجدول رق  ) يبين ٭٭ 

التأمين العراقية ل سنوات   العام ة في سوق  القوى  ل تأمين، مصدر ساب ، عدد  .   1998-1996العام العربي 

- 1989مع ومات مماث ة في تقرير سوق التأمين العراقية المقدم إلى المؤتمر العشرين لتتحاد ل سنوات    وهناك

 :.  إدماج األرقام في هذين المصدرين يبين وضع القوى العام ة في القطاع كما ي ي1992

 

 السنة إنتاجية  إدارية وفنية 

2039 177 1989 

1899 208 1990 

1653 208 1991 

1603 198 1992 

 األرقام غير متوفرة 1993-1995  

1064 207 1996 

988 187 1997 

922 170 1998 

 

بعد صدور القرارات األولى لمج س األمن الدولي ل  يعد مكت  شركة إعادة التأمين العراقية يست    ٭٭٭ 

لتشتراك السنو . كان مكت   لمتخصصة في النق  البحر  والتأمين رغ  تسديد   ا Lloyd’s List صحيفة

( وقد  1964شركة إعادة التأمين العراقية في لندن أول مكت  اتصال تأميني عربي من نوع  في سوق لندن )

 .اضطر ضمن شروط العقوبات الدولية إلى غ   أبواب 

 

لبريد البريطانية  منع تواص  العراقيين بالمصادر األجنبية الع مية امتد ليشم  المعرفة الطبية حيث كان  دائرة ا

 :راجع British Medical Journal تحتجز اشتراكات األطبا  العراقيين في المج ة الطبية البريطانية

Geoff Simons, Iraq: From Sumer to Saddam (London: Macmillan Press, 2nd 

Edition), p 22-23. 

 

اإلخبارية، أصب  من بين األدوات األساسية في تحطي  حرمان العراقي من المعرفة، حتى إذا كان في صورت   

 . العراقيين

 

راجع: مصباح كمال  التأمين في العراق وعقوبات األم  المتحدة  مساهمة في الكتاب الجماعي الذ  نشر  

 .87-86(   2002)لندن: المنتدى،  دراسات في اققتصاد العراقيالمنتدى االقتصاد  العراقي: 
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التقاعممد  أو تجمماوز  ال يعنممي التوقممف عممن العممم ، إذ ممما زال العديممد مممنه  يعممم  

أ  العناصممر التممي سممتتبوأ مكانممة هممذ   –بكفمما ة، بمم  يؤشممر إلممى االفتقممار إلممى البممدائ  

د.  اإلدارات بعد أن يبتعد هؤال  عن ساحة العم  نهائيا

 

العيمموب الكامنممة فممي تنظممي  وإدارة هممذ  الشممركات تخفيهمما الحالممة األمنيممة المترديممة، 

والفسممماد اإلدار  وضمممعف المسممما لة العاممممة.  ومممما لممم  تتمممدارك الشمممركات العاممممة 

أوضمماعها فإنهمما ستخسممر مواقعهمما فممي السمموق، عنممدما يتحقمم  األمممن ويسممود القممانون، 

وربممما الشممركات األجنبيممة التممي قممد تممدخ  عنممد تنافسممها مممع شممركات القطمماع الخمما  

السمموق، وهممي، أ  الشممركات الخاصممة واألجنبيممة، األكثممر حريممة فممي التصممرف وفممي 

اتخمماذ القممرارات، وهممو ممما يشممهد ع يمم ، مممثتد، سمموق التممأمين ال يبممي منممذ إطممتق 

تأسمميس الشممركات المخت طممة والخاصممة.  فقممد خسممرت شممركة ليبيمما ل تممأمين، التممي 

د مممن ممموظفي الصممفوف كانمم  شممركة التممأمي ن الوحيممدة العائممدة ل دولممة، عممدداد مهممما

األولممى والثانيممة، كممما خسممرت بعمم  األعمممال المهمممة وتق صمم  محفظممة أقسمماطها 

وهممي ا ن تممرواح فممي مكانهمما مكب ممة بقيممود البيروقراطيممة السممابقة وفقممر تكنولوجيمما 

د سمموق  المع ومممات، ويجممر  الحممديث عممن خصخصممتها.  وهممو ممما يشممهد ع يمم  أيضمما

التممأمين الهنممد  حيممث ازدادت حصممة الشممركات الخاصممة مممن أقسمماط التممأمين ع ممى 

 حساب الشركات العامة األربع.

 

 2005الموقف من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

لكمم  نمنممي الممنفس أن نقممرأ بالتفصممي  عممن التجربممة الجماعيممة ل عممام ين فممي سمموق 

 Mikeريكممي مايممك بيكينممز التممأمين فممي مناقشممة مسممودة القممانون الممذ  وضممع  األم

Pekins والظمممروف التمممي كمممان النقممما  يجمممر  فيهممما وكيمممف وممممن قمممام بممارسمممة ،

الضممغوط لتق يمم  شممأن المممداختت العراقيممة واألخممذ بهمما فممي تعممدي  الممن  اإلنج يممز  

د ويحتمماج إلممى تقمموي ، أن مممداختت  المسممتورد.  هنمماك انطبمماع، ربممما يكممون خاطئمما

م باسمممتحيا  ممممن بممماب الحيطمممة فمممي مجابهمممة ممث مممي الشمممركات العاممممة كانممم  تقمممد

سياسممات سمم طة االحممتتل التممي كانمم  تعممم  ع ممى إعممادة هيك ممة الشممركات العامممة.  

د فممي خمموف مممبطن ع ممى فقممدان المركممز  وربممما كممان سممب  هممذا الموقممف الحممذر كامنمما

إصممدار الحمماك  األمريكممي ل عممراق بممول بريمممر قممانون اجتثمماث المموظيفي خاصممة مممع 

.  وربمممما كانممم  الممممداختت 2003أيمممار  16العراقمممي فمممي البعمممث ممممن المجتممممع 

رك األمممر لمسمماهمة بعمم   ضممعيفة بسممب  االفتقممار إلممى مهممارة لغويممة إنج يزيممة وتممأ

د في التعبير باإلنج يزية.  ممث ي الشركات الخاصة الذين كانوا أوفر حظا
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لقممممد حاولنمممما فممممي دراسممممة غيممممر منشممممورة أن نرسمممم  السممممياق العممممام، السياسممممي 

مممن منظممور العتقممة بممين  - 2005لقممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة  واالقتصمماد ،

اإلمبراطوريممممة األمريكيممممة والعممممراق الضممممعيف المستضممممعف بفعمممم  سياسممممات 

 -الدكتاتوريممة والحصممار واالحممتتل والطبقممة السياسممية التممي َعم مم   وتعام مم   معمم  

 برلممة ضمممن المشممروع األمريكممي ل عممراق القممائ  ع ممى: إدخممال اقتصمماد السمموق، ال

والخصخصممة واالسممتثمار األجنبممي المباشممر واالسممتراتيجية البعيممدة المممدى فممي إدارة 

الممموارد النفطيممة لصممال  اإلمبراطوريممة.  كممما حاولنمما تتبممع بعمم  الخطمموات التممي 

أقممدم  ع يهمما سمم طة بممول بريمممر والوكالممة األمريكيممة ل تنميممة الدوليممة إلعممادة هيك ممة 

 مممى وضمممع قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين شمممركات القطممماع العمممام قبممم  اإلقمممدام ع

2005.5 

 

واألمممم  معقمممود ع مممى قيمممام غيرنممما بمهممممة البحمممث والتع يممم  ع مممى همممذا الموضممموع 

وخاصممة مممن زمممت  المهنمممة ممممن سمماهموا فيمم  أو كمممانوا قممريبين منمم  فهممم  أدرى 

د ممممن الواقمممع إذ أن مممما ذكرنممما  فمممي أوراق أخمممرى تممممس  بالحقمممائ  وأكثمممر قربممما

ور  مممع الق يمم  مممن الحقممائ  الم موسممة التممي اسممتطعنا الموضمموع مممن مقتممرب ت صمم 

 الحصول ع يها من زمت  المهنة في العراق أو من ختل بع  المطبوعات.

 

 تركة الماضي القري  (2)

 

 استعادة الحقوق

تركممة السياسممة العنصممرية التممي طبقهمما النظممام الممدكتاتور  تحمم  مسمممى التبعيممة 

بحمم  المممواطنين العممراقيين بإسممقاط الجنسممية العراقيممة عممنه  وتهجيممره  إلممى إيممران، 

(، والحصمممار الممممزدوج 1989-1986وحم مممة األنفمممال العنصمممرية ضمممد الكمممورد )

وريممة وبالحصممار إلق ممي  كوردسممتان الممذ  ارتممبط بالحصممار الممذ  فرضممت  الدكتات

(، تسمممتح  البحمممث 2003-1991المممذ  فرضممم  مج مممس األممممن ع مممى العمممراق )

 
التأمين العراقي.      5 نقدية حول إعادة هيك ة سوق  الجديدةمصباح كمال،  متحظات  العدد  الثقافة   ،314  ،

2005. 

 . 2006، 316، العدد الثقافة الجديدةمصباح كمال،  قانون تنظي  أعمال التأمين: تع يقات هامشية.   

لسنة   التأمين  أعمال  تنظي   ل خ فية2005مصباح كمال،  قانون  مراجعة  أيار   :  )لندن:  االقتصادية.    ا ثار  وبع  

 ، دراسة غير منشورة ت  توزيعها ع ى بع  زمت  المهنة( 2006
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إلنصمماف مممن تعممرض لمم  مممن آثارهمما مممن حم ممة وثممائ  التممأمين وكمموادر التممأمين فممي 

 شركات التأمين.  ت ك مهمة قد تكون شاقة لكنها ليس  مستعصية.

 

 حملة وثائق التأمين

ة لتحقيمم  العممدل لحم ممة وثممائ  التممأمين هممذ  التركممة تسممتوج  العممم  ع ممى اتخمماذ مبممادر

فممي العهممد الممدكتاتور  وضمممن مشممروع السممتعادة ثقممة طممالبي التممأمين بأهميممة التممأمين 

وذلممك بإقممدام شممركات التممأمين العامممة، وبضمممنها أكبرهمما شممركة التممأمين الوطنيممة، 

ع ممى فممت  الم فممات وتعمموي  مممن كانمم  مطالبتمم  عالقممة أو لمم  يسممتطع وقتهمما تقممدي  

سمممباب سياسممية )التهجيمممر أو األنف ممة( وغيرهممما.  اإلقممدام ع مممى مثمم  همممذ  مطالبممة أل

المبممادرة تبممدد الفكممرة، الخاطئممة، التممي يرددهمما الممبع  مممن أن التممأمين ال يعممدو أن 

بشممأن التممأمين الهندسممي كمثممال( تممدفع دون   يكممون غيممر ضممريبة )وهممو ممما كنمما نسمممع

وسممتكون هممذ  المبممادرة  أن تقاب همما خدمممة م موسممة وأنمم  محكمموم بممدوافع سياسممية. 

وسممي ة فع الممة فممي إنصمماف أصممحاب الحمم ، وفممي رفممع مكانممة الشممركات لممدى المممؤمن 

د، وهممي بالتممالي سممتقدم صممورة إيجابيممة عممن التممأمين عنممدما  له  كممما لممدى النمماس عموممما

 حرفية دون تدخ  المؤسسات السياسية.يمارس ب

 

موقممف عممدم االكتممراث ورفمم  النظممر فممي المطالبممات الممذ  اتخممذتها شممركة التممأمين 

د، فيمم  تعممالي وتجمماوز ع ممى الممدور المنمموط بهمما فممي  الوطنيممة، إن كممان هممذا صممحيحا

وحتممى  1991النظممر فممي مطالبممات التممأمين اإللزامممي ع ممى السمميارات.  فمنممذ عممام 

ض الشمممركة أصمممحاب المطالبمممات الناشمممئة عمممن حممموادث تعمممو  لممم  الوقممم  الحاضمممر 

السمميارات فممي إق ممي  كوردسممتان، رغمم  حصممول مئممات الحمموادث خممتل ت ممك الفتممرة، 

بحجمممة سمممح  النظمممام المممدكتاتور  لممم دارات الرسممممية ممممن اإلق مممي  وعمممدم وجمممود 

مكاتمم  لممديها فيهمما أو ربممما عممدم تمموفر األدلممة لممدع  المطالبممات أو عممدم كفايتهمما إلثبممات 

حقممموق المتضمممررين.  والمحاججمممة أن الشمممركة غيمممر معنيمممة بالموضممموع ألن مممما 

حصمم  فممي الماضممي لمم  يكممن مممن فع همما وإنممما بتوجمم  مركممز  حجممة ضممعيفة يممراد 

إيجممابي قممو  ومسممتق  فنممي منهمما التهممرب مممن المسممؤولية بممدالد مممن اتخمماذ موقممف 

د.  هممذ  فرصممة إلعممتن  يصمم ُّ  لية سممتقتاالفممي صممال  المممؤمن لهمم  والشممركة معمما

  شركة.الحقيقية ل

 

حجممج شممركة التممأمين الوطنيممة فممي تجاهمم  المطالبممات قاب ممة ل نقمما  ويمكممن ل شممركة 

التغاضممي عنهمما، إن وضممع  المغمماالة فممي الصممرامة الفنيممة والتطممرف فممي التطبيمم  
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د، فممي محاولممة إلنصمماف المتضممررين وأصممحاب الحقمموق  الحرفممي ل نصممو  جانبمما

مممن جميممع الشممركات العام ممة ودورهمما فممي  المهضممومة وهممي الشممركة األكثممر ثممرا د 

التممأمين اإللزامممي، كممما نعتقممد، إجرائممي إذ أن تمويمم  المطالبممات يقممع فممي النهايممة ع ممى 

 عات  خزينة الدولة.

 

حيممث  2005نيسممان  14حممدث مثمم  هممذا فممي أعقمماب حريمم  سمموق الشممورجة فممي 

إرخمما  قواعممد أشممار بعمم  أركممان التممأمين مممن الجيمم  القممدي  ع ممى شممركات التممأمين 

تسممموية المطالبمممات، ولممميس التخ مممي عنهممما، واإلسمممراع فمممي تعممموي  المتضمممررين 

خاصمممة وأن المبمممالب الممممؤمن ع يهممما كانممم  صمممغيرة بسمممب  فقمممدان قيمتهممما الحقيقيمممة 

 ختل سنوات الحصار حيث لع  انفتت التضخ  النقد  دور  في هذا المجال.

 

يخمم  فممت  الم فممات القديمممة،  ليسمم  هنمماك سممواب  فممي العممراق لممما نممدعو إليمم ، فيممما

بسممب  فممرادة الموضمموع فممي ظمم  البيئممة التممي كممان النشمماط التممأميني يجممر  فيمم  )حالممة 

الخمموف العممام وتممدخ  حممزب البعممث وأزالم الدكتاتوريممة فممي بعمم  جوانمم  الشممأن 

التممأميني كممما فممي غيممر  مممن مجمماالت العممم  التجممار  وابممتتع حممزب البعممث ل مجتمممع 

لكممممن إحيمممما  الحقمممموق واالنتصمممماف ل ضممممحايا   6س(.ومؤسسممممات  واضممممطهاد النمممما

 
تكاد البيئة القائمة في العراق منذ الغزو األمريكي مشابهة في بع  جوانبها لما كان قائماد قب  ، وما ندعو إلي     6

( لمنظمات عراقية سياسية  2/9/2006نقرأ ما جا  في مذكرة )قد يبدو غريباد وينطو  ع ى مفارقة ضمن هذا السياق.  ل

وثقافية واجتماعية في المم كة المتحدة ل تضامن مع الشع  العراقي ولدر   جرائ  اإلرهاب والفتنة الطائفية  موج   إلى 

 ]هكذا[:  المنظمات اإلنسانيةو حكومات العالمأطراف عديدة ومنها  هيئة األم  المتحدة و

 

بنا العراقي، منذ اكثر من ثتث سنوات من العيش المرير تح  أعمال القت  العشوائي الذ  ترتكب    يعاني شع 

باإلضافة إلى  المقبور،  الدكتاتورية  المنظمة وبقايا نظام  الجماعات اإلرهابية المس حة وعصابات الجريمة 

شب وانهيار  والتعليمية،  واألمنية  والبلدية  الصحية  للخدمات  المريع  والماء  التراجع  الكهرباء  كات 

، وما زاد هذ  الكارثة  والمواصالت والبريد، وتردي األداء اإلداري واستفحال الفساد في جميع المفاصل

استفحال الفتنة الطائفية، ذات الطابع السياسي، وانتشار أعمال القتل على الهوية وفرض  عمقا وخطورة  

، الذ  ل  يكن يوما يشك  مشك ة  الطائفي والديني  التهجير على مئات األلوف من األسر، لدواعي اقنتماء

   )التأكيد من عندنا( .لدى شعبنا العراقي المتسلف والمتعايش بقوميات  وأديان  وطوائف 

 

هذا الوضع المريع، كما هو موصوف، يؤثر مباشرة ع ى النشاط التأميني وسوف يخ   حالة مماث ة لما أتينا ع ى ذكر  

تأمين من منافعها.  الفرق بين الوضع الساب  وا ني يكمن في الطابع المؤسسي المدعوم من  في حرمان حم ة وثائ  ال

الدولة ل سياسات التي كان النظام الدكتاتور  يمارسها.  الدولة العراقية حالياد ضعيفة جداد.  ودعوتنا، وحتى في حالة 

بين الممارسة الحرفية ل نشاط التأميني والدور    عدم استكشاف مطالبات بالتعوي  ا ن أو مستقبتد، تؤسس لموقف يجمع

االجتماعي المضمر في هذا النشاط، مع األخذ بنظر االعتبار عدم تعري  الشركات العامة ل فتس أو حقوق المساهمين  

 في الشركات الخاصة ل خسارة. 

 



 
 العراق   ف   العام   التأ مني   قطاع   حول   دراسات 

 
 

 
 95 | صفحة

وورثمممته  فمممي مجمممال التمممأمين، وكمممذلك إقمممرار المسمممؤولية التاريخيمممة واالعتمممذار 

معمممروف فمممي مجتمعمممات أخمممرى بهمممدف تحقيممم  المصمممالحة وطمممي آثمممار الماضمممي 

بالمعرفممة ولمميس بالتسممتر ع يهمما أو أيجمماد األعممذار لهمما.  ومممن األمث ممة ع ممى ذلممك 

المحرقممة النازيممة )يشممك  التممأمين جممز اد صممغيراد منهمما(، تجممارة مطالبممات ضممحايا 

العبيمممد عبمممر المحممميط األط سمممي، التمييمممز االكتتمممابي ع مممى الحيممماة ضمممد السمممود فمممي 

ات يات القممرن العشممرين حتممى أواسممط سممتينيالواليممات المتحممدة األمريكيممة )عشممرين

(.  وهنمممماك ا ن 1923-1915القممممرن العشممممرين(، مممممذاب  األرمممممن فممممي تركيمممما )

 AXAمطالبمممات اليهمممود العمممراقيين ضمممد شمممركات التمممأمين )قامممم  شمممركة أكسممما 

بتعمموي  ثتثممة يهممود عممراقيين عممن ممت كمماته  التممي تخ مموا  2004الفرنسممية عممام 

(.  وهممذ  قممد تشممك  1951عنهمما بعممد صممدور قممانون إسممقاط الجنسممية العراقيممة عممام 

)المقايضممة بدايممة لمطالبممات أخممرى فممي العممراق وقممد تتوسممع خممارج نطمماق التممأمين 

بممين األممموال اليهوديممة المجمممدة فممي الممدول العربيممة مممع مثيتتهمما مممن األممموال التممي 

 (.1948أجبر الف سطينيون ع ى تركها في نكبة 

 

نممتفه  ضممرورة الدقممة الفنيممة والقانونيممة فممي تسمموية المطالبممات بموجمم  عقممد التممأمين، 

د دور شممركة التممأمين فممي كونهمما قي مممة ع ممى أممموال  المممؤمن لهمم  وأن ونممتفه  أيضمما

دة لصممال  المممؤمن لهمم  كافممة حريتهمما فممي التصممرف بهممذ  األممموال يجمم  أن تكممون مقيممع 

د معينممة قممد تممدفع باتجمما  المرونممة فممي التعاممم .   ولمميس لفئممة معينممة.  لكممن أوضمماعا

 exوهكممذا، عنممد الضممرورة يمكممن أن تتخممذ التسمموية شممك  التعمموي  بممدون التممزام 

gratia  أو التسمممموية الوديممممةcompromise settlement  حسمممم  مقتضممممى الحممممال

ل تمممدلي  ع مممى حسمممن النوايممما وفمممي إبمممراز المممدور االجتمممماعي ل تمممأمين.  ومثممم  همممذ  

التسممويات شممائعة فممي ممارسممة النشمماط التممأميني لعمم  األشممهر منهمما زلممزال وحريمم  

حيممث كمممان سممموق لويمممدز ل تمممأمين  1906مدينممة سمممان فرانسيسمممكو األمريكيمممة سمممنة 

د فممي التعمموي  بغمم  النظممر عممن أحكممام Cuthbert Heath)كثبيممرت هيممث  ( سممباقا

 وثائ  التأمين.

 

فيمممما يخممم  تمويممم  همممذ  التعويضمممات قمممد يصمممع  ع مممى الشمممركات الرجممموع إلمممى 

معيمممد  التمممأمين ل مسممماهمة بحصصمممه  فمممي مثممم  همممذ  التعويضمممات بسمممب  تقمممادم 

المطالبممات وأسممباب أخممرى.  وبممالطبع يجمم  عممدم اسممتبعاد محاولممة إشممراك المعيممدين 

التعمموي  فممإن فشمم   المحاولممة يتعممين ع ممى الشممركات تمويمم  التعويضممات، بعممد فممي 

 التأكد من صحة  المطالبات،  من أرصدتها.
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االهتمممام بهممذ  التركممة ومبممادرة شممركات التممأمين العامممة ل تعاممم  معهمما بجديممة، إن 

ولمميس لممذر الرممماد فممي العيممون، هممو نمموع مممن المصممالحة مممع الضممحايا وورثممته  ومممع 

هممذ  المبممادرة، متممى ممما بممدأ العممم  بهمما، ستسمماه  فممي تأسمميس رليممة إيجابيممة الممنفس.  و

د لممدى عامممة النمماس  ل ممدور المرتجممى مممن التممأمين فممي التعمموي ، وسممتثير اهتماممما

 وبالتالي ستساه  في تكثيف الوعي بأهمية الحماية التأمينية وإشاعتها.

 

 الكوادر المهجرة

رت مممن العممراق، ليسمم  هنمماك مع ومممات جمماهزة عممن عممدد ونمموع  الكمموادر التممي هأجمم 

وحسمم  ع منمما لمم  يقمم  أحممد مممن العممام ين فممي الشممركات العامممة بإثممارة الموضمموع 

دونكممم  دراسمممت .  حقممموق ممممن تعمممرض ل تهجيمممر موضممموع يسمممتح  البحمممث لصمممال  

المهجممرين ولصممال  مممن سمماه  فيمم  فممي الشممركات العامممة إبممان الحكمم  الممدكتاتور  

والتصمممال  ممممع المممنفس وممممع الغيمممر.   لمسممماعدته  ل مممتخ   ممممن وخمممز الضممممير

د فسممجتت األفممراد فممي الشممركات العامممة،  والتعممرف ع ممى عممدد المهجممرين لمميس صممعبا

 إن ل  تكن قد تعرض  ل ت ف، تض  المع ومات الضرورية.

 

 1982السيارات  من حوادثشركة التأمين الوطنية وقانون التأمين اإلليامي 

انون التممأمين اإللزامممي ع ممى السمميارات اسممتفراد شممركة التممأمين الوطنيممة بتطبيمم  قمم 

فيممما يخمم  إدارة المطالبممات بممالتعوي  يسممتدعي إعممادة نظممر لمميس ألنمم  مممن تركممة 

الماضمممي فقمممط بممم  ألن االسمممتفراد ربمممما جممما  أصمممتد بقمممرار سياسمممي لممم  تستشمممر 

الشممركات األخممرى بشممأن ، وهممو نممموذج الحتكممار قممد ال ي قممى قبمموالد مممن الشممركات 

قيممد التشممك  فممي العممراق.  وهممو فممي غيممر صممال  جمهممور  ضمممن المنمماخ االقتصمماد 

المممؤمن لهمم  خاصممة وأن شممركة التممأمين الوطنيممة لمم  تقمم  أو لمم  تسممتطع تقممدي  الخدمممة 

المط وبممة لجميممع المتضممررين فممي كمم  أنحمما  العممراق.  ففممي إق ممي  كوردسممتان ومنممذ 

ات القممرن العشممرين وحتممى الوقمم  الحاضممر لمم  تمممارس الشممركة دورهمما فممي يتسممعين

د لقممممرارات النظممممام  1991دارة المطالبممممات نتيجممممة لسممممح  مكاتبهمممما عممممام إ إذعانمممما

 الدكتاتور .

 

ونمممرى أن تقممموم جمعيمممة شمممركات التمممأمين وإعمممادة التمممأمين العراقيمممة بدراسمممة همممذا 

الموضمموع ل توصمم  إلممى حمم  عقتنممي لصممال   المممؤمن لهمم   ولصممال  مشمماركة 

بشمممأن  ل جهمممات المعنيمممة، أو جميمممع الشمممركات العام مممة وتقمممدي  التوصممميات المناسمممبة 
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تأسمميس جهمماز مسممتق  يتممولى تممدبير تسمموية المطالبممات، هممذا إذا لمم  يأصممار إلممى إعممادة 

النظممر الشممام ة بهممذا القممانون وآليممات تطبيقمم  فممي ظمم  النظممام الفيممدرالي قيممد التشممك .  

إعمممادة النظمممر همممذ  ضمممرورية وتبمممدأ بتقيمممي  القمممانون وتجربمممة تطبيقممم  )ممممع تح يممم  

يممر االسممتمرار بمم  كممما هممو ع يمم  أو تعدي مم  )توسمميع نطمماق التغطيممة( اقتصمماد ( وتقر

 أو إلغائ  واستبدال  بتشريع جديد.

 

 تحديث صياغة وثائق التأمين

يعتمممد سمموق التممأمين العراقممي، بشممقي  الخمما  والعممام، ع ممى وثممائ  تممأمين قديمممة 

معظمهممما متمممرج  ممممن ال غمممة اإلنج يزيمممة ويرجمممع بعضمممها إلمممى عهمممد لجنمممة مكاتممم  

يمم  فممي سمموق لنممدن.  النصممو  األصمم ية التممي ترجممم  عنهمما هممذ  الوثممائ  قممد الحر

تغيمممرت واسمممتبدل  وقمممد آن األوان إلعمممادة النظمممر فمممي همممذ  الوثمممائ  المترجممممة 

  7وتحريممر نصممو  جديممدة وجعمم  لغتهمما متناغمممة مممع متط بممات القممانون العراقممي.

لمممدني وفممي وقمم  الحمم  يجمم  التوسممع فممي إعممادة النظممر ليشممم  مممواد القممانون ا

 8المنظمة لعقد التأمين.

 

كممما ظهممرت تغطيممات تأمينيممة جديممدة لمم  تجممد لهمما ترجمممة فممي سمموق التممأمين العراقممي 

وكممان السممب ، فممي الماضممي، السياسممة المحافظممة لشممركات القطمماع العممام )شممركة 

التممأمين الوطنيممة( واطمئنانهمما لشممروط معيممد  التممأمين االتفمماقي.  نجممد ذلممك مممثتد فممي 

لمنشممست النفطيممة الممذ  كممان يكتفممي بغطمما  الحريمم  واالنفجممار فممي حممين التممأمين ع ممى ا

كممان االتجمما  العممالمي يقمموم ع ممى التممأمين بموجمم  وثيقممة جميممع األخطممار ل ممت كممات 

All Risks Property Insurance وبممالطبع سمماهم  سممنوات العزلممة المفروضممة  .

 
العربي ل تأمين قد وضع بع     هذا األمر يحتاج إلى تدقي  إذ أن مع وماتنا قديمة إضافة إلى أن االتحاد العام  7

الصيب الموحدة لوثائ  التأمين ومنها الوثيقة العربية لتأمين الحري  وربما تعتمد الشركات مث  هذ  الوثائ .  لع  زمت  

 المهنة يتفض ون بتقوي  ما ذكرنا . 

 
مراجعة القوانين ذات العتقة بعقد التأمين ضرورية بسب  النصو  المتشددة التي تفرض التزامات قاسية    8

القانون   تقوم مفوضية  ما يتح  في سوق لندن حيث  بتقدي  مشاريع    Law Commissionع ى المؤمن له ، وهذا 

ي تفرضها شركات التأمين ع ى المؤمن الت  warrantiesإلصتح بع  مفردات قانون عقد التأمين ومنها االشتراطات  

 . non-disclosureله  وعدم إدال  طال  التأمين بالحقائ  الجوهرية 

Jane Harte-Lovelace & Sarah Turpin, “Is the Tide Turning” Strategic Risk June 2006, pp 

30-31. 
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ها لمجممرد ( ع ممى انكفمما  الشممركات ع ممى نفسمم 2003-1990بقممرارات مج ممس األمممن )

د ول  يتوفر الحافز ل .  ضمان البقا  وكان التطوير معدوما

 

 تنبي  ودعوة (3)

 

إن المتحظممات التممي أوردناهمما فممي هممذ  الورقممة تنطممو  ع ممى تعمممي  وقممد ال تنطبمم  

ع ممى جميممع الشممركات وع ممى كمم  فممروع التممأمين.  ولممذلك فهممي تحتمماج إلممى إضممفا  

ممممن ال يممزال يعممم  فممي شممركات التممأمين تفاصممي  م موسممة ع يهمما مممن الغيممر وخاصممة 

العاممممة أو تركهممما ل عمممم  فمممي الشمممركات الخاصمممة، وكمممذلك تقممموي  أ  خطمممأ فمممي 

د  المع ومممات أو فممي بعمم  األحكممام التممي أط قناهمما.  ولعمم  الموضمموع ي قممى اهتماممما

د.  ونأممم  أن ت قممى هممذ  الممدعوة االسممتجابة إلثممرا   مممن البمماحثين واألكمماديميين أيضمما

 يد دع  مشروع تأسيس سوق وطني عراقي مشترك ل تأمين.النقا  بما يف

 

 

 2006تشرين الثاني  –آب 
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 مشروع دمج شركات التأمين العامة

 

 
 مجلة التأمين العراقينشرت هذ  المقالة في 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html 

 شبكة اققتصاديين العراقيينوكذلك في موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%

ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-

%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b9/ 

 

 

 تمهيد وإشارات

 

ليسمم  لممدينا مع ومممات بوجممود مشممروع م ممموس واضمم  التفاصممي  لممدمج شممركات 

التممأمين وإعممادة التممأمين العامممة، لكننمما نستشممف وجممود نيممة إلدخممال تغييممر )أو ممما 

د هيك ممة( هممذ  الشممركات.  فقممد نأقمم  عممن رئمميس المموزرا  حيممدر  يسمممى اصممطتحا

خمما  فممي مممؤتمر إطممتق اسممتراتيجية تطمموير القطمماع الالعبمماد  تأكيممد ، فممي 

تحممم  شمممعار )التحمممول نحمممو القطممماع الخممما  ركيمممزة  2030-2014العمممراق 

 ل نهمموض المهمممة القضممايا إحممدىع ممى أن   أساسممية لممدع  االقتصمماد العراقممي(،

 أكثممر فعالممة لتكممون ل دولممة العامممة الشممركات هيك ممة إعممادة هممي الخمما  بالقطمماع

د إلممى أن  مج ممس ،"االقتصمماد  القطمماع فممي  االجتممماع خممتل أقممر المموزرا  الفتمما

 نيممة العبمماد   وجممود ل دولممة.   ونفممى العامممة الشممركات هيك ممة ل مج ممس األخيممر

 هممذ  مممن  انهيممار ، مأحممذراد "ل دولممة العامممة الشممركات فممي العممام ين عممن لتسممتغنا 

د  الب ممد وخسممارة الشممركات وربممما يمتممد   1الحممال.  هممذا ع ممى بقيمم  ممما إذا اقتصمماديا

هممذا التأكيممد ليشممم  شممركات التممأمين العامممة، ذات التمويمم  الممذاتي، رغمم  أنهمما 

 
 : 2015شباط  13، المدىجريدة   1

http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B

3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-

%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-

%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28
http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28
http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28
http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28
http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28
http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28
http://www.almadapaper.net/ar/news/481605/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84#.VN6W5RVoh28
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ليسممم  ممممن الشمممركات ا ي مممة لتنهيمممار، وحالهممما ال عتقمممة لممم  بحمممال الشمممركات 

 .2003العامة األخرى المهم ة، عن قصد، من قب  حكومات ما بعد 

 

ع ممى دممممج  2015وقممد قرأنمما عممن موافقممة مج ممس المموزرا  فممي تشممرين األول 

 32إلمممى  76شمممركات وتق مممي  عمممدد شمممركات وزارة الصمممناعة والمعمممادن، ممممن 

شممركة.  وحسمم  التقممارير الصممحفية فقممد انتهمم  المموزارة مممن عم يممة الممدمج فممي 

.  يشمممير همممذا إلمممى أن عم يممة إعمممادة الهيك مممة )بنممما  اقتصممماد 2016أوائمم  شمممباط 

 رأسمالي( قد بدأت.

 

د إلممى وقممد ورد لع مممي فممي األيممام الق ي ممة ال ماضممية أن وزيممر الماليممة وجمم  خطابمما

شممركات التممأمين العامممة يط مم  فيمم  إبممدا  وجهممة نظممر مجممالس إدارات الشممركات 

كممر لمممي أن بعمم  رلسمما  هممذ  المجمممالس همم  مممن دعممماة بمشممروع الممدمج.  وذأ 

ومؤيممد  الممدمج.  لكممن المع ومممات ليسمم  متكام ممة ودقيقممة، ولممذلك لممن أع مم  ع يهمما 

التفاصمممي ، واكتفمممي بمممبع  المتحظمممات العاممممة عمممن المممدمج بمممين قبممم  معرفمممة 

 الشركات لفت  باب ل مناقشة.

 

ف ومممن المناسمم  هنمما التأكيممد ع ممى أن خطمماب المموزير إلممى الشممركات هممو تصممر  

قمممانوني صمممحي  متبمممع فمممي مخت مممف االختصاصمممات القضمممائية فمممي العمممال ، إذ أن 

بحمم  الشممركة ل تمهيممد  تحقيمم  االنممدماج يتط مم  قممراراد مممن مج ممس إدارة كمم  شممركة

د إن كانمم  المموزارة  لتأسمميس الشممركة الجديممدة.  وفممي الوقمم  الحاضممر لمميس معروفمما

)أو الشممركة الراغبممة فممي االنممدماج( سممتقوم بتك يممف جهممة مهنيممة مسممتق ة ل تقيممي  

سيشممممترط ع ممممى المممممالي ل شممممركات موضمممموع الممممدمج، أو أن ديمممموان التممممأمين 

د مممن الشممركات الراغبممة باالنممدماج تقممدي  مثمم  هممذ ا التقيممي  المسممتق  )البنممد ثانيمما

يكتفممي بممالقول إن  ع ممى  2005مممن قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة  50المممادة 

الممممؤمنين المممراغبين باالنمممدماج تقمممدي  ط ممم  ل مممديوان مرفممم  بممم  كافمممة التقمممارير 

والبيانمممات التزممممة التمممي يحمممددها رئممميس المممديوان بتع يممممات يصمممدرها لهمممذا 

 التقمممارير والبيانمممات التزممممة  كممم  مممما يتع ممم  بمممذم  الغمممرض.   ربمممما تشمممم  

الشممركات موضمموع الممدمج وغيرهمما مممن قضممايا قممد تكممون مسممتترةو لكممن الممديوان، 

 حتى كتابة هذ  الورقة، ل  يصدر تع يمات خاصة بدمج الشركات.

 

عممدا خطمماب وزارة الماليممة لشممركات التممأمين العامممة )لمم  نط ممع ع ممى نصمم ( ف مميس 

د إن كممان لمست د محممدداد معروفمما شممار  المموزارة أو مستشممار  مج ممس المموزرا  هممدفا

ورا  مشمممروع المممدمج ضممممن اسمممتراتيجية حكوممممة العبممماد  لهيك مممة الشمممركات 

العامممة ل دولممة.  ولمم  يقممع فممي أيممدينا أ  نمم  صممادر مممنه  ل تعممرف ع ممى مممواقفه ، 
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وهمم  أن ممما يممدور فممي بمماله  يجممد سممنداد لمم  فممي تمماريخ تطمموير قطمماع التممأمين 

  النظممممر عممممن اخممممتتف االتجاهممممات الفكريممممة بممممين الماضممممي العراقممممي بغمممم 

 2والحاضر.

 

الضممعيفة فممي  3كنمم  مممن المشممجعين ع ممى الممدمج بممين شممركات التممأمين الخاصممة،

رأسمممالها واحتياطياتهمما الماليممة وكوادرهمما )بعضممها أقممرب ممما تكممون إلممى شممركات 

د تعممم    ع ممى عائ يممة ومصممادر رأسمممالها مثممار تسممالل(، لخ مم  شممركات متينممة ماليمما

تكمموين كمموادر متقدمممة مؤه ممة كممي تكممون فممي وضممع تسممتطيع معمم  التنممافس مممع 

شممركتي التمممأمين العممامتين ع مممى أعمممال التمممأمين، الحكوميممة والخاصمممة، وتمهمممد 

الطريممم  لبنممما  مواردهممما الماليمممة، ممممن رأس الممممال واالحتياطيمممات، كمممي تقممموم 

وفممي الوقمم  ذاتمم    4بترتيمم  اتفاقيممات إلعممادة التممأمين خاصممة بهمما بشممك  مسممتق .

 
ولكن ليس بهذا االس .   هي حقاد ليس     ذكرت في مقالة لي أن إعادة الهيك ة كان  معروفة في الماضي  2

الدمج   )عم يات  الماضي  القرن  ستينيات  في  أوالد  عرفتها  فقد  العراقية،  التامين  لشركات  بالنسبة  الجديد  باألمر 

نينيات )إلغا  المؤسسة العامة ل تأمين وإطتق حرية العم  لشركتي التأمين العامتين لمزاولة والتأمي (و وفي الثما

وفي  العراقية(و  التأمين  إعادة  لشركة  إلزامية  حص   إسناد  وإلغا   الحياة،  وغير  الحياة  ع ى  التأمين  أعمال 

العامة إلى شركات ذات تموي  التسعينيات )فت  السوق أمام تأسيس شركات تأمين خاصة وتحوي  شركات التأمين 

وتأسس بموجب  ديوان التأمين العراقي   2005ذاتي(.  وبعد سقوط الدكتاتورية صدر قانون تنظي  أعمال التأمين لسنة  

الدراسة   تستح   العراقي  التأمين  قطاع  هيك ة  تاريخ  في  مهمة  محطات  ك ها  وهذ   العراقية.   التأمين  وجمعية 

،  الثقافة الجديدة ه  هناك مشروع إلعادة هيك ة شركات التأمين العامة؟ ، مج ة  ل،  المستق ة.   أنظر: مصباح كما

 :مجلة التأمين العراقيو وكذلك 2011، 346العدد 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/01/restructuring-state-owned-insurance.html 

 

التأمين )تموز   تأمي  شركات  التي أعقب   الفترة  ربع كيانات هي: شركة  ( دمج الشركات في أ1964وقد شهدت 

التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية )وكان  تض  شركة االعتماد ل تأمين، وشركة الرشيد ل تأمين(، شركة بغداد  

 ل تأمين )وكان  تض  شركة التأمين التجار  العراقي(، وشركة الرافدين ل تأمين )وكان  تض  شركة دج ة ل تأمين(. 

 

تطور قطاع التأمين العراقي، وليس مفيداد ألغراض البحث والتوثي  أن نتقصد إحداث   ليس عيباد أن نراجع تاريخ

 قطيعة مع  ألسباب إيديولوجية. 

 
حول تشجيع االندماج بين شركات التأمين، كجز  من مشروع وضع سياسات ل تأمين، أنظر: مصباح    3

)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،   : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  كمال،  

.  ويمكن قرا تها أيضاد في  السياسات االقتصادية في العراق والخيارات البدي ة: قطاع التأمين  26،    (2014

 مجلة التأمين العراقي وكذلك مدونة  2009، 334-333، العدد الثقافة الجديدةنموذجاد،  

http:misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html 

 
في الوق  الحاضر تقوم شركة إعادة التأمين العراقية بترتي  اتفاقيات إعادة التأمين باسمها لصال  جميع    4

العامتين تستفيد معظ   بها الشركتين  تكت   التي  التأمين  العامة والخاصة.  وبفض  دخ  أقساط  التأمين،  شركات 

 لتأمين الخاصة من هذ  االتفاقيات. شركات ا

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/01/restructuring-state-owned-insurance.html
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كنمم  أثيممر الشممكوك حممول مممدى ضممرورة إعممادة هيك ممة )خصخصممة( شممركات 

 5التأمين العامة.

 

شممركة  30 حمموالي يمكممن تبريممر االنممدماج بممين شممركات التممأمين الخاصممة )هنمماك

تمممأمين خاصمممة مرخصمممة بمزاولمممة أعممممال التمممأمين( كوسمممي ة ل تغ ممم  ع ممممى 

عمممرف بتكسمممير المممذ  يأ معضمممتت ضمممعف القمممدرة التنافسمممية )سممموى التنمممافس 

األسممعار: االكتتمماب ع ممى أسمماس غيممر فنممي يهممدد وجممود الشممركة فممي المسممتقب (، 

والقممدرة ع ممى التوسممع فممي اإلنتمماج، وتعظممي  االحتياطيممات الماليممة، وإعممادة تممدوير 

 األرباح لتموي  رأس المال المط وب من قب  الجهاز الرقابي.

 

لمقمماييس العراقيممة السممائدة ولكممن همم  هنمماك ضممرورة لممدمج الشممركات العامممة؟  با

فممي الوقمم  الحاضممر فممإن هممذ  الشممركات ناجحممة، فهممي، كشممركات تمويمم  ذاتممي، 

د سممنوية، وتمموزع جممز اد منهمما ع ممى  ال تعتمممد ع ممى خزينممة الدولممة، وتحقمم  ارباحمما

العمممام ين كحممموافز بعمممد تسمممديد حصمممتها ممممن ضمممريبة المممدخ  والرسممموم.  لمممذلك 

همممي المسممماهمة فمممي حالمممة التنمممافس يمممنه  السمممؤال: لممم  التفكيمممر بمممدمجها ا ن و

  6القائممممة بينهممما وبمممين شمممركات التمممأمين الخممما ؟  أهمممو بدايمممة لخصخصمممتها؟

 المسممتبد بممأمر   بممول بريمممر الثالممث لمم  يجممرل، لسممب  ممما، ع ممى خصخصممة 

قممد  USAIDشممركات التممأمين العامممة رغمم  أن الوكالممة األمريكيممة ل تنميممة الدوليممة 

د أعدتمم  شممركة تقممدم  بعممد االحممتتل بفتممرة قصمميرة ب مشممروع متكاممم  ظاهريمما

إلعمممادة هيك تهممما، كمممأربع شمممركات  BearingPoint Incبيرنمممب بوينممم  إنمممك 

متخصصممة فممي التممالي: التممأمين ع ممى السمميارات، التممأمين غيممر البحممر ، التممأمين 

ال بمم  أنمم  اسممتثنى فممي أحممد   7البحممر  والطيممران، والتممأمين ع ممى الحيمماة والتقاعممد.

 
العامة؟ ، في مج ة    5 التأمين  مقالتي  ه  هناك مشروع إلعادة هيك ة شركات  الشأن  بهذا  الثقافة  أنظر 

 :مجلة التأمين العراقيو وكذلك 2011، 346، العدد الجديدة

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/01/restructuring-state-owned-insurance.html 

 
 ي  مقاالد نقدياد  كت  الكثير عن محاوالت الخصخصة وتصفية القطاع العام، وقد كت  مؤخراد صائ  خ  6

وتع يمات  العباد   السانحة   أنظر: صائ  خ ي   فر   الحاكمة.   الفئة  أفكار  بع   في   ويح    يعرض  حاداد 

 دافوس  باستخدام هذا الرابط: 

http://almothaqaf.com/index.php/araa2016/903007.html 

 
Vol. 47, No. 19, MEES ,أنظر مصباح كمال:  نقد مشروع إعادة هيك ة سوق التأمين العراقي ،    7

10 May 2004, pp D1-D5 نشر الن  العربي المنق  والمزيد بعنوان  متحظات نقدية حول إعادة هيك ة  .

 .58-48،   2005، 314، العدد الثقافة الجديدةسوق التأمين العراقي ، 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/01/restructuring-state-owned-insurance.html
http://almothaqaf.com/index.php/araa2016/903007.html
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، القسممم  السمممادس، مجممماالت االسمممتثمار 2003، أي مممول 39أواممممر  )األممممر رقممم  

 األجنبي( قطاع التأمين من االستثمار األجنبي.

 

يتحمم  فممي األسممواق العالميممة، التممي تشممهد منافسممة قويممة بممين الشممركات، أن الممدافع 

اج المنافسممين وخاصممة ورا  االنممدماج قممد يكممون الحممد مممن المنافسممة وربممما إخممر

المنافسممين الصممغار، أو تحقيمم  تكاممم  فممي عممرض المنتجممات، أو الحفمماظ ع ممى 

د لصممال  رأس المممال، أو  حصممة األعمممال فممي السمموق وإبقمما  هممامش الممرب  عاليمما

غيرهمما مممن األسممباب.  لكننممما لمم  نعثممر ع مممى الممدافع ورا  توجمم  وزارة الماليمممة 

امممة ذاتيممة التمويمم  مممن خممتل وتممدخ ها فممي تقريممر مصممير شممركات التممأمين الع

الممدمج.  تممرى همم  أن مشممروع الممدمج هممو ا ليممة التممي تعممم  وزارة الماليممة ع ممى 

د مممع مروجممي سياسممة التجممارة الحممرة فممي الممداخ  والخممارج، وإزالممة  تحقيقمم  تماشمميا

العوائمم  التجاريممة والقانونيممة أمممام الشممركات المتعممددة الجنسمميات لممدخول سمموق 

يممد النضمممام العممراق إلممى منظمممة التجممارة الدوليممة مممع التممأمين العراقممي، والتمه

 النمو )المرتق ( لتقتصاد العراقي؟  ه  صارت الوزارة تخطط ل مستقب ؟

 

مممن المعممروف انمم  رغمم  تممدخ  األجهممزة الرقابيممة فممإن الميمم  نحممو تأسمميس شممركات 

قويممة قممادرة ع ممى التصممد  لتق بممات النظممام الرأسمممالي، داخمم  الب ممد الواحممد وع ممى 

د ممممن خمممتل االسمممتفادة ممممن آليمممات االنمممدماج المسممم  توى العمممالمي، يظممم  قائمممما

واالسممتحواذ.  وقممد ارتبطمم  موجممات االنمممدماج فممي الغممرب مممع ازديمماد حريمممة 

د مممما شممكع  د ل عديممد مممن التجممارة فممي الخممدمات واالنفتمماح االقتصمماد  عموممما   تحممديا

 8شركات التأمين.

 

العامممة تضمم  شممركة التممأمين الوطنيممة )تأسسمم  لفائممدة القممرا  فممإن شممركات التممأمين 

كشممركة حكوميمممة(، شممركة إعممادة التمممأمين العراقيممة )تأسسمم  سمممنة  1950سممنة 

 1959كشممممركة مخت طممممة( وشممممركة التممممأمين العراقيممممة )تأسسمممم  سممممنة  1960

 (.  ولك  شركة نظامها الداخ ي.1964كشركة خاصة وخضع  ل تأمي  سنة 

 

 التأمينالضوابط القانونية الندماج شركات 

 

تممرد القواعممد الضممابطة النممدماج شممركات التممأمين فممي قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين 

البمماب الخممامس، تحويمم  الوثممائ  وتم ممك وانممدماج وتصممفية تحمم   2005لسممنة 

 
لمتابعة  تاريخ التكتتت االقتصادية والمالية يمتد ألكثر من قرن خاصة في الواليات المتحدة األمريكية.     8

 لموجات االندماج واالستحواذ في قطاع التأمين راجع: الجوان  المخت فة 

M&A in insurance: start of a new wave? sigma No 3/2015, Zurich: Swiss Re. 
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انمممدماج  50الممممؤمنين، فمممي الفصممم  الثالمممث: انمممدماج الممممؤمنين.  تتنممماول الممممادة 

 كما ي ي: المؤمنين

 

مممؤمن أو معيممد تممأمين فممي مممؤمن أو معيممد تممأمين اخممر يجمموز انممدماج  -أوق

 بما في ذلك المؤمنين او معيد  التأمين المم وكين ل دولة.

ع ممى المممؤمنين الممراغبين باالنممدماج تقممدي  ط مم  ل ممديوان مرفمم  بمم   -ثانيا

كافمممة التقمممارير والبيانمممات التزممممة التمممي يحمممددها رئممميس المممديوان 

 بتع يمات يصدرها لهذا الغرض.

يمممدق  رئممميس المممديوان التقمممارير والبيانمممات والوثمممائ  المقدممممة، ولممم   -ثالثا

 الموافقة ع ى االندماج أو رفض  بقرار مسب .

اذا وافمم  رئمميس الممديوان ع ممى ط مم  االنممدماج فينشممر أعتنمما ع ممى  -رابعا

نفقمممات طمممالبي االنمممدماج فمممي صمممحيفة يوميمممة واسمممعة االنتشمممار فمممي 

كمم  ذ  مصمم حة الممتظ   مممن ( خمسممة أيممام متتاليممة، ول5العممراق لمممدة )

( ثتثمممين يومممما ممممن تممماريخ اخمممر نشمممر إلعمممتن 30القمممرار خمممتل )

 الموافقة ع ى االندماج.

يبممم  رئممميس المممديوان فمممي التظ ممممات المقدممممة وفقممما ألحكمممام البنمممد  -خامسا

( ثتثممين يوممما مممن تمماريخ انتهمما  30)رابعمما( مممن هممذ  المممادة خممتل )

ع ممى القممرار الصممادر مممدة تقممديمها، ولكمم  ذ  مصمم حة االعتممراض 

( سممبعة أيممام 7نتيجممة الممتظ   أمممام محكمممة البممدا ة المختصممة خممتل )

 من تاريخ التب ب ب .

 

 -البةةاب الرابةةع، رقابةةة رئةةيش الةةديوان علةةى المةةؤمنين، فةةي المةةادةويممرد فممي 

 اإلجرا ات التي يستطيع رئيس الديوان اتخاذها في حاالت محددة وهي: -47

 

لوفمما  بالتزاماتمم  أو احتمممال تخ فمم  او تخ ممف المممؤمن او عجممز  عممن ا -أ

 عجز  عن ذلك او عدم قدرت  ع ى االستمرار بأعمال .

ارتكمماب المممؤمن مخالفممة ألحكممام هممذا القممانون أو االنظمممة أو التع يمممات  -ب

 الصادرة بموجب .

عمممدم اتخمممماذ الممممؤمن االجممممرا ات التزمممممة إلعمممادة التممممأمين ع ممممى  -ج

 كفايتها.المخاطر التي يتحم ها او عدم 

اذا خممالف المممؤمن برنممامج العممم  الممذ  قدممم  ل ممديوان وحصمم  ع ممى  -د

 االجازة بموجب .

اذا زادت مجممموع خسممائر المممؤمن ع ممى خمسممين بالمئممة مممن رأسمممال   -هم

 المدفوع.
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توقممف المممؤمن عممن أعمالمم  مممدة ال تقمم  عممن سممنة دون سممب  مبممرر أو  -و

 مشروع.

 

 مممزم ممممن إجمممرا ات بحممم  الممممؤمن مممما ي اتخممماذعنممدها يسمممتطيع رئممميس المممديوان 

د  ح:  دمممج المممؤمن فممي مممؤمن اخممر بموافقممة المممؤمن -المخممالف ومنهمما البنممد ثانيمما

 الذ  سيدمج مع . 

 

انممدماج مممؤمن أو معيممد تممأمين فممي مممؤمن أو معيممد تممأمين ع جممواز شممر  البنممد األول يأ 

)التأكيممد مممن  بمةةا فةةي ذلةةك المةةؤمنين او معيةةدي التةةأمين المملةةوكين للدولةةةاخممر 

، لكممن هممذا ال يعفممي   أن األسمماس القممانوني لمشممروع المموزارة جمماهزأعنممد (.  

 الوزارة من عرض الدافع أو الدوافع لمشروعها.

 

إذا ممما تحقمم  مشممروع الممدمج بممين شممركات التممأمين العامممة فإنمم  سمميعتمد ع ممى 

ر  بكثيممر وقممد اقتبسممتها بالكاممم  لفائممدة القممرا .  سممينتظر الممم أحكممام هممذا القممانون.  

مين مممن هممذا المشممروع ل تثبمم  إن أف ع ممى موقممف ديمموان التمم مممن االهتمممام التعممرُّ 

د لمموزارة الماليممة أم إنمم  يتمتممع باالسممتقتلية )كممما هممو  د وخاضممعا كممان جهممازاد تابعمما

ف في الموقع اإللكتروني لوزارة المالية( في اتخاذ قرارت .  معر 

 

 بع  تداعيات االندماج
 

 synergiesع ممى المسممتوى النظممر  يمكممن اإلشممارة إلممى بعمم  أوجمم  التممسزر 

االسممتراتيجية المترتبممة ع ممى االنممدماج.  وهممذ تتمثمم  بممالوفورات االقتصممادية التممي 

يمكمممن أن تتحقممم  بفضممم  االنمممدماج.  فيمممما ي مممي سنسمممتعرض مممما نمممرا  مفيمممداد 

 ألغراض هذ  الورقة.

 

التممأمين العممامتين ستتشممك  .   مممع دمممج شممركتي خلةةق شةةركة تةةأمين "عمالقةةة

شركة تممأمين، تعتبممر فممي السممياق العراقممي الحممالي، شممركة عمتقممة مممن حيممث حجمم  

رأس الممممال واالسمممتثمارات ودخممم  أقسممماط التمممأمين المكتتبمممة وعمممدد المممموظفين 

العممام ين فيهمما، تجع همما فممي وضممع تنافسممي قممو  فممي مواجهممة شممركات التممأمين 

 الخاصة.

