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 العراق  في التأمين تاريخ في  رسائل شكري: بهيج بهاء الكتاب: عنوان
 

 كمال  مصباح  :وتحرير إعداد
 
 

 2021  األولى  الطبعة
 
 

 العراقي  التأمين مكتبة  الناشر:
 

 النشر  حقوق
 (2021)  الحقوق بجميع  الناشر  يحتفظ

 إعىىاد  أو تصىىوير أو استنسىىا  جهىىة أو شىى   ألي يحىى  ال النشىىر حقىىوق قىىوانين بمقتضىىى

 المعلومىىا  واسىىترجا  لحفىىظ إلكترونىىي جهىىا  أو كومبيىىوتر فىىي الكتىىاب هىى ا  حفىىظ أو طبىىع

 للناشر.  ال طية  الموافقة دون
 

 إليه. اإلشار  مع  والبحث  الدراسة  ألغراض الكتاب من  االقتباس  يمكن
 

 التأليف
 الكتاب. في  المعنوية  حقوقه ويؤكد  الكتاب ه ا ل  ومعد محرر  بأنه كمال  مصباح يعلن
 

 أيىىة يىىتحم ن ال الناشىىر وكىى ل  هفإنىى  الكتىىاب هىى ا  معىىدو محىىرر بىى لها التىىي والعنايىىة الجهىىد رغىى 

 أو الكتىىاب شىىكل فىىي أوعيىىب نقىى  أو  طىىأ بىىأي يتعلىى  فيمىىا الكتىىاب مسىىتعملي تجىىا  مسىىؤولية
 مضمونه.
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 المحتويات

 

 5 توطئة

ن  كات التأمي  ، معلومات حول شر ن اإللزامي  8 رسالة إىل مصباح كمال: تعديل قانون التأمي 
ن التأمي  ن قانون تعديل-أوال  8ن...........................................................................................ناإللزام 
كات حول معلومات-ثانيا  11ن......................................................................................نالتأمي  ن شر

كة  12نالوطنيةن التأمي  ن شر
كة  17نالعراقيةن التأمي  ن شر
كة كة-العراقيةن التأمي  ن إعادة شر  18نتطويرنالشر

ن  كة إلعادة التأمي   20 فكرة تأسيس شر

ي 
 
 27 : تقييم إدارتهرضا رسالة إىل عبد الباق

ي 
 
 32 : تحديث معلومات رضا رسالة إىل عبد الباق

 34 شذرات من حياة عطا عبد الوهاب وانجازاته المهنية

ن الوطنية كة التأمي   39 رسالة عن أسباب استقالة عطا عبد الوهاب من شر

ن  كة إلعادة التأمي   43 رسالة إىل مصباح كمال حول فكرة تأسيس شر

كة ا وع دمج شر ن ومشر كات التأمي  ن العراقيةرسالة حول تخصص شر كة التأمي  ن الوطنية وشر  49 لتأمي 

ن العراقية كة التأمي  ن الوطنية وشر كة التأمي   52 رسالة إىل مصباح كمال حول دمج شر

ن  ي التأمي 
ن
ن ق  56 رسالة حول نظام الوكالء ونظام المنتجي 

ي  ي العالم العرب 
ن
ن ق كات التأمي   62 نظام السمشة وتطور شر

 62ن.........................................................................................................نالسمشةننظامناوال:ن
كاتنتأسيسنثانيا:ن  64ن.........................................................................................نعربيةننتأمي  ننشر

ن   67 رسالة حول نظام السمشة وتطور طرق إبرام عقود التأمي 

ي 
 73 قانون السيكورته العثمابن

ن عىل سبائك الذهب قضية الت  79 أمي 

ن عىل شحنة السكر الخام  88 قضية التأمي 

ن -رسالة من مصباح كمال إىل بهاء بهيج شكري ي توثيق التجربة مع التأمي 
ن
 101 التوسع ق

ن  ي توثيق التجربة مع التأمي 
ن
 103 رسالة إىل مصباح كمال: التوسع ق
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نن(1)نرقمنالملحق  
ننأحمدنبديعنتقييمنف   

 103ن..............................................نالتأمي  ننقضايانوبعضنالسيف 

نننالخطأنوقاعدةنالتبعةنتحملنقاعدةن()أ(2)نرقمنالملحق  
ننالتأمي  ننقانوننف   115ن...............................ناإللزام 

ننأحمدننبديعنتقييمنإىلنعودةن()ب(2)نرقمنالملحق  
 120ن..........................................................نالسيف 

ننالتأمي  ننتاري    خنحولن()ج(2)نرقمنالملحق  
 121ن..................................................................نالعراقنف 

 122ن1950-1917ن–المرحلةناألوىلن

 123ن1963-1950ن–المرحلةنالثانية

نالوطنية كةنالتأمي    125ناألقسامنوالمدراءنن–شر

نالعراقية كةنإعادةنالتأمي    132نشر

كاتنالخاصة  134نالشر

نالمرحلةنالثانيةن  
كاتنالخاصةنف   137نالشر

كاتن–المرحلةنالثالثةن  139نتأميمنالشر

ةن  141نالمرحلةنالرابعةنوالخطي 

 144 رسالة حول المسؤولية المهنية

ي 
 
ي سياق عراق

ن
، السلطة الُمغتَصبة، أخطار الحرب ق  146 السبب المباشر

ي تقييم كتاب 
ن
يكي ومصباح كمال: ق حوار مع رائد في إعادة التأمين: الدكتور مصطفى رسالة إىل تيسي  الي 

 148 رجب

 155 مؤلفات بهاء بهيج شكري



 
 

 
 

 
 5|صفحة

 

 
 توطئة

 
 
 

لىى    1تضىى  هىى   الرسىىائل معلومىىا  قيلمىىة تقكمىىل مىىا وتقىىه كاتبهىىا عىىن تجربتىىه مىىع التىىأمين.
مىىن قىىاد  وممارسىىي التىىأمين فىىي العىىراق مىىا يماتىىل هىى   التجربىىة ال نيىىة المليئىىة  2يكتىىب غيىىر 

بالىىدروس.  هىىو لىى  يكتىىب عىىن نفسىىه فقىىط بىىل كتىىب عىىن أقرانىىه وأشىى ا    ىىرين  وحىىاول 
أن يضىىع األحىىداث واألشىى ا  فىىي سىىياقها التىىاري ي.  وهىىو فىىي هىى ا يعتبىىر رائىىد ا يمهىىد 

 إعاد  التقيي .الطري  ل ير  الستكمال الت را  والمراجعة و
 

موجهىىة للمحىىرر  نشىىر  فىىي مواقىىع إلكترونيىىة وبعضىىها معظمهىىا بعىىض هىى   الرسىىائل  
اآل ىىر ينشىىر ألول مىىر   بعىىد االسىىتئ ان  ألن بهىىاء بهىىيج شىىكري لىى  يسىىتهدف نشىىرها وقىى  

 كتابتها.
 

إن تىىاريخ التىىأمين العراقىىي لىى  يكىىن موضىىوع ا للبحىىث فىىي الماضىىي وفىىي الوقىى  الحاضىىر 
يمكىىن اعتبىىار معظىى  هىى   الرسىىائل كإسىىها  فىىي رصىىد جوانىىب مىىن هىى ا التىىاريخ وإلقىىاء ولىى ل  

 الضوء عليها.
 

ا لىىبعض أركىىان التىىأمين فىىي العىىراق  وتتسىى  بصىىراحة  ا نقىىدي ا وجريئىى  تضىى  الرسىىائل تقييمىى 
غيىىر معهىىود  فىىي التشىى ي  وفىىي الحكىى  علىىى األشىى ا .  إن مىىا كتبىىه ال يقشىىكلل القىىول 

ا لهىىىا  ولىىى ل  فإنىىىه يسىىىتدعي البحىىىث الفصىىىل تجىىىا  أشىىى ا  وأحىىى  داث كىىىان معاصىىىر 
الموضىىىوعي.  يمكىىىن لىىى ل  اعتبىىىار مضىىىامين هىىى   الرسىىىائل كمىىىاد   ىىىا  عنىىىد البحىىىث فىىىي 

 تاريخ التأمين في العراق.
 

ا وحىىديت ا  ومىىع هىى ا نىى ع  أدب الرسىىائل  نمىىط معىىروف مىىن الكتابىىة فىىي األدب العربىىي  قىىديم 
ا  .  وفيمىىا ي ىىى  كتابىىة الرسىىائل فىىي الشىىىأن بىىأن مىىا نشىىر مىىن هىىى   الرسىىائل لىىيس كتيىىر 

اب الرسىىائل ال يرغبىىون بالكشىىف عىىن  التىىأميني فإنهىىا لىى  تجىىد طريقهىىا للنشىىر ربمىىا ألن كقتىىل
ا لل يىىر.  لىى ل  فأنىىا مىىدين لبهىىاء بهىىيج شىىكري بموافقتىىه علىىى نشىىر  أسىىرار قىىد تسىىبب جرحىى 

 
.  وكى ل  الحىىوار 82-15(    2012)عمىىان: دار التقافىة   بحوووف فووي التووأمينبهىاء بهىيج شىكري   1

  الجى ء األول  )بيىرو : ذاكرة التووأمين البربووي: حووواراتالتري معه: تيسير التريكي ومصباح كمال  
 .48-21(    2019منتدى المعارف  

 
بهىدف نشىرها ضىمن منشىورا  مكتبىة  رضىاسب  وأن قم  بتحرير مجموعة من رسائل عبد الباقي   2

 ( لكنه  تر عد  نشرها.2013)رسائل في السيرة الذاتية والتأمين أمين العراقي تح  عنوان الت
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  بعىىىض األشىىى امضىىىمونها سىىىوى االمتنىىىا  عىىىن  كىىىر اسىىى  ل هىىى   الرسىىىائل دون تنقىىىي  
ا لىى كراه  والتىىي ال ت ىىد  رؤيىىة والعىىائلي   وحىى ف المقىىاطع  ا  الطىىابع الش صىىي احترامىى 

 الكاتب في توتي  األحداث وتقيي  األش ا  وإبرا  األفكار التأمينية.
 

الىىى ي صىىىار سىىىائد ا فىىىي قنىىىوا  التواصىىىل  هىىى   الرسىىىائل تتجىىىاو  ال طىىىاب التراسىىىلي
سىىي حظ القىىراء أن بعىىض الرسىىائل  ا  طىىابع بحتىىي رغىى  أن إ  االجتمىىاعي اإللكترونىىي.  

أو  كمىىا  الكاتىىب لىى  يىىأ  علىىى  كىىر المراجىىع  وهىى ا مفهىىو  ألن المراجىىع ليسىى  موجىىود 
ف فىىي  اكرتىىهوبتواضىىع العىىال   كتب فىىي واحىىد  مىىن رسىىائله حيىىث "    أنىىه اعتمىىد علىىى مىىا ت لىىت

لىى  تكىىن لىىدي مسىىتندا  ووتىىائ  مكتوبىىة يمكننىىي االسىىتناد إليهىىا.  وعليىىه ال يمكننىىي أن أؤكىىد 
تتصىىف بالدقىىة التامىىة بحيىىث تكىىون أساسىىا ]التىىي أوردهىىا فىىي رسىىائله  بىىأن تلىى  المعلومىىا  
 "لكتابة تاريخ تل  الحقبة.

 
نشىىر بىىىل فىىي كتابتىىه لرسىىائله لىى  يسىىىتهدف إنتىىاب نصىىو  أدبيىىة بقصىىد ال إن بهىىاء بهىىيج 

التوتيىىى  وإبىىىرا  الفكىىىر التىىىأميني.  وهىىىو بىىى ل  أشىىىبه مىىىا يكىىىون بمىىىا يكتبىىىه المؤر ىىىون 
 3والمفكرون وربما بعض السياسيين.

 
نتمنىىى أن يحفىى  نشىىر هىى   الباقىىة مىىن الرسىىائل اآل ىىرين لتىىدوين مىىا علىى  بىى اكرته  ل حىىداث 

 4واألش ا  لتكون في متناول من سيبحث في تاريخ التأمين في العراق.

 
أقدمنا قبل سنوا  على تقيي  مكانة بهاء بهيج شكري في تاريخ التأمين في العراق.  راجع به ا الشأن:   3

مرصوود لعىراق " مصباح كمال  "بهاء بهيج شكري: محاولة متأ ر  في االحتفاء بأحد رواد التأمين في ا
 :التأمين البراقي

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/06/28/bahaa-baheej-shokry-a-
late-appreciation-of-an-iraqi-insurance-pioneer/ 

 
ومىنع  ال فىاجي فىي كتىاب تيسىير  رضىاهنا  تجارب موتقة من   ل الحوار المنظ  مع عبىد البىاقي 4

  الجى ء التالىث  )بيىرو : منتىدى المعىارف  ذاكرة التأمين البربي: حووواراتالتريكي ومصباح كمال   
2021    )145-166    217-254. 

 
حوار مع رائد في إعادة التأمين: تاب تيسير التريكي ومصباح كمال  والحوار مع مصطفى رجب في ك

 (2020  )منتدى المعارف  الدكتور مصطفى رجب

 
(  2018  )بيرو : منتدى المعارف  احتفاء بالقيمة: تيسير التريكي يحاور مصباح كمالوك ل  كتاب  

  13-50. 
 

شووبكة وهنىىا  مقىىال قىىيس المىىدرس  "اسىىت كار مسىىير  العمىىل فىىي شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة " 
 :االقتصاديين البراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/10/%d9%82%d9%8a%d8%b3-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-
%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%b1-

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/06/28/bahaa-baheej-shokry-a-late-appreciation-of-an-iraqi-insurance-pioneer/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/06/28/bahaa-baheej-shokry-a-late-appreciation-of-an-iraqi-insurance-pioneer/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/06/28/bahaa-baheej-shokry-a-late-appreciation-of-an-iraqi-insurance-pioneer/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/06/28/bahaa-baheej-shokry-a-late-appreciation-of-an-iraqi-insurance-pioneer/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/10/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/10/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/10/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
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لىى  يكىىن باإلمكىىان إنجىىا  هىى ا الكتىىاب لىىوال التعىىاون الوتيىى  مىىن األسىىتا  الجليىىل صىىاحب هىى   
الرسىىىائل واهتمامىىىه بالتفاصىىىيل وإرشىىىاداته فىىىي تحريىىىر بعىىىض الرسىىىائل  وكىىى ل  المسىىىاعد  

 الفنية القيمة البنته السيد  بسمة.  أنا مدين لهما في تسهيل إعداد ن  ه ا الكتاب.
 

 تنبيه
 
ا للمعلومىىا  فىىي بعىىض الرسىىائل وقىىد أبقيناهىىا كىىي ال ي تىىل  سىىي حظ القىىراء ▪ تكىىرار 

 الن .

بعىىض الرسىىائل تضىى  مقىىدما  كتبناهىىا فىىي حينهىىا لتىىوفير السىىياق وال لفيىىة المناسىىبة  ▪

 لها.

 جميع الهوامش هي لبهاء بهيج شكري باستتناء هوامش المحرر. ▪

 إضافا  المحرر محصور  بين قوسين مربعين. ▪

 مؤشر  ب مس نقاط .....في الرسائل  المقاطع المح وفة   ▪

  كرنا األسماء مع حفظ ألقاب أصحابها. ▪

 
 مصباح كمال

 2021  كانون األول  2

 

 
%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-
%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/ 

 
-2017  كتبهىا  ى ل ثالثووة عقووود فووي شووركة التووأمين الوطنيووةولدينا م طوطة فؤاد عبىد   ع يى    

   وهي بانتظار قرار  للنشر.2018

http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/10/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/10/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9/
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: تبديل قانون التأمين اإللزامي،  رسالة إلى مصباح كمال
 مبلومات حول شركات التأمين

 

 
 

 2016شباط   2عمان 

 
 المحتر  مصباح الع ي  األ 
 

 طيبة تحية
 

 :التالي األ ير  أبين رسائل  على بالتعقيب يتعل  وفيما.....  
 

