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 النشر حقوق 
 ( 2021)  الحقوق بجميع الناشر يحتفظ

 
  في   الكتاب  هذا حفظ أو طبع إعادة  أو  تصىىوير أو اسىىتنسىىا  جهة أو شىى    ألي يحق ال النشىىر حقوق قوانين  بمقتضىىى 
 للناشر.  ال طية الموافقة دون المعلومات  واسترجاع لحفظ إلكتروني  جهاز أو كومبيوتر

 
 إليه.  اإلشارة مع  والبحث  الدراسة ألغراض الكتاب  من القتباس ا يمكن
 

 التأليف
 الكتاب.  في  المعنوية حقوقه ويؤكد الكتاب  هذا مؤلف بأنه كمال مصباح يعلن
 

  مسىىتعملي   تجاه مسىىؤولية أية يتحمالن ال  والناشىىر المؤلف فإن  والكتابة  البحث  في  المؤلف  بذلها التي   والعناية  الجهد رغم

 مضمونه.  أو الكتاب  شكل في  أوعيب  نق  أو  طأ بأي يتعلق افيم الكتاب 
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 إهداء
 
 

والشىفافية في  إلى كل من يعمل ويثابر على تعزيز قيم االسىتقاللية والمسىاءلة  
 الرقابة على النشاط التأميني في العراق.
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 تقديم 
 
 

[1] 
كتب الكثير عن ديوان التأمين العراقي، ولم يكن موضىوعاا لبحث أكاديمي  لم ي  

المىاجسىىىىىتير م تلف    1لنيىل درجىة  في  يبحثون  من طالبهىا  العىديىد  أن  رغم 
.  لكن مىا  المجىال، وال أدعي بىأنني أسىىىىىد فراغىاا في هىذا  التىأمينيىة   المواضىىىىىيع

يضىىمه هذا الكتاب من فصىىول يؤشىىر على مواضىىيع أتمنى أن يقوم من هو  
 بعمق.  ابدراسته م ت  وأدرى مني  

 
سىىىىنعرض في هذا التقديم اقتباسىىىىات مطولة من مواقف بعض من كتب عن  
ا مالحظاتنا النقدية لبعض جوانب عمل الديوان   ديوان التأمين، ونعرض أيضىىا

 لكتاب.لتأكيد ما جاء في متن ا
 

[2] 
، المرحوم  من اآلن فصىىىىاعداا  عن الديوان، مع حفظ األلقاب  من بين من كتب  

ا  بديع أحمد السيفي.  إال أن ما كتبه كان وصفياا  .وموجزا
 

،  2005( لسىىنة  10بصىىدور قانون تنظيم أعمال التأمين وباألمر رقم ) 

فقد تمت المباشرة بوضع اللبنات األساسية لتأسيس ديوان التأمين تنفيذا  

 

دور مىىىىريم مىىىىزاحم عبىىىىاس و حمىىىىزة فىىىىااق وهيىىىىب الزبيىىىىدي بعنىىىىوان  اسىىىىتهدينا إلىىىىى دراسىىىىة ل 1

ي فىىىىىن يتنظىىىىىيم اعمىىىىىال التىىىىىأم يراءات التصىىىىىحيحية فىىىىىجىىىىىاإلر الوقاايىىىىىة ويتشىىىىىريعات التىىىىىداب
مجلةةةةة ،  ن العراقيىىىىةيشىىىىركات التىىىأم نن وعينىىىىة مىىىيي ديىىىوان التىىىىأمفىىىىحىىىىث تطبيقىىىي ب ،العىىىراق

، كليىىىىة ب ىىىىداد للعلىىىىوم االقتصىىىىادية الجامعىىىىة، العىىىىدد العلةةةةوم االقتصةةةةادية واإلداريةةةةة والقانونيةةةةة
. 2021الرابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع والسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتين، نيسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان 

http://search.mandumah.com/Record/1038146 

 
مىىىىن معرفىىىىة مفىىىىاهيم وتطبيقىىىىات الرقابىىىىة يمكىىىىن االسىىىىتفادة مىىىىن هىىىىذا لمىىىىن يرغىىىىب باالسىىىىتزادة 

 الكتاب:
، إيرنسىىىىت بالتينسىىىىبيرغر، بيتىىىىي بمىىىىوبيرغر، اليسىىىىاندرو لوبىىىىا، بينىىىىون كيللىىىىر،  رنىىىىو فيكىىىىي

ترجمىىىىىة: تيسىىىىىير التريكىىىىىي، مراجعىىىىىة:  ،الرقابةةةةةة علةةةةةى صةةةةةناعة التةةةةةأمين: قضةةةةةايا أساسةةةةةية
 (2014مصباح كمال، )بيروت: منتدى المعارف، 

 

http://search.mandumah.com/Record/1038146
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بىاالسىىىىىتعىانىة بمراقبيىة التىأمين في  5للمىادة )  /أوال( من القىانون المىذكور 

ومن ثم عين المسىىىىتشىىىىار الفني في الوزارة رايسىىىىا    2وزارة المالية، 

فقىد عين    2005على التقىاعىد في نهىايىة العىام    وإلحىالتىه  3يوان وكىالىة، للىد

 4للداارة اإلدارية لوزارة المالية رايسا للديوان وكالة.المدير العام  
 

( موظفين، ثالثىة  8يبلغ عىدد موظفي الىديوان عىدا رايس الىديوان حىاليىا ) 

أما    5منهم من ذوي اال تصىىىىىا  من العاملين في شىىىىىركات التأمين، 
 ال مسة فهم تعيين جديد.

 
باشىر الكادر المت صى  في الديوان بإعداد وتهياة مسىتلزمات تطبيق  
القانون من أنظمة وتعليمات واحيلت اغلبها على مجلس شىورى الدولة  
ل رض تدقيقها وهي المرحلة التي تسىىبق نشىىرها في الجريدة الرسىىمية  

  ...6 
 

 وتحت العنوان الفرعي  تعديل القانون  كتب السيفي اآلتي:

 

حسىىىىب المعلومىىىىات المتىىىىوفرة لىىىىدي فىىىىإن الرقابىىىىة علىىىىى النشىىىىاط التىىىىأميني فىىىىي العىىىىراق كانىىىىت  2

مىىىىن قبىىىىل وزارة الماليىىىىة.  وكىىىىان مراقىىىىب  ،2005تىىىىدار، قبىىىىل تأسىىىىيس ديىىىىوان التىىىىأمين سىىىىنة 

.  وقىىىد عمىىىل لىىىبعض الوقىىىت ك بيىىىر فىىىي الىىىديوان.  كىىىان التىىىأمين هىىىو المرحىىىوم فاضىىىل النجىىىار
ا بكفاءتىىىه فىىىي العمىىىل فىىىي مجىىىال الحسىىىابات واالسىىىتثمار فىىىي شىىىركة التىىىأمين الوطنيىىىة.   معروفىىىا

 أتمنى أن يكتب عنه من عمل معه أو له معرفة به وبعمله.
 

، (2006-2005) اعتقىىىىد أن المستشىىىىار الفنىىىىي فىىىىي ذلىىىى  الوقىىىىت كىىىىان فىىىىؤاد عبىىىىد   عزيىىىىز 3

هىىىىا يشىىىى ل مواقىىىىع متقدمىىىىة فىىىىي شىىىىركة التىىىىأمين الوطنيىىىىة وشىىىىركة إعىىىىادة التىىىىأمين لوكىىىىان قب
 .2006العراقية قبل أن ينتقل للعمل في البحرين سنة 

 
هىىىو فيصىىىل منهىىىل تايىىىه الكالبىىىي، وقىىىد تنىىىاوب  المىىىدير العىىىام للىىىداارة اإلداريىىىة لىىىوزارة الماليىىىة 4

(.  2015-2010، 2009-2007، 2006علىىىىىىىى رااسىىىىىىىة الىىىىىىىديون وكالىىىىىىىة لعىىىىىىىدة سىىىىىىىنوات )

ا ا للحسىىىىابات فىىىىي شىىىىركة التىىىىأمين الوطنيىىىىة وعضىىىىوا فىىىىي مجلىىىىس إدارة  وكىىىىان قبلهىىىىا مىىىىديرا
 الشركة.

اثنىىىىان مىىىىن هىىىىؤالء الثالثىىىىة همىىىىا فاضىىىىل النجىىىىار وشىىىىروق عىىىىدنان التىىىىي عملىىىىت فىىىىي قسىىىىم  5

 الشؤون الفنية في شركة التأمين الوطنية.
 

، الجىىىزء الوسةةةيي فةةةي التةةةأمين وإعةةةادة التةةةأمينً علمةةةاا وقانونةةةاا وعمةةةالا بىىىديع أحمىىىد السىىىيفي،  6

 .938-937(،   2006الثاني )ب داد: د.ن.، 
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وان ديوان التأمين بعد إنجازه مسىتلزمات التأسىيس سىيتوجه الى اعداد  
دراسىة تتضىمن )مشىروع قانون التأمين العراقي( الذي سىبق ان أنجزت  
مناقشىىته في مجلس شىىورى الدولة وتضىىمينه األحكام التنظيمية لقطاع  

الصىىادرة بقانون تنظيم اعمال التأمين الصىىادر باألمر    التأمين العراقي

في ضىوء تطبيقه ولتالفي الث رات التي اكتنفها    2005لسىنة    ( 10رقم ) 

 7القانون المذكور.
 

فإنه لم ير     إن كان هنا  دراسىىىة تتضىىىمن )مشىىىروع قانون التأمين العراقي( 
.  وهنا اسىىتشىىهد بما كتبه  النور، ولعل ما نقله السىىيفي فيه عدم وضىىوح و لط

فؤاد عبىد   عزيز   في    2007 ذار    21بتىاري   في رسىىىىىالىة  الزميىل  )ثبتهىا 

إلى ديوان    ة على التىأمين: من قانون السىىىىىيكورتىاه بى قاردراسىىىىىتي المعنونة  ال

 ( في هذا الكتاب( جاء فيها:2010التأمين العراقي ) 

 
 منذ بداية تأسىىىىيس الديوان، الذي كنت رايسىىىىا له، باشىىىىرنا بوضىىىىع  
ت  التعليمات التفصىىيلية لجملة من متطلبات القانون منها إجازة الشىىركا 

والوسطاء والوكاالت والمالءة المالية والعديد من األمور التي تقتضيها  
الرقابة على النشىىىىىاط التأميني.  وقد أنجز البعض منها إال أنها تتطلب  

 إحالتها إلى مجلس شورى الدولة الستكمال اإلجراءات القانونية. 
 

بما أراد  ر  لم يأِت الزميل فؤاد على ذكر )مشىىىىىروع قانون التأمين العراقي(.
السىيفي تأكيد أن )مشىروع قانون التأمين العراقي(  سىبق ان أنجزت مناقشىته  

عبد الباقي رضىىا  رسىالة لفي مجلس شىورى الدولة.   وبهذا الشىأن اقتبس من  
أثناء إعداد مسىودة القانون  عن دوره  فيها  كتب    2011تشىرين الثاني    21بتاري   

 :يجر العمل به كامالا   رغم أن المشروع الذي تقدم به لم[  2005- 2004]

 
 كل ما أعرفه عن القانون هو أني تلقيت نسىىىى ة من الن  اإلنكليزي  
لمشىىروع القانون وصىىلتني من وزير المالية السىىيد عادل عبد المهدي  
فكتبت إليه مالحظاتي بتسىىىىع صىىىىفحات، ثم حصىىىىل أن اطلعت على  

 

( فىىىىي هىىىىذه الصىىىىفحة يحيىىىىل السىىىىيفي 1.  فىىىىي الهىىىىام  )938السىىىىيفي، مصىىىىدر سىىىىابق،    7

 . 28/9/2006-رايس الديوان وكالة-مصدر هذه الفقرة إلى  فيصل منهل تايه
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ا  عليه    القانون األردني المعدل فأعجبني فكتبت إلى السيد الوزير مقترحا
اعتمىاد القىانون األردني وإد ىال تعىديالت عليىه تقتضىىىىىيهىا تجربتنىا وقىد  
ا من اضىىىطرارنا إلى   اسىىىتحسىىىنت ل ته العربية القانونية السىىىليمة تجنبا
ترجمىة غير موفقىة كمىا وجىدنىا في العىديىد من   ترجمىة الن  اإلنكليزي 
ترجمات القوانين التي أصىىىىدرها بريمر ولم يتحر  أحد إلصىىىىالحها  

رغم المشىىىىاكل التي حصىىىىلت من تطبيقها ... طرحت نفس    حتى اآلن
الفكرة، أي اعتماد القانون األردني، على أحد وزراء حكومة السيد إياد  
إلى   بهىا  فكتىب  فوافق عليهىا  الوزراء  على رايس  فعرضىىىىىهىا  عالوي 
وزارة المالية وكلّفني والمستشار القانوني لرايس الوزراء، الصديق د.  

مشىىىىىروع القانون.  في هذه األثناء حان    فاضىىىىىل محمد جواد، إلعداد
موعد سىىفري إلى الواليات المتحدة فاجتمعت بالدكتور فاضىىل وسىىلمته  
اإلنكليزي   الن   على  ومالحظىىاتي  األردني  القىىانون  من  نسىىىىى ىىة 
للمشىىىىروع المقترح وغادرت العراق.  بعد هذا ال علم لي بأي شىىىىيء  

  2005لسىىىىىنة    حتى اطالعي على القانون ]قانون تنظيم أعمال التأمين

 8[ منشوراا في الوقااع العراقية. 10المعروف باألمر رقم  

 
( التي ربما ضىىّمت  صىىفحاتلم نطلع على مالحظات عبد الباقي رضىىا )تسىىع  

منتحىل من قىانون    10نعرف بىأن األمر رقم     مالحظىات على الوظيفىة الرقىابيىة.

األردني مع القليىل من التحوير لكن مىايى  بيكنز،   في  التىأمين  مفوض التىأمين 
والية أركنسىىاس، الذي عمل مع سىىلطة التحالف المؤقتة، وأدعى بأنه وضىىع  

 القانون لم يكن أميناا ولم يعترف بأنه استفاد من القانون األردني.
 

[3] 
كان   رها ما جاء في  لم تنقطع    10إن التصىىىىىريحات حول تعديل األمر رقم  

-15إصىىالح قطاع التأمين في العراق،  مؤتمر  وما جاء في    9الورقة البيضىىاء

 

قةةةةانون تنظةةةةيم أعمةةةةال ، راجىىىىع: مصىىىىباح كمىىىىال، 10للتعىىىىرف علىىىىى  لفيىىىىات األمىىىىر رقىىىىم  8

)ب ىىىىداد: منشىىىىورات شىىىىركة التىىىىأمين الوطنيىىىىة،  نقديةةةةة: تقيةةةةيم ودراسةةةةات 2005التةةةةأمين لسةةةةنة 

2014) 

 
وقىىىىد نشىىىىرت أكثىىىىر مىىىىن ورقىىىىة حىىىىول الورقىىىىة البيضىىىىاء ومنهىىىىا  مالحظىىىىات نقديىىىىة حىىىىول  9

إصىىىالح اإلطىىىار التنظيمىىىي لقطىىىاع التىىىأمين وال ىىىدمات التأمينيىىىة فىىىي الورقىىىة البيضىىىاء،  موقىىىع 
 :شبكة االقتصاديين العراقيين 
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اسىتشىاريو    10.، الذي انعقد بالتعاون مع ديوان التأمين، ب داد2021أيلول    16

باسىىىمها ودعاة إصىىىالح قطاع التأمين العراقي ال يكفّون   الحكومة والمتحدثين 
عن ترديد أطروحة  تفعيل ديوان التأمين  دون أن يترجم كل ذل  نفسىىىىه في  

وقىت كتىابىة هىذه المقىدمىة )كىانون    ىإجراءات محىددة أو تعىديىل في القىانون حت 

 ( 2021األول  

 
 

من بينهىا    توصىىىىىيىة  23الح قطىاع التىأمين  إصىىىىى   قىدمىت اللجنىة العلميىة لمؤتمر

 التي نّصت على اآلتي:  1  رقم  التوصية

 
إعادة هيكلة قطاع التأمين في العراق باتجاه زيادة فاعليته وقدراته التنافسىىىية من  
 الل التفكير جديا بإنهاء احتكار الشىىركات الحكومية للنشىىاط التأميني وتحويلها  

واصىىدار التشىىريعات الضىىرورية لتشىىجيع تأسىىيس  تدريجيا الى القطاع الم تلط  
وتطوير شىىىىىركىات التىأمين وإعىادة التىأمين في القطىاع ال ىا  وفقىا لمعىايير مىاليىة  
ومهنيىة يحىددهىا القىانون ومسىىىىىجىل الشىىىىىركىات لتتولى الجزء األكبر من عمليىات  

 التأمين في العراق بإشراف ورقابة الجهات الحكومية ذات العالقة.

 
  تفتقر إلى الىدقىة. و  تجمع بين عىدة أموربىأنهىا    كتبنىاوصىىىىىيىة  وفي نقىدنىا لهىذه الت 

القول باحتكار الشىىىىركات الحكومية للنشىىىىاط التأميني فيه تجاوز على  فالقول  
)وجود شىىىركات تأمين  اصىىىة تعمل إلى جنب    الواقع الفعلي لنشىىىاط التأمين

الدعوة إلصىىىدار التشىىىريعات الضىىىرورية لتشىىىجيع  ؛ والشىىىركات الحكومية( 
ير شىىىركات التأمين وإعادة التأمين في القطاع ال ا  ال لزوم  تأسىىىيس وتطو

أما اسىىىىتدعاء القانون  .  2005لها لوجود قانون تنظيم أعمال التأمين لسىىىىنة  

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-
White-Paper-Part-2-IEN.pdf 

 
نشىىىىىرت ثالثىىىىىة أوراق حىىىىىول هىىىىىذا المىىىىىؤتمر ومنهىىىىىا  مالحظىىىىىات نقديىىىىىة علىىىىىى برنىىىىىام   10

، ب ىىىىىداد،  2021أيلىىىىىول  16-15وتوصىىىىىيات مىىىىىؤتمر إصىىىىىالح قطىىىىىاع التىىىىىأمين فىىىىىي العىىىىىراق، 

 :شبكة االقتصاديين العراقيين موقع 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-
Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf
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مسىىجل الشىىركات في تحديد المعايير المالية والمهنية لعمل شىىركات التأمين  و
فيىه    فهىذه تقع ضىىىىىمن الوظىااف التي يقوم بهىا ديوان التىأمين والقول ب ير ذلى 

الدعوة  كما أن    سىىىوء فهم للوظيفة التي يقوم بها مسىىىجل الشىىىركات.جهالة و
إل ضىىاع شىىركات التأمين الجديدة  لتتولى الجزء األكبر من عمليات التأمين  

ينطوي على  فإنه  في العراق بإشىراف ورقابة الجهات الحكومية ذات العالقة   
 افتاات وإنكار لوجود هياة رقابية هي ديوان التأمين.

 

  2005ترى هىل كىان قىانون تنظيم أعمىال التىأمين لسىىىىىنىة  ولىذلى  تسىىىىىاءلنىا:  

وديوان التأمين غااباا في ذهن من قام بكتابة هذه التوصية؟  إذا كانت التوصية  
للمؤتمر   لمىاذا لم ينتبىه أحىد من أعضىىىىىاء اللجنىة العلميىة  ثمرة جهىد جمىاعي 

 11 للقانون والديوان؟
 

[4] 
يكشىف عن جهل أصىحابه بالعمل    التأمين من النقد، وبعضىه نقد  لم يسىلم ديوان  

التأميني وفيه تشىويه للسىمعة الشى صىية لبعض العاملين والعامالت في قطاع  
.  كمثال على ذل  ما كتبه عزت الشىىىىابندر في موقعه في الفيسىىىىبو   التأمين

حول الفسىىاد في شىىركة التأمين العراقية وشىىركة   2019حزيران    30بتاري   

  12. بالذكر أحمد عبد الجليل السىىىىاعدي   مين الوطنية وديوان التأمين و    التأ
 

أنظىىىىر: مصىىىىىباح كمىىىىال،  مالحظىىىىىات نقديىىىىة علىىىىىى برنىىىىام  وتوصىىىىىيات مىىىىؤتمر إصىىىىىالح  11

شةةةةةبكة االقتصةةةةةاديين ، ب ىىىىىداد،  موقىىىىىع 2021أيلىىىىىول  16-15قطىىىىىاع التىىىىىأمين فىىىىىي العىىىىىراق، 

 :العراقيين 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-
Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf 

 
مصىىىىباح كمىىىىال،  عىىىىزت الشىىىىابندر يىىىىتهم مىىىىدراء شىىىىركة التىىىىأمين الوطنيىىىىة وراىىىىيس راجىىىىع:  12

 :شبكة االقتصاديين العراقيين ديوان التأمين بالفساد،  موقع 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2019/07-عىىىىىىىىىزت-الشىىىىىىىىىابندر-يىىىىىىىىىتهم-ديىىىىىىىىىوان-التىىىىىىىىىأمين/
 pdfوشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.

هان. ا لقطاع التأمين العراقي الم   وقد كتبنا هذا النقد انتصارا
 

 ( محكمىىىىة جنايىىىىات مكافحىىىىة الفسىىىىاد المركزيىىىىة2021كىىىىانون الثىىىىاني  19فيمىىىىا بعىىىىد ستصىىىىدر )

ا بالسىىىىجن المؤقىىىىت بحىىىىق أحمىىىد عبىىىىد الجليىىىىل السىىىىاعدي، مىىىدير هيىىىىأة التقاعىىىىد الوطنيىىىىة،   حكمىىىا
 عن أ ذه مبالغ رشوة فيما ي   عقد التأمين الصحي ال ا  بالمتقاعدين.   راجع:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Recommendations-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/عزت-الشابندر-يتهم-ديوان-التأمين-وشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/عزت-الشابندر-يتهم-ديوان-التأمين-وشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/عزت-الشابندر-يتهم-ديوان-التأمين-وشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.pdf
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ما يهم موضىىىوع هذه المقدمة هو إشىىى ال السىىىاعدي لمنصىىىب رايس ديوان  
 التالي:  التأمين وكالة فقد كتبنا وقتها

 
مناصىب مدير    ٤يكتب الشىابندر في حسىابه أن أحمد عبد الجليل السىاعدي  لديه  

ورايس ديوان التأمين والضىىمان االجتماعي وشىىركة الدواجن العلف  عام التقاعد  
 الحيواني كلها بالوكالة. 

 
أن يحتل شىىىى   واحد أربعة مواقع إدارية يعكس  لالا في النظام السىىىىياسىىىىي  

.  إن كان ما كتبه الشىىابندر  2003االقتصىىادي المحاصىىصىىي الذي أنشىى  بعد  
ا كىان على أحمىد عبىد الجليىل السىىىىىاعىدي أن ال يقبىل بهىذه    رأيي،، من  صىىىىىحيحىا

المناصىىىىب، مهما كانت قدراته اإلدارية كبيرة، ولسىىىىبب بسىىىىيط وهو أن الوقت  
بشىىىىىؤون   لالهتمىام  ال يكفيىه  العمىل  يوم  لىه  الل  التي  جميع  المتوفر  اإلدارات 

يقودها.  إضىىىافة إلى ذل  فإن كالا من هذه اإلدارات تتطلب ا تصىىىاصىىىاا معرفياا  
.  إزاء هذا الوضىىىىىع فإن  هزيلة  انسىىىىىتكونف   اوإن توفرت  ومهنيىاا قد ال تتوفر لديه

وضىع شىركة    ، كمثال،المتضىرر هي الشىركات التي يرأسىها.  ويشىهد على ذل 
)مىديرهىا العىام بىالوكىالىة يشىىىىى ىل منصىىىىىبىاا   راا في وزارة    إعىادة التىأمين العراقيىة

ولو أن بعض قضىاياها تعود إلى الماضىي.  المالية(
13
ا      فهي لم تشىهد تقدماا حقيقيا

وحتى ديوان التأمين فإنه يراوح في مكانه منذ     تحت إداراته واإلدارة السىىىىىابقة.
 ، ومن ال ريب أن إدارتها منذ ذل  الوقت كانت بالوكالة.2005تأسيسه سنة  

 
جاء أحمد عبد الجليل السىىاعدي إلى ديوان التأمين عقب انتهاء عمل صىىادق عبد  

)شى ل سىابقاا موقع المدير العام لشىركة التأمين العراقية ومن ثم    الرحمن ال الدي
أما لماذا ا تير إلشىىىى ال رايس الديوان بالوكالة فهو     شىىىىركة التأمين الوطنية(.

سىؤال جوابه عند من يملكون صىنع القرارات حصىراا بهم، فليس لنا مجلس  دمة  
 مستقل ليقوم باال تيار.

 

 

https://baghdadtoday.news/news/143615/%D8%B5%D8%AF%D9%
88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D9%89 

 
)نىىىىور للنشىىىىر،  شةةةةركة إعةةةةادة التةةةةأمين العراقيةةةةة: مةةةةا لهةةةةا ومةةةةا عليهةةةةامصىىىىباح كمىىىىال،  13

2018.) 

 

https://baghdadtoday.news/news/143615/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://baghdadtoday.news/news/143615/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://baghdadtoday.news/news/143615/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://baghdadtoday.news/news/143615/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://baghdadtoday.news/news/143615/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89


 

 العراقي  التأمين قطاع على  الرقابة حول مالحظات 

 

 

 

 13 | ة صفح

 
  في شىىى   رايسىىىها بالوكالة أحمد السىىىاعدي   للديوانفنا على نقد قوي  وتعرّ 

نقتبس منها    14لكاتبة شىابة،  الء سىعيد عبد الحميد، ورقة    يف  ، ( 2019- 2018) 

 مقاطع مطولة كما يلي:
 

 حاول الساعدي، مثل   رين، تحجيم دور القطاع ال ا  في السوق من  الل:
 
ر المرتبطة  تعميم الكتب على الجهات الرسىىىىمية المرتبطة بوزارة او غي -

إلى ديوان   التىأمين االهليىة إال بعىد الرجوع  التعىاقىد مع شىىىىىركىات  بعىدم  بوزارة 
التأمين وأ ذ موافقته.  للعلم، من المفروض ان الشىىىركات التي ت منال االجازة او  
التي قىام الىديوان بتجىديىد اجىازتهىا فىإن هىذا يعني انهىا جىاهزة للعمىل وال يجىب أن  

 ق أحكام القوانين المنظمة للنشاط التأميني.ت ضع للمساءلة إال في حالة  ر
 
عرقلة االحاالت التي تكون صىىىىادرة من جهات حكومية إلجراء التأمين   -

 مع شركات التأمين االهلية وبشتى الطرق.
 
محاربة اشى ا  ذوي  برة في مناصىبهم ل رض سىحبهم الى شىركات   -

 يمتل  عالقات ومصالال ش صية معهم.
 

إن كل هذه الوساال، وربما غيرها، تشكل في مجملها أمثلة على الفساد اإلداري،  
وربما الفسىىىىاد المالي، في ديوان التأمين، ولها  ثارها الضىىىىارة على شىىىىركات  
التىأمين ال ىاصىىىىىة.  في حين أنه من المفترض أن تقف إدارة ديوان التىأمين على  

 اصىىىة، و الف ذل  فإنها  مسىىىافة واحدة من جميع شىىىركات التأمين، العامة وال
 .  2005ت رق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة  

 
دوره   فقط دون ممىارسىىىىىة  إن ديوان التىأمين، من رأيي، يمىارس دوره كمراقىب 
اال ر الذي يتطلب قيامه، وبقوة القانون، بإسناد وتطوير قطاع التأمين والمحاولة  

 

ولىىىم نتعىىىرف إال علىىىى مقالىىىة أ ىىىرى لهىىىا  ،ال نعىىىرف إن كانىىىت قىىىد نشىىىرت مقىىىاالت أ ىىىرى 14

 واقىىىىع التىىىىأمين فىىىىي العىىىىراق ومشىىىىروع تشىىىىريع قىىىىانون للتىىىىأمين االلزامىىىىي،  موقىىىىع بعنىىىىوان 

 :شبكة االقتصاديين العراقيين 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/-واقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع

 pdf.التأمين-في -العراق-االء-عبد-الحميد-1

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/واقع-التأمين-في-العراق-الاء-عبد-الحميد-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/واقع-التأمين-في-العراق-الاء-عبد-الحميد-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/واقع-التأمين-في-العراق-الاء-عبد-الحميد-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/واقع-التأمين-في-العراق-الاء-عبد-الحميد-1.pdf
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ا. ر  الديوان في أداء هذا     للحيلولة دون بقاء هذا القطاع  امالا مهمشىىىىا فقد قصىىىى 

.  فقد جاء  2005الدور اآل ر وكما يقضىىي به قانون تنظيم أعمال التأمين لسىىنة  

 في األسباب الموجبة أن القانون ش ّرع
 

 بهىدف تنظيم قطىاع التىأمين واالشىىىىىراف عليىه بمىا يكفىل تطويره وتأمين سىىىىىوق  
في ضىىمان األشىى ا   مفتوح وشىىفاف و من مالياا وتعزيز دور صىىناعة التأمين  
 15والممتلكات ضد الم اطر لحماية االقتصاد الوطني. 

 
ا جريااا لمظاهر من الفسىىاد اإلداري والمالي في ديوان  يضىىم هذا النقد رصىىدا 

، وفي تد له المباشىىر في سىىوق التأمين القاام  التأمين ممثالا يشىى   رايسىىه
.  لم  بتنفيىذ الوظيفىة الرقىابيىة للىديوان  على المنىافسىىىىىة ألغراض ليس لهىا عالقىة

للكىاتبىة، ولم نقرأ مىا يؤيىده أو يثير النقىا  حول    ءنقرأ مىا يفنّىد الموقف الجري 
الفضل في تنويرنا  لكاتبة  ظاهرة الفساد وأشكاله في قطاع التأمين العراقي.  ول

ببعض مالمال هذه الظاهرة في هياة عامة غرضىىها األسىىاس  دمة الصىىىالال  
الىديوان وكىالىة   لهم.  وقىد جىاءت إدانىة رايس  العىام وبىالتحىديىد حقوق المؤمن 

 على ما رصدته كاتبتنا.  تأكيداا

 

[5] 
وكىان لزميلنىا الجليىل منعم ال فىاجي موقفىه من مسىىىىىألىة تفعيىل ديوان التىأمين.  

 أدناه فقرات كتبها عن الديوان.
 