 

لجديممدة فإنهمما تسممتطيع أن تسممتغني عممن شممرا  إعممادة بفضمم  القمموة الماليممة ل شممركة ا

التممأمين االتفمماقي مممن شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة، إذ أن حجمم  أعمالهمما سمميكون 

مصممدر جممذب الهتمممام معيممد  التممأمين فممي العممال .  إحممدى النتممائج السمم بية لهممذا 
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الوضممع هممو خسمممارة اإلعممادة العراقيمممة ألعمممال الشمممركتين )إن قممررت الشمممركة 

ة إهمالهمممما(، أ  ان حجمممم  االعمممممال المتبقيممممة لممممدى اإلعممممادة العراقيممممة الجديممممد

سينحصمممر بأعممممال شمممركات التمممأمين الخاصمممة، وهمممو حجممم  صمممغير ال يجمممذب 

د ممممن معيمممد  التمممأمين المحتمممرفين.  وبالتمممالي سيضمممعف مكانمممة اإلعمممادة  اهتمامممما

 العراقية وعندها سيتمهد السبي  لتصفيتها أو دمجها مع الشركتين.

 

د، تمموفير حمايممة إعممادة اإلشممكالية  هنمما هممي أن الشممركة المدمجممة تسممتطيع، نظريمما

د فمممي  التمممأمين االتفممماقي واالختيمممار  لشمممركات التمممأمين الخاصمممة إال أن تضممماربا

المصممال  سينشممأ مممن خممتل تنممافس الشممركة المدمجممة وشممركات التممأمين الخاصممة 

ع ممى أعمممال التمممأمين المباشممر.  هممذ  قضمممية تحتمماج إلممى عنايمممة خاصممة.  ومممما 

مراجعممة تجربممة الممدمج فممي مصممر مممن قبمم  أصممحابها، بعممد عقممد، إال دلمميتد ع ممى 

أهميممة التفكيممر بممما سينشممأ عممن دمممج يتأسممس العتبممارات إيديولوجيممة غيممر قائمممة 

 ع ى أسس اقتصادية لها عتقة بتطوير السوق الوطني المتكام  ل تأمين.

 

، ونعنممي بهممذا ميممزة أخممرى لتنممدماج هممي تعظممي  القمموة الشممرائية تجمما  المجهممزين

تعزيممز القممدرة التفاوضممية ل شممركة الجديممدة مممع مجهممز  إعممادة التممأمين االتفمماقي 

د ألنممم  يممموفر الفرصمممة لممميس فقمممط  واالختيمممار .  وسممميكون همممذا تطممموراد مهمممما

لتسممتغنا  عممن خممدمات شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة بمم  الممتخ   مممما يممرا  

ين الخاصمممة ع مممى المممبع  العممم   المممذ  تمث ممم  محممماف  معظممم  شمممركات التمممأم

االتفاقيممات الحاليممة التممي تممديرها اإلعممادة العراقيممة )الشممك بممأن شممركات التممأمين 

 الخاصة تنتقي ما تسند  من أعمال ل عادة العراقية(.

 

.  توسمميع محفظممة تممأمين فممروع معينممة، تعظةةيم اإليةةرادات )دخةةل أقسةةاط التةةأمين(

ي  محفظممة التممأمين فربممما يكممون لممدى شممركة التممأمين الوطنيممة اسممتراتيجية لتعظمم 

ع ممى الحيمماة )بممدأت تمارسممها أواخممر ثمانينيممات القممرن الماضممي(، وهممي المحفظممة 

الرائمممدة فمممي أعممممال شمممركة التمممأمين العراقيمممة وألسمممباب تاريخيمممة تعمممود إلمممى 

 (.1988-1964تخصصها األساسي في مجال التأمين ع ى الحياة )

 

العراقيممة تصممب  شممركة الممممتأمين بانممدماجها )اسممتحواذها( ع ممى شممركة التمممأمين 

الوطنيممة )وهمممي الشممركة األكبمممر( قممادرة ع مممى توسمميع قنممموات توزيممع منتجمممات 

التممأمين، والتوجمم  نحممو السمميطرة ع ممى سمموق التممأمين، وبالتممالي المحافظممة ع ممى 

حجمم  األربمماح والتوسممع فيمم .  وقممد يكممون أحممد نتممائج هممذا الوضممع إضممعاف مكانممة 

 ها ع ى التنافس.شركات التأمين الخاصة وش   قدرت
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.  ويتحقممم  همممذا كنتيجمممة لوفمممورات الحجممم ، ممممن خمممتل اققتصةةةاد فةةةي التكةةةاليف

تق ممي  عممدد العممام ين والممتخ   مممن االزدواجيممة فممي إشممغال الوظممائف.  المشممك ة 

هنمما هممي أن الموظممف الحكممومي العاممم  فممي شممركات التممأمين العامممة ال يخضممع 

يحمممددها القمممانون.  ربمممما  ل فصممم  او االسمممتغنا  عمممن الخمممدمات، إال فمممي حممماالت

تسممتطيع إدارة الشممركة الجديممدة المنبثقممة عممن الممدمج تشممجيع التقاعممد المبكممر، أو 

تشممجيع ع ممى اسممتقالة موظفيهمما ل تحممول إلممى العممم  فممي الشممركات الخاصممة، وهممو ال

توجممم  ضمممعيف ألن موظمممف الشمممركة العاممممة، بفضممم  نظمممام الحممموافز، يتمتمممع 

لكننمما نتحمم  أن المتقاعممدين   9الشممركات الخاصممة.بمكافممست ليسمم  متمموفرة فممي 

عممن العممم  فممي شممركات التممأمين العامممة يمي ممون إلممى االسممتمرار فممي العممم  لممدى 

 شركات التأمين الخاصة.

 

ويمكممن أن يتخممذ االقتصمماد فممي التك فممة شممك  الممتخ   مممن التسممهيتت الفائضممة 

فنيممممة مممممن خممممتل االسممممتخدام المشممممترك ل مممممدختت، كاسممممتخدام الخبممممرات ال

واإلداريممة، والتقنيممات وقمموائ  المسممته كين )طممالبي التممأمين المممرتقبين أو المممؤمن 

لهممم (.  وكمممذلك توزيمممع المصممماريف التشمممغي ية الثابتمممة )تكممماليف اإلنتممماج( ع مممى 

 قاعدة أكبر من المسته كين )طالبي التأمين وحم ة وثائ  التأمين(

 

افسممي، فممي الظمماهر، ويفتممرض أن االقتصمماد فممي التكمماليف وتعزيممز الوضممع التن

والخممدمات المرافقممة لمم   ينممتج التممأمينسمميقترن، كممما ينبغممي، بتحسممين جممودة المأ 

سممموا  بتحسمممين مسمممتوى األدا  وكفممما ة وممممؤهتت العمممام ين الفنيمممة وال غويمممة أو 

 إدخال وسائ  التكنولوجيا الحديثة.

 

 ه  هناك ضرورة لتندماج في الوق  الحاضر

 

الدافع/الممدوافع ورا  مشممروع وزارة الماليممة، فممي غيمماب الشممفافية وعممدم معرفممة 

د فممي الوقمم   مممن رأينمما ان االنممدماج بممين شممركات التممأمين العامممة لمميس مط وبمما

الحاضممر.  فهممذ  الشممركات ال تعمماني مممن مصمماع  ماليممة وإداريممة وفنيممة وقممدرة 

ع ممى التنممافس مممع بعضممها ومممع شممركات التممأمين الخاصممة.  لنتممذكر ان ال جممو  

 
قد تكون هذ  فرصة ل تخ   من التخمة في االستخدام نتيجة لسياسات المحاصصة وإعادة المفصولين    9

في شركات  وظيفت   إلى  السياسي  المفصول  إعادة  كمال،  آثار  أنظر: مصباح  المقنعة(.   )البطالة  وظائفه   إلى 

 :مجلة التأمين العراقيالتأمين،  

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-

dismissed.html 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html
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قمممد تفرضممم  المشمممكتت الماليمممة وغيرهممما التمممي تواجههممما  إلمممى آليمممة االنمممدماج

 الشركات وهي مما ال تعاني منها الشركات العامة.

 

د وبممما ال يقبمم  الشممك أن مشممروع الممدمج يممراد منمم  خ مم  كيممان  لممو كممان واضممحا

تممأميني وطنممي قممو  لمواجهممة منافسممة أجنبيممة يممراد إدخالهمما إلممى سمموق التممأمين 

ي وبممد  االنتعمما  االقتصمماد ، فإنمم  فممي هممذ  العراقممي، مممع انفممراج الوضممع األمنمم 

الحالمممة يسمممتح  التأمممم .  لكننممما نعمممرف بمممأن مستشمممار  الحكوممممة، فمممي المممداخ  

 والخارج، يؤكدون باستمرار ع ى تق ي  دور القطاع العام في االقتصاد.

 

ومممن رأينمما ان مشممروع الممدمج الممذ  يجممر  اإلعممداد لمم  قممد يممؤد ، فممي ظمم  البنيممة 

ن العراقممي، إلممى تقمموي  التنممافس القممائ  وربممما إلممى تحكممُّ  الحاليممة لسمموق التممأمي

الشممركة الجديممدة فممي فممرض األسممعار والشممروط، وهممو لمميس فممي صممال  طممالبي 

التممأمين.  وإزا  هممذا الوضممع قممد ت جممأ شممركات التممأمين الصممغيرة إلممى منافسممة 

سممعرية غيممر مقيممدة، ل حفممماظ ع ممى حجمم  أعمالهمما.  وهمممذا مممن شممأن  أن يخ ممم  

عار قممد يممؤد  فممي النهايممة، بالنسممبة لممبع  شممركات التممأمين فوضممى فممي األسمم 

الخاصمممة التمممي تممممارس مثممم  همممذ  المنافسمممة، إلمممى إفتسمممها عنمممدما تمممرد ع يهممما 

المطالبممات الكبيممرة بممالتعوي  دون أن تكممون لممديها القممدرة الماليممة، الخاصممة بهمما 

وت ممك التممي قممد توفرهمما حمايممة إعممادة التممأمين )وقممد تكممون غيممر موجممودة أصممتد(، 

 لتسديد أقيامها.

 

نأممم  أن تكممون وزارة الماليممة وديمموان التممأمين العراقممي وشممركات التممأمين العامممة 

مدركممة ل معايير/األهممداف الموضمموعية لعم يممة االنممدماج بعيممداد عممن أيممة دعمماوى 

إيديولوجيمممة.  ونمممرى أن بعممم  همممذ  المعايير/األهمممداف، وضممممن شمممروط سممموق 

 التأمين العراقي في الوق  الحاضر، هي:

 

المحافظممة ع ممى الوضممع التنافسممي، وتجنمم  ا ثممار السمم بية ع ممى شممركات 

التمممأمين الخاصمممة )وهمممي شمممركات عراقيمممة وطنيمممة(، واسمممتنباط وسمممائ  

 حمايتها من المنافسة القوية المحتم ة ل شركة المؤسسة نتيجة ل دمج.

 

تحقيمم  نق ممة نوعيممة لرفممع مسممتوى األدا  مممن خممتل تحسممين جممودة المنممتج 

ين مسممتوى الخممدمات التأمينيممة، رفممع كفمما ة العممام ين فممي التممأميني، تحسمم 

شمممركات التمممأمين، بنممما  الكممموادر، زيمممادة اإلنتممماج، إدخمممال التكنولوجيممما 

 المتقدمة في أدا  العم  وفي اإلنتاج.
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الكشمممف عمممن مبمممررات المممدمج، واتسممماق  ممممع معطيمممات سممموق التمممأمين 

 العراقي، ومدى مساهمت  في تعزيز سوق وطني اتحاد  متكام .

 

في تاريخهمما الممذ  يمتممد لممما يزيممد عممن نصممف قممرن عم مم  شممركات التممأمين العامممة 

ع مممى خدممممة االقتصممماد العراقمممي، وبمممدرجات متفاوتمممة، ضممممن اإلطمممار العمممام 

  هممذ  ل تحمموالت االقتصممادية والسياسممية التممي كانمم  خممارج إرادتهمما.  لمم  تشممك  

د ع ممى خزينممة الدولممة بمم  ع ممى  العكممس كانمم  تمموفر الشممركات فممي يمموٍم ممما عبئمما

 إيراداد ل خزينة من ختل الضرائ  والرسوم.

 

أم ممي أن تسمماه  هممذ  الورقممة فممي إثممارة نقمما  عممام مفتمموح، بممين ممارسممي التممأمين 

والمهتمممين بقطمماع التممأمين، بشممأن مصممائر شممركات التممأمين العامممة، والكشمممف 

 عن ما يخطط لها.
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 عودة إلى مشروع دمج شركات التأمين العامة
 

 
 نشرت هذ  المقالة في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين ومج ة التأمين العراقي

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7

%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-

%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-

%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/ 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/ 

 

 

(1) 

 

مقممماالد بعنممموان  مشمممروع دممممج شمممركات التمممأمين  2016نشمممرتأ فمممي شمممباط 

من بمماب التع يمم  ع ممى حممديث دائممر بممين عممدد ق يمم  مممن المهتمممين بتممرويج   1العامة 

د مممن ذلممك،  المشممروع.  وكنمم  أتمنممى أن يحظممى الموضمموع بمناقشممة لكممن شمميئا

كالعممادة، لمم  يحصمم .  وفممي أوائمم  تشممرين األول زودنممي زمي ممي المحممامي منممذر 

)العمممدد  الصةةةباحاألسممود بصمممورة مممن مقمممال فممي الصمممفحة االقتصمممادية لجريممدة 

ذأكمممر فيممم ، اعتمممماداد ع مممى مصمممدر فمممي ديممموان  2(،4/10/2016بتممماريخ  3787

ن همممذا أتنمممدماج.  وجممما  فمممي المقمممال التمممأمين، البمممد  بممماإلجرا ات القانونيمممة ل

اإلعمممتن يمممأتي  بعمممد دراسمممات مستفيضمممة  أظهمممرت الحاجمممة  إلمممى انمممدماج 

شممركتين ]التممأمين الوطنيممة والتممأمين العراقيممة[ تعممدان أكبممر شممركات التممأمين فممي 

 
 مجلة التأمين العراقي نشرت المقالة في   1

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html 

 شبكة اققتصاديين العراقيينوكذلك في موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b9/ 
اإلعتن التالي:  وزارة المالية/ديوان التأمين،  الصباح  نشرت جريدة    2016أي ول    18وقب  ذلك وبتاريخ    2

وبنا  ع ى قرار السيد رئيس   2005( لسنة  10( من قانون تنظي  أعمال التأمين رق  )50إعتن.  استناداد إلى المادة )

عراقية العامة بشركة التأمين الوطنية ولك  ذ  مص حة  ديوان التأمين بالموافقة ع ى ط   اندماج شركة التأمين ال

 ( يوماد من تاريخ آخر نشر في الصحيفة بالموافقة ع ى االندماج.  30التظ   من القرار ختل )

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/


التأ مني العام ف العراق دراسات حول قطاع  

 

 

 

 
 111 | صفحة

 
 

د أن الشممركتين  الب ممد ... ال سمميما أن مقومممات وشممروط االنممدماج متمموفرة خصوصمما

، ممما سيوسممع اإلمكانممات التأمينيممة ل شممركة الجديممدة بعممد تمت كممان مممت ة ماليممة عاليممة

 اندماجهما. 

 
لممن أتوقممف كثيممراد عنممد محتويممات هممذا المقممال الصممحفي وأكتفممي بممالقول إن اإلشممارة 

إلممى  دراسممات مستفيضممة  ربممما تقممع فممي خانممة المبالغممات، مممن مروجممي الممدمج أو 

ة أو مممن المحممرر الصممحفي، فحسمم  ع مممي ليسمم  هنمماك دراسممة جممادة، مخطوطمم 

منشممورة، عممن الممدمج.  وكممذا األمممر بالنسممبة لممدعوى تمموفُّر  مقومممات وشممروط 

 االندماج  فالقارئ ال يعرف ما هي هذ  المقومات والشروط.

 

غ قممانوني  هنمماك عيمم  أساسممي فممي اإلعممتن عممن اإلجممرا ات فهممذ  تفتقممر إلممى مسممو 

ما ع ممى  د  اتخمماذ قممرار ل بممد  خاصممة وأن مج ممس إدارة الشممركتين، كممما يبممدو، لمم  يأقمم 

بالممدمج.  وكممما كتبمم أ فممي مقممالتي  مشممروع دمممج شممركات التممأمين العامممة  فممإن 

تحقيممم  االنمممدماج يتط ممم  قمممراراد ممممن مج مممس إدارة كممم  شمممركة بحممم  الشمممركة  

د إن كانمم   ل تمهيممد لتأسمميس الشممركة الجديممدة.  وفممي الوقمم  الحاضممر لمميس معروفمما

ة فمممي االنمممدماج( سمممتقوم بتك يمممف الممموزارة ]وزارة الماليمممة[ )أو الشمممركة الراغبممم 

جهمممة مهنيمممة مسمممتق ة ل تقيمممي  الممممالي ل شمممركات موضممموع المممدمج، أو أن ديممموان 

سيشمممترط ع مممى الشمممركات الراغبمممة باالنمممدماج تقمممدي  مثممم  همممذا التقيمممي  التمممأمين 

د مممن المممادة   2005مممن قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة  50المسممتق  )البنممد ثانيمما

لممممؤمنين المممراغبين باالنمممدماج تقمممدي  ط ممم  ل مممديوان يكتفمممي بمممالقول إن  ع مممى ا

مرفممم  بممم  كافمممة التقمممارير والبيانمممات التزممممة التمممي يحمممددها رئممميس المممديوان 

بتع يمممات يصممدرها لهممذا الغممرض.   ربممما تشممم   التقممارير والبيانممات التزمممة  

كمم  ممما يتع مم  بممذم  الشممركات موضمموع الممدمج وغيرهمما مممن قضممايا قممد تكممون 

وان، حتممى كتابممة هممذ  الورقممة، لمم  يصممدر تع يمممات خاصممة مسممتترةو لكممن الممدي

 بدمج الشركات. 

 

د فممإن اإلجممرا ات المع نممة هممي عممن عم يممة  اسممتحواذ   وإذا كممان ذلممك صممحيحا

ولممميس عم يمممة  دممممج .  ولمممو كانممم  هنممماك  دراسمممات مستفيضمممة  فإنهممما كانممم  

ستشممير إلممى خيممارات أخممرى ومنهمما العممودة إلممى تخصمم  الشممركتين العممامتين، 

د، وكممذل ك تممرويج الممدمج بممين شممركات التممأمين الخاصممة لتكمموين شممركات قويممة ماليمما

 أو هذا ما يفترض بمث  هذ  الدراسات.
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د وقممد ورد إلممى ع مممي أن لشممركة التممأمين العراقيممة  د مناقضمما د قانونيمماد رصممينا موقفمما

العراقيممة لممما أع نمم  ديمموان التممأمين بشممأن البممد  بممإجرا ات الممدمج، وأن ل تممأمين 

مشممروعها الخمما  باسممتعادة تخصصممها السمماب  فممي التممأمين ع ممى الحيمماة )الممذ  

د أن مج مممس إدارة التمممأمين 1988توقمممف بقممموة القمممانون عمممام  (.  وع مممم  أيضممما

ى قممراراد بشممأن التخصمم  )الخبممر بحاجممة إلممى تأكيممد( وأنمم  وجممع   العراقيممة قممد تبنمم 

د إلممى وزارة الماليممة يفنممد فيمم  إعممتن الممدمج. وإذا كممان مشممروع التخصمم    كتابمما

د ع ممى دراسممة ويممت  تحقيقمم  خممتل إطممار زمنممي  د فإنمم  يجمم  أن يكممون قائممما صممحيحا

 مناس .

 

وأرى أن يممدرس موضمموع اسممتعادة تخصمم  الشممركة فممي ضممو  محمماف  التممأمين 

التمممأمين العراقيمممة وسمممب  التصمممرف بهممما، شمممركة الحاليمممة التمممي تتعامممم  معهممما 

حقمموق المممؤمن لهمم ، وحقيقممة أن الط مم   ومصممير هممذ  المحمماف ، والمحافظممة ع ممى

الفممرد  ع ممى تأمينممات الحيمماة ضممعيف فممي الوقمم  الحاضممر، وضممرورة اسممتنباط 

منتجممات جديممدة مرتبطممة بالتممأمين ع ممى الحيمماة والتوسممع بالمنتجممات القائمممة ومنهمما 

الحممموادث الشخصمممية والتممممأمين الصمممحي، وتح يممم  التحمممموالت فمممي التركيمممم  

 مم  ع ممى التممأمين ع ممى منتجممات التممأمين ع ممى السممكاني ومممدى تأثيرهمما ع ممى الط

الحيممماة، والمممدخ  الفمممرد  الفمممائ  والمتممموفر ل نفممماق ع مممى الحمايمممة التأمينيمممة، 

والموقمممف الشمممعبي ممممن التمممأمين، وغيرهممما.  بعبمممارة أخمممرى، يجممم  إخضممماع 

موضممموع التخصممم  إلمممى دراسمممة موضممموعية مسمممتق ة ولممميس االكتفممما  بمجمممرد 

 الرد ا ني ضد مروجي الدمج.

 

(3) 

 

إن الكشممف عممن مبممررات الممدمج، واتسمماق  مممع معطيممات سمموق التممأمين العراقممي، 

ومممدى مسمماهمت  فممي تعزيممز سمموق وطنممي اتحمماد  متكاممم  قضممية يجمم  أن ال 

ولكمممي ال أثقممم  ع مممى القمممارئ تخضمممع ل هممموى أو مجمممرد تحقيممم  مكاسممم  آنيمممة.  

 أكتفي بإثارة جم ة من التسالالت االنتقائية حول مشروع الدمج.

 

ع ينممما أوالد إثمممارة سمممؤال جممموهر : هممم  هنممماك ضمممرورة اقتصمممادية أو  ▪

قانونيممة لممدمج الشممركتين؟  تممرى همم  أن شممركات التممأمين العامممة فاشمم ة 

د كشممركات تمويمم   اقتصممادياد ضمممن السممياق العراقممي، وهممي المصممنفة قانونمما

ذاتممي؟  هممي لمم  تأثقمم  خزينممة الدولممة بممدفع رواتمم  موظفيهمما ال بممالعكس هممي 
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خزينممة بجممز  مممن أرباحهمما إضممافة إلممى الضممرائ  والرسمموم التممي تمممول ال

 المخت فة.

 

وهمم  أن وجودهمما يتعممارض مممع القمموانين القائمممة المنظمممة لعممم  الشممركات 

 العامة؟

 

همم  أن مشممروع الممدمج يتسمماوق مممع التوجمم  االقتصمماد  المع ممن لحكومممات  ▪

، وبغمم  النظممر عممن موقفنمما الشخصممي مممن هممذ  التوجمم ، 2003ممما بعممد 

المنافسممة؟  ألمميس مممن شممأن خ مم  كيممان تممأميني عممام جديممد  لتعظممي  فممر 

 هو تعزيٌز لوضعها شب  االحتكار  في عرض التأمين؟

 

همم  جممرى التفكيممر مممما يجممر   تكمموين شممركة تممأمين عمتقممة، ضمممن السممياق 

العراقممي، ع ممى أوضمماع شممركات التممأمين الصممغيرة؟  مثمم  هممذ  الشممركة 

ات ودخممم  أقسممماط ممممن حيمممث حجممم  رأس الممممال واالسمممتثمار العمتقمممة

التمممأمين المكتتبمممة وعمممدد المممموظفين العمممام ين فيهممما، تجع هممما فمممي وضمممع 

تنافسمممي قمممو  فمممي مواجهمممة شمممركات التمممأمين الخاصمممة )وهمممي شمممركات 

 عراقية وطنية( تؤثر ع ى وجود األخيرة.

 

وقممد أشممرنا فممي مقالممة سممابقة لنمما  ان مشممروع الممدمج الممذ  يجممر  اإلعممداد 

اليممة لسمموق التممأمين العراقممي، إلممى تقمموي  ل  قممد يممؤد ، فممي ظمم  البنيممة الح

التنممافس القممائ  وربممما إلممى تحكممُّ  الشممركة الجديممدة فممي فممرض األسممعار 

والشممروط، وهممو لمميس فممي صممال  طممالبي التممأمين.  وإزا  هممذا الوضممع قممد 

ت جممأ شممركات التممأمين الصممغيرة إلممى منافسممة سممعرية غيممر مقيممدة، ل حفمماظ 

خ مم  فوضممى فممي األسممعار قممد ع ممى حجمم  أعمالهمما.  وهممذا مممن شممأن  أن ي

يممؤد  فممي النهايممة، بالنسممبة لممبع  شممركات التممأمين الخاصممة التممي تمممارس 

مثمم  هممذ  المنافسممة، إلممى إفتسممها عنممدما تممرد ع يهمما المطالبممات الكبيممرة 

بممالتعوي  دون أن تكممون لممديها القممدرة الماليممة، الخاصممة بهمما وت ممك التممي 

الحمايممة غيممر موجممودة  قممد توفرهمما حمايممة إعممادة التممأمين )وقممد تكممون هممذ 

 أصتد(، لتسديد أقيامها.

 

عطيمممات الخاصمممة بالشمممركتين ممممن حيمممث مصمممادر  ▪ هممم  تمممم  دراسمممة المأ

اإلنتمماج، وإمكانيممة تحممول المممؤمن لهمم  الحمماليين والمممرتقبين إلممى شممركات 

 تأمين أخرى، وكذلك مصائر العام ين والعامتت في الشركتين؟
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همم  أن مروجممي مشممروع الممدمج معنيممون بالممدمج، بممالمعنى القممانوني لمم   ▪

)راجممع  2005وكممما هممو مقممرر فممي قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة 

وإذا كمممان   ؟takeoverم حممم  همممذ  المقالمممة(، أم انهممم  يبغمممون االسمممتحواذ 

َ  لممَ   يفكممر مروجممو الممدمج باالسممتحواذ ع ممى شممركة  االسممتحواذ هممو الهممدف لمم 

 التأمين العراقية؟شركة غير  تأمين أخرى

 

همم  تمم ع االسممتئناس بممرأ  شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة؟  وهمم  تمممع   ▪

دراسممة ا ثممار التممي سممتترت  ع ممى الممدمج وتأثيرهمما ع ممى مسممتقب  اإلعممادة 

كتبممم  فمممي مقمممالتي أنممم   بفضممم  القممموة الماليمممة العراقيمممة؟  وبهمممذا الشمممأن 

تسمممتغني عمممن شمممرا  إعمممادة التمممأمين ل شمممركة الجديمممدة فإنهممما تسمممتطيع أن 

االتفمماقي مممن شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة، إذ أن حجمم  أعمالهمما سمميكون 

مصممدر جممذب الهتمممام معيممد  التممأمين فممي العممال .  إحممدى النتممائج السمم بية 

لهممذا الوضممع هممو خسممارة اإلعممادة العراقيممة ألعمممال الشممركتين )إن قممررت 

العمممال المتبقيمممة لمممدى اإلعمممادة الشممركة الجديمممدة إهمالهممما(، أ  أن حجممم  ا

العراقيممة سينحصممر بأعمممال شممركات التممأمين الخاصممة، وهممو حجمم  صممغير 

د مممن معيمممد  التممأمين المحتممرفين.  وبالتممالي سيضمممعف  ال يجممذب اهتماممما

مكانممة اإلعممادة العراقيممة وعنممدها سمميتمهد السممبي  لتصممفيتها أو دمجهمما مممع 

 الشركتين. 

 

(4) 

 

العراقيممة لمم  توافمم  ع ممى الممدمج مممع شممركة التممأمين نأقمم  إلمميع أن شممركة التممأمين 

د إلممى رئاسممة ديمموان التممأمين بهممذا الشممأن، وفممي الوقمم  ذاتمم   الوطنية، وقممدعم  تظ ممما

أوصممى مج ممس إدارتهمما بممالرجوع إلممى تخصصممها فممي تأمينممات الحيمماة.  ولمميس 

د اإلجممرا  الممذ  قممام بمم  ديمموان التممأمين أو زارة الماليممة سمموى ممما نقمم  عممن  معروفمما

ي  لجنممة موسممعة تضمم  ممث ممين عممن شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة وشممركة تشممك

 التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وديوان التأمين ووزارة المالية.

 

ال أدر  بممأ  صممفة سيشممترك مممدير عممام التممأمين الوطنيممة أصممالة، وهممو فممي ذات 

وزارة الماليممة الوقمم  رئمميس الممديوان وكالممة، فممي ال جنممة الموسممعة التممي ستشممك ها 

فممي ضممو  التضممارب الفاضمم  فممي إشممغال  لممموقعين ال يمكممن الجمممع بينهممما )إذ أن 

د وجممتداد فممي نفممس  د أن يكممون المممر  قاضمميا لمم  مصمم حة فممي الممدمج ولمميس صممحيحا

دعى الممديوان ل مشمماركة فممي هممذ  ال جنممة، حتممى عنممد  الوقمم (.  مممن رأ  أن ال يممأ

إشممكالية التضممارب خاصممة وأن تمموفر النيممة الحسممنة، إال بصممفة مراقمم  لتجنمم  
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مشممروع الممدمج يجمم  أن تتقممدم بمم  إحممدى الشممركتين أوالد بعممد صممدور قممرار مممن 

مج ممس إدارتهممما بشممأن .  وع ممى أ  حممال، فممإن مشمماركة التممأمين العراقيممة فممي 

ال جنممة سمميوفر لهمما فرصممة دحمم  ممما تقممدم بمم  رئمميس الممديوان وكالممة وفممي ذات 

ها ل تخصمم  فممي تأمينممات الوقمم  ربممما يمموفر فرصممة إعممادة عممرض مشممروع

 الحياة.

 

د فممي قطمماع التممأمين ال يضمم  رجمماالت ل تممأمين يتمتعممون  إن الجيمم  العاممم  حاليمما

بممالخبرة المعمقممة فممي قضممايا تنظممي  قطمماع التممأمين ومنهمما عم يممات الممدمج.  عممرف 

( إذ 1964القطمماع الممدمج فممي الفتممرة التممي أعقبمم  تممأمي  شممركات التممأمين )تممموز 

كيانممات هممي: شممركة التممأمين  أربممعارات فوقيممة، فممي تمم  دمممج الشممركات، بقممر

الوطنيمممة، شمممركة التمممأمين العراقيمممة )وكانممم  تضممم  شمممركة االعتمممماد ل تمممأمين، 

وشممركة الرشمميد ل تممأمين(، شممركة بغممداد ل تممأمين )وكانمم  تضمم  شممركة التممأمين 

التجمممار  العراقمممي(، وشمممركة الرافمممدين ل تمممأمين )وكانممم  تضممم  شمممركة دج مممة 

نيات، الممممراقبين والمنتقمممدين لممم  ل تمممأمين(.  ممممن المعاصمممرين ل مممدمج فمممي السمممتي

د، هنمماك األسممتاذ عبممد البمماقي رضمما )بغممداد( واألسممتاذ المحممامي بهمما  بهمميج  أيضمما

ان(، وكتهمممما كانممما يشمممغتن مواقمممع قياديمممة فمممي شمممركات التمممأمين  شمممكر  )عمممم 

د  آنممذاك.  ولنمما أن نضمميف لهممما زمي نمما مممنع  الخفمماجي رغمم  أنمم  لمم  يشممغ  موقعمما

د فممي ذلممك الوقمم .   ر القممائمون بتشممكي  ال جنممة الموسممعة ضمم ُّ قياديمما تممرى همم  فكممع

مثمم  هممؤال  إلممى عضمموية ال جنممة؟  وإن تعممذعر ذلممك، ألسممباب شخصممية وغيرهمما، 

د لمم  درايممة بأعمممال الممدمج شممرط  ألمميس مممن المناسمم  أن تضمم  ال جنممة أسممتاذاد جامعيمما

أن يكمممون محايمممداد وال يحمممم  أفكمممار مسمممبقة لصمممال  المؤيمممدين أو المعارضمممين 

 وع الدمج.  الصوت المستق  في هذ  ال جنة سيكون ل صال  العام.لمشر

 

آممم  أن تحتمم  المصممال  العامممة وممما هممو مشممترك بممين الشممركات العامممة والخاصممة 

 مكانتها في مداوالت ال جنة الموسعة.
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 3الضوابط القانونية الندماج شركات التأمين: م ح 
 

تممرد القواعممد الضممابطة النممدماج شممركات التممأمين فممي قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين 

البمماب الخممامس، تحويمم  الوثممائ  وتم ممك وانممدماج وتصممفية تحمم   2005لسممنة 

انمممدماج  50الممممؤمنين، فمممي الفصممم  الثالمممث: انمممدماج الممممؤمنين.  تتنممماول الممممادة 

 كما ي ي: المؤمنين

 

ين فممي مممؤمن أو معيممد تممأمين اخممر يجمموز انممدماج مممؤمن أو معيممد تممأم -أوق

 بما في ذلك المؤمنين او معيد  التأمين المم وكين ل دولة.

ع ممى المممؤمنين الممراغبين باالنممدماج تقممدي  ط مم  ل ممديوان مرفمم  بمم   -ثانيا

كافمممة التقمممارير والبيانمممات التزممممة التمممي يحمممددها رئممميس المممديوان 

 بتع يمات يصدرها لهذا الغرض.

ان التقمممارير والبيانمممات والوثمممائ  المقدممممة، ولممم  يمممدق  رئممميس المممديو -ثالثا

 الموافقة ع ى االندماج أو رفض  بقرار مسب .

إذا وافمم  رئمميس الممديوان ع ممى ط مم  االنممدماج فينشممر أعتنمما ع ممى  -رابعا

نفقمممات طمممالبي االنمممدماج فمممي صمممحيفة يوميمممة واسمممعة االنتشمممار فمممي 

   مممن ( خمسممة أيممام متتاليممة، ولكمم  ذ  مصمم حة الممتظ5العممراق لمممدة )

( ثتثمممين يومممما ممممن تممماريخ اخمممر نشمممر إلعمممتن 30القمممرار خمممتل )

 الموافقة ع ى االندماج.

يبممم  رئممميس المممديوان فمممي التظ ممممات المقدممممة وفقممما ألحكمممام البنمممد  -خامسا

( ثتثممين يوممما مممن تمماريخ انتهمما  30)رابعمما( مممن هممذ  المممادة خممتل )

ر مممدة تقممديمها، ولكمم  ذ  مصمم حة االعتممراض ع ممى القممرار الصمماد

( سممبعة أيممام 7نتيجممة الممتظ   أمممام محكمممة البممدا ة المختصممة خممتل )

 من تاريخ التب ب ب .

 

 -البةةاب الرابةةع، رقابةةة رئةةيش الةةديوان علةةى المةةؤمنين، فةةي المةةادةويممرد فممي 

 اإلجرا ات التي يستطيع رئيس الديوان اتخاذها في حاالت محددة وهي: -47

 

أو احتمممال تخ فمم  او  تخ ممف المممؤمن او عجممز  عممن الوفمما  بالتزاماتمم  -ت

 عجز  عن ذلك او عدم قدرت  ع ى االستمرار بأعمال .

ارتكمماب المممؤمن مخالفممة ألحكممام هممذا القممانون أو االنظمممة أو التع يمممات  -ث

 الصادرة بموجب .

 
 هذا الم ح  مست  من مقالتي  مشروع دمج شركات التأمين العامة.    3
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عمممدم اتخمممماذ الممممؤمن االجممممرا ات التزمممممة إلعمممادة التممممأمين ع ممممى  -ج

 المخاطر التي يتحم ها او عدم كفايتها.

خممالف المممؤمن برنممامج العممم  الممذ  قدممم  ل ممديوان وحصمم  ع ممى إذا  -د

 االجازة بموجب .

إذا زادت مجممموع خسممائر المممؤمن ع ممى خمسممين بالمئممة مممن رأسمممال   -هم

 المدفوع.

توقممف المممؤمن عممن أعمالمم  مممدة ال تقمم  عممن سممنة دون سممب  مبممرر أو  -و

 مشروع.

 

حممم  الممممؤمن عنممدها يسمممتطيع رئممميس المممديوان اتخممماذ مممما ي مممزم ممممن إجمممرا ات ب

د  ح:  دمممج المممؤمن فممي مممؤمن اخممر بموافقممة المممؤمن -المخممالف ومنهمما البنممد ثانيمما

 الذ  سيدمج مع . 

 

انممدماج مممؤمن أو معيممد تممأمين فممي مممؤمن أو معيممد تممأمين البنممد األول يشممرع جممواز 

)التأكيممد مممن  بمةةا فةةي ذلةةك المةةؤمنين او معيةةدي التةةأمين المملةةوكين للدولةةةاخممر 

، لكممن هممذا ال يعفممي س القممانوني لمشممروع المموزارة جمماهزعنممد (.  ا  أن األسمما

 الوزارة من عرض الدافع أو الدوافع لمشروعها.

 

إذا ممما تحقمم  مشممروع الممدمج بممين شممركات التممأمين العامممة فإنمم  سمميعتمد ع ممى 

وقممد اقتبسممتها بالكاممم  لفائممدة القممرا .  سممينتظر المممر  بكثيممر أحكممام هممذا القممانون.  

مين مممن هممذا المشممروع ل تثبمم  إن أمممن االهتمممام التعممرف ع ممى موقممف ديمموان التمم 

د لمموزارة الماليممة أم إنمم   د وخاضممعا يتمتممع باالسممتقتلية )كممما هممو كممان جهممازاد تابعمما

ف في الموقع اإللكتروني لوزارة المالية( في اتخاذ قرارت . عر   مأ
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قةةةةرار وزارة الماليةةةةة بةةةةدمج شةةةةركة التةةةةأمين الوطنيةةةةة 

وشةةةركة التةةةأمين العراقيةةةة: تجةةةاوز اإلجةةةراءات السةةةليمة 

 ومتطلبات القانون
 

 
 التالية:نشر في المواقع  

 
https://www.academia.edu/32184847/Merger_of_NIC_IIC_-
_lack_of_proper_procedures_and_adherence_to_law 
 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/04/merger-of-national-insurance-co-iraq.html 

 

 

 مقدمة 

 

ممممن  2017آذار  22ورد إلمممى ع منممما ممممؤخراد أن قمممراراد وزاريممماد صمممدر بتممماريخ 

نسممتطع الحصممول ع ممى نمم  القممرار وهممو لمميس منشمموراد فممي وزارة الماليممة )لمم  

موقممع المموزارة أو مواقممع شممركة التممأمين الوطنيممة وشممركة التممأمين العراقيممة( بممدمج 

د وكالممةد ل شممركتين  الشممركتين، وتعيممين ا نسممة هيفمما  شمممعون عيسممى، مممدير عاممما

ين السممي د )كانمم  تشممغ  موقممع مممدير عممام وكالممةد لشممركة التممأمين العراقيممة(، وتعيمم 

د وكالممةد لممديوان التممأمين العراقممي )وكمممان  صممادق عبممد الممرحمن الخالممد  رئيسممما

 يشغ  موقع مدير عام شركة التأمين الوطنية(.

 

لممم  نتعمممرف حتمممى ا ن ع مممى أسمممباب دممممج هممماتين الشمممركتين العمممامتين، وهمممما 

د يمموزع  شممركتان ناجحتممان بالمقمماييس العراقيممة السممائدة إذ أنهممما تحققممان أرباحمما

د منهمما  ع ممى الممموظفين ويغممذ  القسمم  ا خممر منهمما خزينممة الدولممة بالضممرائ  قسممما

والرسممموم التمممي تمممدفعها الشمممركتان.  ربمممما يضممم ُّ القمممرار الممموزار  األسمممباب 

الموجبممة ل ممدمج، وهممو ممما سممنتعرف ع يمم  متممى ممما تمموفر نمم  القممرار، وعنممدها 

 يمكن إبدا  الرأ  بالقيمة االقتصادية ل دمج.

 

وجزة مناقشممة مبممررات الممدمج، وضممرورتها مممن ال نهممدف مممن هممذ  الورقممة الممم 

عمممدمها، فقمممد كمممان لنممما موقمممف ممممن موضممموع المممدمج كشمممفنا عنممم  فمممي مقمممالتين 

https://www.academia.edu/32184847/Merger_of_NIC_IIC_-_lack_of_proper_procedures_and_adherence_to_law
https://www.academia.edu/32184847/Merger_of_NIC_IIC_-_lack_of_proper_procedures_and_adherence_to_law
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/04/merger-of-national-insurance-co-iraq.html
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ممما يعنينمما هنمما هممو ممما يبممدو عممدم االهتمممام بمماإلجرا ات السمم يمة إلدارة   1سممابقتين.

 عم ية الدمج، وما يبدو أن  عدم التزام باألحكام القانونية.

 

 أهمية اإلجرا ات الس يمة 

 

الممذ   1964قممرار الممدمج يممذك رنا بقممرار تممأمين شممركات ووكمماالت التممأمين سممنة 

لمم  يتأسممس ع ممى دراسممة موضمموعية لواقممع قطمماع التممأمين فممي العممراق، واكتفممى 

باسمممت هام أفكمممار عاممممة ) االشمممتراكية الرشممميدة ( إلدارة االقتصممماد ممممن منظمممور 

قرارات التممي رنا بممالنمماق  وتق يممد لتجربممة مصممر فممي هممذا المجممال.  مث ممما يممذك  

كممان يتخممذها مج ممس قيممادة الثممورة وت ممك التممي كممان يتخممذها  المسممتبد بممأمر   بممول 

 بريمر الثالث.

 

العق ية ل  تتغيممر منممذ ذلممك الوقمم  فهممي ذاتهمما التممي اسممتخدم  فممي قممرار الممدمج هممذ  

السممنة.  وهممي عق يممة غيممر ديمقراطيممة ال تعتمممد النقمما  المفتمموح وتكتفممي بالعممم  

س أصممممع  ع ممممى النمممماس تجاهمممم  أفكمممماره  بممممدعوى خ ممممف الكممممواليس.  لممممي

االختصمما  وامممتتك أصممحاب القممرار ل حقيقممة فهممو اسممتهانة بعقممول الغيممر وممما 

 يمكن أن يقدمو  من أج  الصال  العام.

 

د مممن الشممركتين مقمماالت ودراسممات عممن موضمموع دمممج  حسمم  ع منمما، لمم  تنشممر أيمما

 الشركات.

 

إن قمممراراد خطيمممراد كهمممذا، يممممسُّ مصمممال  العمممامتت والعمممام ين فمممي الشمممركتين 

ويممؤثر ع ممى بنيممة سمموق التممأمين العراقممي، كممان يجمم  أن يأطممرح ل نقمما  ع ممى 
 

 :شبكة اققتصاديين العراقيين موقع  مصباح كمال،  عودة إلى مشروع دمج شركات التأمين العامة،    1

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-

%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84 / 

 مجلة التأمين العراقي: مشروع دمج شركات التأمين العامة،  مصباح كمال،   

owned.html-state-of-merger-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed 

 : شبكة اققتصاديين العراقيين نشرت أيضاد في موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b9 / 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
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األقممم  داخممم  شمممركتي التمممأمين.  وكمممان ممممن المناسممم  تقمممدي  ورقمممة موقمممف 

position paper  د لتبمممادل تجاهممم  ممممن قبممم  المممداعين ل مممدمج ليكمممون موضممموعا

ا  قبمم  اإلقممدام ع ممى اتخمماذ القممرار، هممذا إن كممان متعممذراد ع مميه  تقممدي  ورقممة ا ر

كمممممما همممممو معهمممممود فمممممي الممارسمممممات  consultation paper ريةتشممممماو

الديمقراطيمممة.  إن كانممم  اإلجمممرا ات الديمقراطيمممة بعيمممدة عمممن تفكيمممر أصمممحاب 

ين القممرار كممان األولممى، ع ممى األقمم ، االلتممزام بأحكممام قممانون تنظممي  أعمممال التممأم

(.  وهممو ممما اقتبسممنا  فممي مقالممة سممابقة ومممن المفيممد 10)األمممر رقمم   2005لسممنة 

 استعادتها ألغراض المقالة الحالية:

 

 الضوابط القانونية الندماج شركات التأمين
 

تممرد القواعممد الضممابطة النممدماج شممركات التممأمين فممي قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين 

ثممائ  وتم ممك وانممدماج وتصممفية البمماب الخممامس، تحويمم  الوتحمم   2005لسممنة 

انمممدماج  50الممممؤمنين، فمممي الفصممم  الثالمممث: انمممدماج الممممؤمنين.  تتنممماول الممممادة 

 كما ي ي: المؤمنين

 

يجمموز انممدماج مممؤمن أو معيممد تممأمين فممي مممؤمن أو معيممد تممأمين اخممر بممما  -"أوق

 في ذلك المؤمنين او معيد  التأمين المم وكين ل دولة.

 

المممؤمنين الممراغبين باالنممدماج تقممدي  ط مم  ل ممديوان مرفمم  بمم  كافممة ع ممى  -ثانيا

التقمممارير والبيانمممات التزممممة التمممي يحمممددها رئممميس المممديوان بتع يممممات يصمممدرها 

 لهذا الغرض.

 

يممدق  رئمميس الممديوان التقممارير والبيانممات والوثممائ  المقدمممة، ولمم  الموافقممة  -ثالثا

 ع ى االندماج أو رفض  بقرار مسب .

 

إذا وافمم  رئمميس الممديوان ع ممى ط مم  االنممدماج فينشممر أعتنمما ع ممى نفقممات  -رابعا

( 5طمممالبي االنمممدماج فمممي صمممحيفة يوميمممة واسمممعة االنتشمممار فمممي العمممراق لممممدة )

( ثتثممين 30خمسممة أيممام متتاليممة، ولكمم  ذ  مصمم حة الممتظ   مممن القممرار خممتل )

 يوما من تاريخ اخر نشر إلعتن الموافقة ع ى االندماج.

 

رئممميس المممديوان فمممي التظ ممممات المقدممممة وفقممما ألحكمممام البنمممد  يبممم  -خامسا

( ثتثممين يوممما مممن تمماريخ انتهمما  مممدة تقممديمها، 30)رابعمما( مممن هممذ  المممادة خممتل )



التأ مني العام ف العراق دراسات حول قطاع  

 

 

 

 
 121 | صفحة

 
 

ولكمم  ذ  مصمم حة االعتممراض ع ممى القممرار الصممادر نتيجممة الممتظ   أمممام محكمممة 

 ( سبعة أيام من تاريخ التب ب ب . 7البدا ة المختصة ختل )

 

ع جممواز البنممد األ انممدماج مممؤمن أو معيممد تممأمين فممي مممؤمن أو معيممد تممأمين ول يأشممر 

)التأكيممد مممن  بمةةا فةةي ذلةةك المةةؤمنين او معيةةدي التةةأمين المملةةوكين للدولةةةاخممر 

جمماهز، لكممن هممذا ال يعفممي  المموزارةعنممد (.  أ  أن األسمماس القممانوني لمشممروع 

، مممن مج ممس المموزارة مممن عممرض الممدافع أو الممدوافع لمشممروعها المسممتمدة، ربممما

 أدارة شركتي التأمين الوطنية والتأمين العراقية.

 

تممرى همم  تمم ع االلتممزام بهممذ  األحكممام؟  همم  أن شممركتي التممأمين قامتمما بممم  تقممدي  

ط مم  ل ممديوان مرفمم  بمم  كافممة التقممارير والبيانممات التزمممة التممي يحممددها رئمميس 

 الدمج؟الديوان بتع يمات يصدرها لهذا الغرض.  ل سير بعم ية 

 

 المصادرة ع ى المط وب 

 

لقممد كانمم  موافقممة رئمميس الممديوان وكالممةد ع ممى الممدمج، قبمم  صممدور قممرار وزارة 

الماليممة بممدمج الشممركتين، مصممادرة ع ممى المط مموب، فقممد أع ممن عممن إجممرا ات 

مقممال فممي الصممفحة االقتصممادية ، كممما جمما  فممي 2016الممدمج فممي تشممرين األول 

ذأكممر فيمم ، اعتممماداد ع ممى  2(،4/10/2016 بتمماريخ 3787)العممدد  الصةةباحلجريممدة 

 مصدٍر في ديوان التأمين، البد  باإلجرا ات القانونية لتندماج.

 

إضممافة إلممى ذلممك فممإن موقممف شممركة التممأمين العراقيممة، عنممد صممدور اإلعممتن فممي 

كممان يقمموم ع ممى تفنيممد ورفمم  الممدمج والممتظ   لممدى وزارة الماليممة  الصةةباحجريممدة 

بهمممذا الشمممأن، وتوصمممية مج مممس إدارتهممما بتقمممدي  مشمممروعها الخممما  باسمممتعادة 

تخصصممها السمماب  فممي التممأمين ع ممى الحيمماة )الممذ  توقممف بقمموة القممانون عممام 

1988.) 

 

غ قمما نوني هناك كما يبممدو عيمم  أساسممي فممي القممرار المموزار  ألنمم  يفتقممر إلممى مسممو 

ما ع ممى اتخمماذ  د  واضمم  خاصممة وأن مج ممس إدارة الشممركتين، حسمم  ع منمما، لمم  يأقمم 

 
اإلعتن التالي:  وزارة المالية/ديوان التأمين، إعتن.  الصباح  نشرت جريدة    2016أي ول    18يخ  وقب  ذلك وبتار  2

وبنا  ع ى قرار السيد رئيس ديوان  2005( لسنة 10( من قانون تنظي  أعمال التأمين رق  )50استناداد إلى المادة )

بشركة التأمين الوطنية ولك  ذ  مص حة التظ    التأمين بالموافقة ع ى ط   اندماج شركة التأمين العراقية العامة  

وقتها لم تكن الشركة ( يوماد من تاريخ آخر نشر في الصحيفة بالموافقة ع ى االندماج.    30من القرار ختل )

 العراقية للتأمين قد تقدمت بأي طلب لالندماج مع شركة التأمين الوطنية! 
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وهممو ممما يممن ُّ ع يمم  قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين.  وكممما  –قممرار ل بممد  بالممدمج 

كتبمم أ فممي مقممالتي السممابقة  مشممروع دمممج شممركات التممأمين العامممة  فممإن  تحقيمم  

بحممم  الشمممركة ل تمهيمممد االنمممدماج يتط ممم  قمممراراد ممممن مج مممس إدارة كممم  شمممركة 

د إن كانمم  المموزارة  لتأسمميس الشممركة الجديممدة.  وفممي الوقمم  الحاضممر لمميس معروفمما

]وزارة الماليممة[ )أو الشممركة الراغبممة فممي االنممدماج( سممتقوم بتك يممف جهممة مهنيممة 

مسممتق ة ل تقيممي  المممالي ل شممركات موضمموع الممدمج، أو أن ديمموان التممأمين سيشممترط 

 اج تقدي  مث  هذا التقيي  المستق .ع ى الشركات الراغبة باالندم

 

 ك مة أخيرة 

 

د،  مممن المعممروف إن عممدم االلتممزام بمماإلجرا ات القانونيممة الصممحيحة يعتبممر عيبمما

ويمموفر الفرصممة ل محمماك  لممرد الممدعاوى.  ونحممن هنمما لسممنا فممي مواجهممة قضممية 

معروضممة ع ممى المحمماك  بقممدر ممما نممودُّ أن نشممير إلممى ممما يبممدو حتممى   صممرف قانونية  

ا ن، فممي غيمماب المع ومممات الدقيقممة والكام ممة والوثممائ  ذات العتقممة، أنمم  عممدم 

دونكممم  اإلجمممرا ات  2005التمممزاٍم بأحكمممام قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين لسمممنة 

 الس يمة المعهودة في أسواق التأمين المتقدمة.

 

 2017آذار  1
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أعمال الوزارات  شركات التأمين العامة ودعوى احتكار تأمين

 والمحافظات والمؤسسات الرسمية األخرى

 

 
 مجلة التأمين العراقينشرت في 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/10/remarks-on-state-

insurance-companies.html 

 

فمممي مقالتنممما  كمممتم عمممن شمممركات التمممأمين الخاصمممة  وتحممم  عنممموان فرعمممي 

ألعممممال الحكوميمممة: نقمممد شمممركات التمممأمين العاممممة  ذكرنممما  احتكمممار تمممأمين ا

 تتعرض أن شركات التأمين العامة

 

د أخمممرى، ممممن قبممم  شمممركات  د ومضممممر أحيانممما إلمممى نقمممد، صمممري  أحيانممما

التممممأمين الخاصممممة أو مممممن أفممممراد ]داخمممم  قطمممماع التممممأمين ومممممن قبمممم  

بعمممم  أعضمممما  النخبممممة الجديممممدة الحاكمممممة[.  ولمممميس كمممم  هممممذا النقممممد 

النشممممر رغمممم  تداولمممم  بممممين العممممام ين فممممي قطمممماع  يجممممد طريقمممم  إلممممى

التممممأمين.  ويتركممممز النقممممد األساسممممي ع ممممى احتكممممار الشممممركات العامممممة 

لتممممأمين األعمممممال الحكوميممممة وبخاصممممة عقممممود التممممراخي  النفطيممممة، 

وهممممذ ، بفضمممم  حجمهمممما، هممممي المنممممتج األكبممممر ألقسمممماط التممممأمين.  

سمممنة ويسمممتند همممذا النقمممد ع مممى أحكمممام قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين ل

ممممممن قمممممانون تنظمممممي  أعممممممال التمممممأمين لسمممممنة  81]الممممممادة  2005.1

 [10المعروف باألمر رق   2005

 

 وبالنسبة لعقود التراخي  النفطية أوضحنا أن الوضع قد تغير

 

بعممممد أن تممممدخ  ديمممموان التممممأمين بإصممممدار تعمممممي  ع ممممى الشممممركات 

، موجمممم  إلممممى إحممممدى الشممممركات 2010النفطيممممة فممممي تشممممرين األول 

ممممن الممممادة  3النفطيمممة التابعمممة لممموزارة المممنفط، والتأكيمممد ع مممى الفقمممرة 

.  كممممما أن دائممممرة التممممراخي  النفطيممممة أب غمممم  شممممركات المممموزارة 81

 
 :مرصد التأمين العراقي  الخاصة،مصباح كمال،  كتم عن شركات التأمين   1

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/ 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/10/remarks-on-state-insurance-companies.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/10/remarks-on-state-insurance-companies.html
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/
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مناقصمممة الع نيمممة كمممما أن يكمممون التعامممم  ممممع التمممأمين عمممن طريممم  ال

 [. 81من المادة  3ن  ع ي  القانون ]الفقرة 

 

 وذكرنا بأن

 

شممممركات التممممأمين العامممممة لمممم  تضممممغط ع ممممى المممموزارات والمؤسسممممات 

الحكوميممممة ل تممممأمين لممممديها لكنهمممما ظ مممم  سمممماكتة عنممممدما توجهمممم  لهمممما 

المممموزارات والمؤسسممممات ]بط بممممات التممممأمين[ ولمممم  تنبههمممما لمتط بممممات 

تم القمممممانون.  وال نعمممممرف  إن كانممممم  هنممممماك تصمممممرفات أخمممممرى تمممممأ

 ع يها شركات التأمين العامة.