 اإللزامي  التأمين قانون  تعديل-الأو 

 
 لقىىد  ."فووأرا فولوود تمخووا الجبوول "القائىىل بالمتىىل 1التىىأمين جمعيىىة اقتىىراح رني كل يىىق 

 والقانونيىىة الدسىىتورية والم الفىىا أوال  العيىىوب  تىىدرس أن الجمعيىىة علىىى كىىان
 القىىانون نطىىاق توسىىيع تقتىىرح أن ال فتقتىىرح إل اءهىىا  النافىى   القىىانون نهاتضىىمت  التىىي
 قىىوانين لىىع أوال  علىىىتطل  أن عليهىىا فكىىان  ه.عيوبىى  جديىىد  إلىىى عيوبىىا يضىىيف بشىىكل
 بقواعىىدها فتسىىتأنس وعربيىىة  أجنبيىىة العىىال   دول فىىي اإلل امىىي المطبقىىة التىىأمين

 
تشىرين  24بتىاريخ  312ورد االقتراح في كتىاب مىن صىفحة واحىد  لجمعيىة التىأمين العراقيىة  العىدد   1

موجه إلى ديوان التأمين  جاء فيه "ولكىي يىت  اكتمىال تىرابط الهىدف المنشىود فىي تشىريع   2015التاني  

ليشىىمل  قىىانون التىىأمين اإلل امىىي للسىىيارا   تىىرى الجمعيىىة ضىىرور  تعىىديل قىىانون التىىأمين اإلل امىىي
األش ا  واألموال أو إمكانية تشريع بديل عنه ليشمل التأمين اإلل امي التكميلي على السيارا  لي طىي 

ضىيا  الممتلكىا    لكونإضافة إلى المسؤولية المدنية ل ش ا  واألموال للطرف التالث  طر الحري   
هي ضيا  للترو  الوطنية والحفاظ عليها مسؤولية الجميىع  لكىون  طىر الحريى  للسىيارا  يحىدث فىي 
مطل  األحوال قضاء وقدر ليس له ع قة تقصيرية من جانب صاحب السيار   فإن تىوفير هى   الحمايىة 

 هي مسؤولية تكافلية تقع توفير تشريعها على المشر ."
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 مىىا تىىدرس أن عليهىىا كىىان أقىىول عليهىىا األمىىر لسىىهل أق  ولكىىي  .عليهىىا مقرحهىىا وتبنىىي
 72رقىى   الجديىىد المصىىري القىىانون وهىىو اإلل امىىي للتىىأمين قىىانون تضىىمنه أحىىدث

الشىىديد   ل سىىف بنىىاء.  ولكىىن  بمقتىىرح بىىه لت ىىرب فتسترشىىد 2007 سىىنةل

 مكىىان كنىى  فلىىو  .العراقىىي التىىأمين سىىوق نشىىاط فىىي ال البىىة هىىي السىىطحية أصبح 
 :التالي القترح  الجمعية

 
 النظىىر مىىن يمنىىع المحىىاك  الىى ي بالقىىانون الملحىى  التىىور  قيىىاد  مجلىىس قىىرار إل اء1-
 مبلىى  تحديىىد بهىىا المنىىاط الهيئىىة الت تيىىة وإل ىىاء اإلل امىىي  التىىأمين دعىىاوى فىىي

 بعىىد مىىا دسىىتور  لىى  فىىي بمىىا الدسىىتورية  القىىرار للقواعىىد هىى ا لم الفىىة التعىىويض 
 التىىي تقررهىىا التعويضىىا  مبىىال  تكىىون أن مىىن ال شىىية االحىىت ل األمريكىىي.  أمىىا

 غيىىر  شىىية فهىىي الوطنيىىة  التىىأمين لشىىركة  سىىار  تسىىبب بىىأن عاليىىة  المحىىاك 
 بقىىانون اإلحصىىاء علىى  لمىىا يعىىرف فىىي ي ضىىع التىىأمين مىىن النىىو  هىى ا وارد  ألن
السىىيارا   مىىن الهائىىل .  فالعىىددLaw of Large Numbersالكبيىىر   األعىىداد

 الىىدول يوميىىا مىىن العىىراق إلىىى تىىد ل التىىي وتلىى  الحاضىىر الوقىى  فىىي المسىىت دمة
ا هىىائ   مىىن ال طىىر ويىىوفر احتمىىال درجىىة ت فىىيض إلىىى سىىيؤدي األ ىىرى   كمىى 
 هىى ا وأن  صوصىىا مبلىى  التعويضىىا  علىىى وي يىىد ي طىىي ممىىا  التىىأمين أقسىىاط
 بعامىىل فلىىن يتىىأتر الوطنيىىة التىىأمين قبىىل مىىن يمىىارس حصىىرا التىىأمين مىىن النىىو 

هىى ا  مىىن الهىىدف بىىأن محفظتىىه علمىىا إلىىى ا ىىت ل تىىوا ن قىىد يىىؤدي الىى ي المنافسىىة
 الماليىىة حمايىىة ال مىىة هىىو بىىل  التىىأمين لشىىركة ربىى  تحقيىى  لىىيس التىىأمين مىىن النىىو 
 ملىىيء مصىىدر بتهيئىىة المضىىرورالتالىىث  الشىى   مصىىلحة وحمايىىة السىىيار  لمالىى 

 Loss Ratioالسىىنوية  النسىىبية أن ال سىىار  تبىىين فىىإ ا  لىى   لتعويضىىه.  ومىىع

 هي: وسائل بت تة  ل  معالجة فيمكن %85 تتجاو 

 
 .التأمين قسط نسبة  ياد  -أ
 
لىىه  المىىؤمن يتحمىىل أن علىىى  التىىأمين شىىركة لمسىىؤولية سىىقف تحديىىد -ب
  يىىاد  حىىر  إلىىى أيضىىا سىىتؤدي الوسىىيلة وهىى   السىىقف  هىى ا يتجىىاو  مىىا

 قىىد التىىي ال سىىار  المحتملىىة لتفىىادي السىىير بقواعىىد االلتىى ا  علىىى لىىه المىىؤمن
 القىىانون فىىي هىى   الطريقىىة المصىىري المشىىر   طبىىت  وقىىدهىىا.  ل يتعىىرض
 .أيضا األردني المشر  طبقها كما الجديد

 
 طبقىىا لقاعىىد  تىىت  التىىي  التىىأمين إلعىىاد  اإلل اميىىة الحصىىة عىىدا فيمىىا -ب

ال يىىاد   إعىىاد  تىىأمين إلىىى فيصىىار Quota Share Basisالمشىىاركة 
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 مىىا سىىقف ويحىىدد Stop Loss Basisالحديىىة  ال سىىار  لقاعىىد  طبقىىا
 % مىىت   ومىىا85 ىال سىىار  النسىىبية بىى  مىىن الوطنيىىة التىىأمين شىىركة تتحملىىه
 االتفاقيىىة  سىىقف ولحىىد التىىأمينمعيىىد  عىىات  علىىى يكىىون  لىى  علىىى  اد

 %.120وليكن 
 

 هىى ا تطبيىى  الدا ليىىة علىىى وو ار  التجىىار  و ار  موافقىىة بعىىد فإنىىه ولمعلوماتىى  
 بعىىدد ت ويىىدنا الدا ليىىة مىىن و ار  قانونىىه  طلبنىىا تشىىريع وقبىىل  التىىأمين مىىن النىىو 

 حىىوادث وعىىدد السىىابقة دوائىىر المىىرور  ىى ل السىىنة فىىي المسىىجلة السىىيارا 
 الطلىىب  لهىى ا االسىىتجابة اإلصىىابة.  وبعىىد ونىىو  إلىىى المحىىاك  المحالىىة الىىدهس

 عىىن افتراضىىية منفصىىلة تىىأمين محفظىىة بتكىىوين برنىىوطي سىىعاد مىىع قمىى  بالتعىىاون
 أسىىاس علىىى بشىىكل افتراضىىي التىىأمين قسىىط وحىىددنا العامىىة  الحىىوادث محفظىىة
 السىىيارا  بعىىدد مضىىروبا Cubic Capacityالحجميىىة للمحىىر   القىىدر  معىىدل

اإلصىىابة.   لحالىىة ومتلىىه المىىو  لحالىىة تعىىويضمبلىى   وافترضىىنا المسىىجلة 
معىىدل  أن إلىىى الواقىىع  إلىىى أقىىرب كانىى  الفرضىىيا   التىىي بنتيجىىة هىى   فتوصىىلنا

% 85األولىىى بحىىدود  السىىنة نهايىىة فىىي سىىيكون Loss Ratioال سىىار  النسىىبية 

 جيىىد  نتيجىىة %  وهىىي3المصىىاريف سىىيكون بحىىدود  تن يىىل بعىىد الىىرب  وهىىامش
 بتحليىىل القىىانون  تقىىو  تشىىريع بعىىد الوطنيىىة التىىأمينكانىى   إ ا مىىا أدري جىىدا.  وال

 .القبض والدفع على يقتصر روتيني بشكل يجري األمر أن سنوي للمحفظة أ 
 
 عىىدد السىىيارا  تضىىاعف حيىىث اآلن أمىىا ال مىىان  مىىن قىىرن نصىىف قبىىل كىىان هىى ا

 سىىين فض احتمىىال الحىىوادث فىىإن صىىناعتها  فىىي الحديتىىة التكنولوجيىىا ود لىى 
 ممىىا أقىىل سىىتكون النسىىبية أن ال سىىار  .  أيالتىىأمين قسىىط حصىىيلة تىى داد فيمىىا

 .للمحفظة التحليل االفتراضي في إليه توصلنا
 

 يشىىعر   كىىيالتىىأمين عقىىد إبىىرا  وإعىىاد  التلقائيىىة الت طيىىة إل ىىاء أيضىىا أقتىىرح كمىىا2-
 إبىىرا  عليىىه تفىىرض القانونيىىة التىىي بمسىىؤوليته النفسىىية  الناحيىىة مىىن السىىيار   مالىى 
 الحىىوادث احتمىىال مىىع التىىأمين يتناسىىب قسىىط سىىنوي ا وكىىي وتجديىىد  التىىأمين عقىىد
 قيادتهىىا.  وأن يتىىولى مىىن علىىى المسىىجلة السىىيار  والم الفىىا  نىىو  ضىىوء علىىى
السىىير  م الفىىا  فيىىه نتىىدول  سىىجل بمسىى  المىىرور سىىلطة لىى  يق  التعىىديل نصىىا يتضمن
 عنهىىا لىى  يىىنج  ولىىو حتىىى تسىىجيلها  ىى ل سىىنة السىىيار  قائىىد قبىىل مىىن المرتكبىىة
 وتيقىىة تجديىىد عنىىد بتلىى  الم الفىىا  رسىىميا التىىأمين شىىركة تىى ود وأن حىىادث 
 علىىى لىىه مىىؤمن لكىىل التىىأمين قسىىط مىىن تحديىىد الشىىركة تىىتمكن .  وبهىى االتىىأمين
 .قبله المرتكبة من الم الفا  ضوء
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 همىىا بحىىالتينلىىه  المىىؤمن علىىى المىىؤمن رجىىو  حالىىة تتحىىدد أن أيضىىا وأقتىىرح3-

 و لىى  تأمينهىىا  السىىيار  ووتيقىىة سىىنوية تجديىىد عىىد  وحالىىة المتعمىىد الفعىىل حالىىة
 .الحالتين حصرا هاتين في يالتأمين ال طاء النعدا 
 
 الماديىىة إضىىافة األضىىرار عىىن المسىىؤولية بت طيىىة الجمعيىىة بىىاقتراح يتعلىى  مىىا أمىىا

 اإلل امىىي التىىأمينتشىىريعا   أغلىىب فىىي المعتمىىد  القاعىىد  فىىإن الجسىىدية  ل ضىىرار
 األضىىرار منشىىأ أن هىىو فىىي  لىى   فقىىط.  والسىىبب الجسىىدية األضىىرار ت طيىىة هىىي

 السىىيار  وارتطىىا  سىىيارتين  بىىين همىىا: التصىىاد  مصىىدرين فىىي ينحصىىر الماديىىة
عليهمىىا.   السىىيطر  السىىيار  لقائىىد يمكىىن أمىىران وهمىىا  .متحركىىة أو تابتىىة بممتلكىىا 

 إلىىى محىىدود  وال تصىىل تكىىون الماديىىة األضىىرار فىىإن قيمىىة  لىى  فضىى   عىىن
 األضىىرار ت طيىىة فقىىد تىىر  الجسىىدية.  لىى ل  األضىىرار الضىى   لقيمىىة المسىىتوى

 التىىأمين إلىىى يلجىىأ أن يمكنىىه  لىى  ولتحقيىى  السىىيار   مالىى  الماديىىة ال تيىىار
 كالواليىىا  المتحىىد  الىىدول بعىىض السىىيارا .  وفىىي علىىى للتىىأمين اال تيىىاري
 موضىىو  أ رجتىىه عىىن عمليىىة معالجىىة سىىيارتين تصىىاد  ةمعالجىى  تىى  األمريكىىي 
 السىىيارتين مىىن مىىؤمني واحىىد كىىل يقىىو  بىىأن و لىى  المسىىؤولية  مىىن التىىأمين
 قىىد تكىىون السىىيارتين مىىن عىىن أي النظىىر بصىىرف لديىىه  المؤمنىىة السىىيار  بتعىىويض
 ضىىربة  Knock for knockبنظىىا  الىىى يعىىرف مىىا وهىى ا  .بالتصىىاد  تسىىبب 
 كىىان التىىأمين جمعيىىة اقتىىراح فىىإن  لىى   التبادليىىة.  ومىىع التسىىوية ضىىربة أو مقابىىل
 .للقانون ج ري بتعديل أقترن معقوال  لو أنه يكون أن يمكن
 
 غيىىر اإلل امىىي فهىىو التىىأمينب سىىرقتها أو السىىيار  احتىىراق بت طيىىة اقتراحهىىا أمىىا
المسىىؤولية.   مىىن التىىأمينو األمىىوال علىىى التىىأمين بىىين  ليطىىا يشىىكل ألنىىه وارد 
 اإلل امىىي التىىأمين والىى ي شىىر  الحىىوادث  بهىى   تالىىث لشىى   أنىىه ال ع قىىة كمىىا

 .لحمايته
 

 التأمين شركات حول معلومات-انياث

 
 فىىي التىىي ورد  المعلومىىا  بىىأن بىىالقول أبىىدأ   األ يىىر رسىىائل  علىىى تعقيبىىي فىىي

 الحقبىىة تلىى  عىىن فىىي  اكرتىىي فت لىىت  مىىا هىىي العراقىىي  التىىأمين سىىوق عىىن رسىىائلي
إليهىىا.   االسىىتناد يمكننىىي مكتوبىىة مسىىتندا  ووتىىائ  لىىدي تكىىن لىى  حيىىث الىى من  مىىن
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 تكىىون بحيىىث التامىىة بالدقىىة تتصىىف المعلومىىا  بىىأن تلىى  أؤكىىد أن يمكننىىي وعليىىه ال
 .الحقبة تاريخ تل  لكتابة أساسا
 

 :التالي بيان أود األ ير  رسائل  في جاء ما ضوء وعلى
 

 الوطنية  التأمين شركة
 
 هىىو قىىانون تأسيسىىها بموجىىب الوطنيىىة التىىأمين لشىىركة االسىىمي الرأسىىمال إن1-

 كنىى  التىىي الفتىىر  ألىىف دينىىار.  و ىى ل مائىىة هىىو المىىدفو  ورأسىىمالها دينىىار مليون
 مىىن المىىدفو  غيىىر المىىال رأس مىىن كبيىىر إطفىىاء جىى ء تىى  الشىىركة فىىي موظفىىا فيهىىا

 .تحقق  للمساهمين التي األرباح
 
 فىىإن  التىىأمينوإعىىاد   التىىأمين شىىركا  تىىأمي  علىىى  ت نىى  ن  وإ التىىأمي  قىىانون إن2-
 إعىىاد  شىىركة الوطنيىىة وال إلىىى التىىأمين شىىركة إلىىى حكمىىه ينصىىرف الىىن  ال هىى ا

 هىىو عنىىه  دراسىىت  مىىن التالتىىة الصىىفحة فىىي كمىىا جىىاء التىىأمي  العراقية ألن  التأمين
ملكيىىة  إلىىى ال ىىا  القطىىا  قبىىل مىىن مملوكىىة اقتصىىادية أصىىول منشىى   تحويىىل

 ألن أصىىولها المىى كورتين الشىىركتين علىىى التعريىىف ال ينطبىى  الدولىىة.  وهىى ا
 وهىىي الحكوميىىة الماليىىة والمصىىارف بىىو ار  ممتلىىة الدولىىة قبىىل مملوكة أصىى   مىىن

 جىىدول فىىي الشىىركتين هىىاتين اسىى  يىىرد للدولىىة.  لىى ل  لىى  مملوكىىة عامىىة منشىى  
 رئىىيس عىىن الصىىادر األمىىر فىىإن .  وعليىىه الملحىى  بالقىىانون المؤممىىة الشىىركا 

بعىىد  يحيىىي طىىاهر المرحىىو  الىىو راء رئىىيس تىى   والىى ي المؤسسىىة االقتصىىادية
 المؤممىىة للشىىركا  ال اصىىة العىىامين المىىدراء بفصىىل والقاضىىي للقىىانون  ت وتىىه
 التىىأمين شىىركة عىىا  مىىدير أتىىر  إلىىى لينصىىرف ا ا اسىىم  اسىىم   أسىىمائه   كىىر دون

 الىىدكتور أن العراقيىىة بىىدليل التىىأمين شىىركة إعىىاد  عىىا  الوطنيىىة وإلىىى مىىدير
 .موقعه في نفس بقي رجب مصطفى

 
 امىىدير   يكىىن لىى  هاشىى  الىىدبا  الىىدكتور أن هىىي هامىىة  نقطىىة إلىىى أصل كي ه ا  أقول
 مىىال  موقعىىه  فىىي وإال لبقىىي 14/7/1964بتىىاريخ  الوطنيىىة التىىأمين لشىىركة اعامىى  
 و يىىر عىىن أو االقتصىىادية المؤسسىىة رئىىيس عىىن قىىرار  ىىا  صىىدر قىىد يكىىن

 التقاعىىد.  ومتىىل هىى ا علىىى إحالتىىه أو فصىىله أو بنقلىىه الحىىال  يكىىون التجىىار  كيفمىىا
 الوهىىاب عطىىا عبىىد يعيىىين أن يجىىو  علمىىي.  فكيىىف حسىىب يصىىدر لىى  القىىرار 
 باقيىىا الىىدبا  هاشىى  العىىا  الىىدكتور ومىىديرها الوطنيىىة  التىىأمين لشىىركة عامىىا مىىديرا
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 ال اصىىة للشىىركا  30فصىىل المىىدراء العىىامين الىىى  قىىرار نبىىأ علمىىا  موقعىىه  فىىي
 الجىىدد المىىدراء تعيىىين وقىىرار 14/7/1964مىىن ظهىىر يىىو   12السىىاعة  فىىي أ يىىع قىىد