( منىه على أن يعين رايس للىديوان  7ن   قىانون تنظيم أعمىال التىأمين في المىادة )

لحىد اآلن كىان يىدير    2005( يومىا من تىأري  نفىاذ هىذا القىانون.  ومنىذ  30 الل )

الىديوان رايس بىالوكىالىة وتعىاقىب على ذلى  عىدة وكالء من موظفي وزارة المىاليىة  
الىديوان ورا التي حىددهىا قىانون تنظيم  غير المتفرغين.  وبمىا أن مهمىات  يسىىىىىه 

أعمال التأمين كبيرة و طيرة وهي كفيلة ببناء قطاع تأمين كفوء إذا ما تم تنفيذها  
يقوده رايس ديوان متفر    بكفىاءة وهىذا لن يتم إاّل عن طريق كىادر مت صىىىىى  
كفوء ممن لهم ال برة والىدرايىة في تنفيىذ مهمىات وواجبىات   وكىادر مت صىىىىى  

الوعي  الىديوان في الرقىابىة ورف  التىأمينيىة وتنشىىىىىيط  الفني للكوادر  ع المسىىىىىتوى 
 

فىىىىىي نقىىىىىد ديىىىىىوان التىىىىىأمين،  موقىىىىىع شىىىىىبكة االقتصىىىىىاديين    الء سىىىىىعيد عبىىىىىد الحميىىىىىد،  15

 العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2021/09/-الء-سىىىىىىعيد-عبىىىىىىد-الحميىىىىىىد-فىىىىىىي -نقىىىىىىد-ديىىىىىىوان 
 pdf.التأمين-محررة

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/آلاء-سعيد-عبد-الحميد-في-نقد-ديوان-التأمين-محررة.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/آلاء-سعيد-عبد-الحميد-في-نقد-ديوان-التأمين-محررة.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/آلاء-سعيد-عبد-الحميد-في-نقد-ديوان-التأمين-محررة.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/آلاء-سعيد-عبد-الحميد-في-نقد-ديوان-التأمين-محررة.pdf
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من أجىل بنىاء سىىىىىوق تىأميني كفوء وشىىىىىفىاف، كىل هىذه   التىأميني لىدى الجمهور 
المواضىىىىىيع ن   عليهىا القىانون كواجبىات.  ولكن يبىدو أن جىل اهتمىام ونشىىىىىاط  
ا   الديوان ينصىىب على جباية بدالت منال إجازات مزاولة المهنة وتجديداتها سىىنويا

دون اسىىىىت دام الجزء األكبر منها في تنفيذ المهمات التي حددها القانون  و زنها  
 كواجبات.  

 
إن تفعيىل ديوان التىأمين بىالشىىىىىكىل الصىىىىىحيال هو الوسىىىىىيلىة الفعّىالىة لمعىالجىة هىذه  
التىأمين في العراق ومىا يسىىىىىتجىد منهىا   قطىاع  التحىديىات وغيرهىا التي يواجههىا 

في الحكومة.  ولكن يبدو أن    مسىىىىتقبالا وهذه المهمة تقع على عاتق المسىىىىؤولين
مقومات هذا التفعيل غير متوفرة حالياا بسىىىبب عدم االهتمام بهذا القطاع الحيوي  
المؤهىل   أوالا، وغيىاب الكىادر  في الىدولىة والحكومىة  المهم من قبىل المسىىىىىؤولين 
ا.    إلدارة هذا المرفق بواجباته المهمة كما رسىىمها قانون تنظيم أعمال التأمين ثانيا

في رأيي وما يناسىىىب المرحلة، هو اسىىىتبدال الديوان بمديرية أو قسىىىم في  البديل  
 16وزارة المالية بمهمات قابلة للتنفيذ ت دم المرحلة وتحمل مؤهالت تطورها.

 
إلى إل اء    ىلقد  رج ال فاجي من هذا النقد الرصىىىين للديوان إلى اقتراح يرق

وهو اقتراح يعود بنا     .بمديرية أو قسىىىم في وزارة الماليةالديوان واسىىىتبداله  
إلى الماضىىىىي عندما كانت الوظيفة الرقابية منوطة بداارة مراقب التأمين في  

 وزارة المالية.
 

ا في   المىاضىىىىىي ألن مىا كىان قىاامىا أن التقىدم ال يعني اسىىىىىتعىادة  من المفترض 
الماضىىي من كيانات وممارسىىات كانت مرتبطة بواقع ذل  الماضىىي المتمثل  

لذل  فإن  ، وحكومية إحداها مت صىىصىىة بإعادة التأمينبوجود ثالث شىىركات  
مع    .وجود جهاز رقابي صى ير كان كافياا لششىراف على نشىاط هذه الشىركات

هذا أرى أن ما دفع ال فاجي إلى صىىىياغة هذا االقتراح هو رصىىىده للوضىىىع  
ا   بحيث بات معه   2005منذ سىىىىنة  الضىىىىعيف للديوان ولقطاع التأمين عموما

عىامىة، بموظفين معظمهم غير مؤهلين، وغير قىادرة على  وجود هياىة رقىابيىة  
ا عن   تطبيق األحكام المنظمة لعملها وعلى ضىىىىبط النشىىىىاط التأميني فااضىىىىا

 الحاجة.
 

 

ال: تحةةةةديات وحلةةةةولمىىىىنعم ال فىىىىاجي،  16 )شىىىىبكة االقتصىىىىاديين  نحةةةةو قطةةةةاع تةةةةأمين عراقةةةةي فعةةةة 

 .5-53تفعيل ديوان التأمين،    -التحدي الثالث  (،2020العراقيين، 
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،   اسىىىىتبدال الديوان بمديرية أو قسىىىىم في وزارة المالية إن اقتراح ال فاجي،  
حىدود  مىارس وظيفتىه الرقىابيىة إلى في اليجىد تبريره في حقيقىة أن الىديوان ال ي 

الدنيا من تر ي  كيانات التأمين بمزاولة العمل وجباية الرسىوم وإدارة موقع  
 إلكتروني هزيل.

 
ا بىدون نقىد   ترى هىل ينتبىه أحىد لهىذا االقتراح ويقوم بىدراسىىىىىتىه؟  لن نحقق تقىدمىا

 م.ا صارم لكل ما هو قا
 

[6] 
إلى   من القطىاعىات،  ك يرهىا  اننىا نفتقىد في قطىاع التىأمين،  ثقىافىة  من المحزن 

مؤسىسىات القطاع غريباا عليها.    اتعتبرهقبل أطراف  من  م اطبات    عالتعامل م 
فقىد  ىاطبىت راىاسىىىىىة الىديوان أكثر من مرة وكىذلى   براء الىديوان دون أن  
أحصىىىىىل على أي رد منهم.  على سىىىىىبيىل المثىال، اقتبس مىا كتبتىه مرة ألحىد  

 :وكالة  رؤساء الديوان
 

شىىركات التأمين المسىىجلة لدى الديوان  وصىىلني مؤ راا جدول بأسىىماء  

شىىىىركة( وقد تمعنت بالحقل ال ا  برأسىىىىمال هذه الشىىىىركات    29) 

ووجىدت أن هنىا  بعض التبىاين بين رأس المىال المىدفوع وبين مىا هو  

الىديوان رقم )  ، التعىديىل األول  2009( لسىىىىىنىة  14مىذكور في تعليمىات 

بموجىب  .  ف2006( لسىىىىىنىة  4لتعليمىات المبلغ األدنى للضىىىىىمىان رقم ) 

من هذه التعليمات يجب أن ال يقل المبلغ األدنى للضىىمان عما    2المادة  

 يلي:
 

دينىار  –أوال   مليون  للمؤمن  1,500,000,000)  مليىار و مسىىىىىمىااىة   )

 المجاز لممارسة أعمال التأمين العام.
المجىاز لممىارسىىىىىة  2,000,000,000مليىارا دينىار )  -ثىانيىا   للمؤمن   )

 أعمال التأمين على الحياة.
دينىىار  –الثىىا  ثىى  مليىىارات  المجىىاز  3,000,000,000)  ثالثىىة  للمؤمن   )

 لممارسة أعمال إعادة التأمين حصراا.
دينىىار  -رابعىىا   مليىىارات  المجىىاز  3,000,000,000)  ثالثىىة  للمؤمن   )

 لممارسة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة.
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ت  وينصىىىىب على الشىىىىركا .   عدم االلتزام بالمبلغ األدنى للضىىىىمان  - 1

 التالية:
 

]وقد أوردت اسىم شىركتين مبلغ رأس المال المدفوع لكل منها هو دون  
ا عليه في ذل  الوقت[  الحد األدنى الذي كان منصوصا

 
ويعني هذا أن هاتين الشىىركتين غير ملتزمتين بالحد األدنى للضىىمان.  
التي ات ىذهىا   هىل أن هنىا   طوات لتعىديىل وضىىىىىعهمىا أو اإلجراءات 

 ؟ الديوان بشأنهما
 

  يضىىىىىم نفس الجىدول    ]وقىد ذكرت بىأن.   إعىادة نظر ببعض البيىانىات  - 2

فهذه    الشىركاتبعض  بيانات ربما تحتاج إلى مراجعة بالنسىبة لرأسىمال  
 البيانات هي أقل مما هو مثبت لدى الشركات ذاتها[

 
 أرجو تدقيق هذه البيانات للتأكد من صحتها.

 
 الفقرتين. مل أن أقرأ توضيحات  ب صو  هاتين  

 
 على استفساراتي.وكان اإلهمال مصير هذا التساؤل، إذ أنني لم استلم رداا  

 
بأنني ما زلت أواصىىىل البحث  ، مبيناا  ذات مرة إلى أحد  براء الديوان  توكتب 

لتوظيفهىا في   في شىىىىىؤون التىأمين في العراق.  ولي رغبىة بزيىادة معلومىاتي 
 المادتين التاليتين.المستقبل ألغراض البحث.  وفي بالي هنا  

 
 6المادة  

يهدف الديوان إلى تنظيم قطاع التأمين واإلشىىىراف عليه ... وله في سىىىبيل ذل   
 القيام بالمهام اآلتية:

 
ا   المهنىة و دابهىا    –ثىانيىا بقواعىد ممىارسىىىىىة  رفع أداء المؤمنين وكفىاءتهم وإلزامهم 

 ..لزيادة قدرتهم على تقديم  دمات أفضل .

 
سىؤالي هنا ينصىّب على وجود وثيقة تضىم قواعد ممارسىة المهنة و دابها، فإن  
لم تكن موجودة هل هنا  مشىىىروع لدى الديوان لتحرير مسىىىودة لهذه الوثيقة  
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وعرضىها على جمعية شىركات التأمين وإعادة التأمين لفحصىها وإبداء الرأي  
 ؟ بشأنها قبل اعتمادها من قبل الديوان

 
 2005تنظيم أعمال التأمين لسنة  من قانون    11المادة  

يعد الديوان  الل شىىىىهر حزيران من كل سىىىىنة تقريراا عن أعمال ونشىىىىاطات  
التأمين في العراق عن السىىىنة المالية السىىىابقة إلعداد التقرير، على أن يقدم هذا  
التقرير إلى الوزير في موعد أقصىىىىىاه نهىاية شىىىىىهر أيلول من كل سىىىىىنىة إلبداء  

لسىنة المالية للديوان في األول من شىهر كانون الثاني من  مالحظاته عليه، وتبدأ ا
كل عام وتنتهي في الحادي والثالثين من شىهر كانون األول من السىنة ذاتها.  أما  
فتبىدأ من تىاري  بىدء عملىه وتنتهي في الحىادي   السىىىىىنىة المىاليىة األولى للىديوان 

 والثالثين من شهر كانون األول من السنة ذاتها.

 
إذا كان الديوان قد قام بإعداد تقاريره السىىىنوية، كما تقضىىىي  بودي أن أعرف  

بىإبىداء مالحظىاتىه   المىاليىة(  بىذلى  أحكىام هىذه المىادة، وهىل قىام الوزير )وزير 
 عليه؟  وهل باإلمكان الحصول على نس  من هذه التقارير؟ 

 
ا لو شىىرحت سىىبب أو أسىىباب عدم تنفيذ   إن كان الجواب بالنفي، سىىأكون ممتنا

 مادة.أحكام هذه ال
 

 سأكون شاكراا ل  لتقديم أية معلومات متوفرة لدي  عن الموضوع.
 

ا. كنت في البدء اسىىت رب مثل هذا    وكان مصىىير هذا ال طاب اإلهمال أيضىىا
السىكوت لكنني تعودت عليه.  وزال اسىت رابي عندما اكتشىفت أن مؤسىسىات  

هىا ال تت ىاطىب مع بعضىىىىىهىا كمىا يجىب.  مثىال ذلى  ت ىاطىب  قطىاع التىأمين ذات 
الىديوان مع وزارة مىاليىة إقليم كوردسىىىىىتىان فيمىا ي    ليىات الرقىابىة وتجنىب  

وربما    .وعدم رد الوزارة   ركات التأميناالزدواجية في العمل الرقابي على ش
 هنا  أمثلة أ رى لم نتعّرف عليها.

 

[7] 
ويبىدو لي أن اإلهمىال من سىىىىىمىات عمىل الىديوان فىالعىديىد من األحكىام المنظمىة  

(  8.  لنأ ذ على سىىىىبيل المثال المادة ) لهذا العمل ال يجد له ترجمة في الواقع
رقم ) من   ديوان  :  2012( لسىىىىىنىة  18التعليمىات  تعليمىات هيكىل وتشىىىىىكيالت 

 تن  هذه المادة على اآلتي:  التأمين.
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 يتولى قسم الحاسوب ما يأتي:

وموقي  وإدارة منظومة االنترنت    ةتنصىىىيب وصىىىيانة الحاسىىىبة اإللكتروني-أوالا 
 ]التأكيد من عندي[  .ديوان التأمين

 مكننة الديوان.إعداد البرام  وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير  -ثانياا

 
ا   ا حقيقيىا للىديوان وال أجىد فيىه ت ييرا بين فترة وأ رى أزور الموقع اإللكتروني 

وكاالت    وأسىىىىماءفي محتواه ال بل هو ال يواكب تطور نشىىىىاط التأمين: عدد  
  وأسىىماء وسىىطاء التأمين ووسىىطاء إعادة التأمين، عدد    وأسىىماءالتأمين، عدد  

 17نفسه لمزاولة العمل التأميني.  ناشركات التأمين المر صة من قبل الديو
 

الموقع اإللكتروني هو وسىيلة للت اطب مع كل من له عالقة بالنشىاط التأميني  
.  لكن هذا الحضىىىىىور غااب  في العراق، وكذل  حضىىىىىوره في الحيىاة العامة

فالديوان منتشىي بعزلته الجليلة بعيداا عن األضىواء، و اصىة أضىواء النقد، كي  
ال تنكشىىف عيوبه أو تقصىىيره في أداء مهامه.  أليس سىىت عشىىرة سىىنة كافياا  

 لتطوير عمل الديوان؟ 
 

[8] 
لزم بقوة القانون للقيام بدوره في مجال   .  ني زيادة الوعي التأميديوان التأمين م 

أن   2005من قانون تنظيم أعمال التأمين لسىىىنة   4البند  - 6فقد جاء في المادة  

 الديوان يهدف إلى:

 

 رابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىط الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفحة الرايسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىية لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديوان التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأمين: 17

.iq/?lang=enhttps://insurancediwan.gov 

( تتوقىىىىىىع أن Diwan Formations [Formation]عنىىىىىىدما تفىىىىىىتال صىىىىىىفحة ثانويىىىىىىة )

تتعىىىرف علىىىىى تىىىاري  تأسىىىىيس الىىىديوان، كمىىىىا يىىىىوحي عنىىىوان هىىىىذه الصىىىفحة، لكنىىىى  ستكتشىىىىف 

 أن هذه الصفحة معنية بمكافحة غسل األموال!

مىىىىىىىا عليىىىىىىى  سىىىىىىىوى أن تلجىىىىىىىأ إلىىىىىىىى صىىىىىىىفحة الىىىىىىىديوان فىىىىىىىي موقىىىىىىىع وزارة الماليىىىىىىىة: 

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/dewaninfo.aspx  وهنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ستحصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

 على بعض المعلومات لكنها قديمة لم ت ضع إلى تحديث حقيقي.

 

https://insurancediwan.gov.iq/?lang=en
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/dewaninfo.aspx
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تنظيم قطىاع التىامين واالشىىىىىراف عليىه بمىا يكفىل تطويره وتىامين سىىىىىوق مفتوح  
وشىىىىفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صىىىىناعة التامين في ضىىىىمان االشىىىى ا   

االقتصىىاد الوطني ولتجميع المد رات الوطنية  والممتلكات ضىىد الم اطر لحماية  
وتنميتها واسىىتثمارها لدعم التنمية االقتصىىادية، وله في سىىبيل ذل  القيام بالمهام  

 االتية:
 

 زيادة الوعي التأميني وإجراء الدراسات والبحوث التأمينية وطباعتها.

 

 6المادة  
والبحوث المتعلقة بأعمال  تنمية الوعي التأميني واعداد الدراسىىات   - رابعا

 التامين ونشرها.
 

المتوفرة ال تىدل على أن الىديوان قىد قىام بتنفيىذ مهمىة زيىادة الوعي    المعلومىات 
إجراء الدراسىىىىىات والبحوث التىأمينيىة، وهذه من شىىىىىأنها أن  قام بى ، أو  وتنميتىه

 توسع داارة االهتمام بالتأمين  ارج نطاق شركات التأمين.
 

ولم يكن     ديوان التأمين ليس لديه برنام   ا  بنشىىر ثقافة التأمين.  أزعم أن
عند وقوع حوادث كبيرة، قد تكون لها تداعيات تأمينية، كاحتالل  له حضىور  

حىوادث   أو  الىكىرادة،  فىي  اإلرهىىىابىي  الىتىفىجىيىر  وحىىىادث  لىلىمىوصىىىىىىىل،  داعى  
عىدد من  بىار النفط. تجىاه  تفجير/انفجىار  للىديوان موقف  مشىىىىىاريع     وليس 

وتجىاه انين لهىا  ثىار تىأمينيىةلقو بوكىاالت  كمىا أن عالقتىه  موازنىة الحكومىة.     ، 
األنباء والصىحف ضىعيفة ويباشىرها الصىحفيون.  وأكاد أن أجزم أن الديوان  
ليس له موظف م ت  إلصىىىدار البيانات الصىىىحفية عن شىىىؤون عامة ذات  

ارة  .  ولم يعرف عن الديوان بأنه قد باشىىىر إلى إطالق اسىىىتشىىى عالقة بالتأمين
 حول قضية تأمينية معينة.

 

[9] 
 ن تتم هذا التقديم بإثارة بعض األسالة.

 

؟  2005لمىاذا لم يعمىل الىديوان على تعىديىل قىانون تنظيم أعمىال التىأمين لسىىىىىنىة  

 ولماذا لم ينشر دراسات عن هذا القانون؟ 
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  لماذا ال تتوسىىع مهمات الديون لتشىىمل الرقابة الميدانية على شىىركات التأمين؟
 فح  سجالت شركات التأمين؟ أي  
 

بإصىدار تقريره السىنوي عن حالة    2005لماذا لم يقم الديوان منذ تأسىيسىه سىنة  

من قانون تنظيم أعمال التأمين لسىىىىىنة    11السىىىىىوق كما تقضىىىىىي بذل  المادة  

 ؟ 2005

 
للتدريب المهني للعاملين في قطاع التأمين  رسىم سىياسىات  لماذا لم يقم الديوان ب 
 ؟ تمويل النشاط التدريبي لوالتحري عن مصادر  

 
إلى   التىىأمين  ديوان  على  انضىىىىىم  اإلشىىىىىراف  لهياىىات  الىىدوليىىة  الجمعيىىة 

 International Association of Insurance Supervisorsالتأمين
(IAIS)  الجمعيىة على قيىام  وؤكىد االلتزام بمعىايير التصىىىىىنيف  ي .  أحىد معىايير 

شىركات التأمين المباشىر شىراء حماية إعادة التأمين من شىركات إعادة تتمتع  
.  لماذا لم يدفع الديوان بقوة  بتصىنيف مناسىب حفاظاا على مصىالال المؤمن لهم

 بهذا االتجاه؟ 
 

مالحظىاتي النقىديىة اعتقىد بىأن تطوير عمىل الىديوان قىابىل للتحقيق مع توفر  رغم  
أصىىىىىيىل للىديوان يتمتع بالمؤهالت المطلوبىة،  بعض الشىىىىىروط كتعيين رايس  

ويتصىىىىرف باسىىىىتقاللية بعيداا من التأثيرات السىىىىياسىىىىية )وزارة المالية( هذا  
بقاء الديوان تابعاا للوزارة.  ومن المناسىىىب البدء بمناقشىىىة موسىىىعة   بافتراض 
أن   بىاعتبىار  العراقي  المركزي  بىالبنى   بىالوزارة وربطىه  الىديوان  لفى  ارتبىاط 

وهذه سىىىىتنسىىىىحب على  بقوة القانون المؤسىىىىس له  باالسىىىىتقاللية  البن  يتمتع  
ا   في الىديوان معرفيىا تىأهيىل العىاملين  الىديوان.  وقبىل هىذا وذا  يتوجىب إعىادة 

الجمعية الدولية  ومهنياا، واست دام  بير اكتواري، واالستفادة من العالقات مع  
الىتىىىأمىيىن عىلىى  اإلشىىىىىراف   International Association ofلىهىيىاىىىات 

Insurance Supervisors (IAIS)    .في الىدول العربيىة الرقىابىة   وهياىات 

أليس بإمكان الديوان العمل على محاكاة ما تقوم به هياات الرقابة في مصىىىىر  
 واألردن والسعودية واإلمارات؟ 

 
.  السىىىؤال  الصىىىالال العاموجد أصىىىالا ل دمة  عامة    ةهيا   وهإن ديوان التأمين  

 الديوان في  دمة الصالال العام؟ الكبير هو: هل نجال  
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ا لبعض الفقرات في فصىول الكتاب وقد أبقينا على هذا   سىيالحظ القراء تكرارا

هذا التكرار  لبعض يحد في  االتكرار كي ال ي تل السىرد وتطور الحج .  لعل  
ا بمواقف أو معلومات صارت عرضة للنسيان.  تذكيرا

 
ولم نلجأ إلى تحديثها أو    أبقينا كذل  على نصىىو  الكتاب كما نشىىرت أصىىالا 
 نعدل فيها إال قليالا للت ل  من أ طاء الطبع واإلمالء.
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من قةانون السةةةةةيكورتةاه   الرقةابةة على التةأمين:
 إلى ديوان التأمين العراقي

 
 

 مجلة التأمين العراقي:نشرت هذه الورقة في  
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/12/insurance-regulation-from-ottoman.html 

 
 

 تقديم 

 
كتبنا في دراسة سابقة أن  تجربة الديوان ]ديوان التأمين العراقي[ جديدة على  
سىوق التأمين في العراق، وعلى األطراف المعنية، ونعني القاامين على إدارة  
الديوان وشىىركات التأمين العاملة في السىىوق على حد سىىواء، التحر  برفق،  

التىأمين   بهىدف إعالء مكىانىة  القىاامىة،  المعطيىات  ا  ضىىىىىمن  داامىا مع االهتمىام 
بمصالال المؤمن لهم.  ال نعرف إن كان هنا  نقا   مفتوح بين هذه األطراف،  
وهي ضىرورية في هذه المرحلة التأسىيسىية لنظام الرقابة.  كنا نمني أنفسىنا أن  
يقوم البعض بالبحث، مثالا، في الموضىىىوع في جانبه التاري ي واالقتصىىىادي  

الرقى  مع المتطلبىات  التمىاثىل  و ثىارهىا  )كلفىة  التنىافسىىىىىيىة  وتىأثيرهىا على  ابيىة 
كبىدايىة،   بةأهميةة  المسىىىىىتقبليىة على أسىىىىىعىار التىأمين(.  وقىد اقترحنىا،  التثقيف 

، وكنىا نعني تحىديىداا تطور هىذه الوظيفىة  الوظيفةة الرقةابيةة من منظور تةاريخي 
ا  1 بالمؤسسة العامة للتأمين ومن ثم وزارة المالية لحين قيام الديوان.  بدءا
 

ونحاول هنا تحقيق بعض ما كنا نتمناه.  هذه ورقة أولية للربط بين الماضىىىي  
والحاضىىر، والتذكير ب ياب الدراسىىة المسىىتقلة للرقابة على النشىىاط التأميني  
رغم صىىىىدور العديد من القوانين بشىىىىأنها وممارسىىىىة الرقابة من  الل هذه  

 

أعمىىىىال: مسىىىىىال سىىىىريع لىىىىبعض قضىىىىىايا وهمىىىىوم السىىىىىوق  جىىىىىدولمصةةةةةباح كمةةةةةالً "  1

، مجلةةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةةأمين العراقةةةةةةةةةةةةةةةةيمدونىىىىىىىىىىىىىىىىة  "العراقىىىىىىىىىىىىىىىىي للتىىىىىىىىىىىىىىىىأمين
post_29.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2008/04/blog 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/12/insurance-regulation-from-ottoman.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/04/blog-post_29.html
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ورقة أولية  القوانين من قبل الم تصىىىين من األفراد والمؤسىىىسىىىات.  وهذه ال
على   نطلع  ولم  العالقىىة،  ذات  القوانين  جميع  على  نتوفر  لم  ألننىىا  ا  أيضىىىىىىا
مطبوعات عن تجربة ممارسىة الرقابة وتطورها والقاامين عليها.  إضىافة إلى  
ا للرقىابىة التىأمينيىة على مىدار قرن كىامىل   ا سىىىىىريعىا ذلى ، فنحن نقىدم هنىا مسىىىىىحىا

اتنا وقد  ضىنا فيه  (، وهذا مشىروع طموح وشىاق يتجاوز قدر2005- 1905) 

بعىد كثير من التردد.  ونود تنبيىه القىاراىة والقىار  إلى بضىىىىىعىة أمور ومنهىا  
 جوانب للموضوع لم نقم بت طيتها في هذه الورقة.

 
إلبراز    نصىىىو  قانونية مطولةفي عرضىىىنا للموضىىىوع قمنا قصىىىداا بتثبيت  

إظهار  اهتمام المشىىّرع على مدى عقود بجوانب م تلفة من الوظيفة الرقابية و
 مدى التواصل التاري ي في التشريعات التأمينية.

 
ينحصىىىىىر    التركيز انتقىاايتركز هىذه الورقىة على تطور الرقىابىة التىأمينيىة لكن  

معظمه في المفردات القانونية ال اصىة بحماية حقوق المؤمن لهم.  ولذل  فإن  
المسىىىىال الواسىىىىع النطاق لم يفصىىىىل العديد من القضىىىىايا التنظيمية: تر ي   

شىركات لمزاولة النشىاط التأميني، التنظيم الدا لي للشىركات بضىمنها مسى   ال
السىىىىجالت والحسىىىىابات، المالءة المالية واالحتياطيات، تر ي  الشىىىىركات  
ا لدراسات مستقلة.  األجنبية وفروعها.  هذه وغيرها يمكن أن تكون موضوعا

 
تستحق دراسة  ، وهذه  اقتصاديات االمتثال لألنظمة الرقابيةولم نأِت على ذكر  

بىاب التعميم   بىالمرة عنىد الحىديىث عن الرقىابىة.  ومن  بحىد ذاتهىا وهي مهملىة 
من التعقيىد   بىالكثير  الرقىابيىة في العراق ال تتصىىىىىف  القول إن األنظمىة  يمكن 
والتد ل التفصىيلي لجهاز الرقابة في نشىاط الشىركات كما هو عليه الوضىع في  

 يرة.  وهذا قد يفسىىىر لنا غياب  الدول األوروبية مثالا و اصىىىة في العقود األ
 االهتمام بالكلفة االقتصادية واإلدارية لتطبيق قواعد الرقابة.

 
في هىذه الورقىة وهو   للقوانين  هنىا  أمر   ر أهملنىاه  ال لفيىة االقتصىىىىىاديىة 

.  ويمكن الزعم أن هذه القوانين تعكس طبيعة النظام االقتصادي القاام  الرقابية
ا بمنظومىة   يىديولوجيىة.  ولنىا في المقىارنىة بين توجهىات قىانون   وتوجهىاتىه مقترنىا

)التىأكيىد على    2005)التىأكيىد على تد ل الدولة( وقانون سىىىىىنىة    1960سىىىىىنىة  

االنفتاح والحرية االقتصىىىادية(  ير مثال على ما نزعمه.  ومع هذا يمكن أن  
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ا مسىتمراا منذ قانون   ا   1936نكتشىف  يطا يميل نحو إعطاء الدولة دوراا حازما

 يم عمل شركات التأمين.في تنظ
 

الورقىىة على عرض   هىىذه  في  اننىىا ال نركز  الرقىىابيىىةكمىىا  يمكن    المبىىاد   إذ 
عليها من  الل قراءة ما هو منشىىىىور عنها و اصىىىىة الوثااق القيمة  التعرف  

التىىأمين   لمشىىىىىرفي  الىىدوليىىة  الجمعيىىة  أصىىىىىىدرتهىىا   Internationalالتي 
Association of Insurance Supervisors (IAIS)    الىىتىىي تىىلىىى   أو 

بىاب التمهيىد   في أوروبىا.  ولىذلى  ومن  الرقىابيىة  الهياىات  بعض  أصىىىىىدرتهىا 
 سريع لمفهوم الرقابة على التأمين.لدراستنا سنكتفي بعرض  

 
ونأمل من إعدادنا لهذه الورقة تشجيع البعض للتصدي للدراسة النقدية العميقة  
 لتاري  الرقابة على التأمين في العراق وكذل  الجوانب التي أشرنا إليها هنا.