 

نحمممماول فممممي هممممذ  الورقممممة الصممممغيرة الوقمممموف مجممممدداد أمممممام مممممدى صممممحة 

دعممممممموى احتكمممممممار شمممممممركات التمممممممأمين العاممممممممة ألعممممممممال الممممممموزارات 

د مممممن  والمحافظممممات والمؤسسممممات الرسمممممية األخممممرى، نعممممرض فيهمممما بعضمممما

ناها فممممي مقمممماالت  سممممابقة.  لنتعممممرف أوالد بشممممك  سممممريع األفكممممار التممممي ضممممم 

 ع ى هذ  الشركات.

 

، شمممركة ل تمممأمين المباشمممريضممم  قطممماع التمممأمين العراقمممي شمممركتين عمممامتين 

كشمممممركة حكوميمممممة( وشمممممركة  1950التمممممأمين الوطنيمممممة )تأسسممممم  سمممممنة 

كشمممممركة خاصمممممة(، وشمممممركة  1959التمممممأمين العراقيمممممة )تأسسممممم  سمممممنة 

التممممأمين العراقيممممة هممممي شممممركة إعممممادة  بإعممممادة التممممأمينواحممممدة متخصصممممة 

.  وتكتتممممم  شمممممركة التمممممأمين 2كشمممممركة حكوميمممممة( 1960)تأسسممممم  سمممممنة 

الوطنيممممة بممممبع  أعمممممال إعممممادة التممممأمين االختيممممار  وخاصممممة األعمممممال 

المممواردة ممممن شمممركات التمممأمين الخاصمممة.  وفقمممدت اإلعمممادة العراقيمممة امتيممماز 

الحصممممول ع ممممى إسممممناد إلزامممممي ألعمممممال التممممأمين لهمممما مممممن قبمممم  شممممركات 

.  دعمممممموى االحتكممممممار ال تنطبمممممم  ع ممممممى اإلعممممممادة 1988التممممممأمين سممممممنة 

ولمممموال وجودهمممما لممممما كممممان باسممممتطاعة معظمممم  شممممركات التممممأمين عراقيممممة، ال

الخاصممممة تمممموفير اتفاقيممممات إعممممادة تممممأمين خاصممممة بهمممما نظممممراد لصممممغر حجمممم  

 إيراداتها.

 
ضمم  مؤسممسممي الشممركة وزير المالية نيابة عن الحكومة العراقية، مدير عام مصمم حة الموانئ    2

لتأمين الوطنية، مدير عام مصممممرف الرافدين، مدير السممممكك الحديدة العام.  العراقية، مدير عام شممممركة ا

)جمامعمة  إدارة التةأمينأنظر: د. عبمدالبماقي عنبر فمال ، فماروق حبيم  المتك، عبمدالرحمن مصممممطفى طم ، 

 .61(   1990البصرة،  
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إنتمممماج شممممركات التممممأمين العامممممة فيممممما يخمممم  تممممأمين أعمممممال المممموزارات 

ومنشممممست القطمممماع العممممام ذو طممممابع ريعممممي، بمعنممممى أن الجهممممد المبممممذول فممممي 

د أو صممممغيراد.  وقممممد أشممممرنا إلممممى ذلممممك فممممي اإلنتمممماج إممممما  أن يكممممون معممممدوما

 مقالة سابقة:

 

يمكمممن النظمممر إلمممى الشمممركات العاممممة ع مممى أنهممما تتمتمممع بريمممع بفضممم  

 2000موقعهمممما.  فممممرغ  وجممممود شممممركات تممممأمين خاصممممة منممممذ سممممنة 

فممممإن الموقممممع الريعممممي ل شممممركات العامممممة هممممو مممممن إرث الماضممممي 

عممممادة ت جممممأ منشممممست ونعنممممي بمممم  إرث رأسمممممالية الدولممممة.  فممممبحك  ال

القطممماع العمممام إلمممى الشمممركات العاممممة لشمممرا  وثمممائ  التمممأمين.  همممذا 

( 81)المممممادة  2005رغمممم  أن قممممانون تنظممممي  أعمممممال التممممأمين لسممممنة 

 3ين  ع ى استدراج العروض في تأمين األصول العامة.

 

وقمممد تجمممد مؤسسمممات القطممماع العمممام مممما يبمممرر تصمممرفها فمممي مجمممال شمممرا  

قةةةةانون الحمايممممة التأمينيممممة( ممممما يقضممممي بمممم   السمممم ع والخممممدمات )ومنهمممما

.  2012الموازنةةةةةة العامةةةةةة اقتحاديةةةةةة لجمهوريةةةةةة العةةةةةراق للسةةةةةنة الماليةةةةةة 

أوالد تمممممممن  ع مممممممى التمممممممزام  الممممممموزارات االتحاديمممممممة  – 29فالممممممممادة 

والمحافظممممات والجهممممات غيممممر المرتبطممممة بمممموزارة فممممي شممممرا  احتياجاتهمممما 

لقيممممة المضمممافة لهمممذ  ممممن منتجمممات الممموزارات االتحاديمممة ع مممى ان ال تقممم  ا

%( مممممن الك فممممة االسممممتيرادية لهمممما 25المنتجممممات المجمعممممة والمصممممنعة عممممن )

وع مممممى ان ال تكمممممون اسمممممعار المنتجمممممات المح يمممممة اع مممممى ممممممن مثي تهممممما 

%(، مممممع مراعمممماة مواصممممفات النوعيممممة 10المسممممتوردة بنسممممبة تزيممممد عممممن )

 والجودة. 

 

الماليمممممة االتحاديمممممة.  التمممممأمين وإعمممممادة التمممممأمين همممممو أحمممممد منتجمممممات وزارة 

المممممموزارات االتحاديممممممة والمحافظممممممات والجهممممممات غيممممممر وهكممممممذا فممممممإن  

المرتبطممممة بمممموزارة  قممممادرة ع ممممى  شممممرا  احتياجاتهمممما ]التممممأمين وإعممممادة 

 
مصباح كمال،  ه  هناك مشروع إلعادة هيك ة شركات التأمين العامة؟ تمهيد لمناقشة موسعة،     3

 مجلة التأمين العراقي .  وكذلك 2011، 346، العدد  الثقافة الجديدةمج ة  

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/01/restructuring-state-owned-

insurance.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/01/restructuring-state-owned-insurance.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2012/01/restructuring-state-owned-insurance.html
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التممممأمين[ مممممن منتجممممات المممموزارات االتحاديممممة ]شممممركات التممممأمين وإعممممادة 

 التأمين التابعة لوزارة المالية االتحادية[. 

 

 :39و  38ورد في المادتين  ويعزز هذا الوضع ما

 

 م اوالد:38المادة م

ال يعممممم  بممممأ  قممممرار مخممممالف لهممممذا القممممانون وال تتحممممم  الخزينممممة 

العاممممممة االتحاديمممممة ا  اعبممممما  ماليمممممة لهمممممذا القمممممرار ممممممال  يكتسممممم  

 الشرعية القانونية ويصادق ع ي  في مج س النواب.

 

 39-المادة 

رة ع ممممممى المممممموزرا  ورلسمممممما  الجهممممممات غيممممممر المرتبطممممممة بمممممموزا

والمحمممممافظين ورلسممممما  المجمممممالس المح يمممممة والب مممممديات والجهمممممات 

 المعنية تنفيذ هذا القانون.

 

لكمممن فاع يمممة همممذ  األحكمممام تحتممماج إلمممى إصمممدار تع يممممات تنفيذيمممة مفصممم ة 

 كما تقضي بذلك المادة التالية:

 

 -51-المادة 

ع ممممى وزيمممممر الماليمممممة االتحممممماد  بالتنسممممي  ممممممع وزيمممممر التخطممممميط 

اصممممدار التع يمممممات التزمممممة لتسممممهي  تنفيممممذ احكممممام هممممذا االتحمممماد  

 القانون.

 

وحسممم  ع منممما لمممم  تصمممدر، حتمممى كتابممممة همممذ  الورقمممة، ممممما يفيمممد إصممممدار 

التع يممممممات التزممممممة بخصمممممو  شمممممرا  التمممممأمين وإعمممممادة التمممممأمين ممممممن 

شمممركات التممممأمين العامممممة.  إصمممدار مثمممم  هممممذ  التع يممممات ضممممرورية نظممممراد 

د بشممممممأن  2012 تعليمةةةةةات تنفيةةةةةذ موازنةةةةةة عةةةةةامألن  ال تتضمممممممن أحكاممممممما

الشةةةراء،  صةةةالحيات :عامةةةة أحكةةةام - 3التمممأمين وإعمممادة التمممأمين فالممممادة 

 2010القسةةةةم الثةةةةاني، تعليمةةةةات تنفيةةةةذ الموازنةةةةة العامةةةةة اقتحاديةةةةة لسةةةةنة 

د  مممممن القطمممماع الخمممما  أو  تنصمممم  ع ممممى شممممرا  السمممم ع المصممممنعة مح يمممما

ذلمممك خمممتل ممممدة سمممبعة أيمممام القطممماع المخمممت ط إذا اعتمممذر القطممماع العمممام عمممن 

ونتحمممم  هنمممما أن الممممن  هممممو عممممن  سمممم ع مصممممنعة  وهممممي ليسمممم ،   4... 
 

 2010تعليمات تنفيذ الموازنة العامة اقتحادية لسنة   4

law.org/ar/webfm_send/130-lg-http://www.iraq 

http://www.iraq-lg-law.org/ar/webfm_send/1309
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بمممممالمعنى الضمممممي  ل ك ممممممة، مطابقمممممة ل خمممممدمات ومنهممممما خمممممدمات التمممممأمين 

 وإعادة التأمين.

 

مممممن مصمممم حة شممممركات التممممأمين العامممممة والخاصممممة، ع ممممى حممممد سمممموا ، 

م الحقممموق وكمممذلك ديممموان التمممأمين، االهتممممام بهمممذا الموضممموع كمممي ال تضممما

المنصممممو  ع يهمممما فممممي القمممموانين، وكممممي تتأسممممس الممارسممممات الخاصممممة 

 بشرا  التأمين وإعادة التأمين ع ى قواعد قانونية س يمة واضحة.

 

وضممممممن معمممممايير إدارة الخطمممممر )تشمممممخي  مصمممممادر الخطمممممر، وتقييمهممممما 

والسممميطرة ع يهممما بوسمممائ  هندسمممية وغيرهممما، والتفكيمممر بعمممد ذلمممك بتحويممم  

ار عنممممد تحققهمممما لشممممركات التممممأمين( فممممإن شممممركات العمممم   المممممالي لكخطمممم 

التممممأمين العامممممة، وضمممممن المعممممايير السممممائدة فممممي قطمممماع التممممأمين العراقممممي، 

 ممممموزارات االتحاديمممممة والمحافظمممممات والجهمممممات غيمممممر المرتبطمممممة بالنسمممممبة ل

د بممممين شممممركات التممممأمين العراقيممممة.   بمممموزارة، هممممي األفضمممم  واألكفممممأ ماليمممما

ذات ، أثبتمممم  فعاليتهمممما كمؤسسممممات الشممممركات العامممممة، ككيانممممات اقتصممممادية

.  1997لسممممنة  22تمويمممم  ذاتممممي بموجمممم  قممممانون الشممممركات العامممممة رقمممم  

ف ممم  تتعمممرض طممموال تاريخهممما المممذ  يزيمممد عمممن نصمممف قمممرن لعجمممز ممممالي، 

تقتممممرض مممممن  ولمممم  تتعكممممز ع ممممى خزينممممة الدولممممة لتمويمممم  نشمممماطاتها، ولمممم 

 وزارة الماليمممممة، أو ممممممن المصمممممارف، لتسمممممديد رواتممممم  العمممممام ين فيهممممما. 

وهمممي فمممي ذلمممك تخت مممف عمممن معظممم  الشمممركات العاممممة كت مممك التمممي تعمممم  فمممي 

تطبيمممم  األسممممس الفنيممممة فممممي قطممماع الصممممناعة.  وكممممذلك هممممي األفضمممم  فممممي 

االكتتممماب وخاصمممة فمممي شمممركة التمممأمين الوطنيمممة.  ولهممما احتياطيمممات ماليمممة 

 كبيرة ال ترقى إليها شركات التأمين الخاصة في الوق  الحاضر.

 

ارات االتحاديممممة والمحافظممممات والجهممممات غيممممر لمممموزربممممما ان ممممما يممممدفع ا

المرتبطممممة بمممموزارة إلممممى شممممرا  احتياجاتهمممما مممممن التممممأمين مممممن الشممممركات 

العامممممة هممممو، كممممما ذكرنمممما، تمممموارث الممارسممممة بهممممذا الشممممأن فممممي التوجمممم  

د نحمممو لهمممذ  الشمممركات.  لكمممن همممذا المممدافع لممم  يخضمممع ل دراسمممة.  ولع ممم   ت قائيممما

شممممرا  التممممأمين فممممي المممموزرات وظيفممممة مممممن المفيممممد هنمممما أن نشممممير إلممممى أن 

والمحافظممممات، فممممي أحسممممن حاالتهمممما، تتممممرك ل قسمممم  القممممانوني أو المحاسممممبي 

كممممما هممممو الحممممال بالنسممممبة ل عقممممود  -أو تنمممماط بأحممممد المممممدرا  أو المهندسممممين 

اإلنشممممائية.  فممممالوزارات العراقيممممة والمحافظممممات وشممممركات القطمممماع العممممام 
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د مخت د بمممممإدارة وغيرهممممما ممممممن المؤسسمممممات الرسممممممية ال تمت مممممك قسمممممما صممممما

الخطممممر والتممممأمين يقمممموم، بممممين أمممممور أخممممرى، بالمقارنممممة بممممين شممممركات 

التممممأمين فيممممما يخمممم  أسممممعار التممممأمين ونوعيممممة الخممممدمات.  وال يخت ممممف 

الوضممممع بالنسممممبة لشممممركات القطمممماع الخمممما .  األسمممم وب العصممممر  فممممي 

شمممرا  الحمايمممة التأمينيمممة، ممممن خمممتل اسمممتدراج العمممروض التنافسمممية ممممثتد، 

راد لممممدى جميممممع الشممممركات الكبيممممرة، العامممممة والخاصممممة.  ال يجممممد لمممم  حضممممو

وبممممما ان  العممممادات قمممماهرات  فممممإن معظمممم  الشممممركات ت جممممأ إلممممى شممممركة 

التمممأمين التمممي تعام مممم  معهممما فممممي وقممم  سمممماب  وبمممدوافع لمممم  ت ممم  اهتمممممام 

 الدارسين.

 

ومممممن منظممممور تطمممموير قطمممماع التممممأمين العراقممممي فممممإن شممممركات التممممأمين 

التمممممأمين الوطنيمممممة، تحممممماول زيمممممادة االحتفممممماظ العاممممممة، وبخاصمممممة شمممممركة 

بممممأكبر قممممدر ممكممممن مممممن األقسمممماط المكتتبممممة رغمممم  أن جهودهمممما ال يقتممممرن 

د.  فهنمممماك حالممممة الشممممركات النفطيممممة العالميممممة التممممي تشممممترط  بالنجمممماح دائممممما

ع ممممى أدنممممى احتفمممماظ، وع ممممى عممممدم االسممممتفادة مممممن طاقممممة اتفاقيممممات إعممممادة 

ن العراقيمممة، يضممماف إلمممى ذلمممك التمممأمين التمممي تمممديرها شمممركة إعمممادة التمممأمي

اسمممتثنا  التمممأمين ع مممى أعممممال الطاقمممة )المممنفط والغممماز( ممممن همممذ  االتفاقيمممات.  

لكننممما ال نعمممرف ع مممى وجممم  الدقمممة إن كمممان هنممماك تصمممور تضمممامني واضممم  

مممممن لممممدن المممموزارات االتحاديممممة والمحافظممممات والجهممممات غيممممر المرتبطممممة 

ير االقتصممماد بممموزارة فمممي تنظمممي  سياسمممة لشمممرا  التمممأمين تصممم ُّ فمممي تطمممو

العراقممممي مممممن خممممتل تعظممممي  مكانممممة قطمممماع التممممأمين، وبمممماألخ  سياسممممة 

 تمي  إلى تق ي  االعتماد ع ى الريع النفطي.

 

حسممم  المعطيمممات االحصمممائية المتممموفرة فمممإن شمممركات التمممأمين العاممممة همممي 

األكثمممر نممممواد بمممين شمممركات التمممأمين.  وكمممما ذكرنممما فمممي مقالمممة سمممابقة فمممإن 

ات التمممممأمين الخاصمممممة بوجمممممود شمممممركتي ربمممممط التطمممممور البطمممممي  لشمممممرك

د.  فهمممم  ان ضممممعف الشممممركات الخاصممممة  التممممأمين العممممامتين لمممميس صممممحيحا

د بسمممب  وجمممود الشمممركات العاممممة؟  تمممرى  لمممو اختفممم  الشمممركتان  همممو حقممما

بصمممفتهما الحاليمممة وتحولتممما إلمممى شمممركات مخصخصمممة هممم  سممميتغير وضمممع 

شمممممركات التمممممأمين الخاصمممممة؟  ال نعتقمممممد ذلمممممك إذ أن الخصخصمممممة ربمممممما 

زز مممممن مكانتهممممما ممممن حيممممث اإلنتاجيممممة، وتق مممي  التكمممماليف )الممممتخ   تعممم 

مممممممن العمالممممممة الفائضممممممة(، وإدخممممممال تقنيممممممات جديممممممدة إلدارة األعمممممممال 

والتسمممموي  والبيممممع.  العممممائ  أمممممام شممممركات التممممأمين الخاصممممة لمممميس وجممممود 
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هممماتين الشمممركتين، وممممن الضمممرور  لمممذلك التعمممم  فمممي البحمممث الكتشممماف 

 5مكامن الخ   أو القصور. 
 

( لتحديممممد 15عنممممدما أصممممدر ديمممموان التممممأمين العراقممممي التع يمممممات رقمممم  )

رأس المممممال المقممممرر بخمسممممة م يممممارات دينممممار )بالنسممممبة لشممممركات التممممأمين 

القائمممممة( وخمسممممة عشممممر م يممممار دينممممار )بالنسممممبة ل شممممركات التممممي تؤسممممس 

بعمممممد تممممماريخ نفممممماذ همممممذ  التع يممممممات( بغممممم  النظمممممر عمممممن م كيمممممة همممممذ  

د لمكانمممممة الشمممممركات الخاصمممممة أم  الشمممممركات، أكانممممم  التع يممممممات تقويضممممما

د؟  الدفع باتجا  تكوين كيانات تأمينية قوية ماليا
 

نفتممممرض، اعتممممماداد ع ممممى الممارسممممات فممممي أسممممواق التممممأمين القائمممممة ع ممممى 

التنمممافس، أن يهمممت  طالممم  التمممأمين، فمممرداد كمممان أو شمممركة خاصمممة أو عاممممة 

دمها أو مؤسسمممممة حكوميمممممة، بك فمممممة التمممممأمين، ونوعيمممممة الخدممممممة التمممممي تقممممم 

شمممممركات التمممممأمين، ودور همممممذ  الشمممممركات فمممممي تحسمممممين نوعيمممممة الخطمممممر 

الممممممؤمن ع يممممم  )التوسمممممع فمممممي الخدممممممة التأمينيمممممة، وممممممن منظمممممور إدارة 

الخطمممر، ليشمممم  تقمممدي  االستشمممارة ل ممممؤمن لممم  فمممي منمممع وقممموع الخسمممارة أو 

وهممممو الممممذ  يممممأتي مممممن خممممتل الكشممممف الممممموقعي  –التخفيممممف مممممن حممممدتها 

مممممثتد أو مممممن خممممتل وضممممع اشممممتراطات ع ممممى األصممممول المممممؤمن ع يهمممما 

معينمممممة(، وكمممممذلك تممممموفير منتجمممممات تأمينيمممممة مبتكمممممرة )وثمممممائ  تمممممأمين( 

 لمواجهة أخطار مستجدة.
 

د فمممي خدممممة طالممم  التمممأمين فمممي همممذا المجمممال ضممممن  ممممن همممي األوفمممر حظممما

الواقممممع الحممممالي لقطمممماع التممممأمين العراقممممي؟  شممممركات التممممأمين الخاصممممة أم 

نمممممم  الشممممممركات ال تمت ممممممك األدوات شممممممركات التممممممأمين العامممممممة؟  إن كا

المهنيممممة المناسممممبة لتسممممتجابة وإن كممممان طممممالبي التممممأمين غيممممر آبهممممين لممممما 

تقدمممم  الشمممركات ممممن خمممدمات )ونحمممن نعتقمممد بمممأن الطمممرفين متخ فمممان( فإننممما 

كيممممف ومتممممى نسممممتطيع إذاد تطمممموير قطمممماع التممممأمين  –إزا  معضمممم ة حقيقممممة 

 لعراق.العراقي؟  سؤال مطروح ع ى ممارسي التأمين في ا
 

 2012تشرين األول/أكتوبر  19لندن 

 

 
   مرصد التأمين العراقيمصباح كمال،  كتم عن شركات التأمين الخاصة،    5

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/ 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/09/18/362/
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قةةراءة أوليةةة لمشةةروع حصةةر تأمينةةات الدولةةة بشةةركة التةةأمين 

 الوطنية
 

 
 نشرت هذ  المقالة أصتد في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%

ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-

%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-

%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-

%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/ 

 

 تقدي 

 

د قصمميراد حممول بعمم  جوانمم  قطمماع التممأمين العراقممي اقتممبس كتبمم   مممؤخراد تع يقمما

 من  التالي لعتقت  بما أود عرض  في هذ  المقالة:

 

( 1990إن تع يمم  ضممعف قطمماع التممأمين العراقممي، منممذ الحصممار الممدولي )

ر بغيمماب التشممريعات المأ زمممة  وحتممى الوقمم  الحاضممر، ال يمكممن أن يأفسمم 

المييةةةد مةةةن الرصةةةد القضمممية بحاجمممة إلمممى  ل تمممأمين فقمممط. فمممي ظنمممي أن

وتصةةةرفات مؤسسةةةات الدولةةةة فيمةةةا ، والتحليةةةل لقةةةوانين التةةةأمين النافةةةذة

والواقةةةةع اققتصةةةةادي واقجتمةةةةاعي، والموقةةةةف مةةةةن ، يتعلةةةةق بالتةةةةأمين

 1.مؤسسة التأمين، وتفعيل ديوان التأمين وجمعية التأمين العراقية

 

دائممر فممي سمموق  ٍس يممة هممم  وقممد كتبمم  بعمم  مفممردات هممذا االقتبمماس ع ممى خ ف

التممأمين العراقممي حممول مشممروع إلعممادة النظممر بممبع  أحكممام قممانون تنظممي  أعمممال 

(، وإحيممما ، أو قممم  إعمممادة 10المعمممروف بممماألمر رقممم  ) 2005التمممأمين لسمممنة 

 تفعي ، واحدة من مواد قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية.

 

 
 االقتصاديين العراقيين، باب التع يقات: موقع شبكة   1

http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/06/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7

-%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-

%d8%b3%d9%88%d9%82-

%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%d9%82/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/06/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%82-%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%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/06/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%82-%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%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/06/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%82-%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%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/06/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%82-%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%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/06/%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%82-%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%d9%82/
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شممير إلممى ليسمم  لممدينا مع ومممات موثقممة عممن هممذا الهمممس لكممن ممما وصمم نا منمم  ي

تحممرك مممن قبمم  أطممراف رسمممية متمث ممة بمموزارة الماليممة وشممركة التممأمين الوطنيممة 

نيمممة سممموق ومستشمممار  رئممميس الممموزرا  إلحمممداث تغييمممر سممميطال، إن تحقممم ، بأ 

 التأمين.  )نأم  الحصول ع ى هذ  المع ومات ألغراض الدراسة(.

 

كتم ممة كتبمم  قرا تممي ل مشممروع ع ممى وجمم  السممرعة، وهممي قممرا ة انتقائيممة غيممر م

اعتممذر عممن أيممة هفمموات   ربممما يسممتطيع زمممت  المهنممة مناقشممتها واإلضممافة لهمما.

 وقصور في العرض.

 

 محاوالت سابقة لحصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية
 

لقمممد كانممم  اإلدارات السمممابقة لشمممركة التمممأمين الوطنيمممة تثيمممر بمممين حمممين وآخمممر 

العائمممدة ل دولمممة ممممع شمممركة التمممأمين موضممموع حصمممر جميمممع معمممامتت التمممأمين 

الوطنيممة اعتممماداد ع ممى قممانون تأسيسممها وبعمم  الضمموابط التممي تصممدر بممين حممين 

وآخممر حممول دعمم  التعاممم  مممع كيانممات الدولممة )االسممتفادة مممن خممدمات ومنتجممات 

القطمماع العممام(.  وقممد بمماَن هممذا الموقممف مممع جولممة التممراخي  النفطيممة األولممى 

الشمممرط النمممموذجي ل تمممأمين المممذ  ارتمممبط بعقودهممما والثانيمممة وعنمممد التعامممم  ممممع 

وقتهمما اعترضمم  شممركات التممأمين الخاصممة ع ممى محاولممة حصممر   2(.24)المممادة 

د بتمماريخ  تممأمين هممذ  العقممود بشممركات التممأمين العامممة، وأصممدر ديمموان التممأمين كتابمما

د لشممركة نفممط الجنمموب يقضممي بعممدم مشممروعية  2010تشممرين األول  10 موجهمما

ين المتعاقممدين معهمما )شممركات الممنفط األجنبيممة( بالتعاممم  حصممراد توجيمم  المقمماول

د مممن قممانون تنظممي   مممع شممركة التممأمين الوطنيممة ألنمم  يتعممارض مممع المادة/ثالثمما

.  وباختصمممار، لممم  تف ممم  جهمممود شمممركة التمممأمين 2005أعممممال التمممأمين لسمممنة 

الوطنيممة فممي حصممر تممأمين عقممود جمموالت التممراخي  معهمما.  ويممأتي التحممرك 

دعما بقمموة القممانون ووزارة الماليممة ومستشممار  رئمميس المموزرا ، وهممو الجديممد ممم 

 ما يدل  ع ى وجود تنسي  بين هذ  األطراف ربما ل  يكن موجوداد في الساب .
 

شمممروط التأمين والتعوي  النموذجية في عقود النفط العراقية: متحظات حول بع   مصمممباح كمال،     2

الشمممممممممروط هممممممذ   الةةةةةةعةةةةةةراقةةةةةةي،"  مممممممفممممممردات  الةةةةةةتةةةةةةأمةةةةةةيةةةةةةن  : مةةةةةةجةةةةةةلةةةةةةة 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/12/24.html 

(،   2014)مكتبة التأمين العراقي،    وزارة النف  والتأمين: مالحظات نقديةيمكن قرا ة هذا المقال في كتابي  

 اديين العراقيين. .  والكتاب متوفر في مكتبة شبكة االقتص54-57

 

 : 48أنتهز فرصة كتابة هذ  الورقة لتعتراف بأنني كن  ع ى خطأ عندما كتب  التالي، صفحة 

 

 إن الزع  الذ  يتردد بأن شركة التأمين الوطنية التي تم كها الدولة، كونها األقدم واألكبر في العراق، لها امتياز 

 عقود النفط ليس ل  أساس قانوني أو تعاقد . حصر  لتكتتاب بجميع التأمينات المط وبة بموج  

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/12/24.html
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مممن قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة  81إعممادة صممياغة بعمم  أحكممام المممادة 

2005 

 

ن قممانون تنظممي  ممم  81يقمموم هممذا التحممرك ع ممى إعممادة صممياغة بعمم  أحكممام المممادة 

.  وهممو موضمموع ناقشمم  جوانمم  منمم  فممي دراسممة 2005أعمممال التممأمين لسممنة 

 2005ممممن قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين لسمممنة  81منشمممورة بعنممموان  الممممادة 

(: الممممدخ  لتغييمممر القمممانون  وأرى ممممن المفيمممد اقتبممماس فقمممرات 10)األممممر رقممم  

 منها كونها ت قي ضو اد ع ى هذا المشروع:

 

 وإطالق حرية التأمين والتناقض القانوني 81المادة  

البمماب السممابع، أحكممام متفرقممة، الفصمم  األول، تحمم   81يممرد نمم  المممادة 

 أحكام عامة، وكما ي ي:

 

 -81-المادة

 

أل  شممخ  طبيعممي أو معنممو  عممام أو خمما  الحمم  فممي االختيممار  -أوالد 

  بشممرا  منتجممات التممأمين أو خدماتمم  مممن أ  مممؤمن أو معيممد تممأمين ممما لمم 

 ين  القانون ع ى ختف ذلك.

 

د  ال يجمموز اجبممار شممخ  طبيعممي أو معنممو  عممام أو خمما  ع ممى  -ثانيمما

شممرا  منتجممات خممدمات التممأمين مممن مممؤمن أو معيممد تممأمين أو وكيمم  أو 

وسمميط أو مقممدم خممدمات تممأمين محممدد، ممما لمم  يممن  القممانون ع ممى خممتف 

 ذلك.

 

د  التمممي ترغممم   يجمممر  التمممأمين ع مممى األمممموال العاممممة واالخطمممار -ثالثممما

د  المموزارات أو دوائممر الدولممة فممي التممأمين ضممدها بالمناقصممة الع نيممة وفقمما

ألحكممام القممانون، ولجميممع المممؤمنين المجممازين فممي العممراق حمم  االشممتراك 

 فيها.

 

د رغمم  أهميتهمما وشممكوى الممبع   سممنغ  النظممر فممي هممذ  المقالممة عممن الفقممرة ثالثمما

 ة فممي المسممتقب .  ويكفممي أن مممن وجودهمما، وربممما نقمموم بدراسممتها فممي ورقممة مسممتق

د، تممذكر حمم   جميممع  د وثالثمما د ل فقممرتين ثانيمما نشممير هنمما إلممى أن هممذ  الفقممرة، ختفمما

المممؤمنين المجممازين فممي العممراق  االشممتراك فممي مناقصممات التممأمين ع ممى األممموال 



التأ مني العام ف العراق دراسات حول قطاع  

 

 

 

 
 133 | صفحة

 
 

د مممن هممذ  المتحظممة نجممد أن الفقممرة أوالد ال تشممير إلممى مممؤمنين  العامممة.  انطتقمما

د.  لمم  تممأت  هممذ  الصمميغة فممي مجممازين فممي العممر اق، وكممذا األمممر بالنسممبة ل فقممرة ثانيمما

إغفممال ذكممر العممراق عفممواد وفممي لحظممة غف ممة بمم  مممن بمماب التصمممي  وضمممن رليممة 

لتوجيمم  االقتصمماد العراقممي.  كممما نغمم  النظممر عممن مممدى شممرعية قممانون تنظممي  

ين أعمممال التممأمين فممي ضممو  اتفاقيممات جنيممف حممول تغييممر المحتمم  األجنبممي لقمموان

ة، ويكفممي أن نقممول إن هممذا القممانون ال ينسممج  مممع اتفاقيممات جنيممف حتَ مم   الدولممة المأ

التممي ال تجيممز ل قمموة المحت ممة صممتحية تغييممر ممما هممو قممائ  ممما لمم  يكممن هنمماك تهديممداد 

.  وفممي هممذا مباشممرا ألمممن القمموة المحت ممة أو أن هنمماك ضممرورة تسممتوج  التغييممر

صممور ، لمم  يشممك  تهديممداد مباشممراد أو السممياق فممإن النشمماط التممأميني، فممي أ  مممن 

غيمممر مباشمممر لتحمممتتل األمريكمممي، ولممم  تكمممن هنممماك ضمممرورة اقتصمممادية أو 

اجتماعيممممة لتغييممممر القمممموانين المنظمممممة ل نشمممماط ممممما لمممم  نممممدخ  االعتبممممارات 

اإليديولوجيممة فممي الحسممبان )إعممادة تشممكي  االقتصمماد العراقممي مممن منظممور العقيممدة 

لحالممة فممإن الضممرورة ليسمم  عراقيممة، نابعممة مممن ال يبراليممة الجديممدة(، وفممي هممذ  ا

 متط بات تنمية االقتصاد العراقي.

 

خ ممو مممن إشممارة إلممى محمم  إقامممة ت اناقصممة، كممما يتحمم  القممارئ، ألنهمم  81المممادة 

المممؤمن أو معيممد المممتأمين أو تسممجي   فممي العممراق أو ترخيصمم  مممن قبمم  الممديوان 

منمما، نمم ف خممتف ذلممك ولمم  وال القممانون الممذ  تشممير إليمم  هممذا المممادة، حسمم  ع 

د أن هممذ  الفقممرة تأقممرُّ  ينشممر حتممى ا ن تعممدي  ل قممانون بهممذا الشممأن.  ويتحمم  أيضمما

حمم  الشممخ  الطبيعممي فممي االختيممار بشممرا  منتجممات التممأمين أو خدماتمم  مممن أ  

ن أو معيممد التممأمين )بمعنممى  مممؤمن أو معيممد تممأمين دون الممن  ع ممى عراقيممة المممؤم 

 ت وترخيص  من قب  الديوان(.تسجي   لدى مسج  الشركا

 

رت الممممادة  األرضمممية القانونيمممة لتسمممري  أقسممماط التمممأمين العراقيمممة إلمممى  81وفممم 

-nonالخمممارج ممممن خمممتل القبمممول الضممممني بالتمممأمين خمممارج النظمممام الرقمممابي 

admitted insurance  وهممو ممما ال نجممد نظيممراد لمم  فممي معظمم  االنظمممة الرقابيممة

ع ممى النشمماط التممأميني فممي العممال .  وقممد كتبمم أ فممي مكممان آخممر ان  مايممك بيكنممز، 

نممم  القمممانون بال غمممة  مفممموض التمممأمين فمممي واليمممة أركنسممماس، المممذ  أعمممدع 

د القيمممود المفروضمممة ع مممى حريمممة شمممرا  التمممأمين فمممي  اإلنج يزيمممة، يعمممرف تمامممما

الواليممات األخممرى ل واليممات المتحممدة.  ومممع ذلممك أقحمم  هممذ  المممادة واليتمم  وفممي 

 3تعبيراد عن العقيدة ال يبرالية الجديدة في رفع الضوابط الرقابية. 

 
 "، مرصد التأمين العراقي:مصباح كمال،  نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق  3

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector / 
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الغطممما  القمممانوني ل تمممأمين  2005لقممد وفمممرع قمممانون تنظمممي  أعممممال التممأمين لسمممنة 

خممارج العممراق لممدى شممركات تممأمين أجنبيممة غيممر مسممج ة فممي العممراق وغيمممر 

مرخصممة.  وعممدا ذلممك فممإن القممانون يتعممارض مممع أحكممام الدسممتور الممدائ ، فقممد 

 من الدستور حول نفاذ القوانين القائمة ع ى ا تي: 130 أكدت المادة

 

د    تبقممى التشممريعات النافممذة معممموالد بهمما، ممما لمم  تأ ممَب أو تأعممد َل، وفقمما

 ألحكام هذا الدستور. 

 

 192مج مممس قيمممادة الثمممورة رقممم   التشمممريعات النافمممذة ذات العتقمممة قمممرار ممممن

د ع ى أن الذ   3/12/1998المؤرخ   ن ع في الفقرة ثانيا

 

 ال يجمموز التممأمين خممارج العممراق مباشممرة ع ممى أشممخا  أو أممموال 

الوقةةةائع موجمممودة فمممي العمممراق أو مسمممؤوليات قمممد تتحقممم  فيممم .   )

 (618،   3757، العدد العراقية

 

ط  ممع أن هممذا القممرار ألغممى  قممانون شممركات ووكممت  التممامين ويعممرف القممارئ المأ

 ع ى ا تي: 57المادة الذ  ن   في  1960( لسنة 49رق  )

 

ؤمن خمممارَج العمممراق مباشمممرةد ع مممى   ال يجممموز أل  شمممخ  أن يمممأ

 أشخاٍ  أو عقاراٍت أو أمواٍل موجودة في العراق. 

 

عممدم إيممراد  2005عمممال التممأمين لسممنة تنظممي  أومممن النممواق  التدوينيممة لقممانون 

نمم  بإلغمما  قمموانين التممأمين السممابقة أو االحتكممام إليهمما فممي حمماالت معينممة.  هنمماك 

 والقوانين السابقة التي ل  تخضع ل لغا . 2005إذاد تضارٌب بين قانون سنة 

 

د القيممام بالمراجعممة الفنيممة والقانونيممة لقممانون  إزا  هممذا الوضممع يصممب  ضممروريا

وإعممادة تدوينمم  فهممو صممار يأشممك   عنصممراد  2005مممال التممأمين لسممنة تنظممي  أع

د فممي توجيمم  النشمماط التممأميني.  إن القممانون، فممي صمميغت  الحاليممة، يحجمم  أ  أساسمميا

دور شممركات التممأمين العراقيممة.  وقممد عرضمم أ ممموقفي مممن تغييممر القممانون فممي 

ور فممي مقممالتي  نحممو مشممروع لصممياغة سياسممة لقطمماع التممأمين فممي العممراق  المنشمم 

د.مرصد التأمين العراقي   4وقد أشرت إلي  سابقا

 
)بغداد: منشورات شركة : تقييم ودراسات نقدية  2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  مصباح كمال،    4

 . 182-171(،   2014التأمين الوطنية، 
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 قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية واحتكار تأمينات الدولة
 

(، وربممط 81ممما اسممتجد مممؤخراد يتضمممن إعممادة النظممر بالبنممد )أوالد( مممن المممادة )

.  األطممراف 1950( لسممنة 56ذلممك بقممانون تأسمميس شممركة التممأمين الوطنيممة رقمم  )

كممة ل موضمموع تقممول، وهممي ع ممى حمم ، إن هممذا البنممد يتعممارض مممع قممانون حر  المأ 

 5( ع ى ما ي ي:7الشركة الذ  ين  في المادة )

 

 ع مممى دوائمممر الحكوممممة والمؤسسمممات الرسممممية أن تعهمممد حصمممراد إلمممى 

 الشركة بمعامتت التأمين التي تجريها. 

 

التمممأمين الحجمممة القانونيمممة لكطمممراف المحركمممة ل موضممموع سممم يمة إذ أن قممموانين 

مممما زالممم   2005السمممابقة )غيمممر الم غممماة( لقمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين لسمممنة 

أن أحكامهمممما تعتبممممر متفوقممممة ممممما يفيممممد  2005سممممارية.  ولمممميس فممممي قممممانون 

paramount  أو لهمما الصممدارة فممي التطبيمم  فممي حممال تعارضممها مممع أحكممام قمموانين

د هنمماك قاعممدة قانونيممة عامممة تقضممي بممأن األحكممام أخممرى.  كممما أن  الخاصممة تقيمم 

األحكمممام العاممممة، أ  أن أحكمممام قمممانون تأسممميس شمممركة التمممأمين الوطنيمممة لسمممنة 

، فممي هممذ  الحالممة، تقيممد نفمماذ أحكممام قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة 1950

 6.  هذ  األطراف تقف ع ى أرضية ص بة لترويج ودع  دعواها.2005

 

ا هممو عممام إذ أن ممم  يلغةةيوالسممؤال الممذ  يممنه  هنمما هممو: همم  أن ممما هممو خمما  

ال يتضممممن اإللغممما ؟  وإذا كمممان اإللغممما  لممميس وارداد كيمممف سممميت  تقييمممد  التقييةةةد

ممممن  130؟  ثممم  كيمممف يسمممتقي  همممذا الوضمممع ممممع الممممادة 2005أحكمممام قمممانون 

د   الدسممتور:  تبقممى التشممريعات النافممذة معممموالد بهمما، ممما لمم  تأ ممَب أو تأعممد َل، وفقمما

د بممأن قممان  أقممرع  2005ون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة ألحكممام هممذا الدسممتور.   ع ممما

 
 
.  الن  الكام  متوفر في قاعدة التشريعات  23/07/1950تاريخ:   |   2861رقم العدد:  |  الوقائع العراقية    5

 العراقية:

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=19077 

 
مين العامة، ومنها شركة التأمين الوطنية، ل  تقدم موقفاد تجا  مسودة قانون  من المفارقات أن شركات التأ   6

عندما اجتمع ممث وها مع مستشار  س طة التحالف المؤقتة لتطتع ع ى مسودة قانون تنظي  أعمال   2005سنة  

 التأمين. 

 

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=19077
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.  لعممم  الرجممموع 2005وأقمممر الدسمممتور فمممي تشمممرين األول  2005فمممي حزيمممران 

 إلى مج س شورى الدولة يفيد في تفسير تضارب األحكام وإيجاد ح ول ل .

 

ع لتغييممر  شممر  إن نجحمم  هممذ  األطممراف فممي مشممروعها فإنمم  يتط مم  تممدخ  المأ

 ( برمتها.81أحكام المادة )

 

 بع  آثار المشروع

 

كيمممف يتسممماوق المشمممروع المممدائر لحصمممر تأمينمممات الدولمممة ومؤسسممماتها بشمممركة 

، 2003التمممأمين الوطنيمممة ممممع مشمممروع التوجممم  االقتصممماد  لحكوممممات مممما بعمممد 

وبإرشممادات مممن صممندوق النقممد الممدولي والبنممك الممدولي، نحممو ممما يسمممى بتحريممر 

ت  دور القطمممماع السممموق وتعزيممممز التنمممافس بممممين الوحممممدات االقتصمممادية وإعمممم 

ة  الخمما ؟  كيممف يمكممن حمم   هممذا التنمماق  بممين المشممروعين: مممن خممتل المحاجمم 

القانونيممة أم القممرار السياسممي؟  ربممما ستكشممف األيممام القادمممة مسممار ونتيجممة ممما 

أقممدم  ع يمم  األطممراف المحركممة لقانونيممة حصممر تعممامتت التممأمين الحكوميممة 

 بشركة التأمين الوطنية.

 

ر تأمينممات الدولممة بشممركة التممأمين الوطنيممة فممإن سمموق لممو تحقمم  مشممروع حصمم 

د جديممداد يحممم  معمم  آثمماراد سمم بية ع ممى شممركات يالتممأمين العراقممي سمم  جاب  وضممعا

التممأمين الخاصممة ويغيممر مممن بنيممة سمموق التممأمين )سمموق غيممر متمموازن فممي بنيتمم  

يتميممز باحتكممار الق ممة(.  نممزع  أن الط مم  األساسممي ع ممى الحمايممة التأمينيممة خممتل 

قممود الخمسممة الماضممية كممان يممأتي مممن دوائممر ومؤسسممات الدولممة.  إن احتجمماز الع

هممذا الط مم ، بقمموة القممانون، لشممركة تممأمين واحممدة يعنممي حرمممان شممركات التممأمين 

األخممرى مممن االكتتمماب بهممذا الط مم  واقتصممار اكتتابهمما بأعمممال القطمماع الخمما  

د إقصمما  التنممافس ع ممى تأمينممات الدولمم  ة، وتعميمم  واألفممراد.  وهممو يعنممي أيضمما

 التفاوت بين الشركة المحتكرة لهذ  التأمينات وشركات التأمين األخرى.

 

إن حصممر تأمينممات الدولممة بشممركة تممأمين واحممدة سمميوفر األرضممية لتكمموين شممركة 

 مثمم  هممذ    7تممأمين عمتقممة فممي قطمماع العراقممي، كممما كتبمم  فممي سممياق آخممر.

 
و    ين العراقيين شبكة اققتصاديموقع  مصباح كمال،  عودة إلى مشروع دمج شركات التأمين العامة،     7

 : مجلة التأمين العراقي

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-

%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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ودخممم  أقسممماط  ممممن حيمممث حجممم  رأس الممممال واالسمممتثمارات الشمممركة العمتقمممة

التممأمين المكتتبممة وعممدد الممموظفين العممام ين فيهمما وكوادرهمما الفنيممة، تجع همما فممي 

وضمممع تنافسمممي قمممو  فمممي مواجهمممة شمممركات التمممأمين الخاصمممة )وهمممي شمممركات 

عراقيممة وطنيممة( تممؤثر ع ممى وجممود األخيممرة.   وبفضمم  قممدراتها تسممتطيع هممذ  

تسممتطيع شممركات     فممي فممرض األسممعار والشممروط، التممي قممد الالشممركة  الممتحك  

 التأمين الصغيرة التنافس معها.

 

وقممد يمتممد تممأثير الحصممر ليشممم  شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة.  فبفضمم  زيممادة 

القمموة الماليممة المتوقعممة لشممركة التممأمين الوطنيممة فإنهمما تسممتطيع أن تسممتغني عممن 

إذ أن حجمم   8شممرا  إعممادة التممأمين االتفمماقي مممن شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة،

أعمالهمما سمميكون مصممدر جممذب الهتمممام معيممد  التممأمين فممي العممال  ويمموفر لهمما قمموة 

تفاوضممية أفضمم  مممع المعيممدين.  إحممدى النتممائج السمم بية لهممذا الوضممع هممو احتمممال 

خسممارة اإلعممادة العراقيممة ألعمممال شمممركة التممأمين الوطنيممة )وهممي، سمموية ممممع 

  الحاضممر المصممدر األكبممر شممركة التممأمين العراقيممة العامممة، تشممك  فممي الوقمم 

لكعمممال التممي تكتتمم  بهمما اإلعممادة العراقيممة( إن قممررت التممأمين الوطنيممة تجمماوز 

اإلعمممادة العراقيمممة.  لمممو تحقممم  همممذا الوضمممع فمممإن حجممم  االعممممال المتبقيمممة لمممدى 

اإلعمممادة العراقيمممة سينحصمممر بأعممممال شمممركات التمممأمين الخاصمممة، وهمممو حجممم  

د مممن معيممد  التممأ مين المحتممرفين.  وبالتممالي سيضممعف صممغير ال يجممذب اهتماممما

مكانممة اإلعممادة العراقيممة وعنممدها سمميتمهد السممبي  لتصممفيتها أو دمجهمما مممع شممركة 

 9التأمين الوطنية.

 

 

 

 
%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84/ 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/ 

 
ليس هناك قانون ي زم شركة التأمين الوطنية وشركات التأمين كافة بإجرا  إعادة التأمين مع شركة إعادة     8

أل قد  العراقية  اإلعادة  مع  التأمين  محاف   من  لنسبة  اإللزامي  التأمين  إعادة  أن  إذ  العراقية  أواخر التأمين  في  غي 

 ثمانينيات القرن الماضي.

 
مشروع دمج شركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة الذ  تبنا  الرئيس الساب  وكالة    9

لديوان التأمين ل  يتحق  حتى ا ن وربما ت  تأجي   أو غ  النظر عن .  من يدر ، لع  مشروع الدمج يثار ثانية  

المرة دمج شركة إعادة التأمين العراقية العامة مع الشركتين وتكوين شركة تأمين قابضة تقوم بأعمال ليشم  هذ   

 التأمين المباشر وإعادة التأمين االتفاقي واالختيار . 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
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 ماذا يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تقوم ب ؟
 

المقترحممات األوليممة التاليممة تفتممرض تمموفر النوايمما الحسممنة لممدى شممركات التممأمين 

 ع ى مصائر قطاع التأمين بك  مكونات .كافة، والحر  

 

 اقندماج

يمكممن لشممركات التممأمين الخاصممة الضممعيفة فممي رأسمممالها واحتياطياتهمما الماليممة 

وكوادرهمما )بعضممها أقممرب ممما تكممون إلممى شممركات عائ يممة ومصممادر رأسمممالها 

د  10مثممار تسممالل(، االنممدماج مممع بعضممها مممع بعضممها لخ مم  شممركات متينممة ماليمما

تعممم  ع ممى تكمموين كمموادر متقدمممة مؤه ممة كممي تسممتطيع التنممافس مممع شممركتي 

التممأمين العممامتين ع ممى أعمممال التممأمين )خممارج أعمممال التممأمين العائممدة ل دولممة(.  

وبفضممم  االنمممدماج والعمممم  ع مممى بنممما  مواردهممما الماليمممة، ممممن رأس الممممال 

اتفاقيمممات إلعمممادة التمممأمين خاصمممة بهممما بشمممك  واالحتياطيمممات، تسمممتطيع ترتيممم  

 11مستق .

 

 التوج  نحو التخصص

مممن فرصممة التعاممم  مممع تأمينممات الدولممة  12لممو حرممم  شممركات التممأمين الخاصممة

فممإن الوضممع الجديممد قممد يممدفع الممبع  منهمما نحممو التخصمم  باالكتتمماب فممي فممروع 

المثممم ، معينمممة ل تمممأمين السمممتقطاب طمممالبي التمممأمين لهمممذ  الفمممروع.  ع مممى سمممبي  

التخصمم  فممي تمموفير أشممكال مخت فمممة مممن التممأمين مممن المسممؤولية المهنيمممة أو 

التممأمين الطبممي.  لكممن ذلممك رهممن بالقممدرات الفنيممة والماليممة وتمموفر حمايممة إعممادة 

التممأمين )وهممي فممي الوقمم  الحاضممر ضممعيفة وغيممر مكتم ممة( إال أنمم  يمموفر فرصممة 

انتهمممما الماليممممة ل شممممركات الخاصممممة لترتقمممما  بمسممممتوى خممممدماتها وتعزيممممز مت
 

حول تشجيع االندماج بين شركات التأمين، كجز  من مشروع وضع سياسات ل تأمين، أنظر: مصباح    10

)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، : تقييم ودراسات نقدية  2005التأمين لسنة    قانون تنظيم أعمالكمال،  

.  ويمكن قرا تها أيضاد في  السياسات االقتصادية في العراق والخيارات البدي ة: قطاع التأمين  26،    (2014

 :مجلة التأمين العراقيوكذلك مدونة  2009، 334-333، العدد الثقافة الجديدةنموذجاد،  

http:misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html 

 
في الوق  الحاضر تقوم شركة إعادة التأمين العراقية بترتي  اتفاقيات إعادة التأمين باسمها لصال  جميع    11

الت العامة والخاصة.  وبفض  دخ  أقساط  التأمين،  العامتين تستفيد معظ  شركات  بها الشركتين  تكت   التي  أمين 

 شركات التأمين الخاصة من هذ  االتفاقيات. 

 
ليس معروفاد ماذا سيكون وضع شركة التأمين العراقية العامة في حال حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين     12

 الوطنية. 
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وكوادرهمما الفنيممة ل بقمما  ع ممى حصممتها مممن االكتتمماب بوثممائ  التممأمين الفرديممة 

 وأعمال القطاع الخا  ومواجهة شركة التأمين الوطنية.

 

 المشاركة في التغطية مع شركة التأمين الوطنية

د فممي قطمماع التممأمين العراقممي،  وبإمكانهمما لعبمم  شممركة التممأمين الوطنيممة دوراد قياديمما

تطممموير همممذا المممدور ممممن خمممتل االكتتممماب باألخطمممار الكبيمممرة لمممدوائر الدولمممة 

ومؤسسمماتها وإشممراك نخبممة مممن شممركات القطمماع الخمما  )تتميممز بمتانممة ماليممة 

(.  مثممم  همممذ  coinsuranceوطممماق  فنمممي( فمممي تغطيمممة مثممم  همممذ  األخطمممار )

العراقمممي  المشممماركة تممموفر الفرصمممة لتعظمممي  القمممدرة االحتفاظيمممة لسممموق التمممأمين

وتق ممي  الط ممم  ع مممى شممرا  حمايمممة إعمممادة التممأمين ممممن الخمممارج )أ  تق مممي  

تصمممدير العم مممة الصمممعبة(.  كمممما أنهممما تممموفر فرصمممة ل شمممركات المشممماركة فمممي 

التغطيمممة لرفمممع مسمممتوى أدائهممما ومراكممممة التجربمممة والمعرفمممة.  يعنمممي ذلمممك أن 

 شركة التأمين الوطنية تساه  في تطوير قطاع التأمين العراقي.

 

 تقديم صياغات مختلفة لتعديل قوانين التأمين

إلمممزام دوائمممر الدولمممة ومؤسسممماتها بالتمممأمين ع مممى أعمالهممما لمممدى شمممركة التمممأمين 

الوطنيممة حصممراد ي غممي أ  دور لشممركات التممأمين الخاصممة.  يمكممن إعممادة النظممر 

بمفهمموم الحصممرية مممن خممتل تح يمم  مفممردات األعمممال المعروضممة ل تممأمين أو 

تممأمين حسمم  الظممروف، وفممرز الممبع  منهمما ل تممأمين حصممراد يمكممن أن تعممرض ل 

مممع شممركة التممأمين الوطنيممة.  وهنمما يممرد فممي البممال التممأمين ع ممى عقممود الدولممة 

وهممي أصممتد تتط مم  معممارف ومهممارات فنيممة اكتتابيممة ليسمم  متمموفرة  –اإلنشممائية 

 لدى جميع شركات التأمين في العراق.

 

 ممارسة التأثير والتظلم

لتممأمين الخاصممة تشممكي  جماعممة ضممغط فيممما بينهمما وتسممتقط  تسممتطيع شممركات ا

آخمممرين لتشمممكي  رأ  موحمممد بهمممدف الحفممماظ ع مممى مكانتهممما فمممي سممموق التمممأمين 

د إن قاممم  هممذ  الشممركات، منفممردة أو مجتمعممة، بالتحمماور  العراقممي.  لمميس معروفمما

ممممع األطمممراف المحركمممة لمشمممروع حصمممر تأمينمممات الدولمممة بشمممركة التمممأمين 

ى ح ممول مرضممية لجميممع األطممراف.  أو أنهمما قاممم  بممذلك ولمم  الوطنيممة ل توصمم  إلمم 

 تع ن عن .
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د تسممتطيع هممذ  الشممركات التشممكي لممدى الممدوائر  إن لمم  يكممن مثمم  هممذا الحمموار ممكنمما

الحكوميمممة والخاصمممة ومنهممما مج مممس شمممورى الدولمممة والمؤسسمممات المنظممممة 

 لمصال  القطاع الخا  وغيرها.