 شىىركة ب ىىداد مىىن فصىىل قىىد الوهىىاب عبىىد عطىىا أن اليىىو .  أي  لىى  أ يىىع فىىي مسىىاء
 فقىىط سىىاعة إتنىىي عشىىر بعىىد الوطنيىىة التىىأمين لشىىركة عامىىا مىىديرا عىىين تىى  للتىىأمين
 كتابىىه مىىن (369) صىىفحة الوهىىاب فىىي عبىىد عطىىا كتبىىه مىىا هنىىا فصىىله.  وأنقىىل مىىن

 يقول: حيث 2الطين ساللة
 

ضووحى  لنوودن.  وفووي فووي إجووازة وزوجتووي أقضووي كنووت 1964 فووي صووي 

فووي البوورا .   التووأمي  إعووالن عوون المدينووة جرائوود فووي قوورأت تموووز 14 يووو 

 قلووت  .المؤممووة الشووركات بووين موون للتووأمين بغووداد شووركة وكانووت
 اليووو  وفووي  .سوونوات سووت ببوود أخوور  موورة عموول بوودون نحوون لزوجتي: هووا

 طالووب التووأمينمؤسسووة  رئووي  بتوقيووع بغووداد موون برقيووة تلقيووت التووالي
 الوطنيووة التووأمين عامووا لشووركة مووديرا عينووت أننووي فيهووا يخبرنووي جميوول
 فورا. عودتي ويطلب

 
 قبىىل الوطنيىىة التىىأمين شىىركة إدار  عىىن حىىيت قىىد نق  الىىدبا  هاشىى  أن األمىىر وحقيقىىة
 المحسىىن عبىىد ين المرحىىو وعىىق  البعىىث  حىى ب علىىى عىىارف  السىى  عبىىد انقىى ب
 عبىىد انقىى ب بعىىد العىىا  المىىدير تىى  تبىى  بمنصىىب العىىا  وكىىي   للمىىدير الق وينىىي
 أحيىىل حيىىث أسىىابيع بضىىعة سىىوى المنصىىب هىى ا فىىي لىى  يبىى  ولكنىىه عىىارف  الس  

 العىىا  التىىأمي .  فمنصىىب المىىدير إعىى ن قبىىل وأنفىى  طلبىىه  علىىى بنىىاء علىىى التقاعىىد
 .إع ن التأمي  عند شاغرا كان الوطنية التأمين لشركة
 
 مىىن ع قىىة اعتياديىىة.  فكلنىىا ليسىى  الق وينىىي المحسىىن عبىىد بىىالمرحو  ع قتىىي إن

ا عمىىه الق وينىىي وكىىان الحلىىة  مدينىىة  المدينىىة  فىىي الشىىيعية للطائفىىة الكبيىىر رئيسىى 
 ا ىىت ف مىىن السىىنية.  وبىىالرغ  للطائفىىة شىىكري رئيسىىا الحىىاب جىىدي كىىان بينمىىا
 اعتياديىىة.  ولىى  صىىداقة ع قىىة مىىن أكبىىر كانىى  أن ع قتهمىىا إال الىىرجلين مىى هب
رجىىاال  األسىىرتين أفىىراد جميىىع شىىمل  بىىل الرئيسىىين  علىىى هىى   الع قىىة تقتصىىر

 الملتحقىىينكىىان أول  1964 سىىنة للمحامىىا  مكتبىىي افتتحىى  ونسىىاء.  وعنىىدما
 معىى  محمىىد المرحىىو  الق وينىىي والمحىىامي حسىىين محمىىد عىىادل المحىىامي بالمكتىىب
 .الق ويني الدين
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الحلىىة.   فىىي محكمىىة للتحقيىى  قاضىىيا الق وينىىي المحسىىن عبىىد المرحىىو  كىىان لقىىد
 عامىىا مىىديرا وعىىين الماليىىة إلىىى و ار   دماتىىه نقلىى  الجمهىىوري العهىىد بدايىىة وفىىي

 الىىدبا .  وبحكىى  مصىىطفى الوهىىاب عبىىد للمرحىىو  لفىىا  ال راعىىي للمصىىرف
الوطنيىىة.  وعنىىدما  التىىأمين شىىركة إدار  مجلىىس فىىي أصىىب  عضىىوا هىى   وظيفتىىه

 بمنصىىبه الجديىىد تهنئىىة رسىىالة لىىه كتبىى  الوطنيىىة التىىأمين لشىىركة عامىىا عىىين مىىديرا
 مىىا يصىىل  أن فيهىىا ب ىىداد  أناشىىد  فىىي أوراقىىي ضىىمن منهىىا بصىىور  أحىىتفظ ال  لىى 
 لىى  أنىىي عليىىه.  غيىىر كانىى  الىى ي إلىىى موقعهىىا الشىىركة ويعيىىد الىىدبا  هاشىى  بىىه رت 
 .رسالتي على جوابا اتل 

 
 كىىان ألنىىه يجىىب عليهىىا لىى  ولكنىىه لرسىىالتي اسىىت مه لىىي فأكىىد بىىه التقيىى  فتىىر  وبعىىد
 شىىركة فىىي تعينىىه وألن علىىى التقاعىىد  إلحالتىىه الوظيفىىة مىىن االنفكىىا  وشىى  علىىى
 .تسيير العمال لمجرد كان الوطنية التأمين

 
 الوطنيىىة التىىأمينلشىىركة  العىىا  المىىدير منصىىب فىىي الوهىىاب عبىىد عطىىا يسىىتمر لىى 3-
ضىىد   حيكىى  مىىؤامر  احتجاجىىا علىىى اسىىتقال حيىىث السىىنة  ونصىىف سىىنة ىسىىو

 عنىىه واالستعاضىىة التىىأمين وكىىاال  بشىىأن إل ىىاء ات ىى   الىى ي القىىرار ب صىىو 
 شىىماس كليمىىان مىىن كىىل وهىى  عليىىه المتىى مرين حىىدد أسىىماء المنتجىىين.  وقىىد بنظىىا 

 عىىا  شىىركة مىىدير رجىىب مصىىطفى والىىدكتور للتىىأمين العامىىة رئىىيس المؤسسىىة
 .و ار  التجار  وكيل الشاوي  الد والدكتور العراقية التأمين إعاد 
 

 374-373صىىفحة  فىىي يقىىول التىىأمين لرئاسىىة هيئىىة شىىماس كليمىىان ا تيىىار وعىىن

 :الم كور كتابه من
 

 وخلفتهووا بالتووأمي  قامووت التووي الوووزارة حتووى اسووتقالت أشووهر إال هووي مووا
 إلووى فيهووا الماليووة وزارة وأسووند البووزاز الوورحمن عبوود أخوور  شووكلها وزارة

المؤسسووة  تنوواو  الجديوودة الحكومووة زكووي.  أخووذت شووكرص صووال 
 موون وبشووكل ال يخلووو حسوويب، الوودين خيوورص رئيسووها وتبوواك  االقتصووادية

 كليمووان ثوو  عووين حسوويب الوودين خيوورص فاسووتقالالشخصووي.   النووزا 
 البامووة رئيسووا للمؤسسووة الملغوواة الوكالووة ذو الصووغير الوكيوول شووما 
 فووي يبموول محاميووا كووان سووابقا الووذص الماليووة وزيوور موون بترشووي  للتووأمين
 .شما  فرنسي  كليمان المحامي شقيق يديره محاماة مكتب

 
 الشىىاوي  الىىد والىىدكتور رجىىب مصىىفى بىىأن كىى   مىىن الىىدكتور المىىؤامر  ويصىىف
 أقىىر قىىد كىىان الىى ي الوطنيىىة التىىأمين شىىركة إدار  فىىي مجلىىس عضىىوان وهمىىا
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مجلىىس  فىىي عضىىوين بوصىىفهما عىىادا الوكىىاال   إل ىىاء بشىىأن باإلجمىىا  تقريىىر 
 الوطنيىىة التىىأمينشىىركة  قىىرار إل ىىاء علىىى فوافقىىا للتىىأمين العامىىة المؤسسىىة إدار 
 علىىى الموقىىف هىى ا حملىىه وقىىد  .إل ائىىه إلىىى ميىىال شىىماس كليمىىان أن وجىىدا عنىىدما
 إلىىى الشىىاوي و الىىد رجىىب مصىىطفى مىىن جىىاء كىىل منصىىبه.  وعنىىدما مىىن االستقالة
لطردتكمووا   بيتووي فووي أنكمووا لووواللهمىىا ) قىىال اسىىتقالته بالعىىدول عىىن إلقناعىىه دار 

  لفىىه فىىي الىى ي رضىىا البىىاقي عبىىد بىىأن بىىالقول المىىؤامر  هىى   عىىن وي تىىت  حديتىىه
 كليمىىان وبعىىد اسىىتقالة الىىو اري الت ييىىر بعىىد  ار   الوطنيىىة التىىأمين شىىركة إدار 

 رأيوو  كووان كمووا الوووكالء إلغوواء نمووا  قررنووا إننووا ألخبوور  )جئووت لىىه شىىماس وقىىال
 الحمد هلل . فقلت.  نما  المنتجين بتطبيق وسنبدأ سابقا

 
 كتابىىه مىىن 371-370صىىفحة  فىىي يقىىول رجىىب مصىىطفى الىىدكتور عىىن كلمىىه وفىىي

 الم كور:
 

 فنووي وإنووه صووحي  الوكوواالت قوورار إلغوواء أن ويبوور  يبلوو  رجووب مصووطفى
 موون أجووبن كووان ولكنووه الشووركة، مووع مصووال  يتفووق وأنووه سياسووي، وغيوور
 حوواز ، شووما   بوورأص كليمووان الصووغير السووابق )يقصوود الوكيوول يواجووه أن

 أنووه يبوودو عنصوور انسووحاب دون الحيلولووة إلووى يسووبى موون أن أمكوور وكووان
 منووذ اإلعووادة لشووركة الوودائ  ودعمووي لووه صووداقتي رغوو  نوودا،فيووه  وجوود

 بإزاحتي. والطامبين المتربصين من وحده يكن ل  ولبله  .تأسيسها

 
  رغىى  أنىىي رجىىب مصىىطفى عىىن قالىىه فيمىىا الوهىىاب عبىىد عطىىا أؤيىىد ش صىىيا وإنىىي
 لشىىركة إدارتىىه وحسىىن العلميىىة ومن لتىىه رجىىب مصىىطفى بىى كاء معجبىىا كنىى 
 ا.عمله بداية في عاد اإل
 

 القىىرارا  فيىىه وتت ىى  داريىىق  التىىأمين سىىوق أصىىب  مصىىباح  الع يىى  أ ىىي يىىا هكىى ا
 .والسياسية الش صية قا والع  هواءل  وفقا

 
 وكيىىف 3العبيىىدي  بلطفىىي قتىىهع  عىىن قالىىه ومىىا الوهىىاب عبىىد عطىىا إلىىى وأعىىود
 االسىىتتمارا  شىىركة فىىي بالعمىىل الوطنيىىة التىىأمين شىىركة مىىن اسىىتقالته بعىىد أغىىرا 
 لعطىىا أي لىىه  اتضىى  والتىىي ب ىىداد  فىىي أسسىىها قىىد العبيىىدي لطفىىي كىىان التىىي الفنيىىة
 للم ىىابرا  واجهىىة كانىى  الشىىركة هىى   أن وان األ فىىوا  بعىىد الوهىىاب  عبىىد
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 القىىانوني المحاسىىبب  الطيىى  محمىىد ن هىى  أ بىىر  فقىىدة.  األمريكيىى  المرك يىىة
 الم ىىابرا  لحسىىاب بالتجسىىس  يىىراأل اتهىىا  بعىىد العبيىىدي  لطفىىي لشىىركا 
 أي وإنىىه  الوتىىائ  بعىىض لديىىه أود  قىىد كىىان العبيىىدي  لطفىىي أي بأنىىه   األمريكيىىة
 تكتشىىفها أن مىىن  شىىية بإت فهىىا يقىىو  أن قبىىل عليهىىا عىىهاط  يريىىد ن هىى  
 الوهىىاب عبىىد لعطىىا فتبىىينسىىس.  بالتج  ىىراآل هىىو ته فيىىق  لديىىه  العراقيىىة السىىلطا 

 قىىد دوالر المليىىون علىىى مجموعهىىا ي يىىد مبىىال  أن الوتىىائ  تلىى  علىىى عىىهاط  بعىىد
 بصىىفة العىىراق  ىىارب العبيىىدي لطفىىي حسىىابا  إلىىى أمريكيىىة جهىىا  مىىن لىى ول حق 

( 414)   الوهىىاب عبىىد عطىىا يصىىف  لىى  وفىىييىىة.  وهم مشىىاريع عىىن  عمىىوال

: "قىىا العبيىىدي بلطفىىيع قتىىه   فيووه وقبووت الووذص الخطووأ فداحووة أدركووت عندئووذئ  
 نسوواناإل شخصووية أمووامي يووتقم  أن اسووتطا  برجوول نيووة، بحسوون بووالوثو ،
  الوهىىاب عبىىد  كىىي وشىىقيقه الوهىىاب عبىىد عطىىا مىىنكىى ل  بىىأن علمىىا ." المسووتقي
 حكىى  قىىد الفنيىىة  االسىىتتمارا  لشىىركة قانونيىىا مشىىاورا العبيىىدي لطفىىي عينىىه الىى ي
 حكىى  فنفىى   األمريكيىىة الم ىىابرا  لحسىىاب التجسىىس بتهمىىة باإلعىىدا  عليهمىىا
 اإلعىىدا   ن انىىة فىىي قابعىىا الوهىىاب عبىىد عطىىا وبقىىي الوهىىاب عبىىد ب كىىي اإلعىىدا 
 .حسين صدا  عنه  عفا ت  عاما عشر ستة
 

ب انقىى  ماعىىةج ومعرفىىة األمريكيىىة بالم ىىابرا  العبيىىدي لطفىىي قىىةع  يؤكىىد وممىىا

 المىىؤر   كىىر  مىىا هىىو السىىلطة بىى ل  قبىىل اسىىتي ئه  علىىى  1968تمىىو   17-30
 صىىلة العبيىىدي كىىان لطفىىي بىىأن  العىىراق عىىن كتابىىه مىىن التالىىث الجىى ء فىىي 4وبطاط
 العراقىىي السىىفير وبىىين العربيىىة الىىدول إحىىدى فىىي األمريكيىىة السىىفار  بىىين الوصىىل
 لل ارجيىىة و يىىرا عىىين والىى ي  ]ناصىىر الحىىاني ( اسىىمهو  )ال أتىى كر بيىىر فىىي
 .العراقية الم ابرا  اغتالته ت  تمو  17 بانق  بعد شكل  و ار  أول في
 
 االقتصىىادية المعلومىىا  عمىى  فىىأعجبني 5التىىأمي  موضىىو  فىىي بحتىى  قىىرأ  لقىىد-4
 بيننىىا التعىىاون لكىىان الفتىىر   هىى   قبىىل حصىىل قىىد تعارفنىىا أن لىىو وتمنيىى  .  لدي التي
 الموورء يتمنووى مووا كوول مووا) ولكىىن  األسىىاس رصىىين تىىأمين سىىوق قامىىةإل وسىىيلة  ير
  .يدركه
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 مىىن اواحىىد   أعتبىىر  الىى ي 6الصىىفار  مؤيىىد المرحىىو  عىىن كتبتىىه مىىا قىىرأ  كمىىا-5
 موظىىف بىىين  أميىىل  فأنىىا  .بىىه اتصىىالي محدوديىىة مىىن الىىرغ  علىىى التىىأمين رجىىال
 فىىي اراتبىى   ليقىىبض فيؤديهىىا المكتبيىىة عمىىالاأل يىىتقن ولفىىاأل  التىىأمين ورجىىل التىىأمين
.  المعقىىد  التىىأمين نظىىا  قواعىىد أعمىىاق فىىي ي ىىو  الىى ي هىىو والتىىاني الشىىهر  نهايىىة
 أكىىرر أناني.  وال يسىىعني إال التىى  النىىو  مىىن الصىىفار مؤيىىد المرحىىو  فكىىان
 فىىي العىىاملين عىىن تتحىىدث عنىىدما بهىىا تتمتىىع التىىي والموضىىوعية بالحيىىاد اإلشىىاد 
 .به  ش صية قةع  ل  تكن ل  ولو حتى  التأمين حقل
 

 العراقية  التأمين شركة

 
 العىىامين المىىدراء علىىى القىىول قصىىر  العراقيىىة التىىأمين شىىركة عىىن مىىيك  فىىي
 أتىىر أي النعىىدا  إمىىا  ىىرين اآل أتنىىاول ولىى  سىىلبي  أو إيجىىابي أتىىر لهىى  كىىان الىى ين
 .به  معرفتي لعد  أو له 
 

 مدرسىىا كىىان الشىىركة  تىىأمي  فىىور حسىىيب الىىدين  يىىري نىىهعيت  الىى ي الشووربتي فكام 
 تبىى  وقىىدا .  الحيىى  علىىى التىىأمين فىىي  بيىىر أنىىه ويىىدعي التجىىار   كليىىة فىىي للتىىأمين
  بىىر  د مىىق  بأنىىه الطلبىىة  علىىى يو عهىىا كىىان التىىي   المىى  علىىى عىىياط  بعىىد لىىي

 هىىو  اعامىى   امىىدير   تعيينىىه بعىىد طىىرأ الىى ي الوحيىىد الت ييىىر وإنا.   بيىىر ولىىيس
 Tobacco Pipe)) بال ليون السجائر تد ين استبداله