 
 مفهوم الرقابة

 
مسىىتقلة،  تقوم الدولة عادة، أو من ينوب عنها من مؤسىىسىىات مسىىتقلة أو شىىبه  

باإلشىىىىراف على النشىىىىاط التأميني.  ومن باب التبسىىىىيط، يمكن القول إن ما  
يسىىتدعي التد ل الرقابي للدولة هو طبيعة هذا النشىىاط الذي يقوم على تجميع  
أقسىىىىىاط التىأمين من عىدد كبير ممن يشىىىىىتري الحمىايىة التىأمينيىة )المؤمن لهم(  

ممن يتعرضىىىون    واالسىىىتفادة منها في تعويض عدد أصىىى ر من المؤمن لهم
لل سىارة في أموالهم وأبدانهم أو للمسىاءلة القانونية الناشىاة عن أفعالهم.  وبهذه  
الصىفة فإن الشىركات والجمعيات وغيرها من المؤسىسىات التي تمارس النشىاط  

 م على أقساط التأمين.التأميني هي بمثابة القّي 
 

لمالءة  ولكي تضىىمن حقوق المؤمن لهم بالتعويض يتد ل المشىىرع لضىىمان ا
بالتعويض.   المالية لشىىىىركات التأمين كي تكون قادرة على مواجهة التزاماتها 
وهكذا تشىرع القواعد الرقابية بشىأن تر ي  الشىركات لمزاولة التأمين )وهو  
مبدأ أساسي(، رأسمال الشركات، سياساتها االحتفاظية وغيرها.  وبالطبع فإن  

ا كان  شىىىىركات التأمين ت ضىىىىع لذات القوانين التي تنظ م عمل الشىىىىركات أيا
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نوعها.  وتظل حماية المسىىىتهل ، المؤمن له، ال رض األسىىىاس للتشىىىريعات  
 2.الرقابية الحديثة

 
ونزعم أن فهم الرقابة على النشىىىىاط التأميني في العراق مشىىىىو  وينقصىىىىه  
الوضىىىوح.  وهذا ما لمسىىىناه في تحليل نقدي قمنا به لمقالة ألحد العاملين في  

اقي أراد منها تجاوز ما هو قاام من مؤسسات تأمينية ومنها  سىوق التأمين العر
 3.ديوان التأمين لضعفها وقصورها

 
 ما قبل المؤسسة والديوان: بواكير الرقابة على النشاط التأميني 

 
يرجع تىاري   الرقىابىة  على النشىىىىىاط التىأميني إلى أيىام الىدولىة العثمىانيىة حينمىا  
كان العراق يشىكل جزءاا من اإلمبراطورية العثمانية.  فقد شىهد القرن التاسىع  
عشر أول تشريع لتنظيم صناعة التأمين في اإلمبراطورية.  نقول هذا اعتماداا  

مين في اإلمبراطورية العثمانية  على حقيقة أن  أول تشىريع لتنظيم صىناعة التأ

من القانون التجاري الذي صىىدر في   29كان في القرن التاسىىع عشىىر فالمادة  

أشىىىىىارت إلى التىأمين البحري في حين أن القىانون التجىاري    1850تموز    28

 

ل النشىىىىىاط التىىىىىأميني ويمتىىىىىد إلىىىىىى حمايىىىىىة المسىىىىىتهل  موضىىىىىوع قىىىىىاام بذاتىىىىىه يشىىىىىم  2

قطاعىىىىات صىىىىناعية و دميىىىىة أ ىىىىرى، ويحتىىىىاج إلىىىىى دراسىىىىة مسىىىىتقلة.  أتمنىىىىى أن يقىىىىوم أحىىىىد 
 الزمالء بهذه الدراسة.  

 
جىىىاء فىىىي  بىىىر نقلتىىىه وكالىىىة أنبىىىاء أصىىىوات العىىىراق فىىىي ب ىىىداد أن مجلىىىس الرااسىىىة صىىىادق يىىىوم 

حقىىىىىوق المسىىىىىتهل   علىىىىىى  قىىىىىانون حمايىىىىىة المسىىىىىتهل ، الهىىىىىادف لضىىىىىمان 4/1/2010االثنىىىىىين 

األساسىىىىية وحمايتهىىىىا مىىىىن الممارسىىىىات غيىىىىر المشىىىىروعة التىىىىي تىىىىؤدي إلىىىىى اإلضىىىىرار بىىىىه، 
بحسىىىب بيىىىان رااسىىىي.   وجىىىاء فىىىي البيىىىان أن  القىىىانون يهىىىدف إلىىىى ضىىىمان حقىىىوق المسىىىتهل  
األساسىىىىية ... ورفىىىىع مسىىىىتوى الىىىىوعي االسىىىىتهالكي ومنىىىىع كىىىىل عمىىىىل ي ىىىىالف قواعىىىىد اسىىىىتيراد 

أو ينىىىىىتق  مىىىىىن منافعهىىىىىا أو يىىىىىؤدي إلىىىىىى تضىىىىىليل المسىىىىىتهل .   أو إنتىىىىىاج أو تسىىىىىويق السىىىىىلع 
يمكىىىن أن تجىىىري الدراسىىىة فىىىي ضىىىوء هىىىذا القىىىانون وربطهىىىا مىىىع قىىىانون تنظىىىيم أعمىىىال التىىىأمين 

 .2005لسنة 

 
مصىىىىباح كمىىىىال  نحىىىىو رفىىىىض مقتىىىىرح تأسىىىىيس اتحىىىىاد لشىىىىركات التىىىىأمين العراقيىىىىة:   3

 اإللكترونية:  التأمين العراقيمجلة   حوار مهني مع السيد عبد السادة الساعدي
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/blog-post_09.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/07/blog-post_09.html
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ا للتأمين البحري.1863 ب   21البحري، الذي صىدر في   وكان    4، كان مكرسىا

رتاه( من جملة تشريعات التأمين في العهد  قانون شركات الضمان )أي السيكو
 العثماني.   

 
تشىىكل التشىىريعات العثمانية، ومنها قوانين التأمين، جزءاا من تاري  التشىىريع  
في العراق كما في غيره من البلدان العربية التي كانت  اضعة لشمبراطورية  

  5حكام العدلية العثمانية.  فالمدونة القانونية العثمانية المعروفة باسىىىىم مجلة األ
ات القرن الماضىي مثلما ظل قانون  ي ظلت نافذة في العراق حتى أواال  مسىين 

الضىىمان )السىىيكورتاه( نافذاا.  وكان التشىىريع العثماني )سىىن  القوانين  تميزاا  
ا على تل  المجاالت التي لم تكن   لها عن  أحكام  الشىىىىرع( في غالبه منصىىىىبا

ا للشىىريعة اإلسىىالمية أو قل   الشىىريعة لم تقترب منها بالتفصىىيل    إنموضىىوعا
 لكونها تمثل ظواهر حديثة كما هو الحال بالنسبة للنشاط التأميني.

 
القول إن قانون شىىركات الضىىمان )أي السىىيكورتاه( الملحق بالقانون التجاري  

( هو أول قانون لتنظيم عمل شىركات التأمين فيه  1904العثماني )صىدر سىنة  

ي فإن  تسىىمية القانون  اطاة إذ أنه ليس  تعسىىف.  وكما يوضىىال بديع السىىيف
ا لشىركات الضىمان بل قانون للتأمين أو الضىمان أي السىيكورتاه.  وهو     6قانونا

بهذه الصىفة يضىم عناصىر تد ل في صىلب عقد التأمين وليس تنظيم شىركات  
التأمين والرقابة عليها.  ونفترض أن تنظيم الشىىىركات، وبضىىىمنها شىىىركات  

 

4 What Hurts the Purse, Hurts the Soul: Insurance in the Ottoman 
Empire (Istanbul: Ottoman Bank Archives and Research Centre, 
2009), p12.  From the introductory essay by Murat Koralturk 
and Fathi Kahya. 

 
 16أعىىىىدتها هياىىىىة تحىىىىت إشىىىىراف أحمىىىىد جىىىىودت باشىىىىا فىىىىي مجلةةةةة األحكةةةةام العدليةةةةة   5

األول: .  يبحىىىىث الكتىىىىاب 1877مىىىىادة ود لىىىىت حيىىىىز التنفيىىىىذ سىىىىنة  1851ت كتىىىىاب )جىىىىزء( ضىىىىم  

فىىىىي البيىىىىوع والكتىىىىاب السىىىىادس عشىىىىر: فىىىىي القضىىىىاء.  وتىىىىأثر مىىىىنه  وبنيىىىىة المجلىىىىة بتىىىىدوين 
القىىىىوانين فىىىىي أوروبىىىىا.  شىىىىملت المجلىىىىة معظىىىىم منىىىىاحي القىىىىانون المىىىىدني باسىىىىتثناء األحىىىىوال 

 الش صية )التي ظلت محكومة بالشريعة اإلسالمية(.
 
فةةةةةي التةةةةةأمين وإعةةةةةادة التةةةةةأمين: علمةةةةةاا  الوسةةةةةييبىىىىىديع أحمىىىىىد السىىىىىيفي المحىىىىىامي،   6

.  وقىىىىىد كتبنىىىىىا عىىىىىن هىىىىىذا الموضىىىىىوع 244-243،   1)ب ىىىىىداد، د.ن.(، ج وقانونةةةةةاا وعمةةةةةةالا 

دراسىىىىة تمهيديىىىىة  غيىىىىر منشىىىىورة تحىىىىت عنىىىىوان  قىىىىانون شىىىىركات الضىىىىمان )أي السىىىىيكورتاه(: 
 صالا من الكتاب الحالي[.وقت كتابة هذه الورقة.  ]نشرت فيما بعد وتشكل ف
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التىأمين، كان ي ضىىىىىع لقىانون التجىارة العثمىاني.  ومع إقرارنا بصىىىىىحىة تقييم  
ااية للتنظيم  السىىىىيفي يمكن النظر إلى قانون السىىىىيكورتاه باعتباره محاولة بد

(.  نقول هىذا وفي بىالنىا أن  2شىىىىىملىت عمليىة إصىىىىىدار وثىااق التىأمين )المىادة  

بنمىاذج وثىااق التىأمين   الهياىات الرقىابيىة تطلىب من شىىىىىركىات التىأمين تزويىدهىا 
لالطمانان على صىىىىحة صىىىىياغتها فيما ي   الشىىىىروط العامة وال اصىىىىة  

ت وتطلب من الشركات  واألسس الفنية التي تقوم عليها.  وقد تتد ل هذه الهياا
ا.  إضىىىافة إلى ذل ، وفي السىىىياق التاري ي   تعديل الوثااق التي تضىىىم عيوبا
للنشاط التأميني المحلي، كونه محصوراا لدى شركات ووكاالت تأمين أجنبية،  
وتحىديىد أنواع معينىة من التىأمين شىىىىىكلىت البىدايىات   فىإن تنظيم عقىد التىأمين 

 للتشريعات التالية.
 

رتاه سىىىااداا لفترة طويلة قبل صىىىدور أول تشىىىريع تأميني  ظل قانون السىىىيكو

لىه فقط من حيىث العنوان(: قىانون شىىىىىركىات التىأمين رقم    74عراقي )ممىاثىل 
.  وهو، كما يدل عليه اسىمه، أول  1936نيسىان   1الذي صىدر في    1936لسىنة  

محاولة جادة لششىراف على عمل شىركات التأمين األجنبية العاملة في العراق  
في ذل  الوقت لم تكن    7لمالءة المالية لها لضمان حقوق المؤمن لهم.وتنظيم ا

هنا  شىىركات تأمين عراقية وطنية إذ أن أول شىىركة تأمين عراقية، شىىركة  

وحتى هذه الشىىركة لم يكن رأسىىمالها    1946الرافدين للتأمين، تأسىىسىىت سىىنة  

ا إذ كانت الحصة األجنبية فيه    8%.60عراقياا صرفا

 
على النشىىىىىاط    وقد ذكرنا في دراسىىىىىتنا  إطاللة على بواكير التأمين والرقابة

التأميني في العراق  أن العراق لم يشىىىهد وجود شىىىركة تأمين عراقية وطنية  
قبل الحرب العالمية الثانية ولم يكن النشىىىىاط التأميني، بشىىىىكله المؤسىىىىسىىىىي  
شىىىىىركتين   أن  المتوفرة  المعلومىىات  وتفيىىد  العراق.   في  ا  معروفىىا التجىىاري، 

  Provincial Insurance Company, Assurance Companyبريطانيتين هما 
 

مصىىىىباح كمىىىىال  إطاللىىىىة علىىىىى بىىىىواكير التىىىىأمين والرقابىىىىة علىىىىى النشىىىىاط التىىىىأميني فىىىىي  7

ا .  52-44،   2009، 331، ب ىىىىىداد، العىىىىىدد الثقافةةةةةة الجديةةةةةدة ًالعىىىىىراق  فىىىىىي نشىىىىىرت أيضىىىىىا

 :مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/09/331-2009-44-
52.html 

 
 .26(  1972، 1)ب داد، د.ن.، طالتأمين علماا وعمالا  بديع أحمد السيفي،  8
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/09/331-2009-44-52.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/09/331-2009-44-52.html
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Guardian    وفيما يلي سىنعتمد على هذه     1920.9بدأتا العمل في العراق سىنة

 الدراسة.
 

مادة، ويشىىّكل أول محاولة جادة في اإلشىىراف   13يضىىم هذا القانون )مل ى(  

على عمل شىركات التأمين المحلية )ليسىت لدينا معلومات عن وجود مثل هذه  
ى هذا القانون أوالا تركيزه على ما يسىىىميه  الشىىىركات( واألجنبية.  نالحظ عل

بىاألقسىىىىىاط    الحيىاة البشىىىىىريىة  فهو يميز بين التىأمين على الحيىاة، والتىأمين 
وضىمان رؤوس األموال رغم أن ما يسىمى التأمين باألقسىاط شىكل من أشىكال  

)المىادة   الحيىاة  على  من  1التىأمين  كىالتىأمين  األ رى،  التىأمين  أنواع  (.  أمىا 

من    2البحري، فال يرد ن  م صى  بشىأنها وتكتفي المادة  الحريق والشىحن  

 القانون بذكر  أعمال التأمين األ رى  كما يلي:
 

 على كل شركة من الشركات التي تتعاطى أي نوع من أعمال التأمين سي ورطة  
في العراق سىىىواء أكان لها مكتب  ا  في العراق أو وكيل يمثلها فيه أو تودع  

مبل ا  من النقود ال يقل    -  1التي يعينها وزير المالية:    باسىمها لدى أحد المصىارف

دينار لقاء التأمين على الحياة أو التأمين باألقسىاط أو إطفاء رؤوس    10000عن  

دينار لقاء أعمال التأمين    5000مبل اا من النقود ال يقل عن   -  2األموال أو كلها.  

 األ رى. 

 
ليها القانون هي شىركات غير  ويظهر من هذا الن  أن الشىركات التي يشىير إ

عراقية ) سىىىواء أكان لها مكتب  ا  في العراق أو وكيل يمثلها فيه ( إذ لم  
 يكن وقتها قد تأسست شركة تأمين برأسمال عراقي.

 
وفيمىا ي   تحىديىد أعمىال التىأمين األ رى، وهو مىا تىأتي تشىىىىىريعىات الرقىابىة  

  1936لسىىىىىنة    74  على ذكره، فإن قانون تعديل قانون شىىىىىركات التأمين رقم

من قىانون    1( بين ذلى  في المىادة  4/7/1941،  1896، العىدد  الوقةائي العراقيةة) 

 التعديل:

 

9 Abdul Zahra Abdullah Ali, Insurance Development in the Arab 
World (London: Graham   & Trotman, 1985) p 2, quoting Swiss 
Reinsurance Company, Insurance Markets of the World 
(Zurich: Swiss Re Publications, 1964). 
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التي تعقىد للتىامين ضىىىىىد  ..    أنواع التىامين األ رى وهي عبىارة عن المقىاوالت 

الحريق والحوادث وأ طار العمل وما يتسىىىىبب عنها من عاهات وأ طار التلف  
السىرقة وأ طار النقل البري والبحري والجوي و يانة  أو التدمير أو الضىياع أو  

 األمانة وكافة األ طار والعوارض التي لم ين  عليها صراحة في هذا القانون.  

 
المىاليىة   المالءة  ين  على  في العراق  ربمىا كىان هىذا القىانون أول تشىىىىىريع 

على قيام الشىىىركات  مرة على األقل في    6لشىىىركات التأمين إذ تن  المادة  

الث سىىىىىنوات بتحريىات عن أحوالهىا المىاليىة بمىا في ذلى  تقىدير الىديون  كىل ث 
.  ولعل  .والموجودات وذل  بواسىىطة محاسىىب أ صىىااي في أعمال التأمين .

أو المحاسىىىب القانوني وقد    االكتواري المراد بالمحاسىىىب األ صىىىااي ال بير  
  نكون م طاين بهذا الشىىىىأن إذ أن العراق لم ي تبر حتى اآلن وجود اكتواري 

 متفر  للعمل في شركة تأمين.
 

ا أول تشىىريع عراقي ينظم عمل شىىركات   كما أن هذا القانون ربما كان أيضىىا

 بهذا الشأن: 7التأمين األجنبية.  وتن  المادة  

 
 ال يجوز لشىىىىىركىة أجنبيىة أن تتعىاطى في العراق أعمىال التىأمين على الحيىاة أو  

ن لديها رأس مال مكتتب  التأمين باألقسىىىاط أو ضىىىمان رؤوس األموال ما لم يك 
 يعادل على األقل مااة ألف دينار. 

 
وجرى تعديل بسىىىيط لهذه المادة بموجب قانون تعديل قانون شىىىركات التأمين  

: اسىتبدال رأس المال المكتتب )رأس المال المصىرح به  1936لسىنة   74رقم  

)المبالغ التي  الذي اكتتب به المسىىىاهمون في الشىىىركة( برأس المال المدفوع  
سىىىددها المسىىىاهمون لقاء األسىىىهم التي اكتتبوا بها(.  التأكيد على رأس المال  
المدفوع هو من باب ضىىىىىمان أن شىىىىىركة التأمين لها المالءة المالية لمزاولة  

 العمل ومقابلة مسؤولياتها.
 

صىدر نظام إجازات   1936لسىنة   74بعد صىدور قانون شىركات التأمين رقم  

،  1522، العدد  الوقائي العراقية)   1936لسىىنة    25مين رقم  وكالء شىىركات التأ

 ( وضم  مس مواد.18/6/1936
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قانون  يجب ان تسىىتوفى االجازة المنصىىو  عليها في المادة الثامنة من    1 مادة  

للقيام بأعمال وكالة شىىركة من شىىركات    1936لسىىنة    74شىىركات التامين رقم  

ان يكون لدى الوكيل وكالة ت وله الصىىىفة القانونية    -1التامين الشىىىروط التالية:  

غير محكوم عليه    –سىىنة من العمر. ب   21قد بلغ   -ان يكون الوكيل: ا    -  2....  

اسىىتعاد    إذاغير محكوم عليه باإلفالس إال    -بجناية أو بجنحة م لة بالشىىرف. ج  
ان يكون مسجال في غرفة    -معروفا باالستقامة وحسن السلو . هىىى    -اعتباره. د  
 التجارة.

 
بموجىب نظىام تعىديىل نظىام إجىازات وكال  ء  وقىد  ضىىىىىع هىذا النظىام للتعىديىل 

أيىار    30تىاري     الوقةائي العراقيةة)   1936لسىىىىىنىة    25شىىىىىركىات التىأمين رقم  

 2وبموجبه أل يت الفقرة   1من المادة   2أنصىىىب التعديل على الفقرة   (.  1938
 من المادة األولى وحلت محلها الفقرة التالية:

 
شى صىا حكميا معترفا بشى صىيته الحكمية بمقتضىى    –ان يكون الوكيل: ا   –  2 

  21شى صىا حقيقيا بال ا    –لعراقية النافذة ومسىجال في غرفة التجارة. ب  القوانين ا
سنة من العمر، ومعروفا باالستقامة وحسن السلو  وغير محكوم عليه بجناية أو  

اسىىىتعاد اعتباره ومسىىىجال في غرفة    إذاجنحة م لة بالشىىىرف وال باإلفالس إال  
 التجارة. 

 
بالوكيل التأميني كشىىىى صىىىىية حكمية   أهمية هذا التعديل تكمن في االعتراف 
إضىافة إلى الوكيل كشى صىية حقيقية.  وهذا يؤشىر إما على تطور في مزاولة  
التأمين  الل سىنتين أو انتباه المشىّرع لنق  في نظام إجازات وكالء شىركات  

 .  1936لسنة   25التأمين رقم  

 

لسىىىىنة    25زات وكالء شىىىىركات التأمين رقم  من نظام إجا 3وجاء في المادة  

ن  بوقف إجىازة شىىىىىركىة التىأمين أو وكيلهىا في حىالىة: م ىالفىة أحكىام    1936

، إهمىال حقوق حملىة وثىااق  1936لسىىىىىنىة    74قىانون شىىىىىركىات التىأمين رقم  

التأمين،  لل في الوضىىع المالي لشىىركة التأمين يسىىتوجب زيادة الضىىمانة أو  
ط يراد منها حماية حقوق المؤمن له إال أن  هبوط قيمة الضىىمانة.  هذه الشىىرو

الن ، كما هو عليه، ال يتوسىىىىىع فيما ي   اسىىىىىترداد مثل هذه الحقوق من  
الشىىىركة الم الفة ألحكام القانون.  كما أن الن  ال يذكر فرض غرامة مالية  

 معينة على الشركة الم الفة.
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 1960( لسنة  49قانون شركات ووكالء التأمين رقم ) 

 
لقانون لدم  وتوحيد وتحديث القوانين القاامة.  فعند ذكر األسىىىىباب  جاء هذا ا

 الموجبة نقرأ:
 

إن القوانين التي تحكم شىىىركات التأمين وهي الجانب الشىىىكلي من أعمال التأمين  
لسىىنة    74موزعة في العراق على عدة قوانين وهي قانون شىىركات التأمين رقم  

ورتاه( الصىىىادر في العهد  وتعديالته وقانون شىىىركات الضىىىمان )السىىىيك   1936

ونظام إجازات وكالء    1957لسىىنة    31العثماني وقانون الشىىركات التجارية رقم  

 .1936لسنة    25التأمين رقم  

 
إن تعدد هذه القوانين وقدمها وتشىىىىىتت أحكامها وافتقارها إلى وحدة الهدف حمل  

التىأمين تحىل   التجىارة على تهياىة الاحىة قىانونيىة جىديىدة لشىىىىىركىات  محىل  وزارة 
 . .المشار إليها .

 

 مادة موزعة على تسعة فصول هي:  64ويتألف هذا القانون من  

 
 الفصل األول: تعاريف

 أنواع التأمين  الفصل الثاني:
 الفصل الثالث: شركات التأمين

 الفصل الرابع: فروع شركات التأمين
 الفصل ال امس: وكالء التأمين
 الفصل السادس: إجازة التأمين

 السابع: السجالتالفصل  
 الفصل الثامن: المعلومات  
 الفصل التاسع: مواد متفرقة

 
تسىىىىتجيب هذه الفصىىىىول لمهام الرقابة التي تقوم بها الدولة من  الل وزارة  
التجارة إللزام الشىىركات باإلبقاء على ودااع مصىىرفية، واحتياطيات ونسىىب  

وتعين مراقىب   لمقىابلىة المطىالبىات،  للتىأمين في مىديريىة  من أقسىىىىىاط التىأمين 

( وشىروط إجازة شىركات  2البند  - 1التسىجيل ومراقبة الشىركات العامة )المادة  

 التأمين، وضبط حسابات الشركات العراقية واألجنبية وغيرها.
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ويأتي ذكر حملة وثااق التأمين في الفصىل السىادس:  إذا ثبت بصىورة قاطعة  
قىد طىالىب المؤِمن بطلىب معق ول فىأهملىه ولم يجىب بعىد  أن حىامىل وثيقىة التىأمين 

ا من تىاري  تقىديمىه أو إذا امتنع عن تنفيىذ حكمد اكتسىىىىىب الىدرجىة   تسىىىىىعين يومىا
بموجىب هىذا   الممنوحىة  إيقىاف إجىازة التىأمين  القطعيىة  عنىدهىا  يجوز للوزير 

(.  35القانون للمدة التي يرتأيها على أن ال تتجاوز السىنة أو إل ااها.   )المادة  

ا في   ( كما سىىنفصىىل  53و   52الفصىىل التاسىىع )المادتين  ويأتي ذكرهم أيضىىا

ا.  الحقا
 

 المؤسسة العامة للتأمين 

 
وتشىىمل جميع منشىىات التامين وإعادة    - تأسىىسىىت  )المؤسىىسىىة العامة للتامين(  

التامين التي تمتل  الحكومة االن او في المسىىىىتقبل كامل رأسىىىىمالها  كإحدى  
ن قانون المؤسىىسىىة  م  4المؤسىىسىىات التابعة للمؤسىىسىىة االقتصىىادية )المادة  

(.  وكانت المؤسىىسىىة االقتصىىادية تضىىم  1964( لسىىنة  98االقتصىىادية رقم ) 

ا المؤسسة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للتجارة.  أيضا
 

( لسىىىىنة  166وقد ع ّدل هذا القانون بموجب قانون المؤسىىىىسىىىىات العامة رقم ) 

 منه: 1 الذي ورد في المادة   1965

 
ت العامة اآلتية وتكون لكل منها شىى صىىية معنوية   تنشىىا بهذا القانون المؤسىىسىىا

المبينىة   بىالوزارة  إداريىا  ب ىداد وترتبط  في  مركزهىا  مىالي وإداري  واسىىىىىتقالل 
 إزاءها.

 
 وزارة االقتصاد   –المؤسسة العامة للتجارة    -1

 وزارة االقتصاد   –)المؤسسة العامة للتامين(    -2

 الصناعةوزارة    –المؤسسة العامة للصناعة    -3

 وزارة المالية   –المؤسسة العامة للمصارف    -4

 

 هل كان للمؤسسة دور رقابي على النشاط التأميني؟

 
، العدد  الوقائي العراقيةعند قراءة النظام الدا لي للمؤسىىىسىىىة العامة للتأمين ) 

( ال نعثر على ن  صىريال ي فصّىل المهام  1965( و 1964- 10- 18في    1020
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يذكر صالحيات    1964لتابعة للمؤسسة لكن نظام سنة  الرقابية على المنشآت ا

فقرة من بينها ما ي   الوظيفة    15( وتشىمل  8مجلس إدارة المؤسىسىة )المادة  

 اإلشرافية:
 

 اإلشراف على المنشآت التابعة للمؤسسة ▪
 اقتراح لوااال القوانين واألنظمة المتعلقة بالمؤسسة ▪
ِجهة للمنشآت   ▪ و   التابعة والمنسقة ألعمالهاإصدار التعليمات الم 
 ات اذ كل ما ينب ي لتنظيم سوق التأمين العراقية ▪
 وضع أسس الرقابة على المنشآت لضمان سالمة عملها ▪
 

 عن الداارة القانونية للمؤسسة ومن مهامها:  15كما يضم النظام مادة برقم  

 
 تقديم االستشارات والبحوث القانونية للمؤسسة والمنشآت. -1

ل -2 وإعىىداد  بىىأغراض  دراسىىىىىىة  العالقىىة  ذات  واألنظمىىة  القوانين  وااال 
 المؤسسة.

 مراقبة وتطبيق القوانين واألنظمة المرعية في المؤسسة والمنشآت. -3
والتعليق   -4 وتبويبهىىا  التىىأمين  بىىأعمىىال  المتعلقىىة  المحىىاكم  قرارات  تجميع 

 عليها ودراستها دراسة مقارنة.
 

ا لتحىديد تفىاصىىىىىيىل   الوظيفىة الرقابيىة لكن نطىاق  تشىىىىىكىل هذه المواد إطاراا عاما
ا لدينا.  التطبيق ليس معروفا

 
ال نىدعي معرفىة بمىا كتىب عن تىاري  قطىاع التىأمين في العراق لكننىا نميىل إلى  
تأكيد أن ما كتب عن المؤسىىسىىة العامة للتأمين هو أقل القليل.  وإذا جاء ذكر  

 له فهو كالتالي:
 

امة للتأمين التي ترتبط  إن سىىىوق التأمين في العراق يضىىىم اآلن المؤسىىىسىىىة الع 
  - 1بوزارة االقتصىىاد ومن منشىىآت هذه المؤسىىسىىة الشىىركات الثالث المذكورة:  

شىركة    -3الشىركة العراقية للتأمين على الحياة ...    -2شىركة التأمين الوطنية ...  

 10إعادة التأمين العراقية ..
 

-27،  1، ط1970)ب ىىىىىداد: )د.ن.(  التةةةةةأمين علمةةةةةاا وعمةةةةةالا بىىىىىديع أحمىىىىىد السىىىىىيفي،   10
28. 
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العراقية للتأمين على  وترتبط الشىىىركات هذه ]شىىىركة التأمين الوطنية، الشىىىركة  

الحياة وشىركة إعادة التأمين العراقية[ بالمؤسىسىة العامة للتأمين التي تقوم بدورها  
بتنظيم أعمال الشىركات الثالث واإلشىراف على سىياسىاتها وت طيط أعمالها إلى  
أن تم إل اء المؤسىسىة العامة للتأمين وأصىبال ارتباط هذه الشىركات بوزارة المالية  

 11مباشرة.

 
ا دون التوقف عند تقييم  ون  جد مثل هذا العرض البسىيط في كتابات أ رى الحقا

نقدي لمكانة المؤسىىىسىىىة العامة للتأمين في اإلشىىىراف على شىىىركات التأمين  
 12وتنظيم سوق التأمين وتدريب الكوادر وغيرها من الوظااف.

 
لم ت ب حماية مصىالال المؤمن لهم من ذهن الشىارع عند صىياغة قانون تعديل  

 ب    22الذي صىىدر في    1960لسىىنة    49ون شىىركات ووكالء التأمين رقم  قان 

( لتنظيم دم  شركات  14/9/1965في  ، 1170، العدد  الوقائي العراقية)  1965

لهم.   لىه: تىأكيىد حمىايىة حقوق المؤمن  وشىىىىىرح األسىىىىىبىاب الموجبىة  التىأمين 
قانون شىىىىركات  نبدأ مع  نسىىىىتعرض بعض البنود ذات العالقة بالموضىىىىوع و

 :52.  جاء في المادة  1960لسنة   49ووكالء التامين رقم  
 

 إذا أرادت شىىىركة مشىىىمولة بنصىىىو  هذا القانون االندماج مع شىىىركة أ رى  
بعىد أن ت تقريراا مفصىىىىىال  واحىدة فيجوز للوزير أن يوحىد إجىازتيهمىا  قىدم كالهمىا 

مؤيداا من قبل مراقب حسىابات أو محاسىب قانوني أو محاسىب أ صىااي بأعمال  
ا أن االندماج ال يضةر  حملة وثائق التأمين واألغيار بصةورة عامة التأمين   .    مبينا

 ]التأكيد من الكاتب[

 

 

 
البىىىىاقي عنبىىىىر فىىىىالال، فىىىىاروق حبيىىىىب المىىىىال ، عبىىىىد الىىىىرحمن مصىىىىطفى طىىىىه،  عبىىىىد  11

 .64-63(،   1990)جامعة البصرة، كلية اإلدارة واالقتصاد،  إدارة التأمين 
 
التةةةةأمين فةةةةي العةةةةراق: الواقةةةةي   عزيىىىىز،  أنظىىىىر علىىىىى سىىىىبيل المثىىىىال: فىىىىؤاد عبىىىىد  12

.  وكىىىىىذل : بىىىىىديع 7-6(   2005)ب ىىىىىداد: موسىىىىىوعة القىىىىىوانين العراقيىىىىىة،  وآفةةةةةاق المسةةةةةتقبل

 الوسةةةةيي فةةةةي التةةةةأمين وإعةةةةادة التةةةةأمين: علمةةةةاا وقانونةةةةاا وعمةةةةالا أحمىىىىد السىىىىيفي المحىىىىامي، 
 .55-53   ،(2006)ب داد: )د.ن.(، 
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ا من إجراءات الدم ، على ضىىمان مصىىالال  53وتؤكد المادة   ، وتضىىم بعضىىا

 لهم وكما يلي:  المؤمن

 
بعد موافقة الوزير يعلن عن االندماج قبل إصىىىىدار اإلجازة لمدة شىىىىهر في    -1 

النشىرة وفي إحدى الصىحف المحلية ويكون لكل شى   يرى نفسىه متضىرراا من  
هذا االندماج أن يعترض لدى مراقب التأمين الذي يجب عليه إجراء التسوية بين  

الحّق في مراجعة المحكمة لمنع إجراء  األطراف فإن لم تتم التسىىىوية   فللمعترض 
االندماج في  الل شىهر من تاري  نشىر إجراءات التسىوية وللمحكمة أن تصىدر  
قرارها وترسل نس ة منه إلى مراقب التأمين لتسجيله ويكون قرار المحكمة بهذا  
الشىىىىأن قطعياا وتطبق هذه األحكام في حالة ما إذا أرادت أي شىىىىركة مشىىىىمولة  

هذا القانون أن تنقل جميع أعمالها بالعراق إلى شىركة أ رى مشىمولة  بنصىو   
 بنصو  هذا القانون في العراق.