 

 من باب الختام

 

أسممممباب تحممممرك وزارة الماليممممة وشممممركة التممممأمين الوطنيممممة لمممم  تتكشممممف بعممممد 

ومستشممار  رئمميس مج ممس المموزرا  لتعممدي  بعمم  مفممردات قممانون تنظممي  أعمممال 

وجع همما منسممجمة مممع قممانون تأسمميس شممركة التممأمين الوطنيممة  2005التممأمين لسممنة 

.  قممد يكممون السممب  هممو حممر  حقيقممي ع ممى إزالممة التعممارض بممين 1950لسممنة 

شممذيبها.  وقممد يكممون السممب  اسممتعادة شممركة التممأمين الوطنيممة قمموانين التممأمين وت

ة بقممانون تأسيسممها واسممتعادة دورهمما فممي سممنوات ازدهارهمما بعممد  لمكانتهمما المقممر 

 تأسيس النظام الجمهور  والممتدة لثمانينيات القرن الماضي.

 

وقممد يكممون السممب  إرسممال رسممالة قويممة إلممى شممركات التممأمين الخاصممة التممي ال 

يير الفنيممة المعهممودة والقواعممد التنظيميممة فممي مزاولممة العممم  التممأميني، ت تممزم بالمعمما

وخ ممم  األرضمممية النسمممحابها ممممن سممموق التمممأمين كمممي ينحصمممر التنمممافس ع مممى 

األعمممال، خممارج أعمممال الدولممة، بممين شممركة التممأمين الوطنيممة وشممركة التممأمين 

ومجموعمممة صمممغيرة وقويمممة ممممن شمممركات التمممأمين الخاصمممة.  وكمممذلك  راقيمممةالع

  الفرصممة ع ممى المفسممدين فممي دوائممر الدولممة ومؤسسمماتها المسممؤولين عممن تفويمم 

 ترتيبات تأمينها.

 

نممزع  بممأن األطممراف ورا  المشممروع لمم  تقمم  بإصممدار ورقممة/أوراق السممتدراج 

ا را  والتعممرف عمممن كثممم  ع مممى آثمممار المشمممروع ع مممى مكانمممة شمممركة التمممأمين 

ها دكممماكين العراقيمممة، وهمممي شمممركة عاممممة، وشمممركات التمممأمين الخاصمممة بضممممن

التمممأمينو وع مممى دور شمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممةو وع مممى التطمممور التحممم  

-لقطمماع التممأمين العراقمميو وبسممط تطبيمم  القممانون المعممدل ع ممى إق ممي  كوردسممتان

العمممراق.  وبمممذلك لممم  تتممموفر الفرصمممة لمناقشمممة مستفيضمممة، قانونيمممة واقتصمممادية، 
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  الفرصمممة لصمممياغة ل مشمممروع ممممن قبممم  المتمممأثرين بممم ، واالسمممتفادة ممممن همممذ

 سياسة/رلية لقطاع التأمين العراقي.

 

هممذ  تكهنممات بانتظممار مممن يقمموم بتأييممدها أو بيممان خط همما.  آممم  أن تسمماه  هممذ  

الورقممة فممي إثممارة مناقشممة مفتوحممة جممادة ل مشممروع بعيممداد عممن األهمموا  والمصممال  

 الضيقة، واألخذ بعين االعتبار مسألة بنا  سوق وطني اتحاد  متين.

 2018باط/فبراير ش 20
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 في نقد خطة إصالح قطاع التأمين في الورقة البيضاء
 

 

 :شبكة اققتصاديين العراقييننشرت أصتد في موقع 
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-
%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-
%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 

 
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3607 

 

https://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/45632-2020-11-19-15-19-49 
 

 مقدمة 

 
بعممد انتظممار طويمم  تقممدم  الحكومممة العراقيممة بمشممروع إلصممتح قطمماع التممأمين 

 (.2020من ختل الورقة البيضا  )تشرين األول 

 

بممين الحممين وا خممر كنمما نقممرأ خممتل السممنوات الماضممية تصممريحات مممن مصممادر 

مخت فممة بممأن الحكومممة تعممم  ع ممى تعممدي  قمموانين التممأمين وإعممادة هيك ممة قطمماع 

ة بممذكر التممأمين فممي بممرامج حكومممات ممما بعممد   2003التممأمين.  وقممد رحبنمما غيممر مممر 

ام رسممممي وحتمممى دون معرفتنممما بالتفاصمممي  لقناعتنممما بأنهممما تؤشمممر ع مممى اهتمممم 

بموضمموع التممأمين.  لكممن ترجمممة هممذ  التصممريحات فممي دراسممات ظ مم  وممما تممزال 

مستشمممارية رئاسمممة الممموزرا  وال جنمممة االقتصمممادية فمممي مج مممس حبيسمممة لمممدى 

.  هنممماك، حسممم  ع ممممي، اسمممتثنا  بسممميط ظهمممرت بعممم  متمحممم  فمممي الممموزرا 

 1ورقة نشرها د. عبد الحسين العنبكي.

 

وتحمم   58-57ع التممأمين ع ممى الصممفحات تتمموزع اإلصممتحات المقترحممة لقطمما

، ضممممن المحمممور الثممماني إلصمممتح النظمممام العنممموان الفرعمممي ب. قطممماع التمممأمين

.  سممنقتبس الممن  الكاممم  ل مقترحممات ونقمموم بممالتع ي  المصممرفي وقطمماع التممأمين

 ع ى ك  واحد منها لتسهي  متابعة القارئ لتقتباس والتع ي .

 
 

 موقع شبكة اققتصاديين العراقيين:مصباح كمال،  أ.د. عبد الحسين العنبكي وإصتح قطاع التأمين،   1

 أ.د. عبد الحسين العنبكي*: المنجحات العشر مجددا .. منهج حكومي متكام 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3607
https://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/45632-2020-11-19-15-19-49
http://iraqieconomists.net/ar/2018/09/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1/
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 التأمين األهداف في خطة إصتح قطاع 

 

 رسم  خ ية الطوارئ األهداف الثتثة التالية:

 

 تطوير قطاع التأمين بما يضمن تحقيق بيئة مستقرة لالقتصاد ▪
 

اب خطممة اإلصممتح أن القممارئ ع ممى درايممة بممدور قطمماع التممأمين فممي  يفتممرض كأتمم 

ا ولممو بسمميطدا لهممذا  تحقيمم  بيئممة مسممتقرة لتقتصمماد المموطني، ولممذلك لمم  يقممدموا شممرحد

نعمممرف بمممأن عناصمممر اإلنتممماج األساسمممية همممي األرض والعمممم  ورأس المممدور.  

المممال، كممما تع منمما فممي كتمم  االقتصمماد المدرسممية.  ونعممرف بممأن التممأمين يأصممن ف 

ددا لمم .  لكننمما  ولمم  ضمممن قطمماع الخممدمات، وهممو بهممذا المعنممى تممابع ل نتمماج ولمميس مأ

ل نعممرف مممن التجربممة التاريخيممة ومممن ممارسممات أصممحاب رأس المممال فممي الممدو

ونعممرف   2المتقدمممة أن اإلقممدام ع ممى اإلنتمماج ال يممت  بممدون تمموفير حمايممة التممأمين.

أن المؤسسممات الماليممة الدوليممة تشممترط فممي قروضممها قيممام المسممتفيد مممن القممرض 

 شرا  عدد من وثائ  التأمين.

 

أرى أن خطمممة اإلصمممتح تط ممم  ممممن قطممماع التمممأمين، حتمممى بعمممد تطممموير ، أن 

مسممتقرة لتقتصمماد، وهممو مط مم  يتجمماوز إمكانيممات قطمماع يسمماه  فممي ضمممان بيئممة 

ا ولممميس  التمممأمين.  إن قطممماع التمممأمين يزدهمممر عنمممدما يكمممون االقتصممماد مسمممتقرد

العكممس.  إن الممدور المتوقممع مممن القطمماع هممو االسممتجابة ل خسممائر المترتبممة ع ممى 

الكمموارث الطبيعيممة واألخطممار البشممرية وت ممك الناشممئة مممن ديناميكيممة الصممناعة 

حممم  بالممت كمممات، وخسمممارة األربممماح المترتبمممة ع مممى توقمممف العمممم ، التمممي ت 

والمسممؤوليات القانونيممة الناشممئة عنهمما والمممؤمن ع يهمما ل تعمموي  مممن الخسممائر.  

الشمممرط هنممما وجمممود تمممأمين يغطمممي الممت كمممات وتوقمممف العمممم  والمسمممؤوليات.  

والمثمممال الشممماهد ع مممى ذلمممك همممو القضمممية القانونيمممة التمممي أثيمممرت فمممي بريطانيممما 

رهممما ممممن المممدول حمممول تعممموي  الشمممركات الصمممغيرة والمتوسمممطة الحجممم  وغي

 .19-بسب  أو نتيجة لجائحة كوفيد
 

إن هممذا االجتهمماد ربممما ال يتطمماب  مممع هممدف  تحقيمم  بيئممة مسممتقرة لتقتصمماد  

راد ممممن همممذا الهمممدف، لتسمممهي   وع مممى خ يمممة الطممموارئ َمفصمممَ ة وتوضمممي  الممممأ

 تحقيق .

 
، تحرير: تيسممير التريكي )بيروت: منتدى مقاقت ومراجعات حل الخطر والتأمينمصممباح كمال: ترجمة وإعداد،    2

- 1700(، الفصم  الرابع عشمر: التأمين ع ى الثورة الصمناعية: التأمين ضمد الحري  في بريطانيا العظمى، 2019معارف،  ال

1850   ،171-175. 



التأ مني العام ف العراق دراسات حول قطاع  

 

 

 

 
 144 | صفحة

 
 

 

 زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي ▪
 

ا، يفتمممرض كتممماب خطمممة اإلصمممتح أن القمممارئ ع مممى درايمممة بمعرفمممة  هنممما أيضمممد

المفهمموم الممذ  يختفممي ورا  هممذا الهممدف.  كممان يكفممي مجممرد اإلشممارة، فممي المممتن 

ظممممي  ممممما يعممممرف بمؤشممممر التغ غمممم  التممممأميني أو الهممممامش، أن المممممراد هممممو تع

insurance penetration  الممذ  يسممتخدم لقيمماس نسممبة دخمم  أقسمماط التممأمين

، وهممو gross domestic productالمكتتبممة إلممى النمماتج المح ممي اإلجمممالي 

يبممي ن مكانممة التممأمين فممي االقتصمماد المموطني وتطممور نشمماط التممأمين مقارنممة بتطممور 

 االقتصاد الوطني كك .

 

 insuranceكمممذلك اإلشمممارة إلمممى مممما يأعمممرف بمؤشمممر الكثافمممة التأمينيمممة و
density  ر عممن إجمممالي لرصممد إنفمماق الفممرد ع ممى شممرا  الحمايممة التأمينيممة، ويعبمم 

د إلمممى عمممدد السمممكان.  وبفضممم  همممذا  أقسممماط التمممأمين المتحقممم  فمممي الب مممد منسممموبا

 المؤشر يمكن قياس حج  الط   ع ى التأمين في االقتصاد الوطني.

 

 زيادة إقبال اقفراد والمؤسسات على التأمين ▪

 

المممراد مممن هممذا الهممدف هممو رفممع مسممتوى الكثافممة التأمينيممة.  إن النقطممة األساسممية 

الكامنممة ورا  هممذا الهممدف هممو الط مم  ع ممى التممأمين، والسممؤال المممرتبط بمم : لممماذا 

ا، ضمممعيفدا فمممي العمممراق وخاصمممة الط ممم   كمممان الط ممم  ع مممى التمممأمين، تاريخيمممد

ا لمم  عممن ط مم  الشركات/المؤسسممات؟  بعمم  الوسممائ  المقترحممة الفممرد ،  تمييممزد

إلصممتح القطمماع تصمم ُّ فممي تحقيمم  هممذا الهممدف، ومنهمما:  إفسمماح المجممال أمممام 

(، و إلممزام 1شممركات التممأمين العراقيممة لتوسمميع خممدماتها فممي العممراق  )المقتممرح )

المقتممرح مخت ممف الجهممات الرسمممية وغيممر الرسمممية بتمموفير التغطيممة التأمينيممة  )

8.) 
 

 الوسائ  المقترحة إلصتح قطاع التأمين 

 

جمما  فممي الورقممة البيضمما  أن خطممة إصممتح قطمماع التممأمين يهممدف الممى  تطمموير 

قطممماع التمممأمين بمممما يضممممن تحقيممم  بيئمممة مسمممتقرة لتقتصممماد، وزيمممادة مسممماهمة 

القطمماع فممي النمماتج المح ممي اإلجمممالي، وزيممادة إقبممال االفممراد والمؤسسممات ع ممى 
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ا التمممأمين  ا بتس سممم ها متبوعمممد ، وذلمممك ممممن خمممتل ثمانيمممة وسمممائ  نقتبسمممها حرفيمممد

 بتع يقنا:

 

إفسةةةاح المجةةةال أمةةةام شةةةركات التةةةأمين العراقيةةةة لتوسةةةيع خةةةدماتها فةةةي  .1

العةةةراق، عةةةن طريةةةق وضةةةع مخصصةةةات للشةةةركات العاملةةةة فةةةي هةةةذا المجةةةال 

لالسةةةتفادة مةةةن شةةةركات التةةةأمين العراقيةةةة لتغطيةةةة التةةةأمين علةةةى األصةةةول فةةةي 

 لعراق، وذلك من خالل تعديل التشريعات ذات الصلة.ا

 

غ مم  أمممام شممركات التممأمين العراقيممة لتوسمميع خممدماتها؟  فممي ظنممي  همم  المجممال مأ

اب مشممروع إصممتح قطمماع التممأمين لمم  يبحثمموا ممماذا يختفممي ورا  األبممواب  أن كأتمم 

ا قممد قمماموا  المغ قممة التممي ال تسممتطيع شممركات التممأمين ولوجهمما.  لممو كممانوا حقممد

لبحمممث لكمممانوا اكتشمممفوا كيمممف أن نشممماط التمممأمين يعكمممس الواقمممع االقتصممماد  با

درس دون ربطمممم   االجتممممماعي ل عممممراق، وأن تمممماريخ التممممأمين ال يمكممممن أن يممممأ

بالتممماريخ االقتصممماد  ل عمممراق، وكمممذلك التشمممريعات المنظممممة ل نشممماط التمممأميني.  

 وهمممذ  ال تنشمممأ فمممي الفمممراغ وإنمممما تجمممئ متزامنمممة ممممع التوجهمممات االقتصمممادية

 واإليديولوجية المهيمنة.

 

هنمماك ارتبمماك فممي صممياغة هممذا المقتممرح فممي ربممط إفسمماح المجممال أمممام شممركات 

التممأمين و وضممع مخصصممات ل شممركات العام ممة فممي هممذا المجممال.   مممن هممي هممذا 

الشممركات؟  كتمماب هممذا المقتممرح أرادو بهممذ  الشممركات ت ممك الشممركات التمممي ال 

  التممأمين فممي ميزانياتهمما لكممن تشممتر  التممأمين وع يهمما وضممع مخصصممات لشممرا

 القدرة التعبيرية ربما خانته .

 

وال يشممير المقتممرح إلممى آليممة تنفيممذ  مممن خممتل جعمم  التممأمين ع ممى بعمم  األخطممار 

ا، كممما هممو الحممال فممي العديممد مممن الممدول، وكممما  التي تتعممرض لهمما الشممركات إلزاميممد

وغيممر الرسمممية حممول  إلممزام مخت ممف الجهممات الرسمممية  8نقممرأ فممي المقتممرح 

بتمموفير التغطيممة التأمينيممة، ومممن ذلممك الجهممات المشممغ ة ل محمموالت الكهربائيممة، 

 ومحطات الوقود ... 

 

سممتحبدا ألنمم  يتعممارض مممن مفمماهي  ال يبراليممة الجديممدة وعممدم  إن لمم  يكممن اإللممزام مأ

تممدخ   الدولممة فممي قممرارات الكيانممات االقتصممادية، فهمم  خطممر ع ممى بممال كتمماب 

وا الشممركات، الخاصممة والعامممة، ع ممى شممرا  الحمايممة التأمينيممة المقتممرح أن يممدفع

ممممن خمممتل إشممماعة مفممماهي  إدارة الخطمممر، وإقنممماع الشمممركات باسمممتيعاب همممذ  
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المفممماهي  وتطبيقهممما بحيمممث يكمممون التمممأمين واحمممددا ممممن األدوات المسمممتخدمة فمممي 

 3إدارة الخطر.

 

ى فممي نهايممة المقتممرح حيممث  نقممرأ الممدعوة غيممر هنمماك ارتبمماك فممي الصممياغة يتج مم 

المكتم ممة  لتغطيممة التممأمين ع ممى األصممول فممي العممراق، وذلممك مممن خممتل تعممدي  

نظ  وتأ مممزم  التشمممريعات ذات الصممم ة.   مممما همممي التشمممريعات القائممممة التمممي تمممأ

رى هممم  أن همممذا المقتمممرح  الشمممركات بشمممرا  التمممأمين وتحتممماج إلمممى تعمممدي ؟  تمممأ

ا مممن هممذا الموضمموع ترجمممة ناقصممة لممن  مكتمموب بال غممة اإلنج يزيممة؟  إن  جانبممد

يتع مم  بتممأمين المشمماريع الحكوميممة لممدى شممركات تممأمين عراقيممة.  فممي رسممالة لممي 

ا ع ممى ممما جمما  فممي منتممدى  2017حزيممران  27ل ممدكتور بممارق شممبر بتمماريخ  تعقيبممد

حمموار  ع ممى الواتسمماب )لسمم أ مشمماركدا فيمم ( حممول تفعيمم  دور شممركات التممأمين 

 ية، كتب أ ا تي:العراقية في تأمين المشاريع الحكوم

 

ثممار هنمما يتجمماوز التممأمين لممدى شممركات التممأمين العراقيممة   الموضمموع المأ

ممممن قبممم  الممموزارات، والشمممركات األجنبيمممة وغيرهممما.  وقمممد جممما  همممذا 

التجمماوز إممما جهممتد، أو ألن عقممود المموزارات ال تضمم  فقممرة عممن التممأمين 

د، أو تتممرك حريممة إجمممرا  التممأمين ل مقمماول )كمممما هممو الحمما ل فمممي إطتقمما

قممانون االسممتثمار(، أو بفضمم  سممكوت قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة 

بمممإلزام طمممالبي التمممأمين، عمممراقيين وأجانممم ، التمممأمين ممممع شمممركة  2005

تممأمين مسممج ة فممي العممراق ومرخصممة بالعممم  مممن قبمم  ديمموان التممأمين 

ر هممذا القممانون الغطمما  القممانوني ل تممأمين لممدى شممركات  العراقممي.  لقممد وفممع

)أوالد( مممن القممانون ممما ي ممي:  81يممر عراقيممة.  فقممد ورد فممي المممادة تممأمين غ

 أل  شمممخ  طبيعمممي أو معنمممو  عمممام أو خممما  الحممم  فمممي االختيمممار 

بشممرا  منتجممات التممأمين أو خدماتمم  مممن أ  مممؤمن أو معيممد تممأمين ممما لمم  

 ين  القانون ع ى ختف ذلك. 

 

 وحس  ع منا ل  ين  القانون بغير ذلك.

 

قةةانون تنظةةيم أعمةةال لموضمموع فممي بعمم  فصممول كتممابي لقممد تناولمم أ هممذا ا

)منشممورات شممركة التممأمين  : تقيةةيم ودراسةةات نقديةةة2005التةةأمين لسةةنة 

 (. 2014الوطنية، 

 
مصمباح كمال،  ه  هناك تك فة لتقتصماد عندما يكون التأمين غائباد؟  متحظات أولية،  موقع شمبكة االقتصماديين   3

 re Insurance is AbsentCost to Economy whالعراقيين  

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Cost-to-Economy-whre-Insurance-is-Absent.pdf
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تعيةةةةين مستشةةةةار خةةةةارجي إلعةةةةداد مخطةةةة  هيكلةةةةي لشةةةةركات التةةةةأمين  .2

الحكوميةةة، ورفةةع المسةةتوى الفنةةي للكةةوادر العاملةةة، وتنشةةي  الةةوعي التةةأميني 

 ، واعداد دراسة جدوى لشبكة فروع الشركات.لدى الجمهور

 

يتضممممن همممذا المقتمممرح أربعمممة محممماور أأقحمممم  ممممع بعضمممها إذ اخمممت ط الجانممم  

التنظيمممي )مخطممط هيك ممي وجممدوى شممبكة فممروع الشممركات( مممع أمممور أخممرى 

)رفممع المسممتوى الفنممي ل كمموادر والمموعي التممأميني لممدى الجمهممور( نعرضممها كممما 

 ي ي:

 

خةةةةارجي إلعةةةةداد مخطةةةة  هيكلةةةةي لشةةةةركات التةةةةأمين تعيةةةةين مستشةةةةار  -

 الحكومية

 

إن فكمممرة  تعيمممين مستشمممار خمممارجي إلعمممداد مخطمممط هيك مممي لشمممركات التمممأمين 

عنممدما  2003الحكوميممة  ليسمم  جديممدة فقممد جمما ت مممع االحممتتل األمريكممي سممنة 

ا  ا بريطانيمممد  C R Weatherleyاسمممتخدم  سممم طة االئمممتتف الموقتمممة خبيمممرد

التممأمين العامممة تمهيممددا لخصخصممتها خممتل فتممرة قصمميرة  إلعممادة هيك ممة شممركات

ى البنممك الممدولي مشممروع   4)بضممعة شممهور( وفمم  نظممام العممتج بالصممدمة. وقممد تبنمم 

القطةةاع إعممادة هيك ممة شممركات التممأمين فممي تقريممر  الممذ  يحممم  العنمموان البممر   

 5(.2011)البنك الدولي، نيويورك،  المالي العراقي

 

ك ممي لشممركات التممأمين الحكوميممة  تؤشممر ع ممى وجممود ضممبابية  إعممداد مخطممط هي

مشممروعٍ ممما يتحممدد فيمم  مصممير الشممركات الحكوميممة التممي لمم  تسممميها الورقممة 

(، شمممركة التمممأمين العراقيمممة 1950البيضممما ، وهمممي شمممركة التمممأمين الوطنيمممة )

(.  وهممممي شممممركات تابعممممة 1960( وشممممركة إعممممادة التممممأمين العراقيممممة )1959)

ا ع ممى ميزانيممة الدولممة، فهممي لمموزارة الماليممة، وال يأعممر ف عنهمما أنهمما شممك   عبئممد

شمممركات ذاتيمممة التمويممم ، وهمممي مصمممدر ل ضمممرائ  والرسممموم وتشمممغي  مئمممات 

 
قانون تنظيم أعمال التأمين لسةةةنة  ل تعرف ع ى تفاصمممي  مشمممروع إعادة الهيك ة ونقدها راجع: مصمممباح كمال،    4

(، فصمم   نقد مشممروع إعادة هيك ة سمموق 1914)بغداد: منشممورات شممركة التأمين الوطنية،    : تقييم ودراسةةات نقدية2005

 .شبكة اققتصاديين العراقيينة اإللكترونية ل كتاب متوفرة في موقع .  النسخ48-33التأمين العراقي،    

 
راجع نقمدنما ألطروحمة البنمك المدولي وحمماس المرحوم د. مهمد  الحماف  لمما ورد في تقرير البنمك: مصممممبماح كممال،    5

الممدولمي،    المبمنممك  لمتمقمريمر  ممنمماقشممممممة  المعمراقمي:  المتممأمميمن  وقمطمماع  الممدولمي  الةعةراقةي   المبمنممك  الةتةةأمةيةن  مةجةلةةة 

sector.html-insurance-iraqs-bank-http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html
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راد ممممن المخطمممط الهيك مممي؟  أهمممي الخصخصمممة، أم دممممج  المممموظفين.  فمممما الممممأ

أم تصمممفية شمممركة إعمممادة  6شمممركة التمممأمين الوطنيمممة وشمممركة التمممأمين العراقيمممة،

 التأمين العراقية؟

 رفع المستوى الفني للكوادر العاملة -

هممذا مط مم  مهمم  ينطبمم  ع ممى شممركات التممأمين الحكوميممة والخاصممة ع ممى حممد 

سممموا ، فجميمممع همممذ  الشمممركات بحاجمممة إلمممى رفمممع مسمممتوى الكممموادر الفنيمممة فمممي 

 االكتتاب والتعوي  وإعادة التأمين واالستثمار.

 

كان  لي وقفممة مممع هممذا الموضمموع قبمم  ممما يقممرب مممن عقممد.  فقممد كتبمم  أنمم  حسمم  

المع ومممات المتمموفرة ال يوجممد فممي الوقمم  الحاضممر سياسممة تدريبيممة واضممحة لممدى 

جمعيممة التممأمين العراقيممة أو ديمموان التممأمين مأ زمممة ل قطمماع، ولمم  يتقممدم الممديوان منممذ 

يممة تقمموم بهمما الجمعيممة أو تأسيسمم  ببرنممامج ل تممدري .   نعمم  هنمماك دورات تدريب

إحممدى الشممركات، وهنمماك المشمماركة فممي نممدوة أو ورشممة فممي الخممارج إال أن هممذ  

تمممت  ممممن موقمممف االسمممتفادة ممممما همممو متممموفر ولممميس تنفيمممذاد ل متط بمممات الرقابيمممة 

وتقتصمممر ع مممى العناصمممر الشمممابة الجديمممدة العام مممة فمممي القطممماع.  وال نعمممرف إن 

سمممين إلحممماطته  بمسمممتجدات المعرفمممة كانممم  المممدورات التدريبيمممة تشمممم  المتمر

التأمينيممة والمنتجممات المسممتحدثة.  كممما ال نعممرف إن كممان هنمماك تصممور، دونكمم  

 
 ل تعرف ع ى خ فية وإشكالية الدمج أنظر المقاالت التالية لمصباح كمال،  6

 مجلة التأمين العراقي مشروع دمج شركات التأمين العامة،  نشرت هذ  المقالة في 

owned.html-state-of-merger-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed 

 شبكة اققتصاديين العراقيينوكذلك في موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/ 

 

 ن العراقية: تجاوز اإلجرا ات الس يمة ومتط بات القانون  قرار وزارة المالية بدمج شركة التأمين الوطنية وشركة التأمي

 :شبكة اققتصاديين العراقييننشر في موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-

%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-

%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/ 

 مجلة التأمين العراقيو شبكة اققتصاديين العراقيين عودة إلى مشروع دمج شركات التأمين العامة،  موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-

%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/ 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/ 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
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 continuousسياسمممممة واضمممممحة، بشمممممأن التطممممموير المهنمممممي المسمممممتمر 
professional development  وهمممو نشممماط يخضمممع ل رقابمممة فمممي أسمممواق

 7التأمين المتقدمة. 

 

خطمممة تفصمممي ية لرفمممع المسمممتوى الفنمممي المط ممموب ممممن خ يمممة الطممموارئ وضمممع 

ل كمموادر العام ممة فممي القطمماع بشممك  عممام ولمميس فممي شممركات التممأمين العامممة إذ أن 

 شركات التأمين الخاصة تعاني من نق  في الكوادر الفنية المتمرسة.

 

 تنشي  الوعي التأميني لدى الجمهور -

مين.  هممذ  تممرد مسممألة المموعي التممأميني ك ممما جممرى حممديث عممن أوضمماع قطمماع التممأ

تم  المسممألة لمم  تخضممع ل بحممث، وممما كتمم  عنهمما فيهمما يتسمم  بالعموميممة، فتممارة يممأ

تم شممركات التممأمين ع ممى  الجمهممور ع ممى ضممعف أو غيمماب المموعي لديمم ، وتممارة تممأ

 عدم قيامها بدورها في إشاعة أهمية التأمين.

 

لممماذا هممذا التأكيممد ع ممى تنشمميط المموعي التممأميني، وكممأن هممذا المموعي فممي حالممة 

سممبات؟  مهممما تطممور مسممتوى المموعي بالتممأمين فإنمم  ال يممؤد  بالضممرورة إلممى 

ال ع مممى الحمايمممة التأمينيمممة.  يعنمممي همممذا أن الممموعي يبقمممى  زيمممادة الط ممم  الفعممم 

، يممتع   طالمم  الجامعممة عممن التممأ مين وأهميتمم  محصمموراد ع ممى مسممتوى الفكممر )مممثتد

لكفممراد واألسممر واالقتصمماد المموطني دون أن يتممرج  مثمم  هممذا المموعي نفسمم  فممي 

شممرا  وثيقممة/وثائ  ل تممأمين(.  يعنممي هممذا إن المط مموب هممو الكشممف عممن أصممول 

تخ  ف/عمممدم تطمممور الط ممم  ع مممى التمممأمين فمممي البنممما  المممماد  لتقتصممماد، وفمممي 

نظمممة ل ط مم  ع ممى ال ا توزيممع الممدخول، وفممي القمموانين المأ تممأمين.  وهممو يعنممي أيضممد

التفكيمممر بأطروحمممة ثقافمممة التمممأمين الغائبمممة، وهمممي المرتبطمممة بالتمممدبر ل مسمممتقب  

والتحمموط مممن األخطممار المحيطممة بمماألفراد والمؤسسممات بممدالد مممن التواكمم  ع ممى 

تشممظ ي المموعي االجتممماعي بممين الممديني )الممذ  حمايممة سممماوية.  إن المأتحمم  هممو 

يممد  القب ممي )التعاضممد فممي الم مممات واسممتخدام يحصممر  الممبع  بالتواكمم ( والتق 

التسمموية العشممائرية فممي حممال النممزاع، كممما فممي أضممرار السمميارات( والع مممي غيممر 

المتجذر بعممد )اعتبممار الخطممر جممز اد مممن البيئممة التممي نتحممرك ونعممم  فيهمما ولنمما فممي 

 
 :مرصد التأمين العراقيمصباح كمال،  التدري  المهني بين الجمعية والديوان: متحظات أولية،    7

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/ 

ا مفيددا  وقد كت  مدير عام سمماب  لشممركة إعادة التأمين العراقية متحظات قيمة حول سممياسممة التدري  في الشممركة تقدم درسممد

 لرس  سياسة تدريبية:

 مرصد التأمين العراقي: العم  في شركة إعادة التأمين العراقية،  مسيرةتذكار قيس المدرس،  اس

-time-my-of-collectionsre-mudaries-al-http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays

2/-re-iraq-at 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-time-at-iraq-re-2/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-time-at-iraq-re-2/
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ع مموم اإلحصمما  والرياضمميات وأدوات إدارة الخطممر وسممائ  ل تعممايش مممع الخطممر 

 حماية من آثار  من ختل مؤسسة التأمين(.ورد  أو ال

 

 إعداد دراسة جدوى لشبكة فروع الشركات ]الحكومية[ -

مممن المعممروف أن شممركات التممأمين ت جممأ إلممى تأسمميس فممروع لهمما بهممدف الوصممول 

إلممى المممؤمن لهمم  المممرتقبين مممن األفممراد والشممركات فممي أممماكن وجمموده .  فممي 

درس الجممدوى االقتصممادية لتأسممي س الفممروع قبمم  اإلقممدام ع ممى التأسمميس.  العممادة، تممأ

هممي األكثممر نشمماطدا فممي توسمميع  2003وقممد كانمم  شممركة التممأمين الوطنيممة قبمم  

حضممورها فممي العاصمممة بغممداد وفممي جميممع المحافظممات وكممذلك المنافممذ الحدوديممة 

 )فيما يخ  التأمين ع ى السيارات(.

 

 ممممن رأينممما إن المضممممر فمممي دراسمممة جمممدوى وجمممود شمممبكة فمممروع ل شمممركتين

الحكممموميتين )التمممأمين الوطنيمممة والتمممأمين العراقيمممة( همممو إعمممادة النظمممر بوجمممود 

فممروع ل شممركتين.  تممرى همم  أن هممذ  الدراسممة هممي اسممتجابة إلدخممال التعاممم  

اإللكترونممي ا خممذ بممالتطور فممي العممراق ولكممن بممبط و أ  إمكانيممة شممرا  التممأمين، 

بممدالد مممن فممروع  وخاصممة وثممائ  التممأمين النمطيممة، مممن خممتل منصممات إلكترونيممة

( 4ومكاتمم  موزعممة ع ممى المحافظممات، أم أن هنمماك سممب  آخممر؟  فممي المقتممرح )
د  لكممن  تممدعو خ يممة الطمموارئ إلممى  تضمممين قطمماع التممأمين اإللكترونممي تممدريجيا

راد من التضمين؟  لغة هذا المقترح ليس  واضحة: ما هو المأ

 

إلعمممداد هممم  أن همممذ  الدراسمممة لهممما عتقمممة بمقتمممرح  تعيمممين مستشمممار خمممارجي 

 مخطط هيك ي لشركات التأمين الحكومية ؟

 

زيةةةادة السةةةقوف التأمينيةةةة التةةةي تمكةةةن شةةةركات التةةةأمين مةةةن تغطيةةةة  .3

المشةةةاريع اققتصةةةادية الكبيةةةرة، وضةةةمان حصةةةول الشةةةركات األجنبيةةةة العاملةةةة 

فةةةي العةةةراق علةةةى التغطيةةةة التأمينيةةةة مةةةن الشةةةركات العراقيةةةة، وقيةةةام ديةةةوان 

 التأمين بتحليل رأسمال الشركات للعمل معها على زيادت  تدريجيا.

 

ا، قممدرة شممركة التممأمين  ال شممك أن حجمم  رأسمممال شممركة التممأمين يقممرر، نظريممد

ع ممى االكتتمماب باألخطممار إلممى حممدود معينممة تتناسمم  وهممذا الحجمم  واالحتياطيممات 

الحممرة المتراكمممة لممديها.  لكممن المعممروف أن شممركة التممأمين ال تعتمممد فقممط ع ممى 

مايممة إعممادة رأس المممال والممموارد الماليممة األخممرى المتمموفرة لممديها بمم  ت جممأ إلممى ح

عنممدما  2003التممأمين.  هممذا ممما كانمم  تعممم  بمم  شممركة التممأمين الوطنيممة قبمم  
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كانمم  تغطممي المشمماريع اإلنشممائية والصممناعية الكبيممرة )كانمم  الشممركة الوحيممدة 

 التي تكتت  بالتأمينات العامة(.

 

حجمم  األخطممار لمم  يأشممك   مشممك ة فنيممة لشممركة التممأمين ألنهمما كانمم  تمت ممك  إن

اسمممبة لتسمممعير األخطمممار ووضمممع شمممروط التمممأمين اعتمممماداد ع مممى الوسمممائ  المن

مواردهمما الداخ يممة )مهندسممين ومكتتبممين( وعنممد اسممتنفاد ذلممك وإن تط مم  األمممر 

)تعقيممد محمم  التممأمين وجسممامة مب ممب التممأمين، ع ممى سممبي  المثمم (، فإنهمما ت جممأ إلممى 

ن خممتل التعمماون مممع أسممواق إعممادة التممأمين العالميممة إممما باالتصممال المباشممر أو ممم 

وسممطا  محتممرفين إلعممادة التممأمين.  ومممن تجربتممي كممان ذلممك يممت  فممي سمموق لنممدن 

 8في معظ  الحاالت.

 

صممحي  إن اإلمكانيممات الفنيممة لشممركات التممأمين العامممة والخاصممة ال ترتقممي فممي 

الوقمم  الحاضممر إلممى ممما كانمم  ع يمم  فممي الماضممي، لكنهمما تسممتطيع التعاممم  مممع 

بمممال جو  إلمممى شمممركات إعمممادة التمممأمين العالميمممة إمممما تمممأمين المشممماريع الكبيمممرة 

 مباشرة أو من ختل وسطا  إعادة التأمين.

 

الممدعوة فممي هممذا المقتممرح إلممى قيممام ديمموان التممأمين بتح يمم  رأسمممال الشممركات 

ل عممم  معهمما ع ممى زيادتمم  تممدريجيدا دعمموة معقولممة شممريطة تحديممد فتممرة زمنيممة 

المط مموب قيممام شممركات تممأمين كبيممرة فمممن األفضمم  لتنفيممذ الزيممادة.  ولكممن إذا كممان 

قيممام ديمموان التممأمين بإصممدار تع يمممات لرفممع رأسمممال شممركات التممأمين خممتل فتممرة 

سممنة أو سممنتين، مممع فممت  البمماب أمممام شممركات التممأمين الصممغيرة لتنممدماج كممي 

تسممتطيع االمتثممال ل رأسمممال الجديممد العممالي وإال ع يهمما أن تصممفي أعمالهمما.  وهممذا 

لجممأت إليمم  العديممد مممن أسممواق التممأمين.  إن سمموق التممأمين العراقمممي ال  إجممرا 

 شركة تتقاس  فيما بينها كعكة التأمين الصغيرة. 30يحتاج إلى ما يزيد عن 

 

تطةةةوير المنتجةةةات التأمينيةةةة الحاليةةةة، وإضةةةافة أخةةةرى جديةةةدة لتوسةةةيع  .4

ن القطةةةاع، وتحسةةةين التحليةةةل التةةةأميني لمختلةةةف الشةةةركات والسةةةكان، وتضةةةمي

 قطاع التأمين اإللكتروني تدريجياً.
 

مكتت  مصممباح كمال،  مؤيد الصممفار:  ل تعريف بجوان  من العم ية االكتتابية ل مشمماريع الهندسممية الكبيرة راجع:   8

 :شبكة اققتصاديين العراقيين موقع ومدير في شركة تأمين عامة، 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-

%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-

%d9%81%d9%8a/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
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ال ع ممى  تطةةوير تةةأمين المنتجةةات التأمينيةةةال يمكممن  ممما لمم  يكممن هنمماك ط ممٌ  فعمم 

ا والممتخ   مممن عيمموب  هممذ  المنتجممات.  يمكممن البممد  بتحسممين هممذ  المنتجممات لغويممد

بمممالتزامن ممممع دراسمممة إدخمممال بعممم  المنتجمممات الجديمممدة.  إن  9الصمممياغة فيهممما

كثممف ع يهمما مممن ناحيممة إضممافة منتجممات تأم ينيممة جديممدة يجمم  أن يقتممرن بتممدري  مأ

 االكتتاب والتعوي  وإعادة التأمين، وكذلك تسوي  هذ  المنتجات.

 

لمخت مممف  تحسةةةين التحليةةةل التةةةأمينييتضممممن همممذا االقتمممراح المممدعوة إلمممى  

ا ممماذا ترمممي إليمم  هممذ  الممدعوة، ومممن هممي الجهممة التممي  الشممركات  ولمميس واضممحد

أهممي شممركات التممأمين أم مممدرا  الخطممر والتممأمين فممي الشممركات تقمموم بالتح يمم .  

الصممممناعية والتجاريممممة وغيرهمممما )وهممممؤال  ال وجممممود حقيقممممي لهمممم  فممممي هممممذ  

ا تح يمم  تممأميني لممدى شممركات التممأمين والشممركات  الشممركات(.  همم  أن هنمماك حقممد

 األخرى الطالبة لحماية التأمين وأن هذا التح ي  بحاجة إلى تحسين؟

 

شمممركات التمممأمين تقممموم بتح يممم  جوانممم  عديمممدة لممت كمممات  ممممن المعمممروف أن

الشمممركة التمممي تقممموم بالتمممأمين ع يهممما ومممما تتعمممرض لهممما ممممن أخطمممار داخ يمممة 

وخارجيمممة فمممي موقمممع همممذ  الممت كمممات ممممن خمممتل الكشمممف الهندسمممي الميمممداني، 

وكممذلك تح يمم  حسممابات الشممركة فممي حممال التممأمين ع ممى خسممارة األعمممال )توقممف 

خسممممارة القصممموى التمممي يمكممممن أن تتعمممرض لهممما هممممذ  األعممممال(، وتقمممدير ال

 الممت كات وغيرها.

 

دعممموة جيمممدة، وهمممي ضمممرورية فمممي تأمينمممات الحيممماة  التحليةةةل التةةةأميني للسةةةكان

وكممذلك التأمينممات الصممحية وتأمينممات المعمما  التقاعممد .  قطمماع التممأمين العراقممي 

ر ممممن همممذ  الناحيمممة وحتمممى أن القطممماع بجميمممع شمممركات  ال يضممم  خبمممرا  قصممم   مأ

اكتمممواريين.  كمممان بممماألحرى أن تمممدعو خ يمممة الطممموارئ إلمممى إدخمممال الخبمممرات 

 10االكتوارية إلى شركات التأمين.
 

المنع  الخفماجي،    9 منشممممورات شممممبكمة االقتصمممماديين العراقيين، تحةديةات وحلول )-نحو قطةاع تةأميني عراقي فعة 

 .23-20(، فص   مراجعة نصو  وثائ  التأمين،    2020

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-

to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf 
شةةبكة قع  مصمباح كمال،  الجداول االكتوارية: ريادة سموق التأمين المصمر  وركود سموق التأمين العراقي،  مو  10

 :اققتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-

%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/ 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
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 التةةةأمين اإللكترونةةةيالعنصمممر الثالمممث فمممي همممذا المقتمممرح همممو  تضممممين قطممماع 

ا إن  د.   أظممن أن هممذا العنصممر متممرج  مممن اإلنج يزيممة إذ أنمم  لمميس واضممحد تممدريجيا

راد هممو إخضمماع العم يممات التأمينيممة داخمم  شممركات التممأمين إلممى المعالجممة  كممان المممأ

برانية(.  ع مممى أ   اإللكترونيمممة، أو التمممأمين ع مممى األخطمممار اإللكترونيمممة )السممم 

 .حال، إن خ ية الطوارئ مدعوة لتوضي  ما تبغي 

 

تحسةةين إدارة اقسةةتثمار مةةن خةةالل فهةةم السةةندات اقسةةتثمارية الحقيقيةةة  .5

لشةةركات التةةأمين، وتوظيةةف األمةةوال مةةن خةةالل زيةةادة اقسةةتثمار فةةي مختلةةف 

المشةةةاريع، وفةةةي أسةةةواق المةةةال األجنبيةةةة تماشةةةياً مةةةع أفضةةةل الممارسةةةات 

 العالمية، مقابل تقليل الودائع المصرفية بشكل تدريجي.

 

مط ممم  مهممم  خاصمممة وأن أغ ممم  شمممركات التمممأمين  إدارة اقسةةةتثمارتحسةةةين إن 

 العراقية ال تض  إدارة متخصصة باالستثمار.

 

فهممي دعمموة تنطممو  ع ممى مخمماطر  زيةةادة اقسةةتثمار فةةي مختلةةف المشةةاريعأممما 

ألنهمما تغمم  النظممر عممن طبيعممة  اإلنتمماج  فممي التممأمين الممذ  ال يتحقمم ، عنممد إبممرام 

عقممد التممأمين وإصممدار وثيقممة التممأمين بمم  عنممد التعمموي  مممن خسممارة أو ضممرر، 

ا كممما فممي إنتمماج السمم ع الماديممة التممي قممد تسممته ك وقمم   أ  أن اإلنتمماج لمميس آنيممد

لتممأمين قممد ال  تسممته ك  خممتل مممدة عقممد التممأمين أو الشممرا  فممي حممين أن وثيقممة ا

  تسته ك  بفع  وقوع خسارة قاب ة ل تعوي .

 

مممن المعممروف أن شممركات التممأمين تميمم ، ع ممى العممموم، إلممى سياسممة محافظممة فممي 

االسمممتثمار ل حفممماظ ع مممى درجمممة ممممن السممميولة النقديمممة تسمممتطيع بفضممم ها تسمممديد 

لتمممأمين العراقيمممة فمممإنني أزعممم  ان المطالبمممات بمممالتعوي .  وبالنسمممبة لشمممركات ا

اسممتثمارها يقتصممر ع ممى شممرا  األسممه  فممي بعمم  الشممركات الصممناعية القائمممة.  

 واالستثمار األكثر شيوعدا هو في مجال العقارات.

 

د ممممع أفضممم   اقسةةةتثمار فةةةي أسةةةواق المةةةال األجنبيةةةةأمممما المممدعوة إلمممى  تماشممميا

ار واقممع شممركات التممأمين الممارسممات العالميممة، فهممي دعمموة ال تأخممذ بنظممر االعتبمم 

العراقيممة المتمثمم  بغيمماب إدارات اسممتثمار متخصصممة فممي هممذ  الشممركات، وعممدم 

تممموفر خبمممرة حقيقيمممة سمممابقة فمممي االسمممتثمار فمممي أسمممواق الممممال األجنبيمممة.  إن 
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االسممتثمار فممي أسممواق المممال األجنبيممة التممي تقمموم ع ممى المضمماربة والمنتجممات 

خممممرى تتميممممز باالضممممطراب وتتعممممرض الماليممممة المشممممتقة واألدوات الماليممممة األ

أدت إلمممى تمممدخ  الحكوممممات، فمممي بريطانيممما  2007لكزممممات كمممما حصممم  سمممنة 

، إلنقمماذ بعمم  المؤسسممات وشممركات التممأمين  والواليممات المتحممدة األمريكيممة مممثتد

الضممخمة وتجنيبهمما مممن اإلفممتس والتصممفية.  إن االسممتثمار فممي أسممواق التممأمين 

سمممت ة ممممن توصممميات بعممم  المؤسسمممات األجنبيمممة دعممموة مأضممم  ة ربمممما تكمممون  مأ

 الدولية المالية الغبية.

 

بشمممك  تمممدريجي باالسمممتثمار فمممي  اسةةةتبدال الودائةةةع المصةةةرفيةوالمممدعوة إلمممى 

أسممواق المممال األجنبيممة هممي األخممرى دعمموة غبيممة نابعممة مممن مصممدر أجنبممي ال 

تأخممذ بعممين االعتبممار القواعممد الرقابيممة الخاصممة بممالمت ة الماليممة لشممركات التممأمين 

 11وضرورة االحتفاظ بسيولة تتناس  مع التزاماتها التعاقدية.

 

وثيقةةة التةةأمين فةةي حةةاقت عقةةود وضةةع ضةةواب  تةةنظم الحصةةول علةةى  .6

اقيجةةار والبيةةع للعقةةارات )التجاريةةة فقةة (، واقسةةتيرادات، والقةةروض السةةكنية 

والصةةةناعية، وقةةةروض السةةةيارات، والتةةةأمين الصةةةحي فةةةي القطةةةاعين العةةةام 

 والخاص، والسماح للقطاع بتغطية القروض والتسهيالت المصرفية.

 

ي الحصممول ع ممى وثممائ  تممأمين تمموحي الممدعوة فممي هممذا المقتممرح بوجممود فوضممى فمم 

 معينة.

 

أسممتغرب هممذا االنشممغال التفصممي ي بممأنواع معينممة مممن وثممائ  التممأمين دون غيرهمما 

ومنهمما ع ممى سممبي  المثمم  فقممط التممأمين مممن الحريمم ، والتممأمين الهندسممي ع ممى 

المشمماريع اإلنشممائية، وتممأمين المسممؤوليات القانونيممة.  وإذا كممان  وضممع ضمموابط 

قممة التممأمين فممي حمماالت عقممود االيجممار والبيممع ل عقممارات تممنظ  الحصممول ع ممى وثي

َ  لممَ   تجممر  اإلشممارة إلممى أنممواع أخممرى جديممدة،  )التجاريممة فقممط(  يبممدو جديممددا ف مم 

بالنسمممبة لسممموق التمممأمين العراقمممي، ممممن أغطيمممة التمممأمين مثممم  تمممأمين المسمممؤولية 

 العشمممرية، وتمممأمين األخطمممار السممميبرانية، وتمممأمين مسمممؤولية الممممدرا ، وتمممأمين

( لحمايممة البممائع Warranty and Indemnityتممأمين الضمممان والتعمموي  )

 ؟والمشتر  عند إجرا  معامتت االندماج واالستحواذ
 

(، وخاصمة  2014)مكتبة التأمين العراقي،   التأمين في كوردسةتان العراق: دراسةات نقديةراجع: مصمباح كمال،    11

الصمفحات عن دور األصمول المالية والوسماطة المالية واألسمواق المالية في تكوين رأس المال، اإلنتاج والتموي ، السمياسممة  

التأمين  االسمتثمارية لشمركات التأمين، القيود المفروضمة ع ى السمياسمة االسمتثمارية، العتقة بين العم يات االكتتابية لشمركات  

 .  )الكتاب متوفر عند  بصيغة بي د  إف لمن يرغ  بالحصول ع ى نسخة من (.30-11وعم ياتها االستثمارية،   
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اسةةةةتحداث أحكةةةةام للبنةةةةوك، بالتعةةةةاون مةةةةع البنةةةةك المركةةةةيي العراقةةةةي  7

والجمعيةةةة المصةةةرفية العراقيةةةة الخاصةةةة، لتيويةةةد شةةةركات التةةةأمين بالخةةةدمات 

 تقدمها.المصرفية التي 

 

شمممركات التمممأمين بالخمممدمات  ألمميس مسمممتغربدا اسمممتحداث أحكمممام ل بنمموك  لتزويمممد

المصممرفية التممي تقممدمها.   همم  هنمماك تشممو  فممي ذهممن مممن قممام بصممياغة هممذ  

الفقممرة واسممتغبا  لشممركات التممأمين ألنهمما ال تعممرف ممما تقدممم  البنمموك مممن خممدمات 

أمين عبممر المصممارف مصممرفية؟  ربممما أراد كتمماب هممذ  الفقممرة إشمماعة فكممرة التمم 

bancassurance  لكممممنه  لمممم  يسممممتطيعوا التعبيممممر عنهمممما.  والتممممأمين عبممممر

نممتَج  المصممارف، الممذ  دشممن أوالد فممي فرنسمما، ممما هممو إال وسممي ة/قناة لتوزيممع المأ

التممأميني إضممافة إلممى قنمموات التوزيممع التق يديممة: البيممع المباشممر مممن قبمم  شممركات 

 ت أو وسطا  التأمين.التأمين أو البيع من ختل وكت  ل شركا

 

اعتقمممد إن فكمممرة التمممأمين عبمممر المصمممارف تختفمممي ورا  همممذ  الفقمممرة بمممدلي  أن 

اسممتحداث أحكممام ل بنمموك فممي هممذا المجممال يممت   بالتعمماون مممع البنممك المركممز  

والجمعيمممة المصمممرفية العراقيمممة الخاصمممة.   التعممماون هنممما مقصمممور ع مممى البنمممك 

صمممةو تمممرى هممم  أن قنممماة توزيمممع المركمممز  والجمعيمممة المصمممرفية العراقيمممة الخا

ا ع ممى البنمموك  المنممتج التممأميني، بفضمم  إصممتح قطمماع التممأمين، سمميكون مقصممورد

الخاصممة واسممتبعاد البنمموك العامممة منهمما؟  أهممي محاولممة لمحاربممة البنمموك العامممة 

 بالحد من نشاطها؟

 

خطممة إصممتح قطمماع التممأمين سمماكتة عممن موضمموع التممأمين التكمماف ي الممذ  عممم  

  العراقممي ع ممى إقحاممم  فممي سمموق التممأمين العراقممي بالتعمماون مممع البنممك المركممز

 12(.2019المصارف اإلستمية الخاصة )

 
شةةةةبكة موقع    مصممممباح كمال،  تسممممالالت حول تأسمممميس البنك المركز  العراقي لشممممركة التأمين التكاف ي،   12

 :اققتصاديين العراقيين

http://new-

site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-

%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-

%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments 

 

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/%d8%ad%d9%88%d9%84-

%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/ 

 

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/
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إلةةةيام مختلةةةةف الجهةةةةات الرسةةةةمية وغيةةةر الرسةةةةمية بتةةةةوفير التغطيةةةةة  8

التأمينيةةةة، ومةةةن ذلةةةك الجهةةةات المشةةةغلة للمحةةةوقت الكهربائيةةةة، ومحطةةةات 

الحكةةومي، والكيانةةات الصةةناعية، الوقةةود، والتةةأمين الصةةحي لمةةوظفي القطةةاع 

والسةةفن والبضةةائع المنقولةةة عليهةةا، والمنشةةآت النفطيةةة والمصةةافي، ومةةيارع 

 الدواجن، والشاحنات الحاملة للمنتجات بأكثر من أربعة أطنان.

 

ن فمم  النظممر هنمما إلممى ال غممة ا مممرة فممي هممذ  الفقممرة:  إلممزام مخت ممف الجهممات 

 التغطية التأمينية. الرسمية وغير الرسمية بتوفير ]شرا [ 

 

السممؤال الممذ  يثممور هنمما هممو: همم  سمميقترن إلزاميممة شممرا  التممأمين بإصممدار تشممريع 

 محدد؟  أم يظ  اإللزام مط بدا غير قاب  ل تطبي ؟

 

هنممماك طيمممف واسمممع ممممن أغطيمممة )وثمممائ ( التمممأمين.  إذا كمممان التمممأمين الصمممحي 

ا، فممما هممو غطمما  التممأمين المأ مم  زم، ع ممى سممبي  لممموظفي القطمماع الحكممومي واضممحد

شممغ ة ل محمموالت الكهربائيممة؟  أهممو التممأمين ع ممى ممت كممات  المثمم ، ل جهممات المأ

هممذ  الجهممات، أو المسممؤولية المدنيممة ل مشممغ ين تجمما  األطممراف الثالثممة، أو تممأمين 

العمممال لممدى هممذ  الجهممات مممن إصممابات العممم ، أو التممأمين الصممحي ع ممى العمممال 

 والمستخدمين ا خرين؟

 

لمقتممرح يخ ممط بممين الفئممات التممي يممراد منهمما أن تشممتر  حمايممة مممن رأيممي إن ا

ا أو مشوشدا. ا ناقصد  التأمين وبين مح  التأمين.  وهذا يعكس تفكيرد

 

كتب  فممي دراسممة لممي ممما ي قممي بعمم  الضممو  ع ممى موضمموع هممذا المقتممرح وأعنممي 

 ب :

 

 الشممروع بوضممع دراسممات جممدوى لجعمم  التممأمين ع ممى بعمم  األخطممار 

د بقممموة القمممانون )كتمممأمين الحريممم ، والفيضمممان، ومسمممؤولية رب  إلزاميممما

العممم ، والمسممؤولية العشممرية(و أو بقمموة قواعممد العضمموية لممارسممة بعمم  

المهممن )كتممأمين المسممؤولية المهنيممة الناشممئة مممن ممارسممة المهنممة كالطمم  

المممدفع ة االستشمممارية والمعماريمممة وغيرهممما(.  وكمممذلك والمحامممماة والهندسممم 
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نحممو تممأمين المرافمم  العامممة مممن ممموانئ بحريممة وجويممة وجسممور ومبمماني 

 13وغيرها من المنشست. 