 

 
  380د   العىدالثقافووة الجديوودةمصباح كمال  مؤيد الصفار  "مكتتب ومدير في شركة تأمين عامىة "   6

 .  نشر  أيضا  في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:66-57    2016كانون التاني  
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%
ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-
%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-
%d9%81%d9%8a/ 

 
 وهي متوفر  في الشبكة العنقودية:

https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88VTByVV9aZnN1WG8/view?us
p=sharing 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88VTByVV9aZnN1WG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88VTByVV9aZnN1WG8/view?usp=sharing
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 وتىىائ  تسىىوي  فىىي جيىىد وبىىار  تىىأمين وكيىىل هىىو 7 الياسووين مجيوود والمرحووو 
 شىىركة علىىى دعىىوى إقامىىة فىىي للمحامىىا  مكتبىىي مىىع تعامىىل قىىد وكىىان.  التىىأمين
 فصىىدر  .عليىىه الشىىركة وأنكرتهىىا يسىىتحقها  بعمىىوال للمطالبىىة الوطنيىىة التىىأمين
 أ برنىىي الوطنيىىة  التىىأمين شىىركة إلىىى السىىيفي بىىديع نقىىل وعنىىده.  لصىىالح الحكىى 
طت  بأنىىه  التىىأمين لشىىركة عامىىا مىىديرا عىىينيق  كىىي البعتيىىين مىىن معارفىىه أحىىدَوسىىَ

 فهىىو لىى ل ة.  التقاعديىى   دمتىىه إكمىىال مىىن يىىتمكن كىىي السىىيفي  لبىىديع  لفىىا العراقيىىة
 .وكالته إلى وعاد بعدها استقال أشهر  بضعة سوى المنصب ه ا في يقض ل 
 
ن.  تىىأمي رجىىل لىىيس ولكنىىه جيىىد تىىأمين موظىىف فهىىو الجووراح، موودحت المرحووو  أمووا
 عمىىل التىىي الفتىىر  طيلىىة  التىىأمين سىىوق أنشىىطة فىىي يىى كر أتىىر أي لىىه يكىىن لىى  لىى ل 
 .الحقل ه ا في  لها 
 

 الل ىىة ويجيىىد الحيىىا  علىىى التىىأمين فىىي جيىىد   بىىر  لىىه يوحنووا سووال  أن مىىن وبىىالرغ 
 .العا  المدير لمنصب هلهؤت تكن ل  الضعيفة ش صيتهإال أن   اإلنجلي ية

 
 .به  معرفة لي فليس العامين المدراء بقية أما
 

 تطوير الشركة -ة العراقي التأمين إعادة شركة

 
 تطىىوير مقتىىرح علىىى الم حظىىا  بعىىض لىىدي ولكىىن عليىى   أطيىىل أنال أريىىد 
 :يأتي فيما أوج ها  التأمين سوق وتطوير عاد اإل شركة

 
 تت للهىىا  طابيىىة نىىدوا  عىىن عبىىار  نظىىري فىىي نهىىاأل بىىالمؤتمرا  أؤمىىنال  أنىىا1-

 الىى ي الموضىىو  فحىىوى المصىىفقين أغلىىب يفهىى  أن دون  التصىىفي  مىىن عاصىىفة
 .نتيجة دون المؤتمر وينتهيه.  ل صفقوا

 

 
 " 1985-1931مصباح كمال )إعداد(  "مجيد أحمد الياسين: مساهمة في التعريف بش صىية تأمينيىة    7

 :مجلة التأمين البراقي
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/11/majeed-ahmad-al-yaseen-
introducing.html 

 

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/11/majeed-ahmad-al-yaseen-introducing.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/11/majeed-ahmad-al-yaseen-introducing.html
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 ترهىىل إلىىى سىىيؤدي عىىاد  اإل لشىىركة اإلل اميىىة الحصىىة  يىىاد  مقتىىرح إن2-
 شىىركا  أعمىىال ت طيىىة إليهىىا مضىىافا الحصىىة  هىى   علىىى واعتمادهىىا الشىىركة
 فىىي ستفشىىل وبىى ل ة.  اإلل اميىى  الحصىىة علىىى ت يىىد التىىي العراقيىىة ال ىىا  القطىىا 
 شىىركة عليىىه تعمىىل أن ينب ىىي مىىا وهىىو المصىىادر  متعىىدد  أ طىىار محىىافظ تكىىوين
 أن أرىوه.  تفاصىىيل فىىي أد ىىل أن أريىىدال  طويىىل موضىىو  وهىى ا  .التىىأمين إعىىاد 
 علىىى الشىىركة تعتمىىد كىىي  اإلل اميىىة الحصىىة تل ىىى أن أي الصىىحي   هىىو العكىىس
 باالسىىتعانة ولىىو الدوليىىة  التىىأمين اسىىواق ولىىوب وتحىىاول ال ىىا   نشىىاطها
 تسىىوي  كىىادر لىىديها يتكىىون أن إلىىى  التىىأمين إعىىاد  لسمسىىر  أجنبيىىة بشىىركا 
 .دولي

 
 كىىان فىىإ اع.  للمجتمىى  االقتصىىادية الحلقىىا  مىىن حلقىىة هىىو التىىأمين سىىوق إن3-

 ؟الحلقة ه   تطور أن يمكن فكيف داري واإل المالي الفساد في غارقا المجتمع
 
 قواعىىد وفىى  يعملىىون الىى ين التىىأمين رجىىال مىىن عىىدد إلىىى بحاجىىة السىىوق تطىىوير إن
 عمليىىة فىىي الصىىادقة والرغبىىة بالن اهىىة ويتمتعىىون  مجىىرد  وظيفيىىة قواعىىدة ال فنيىى 
 ي البىىاق عبىىد الع يىى   األ إن  الرجىىال  هىىؤالء مىىن العىىدد هىى ا هنىىا  فهىىلء.  البنىىا
 بسىىنة منىىي أصىى ر نىىهكل  الشىىي و ة مرحلىىة فىىي ناآل هىىو عمىىر   فىىي   أطىىال
 مىىن الكبيىىر الىى    هىى ا فيىىه بسىىوق يىىنهض أن متلىىه شىىيخ بإمكىىان فهىىل واحىىد  
 وفىىي الرواتىىب  وطلىىب المناصىىب بطلىىب المملىىوء  ال اصىىة التىىأمين شىىركا 
 داري واإل المالي والفساد والفئوية والطائفية الجهل يسود  مجتمع
 

كتىىابي  علىىى وم حظاتىى  إطرائىى  علىىى أشىىكر  أن إال يسىىعنيال  و تامىىا

 .وامتناني تقديري  ال  وتقبل  (Intermediary Glossary)9  8الجديد
 

 
شووبكة االقتصوواديين يىة بمعجى  جديىد " مصباح كمال  "بهاء بهيج شكري يتحىف مكتبىة التىأمين العرب  8

 :البراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/10/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%
ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-
%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-
%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7/ 

 
عربىي )عمىان: دار -  إنجليى ي المبج  الوسيط فووي مصووطلحات وشووروط التووأمينبهاء بهيج شكري     9

 Intermediary Glossary of Insurance Terms and Conditions (2016التقافة   

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/10/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/10/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/10/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/10/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7/
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 التأمين فكرة تأسي  شركة إلعادة 

 
 
 

 ٢٠١٧عمان في االول من نيسان 
 

 اال  مصباح المحتر 
 

 سوواللة الطووينقىىرأ  تعقيىىب الىىدكتور مصىىطفى رجىىب علىىى مىىا ورد فىىي كتىىاب 
لعطىىا عبىىد الوهىىاب  بقسىىميه الموضىىوعي والش صىىي.  القسىى  الموضىىوعي هىىو 
كىى   عىىا  يعرفىىه كافىىة المتقفىىين المعنيىىين بسياسىىا  الحكومىىا  التىىي تتىىداول 
الحكىى  فىىي وطىىنه  بصىىرف النظىىر عىىن الطريقىىة التىىي أتىى  بهىىا إلىىى الحكىى .  
وبصىىفتي محىىامي ممىىارس أجىىد فىىي الطريقىىة التىىي اتبعهىىا الىىدكتور رجىىب أنهىىا 

س الطريقىىة التىىي يلجىىأ اليهىىا المحىىامي الىى ي يحىىاول التهىىرب مىىن اإلجابىىة نفىى 
المباشىىر  علىىى سىىؤال موجىىه لىىه مىىن قبىىل المحكمىىة فىىي محاولىىة لصىىرف نظىىر 

 1المحكمة عن النقطة محل السؤال  عسى ولعل.
 

وقبىىل مناقشىىتي للقسىى  الش صىىي أودل أن أوضىى  مسىىألة واحىىد  هىىي أن قىىرارا  
العىىىراقيين الىىى ين كىىىانوا يقومىىىون  التىىىأمينوكىىى ء التىىىأمي  ال ع قىىىة لهىىىا بعمىىىل 

للشىىركا  العراقيىىة  بىىل شىىمل  وكىىاال  شىىركا   التىىأمينبأعمىىال تسىىوي  عقىىود 
األجنبيىىة  كوكالىىة شىىركة أطلىىس ووكالىىة الشىىركة النيو لنديىىة وغيرهىىا   التىىأمين

المؤممىىىة  وأتنىىىاء  التىىىأمينفقىىىد أدرجىىى  هىىى   الوكىىىاال  فىىىي جىىىدول شىىىركا  
ة العامىىة للتىىأمين باألشىى ا  الىى ين تىى  تعييىىنه  مىىدراء اجتمىىا  رئىىيس المؤسسىى 

مىىديرا  عامىىا  لوكالىىة شىىركة  نىى ق يل عىىامين لهىى   الوكىىاال   وأنىىا مىىنه  حيىىث عق 
أطلىىس  تىى  إيضىىاح أن إدراب الوكىىاال  األجنبيىىة ضىىمن الشىىركا  المؤممىىة هىىو 
 طىىأ يجىىب إصىى حه  وفعىى   صىىدر قىىرار عىىن رئىىيس المؤسسىىة االقتصىىادية بىىأن 

مي  الوكىىاال  هىىو تصىىفيتها  وأعفىىي األشىى ا  المعينىىين مىىدراء المقصىىود بتىىأ

 
شووركة إعووادة التووأمين لمراجعة النقاش بين بهاء بهيج شكري ومصطفى رجب راجع: مصباح كمىال    1

 (2018  )نور للنشر  البراقية: ما لها وما عليها
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عامين لهىىا مىىن وظىىائفه  وأعيىىد تعيىىنه  مشىىرفين علىىى التصىىفية.  وعلىىى أتىىر  لىى  
قىىدم  اسىىتقالتي وعىىد  لم اولىىة المحامىىا .  أمىىا الوكىىاال  التىىي قصىىدها السىىيد 

 التىىأمينهىىي الوكىىاال  العراقيىىة التىىي كانىى  تسىىوق عقىىود فعطىىا عبىىد الوهىىاب 
الوطنيىىة كوكالىىة مجيىىد الياسىىين وغيرهىىا.  وأعتقىىد أن الىىدكتور  التىىأمينلشىىركة 

رجىىىب يعىىىرف  لىىى  حىىى  المعرفىىىة ولكنىىىه أراد بهىىى ا البحىىىث فىىىي الجانىىىب 
الموضىىوعي التهىىرب بطريقىىة  كيىىة مىىن اإلجابىىة بشىىكل مباشىىر علىىى مىىا  كىىر  

قبىىل عطىىا عبىىد الوهىىاب مىىن أن قىىرار إل ىىاء الوكىىاال  قىىد ات ىى  باإلجمىىا  مىىن 
الوطنيىىىة وكىىىان مصىىىطفى رجىىىب عضىىىوا  فىىىي  التىىىأمينمجلىىىس إدار  شىىىركة 

 المجلس.
 

امىىا بالنسىىبة للجانىىب الش صىىي فانىىه اكتفىىى بىىالتركي  علىىى أنىىه هىىو مؤسىىس شىىركة 
بىىين قوسىىين للتأكيىىد  التىىأمينوحصىىر عبىىار  مؤسىىس شىىركة إعىىاد   التىىأمينإعىىاد  

 التىىأمينإعىىاد  عليهىىا  تىى   ىىت  هىى ا الجانىىب بعبىىار  "مؤسىىس ومىىدير عىىا  شىىركة 
العراقيىىة" ولىى  يىىدر  أنىىه بقولىىه هىى ا قىىد نىىاقض نفسىىه بنفسىىه  فقىىد سىىب  لىىه فىىي 

حيىىث قىىال إنىىه ال  التىىأمينموضىىو  الجهىىة التىىي اقترحىى  تأسىىيس شىىركة إعىىاد  
وأنىىه لىى  يكىىن يعىىرف  التىىأمينيىى ع  بأنىىه هىىو صىىاحب فكىىر  تأسىىيس شىىركة إعىىاد  

ن هىى   الشىىركا   وبعىىد أن هنىىا  شىىركا  إعىىاد  تىىأمين إلىىى أن سىىأله الىىو ير عىى 
فىىىأ بر  التىىىأمينتحىىىري اسىىىتمر ت تىىىة أيىىىا  عىىىرف أن هنىىىا  شىىىركا  إلعىىىاد  

الىىو ير الىى ي كىىان فىىي اجتمىىا  فىىي مجلىىس اإلعمىىار بىىأن هنىىا  شىىركا  إعىىاد  
لها فسىىجلها )هكىى ا بهىى   البسىىاطة واالرتجىىال( قىىا  تىىأمين فقىىال لىىه الىىو ير سىىجل 

أن تسىىىجيل الشىىىركة   علمىىىا  بىىى التىىىأمينمصىىىطفى رجىىىب بتسىىىجل شىىىركة إعىىىاد  
ي تلىىف عىىن تأسيسىىها  فالتسىىجيل عمىىل روتينىىي يقىىو  بىىه موظىىف فىىي الىىدائر  
التىىي تتىىولى تسىىجيل الشىىركا   أمىىا التأسىىيس فهىىو عمىىل فنىىي واقتصىىادي يصىىدر 
عىىن شىى   فنىىي متمىىرس.  وأكىىرر القىىول هنىىا إن الشىىركا  العامىىة والشىىركا  

ا .  كمىىا سىىب  الم تلطىىة إنمىىا تؤسىىس بقىىانون وال تسىىجل مىىن قبىىل مسىىجل الشىىرك
للىىدكتور مصىىطفى رجىىب أن قىىال بىىأن الىىو ير طلىىب منىىه أن يرشىى  لىىه مىىديرا  
للشىىىىركة بعىىىىد أن صىىىىدر قىىىىانون تأسيسىىىىها  وأنىىىىه اتصىىىىل بىىىىالكتير مىىىىن  وي 
اال تصىىا  يمينىىا  ويسىىارا فلىى  يجىىد مىىن يقبىىل بىىأن يكىىون مىىديرا  لهىىا ممىىا اضىىطر 

بهىىا.  فىىإ ا كىىان الو ير إلىىى تعينىىه هىىو  وأنىىه قبلهىىا علىىى مضىىض ولىى  يكىىن راغبىىا  
هىىىو مؤسىىىس الشىىىركة  كمىىىا  عىىى   لمىىىا ا لىىى  يتىىىول هىىىو وضىىىع الئحىىىة قىىىانون 
َل علىىى  تأسيسىىها   ولمىىا ا لىى  يعينىىه الىىو ير فىىورا  مىىديرا  عامىىا  لهىىا  ولمىىا ا قبىى 
مضىىض أن يكىىون مىىديرها العىىا .  وعنىىد مىىدا لتي لىىه عىىن عىىد  إشىىارته لشىىركة 

الوطنيىىة هىىي مىىن  التىىأمينة الوطنيىىة لىى  ينفىىي  ولىى  يؤيىىد بىىأن تكىىون شىىرك التىىأمين
ولكنىىه رجىى   لىى  للمكانىىة التىىي تتمتىىع بهىىا  التىىأميناقتىىرح تأسىىيس شىىركة إعىىاد  
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الوطنيىىة وللكفىىاء  الفنيىىة العاليىىة لجها هىىا الفنىىي ومىىنه  السىىيد  التىىأمينشىىركة 
شىىكري  كمىىا قىىال بىىالن   فىىإ ا بىىه اآلن يتمسىى  بأنىىه هىىو المؤسىىس لشىىركة إعىىاد  

 التىىأمينلسىىؤال ال ع قىىة لىىه بتأسىىيس شىىركة إعىىاد    علمىىا  بىىأن موضىىو  االتىىأمين
بىىل بموضىىو  الوكىىاال  والمنتجىىين وبتوضىىي  لمىىا ا كىىان قىىد أيىىد موضىىو  إل ىىاء 
الوكىىاال  تىى  عىىاد فأيىىد إعادتهىىا عنىىدما وجىىد أن رئىىيس المؤسسىىة راغىىب فىىي 

 الوطنية. التأمينإعادتها وإل اء قرار شركة 
 

اإلجابىىة علىىى مىىا ورد فىىي كتىىاب  ب مىىنمىىن هنىىا يتبىىين أن الىىدكتور رجىىب قىىد تهىىرت 
عطىىا عبىىد الوهىىاب  فأتىىار مواضىىيع ال ع قىىة لهىىا بموضىىو  السىىؤال الىى ي طىىرح 

 عليه.
 