 
للمحكمة أن تسىتدعي ال براء لالسىترشىاد بآرااهم قبل إصىدار قرارها بالقبول    -2

 أو الرفض. 

 
سىنة    1960لسىنة   49صىدر قانون تعديل قانون شىركات ووكالء التأمين رقم  

 أربع مواد( لحذف هاتين المادتين وكما يلي:)ويتألف من    1965

 
  1 مادة  

لسىنة    49تحذف المادة الثانية وال مسىون من قانون شىركات ووكالء التامين رقم  

 ويحل محلها ما يلي:  1960

 
المادة الثانية وال مسىون: يعتبر القرار الصىادر من المؤسىسىة االقتصىادية في حالة  

ام المادة ال امسىىىة من قانون تأميم بعض  دم  شىىىركة التامين أو أكثر وفقا ألحك 
قطعيا في حق ذوي العالقة والمؤمن    1964لسىىنة    99الشىىركات والمنشىىات رقم  

 لهم واألغيار كافة وتحدد المؤسسة االقتصادية أسس هذا الدم . 

 
  2  مادة 

 تحذف المادة الثالثة وال مسون من القانون المذكور ويحل محلها ما يلي:
 

المادة الثالثة وال مسىون: للمؤسىسىة العامة للتامين أن تقرر نقل محفظة أية شىركة  
تىامين عراقيىة أو فرع أو وكىالىة تىامين أجنبيىة عىاملىة أو كىانىت عىاملىة في العراق  
إلى شىركة تامين أ رى، ويعتبر قرارها بهذا الشىأن قطعيا غير قابل لالعتراض  

وا العالقىة  قبىل ذوي  فيىه من  تحىىدد  عليىه أو الطعن  األغيىار  لهم وكىافىة  لمؤمن 
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المؤسىىسىىة العامة للتامين أسىىس نقل المحفظة في كل حالة على حده والمدة التي  
 يجب أن يتم النقل  اللها. 

 
يمكن للقار  أن يالحظ الموقف التسىلطي ثقيل الوطأة بشىأن القرارات القطعية  
والطعن ليس فقط من قبىل  ذوي   فهي غير قىابلىة لالعتراض  للمؤسىىىىىسىىىىىة، 

ا من قبل  المؤمن لهم.   ولعل مرد ذل  أن نقل المحافظ لن  ا لعالقة  بل أيضىىا
كما يرد في ملحق القانون ونقتبسىىه كامالا.  وقد    –يؤثر على مصىىالال هؤالء  

 جاء في األسباب الموجبة لقانون التعديل ما يأتيد:
 

كانت شىركات    1960لسىنة    49قانون شىركات ووكالء التامين رقم   عند صىدور  

التامين إما أهلية أو أجنبية وكان من الطبيعي ان يهدف المشىىروع فيما هدف إليه  
من القانون إلى ضىمان حقوق المتعاقدين مع تل  الشىركات في حاالت الدم  بين  

من    53و    52اها إلى أ رى فنصىت المادتان  شىركتين أو أكثر أو نقل أعمال إحد 

القانون المذكور على إجراءات معينة تقوم بها وزارة االقتصىىىاد ضىىىمانا لحقوق  
للتىأكىد من سىىىىىالمىة   التي تتوافر لىديهىا اإلمكىانيىات  بىاعتبىارهىا الجهىة  المتعىاقىدين 
عمليات الدم  والتحويل وعدم إضىىىرارها بحقوق اآل رين ومن تل  اإلجراءات  

 عالن عن الدم  قبل إجرااه واالعتراض عليه  الل مدة معينة.القيام بإ
 

أصىىىبحت أعمال    14/7/1964وبموجب القوانين االشىىىتراكية التي صىىىدرت في  

التامين من ا تصىىىىا  القطاع العام ونقلت ملكية شىىىىركات التامين األهلية إلى  
المؤسىىىسىىىىة االقتصىىىادية فمنعت الشىىىركات األجنبية من مزاولة أعمال التامين  

مدت المؤسىىىسىىىة االقتصىىىادية إلى تكوين شىىىركات متينة ماليا وفنية بتجميع  وع
ال برات والكفاءات من شىىركات اقل عددا وذل  عن طريق دم  تل  الشىىركات  

، أو ت صىىىصىىىها في أنواع معينة من أعمال  1964لسىىىنة    99والمنشىىىات رقم  

تزاماتها  التامين وقد أقتضىىىى ذل  اإلجراء تحويل محافظ أعمالها بما فيها كافة ال
 وحقوقها وأموالها بعضها إلى البعض اآل ر.

 
ولما كانت لبعض فروع ووكاالت الشىىىىركات األجنبية التزامات يمتد سىىىىريانها  
فترة طويلة فقد لوحظ بان المصىلحة العامة مصىلحة المتعاقدين مع تل  الشىركات  
تسىىتدعى تحويل محافظ تل  الشىىركات إلى الشىىركات العراقة المؤممة المملوكة  
والمضىمونة من قبل المؤسىسىة االقتصىادية وهي جهة حكومية.  وبالنظر إلى ان  
المؤسىسىة االقتصىادية تتوافر لديها اإلمكانيات الفنية إلتمام عمليات التحويل بشىكل  

قانون شىىىركات  سىىىليم يضىىىمن حقوق األغيار وجد ان اإلجراءات التي يتطلبها  
التىامين رقم   لهىا    53و    52في مىادتيىه    1960لسىىىىىنىة    49ووكالء  ال ضىىىىىرورة 

 ولتحقيق األغراض المتقدمة فقد شرع هذا القانون. 

 

http://www.iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=311020051061100
http://www.iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=311020051061100
http://www.iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=311020051061100
http://www.iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=311020051061100
http://www.iraqilegislations.org/LoadLawBook.aspx?SC=311020051061100
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انتهى دور المؤسىىىىىسىىىىىة العىامة للتىأمين في تنظيم القطىاع مع صىىىىىدور قرار  

انتقلت حقىىوقىىهىىا والتزاماتها    وبموجبها  4/1/1987مىىجىىلىىس قىىيادة الىىثىىورة في  

إلى الشركات الثالث الىىتىىابىىعىىة لىىهىىا )شركة التأمين الوطنية، الشركة العراقية  
على الحياة ]بعد إل اء ت صى  الشىركتين أصىبحت تعرف باسىم شركة    للتأمين

التىأمين العراقيىة[ وشىىىىىركىة إعىادة التىأمين العراقيىة(، كمىا انتقلىت صىىىىىالحيىات  
المدراء العامين للشركات فىىي كىىل ما يىىتىىعىىلىىق باألمور   المؤسسىىة إلىرايس  
والماليىىىىة والفنيىىىىة وحسىىىىب مقتضيات العمل، واحتفظت الشركات   اإلدارية

واإلداري وش صيتها المعنوية، وتم ربطها ألغراض   باستقاللهىىىا الىىىمىىىالىىىي 
 التنظيم بوزارة الىمالىيىة.

 

- 1990)  سنننننوات ال اننننار ا قتانننناد رقابة على التأمين خالل  ال

2003) 
 
لششىىىراف على   19213صىىىدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم    3/12/1998في  

 21قطاع التأمين.  وجاء صىىدور القرار عقب صىىدور قانون الشىىركات رقم  
منه على أن يمارس نشىىىاط التأمين    10، الذي اشىىىترطت المادة  1997لسىىىنة  

ة( وإل اء قانون شىىىىركات ووكالء  وإعادة التأمين من قبل شىىىىركات مسىىىىاهم 
ا منها.1960لسنة   49التأمين رقم    .  يتألف القرار من سبع مواد نقتبس بعضا

 
تكون وزارة المالية هي الجهة القطاعية الم تصىة بنشىاط التأمين وإعادة    – أوال  
 التأمين.
ا  موجودة  ال يجوز التأمين  ارج العراق مباشىىرة على أشىى ا  أو أموال    –ثانيا

 في العراق أو مسؤوليات قد تتحقق فيه.
ال يجوز للشىركات أن تمارس أعمال التأمين وإعادة التأمين قبل الحصىول    -ثالثاا 

 على إجازة من وزير المالية.
 

 يصدر الوزير التعليمات في األمور التالية:  – امساا  
 ومن بينها

 شروط منال اإلجازة 
 مقدار وديعة التأمين  

 

 .11/11/1998، الوقائي العراقية  13
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 اطيات وطريقة احتسابها وتوظيفهااحتجاز االحتي
بأحكام هذا القرار.  أسس وأساليب الرقابة على أعمال الشركات المشمولة 

 
 . 1960( لسنة  49يل ى قانون شركات ووكالء التأمين المرقم ب )  –سادساا  

 

مادة اسىىىىتناداا إلى أحكام البند   26وبنفس تاري  القرار صىىىىي ت تعليمات من  

ا( من القرار، وو .  جاء في المادة  4/10/1999قعها وزير المالية في  ) امسىىىا

 من التعليمات:  1

 
للقيىام   في التىأمين  ال برة  الوزارة من ذوي  المىاليىة أحىد موظفي  يسىىىىىمي وزير 
بىالوزير   ارتبىاطىه  ويكون  الموظفين  من  يعىاونىه عىدد  التىأمين  بىأعمىال مراقىب 

 مباشرة.

 
ا وتم الن  عليىه مجىدداا  نالحظ هنىا أن ارتبىاط الرقىابىة بوزارة المىاليىة ظىل   قىاامىا

.  وفي الماضىىىىي كانت الوظيفة  2005في قانون تنظيم أعمال التأمين لسىىىىنة  

الرقابية تابعة لوزارة التجارة كما قضىىى بذل  قانون شىىركات ووكالء التأمين  

ا  1960لسىىىىىنىة   49رقم   ، وقبلهىا كىانىت الرقىابىة مرتبطىة بوزارة المىاليىة أيضىىىىىا

 (.1936لسنة   74قانون شركات التأمين رقم  ) 

 
ويرد في هذه التعليمات مواد عن شىىروط منال إجازة ممارسىىة التأمين )المواد  

إلى حمىايىة حقوق  8- 2 (، ويالحظ  لو التعليمىات من اإلشىىىىىارة الصىىىىىريحىة 

المؤمن لهم رغم أهميتها إذ أن الهدف األسىىاس من تنظيم النشىىاط التأميني هو  
 ضمان استمرار حماية المؤمن لهم.

 
 ين العراقي ديوان التأم

 

أوالا من قىانون تنظيم أعمىال التىأمين لسىىىىىنىة  - 5تىأسىىىىىس الىديوان تنفيىذاا للمىادة  

2005: 

 
يؤسىىىس بموجب هذا القانون ديوان يسىىىمى )ديوان التأمين( يتمتع بالشىىى صىىىية  
المعنوية وباالستقالل المالي واإلداري، وله تمل  األموال المنقولة وغير المنقولة  
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الالزمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصىىىىرفات القانونية ويمثله رايس الديوان  
 14أو من ي وله.

 

 باالسىىىتعانة    2005ديوان قد تأسىىىس فعالا في سىىىنة  يذكر بديع السىىىيفي أن ال

 بمراقبية التأمين في وزارة المالية. 
 

 ثانيا من القانون:  - 5وجاء في المادة  

 
يكون مقر الديوان في ب داد وله أن ينشىىى  فروع له في أرجاء العراق بقرار من  

 رايسه بموافقة الوزير.

 
ا لها في النظام    3الدا لي للمؤسىسىة العامة للتأمين، المادة  هذه المادة تجد رديفا

 وجاء فيها:
 

ا لها دا ل العراق و ارجه.  يكون مركز المؤسسة ب داد ولها أن تفتال فروعا

 
ا لها دا ل   وكان ذل  عندما كانت الدولة مركزية.  ولم تفتال المؤسىىسىىة فروعا

 ارج العراق  اصىة  للمؤسىسىة  العراق.  ونحتار في تفسىير حرية فتال فروع  
ا في ال ارج، وهي إن فعلت  و ان شركات التأمين العراقية لم تؤسس لها فروعا

فإن أعمالها كانت سىىىىتكون  اضىىىىعة للقوانين التجارية والقواعد الرقابية في  
 البلدان التي تتواجد فيها.

 
وقيام فرصىة إعادة تأسىيس الدولة وصىدور قانون   2003ت يرت األحوال منذ  

دون أن نقرأ ما يفيد إنشىىىىاء فرع للديوان.  المعلومات    2005التأمين لسىىىىنة  

سىمعنا  المتوفرة ال تشىير إلى نية إنشىاء فروع للديوان  ارج العاصىمة ب داد.  
المعنيىة في ح  بين الىديوان والسىىىىىلطىات  للتنسىىىىىيق  إقليم  عن محىاوالت  كومىة 

كردسىىتان، ربما انصىىب بعضىىها على فتال فرع للديوان في اإلقليم أو تسىىوية  

إال أن هذه    1991المطالبات المعلقة بذمة شىىىىىركة التأمين الوطنية منذ سىىىىىنة  

تىأسىىىىىيس فرع للىديوان   لم تنجال.  ولعلىه من المفيىد إثىارة اقتراح  المحىاوالت 
مسىىتوى االتحادي، وتحقيق  ومناقشىىته لضىىمان تطبيق المعايير الرقابية على ال

 

 .3،   3/3/2005، الوقائي العراقية  14
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سىىىوق موحد للتأمين، وتسىىىهيل قيام شىىىركات التأمين المؤسىىىسىىىة في اإلقليم  
بمزاولة العمل في كافة أرجاء العراق، كما السىىماح للشىىركات المؤسىىسىىة في  

 للعمل في اإلقليم على قدم المساواة.وغيرها من المحافظات  ب داد  
 

 وفيما ي   الكادر الوظيفي ذكر السيفي أن
 

( موظفين، ثالثىة منهم من ذوي  8د موظفي الىديوان عىدا رايس الىديوان حىاليىاا )عىد 

 اال تصا  من العاملين في شركات التأمين، أما ال مسة فهم تعيين جديد.
 

باشىر الكادر المت صى  في الديوان بإعداد وتهياة مسىتلزمات تطبيق القانون من  
ل رض تىدقيقهىا وهي    أنظمىة وتعليمىات وأحيىل أغلبهىا إلى مجلس شىىىىىورى الىدولىة

 15المرحلة التي تسبق نشرها في الجريدة الرسمية.

 
ليسىىت هنا  معلومات متوفرة في العلن عن المؤهالت العلمية للموظفين غير  
ما ذكره السىيفي عن ثالثة من العاملين من ذوي اال تصىا .  ويبدو أن هذا  

ا وظيفة  اال تصىىا  يرتبط بعملهم في شىىركات التأمين، أي أنهم لم يمارسىىو
ا بات من الالزم إ ضىىىىاع   ا.  وإذا كان هذا الوصىىىىف صىىىىحيحا رقابية سىىىىابقا
غير   )ومؤهالتهم  عينوا  الىىذين  من  أو  اال تصىىىىىىا   ذوي  من  العىىاملين، 
بىالوظيفىة   ا  ارتبىاطىا نظريىة وعمليىة،  تىدريبيىة،  لىدورة أو دورات  معروفىة(، 

 مجال.الرقابية التي يمارسونها واالستفادة من تجارب دول أ رى في هذا ال
 

 ذكر اآلتي: 2007 ذار   21في رسالة من الزميل فؤاد عبد   عزيز بتاري   

 
 منذ بداية تأسىىىىيس الديوان، الذي كنت رايسىىىىا له، باشىىىىرنا بوضىىىىع التعليمات  
التفصىيلية لجملة من متطلبات القانون منها إجازة الشىركات والوسطاء والوكاالت  

األمور التي تقتضىىيها الرقابة على النشىىاط التأميني.   والمالءة المالية والعديد من  
وقد أنجز البعض منها إال أنها تتطلب إحالتها إلى مجلس شورى الدولة الستكمال  

. وكىان معي في الىديوان فىاضىىىىىل النجىار وشىىىىىروق علي  .اإلجراءات القىانونيىة .
وموظفين متدربين وقد غادرنا أنا وفاضىىىل وبقيت شىىىروق وحدها في السىىىاحة،  

 يس هنا  من مهتم  ذ بوجودي كان هنا  عدم فهم مستعصي. ول

 

التةةةةةأمين: علمةةةةةاا  الوسةةةةةيي فةةةةةي التةةةةةأمين وإعةةةةةادةبىىىىىديع أحمىىىىىد السىىىىىيفي المحىىىىىامي،   15

 .938(   2006)ب داد: )د.ن.(،  وقانوناا وعمالا 
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( ال يبىدو في األفق أن  2010وحتى وقىت كتىابىة هىذه الورقىة )تشىىىىىرين الثىاني  

ت ييراا كبيراا سىىىيحدث في تطوير طاقم الموظفين والموظفات، وفي ممارسىىىة  
لهىا القىدرة على إلزام   بفعىاليىة  الوظيفىة الرقىابيىة ضىىىىىمن أحكىام قىانون التىأمين 

 ركات التأمين بها.ش
 

ورغم الوضىىىع الصىىىعب للديوان فإنه اسىىىتطاع إصىىىدار عدد من التعليمات  
المنظمة للعمل التأميني منشىىورة في الموقع اإللكتروني للديوان وكلها تصىىب  
في صىىلب المبدأ األسىىاسىىي للرقابة على التأمين، أي حماية مصىىالال المؤمن  

 لهم:
 

 أسس احتساب الم صصات الفنية ▪
 للضمىىىىىان ىىغ األدنىالمبلىىىىى ▪
 وديعة الضمان ▪
 المؤمن السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من ▪
 أسس استثمار أموال المؤمنين ▪
تقىابىل االلتزامىات   تحىديىد طبيعىة ومواقع موجودات المؤمن التي ▪

 المترتبة عليهالتأمينية  
 فروع أنواع التأمين ▪
 التأمين منال إجازة ممارسة أعمال التأمين وإعادة  ▪

 هام  المالءة  ▪
 

ضىىعف الكوادر ال يقتصىىر على الديوان بل يمتد على جميع شىىركات التأمين  
رغم جهود بعضها في رفع مستوى األداء والكفاءة من  الل التدريب.  ويبدو  

القاامة.  ففي نشىرة صىحفية منشىورة في موقع    أن الديوان يقدر حقيقة إمكانياته
الىديوان، حول مىذكرة تفىاهم مع الجمعيىة الوطنيىة لمراقبي التىأمين في الواليىات  
يرد التىأكيىد التىالي:  ونؤكىد مرة أ رى، من أنىه ال بىد من   المتحىدة األمريكيىة 

]التأكيد    16. تطوير مستويات المشرفين التركيز على التبادل المعلوماتي ومع  
 ن الكاتب[م 

 

16 http://www.iraqinsurance.org/pdf/Diwan%20-NAIC%20-Ver-2.pdf 
 

http://www.iraqinsurance.org/Insurance-Regulations4.shtm
http://www.iraqinsurance.org/pdf/Diwan%20-NAIC%20-Ver-2.pdf
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المشىىىكلة األسىىىاسىىىية التي تكبال الديوان تكمن في ارتباطه العضىىىوي بوزارة  
المالية بدالا من أن يكون هياة مسىتقلة أو شىبه حكومية ال ي ضىع لبيروقراطية  
الوزارة وللقرار والتد ل السىياسىي.  وبهذا الصىدد كتب سىعدون مشىكل  ميس  

المىدير المفوض للشىىىىىركىة األهليىة للتىأمين، وعضىىىىىو مج  لس إدارة  الربيعي، 
 مين وإعادة التأمين العراقية:أجمعية شركات الت 

 
المىاليىة   ديوان    – إن الجهىة القطىاعيىة المشىىىىىرفىة على قطىاع التىامين هي وزارة 

بىاشىىىىىر عملىه في   لم يمىارس دوره    1/6/2005التىامين والىذي  لكنىه ولألسىىىىىف 

المطلوب كجهىة رقابيىة تنظم عمىل القطىاع حيىث يفتقر إلى كادر وظيفي له ال برة  
 ية واإلدارية.  والدراية في األمور المالية والفنية والقانونية والتسويق

 
وقد طالبنا بتفعيل هذا الديوان وتسىىمية رايس له من ذوي ال برة واال تصىىىا   
في التامين ومباداه وشىروط وثااقه واسىتثناءاتها، وتقدير ال طر وأنواع التامين،  
والمباد  األسىىىىاسىىىىية في التطبيق العملي مع تقديرنا واعتزازنا برايس الديوان  

 رة في الوزارة قد تش له عن االنصراف لهذا القطاع.  الحالي لما له من مهام كثي
 

ونحن بانتظار ما سىىيصىىدر من تعليمات إلى الوزارات والمؤسىىسىىات والهياات  
المىدني   المجتمع  ومنظمىات  المحىافظىات  ومجىالس  واالتحىادات  الىدولىة  ودواار 
بإلزامها إجراء التامين لدى شركات التامين العراقية.  وهذا ما هو معمول به في  

نظمة وتشىىىىريعات الدول العربية.  ونتطلع إلى نتاا  توصىىىىيات مؤتمر التأمين  أ
المرفوعة لمعالي السيد وزير المالية.2009]ب داد،    ] 17 

 
المىىادة   أحكىىام  على  تنهض  هىىذه  الربيعي  أعمىىال    8دعوة  تنظيم  قىىانون  من 

 التأمين:
 

 يتولى رئيس الديوان: -8-"المادة

وضىىىىع وتنفيذ سىىىىياسىىىىة و طط وبرام  لحماية المتعاملين بعقود التامين    -أوال
 ولتطوير سوق شفاف وامن.

 

قطةةةةةةةةةةةةاع التةةةةأمين فةةةةي العةةةةةةةةةةةةةراق وأفةةةةاق ً "سىىىىعدون مشىىىىكل  مىىىىيس الربيعىىىىي  17

 تطور شركات التامين الخاصة" مدونة مجلة التأمين العراقيً 
-21-2005-10-1936-http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/74

1997.html-22 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/74-1936-10-2005-21-22-1997.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/06/74-1936-10-2005-21-22-1997.html
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 اقتراح الهيكل التنظيمي للديوان بما يضمن أداء أعماله بشكل فعال وكفوء.   -ثانيا 
 تعيين موظفي ديوان التأمين.  -ثالثا 
اء أو المحامين  االسىتعانة بالمسىتشىارين أو المحللين أو الفاحصىين أو ال بر  -رابعا 

تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من المهنيين بعقود   أو المحاسىىبين أو مت صىىصىىي 
مقىابىل أجور يحىددهىا بتعليمىات، لمسىىىىىاعىدتىه في أداء واجبىاتىه بموجىب أحكىام هىذا  

 القانون.
إعىداد برام  و طط لتطوير قطىاع التىامين ورفع مسىىىىىتوى  ىدمىاتىه    -خةامسةةةةةا 

 بالتشاور مع الوزارة.
مشىىىاريع القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال التامين    إعداد   -سةةةادسةةةا 

 ورفعها إلى الجهات المعنية.
 إعداد الموازنة السنوية للديوان ورفعها إلى الوزارة.  -سابعا 
القرارات    -ثةامنةا  التىأمين وات ىاذ  المقىدمىة حول  ىدمىات  النظر في الشىىىىىكىاوى 

 المناسبة في شأنها وفقا ألحكام هذا القانون. 
إصىىىدار األوامر والقرارات الالزمة لتنفيذ مهامه وصىىىالحياته المقررة    -تاسةةةعا 

 بمقتضى أحكام هذا القانون.
 أي مهام أو صالحيات أ رى ي وله إياها القانون.  -عاشرا 

 
 وما زالت معظم أحكام هذه المادة تنتظر التطبيق.

 
المؤمن لهم لكنىه  وقد حدد القىانون بشىىىىىكىل جلي دور الديوان في حمىاية حقوق  

 :6وضع هذه الحماية ضمن هدف أوسع كما جاء في المادة  
 

 6-"المادة
يهدف الديوان إلى تنظيم قطاع التأمين واإلشىراف عليه بما يكفل تطويره وتامين  
سىىىوق مفتوح وشىىىفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صىىىناعة التأمين في ضىىىمان  

والممتلكىات ضىىىىىد الم ىاطر لحمىايىة   االقتصىىىىىاد الوطني ولتجميع  األشىىىىى ىا  
المد رات الوطنية وتنميتها واسىتثمارها لدعم التنمية االقتصىادية، وله في سىبيل  

 ذل  القيام بالمهام اآلتية:
 

حماية حقوق المؤمن لهم والمسىىىىتفيدين من أعمال التأمين ومراقبة المالءة    -أوالا 
 ق.المالية للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقو

 
المهنىة و دابهىا    -ثةانيةا  بقواعىد ممىارسىىىىىة  رفع أداء المؤمنين وكفىاءتهم وإلزامهم 

 لزيادة قدرتهم على تقديم  دمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين. 
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 الديوان وعضوية هيئات الرقابة في الخارج 

 

   التأمينمراقبي  أصبال الديوان عضواا في الجمعية الدولية ل 2006في  ذار  

International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 

من القانون:  توثيق روابط    -  امسىىىا  -  6وهذه العضىىىوية تنسىىىجم مع الفقرة  

العربي   مع جهىات تنظيم قطىاع التىامين على المسىىىىىتويين  التعىاون والتكىامىل 
والعالمي.   وجاء في نشىىرة صىىحفية منشىىورة في الموقع اإللكتروني للديوان  

ا يفيد أهمية العضىوية ألنها  سىتسىاعد الديوان لتحمل المسىؤوليات وذل  من  م 
 الل معرفىة الحلول المطبقىة في بلىدان أ رى لقضىىىىىايىا الرقىابىة واإلشىىىىىراف  

 18والتي قد تكون مناسبة لبلدنا العراق. 
 

الوطنيىة لمراقبي   تفىاهم مع الجمعيىة  مىذكرة  وقع الىديوان  نفس الفترة  و الل 

الوال )في  األمريكيىة(  التىأمين  المتحىدة   National Association ofيىات 
Insurance Commissioners (NAIC)    نشىىىىىرة صىىىىىحفيىىة في  وجىىاء 

أن  هنا  اتصىىال    19)بترجمة ضىىعيفة من الل ة اإلنجليزية( في موقع الديوان
بين    NAICبين ديوان التىأمين ورايس   ومع موظفين   رين إلنجىاز البرنىام  

سىىىىوف يتضىىىىمن تبادل أنباء السىىىىوق، مناقشىىىىىة    المنظمتين.  هذا البرنام 
 التطورات المنظمة، مواجهة القضايا والدورات التدريبية. 

 
 ديوان التأمين ومظالم الماضي: الرقابة بأثر رجعي؟ 

 
هنا  مظالم قاامة من الماضىىي تتمثل بحقوق المؤمن لهم المهضىىومة بسىىبب  

وتشىىمل الحق بالتعويض عن  السىىياسىىات المقيتة للنظام الدكتاتوري السىىابق،  
مطالبات عن حوادث موقوفة و سارة أقساط التأمين على الحياة لدى البعض.  
التىأمين ذات العالقىة   لشىىىىىركىات  بمطىالبهم  ال نعرف إن تقىدم المتضىىىىىررون 

 20بالموضوع أو لديوان التأمين.

 

18 http://www.iraqinsurance.org/Press-Releases.shtm 
 
19 http://www.iraqinsurance.org/pdf/Diwan%20-NAIC%20-Ver-2.pdf 

 
 موضىىىىىوع المطالبىىىىىات الموقوفىىىىىة وحىىىىىاالت اإلقصىىىىىاء والترحيىىىىىل للعىىىىىراقيين بىىىىىدعوى  20

 التبعيىىىة  لىىىم يظهىىىر للعلىىىن لكننىىىا أشىىىرنا إليىىىه فىىىي بعىىىض مىىىن مقاالتنىىىا.  وفىىىي رسىىىالة لنىىىا لىىىرايس 

http://www.iraqinsurance.org/Press-Releases.shtm
http://www.iraqinsurance.org/pdf/Diwan%20-NAIC%20-Ver-2.pdf
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، أد لنىىىىىا 2010أيلىىىىىول  13ومىىىىىدير عىىىىىام الشىىىىىركة العراقيىىىىىة للتىىىىىأمين فىىىىىي ب ىىىىىداد، بتىىىىىاري  

 الموضوع ضمن إطار أوسع.  ن  الرسالة:
 

يتعلىىىىق بإعىىىىداد   لىىىىي رجىىىىاء ال أدري إن كنىىىىت أو أحىىىىد العىىىىاملين فىىىىي الشىىىىركة يسىىىىتطيع إنجىىىىازه
دراسىىىىىىة عىىىىىىن تىىىىىىأثير الحىىىىىىروب علىىىىىىى بعىىىىىىض جوانىىىىىىب التىىىىىىأمين علىىىىىىى الحيىىىىىىاة فىىىىىىي 

ولتسىىىهيل البحىىىث أسىىىرد فيمىىىا يلىىىي بعىىىض العنىىىاوين األوليىىىة التىىىي يمكىىىن للباحىىىث أن   العىىىراق.
 يستهدي بها ويزيد عليها:

 
الحىىىىروب تشىىىىمل أيضىىىىاا العمليىىىىات العسىىىىكرية الدا ليىىىىة )كردسىىىىتان العىىىىراق( رغىىىىم أن  ▪

-1980بالبىىىىال ي ىىىى  الحىىىىروب ال ارجيىىىىة )الحىىىىرب العراقيىىىىة اإليرانيىىىىة، مىىىىا يىىىىرد 

، غىىىىىزو واحىىىىىىتالل 1991، حىىىىىرب ال لىىىىىي  الثانيىىىىىة، 1990، غىىىىىزو الكويىىىىىت، 1988

 (.2003العراق،  

إن كانىىىت هنىىىا  معلومىىىات عىىىن التىىىأمين علىىىى الحيىىىاة فىىىي العىىىراق قبىىىل ثىىىورة تمىىىوز  ▪
علىىىى التىىىىأمين علىىىىى ، ربمىىىا يسىىىىتطيع الباحىىىث تتبىىىىع  ثىىىىار الثىىىورة علىىىىى الطلىىىىب 1958

ومقارنتىىىىه بىىىىالفترات السىىىىابقة  1968و 1963الحيىىىىاة، وكىىىىذا األمىىىىر بالنسىىىىبة النقىىىىالب 

 .1964ونعرف أن صناعة التأمين  ضعت للتأميم سنة   والالحقة.