 

 من باب الختام 

 

فمممنحن ال نعمممرف، إذا اسمممتثنينا الممموزرا ، ممممن هممم   الشةةةفافيةهنممماك نقممم  فمممي 

أعضمما  خ يممة الطمموارئ ل تعممرف ع ممى العضممو المتخصمم  بالتممأمين الممذ  سمماه  

فممي كتابممة مقترحممات إصممتح قطمماع التممأمين.  وعممدا ذلممك فممإن هممذ  المقترحممات 

غيممر مسممنودة بدراسممات منشممورة، وال يعممرف القممارئ المصممادر التممي اعتمممدت 

 مشروع إصتح قطاع التأمين.ع يها الخ ية في صياغة 

 

لمممن يرغمم  بممالتعرف ع ممى قطمماع التممأمين العراقممي بشممك  أفضمم  مممما يممرد فممي 

الورقممة البيضمما ، ومممن موقممف مغمماير لتتجمما  السممائد لممدى الحكومممة ومستشمماريها 

 14أنصمم  بقممرا ة ورقتممي  قطمماع التممأمين العراقممي: قضممايا ومقترحممات ل تطمموير 

 
 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين التأمين العراقي: قضايا ومقترحات ل تطوير، مصباح كمال،  قطاع   13

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-

content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-

%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-

%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/ - قمطمماع-المتممأمميمن-المعمراقمي-قضممممممايمما

 pdf.ومقترحات-مصباح-كمال

 
 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين  14

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-

content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-

%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-

%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/ - قمطمماع-المتممأمميمن-المعمراقمي-قضممممممايمما

 pdf.ومقترحات-مصباح-كمال

 

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf
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ال، الخفمماجيوكممذلك كممراس الزميمم  مممنع   تحةةديات -نحةةو قطةةاع تةةأميني عراقةةي فعةة 

  15وحلول.
 

التةةأمين علةةى يتحمم  ع ممى الوسممائ  المقترحممة السممكوت المط مم  ع ممى وثممائ  

، وهممو أمممر يثيممر التسممالل خاصممة وأن فممرع التممأمين ع ممى الحيمماة يتميممز الحيةةاة

ببنمما  األرصممدة التأمينيممة ل مممدى البعيممد وهممي تعتبممر مممن المصممادر المهمممة فممي 

 ي  االستثمارات.تمو

 

ا عممن  تعةةديل القةةوانين المنظمةةة للنشةةاط خطممة إصممتح قطمماع التممأمين سمماكتة أيضممد

المعمممروف  2005وع مممى رأسمممها قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين لسمممنة  التةةةأميني

َع لتسمممري  أقسممماط  81إن همممذا القمممانون، والمممادة   10.16بمماألمر رقممم   منممم ، شمممرع

َم شممركات التمم  أمين العراقيممة مممن حقهمما باالكتتمماب التممأمين خممارج العممراق وحممرع

ع ممى األصممول الماديممة الموجممودة فممي العممراق والمسممؤوليات القانونيممة الناشممئة 

منهمما.  إضممافة إلممى ذلممك فممإن قممانون االسممتثمار االتحمماد  وممما يقاب مم  فممي إق ممي  

كوردسمممتان تمممرك حريمممة التمممأمين ع مممى المشممماريع االسمممتثمارية ل مسمممتثمر، ف ممم  

تممأمين أجنبيممة أو شممركة تممأمين عراقيممة.  وتممدل التجربممة  الحمم  بالتممأمين مممع شممركة

 أن التأمين يت ُّ في الغال  خارج العراق.

 

: قممانون تنظممي  أعمممال التضةةارب بةةين قةةوانين التةةأمينوكممذلك سممكوت الخطممة عممن 

( وقممانون تأسمميس شممركة التممأمين الوطنيممة 10)األمممر رقمم   2005التممأمين لسممنة 

( مممن األمممر رقمم  81س هممو بممين المممادة ).  التضممارب األسمما1950لسممنة  56رقمم  

(10:) 

 
 -81- المادة
أل  شممممخ  طبيعممممي أو معنممممو  عممممام أو خمممما  الحمممم  فممممي  -أوالد 

االختيممممار بشممممرا  منتجممممات التممممأمين أو خدماتمممم  مممممن أ  مممممؤمن أو 
 معيد تأمين ما ل  ين  القانون ع ى ختف ذلك. 

 

 الوطنية:( من قانون تأسيس شركة التأمين 7والمادة )

 
 2020منشورات شبكة االقتصاديين العراقيين،   15

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-

to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf 

 
(: المدخ  لتغيير القانون،  10)األمر رق    2005من قانون تنظي  أعمال التأمين لسمنة   81مصمباح كمال،  المادة    16

 2012، كانون األول 354-353، العدد المزدوج الثقافة الجديدة

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
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 ع ممى دوائمممر الحكوممممة والمؤسسمممات الرسمممية وشمممب  الرسممممية ان تعهمممد 

 17حصرا الى الشركة بمعامتت التامين التي تجريها. 

 

ا بموضممموع  إذ  تكامةةةل قطةةةاع التةةةأمين العراقةةةيال تعيمممر خطمممة اإلصمممتح اهتماممممد

لمميس هنمماك سمموق وطنممي مشممترك ل تممأمين، سمموق فيممدرالي حقيقممي، فشممركات 

التممأمين العراقيممة ال تعممم /ال تسممتطيع أن تعممم  فممي إق ممي  كوردسممتان.  مث ممما ال 

ا بتطمموير الخممدمات الفنيممة السمماندة ل نشمماط التممأميني ومنهمما الخممدمات  تعيممر اهتمامممد

ط بهمما مممن تقممدير مشمماهد االكتواريممة، والكشمموف الهندسممية الميدانيممة وممما يممرتب

الخسممممارة القصمممموى ألغممممراض االكتتمممماب واالحتفمممماظ باألخطممممار، وتسمممموية 

 المطالبات، واالستشارات الحقوقية.

 

عت ممة التحممول االقتصمماد  المضمممرة فممي الورقممة البيضمما  هممي القطمماع الخمما  

ا واالسممتثمار المباشممر األجنبممي.  لكممن  خطةةة إصةةالح قطةةاع التةةأمين ق تضةةم موقفةةً

، وكممذلك شممركة إعممادة التممأمين شةةركات التةةأمين العامةةة والخاصةةة واضةةًحا مةةن

الوحيممدة فممي العممراق )شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة العامممة(.  لقممد كممان الخبيممر 

ا فمممي تقمممدي  مممما جممما  2003االستشمممار  ل حممماك  األمريكمممي ل عمممراق ) ( صمممريحد

االحمممتتل األمريكمممي ممممن أج ممم : تصمممفية القطممماع العمممام ومنممم  شمممركات التمممأمين 

 العامة.

 

ا يشممرح ممما يختفممي ورا  إصممتح  ا فنيممد نفتممرض أن خ يممة الطمموارئ ستنشممر م حقممد

ا لكمم  مممن يرغمم  بمماالطتع  قطمماع التممأمين.  نأممم  أن يكممون هممذا الم حمم  متمموفرد

ع يمم  ولمميس ل بمماحثين فقممط، ذلممك ألن النقمما  الع نممي المفتمموح ضممرور  ل توصمم  

 إلى قناعات غير متأثرة بمصال  ضيقة.
 

نقمممرأ فمممي مقدممممة الورقمممة   ترحةةةات الورقةةةة البيضةةةاء إلةةةى خطةةةة؟هةةةل ترقةةةى مق

البيضممما  أنهممما ترممممي إلمممى وضمممع  خطمممة تنفيذيمممة تفصمممي ية تشمممم  اإلجمممرا ات 

المط وبممة والجهممة المعنيممة بالتنفيممذ والجممدول الزمنممي وآليممات المتابعممة .  إذا كممان 

ا لعمممموم خطمممة اإلصمممتح االقتصممماد  لممم  ن حممم  مممما يفيمممد  الجهمممة  همممذا صمممحيحد

يممة بالتنفيممذ والجممدول الزمنممي وآليممات التنفيممذ  بالنسممبة لقطمماع التممأمين.  وعممدا المعن

 
 ة اققتصاديين العراقيينشبكمصباح كمال،  دعوة لح  التناق  بين قوانين التأمين العراقية،  موقع   17

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/
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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ذلممك فممإن المقترحممات تحمم  بمماب إصممتح قطمماع التممأمين ال ترقممى إلممى خطممة بسممب  

انشممغال كتمماب الخطممة بتفاصممي  جانبيممة، وغيمماب رليممة لقطمماع التممأمين العراقممي 

والخمما  وهممو ممما  يأسممتهدى بهمما القتممراح سياسممة لقطمماع التممأمين بشممقي  العممام

حاولنمما االقتممراب منهمما فممي كتابممات سممابقة ومنهمما  قطمماع التممأمين العراقممي: قضممايا 

ومقترحمممات ل تطممموير ، الممممذكور أعمممت ، وكمممذلك  السياسمممات االقتصمممادية فمممي 

د.   18العراق والخيارات البدي ة: قطاع التأمين نموذجا

 

والمرتبكممة فممي بعمم  إن مجممرد سممرد جم ممة مممن المقترحممات غيممر المترابطممة 

المواضمممع والخاليمممة ممممن التع يممم  ال يكفمممي ألن يشمممك   خطمممة إلصمممتح قطممماع 

التممأمين.  لقممد تقممدم الغيممر بقائمممة مخت فممة مممن المقترحممات لتطمموير قطمماع التممأمين 

 العراقي ول  يط قوا ع يها عنوان خطة إلصتح قطاع التأمين.

 

ت ال تمممنه  ع مممى إن إصمممتح قطممماع التمممأمين ال يمكمممن أن يمممت  بوضمممع مقترحممما

ا  رليممة لتمماريخ النشمماط التممأميني فممي العممراق وواقعمم  الحممالي.  إن جهممددا جماعيممد

 مط وب ل توص  إلى رس  خطة لتطوير قطاع التأمين.

 

 2020تشرين الثاني  2
 

 

 

 

 

 
  الثقافة الجديدة،"  السممياسممات االقتصممادية في العراق والخيارات البدي ة: قطاع التأمين نموذجاد،مصممباح كمال،    18

فمممي  91-80،    2009،  334-333المممعمممدد   ا  أيضمممممممد نشمممممممرت  الةةةعةةةراقةةةي.   الةةةتةةةأمةةةيةةةن  : مةةةجةةةلةةةة 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html
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 حول تعيين مدراء شركات التأمين العراقية العامة

 

 

يممت  لهمما النشممر بعممد، عنممد التع يمم  ع ممى اسممتقتلية ذكرنمما فممي مقالممة سممابقة لمم  

، *شممركات التممأمين العامممة العائممدة ل دولممة، وفيممما يخمم  موضمموع الورقممة الحاليممة

 ما ي ي:

 

 هممذ  الشممركات تبممدو فممي الظمماهر مسممتق ة فممي إدارة كمم  شممؤونها إال أن ممما 

ينممتق  مممن هممذ  االسممتقتلية أنهمما كانمم ، ومنممذ أواخممر سممبعينيات القممرن 

، 2003نيسممان  9ن وممما تممزال خاصممة بعممد سممقوط الدكتاتوريممة فممي العشممري

عرضممة لتكممون أوعيممة السممتخدام عناصممر ذو توجمم  سياسممي معممين فممي 

كادرهممما الممموظيفي، وأداة المتصممما  البطالمممة بمممين خريجمممي الجامعمممات 

د، وتعممم   وع ممى أسممس غيممر فنيممة )حزبيممة وطائفيممة وعشممائرية(، أحيانمما

فتقممر إلممى المحفممزات وتكممب  الطممموح بموجمم  قواعممد لتسممتخدام والترقيممة ت

واإلبمممداع وتعظمممي  كفممما ة األدا  وال تعتممممد ع مممى مبمممدأ الثمممواب والعقممماب 

د بممبع  العممام ين  والشممفافية والمحاسممبة.  لربممما ت حمم  هممذ  المتحظممة حيفمما

فمممي الشمممركات وهمممو مممما ال نقصمممد  فمممنحن نعمممرف أن الممممؤهتت الفنيمممة 

ن سمماهموا فممي إبقمما  النشمماط والحرفيممة ل عديممد مممنه  كانمم  رفيعممة وهمم  الممذي

د أثنمما  السممنوات الصممعبة وهمم  الممذين رفممدوا شممركات التممأمين  التممأميني حيمما

الخاصممة بالعديممد مممن الكمموادر وممما زال الممبع  مثممابراد فممي العممم  وفممي 

 1إحيا  النشاط التأميني رغ  المعاناة الطوي ة التي كان  تس  حياته . 

 

د ع ممى انطبمماع عمما م وإسممقاط لممما كممان يجممر  فممي المموزارات وكان موقفنمما هممذا قائممما

والمؤسسممات الحكوميممة، ولمم  تتمموفر لممدينا وقتهمما أمث ممة م موسممة فيممما يخمم  قطمماع 

التممأمين العممام.  وكنمما نعتقممد أن فضمما  الحريممات العامممة ووعممي الحقمموق وإعممت  

ل  2003قممي  الجممدارة بعممد سممقوط النظممام السمماب  فممي نيسممان  سمميؤد  إلممى تحممو 

سياسممة االسممتخدام لممدى شممركات التممأمين العامممة رغمم   م ممموس نحممو األحسممن فممي

اسممتمرار ارتباطهمما بمموزارة الماليممة.  إال أن هممذا االعتقمماد كممان فممي غيممر مح مم .  

فقممد اختممار، أو ربممما أضممطر، بعمم  العممام ين فممي هممذ  الشممركات التقاعممد عممن 

 
كمال      1 العراق  مصباح  في  العامة  التأمين  بع  قضايا شركات  استهتلية    -نظرة سريعة ع ى  ورقة 

: 2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  .  ]ت ع ضمها كم ح ، بنفس العنوان، لكتابي  2006  لندن، آب  ل نقا 

 [. 204-191(،   2014)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،  تقييم ودراسات نقدية
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العمممم  امتثممماالد لضمممغوط مخت فمممة.  ويبمممدو فمممي الظممماهر أنهممم  قمممد ب غممموا السمممن 

ولممذلك آثممروا تممرك العممم  إال أن ذلممك ال ي غممي حقيقممة أن آخممرين قممد  التقاعديممة

تجمماوزوا هممذا السممن وممما زالمموا يعم ممون مممما يسممتدعي السممؤال: همم  يمما تممرى أن 

تقاعممده  كممان بسممب  انتممما  سياسممي أو عشممائر  أو طممائفي؟  لمم  نسممتطع التحقمم  

  مممن األمممر ولعمم  أصممحاب الشممأن أو العممارفين ببممواطن األمممور يكشممفون جوانمم 

ذلممك أن غيمماب األمممان ربممما شممجع وممما يممزال  إلممىمممن هممذا الموضمموع.  نضمميف 

يشممجع الممبع  ع ممى التخ ممي عممن العممم  وهممو ممما نشممهد  مممن تحممرك بعمم  

ممارسممي التممأمين فممي بغممداد ل عممم  فممي إق ممي  كوردسممتان ومغممادرة الممبع  ا خممر 

ل عممراق ل عممم  مممع شممركات عربيممة أو الهجممرة إلممى ب ممدان أخممرى.  أممما الكمموادر 

الفنيممة التممي ممما زالمم  عام ممة فممي شممركات التممأمين العامممة فممإن الممبع  مممنه  بممات 

يتعممرض ل مضممايقات وحتممى التهديممد بالتصممفية مممن قبمم  عممام ين فممي الشممركات 

 ذاتها.

 

ال نممود هنمما الوقمموف طممويتد ممممع حقيقممة أن شممركات التممأمين هممي مؤسسمممات ال 

والطائفيممة.  فك ممما  يسممتقي  عم همما مممع التوجهممات والتممدختت السياسممية والحزبيممة

د ك ممما ضممعف  كفا تهمما فممي األدا   د وإداريمما تق صمم  اسممتقتلية هممذ  الشممركات ماليمما

والتطمموير وهممو ممما يشممهد ع يمم  حممال العديممد مممن شممركات القطمماع العممام فممي العديممد 

مممن الممدول إذ تحولمم  بمممرور الممزمن إلممى هياكمم  بيروقراطيممة متحجممرة لمموال 

لممارسممي التممأمين فممي اإلبقمما  ع ممى درجممة  الجهممد الكبيممر، فممي الحالممة العراقيممة،

مممن الحيويممة وااللتممزام بالمعممايير الفنيممة ولعممدة عقممود خ مم  رغمم  المثبطممات ومنمماخ 

 2003القمممع العممام والحممروب والحصممار الممدولي.  وقممد نهمم  نفممس إيجممابي بعممد 

لترتقممما  بمسمممتوى العمممم  واألدا  خاصمممة ممممع تعممماظ  المنافسمممة ممممع شمممركات 

غطيممة إعممادة التممأمين مممن األسممواق الدوليممة بعممد انقطمماع القطمماع الخمما  وتمموفر أ

د مممن خممتل  بممدأ مممع الغممزو العراقممي ل كويمم .  وهممذا الممنفس اإليجممابي يسممتح  دعممما

تعزيمممز اسمممتقتلية شمممركات القطممماع العمممام وهمممو مممما يتط بممم  واقعهممما القمممانوني 

لسمممنة  22كشمممركات عاممممة ذات تمويممم  ذاتمممي )قمممانون الشمممركات العاممممة رقممم  

 ازال نافذاد(.الذ  م 1997

 

إزا  هممذا الوضممع، وبغيممة تطمموير ، فممإن اختيممار مممدرا  الشممركات يجمم  أن يكممون 

د ع ممى القممدرات اإلداريممة والفنيممة والمهممارات القياديممة لهممؤال  ال أن يكممون  قائممما

المعيممار والئهمم  ل مموزير أو لحزبمم  أو طائفتمم .  قممد يجتمممع المموال  مممع المهممارات 

لمعرفممة الفنيممة بالتممأمين، لممدى الممبع  كممما كممان اإلداريممة والقياديممة، وفممي غيمماب ا

الحممال، حسمم  اعتقادنمما، مممع اختيممار مممدير عممام شممركة التممأمين الوطنيممة مممن خممارج 

د ع يمم   فقممد كانمم  .  2006فممي تشممرين األول قطمماع التممأمين والممذ  اغتيمم  مأسمموفا
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لمم  خبمممرة عم يمممة فمممي قطممماع الممنفط ومعرفمممة جيمممدة بال غمممة اإلنج يزيمممة ودراسمممة 

حقممم  اإلدارة فمممي جامعمممة بريطانيمممة.  وقمممد اسمممتوع  الكثيمممر ممممن  أكاديميمممة فمممي

تفاصممي  العمممم  التممأميني خمممتل فتممرة قصممميرة باالسممتماع ل فنيمممين فممي الشمممركة 

 واالستئناس بسرائه .

 

ربممما كممان مممن األجممدى ع ممى وزارة الماليممة أن تأرقممي أحممد العممام ين فممي شممركة 

ليتبمموأ موقممع المممدير العممام.  إال إعممادة التممأمين العراقيممة، بعممد تقاعممد مممديرها العممام، 

أن ذلممك لمم  يحصمم  ربممما ألن الممموالة أو التخممادم الطممائفي أو الحزبممي يحتمم  قيمممة 

وقممد يكممون شمماهدنا ع ممى ذلممك ممما نممما إلممى   2أكبممر مممن غيممر  فممي عم يممة االختيممار.

ع منمما مممؤخراد أن المممدير العممام الجديممد لشممركة إعممادة التممأمين العراقيممة، المعممين 

ارة، قممد اسممتج   مممن خممارج الشممركة وتحديممداد مممن الشممركة العراقيممة مممن قبمم  المموز

د الشركة العراقية ل تأمين ع ى الحياة(.  ل تأمين )سابقا

 

ويبممدو ل وه ممة األولممى أن هممذا االختيممار ال غبممار ع يمم ، لكممون مممن وقممع ع يمم  

االختيممار عمممامتد فمممي قطممماع التمممأمين، إال أن ممممن اختيمممر لمنصممم  الممممدير العمممام 

ئممميس مج مممس إدارتهممما ال يمت مممك المعمممارف والمهمممارات الفنيمممة ذات ل شمممركة ور

العتقمممة بإعمممادة التمممأمين، ولممم  يسمممب  لممم  إن عمممم  فمممي إدارة فنيمممة، وال يتمتمممع 

بمعرفممة بال غممة اإلنج يزيممة وهممي واحممدة مممن المتط بممات الرئيسممة ل عممم  بحكمم  

ة العتقممة مممع معيممد  التممأمين والوسممطا  خممارج العممراق.  وباختصممار، فممإن خ فيمم 

الرجمم  ال تسمممتقي  ممممع متط بممات موقعممم  الجديمممد فمممما الممذ  حمممدا بمممالوزارة إلمممى 

َ  لممَ    اصممطفائ  مممن بممين أقرانمم  الممذين يتمموفرون ع ممى المممؤهتت التزمممة.  تممرى لمم 

يسممتمر المممدير العممام بالوكالممة فممي إدارة شممؤون الشممركة وهممو األدرى بتفاصممي  

 
المالية    2 وزير  سابقاد    -عرف عن  قائداد  وكان  اإلستمية،  ل ثورة  األع ى  المج س  في  وهو عضو رئيس 

ل داخ ية   وزيراد  كان  عندما  بدر،  منظمة  باس   تعرف  التي  لخدمة مصال  ضيقة بحيث تحول    -لم يشياتها  مي   

اسة الدولية في جامعة لندن ومؤلف الوزارة في عهد  إلى مم كة شخصية وحزبية، كما يذكر توبي دودج أستاذ السي

وكوزير ل داخ ية في حكومة الجعفر ، فقد ج   .    Iraq’s Future (London: Routledge, 2005)كتاب  

ح كوادر كفؤة قديمة واستبدلها بمتزمين موالين من مي يشيات    ع ى نفس  انتقادا دائماد بسب  تسييس  الوزارة، حين سرع

   ت  نق   لتس   حقيبة المالية.  .. و ...ي في نهاية المطاف في إزاحة جبر من وزارة الداخ ية وقد اف   المالك وحزب . 

وفي وزارت  الجديدة، ما تزال الته  توج  إلي  بالتصد  لمبادرات اعادة االعمار بهدف اعادة تجميع الدع  ل حكومة  

    نقتد عن: .2006لمتمردين في عام في الضواحي السنية من بغداد في أعقاب حم ة  معا إلى األمام  ضد ا

 

، ترجمة عن  2007آذار    11)صحيفة أردنية(،    ،" الغدشع  يعيش كابوس رهاب الخضوع ل حاك     ،توبي دودج

التالي:   لوموند الرابط  باستخدام  اإلنج يز   الن   إلى  الرجوع  يمكن  دب وماتيك.    

http://mondediplo.com/search?s=toby+dodge 

Toby Dodge, ‘Staticide in Iraq, a Population Dominated by a Hobbesian Nightmare,’ 

Le Monde Diplomatique, February 2007. 

 

http://mondediplo.com/search?s=toby+dodge
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سممالل؟  ألمم  يممدر ببممال العممم  ع ممى المسممتوى الفنممي.  ألمميس كمم  ذلممك مممدعاة ل ت

المموزارة ا ثممار السمم بية التممي يتركهمما هممذا االختيممار ع ممى العممام ين فممي الشممركة 

د فممي العممم  يمتممد لعممدة عقممود سمميجبرون ع ممى العممم  مممع  د فنيمما ممممن يحم ممون إرثمما

د؟  أفممي المسممألة انحيمماز سياسممي أو  د وفنيمما رئمميس لهمم  هممو دون مسممتواه  معرفيمما

والمممراقبين إثممارة هممذ  وغيرهمما مممن األسممئ ة طممائفي؟  ألمميس مممن حمم  العممام ين 

باسمم  المسمما لة العامممة والشممفافية فممي  العممراق الجديممد؟   ولكممي نكممون منصممفين، 

همم  أن آخممرين مممن داخمم  الشممركة عممرض ع مميه  الموقممع الرئيسممي فممي الشممركة 

إال أنهمم  لسممب  أو  خممر لمم  يقب مموا بتسمم   مهممام المسممؤوليات المترتبممة ع يمم ؟  همم  

 3آخذ بالتكون من جديد؟ 2003ب  أن مناخ ما ق

 

متط بممات الوظيفممة أكبممر مممن مممؤهتت مممن اختيممر لمم .  وهنمما يممنه  سممؤال عممن 

ف بمهممام تفمموق إمكانياتمم  الفنيممة واإلداريممة فقممد  صممدق المممر  مممع نفسمم  عنممدما يأك مم 

قممال الرسممول )صمم ع (  رحمم  م امممرأ عممرف قممدر نفسمم   وقب مم  نقممش ع ممى معبممد 

فسمممك أوالد.   ممممن حقنممما أن نسمممأل: تمممرى مممما المممذ  أبولمممو اإلغريقمممي  أعمممرف ن

 4يضفي شخ  بمؤهتت  الق ي ة ع ى إدارة وعم  الشركة؟

 

لن قممي نظممر  سممريعة، مممن بمماب المقارنممة، ع ممى الماضممي عنممدما كممان المممدير العممام 

لشممركة إعممادة التممأمين العراقيممة يحممم  شممهادة دكتممورا  فممي القممانون مممن جامعممة 

ت، ويأمثمم   شممركت  والسمموق العراقممي فممي محافمم  سويسممرية، ويتحممدث بممثتث لغمما

التممأمين العربيممة والدوليممة باقتممدار، ويعممم ، مممع جمممع مممن زمتئمم  )الممبع  مممنه  

 
استشارية  بعث لي أحد الزمت  مجموعة إعتنات بال غة اإلنج يزية عن وظائف    2007في أواخر شباط    3

مخت فة لرئيس الوزرا  العراقي تحم  في أسف ها اس  السفارة األمريكية في العراق.  وذكر لي الزمي  أن اجتماعاد  

شباط في أحد الفنادق في لندن وأن ط بات التقدي  لهذ  الوظائف ترس  قب  االجتماع إلى    25سيعقد ل متقدمين يوم  

نان وكعضو ناشط في أحد األحزاب الدينية الحاكمة في العراق عنوان إلكتروني باس  شخ  معروف كطبي  أس

ربما هو نفس الحزب الذ  ينتمي إلي  رئيس الوزرا  الحالي.  ما يستوقفنا هنا هو قيام وزارة الخارجية األمريكية    –

في اإلعتن بوضع المواصفات ل وظائف االستشارية، وغياب أ  دور ل حكومة العراقية أو السفارة العراقية في لندن  

عن هذ  الوظائف كما هو المعهود.  ما يعني هذا، إن غضضنا النظر عن الدور األمريكي وما يعني  بالنسبة ل سيادة 

العراقية المنقوصة، هو أن الطابع المؤسسي في سياسة االستخدام معدومة.  هذ  السياسة تكاد تكون عامة في العراق  

 تخدام التي تتبعها وزارة المالية.وهو ما ي قي بع  الضو  ع ى سياسة االس 

 

ول مزيد من المع ومات يمكن الرجوع إلى تقرير د. أسامة مهد   واشنطن تبحث عن مستشارين لمكت  المالكي،  

إيمممممتف   مممممموقمممممع  المممممتمممممالمممممي    2007آذار    6فمممممي  المممممرابمممممط  بممممماسمممممممممتمممممخمممممدام 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/3/216418.htm 

 
العراقية   4 التأمين  فإن الرج  عم  في شركة  العراق  الزمت  في  لنا أحد  التي وفعرها  المع ومات  حس  

العامة ابتدا د كجابي ألقساط التأمين ومن ث  عم  في الرقابة الداخ ية ع ى فروع الشركة وبعدها مسؤوالد عن قس  

 األفراد. 

 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/3/216418.htm
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يعممم ، ومنممذ سممنوات، فممي أسممواق أخممرى والممبع  ا خممر تممرك دنيانمما( فممي بنمما  

شممركة إعممادة تممأمين ذات مسممتوى رفيممع بممين شممركات إعممادة التممأمين فممي  العممال  

ل نشمممر عم ياتهممما فمممي ب مممدان همممذا العمممال  وتعظمممي  االحتفممماظ الثالمممث  ممممن خمممت

.  5باألقسمماط، وتنميممة الحرفيممة لممدى العممام ين وحتممى االهتمممام بمظهممره  الخممارجي

وقمم  مثمم  ذلممك بالنسممبة لمممدير عممام ورئمميس مج ممس إدارة شممركة التممأمين الوطنيممة 

الماضممي وألكثممر التممي وطممد أركانهمما بالعممم  المثممابر منممذ أواسممط سممتينيات القممرن 

ج منهمما  مممن عقممد بعممد ذلممك لتكممون الرائممدة مممع أقرانهمما فممي العممال  العربممي وتخممرع

العديممد مممن الكمموادر الفنيممة التممي تعممم  خممارج العممراق.  ولمم  يكممن دور الشممركة 

د فممي تطمموير عم همما وفممي بنمما  كوادرهمما  العراقيممة ل تممأمين ع ممى الحيمماة مخت فمما

لفتممرة.  لكممن كمم  ذلممك كممان قبمم  أن وإشمماعة التممأمين ع ممى الحيمماة خممتل نفممس ا

يمممزداد تغ غممم  الحمممزب الحممماك  فمممي تعيينمممات الممممدرا  والمممموظفين فمممي شمممركات 

التممأمين فممي أواخممر سممبعينيات القممرن الماضممي وقبمم  أن يبممدأ التممدهور التممدريجي 

 لقطاع التأمين بفع  الحروب والعقوبات الدولية.

 

وكأنهمما خاليممة مممن العيمموب ال نريممد مممن هممذ  اإلشممارة إبممراز هممذ  الشممركات العامممة 

بعيممدة عممن النقممد لكممن تاريخهمما فممي الفتممرة المممذكورة، مقارنممة مممع ممما  إنهمماأو قمم  

آلمم  إليمم ، تجع همما فممي وضممع أفضمم  ككيانممات تجاريممة تقممدم الجوانمم  الفنيممة ع ممى 

غيرهمما مممن االعتبممارات.  ألمم  يحممن الوقمم  لرفممع اليممد الوزاريممة عممن شممركات 

 ة؟التأمين وإعادة التأمين العامة لتدير شؤونها كمؤسسات تجارية مستق 

 
* يؤكمممد الكاتممم  أن األفكمممار المممواردة فمممي همممذ  الورقمممة تمثممم  موقفممم  الشخصمممي البحممم  وال 

عتقة لهمما بشممركة وسمماطة التممأمين التممي يعممم  لممديها، وهممي أفكممار أوليممة قممد تحتمماج إلممى توثيمم  

أفضمم .  ويهممدف منهمما إثممارة النقمما  بممما يخممدم تطمموير شممركات التممأمين العامممة.  يرحمم  

تع يقممات إلثممرا  الموضمموع والمسمماهمة فممي تعميمم  التح يمم  والبحممث الكاتمم  بأيممة تصممويبات و

 عن سب  تطوير ما هو قائ .

 

 2007 مارس/لندن، آذار

 

 
استمر    1964كان  شركة إعادة التأمين العراقية أول من أسس مكتباد لتتصال في سوق لندن ل تأمين سنة    5

.  ول  تعرف سوق لندن قب   مكات  من هذا النوع رغ  بساطة  1990آب    2يعم  حتى غزو العراق ل كوي  في  

 المهمات التي كان يقوم ب  إذ أن  ل  يأسج  كمكت  اكتتابي.
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هل أن شركة التأمين العراقية بحاجة إلى مدير عام من  

 خارج قطاع التأمين؟ 
 

 
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%

d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-

%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%

a9/ 

 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Misbah-

Kamal-IIC-New-DG-final.pdf 

 

 مدير عام جديد لشركة التأمين العراقية العامة؟

 

 هذا اليوم الخبر التالي:قرأت  

 

موظفةةو دائةةرة تابعةةة لةةوزارة الماليةةة يطةةردون مةةديرهم العةةام فةةي 

 أول يوم ل  بالمنصب

 

 2020شباط   4

 بغداد-بغداد اليوم 

 

أقمممدم عمممدد ممممن مممموظفي شمممركة التمممأمين العراقيمممة، التابعمممة لممموزارة 

الماليممة، ع ممى طممرد مممديره  العممام المك ممف حممديثا، رشمماد الممدايني، 

 يوم ل .في أول  

 

وحصمم   )بغممداد اليمموم(، ع ممى شممريط يوثمم  طممرد ممموظفي شممركة 

التمممأمين العراقيمممة، لممممديره  العمممام المك مممف حمممديثاد، رشممماد المممدايني، 

 ومنع  من الدخول إلى البناية.

 

وقممال مصممدر لممم)بغداد اليمموم(، إن  طممرد الممموظفين ل مممدير الجديممد، 

متع قممة  ومنعمم  عممن اسممتتم مهاممم ، جمما  بسممب  تهمم  وم فممات فسمماد

http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/02/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-final.pdf
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بمم  . وأشممار الممى ان  الممدايني سممب  وأن تمم  طممرد ، مممن قبمم  ممموظفي 

 1مصرف الرشيد قب  عدة أيام ل سب  ذات . 

 

لقممد كممان المجتمممع التممأميني فممي بغممداد يتممداول خبممراد غيممر مؤكممد فممي تشممرين 

د لشمممركة التمممأمين  2019األول  حمممول تعيمممين د. رشممماد المممدايني ممممديراد عامممما

خ فيممة اتهامممات الفسمماد التممي كانمم  توجمم   لمم  أثنمما   العراقيممة باألصممالة ع ممى

إدارتمم  لمصمممرف الرشممميد وإيجمماد موقمممع متئممم  لمم .  ويبمممدو أن اسمممتمرار  

د فاختمممارت لممم  الطبقمممة السياسمممية أن  فمممي إدارة المصمممرف لممم  يعمممد ممكنممما

د باألصمممالة لشمممركة التمممأمين العراقيمممة العاممممة إذ أنهممما  يكمممون ممممديراد عامممما

 ل .فش   في إيجاد موقع آخر 

 

فمممي  ولكمممن لمممماذا شمممركة التمممأمين العراقيمممة وهمممي المعروفمممة منمممذ تأسيسمممها

مممممن أصممممحاب همممم  أن مممممدرا ها  1959تشممممرين األول  14بغممممداد فممممي 

الدرايمممة بالتمممأمين.  ولفائمممدة القمممارئ أعمممرض أسمممما  الممممدرا ، وهممم  ممممن 

 داخ  قطاع التأمين.

 

 تاريخ إشغال الموقع  اقسم ت

 10/8/1965 – 15/7/1964 كاظ  الشربتي  1

 7/5/1972 – 11/8/1965 ممتاز العمر   2

 3/3/1978 – 8/5/1972 بديع أحمد السيفي  3
 

1https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9

%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-

%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-

%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%A7%D8%A8 

 وكذلك:

https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D

8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-

%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-

%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&ut

m_medium=related_articles 

نشر الخبر في مواقع أخرى مع مقاطع فيديو لتحتجاج أمام مقر مصرف الرشيد في الشورجة وأمام مبنى شركة  

ادة.  وقد تأكدت من صحة الخبر من زمت  لي في قطاع التأمين في العرا  ق.التأمين العراقية في الكر 

https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://baghdadtoday.news/news/109440/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/331752/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
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 31/7/1978 – 4/3/1978 مجيد أحمد الياسين  4

 21/5/1982 – 1/8/1978 مدح  الجراح  5

 28/10/1998 – 22/5/1982 عبد الخال  رلوف خ ي   6

 31/1/1999 – 29/10/1998 سال  يوحنا يوسف  7

 30/9/2001 – 1/2/1999 طارق خ ي  إبراهي   8

 30/6/2003 – 1/10/2001 2وليد خ ي  النعيمي  9

 9/1/2004 – 1/7/2003 صادق عبد الرحمن حسين 10

 1/1/2007 – 10/1/2004 باس  مهد  صال   11

 2015آب  – 24/1/2007 صادق عبد الرحمن حسين 12

مدير عام وكالة.  أحي  ع ى   2015آب  شهيد عباس  13

 2016حزيران  15التقاعد بتاريخ 

مدير عام وكالة.    2016حزيران  23 هيفا  شمعون عيسى  14

د بموج  األمر الوزار  رق   عين  أيضا

  20الصادر من وزارة المالية بتاريخ  3

د وكالة لشركة   2017آذار  مديراد عاما

 التأمين الوطنية 

لتمشية    2019عين  في تشرين األول  فائزة س مان 15

األعمال.  تشغ  منص  مدير القس   

 المالي 

. منع من دخول الشركة  2020شباط  رشاد خضير وحيد الدايني  16

شباط من قب  منتسبي   4لبد  عم   يوم 

 الشركة 

 

د   موقف منتسبي شركة التأمين العراقية من تعيين رشاد الدايني مديراد عاما

 كة: تأمتت ل شر 

 

إن موقممف ممموظفي وموظفممات شممركة التممأمين العراقيممة يممدل ع ممى شممجاعة 

غيممر مسممبوقة فممي مواجهممة قممرار وزارة الماليممة لتعيممين مممن ينظممرون إليمم  

كفاسمممد.  مممما يمممدعو إلمممى التسمممالل والق ممم  همممو سمممكوت هيئمممة النزاهمممة 

د بمممما فيهمما وزارة الماليمممة عممن التحقيممم   واالدعمما  العممام والحكوممممة عموممما

وجهممة لرشمماد الممدايني )وغيممر ( كممي تتبممين الحقيقممة.  لكممن بممته  الفسمماد الم 

العديممد مممن م فممات الفسمماد تمم  تسممويفها أو هممذا السممكوت لمميس بغريمم  إذ أن 

 
 لس  متأكداد من الخ فية التأمينية ل دكتور وليد خ ي  النعيمي.  2
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لممم  يمممت  فتحهممما بمممالرغ  ممممن الوعمممود المتكمممررة ممممن قبممم  رلوس السممم طة 

 المتعاقبين.

 

اقتصمممادية لهممما آثارهممما السممميئة -الفسممماد، الممممالي واإلدار ، مشمممك ة سياسمممية

تطمممممور االقتصممممماد  والنسممممميج االجتمممممماعي وع مممممى معنويمممممات ع مممممى ال 

العممامتت والعممام ين فممي المؤسسممات الرسمممية.  لكنمم  صممار صممفة مميممزة 

.  ويمثمم  تعيممين رشمماد خضممير وحيممد 2003ل طبقممة السياسممية الحاكمممة منممذ 

الممدايني إلدارة مصممرف الرشمميد وخروجمم  أو طممرد  كممما جمما  فممي الخبممر 

د لشمممركة التمممأمين العراقيمممة مثممماالد أو إقالتممم ، وممممن ثممم  تعيينممم  ممممدير اد عامممما

 لدوران النخ  الفاسدة أو المتهمة بالفساد.

 

آمممم  أن تكمممون رسمممالة العمممام ين والعمممامتت فمممي شمممركة التمممأمين العراقيمممة 

تنبيهممماد وتحمممذيراد لممموزارة الماليمممة ولمممرئيس الممموزرا  والطبقمممة السياسمممية أال  

مكممن أن تتصممرف فممي تسممتهين بشممركات التممأمين العامممة وكأنهمما دكمماكين ي 

إدارتهمما كممما تشمما  ولمميس كمؤسسممات لهمما تاريخهمما الطويمم  ودورهمما فممي 

بنمممما  قطمممماع التممممأمين العراقممممي ورفممممد خزينممممة الدولممممة والمسمممماهمة فممممي 

االسمممتثمار العينمممي.  وآمممم  أن ال تتجممم  الحكوممممة لتعيمممين رشممماد المممدايني 

د لشممركة إعممادة التممأمين العراقيممة )الشممركة بممدون مممدير عمم  ام منممذ مممديراد عاممما

د مممن خممارج قطمماع التممأمين.  لممو جممرى مثمم  هممذا التعيممين فممإن  فتممرة(، آتيمما

الموقممف المط مموب ربممما يكممون هممو ذاك الممذ  اتخممذ  العممام ون والعممامتت 

فمممي شمممركة التمممأمين العراقيمممة، خاصمممة وأن الشمممركة عانممم  ممممن إدارات 

 سابقة ال عتقة لها بالتأمين ول  تعم  ع ى تطوير الشركة.

 

د لتعيمممين ممممدير عمممام لممم  يشمممهد  تممماريخ التمممأمين العراقمممي احتجاجممماد ورفضممما

لشمممركة تمممأمين عاممممة كالمممذ  شممموهد بمممالتوثي  أممممام بنايمممة شمممركة التمممأمين 

العراقيممة العامممة.  تممرى همم  أن مثمم  هممذا الممرف  كممان ممكنمما فممي غيمماب 

؟  لقممممد كسممممرت حركممممة 2003حركممممة االحتجمممماج ع ممممى نظممممام ممممما بعممممد 

 الدولمممة العميقمممة  وممممن العسمممف  االحتجممماج الحاليمممة حممماجز الخممموف ممممن

الم يشممماو  وأركمممان الفسممماد.  وفقمممدت الطبقمممة السياسمممية الطائفيمممة اإلثنيمممة 

احتمممرام الممممواطنين لهممما لفسمممادها ولفشممم ها فمممي إدارة وتنميمممة االقتصممماد 

 العراقي.

 

، جامعمممة 2010يحمممم  رشممماد خضمممير وحيمممد المممدايني شمممهادة ماجسمممتير ) 

ان( وشممممهادة دكتممممورا   ، جامعممممة الني ممممين، 2013) الشممممرق األوسممممط، عممممم 
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الخرطممموم( تتع قمممان بجوانممم  ممممن العمممم  المصمممرفي، وممممع ذلمممك فمممإن 

الشمممهادة األكاديميمممة لممم  تشمممفع لممم  فمممي البقممما  فمممي منصمممب  فمممي مصمممرف 

د موقعممم  الجديمممد فمممي شمممركة التمممأمين العراقيمممة.  لممم  يعمممد الرشممميد أو تق ممم  

د ل شمممهادات  العمممامتت والعمممام ون فمممي المؤسسمممات العاممممة يقيممممون وزنممما

األكاديميممممة إذا كممممان أصممممحابها متهمممممون مممممن قبمممم  المنتسممممبين بالفسمممماد 

اإلدار  أو المممالي.  يبمممدو أن رشممماد الممدايني مثمممال ع مممى ذلممك، حسممم  مممما 

عنمم  لمم  يممنج  أو ي ممَ  قبمموالد مممن  4ويبممدو أن الممدفاع  3يممرد فممي األخبممار.

المحتجممين ضممد  فممي مصممرف الرشمميد وشممركة التممأمين العراقيممة.  لتبرئممة 

د لممم ، وخمممتف ذلمممك فمممإن سممماحت  فمممإ ن تحقيقممماد مسمممتقتد ضمممرور  إنصمممافا

.  إلصاق التهمة ب  سيظ  قائماد يتحق  أينما ح ع

 

لقمممد عانممم  شمممركات التمممأمين العاممممة ممممن التمممدخ  السياسمممي فمممي بعممم  

شممؤونها.  وقممد كتبمم  بهممذا الشممأن بعمم  المقمماالت.  أقتممبس هنمما بعمم  ممما 

 كتبت :
 

 
 قرأنا ا تي في أحد المواقع:   3

 

التابعين   الموظفين  من  الرشيد العشرات  ل بنك    لمصرف  العامة  االدارة  مبنى  امام  بتظاهرة  خرجوا 

الفساد   ته   بسب   المصرف  مدير  ابعاد  بغداد. مطالبين بضرورة  الشورجة وسط  منطقة  في  المركز  

 .الموجهة الي 

 

ناهيك عن تعام   بمبدأ الرشوة والمحسوبية بتمرير المعامتت اليومية التي تخ  الموظفين والمراجعين  

 .ع ى حد قوله 

 

في خض  الحديث عن ته  الفساد كشف بع  المتظاهرين عن وثائ  صادرة من هيأة النزاهة في وق   و

ساب  تشدد ع ى عدم تولي رشاد الدايني ا  منص . اال ان هنالك بع  االحزاب هي التي عم   ع ى  

رغ  وجود شخصيات كفو ة قادرة ع ى ادارة المصرف بالشك  الذ    ..رشيدلمصرف ال تنصيب  مديرا  

 يرضي جميع االطراف وف  المحتجين

 

ولوح المتظاهرون بتصعيد موقفه  واستمراره  بالتظاهرات امام مبنى ادارة البنك المركز  في حال  

من   بالفساد  مته   شخ   ك   بابعاد  ب   طالبوا  بما  المعنية  الجهات  استجابة  الحكومية  عدم  المؤسسات 

  .وخصوصا في وزارة المالية

http://6060news.com/ksa/Story/Details/56500414 

 
 أنظر ما ورد في هذا الموقع:  4

http://www.iraq5050.com/?art=89400&m=5 

حراك “مري ” ضد مدير الرشيد: كيف يته  بم”سو  االدارة” بعد يوم من تنصيب .. وما عتقة شركة  

 “كي كارد”؟ 

 

http://6060news.com/ksa/Individuals/News/43049
http://6060news.com/ksa/Individuals/News/43049
http://6060news.com/ksa/Individuals/News/43049
http://6060news.com/ksa/Individuals/News/43049
http://6060news.com/ksa/Story/Details/56500414
http://www.iraq5050.com/?art=89400&m=5
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مسممتق ة فممي إدارة كمم  شممؤونها إال أن ممما  هممذ  الشممركات تبممدو فممي الظمماهر 

ينممتق  مممن هممذ  االسممتقتلية أنهمما كانمم ، ومنممذ أواخممر سممبعينات القممرن 

، 2003نيسممان  9العشممرين وال تممزال خاصممة بعممد سممقوط الدكتاتوريممة فممي 

عرضممة لتكممون أوعيممة السممتخدام عناصممر ذو توجمم  سياسممي معممين فممي 

جمممي الجامعمممات كادرهممما الممموظيفي، وأداة المتصممما  البطالمممة بمممين خري

د، وتعممم   وع ممى أسممس غيممر فنيممة )حزبيممة وطائفيممة وعشممائرية(، أحيانمما

بموجمم  قواعممد لتسممتخدام والترقيممة تفتقممر إلممى المحفممزات وتكممب  الطممموح 

واإلبمممداع وتعظمممي  كفممما ة األدا  وال تعتممممد ع مممى مبمممدأ الثمممواب والعقممماب 

د بممبع  ال عممام ين والشممفافية والمحاسممبة.  لربممما ت حمم  هممذ  المتحظممة حيفمما

فمممي الشمممركات وهمممو مممما ال نقصمممد  فمممنحن نعمممرف أن الممممؤهتت الفنيمممة 

والحرفيممة ل عديممد مممنه  كانمم  رفيعممة وهمم  الممذين سمماهموا فممي إبقمما  النشمماط 

د أثنمما  السممنوات الصممعبة وهمم  الممذين رفممدوا شممركات التممأمين  التممأميني حيمما

الخاصممة بالعديممد مممن الكمموادر وممما زال الممبع  مثممابراد فممي العممم  وفممي 

 5يا  النشاط التأميني رغ  المعاناة الطوي ة التي كان  تس  حياته . إح

 

بمممود  أن أخمممت  بإثمممارة سمممؤال ال أعمممرف جوابممم : هممم  أن رفممم  تعيمممين 

مممدير عممام لشممركة عامممة يؤشممر ع ممى تطممور جديممد فممي التفكيممر اإلدار ؟  

أعنممي بممذلك بمموادر نشممو  نظممام إدار  ديمقراطممي حيممث يكممون ل عممامتت 

رئمميس فممي اختيممار المممدير؟  أممما آن األوان الختيممار مممدير والعممام ين دور 

مممن داخمم  شمممركة التممأمين العراقيمممة العامممة وانهممما  المحاصصممة الحزبيمممة 

 وتعيين الشخ  المناس  في المكان المناس ؟ 

 

 

 2020  فبراير/شباط 4-5

 

 
التأمين  مصباح كمال،      5 ورقة استهتلية   - العامة في العراق  نظرة سريعة ع ى بع  قضايا شركات 

 .  ]ال أتذكر مكان النشر.  ن  المقالة متوفر عند  ل  يرغ  بقرا ت [ 2006  لندن، آب ل نقا 

 

مج ة معهد التقدم ل سياسات   الحوار،مصباح كمال،  حول تعيين مدرا  شركات التأمين العراقية العامة،  نشرت في  

 .2007اإلنمائية، بغداد، 

 

 مجلة التأمين العراقي مال،  آثار إعادة المفصول السياسي إلى وظيفت  في شركات التأمين،  مصباح ك

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-

dismissed.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html
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شركة التأمين العراقية ومديرها العام الجديد وبعض  

 القديمة -المهمات الجديدة
 

 

 نشرت هذ  المقالة أصتد في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Misbah-

Kamal-IIC-New-DG-New-Old-Tasks.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7

%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-

%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-

%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/ 

 

 

 

 التأمين العراقية العامة عرض سريع لتعيين مدير عام لشركة 

 

نقممممم  لمممممي أحمممممد المممممزمت  فمممممي بغمممممداد أن منتسمممممبي شمممممركة التمممممأمين 

خبمممممر تعيمممممين د.  2020آذار  16العراقيمممممة فمممممي بغمممممداد اسمممممتقب وا يممممموم 

د ل شممممركة بممممدرجات متفاوتممممة مممممن  أحمممممد جممممواد الممممده كي مممممديراد عاممممما

االرتيممممماح والرضممممما والسمممممرور خاصمممممة وأن لممممم  معرفمممممة بالتمممممأمين 

س ممممممادة إدارة الخطمممممر والتمممممأمين، وإدارة الخطمممممر إذ  در  أنممممم  كمممممان يمممممأ

المرح ممممة الثالثممممة، قسمممم  إدارة األعمممممال، جامعممممة المستنصممممرية )كممممان 

د في الجامعة منذ    1(.2014تدريسيا

 

إن مبعمممممث همممممذا الرضممممما والسمممممرور يمممممأتي بعمممممد رفممممم  منتسمممممبي 

د  الشمممممركة لتعيمممممين د. رشممممماد خضمممممير وحيمممممد المممممدايني ممممممديراد عامممممما

 
 دارة المالية والمصرفية.  راجع:، وأن اختصاص  الدقي  هو اإل1988يرد في سيرت  الذاتية أن  من مواليد    1

https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/cv/1674_2017_12_17!01_17_22_AM.pdf 

استطعنا التعرف ع ى عنوان اطروحت  ل ماجستير:  أثر التصنيف االئتماني ل ديون السيادية في أسعار الصرف: 

راقية كان يشغ  موقع (.  قب  تعيين  إلدارة شركة التأمين الع2012دراسة تح ي ية مقارنة  )جامعة المستنصرية،  

 مدير عام دائرة المحاسبة، وزارة المالية.

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-New-Old-Tasks.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-New-Old-Tasks.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/25/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a/
https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/cv/1674_2017_12_17!01_17_22_AM.pdf
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دخممممول مقممممر الشممممركة السممممتتم مهممممام  ل شممممركة إذ أنهمممم  منعممممو  مممممن

  2020.2شباط   4عم   يوم 

 

منمممذ أن انتهممم  واليمممة السممميد صمممادق عبمممد المممرحمن حسمممن المممذ  أدار 

، تنمممماوب ع ممممى 2015لغايممممة آب  2007الشممممركة مممممن كممممانون الثمممماني 

 إدارتها وكالة:

 

، أحيمممممم  ع مممممممى 2016حزيممممممران -2015عبمممممماس شممممممهيد )آب  ▪

 شركة التأمين العراقية(.التقاعد.  كان مديراد ل نتاج في  

تشمممممممرين األول -2016هيفممممممما  شممممممممعون عيسمممممممى )حزيمممممممران  ▪

د الممممممدير العمممممام وكالمممممة لشمممممركة التمممممأمين 2019 ، كانممممم  أيضممممما

.  كانمممممممممممم  2019تشممممممممممممرين األول -2017الوطنيممممممممممممة، آذار 

لسممممممنوات طوي ممممممة مممممممديراد ل حسممممممابات فممممممي شممممممركة التممممممأمين 

 الوطنية(.

كانمممممم  .  2020شممممممباط -2019فممممممائزة سمممممم مان )تشممممممرين األول  ▪

تشمممممغ  منصممممم  ممممممدير القسممممم  الممممممالي فمممممي شمممممركة التمممممأمين 

 العراقية( 

، رفضمممممم  2020رشمممممماد خضممممممير وحيممممممد الممممممدايني )شممممممباط  ▪

 منتسبو الشركة(.

، قيممممم  بأنهممممما لممممم  تشمممممغ  2020سمممممحر هممممماد  حميمممممد )آذار  ▪

منصممممبها ألسممممباب غيممممر معروفممممة.  عنممممد تعيينهمممما فممممي شممممركة 

د لمممم  دائرة التمممأمين العراقيممممة المممذ  لمممم  يتحقممم  كانمممم  ممممديراد عاممممما

 الموازنة في وزارة المالية(.

 

أردت ممممن همممذا العمممرض ألسمممما  الممممدرا  تأكيمممد حقيقمممة أن ممممن كمممان 

يشممممغ  موقممممع المممممدير العممممام كممممان عممممامتد فممممي قطمممماع التممممأمين لحممممين 

إقحممممام تعيممممين رشمممماد الممممدايني.  ويممممأتي تعيممممين أحمممممد الممممده كي ليؤكممممد 

د.  وال ضممممير فممممي ذلممممك  إن التوجممم  ل تعيممممين مممممن خممممارج القطمممماع أيضمممما

كممممان مممممن يشممممغ  موقممممع القيممممادة فممممي الشممممركة يحممممم  خبممممرة إداريممممة 

 
راجع مصباح كمال،  ه  أن شركة التأمين العراقية بحاجة إلى مدير عام من خارج قطاع التأمين؟ ،   2

 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Misbah-Kamal-IIC-

New-DG-final.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Misbah-Kamal-IIC-New-DG-final.pdf
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د يسممممممتطيع توظيفهمممممما لمممممم دارة الكفممممممؤة ل شممممممركة  ومممممممؤهتد أكاديميمممممما

 وتطويرها.  هذا ما ستثبت  األيام بالنسبة ل دكتور الده كي.