 وتقبل فائ  التقدير.
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 عودة إلى فكرة تأسي  شركة إلعادة التأمين

 
 
 

 ٢٠١٧نيسان  ٤عمان في  
 

 األ  الع ي  مصباح المحتر 
 

 تحية طيبة
 

فىىي تعليقىىي علىىى مىىا  كىىر  الىىدكتور رجىىب  وهىىو فىىي أوب حماسىىه  بأنىىه هىىو 
 أقول إنه: التأمينمؤسس شركة إعاد  

 
بعىىىد أن كشىىىف الىىىدكتور رجىىىب أوراقىىىه لىىى  تعىىىد لشىىىهاد  الىىىدكتور  سىىىعاد  -١

برنىىىوطي أيىىىة قيمىىىة لىىىدى مريىىىدي الىىىدكتور رجىىىب إ  سىىىوف ال يصىىىدقونها 
 رائن المادية.ويك بون أستا ه .  ل ا سوف أدحض تصريحه بالق

 
 التوووأمينمجلوووة سىىىب  للىىىدكتور رجىىىب فىىىي تصىىىريحه المنشىىىور فىىىي موقىىىع  -٢

أن اعتىىرف بأنىىه لىى  يكىىن يعىىرف فىىي  ٢٠١٧بتىىاريخ الرابىىع مىىن شىىباط  1البراقووي
  وأنىىه التىىأمينأنىىه توجىىد شىىركا  تىىدعى شىىركا  إعىىاد   ١٩٥٩منتصىىف سىىنة 

بعىىد استقصىىاء وتحىىري اسىىتمر ت تىىة أيىىا  عىىرف بوجىىود شىىركة مصىىرية تىىدعى 
  فكيىىف يقعقىىل أن يقىىو  موظىىف فىىي دائىىر  التىىأمينالشىىركة المصىىرية إلعىىاد  

ولىى  يمىىارس  التىىأمينوهىىو لىىيس رجىىل تىىأمين ولىى  يىىدرس  تسىىجيل الشىىركا 
  التىىأمين  بىىل ويجهىىل وجىىود شىىركا  إلعىىاد  التىىأمينالمباشىىر وال إعىىاد   التىىأمين

كمىىا أنىىه لىىيس رجىىل أعمىىال ينشىىد الىىرب  مىىن وراء العمليىىا  االسىىتتمارية  أن 
 ! التأمينشركة إلعاد    أي بعد أقل من ستة أشهر  ١٩٦٠يؤسس في سنة 

 

 
 :مجلة التأمين البراقيد. مصطفى رجب  "أصول شركة إعاد  التأمين العراقية "   1

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/02/dr-mustafa-rajab-letter-on-
origins-of.html )المحرر(   

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/02/dr-mustafa-rajab-letter-on-origins-of.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/02/dr-mustafa-rajab-letter-on-origins-of.html
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بىىه علىىى تعليقىىي علىىى تصىىريحه المىى كور أقىىرت بأنىىه ال ينسىىب لنفسىىه فىىي جوا -٣
ضىىمنا  باحتمىىال    كمىىا أقىىرت التىىأمينأنىىه هىىو صىىاحب فكىىر  تأسىىيس شىىركة إعىىاد  

الوطنيىىة هىىي صىىاحبة الفكىىر  لمىىا تتمتىىع بىىه مىىن مكانىىة  التىىأمينأن تكىىون شىىركة 
مرموقىىة ومىىا لىىديها مىىن جهىىا  فنىىي كفىىوء  فمىىا عىىدى ممىىا بىىدا لىىنقض قولىىه  ا  
وأن ينسىىب لنفسىىه قيامىىه بتأسىىيس الشىىركة   لهىى ا فىىإن قولىىه األ يىىر مىىردود عليىىه 
لكونىىه نقضىىا  لمىىا سىىب  أن قالىىه  والقاعىىد  القانونيىىة تقىىول "مىىن سىىعى فىىي نقىىض 

  سعيه مردود عليه."فن جهته مما ت  
 
الوطنيىىة فىىإني أبىىين  مىىن  التىىأمينإضىىافة لمىىا سىىب  لىىي  كىىر  عىىن دور شىىركة  -٤

أجىىل اإلحاطىىة بالحقىىائ  التاري يىىة  بىىأن المرحىىو  عبىىد الوهىىاب الىىدبا  بعىىد تعينىىه 
قىىىا   ١٩٥٨2ة الوطنيىىىة فىىىي منتصىىىف  ب سىىىن التىىىأمينمىىىديرا  عامىىىا  لشىىىركة 

بتعييني معاونىىا  لىىه فىىور انتهىىاء فتىىر  إيفىىادي للملكىىة المتحىىد  وعىىودتي للعىىراق فىىي 
األول مىىن أيلىىول لتلىى  السىىنة  ولىى  يكىىن فىىي الشىىركة حينىى ا  جهىىا  فنىىي يتميىى  
عىىن الجهىىا  الىىوظيفي سىىوى اآلنسىىة سىىعاد برنىىوطي التىىي كانىى  تقمىىارس أعمىىال 

مسىىىتر سىىىمث ومسىىىتر  بإشىىىراف المىىىدراء العىىىامين اإلنجليىىى   التىىىأمينإعىىىاد  
سىىي سىىكويرا.  وقىىد كىىان أول عمىىل تىى  االتفىىاق عليىىه بينىىي يروالسىىيد ب 3كنىىدي 

المبرمىىىة مىىىع السىىىوق  التىىىأمينوبىىىين السىىىيد الىىىدبا  هىىىو إل ىىىاء اتفاقيىىىا  إعىىىاد  

   C. T. Bowringاإلنجليىىى ي حصىىىرا  بواسىىىطة السىىىاد  سىىىي تىىىي بىىىاورن  ]

مىىىع شىىىركا  إعىىىاد  وتو يىىىع اإلسىىىناد علىىىى أسىىىواق عىىىد  والتعامىىىل المباشىىىر 
 التىىىأمين.  وتنفيىىى ا لىىى ل  تىىى  االتصىىىال بالشىىىركة السويسىىىرية إلعىىىاد  التىىىأمين

[Swiss Reinsurance Company  وهىىىي مىىىن أبىىىر  شىىىركا  اإلعىىىاد   

 Munich] التىىىىىىأمينالدوليىىىىىىة  وكىىىىىى ل  بالشىىىىىىركة األلمانيىىىىىىة إلعىىىىىىاد  
Reinsurance Company فجىىىاء إلىىىى ب ىىىداد ممتىىىل الشىىىركة السويسىىىرية  . 

يد كاشىىان  وقىىد توليىى  أنىىا واآلنسىىة برنىىوطي بمفاوضىىته بإشىىراف السىىيد السىى 
الىىىدبا   فتوصىىىلنا إلىىىى شىىىروط جديىىىد  أفضىىىل كتيىىىرا  مىىىن شىىىروط االتفاقيىىىا  
المل ىىىا   وأصىىىبح  الشىىىركة السويسىىىرية هىىىي الشىىىركة القائىىىد   وو   إسىىىناد 
المحىىافظ علىىى أربعىىة أسىىواق: السىىوق السويسىىري والسىىوق األلمىىاني والسىىوق 

 ي والسىىوق السىىوفياتي بالتسىىاوي ووفقىىا  لشىىروط الشىىركة السويسىىرية.  االنجليىى 

 
 1963 ب  10 – 1958لىول أي 8عبد الوهاب مصىطفى الىدبا   مىدير عىا  شىركة التىأمين الوطنيىة    2

 )المحرر(
.  مسىىتر كنيىىدي 1956-1952( مىىدير عىىا  شىىركة التىىأمين الوطنيىىة  Albert Smithمسىىتر سىىمث )3

(Joseph F. Kennedy   مدير عا  التأمين الوطنية )المحرر( 1958-1957( 
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وقىىىد انتهينىىىا مىىىن إجىىىراءا  إبىىىرا  االتفاقيىىىا  الجديىىىد  فىىىي نهايىىىة تشىىىرين أول 
 .١٩٥٩على أن يبدأ نفا ها اعتبارا  من أول كانون تاني   ١٩٥٨
 

بعىىد م ىىادر  السىىيد كاشىىان تلقىى  الشىىركة دعىىو  لكىىل مىىن السىىيد الىىدبا  ولىىي 
الشىىىركة السويسىىىرية فاعتىىى ر السىىىيد الىىىدبا  ألسىىىباب صىىىحية وتقىىىرر  ب يىىىار 

إيفىىادي عىىن نفسىىي وممىىت  لىىه فىىي هىى   ال يىىار .  وقىىد اسىىت رق   يىىارتي أسىىبوعا  
كىىىىام   اطلعىىىى    لىىىىه علىىىىى التركيىىىىب اإلداري للشىىىىركة وبنيتهىىىىا التحتيىىىىة 
والسىىج   التىىي تمسىىكها )لىى  يكىىن الكومبيىىوتر موضىىع اسىىتعمال حينىى ا (.  كمىىا 

نىى  هىى   ال يىىار   إضىىافة للتفىىاوض مىىع السىىيد كاشىىان فىىي ب ىىداد  مدرسىىة كا
 التىىأمينجديد  تعلمىى  فيهىىا الكتيىىر ممىىا لىى  أكىىن أعرفىىه مىىن ضىىوابط عمليىىة إعىىاد   

  فباسىىىتتناء الفطىىىور الىىى ي  retrocession] التىىىأمينوعمليىىىا  إعىىىاد  إعىىىاد  

لىىي مىىن قبىىل كنىى  أتناولىىه فىىي الفنىىدق  فىىإن دعىىوا  ال ىىداء والعشىىاء التىىي أقيمىى  
المىىدراء المتعىىددين  ىى ل فتىىر  إقىىامتي كانىى  لقىىاءا  عمىىل أكتىىر منهىىا دعىىوا  

 مجاملة.
 

 التىىىأمينوقبىىىل إنهىىىاء  يىىىارتي للشىىىركة السويسىىىرية تلقيىىى  برقيىىىة مىىىن شىىىركة 
الوطنيىىة يطلىىب فيهىىا منىىي التوجىىه إلىىى ألمانيىىا لتلقىىي الشىىركة دعىىو  مماتلىىة مىىن 

 في سويسرا تكرر في ألمانيا.  وما حدث التأمينشركة ميونخ إلعاد  
 

وعنىىد عىىودتي إلىىى ب ىىداد كنىى  مشىىحونا  بفكىىر  تأسىىيس شىىركة عراقيىىة إلعىىاد  
  وبعىىد بحتىىي هىى   الفكىىر  مىىع اآلنسىىة برنىىوطي عرضىىتها علىىى السىىيد التىىأمين

 4الىىدبا  فرحىىب بهىىا وعرضىىها بىىدور  علىىى و يىىر التجىىار  عبىىد اللطيىىف الشىىواف
 ال ي كان صديقا  له 

 
كنىى  أتوقىىع أن ينبىىري الىىدكتور  5" التىىأمينبحىىث "تجربتىىي مىىع  عنىىدما كتبىى  - 

  لىى ل  التىىأمينرجىىب بالتشىىكي  بقىىولي إنىىي صىىاحب فكىىر  تأسىىيس شىىركة إعىىاد  
اآليىىة القر نيىىة "قىىل  كىىلل يعمىىل علىىى  التووأمينبحوووف فووي جعلىى  فاتحىىة كتىىاب 

شىىاكلته فىىربك  أعلىى  بمىىن هىىو أهىىدى سىىبي " فجىىاء استشىىهادي بهىى   اآليىىة فىىي 
 محله.
 

 
مرسو  إعفائىه .  مع 1960تشرين التاني    15  –  1959تمو     13عبد اللطيف الشواف  و ير التجار    4

 ين محافظا  للبن  المرك ي العراقي.  )المحرر(من الو ار  عق 
 
 .  )المحرر(82-15(   2012)عمان: دار التقافة    بحوف في التأمينفصل في كتاب  5
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فىىي رسىىالة قادمىىة سىىأتناول موضىىو  سىىبب اسىىتقالة الىىدكتور رجىىب مىىن شىىركة 
 .التأمينإعاد  
 

 وتقبل فائ  التقدير.
 
 بهاء
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 : تقيي  إدارتهرضارسالة إلى عبد الباقي 

 
 
 

 :البراقي  التأمينمرصد  نشر  ه   الرسالة ألول مر  في 
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/21/bahaa-baheej-
shukri-letter-to-abdulbaki-redha/ 

 
 

 تقدي 
 

 2017كىىانون التىىاني  7بتىىاريخ  رضىىاكتىىب بهىىاء بهىىيج شىىكري هىى   الرسىىالة إلىىى عبىىد البىىاقي 

: الش صىىىية رضىىىاعلىىىى  لفيىىىة قراءتىىىه لمقالىىىة هيفىىىاء شىىىمعون عيسىىىى "عبىىىد البىىىاقي 
وكىىىان مىىىن رأي أن هىىى   الرسىىىالة   1.البراقووي التوووأمينمرصووود الموسىىىوعية" المنشىىىور  فىىىي 

ن نشىىرها  ربمىىا  مىىدعا  للتأمىىل مىىن قبىىل تنطىىوي علىىى قيمىىة ش صىىية وتاري يىىة  وقىىد يكىىو
العراقىىي فىىي تىىاريخ صىىناعته  وأركانهىىا ومىىا  لىى  إليىىه  التىىأمينبعىىض العىىاملين فىىي قطىىا  

 البراقووي التووأمينمرصوود بهىىيج نشىىرها فىىي  بهىىاءفىىي العقىىود األ يىىر .  لىى ل  اقترحىى  علىىى 
 بعد موافقته وموافقة عبد الباقي وهيفاء.  وقد وافقا على النشر.

 
 2ونسىىى ة منهىىىا لمحمىىىد جىىىواد المظفىىىر رضىىىارسىىىالة موجهىىىة باالسىىى  لعبىىىد البىىىاقي كانىىى  ال 

 ومصباح كمال.

 
 :البراقي مرصد التأمين 1

https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/12/27/abdulbaki-redha-a-
towering-insurance-man/ 

 :شبكة االقتصاديين البراقييننشر  أيضا  في موقع 
http://iraqieconomists.net/ar/2016/12/27/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a
1-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89-
%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-
%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a/ 
 

عمل مديرا  لفر  السعدون في شركة التأمين الوطنية  وكان عضوا  فىي لجنىة التعيينىا  فىي الشىركة.    2

(  وهىو أحىد المسىاهمين فيهىا.  2007أشرف على تأسيس شركة العراق الدولية للتأمين  شركة  اصىة )

 رضىااقي .  ووتى  عبىد البى2017شىباط  6مىنع  ال فىاجي بتىاريخ ال ميل  )وردتني ه   المعلوما  من  

 .  المحرر(2017شباط  13إدارته لفر  السعدون في رسالة مؤر ة في  

https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/21/bahaa-baheej-shukri-letter-to-abdulbaki-redha/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/21/bahaa-baheej-shukri-letter-to-abdulbaki-redha/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/21/bahaa-baheej-shukri-letter-to-abdulbaki-redha/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/21/bahaa-baheej-shukri-letter-to-abdulbaki-redha/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/12/27/abdulbaki-redha-a-towering-insurance-man/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/12/27/abdulbaki-redha-a-towering-insurance-man/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/12/27/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/12/27/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/12/27/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/12/27/%d9%87%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d9%85%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a/


 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 
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العراقىىي وش صىىيا   التىىأمينبهىىيج رسىىائل أ ىىرى تتنىىاول أحىىداتا  فىىي قطىىا   بهىىاءكتىىب لىىي 

.  ربمىىا يحىىين الوقىى  المناسىىب لنشىىرها 3عملىى  فيىىه  وهىىي بمتابىىة إضىىافا  لمىىا كتبىىه سىىابقا
 بمعرفته.

 
 كمالمصباح  

 2017شباط    21

 

 
 هاء بهيج شكرصبن  رسالة 

 
ان في    ٢٠١٧يناير  ٧عمل

 
 األ  العري  عبد الباقي المحتر 

 
 تحية طيبة

 
قرأ  ما كتبتىىه السىىيد  هيفىىاء شىىمعون عيسىىى حىىول فتىىر  عملهىىا معكىى  فىىي شىىركة 

الوطنيىىة وفىىي مجلىىس إدارتهىىا  وفىىي تعليقىىي علىىى  لىى  أبىىدأ بىىأن أعلىىن  التىىأمين
شىىديد أسىىفي ألَن لنىىي لىى  تىىت  لىىي فرصىىة لقىىاء هىى   السىىيد  الفاضىىلة التىىي حباهىىا   
بصىىفة الوفىىاء الفطىىري لمىىن تىىرتبط بهىى  ب مالىىة عمىىل  فهىىي بىىالرغ  مىىن تعيينهىىا 

ن   ىىر ارتبىىاط العراقيىىة فىىي نفىىس فتىىر  إعفىىاءك  مىى  التىىأمينمىىدير  عامىىة لشىىركة 
الرسىىمي  لىى  ت فىىل عىىن التصىىدي لمىىا كىىان يتمتىىع بىىه رئيسىىها السىىاب    التىىأمينلك  ب

مىىىن كفىىاء  عاليىىىة ومعرفىىة واسىىىعة فىىي الشىىىؤون الحسىىىابية  رضىىاعبىىد البىىىاقي 
 والمالية والتفاصيل الفنية للتأمين  فض  عن قدراته اإلدارية.