هىىىىل شىىىىهدت فتىىىىرات االسىىىىتقرار واالزدهىىىىار االقتصىىىىادي فىىىىي العىىىىراق تزايىىىىداا فىىىىي  ▪
 الطلب على التأمين على الحياة؟

التىىىأمين علىىىى أغطيىىىة التىىىأمين علىىىى الحيىىىاة بىىىالحروب والعمليىىىات  هىىىل تىىىأثرت أسىىىعار ▪
 العسكرية؟

مىىىاذا كىىىان موقىىىف شىىىركة التىىىأمين العراقيىىىة مىىىن وثىىىااق تىىىأمين المىىىدنيين الىىىذين جنىىىدوا  ▪
هىىىىىل تىىىىىم وقىىىىف العمىىىىىل بالوثىىىىىااق أم أن الشىىىىركة قامىىىىىت باسىىىىىتيفاء قسىىىىىط   للحىىىىرب؟

أمين مىىىىن اعتبىىىىر مىىىىاذا حىىىىل  بوثىىىىااق تىىىى  إضىىىىافي لضىىىىمان اسىىىىتمرار نفىىىىاذ الوثيقىىىىة؟
  تبعية  وه ّجر إلى  ارج العراق؟

 هل استمر تسديد راتب موظف الشركة العراقية للتأمين الذي جند للحرب؟ ▪
كيىىىىىف أثىىىىىرت الحىىىىىروب والعمليىىىىىات العسىىىىىكرية علىىىىىى المىىىىىوارد البشىىىىىرية للشىىىىىركة:  ▪

التحىىىىاق بعىىىىض المىىىىوظفين المىىىىؤهلين بىىىىالجي ، تزايىىىىد كثافىىىىة العمىىىىل علىىىىى المىىىىوظفين 
 اآل رين، تعيين المزيد من الموظفات وغيرها.

كيىىىف عالجىىىت الشىىىركة  ثىىىار الحصىىىار االقتصىىىادي علىىىى أعمىىىال التىىىأمين علىىىى الحيىىىاة:  ▪
تحديىىىد مبىىىالغ التىىىأمين )بىىىافتراض أن الطلىىىب علىىىى التىىىأمين علىىىى الحيىىىاة لىىىم يتوقىىىف(، 
األدوات االسىىىىىتثمارية وانهيىىىىىار قيمىىىىىة االسىىىىىتثمارات بفعىىىىىل التضىىىىى م النقىىىىىدي، تسىىىىىديد 

 لمطالبات بالتعويض واألسس المعتمدة لذل .ا
إجمىىىىالي وحسىىىىب نىىىىوع وثيقىىىىة  –التطىىىىور التىىىىاري ي ألقسىىىىاط التىىىىأمين علىىىىى الحيىىىىاة  ▪

 التأمين.
يمكىىىن التوسىىىع فىىىي البحىىىث بإد ىىىال البيانىىىات ال اصىىىة بشىىىركة التىىىأمين الوطنيىىىة ودور  ▪

 شركة إعادة التأمين العراقية.
 على الحياة في العراق.التمهيد للبحث بمقدمة عن تاري  التأمين  ▪
 

ولتحقيىىىق البحىىىث   يشىىىكل هىىىذا البحىىىث جىىىزءاا مىىىن محاولىىىة كتابىىىة تىىىاري  التىىىأمين فىىىي العىىىراق.
يمكىىىىىن تكليىىىىىف أحىىىىىد موظفي/موظفىىىىىات الشىىىىىركة بدراسىىىىىة الموضىىىىىوع لقىىىىىاء مكافىىىىىأة رمزيىىىىىة 

وإن تعىىىىذر ذلىىىى ، يمكىىىىن أن يتحىىىىول الموضىىىىوع إلىىىىى بحىىىىث أكىىىىاديمي فىىىىي   معنويىىىىة أو ماديىىىىة.
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ا على المسىتوى    21وكنا قد ذكرنا في دراسىة سىابقة لنا ا كرديا أن هنا  امتعاضىا

الشىىىعبي والرسىىىمي في اإلقليم من إدارتي شىىىركة التأمين الوطنية والشىىىركة  
العراقية للتأمين لتقاعس أو امتناع هاتين الشىىركتين االعتراف بحقوق المؤمن  
عليهم في اإلقليم ممن تعرضىت مصىالحهم في الماضىي لألضىرار، و اصىة ما  

التىأمين اإللزامي للسىىىىىيىارات، دون أن يسىىىىىتطيعوا    ينىدرج منهىا تحىت قىانون
وهذا الوضىىع    الحصىىول على تعويض منهما عن األضىىرار التي لحقت بهم.

ألسباب  وهو الذي يحول دون تأسيس فروع للشركات العامة، وال اصة أيضا  
 أ رى، في إقليم كردستان العراق رغم المحاوالت الجادة بشأنه.

 
زع مع الشىىىىركة/الشىىىىركات المعنية بشىىىىأن  ترى لو قام المتضىىىىررون بالتنا

-79المطالبات القديمة الموقوفة هل للديوان أن يتصىىرف اعتماداا على المادة  
 والا:أ
 

لمنةازعةات حملةة وثةائق   يضىىىىىع رايس الىديوان قواعىد تنظيميىة تطبق كحىل بىديىل  
، بضىمنها التوسىط والتحكيم بما ال تتعرض  التأمين والمنازعات التأمينية األخرى

 أحكام هذا القانون.   ]التأكيد من الكاتب[مع  

 
 أوالا:- 83المادة  أو  

 
 لرايس الديوان إنشىاء صىندوق لتعويض المتضىررين من حوادث المركبات ...  
وله تأسىيس صىندوق لتعويض المؤمن لهم أو المسىتفيدين في حالة إفالس شىركات  

ء أية صةةةةةنةاديق  إنشةةةةةا ، وله  عنةد إيفةائهةا بااللتزامات المترتبةة عليهةا التىأمين أو  

 

لعراقيىىىىة ويمكىىىىن للشىىىىركة تقىىىىديم مسىىىاعدة ماديىىىىة لطالىىىىب البحىىىىث مىىىىن بىىىىاب إحىىىدى الجامعىىىىات ا
 التشجيع.

 
 ومن جانبي فأنا مستعد للتعاون، قدر المستطاع، مع من يود القيام بهذا البحث. 

 
 حتى وقت االنتهاء من كتابة هذه الورقة لم نستلم رداا  طياا من الشركة.

 
التىىىىىأمين العراقيىىىىىة العمىىىىىل فىىىىىي إقلىىىىىيم مصىىىىىباح كمىىىىىال،  متىىىىىى تسىىىىىتطيع شىىىىىركات   21

 مجلة التأمين العراقي: كوردستان العراق؟ 
http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
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، وتتمتع هذه الصىناديق من تاري  إنشىااها بالشى صىية المعنوية.   ]التأكيد  أخرى
 من الكاتب[

 
ومن رأينا إن الفصىىىىل المنصىىىىف لمثل هذه المطالبات سىىىىيكون في صىىىىالال  

ا إن تد ل في تسويتها أو طلب منه ذل .  الشركات والديوان معا
 

ن ن تتم بها هذه الورقة.  قانون  هنا  مسىىىىألة إجرااية لها تبعات حقيقية نود أ

ا القوانين    2005تنظيم أعمال التأمين لسىنة   لم يذكر ولم يلغِ صىراحة أو ضىمنا

السىىابقة ذات العالقة في حين أن التشىىريعات العراقية ما قبل ذل  كانت تن   
على إل اء قانون أو قوانين أو أحكام سىىىابقة.  ضىىىمن هذا الوضىىىع هل تعتبر  

غير المل اة سىىىارية المفعول؟  وإن كان األمر كذل  أال  القوانين ذات الصىىىلة  

بين قىانون   تنىازع في التطبيق  تبىاين وربمىا  إلى    2005يؤدي هىذا الوضىىىىىع 

وقوانين سىىابقة له؟  نأمل من زمالءنا الحقوقيين توضىىيال هذا األمر والفصىىل  
 فيه.
 

 2010تشرين الثاني  
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ديةوان   "اسةةةةةتةقةاللةيةةةة"  الةعةراقةي  فةي  الةتةةةأمةيةن 
 ورئاسته

 
 

 مجلة التأمين العراقي:نشرت هذه المقالة في  
its.html-and-diwan-of-independence-http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on 

 
 

 لماذا   يزال الديوان يدار بالوكالة؟ 

 

لم ي شى ل  موقع رايس الديوان    2005منذ تأسىيس ديوان التأمين العراقي سىنة  

بىالوكىالىة فؤاد عبىد فقىد تنىاوب على الموقع  (  2005)   عزير    بىاألصىىىىىالىة، 

(  2011( وفيصىىل منهل تايه الكالبي ) 2009- 2006وضىىياء حبيب ال يون ) 

الذي ال يزال يشى ل الموقع وكالة حتى تاري  كتابة هذه الورقة.   لفية عزيز  
تأمينية، و لفية ال يون مصىىرفية، و لفية الكالبي محاسىىبية، وهي  لفيات ال  

عون ب برات عملية  تتعارض مع إشىى ال موقع رااسىىة الديوان، وجميعهم يتمت 
 طويلة.
 

بىاعتبىاره أول رايس بىالوكىالىة، عن    وقىد اسىىىىىتعلمىت  من فؤاد عبىد   عزيز، 
رسىالة إلكترونية    تاري  إشى اله للموقع وما  ل إليه وضىعه فأفادني بالتالي في

 :2012تشرين األول    29بتاري   

 
/    12  /  31 اسىىىتلمت رااسىىىة الديوان بالوكالة منذ تأسىىىيسىىىه ول اية تقاعدي في  

.  وقىد كتىب وزير المىاليىة قبىل التقىاعىد بثالثىة اشىىىىىهر تقريبىا ل رض تثبيتي 2005

بما يعني التعاقد ل مسىة سىنوات أو ثالثة وفق القانون ولم يصىل رد بالموافقة او  
 الرفض لحين م ادرتي الوظيفة.

 
وقد اصبحت مديرها العام    1966/   9/   14كما تعلم فاني عملت في الوطنية منذ  

نقلىت الى وزارة المىاليىة كمىدير عىام فيهىا    1996/    11/  18وفي    1992ة عىام  بىدايى 

بعدها نقلت الى مدير عام المركز التدريبي المالي والمحاسىىىىبي ثم الى مدير عام  
.  نقلت بعد الت يير، عند اسىىىتيزار  1998شىىىركة اعادة التامين العراقية منذ عام  

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-diwan-and-its.html
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زير وبقااي مشىىرفا على االعادة  عادل عبد المهدي للمالية، الى مسىىتشىىار فني للو
العراقية وعند تأسىىىيس الديوان عينت رايسىىىا له بالوكالة ثم وكيال لوزارة المالية  
عندما اصىبال علي عبد االمير عالوي وزيرا للمالية وعندها تركت ادارة االعادة  

 العراقية لتعارض ذل  مع رااستي للديوان. 

 
م ي ّعين رؤسىىىاء الحكومات )اياد  والسىىىؤال الذي يثيره هذا الوضىىىع هو لماذا ل

ا أصىىىيالا للديوان؟  هل هو   عالوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي( رايسىىىا
عدم قناعة الرؤسىاء بوجود شى   مؤهل قادر على احتالل الموقع؟  ال نعتقد  
ذل  ألن الوكالء الثالثة أصىحاب ا تصىاصىات في النشىاط التأميني أو قريبون  

ل أن التوافق المحاصىصىي لم يتحقق طيلة السىنوات  منه ولهم  برة طويلة.  ه
بىذلى ، ألن   بىاألصىىىىىالىة؟  يعتقىد البعض  المىاضىىىىىيىة وحىال دون تعيين رايس 

،  2003االثنية هو النظام العام لدولة عراق ما بعد  –المحاصىىىصىىىات الطاافية

 االقتصادية القاامة.- وهو ذات النظام الذي يكمن وراء االزمة السياسية
 

أن البرلمان سىيناق   مشىروع قانون إنهاء إدارة المناصىىب  وقد قرأنا مؤ راا  
نوري   الحكومىة  للحيلولىة دون تعيين رايس  بىالوكىالىة، في محىاولىة  الحكوميىة 

قربين منه في المناصىب الشىاغرة  ويشى ل  العشىرات من المناصىب    .المالكي م 

  .المدنية واألمنية أش ا  يديرون عملهم بالوكالة، من دون موافقة البرلمان
 

موقع رايس ديوان التأمين العراقي يصىنف ضىمن الدرجات ال اصىة.  وبهذا  

من الدسىتور على أن  أصىحاب الدرجات ال اصىة من    61الشىأن تن  المادة  

الموظفين الذين تعينهم الحكومة في المناصىىب العليا المهمة، يجب أن تعرض  
أسىىىىماؤهم على مجلس النواب للحصىىىىول على الثقة.   )حسىىىىين علي داود،  

 1(.٢٠١٢أكتوبر    ٢٤،  الحياة
 

على الدرجة ال اصىىة لرايس    2005وين  قانون تنظيم أعمال التأمين لسىىنة  

 الديوان في المادة التالية:
 

   -7-المادة  

 

1 http://www.sauress.com/alhayat/447113 

 

http://www.sauress.com/alhayat/447113
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يىدير الىديوان رايس بىدرجىة  ىاصىىىىىة يعين بنىاء على اقتراح الوزير  الل    -أوال

( أربع  4القىانون، لمىدة )( ثالثين يومىا من تىاري  نفىاذ هىذا  30مىدة ال تتجىاوز )

 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

 

منىىذ   األربع  العراقيىىة  الجعفري    2003الحكومىىات  وإبراهيم  عالوي،  )أيىىاد 

رايس   بتعيين  واكتفىىت  القىىانون  بمتطلبىىات  ت  أ لىىّ المىىالكي(  لنوري  ودورتين 
ا  على    للديوان بالوكالة.  عدم إشى ال موقع رايس الديوان باألصىالة ينعكس سىلبا

أداء الديوان، وهو ما يدل عليه افتقار الديوان إلى الكوادر، ومحدودية نشىاطه  
 في الوقت الحاضر.

 
 14  عزيز مؤر ىة في    ومن المفيىد هنىا اقتبىاس فقرة من رسىىىىىالىة فؤاد عبىد

تفصىىىىال الكثير عن الديوان وت ني عن اإلفاضىىىىة في   2012تشىىىىرين الثاني  

 التعليق:
 

ين ال بد لي ان اورد حقيقية تاري ية عنه اساسها اصدار  ]فيما ي  [ ديوان التام 
ايام وزارة اياد عالوي   قانون التامين حينها بضى ط مسىتعجل من ادارة االحتالل 

وعىادل عبىد المهىدي، وزيرا للمىاليىة.  وكىان واضىىىىىحىا ان القىانون يهىدف الى رفع  
الحكومية،  احتكار ]شىىىركة التأمين[ الوطنية و]شىىىركة التأمين[ العراقية لألعمال  

اضىافة الى اد ال صىناعة التامين ضىمن اقتصىاد السىوق رغم ان اعمال التامين  
[  AIG]   2البحري لشىىحنات سىىلطة االحتالل كانت تسىىند الى شىىركة أألي  ي جي 

جهارا.  والعقدة هنا كيف سىىىىتتعامل ]وزارة[ المالية مع كيان للديوان تحىىىىىىىىىت  
ن ت صىىى  له االموال الالزمة  التأسىىىيس باعتباره هياة رقابية مسىىىتقلة البد وا

ضمن الموازنة العامة، وهو ما حاولت حينها بإصرار بتعاون مع الزميل العزيز  
فاضىل النجار ولكننا لم نفلال، وبقيت التشىكيلة البسىيطة للديوان عبارة عن رااسىة  
بىالوكىالىة وتنسىىىىىيبىات عىدد من الموظفين من شىىىىىركىات التىامين.  ويبىدو ان افهىام  

 بدور الديوان اصبال امرا عسيرا.  الوزارة وما فوقها

 
 مفارقات في استقاللية الديوان 

 
 يرد في موقع الديوان التعريف التالي للديوان:

 

 

 شركة تأمين أمريكية عمالقة. 2
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 تأسىىس ديوان التأمين العراقي واسىىتمد صىىالحياته بموجب قانون تنظيم أعمال  

 وهو هياة مستقلة يرأسها رايس الديوان.   2005التأمين لسنة  

 
هو: ما المقصىىىود باالسىىىتقاللية؟  وهل ان الديوان  والسىىىؤال الذي ينهض هنا  

ا؟   مستقل حقا

 
ديوان التأمين العراقي ال يرد له ذكر في الدسىتور الذي حدد الهياات المسىتقلة  

ا.  لعل التعريف يسىىىىتمد    103و   102باالسىىىىم في المادتين   كما سىىىىنذكر الحقا

 :2005من قانون   5مفهوم االستقالل من المادة  

 
 -5-المادة 
 
 -أوال

يؤسىىىس بموجب هذا القانون ديوان يسىىىمى )ديوان التأمين( يتمتع بالشىىى صىىىية  
المةالي واالداريالمعنويىة   وغير  وبةاالسةةةةةتقالل  المنقولىة  االموال  تملى   ولىه   ،

المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصىىرفات القانونية ويمثله رايس  
 يد من عندنا[]التأكالديوان أو من ي وله.   

 
قّيد وقابل للتسىىاؤل في ضىىوء العمل الفعلي للديوان منذ   لكن هذا االسىىتقالل م 

وكما يرد في الموقع أيضىىىاا حيث نقرأ، في مجال تحقيق أهداف    3تأسىىىيسىىىه، 
الديوان فقرة عن  القيام بأية وظااف أ رى ذات صىلة بقطاع التأمين يقترحها  
تنظيم سىىىىىوق التىأمين.    المىاليىة ل ىايىات  الىديوان ويوافق عليهىا وزير  رايس 

ان  ، فالديو 2005ونضىىىيف إلى ذل  أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسىىىنة  

والمواد التىاليىة من القىانون   بوزير المىاليىة ووزارتىه بصىىىىىيغ م تلفىة،  يرتبط 
 توضال ذل  دون الحاجة إلى شرح ]كل التأكيدات من عندنا[:

 
 -5-المادة 
 
يكون مقر الىديوان في ب ىداد ولىه أن ينشىىىىى  فروع لىه في ارجىاء العراق    -ثىانيىا

 .بموافقة الوزيربقرار من رايسه  
 

 

هنىىىا  مىىىن هىىىو أدرى منىىىي بهىىىذا الجانىىىب، وأتمنىىىى أن يقىىىوم بتقيىىىيم العمىىىل الحقيقىىىي للىىىديوان  3

 منذ تأسيسه.
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بناء على اقتراح    بتعليمات يصةدرها الوزيرتشىكيالت الديوان  ينظم هيكل و  -ثالثا
 رايس الديوان.

 
   -6-المادة
 

يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التأمين واالشراف عليه بما يكفل تطويره وتامين  
سىىىوق مفتوح وشىىىفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صىىىناعة التأمين في ضىىىمان  

لحمىايىة االقتصىىىىىاد الوطني ولتجميع  االشىىىىى ىا  والممتلكىات ضىىىىىد الم ىاطر  
المد رات الوطنية وتنميتها واسىتثمارها لدعم التنمية االقتصىادية، وله في سىبيل  

 ذل  القيام بالمهام االتية:
 

ويوافق  أي مهام ا رى تتعلق بقطاع التأمين يقترحها رايس الديوان    -سىىىادسىىىا
 لتنظيم سوق التامين.  عليها الوزير

 
 -7-المادة  
 
 الل    بنةاء على اقتراح الوزيريىدير الىديوان رايس بىدرجىة  ىاصىىىىىة يعين    -أوال

لمىدة )30مىدة ال تتجىاوز ) ( أربع  4( ثالثين يومىا من تىاري  نفىاذ هىذا القىانون، 

 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
 

ال يجوز اعفاء رايس الديوان من منصىىىىىبه قبل انتهاء مدته اال بقرار من    -رابعىا
أو مفوضىيه    بناء على اقتراح من الوزيروزراء وموافقة مجلس الرااسىة  رايس ال

 النزاهة العامة وألسباب مبررة.
 

 يتولى رئيس الديوان:  -8-المادة

 
اعىداد برام  و طط لتطوير قطىاع التىامين ورفع مسىىىىىتوى  ىدمىاتىه    - ىامسىىىىىا

 .بالتشاور مي الوزارة
 

ت المتعلقة بأعمال التامين  اعداد مشىىىاريع القوانين واالنظمة والتعليما  -سىىىادسىىىا
 ورفعها الى الجهات المعنية.

 
 .ورفعها الى الوزارةاعداد الموازنة السنوية للديوان    -سابعا

 
 -11-المادة
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يعد الديوان  الل شىىىىهر حزيران من كل سىىىىنة تقريرا عن أعمال ونشىىىىاطات  
م هذا  يقدالتأمين في العراق عن السىىىىنة المالية السىىىىابقة إلعداد التقرير، على أن  

إلبةداء  في موعىد اقصىىىىىاه نهىايىة شىىىىىهر أيلول من كىل سىىىىىنىة    التقرير الى الوزير
 .مالحظاته عليه

 
 -103-المادة

 
إصىىىدار أنظمة دا لية تلزم األشىىى ا  بالتأمين    لرئيس الديوان بموافقة الوزير

   ضد أ طار معينة.
 

 يذكر الديوان في موقعه اإللكتروني  الروابط المفيدة  التالية:
 

 داارة تسجيل الشركات
 وزارة التجارة 

 الهياة العامة للضرااب
 البن  المركزي العراقي

 
 ولكن الموقع ال يذكر وزارة المالية رغم ارتباطه بها!

 
ا أن موقع وزارة المىاليىة اإللكتروني ال يىأتي على ذكر ديوان   وال ريىب أيضىىىىىا

بىالوزارة!  وعنىدمىا   كىداارة أو هياىة مرتبطىة  العراقي  أجرينىا بحثىاا عن  التىأمين 
الىديوان في الموقع لم نعثر على ن  بشىىىىىأنىه.  ولكن، وتحىت بىاب القوانين  
واألنظمة، في نفس الموقع، يرد ذكر  تعليمات إجازة وسىىىىيط التأمين وتنظيم  

، أصىىبحت نافذة  2006لسىىنة    10أعماله وتحديد مسىىؤولياته.   ]تعليمات رقم  

 [26/3/2007اعتباراا من  

 
 ديوان عن وزارة الماليةضمان استقاللية ال 

 
دعونا ضىمن مشىروع صىياغة سىياسىة لقطاع التأمين إلى  تعزيز مؤسىسىات  
التأمين  وحددنا ضىىىىمن ذل   العمل على ضىىىىمان اسىىىىتقاللية ديوان التأمين  
العراقي عن وزارة المالية وتكريس مكانته كمؤسىىسىىة شىىبه حكومية.   وقتها  

 قااالا:علق عبد الباقي رضا على هذه الدعوة  
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 قبىل ضىىىىىمىان اسىىىىىتقالليىة ديوان التىأمين تعزيز جهىازه الفني بعنىاصىىىىىر مؤهلىة  
    وتدريبهم لدى سىىىلطات الرقابة في الدول العريقة في اعمالها كمصىىىر واالردن. 
ان دور الرقىابىة على شىىىىىركىات التىأمين ال ىاصىىىىىة التي كثر عىددهىا دون تعزيز  

 4هم. امكانياتها الفنية مهم جدا حمايةا لحقوق المؤمن ل

 
 وكتب ضياء هاشم مصطفى:

 
ان ضمان استقاللية ديوان التأمين العراقي عن وزارة المالية قد ال اجده نافعا في  
الوقت الحاضر و اصة ان الديوان ال يتوفر فيه الحد االدنى للكفاءة التأمينية مما  
الرقىابي، كمىا ن  عليىه قىانون التىأمين رقم     10يعني انىه ألجىل ان يقوم بىدوره 

، فسىىيحتاج الى كوادر ومسىىتلزمات عديدة وبالتالي ارتفاع كبير في  2005لسىىنة  

% من اقسىىاط التأمين للشىىركات  1المصىىاريف االدارية له، قد ال ت طيها نسىىبة  

العاملة والتي تسىددها للديوان، وان أية زيادة في هذه النسىبة سىتشىكل عباا اضىافيا  
ديوان التىأمين تىابعىا لوزارة  على شىىىىىركىات التىأمين.  عليىه فىإنني ارى ان يبقى  

المىاليىة في الوقىت الحىاضىىىىىر على ان تتولى الوزارة دعمىه مىاديىا وايجىاد هيكليىة  
التي   الكوادر  مع بعض  بعقود  بىاس ان تكون  وال  متقىدمىة  وبكوادر  واضىىىىىحىة 
 رجت من القطاع بسىىىىبب السىىىىن القانوني لكي يسىىىىتطيع الديوان القيام بواجبه  

م فوضىىى المنافسىىة غير الفنية الحاصىىلة االن في  الرقابي الهام وقطع الطريق اما
 5.السوق

 
في الدعوة إلى االسىىىتقالل كان في بالنا االسىىىتفادة من نموذج البن  المركزي  

أي النموذج الذي ال ي ضىع للمصىالال السىياسىية.  ويبدو اآلن بأننا    –العراقي  
لم نكن واقعيين في دعوتنا  اصىىىىة بعد إقالة سىىىىنان الشىىىىبيبي، محافظ البن   

لة وتطورات أ رى  المركزي، من منصىبه وما رافقها من تعيين محافظ بالوكا
تثير الكثير من التسىىىىىاؤل حول نوايا رايس الوزراء والن بىة الحىاكمىة.  وكىان  

 

مرصةةةةد   ًلتىىىىأمين فىىىىي العىىىىراقمصىىىىباح كمىىىىال،  نحىىىىو مشىىىىروع لصىىىىياغة سياسىىىىة لقطىىىىاع ا 4

 :التأمين العراقي
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-
iraqs-insurance-sector/ 

 
 إضىىىافات لمشىىىروع صىىىياغة سياسىىىة لقطىىىاع التىىىأمين فىىىي العىىىراق، “ضىىىياء هاشىىىم مصىىىطفى  5

 :مرصد التأمين العراقي
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/07/a-supplement-
to-misbah-kamals-paper-a-policy-for-iraqs-insurance-sector/ 

 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/07/a-supplement-to-misbah-kamals-paper-a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/07/a-supplement-to-misbah-kamals-paper-a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/07/a-supplement-to-misbah-kamals-paper-a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/07/a-supplement-to-misbah-kamals-paper-a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
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هما الصىحيحان بشىأن تعزيز الديوان  هاشىم مصىطفى  وضىياء    رضىا  الباقي  عبد
من  الل تطعيمىه بىالكوادر المىدربىة وإيجىاد هيكليىة تنظيميىة منىاسىىىىىبىة لىه للقيىام  

ا  بوظيفته الرقابية، فقد أصىىبال المنا  ال ا أو قل زاد تلوثا ا ومحتقنا سىىياسىىي ملوثا
ا بحيث انه   فرصىىىة الدعوة إلى  اسىىىتقالل  الديوان.  لنقرأ، على    أل ىواحتقانا

 سبيل المثال ما أوردته إحدى وكاالت األنباء بهذا الشأن:
 

وصىىف  ااتالف دولة القانون من اعتبر قرار اسىىتبدال الشىىبيبي ب ير الدسىىتوري  
مينه، مقرا في الوقت نفسىىه بان الحكومة تعمل على  بأنه يجهل الدسىىتور ومضىىا

اعادة هيكلة الهياات المسىتقلة لتعزيز ارتباطها به.  واشىار االاتالف الى ان هنا   
مشىاريع عدة قوانين ت   جميع الهياات المسىتقلة مطروحة امام مجلس النواب،  

على    وتنتظر التصىويت عليها، من شىأنها ان تضىفي الطابع القانوني والدسىتوري
وكالة أنباء  ارتباطها الكامل بالسىىىىلطة التنفيذية عند اقرارها. )حيدر جواد علي،  

 (22/10/2012،  براثا 

 
توجىه حكومي إلعىادة هيكليىة الهياىات المسىىىىىتقلىة وت يير  ونقرأ تحىت عنوان  

 اداراتها  نقالا عن مصدر غير معّرف:
 

اقية طيلة الفترة  إن  الهياات المسىىىتقلة عملت بالضىىىد من توجهات الحكومة العر
الماضىىية رغم طلب مجلس الوزراء أكثر من مرة من هذه الهياات مسىىاندته في  

 ."توجهاته
 

وأوضىىال المصىىدر أن  الهياات المسىىتقلة التي رفض مدراؤها أو مرؤسىىيها دعم  
 ."توجهات الحكومة العراقية سيتم ت يير إداراتها

 
ا   18وكىان رايس الوزراء نوري المىالكي قىد ربال في   كىانون الثىاني المىاضىىىىىي 

قرارا من المحكمة االتحادية أجازت وضىع الهياات المسىتقلة تحت إشىراف رايس  
 6.الوزراء، وهو ما أثار ردود أفعال وسجاالت

 
الهياات المسىىىتقلة مصىىىدر إزعاج للحكومة وهنا  ميل قوي إل ضىىىاعها  إن  

لوزراء قد  كما يرد في األ بار والتعليقات الصىىىىحفية فإن رايس ا.  فللحكومة

 

،  توجىىىه حكىىىومي إلعىىىادة هيكليىىىة الهياىىىات المسىىىتقلة وت ييىىىر اداراتهىىىا ، األحىىىد، فق نيةةةةوزشةةةة  6

 2012/أكتوير 1تشرين 21

-news/47375-http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq 

 

http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/47375-
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قرار من المحكمىة االتحىاديىة، أجىاز  على    2011كىانون الثىاني    18حصىىىىىل في  

وضىىع الهياات المسىىتقلة تحت إشىىراف رايس الوزراء، وليس تحت اشىىراف  

من الدسىىىتور  تعد المفوضىىىية العليا    102مجلس النواب.  في حين أن المادة  

ياة النزاهة،  لحقوق اإلنسىىىىان، والمفوضىىىىية العليا المسىىىىتقلة لالنت ابات، وه
هياات مسىىىتقلة، ت ضىىىع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون.   فيما  

ي عىد كىل من البنى  المركزي العراقي،    - من الىدسىىىىىتور  أوالا   103تن  المىادة  

ودواوين األوقىاف،   وهياىة اإلعالم واالتصىىىىىاالت،  المىاليىة،  الرقىابىة  وديوان 
ا، وينظم القان  ا وإداريا ا هياات مسىىىتقلة ماليا يكون    - ون عمل كل هياة منها.  ثانيا

البن  المركزي العراقي مسىىىىؤوال أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة  
 المالية، وهياة اإلعالم واالتصاالت بمجلس النواب.   

 
ا فكرياا  اصىىة   في ظل هذا الوضىىع يصىىبال الحديث عن اسىىتقالل الديوان ترفا

ا كهياة مسىىتقلة أ صىىالا وال يجد موضىىوعة االسىىتقالل  وان الديوان ليس مصىىنفا
سىنداا لدى أركان التأمين العراقي.  إن ما يحول دون االسىتقالل الحقيقي للعديد  

االقتصىادي القاام والذي  يعود إلى  - من الهياات هو ال لل في النظام السىياسىي 

 :جملة عوامل من بينها على سبيل المثال
 

بين القوى   .أ المتنفذة القتسىىىام وإعادة اقتسىىىام الحصىىى  في  الصىىىراع المحموم 

مواقع السىلطة والنفوذ، وللسىيطرة على المال العام ومصىادر اإلثراء، وتضىارب  
 المصالال المادية للقوى السياسية وعناصرها.