 

حتممممى كتابممممة هممممذ  الورقممممة لمممم  أط ممممع ع ممممى األمممممر الرسمممممي لتعيممممين 

إذا كممممممان هنمممممماك بعممممممداد  وفيممممممماالممممممدكتور الممممممده كي، وال خ فيتمممممم ، 

محاصصمممممياد ورا  التعيمممممين.  لكننمممممي أع ممممم  إبمممممدا  رأ  ا ن منتظمممممراد 

هنممممما تقمممممدي  بعممممم    مممممما سيسمممممفر ممممممن إدارتممممم  ل شمممممركة.  بمممممود

المقترحات/المهممممممات التمممممي تسمممممتح  التفكيمممممر بهممممما وتقييمهممممما والنظمممممر 

 في إمكانية تحقيقها.

 

 بع  المهمات المطروحة ع ى المدير العام الجديد ل شركة 

 

فتمممرض أن الممممدير العمممام الجديمممد وفريممم  اإلدارة العامممم  معممم  سممميقوم ن 

بوضممع برنممامج عممم  ل شممركة ل سممنة القادمممة أو مراجعممة البرنممامج القممائ  

إن كمممان مثممم  همممذا البرنمممامج موضممموعاد، وهمممذا مط ممموب لتسمممتفادة ممممن 

الخبممممرة الموجممممودة والتممممراك  المعرفممممي لممممدى منتسممممبي الشممممركة لرسمممم  

نتممماج، والعتقمممات ممممع جمهمممور الممممؤمن لهممم  السياسمممات فمممي مجممماالت اإل

 الحاليين والمرتقبين، واالستثمار، والتدري  المهني وغيرها.

 

لقممد تممزامن تعيممين المممدير العممام الجديممد مممع التممدهور غيممر المسممبوق فممي 

أسمممعار المممنفط واالنخفممماض الشمممديد فمممي العوائمممد، وتوقمممع التقشمممف فمممي 

ع فممي الط مم  ع ممى وممما يعنيمم  ذلممك مممن هبمموط متوقمم  2020موازنممة سممنة 

الحمايممة التأمينيممة بسممب  توقممف وفممي أحسممن الحمماالت تق مم  االنفمماق ع ممى 

المشممماريع وتوسممميع اإلنتممماج والتمممأثيرات الناجممممة ممممن تفشمممي وبا /جائحمممة 

 فيروس كورونا.

 

ممممع ذلمممك أتمنمممى ع يممم  وفريقممم  اإلدار  االهتممممام بمممبع  المهمممام والعمممم  

 صار.ع ى تحقيقها في األمد المنظور، أعرضها باخت 

 

 الموقف من فيروس كورونا المستجد 

قامممم  شمممركات الوسممماطة والتمممأمين وإعمممادة التمممأمين والجمعيمممات التأمينيمممة 

فمممي مخت مممف أنحممما  العمممال  ببيمممان مواقفهممما وسمممب  التعامممم  ممممع فيمممروس 
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لمم  تصممدر أ  مممن شممركات  3كورونمما المسممتجد.  حتممى كتابممة هممذ  الورقممة

د بهمممذا الشمممأن )العمممم  داخممم  مقمممرات  التمممأمين العراقيمممة أو جمعيتهممما بيانممما

الشمممركات، العمممم  ممممن البيممم  عمممن طريممم  وسمممائ  االتصمممال اإللكترونيمممة 

الحديثمممة، التعامممم  ممممع جمهمممور الممممؤمن لهممم ، احتممممال قيمممام مطالبمممات 

 بالتعوي  وكيفية التعام  معها وغيرها(.

 

لتمممأمين العراقيمممة لبيمممان موقفهممما، لطمأنمممة منتسمممبيها همممذ  فرصمممة لشمممركة ا 

وحمممام ي وثمممائ  التمممأمين الصمممادرة منهممما واتخممماذ اإلجمممرا ات المناسمممبة.  

وبممذلك تكممون األول بممين شممركات التممأمين العراقيممة فممي التعاممم  مممع آثممار 

همممذا الفيمممروس.  ع يهممما أن تطممممئن المسمممتفيدين ممممن وثمممائ  التمممأمين ع مممى 

المممؤمن ع يمم  بسممب  فيممروس كورونمما )الفيممروس الحيمماة الحمماليين أن وفمماة 

 4التاجي( سيحص ون ع ى مب ب التأمين كتعوي  عن الوفاة.

 

 تطوير منتجات التأمين 

منممذ عقممود طوي ممة تتعاممم  الشممركة مممع منتجممات تممأمين تق يديممة وخاصممة فممي 

د فمممي مجمممال  مجمممال التمممأمين ع مممى الحيممماة، وتعتممممد قنممموات تق يديمممة أيضممما

فممي العمممادة، يمكممن ل شممركة التممي تممزاول أعممممال  توزيممع هممذ  المنتجممات. 

التممممأمين ع ممممى الحيمممماة االكتتمممماب بمخت ممممف عقممممود التممممأمين ع ممممى الحيمممماة 

بضمممممممنها الحمممممموادث الشخصممممممية، وعقممممممود السممممممناهيات )المعاشممممممات 

 التقاعدية(، والتأمينات الصحية.

 

لمم  تتغيممر عقممود المنتجممات التممي تكتتمم  بهمما الشممركة إال ق مميتد، ولمم  تعتمممد 

ديثمممة لوثمممائ  التمممأمين، ولممم  يجمممر  التفكيمممر باسمممتحداث منتجمممات صمممياغة ح

 جديدة جاذبة لفئات اجتماعية معينة هي ا ن خارج التغطية التأمينية.

 

 التدريب المهني 

د تؤكممد ع يمم  الهيئممات الرقابيممة  لقممد صممار التممدري  المهنممي المتواصمم  مط بمما

وجيمممما ع ممممى النشمممماط التممممأميني، ذلممممك ألن الكمممموادر المدربممممة هممممي التكنول 

الحقيقيمممة فمممي صمممناعة التمممأمين.  إن التمممدري  المهنمممي المسمممتمر ضمممرور  

 
 ربما صدرت بيانات ل  نتط ع ع يها ألنها ل  تخضع ل نشر والتداول العام.  3
أن تكون موضوعاد ل تعوي  بسب  فيروس كورونا وثيقة تأمين    من بين وثائ  التأمين األخرى التي يمكن  4

 خسارة األرباح، لكن هذ  الوثيقة ليس  شائعة في العراق والمطالبة بالتعوي  بموجبها قضية إشكالية. 
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د فمممي مجمممال التمممأمين.   الممممتتك المعمممارف والمهمممارات المسمممتجدة عالميممما

د ل مسممماهمة فمممي تطممموير منتجمممات تأمينيمممة جديمممدة  وهمممو ضمممرور  أيضممما

 5وضمان بيعها وإدارتها ع ى قاعدة معرفية احترافية.

 

 اقكتواري

ممماتي خاطئممة فممإن شممركة التممأمين العراقيممة، وهممي األكبممر إن لمم  تكممن مع و

ممممن حيمممث حجممم  االكتتممماب بأعممممال التمممأمين ع مممى الحيممماة، ال تضممم  بمممين 

د فممي رياضمميات التممأمين ع ممى الحيمماة،  منتسممبيها خبيممراد اكتواريمماد متخصصمما

يسمممماه  فممممي التقممممدير  الع مممممي  لتحتفاظممممات واالحتياطيممممات المخت فممممة 

ا الشمممركة، وكمممذلك رفمممع مسمممتوى االكتتممماب واالسمممتثمارات التمممي تقممموم بهممم 

الفنممممي.  إن وجممممود مثمممم  هممممذا الخبيممممر مممممن أصممممحاب المعرفممممة الع ميممممة 

 6والتدري  العالي يمكن أن يأشك   نق ة نوعية في عم  الشركة.

 

فممي ظنممي أن مثمم  هممذا الخبيممر موجممود بممين خريجممي الجامعممات العراقيممة 

كممن ابتعمماث مممن تممرا  فممي فممروع الع مموم الرياضممية، وإن لمم  يكممن موجمموداد يم 

ل دراسمممة والتمممدري  خمممارج العمممراق )بعمممد انحسمممار  ممممؤهتد  إدارة الشمممركة

 جائحة فيروس كورونا(.

 

ممممن المناسممم  هنممما التمممذكير بمممأن وجمممود الخبيمممر االكتممموار  همممو مط ممم  

مممن قممانون تنظممي  أعمممال التممأمين لسممنة  78رقممابي، كممما جمما  فممي المممادة 

2005: 

 

ً  -78-المادة  -ثانيا

ع ممى المممؤمن المجمماز بممارسممة أعمممال التممأمين ع ممى الحيمماة أو أعممممال 

التأمينممات العامممة التممي تمتممد التزاماتهمما تجمما  حم ممة وثممائ  التممأمين ألكثممر 

مممن سممنة أن يعممين أو يعتمممد خبيممر برياضمميات التممأمين مممرخ  خممتل 

 
 ل تعرف ع ى بع  جوان  موضمموع التدري  راجع: مصممباح كمال،  التدري  المهني بين الجمعية والديوان: 5

أولمممممميممممممة ، الةةةةةةةعةةةةةةةراقةةةةةةةي   مممممممتحممممممظممممممات  الةةةةةةةتةةةةةةةأمةةةةةةةيةةةةةةةن  :  مةةةةةةةرصةةةةةةةةةةد 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/ 
ل تعرف ع ى بع  الجوان  ذات العتقة، راجع: مصباح كمال،  الدراسة التخصصية األكاديمية ل تأمين    6

وكذلك في   Actuarial and Insurance Studies in Iraqفي العراق ، موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:  

 موقع: 

https://www.academia.edu/34686636/Academic_Study_of_Insurance_in_Iraq 

 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Actuarial-and-Insurance-Studies-in-Iraq.pdf
https://www.academia.edu/34686636/Academic_Study_of_Insurance_in_Iraq
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د مممن تمماريخ منحمم  االجممازة، ع ممى أن يشممعر الممديوان خممتل شممهر  ستين يوممما

تعيينمم  أو اعتممماد  مممع بيممان اسممم  وعنمموان عم مم  ومؤهتتمم  مممن تمماريخ 

 المهنية. 

 

حسممم  المع وممممات المتممموفرة فمممإن الشمممركة وديممموان التمممأمين لممم  ي تزمممما 

 بتطبي  أحكام هذ  المادة.

 

 وضع جداول الوفيات 

يمكممن لتكتمموار  المسمماهمة فممي وضممع جممداول الوفيممات )جممداول الحيمماة(.  

الشممممركة بتجديممممد جممممداول الوفيممممات التممممي لقممممد آن األوان أن تقمممموم إدارة 

تعتممممدها فهمممذ  قديممممة، وهمممي أصمممتد لممم  تكمممن قائممممة ع مممى واقمممع معمممدالت 

المواليممد والوفيممات فممي العممراق.  لقممد كانمم  هممذ  الجممداول هبممة مممن إحممدى 

شممركات إعممادة التممأمين األوروبيممة فممي خمسممينيات القممرن الماضممي.  قبمم  

اب  المشمماك  أكثممر مممن نصممف قممرن، كتمم  د. مصممطفى رجمم ، تحمم  بمم 

ا نيممة لقطمماع التممأمين ، عممن عممدم وجممود جممداول حيمماة مسممتقاة مممن خبممرة 

 السوق العراقية:

 

إذ أن جمممداول الحيممماة المسمممتخدمة فمممي العمممراق مسمممتندة إلمممى خبمممرة 

الشممركات اإلنك يزيممة والفرنسممية التممي تطبمم  جممداول مسممتعم ة فممي 

ل ب ممدان المنطقممة مممع بعمم  التغييممرات لممذلك فتبممد مممن إعممداد جممداو

عراقيمممة بعمممد وضمممع األسمممس الفنيمممة التمممي تسمممتخدم فمممي حسممماب 

 7معدالت الوفاة.

 

د  إن تنظمممي  جمممداول الوفيمممات العراقيمممة يمكمممن أن يكمممون مشمممروعاد مشمممتركا

بممين الشممركة وأصممحاب االختصمما  فممي بعمم  مؤسسممات الدولممة وكممذلك 

 الجامعات العراقية.

 

 التصنيف اقئتماني للشركة 

إن موضمموع التصممنيف االئتممماني ل شممركة لمم  يكممن غائبمماد عممن تفكيممر إدارة 

الشممركة، إذ أنهمما، وكممذلك شممركة التممأمين الوطنيممة وشممركة إعممادة التممأمين 

 
رج ،    7 مصطفى  ومستقبل الدكتور  تطوره  العراق:  في  العامة    التأمين  المؤسسة  منشورات  )بغداد: 

 . 22(،  1967ل تأمين، 
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العراقيمممة، بمممادرت إلمممى الحصمممول ع مممى تصمممنيف ائتمممماني ممممن إحمممدى 

 وكاالت التصنيف الدولية.  وقد كتب  وقتها عن أهمية التصنيف:

 

أمين العاممممة المممثتث فمممي الحصمممول ع مممى إن شمممروع شمممركات التممم 

تصممممنيف لهمممما مممممن شركة/شمممممركات متخصصممممة أمممممر محممممممود 

ومط ممموب، ومتمممى مممما حصممم   ع مممى التصمممنيف، إن كانممم  درجمممة 

التصممنيف جيممدة، فممإن ذلممك سمميعزز مممن مكانتهمما فممي سمموق التممأمين 

العراقممممي وفممممي ذات الوقمممم  يقممممو  مممممن قيمتهمممما ومممممن مركزهمممما 

لدوليممممة.  ومممممن ا ثممممار التفاوضمممي مممممع شممممركات إعممممادة التمممأمين ا 

األخممرى ل تصممنيف هممو دفممع شممركات التممأمين الخاصممة نحممو التفكيممر 

بالحصممول ع ممى تصممنيف لهمما، ذلممك ألن التصممنيف الجيممد هممو أحممد 

أدوات التسمممموي ، كممممما أن درجممممة التصممممنيف الجيممممدة تبعممممث ع ممممى 

اطمئنمممان الممممؤمن لهممم  الحممماليين ع مممى المكانمممة الماليمممة لشمممركات 

يد المطالبممات بممالتعوي  وتشممجع طممالبي التممأمين وقممدرتها ع ممى تسممد

 8التأمين المرتقبين إلجرا  تأميناته  معها.

 

لكممن مشممروع التصممنيف لمم  يتحقممم  حتممى ا ن.  وأرى أنمم  مممن المناسممم  

وضممع  ع ممى جممدول أعمممال إدارة الشممركة ل عممم  ع ممى تحقيقمم  بعممد انفممراج 

 أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

 التأمين الوطنية  دمج شركة التأمين العراقية بشركة

صمممممدر قمممممرار وزار  ممممممن وزارة الماليمممممة بمممممدمج  2017آذار  22بتممممماريخ 

الشمممركتين، وقمممد انتقمممدت همممذا القمممرار لتجممماوز  اإلجمممرا ات السممم يمة ومتط بمممات 

وقبمم  ذلممك عرضمم  لموضمموع هيك ممة الشممركات العامممة ل دولممة الممذ    9القممانون.

 
العامة في العراق؟ ، موقع    8 التأمين  شبكة  مصباح كمال،  ه  هناك مشروع حقيقي لتصنيف شركات 

 :اققتصاديين العراقيين 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/01/ 

 تصنيف شركات التأمين يعزز مكانتها في السوق 2018أيار  28الصباح، أنظر أيضا: جريدة 

 
تجاوز   9 العراقية:  التأمين  وشركة  الوطنية  التأمين  شركة  بدمج  المالية  وزارة  كمال،  قرار  مصباح 

 :شبكة اققتصاديين العراقيين اإلجرا ات الس يمة ومتط بات القانون ، موقع  

http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-

%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/01/
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=157764
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-2014جممما  ضممممن إطمممتق اسمممتراتيجية تطممموير القطممماع الخممما  فمممي العمممراق 

تحممم  شمممعار )التحمممول نحمممو القطممماع الخممما  ركيمممزة أساسمممية لمممدع   2030

االقتصمممماد العراقممممي(، وناقشمممم  مشممممروع الممممدمج ومسالتمممم  بالنسممممبة لشممممركتي 

مناقشممة موضمموع الممدمج، بعممد اإلعممتن عنمم  مممن قبمم   ىورجعمم  إلمم   10.التممأمين

 ديوان التأمين، مرة أخرى، وذكرت في ورقتي

 

د لمممما  د مناقضممما د قانونيممماد رصمممينا أن لشمممركة التمممأمين العراقيمممة موقفممما

أع نممم  ديممموان التمممأمين بشمممأن البمممد  بمممإجرا ات المممدمج، وأن ل تمممأمين 

لسمممماب  فممممي العراقيممممة مشممممروعها الخمممما  باسممممتعادة تخصصممممها ا 

( و... 1988التممأمين ع ممى الحيمماة )الممذ  توقممف بقمموة القممانون عممام 

ى قممراراد بشممأن التخصمم   أن مج ممس إدارة التممأمين العراقيممة قممد تبنمم 

د إلى وزارة المالية يفند في  إعتن الدمج.  11... وأن  وجع  كتابا

 

أدعمممو اإلدارة الجديمممدة ل عمممم  ع مممى وقمممف دممممج الشمممركة بشمممركة التمممأمين 

يمممة، والتركيمممز ع مممى اسمممتعادة التخصممم  فمممي أعممممال التمممأمين ع مممى الوطن 

، والشممروع بممإجرا  الدراسممات التممي تممدفع 1988الحيمماة الممذ  ألغممي سممنة 

 باتجا  التخص  وتحقيق  ختل إطار زمني مناس .

 
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-

%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/ 

 
 مجلة التأمين العراقي  مشروع دمج شركات التأمين العامة ،مصباح كمال،     10

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html 

 شبكة اققتصاديين العراقيينوكذلك موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%b9/ 

 
و   شبكة اققتصاديين العراقيينموقع    "،عودة إلى مشروع دمج شركات التأمين العامةمصباح كمال، "  11

 مجلة التأمين العراقي 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad

-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-

%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-

%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84/ 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/ 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
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 ضمان تمثيل المرأة في مجلش إدارة الشركة 

  لقمممد احت ممم  الممممرأة العراقيمممة مواقمممع متقدممممة فمممي الشمممركة، وممممن المهممم 

االسممتمرار بهممذا الممنهج وضمممان تمثي همما فممي مج ممس إدارة الشممركة خاصممة 

د لممبع  الوقمم .  ويتماشممى هممذا الممنهج ممممع  بعممد أن كممان حضممورها قائممما

 12االتجا  العالمي ل تمكين والشمول.

 

 دور نافع للسوق التنافسية في العراق 

عنممدما تسممتعيد الشممركة تخصصممها فممي أعمممال التممأمين ع ممى الحيمماة يمكممن 

لهمما أن ت عمم  دوراد نافعمماد لصممال  السمموق التنافسممي ل تممأمين فممي العممراق، إذ 

يمكممن لهمما أن تكممون المأحكمم   أو المرجمممع الفنممي فممي أعمممال التممأمين ع مممى 

ويتأسمممس همممذا المممدور المرتقممم  ع مممى حقيقمممة أن الشمممركة همممي   13الحيممماة.

األكبمممر فمممي فمممرع التمممأمين ع مممى الحيممماةو واألهممم  ممممن ذلمممك همممو امتتكهممما 

وخبممرة اكتتابيممة متراكمممة فممي هممذا الفممرع يفمموق ممما هممو موجممود  لمعرفممة

لممدى شممركات التممأمين األخممرى.  لنتمممذكر أنهمما، وهممي التممي كانمم  أصمممتد 

متخصصممة فممي التممأمين ع ممى الحيمماة، سمماهم  فممي بنمما  فممرع التممأمين ع ممى 

الحيمماة فممي شممركة التممأمين الوطنيممة عنممدما ألغممي تخصصممها فممي التأمينممات 

  التمممأمين الوطنيمممة بمزاولمممة التمممأمين ع مممى وشمممرع 1988العاممممة سمممنة 

 الحياة.

 

إن هممممذا الممممدور ال يعنممممي أن أسممممعار التممممأمين المعتمممممدة لممممدى الشممممركة 

سمممتفرض ع مممى شمممركات التمممأمين األخمممرى، أو أن شمممروط التمممأمين التمممي 

 تعتمدها ستكون مأ زمة لهذ  الشركات.

 

 
احتفاء بالقيمة: تيسير التريكي يحاور مصباح كمال  ل تعرف ع ى بع  التفاصي  أنظر: مصباح كمال،   12

 .158-145(،   2018)بيروت: منتدى المعارف، 
 هذ  الفكرة مقتبسة من سياق آخر ال عتقة ل  بالتأمين ع ى الحياة ورد في كتاب:   13

Julius Neave, Speaking of Reinsurance (London: Kluwer Publishing, 1980), p 163. 

ترجمت :  ومع ذلك، ال ينبغي إغفال أن بع  احتكارات إعادة التأمين يمكن أن تمارس س طاتها لصال    إذ يقول ما

تقدمها   التي  واألحكام األص ية  الشروط  مراقبة  من ختل  لها،  يجوز  الفني،  حك    المأ من  نوعدا  فبصفتها  السوق.  

رفات األسعار، التحك  بشك  فع ال بالمنافسة  شركات التأمين المباشرة ومن ختل اإلصرار ع ى التطبي  الصارم لتع

 المفرطة وذلك برف  تغطيتها.  
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ا آمممم  أن ال تهمممم  همممذ  الورقمممة كمممما حصممم  بالنسمممبة لمممورقتي التمممي كتبتهممم 

إبممممان تعيممممين مممممدير عممممام جديممممد لشممممركة إعممممادة التممممأمين العراقيممممة )آب 

كمممما آمممم  مناقشمممة مممما ورد فيهممما ممممن أهممم  االختصممما  فمممي   14(.2015

 قطاع التأمين العراقي.

 

 2020  مارس/آذار 23

 

 
 مجلة التأمين العراقي قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية ، -مصباح كمال،  مهام جديدة 14

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-

co.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
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مالحظةةة حةةول شةةركة إعةةةادة التةةأمين العراقيةةة والعالقةةةة 

 الخاصةمع شركات التأمين 

 

 

 شركة إعادة التأمين العراقية  ( 1)

 

عنممدما تمم  تعيممين مممدير عممام ورئمميس مج ممس إدارة جديممد لشممركة إعممادة التممأمين 

فيهمما بعمم  التفممالل المممبطن لكننممي ربممما لمم   1كتبمم  مقالممة 2015العراقيممة فممي آب 

د.  فالَمهمممات الممثتث التممي اخترتهمما وطرحتهمما، وهممي: البنمما  الممداخ ي  أكممن مصمميبا

ل عمممادة العراقيمممة ممممن خمممتل الكممموادر والتمممدري  المهنمممي، والتمممأمين اإللزاممممي 

ل مسممؤولية المهنيممة، واإلسممناد اإللزامممي لمحمماف  شممركات التممأمين المباشممر، لمم  

  منهمما حسمم  المع ومممات التممي تمموفرت لنمما ولمم  تصممدر بشممأنها أوراق يتحقمم  أ

وهممذا وضممع يممدعو لكسممف   2عممم  أو مشممروع قممرارات أو دراسممات أو غيرهمما.

ألن الركممود يعنممي أن مبممادرات الشممركة غيممر موجممودة وأن إدارتهمما تفتقممد عنصممر 

فير الريممادة والعممم  لتطمموير قطمماع التممأمين العراقممي، إذ ال يكفممي أن تكتفممي بتممو

حمايمممة إعاديمممة ل شمممركات المباشمممرة فمممي العمممراق باعتبمممار أن همممذا همممو عم هممما 

الرئيسمممي.  كمممما أن اإلدارة لممم  تفكمممر باسمممتعادة شمممي  ممممن عم هممما فمممي الماضمممي 

كشممركة إعممادة تكتتمم  بأعمممال واردة مممن خممارج العممراق.  إن الوضممع الحممالي هممو 

ضممع بحاجممة إلممى .  هممذا الو1990استمرار لممما كممان سممائداد منممذ غممزو الكويمم  عممام  

دراسمممة مسمممتق ة أتوقمممع ممممن إدارة اإلعمممادة العراقيمممة القيمممام بهممما لكشمممف مكمممامن 

 
 التأمين العراقي مجلة قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية،  -مصباح كمال،  مهام جديدة  1

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-

co.html 

 
العراق   2 في  العام ة  التأمين  شركات  من  عدد  وع ى  العراقية  اإلعادة  إلى  وتوصي ها  المقالة  نشر  بعد 

خ ل عادة العراقية وعدم  وممارسي التأمين فيها ممن أتوفر ع ى عناوينه ، ل  يردني أ  تع ي .  والسكوت الصار

 التع ي  ما زال يثير عند  تسالالد عن مدى االهتمام بما يأنشر عن الشأن التأميني العراقي. 

 

ليس هناك تقارير تشير إلى أن اإلعادة العراقية قد حقق  تقدماد في البنا  الداخ ي )لكننا نسمع عن  تطوير  مكت   

موظفين(.  ه  هناك حاجة حقيقية لثتثة موظفين؟  وكذلك اإلعتن في الصحف المدير العام الذ  صار يض  ثتثة  

عن وظائف في الشركة دون أن يأذكر ضمن المؤهتت المط وبة معرفة جيدة بال غة اإلنك يزية    2016آب    31بتاريخ  

العالمية ل تأمين  )وتفتقر لها الشركة( وهي أساسية في عم  الشركة بحك  تعام ها مع معيد  التأمين في المراكز  

 وإعادة التأمين.  وقد كتب  بهذا الشأن رسالة إلى إدارة اإلعادة العراقية لكنني ل  است   رداد منها. 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
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القصممور والمراوحممة فممي نفممس المكممان، وباختصممار التقيممي  النقممد  المتجممرد مممن 

 عق ية الرضا عن النفس.

 

مراوحمممة اإلعمممادة العراقيمممة فمممي مكانهممما، منمممذ أن فقمممدت هيبتهممما الماضمممية، ال إن 

الشممركات العامممة، فك همما تعمماني مممن المشمماك ، وكممذا  تخت ممف عممن غيرهمما مممن

األمممر بالنسممبة ل شممركات الخاصممة.  يكفممي لتسممتدالل ع ممى ذلممك قممرا ة ممما ينشممر 

فمممي الصمممحافة اليوميمممة ومشممماهدة برنمممامج  األسمممبوع االقتصممماد   المممذ  تبثهممما 

ف ع ممى نممماذج مممن المشمماك  العامممة  فضممائية الحممرة، ع ممى سممبي  المثمم ، ل تعممر 

 والخاصة.

 

يممن يكمممن الخ مم ؟  يممزع  الممبع  ويؤكممد الممبع  ا خممر بممأن الخ مم  يكمممن فممي أ

نظمممام المحاصصمممة، فمممي صمممورها المخت فمممة، التمممي تقممموم ع يهممما دولمممة مممما بعمممد 

.  فهممذا النظممام يتممرج  نفسمم  فممي إسممناد إدارة الشممركة لمممن هممو لمميس مممؤهتد 2003

ت لهممما ع مممى مسمممتوى القمممدرات اإلداريمممة، والمعرفمممة الفنيمممة بأصمممول ومتط بممما

العمممم ، واممممتتك المهمممارات ال غويمممة المناسمممبة ل تعامممم  ممممع العمممال  الخمممارجي.  

د لمممدرا  اإلعممادة العراقيممة منممذ  ويممذه  هممذا الممبع  إلممى القممول بممإن استعراضمما

يشمممهد بمممأن جمممميعه  كمممانوا يمت كمممون مممما  2003ولغايمممة  1960تأسيسمممها عمممام 

 ب ة ل نقا .يؤه ه  إلشغال الموقع األول في هرم الشركة.  هذ  مسألة قا

 

 اإلعادة العراقية والعتقة مع شركات التأمين الخاصة  ( 2)

 

د فممي تقممدي  مقممالتي  مهممام جديممدة قديمممة أمممام شممركة إعممادة -وقممد ذكممرت أيضمما

 التأمين العراقية ، فيما يخ  العتقة مع شركات التأمين الخاصة، ما ي ي:

 

العراقيممة لمميس هنمماك العديممد مممن الموضمموعات المطروحممة ع ممى اإلعممادة 

أق  هممما موضممموع العتقمممة ممممع شمممركات التمممأمين المباشمممر وتقويمممة أواصمممر 

العتقمممة معهممما ممممن خمممتل الزيمممارات، والنظمممر إليهممما كعممممت  ل عمممادة 

العراقيممة يسممتحقون االهتمممام واالحتممرام، والتعمماون معهمما لت بيممة متط باتهمما 

د ع مممى توسممميع مجممماالت التعممماون،  ضممممن مممما همممو متممماح، والعمممم  أيضممما

راجعممة مشمماك  اإلعممادة العراقيممة ذاتهمما فيممما يخمم  العتقممة مممع هممذ  وم

 الشركات وإيجاد الح ول المأرضية ل طرفين.
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ر  مممن قبمم   3تصمم ني مع ومممات، غيممر موثقممة، عممن وجممود ممما يوصممف بأنمم   تممذم 

بعمم  شممركات التممأمين الخاصممة تكشممف عممن مشمماك  قائمممة بينهمما وبممين اإلعممادة 

تركممز ع ممى التعاممم  مممع مطالبممات التعمموي  العراقيممة.  بعمم  هممذ  المشمماك  ت

المقدمممة مممن قبمم  الشممركات الخاصممة.  لمميس لممي معرفممة بجميممع المشمماك  لكممن 

إحممداها تتع مم  بممرف  مطالبممات بممالتعوي  دون وجمم  حمم ، كممما يجممر  الممزع ، 

أو الت كممؤ فممي تسممديد التعمموي .  ومممما يثيممر التسممالل بهممذا الشممأن هممو أن بعمم  

ع التمممذمر، لهممم  بممماع طويممم  فمممي ممارسمممة ممممدرا  الشمممركات الخاصمممة، موضمممو

 المهنة في مخت ف جوانبها، فأين تكمن المشك ة؟

 

د ل مناقشممة  أتمنممى أن تخممرج هممذ  المشمماك  مممن خ ممف الكممواليس لتكممون موضمموعا

ففممي ذلممك فائممدة لكطممراف المعنيممة بهمما مث ممما هممي مفيممدة ل شممركات األخممرى فممي 

ارسمممة التمممأمين وإعمممادة إرسممما  قواعمممد الفهممم  الصمممحي  ل مبمممادئ التمممي تنمممتظ  مم

 التأمين والعدالة في تطبيقها.

 

كمممون شمممركات التمممأمين الخاصمممة بحكممم  حجممم  أعمالهممما مضمممطرة فمممي الوقممم  

الحاضممر لتسممتفادة مممن اتفاقيممات إعممادة التممأمين التممي تنظمهمما اإلعممادة العراقيممة 

يجممم  أن ال يعنمممي تسمممي د األخيمممرة ع يهممما بممم  التعممماون معهممما ضممممن المبمممادئ 

عهمممودة فمممي العتقمممة بمممين الشمممركة المسمممندة ومعيمممد التمممأمين.  والممارسمممات الم

وخمممتف ذلمممك فمممإن اإلعمممادة العراقيمممة تمهمممد السمممبي  وتممموفر الفرصمممة لشمممركات 

التممأمين الخاصممة، متممى ممما تغيممرت أوضمماعها، إلممى التخ ممي عممن مظ ممة اإلعممادة 

العراقيممة.  ونعممرف بممأن هنمماك بعمم  الشممركات الخاصممة العام ممة فممي العممراق، بممما 

 ق ي  كوردستان، ال تتعام  مع اإلعادة العراقية.في ذلك إ

 

 شركات التأمين الخاصة  ( 3)

 

د لمم  تطممور كوادرهمما  شممركات التممأمين الخاصممة ليسمم  بمنممأى عممن النقممد، فهممي أيضمما

وقمممدراتها الماليمممة، وظممم  العديمممد منهممما مجمممرد واجهمممات لعوائممم  أو مجموعمممة 

ا ال تتمموفر لممديها أشممخا  طممارئين ع ممى العممم  التممأميني.  ونسمممع أن الممبع  منهمم 

اإلمكانيممات الفنيممة لتقممدي  اإلحصممائيات عممن نشمماطاتها ل عممادة العراقيممة.  كممما أن 

المممبع  ا خمممر يأسمممئ اسمممتخدام الحمايمممة اإلعاديمممة التمممي توفرهممما لهممما اإلعمممادة 

العراقيممة، ويتخممذ هممذا األمممر شممك  انتقمما  إسممناد األخطممار، فاألخطممار الجيممدة ال 

 
ليس من المناس  نق  أخبار غير موثقة لكن استمرار تداول هذ  األخبار يؤشر ع ى وجود مشك ة من    3

مي، هي ليس من باب التشهير وإنما من باب التشجيع ع ى نوع ما يستح  البحث.  واإلشارة إليها، في طابعها العمو

 التحقي  في المشك ة لوضعها في سياقها الصحي ، ومن ث  اجتراح الح  المناس  لها.
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ممما قاممم  مطالبممة بممالتعوي  هرعمم  الشممركة إلممى تسممند إلممى االتفاقيممة ولكممن إذا 

إسممنادها.  أ  أن هممذ  الشممركات الخاصممة تسممتفيد مممن االتفاقيممة حسمم  الحاجممة، 

وهممو ممما يتنممافى مممع المبممادئ المقبولممة فممي تنظممي  العتقممة بممين شممركة المممتأمين 

وشممركة إعممادة التممأمين بموجمم  عقممود إعممادة التممأمين االتفمماقي مممن حيممث إلزاميممة 

المتفمم  ع يمم  مممن جميممع األخطممار التممي تكتتمم  بهمما شممركة التممأمين  إسممناد الجممز 

خممتل فتممرة سممريان عقممد إعممادة التممأمين فممي حممين يكممون  معيممد التممأمين مممن جانبمم  

راد بقبممول جميممع ممما يسممند لمم  مممن هممذ  األخطممار، ولمميس لمم  أن ينمماقش أو  د َجبمم  مأ َزممما

 4يتحف  ع ى شروط عقود التأمين األص ية ... 

 

مممن اإلعممادة العراقيممة فممإن لشممركات التممأمين الخاصممة مصمم حة قويممة رغمم  التشممكي 

فممي بقمما  اإلعممادة العراقيممة فبممدونها ال تسممتطيع هممذ  الشممركات شممرا  حمايممة إعممادة 

التممأمين االتفمماقي مممن معيممد  التممأمين فممي الخممارج لصممغر حجمم  أعمالهمما، مممما 

د.  كمممما أن المممبع  ممممن همممذ   يجعممم  همممذ  األعممممال غيمممر مرغوبمممة اقتصممماديا

لشممركات ضمممعيفة فمممي مواردهممما اإلداريمممة والماليمممة والممممؤهتت المناسمممبة لمممدى ا

العمممام ين فيهممما وتخطممميط أعمالهممما ممممما يجع هممما خمممارج اهتممممام شمممركات إعمممادة 

 التأمين.
 

 الترابط بين اإلعادة العراقية وشركات التأمين الخاصة ( 4)
 

 ال يمكمممن النظمممر إلمممى مشممماك  شمممركات التمممأمين الخاصمممة بمعمممزل عمممن اإلعمممادة
العراقيمممة.  ع مممى سمممبي  المثممم ، لمممو كانممم  اإلعمممادة العراقيمممة تتمتمممع بالقمممدرات 
االكتتابيمممة والماليمممة واإلداريمممة القويمممة ألمكنهممما أن تسمممتبعد شمممركات التمممأمين 
الخاصممة  الضممال ة  مممن اتفاقياتهمما، وهممي بممذلك ربممما تمهممد السممبي  لتصممفية مثمم  

تتمتممع بحمايممة إعاديممة هممذ  الشممركات، التممي يصممفها الممبع  بالممدكاكين، والتممي ال 
مناسممبة خممارج اتفاقيممات إعممادة التممأمين العراقيممة.  لكممن األهمم  مممن ذلممك أنهمما تخ مم  
األرضممية المناسممبة لتممدخ  ديمموان التممأمين، أو بمماألحرى التفعيمم  المرجممو لممدور 

 في مراقبة حماية إعادة التأمين التي تنظمها الشركات الخاصة. 5الديوان
 

ن يأ ممزم شممركات التممأمين الخاصممة برفممع رأسمممالها كممما يمكممن لممديوان التممأمين أ
ليتماشممى مممع تع يماتمم .  ولمم  أن يأحممدع مممن تزايممد عممدد الشممركات بهممدف تأسمميس 

 
ان: دار الثقافة ل نشر والتوزيع،    إعادة التأمين بين النظرية والتطبيقبها  بهيج شكر ،    4 (،  2008)عم 

  22-23. 
ديوان التأمين ع ى شركات التأمين محدودة ال تتعدى ترخي  الشركات وجباية  الرقابة التي يمارسها    5

الرسوم وإصدار بع  التع يمات، وليس معروفاد عن  بأن  يقوم بتدقي  سجتت وممارسات الشركات وغيرها من  

 الوظائف الرقابية. 
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صمممناعة تمممأمين وطنيمممة قويمممة فمممي العمممراق ممممن خمممتل تطبيممم  قواعمممد الرقابمممة 
فممإن الزيممادة فممي عممدد الشممركات، ضمممن  عقممدالصممارمة.  وكممما ق نمما قبمم  أكثممر مممن 

إلممى إضممافة إال شممروط النمممو والتنميممة المعط ممين لتقتصمماد العراقممي، لممن يممؤد  
 دكممماكين  تمممأمين سمممتعم  ع مممى  تكسمممير  األسمممعار ل حصمممول ع مممى األعممممال.  
أضممف إلممى ذلممك ضممعف وحتممى غيمماب الكممادر البشممر  المممدرب.  وال نسممتبعد 

 6ة  ل عم  كمعادل لممارسة التأمين.اختراق أس وب  المقامرة االكتتابي
 

2016 أكتوبر/تشرين األول

 
 .2006، بيروت، كانون الثاني البيان اققتصاديةمج ة   6
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 مالحظة حول مستقبل شركة إعادة التأمين العراقية

 

 

 1960لسممنة  21تأسسمم  شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة بموجمم  القممانون رقمم  

رأس % ممممن 60وبمسممماهمة ممممن المؤسسمممات الرسممممية وشمممب  الرسممممية بنسمممبة 

المممال وطممرح البمماقي لتكتتمماب فممي القطمماع الخمما  )وقممد ب غمم  مسمماهمة القطمماع 

كانممم  تتمتمممع بإسمممناد حصمممة إلزاميمممة ممممن  1988وحتمممى سمممنة   1%(.9الخممما  

محمماف  شممركة التممأمين الوطنيممة وشممركة التممأمين العراقيممة.  وبعممد إنهمما  اإلسممناد 

اسممممتمرت شممممركة التممممأمين الوطنيممممة وشممممركة التممممأمين  1988اإللزامممممي سممممنة 

د العراقيممة إسممناد األعمممال ل عممادة العراقيممة ربممما اسممتمراراد لتق يممد قممائ  أو التزاممم  ا

 مضمراد بمي  وطني لتعزيز مكانتها كشركة إعادة عراقية.

 

ز التمماريخ الماضممي ل شممركة، خاصممة فممي سممبعينيات القممرن الماضممي، بمزايمما تميممع 

 نجم ها بما ي ي:

 

ممموظفين أكفمما  لهمم  معرفممة جيممدة بال غممة اإلنج يزيممة يعم ممون مممع إدارة ع يمما ذات 

مة ممارسممات شممركات إعممادة قممدرات فنيممة عاليممة تعممم  ع ممى بنمما  الشممركة، مسممت ه

التممأمين العريقممة.  وهممذا يفسممر إلممى حممد ممما السمممعة الجيممدة التممي كانمم  تتمتممع بهمما 

فممي أسممواق التممأمين العربيممة وأسممواق دول العممال  الثالممث.  واقتممرن ذلممك باحتفمماظ 

د، مقارنممة بمثيتتهمما فممي العممال  العربممي، يتناسمم  مممع واقعهمما كشممركة  عممالي نسممبيا

  ألقسمماط التممأمين، وخاصممة اإللزامممي منمم  الصممادر مممن إعممادة ولمميس مجممرد وعمما

شممركات التممأمين العراقيممة المباشممرة، ومجممرد آليممة لتحويمم  األقسمماط إلممى األسممواق 

د مممن تطبيقاتمم   فممي تطمموير جمممع الخارجيممة.  التوجمم  المهنممي الفنممي وجممد بعضمما

فمممي تح يممم  حسمممابات شمممركات و 2وتبويممم  إحصمممائيات سممموق التمممأمين العراقمممي،

عمممادة التمممأمين التمممي كانممم  تتعامممم  معهممما، والبمممد  بتطممموير خمممدمات التمممأمين وإ

  3إضمممافية فمممي تقيمممي  األخطمممار وتحديمممد االحتفممماظ كالكشمممف الميمممداني الهندسمممي.

 
الشربتي،    1 وتطبيقكاظ   نظرية  طالتأمين:  اإلرشاد،  مطبعة  )بغداد:  عامة  مقدمة  األول:  الجز    ،5 ،

1974   ،)123-124. 

 

 . 126كاظ  الشربتي، مصدر ساب ،     2

 
أذكر اثنين من المهندسين هما سمير شمعان وكمال الريس.  ولع  شمعان كان رائداد في إعداد تقارير    3

تع   منها بالمعاينة الميدانية لكخطار أو تسوية المطالبات إذ أن  كان يتبع منهج أقران  في الشركات   الفنية سوا  ما
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وكغيرهممما ممممن شمممركات إعمممادة التمممأمين كانممم  إدارة الشمممركة، ورغممم  تقييمممدات 

د، توفممد موظفيهمما فممي زيممارات لزبائنهمما.   4النظممام الحكممومي ا وبعضممها كممان فضمم 

 وقد نال  لقا  ذلك احترام الشركات التي كان  تتعام  معها.

 

( عم ممم  الشممركة ع مممى 2003-1990خممتل سمممنوات الحصممار األمممممي الظممال  )

االسممتمرار فممي أدا  وظيفتهمما األساسممية فممي تمموفير حمايممة ل شممركتين الحكممومتين 

وفيممما بعممد شممركات القطمماع الخممما  وبالتعمماون معهمما.  فبفضمم  وضممع سمممقف 

لمباشممرة واإلعاديممة، اسممتطاع  الشممركة االحتفمماظ باألخطممار المكتتبممة ل حمايممة، ا

لحسممابها بعممد امتنمماع شممركات إعممادة التممأمين العالميممة تمموفير الغطمما  لهمما امتثمماالد 

ضمم  أرصممدة الشممركة المودعممة فممي مصممرف الرافممدين  لقممرارات الحظممر.  وتعرع

 5في لندن إلى التجميد.

 

نيسمممان  9النظمممام المممدكتاتور  فمممي  بعمممد الغمممزو واالحمممتتل األمريكمممي وسمممقوط

اسممتمرت الترتيبممات التممي نأظممم  إبممان فتممرة الحصممار مممع تطممور جديممد  2003

تمثممم  بإعمممادة االرتبممماط بأسمممواق التمممأمين العالميمممة.  إذ تقممموم الشمممركة بترتيممم  

د  د واختياريمما االتفاقيممات وتقمموم شممركات التممأمين المباشممر بإعممادة أخطارهمما اتفاقيمما

 .لدى اإلعادة العراقية

 

د، فممإن الوضممع المميممز  فممي الظممروف العاديممة، عنممدما يكممون الوضممع مسممتقراد وآمنمما

لشممركة إعممادة التممأمين العراقيممة تجمما  شممركات التممأمين المباشممر فممي العممراق كممان 

د بسممب  الميمم  الموجممود لممدى هممذ  الشممركات، وبغمم  النظممر عممن أ   سمميتأثر سمم با

 
األوروبية.  أذكر أن  أعد دراسة هايدروليكية لتحديد تعرض مناط  العراق ألخطار الفيضان وقد وزعها ع ينا  

 شركة التأمين الوطنية.  المرحوم مؤيد الصفار عندما كان مديراد لقس  التأمين الهندسي في

 
عندما نأتي ع ى ذكر محاسن الشركة يج  أن ال ننسى أنها كن  تدير أعمالها وشؤون موظفيها في ظ     4

نظام دكتاتور  شمولي قمعي وتعسفي ليس أق ها التدخ  في سفر الموظفين، متحقة غير الموالين ل نظام ... الخ.  

إعادة التأمين العراقية بالكتابة عنها وهمومها في ت ك المرح ة.  ترى ما الذ  حدا نتمنى أن يقوم أحد شيوخ شركة  

بالدكتور مصطفى رج  أن يترك الشركة، أو يأجبر ع ى تركها، وهو من مؤسسيها؟  نزعة التدخ  ما زال  قائمة  

والعشرون لتتحاد العام فوزير المالية ل  يواف  ع ى سفر مدير عام الشركة إلى المنامة لحضور المؤتمر السابع  

كمال    مصباح  الشأن  بهذا  أنظر  ل تأمين.   العراقيالعربي  التأمين  سوق  السابممع   مشاركة  العمام  المؤتمممر  في 

 2008/  13/2  المنشور في  28/2/2008-26والعشمرون لتتحماد العمممام العربي ل تأميمممن، المنامة، البحرين،  

 مجلة التأمين العراقي: في

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 

 
لمزيد من التفاصي  راجع: مصباح كمال  التأمين في العراق وعقوبات األم  المتحدة  فص  نشر ضمن   5

 . 81-79(   2002)لندن: المنتدى االقتصاد  العراقي  دراسات في اققتصاد العراقيكتاب جماعي:  

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
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نبيممة دون المممرور مممن موقممف تجاههمما، ل تعاممم  مممع شممركات إعممادة التممأمين األج

خممتل اإلعممادة العراقيممة.  سممنوات الحصممار الطوي ممة وإفممرازات الغممزو األمريكممي 

ر ل شممركة فرصممة االسممتمرار.  لكممن هممذا الوضممع سمموف لممن يبقممى ع ممى حالمم ،  وفممع

فشممركات التممأمين المباشممر، ومممع تحسممن األوضمماع األمنيممة وتزايممد االسممتثمار، 

معيممد  التممأمين والوسممطا  الممدوليين  ستوسممع محافظهمما وتقممي  عتقممات جديممدة مممع

د لمعيممد تممأمين أجنبممي -  6هممذا إذا لمم  تتأسممس شممركة إعممادة تممأمين جديممدة أو فرعمما

يكتسممم  دور شمممركة إعمممادة التمممأمين العراقيمممة.  نحمممن نفتمممرض هنممما أن الوضمممع 

أ  شممركة عامممة ذات  –القممانوني والتنظيمممي ل شممركة سمميبقى كممما هممو ع يمم  ا ن 

 تموي  ذاتي.

 

عتممماداد ع ممى هممذا العممرض، أن تقمموم شممركات التممأمين المباشممر فممي أول نتوقممع، ا

األمممر بالضممغط ع ممى اإلعممادة العراقيممة لتحسممين شممروط وأسممعار التعاممم  معهمما 

 ضمن الترتيبات القائمة ومن ث  التحول ل تعام  مع شركات اإلعادة األجنبية.

 

د ممممن شمممركات إعمممادة  التمممأمين العالميمممة فمممي الوقممم  الحاضمممر ال نتحممم  تهافتممما

وحجممم  أقسممماطها  ،لتكتتممماب فمممي اتفاقيمممات شمممركات قاعمممدة رأسممممالها ضمممعيفة

يضمماف إلممى ذلممك  ،وتعمماني مممن شممحة فممي الكمموادر والقممدرات االكتتابيممة ،صممغير

 .يةالتأمين هاعدم التجانس في معظ  محافظ

 

حسمم  المع ومممات المتمموفرة لممدينا فقممد جممرت بعمم  المحمماوالت مممن قبمم  بعمم  

التممأمين ل بحممث عممن إمكانيممة ترتيمم  اتفاقيممات خاصممة بهمما إال أن هممذ  شممركات 

المحممماوالت لممم  تتكممم  بالنجممماح وانكفمممأت همممذ  الشمممركات ع مممى االسمممتمرار فمممي 

اعتمادهمما ع ممى برنممامج إعممادة التممأمين االتفمماقي الممذ  تممدير  شممركة إعممادة التممأمين 

د بفضمم  النمممو المسممتمر،  ع ممى ضممعف ، العراقيممة.  لكممن هممذا الوضممع لممن يبقممى ثابتمما

ألقسمماط التممأمين والشممكوى المضمممرة مممن بيروقراطيممة وخممدمات شممركة إعممادة 

 التأمين العراقية.

 
يجيز ل شركات األجنبية فت  الفروع وهو في غير صال  شركات   2005قانون تنظي  أعمال التأمين لسنة    6

التأمين وإعادة التأمين العراقية.  وقد قمنا كما قام غيرنا باإلشارة إلى هذا األمر غير مرة.  راجع، ع ى سبي  المثال 

فيما يخ  قطاع التأمين السعود  والسور ، جوزف زخور،  التأمين في عصر  الجديد في سوريا والسعودية  

.  يذكر الكات  أن مؤسسة النقد العربي السعود ،  146،    2008، نيسان/أبري   437، العدد  البيان اققتصادية

ان  في شركات التأمين السعودية لكنها  ل   المسؤولة عن مراقبة النشاط التأميني، راع  مساهمة المستثمرين األج 

تأذن ل شركات األجنبية بافتتاح فروع مباشرة لها في المم كة ب  أجازت لها المساهمة في شركات سعودية تتعاطى 

آخر، أخضع    بكتم  الجديد.   التعاوني  ل نظام  تخضع  التي  الخدمات  من  غيرها  أو  والوساطة  واإلعادة  التأمين 

ين غير السعوديين، ل قانون الذ  يرعى التأمين التعاوني بكافة أحكام ، وتعام   معه  ع ى قدم  المم كة المستثمر

 المساواة مع المستثمرين السعوديين.  
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إزا  هممذا الوضممع ال يبممدو أن الشممركة قممد قاممم  بدراسممة أوضمماع السمموق العراقممي 

دونكممم  اتخممماذ اإلجمممرا ات الكفي مممة ل محافظمممة ع مممى وال  الشمممركات المباشمممرة أو 

ممممن  rating classificationنيف لهممما البمممد  بمممإجرا ات الحصمممول ع مممى تصممم 

قبمم  إحممدى هيئممات التصممنيف المعروفممة.  لربممما يبممدو أن مسممألة التصممنيف أمممر 

نافمم  وهممو لمميس كممذلك فممي ظمم  التطممورات الحاصمم ة ع ممى المسممتوى العممالمي ممما 

خمم ع منهمما بممد  المفاوضممات بممين الحكومممة العراقيممة ومنظمممة التجممارة الدوليممة 

نمم  فممي وقمم  الحمم  هممذا إذ لمم  يبممادر الغيممر )وهممو موضمموع نأممم  أن نكتمم  ع

ل كتابممة فيمم ( أو االلتممزام بمعممايير التصممنيف التممي تتط بهمما الجمعيممة الدوليممة لهيئممات 

 International Association of Insuranceاإلشمممراف ع مممى التمممأمين

Supervisors (IAIS)  خاصمممة وأن ديممموان التمممأمين العراقمممي قمممد أنضممم  إلمممى

ا يسمممتوج  االهتممممام أن المعمممايير المعتممممدة ممممن عضممموية همممذ  الجمعيمممة.  ومممم 

الجمعيممة، وبالتممالي الممديوان، تؤكممد ع ممى قيممام شممركات التممأمين المباشممر شممرا  

د ع ممى  حمايممة إعممادة التممأمين مممن شممركات إعممادة تتمتممع بتصممنيف مناسمم  حفاظمما

 مصال  المؤمن له .

 

الميين كممما أن بعمم  االتفاقيممات التممي أبرمتهمما الشممركة مممع معيممد  التممأمين العمم 

ليسممم  كافيمممة كمممما همممو الحمممال ممممع اتفاقيمممة الهندسمممي إذ تضمممطر معهممما شمممركات 

 التأمين المباشر الرجوع إلى المعيد بعد تجاوز الحد األع ى لتتفاقية.

 

ترصممد الواقممع  -إن لمم  تقمم  شممركة إعممادة التممأمين العراقيممة بوضممع خطممة محكمممة 

ورات المرتقبمممة، الحمممالي لسممموق التمممأمين العراقمممي وتأخمممذ بعمممين االعتبمممار التطممم 

سمموا  ممما تع مم  منهمما بمماألطر القانونيممة وقواعممد اإلشممراف أو عممم  الشممركات 

فإنهمما ستخسممر كثيممراد فيممما يخمم   –المباشممرة وإعممادة ترتيمم  عتقاتهمما اإلعاديممة 

إيراداتهممما و  ريادتهممما  الحاليمممة المقحممممة ع يهممما ممممن بممماب االضمممطرار ولممميس 

 االختيار.

 

م مممة وهمممي بحاجمممة إلمممى إضمممافات، وربمممما نعتقمممد بمممأن همممذ  المتحظمممة غيمممر مكت

التصمموي ، مممن العممارفين بشممؤون الشممركة عممن قممرب.  نأممم  أن نقممرأ لهمم  ممما يفيممد 

إغنمما  الموضمموع خدمممة ل مصممال  المشممتركة ل شممركات العام ممة فممي سمموق التممأمين 

 العراقي.

 

 2008 أبري /نيسان 14لندن، 



التأ مني العام ف العراق دراسات حول قطاع  

 

 

 

 
 191 | صفحة

 
 

 ركة تأمين عامةعبدالباقي رضا: مدير عام في ش
 مقدمة لرسائل األستاذ عبدالباقي رضا 

 

 

، وحسمم  معممدالت 18/7/2011 لقممد مممرت ذكممرى ممميتد  الحاديممة والثمممانون فممي 

األعمممار السممائدة ف مم  يبمم  لممي إال أيممام أو شممهور أو أعمموام ق ي ممة فممي هممذ  الحيمماة فممإذا 

الكتابممة ال أجممد إالك كممان هنمماك مممن يتممذكرني ممممن عاصممرني ولديمم  القممدرة ع ممى 

واألخ الممدكتور سمم ي  الممورد  فع يكممما يقممع عمم   الكتابممة عنممي وعهممد  فممي التممأمين 

 الوطنية. 

 

 .7/2011/ 22عبدالباقي رضا، رسالة إلى مصباح كمال، 

 

 تعرفمم  بالسمميد عبممدالباقي رضممما عنممدما كممان مممديراد ألحمممد أقسممام شممركة التمممأمين 

د ذكيمماد  د منتهممى الجممد فممي عم مم ، العراقيممة، وقممد وجدتمم  شخصمما واسممع االطممتع وجممديا

 ونشأ بيننا عتقة ودية حميمة. 