 
يىىة المىىوظفين مىىن إن ما لفىى  نظىىري قولهىىا إنىى  كنىى  تصىىح  مىىا تقىىع بىىه هىىي وبق

 رضىىاأ طىىاء نحويىىة  إ  يبىىدو أنهىىا كانىى  تجهىىل أن رئيسىىها السىىاب  عبىىد البىىاقي 
كىىان شىىاعرا  وأديبىىا  قبىىل أن يصىىب  رجىىل تىىأمين وأن الشىىاعر واألديىىب ينب ىىي أن 
يكىىون ملمىىا  بجميىىع مفاصىىل الل ىىة  مىىن نحىىٍو وصىىرٍف وإعىىراٍب وب غىىٍة وبيىىان  

الحىىظ  طىىأ  نحويىىا  فىىي بيىىاٍن مقىىد  لىىه ولىى  وأن عبد الباقي كىىان ينب ىىي أن يىىق   لىىو  
 يبادر إلى تصحيحه وإلفا  نظر الموظف ال ي ارتكبه.

 
ان:  بحوف في التووأمينراجع به ا الشأن الفصل التمهيدي بعنوان "تجربتي مع التأمين" في كتابه   3 )عمىل

 .  )المحرر(82-15(    2012دار التقافة للنشر والتو يع   



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 29|صفحة

 
إنىىىي أشىىىبله السىىىيد  هيفىىىاء باآلنسىىىة سىىىعاد نىىىايف برنىىىوطي )الىىىدكتور  سىىىعاد 

حاليىىىا  األسىىىتا  فىىىي قسىىى  الدراسىىىا  العليىىىا فىىىي إحىىىدى الجامعىىىا   4برنىىىوطي
االردنيىىة( والتىىي كانىى  مسىىاعدتي ويىىدي اليمنىىى عنىىدما كنىى  نائبىىا  للمىىدير العىىا  

مىىىع فىىىارق بسىىىيط  فهىىىي وإن كانىىى   ١٩٦٣ -١٩٦٠الوطنيىىىة  التىىىأمينلشىىىركة 
كالسىىيد  هيفىىاء  ا  وفىىاء فطىىري إال انهىىا كانىى  هىىي التىىي تناقشىىني وتصىىح  

 ي وليس العكس.أ طائ

 
سىتينيا  القىرن الماضىي.  تركى  أوائل لتأمين الوطنية في كان  مدير  قس  إعاد  التأمين في شركة ا  4

العمل في الشركة إلكمال دراسة الدكتورا  في الواليا  المتحد .  لها عد  مؤلفىا  فىي العلىو  اإلداريىة: 
اإلدارة: أساسووويات إدارة األعموووال، األعموووال )الخصوووائ    إدارة األفوووراد -إدارة المووووارد البشووورية 

)دار التقافىة  بحوووف فووي التووأمينكتب عنها بهاء بهىيج شىكري فىي هىامش كتابىه   .  والومائ  اإلدارية 
 ما يلي: 37(    2010للنشر والتو يع   

 
 "الدكتور  اآلنسة سعاد نايف برنوطي:

 
كان  إحدى الموظفا  الت ث في مكتب السكرتارية ]فىي شىركة التىأمين الوطنيىة   وهىي  ريجىة كليىة 

األدب اإلنجلي ي.  تجيد الل ة اإلنجلي ية إجاد  تامة  وتتمتع بىأ  ق عاليىة اآلداب في جامعة ب داد فر  
اسىتقال   1963شباط  8وش صية قوية ناف   تفرض احترامها على كل من يتعامل معها.  وبعد انق ب 

من الشركة وسافر  إلى الواليا  المتحد  األمريكية فحصل  على شهاد  الدكتورا .  وهىي اآلن أسىتا   
س  الدراسا  العليا في إحدى الجامعا  األردنية في عمان.  وقد كان  الىدكتور  برنىوطي سىاعدي في ق

األيمن  إ  أصىبح  مىدير  القسى  الفنىي والقائمىة بأعمىال قسى  إعىاد  التىأمين بعىد أن تى  تج ئىة مكتىب 
مى كر  بىه إلىى السكرتارية إلى قسمين.  وقد كن  أتشاور معها في كل أمر أريد القيىا  بىه قبىل أن أقىد  

 المدير العا ."
 

 :2017شباط  6وقد أفادني ال ميل أسامة ال رباوي بالمعلوما  التالية بتاريخ 

 
كان المدير العا  هو الدكتور هاش  الدبا   وكن  أعمىل  ٦٣"عندما التحق  بالتأمين الوطنية في ديسمبر/

ى عقيلنى   وكىان أنطىوان سىلي  في قس  إعاد  التىأمين ومديرتىه سىعاد برنىوطي وال أعىرف بالضىبط متى
  نقلها الدكتور الىدبا  الىى ١٩٦٤معاون م حظ في القس  نفسه.  وبعد عد  أشهر  أي في منتصف عا  

قس  الحيا  وكلف أنطوان سلي  بأعمال معاون مدير قس  إعاد  التأمين.  )وحسب معلوماتي فىإن أنطىوان 
بالعمل في قس  الحيا  سوى عىد  أشىهر ومىن تى  (.  ل  تستمر سعاد برنوطي ١٩٦٢التح  بالشركة عا  

تى   ٦٣استقال  من الشركة  وأعتقد بأنها رتتب  أمورها لتكملة الدراسا  العليا.  وبالمناسبة    ل عىا  
استبعاد كل من بهاء بهيج  سعاد برنوطي  فاروق جورب  إلي ابيث بىدروس مىن التىأمين الوطنيىة  فىي 

 ه  من  ير  كفاءا  الوطنية."اعتقادي ألسباب سياسية بحتة  و
 

ا: مصباح كمال  "البحث عن تاريخ عمل المىرأ  فىي قطىا  التىأمين العراقىي فىي  مسىينيا   أنظر أيض 
 شبكة االقتصاديين البراقيين:القرن العشرين: محاولة أولية   

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-
Kamal-Women-in-Iraqi-Insurance-in-the-1950s-IEN.pdf  )المحرر( 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Women-in-Iraqi-Insurance-in-the-1950s-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Misbah-Kamal-Women-in-Iraqi-Insurance-in-the-1950s-IEN.pdf


 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 
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وإ ا سىىم  لىىي أ ىىي الع يىى  عبىىد البىىاقي  فىىإني أودل ان أضىىيف إلىىى مىىا  كرتىىه 

 رضىىاالسىىيد  الفاضىىلة هيفىىاء  مىىا لمسىىته أنىىا ش صىىيا  مىىن سىىلوكية عبىىد البىىاقي 
الوطنيىىة  فقىىد كانىى  إدارتىىه للشىىركة تتميىى  بالحكمىىة  التىىأمينمىىديرا  عامىىا  لشىىركة 

ء االنفعىىاال  العاطفيىىة  ودون النظىىر فىىي معالجىىة األمىىور  وعىىد  االنجىىرار ورا
إلىىى طبيعىىة الع قىىة التىىي تربطىىه بالشىى   الىى ي يتعامىىل معىىه.  ومىىن األمتلىىة 
علىىى  لىى   اننىىي كنىى  فىىي  مىىن إدارتىىه للشىىركة  مىىن أشىىد األشىى ا  فىىي 

الوطنيىىة سىىواء فىىي الىىدعاوى المقامىىة عليهىىا  التىىأمين صىىومته القضىىائية لشىىركة 
الرجىىو  علىىى شىىركا  النقىىل المقامىىة مىىن مىىن قبىىل المىىؤمن لهىى  أ  فىىي دعىىاوى 

قبلهىىا.  وقىىد أد   صىىومتي القضىىائية هىى   بىىبعض المسىىؤولين فىىي الشىىركة مىىن 
أصىىدقائي  وممىىن لىىي فضىىل علىىيه   إلىىى إتىىار  حملىىة ضىىدي بىىأني أتعمىىد فىىي 

  أمىىا عبىىد البىىاقي  المىىدير العىىا   فقىىد كىىان موقفىىه م ىىايرا  التىىأمينكسىىر قواعىىد 
نىىي علىىى كفىىاءتي  بشىىهاد  األ  مصىىباح كمىىال الىى ي تمامىىا   إ  كىىان يمتىىدحني ويت

 الوطنية حين ا . التأمينكان موظفا  في شركة 
 

وفىىي نفىىس هىى   الفتىىر  كنىى  قىىد سىىافر  أنىىا وعىىائلتي إلىىى أوروبىىا بسىىيارتي 
لت طيىىىة توسىىىيع النطىىىاق  التىىىأمينالمرسىىىيدس الجديىىىد   بعىىىد أن مىىىدد  وتيقىىىة 
ا  السىىيار  فىىي طريىى  العىىود  فىىي الج رافىىي  ويشىىاء سىىوء الطىىالع أن تنقلىىب ب نىىَ

ب  ال أنىىا وال  وجتىىي وال  المنطقىىة بىىين مىىدينتي كولىىون وفرانكفىىور   ولىى  نقصىىَ
بنىىاتي الىىت ث بىىأي أ ى  ولكىىن السىىيار  تحطمىى  تمامىىا.  وبعىىد أن تىى  نقلنىىا ونقىىل 
حطىىا  السىىيار  إلىىى أقىىرب فنىىدق فىىي المنطقىىة أرسىىل  برقيىىة إلىىى عبىىد البىىاقي 

بالحىىادث وانىىه لىى  تبىىَ  لىىدي نقىىود ألدفعهىىا مىىن أجىىل  المىىدير العىىا  للشىىركة أ بىىر 
تصىىلي  السىىيار   وفىىي الوقىى  نفسىىه اتصىىل  هاتفيىىا  بشىىركة ميىىونخ ري بوصىىفها 

الوطنيىىىة  أل بىىىره  بالحىىىادث  وهىىى   التىىىأمينلشىىىركة  التىىىأمينمىىىن معيىىىدي 
ي أنىىىا الىىى ي أنشىىىأ  الع قىىىة بيىىىنه  وبىىىين شىىىركة   التىىىأمينيعرفىىىونني جيىىىدا  ألَنىىى ل

ايىىة النصىىف األول مىىن القىىرن الماضىىي.  ويبىىدو أن تنسىىيقا  قىىد الوطنيىىة فىىي بد
الوطنيىىىة والشىىىركة األلمانيىىىة حىىىول  التىىىأمينحصىىىل بشىىىكل فىىىوري بىىىين شىىىركة 

الموضىىو   فقىىد  ارنىىي فىىي صىىباح اليىىو  التىىالي فىىي الفنىىدق ممتىىلل عىىن الشىىركة 
األلمانيىىىة مىىىع مهنىىىدس مت صىىى  بتصىىىلي  سىىىيارا  المرسىىىيدس وبعىىىد إجىىىراء 

  أكىىىد المهنىىىدس سىىى مة الماكنىىىة والشاصىىىي وأن جسىىى  الكشىىىف علىىىى السىىىيار
السىىيار  ينب ىىي أن يسىىتبدل بالكامىىل  فطلىىب منىىي ممتىىل الشىىركة األلمانيىىة تىىر  
السىىيار  بعهىىدته  وسىىوف تشىىحن لىىي إلىىى ب ىىداد بعىىد إكمىىال تصىىليحها.  وهىى ا مىىا 
حىىىدث.  هكىىى ا كىىىان عبىىىد البىىىاقي يتصىىىرف فىىىي إدارتىىىه للشىىىركة  دون النظىىىر 

 ن الشركة والطرف التالث.لطبيعة الع قة بي
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نىىى  الىىىوالد  وحتىىىى التقاعىىىد   وال ريىىب فىىىي األمىىىر أن تتشىىىابه فواصىىىل حياتنىىا مق
فك نىىا ولىىد فىىي شىىهر تمىىو  مىىع فىىارق بسىىيط فىىي السىىن  وك نىىا ولىىد فىىي منطقىىة 
الفىىرا  األوسىىط  هىىو فىىي كىىرب ء وأنىىا فىىي الحلىىة  وك نىىا بىىدأ بىىنظ  الشىىعر 

أديبىىين وشىىاعرين ونحىىن ال لنىىا فىىي ونحىىن فىىي الصىىف التىىاني متوسىىط فأصىىبحنا 
مرحلىىىة الدراسىىىة التانويىىىة  وك نىىىا حصىىىد جىىىوائ  المباريىىىا  الشىىىعرية وك نا 
مىىارس العمىىل الصىىحفي هىىو فىىي الملصىىقة الجداريىىة لمدرسىىته وأنىىا فىىي مجلىىة 
الىىىوعي التىىىي كانىىى  تصىىىدرها تانويةالحلىىىة  وك نىىىا يعشىىى  القىىىراء  والمتابعىىىة  

هىىىو فىىىي الواليىىىا  المتحىىىد  وأنىىىا فىىىي   ىىىارب العىىىراق: التىىىأمينوك نىىىا درس 
الوطنيىىة أنىىا فىىي بدايىىة  التىىأمينالمملكىىة المتحىىد   وك نىىا سىىاه  فىىي إدار  شىىركة 

السىىىتينا  مىىىن القىىىرن الماضىىىي بوصىىىفي نائبىىىا  للمىىىدير العىىىا   وهىىىو  ىىى ل 
ي التىىأمينالسىىبعينا  مىىن القىىرن المىى كور  وك نىىا تىىر  أتىىرا  معينىىا  فىىي الوسىىط 

األمىىر علىىى هىى ا التىىرابط  بىىل أن كلينىىا نشىىتر  فىىي ولىى  يقتصىىر .  ٢٠١٦سىىنة 
 صداقة ش   واحد م ل  لكلينا هو األ  الع ي  محمد جواد المظفر.

 
ه ا هىىو عبىىد البىىاقي كمىىا عرفتىىه  ىى ل ع قتىىي الطويلىىة بىىه التىىي بىىدأ  فىىي بدايىىة 

 التىىأمينالسىىتينا  مىىن القىىرن الماضىىي  وإ ا كىىان هنىىا  مىىن أبعىىد  عىىن ممارسىىة 
ن يق لىى  الشىى   الىى ي يفكىىر مجىىرد تفكيىىر بمحاولىىة محىىو الرسىىمي  فسىىوف لىى 

 .التأمينالبصما  التي تركها في سوق 
 

هىى ا كىىل مىىا لىىدي مىىن تعليىى  وتقبىىل مىىن أ يىى  ورفيىى  مسىىيرت  أسىىمى  يىىا  
 الحب والتقدير.

 
 بهاء بهيج شكري

 
كىىان بىىودلي أن أرسىىل صىىور  هىى ا التعليىى  للسىىيد  الفاضىىلة هيفىىاء عيسىىى ولكنىىي 

 نوانها.أعرف عمع األسف ال 
 



 
 

 
 

 
 32|صفحة

 

 
 : تحديث معلوماترضارسالة إلى عبد الباقي 

 
 

 
 ٢٠١٧كانون تاني  ٢٠عمان في  

 
  اال   الع ي  عبد الباقي المحتر 

 
 تحية ا وية

 
ا علىىى  التىىي  الصىىادقة نحىىويوعلىىى مشىىاعر  األ ويىىة  رسىىالت  الرقيقىىةشىىكر 

 . لق تدل على أصالت  ورفيع 
 

لقىىد علمىى  مىىن  ىى ل رسىىالت  مىىا كنىى  ال اعىىرف عنىى   فكىىل مىىا كنىى  اعرفىىه  
الوطنيىىة عملىى  مستشىىارا لبنىى  ب ىىداد  وأنىى   التىىأمينبعىىد ان تركىى  إدار   انىى  

اول مىىن عمىىل علىىى تأسىىيس اول شىىركة تىىأمين فىىي القطىىا  ال ىىا  تىى  انتقلىى  
أكىىن اعىىرف انىى  كنىى  مستشىىارا ألكتىىر الىىى مستشىىار لمصىىرف المنصىىور  فلىى  

مىىن و يىىر ماليىىة  وهىى ا مىىا  اد اعجىىابي بنشىىاط  المهنىىي  ومىىا أدهشىىني انىى  ال 
اغلىىب قصىىائدي بعىىد ان د لىى  كليىىة   فىىي حىىين أنىىا نسىىي قصىىائد  لىى  تحفىىظ 

الحقىىىوق حيىىىث ركىىى   جهىىىدي علىىىى التعمىىى  والتركيىىى  فىىىي دراسىىىة القىىىانون 
معهىىد البريطىىاني  ىى ل األربىىع وتحسىىين ل تىىي االنجلي يىىة حيىىث اشىىترك  فىىي ال

سىىنوا  مىىن دراسىىتي فىىي كليىىة الحقىىوق  وقىىد سىىاعدني  لىى  كتيىىرا فىىي العمىىل 
شىىركة اجنبيىىة مىىن  ٢٨مىىع مكتبىىي    حيىىث تعاقىىد   األجنبيىىةمستشىىارا للشىىركا  

وعلىىى  كىىر  . العىىراقجملتهىىا جميىىع شىىركا  متسوبيشىىي التىىي كانىى  تعمىىل فىىي 
تسىىو بيشىىي كوربوريشىىن عنىىدما شىىركة متسوبيشىىي  فقىىد ا برنىىي مىىدير شىىركة  مي

محىىل مستشىىاره   المحىىامي حميىىد بىى ل   سىىألته عىىن سىىبب تعاقىىده  معىىي ألحىىلت 
الوطنيىىة وطلىىب منىى  ان  التىىأمينلشىىركة بانىىه التقىىى بىى  عنىىدما كنىى  مىىديرا عامىىا 

ترشىى  لهىى  محىىامي يحىىل محىىل مستشىىاره   وانىى  رشىىح  لىىه المحىىامي شىىكري 
حىىامي شىىكري محمىىود نىىدي   فقىىد محمىىود نىىدي   وحيىىث لىى  يعىىرف رقىى  تلفىىون الم

حبىىة عمىىا ا ا كىىان يعىىرف رقىى   فىىؤادل فكتىىور الىى ي كىىان يعمىىل فىىي مكتىىب أسىى 
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تلفىىىون المحىىىامي مسىىىتر شىىىكري فأعطا  فكتىىىور رقىىى  هىىىاتف مكتبىىىي  فاتصىىىلوا 
الىىى ي هىىىيء لهىىى  مستشىىىارا  ال طىىىأبىىىي ت  أردف قىىىائ   انىىىه سىىىعيد جىىىدا لهىىى ا 

 .بكفاءتي
 

ي لىى  أكىىن  أشىىكر  ايضىىا علىىى تصىىحي  معلومىىاتي عىىن االنسىىة هيفىىاء عيسىىى ألَنىى ل
 التىىأميناعىىرف تاري هىىا المهنىىي وإنىىي اتمنىىى ان يىىت  تعينهىىا مىىديرا عامىىا لشىىركة 

 .األوسطه ا في الشرق كالعراقية لتكون اول عنصر نسائي يحتل مرك ا 
 

..... 
 