 ب. الصراع على الزعامات السياسية للطاافة والكتل التي تدعي تمثيلها.
 .لطوااف والقومياتد. غياب المشروع السياسي الوطني العابر ل

فال لل يكمن، إذن، في بنية النظام السىااد وفي طبيعة المشىاريع واالسىتراتيجيات  
المعنى  ة.   والتي ال يمكن أن تنت  غير هىذه البنيى   2003التي طبقىت بعىد   وبهىذا 

نظىىام   بتفكيىى   إال  حلىىه  يمكن  ال  بنيوي  تنىىاقض  من  تعىىاني  البنيىىة  هىىذه  فىىان 
لنظام جديد هو النظام الوطني والديمقراطي في  المحاصىىصىىات و لق االرضىىية  

 7 ن. 

 

 

للجنىىىىىة  2012فىىىىىي ضىىىىىوء مىىىىىداوالت اجتمىىىىىاع تشىىىىىرين االول/اكتىىىىىوبر د. صىىىىىالال ياسىىىىىر،   7

   المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
.html-2012--44/26157-04-18-21-11-com/2010http://www.iraqicp. 

 

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-04-44/26157--2012-.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-04-44/26157--2012-.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-04-44/26157--2012-.html
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 تعزيز الوظيفة الرقابية للديوان 

 
هىل يعني هىذا الكف عن التفكير بواقع الىديوان ومسىىىىىتقبلىه؟  رغم التطورات  
ا كي   الحالية التي نالت من اسىتقاللية الهياات المسىتقلة، فإن الطموح يظل قااما

شىىىىبه حكومية دون أن يعني ذل  ف  ارتباطه  يكون الديوان هياة مسىىىىتقلة أو  
بالكامل عن وزارة المالية.  ولعل اسىىىتقرار البولطيقا العراقية سىىىيسىىىاعد في  
النظر إلى الديوان من موقع فني فالوظيفة األسىاسىية للديوان هو ضىمان حقوق  
المؤمن لهم ووضىع الضىوابط المناسىبة لتحقيق ذل ، وليس المشىاركة في صىنع  

 ة والمالية رغم ارتباط النشاط التأميني بالقطاع المالي.السياسة النقدي 
 

لقطىاع   دعوتنىا السىىىىىتقالليىة الىديوان ال يقوم على إل ىاء الضىىىىىوابط التنظيميىة 
التأمين بل  تحرير  الديوان من عبء المحاصىىصىىة كي يسىىتطيع اسىىتكمال  
وأداء مهىامىه المعطلىة في الوقىت الحىاضىىىىىر.  هنىا  حىاجىة   هيكلىه التنظيمي، 

موسعة لم تلف جوانب عمل الديوان ولكن ليس من النمط الذي يفتقر  لمناقشة  
في نقد الديوان منذ تأسىىيسىىه وسىىوء فهم لدوره وضىىرورة    إلى الموضىىوعية

 8. وجوده 

 
ا، كان ارتباط شىىىىركات التأمين العامة بإحدى الوزارات ومثلها أجهزة   تاري يا

(، ومراقب التأمين بعد ذل   1988- 1964) الرقابة كالمؤسىىسىىة العامة للتأمين  

(، واآلن ديوان التىأمين العراقي.  هنىا  اسىىىىىتمراريىة في ربط  2003- 1989) 

االقتصىىادية، وال  - الوظيفة الرقابية بالحكومة رغم ا تالف االنظمة السىىياسىىية
ضىىير في ذل  إن لم تتحول هذه الوظيفة إلى موضىىوع للمسىىاومة والصىىفقات  

 الطاافية.- اإلثنية
 
نود هنا مناقشىىىىىة المفاضىىىىىلة بين ما يعرف بقواعد التنظيم الذاتي )الرقابة  ال  

( والرقابة الحكومية )رقابة الدولة( وهو موضىىوع  self-regulationالذاتية  

أصىبال يشى ل حيزاا كبيراا في النقا  العام منذ أواال ثمانينيات القرن الماضىي  
لتحجيم أو تقلي  أو إ الجىديىدة(  الليبراليىة  ل ىاء دور الىدولىة ليس  )مع نهوض 

ا في إل اء دورها في وضىع الضىوابط   في المجال االقتصىادي فقط وإنما أيضىا
 

مصىىىىباح كمىىىىال،  نحىىىىو رفىىىىض مقتىىىىرح تأسىىىىيس اتحىىىىاد لشىىىىركات التىىىىأمين العراقيىىىىة: حىىىىوار  8

 مجلة التأمين العراقيمهني مع السيد عبد السادة الساعدي،  
post_09.html-bahkamal.blogspot.co.uk/2009/07/bloghttp://mis 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/07/blog-post_09.html
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( و اصىة في القطاع المالي.  وهو ما صىار يعرف  regulationالتنظيمية ) 

 .( deregulation)   بتحرير النشاط االقتصادي والمالي من القيود
 

في غياب الضىىىىوابط    ويكفي القول إن النشىىىىاط التأميني ال يمكن أن يسىىىىتمر
الرقابية المنظمة للنشىىاط.  فلوال هذه الضىىوابط لكانت العشىىرات من شىىركات  
تحىت وطىأة األزمىة المىاليىة الكبرى للرأسىىىىىمىاليىة   العىالميىة قىد انهىارت  التىأمين 
العالمية، فبفضىلها لم تتوقف شىركات التأمين من تسىديد التزاماتها للمؤمن لهم  

الحكومات إلسىناد شىركات التأمين إال في    من األفراد والشىركات.  ولم تتد ل

بسىبب اشىت الها    AIGحاالت قليلة كإنقاذ اإلدارة األمريكية لشىركة أي  ي جي  

في نشىاطات غير تأمينية أو ال عالقة مباشىرة لها بالتأمين )نشىاطات قريبة من  
(.  لقد صىمدت شىركات  والصىناديق االسىتثمارية   تل  التي تمارسىها المصىارف

تأثيرات أزمة رأس المال بفضىىىىل المطابقة الدقيقة بين أصىىىىولها    التأمين أمام

وهىىذه  close matching of assets and liabilitiesومطلوبىىاتهىىا     .

المطابقة تقوم على ثالثة عناصىىىر: إدارة أ طارها، االمتثال لمتطلبات هياات  
 التصنيف، واألهم من ذل  االمتثال للقواعد الرقابية.

 
ال ديوان  من  الضىىىىىوابط  المطلوب  لتطبيق  مكىىانتىىه  يعزز  أن  العراقي  تىىأمين 

الرقابية، ولكي يتحقق ذل  وجب إ راجه من منظومة المحاصىىىصىىىة وتعيين  
بىالكوادر المؤهلىة   رايس بىاألصىىىىىالىة كي يبىدأ ببنىاء الهيكىل التنظيمي ويطعمىه 

 ليمارس الديوان عن حق مهامه الرقابية وال يكتفي بإصدار التعليمات.
 
 2012تشرين الثاني    9/30
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الرقةةابةةة نظةةام  التةةأمين خةةارج  قراءة  :  تحريم 
كةانون   9لكتةاب ديوان التةأمين العراقي المؤرخ  

 2012األول  
 
 

 عرض كتاب ديوان التأمين 

 

ا برقم   كتىابىا العراقي  كىانون األول    9مؤر  في    316أصىىىىىدر ديوان التىأمين 

شىركة  سىيا للتأمين، وزّعه على شىركات التأمين  رداا على اسىتفسىار من   2012

العراقيىة. التىأمين  كىافىة وجمعيىة  ورغم أن موضىىىىىوع     1العىاملىة في العراق 
ا يتناول قضىىية   الكتاب هو رد على  اسىىتفسىىار  فإن توزيعه يجعل منه إعماما

وهي، تحريم التأمين على    –أسىىىاسىىىية طالما دعونا لها في مناسىىىبات م تلفة  
ؤوليات الموجودة والناشىىىاة في العراق  ارج نظام الرقابة  الممتلكات والمسىىى 

 (.non-admitted insuranceواإلشراف على النشاط التأميني ) 
 

يضىم  الكتاب فقرتين أسىاسىيتين إذ يؤكد أوالا على عدم أحقية أية شىركة تأمين  
أجنبية أو شركة تأمين غير مر صة ]من قبل الديوان[ ممارسة أعمال التأمين  

اق أو التأمين على األموال والممتلكات ]والمسىىؤوليات[ الموجودة في  في العر
 العراق من قبل تل  الشركات.

 
يؤكىد الكتىاب ثىانيىاا على عىدم أحقيىة أي وكيىل أو وسىىىىىيط للتىأمين تحويىل وثىااق  
التأمين ]إجراء التأمين[ على أموال وممتلكات ]ومسىىىىؤوليات[ موجودة دا ل  

لعراق أو شىىىىركات غير مجازة من قبل  العراق إلى شىىىىركات تأمين  ارج ا
 الديوان لممارسة أعمال التأمين.

 
 قراءة كتاب ديوان التأمين 

 
 

 أشكر الزميل محمد مصطفى الكبيسي على تزويدي بنس ة من كتاب الديوان. 1
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وليس    ينحصةةةةر بالتأمين المباشةةةةرالقراءة الدقيقة لهذا الكتاب تبين أن نطاقه  
إعىادة التىأمين إذ أن مصىىىىىطلال إعىادة التىأمين ال يرد لىه ذكر في الكتىاب.  وإذا  

إعادة التأمين بأحكام هذا الكتاب وجب اإلشارة    كانت النية منصبة على شمول
 إليها تحديدا.

 
ال يشةةةةةير إلى أيةة مةادة من مواد قةانون تنظيم  ويالحظ على ن  الكتىاب انىه  

ليضىىىىفي عليه قوة إلزامية إضىىىىافية إلى جانب   2005أعمال التأمين لسةةةةنة  

العقوبىات التي يحق للىديوان فرضىىىىىهىا بموجىب هىذا القىانون، كمىا يرد في   ر  
 لكتاب.ا
 

ا أو،    تعليماتكان من المناسىىب ان يصىىدر كتاب الديوان بصىىي ة   مكّيفة قانونيا
ا   .  نقول هذا  اإلشةارة إلى أحكام القانون المناسةبةعلى األقل، ي صىا  متضىمنا

ليس مكتمالا وبحىاجىة إلى    2005رغم أن قىانون تنظيم أعمىال التىأمين لسىىىىىنىة  

الفقرات ذات  مراجعىة كمىا ذكرنىا في دراسىىىىىة لنىا نقتبس منهىا   مطوالا بعض 
 2العالقة بموضوع المقالة الحالية.

 
 ففيما ي   ممارسة أعمال التأمين في العراق نقتبس الفقرات التالية:

 
 مزاولة نشاط التأمين 

 
اعتقد بأن إعادة النظر يجب أن تتجاوز مجرد رصىىىىىد األ طاء والث رات بل  

القىانون.  وكمىا بينىت في دراسىىىىىة  تمتىد لتشىىىىىمىل الرؤيىة التي يقوم عليهىا هىذا  
فإن أحكام هذا القانون تنطوي على تناقض مسىىتتر يتيال فرصىىة عدم    3سىىابقة

 تنصان على ما يلي:  14و   13االلتزام به.  فالمادتين  

 

)األمىىىىر رقىىىىم  2005مىىىىن قىىىىانون تنظىىىىيم أعمىىىىال التىىىىأمين لسىىىىنة  81مصىىىىباح كمىىىىال،  المىىىىادة  2

، كىىىىانون الثىىىىاني 354-353، عىىىىدد مىىىىزدوج الثقافةةةةة الجديةةةةدة(: المىىىىد ل لت ييىىىىر القىىىىانون  )10

  مرصد التأمين العراقي(.  نشرت المقالة أيضاا في 2012

http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-
the-2005-insurance-law-and-its-amendment/ 
 

مصىىىىباح كمىىىىال،  السياسىىىىات االقتصىىىىادية فىىىىي العىىىىراق وال يىىىىارات البديلىىىىة: قطىىىىاع التىىىىأمين  3

.  يمكىىىىىىن قىىىىىىراءة الموضىىىىىىوع فىىىىىىي 2009، 334-333، العىىىىىىدد لثقافةةةةةةة الجديةةةةةةدةانموذجىىىىىىاا  

 مجلة التأمين العراقيمدونة 

http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-the-2005-insurance-law-and-its-amendment/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-the-2005-insurance-law-and-its-amendment/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-the-2005-insurance-law-and-its-amendment/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2013/01/08/article-81-of-the-2005-insurance-law-and-its-amendment/
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 ال يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إال من ]قبل[: -13-المادة 

 الشركات العراقية العامة.  -أوال
 الشركات العراقية المساهمة ال اصة أو الم تلطة. -ثانيا
 فروع شركات التأمين األجنبية المسجلة في العراق.  -ثالثا
 كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل.  -رابعا

مؤمن أو معيد تأمين   ر يعتبره رايس الديوان مؤهال    - امسىىىىا
 وذو قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون.

 
( من  13ال يجوز ألي من المنصىىىىىو  عليهم في المىادة )  -أوال -14-المادة 

هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين إال بعد حصوله على إجازة  
 بذل  وفقا ألحكام هذا القانون.

 
لكن المالحظ، وبشىهادة شىركات التأمين العراقية ومسىتشىاريها القانونيين، أن  

العراقيىة وغير المسىىىىىجلىة لىدى وزارة    شىىىىىركىات التىأمين وإعىادة التىأمين غير
بىاألعمىال العراقيىة في   التجىارة وغير المجىازة من قبىل الىديوان تقوم بىاالكتتىاب 
أوطانها وبذل  تحرم شىىىىركات التأمين العراقية، المسىىىىجلة والمجازة من قبل  
ديوان التأمين العراقي وتدفع الضىىىىرااب والرسىىىىوم عن نشىىىىاطها، من حقها  

في االكتتىاب   فيهىىا  القىانوني  بمىا  العراقيىة  األصىىىىىول  على  التىأمين  بىأعمىال 
 األش ا .

 
وقد نشىىأ هذا الوضىىع، الذي  سىىرت شىىركات التأمين العراقية بسىىببه ماليين  

مثلما  سىىىرت ال زينة إيرادات رسىىىم الطابع على    4الدوالرات من األقسىىىاط
وثااق التأمين الصادرة وكذل  إيرادات الضريبة على د ل شركات الىىىتأمين،  

قانون تنظيم أعمال التأمين ال يضم مواد إضافية لضبط االكتتاب وضمان  ألن  
المىادتين.  فى  بهىاتين  مىا لم يحىدد القىانون،    13المىادة  االلتزام  تظىل  غير فعّىالىة 

بوضىوح، التزام طالبي التأمين، من العراقيين واألجانب، بإجراء التأمين على  
مجازة بموجب قانون    أصىىىولهم ومسىىىؤولياتهم القانونية لدى شىىىركات تأمين

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html 
 
قىىىد يقىىىول الىىىبعض ان القىىىول بىىىأن حجىىىم ال سىىىارة هىىىو بماليىىىين الىىىدوالرات فيىىىه مبال ىىىة وقىىىد  4

يكىىىون األمىىىر كىىىذل  فىىىي غيىىىاب رصىىىد علمىىىي وتقيىىىيم كمىىىي ل سىىىارة األقسىىىاط.  لكىىىن ماليىىىين 
 الدوالرات غير المحددة هنا تبدو معقولة عند نسبتها إلى حجم ميزانية الدولة.

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/12/2009.html
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ا لذل  فإن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين   التأمين.  ولكن  الفا
ا الشىىىركات   و دماته من أي شىىىركة للتأمين أو إعادة التأمين، بما فيها ضىىىمنا

 .  2005تنظيم أعمال التأمين لسنة  من قانون   81األجنبية، كما جاء في المادة  

 

 حرية التأمين والتناقض القانوني وإطالق   81المادة  

 
تحت الباب السىىابع، أحكام متفرقة، الفصىىل األول، أحكام    81يرد ن  المادة  

 عامة، وكما يلي:
 

 -81-المادة 
 
ألي شىىىى   طبيعي أو معنوي عام أو  ا  الحق في اال تيار بشىىىىراء    -أوالا 

انون على  منتجىات التىأمين أو  ىدمىاتىه من أي مؤمن أو معيىد تىأمين مىا لم ين  القى 
  الف ذل .

 
ال يجوز اجبىار شىىىىى   طبيعي أو معنوي عىام أو  ىا  على شىىىىىراء    -ثىانيىاا 

منتجىات  ىدمىات التىأمين من مؤمن أو معيىد تىأمين أو وكيىل أو وسىىىىىيط أو مقىدم  
  دمات تأمين محدد، ما لم ين  القانون على  الف ذل .

 
التي    -ثىالثىاا  العىامىة واال طىار  التىأمين على األموال  أو  يجري  ترغىب الوزارات 

دواار الدولة في التأمين ضىىىدها بالمناقصىىىة العلنية وفقاا ألحكام القانون، ولجميع  
 المؤمنين المجازين في العراق حق االشترا  فيها.

 
سىىىن ض النظر في هذه المقالة عن الفقرة ثالثاا رغم أهميتها وشىىىكوى البعض  

المسىتقبل.  ويكفي أن  من وجودها، وربما نقوم بدراسىتها في ورقة مسىتقلة في  
ا، تىذكر حق  جميع   ا وثىالثىا ا للفقرتين ثىانيىا نشىىىىىير هنىا إلى أن هىذه الفقرة،  الفىا
المؤمنين المجازين في العراق  االشىترا  في مناقصىات التأمين على األموال  

ا من هذه المالحظة نجد أن الفقرة أوالا   ال تشةةةةةير إلى مؤمنين  العىامة.  انطالقا
ا.  لم تأِت هذه الصىي ة في  ، وك مجازين في العراق ذا األمر بالنسىبة للفقرة ثانيا

إغفال ذكر العراق عفواا وفي لحظة غفلة بل من باب التصىىميم وضىىمن رؤية  
 لتوجيه االقتصاد العراقي....

 
يخلو من إشةةةارة إلى محل إقامة  ناقصىىىة، كما يالحظ القار ، ألنه    81المادة  

المؤمن أو معيد الةةتأمين أو تسجيله في العراق أو ترخيصه من قبل الديوان  
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وال القانون الذي تشةةةير إليه هذا المادةً حسةةةب علمناً ن ذ خالف ذل  ولم  
ا أن هذه الفقرة ت قر     ينشةر حتى انن تعديل للقانون بهذا الشةأن  ويالحظ أيضىا

في اال تيار بشىراء منتجات التأمين أو  دماته من أي    حق الشى   الطبيعي
تىىأمين   معيىىد  أو  التةةأمين  مؤمن  معيةةد  أو  ن  المؤم  عراقيةةة  على  الن   دون 

 )بمعنى تسجيله لدى مسجل الشركات وترخيصه من قبل الديوان( 
 

األرضىىىىية القانونية لتسىىىىريب أقسىىىىاط التأمين العراقية إلى   81وفّرت المادة  

النظىام الرقىابي  ال ىارج من  الل الق بىالتىأمين  ىارج  -nonبول الضىىىىىمني 
admitted insurance    االنظمىىة معظم  في  لىىه  نظيراا  نجىىد  ال  مىىا  وهو 

 الرقابية على النشاط التأميني في العالم.
 

التىأمين لسىىىىىنىة   القىانوني للتىأمين    2005لقىد وفر  قىانون تنظيم أعمىال  ال طىاء 

تىأمين أجنبيىة غير مسىىىىىج  لىة في العراق وغير   ىارج العراق لىدى شىىىىىركىات 
القانون يتعارض مي أحكام الدسةةةتور الدائمً فقد  مر صىىىة.  وعدا ذل  فإن  

 على اآلتي:  من الدستور حول نفاذ القوانين القائمة  126  أكدت المادة

 
ا  ، وفقا ألحكام    تبقى التشىىىىريعات النافذة معموالا بها، ما لم ت لغ  أو ت عّدل 

 هذا الدستور. 
 

المؤر    192ة ذات العالقة قرار مجلس قيادة الثورة رقم  التشىريعات النافذ  من

ا على أنهالذي    3/12/1998  ن   في الفقرة ثانيا

 
 ال يجوز التىأمين  ىارج العراق مبىاشىىىىىرة على أشىىىىى ىا  أو أموال  

،  الوقائي العراقية موجودة في العراق أو مسىىؤوليات قد تتحقق فيه.   ) 

 ( 618،    3757العدد  

 
ّطلع أن هىذا القرار أل ى   قىانون شىىىىىركىات ووكالء التىامين  ويعرف القىار  الم 

 :على اآلتي  57المادة  الذي نّ  في   1960( لسنة  49رقم ) 

 
 ال يجوز ألي شى   أن ي ؤمن  ارج  العراق مباشىرةا على أشىى ا د  

 أو عقاراتد أو أموالد موجودة في العراق. 
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عدم إيراد   2005تنظيم أعمال التأمين لسنة  ومن النواق  التدوينية لقانون  

ن  بإلغاء قوانين التأمين السابقة أو االحتكام إليها في حاالت معينة   هنا   

والقوانين السةةةةابقة التي لم تخضةةةةي   2005إذاا تضةةةةاربن بين قانون سةةةةنة  

 لإللغاء 
 

ا القيام   بالمراجعة الفنية والقانونية لقانون  إزاء هذا الوضىىىع يصىىىبال ضىىىروريا
وإعادة تدوينه فهو صىىار ي شىىّكل عنصىىراا    2005تنظيم أعمال التأمين لسىىنة  

ا في توجيه النشىىاط التأميني.  إن القانون، في صىىي ته الحالية، ي   حّجم   أسىىاسىىيا
دور شىىىىركات التأمين العراقية.  وقد عرضىىىىت موقفي من ت يير القانون في  

لصىياغة سىياسىة لقطاع التأمين في العراق  المنشىور في  مقالتي  نحو مشىروع  
ا.   مرصد التأمين العراقي  وقد أشرت إليه سابقا

 
 تنظيم عمل وكالء ووسطاء التأمين 

 
كان من المناسىىىب أن يشىىىار في كتاب    وكيل أو وسةةةيط التأمينوفيما ي    

تقييد   75والتعليمات الصىىىادرة بشىىىأنهما.  فالمادة   2005لمواد قانون  الديوان  

 عمل وكيل التأمين كما يلي:
 

   -75-المادة 
المطلوبىىة    -أوالا  والمؤهالت  اجىىازتىىه  ومتطلبىىات  التىىأمين  وكيىىل  أعمىىال  تنظم 

 والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها رايس الديوان.  
 
ال يجوز ألي شىىىىى   أن يقوم بىأعمىال وكيىل التىأمين إال بعىد إجىازتىه من    -ثىانيىاا 

د تزويىده بىاالتفىاق المبرم بينىه وبين المؤمن والىذي ين  على اعتمىاده  الىديوان وبعى 
 وكيالا لها، ويجوز أن يعمل وكيل التأمين مع أكثر من مؤمن.  

 

حول إجازة وكيل التأمين    2008( لسنة  11وقد أصدر الديوان التعليمات رقم ) 

 وتنظيم أعماله ومسؤولياته.
 

دة التأمين فإن القانون ينظم عمل  أما عمل وسىيط التأمين المباشىر ووسىيط إعا
 الوسطاء في المادة التالية:

 
   -76-المادة 
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ال يجوز ألي شى   أن يمارس أعمال وسىيط تأمين أو وسىيط إعادة التأمين إال  
بعىد حصىىىىىوله على تر ي  من الديوان وفق الشىىىىىروط التي يحىددها رايسىىىىىه  

ؤوليته وإجراءات  بتعليمات يصدرها لهذه ال اية تتضمن تنظيم أعماله وتحديد مس
 ومتطلبات تر يصه والمؤهالت المطلوبة.

 

حول إجازة وسىيط    2006( لسىنة  10وقد قام الديوان بإصىدار التعليمات رقم ) 

 التأمين وتنظيم أعماله وتحديد مسؤولياته.
 

 هدر حقوق شركات التأمين العراقية

 
من المؤسىف أن يصىدر هذا الكتاب  لقد جاء كتاب الديوان مؤيداا لموقفنا ولكن  

متأ راا وبعد ما يزيد عن سىىت سىىنوات منذ نشىىر قانون تنظيم أعمال التأمين  

.  ف الل هذه الفترة ح رمت شىىركات  الوقائي العراقيةفي جريدة   2005لسىىنة  

يات الموجودة دا ل  التأمين العراقية من حقها في تأمين الممتلكات والمسىىىؤول
ا للتأمين تقدر بماليين الدوالرات، مثلما  سىىىرت   العراق، و سىىىرت أقسىىىاطا
ولت إلى  ارج    زينة الدولة إيرادات رسىىم الطابع على وثااق التأمين التي ح 
العراق، وكذل  ضىريبة الد ل على األرباح المحتملة لشىركات التأمين بفضىل  

 هذه الوثااق التي تسربت إلى ال ارج.
 

 من باب الختام

 
رأي    13/1/2013طلب مني الزميل محمد الكبيسىىىىي في رسىىىىالة مؤر ة في  

لسىىىىىنىة    81بىالمىادة   التىأمين  الىديوان.    2005من قىانون تنظيم أعمىال  وكتىاب 

، كمىا هي عليهىا، يمكن  81واقتبس بعض مىا كتبىت لىه.   اتفق معى  بىأن المىادة  

التأمين المحلية وليس  أن ت قرأ على أنها تنصىىىىب  على الت يير بين شىىىىركات  
التكهن بالهدف من وراء    أسىتطيعالت يير بين الشىركات االجنبية والمحلية.  ال  

إصىىدار الديوان للكتاب.  لو كان كتاب اسىىتفسىىار شىىركة  سىىيا للتأمين متوفراا  
فإنه كان سىيسىاعدنا في قراءة ما يرمي إليه الديوان إذ أن الشىركة ربما قامت  
بصىىياغة موضىىوع المشىىكلة وطلبت رأي الديوان.  ومع ذل ، واعتماداا على  

التأمين  ارج العراق، ودون المرور من    الشكوى المستمرة من تسرب أقساط
 الل شىىىىىركىات التىأمين العراقيىة المر صىىىىىة من قبىل الىديوان، أميىل إلى أن  

-nonالهىدف من الكتىاب هو تحريم التىأمين  ىارج نظىام الرقىابىة على التىأمين  
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admitted insurance     وهو ما نرجوه وندعو إليه.  ومن المناسىىىب لذل

ا أو على األقل يصىىىا   أن ي ترجم كتاب الديوان بصىىىي   ة تعليمات مكّيفة قانونيا
 مجدداا ليتضمن اإلشارة إلى أحكام القانون المناسبة.

 
قابل  شىى صىىي  ربما تكون قراءتي غير صىىحيحة وهي على أي حال اجتهاد  

كتىاب   تجىاه  موقف  ي فيىد  في تطوير  مىا  للتعىديىل.   مىل أن تجىد في قراءتي 

  10راجعىة فنيىة وقىانونيىة لألمر رقم  ديوان التىأمين والعمىل مع زمالاى  على م 
 بما يحفظ حقوق شركات التأمين العراقية. 

 
 2013كانون الثاني   14
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رئةاسةةةةةةة ديوان التةأمين العراقي: نظرة على 
 تضارب المصالح 

 
 

 :شبكة االقتصاديين العراقييننشرت أصالا في موقع  

http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Diwan-
conflict-of-interest-final-IEN.pdf 

 :مجلة التأمين العراقي  في  وكذل

https://misbahkamal.blogspot.com/2021/09/presidency-
of-insurance-diwan.html 

 
 (1 ) 
 

مقىاالا نقىديىاا بعنوان في  تاسىىىىىتقالليىة  ديوان    2012نشىىىىىرت  في كىانون األول  

ضىم العناوين الفرعية    1مجلة التأمين العراقيالتأمين العراقي ورااسىته،  في  
 التالية:
 

 لماذا ال يزال الديوان يدار بالوكالة ▪
 مفارقات في استقاللية الديوان ▪
 ضمان استقاللية الديوان عن وزارة المالية ▪
 تعزيز الوظيفة الرقابية للديوان ▪
 

بىالمقىال الحىالي إذ   الرجوع إلى هىذا المقىال لعالقتىه  من المفيىد للقراء المهتمين 
 أنني سأكتفي هنا ببعض االقتباسات منه.

 
 

 :مجلة التأمين العراقيتأمين العراقي ورااسته،  مصباح كمال،  تاستقاللية  ديوان ال 1

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

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Diwan-conflict-of-interest-final-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Diwan-conflict-of-interest-final-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Diwan-conflict-of-interest-final-IEN.pdf
https://misbahkamal.blogspot.com/2021/09/presidency-of-insurance-diwan.html
https://misbahkamal.blogspot.com/2021/09/presidency-of-insurance-diwan.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-diwan-and-its.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-diwan-and-its.html
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ال يهدف هذا المقال إثارة الشىكو  حول سىالمة تصىرف من يىىىىىى/تقوم بإدارة  
إثارة السؤال حول سالمة    شؤون الديوان وشركة التأمين التي يى/تعمل فيه، بل

ا   قرار وزارة المالية في تعيين رايس للديوان وكالة يىىىىىىى/تشىى ل منصىىباا   را
 بالوكالة أو األصالة.

 

 (2 ) 
 

لم يشىىهد الديوان تعيين رايس أصىىيل له.  فيما يلي    2005منذ تأسىىيسىىه سىىنة  

مع حفظ األلقاب    رئاسةة الديوان وكالةعرض سىريع ألسىماء من شى ل موقع  
 2وتعريف بسيط بهم.

 
 2006- 2005فؤاد عبد   عزيز،   1

ا  1996شىى ل مواقع متقدمة في شىىركة التأمين الوطنية ل اية   ، ثم صىىار مديرا

ا لشىىركة إعادة التأمين العراقية لحين تعيينه لرااسىىة الديوان وكالةا  عندما    عاما
 .كان عادل عبد المهدي وزير المالية

 

 2006تايه الكالبي،    فيصل منهل 2

المىاليىة،   ا للىديوان كىان مىدير عىام الىداارة اإلداريىة بوزارة  قبىل تعيينىه رايسىىىىىا
ا   ا لقسىىم الحسىىابات في شىىركة التأمين الوطنية.  صىىار رايسىىا وقبلها كان مديرا

 للديوان وكالة عندما كان باقر الزبيدي وزير المالية.
 