 

ان: دار الثقافة، بحوث في التأمين  بها  بهيج شكر ،  . 59(،   2012)عم 

 

ان اقتراحممك وضممع كتمماب عممن شممركة التممأمين الوطنيممة يممأتي ضمممن هممذا االهتمممام ]بقطمماع التممأمين 

الئمممك ل شمممركة الجمممديرين بالتقمممدير واإلكبمممار.  امممما فمممي العمممراق ومتابعتمممك الحثيثمممة لشمممؤون [ وو

اقتراحممك إهممدا  هممذا الكتمماب لممي فبقممدر ممما يسممعدني ويشممرفني ويعممزز تع قممي بالشممركة أقممول لممك بكمم  

صممدق واخممت  اننممي ال اسممتح  ممما تحممم  تجمماهي مممن وفمما  نبيمم  أعجممز عممن الثنمما  ع يمم ، ذلممك 

وق اسةةتحق واجمم  الوظيفممة التممي توليتهمما  اننممي ال اشممعر أبممداد بممأنني قممم  بممأكثر مممما يوجبمم  ع مميع 

 .على ما أديُت أكثر مما حصلُت علي 

22/11/2011-21عبدالباقي رضا، رسالة إلى مصباح كمال،   

 

 نظرة عامة (1)

 

هنمماك أفممراد يتميممزون بمكانممة عامممة فممي مجممال الفكممر والعممم  والشممأن العممام، 

 العقمم  العراقممي ، خممارج النشمماط السياسممي، ولمم  يحمم  هممؤال  بعنايممة مممؤرخي 

وربممما لمم  يقمم  باحممث أكمماديمي بإعممداد دراسممة نقديممة عممن أحممده .  واإلهمممال أسمموأ 

بالنسممبة لكفممراد الممذين عم مموا فممي مجممال التممأمين، وهممو محممط اهتمامنمما، فهممؤال  

يأنظممر إلمميه ، فممي أحسممن الحمماالت، كممموظفين فممي الدولممة ألن شممركات التممأمين 

بممما احتمم ع الممبع  مممنه  مواقممع قياديممة كانمم  مم وكممة ل دولممة لفتممرة طوي ممة ور

د في ك  الحاالت.  ألسباب سياسية لكن هذا ليس صحيحا
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)مممع حفمم  األلقمماب فيممما تجميممع عممدد مممن رسممائ  األسممتاذ عبممدالباقي رضمما إن 

يهممدف إلممى إبممراز مكانتمم  فممي محاولممة ل تمهيممد ل بحممث فممي مكانممة  1فممي كتمماب ي ممي(

القائممد اإلدار  المثقمممف لمؤسسمممة حكوميمممة ضممممن البيئمممة السياسمممية العاممممة التمممي 

كانمم  تؤكممد ع ممى الحممزب القائممد والفكممر ذو البعممد الواحممد، وهممو فكممر شممعاراتي، 

 واضطهاد المعارضين.

 

ي قممول الحقيقممة والشممجاعة يمكممن ت خممي  القيمممة األساسممية فممي نهجمم  اإلدار  فمم 

فممي التعبيممر عنهمما فممي مواجهممة السمم طة.  ونجمم  فممي ذلممك بفضمم  قوتمم  الداخ يممة 

القائممممة ع مممى عصممماميت  ونزاهتممم  وموضممموعيت  واتقانممم  لصمممنعة اإلدارة، التمممي 

راجمممممع رسمممممالت  المؤرخمممممة أكتسمممممَ  مهاراتهممممما ممممممن خمممممتل الممارسمممممة )

صممم  لمصمممال  (، وقدرتممم  ع مممى صمممياغة أفكمممار  بوضممموح، وإخت23/9/2011

الشمممركة بعيمممداد عمممن أ  اسمممتفادة شخصمممية لممم  أو لعائ تممم  وأقربائممم .  ولممم  يكمممن 

 يخشممى لومممة الئمم   فممي اتخمماذ القممرارات.  كممان، كممما وصممف  األسممتاذ بهمما  بهمميج 

د منتهممى الجممد فممي عم مم .   هممو بهممذا  د واسممع االطممتع وجممديا د ذكيمما شممكر ،  شخصمما

 مم ، وشخصمميت  جاذبممة الحتممرام المعنممى شخصممية كاريزميممة، قوتمم  نابعممة مممن داخ

ا خممرين.  كممان حساسمماَ لبيئممة العممم  اإلدار  فممي الشممركة وهكممذا كممان بالنسممبة 

د جيممداد لهممم ، ومقمممدراد  د فمممي موقفمم  ممممنه ، مسمممتمعا لزمتئمم  ممممن المممدرا ، كريمممما

د لكنمم  لمم  يسمم   قمموة زمتئمم ، وهكممذا لمم  تكممن قيادتمم   لقمموته .  كممان حضممور  طاغيمما

ض مصال  الشركة ل خطر. تس طية فردية.  ل  يكن  فاسداد ول  يأعر 

 

فممي الشممركات الكبيممرة يصممع  ع ممى رئيسممها اإللمممام بكمم  تفاصممي  العم يممات التممي 

تجممر  وال يمكممن لمم  أن يتممدخ  بهممذ  التفاصممي ، ولممذلك فهممو يعتمممد لمميس فقممط 

ع ممى القواعممد المنظمممة لعممم  األقسممام والعممامتت والعممام ين فيهمما وإنممما، وهممو 

د فمممي   2لسممم وك المسمممؤول ل عمممام ين.أساسمممي ومضممممر، ا ولهمممذا كمممان موضممموعيا

اختيممار العممام ين فممي الشممركة، ولمم  تكممن ل محسمموبية دوٌر فممي اختياراتمم .  ولممذلك 

 
بهدف   رسائل في السيرة الذاتية والتأمين قم  بتجميع رسائ  لكستاذ عبدالباقي رضا بصيغة كتاب بعنوان 2013في عام   1

التأمين العراقي اإللكترونية، لكن األستاذ عبدالباقي فضع  عدم النشر.  وهذا الفص  هو مقدمة ل كتاب غير  النشر ضمن منشورات مكتبة 

 المنشور.

 
2   Ha-Joon Chang, 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism (London, 

Penguin Books, 2010), 43, 46. 
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كانمم  معنويممات العممام ين جيممدة، وربممما عاليممة، بفضمم  العدالممة فممي اختيمماره  ع ممى 

 3عكس العديد من اإلدارات الحكومية.

 

د بالعممم ، عرفممة التفاصممي .  لقممد كممان مأ عبممدالباقي يمثمم  حالممة فريممدة فممي م رهقمما

يعممم  فمموق الطاقممة االعتياديممة )يحممم  بعمم  أوراق العممم  وكممذلك نسممخ الكتمم  

الصممادرة مممن الشممركة ل بيمم  لقرا تهمما مسمما د بدقممة(.  وكممان بممذلك يقممدم القممدوة 

 التفاني في خدمة الشركة. –ألقران  وموظفي  

 

ياتمم  الفنيممة واسممتقامت  التممي ظ مم  كممان فخمموراد بنفسمم  بفضمم  اسممتقتليت  وإمكان

د.  كممان  د أو طائفيمما متزمممة لمم  فممي حياتمم  العم يممة حتممى هممذا اليمموم.  لمم  يكممن حزبيمما

د يسمماه  فممي بنمما  المموطن مممن موقممع اختصاصمم .  لمم  يتممرك العممراق  د عراقيمما مواطنمما

د فريداد نفتقد  ا ن.  ل عم  في الخارج.  كان أنموذجا

 

 لماذا هذ  الرسائ  (2)

 

هممذا الكتمماب مجموعممة مممن الرسممائ  الشخصممية، غيممر المعممدة ل نشممر أصممتد، يضمم  

لكسممتاذ عبممدالباقي رضمما.  وأنمما أنشممرها ا ن، بعممد الحصممول ع ممى موافقتمم ، ألنهمما 

صمممادرة ممممن إدار  متميمممز ربمممما يأشمممك   حالمممة فريمممدة فمممي العمممراق ممممن حيمممث 

اسممتمرار  فممي خدمممة قطمماع التممأمين ألكثممر مممن نصممف قممرن، وصمماحبها لممذلك 

.  فهممي تسممجي  ل حظممات فممي تمماريخ يسممتح  التعريممف مممن خممتل هممذ  الرسممائ 

تضممم  مع وممممات عمممن التمممأمين العراقمممي لعممم  فيهممما عبمممدالباقي دوراد مشمممهوداد.  و

تاريخممم  الشخصمممي، ودور  فمممي العمممم  فمممي مؤسسمممات قطممماع التمممأمين الخاصمممة 

أن نشمممرها سممميفيد الجيممم  الجديمممد ممممن والعاممممة، وعمممن بعممم  مجاي يممم .  وأرى 

سممي التممأمين مث ممما أتوقممع أن يسممتمتع بمم  القممارئ والقارئممة المهتمممة بالنشمماط ممار

 التأميني.

 

د إلممى إخممراج هممذا الكتمماب هممو دعمم  نمممط مممن الكتابممة فممي الشممأن  وممما يممدفعني أيضمما

التأميني ل  نعهممد  مممن قبمم .  وهممو بهممذا يمثمم  امتممداداد ل مقالممة التممي كتبهمما أ. د. سمم ي  

 
.  يمكن تحمي  الكتاب من موقع  39،    شعار البيروقراطية العراقيةكتابنا وكتابكم:  طارق الهيم ،    3

 شبكة االقتصاديين العراقيين باستخدام هذا الرابط: 

http://www.iraqieconomist.net/wp-

content/uploads/2011/10/KitabunaWaKitabikum.pdf 

http://www.iraqieconomist.net/wp-content/uploads/2011/10/KitabunaWaKitabikum.pdf
http://www.iraqieconomist.net/wp-content/uploads/2011/10/KitabunaWaKitabikum.pdf
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لمقمماالت التممي كتبأتهمما عممن بعمم  الجوانمم  وبعمم  ا 4الممورد  عممن عبممدالباقي

د كهممذا لمم  عتقممة  التاريخيممة ل نشمماط التممأميني فممي العممراق.  ولممي أن أزعمم  بممأن كتابمما

 بقطاع التأمين ل  ينشر قب  ا ن.

 

عنمموان الكتمماب مسممتوحى مممن محتويممات الرسممائ  التممي تجمممع مقمماطع مممن السمميرة 

 مؤسسات التأمين. الذاتية الوظيفية لصاحبها والمواقع التي شغ ها في

 

 عند إعداد هذ  الرسائ  ل نشر قم  بإضافة بع  الهوامش لفائدة القرا .

 

ويضمم  الكتمماب مقمماطع مممن رسممائ ي إلممى عبممدالباقي أنشممرها كممي يسممتطيع القممارئ 

د ممممن رسمممالتي حمممول  موضمممعة رسمممائ  عبمممدالباقي فمممي سمممياقها.  وكمممذلك م حقممما

مين الوطنيممة يكتمم  مشممروع كتمماب عممن جوانمم  مممن تمماريخ ونشمماط شممركة التممأ

(.  هممذا الكتمماب، مممع األسممف، لمم  يممَر festschriftع ممى شممرف عبممدالباقي رضمما )

النممور بعممد رغمم  أن إدارة شممركة التممأمين الوطنيممة رحبمم  بمم  وتبنمم  طبعمم  ونشممر  

 .2011أواخر عام 

 

سممأركز فممي هممذ  المقدمممة ع ممى جوانمم  مختممارة مممن المممنهج اإلدار  لعبممدالباقي 

محاولممة أوليممة فممي مجممال الكتابممة عممن شمماغ ي المراكممز القياديممة فممي رضمما اعتبرهمما 

شممممركات التممممأمين العراقيممممة.  آممممم  أن تتمممموفر المراجممممع المناسممممبة الختبممممار 

االنطباعمممات وا را  التمممي أعرضمممها هنممما وكمممذلك التوسمممع فمممي بحمممث التممماريخ 

 االقتصاد  ل نشاط التأميني في العراق.

 

 عبدالباقي رضا في اإلدارةمتم  من منهج  (3)

 

تقمموم منمماهج اإلدارة الحديثممة ع ممى القيممادة، قيممادة المنشممأة والعممام ين فيهمما، بهممدف 

تحقيمم  أفضمم  النتممائج الماليممة والتطمموير المسممتمر ل منشممأة.  هممذا ممما تخبرنمما بمم  

ويتط مم  البحممث قيممادة عبممدالباقي رضمما.    أ كتمم  التنظممي  واإلدارة.  وهممذا ممما يسمم  

 اد  دراسة منهج  في إدارة الشركة في المجاالت التالية:في دور  القي

 

 إدارة العتقة مع المؤمن له 

 
  السيرة الوظيفية لكستاذ عبد الباقي رضا: أنموذج ل دور القياد  في الوظيفة العامة  د س ي  الورد ، . أ  4

الجديدة العدد  الثقافة  في  .   53-62،  2012،  347-348،  أيضاد  العراقينشرت  التأمين  :  مجلة 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/29/266/ 

 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/02/29/266/
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 إدارة العام ين والعامتت

 إدارة العتقة مع الحكومة

 إدارة العتقة مع شركات التأمين األخرى

 إدارة العتقة مع معيد  التأمين

 

اد ع مممى وآمممم  أن يتقمممدم الغيمممر لتكمممريس دراسمممة مسمممتق ة ل موضممموع اعتمممماد

المعطيممات الموجممودة فممي رسممائ  عبممدالباقي، واالسممتفادة مممن المقممابتت مممع مممن 

همممأ  ع مممى معرفمممة بممم ، ومفاتحمممة إدارة شمممركة التمممأمين الوطنيمممة لفمممت  سمممجتتها 

د التوسممع ل بحممث فممي سممجتت  ألغممراض البحممث.  وقممد يكممون مممن المفيممد أيضمما

ت األجهممزة المموزارات التممي كانمم  معنيممة بقطمماع التممأمين وربممما كممذلك سممجت

 األخرى.

 

د  حسممم  المع وممممات المتممموفرة فمممي رسمممائ   فمممإن عبمممدالباقي لممم  يت مممَ  تمممدريبا

د فممي إدارة الشممركات ممما خممت ممما مممرع ع يمم  خممتل دراسممت   د أو عاممما متخصصمما

( وبعممدها 1955-1951الجامعيممة األوليممة فممي بغممداد )ك يممة التجممارة واالقتصمماد، 

(.  لكننمممي ال اسمممتبعد 1959-1957)دراسمممت  ل ماجسمممتير فمممي الواليمممات المتحمممدة 

ف ع مممى ممممنهج  اإلدارة الع ميمممة  لمممم  -1856) فردريةةةك تةةةايلورانممم  ربمممما تعمممرع

( مممن خممتل مطالعاتمم .  أقممول هممذا ألن جوانمم  مممن هممذا المممنهج وجممدت 1915

(.  1978-1966ترجمتهمما، فممي تقممدير ، فمممي إدارتمم  لشممركة التممأمين الوطنيمممة )

د ع ممى اختيممار  األفممراد المناسممبين ل وظممائف، وعممم  ع ممى تحويمم  فقممد كممان حريصمما

 5المممموظفين إلمممى أصمممحاب اختصممما  قمممائ  ع مممى المعرفمممة فمممي مجمممال عم هممم ،

knowledge workers  َع حزمممممة مناسمممبة مممممن الحممموافز بممممما فيهمممما وَوضمممَ

المكافممست الصممغيرة لضمممان قيممامه  بممأدا  مهممماته  وتطمموير أنفسممه .  وبممالطبع، 

 
العامة، معرفة    5 المعرفة  بكفا ة:  الوظيفي  االختصا   أدا   في  تدخ   التي  المعرفة  تحدد  عناصر  ثتثة 

ائ  ع ى المعرفة يعطي صاحبها قدراد من الحرية أو يأمك ن  من  صناعة التأمين، معرفة شركة التأمين.  فالعم  الق

 رس  إطار وظيفت ، لكن مساحة الحرية تظ  مقيدة وخاصة في شركة تابعة ل دولة.

 

 المعرفي  مست ة من العام  عبارة 

Peter Drucker, Landmarks of Tomorrow (New York: Harper & Row, 1957), p. 122. 

الفكر  تمييزاد عن  العام  باليد  من منظور ماركسي ليستنتج  وقد استخدم االقتصاد  بول باران عبارة  العام  ب

أن الشرط األساس ألن يكون الفرد مثقفاد هو الرغبة المسكونة في  لقول الحقيقة، إضافة إلى الشجاعة، واالستعداد  

ك  ما هو ل بحث العقتني دون خوف مما سيقود إلي .  وهو هنا يقتبس مقولة كارل ماركس الشهيرة:  نقد ال يرح  ل

موجود، ال يرح  بمعنى عدم الخوف من النتائج التي يتوص  إليها النقد وبمعنى عدم الخوف من الصراع مع القوى 

 (1843المهيمنة.   )من رسالة ماركس إلى آرنولد روج، أي ول 

Paul Baran, “The Commitment of the Intellectual,” Monthly Review, 1961, included in 

Paul Baran, The Longer View (New York: Monthly Review Press, 1961), pp 3-15. 

 

http://books.google.com/books?id=G-SrBghhPRUC&lpg=PP1&dq=landmarks%20of%20tomorrow&pg=PA122#v=onepage&q=knowledge%20work&f=false
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د بممالقواني ن وبممالقرارات الخاصممة بمنشممست الدولممة، وشممركة وبسممب  كونمم  محكوممما

التممأمين الوطنيممة واحممدة مممن هممذ  المنشممست، كانمم  حريتمم  فممي تقممدي  المكافممست 

عع فيهمما مممن خممتل تمموفير فممر  التممدري  فممي الخممارج وفممي الترقيممة  مقيدة، وقد وسمم 

 الوظيفية.

 

 أما توزيع العممم  فممي اقسممام نوعيممة متخصصممة ع ممى المممدرا ، فهممو مممما ورثمم  مممن

سممابقي  فممي إدارة الشممركة حيممث يج ممس هممو ع ممى قمممة الهممرم االدار  مممع نخبممة 

ف   6ل تنظمممي  واالشمممراف ع مممى النظمممام بأكم ممم  والتخطممميط ل مسمممتقب . ربمممما تعمممرع

د ع ممى أفكممار  رأيضمما حيممث  7ومنهجمم  فممي اإلدارة مممن خممتل األهممداف بيتةةر دَركةةَ

أهمممداف  يتمممولى نخبمممة ممممن الممممدرا  رسممم  اسمممتراتيجية عمممم  الشمممركة، ووضمممع

د بمجموعممة ل مممدرا  المتخصصممين.  ربممما كممان مممن حسممن حظمم  أنمم   كممان محاطمما

د  مممن مممدرا  األقسممام، متميممزة فممي اختصاصممها وفممي قممدراتها الفنيممة مممما وفممر نمطمما

ممممن قيمممادة جماعيمممة غيمممر مع نمممة.  وهمممو لممم  يسمممتع   ع ممميه  ولممم  يكمممن يمممد عي 

ز  فممي مجممال ا د فممي فممروع التممأمين المخت فممة رغمم  تميمم  لتممأمين ع ممى اختصاصمما

الحياة، ولمم  يكممن داخممتد آنممذاك ضمممن أعمممال الشممركة، لكنمم  كممان فممي المقدمممة بكمم  

ممما لمم  عتقممة بالشممؤون الماليممة والحسممابية واالسممتثمارات.  ولعمم  أفضمم  وصممف 

 first among equalsل  هو أن  كان األول بين المدرا  ا خرين 

 

د مممع قممد ٍر مممن الصممتحيات لمممدرا  األقسممام  كممان الهيكمم  التنظيمممي ل شممركة هرميمما

ومممموظفين آخمممرين.  ع مممى سمممبي  المثمممال، منحمممأ  صمممتحيات تسممموية المطالبمممات 

بممالتعوي  )وهممو تفمموي  قممائ  ع ممى الثقممة بمممن يمممارس الصممتحية والقناعممة 

يتماشممى  بوجممود انضممباط ذاتممي لممدى الممممارس(.  وفممي هممذا ربممما كممان عبممدالباقي

مممع االتجاهممات المعاصممرة فممي تقاسمم  المزيممد مممن السمم طة مممع الممموظفين رغمم  أن 

د ل قيممادة والممتحك  يعطممي الشممركة  الجميممع كممان يعممرف أن هنمماك مركممزاد واضممحا

هويممة متميممزة مممن خممتل صممياغة رليممة مشممتركة ل مسممتقب  وإلدارة العممم ، وهممذا 

 
ل  يشم  التخطيط ل مستقب  التحوط من المنافسين، وهو من العناصر المهمة في وضع استراتيجية ل شركة    6

زاول أعمال التأمين  في السوق القائ  ع ى التنافس، إذ أن شركة التأمين الوطنية آنذاك كان  الشركة الوحيدة التي ت

العام، وكان  شركة التأمين العراقية، وهي أيضاد تابعة ل دولة، متخصصة في أعمال التأمين ع ى الحياة.  وبقي 

 . 1988االختصا  قائماد لغاية 

 

وتقوم االستراتيجية ع ى االختيار بين منهجين في التنافس.  التنافس ع ى أساس التمايز في السوق من ختل تقدي  

القيمة  ال توفير  في  المتكبدة  األع ى  التك فة  تغطية  لقا   قسطاد أع ى  يدفع  الزبون  ان  بحيث  ل زبون،  المضافة  قيمة 

المضافة )خدمة سريعة، نطاق أوسع لغطا  وثيقة التأمين ... الخ(.  والتنافس ع ى أساس التك فة من ختل توفير 

 وعية ومستوى الخدمة. الخدمة )وثيقة التأمين( بتك فة أق  ربما ع ى حساب الن

 
7 Peter Drucker, The Practice of Management, 1954. 
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إلدارة هممممو مممممن وظيفممممة رئيسممممها.  وفممممي غيمممماب محاضممممر ج سممممات مج ممممس ا

والمسممتندات الصممادرة مممن الشممركة ال يسممعنا عممرض هممذ  الرليممة والهويممة.  كممان 

تصممممي  شمممعار الشمممركة )المممذ  ال يمممزال مسمممتعمت حتمممى الوقممم  الحاضمممر(، 

والفعاليممممات المرتبطممممة بمناسممممبات معينممممة )العيممممد الفضممممي(، التضممممامن وروح 

ان فمماروق الجماعممة )السممماح ل ممموظفين بتممرك الشممركة والمشمماركة فممي تشممييع الفنمم 

فيمماض، وكممان مممن المنتجممين المرممموقين فممي الشممركة( بعمم  المظمماهر الم موسممة 

إلدارتمم .  إال أن هنمماك تفاصممي  تكمماد أن تكممون مخفيممة كت ممك المتع قممة بالكشممف 

الكاممم  عممن م فممات الشممركة أمممام المحمماك ، وهممي الحادثممة التممي يرويهمما فممي إحممدى 

الخنممموع ل مواقمممف  (، وكمممذلك عمممدم23/9/2011رسمممائ   )رسمممالة مؤرخمممة فمممي 

الغريبمممة والجاه مممة لممممن هممم  فمممي السممم طة )كمممما يبمممين فمممي رسمممالت  المؤرخمممة 

30/3/2012.) 

 

نجمم  فممي خ مم  مؤسسممة متماسممكة، فتصممرف  كممان األنممموذج  إنمم ويمكممن القممول 

لتجمماوز االنفصممام بممين الممموظفين وطممالبي التممأمين والمممؤمن ع مميه .  فقممد اهممت  

بممموظفي الشممركة كعناصممر أساسممية فممي تطمموير الشممركة وأدا  خممدماتها وعممدم 

النظممر إلمميه  كمفممردات فممي تكمماليف االنتمماج.  كممان يعممرف جيممداد أن العممم  التممأميني 

ع ممى المعرفممة التممي تتجمماوز المؤهمم  األكمماديمي رغمم  أهميتمم  ودور  فممي  يقمموم

تعيممين الموظفممات والممموظفين.  وكممان ع ممى إدارتمم  لممذلك تمموفير الوسممائ  التممي 

تسممتطيع مممن ختلهمما تشممغي  عقممول العممام ين ولمميس مجممرد السمميطرة ع ممى وقمم  

د مممن ت ممك الوسممائ  فممي التممدري  داخمم  وخممارج العممراق ، العممم ، وقممد وجممد بعضمما

وتشممجيع ال قمما ات األسممبوعية لقسمم  الشممؤون القانونيممة، وتشممكي  لجممان لدراسممة 

قضممايا معينممة كممان مممن آثارهمما، عممدا تمموفير فرصممة ل ممموظفين ل مشمماركة فممي 

عضممويتها، فرصممة اختبممار هممؤال  فممي معممارفه  واكتشمماف إمكانيمماته  الحممتتل 

د بطمممموح الموظمممف ليمواقمممع متقدممممة فمممي المسمممتقب .   رتقمممي أرتمممبط ذلمممك طبعممما

بموقع  إلى درجممة أع ممى لكممن التممدرج المموظيفي كممان قيممداد ع ممى إدارتمم  فممي الترقيممة 

همم  كممان هممذا ممما يممدور فممي ذهممن عبممدالباقي كقائممد السممريعة ل عناصممر الواعممدة.  

إدار ؟  اعتقممد ذلممك مممن خممتل تجربتممي الشخصممية فممي العممم  فممي بعمم  ال جممان 

 بال غة اإلنج يزية. والقيام ببع  المهمات وخاصة ت ك التي تتط   معرفة

 

تماسممك الشممركة جمما  مممن خممتل اإللمممام بالتفاصممي  التنظيميممة واإلداريممة واألألفممة 

مممع مممدرا  األقسممام والفممروع وممموظفين آخممرين يممراه  كمممدرا  فممي المسممتقب .  

د عممن عبممدالباقي انمم  كممان يقممرأ نسممخ الكتمم  الصممادرة مممن أقسممام  وكممان معروفمما

ق مم  الحبممر األخضممر مممن بمماب التوجيمم  أو وفممروع الشممركة بدقممة ويهمممش ع يهمما ب

التصممحي  أو المتابعممة.  كانمم  مسممألة الدقممة أساسممية عنممد ، نابعممة مممن قناعممة أن 
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جمم  ترجمممة هممذا االئتمممان فممي أدا  العممم  يالشممركة مؤتمنممة ع ممى أممموال الغيممر و

وفممي الكتابممة وفممي التعاممم  مممع جمهممور المممؤمن لهمم  بمماحترام.  وسمماعد  فممي ذلممك 

د بهممما.  ذاكرتممم  العظيممممة  تقمممول السممميدة سمممعاد ل تفاصمممي  التمممي ال يمممزال محتفظممما

البيطممار، مسممؤولة المكتبممة فممي شممركة التممامين الوطنيممة، والتممي عاصممرت عبممد 

البمماقي رضمما وتتحممدث عنمم  بمماحترام وتقممدير عمماليين، تقممول انهمما عنممدما كانمم  تقممدم 

لممى لمم  الكت وكممات الخاصممة بالكتمم  المممراد شممرالها لمكتبممة الشممركة كممان  يبممادر ا

االشمممارة المممى ان بعممم  الكتممم  موجمممودة فمممي المكمممان الفتنمممي او فمممي القسممم  او 

الفمممرع الفتنمممي.   وتضممميف انممم  عنمممدما ترجمممع المممى االوليمممات كانممم  تجمممد  ان 

كتممم  صممحي  وان الكتمم  فعممت موجممودة فممي المكممان الممذ  توقعمم  واشممار اليمم .  

تممذكر السمميدة وهممذا انممما يممدل ع ممى حرصمم  وتمكنمم  مممن عم مم  وذاكرتمم  القويممة.   و

لغمممرض  1972البيطمممار أن مكتبمممة الشمممركة تأسسممم   كمكتبمممة متخصصمممة عمممام 

تمموفير المصممادر والبحمموث والمنشممورات التممي تخمم  نشمماط التممامين، إضممافة إلممى 

مصممادر الع مموم األخممرى المسمماندة لعممم  التممامين ... وكممان صمماح  فكممرة تأسمميس 

د ل شمم  د أول المكتبممة أ. عبممد البمماقي رضمما عنممدما كممان مممديراد عاممما ركة.  وهممو أيضمما

 8من عرض فكرة تعيين أمين مكتبة متخص . 

 

د ال  د، ضمممن الظممروف المتاحممة لشممركة عامممة، تنظيممما د متينمما أراد أن يخ مم  تنظيممما

يقتممم  روح المبمممادرة لمممدى العمممام ين، وال يضممم  ممممدرا  ال يتمتعمممون بمممالمؤهتت 

د   األسمماس أن يكممون التنظممي  صمم العصممرية لقيممادة أقسممامه .  كممان هممم   د وقويمما  با

يتركمممز ع مممى كممموادر متميمممزة تتمتمممع بالقمممدرات الفنيمممة واإلداريمممة المناسمممبة فمممي 

ز ع ممى االسممتفادة مممن الكمموادر القائمممة عنممدما أصممب   اختصاصمماتها.  ولممذلك ركمم 

د ل شممركة فممي  ووضممع قواعممد، غيممر مكتوبممة، لتكمموين  1966شممباط  1مممديراد عاممما

 كوادر جدية شابة وذلك من ختل:

 

الموظفممات والممموظفين )وكممان ذلممك قبمم  إدخممال التعيممين المركممز   انتقمما 

المممذ  سمممم   إدارات المؤسسممممات العائممممدة ل دولممممة حريممممة التعيممممين( دون 

انحيممممماز، واعتمممممماد معمممممايير الجمممممدارة والمعرفمممممة وال غمممممة )العربيمممممة 

واإلنج يزيممة(، وتعممري  مقممدم ط مم  التعيممين المتحممان تحريممر  ومقاب ممة، 

 معايير لدى مقدم الط  .ل كشف عن مدى توفر هذ  ال

 

 
 :مجلة التأمين العراقيسعاد محمد محمد سعيد البيطار،  مكتبة شركة التامين الوطنية: لمحة سريعة،    8

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/06/1972.html 

 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/06/1972.html
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 التدري  داخ  وخارج العراق.

التع ممي  )راجممع الحكايممة عممدم الوقمموف أمممام مممن يرغمم  فممي االسممتزادة مممن 

العمممام ين  أحمممدبخصمممو  تشمممجيع  13/8/2011فمممي رسمممالت  المؤرخمممة 

.) د والعم  مسا د  ل دراسة صباحا

 

االسمممتفادة ممممن فمممر  تشمممكي  ال جمممان إلدخمممال عناصمممر واعمممدة فمممي 

 لتفيد وتستفيد. عضويتها

 

 طبيعة اإلنتاج تح  إدارت  (4)

 

رة ألعمممال التممأمين العممام مث ممما  فممي عهممد  كانمم  شممركة المممتأمين الوطنيممة مأحتكمم 

كانمم  الشممركة العراقيممة ل تممأمين محتكممرة ألعمممال التممأمين ع ممى الحيمماة وشممركة 

إعمممادة التمممأمين العراقيمممة متخصصمممة فمممي أعممممال إعمممادة التمممأمين دون أن يمنمممع 

ا االحتكممار  قيممام شممركة التممأمين الوطنيممة باالكتتمماب بممبع  أعمممال تخصصممه

إعمممادة التمممأمين المممواردة ممممن الخمممارج.  وكانممم  سممميطرة الدولمممة ع مممى التجمممارة 

طاغيمممة فعقمممود  –المصمممدر األسممماس لمحفظمممة التمممأمين البحمممر   –الخارجيمممة 

تأ ممزم المممورد التممأمين مممع شممركة  C & Fالتوريممد ع ممى أسمماس سممي أنممد إف 

 التأمين الوطنية.

 

والمشمماريع الصممناعية المرتبطممة باتفاقيممة التعمماون  1964جمما ت تأميمممات تممموز 

( وبممممالخطط 1959االقتصمممماد  والفنممممي بممممين العممممراق واالتحمممماد السمممموفيتي )

الخمسممية فممي السممبعينيات لتزيممد مممن عممدد المشمماريع الصممناعية واإلنشممائية، ومنهمما 

االرتكازيمممة، وعمممدد الوحمممدات الصمممناعية وغيرهممما ممممن المنشمممست التمممي الهياكممم  

د ألقسمماط التممأمين  د وأساسمميا د ل تممأمين لتشممك  هممذ  مصممدراد مهممما أصممبح  موضمموعا

رف بمممم  التنميمممة  التممي كانممم  التمممأمين الوطنيمممة تكتتممم  بهممما.  وقمممد كمممان لمممما عمممأ

نتمماج االنفجاريممة  وسمميطرة الدولممة ع ممى التجممارة الخارجيممة وم كيممة وسممائ  اإل

األساسممية دوراد كبيممراد فممي ارتفمماع دخمم  أقسمماط التممأمين البحممر  ع ممى البضممائع 

وممما كممان ينشممأ عنهمما مممن أقسمماط إضممافية فممي  9والتممأمين الهندسممي ع ممى المشمماريع

 فروع التأمين األخرى.

 

إزا  هممذا الوضممع، حيممث المصممدر األسمماس ألقسمماط الشممركة هممو عقممود الدولممة 

يميممز دور عبممد البمماقي، كمممدير عممام، فممي اإلنتمماج؟   ووحممداتها االنتاجيممة، ممماذا كممان
 

،  77(،    2009، )بغداد: دار المدى،  التجربة اققتصادية في العراق الحديثصبر  زاير السعد ،    9

78. 
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مممن دون تمموفر جممداول أقسمماط التممأمين المكتتبممة فممي سممتينيات وسممبعينيات القممرن 

الماضمممي وتح ي هممما ل فصممم  بمممين أقسممماط القطممماع العمممام واألقسممماط المكتتبمممة ممممن 

د عممن الحجمم  المبممذول لتطمموير  د باتمما خممارج هممذا القطمماع ال نسممتطيع أن نصممدر حكممما

الشممركة.  مممع ذلممك، يمكممن القممول إن إدارة الشممركة كانمم  تتصممرف كممما لممو أعمممال 

أن هنمماك منافسممين لهمما، وهممذا هممو انطبمماعي خممتل فتممرة عم ممي فممي قسمم  التممأمين 

د لممميس ممممن معرفمممة بأهميمممة 1977-1969الهندسمممي ) (.  كمممان التصمممرف نابعممما

د ع مممى قناعمممة تأديمممة الواجمم  بكفممما ة وتقنيمممة ممممع  المنافسممة بقمممدر مممما كمممان قائممما

الحممر  الشخصممي ع ممى التعاممم  بمتط بممات العممم  بحرفيممة واحتممرام المممؤمن 

 له  من األفراد والشركات.

 

لنضمميف إلممى ذلممك تسمموي  منتجممات التممأمين بممين الشممرائ  االجتماعيممة التممي شممهدت 

د فممي دخ همما فممي ت ممك الفتممرة بحيممث صممارت تسممتطيع شممرا  حمايممة تأمينيممة  تحسممنا

لكسممرة )وثيقممة تممأمين حمايممة األسممرة كانمم  واحممدة مممن المنتجممات الجديممدة التممي 

تت التجاريمممة أدخ هممما عبمممدالباقي(، والتمممأمين ع مممى السممميارات، وتمممأمين المحممم 

الخاصمممة.  وفمممي عهمممد  ازدهمممر االنتممماج )قسممم  متخصممم  ل نتممماج وطممماق  ممممن 

المنتجمممين فمممي فمممروع الشمممركة( وتوسممميع قنممموات التوزيمممع ممممن خمممتل وكممماالت 

مسممتق ة ل تممأمين تنممتج األعمممال ل شممركة مقابمم  عمولممة.  وكانمم  هممذ  الوكمماالت 

نيمممة السممموق ع مممى بتشمممك  عنصمممراد مكممممتد لسممموق التمممأمين العراقمممي، وممممؤثراد 

التممأميني، والط مم  ع ممى التممأمين، ومنافممذ توزيممع المنتجممات التأمينيممة، وإشمماعة 

المموعي التممأميني.  كانمم  هممذ  الوكمماالت مسممتق ة تابعممة ل قطمماع الخمما ، ويمكممن 

النظمممر إليهممما كحالمممة ممممن حممماالت المشممماركة فمممي اإلنتممماج بمممين القطممماعين العمممام 

دراسممة مشممتركة عممن وكمماالت والخمما ، كممما حاولمم  التنبيمم  إليمم  فممي مقممدمتي ل

د تمم  تأسمميس قسمم  التخطمميط والتممدري  الممذ  لعمم    10التممأمين. وفممي عهممد  أيضمما

د في إدخال المفاهي  الحديثة إلدارة اإلنتاج والتسوي .  11دوراد مهما

 

 السياسة السعرية (5)

 

 
مصباح كمال ومشاركة منذر األسود وفؤاد شمقار،  وكاالت التأمين في العراق: محاولة أولية الستثارة   10

 . مجلة التأمين العراقيالبحث،  

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/01/1.html 

 
)تموز    11 الوطنية   التأمين  في شركة  التخطيط  لتجربة  الورد ،  معايشتي  س ي   من 2012د.  (.  فص  

مشروع كتاب عن شركة التأمين الوطنية يكت  ع ى شرف عبدالباقي رضا.  من المؤم  نشر الكتاب بعد اكتمال 

 م ح .كتابة فصول .  راجع ال

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2010/01/1.html
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( التممي كانمم  هممي شممركة 1978-1966لنتممذكر انمم  خممدم الشممركة فممي الفتممرة )

أ  انهمما كانمم  محتكممرة ل تأمينممات العامممة  –العامممة الوحيممدة فممي السمموق التممأمين 

 إلى جان  احتكار شركة التأمين العراقية لتأمينات الحياة.

 

فممي ظمم  هممذا االحتكممار كانمم  السياسممة السممعرية ذات طبيعممة اعتباطيممة أو هكممذا 

لكننممما نعتقمممد، رغممم  غيممماب قممموى السممموق الممممؤثرة فمممي  12يبمممدو األممممر ل مممبع 

أن تسممعير المنتجممات التأمينيممة كممان يقمموم ع ممى موازنممة صممندوق أقسمماط  التسممعير،

التمممأمين ممممع التزاممممات الشمممركة بتعممموي  الخسمممائر.  يعنمممي أن إدارة الشمممركة 

كانمم  تنحممو لتحقيمم  فممائ  مممن عم يممات االكتتمماب لتمويمم  ط بممات التعمموي ، 

والمسمممتحقات الضمممريبية والرسممموم، وتكممماليف اإلنتممماج، وهمممامش إلداممممة اإلنتممماج 

عتممممد إدارة عبمممدالباقي ع مممى إيمممرادات توتوسممميع ، ونسمممبة ممممن األربممماح.  لممم  

االسممتثمارات العينيممة والماليممة لمقاب ممة التزامممات الشممركة بتعمموي  المممؤمن لهمم  إذ 

تركممزت السياسممة، اختيمماراد أو ربممما دون تفكيممر مسممب  )وهممو موضمموع يسممتح  

ذ  السياسمممة البحمممث(، ع مممى االعتمممماد ع مممى األربممماح االكتتابيمممة.  وبفضممم  هممم 

اسممتطاع  الشممركة التفمماوض مممع معيممد  التممأمين االتفمماقي وتحقيمم  مزايمما عديممدة 

شمممم   توسممميع القمممدرة االحتفاظيمممة ل شمممركة، وزيمممادة نسمممبة عمممموالت األربممماح 

 وغيرها ومنها توفير معيد  التأمين لفر  التدري  لموظفي الشركة.

 

د بممما كممان معيممد التممأمي ن االتفمماقي يم يمم  ع ممى ونممرى أن التسممعير كممان يتممأثر أيضمما

الشممركة مممن شممروط وأسممعار وخاصممة فممي اكتتمماب األخطممار الكبيممرة.  ال بمم  أن 

المعيممد كممان يمموفر لشممركة التممأمين تعرفممة أو قمم  دلمميتد لتسممعير أخطممار مصممنفة 

 كفئات متميزة.  وكان هذا هو الحال في التأمين الهندسي.

 

ولمعيممد  التممأمين.  تممرى أثنمما  إدارتمم  اسممتمرت الشممركة فممي تحقيمم  األربمماح لهمما 

همم  كانمم  هممذ  األربمماح بفضمم  األسممعار العاليممة أو الضممغط ع ممى التكمماليف، أو 

الصمممرامة فمممي تسمممديد مطالبمممات التعممموي ؟  تح يممم  همممذا الوضمممع، أ  السياسمممة 

 السعرية، يحتاج إلى بحث مستق .

 

د كبيممرة، ربممما غيممر اعتياديممة، حممدت بمم   فممي إحممدى السممنوات حققمم  الشممركة أرباحمما

 تخفي  أسعار التأمين ع ى السيارات بنسبة معينة.إلى 

 
العراق    12 في  التأمين  قطاع  بعنوان  تأمي   منشورة  دراسة  في  الموضوع  هذا  ع ى  مقدمة  1964ع قنا   :

العربينقدية،  مج ة   العدد  التأمين  التأمين.   2011، حزيران/يونيو  109،  الفرعي  نمو أقساط  العنوان  ، تح  

   العراقيين:نشرت الدراسة أيضاد في موقع شبكة االقتصاديين 

http://www.iraqieconomist.net / 

http://www.iraqieconomist.net/
http://www.iraqieconomist.net/
http://www.iraqieconomist.net/
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هممذ  حالممة فريممدة إذ لمميس مممن المعممروف انهمما قممد حصمم   قب مم  أو تكممررت فيممما 

بعممد.  أهميممة قممرار التخفممي  تكمممن فممي ان التخفممي  لمم  ينشممأ فممي ظمم  تنممافس مممع 

شممركات تممأمين ف مم  يكممن هنمماك شممركات أخممرى تمممارس التأمينممات العامممة غيممر 

 لوطنية.شركة التأمين ا

 

يؤشممر هممذا القممرار ع ممى أن احتكممار النشمماط التممأميني ال يعنممي بالضممرورة رفممع 

األسمممعار وهمممي الظممماهرة المرتبطمممة باحتكمممار السممموق.  تمممرى مممما المممذ  حمممدا 

بعبمممدالباقي التخممماذ همممذا القمممرار؟  هممم  كمممان ممممن بنمممات أفكمممار ؟  هممم  صممماغ  

وهمم  بقيمم  بالتعمماون مممع زمتئمم  ا خممرين فممي الشممركة مممن رلسمما  األقسممام؟  

أسممعار تممأمين السمميارات ع ممى حالهمما بعممد التخفممي ؟  همم  سمماه  التخفممي  فممي 

زيممادة الط مم  ع ممى تممأمين السمميارات؟  وممماذا كممان موقممف معيممد التممأمين االتفمماقي؟  

د يستح  دراسة مستق ة.  هذا الموضوع أيضا

 

 عبدالباقي رضا معاصراد ألحداث نصف قرن (6)

 

دير عممام شممركة التممأمين الوطنيممة ل فتممرة مممن شغ  عبد البمماقي رضمما همماد  موقممع ممم 

د ل شممركة فممي  أصممب .  عنممدما 1978آذار  4لغايممة  1966شممباط  1  1مممديراد عاممما

كممان قممد مممر تسممعة عشممر شممهراد ع ممى تممأمي  شممركات ووكمماالت  1966شممباط 

د ل جمهوريمممة )التمممأمين.  وقتهممما كمممان  ( 1966-1963عبدالسمممتم عمممارف رئيسممما

فمممي حمممادث تحطممم  الطمممائرة المروحيمممة التمممي  13/4/1966فمممي  اغتيممم وقتممم  أو 

( وكممان 1968-1966كانمم  تق مم .  تبعمم  فممي الرئاسممة أخممو  عبممدالرحمن عممارف )

اتفاقيممة وقممف  26/6/1966عبممدالرحمن البممزاز رئمميس المموزرا  الممذ  وقممع فممي 

د سمم  سممنوات مممن النممزاع العسممكر   نهيمما إطممتق النممار مممع الحركممة الكورديممة مأ

اقيممة االعتممراف بال غممة الكورديممة لغممة رسمممية، وتمثيمم  كممورد  فممي )تضمممن  االتف

 قوض  االتفاقية(. 1966الحكومة.  في نهاية 

 

المممذ  أطممماح بعبمممد المممرحمن  17/7/1968شمممهد عبمممدالباقي بعمممد ذلمممك انقمممتب 

-1968عمممارف المممذ  أوصممم  أحممممد حسمممن البكمممر إلمممى رئاسمممة الجمهوريمممة )

(.  وشمممهدت فتمممرة البكمممر 2003-1979)( لينتزعهممما صمممدام حسمممين منممم  1979

( وتمممأمي  شمممركة نفمممط العمممراق )حزيمممران 11/3/1970اتفاقيمممة الحكممم  المممذاتي )

 (.1975(، وبد  العم يات العسكرية ضد األكراد )1972
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شممهدت التممأمين الوطنيممة خممتل هممذ  السممنوات نمممواد فممي أقسمماط التممأمين وفممي 

السياسمممية.  وعاصمممر  ا رغممم  التق بممماتا جغرافيمممد اسمممتثمارات الشمممركة وتوسمممعد 

، 1975-1971، 1970-1965عبمممممدالباقي ثمممممتث خطمممممط خمسمممممية ل سمممممنوات 

 (.1978)ترك التأمين الوطنية سنة  1976-1980

 

لقممد كممان عبممدالباقي شمماهداد ع ممى أحممداث جسممام فممي تمماريخ العممراق.  فممي أول 

والتحممول مممن النظممام  1958يفاعتمم : الحممرب العالميممة الثانيممة، ثمم  ثممورة تممموز 

، انقممتب 1963إلممى النظممام الجمهممور ، االنقممتب الممدمو  فممي شممباط الم كممي 

وممما تبعمم  مممن ابممتتع حممزب البعممث ل مجتمممع، الحممرب العراقيممة اإليرانيممة  1968

( 1991( تحريمممممر الكويممممم  )1990آب  2(، غمممممزو الكويممممم  )1980-1988)

(، غممممزو 2003-1990وعقوبممممات األممممم  المتحممممدة والحصممممار االقتصمممماد  )

( واإلطاحممة بنظممام صممدام وممما تممت  مممن تفكيممك 2003نيسممان العممراق واحتتلمم  )

 13. الخ..ل مؤسسات .

 

 14يمكن تقسي  تاريخ شركة التأمين الوطنية كما ي ي:ضمن هذ  األحداث 

 

 تموز 14من تأسيس الشركة إلى ثورة  1950-1958

 من الثورة إلى التأمي  1958-1964

 من التأمي  إلى االنفتاح 1964-1997

ممممن االنفتممماح إلمممى صمممدور قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممأمين لسمممنة  1997-2005

 (.10)األمر رق   2005

 

شمممهد النشممماط التمممأميني خمممتل همممذا التممماريخ التعممماظ  المسمممتمر لمكانمممة التمممأمين 

فممي مكانممم  مممع تغييمممرات  ومراوحتمم ، وممممن ثمم  تمممدهور  1990العراقممي حتممى 

لشمممروع فمممي تمممرمي  (، وبعمممدها ا2003-1990بسممميطة فمممي سمممنوات الحصمممار )

مكانة الشممركة ضمممن بيئممة تنافسممية جديممدة لمم  تعرفهمما مممن قبمم .  لقممد شممغ   التممأمين 

 
أتمنى أن يقوم أحد الباحثين بدراسة كمية تح ي ية ل عتقة بين التق بات السياسية وحركة أقساط التأمين.  ]م   13

 كما يقتضي السياق. –من اسمي  ك[.  فيما ي ي سأشير إلى الهوامش التي أدخ تها بالحرفين األولين

 
هذا التقسي  مجرد اقتراح يقوم ع ى التقاط لحظات مهمة في تاريخ التأمين العراقي.  ع ى سبي  المثال،   14

-1958سج   دخول الدولة في قطاع التأمين.  مث ما سج   الفترة من    1950فإن تأسيس شركة التأمين الوطنية عام  

ن العراقية( برأسمال وطني عراقي وصدور تأسيس شركات تأمين خاصة )شركة بغداد ل تأمين وشركة التأمي   1964

التأمين رق    التأمين إلى  1960لسنة    49قانون شركات ووكت   تاريخ  يأعد ل إلرجاع  يمكن أن  .  وهذا االقتراح 

ومن ث  تأسيس   1936لسنة    74، مروراد بقانون شركات التأمين رق   1905صدور قانون السيكورتا  العثماني لسنة  

.  تحقي  هذا التاريخ هو 1946ية )شركة الرافدين ل تأمين( برأسمال عراقي وأجنبي سنة  أول شركة تأمين عراق

 من اختصا  المؤرخين الذين نأم  من أحده  االنتبا  إلى مكانة النشاط التأميني في االقتصاد العراقي.  ]م ك[ 
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د فممي هممذا التممماريخ بعممد مرح ممة التأسممميس رغمم  وجمممود  د مركزيممما الوطنيممة موقعمما

س مرح مممة ازدهمممار أشمممركات تمممأمين أخمممرى.  وكمممان عبمممدالباقي رضممما ع مممى ر

وقبممم  بمممد  الحمممرب  التمممأمين العراقمممي ممممن أواسمممط سمممتينيات القمممرن الماضمممي

 .1980اإليرانية عام -العراقية

 

لمم  ت ممتقط المقدمممة كمم  ممما ورد فممي رسممائ  عبممدالباقي رضمما مممن مع ومممات وأفكممار 

ومواقممف، لكننممي أرجممو أن يكممون ممما تقممدم  بمم  محفممزاد ل غيممر ل بحممث فممي التمماريخ 

 االقتصاد  ل تأمين العراقي ولكفراد الذين عم وا في  وتركوا بصماته  ع ي .

 

 

 2013 فبراير/شباط 5لندن 
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 مؤيد الصفار: مكتتب ومدير في شركة تأمين عامة
 

 
،   2016، كمممانون الثممماني 380، العمممدد الثقافةةةة الجديةةةدةنشمممرت همممذ  الورقمممة أصمممتد فمممي 

57-66. 

 :شبكة اققتصاديين العراقيينأيضاد في موقع  تنشر
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%

ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-

%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-

%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/ 

 

 

 تمهيد 

 

د ع ممى طالممما أن الممذكريات ا تمم ، وممما تبقممى منهمما صممار صممعبا لشخصممية قممد بهأ

االسمممترجاع، بسمممب  تقمممدم العممممر وعمممدم تممموفر الوثمممائ  التمممي يمكمممن أن تغنمممي 

االسممترجاع، فممإنني سممأحاول فممي هممذ  الورقممة الكتابممة عممن جانمم  مممن عممم  مؤيممد 

الصممفار كمممدير لقسمم  التممأمين الهندسممي فممي شممركة التممأمين الوطنيممة وكمكتتمم  

جأ مممن خممتل هممذ  المحاولممة مجمماالد لمم  ي ممَ  ألخطممار التممأمين ا لهندسممي.  ربممما ألمم 

عنايممة زمتئممي فممي الكتابممة عممن الشخصمميات التأمينيممة العراقيممة.  آممم  أن ت قممى 

 هذ  المحاولة ما تستحق  من نقد وتقوي .

 

حسمم  المع ومممات التممي أرسمم ها لممي الزميمم  عبممد الكممري  حسممن شممافي فممإن مؤيممد 

أكممممم  دراسممممت  فممممي ( 1992نيسممممان  9 – 1939تممممموز  1)جممممواد الصممممفار 

.  بمممدأ حياتممم  الوظيفيمممة فمممي 1963االقتصممماد، ك يمممة ا داب، جامعمممة بغمممداد عمممام 

(، وأعيممرت خدماتمم  1964شممركة التممأمين الوطنيممة قسمم  الدراسممات واألبحمماث )

(، وعمممم  لمممبع  1965-1964ى المؤسسمممة العاممممة ل تمممأمين لفتمممرة وجيمممزة )إلممم 

( ونقمم  فممي نفممس العممام إلممى قسمم  1965الوقمم  فممي قسمم  الحريمم  والحمموادث )

وبقممي  1965.1أي ممول  26السمميارات.  ثمم  نقمم  إلممى قسمم  التممأمين الهندسممي فممي 

ي يعممم  فيهمما لفتممرة طوي ممة.  عنممد وفاتمم  كممان مممديراد لفممرع التممأمين الهندسممي فمم 

 شركة التأمين الوطنية.

 
ياة، شركة التأمين الوطنية،  رسالة إلكترونية ل كات  من عبد الكري  حسن شافي، مدير فرع التأمين ع ى الح  1

 .2015آب  4مؤرخة في 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
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متممم  مممن حيمماة وعممم  مؤيممد  2ذكممر الممزميتن عبممد الكممري  الشممافي وبمماقر المنشممئ

الصممفار.  وآممم  أن يسمماه  الغيممر فممي إغنمما  الصممورة مممن جوانبهمما المخت فممة.  قممد 

ب فممي أول شممباب ، وأدخ مم  الحممزب القممومي  يعممرف الممبع  بممأن الصممفار قممد تحممز 

د فيممم  إلمممى ا ضممم  لصمممنوف ممممن المممذ  كمممان منتظمممما لسمممجن لمممبع  الوقممم  وعر 

د مممع الخممط السممائد فممي الحممزب.  لكنمم   3التعممذي  ألن خطمم  الفكممر  لمم  يكممن متوافقمما

 ترك التنظي  الحزبي وصار مستقتد في تفكير  السياسي.

 

التقيت  آخممر مممرة فممي أوائمم  ثمانينيممات القممرن الماضممي فممي لنممدن عنممدما جمما  برفقممة 

، وضممميا  مصمممطفى، يفمممي شمممعبة الهندسممم  زمي يممم  سمممعد البيروتمممي، المهنمممدس

مسممؤول شممعبة إعممادة التممأمين فممي قسمم  التممأمين الهندسممي، ل حصممول والتفمماوض 

ع ممى أسممعار وشممروط تممأمين بعمم  المشمماريع اإلنشممائية الكبيممرة، ومنهمما مشمماريع 

 الطرق الدولية السريعة ومحطة كهربا  حرارية.

 

كتتمم  بأعمممال التممأمين كانمم  شممركة التممأمين الوطنيممة آنممذاك هممي الوحيممدة التممي ت

الهندسممي إذ أن شممركة التممأمين العراقيممة كانمم  تكتتمم  فقممط بأعمممال التممأمين ع ممى 

(.  وكمممان قسممم  التمممأمين 1988الحيممماة )لحمممين إلغممما  تخصممم  الشمممركتين عمممام 

الهندسممي يتكممون، فممي أوائمم  سممبعينيات القممرن الماضممي، مممن شممعبة اإلصممدار، 

التمممأمين )الخممما  بالتمممأمين  شمممعبة الهندسمممي، شمممعبة التعويضمممات، شمممعبة إعمممادة

ي الممذاكرة كممان عممدد العممام ين فممي القسمم  ثتثممة  الهندسممي حصممراد(.  إن لمم  تخنمم 

 عشر، بضمنه  أربعة مهندسين وأربعة سيدات، تح  إدارة مؤيد الصفار.