 .ي يكن ل  كل محبة وتقدير ود  أل ي  ال
 

 كريش بهاء بهيج 
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 شذرات من حياة عطا عبد الوهاب وانجازاته المهنية

 
 
 

 تقدي 
 

يتحفنىىي بهىىاء بهىىيج شىىكري  بىىين الحىىين واآل ىىر  بىىبعض الرسىىائل حىىول ش صىىيا  تأمينيىىة 
عراقيىىة وقضىىايا تأمينيىىة أ ىىرى.  تضىى  هىى   الرسىىائل معلومىىا  وتحلىىي   يمكىىن للباحىىث 

فىىي العىىراق  ولىى ل  أسىىتأ نه علىىى نشىىر بعضىىها.   التىىأمينأن يسىىتفيد منهىىا فىىي دراسىىة تىىاريخ 
مىىن بىىين هىى   الرسىىائل الرسىىالة أدنىىا  عىىن عطىىا عبىىد الوهىىاب الىى ي شىى ل مواقىىع رسىىمية 

ي يسىىىتح  البحىىىث.  وتىىىأتي رسىىىالة بهىىىاء بهىىىيج التىىىأمينعديىىىد   ولىىىه دور مهىىى  فىىىي النشىىىاط 
شىىىكري للتعريىىىف  با تصىىىار شىىىديد  بىىىبعض جوانىىىب حيىىىا  عطىىىا عبىىىد الوهىىىاب ومكانتىىىه 

 لمهنية.ا 
 

)عمىىىان:  سووواللة الطوووين: سووويرة مأسووواةكتىىىب عطىىىا عبىىىد الوهىىىاب سىىىيرته ال اتيىىىة بعنىىىوان 
(  ويتمنىىىى المىىىرء أن يقىىىو  كاتىىىبل بكتابىىىة 2004المؤسسىىىة العربيىىىة للدراسىىىا  والنشىىىر  

سىىيرته مىىن موقىىف نقىىدي ليضىىيف إلىىى فهمنىىا لقيمىىة هىى ا الرجىىل ومكانتىىه فىىي تىىاريخ العىىراق 
ي البحىىث التىىأمينى المىىرء أن يقىىو  أحىىد المهتمىىين بالشىىأن أل يىىد مىىن نصىىف قىىرن.  كمىىا يتمنىى 

 التىىأمينفىىي مسىىاهمته فيىىه ضىىمن سىىياقا  االقتصىىاد السياسىىي للعىىراق  اصىىة وأن مكتبىىة 
 1العراقية تفتقر لمتل ه   الدراسا .

 
 :البراقي  التأمينمرصد  أص   في شكري نشر  رسالة بهاء بهيج 

 
حظي  السير  ال اتية لعطا عبد الوهاب بكتابا  وتعليقا  جيد  عديىد  لكىن أيىا  منهىا  اعتمىادا  علىى مىا 1

اطلع  عليه  ل  تتطىرق إلىى اشىت اله فىي مجىال التىأمين.  ربمىا يكىون االسىتتناء الوحيىد هىو مىا كتبىه 
لىى مىا كتبىه تعليى  ع  –مصطفى رجب بعنوان "حيتيىا  إل ىاء نظىا  وكىاال  التىأمين وقضىايا أ ىرى  

األستا  عطا عبد الوهاب في كتابه )س لة الطين( عن فتر  عمله في ميدان التأمين" المنشىور فىي موقىع 
 :شبكة االقتصاديين البراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-
%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-
%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-
%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-
%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/ 

 )المحرر(

http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/31/%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%ac%d8%a8-%d8%ad%d9%8a%d8%ab%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
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https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/25/bahaa-baheej-
shukrin-atta-abdul-wahab/ 

 
 مصباح كمال

 2017نيسان   23

 

 

 رسالة هاء بهيج شكرصن  
 

 ٢٠١٧شباط  ٢١عمان في  

 
 اال  الع ي  مصباح المحتر 

 
 بعد التحية

 
 كما وعدت  اتب  أدنا  ترجمة حيا  عطا عبد الوهاب.

 
العراقىىي فىىي بدايىىة  التىىأمينيعتبىىر عطىىا عبىىد الوهىىاب واحىىدا  مىىن أعمىىد  سىىوق 

.  وهىىىو ١٩٢٣تطىىىور   وهىىىو ينتمىىىي إلىىىى عائلىىىة ب داديىىىة عريقىىىة  ولىىىد سىىىنة 
الشىىىقي  األصىىى ر للسياسىىىي البىىىار  فىىىي العهىىىد الملكىىىي المرحىىىو  جميىىىل عبىىىد 

ول قتصىىىادي المرحىىىو   كىىىي عبىىىد الوهىىىاب المىىىدير العىىىا  لمصىىىرف  2الوهىىىاب
يىىىة العهىىىد الوطنيىىىة مىىىن بدا التىىىأمينالرافىىىدين ورئىىىيس مجلىىىس ادار  شىىىركة 

 .١٩٦٣رمضان(  ١٤شباط ) ٨الجمهوري ولحين انق ب 
 

وعىىين فىىي السىىل  القضىىائي وكىىان  ١٩٤٤ت ىىرب عطىىا مىىن كليىىة الحقىىوق سىىنة 
  ب ىىداد  نقىىل علىىى أتىىر  ء  ىىر منصىىب شىى له هىىو القاضىىي األول فىىي محكمىىة بىىدا

إلىىى السىىل  الدبلوماسىىي.  وكىىان   ىىر منصىىب شىى له فىىي هىى ا السىىل  هىىو عضىىو 
اقىىي فىىي االمىى  المتحىىد   وعنىىد  يىىار  األميىىر عبىىد االلىىه إلىىى فىىي الوفىىد العر

الواليىىا  المتحىىد  بىىدعو  مىىن الحكومىىة األمريكيىىة  عىىين عطىىا مرافقىىا  ل ميىىر  
فأعجىىىب األميىىىر بقىىىو  ش صىىىيته وسىىىعة معلوماتىىىه  فنقلىىىه إلىىىى الىىىب ط الملكىىىي 
وعىىين سىىكرتيرا  ل ميىىر وللملىى  فيصىىل التىىاني  وبقىىي فىىي هىى ا المنصىىب طيلىىة 

العهىىد الملكىىي  حيىىث اعتقىىل فىىي بدايىىة العهىىد الجمهىىوري وفرضىى  عليىىه  فتىىر 

 
ان: المؤسسىة 1958جميل عبد الوهاب ودوره السياسي في البرا  حتى عا   ينب حسن ميل      2   )عمل

 (.  )المحرر(2019العربية للدراسا  والنشر   

https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/25/bahaa-baheej-shukrin-atta-abdul-wahab/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/25/bahaa-baheej-shukrin-atta-abdul-wahab/
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اإلقامىىة الجبريىىة.  وعنىىد رفىىع اإلقامىىة الجبريىىة عنىىه كىىان نىىوري ال ضىىيري قىىد 
أسىىس أول شىىركة تىىأمين عراقيىىة فىىي القطىىا  ال ىىا  هىىي شىىركة ب ىىداد للتىىأمين 

 NaudiJohn   3ودي ]نىىق ]جىىون   وعىىين مىىديرا  عامىىا  إنجلي يىىا  لهىىا هىىو مسىىتر

وا تىىار عطىىا عبىىد الوهىىاب ليكىىون معاونىىا  للمىىدير العىىا .  وكىىي يىىتمكن عطىىا مىىن 
الوطنيىىة  التىىأمينإنجىىاح الشىىركة عمىىد إلىىى سىىحب بعىىض الكفىىاءا  مىىن شىىركة 

األجنبيىىة بعىىرض رواتىىب م ريىىة علىىيه .  وكىىان مىىن  التىىأمينوبعىىض وكىىاال  
سىىيد بيرسىىي الوطنيىىة هىىو ال التىىأمينأبىىر  األشىى ا  الىى ين سىىحبه  مىىن شىىركة 

 4سكويرا فعينه مديرا  للتأمين البحري.
 

لقىىد كىىان عطىىا يتميىى  بدرجىىة عاليىىة مىىن الىى كاء وسىىعة االطىى   فضىى   عمىىا 
اكتسىىبه مىىن  بىىر  مىىن عملىىه فىىي السىىلكين القضىىائي والدبلوماسىىي  وقىىد سىىاعد  
 لىىى  بمعاونىىىة كىىىل مىىىن مسىىىتر نىىىودي وبيرسىىىي سىىىكويرا ان يلىىى  المامىىىا عامىىىا 

  كمىىا أد  ع قاتىىه االجتماعيىىة الواسىىعة وتقىىة التىىأمينظىىا  بالضىىوابط الفنيىىة لن
الوسىىط التجىىاري بىىه إلىىى ان تحقىى  الشىىركة نجاحىىا  فىىي التسىىوي   كمىىا كىىان قىىو  
ش صىىىيته وط قتىىىه فىىىي التحىىىدث بالل ىىىة اإلنجلي يىىىة عىىىام   مهمىىىا  فىىىي احتىىىرا  
العىىاملين فىىي شىىركا  اإلعىىاد  لىىه وتقىىديره  لكفاءتىىه.  وبعىىد انتهىىاء عقىىد عمىىل 

تر نىىودي عىىين عطىىا مىىديرا  عامىىا  للشىىركة وبقىىي فىىي منصىىبه هىى ا لحىىين تىىأمي  مسىى 
 التىىأمينحيىىث عىىين مىىديرا  عامىىا  لشىىركة  ١٩٦٤تمىىو   ١٤فىىي  التىىأمينشىىركا  

 الوطنية ت  استقال منها وافتت  مكتبا للمحاما .
 

اتهىى  هىىو  ١٩٦٨تمىىو   ٣٠-١٧وعنىىد عىىود  حىى ب البعىىث إلىىى السىىلطة بىىانق ب 
كىىىي عبىىىد الوهىىىاب بالتجسىىىس لصىىىال  دولىىىة كبىىىرى ظلمىىىا وشىىىقيقه المرحىىىو   

واسىىتطا  عطىىا ان يفىىرت إلىىى   وعىىدوانا  فىىألقي القىىبض علىىى  كىىي وحىىوك  وأعىىد 

 
الى ي عمىل  Bob Naudiفي قطا  التأمين العراقي يعرفىون ابنىه بىوب نىودي القدامى بعض العاملين 3

لوساطة التأمين البريطانية )ت  االستحوا  عليها من قبىل شىركة  Minetلسنوا  عديد  في شركة ميني  

 فىي (  وبعد تقاعد  مىن األ يىر   بعىد أربعىين سىنة مىن العمىل  عمىل مستشىارا  1997سنة    Aonأيون  

وتقاعىىد منهىا ليؤسىس شىىركة استشىارية مسىتقلة فىىي جبىل طىارق لتقىىدي   RFIBن شىركة وسىاطة التىأمي

 . )المحرر(2016ال دما  التأمينية.  احتفل بعيد مي د  التمانين سنة 

 
عمل بيرسي سكويرا بعد  ل  كمعاون للمدير العا  لشركة إعاد  التأمين العراقيىة  وسىاه  كجى ء مىن   4

ضع أسس وعمل الشركة الصومالية للتأمين. أكمىل أطروحىة ماجسىتير فىي جامعىة تركيىة وظيفته في و
حول الع قة بين التىأمين والىدين.  عمىل لعىد  سىنوا   وفىي مواقىع رئيسىية  فىي شىركة اتحىاد ال لىيج 
للتأمين التعاوني.  في فتر  ما من حياته العملية كان يمل  ويدير وكالىة بيرسىي سىكويرا للتىأمين  وكىان 

 موقعها في عمار  ميناس  الباب الشرقي  ب داد. )المحرر(
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الكويىى   غيىىر ان الم ىىابرا  العراقيىىة تمكنىى  مىىن ا تطافىىه مىىن هنىىا  والعىىود  
بىىه إلىىى العىىراق حيىىث تمىى  محاكمتىىه والحكىى  عليىىه باإلعىىدا  شىىنقا .  وقىىد قضىىى 

ا فىىىي سىىىجن ابىىىي غريىىىب منهىىىا  مىىىس أعىىىوا  فىىىي  ن انىىىة  مسىىىة عشىىىر عامىىى 
اإلعىىدا   تىى  عفىىا عنىىه صىىدا  حسىىين فىىأطل  سىىراحه وغىىادر إلىىى بيىىرو   وبقىىي 
مقيمىىا  هنىىا  إلىىى االحىىت ل االمريكىىي للعىىراق  فعىىاد بصىىحبة السياسىىي العراقىىي 
الم ضىىر  عىىدنان البىىاججي علىىى أمىىل ان يؤلفىىوا حكومىىة تكنىىوا قىىراط مدنيىىة 

ولكىىىن الرفيىىى  بىىىول بريمىىىر أفشىىىل مشىىىروعه .  وقىىىد  بعيىىىد  عىىىن المحاصصىىىة
التقيىى  بىىه فىىي دار عىىدنان البىىاججي وكانىى  االنسىىة ميسىىون الىىدملوجي بصىىحبته  
فوجدتىىه مىىا يىى ال محتفظىىا  بش صىىيته القويىىة وتقتىىه العاليىىة بنفسىىه.  وبعىىد فشىىل 
مشىىرو  حكومىىة التكنىىوقراط غىىادر البىىاججي إلىىى مقىىر أقامتىىه فىىي ابىىي ظبىىي  

لىىدملوجي بكتلىىة أيىىاد عىى وي  وعىىين عطىىا سىىفيرا  للعىىراق فىىي والتحقىى  ميسىىون ا
المملكىىة االردنيىىة الهاشىىمية.  وبعىىد فتىىر  طلىىب إحالتىىه علىىى التقاعىىد  ومىىا  ال 

 5حتى ه ا اليو  مقيما  في األردن.
 

وبىىىالرغ  مىىىن انىىىه يبلىىى  اآلن الرابعىىىة والتسىىىعين مىىىن العمىىىر  اال انىىىه مىىىا  ال 
 ال يعقىىد فىىي دار  كىىل يىىو  ت تىىاء نىىدو   محتفظىىا  بقدراتىىه العقليىىة  وانىىه مىىا

يحضىىرها العديىىد مىىن الكفىىاءا  العراقيىىة المقيمىىة فىىي األردن ويىىت  فيهىىا  6فكريىىة
 بحث م تلف المواضيع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 
الوطنيىىىة وعلىىىى  التىىىأمينلقىىىد كىىىان عطىىىا عبىىىد الوهىىىاب منفتحىىىا علىىىى شىىىركة 

وقىىد نشىىأ  بينىىي وبينىىه ع قىىة صىىداقة وتيقىىة  7المرحىىو  عبىىد الوهىىاب الىىدبا  
جىىدا   وكىىان مىىن نتىىائج هىى ا االنفتىىاح  وبىىاقتراح مىىن اآلنسىىة سىىعاد برنىىوطي  ان 

الوطنيىىىة وشىىىركة ب ىىىداد للتىىىأمين محفظىىىة إعىىىاد  تىىىأمين  التىىىأمينأنشىىىأ ق بىىىين 
 متبادل.

 

 
  )مكتبىة التىأمين العراقىي  2019-1924في اسووتذكار عطووا عبوود الوهوواب، .  راجع:  2019توفي سنة    5

 (.  )المحرر(2019

 
في بيته  وقد انتقل مقر الندو  إلى دار د. شوقي نىاجي   2009بدأ بتنظي  ه   الندوا  من  نيسان/أبريل  6

الصووباح جواد الساعاتي بمبادر  منه بسىبب األوضىا  العائليىة والش صىية لعطىا عبىد الوهىاب.  أنظىر: 
 )المحرر(  http://newsabah.com/newspaper/111360:2017شباط/فبراير  13  الجديد

 
 (. )المحرر(1963 ب  10-1958أيلول  8عبد الوهاب الدبا   مدير عا  شركة التأمين الوطنية ) 7

 

http://newsabah.com/newspaper/111360
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 شىىىاعرا  وأديبىىىا  وهىىىو فىىىي مرحلىىىة والعجيىىىب فىىىي األمىىىر أن عطىىىا كىىىان أيضىىىا  
الدراسىىة التانويىىة واسىىتمر كىى ل  حتىىى بعىىد الحكىى  عليىىه باإلعىىدا   فىىنظ  وهىىو فىىي 

 8 ن انة اإلعدا  قصائد يصف حالته في  ل  الوضع.
 

فىىي النصىىف التىىاني مىىن القىىرن الماضىىي  فمىىا هىىو حىىال  التىىأمينهىىؤالء هىى  رجىىال 
 والعشرين  في القرن الحادي التأمينالمحسوبين على نظا  

 
 مع التقدير.