  2007- 2006ضياء حبيب ال يون،   3

، واحتفظ بمنصىبه في بداية االحتالل  2003كان مديراا لمصىرف الرافدين قبل  

ا في عهد   ثم ع يّن مسىتشىاراا ماليا ا لمصىرف الرافدين،  األمريكي بصىفته محافظا
االحتالل ثم وكيالا لوزارة المالية.  شىى ل رااسىىة ديوان التأمين بالوكالة عندما  

قعه في وزارة المالية.  )الحظ  كان باقر الزبيدي وزير المالية إضىىىافة إلى مو
 (.االزدواجية في إشغال المنصب 

 

 2009- 2007فيصل منهل تايه الكالبي،   4

 

ا لمن ينبهني إلى أي  طأ في المعلومات المدرجة هنا. 2  سأكون شاكرا



 

 العراقي  التأمين قطاع على  الرقابة حول مالحظات 

 

 

 

 70 | ة صفح

ا   ا عاما ا لقسىىم الحسىىابات في شىىركة التأمين الوطنية ثم صىىار مديرا كان مديرا
لشىىىىركة إعادة التأمين العراقية.  ع يّن ثانية لرااسىىىىة الديوان عندما كان باقر  

 ة.الزبيدي وزير المالي 
 

 2010- 2009ضياء حبيب ال يون،   5

 أعيد تعيينه لرااسة الديون عندما كان باقر الزبيدي وزير المالية.
 

 2015- 2010فيصل منهل تايه الكالبي،   6

 أعيد تعيينه لرااسة الديوان عندما كان رافع العيساوي وزير المالية.
 
 2018- 2016صادق عبد الرحمن ال الدي،   7

ثم المىدير العىام لشىىىىىركىة التىأمين  كىان المىدير العىام لشىىىىى  ركىة التىأمين العراقيىة، 

في شىىركة    االزدواجية في إشةةغال منصةةبين (.  )الحظ  2017- 2015الوطنية ) 

ا إن كان تعيينه   التأمين الوطنية وديوان التأمين في نفس الوقت(.  ليس واضىحا

( أو  2016- 2014لرااسىة الديوان عندما كان هوشىيار الزيباري وزير المالية ) 

 3(.2018- 2016عندما كان عبد الرزاق العيسى وزير المالية ) 
 

 2019- 2018أحمد عبد الجليل الساعدي،   8

: مدير عام هياة التقاعد ورايس ديوان  شةةةةغل في وقت واحد أربعة مناصةةةةب 
التىأمين والضىىىىىمىان االجتمىاعي وشىىىىىركىة الىدواجن والعلف الحيواني، وكلهىا  

قبل القوات األمنية لصىىىىىىىىىىىدور أوامر  من   2020بالوكالة.  اعتقل في أيلول  

قضىىىااية بحقه من قبل هياة النزاهة لضىىىلوعه بعمليات فسىىىاد مالي في هياة  
ا إن كان تعيينه لرااسىىىة الديوان عندما كان عبد الراق   التقاعد.  ليس واضىىىحا

-2018العيسىىىىىى وزير المىاليىة أو عنىدمىا كىان فؤاد حسىىىىىين وزير المىاليىة ) 

0202.)4 

 

صىىىىادق عبىىىىد الىىىىرحمن تىىىىولى منصىىىىب راىىىىيس الىىىىديوان باإلضىىىىافة الىىىىى منصىىىىبه كمىىىىدير   3
.  )رسىىىىالة مىىىىن  ق العيسىىىىى عىىىىام لشىىىىركة التىىىىأمين الوطنيىىىىة فىىىىي زمىىىىن الىىىىوزير عبىىىىد الىىىىرزا 

 (2021أيلول   19هيفاء شمعون عيسى بتاري   
 

)رسىىىالة مىىىن هيفىىىاء    احمىىىد عبىىىد الجليىىىل تىىىولى المنصىىىب فىىىي زمىىىن الىىىوزير فىىىؤاد حسىىىين.   4
 (2021أيلول  19شمعون عيسى بتاري   
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 2020- 2019  ناجحة عباس علي،  9

كانت تشىى ل موقع مدير عام في هياة الضىىرااب.  شىى لت موقع معاون مدير  
نقلىت بعىدهىا إلى الىداارة االقتصىىىىىاديىة في وزارة المىاليىة.   عىام ديوان التىأمين 

 ع ينت لرااسة الديوان عندما كان فؤاد حسين وزير المالية.
 

 2020إسراء صالال داؤد، أيلول   10

ا من  مدير عام شىىركة التأمين ال (،  2020كانون الثاني    1وطنية وكالة )اعتبارا

ا لفرع   ك لفت بتمشىية أعمال الديوان إضىافة إلى وظيفتها.  كانت قبل ذل  مديرا
في نفس الوقت(.    االزدواجية في إشةةةغال منصةةةبين نينوى للشىىىركة.  )الحظ  
مع تسىنم علي عالوي لمنصىب وزير المالية سىنة    وكالة  عينت لرااسىة الديوان

2020. 

 
سىيالحظ القراء أن رااسىة الديوان وكالة تناوب عليها عشىرة أشى ا   الل  
 مسىىىىة عشىىىىر سىىىىنة.  كيف يمكن لهذا النه  في إدارة الديوان تطوير أداء  
الىديوان وتعزيز مكىانتىه في قطىاع التىأمين العراقي وفي حضىىىىىوره في الحيىاة  

في العىديىد من   إجراء معروف  المؤسىىىىىسىىىىىات  العىامىة؟  ت يير المسىىىىىؤولين 
للحيلولىة دون تكلس الوظيفىة اإلداريىة أو قيىام فرصىىىىىة لظهور   والشىىىىىركىات 
الفسىىىىىاد، أو تطوير كفىاءات إداريىة تحمىل تجىارب عمليىة متنوعىة تسىىىىىهم في  
من  التطوير واالبتكىار.  ولكن مىا الحكمىة في سىىىىىرعىة تبىديىل وزارة المىاليىة ل 

ب من يرغب به  رااسة الديوان؟  أهو تحيّز وزير المالية لتنصي   يشى ل منصىب
 ألسباب ش صية أو سياسية طاافية؟ 

 
علّقت  في مقال نقدي كتبته عن شىىىىركة إعادة التأمين العراقية على إشىىىىكالية  

 إش ال أحمد عبد الجليل الساعدي لعدة مناصب في نفس الوقت كما يلي:
 

أن يحتل شىىىى   واحد أربعة مواقع إدارية يعكس  لالا في النظام السىىىىياسىىىىي  
.  إن كان ما كتبه الشىىىابندر  2003حاصىىىصىىىي الذي أنشىىى  بعد  االقتصىىىادي الم 

ا كىان على أحمىد عبىد الجليىل السىىىىىاعىدي، من رأيي، أن ال يقبىل بهىذه   صىىىىىحيحىا
المناصىىىىب، مهما كانت قدراته اإلدارية كبيرة، ولسىىىىبب بسىىىىيط وهو أن الوقت  
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التي   اإلدارات  بشىىىىىؤون جميع  لالهتمىام  ال يكفيىه  العمىل  يوم  لىه  الل  المتوفر 
ا  يقوده ا.  إضىىىافة إلى ذل  فإن كالا من هذه اإلدارات تتطلب ا تصىىىاصىىىاا معرفيا

.  إزاء هذا الوضىىىىىع فإن  وإن توفرتا فسىىىىىتكونان هزيلة  ومهنيىاا قد ال تتوفر لديه

المتضرر هي الشركات التي يرأسها.
5

 

 
ومما له عالقة بموضىىىىىوع هذه المقالة اقتبس التالي من مقالي المنشىىىىىور في  

 :مجلة التأمين العراقي
 

وقد اسىىىىتعلمت  من فؤاد عبد   عزيز، باعتباره أول رايس بالوكالة، عن تاري   
  29رسالة إلكترونية بتاري     إش اله للموقع وما  ل إليه وضعه فأفادني بالتالي في 

 :2012تشرين األول  

 
اسىىىىىتلمت رااسىىىىىة الديوان بالوكالة منذ تأسىىىىىيسىىىىىه ول اية تقاعدي في  

.  وقد كتىب وزير المىاليىة قبىل التقىاعد بثالثة اشىىىىىهر تقريبىا  31/12/2005

ل رض تثبيتي بما يعني التعاقد ل مسىة سىنوات أو ثالثة وفق القانون ولم  
 يصل رد بالموافقة او الرفض لحين م ادرتي الوظيفة.

 
وقد اصىىبحت مديرها    14/9/1966ت في الوطنية منذ  كما تعلم فاني عمل

نقلىت الى وزارة المىاليىة كمىدير    18/11/1996وفي    1992العىام بىدايىة عىام  

عام فيها بعدها نقلت الى مدير عام المركز التدريبي المالي والمحاسىىىىبي  
.  نقلىت  1998ثم الى مىدير عىام شىىىىىركىة اعىادة التىامين العراقيىة منىذ عىام  

اسىىتيزار عادل عبد المهدي للمالية، الى مسىىتشىىار فني  بعد الت يير، عند  
للوزير وبقااي مشىىرفا على االعادة العراقية وعند تأسىىيس الديوان عينت  
رايسىىا له بالوكالة ثم وكيال لوزارة المالية عندما اصىىبال علي عبد االمير  

للمىاليىة   وعنةدهةا تركةت ادارة االعةادة العراقيةة لتعةارض  عالوي وزيرا 
 .  )التأكيد من عندي(للديوان  ذل  مي رئاستي 

 
هنا  نقطتان مهمتان في إفادة فؤاد عبد   عزيز.  األول، هو مشىروع تثبيته  
ا للمىاليىة.   ا أصىىىىىيالا للىديوان بعقىد عنىدمىا كىان عىادل عبىد المهىدي وزيرا رايسىىىىىا

 

مصىىىىباح كمىىىىال،  عىىىىزت الشىىىىابندر يىىىىتهم مىىىىدراء شىىىىركة التىىىىأمين الوطنيىىىىة وراىىىىيس ديىىىىوان  5

 :شبكة االقتصاديين العراقيالتأمين بالفساد،  موقع 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2019/07-عىىىىىىىىىزت-الشىىىىىىىىىابندر-يىىىىىىىىىتهم-ديىىىىىىىىىوان-التىىىىىىىىىأمين/
 pdfوشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/عزت-الشابندر-يتهم-ديوان-التأمين-وشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/عزت-الشابندر-يتهم-ديوان-التأمين-وشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/عزت-الشابندر-يتهم-ديوان-التأمين-وشركة-التأمين-الوطنية-بالفساد-1.pdf
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الثاني، تصىىىىّرفه المهني السىىىىليم بتركه إلدارة شىىىىركة إعادة التأمين العراقية  
 الجمع بين أدارتين.  لقناعته بتعارض 

 

 (3 ) 
 

حالتان لتضىارب المصىالال يتمثالن بإشى ال مدير عام شىركة التأمين  نناق  هنا  
الوطنية لرااسىىة ديوان التأمين: صىىادق عبد الرحمن ال الدي وإسىىراء صىىالال  

 داؤد.
 

في حالة صىىادق عبد الرحمن ال الدي نشىىأ تضىىارب حقيقي فيما ي   تبّنيه  
التأمين العراقية بشىركة التأمين الوطنية فقد كان ال الدي  مشىروع دم  شىركة  

ا لشىركة  2016وقتها )  ا عاما ا لشىركة التأمين الوطنية )وقبلها مديرا ا عاما ( مديرا

ا لديوان التأمين وكالة.  وقد كان المشىىىروع مشىىىوباا   التأمين العراقية( ورايسىىىا
لتضىىىىىارب بين  إضىىىىىافة إلى ا  6بفقر االلتزام بالقواعد اإلجراايىة الصىىىىىحيحىة

ممارسىىىة صىىىالحيات رايس الديوان وإدارة شىىىركة تأمين عامة من قبل نفس  
 الش  .

 

 

شةةةةةبكة االقتصةةةةةاديين موقىىىىع  مشىىىىروع دمىىىى  شىىىىركات التىىىىأمين العامىىىىة،  مصىىىىباح كمىىىىال،  6

 العراقيين 
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/ 

 
شةةةةةبكة مصىىىىىباح كمىىىىىال،  عىىىىىودة إلىىىىىى مشىىىىىروع دمىىىىى  شىىىىىركات التىىىىىأمين العامىىىىىة،  موقىىىىىع 

 :االقتصاديين العراقيين 
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/2016/02/21/%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/2016/11/19/%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/
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في حالة إسىراء صىالال داؤد لم يظهر حتى اآلن، حسىب علمي، ما يؤشىر على  
قيام تضىىىارب في ممارسىىىة الصىىىالحيات ولو أن التضىىىارب قاام بالقوة.  ما  

تفيد أن داؤد تدر  وضىىعها الحالي   الذي ينطوي على  وصىىلني من معلومات 
تضىىىارب في المصىىىالال، ويبدو أنها تمارس صىىىالحيتها في رااسىىىة الديوان  

شىىىىرفاا على شىىىىركات التأمين كافة وشىىىىركة التأمين    بحيادية كون الديوان م 
بىإدارتهىا وكىالىة .  مع ذلى  ليس هنىا  معلومىات عن تطبيقهىا  الوطنيىة المكلفىة 

ات التأمين.  ويرد  على شىىرك   regulationلألدوات المسىىت دمة في الرقابة  

 ببالنا تطبيق األدوات التالية:
 
الرقابة على األسىىىعار )أقسىىىاط التأمين( لضىىىمان تحقيق محفظة  منة لمقابلة  - 

 مطالبات التعويض دون تعريض المالءة المالية للشركة إلى  طر اإلعسار.
 
نت  التأميني )صىىىياغة وثيقة التأمين لتكون م تلفة عن وثيقة -    الرقابة على الم 

تأمين شىركة منافسىة، وهي ما تلجأ إليه شىركات التأمين في حال عدم قدرتها  
 على التنافس على األسعار( 

 
الرقابة على االسىتثمار الرأسىمالي )التأكد أن االسىتثمارات ال تؤثر سىلباا على  - 

مالءة شىىىىركة التأمين، فبعض االسىىىىتثمارات ذات الربحية العالية قد تنطوي  
ابة لضبطها، ومن هنا منشأ التأكيد على االستثمارات  على أ طار وتتد ل الرق
 اآلمنة كالسندات الحكومية( 

 
ترى هل أن ديوان التأمين ي طّبق هذه األدوات في ممارسىة رقابته على شىركة  

 التأمين الوطنية وشركات التأمين األ رى؟ 

 
 (4 ) 

 
عندما    conflict of interestمن باب التبسىىيط، ينشىىأ تضىىارب المصىىالال  

للشى  ، الطبيعي أو المعنوي، عالقتان/موقعان تتنافسىان مع بعضىهما    يكون
البعض على والء الشىى   تؤثر على تصىىرفه أو حكمه أو قراراته.  ولذل   
والحيلولىة دون   تلجىأ الهياىات الرقىابيىة إلى وضىىىىىع القواعىد لتجنىب التعىارض 

فإن    وقوعها لدى الشىركات التي تقوم بالرقابة على نشىاطها. على سىبيل المثل، 
هياة الرقابة على القطاع المالي، ومنه التأمين، في بريطانيا تفرد فصالا كامالا  
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من كتاب قواعد الرقابة لهذا الموضىىوع.  كما أن شىىركات التأمين في أسىىواق  
التأمين المتقدمة لها قواعدها التنظيمية لتشىى ي  حاالت تضىىارب المصىىالال  

 7وسبل التعامل معها.
 

هنا  مشىكلة قد تنشىأ من جمع الشى   بين موقعين توصىف باإلنجليزية بالى  

regulatory capture  أو أو الوالء المعىاكس  بىاالنحيىاز  ترجمتىه  ، ويمكن 

االسىىىتيالء التنظيمي.  ويعني هذا  ضىىىوع هياة اإلشىىىراف والرقابة )ديوان  
ن الوطنية(.  التأمين( لتأثير أو هيمنة الجهة التي ت ضىع لرقابتها )شىركة التأمي 

 وهذا احتمال قاام رغم أننا لم نرصد تصرفات تشير إليه.
 

هذا االنحياز التنظيمي الذي ينشىىأ من تضىىارب المصىىالال غااب في قرارات  
وزارة المالية عند تعيينها لشىىىى   واحد إلشىىىى ال موقعين في نفس الوقت.  
ويسىىىت رب البعض غياب المعرفة بموضىىىوع التضىىىارب لدى وزير المالية  

ّطلع على إدارة المؤسىىىىسىىىىات في العالم  ال حالي على عالوي  اصىىىىة وأنه م 
 ال ربي حيث تلقى معظم تعليمه الجامعي.

 
إن هياات اإلشىىىراف والرقابة على النشىىىاط التنظيمي في االتحاد األوروبي،  
على سىىبيل المثل، تهتم بموضىىوع تضىىارب المصىىالال وتضىىع الضىىوابط لمنع  
المهنيىىة   والمعىىاشىىىىىىات  للتىىأمين  األوروبيىىة  الهياىىة  قيىىامىه.  فقىىد أصىىىىىىدرت 

European Insurance and Occupational Pensions 
Authority (EIOPA)  ة من المعايير لضىىىىىمان اسىىىىىتقاللية هياات  مجموع

 Criteria For  8معايير اسةتقالل السةلطات اإلشةرافيةاإلشىراف تحت عنوان  
The Independence Of Supervisory Authorities. 

 
 

https://www.zurich.co.uk/en/services/uk-علىىىىىىىىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىىىىىىىىبيل المثىىىىىىىىىىىىىىىىىل:  7
summary-policy-interest-of-conflict 

 
8 European Insurance and Occupational Pensions Authority, 
Criteria For The Independence Of Supervisory Authorities. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/re
ports/eiopa-bos-21-167-independence-criteria.pdf 
 

https://www.zurich.co.uk/en/services/uk-conflict-of-interest-policy-summary
https://www.zurich.co.uk/en/services/uk-conflict-of-interest-policy-summary
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa-bos-21-167-independence-criteria.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa-bos-21-167-independence-criteria.pdf
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وقد تناولت الهياة الموضىوع تحت العنوان الفرعي  تضىارب المصىالال ،    

اإلشىىىىىرافيىة يجىب أن تلزم  .  وممىا جاء في معىايير الهياىة أن السىىىىىلطىة  14- 13

الموظفين وأعضاء مجلس إدارتها باإلبال  عن تضارب المصالال.  كما يجب  
على موظفي وأعضىىاء الهياة اإلدارية للسىىلطة اإلشىىرافية النأي بأنفسىىهم من  

 القرارات التي يكون لديهم فيها تضارب في المصالال.
 

لعلىه يؤدي إلى تصىىىىىحيال   ا   طىأ تعيين نفس  نىأمىل أن يثير هىذا المقىال اهتمىامىا
 الش   إلدارة كيانين يوفر فرصة قيام التضارب في المصالال.

 
 

 2021أيلول    5
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والةةةديةوان:  الةجةمةعةيةةةة  بةيةن  الةمةهةنةي  الةتةةةدريةةةب 
 مالحظات أولية

 
 

 : مرصد التأمين العراقينشرت في  
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/ 

 
 اإلطار العام للتدريب التأميني 

 
ودعوتنا لمناقشىىىىتها، كتبنا  في عرض بعض قضىىىىايا قطاع التأمين العراقي،  

حزيران   في  ودور    2006اآلتي  المهني  لالتىىدريىىب  الفرعي  العنوان  تحىىت 

 “جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية وديوان التأمين العراقي
 

قد يكون النق  في الكادر الوظيفي المدرب واحدة من أهم المشىىىاكل التي تعاني  
منها صىىىناعة التأمين في العراق وأسىىىبابه تنحصىىىر في هجرة وتهجير الكوادر  

والحصىىىار الدولي ) ب    1الدكتاتورية، الل ما يزيد عن الثالثين سىىىنة من عمر  

ال ىارجي  2003أيىار   -1990 بىالعىالم  االرتبىاط  انعىدام فر   من  فىاقم  الىذي   )

إلى حىد  والتعلم في مجىال التىأمين كىان من أحىد نتىااجى  العىاملين  ه تقلي  مهىارة 
هنىا  اآلن فجوة بين الصىىىىىف األول     .deprofessionlisationنزعهىا عنهم  

وردم هىذه الفجوة يتطلىب جهىداا جمىاعيىاا وتمويالا من     والصىىىىىف الثىاني والثىالىث.
القطىاع. والىديوان     دا ىل و ىارج  إلى حىد مىا، على الجمعيىة  ومن هنىا التعويىل، 

لسىياسىات وتوفير الفر  والتحري عن مصىادر تمويل  فكالهما يسىتطيعان رسىم ا
أذكر أنني تعلمت الكثير من أصىىول التأمين في دورة تأمينية   النشىىاط التدريبي.  
أليس    عندما التحقت بشركة التأمين الوطنية في ب داد.  1968ابتدااية أوا ر عام  

 هنا  همة كافية في محاكاة تجارب الماضي؟
 

كنولوجيا الحقيقية في صىىىىىناعة التأمين، سىىىىىيكون من  بدون الكادر المتدرب، الت
الصىعب التعامل مع األ طار الكبيرة وسىتتعّرض شىركات التأمين لفقدان دورها  
في العمليىة االكتتىابيىة وحتى التواصىىىىىل االحترافي الالاق مع معيىدي ووسىىىىىطىاء  

العليىا     التىأمين الىدوليين. في اإلدارة  ا إبقىاء التعىامىل محصىىىىىوراا  وليس صىىىىىحيحىا
ركة فحتى اإلدارة تحتاج إلى مشىاركة كوادرها، ولذل  يصىبال تأهيل وإعادة  للشى 

 2تأهيل هؤالء ضرورياا.

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
https://iraqinsurance.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=345-20111127#_ftn1
https://iraqinsurance.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=345-20111127#_ftn2
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دعوتنا هذه ما زالت قاامة رغم الجهود التي تبذلها الجمعية وشىىركات التأمين  
العىامة لتطوير معىارف ومهىارات العامالت والعاملين الجدد في قطاع التأمين،  
وكذل  الحفاظ على المسىىتوى المهني للكوادر القديمة والعمل على تجديده في  

قانون    صىىىدورصىىىة بعد  و ا  1997ظل المت يرات في بنية قطاع التأمين منذ  

  2006ومىا ورد في هىذا التقييم سىىىىىنىة     .2005تنظيم أعمىال التىأمين لسىىىىىنىة  

ونود هنا إضىىافة    مع بعض الت ييرات.  2011ينطبق على واقع التدريب سىىنة  

بعض المالحظىات السىىىىىريعىة للتىأكيىد على أن مراقبىة التىدريىب في شىىىىىركىات  
 التأمين مسألة تنظيمية تقع تحت مظلة الديوان.

 
 جمعية والتدريب: اإلطار القانوني ال 
 

التي تىأسىىىىىسىىىىىت    6جىاء في المىادة   من النظىام الىدا لي للجمعيىة أن الجمعيىة، 

لسىىىىىنىىة   التىىأمين  أعمىىال  تنظيم  قىىانون  إلى رعىىايىىة  2005بموجىىب  تهىىدف   ،

 وأ القيات مهنة التامين وكذل ، وهو ما يعنينا هنا:
 

 أعضاءها على التقيد بهالوضع أسس واصول ممارسة مهنة التأمين وإلزام  
 

تأهيل وتدريب الموظفين لدى أعضىىاءها والوسىىطاء، و براء التسىىوية، وإنشىىاء  
 مكتبة تأمينية قانونية وعقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية.”

 

 لنتوقف قليالا عند الهدف المرسوم للجمعية في مجال التدريب، أي 
 

عضىاءها والوسىطاء، و براء التسىوية، وإنشىاء  لتأهيل وتدريب الموظفين لدى أ
المهنية والدورات التدريبية.”  مكتبة تأمينية )قانونية( وعقد الندوات والمؤتمرات 

 
فيىه طموح غير مبرر   نعتقىد أن إعطىاء األولويىة لمسىىىىىألىة لتىأهيىل” الموظفين 

ى  فمسىألة التأهيل تحتاج إل   ضىمن اإلمكانيات الفنية والموارد المتاحة للجمعية.
معهد تأميني له طاقم من التدريسىىيين ونصىىو  تدريسىىية )منهاج دراسىىي(  
تناسىىب المسىىتويات الم تلفة للموظفات والموظفين لتأهيلهم بشىىهادة معينة بعد  

ربما لم يكن قصىد     فترة دراسىية محددة تمنال بعد النجاح في ا تبار تحريري.
التىأهيىل بعىد ا تبىار بىل إعىداد الم  وظفين لممىارسىىىىىة  من كتىب  نظىام الجمعيىة 

بهىذا   إذ أن التىأهيىل،  بمعرفىة وبىدرجىة من المهىارة  التىأمينيىة  العمليىة  متطلبىات 
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ا في قانون سىنة   : لتوفير كفاءات بشىرية مؤهلة  2005المعنى العام، يرد أيضىا

لممارسىىة اعمال التامين بما في ذل  تأسىىيس معهد لهذه ال اية” لوال أنه يقترن  
هيل بهذا المعنى في الفقرة المقتبسة في أول  وقد است دمت التأ   بتأسيس معهد.

 المقالة.
 

تىأمينيىة   بىالتحىديىد في نظىام الجمعيىة على لإنشىىىىىاء مكتبىة  ِلم  الن   ال أعرف 
قانونية” فالمعروف أن النشىىىاط التأميني يقوم على أسىىىس قانونية ورياضىىىية  

المرجوة يجب  وبالتالي فإن المكتبة     . ال ..وإحصىااية واقتصىادية ومحاسىبية .
المعرفىى  فيهىا  بمىا  التىأمين  أعمىال  تنتظم  التي  المعىارف  مجموعىة  ت طي    ة أن 

 العلمية الهندسية وغيرها ذات العالقة.
 

 الديوان والتدريب: اإلطار القانوني 
 

من قىانون    6الهىدف الىذي حىدده النظىام الىدا لي للجمعيىة يجىد تعبيره في المىادة  

ها بالكامل ألن عناصىىىىرها مكملة  نقتبسىىىى   2005تنظيم أعمال التأمين لسىىىىنة  

للوظيفىة الرقىابيىة )حمىايىة حقوق   المركزي  لبعضىىىىىهىا كمىا أن تحقيق الهىدف 
 المؤمن لهم( يرتبط مباشرة بتوفر الكفاءات البشرية المؤهلة:

 
يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التامين واالشىراف عليه بما يكفل تطويره وتامين  

ز دور صىىىناعة التامين في ضىىىمان  سىىىوق مفتوح وشىىىفاف وامن ماليا، وتعزي
االشىىىىى ىا  والممتلكىات ضىىىىىد الم ىاطر لحمىايىة االقتصىىىىىاد الوطني ولتجميع  
المد رات الوطنية وتنميتها واسىتثمارها لدعم التنمية االقتصىادية، وله في سىبيل  

 ذل  القيام بالمهام االتية:
 

ومراقبة المالءة  حماية حقوق المؤمن لهم والمسىىتفيدين من اعمال التامين    –اوال  
 المالية للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.

 
المهنىة و دابهىا    –ثىانيىا   بقواعىد ممىارسىىىىىة  رفع اداء المؤمنين وكفىاءتهم والزامهم 

 لزيادة قدرتهم على تقديم  دمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التامين.
 

سىة اعمال التامين بما في ذل  تأسىيس  توفير كفاءات بشىرية مؤهلة لممار  –ثالثا 
 معهد لهذه ال اية.
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بىأعمىال    –رابعىا   المتعلقىة  والبحوث  الىدراسىىىىىات  تنميىة الوعي التىأميني واعىداد 
 التامين ونشرها.

 
توثيق روابط التعىاون والتكىامىل مع جهىات تنظيم قطىاع التىامين على    – ىامسىىىىىا  

 المستويين العربي والعالمي.
 

تتعلق بقطاع التامين يقترحها رايس الديوان ويوافق  اي مهام ا رى    –سىىىادسىىىا  
 عليها الوزير لتنظيم سوق التامين.

 

تؤكد على أن التدريب ليسىىىت مسىىىألة ا تيارية    2005هذه األحكام في قانون  

تلجأ لها شىركات التأمين لتعزيز سىمعتها في السىوق وتعظيم قدراتها التنافسىية  
فبفضىىىل هذه األحكام أصىىىبال     مينية.في تقديم ال دمات وتطوير المنتجات التأ

ا للرقابة، ولكن مما يؤسىىىف له أن القانون ي لو من تحديد   التدريب موضىىىوعا
في   ترد  ال  لالتىىدريىىب”  )مفردة  التىىأمين  شىىىىىركىىات  في  التىىدريىىب  لوظيفىىة 

ربما يصىىبال التدريب )لتوفير كفاءات بشىىرية مؤهلة” كما يقضىىي    القانون(.
ا لتعليمات تفصىىيلية الحقة تحدد فيها عدد سىىاعات التدريب    القانون( موضىىوعا

المنظمىة المتثىال   والضىىىىىوابط  التىدريىب،  وأنمىاط  في الشىىىىىركىات،  للعىاملين 
الشىىىركات لمتطلبات التدريب وال رامات وغيرها من العقوبات التي تتعرض  

نرجو من الديوان    لها الشىىركات في حالة فشىىلها في االلتزام بهذه التعليمات.
 وضع التعليمات المناسبة.االنتباه لهذا الموضوع و

 
 غياب سياسة وبرنامج وطني للتدريب 

 

  سياسة تدريبيةحسب المعلومات المتوفرة لدينا ال يوجد في الوقت الحاضر  

لزمة للقطاع، ولم يتقدم الديوان منذ تأسىيسىه   واضىحة لدى الجمعية أو الديوان م 

تقوم بهىا ا  3.ببرنةامج للتةدريةب أو إحىدى    4يىةلجمع نعم هنىا  دورات تىدريبيىة 

الشىركات، وهنا  المشىاركة في ندوة أو ورشىة في ال ارج إال أن هذه تتم من  
للمتطلبات الرقابية وتقتصىر على  موقف االسىتفادة مما هو متوفر وليس تنفيذاا  
وال نعرف إن كانت الدورات     العناصىىىر الشىىىابة الجديدة العاملة في القطاع.

التدريبية تشىمل المتمرسىين إلحاطتهم بمسىتجدات المعرفة التأمينية والمنتجات  
كما ال نعرف إن كان هنا  تصور، دونكم سياسة واضحة، بشأن    المستحدثة.

  continuous professional developmentر  التطوير المهني المسىتم 

 وهو نشاط ي ضع للرقابة في أسواق التأمين المتقدمة.

https://iraqinsurance.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=345-20111127#_ftn3
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المهني   التىىأهيىىل  ي    فيمىىا  متمىىاثلىىة  والجمعيىىة  الىىديوان  أهىىداف  كىىانىىت  إذا 

professional qualifications    أليس من األفضىىل توحيد جهود الطرفين

 ىاصىىىىىة وأن الكوادر المحليىة القىادرة على تىدريىب الجيىل الجىديىد محىدودة في  
نقول هىذا اعتمىاداا على مىا هو مالحظ في معظم     عىددهىا ومواردهىا المعرفيىة.

أي    –المهن، فليس كل من يمارس المهنة بحذاقة هو بالضرورة تدريسي جيد  
علم،   الم  قىىدرات  إلى  يمتلىى   المعرفىىة  توصىىىىىيىىل  يسىىىىىتطيع  الىىذي  دّرس،  المىى 

وإزاء هذا الوضىىىىىع فإن المدرب بحاجة إلى تدريب من نوع  ا     المتلقي.
 لجعله متمكنا من است دام وساال التعليم.