 

 

 

 

 مرصد التأمين العراقي:راجع: عبد الكري  حسن شافي،  في استذكار المرحوم مؤيد جواد الصفار،    2

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/09/01/remebering-mouayyad-jawad-al-

saffar/ 

 :مرصد التأمين العراقي“ذكريات سنواتي مع مؤيد الصفار،  وكذلك: باقر المنشئ، 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-

mouayyad-al-saffar/ 

 
م   الدغدغة.  كانوا يمارسونها ع ي  لحد اختناق .  كان مصاباد  أكتشف معذبو  نقطة ضعف عند : عدم تح   3

بالربو مما فاق  من تعذيب .  ل  يتحدث عن تجربت  القاسية هذ ، وحس  ع مي ل  يأش هر بأحد ممن وشوا ب  أو تسببوا 

 في سجن . 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/09/01/remebering-mouayyad-jawad-al-saffar/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/09/01/remebering-mouayyad-jawad-al-saffar/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-mouayyad-al-saffar/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-mouayyad-al-saffar/
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 طبيعة الط   ع ى التأمين الهندسي
 

المشمماريع التممي وصمم   محفظممة التممأمين الهندسممي فممي الشممركة أوجهمما بفضمم  

ارتبطممم  بمممما سممممي  الخطمممة االنفجاريمممة  أوائممم  سمممبعينيات القمممرن الماضمممي، 

بضممائع -وربممما كانمم  هممي الثانيممة مممن حيممث الحجمم  بعممد محفظممة التممأمين البحممر 

 )من المؤسف أن اإلحصائيات ليس  متوفرة لعقد مقارنات مجدية(.

 

د بقمموة تع يمممات الدو لممة، ولمم  يكممن الط مم  كممان الط مم  ع ممى التممأمين الهندسممي قائممما

د فمممي محفظمممة  الفمممرد ، خمممارج العقمممود اإلنشمممائية ل دولمممة، يأشمممك   عنصمممراد مهمممما

التممأمين الهندسممي.  يعنممي هممذا أنمم  لمم  تكممن هنمماك حاجممة حقيقيممة إلنتمماج أعمممال 

التممأمين الهندسممي، كممما كممان ع يمم  الحممال بالنسممبة لممبع  فممروع التممأمين األخممرى 

نسممبة لشممركة التممأمين العراقيممة( التممي كانمم  كممالحري  أو التممأمين ع ممى الحيمماة )بال

تعتمممد ع ممى طمماق  مممن المنتجممين فممي الشممركة وعممدد مممن وكمماالت التممأمين الخاصممة 

كانمم  الهيئممة التوجيهيممة لمج ممس التخطمميط تمموفر التع يمممات الضممرورية النشممطة.  

إلجممرا  التممأمين الهندسممي ل مشمماريع الحكوميممة بالشممك  الصممحي .   فقممد أصممدرت 

وأوصممم  بمممما  23/11/1971فمممي بتممماريخ  4هيمممة قرارهممما الممممرق  الهيئمممة التوجي

 4ي ي:

 

اعتمممماد المممن  الموحمممد لشمممروط التمممأمين فمممي كافمممة عقمممود المقممماوالت الهندسمممية  -1

 المدنية التي تنفذ لصال  القطاع العام.

 

عممدم توقيممع العقممد مممع المقمماول )خمما  أو عممام( بعممد اإلحالممة ممما لمم  يقممدم استشممهاداد  -2

 ن بأن معام ة التأمين هي قيد اإلنجاز.من شركة التأمي

 

عممدم صممرف أيممة سمم ف أو مسممتحقات ماليممة إلممى المقمماول ممما لمم  يقممدم وثيقممة التممأمين  -3

 المط وبة.  ويكون المدير المالي أو المحاس  مسؤوالد ختف ذلك.

 

وصممدرت بعممدها تع يمممات أخممرى ال أتمموفر ع ممى نصوصممها ومنهمما توحيممد شممروط 

 المقاوالت الكيمياوية وغيرها.عقود 

 

 

 

 

 
رجمة محمد الكبيسي، ، توثيقة تأمين كافة أخطار المقاولين بسام يوسف البنا  في تقدي  كتاب  كما أوردها    4

 . 7-6(،   2007)أربي : طبعة إلكترونية، توزيع خا  ومحدود من قب  المترج ، 
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 العم ية االكتتابية 

 

د إال فممي حممدود  لمم  يكممن تطبيمم  األسممعار والشممروط ع ممى تممأمين المشمماريع آليمما

ضمميقة تنحصممر بالمشمماريع الصممغيرة غيممر المعقممدة فممي التصمممي  واإلنشمما ، بعممد 

تصمممنيف المشمممروع، ممممن حيمممث حجمممم  وخطورتممم  وتعقيداتممم ، بموجممم  دليممم  

د  مممن قبمم  معيممد التممأمين القائممد آنممذاك، شممركة ميممونخ التسممعير )دليمم   عممَ اكتتممابي مأ

 إلعادة التأمين( وتطبي  سعر التأمين المقاب  ل .

 

لنتممذكر أن العم يممة االكتتابيممة كانمم  تممت  مممن قبمم  مهندسممين ال يكتفممون بتطبيمم  

األسمممعار والشمممروط الجممماهزة فمممي المممدلي ، بممم  كمممانوا يسمممتفيدون ممممن معمممرفته  

  مصمممادر مسمممببات الضمممرر، ورسممم  صمممورة لمشمممهد أكبمممر الهندسمممية لتشمممخي

بسممب  عوامممم  الطبيعمممة  maximum probable loss (MPL)خسممارة محتم مممة 

)فيضممان، أمطممار( أو بسممب  حممادث حريمم  أو انفجممار خاصممة مممع قممرب إكمممال 

أعمممال المشممروع أو عنممد بممد  االختبممار والتشممغي  التجريبممي.  هممذا إضممافة إلممى 

اق، والمهندسمممين والمقممماولين العمممراقيين الكبمممار معمممرفته  بطوبوغرافيمممة العمممر

 واألوضاع المح ية بوج  عام.

 

كانممم  تسمممعيرات المهندسمممين تخضمممع لموافقمممة ممممدير القسممم ، أو يأسمممتعان فمممي 

بالنسممبة ل مشمماريع الكبيممرة، بمعيممد التممأمين االتفمماقي أو معيممد التممأمين  تحديممدها،

االختيممار  فممي أسممواق التممأمين العالميممة، أو المزاوجممة بممين التسممعيرات المخت فممة 

 بهدف التوص  إلى سعر  عادل. 

 

 العم ية االكتتابية وعدم القدرة ع ى رف  ط   التأمين 
 

بتقيمممي  المكتتممم  لمواصمممفات الخطمممر )محممم  التمممأمين(  العمليةةةة اقكتتابيةةةةتتمثممم  

ومواصمممفات صممماحب  )لتقيمممي  مممما يعمممرف بمممالخطر المعنمممو ( والقبمممول بالتمممأمين 

ع مممى الخطمممر وتحديمممد السمممعر والشمممروط المناسمممبة لممم ، وذلمممك ضممممن  ف سمممفة  

 االكتتاب التي تتبعها شركة التأمين.

 

ع التممأمين وصممفات تممرى ممما هممي الوسممائ  المتمموفرة ل مكتتمم  عنممدما يكممون موضممو

أو لنقمممم ، مممممن بمممماب  substandardطالمممم  التممممأمين دون المسممممتوى المط مممموب 

االختصممار، رديئمماد ضمممن المعممايير المسممتخدمة لمواصممفات الخطممر الجيممد وطالمم  

 ؟التأمين صاح  الخبرة الجيدة
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كممما ذكرنمما فممإن مصممادر الط مم  األساسممية ع ممى التممأمين الهندسممي هممي عقممود 

يشممك  الط مم  الخمما  إال نسممبة ضممئي ة جممداد فممي محفظممة مقمماوالت الدولممة، وال 

التمممأمين الهندسمممي.  لممم  يكمممن بوسمممع مؤيمممد رفممم  ط بمممات التمممأمين ع مممى عقمممود 

التممأمين ألن شممركة التممأمين الوطنيممة كانمم  هممي الشممركة الوحيممدة التممي تمممارس 

 التأمينات العامة، أ  ب غة االقتصاد احتكار العرض.

 

هممذ  الحمماالت، لمم  تتعممدَ فممي تقممدير  وضممع المسمماحة المفتوحممة أماممم ، فممي مثمم  

شممروط إضممافية، أو فقممرة تحمممُّ  )خسممارة مهممدرة( أع ممى، أو فممرض سممعر تممأمين 

 أع ى ق يتد مما يرد في دلي  التسعير كتعوي  عن ردا ة الخطر التأميني.

 

لقد كممان اكتتمماب أعمممال التممأمين الهندسممي يسممير ع ممى الممنمط األوروبممي، تمييممزاد لمم  

د فممي شممركة عممن عم يممة االك تتمماب فممي سمموق لنممدن، وتحديممداد الممنمط الممذ  كممان متبعمما

ميمممونيخ إلعمممادة التمممأمين والشمممركة السويسمممرية إلعمممادة التمممأمين، وكانممم  ك تممما 

الشممركتين مممن معيممد  التممأمين القممادة التفاقيممات شممركة التممأمين الوطنيممة.  وهممذا 

د فممي هممذا الممنمط فممي  الممنمط هممو الممذ  كممان سممائداد.  فقممد كممان دور المهنممدس أساسمميا

تسممعير وثممائ  التممأمين.  وكممان دور ا خممرين مممن غيممر المهندسممين، كمممدير شممعبة 

اإلصممدار أو مممدير القسمم ، يفممرض نفسمم  ألغممراض تجاريممة )أخممذ واقممع المنافسممة 

بنظممر االعتبممار( عنممدما تتط مم  المنافسممة التممدخ  لتخفيممف الشممروط أو مممن  خصمم  

 ألسعار التأمين.

 

االكتتابيممة فممي ألمانيمما وسويسممرا بصممرامة ع ميممة لممذلك كممان يأنظممر إلممى العم يممة 

 بفض  الدور المباشر ل مهندسين المختصين كمكتتبين في هذ  العم ية.

 

د فممي شممركة ميممونيخ إلعممادة  ونعممرف بممأن مؤيممداد أمضممى فتممرة أسممبوعين متممدربا

ف ختلهمما ع ممى هممذا الممنمط مممن  التممأمين وغيرهمما مممن شممركات إعممادة التممأمين، تعممر 

   مضامين  وتطبيق .االكتتاب واستوع

 

د لهممذا األسمم وب فممي االكتتمماب ألنمم  كممان موجمموداد قبمم  أن يعممم  فممي  لمم  يكممن مبتممدعا

د ل قسمم  ويعممم  معمم   قسمم  التممأمين الهندسممي عنممدما كممان أصممتن باليممان رئيسمما

المهنمممدس الممممدني د. نائممم  بنمممي، المممذ  كمممان يجممممع بمممين العمممم  فمممي الشمممركة 

 5والتدريس في جامعة الحكمة.

 
فيما بعد، وبعد مغادرت  ل عراق، سيصب  د. بن ي حجة في عقود اإلنشا  وتصب  كتب  عنها مرجعاد عم ياد    5

 وأكاديمياد إضافة لعم   كأستاذ في جامعة دب ن. 
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نمممط مسممتورد لتكتتمماب يخت ممف عممن نظيممر  فممي سمموق لنممدن ل تممأمين حيممث هممو 

د وال يشممارك فممي التسممعير ووضممع الشممروط،  د استشمماريا كممان المهنممدس يحتمم  موقعمما

 وإنما يساعد المكتت  في فهٍ  أفضَ  ل عناصر الكامنة في موضوع التأمين.

 

يعتمممد ع ممى كممان االكتتمماب فممي قسمم  التممأمين الهندسممي فممي شممركة التممأمين الوطنيممة 

د مممن قبمم  المعيممد القائممد، وهممو كممما مممرع بنمما دليمم   دلي  التسممعير الممذ  كممان موضمموعا

يضمم  الحممدود الممدنيا لكسممعار والشممروط األساسممية الواجمم  تطبيقهمما ع ممى جمم   

أخطممار التممأمين الهندسممي باسممتثنا  األخطممار المرتبطممة بالمشمماريع الكبيممرة التممي 

مممن قبمم  المعيممد القائممد )الشممركة التممي كممان تسممعيرها يممت  فممي خممارج العممراق إممما 

تقممود اتفاقيممة التممأمين الهندسممي( أو مممن خممتل وسممطا  إعممادة التممأمين الممدوليين فممي 

د.  وكانممم  عم يمممة  د مسمممبقا سممموق لنمممدن.  أ  أن إطمممار التسمممعير كمممان موضممموعا

 التسعير تبدأ من المهندسين وتنتهي بقرار نهائي لمدير القس .

 

ق، بالنسممبة لعقممود إعممادة التممأمين االختيممار ، فيممما يخمم  التسممعير خممارج العممرا

كانممم  السياسمممة التمممي يطبقهممما مؤيمممد الصمممفار تقممموم ع مممى االسمممتعانة فمممي معظممم  

الحمماالت بوسمميطين عممالميين إلعممادة التممأمين مممع تع يمممات السممتدراج األسممعار 

والشممروط ع ممى أسمماس تنافسممي مممن معيممد  التممأمين االختيممار .  كممان مؤيممد يضممع 

وسممطا  إعممادة التممأمين )حيممث يتواجممد معيممدو التممأمين سمموق لنممدن مممن خممتل 

االختيممار ( فممي مواجهممة معيممد التممأمين االتفمماقي فممي ميممونيخ الممذ  كممان يأسممتدرج 

د لتقدي  أسعار  وشروط  ل عقود االختيارية.  أيضا

 

د تبممدأ مممن المهندسممين، بعممد الكشممف  تسةةوية المطالبةةات بةةالتعويض كانمم  أيضمما

مب ممب التسمموية فممي تقريممر يقممدم لمممدير القسمم   الممموقعي ع ممى األضممرار، واقتممراح

المممذ  يكمممون القمممرار النهمممائي محصممموراد بممم  ولحمممدود معينمممة.  كانممم  بعممم  

التسممويات ضمممن صممتحية المممدير العممام ل شممركة، وغيرهمما مممن التسممويات الكبيممرة 

كانمم  تعممرض ع ممى مج ممس إدارة الشممركة ل بمم  بهمما.  وهممذ  التعويضممات الكبيممرة 

د لمو د موضوعا  افقة المعيد القائد.كان  أيضا

 

وهكمممذا كانممم  عم يمممة االكتتممماب وتسممموية المطالبمممات تخضمممع لصمممتحيات ذات 

د كمكتت  وكمدير. د مهما  طابع هرمي، يحت  فيها الصفار موقعا
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 العم ية االكتتابية في شركة تأمين عامة تتمتع باحتكار العرض 
 

سممعار مممن شممركة تممأمين أخممرى ع ممى أسمماس أل  يكممن بمقممدور طالمم  التممأمين ط مم  

تنافسمممي لحمممين إلغممما  تخصممم  شمممركة التمممأمين الوطنيمممة فمممي التأمينمممات العاممممة 

وبمممروز بمممدايات  منافسمممة  ممممع شمممركة التمممأمين العراقيمممة.  ولمممن تتطمممور همممذ  

الشممركات المنافسممة إال مممع تأسمميس شممركات التممأمين الخاصممة بعممد صممدور قممانون 

 (.2000)تأسس  أول شركة تأمين خاصة سنة  1997لسنة  21رق   

 

د ع ممى  ابتممزاز  طالممم   ة بممأن التسممعير لمم  يكممن قائممما مممع ذلممك يمكممن المحاجمم 

التممأمين.  وهممذا الممرأ  يقمموم، مممن جانمم ، ع ممى وجممود دليمم  التسممعير الموضمموع 

تتمتممع  مممن قبمم  شممركة عالميممة إلعممادة التممأمين، شممركة ميممونخ إلعممادة التممأمين،

بسممممعة احترافيمممة عاليمممة.  جمممدول األسمممعار فمممي المممدلي  همممو اسمممتخت  لخبمممرة 

 —طوي مممة وواسمممعة، وهمممو، أ  الجمممدول، يضممم  أسمممعاراد توصمممف بأنهممما فنيمممة 

بمعنممى أنهممما تسمممتجي  لمواصمممفات محممم  التمممأمين ومكمممامن الخطمممر فيممم  وتضممم  

د ل رب .  هامشا

 

  الممدلي  مممن قبمم  ومممن جانمم  آخممر، كممان التسممعير يقمموم ع ممى التشممارك فممي تطبيمم 

شممعبة اإلصممدار وشممعبة الهندسممة ومممدير القسمم .  وقممد ينشممأ الخممتف بينهممما بسممب  

اخممتتف فممي تقيممي  مخمماطر المشممروع المعممروض ل تممأمين.  وقممد كممان هممذا أمممراد 

د فمممي قسممم  التمممأمين الهندسمممي، ولممم  يكمممن هنممماك تواطمممؤ بمممين ممممدير القسممم   واقعممما

 والمهندسين ع ى تطبي  سعر معين.

 

   العم  قائد فري

 

نمما موضمموع العم يممة االكتتابيممة إلممى ممما أرا  صممفة مهنيممة وإداريممة مهمممة لممدى  يجر 

  هممو تشممكي  مؤيد، وهممي عممدم احتكممار العممم ، وإيمانمم  بتفمموي  المهممام وكممأن هممم  

 فري  إلنجاز مهام القس  الفنية.

 

لمم  يكممن مؤيممد يعممم  لوحممد .  صممحي  أن كمم  القممرارات تنتهممي عنممد ، كونمم  مممديراد 

د، إال أن تصممرف  كممان ينطممو  ع ممى عممدم  ل قسمم ، وكممون التركيمم  اإلدار  هرميمما

احتكممار العممم .  كممان يعممم  وكأنمم  عضممو فممي فريمم  وبألفممة مممع العممام ين معمم ، 

ويفمموض زمممت   العديممد مممن المهممام فممي االكتتمماب وتسمموية التعويضممات وإدارة 

هممو  م ممف إعممادة التممأمين الخمما  بقسمم  التممأمين الهندسممي.  خيممر شمماهد ع ممى ذلممك

سممفر  إلممى مراكممز التممأمين العالميممة ألغممراض العممم  فقممد كممان زمممت  آخممرون 
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يرافقونمم : مهنممدس لتهتمممام بالجوانمم  الهندسممية والمسممؤول عممن إعممادة التممأمين 

 لتهتمام بتفاصي  ومتط بات إعادة التأمين.

 

ومممن المفيممد أن أذكممر هنمما أن مؤيممد الصممفار عنممدما كممان يجابمم  مسممألة تأمينيممة ذات 

قمممانوني خمممارج ع مممم  يستشمممير المممزمت  والمممزميتت العمممامتت فمممي قسممم  بعمممد 

الشممؤون القانونيممة.  كممان هممذا دأبمم  حتممى فممي التعاممم  مممع أسممس وتطبيقممات مفمماهي  

تأمينيممة معينممة.  ولممي تجربممة معمم  فممي دراسممة مفهمموم  اسممتعادة الوضممع السمماب   

 بعد وقوع خسارة من بين أمور أخرى.

 

تتميمممز بمممالود  6ام، األسمممتاذ عبمممد البممماقي رضممما،وكانممم  عتقتممم  ممممع الممممدير العممم 

واالنسممجام، فكتهممما كانمما ي تقيممان ع ممى مبممدأ وطنيممة النشمماط التممأميني العراقممي 

والممذود عنمم  فممي الممداخ  والخممارج، وخدمممة االقتصمماد العراقممي، وع ممى االلتممزام 

 7بحرفية العم .

 
 ة ل تأمين مهارات تفاوضية ومعرفة بالتقنيات العم ية في األسواق العالمي

 

د جيممداد ولمم  معرفممة جيممدة بال غممة اإلنج يزيممة أعانتمم  ع ممى  د وقارئمما كممان الصممفار مثقفمما

إدارة التفمماوض ع ممى أسممعار وشممروط التممأمين مممع طممالبي التممأمين مممن المقمماولين 

األجانمم ، مث ممما أعانتمم  فممي التفمماوض مممع معيممد  التممأمين والوسممطا  الممدوليين 

 حاجة إلى من يترج  ل .لتحقي  أفض  الصفقات ل شركة دون ال

 

 أن ذكريات سنواتي مع مؤيد الصفار  يذكر باقر المنشئ في مقالت  

 
 المرحمموم مؤيممد أدخمم  أسمم وباد جديممداد فممي التعاممم  مممع معيممد  التممأمين مممن ناحيممة 

والمقمماولين ممممن ناحيمممة أخمممرى، إذ كمممان يتفمم  ممممع المعيمممدين ع مممى أن تكمممون إعمممادة 

 
الباقي رضا موقع رئيس مج س اإلدارة والمدير العام لشركة التأمين الوطنية في الفترة شغ  األستاذ عبد   6

 . 1978آذار  4لغاية  1966شباط  1من 

 
 كت  األستاذ عبد الباقي رضا: 2011أي ول  23في رسالة ل كات  بتاريخ   7

 

التوديع في مكتبي  لقا   الذين عم   أن  معه  مؤيد الصفار.  في  تذكرت من الراح ين  الرسالة وقد   اخت  هذ  

والترحي  بالمدير العام الجديد بديع السيفي ض  عدداد من المدرا  قال لي الصفار: ك مة قصيرة   4/3/1978صبيحة  

عاماد لنا.  انني شديد االعتزاز بهذ  الجم ة الب يغة الصادرة أقولها وهي اني ل  اندم لحظة واحدة من العم  معك مديراد  

من شخ  تعرف  أن  خير المعرفة.   من المؤم  إصدار رسائ  األستاذ عبد الباقي ل كات  بصيغة كتاب، بعد  

 (. 2013)أعدت المسودة سنة  رسائل في السيرة الذاتية والتأمين موافقت ، بعنوان مقترح 
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التممأمين االختياريممة وفمم  السممعر الصممافي، فممي حممين انمم  يقمموم بتحميمم  السممعر بعمولممة 

عائداد كبيراد ل شركة.  مرتفعة في اتفاق  مع المقاولين وبذلك كان يحق 
8 

 

االنتفمماع الشخصممي بمم  تعظممي   grossing upلمم  يكممن الممدافع ورا  هممذ  الممارسممة 

دخمم  الشممركة.  هممذ  الممارسممة كانمم  معروفممة فممي معظمم  أسممواق التممأمين الغربيممة 

وتممت ، بممالطبع، دون ع مم  المممؤمن لمم  مممن األفممراد والشممركاتو أ  أنهمما تممت  سممراد.  

فضمم  اتسمماع الرقابممة والتأكيممد المتعمماظ  ع ممى الشممفافية فممي وقممد توقممف العممم  بهمما ب

إجمممرا ات التمممأمين ممممن قبممم  الوسمممطا  وشمممركات التمممأمين، وفمممرض السممم طات 

 الرقابية ل غرامات والعقوبات ع ى ممارسيها.

 

العمولمممة التمممي يمنحهممما  gross rateفممي العمممادة، يضممم ُّ سمممعر التممأمين اإلجممممالي 

مكتتمم  عقممد إعممادة التممأمين االختيممار  )عمولممة الشممركة المسممندة وعمولممة وسمميط 

التأمين( ممما لمم  يحممدد المكتتمم  نسممبة توزيممع العمولممة بممين الشممركة المسممندة ووسمميط 

التممأمين.  فممي الماضممي، عنممدما كانمم  القواعممد الرقابيممة ومسممتوى الشممفافية فممي 

لتتعممم   بالعمولمممة سمممارية.  كتممم  أحمممد العتقمممات ضمممعيفة، كانممم  فمممر   ا

 المحامين أن

 
العمولممة التممي يسممتحقها الوسمميط هممي العمولممة التممي يجيزهمما المكتتمم  ]ويكتبهمما بخممط 

اليممد فممي قسمميمة الوسمميط[.  ولممذلك ال يحمم  ل وسمميط تحميمم  قسممط التممأمين بالزيممادة 

فممة المممؤمن ليمموفر لنفسمم  مكافممأة إضممافية ممما لمم  يقتممرن ذلممك بالموافقممة القائمممة ع ممى معر

 ل  والمكتتبين.

 

 net equivalentوجمممود شمممرط المعمممادل الصمممافي )مممما يعمممادل المب مممب الصمممافي( 

clause   فمممي القسممميمة يسمممم  ل وسممميط أن يعمممدل القسمممط اإلجممممالي وفمممي ذات الوقممم

يعطممي المكتتمم  نفممس القسممط الصممافي الممذ  يريممد  المكتتمم .  لممو اأسممتخدم هممذا الشممرط 

حجممم  القسمممط اإلجممممالي فمممإن الشمممرط يتحمممول  بشمممك  يسمممم  ل وسممميط أن يزيمممد ممممن

ببسمماطة الممى وسممي ة بدي ممة لزيممادة السممعر بالتحميمم  .... اسممتعمال مثمم  هممذا الشممروط 

لزيممادة العمولممة ال يسممتقي  مممع واجمم  الوسمميط تجمما  المممؤمن لمم  ممما لمم  يقتممرن ذلممك 

.  ولممذلك فقممد تممم  informed consentبالموافقممة القائمممة ع مممى معرفممة المممؤمن لممم  

حيثمممما  slips( بمممرف  القسمممائ  LPSOمكتممم  توقيمممع الوثمممائ  فمممي لويمممدز )إعمممتم 

يأع بممر عممن العمولممة ع ممى أنمم  المعممادل الصممافي ممما لمم  يأَوضمم   أن المعممادل الصممافي هممو 

 
 :مرصد التأمين العراقيباقر المنشئ،  ذكريات سنواتي مع مؤيد الصفار،    8

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-

mouayyad-al-saffar/ 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-mouayyad-al-saffar/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-mouayyad-al-saffar/
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أ  أن المممممراد مممممن المعممممادل الصممممافي  net equivalent downwardsل تخفمممي  

 9هو تخفي  القسط اإلجمالي فقط.

 

د  بممارسممات وسممطا  التممأمين هممذ  وغيرهمما وكممذلك ممارسممات كممان مؤيممد مأ ممما

المقمماولين الممدوليين، وكممان يعتبممر الممبع  منهمما، بفضمم  ثقافتمم  السياسممية، تعبيممراد 

عممن مواقممف كولونياليممة تستصممغر كمم  ممما هممو غيممر غربممي.  وكممان هممذا األسمم وب 

الممذ  ذكممر  بمماقر المنشممئ هممو وسممي ة الصممفار  ل نيمم   مممن بعمم  المقمماولين 

ففمممي نهايمممة األممممر كمممان مصمممدر قسمممط التمممأمين لتمممأمين المشمممروع  األجانممم ،

اإلنشممائي هممو رب العممم  العراقممي )إحممدى المموزارات العراقيممة(.  وكأنمم  بممذلك 

 أراد أن يحمي مصال  العراق.

 

ز مؤيممد بقممدرات تفاوضممية عاليممة مممع عمممت  الشممركة مممن الشممركات األجنبيممة تميممع 

لتممأمين فممي األسممواق الدوليممة، وكممذلك المنفممذة لعقممود الدولممة، ومممع وسممطا  إعممادة ا

ممممع معيمممد  التمممأمين االتفممماقي وبخاصمممة معيمممد  التمممأمين االختيمممار  لكعممممال 

 الهندسية.

 

 وقد أشار باقر المنشئ إلى ذلك، في سياق تعام   مع مؤيد، بالقول:

 
المرح ممة الثانيممة كانمم  بعممد نق ممي إلممى قسمم  إعممادة التممأمين ألكممون مسمماعداد ل مرحمموم  

ي  إي يمما، ومممن بعممدها ترقيتممي ألشممغ  إدارة فممرع تممأمين السممفن والطيممران أنطمموان سمم  

بمممذلك أصمممبح  فمممي مسمممتوى إدار  واحمممد ممممع المرحممموم مؤيمممد   وإعمممادة التمممأمين.

إال أنممم  حممماف  ع مممى مكانتممم  المميمممزة فمممي الشمممركة، وأحمممتف  بمسمممؤولية   الصمممفار.

ن مركزيممة إعممادة ترتيمم  إعممادة التممأمين االختياريممة ل مشمماريع العمتقممة ع ممى الممرغ  ممم 

 التأمين في الفرع المتخص .

 

د لمم  أجممد غضاضممة فممي ذلممك لثقتممي بممأن المرحمموم مؤيممد بقدراتمم  الخارقممة فممي  شخصمميا

التعاممم  مممع المقمماولين األجانمم  ومعيممد  التممأمين العممالميين كممان قممادراد ع ممى تحقيمم  

أفض  الشروط إلعادة تأمين المشاريع العمتقة. 
10 

 

 
، واحد من كبير المشاركين في شركة التضامن الحقوقية  Clive Brownمحاضرة ألقاها كتيف براون   9

نيسان/أبري    البريطانية في  التأمين واالستثمار  َمك ين ، لندن، في مؤتمر رابطة وسطا   .  وكان  1998كاميرون 

 Broker remuneration: the regulatory“محاضرت  تح  عنوان  المحاضر قد نشر مقالة في نفس مضمون  

issues”  في جريدة 

Lloyd’s List Insurance Day, Tuesday April 1998 
 باقر المنشئ، مصدر ساب .   10
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 المرحوم جاد قب ان:وكت  عن  
 

كممان مؤيممد الصممفار يحممم  شممهادة جامعيممة وكممان يتمتممع بخبممرة كبيممرة فممي مجممال 

د مممن قبمم  زمتئمم  ورلسمما  األقسممام األخممرى بمم   التممأمين الهندسممي.  لمم  يكممن محترممما

د مممن قبمم  العمممت  ]المقمماولين األجانمم [ الممذين كممانوا يخشممون  إلممى حممد كبيممر  أيضمما

]التممأمين ع ممى المشمماريع اإلنشممائية[ والتكتيكممات صممناعة ببفضمم  معرفتمم  الواسممعة 

د مممما يقوممممون  المسمممتخدمة ممممن قبممم  المقممماولين المممدوليين.  إذ أن همممؤال  كمممانوا غالبممما

 Difference inبممإجرا  غطمما  تممأمين االخممتتف فممي الشروط/الضمممان ا مممن 

Conditions/Security  خممارج العممراق بأقسمماط ل تممأمين كممان مممن رأ  مؤيممد أنهمما

تقممرر ويحممتف  بهمما فممي سمموق التممأمين العراقممي، وبالتممالي تسمماه  فممي نمممو يجمم  أن 

 11قطاع التأمين في العراق واقتصاد البتد بشك  عام.

 

ان يؤكممد الحممس المموطني الكممامن فممي السمم وك الفنممي  ممما يممذكر  المرحمموم جمماد قبمم 

 لمؤيد في التعام  مع األجنبي.
 

نيممة ومعمم  وسمميط التممأمين مممن كان المقمماول األجنبممي يممأتي إلممى شممركة التممأمين الوط

موطنمم  فممي أوروبمما أو مممن سمموق لنممدن، مأحمممتد بأسممعار وشممروط جمماهزة إلعممادة 

التممأمين االختيممار ، فممي محاولممة إلقنمماع مؤيممد الصممفار بهمما.  لكنمم  لمم  يكممن يقبمم  

بهمما.  لممماذا؟  ألن هممذ  األسممعار كانمم  متدنيممة بشممك  مفممرط، مممع فقممرة تحممم  

روط ضمميقة ل تممأمين.  كمم  ذلممك مرتمم  مممن أجمم  )خسممارة مهممدرة( عاليممة جممداد، وشمم 

تسممديد أقمم  األقسمماط لشممرا  وثيقممة التممأمين فممي العممراق، وإجممرا  التممأمين الحقيقممي 

أسمماس االخممتتف فممي الشروط/الضمممان ا مممن الممذ  ذكممر  جمماد فممي الخممارج ع ممى 

 قبان.
 

تع ي ممي لموقممف مؤيممد هممو أن هممذ  الترتيبممات فيهمما تجمماوز ع ممى شممرط التممأمين مممع 

شممركة التممأمين الوطنيممة، وفيهمما إضممرار ل مصممال  العراقيممة مممن حيممث أن القسممط 

الحقيقممي ل تممأمين يسممدد لشممركة تممأمين أجنبيممة بممدالد مممن أن تسممدد ل تممأمين الوطنيممة.  

وعممدا ذلممك فممإن مصممدر القسممط هممو رب العممم  العراقممي.  فمممن المعممروف، خاصممة 

 12خ  فممي سممعر المقمماوللممدى الشممركات اإلنشممائية األجنبيممة، أن ك فممة التممأمين تممد

التممي يجممر  االتفمماق ع يمم  مممع رب العممم .  لممذلك كممان يعممم  ع ممى ضمممان بقمما  

 اكتتاب وثائ  تأمين عقود اإلنشا  تح  إدارة شركة التأمين الوطنية.

 
11  Jad G. Kabban, Memoirs of a Pioneer Arab Insurance Broker (Beirut: n.p., 

2004), p 114.   .هذ  الفقرة من ترجمة مصباح كمال 
في    12 الك فة  هذ   وإدخال  ل مشروع،  التأمينية  الحماية  شرا   ك فة  تقدير  إلى  ي جؤون  المقاولين  معظ   إن 

 مناقصاته .  وبذلك تكون ك فة التأمين داخ ة بشك  آلي في سعر المقاول.
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عنمممدما كانممم  تنشمممأ الحاجمممة إلعمممادة التمممأمين االختيمممار ، وهمممو الحمممال بالنسمممبة 

لسياسممة هممو خ مم  حالممة مممن التنممافس: لمعظمم  المشمماريع الهندسممية الكبيممرة، كانمم  ا

فمممن جهممة تط مم  الشممركة مباشممرة مممن معيممد التممأمين االتفمماقي، أو معيممد آخممر فممي 

أوروبمما، تقممدي  عممروض األسممعار والشممروط لتممأمين المشممروع، ومممن جهممة أخممرى 

تط مم  مممن وسممطا  إعممادة التممأمين فممي سمموق لنممدن تقممدي  العممروض.  كممان تنظممي  

د ع ممى هممذ  المنافسممة بممين سمموقين إلعمماد ة التممأمين مثممار إعجمماب ألنمم  كممان قائممما

انتقا  دقيمم  لوسممطا  التممأمين فممي سمموق لنممدن وقصممر عممدده  إلممى اثنممين فممي معظمم  

الحمماالت بحيممث ال تنشممأ حالممة مممن الفوضممى التنافسممية بممين الوسممطا  وبممين معيممد  

التممأمين أنفسممه و وهممو ممما يمكممن تسممميت  بالمنافسممة المقيممدة، غيممر المفتوحممة لمممن 

.  وبممالطبع، كممان الفممائز هممو مممن يقممدم أفضمم  العممروض.  وبموجمم  هممذ  همم ع ود بف

 العروض كان يجر  تسعير تأمين المشاريع الكبيرة بانتقا  األفض  منها.
 

كممان موقفمم  مممن المقمماول العراقممي، المتخ ممف عممن شممرا  وثيقممة تممأمين كافممة أخطممار 

ا  منمم ، ال يحيممد المقمماولين أو وثيقممة كافممة أخطممار النصمم  التممي يتط بهمما عقممد اإلنشمم 

عممن تطبيمم  سممعر التممأمين الممذ  كممان سمميطب  أصممتد لممو تقممدم المقمماول بط مم  

التممأمين قبمم  البممد  بأعمممال اإلنشمما .  كانمم  آليممة تحديممد السممعر فممي هممذ  الحالممة 

، ثمم   تصممدر بصمميغة رسممالة إلممى جهممة حكوميممة أو إلممى  13تعممرف باسمم  أجممور الم 

سمم  التممأمين الهندسممي أشممب  ممما مممن يهممم  األمممر.  كانمم  الرسممالة الصممادرة مممن ق

يكممون بمممذكرة تغطيممة مختصممرة )دون مممن  غطمما  حقيقممي نافممذ( يممذكر فيهمما اسمم  

المقممماول، واسممم  رب العمممم ، واسممم  المشمممروع ومب مممب التمممأمين، ونممموع وثيقمممة 

التممأمين، وأجممر المثمم  )قسممط التممأمين التممي كانمم  الشممركة سممتط ب  لممو أن المقمماول 

د ل تممأمين قبمم  بممد  أعممما ل المشممروع(.  ولمم  تكممن شممركة التممأمين تتقاضممى قممدم ط بمما

د لقمما  إصممدار رسممالة أجممر المثمم .  كانمم  وظيفممة الرسممالة  د ل تممأمين أو رسممما قسممطا

تسممهي  التحاسمم  بممين المقمماول ورب العممم  بعممد إكمممال المشممروع وإبممرا  ذمممة 

الطممممرفين، إذ كممممان رب العممممم  يسممممتقطع أجممممر المثمممم  )قسممممط التممممأمين( مممممن 

ن سممعر المقاولممة وهممذا االسممتقطاع يقمموم ع ممى مبممدأ تضمممُّ اسممتحقاقات المقمماول.  

 14لك فة إجرا  التأمين ع ى المشروع من قب  المقاول.
 

 
 .2013شباط  2، مجلة التأمين العراقيعن التأمين،  أنظر: مصباح كمال،  وص  القب  بديتد   13

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/02/receipt-voucher-or-insurance-policy.html 

 
الحاالت التي تناط فيها وظيفة التأمين ع ى أعمال المشروع، بموج  عقد المقاولة، هذ  القاعدة تنطب  ع ى    14

الع المقاول.  وبالطبع، فإن قيام رب العم  بالتأمين )ول  حضور واسع في  ديد من ب دان العال ( يعني إعفا   إلى 

 المقاول من القيام بالتأمين، وبالتالي فإن مسألة أجر المث  تصب  غير قائمة. 

 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/02/receipt-voucher-or-insurance-policy.html
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د متميممزاد فممي مجممال التممأمين الهندسممي  بوفاتمم  فقممدت شممركة التممأمين الوطنيممة مكتتبمما

الممذ  شممهد تأسمميس قسمم  التممأمين  15ربممما لمم  يبممز   قب مم  سمموى أصممتن باليممان

( فمممي الشمممركة وكمممان أول ممممدير ل قسممم .  وقمممد أخمممذ بسمممام 1966الهندسمممي )آب 

 16يوسف البنا  مهمة إدارة التأمين الهندسي فيما بعد.
 

 

 2015 نوفمبر/تشرين الثاني 2

 
 ليس  لد  مع ومات عن أصتن باليان.  أتمنى ع ى من ل  معرفة ب  أن يكت  عن .   15

 
يحتاج إلى معالجة مستق ة، ويكفي  سنة،    47البنا ، الذ  خدم شركة التأمين الوطنية  يوسف  تقيي  دور بسام    16

(، وعم  في ظروف 1978-1966القول هنا أن  شهد العصر الذهبي ل شركة، عهد إدارة األستاذ عبد الباقي رضا )

( ومن ث  االحتتل األمريكي، أ  في فترات شهدت تراجع وتدهور 2003-1990الحصار الدولي ع ى العراق )

إدارة فرع التأمين الهندسي، إضافة إلى مسؤوليات  األخرى في اإلشراف ع ى  قطاع التأمين العراقي.  ظ  يعم  في  

 .2015فروع أخرى، لحين انتها  عقد  مع الشركة في أيار 
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دارة شركة إاسماء المدراء الذين تعاقبوا على ( 1ملحق رقم )

 مين الوطنية أالت

1952-20151 
 

 مالحظات  الفترة اقسم  

 مدير عام بالوكالة  17/11/1952 - 24/3/1952 محمد ع ي الج بي  1

  3/11/1956 - 17/11/1952 ألبرت سمث 2

 مدير عام بالوكالة  9/4/1957 - 3/11/1956 د. كاظ  السعيد  3

  8/9/1958 - 9/4/1957 جوزيف فير كند  4

  10/8/1963 - 8/9/1958 عبد الوهاب مصطفى الدباغ  5

  14/7/1964 - 10/8/1963 د. هاش  الدباغ 6

  31/1/1966 - 14/7/1964 عطا عبد الوهاب 7

  3/3/1978 - 1/2/1966 عبد الباقي عبد الرضا 8

  13/10/1978 - 4/3/1978 بديع احمد السيفي 9

  3/3/1992 - 14/10/1978 موف  حسن رضا  10

  19/11/1996 - 3/3/1992 فؤاد عبد م عزيز 11

 30/1/2001اغتي   30/9/2001 - 20/11/1996 محمد حسين جعفر عباس  12

  30/6/2005 - 6/10/2001 طارق خ ي  ابراهي   13

 2006اغتي  في تشرين األول  21/10/2006 - 11/9/2005 عدنان عبد الحسين أمين الربيعي 14

  2015آب  – 14/11/2006 صادق فاض  ع يو  الخفاجي 15

  2017آذار  – 2015آب  صادق عبد الرحمن الخالد   16

 هيفا  شمعون عيسى  17

بدأت العم  في شركة التأمين  

تشرين الثاني   18الوطنية بتاريخ 

1979 

 . بالوكالةمدير عام  2017آذار  20

مدير عام بالوكالة/شركة  

 التأمين العراقية.

تشرين األول ت     28بتاريخ 

تثبيتها مديراد عاماد لشركة  

 التأمين الوطنية. 

 

 
.  قم  (2003)بالنسبة ل مع ومات الخاصة بالفترة ما قب    2013حزيران  16المصدر: شركة التأمين الوطنية،  1

  ومات. بإعادة ترتي  القائمة وأضف  بع  المع

 

برأسمال اسمي قدر  م يون دينار.  عقد مج س   1950لسنة    56تأسس  شركة التأمين الوطنية بموج  القانون رق   

 .1952آذار  24إدارة الشركة اجتماع  األول يوم 

 

.  من بين التعديتت مادة قض   بحذف 1960لسنة    94عدل قانون تأسيس الشركة بالقانون رق     1960في عام  

ك مة )مدير الشركة( من المادة التاسعة من قانون التأسيس واالستعاضة عن  بك مة )مدير الشركة العام(.   راجع، 

 (، 2006)بغداد: د.ن.،  ،الجز  األول وقانونًا وعماًل،علًما   الوسيع في التأمين وإعادة التأمين السيفي، بديع أحمد 

  45-46. 
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  31أحي   ع ى التقاعد في 

 20192كانون األول 

مدير عام وكالة وقائمة بأعمال   2020كانون الثاني  1 إسرا  صال  دالد  18

   إدارة الشركة.  كان  تشغ

منص  المستشار القانوني لفرع 

 نينوى 

 
رق     2 الموحد  التقاعد  قانون  بموج   التقاعد  ع ى  رق     2014لسنة    9أحي    بالقانون   2019لسنة    26المعدل 

 سنة[  60]تخفي  سن التقاعد ليكون 
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( اسماء المدراء الذين تعاقبوا على إدارة شركة 2ملحق رقم )

 التأمين العراقية 

 
 1964منذ تاريخ تأميمها سنة 

 1959تشرين األول   14تأسس  الشركة في بغداد في 
 

 تاريخ إشغال الموقع اقسم  ت

 10/8/1965 – 15/7/1964 الشربتيكاظ   1

 7/5/1972 – 11/8/1965 ممتاز العمر  2

 3/3/1978 – 8/5/1972 بديع أحمد السيفي 3

 31/7/1978 – 4/3/1978 مجيد أحمد الياسين  4

 21/5/1982 – 1/8/1978 مدح  الجراح  5

 28/10/1998 – 22/5/1982 عبدالخال  رلوف خ ي   6

 31/1/1999 – 29/10/1998 سال  يوحنا يوسف  7

 30/9/2001 – 1/2/1999 طارق خ ي  إبراهي   8

 30/6/2003 – 1/10/2001 د. وليد خ ي  النعيمي  9

 9/1/2004 – 1/7/2003 صادق عبد الرحمن حسين  10

 1/1/2007 – 10/1/2004 باس  مهد  صال   11

 2015آب  1–  24/1/2007 صادق عبد الرحمن حسين  12

مدير عام وكالة.  أحي  ع ى التقاعد بتاريخ   2015آب  شهيدعباس  13

 2016حزيران  15

مدير عام وكالة.  عين  أيضاد   2016حزيران  23 هيفا  شمعون عيسى  14

الصادر من وزارة   3بموج  األمر الوزار  رق  

مديراد عاماد وكالة   2017آذار  20المالية بتاريخ 

 لشركة التأمين الوطنية 

 . تشغ  منص  مدير القس  المالي 2019تشرين األول  فائزة س مان  15

  4. منع من دخول الشركة لبد  عم   يوم 2020شباط  رشاد خضير وحيد الدايني 16

 شباط من قب  منتسبي الشركة 

. كان  تشغ  منص  مدير عام قس   2020آذار  سحر هاد  حميد 17

منص  الموازنة في وزارة المالية.  عين  في هذا ال

الصادر   2019لسنة  380بقرار مج س الوزرا  رق  

ل  تشغ  منصبها   . 2019تشرين األول   24بتاريخ 

 ألسباب غير معروفة 

 16ع   موظفو الشركة بأمر تعين د. الده كي بتاريخ  أحمد جواد الده كي  18

 2020آذار 

 

 
 . 2013تموز  17اعتماداد ع ى المع ومات التي تقدم  بها شركة التأمين العراقية العامة بتاريخ  ت  إعداد هذا الجدول  1
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تعاقبوا على إدارة شركة ( اسماء المدراء الذين 3ملحق رقم )

 إعادة التأمين العراقية

(1960-2020 ) 

 
 مالحظات  تاريخ إشغال الموقع  االسم ت

    

  1980- 1960 مصطفى رجب  1

قيس محمود   2

 المدرس 

1980-1998  

– 1998تشرين الثاني  هللا عزيز   فؤاد عبد 3

2005 

 

  2006-2005 سعيد عباس مرزه  4

عبد هللا رحمه   5

 إبراهيم

قبل تعيينه مديراً عاما للشركة كان يعمل في   2015آب  –2007آذار 

 شركة التأمين العراقية 

طارق سرحان   6

محسن علي  

 الساعدي

كانون األول  –2015آب 

2017 

مركز التدريب المالي  قبل تعيينه كان مديراً ل

في وزارة المالية، وهو من   والمحاسبي

ابقة له  المفصولين السياسيين.  ال عالقة س

 بالنشاط التأميني

آذار  -2018كانون الثاني  هيفاء شمعون عيسى  7

2018 

شغلت الموقع بالوكالة، وكانت في نفس  

الوقت المدير العام وكالة لشركة التأمين  

 الوطنية وشركة التأمين العراقية 

الشركة،  تشغل موقع مدير قسم الرقابة في  2018تموز -2018نيسان  فوزية يوسف بابا  8

وكُلفت من قبل وزارة المالية بإدارة الشركة  

 ً  مؤقتاً لكونها األكبر سنا

رياض محمد   9

 إبراهيم

تشرين األول  -2018تموز 

2019 

  اً كان مديرقبل تعيينه مديراً عاماً بالوكالة 

ً عام دائرة المحاسبة في وزارة  بالوكالة ل ا

، وهو من المفصولين السياسيين.  ال  المالية

عالقة سابقة له بالنشاط التأميني. أحيل على  

 . 2019تشرين األول  24التقاعد في 

- 2019تشرين األول  1فوزية يوسف بابا  10

 2020انون الثاني ك

تشغل موقع مدير قسم الرقابة في الشركة،  

وكُلفت من قبل وزارة المالية بإدارة الشركة  

مؤقتاً لكونها األكبر سناً لتمشية أعمال  

.  أحيلت على التقاعد بموجب قانون  الشركة 

، الذي أصبح ساًرا  2019التقاعد الموحد 

 . 2019كانون األول  31اعتباًرا من 

مديرة القسم المالي.  كُلفت بتمشية أعمال   2020شباط  بشرى احمد  11

 الشركة. 

 
 وردتني من أحد الزمت  في العراق. 12-9المع ومات الواردة من  1
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أفراح محمد عبد   12

 علي

 2020أيلول 

قد تحال على التقاعد  

كانون األول   10بتاريخ 

2020 

كانت تشغل  قبل تعيينها مديًرا عاًما بالوكالة  

بسبب  .  منصب مدير عام مصرف الرافدين

من مرة   أكثر الفساد المالي واإلداري احيلت 

.  ليس  على التحقيق وعوقبت ألكثر من مرة 

 لها عالقة سابقة بالتأمين. 
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أمين العراقية في لندن ( مدراء مكتب شركة إعادة الت4ملحق رقم )

(1967-1990) 
 

، وكممممان هممممو األول مممممن نوعمممم  فممممي سمممموق لنممممدن.  1967تأسممممس مكتمممم  االتصممممال فممممي لنممممدن سممممنة 

)شمممميدت البنايممممة سممممنة  Plantation Houseوكممممان مقممممر  فممممي المبنممممى الشممممهير المعممممروف باسمممم  

وأعيممممد  2001وكانمممم  وقتهمممما ثمممماني أكبممممر بنايممممة ل مكاتمممم  فممممي لنممممدن.  هممممدم  البنايممممة سممممنة  1935

 (.Plantation Placeبنالها وصارت تعرف باس  

 

 تولى إدارة المكت  ك  من

 

 تاريخ إشغال الموقع اقسم ت

 1968-1966 واركيس بوغو  1

 1970-1968 كيتن قدو 2

 1977تموز  – 1970تموز  رضاموف  حسن  3

 1980-1977 قيس محمود المدرس 4

 1987أيار  – 1980آب  سمير س مان عبد األحد 5

  طال  جاس  6

  1الدور  عبد الرزاقعفيف عثمان  7

 

 .1990آب  2توقف المكت  عن العم  بعد فترة قصيرة من غزو العراق ل كوي  في 

 

 
بعد غزو العراق ل كوي  قي  بأن الحكومة البريطانية اعتبرت  شخصاد غير مرغوباد ولذلك غادر المم كة    1

ياسين الجوهر، بتصريف أعمال المكت  لحين غ ق  في أواخر سنة   المتحدة.  وقام معاون مدير المكت ، وسام 

ان  تح  التصفية.  وقد كت  لي التي كFalcon Re .  بقي الجوهر في المم كة المتحدة وعم  مع شركة  1990

لمساعدت  في الحصول ع ى بع  المصادر لحاجت  إليها لدراسة الدكتورا  في ك ية    1996عفيف الدور  في آذار  

 Pragmatic Aspects of Translating Englishا داب، قس  الترجمة، الجامعة المستنصرية، في موضوع  

into Arabic Political Language دت  قدر اإلمكان حينذاك، ول  يستمر التواص  بيننا. وقد ساع 
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ن العراق  مكتبة التأمي 

 منشورات مصباح كمال 

 
 بنشر الكتابات  

ً
وع طوع  ال يستهدف الرب  ح، يعنن أساسا   مشر

 
ن العراق مكتبة التأمي 

من  يردها  بما  المكتبة  ترحب  أخرى.   تأمينية  وكتابات    
 
العراق ن  التأمي  قضايا    

ن
ق

ها.    نشر
ن
 مسودات كتب للنظر ق

 
 كتب منشورة

 
  نقد  

ن
ن لسنة  مساهمة ق ، تحرير: مصباح  2005ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمي 

 ( 2013كمال ) 
 

القصاب،   هاشم  العراق مروان    
ن
ق ن  التأمي  وإعادة  ن  التأمي    

ن
ق )الطبعة   مقاالت 

ونية الثانية،   ونية األوىل عام  2014اإللكت  (، تحرير: 2011. صدرت الطبعة اإللكت 
 مصباح كمال 

 
 ( 2013) مقاالت وأبحاث قانونيةمنذر عباس األسود، 

 
  كوردستان العراق ومقاالت أخرىفؤاد شمقار، 

ن
ن ق  ( 2014) التأمي 

 
  كوردستان العراق: دراسات نقديمصباح كمال، 

ن
ن ق  ( 2014) ةالتأمي 

 
: دراسات تاريخية ونقديةمصباح كمال،  ن  ( 2014) مؤسسة التأمي 

 
: مالحظات نقديةمصباح كمال،  ن  ( 2014) وزارة النفط والتأمي 

 
 ،   سعدون الربيع 

 
ن العراق ن الخاصة وقطاع التأمي  كات التأمي   ( 2014) شر

 
ن  ،منعم الخفاج     ( 2014)  مدخل لدراسة التأمي 

 
  ، وثيقة الحريق النموذجية ووثيقة الحريق العربية الموحدة: دراسة  منعم الخفاج  

 ( 2014)مقارنة  
 

 ، ن خسارة األرباح: عرض موجز منعم الخفاج    ( 2014) تأمي 
 

  الكتابات االقتصادية العراقيةمصباح كمال، 
ن
ن ق  ( 2014) التأمي 
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  العراق: مصباح كمال،  
ن
ن ق   تاري    خ التأمي 

ن
ونية   نظرات انتقائيةأوراق ق )طبعة الكت 

 ( مزيدة  كة 2014منقحة  منشورات شر األوىل ضمن  الورقية  الطبعة  (.  صدرت 
ن الوطنية )بغداد   ( 2012التأمي 

 
  التفكت  الحكوم  وغت  الحكوم  مصباح كمال،  

ن
ن ق  ( 2015)  2015- 2003  ، التأمي 

 
 ( الوردي  سليم  د.  أ.  استذكار    

ن
مصب (2015- 1942ق وتحرير:  إعداد  اح كمال ، 
(2016 ) 

 
 ، ئ  ( 2016)  كتابات وخواطر تأمينية باقر المنشر

 
  موضوعة حضور وغياب  مصباح كمال،  

ن
: قراءة أولية ق ن االحزاب العراقية والتأمي 

 
ً
  نموذجا

 
: الحزب الشيوع  العراق ن  ( 2016) التأمي 

 
ن سليم الوردي،    التأمي 

ن
 ( 2016، إعداد وتقديم إيمان عبد هللا شياع ) مقاالت ق

 
الوردي،   ن سليم  التأمي  ط تسويق  وإعداد،  ترجمة  )د.ن(،  1،  بغداد  الطبعة  2002،   ،
ونية، )   (. 2016اإللكت 

 
، سليم الوردي،   ن ونية  الطبعة  ن(،  )د.   1999  بغداد  : الطبعة الورقية   إدارة الخطر والتأمي  ،  اإللكت 

(2016 ) 
 

ن دان سكواير،   ن األدب والتأمي   ( 2017)   ال، إعداد وترجمة وتحرير: مصباح كم ما بي 
 

ن سليم الوردي،     التأمي 
ن
 ( 2017، إعداد وتحرير: مصباح كمال ) كتابات اقتصادية ق

 
ن العراقية: ما لها وما عليهامصباح كمال،  كة إعادة التأمي  .  صدرت  (2018) شر

 ( 2018الطبعة الورقية كم دار نور للنشر )
 

  العراق مصباح كمال، 
ن
ن العام ق  ( 2020) دراسات حول قطاع التأمي 

 
 
 
 
 
 
 