 
 إطاللة على بعض إشكاليات التدريب 

 
، أعني تمويل التدريب،  الكلفة االقتصةادية بعض إشىكاليات التدريب تتمثل في  

الكلفة المادية المنظورة ) اصىىىىىة عندما يكون التدريب  ارج  وهذه تشىىىىىمىل  
والكلفىة غير   السىىىىىفر واإلقىامىة وربمىا أجور المشىىىىىاركىة(  تكىاليف  العراق: 
المنظورة )غياب الموظف من موقعه لبضىعة أيام أو أسىابيع مما يعني  سىارة  

  نية في اإلنتاج(.
 

شةةةةركات  “التسةةةةرب  من الشةةةةركات العامة إلى ال اإلشىىىىكالية األ رى هي  
، أعني تر  الموظف المتىدرب لموقعىه الوظيفي للعمىل، ربمىا لقىاء  الخةاصةةةةةة 

من المعروف أن إنفىاق     أجر ومنىافع أفضىىىىىل، لىدى شىىىىىركىة تىأمين أ رى.
الكوادر    شىىىركات التأمين ال اصىىىة على التدريب ضىىىعيف أو غير موجود.

المدربة للشىركات العامة عرضىة للال تطاف” من قبل الشىركات ال اصىة من  
ل عرض رواتىب وامتيىازات ربمىا ال تسىىىىىتطيع شىىىىىركىات التىأمين العىامىة   ال

تقديمها بسىىبب ارتباطها بسىىلم الترقيات وغيرها من القواعد المفروضىىة بقوة  
 القوانين والتعليمات الرسمية.

 
ال اسىىر األسىىاسىىي من التسىىرب هي شىىركات التأمين العامة التي انفقت على  

لوضىع الذي وصىفناه شىبيه بهجرة العقول  هذا ا  التدريب ولم تسىتفد من نتااجه.
من دول الجنوب )لالعالم الثالث” كما كان يوصىىىىف في النصىىىىف الثاني من  

مقابل ذل  فإن المسىتفيد المباشىر على المسىتوى    القرن العشىرين( إلى الشىمال.
الشىى صىىي هو الكادر لالم تطف” وعلى مسىىتوى الشىىركات شىىركات التأمين  
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سىىىعة تتيال لنا القول ان سىىىوق التأمين العراقي  إال أن النظرة المو   ال اصىىىة.
ككل هو المسىتفيد من تحر  الكوادر بين الشىركات: نقل المهارات من شىركة  
بقواعىىد   والزامهم  وكفىىاءتهم  المؤمنين  لاداء  مسىىىىىتوى  رفع  يعني  أ رى  إلى 
ممارسىىىىة المهنة و دابها لزيادة قدرتهم على تقديم  دمات أفضىىىىل للمواطنين  

 .2005امين” كما يرد في قانون  المستفيدين من الت 

 
هذا الوضىع، انتقال الكوادر بين الشىركات، يجد له حضىوراا في أسىواق التأمين  

كما هو الحال، على سىىىىىبيل المثال، في    –األ رى و اصىىىىىة المفتوحة منهىا  
وبالنسىبة لسىوق التأمين العراقي فإن  سىارته الفعلية تتحقق عند     سىوق لندن.

، وهو ما حصىىل  الل العقود الثالثة من القرن  قتسةةرب الكوادر خارج العرا 
والمعىىارف   ال برات  فجوة في  يعني  لق  التسىىىىىرب  إذ أن هىىذا  المىىاضىىىىىي 

 المتراكمة.
 

ال تسىىىىتطيع جميع شىىىىركات التأمين العراقية توفير برام  تدريبية لموظفيها  
بسىبب ضىعف مواردها المالية، ولذل  فهي سىتعتمد بالضىرورة على ما تقدمه  

ومن المهم لجميع     الىديوان من دورات على المسىىىىىتوى الوطني.الجمعيىة أو  
 .تخصي  نسبة معينة من ميزانياتها السنوية للتدريب والتعليمالشركات  

 
إن غضىضىنا النظر عن موضىوع عدم كفاية أعضىاء هياة التدريب في الوقت  
الحاضىىىىر وغياب المدرب المت صىىىى  المتفر  تبقى مسىىىىألة تمويل برام   

هىذا الموضىىىىىوع يسىىىىىتوجىب عنىايىة من الجمعيىة     التىدريىب بحىاجىة إلى حىل.
ا لتنسىىىىىيق الجهود لتوفير موارد مالية من دا ل و ارج العراق،   والديوان معىا

العربيىة  وكىذلى  ت  عظيم االسىىىىىتفىادة من فر  التىدريىب في ال ىارج )المراكز 
واألجنبيىة وكذل  شىىىىىركات التىأمين والوسىىىىىاطة( حيثمىا كان باإلمكىان توزيع  

هذا الوضع يجب أن ال يطول كثيراا إن    التكاليف بين طالب التدريب ومقدمه.
دريىب  جرى العمىل حثيثىاا على تطوير الكوادر في الىدا ىل للبىدء بىالتىدريس والتى 

في القطىاع. العىاملين  لجميع  فىإن التعكز على     المسىىىىىتمر  يكن األمر  ومهمىا 
التدريب المهني دون تحّمل التكاليف، أو بعض التكاليف، لم يعد هو السىااد إذ  
صىىىارت شىىىركات التأمين والوسىىىاطة وغيرها تسىىىتعين بمصىىىادر  ارجية  

outsource    للتدريب. لتدريب العاملين لديها بدالا من تشكيل قسم مت ص 
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 استمرار الب ث في التدريب والتعليم المهني المستمر
 

أمىام من يعنيهم   قىد فتحىت  البىاب، من  الل هىذه المالحظىات،   مىل أن أكون 

ولعلنا نقرأ     5األمر، لدراسة إشكاليات التدريب والدراسة التأمينية في العراق.

ا ورقة تفصىىيلية من الجمعية أو الديوان عن هذا الموضىىوع إذ أن ورقتنا   قريبا
بعدها ربما تقوم الجمعية    هذه ليسىت إال مجموعة مالحظات الستثارة النقا .

 والتعليم المهني على المستوى االتحادي.أو الديوان بإعداد لدليل” للتدريب  
 

 2011تشرين الثاني   28لندن  

 
أنظىىىىر: مصىىىىباح كمىىىىال لالتىىىىأمين فىىىىي العىىىىراق وعقوبىىىىات األمىىىىم المتحىىىىدة” فىىىىي كتىىىىاب    1

)لنىىىىىىدن: المنتىىىىىىدى    العراقةةةةةةيدراسةةةةةةات فةةةةةةي االقتصةةةةةةاد  المنتىىىىىىدى االقتصىىىىىىادي العراقىىىىىىي  
 . 87-86(    2002االقتصادي العراقي، 

 
لىىىىن يسىىىىتطيع أي شىىىى   ممارسىىىىة مهنىىىىة المحامىىىىاة أو الطىىىىب مىىىىا لىىىىم يكىىىىن مىىىىؤهالا لهىىىىا  

 closed)بضىىىىىىىع سىىىىىىىنوات مىىىىىىىن الدراسىىىىىىىة والتىىىىىىىدريب( أي أن المهنىىىىىىىة م لقىىىىىىىة  
profession .     مهنىىىىىىىة التىىىىىىىأمين  الفىىىىىىىاا ل يرهىىىىىىىا مىىىىىىىا زالىىىىىىىت مفتوحىىىىىىىةopen 
profession  نهىىىىىا ال تضىىىىىع قيىىىىىوداا لمىىىىىن يريىىىىىد أن يىىىىىد لها مىىىىىا  ىىىىىال انتقىىىىىاء أصىىىىىحاب  أل

لكىىىن الميىىىل فىىىي األسىىىواق المتقدمىىىة هىىىو     العمىىىل لمىىىن يىىىرون فىىىيهم امىىىتال  مزايىىىا معينىىىة. 
نحىىىىىىىىو تضىىىىىىىىييق بىىىىىىىىاب الىىىىىىىىد ول وجعىىىىىىىىل المهنىىىىىىىىة قاامىىىىىىىىة علىىىىىىىىى االحتىىىىىىىىراف  

professionalisation    وعلىىىىىى سىىىىىبيل المثىىىىىال، ال يمكىىىىىن لوسىىىىىيط التىىىىىأمين فىىىىىي سىىىىىوق
ن يمىىىىارس أعمىىىىال الوسىىىىاطة فىىىىي لويىىىىدز مىىىىا لىىىىم يكىىىىن حىىىىاازاا علىىىىى شىىىىهادة أوليىىىىة  لنىىىىدن أ 

 اصىىىىىة بالمعىىىىىارف والمهىىىىىارات التأمينيىىىىىة األساسىىىىىية، وكىىىىىذا األمىىىىىر بالنسىىىىىبة لمكتتبىىىىىي  
كمىىىىىا أن السىىىىىلطة الرقابيىىىىىة علىىىىىى ال ىىىىىدمات الماليىىىىىة فىىىىىي المملكىىىىىة المتحىىىىىدة     التىىىىىأمين. 

Financial Services Authority (FSA)   ضىىىىىىع  تشىىىىىىترط علىىىىىىى مىىىىىىن ي 
إلشىىىىىرافها، كشىىىىىىركات التىىىىىىأمين والوسىىىىىىاطة والمصىىىىىارف وغيرهىىىىىىا، اسىىىىىىتمرار العىىىىىىاملين  

 continuing professional educationفيهىىىىا علىىىىى الىىىىتعلم المهنىىىىي المسىىىىتمر  
(CPA)    الىىىىذي يمكىىىىن أن يت ىىىىذ أشىىىىكاالا عديىىىىدة مىىىىن دورات تدريبيىىىىة ودراسىىىىة مهنيىىىىة إلىىىىى

 قراءة المطبوعات ال اصة بالمهنة. 
 

تطىىىوير مهنىىىة التىىىأمين فىىىي العىىىراق بمىىىا يتناسىىىب مىىىع متطلباتهىىىا واالرتقىىىاء  ويحىىىدونا األمىىىل  
بهىىىا لتحتىىىىل موقعىىىاا متميىىىىزاا لهىىىا بىىىىين المهىىىن األ ىىىىرى ولتكىىىون فىىىىي مصىىىاف قريناتهىىىىا فىىىىي  

 األسواق المتقدمة لالستجابة لحاجات الزباان و اصة الحاجات المعقدة للشركات. 
 
مجلةةةةة  مصىىىىباح كمىىىىال: لبعىىىىض قضىىىىايا صىىىىناعة التىىىىأمين فىىىىي العىىىىراق: دعىىىىوة للنقىىىىا ”    2

 التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.com/view/mosaic#!/2008/02
/1162006.html 
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  : تقيةةةةيم نقةةةةدي2005قةةةةانون تنظةةةةيم أعمةةةةال التةةةةأمين لسةةةةنة  وينشىىىىر كملحىىىىق فىىىىي كتابنىىىىا  
 التأمين الوطنية، ب داد.   المؤمل أن ينشر قريباا من قبل شركة 

 
وقىىىىع الىىىىديوان، بعىىىىد تأسىىىىيس، مىىىىذكرة تفىىىىاهم مىىىىع الجمعيىىىىة الوطنيىىىىة لمفوضىىىىي التىىىىأمين    3

لىىىىىم ينشىىىىىأ أي     رة عىىىىىن التعىىىىىاون فىىىىىي مجىىىىىال التىىىىىدريب. (تضىىىىىمنت فقىىىىىNAICاألمريكيىىىىىة )
 حسب علمنا.   –تطور عن هذه المذكرة 

 
مرشىىىىحين مىىىىن شىىىىركات التىىىىأمين  ليسىىىىت لىىىىدينا معلومىىىىات إن كانىىىىت هىىىىذه الىىىىدورات تضىىىىم    4

 العاملة في إقليم كردستان العراق. 
 
كمىىىىا لىىىىم أذكىىىىر منىىىىاه  الدراسىىىىة     ال أعنىىىىي بالدراسىىىىة التأمينيىىىىة هنىىىىا الدراسىىىىة األكاديميىىىىة.   5

ب األولىىىىي العىىىىام والتىىىىدريب النىىىىوعي  لىىىىدى معهىىىىد التىىىىأمين القىىىىانوني فىىىىي لنىىىىدن، أو التىىىىدري 
 المت ص ، وأهمية الل ة اإلنجليزية. 

 
 ذيل
 

كنت قد عرضىىىت مقالتي على الزميل فالح حسىىىن، المدير المفوض لجمعية  
التأمين العراقية، الطالعه عليها واإلضىىىىافة عليها وتصىىىىحيال أية أ طاء في  

ي الضىىىىوء على  المعلومات التي أوردتها، فكتب لي الرسىىىىالة التالية التي تلق
أنشىىر الرسىىالة كذيل للمقالة ألنها تضىىم معلومات     النشىىاط التدريبي للجمعية.

ا لزميلنا لالرتقاء بمستوى التدريب.  مهمة، وتعكس طموحا
 

ا بينهما مع معهد التأمين،   ا بين الجمعية والديوان، وتنسىىيقا أتمنى أن أرى تعاونا
ومعهد التدريب المالي والمحاسىبي التابع  التابع إلى كلية اإلدارة/جامعة ب داد،  

وقد     لوزارة المالية لوضىىع برنام  وطني اتحادي للتدريب والتأهيل التأميني.
ا لدى وزارة التعليم العالي لتحديد الت صىىىصىىىات الدقيقة التي   تلمسىىىت توجها

الثقىافي لسىىىىىفىارة     يحتىاجهىا العراق. جىاء ذلى  في كتىاب وجهىه المسىىىىىتشىىىىىار 
لندن، من  الل رابطة األكاديميين العراقيين في المملكة  جمهورية العراق في  

وقد كتبت، فيما ي   التأمين، الرسىالة التالية إلى مكتب المسىتشىار    المتحدة.
 الثقافي:

 
لأرفق اسىىىىتمارة الت صىىىىصىىىىات الدقيقة، اقتصىىىىرت فيها على ما له عالقة  
العىامىة وإدارة ال طر والعلوم االكتواريىة  ىاصىىىىىة مىا يتعلق منهىا   بىالتىأمينىات 

الحيىاة. تمنال شىىىىىهىادة البكىالوريوس     بتىأمينىات  بريطىانيىة  هنىا  عىدة جىامعىات 
  معهد  والماجسىىىىتير والدكتوراه  اصىىىىة فيما يتعلق بالعلوم االكتوارية وكذل

القىىانوني   دا ىىل  Chartered Insurance Instituteالتىىأمين  يوجىىد  . ال 

https://iraqinsurance.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=345-20111127#_ftnref3
https://iraqinsurance.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=345-20111127#_ftnref4
https://iraqinsurance.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=345-20111127#_ftnref5
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ا يعمل   العراق من يحمل شىىهادة زمالة معهد التأمين القانوني.   كان لنا مهندسىىا
في شىىىىىركىة إعىادة التىأمين العراقيىة في ب ىداد يحمىل هىذه الشىىىىىهىادة وقىد هىاجر  

 العراق، ويعمل اآلن في البحرين.
 

ا في حقىل إدارة ال طر  قطىاع التىأمين العرا يفتقر إلى كوادر مؤهلىة أكىاديميىا قي 
ة لالكتواريين للعمل في األقسىىام المعنية   والعلوم االكتوارية. هنا  حاجة ماسىىّ
في الجامعات العراقية، وفي شىىىىركات التأمين العامة وال اصىىىىة، وكذل  في  
  أجهزة الىدولىة ومنهىا وزارة الت طيط والضىىىىىمىان االجتمىاعي وغيرهىا. وربمىا 
يمكن التعاون مع شىىىركات التأمين العامة )شىىىركة التأمين الوطنية وشىىىركة  

 التأمين العراقية( لتمويل مشتر  لعدد من البعثات الدراسية.
  مل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم.” 

 
المهني   البحىث في التىدريىب والتعليم  بىالىدعوة السىىىىىتمرار  لقىد  تمىت مقىالتي 

 ود بهذا الشأن.المستمر، و مل أن تتظافر الجه 
 

 مصباح كمال
 

 2011كانون األول   2لندن  

 
 

 رسالة الزميل فالح حسن 
 

 عزيزي مصباح
 

 تحية طيبة
 
أشترط على أن يكون   2005لسنة    ( 5) قانون تنظيم أعمال التأمين رقم   1

المدير المفوض لشىركات التأمين ممن لهم  برة وممارسىة في التامين )المادة  

 أوال(. 45

 

ان من أهداف جمعية التامين العراقية )وهذا هو أسىىمها حاليا( بموجب   2

نظىامهىا الىدا لي فتال دورات تىدريبيىة للعىاملين في القطىاع، وقىد قىامىت الجمعيىة  
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وشىىملت    2011بهذه المهمة حيث أقامت لحد اآلن  مسىىة دورات تدريبية عام  

 مواضيع كل دورة على:
 
 تامين الحريق، دورة واحدة   –   
 ين الهندسي، دورتينالتأم   - ب
 التأمين البحري، دورة واحدة   –جى  
 إدارة ال طر وتأمين الحريق.  –د  
 

والجمعيىة جىادة في ديمومىة هىذه الىدورات وتنوعهىا واسىىىىىتمرارهىا على مىدار  
 السنة.
 

الدورات التدريبية التي تقيمها الجمعية مفتوحة لكل الشىىىىركات، ومنها   3

كوردسىتان، وهي جزء من أهداف الجمعية في إقامة  شىركات التأمين في إقليم  
وقد اقتصىىرت نطاق المعلومات المطروحة     دورات مزودة بمنهاج دراسىىي.

فيها على شىىىىىرح نطاق ومحل الت طية لكل نوع من انواع التأمين، وشىىىىىرح  
مضىىامين هذه األغطية، وطريقة االكتتاب بها مع توضىىيال االسىىتثناءات لكل  

هذه المرحلة يقوم على أسىىىىىاس صىىىىىقل معلومات  توجه الجمعية في    غطاء.
ولكن الطموح المسىىىىىتقبلي القريىب   الكوادر بمىا لهىا عالقىة بىالنىاحيىة التطبيقيىة.  

يسىىىتوجب منا التعمق الفني والقانوني ومواكبة تطور صىىىناعة التأمين عالميا  
ونىدوات لهىذا ال رض،   ونقلىه الى السىىىىىوق العراقي من  الل قيىام مؤتمرات 

علما بأنه يوجد على المسىىتوى األكاديمي    يسىىيرا ومعبدا كليا.وهذا نيله ليس  
معهد التأمين، التابع إلى كلية اإلدارة / جامعة ب داد، إضىىىافة إلى وجود معهد  
التدريب المالي والمحاسىىىىبي التابع إلى وزارة المالية واأل ير اجتياز دوراته  

 يتم بعد إجراء ا تبار تحريري.
 
بىأن علم صىىىىىنىاعى  4 بجوانبىه القىانونيىة  اتفق معكم  ة التىأمين علم متكىامىل 

والفنية والمعرفية وحتى يشىمل علم السىلو  البشىري ومعرفة العلوم التطبيقية  
 لوجود عالقة وثيقة بها بالنواحي التطبيقية عند أبرام وتنفيذ عقد التأمين.

 

سىىىىوق التأمين العراقي في الوقت الحاضىىىىر يفتقر إلى المعلومات عن   5

كما    يثة في صىناعة التأمين، وهذا تقصىير مشىتر  ومتدا ل.المسىتجدات الحد
 يفتقر إلى مناه  التطوير لمواكبة صناعته المهنية بشكل ديناميكي مستمر.
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فيمىا يتعلق بىإشىىىىىكىاليىات التىدريىب نود أحىاطتكم علمىا بىأن الىدورات التي   6

أقامتها الجمعية دورات مجانية لكون هدف الجمعية هو توسىىيع مشىىاركة كافة  
شىىىىىركىات لتعم الفىااىدة وإن كىانىت في وقتهىا الحىاضىىىىىر ال تلبي الطموحىات  ال

 المرسومة لكنها تسد ث رة أو تقلصها.
 

المنه  المسىتقبلي القريب هو وضىع منهاج تدريبي بعد دراسىة مقومات   7

نهوضىه وإعداد كوادره وتهياة مسىتلزماته، وسىتكون على بينة من امر إعداده  
 ومنهجه في حال إتمامه.

 
 فر التقدير واالحترام.مع وا
 

 فالح حسن
 2011كانون األول   2ب داد  
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رقنم   ا منر  فني  النتننأمنينن  دينوان  احنكننام  منلن نأ: 

(10) 
 

 الباب الثاني
 ديوان التأمين

 
 5- المادة
 
يؤسىىىس بموجب هذا القانون ديوان يسىىىمى )ديوان التأمين( يتمتع   - أوال

وباالسىىىىتقالل المالي واالداري، وله تمل   بالشىىىى صىىىىية المعنوية  
والقيىام   أهىدافىه  لتحقيق  الالزمىة  المنقولىة  وغير  المنقولىة  االموال 
 بجميع التصرفات القانونية ويمثله رايس الديوان أو من ي وله.

 
يكون مقر الىديوان في ب ىداد ولىه أن ينشىىىىىيء فروع لىه في ارجىاء   - ثانيا

 ر.العراق بقرار من رايسه بموافقة الوزي 
 
ينظم هيكل وتشىىىىكيالت الديوان بتعليمات يصىىىىدرها الوزير بناء   - ثالثا

 على اقتراح رايس الديوان.
 

 6- المادة
 

يهىدف الىديوان الى تنظيم قطىاع التىأمين واالشىىىىىراف عليىه بمىا يكفىل تطويره  
وتامين سىىىوق مفتوح وشىىىفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صىىىناعة التأمين في  

د الم اطر لحماية االقتصىىىىاد الوطني  ضىىىىمان االشىىىى ا  والممتلكات ضىىىى 
ولتجميع المد رات الوطنية وتنميتها واسىىىتثمارها لدعم التنمية االقتصىىىادية،  

 وله في سبيل ذل  القيام بالمهام االتية:
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حماية حقوق المؤمن لهم والمسىىىتفيدين من أعمال التأمين ومراقبة   - أوالا 
لتوفير غطىاء   للمؤمنين  المىاليىة  كىاف لحمىايىة هىذه  المالءة  تىأميني 

 الحقوق.
المهنىة   - ثانيا بقواعىد ممىارسىىىىىة  والزامهم  وكفىاءتهم  رفع اداء المؤمنين 

للمواطنين   أفضىىىىىىل  تقىديم  ىدمىات  على  قىدرتهم  لزيىادة  وأدابهىا 
 المستفيدين من التأمين.

توفير كفاءات بشىىرية مؤهلة لممارسىىة أعمال التأمين بما في ذل    - ثالثا
 ة.تاسيس معهد لهذه ال اي 

تنمية الوعي التأميني واعداد الدراسىىات والبحوث المتعلقة بأعمال   - رابعا
 التامين ونشرها.

التىامين   -  امسا تنظيم قطىاع  مع جهىات  والتكىامىل  التعىاون  توثيق روابط 
 على المستويين العربي والعالمي.

الىىديوان   - سادسا رايس  يقترحهىىا  التىىأمين  بقطىىاع  تتعلق  ا رى  مهىىام  أي 
 لوزير لتنظيم سوق التامين.ويوافق عليها ا

 

 7- المادة  
 
يدير الديوان رايس بدرجة  اصىىىىة يعين بناء على اقتراح الوزير   - أوال

( ثالثين يوما من تاري  نفاذ هذا القانون،  30 الل مدة ال تتجاوز ) 

 ( أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.4لمدة ) 

 
 للديوان:يشترط في من يعين رايسا   - ثانيا
 

 ( تسعة وعشرين سنة كاملة.29أن ال يقل عمره عن )  - أ

أن يكون حاصال في االقل على شهادة جامعية أولية في القانون او   - ب
 المحاسبة العامة أو اي ا تصا  له صلة بأعمال التامين.

أن تكون له ممىارسىىىىىة في ميىدان التىأمين أو حقىل مرتبط به مدة ال   - ج

 سنوات.(  مس  5تقل عن ) 

 
( ثمان سنوات  8ال يجوز اش ال منصب رايس الديوان الكثر من )  - ثالثا

 متتالية أو متفرقة من ذات الش  .
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قبىل انتهىاء مىدتىه اال   - رابعا ال يجوز اعفىاء رايس الىديوان من منصىىىىىبىه 
بقرار من رايس الوزراء وموافقة مجلس الرااسة بناء على اقتراح  

 عامة والسباب مبررة.من الوزير أو مفوضيه النزاهة ال
 

 8- المادة 
 

 يتولى رايس الديوان:
 
وضىىىىع وتنفيذ سىىىىياسىىىىة و طط وبرام  لحماية المتعاملين بعقود   - أوال

 التامين ولتطوير سوق شفاف وامن.
اقتراح الهيكل التنظيمي للديوان بما يضىىىىمن اداء اعماله بشىىىىىكل   - ثانيا

 فعال وكفوء.
 التأمين.تعيين موظفي ديوان   - ثالثا
االسىىتعانة بالمسىىتشىىارين أو المحللين أو الفاحصىىين او ال براء أو   - رابعا

المحامين أو المحاسىىىىبين أو مت صىىىىصىىىىي تكنولوجيا المعلومات  
بتعليمىىات،   يحىىددهىىا  اجور  مقىىابىىل  بعقود  المهنيين  من  وغيرهم 

 لمساعدته في اداء واجباته بموجب احكام هذا القانون.
تطوير قطاع التامين ورفع مسىىىتوى  دماته  اعداد برام  و طط ل -  امسا

 بالتشاور مع الوزارة.
بىأعمىال   - سادسا المتعلقىة  القوانين واالنظمىة والتعليمىات  اعىداد مشىىىىىاريع 

 التامين ورفعها الى الجهات المعنية.
 اعداد الموازنة السنوية للديوان ورفعها الى الوزارة. - سابعا
ت التأمين وات اذ القرارات  النظر في الشىكاوى المقدمة حول  دما - ثامنا

 المناسبة في شأنها وفقا الحكام هذا القانون.
اصىىىىىدار االوامر والقرارات الالزمىة لتنفيىذ مهىامىه وصىىىىىالحيىاتىه   - تاسعا

 المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
 أي مهام أو صالحيات أ رى ي وله أياها القانون. - عاشرا
 

 9- المادة
 
 الرسوم االتية:يستوفى الديوان   - أوال
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 رسم طلب االجازة. - أ
 رسم اصدار االجازة. - ب
 رسم تجديد االجازة.  - ج
 رسم تسجيل فرع المؤمن.  - د
 رسم تر ي  الوسطاء.  - هى
في    - و التىأمينيىة  بىال ىدمىات  تقوم  التي  الجهىات  رسىىىىىم تر ي  

 العراق.
 
يحدد بنظام مقدار كل رسىم من الرسىوم المنصىو  عليها في البند   - ثانيا

 أوال( من هذه المادة.) 
 

 10- المادة

 
 تتألف الموارد المالية للديوان من المصادر االتية: - أوال
 

 الرسوم التي يستوفيها الديوان.  - أ
وفق   - ب لقطىاع التىأمين  الىديوان  يقىدمهىا  التي  بىدل ال ىدمىات 

 التعليمات التي يصدرها رايس الديوان.
والمسىىىىاهمات التي يقبلها  المنال والمسىىىىاعدات والهبات   - ج

 رايس الديوان شرط موافقة وزير المالية على قبضها.
كلمىا دعىت   - د للىديوان  الحكومىة  أي مبىالغ ت صىىىىىصىىىىىهىا 

 الضرورة لذل .
 أي موارد أ رى يقرها رايس الديوان. - هى

يحتفظ الديوان باحتيىاطات تعىادل مثلي اجمىالي النفقىات في ميزانيتىه   - ثانيا
 المبالغ الزاادة على ذل  الى ال زينة العامة.السنوية ويحول  

 

 11- المادة

 
يعد الديوان  الل شىىىهر حزيران من كل سىىىنة تقريرا عن أعمال ونشىىىاطات  
التأمين في العراق عن السىنة المالية السىابقة العداد التقرير، على أن يقدم هذا  
اء  التقرير الى الوزير في موعد اقصىىىاه نهاية شىىىهر أيلول من كل سىىىنة إلبد 

مالحظاته عليه، وتبتدأ السىنة المالية للديوان في االول من شىهر كانون الثاني  
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من كل عام وتنتهي في الحادي والثالثين من شىىىىهر كانون االول من السىىىىنة  
ذاتها، أما السىىىىىنة المالية األولى للديوان فتبدأ من تاري  بدء عمله وتنتهي في  

 سنة ذاتها.الحادي والثالثين من شهر كانون األول من ال
 

 12- المادة

 

( تسىىىىىعين يوما من تاري  تعيينه تعليمات  90يصىىىىىدر رايس الديوان  الل ) 

 تنظم:
 

 هام  المالءة والمبلغ األدنى للضمان. - أوال
 أسس احتساب الم صصات الفنية. - ثانيا
 معايير إعادة التأمين. - ثالثا
 أسس استثمار أموال المؤمنين. - رابعا
تقىابىل  تحىديىد   -  امسا التي  المؤمن  طبيعىة ومواقع موجودات 

 اإللتزامات التأمينية المترتبة عليه.
 الشروط الواجب توفرها في المدقق. - سادسا
السىىىياسىىىات المحاسىىىبية الواجب اتباعها من المؤمن   - سابعا

المىاليىة   والبيىانىات  والنمىاذج الالزمىة إلعىداد التقىارير 
 وعرضها.

ة وسىىىىجالت كل من  أسىىىىس تنظيم الدفاتر الحسىىىىابي  - ثامنا
البيىىانىىات   وتحىىديىىد  والوسىىىىىطىىاء  والوكالء  المؤمنين 
الىىدفىىاتر   هىىذه  في  ادراجهىىا  الواجىىب  وتفىىاصىىىىىيلهىىا 
والسىجالت، وأسىس رفع التقارير ال اصىة بحسىابات  

 المؤمن وسجالته ووثااقه األ رى الى الديوان.
السىجالت التي يلتزم المؤمن بتنظيمها واالحتفاظ بها   - تاسعا

اق التي يتوجىب عليىه تزويىد الىديوان  والبيىانىات والوثىا
 بها.

 قواعد ممارسة المهنة و دابها. - عاشرا
 مكافحة غسيل األموال في أنشطة التأمين. حادي عشر
متطلبىات وشىىىىىروط تنظيم وتر ي  أعمىال مقىدمي   - ثاني عشر

أسىىىىىس تنظيم أعمىالهم   التىأمينيىة وتحىديىد  ال ىدمىات 
 ومراقبتها.
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 مكتبة التأمين العراقي
 منشورات مصباح كمال

 
مكتبة التأمين العراقي مشىروع طوعي ال يسىتهدف الربال، يعنى أسىاسىاا بنشىر الكتابات في قضىايا التأمين العراقي 

 وكتابات تأمينية أ رى.  ترحب المكتبة بما يردها من مسودات كتب للنظر في نشرها.

 
 كتب منشورة 

 
 (2013، تحرير: مصباح كمال )2005التأمين لسنة مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال  
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