 
 بهاء شكري

 
 

 
  )عمىان: المؤسسىة العربيىة 1982-1972مختووارات موون ديوووان أعوووا  الرمووادة،   عطا عبىد الوهىاب   8

 )المحرر((.  2002للدراسا  والنشر   
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رسااالة عاان أسااباب اساات الة عطااا عبااد الوهاااب ماان شااركة 

 الوطنية التأمين
 
 
 

 ٢٠١٧شباط  ٢٥عمان في  

 
 اال  الع ي  مصباح المحتر 

 
 بعد التحية 

 
الجىى ء التىىاني مىىن ترجمىىة حيىىا  عطىىا عبىىد الوهىىاب يتعلىى  بأسىىباب اسىىتقالته مىىن 

الوطنيىىة  ومىىا ترتىىب علىىى  لىى  مىىن  تىىار فىىي الع قىىة بينىىه وبىىين  التىىأمينشىىركة 
 مصطفى رجب.

 

  تىى  تعيىىين عطىىا مىىديرا  عامىىا  لشىىركة 1964]تمىىو   التىىأمينعنىىد تىىأمي  شىىركا  

بالشىىىركة وأن يعتمىىىد  التىىىأمين الوطنيىىىة  فقىىىرر أن ينهىىىي ع قىىة وكىىى ء التىىأمين
لىى  تتضىىمن  التىىأميننظىىا  المنتجىىين.  ولمعلوماتىى   فىىإن قىىوانين تنظىىي  أعمىىال 

علىىى وكىى ء اإلصىىدار  التىىأميننصوصىىا تتعلىى  بىىالمنتجين بىىل قصىىر  وسىىطاء 
ووكىىى ء اإلنتىىىاب والسماسىىىر   وأل مىىى  هىىىؤالء بالحصىىىول علىىىى إجىىىا   مىىىن 

ا  المنتجىىين فهىىو نظىىا   ىىا  تلجىىأ السىىلطة الرقابيىىة لممارسىىة نشىىاطه .  أمىىا نظىى 
بىىأن تعىىين لىىديها أش اصىىا  أشىىبه بىىالموظفين ولكىىن  التىىأميناليىىه بعىىض شىىركا  

دون أن يتقاضىىىوا راتبىىىا  منهىىىا ودون أن يكونىىىوا  اضىىىعين لنظىىىا  ال دمىىىة فىىىي 
.  وهىىؤالء المنتجىىين التىىأمينالشىىركة  بىىل يتقاضىىون عمولىىة لقىىاء بىىيعه  لوتىىائ  

تىىاره  حصىىرا  وال يجىىو  لهىى  التعامىىل مىىع شىىركٍة يتعىىاملون مىىع الشىىركة التىىي ت 
أ ىىرى  ويكونىىون تحىى  إشىىرافها ويلت مىىون بتوجيهاتهىىا وال ي ضىىعون لشىىرط 

.  التىىأمينالحصىىول علىىى إجىىا   ممارسىىة المهنىىة مىىن ديىىوان الرقابىىة علىىى أعمىىال 
ولكىىي يىىتمكن عطىىا عبىىد الوهىىاب مىىن اعتمىىاد هىى ا النظىىا  بىىدال مىىن نظىىا  وكىى ء 

و  علىىىى مجلىىىس اإلدار   وكىىىان الىىىدكتور مصىىىطفى   عىىىرض الموضىىى التىىىأمين
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الوطنيىىىة حينىىى ا   فوافىىى   التىىىأمينرجىىىب عضىىىوا  فىىىي مجلىىىس إدار  شىىىركة 
 المجلس باإلجما  على اقتراح تبني نظا  المنتجين.

 
غيىىر أنىىه بعىىد  لىى  حىىدت  بعىىض التطىىورا   فقىىد تىىولى الىىدكتور عبىىد الىىرحمن 
البىى ا  الىىو ار  وا تىىار شىىكري صىىال   كىىي لىىو ار  الماليىىة )ولمعلوماتىى   فىىإن 
شىىكري صىىال   كىىي كىىان محاميىىا  يعمىىل فىىي مكتىىب المحىىامي ر وق شىىماس  

َ  الناصىىرية فىىي عهىىد الىى عي  عبىىد الكىىري  ق اسىى   وكان من جملىىة الىى ين رفعىىوا َعلىىَ
رمضىىىان عىىىين  ١٤وعنىىىدما اصىىىطف الناصىىىريون مىىىع البعتيىىىين فىىىي انقىىى ب 

شىىكري صىىال   كىىي  بوصىىفه ناصىىريا   و يىىرا للتجىىار   وعنىىدما انقلىىب عبىىد 
الناصىىر علىىى حىى ب البعىىث أجىىرى حىى ب البعىىث العراقىىي تعىىدي   و اريىىا  أبعىىد 
فيىىه شىىكري صىىال   كىىي مىىن الىىو ار .  وفىىي هىى ا الوقىى  كىىان عبىىد الحميىىد 

التجىىاري  فعىىين شىىكري صىىال   كىىي مىىديرا   التىىأميني قىىد أسىىس شىىركة الىىدامرج
عامىىا  لهىىا وعىىين المرحىىو  فيصىىل رشىىيد عىىالي الكي نىىي معاونىىا  للمىىدير العىىا .  

  التىىأمينولكىىن سىىرعان مىىا عىىاد الناصىىريون فاسىىتلموا الحكىى  وأممىىوا شىىركا  
وفصىىل شىىكري صىىال   كىىي مىىن منصىىبه شىىأنه فىىي  لىى  شىىأن بىىاقي مىىدراء 

منصىىبا    ىىر  فعىىاد إلىىى مكتىىب محامىىا  ر وق  عىىطَ لمؤممىىة ولكنىىه لىى  يق الشىىركا  ا
شىىماس.  ويبىىدو أنىىه نىى   لبىىاس الناصىىرية وامىىت  صىىدر  بالحقىىد علىىى شىىي ها 
الجديىىد الىىدكتور  يىىر الىىدين حسىىيب.  وعنىىدما تضىىاءل تىىأتير الناصىىريين بتىىولي 
الىىدكتور المرحىىو  عبىىد الىىرحمن البىى ا  الىىو ار  جىىاء بشىىكري صىىال   كىىي 

ا  للماليىىة فكانىى  فرصىىته ل نتقىىا  مىىن  يىىري الىىدين حسىىيب  فأصىىدر تعىىدي   و يىىر
لقىىانون التىىأمي  أل ىىى بموجبىىه المؤسسىىة العامىىة االقتصىىادية ممىىا اضىىطر  يىىري 
الىىدين حسىىيب إلىىى االسىىتقالة.  وحيىىث ان المؤسسىىة العامىىة للتىىأمين بقيىى  قائمىىة  

يلن بدلىىىه السىىىيد كليمىىىان شىىىماس  و هىىىو شىىىقي  أعفىىىى رئيسىىىها مىىىن منصىىىبه وعىىىق
 التىىىىأمينالمحىىىىامي ر وق شىىىىماس  وكىىىىان كليمىىىىان وكىىىىي  إلحىىىىدى شىىىىركا  

بىىى "الوكيىىل  سوواللة الطووينبىىه عطىىا عبىىد الوهىىاب فىىي كتابىىه وقىىد لقت  1األجنبيىىة 
الصىى ير."  وبعىىد فتىىر  حصىىل ت ييىىر و اري فىىأق رب شىىكري صىىال   كىىي مىىن 
ي الىىو ار .  وفىىي هىى   المىىر   لىىع رداء القوميىىة واصىىطف مىىع لطفىىي العبيىىد

فىىاته  معىىه بالتجسىىس لحسىىاب الم ىىابرا  المرك يىىة األمريكيىىة وحكىى  عليهمىىا 
باإلعىىدا  غيابيىىا  لهروبهمىىا  ىىارب العىىراق  وحيىىث أن كليمىىان شىىماس كىىان وكيىىل 

الوطنيىىة  وهىىي أكبىىر إحىىدى  التىىأمينتىىأمين فإنىىه لىى  يىىرق لىىه أن تل ىىي شىىركة 

 
 UNION DESكىىان كليمىىان شىىماس يعمىىل مىىع إدوارد فىىرا  وكيىىل شىىركة التىىأمين الفرنسىىية 1

ASSURANCES DE PARIS ( باسى  1968التي عقرف  فيما بعىد )UAP   باسى   1985ومنىAXA .

 )المحرر(
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مىىن عطىىا عبىىد العراقىىي  تعاملهىىا مىىع الىىوك ء  فطلىىب  التىىأمينشىىركتين فىىي سىىوق 
الوهىىاب أن يل ىىي قىىرار اسىىت دا  المنتجىىين والعىىود  إلىىى التعامىىل مىىع الىىوك ء  
فىىرفض عطىىا االسىىتجابة لىى ل   ممىىا اضىىطر كليمىىان أن يطلىىب مىىن مجلىىس ادار  

الوطنيىىة بقصىىر تعاملهىىا مىىع  التىىأمينالمؤسسىىة ات ىىا  قىىرار بإل ىىاء قىىرار شىىركة 
كليمىىان رئيسىىا  واألعضىىاء المنتجىىين.  وكىىان مجلىىس إدار  المؤسسىىة مكونىىا  مىىن 

كىىل مىىن  الىىد الشىىاوي  وكيىىل و ار  التجىىار   ومصىىطفى رجىىب  مىىدير عىىا  
العراقيىىة   التىىأمين  وممتىىا  العمىىري  مىىدير عىىا  شىىركة التىىأمينشىىركة إعىىاد  

الوطنيىىة.  ولىى  يحضىىر عطىىا فىىي هىى ا  التىىأمينوعطىىا عبىىد الوهىىاب  مىىدير عىىا  
 التىىىأمينرا  بإل ىىىاء قىىىرار االجتمىىا   فأصىىىدر المجلىىىس بإجمىىىا  الحاضىىىرين قىىىرا

الوطنيىىة بعىىد  التعامىىل مىىع الىىوك ء.  وعنىىد تبليىى  عطىىا بىىالقرار المىى كور أرسىىل 
 استقالته من الشركة إلى كليمان شماس.

 
عىىن سىىبب اسىىتقالته مىىن   سوواللة الطووينإلى هنا نىىأتي إلىىى مىىا كتبىىه عطىىا فىىي كتابىىه  

ء فىىي الصىىفحا  الوطنيىىة  وانقىىل لىى  أدنىىا  بىىالحرف الواحىىد مىىا جىىا التىىأمينشىىركة 
 .٣٦٨و  ٣٦٨و ٣٦٧
 

شوووبرت باحتقوووار جوووار  لمثووول هوووؤالء الووووزراء والمووودراء، أموووا اللوووو  )
فيقوووع بالدرجوووة األولوووى علوووى عووواتق مصوووطفى رجوووب مووودير اإلعوووادة، 
فووورئي  المؤسسوووة لوووه مصووولحة شخصوووية، ووكيووول الووووزارة مسووواير 
للتيووار، وممتوواز البموورص يقووول أنووا جديوود فووي البموول وال اعلوو  كثيوورا عوون 

قووورار إلغووواء الوكووواالت الموضوووو ، مصوووطفى رجوووب يبلووو  ويبووور  ان 
صووحي ، وانووه فنووي وغيوور سياسووي، وانووه يتفووق مووع مصوولحة الشووركة 

يواجووه الوكيوول الصووغير السووابق أن ومصووال  النووا ، ولكنووه أجووبن موون 
بوورأص جوواز ، وكووان ايضووا أمكوور موون أن يسووبى للحيلولووة دون انسووحاب 
عنصوور يبوودو انووه وجوود فيووه نوودا، رغوو  صووداقتي لووه ودعمووي الوودائ  لشووركة 

منوووذ تأسيسوووها ولبلوووه لووو  يكووون مووون المتربصوووين والطوووامبين اإلعوووادة 
بووإزاحتي، أقووول كوول هووذا ببوود ربووع قوورن وكأنووه حوودف البارحووة، وانحووى 
بالالئموووة علوووى مصوووطفى رجوووب ألنوووه بحكووو  وميفتوووه ومبرفتوووه بووودقائق 
المسوووألة كوووان يسوووتطيع لوووو واتتوووه شوووجاعة الووورأص وسوووالمة الطويوووة 

لبووت بالقضووية تلوو  الليلووة ونزاهووة التفكيوور ان يقتوورح علووى األقوول تأجيوول ا
وإرجاءهووا إلووى جلسووة قادمووة تخصوو  لدراسووة االموور موون جديوود بهوودوء 
وموضوووعية وترفووع عوون المنوواورة الشوووائنة   ببوود أشووهر حوودف تغييووور 

فاضوووطر إلوووى  التوووأمينوزارص فووودارت الووودائرة علوووى رئوووي  مؤسسوووة 
االنسوووحاب.  وببووود سووونتين زارنوووي فوووي مكتبوووي الوووذص أسسوووته لمزاولوووة 
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الووذص كووان قوود خلفنووي  رضوواالوطنيووة عبوود البوواقي  التووأمينير المحاموواة، موود
فووي شووركة بغووداد للتووأمين ايضووا وقووال لووي جئووت ألخبوور  اننووا قررنووا إلغوواء 
نمووا  الوووكالء كمووا كووان رأيوو  سووابقا وسوونبدأ بتطبيووق نمووا  المنتجووين.  

 (فقلت الحمد هلل
 

 ه ا ما أودل نقله ل  اآلن ولي عود  للموضو  في رسالة قادمة.
 
 التقدير.مع 
 

 بهاء شكري
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رسااااالة إلااااى ملااااباك كمااااال حااااول   اااارة تأسااااي  شااااركة 

 التأمينإلعادة 
 
 
 

 تقدي  ومالحمة
 
(1) 

كتىىب لىىي بهىىاء بهىىيج شىىكري الرسىىالة أدنىىا   1بعىىد قراءتىىه لرسىىالة الىىدكتور مصىىطفى رجىىب 
فىىي العىىراق.   التىىأمينالتىىي تضىى  معلومىىا  جديىىد  حىىول أصىىول فكىىر  تأسىىيس شىىركة إلعىىاد  

ل مىىىا كتبىىىه مصىىىطفى رجىىىب عىىىن دور  فىىىي تأسىىىيس شىىىركة إعىىىاد   وهىىى   المعلومىىىا  تقكمىىىل
 وتوضل  رسالة بهاء من كان صاحب فكر  تأسيس ه   الشركة. العراقية.    التأمين
 

ويسىىىرني أن أنقىىىل نىىى  رسىىىالته  ويمكىىىن للقىىىارى أن يرجىىىع أيضىىىا  إلىىىى الفصىىىل التمهيىىىدي 
ان:  التووأمينبحوووف فووي " فىىي كتىىاب بهىىاء بهىىيج شىىكري التىىأمينبعنىىوان "تجربتىىي مىىع  )عمىىل

ف على تفاصيل إضافية.  41-40(     2012دار التقافة للنشر والتو يع     للتعرُّ

 

 
 نشر  رسالة د. مصطفى رجب في المواقع التالية:1

http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/12/%D8%AF-
%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-
%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/ 
 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/02/dr-mustafa-rajab-letter-on-
origins-of.html 
 
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/12/dr-mustafa-rajab-on-the-
origins-of-iraq-reinsurance-company/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/12/%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/12/%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/12/%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/12/%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/02/12/%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/02/dr-mustafa-rajab-letter-on-origins-of.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/02/dr-mustafa-rajab-letter-on-origins-of.html
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/12/dr-mustafa-rajab-on-the-origins-of-iraq-reinsurance-company/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/12/dr-mustafa-rajab-on-the-origins-of-iraq-reinsurance-company/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/12/dr-mustafa-rajab-on-the-origins-of-iraq-reinsurance-company/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02/12/dr-mustafa-rajab-on-the-origins-of-iraq-reinsurance-company/
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إن رسىىالتي مصىىطفى رجىىب وبهىىاء بهىىيج شىىكري تكمىى ن بعضىىهما رغىى  اال ىىت ف فىىي 
بعىىض التفاصىىيل.   مىىل أن يسىىاعد نشىىر الرسىىالتين علىىى الحفىىر فىىي الىى اكر  عميقىىا  إلكمىىال 

 الصور  بعد تمحي  التفاصيل.
 
 
(2) 

 يقول شكري في رسالته:
 

الوطنيىىة مىىن قوقعتهىىا  علىىى  التىىأمينأن الوقىى  قىىد حىىان للعمىىل ]بعىىد  ىىروب شىىركة "
العراقىىي  ... وأن التطىىوير يجىىب أن يىىت ت مىىن ت تىىة محىىاور  التىىأمينتطىىوير سىىوق 

تسىىاه  فىىي رأسىىمالها كىىل مىىن  التىىأمينهىىي: المحىىور األول  تأسىىيس شىىركة إلعىىاد  
الوطنيىىىة والمصىىىارف الحكوميىىىة وشىىىركتي القطىىىا   مينالتىىىأو ار  الماليىىىة وشىىىركة 

.  والمحىىور التىىأمينال ىىا   وتكىىون لهىىا حصىىة إسىىناد إل امىىي مىىن أعمىىال شىىركا  
اإلل امىىي مىىن حىىوادث السىىيارا  الىى ي لىى  يكىىن مطبقىىا  فىىي  التىىأمينالتىىاني  تطبيىى  

ليحىىل  التىىأمينالعىىراق.  والمحىىور التالىىث  تشىىريع قىىانون جديىىد لشىىركا  ووكىىاال  
 القانون ال ي كان ناف ا  حين ا ."محل  

 
العراقىىي كىىان نابعىىا  مىىن دا ىىل  التىىأمينيؤكىىد هىى ا االقتبىىاس علىىى أن مشىىرو  تطىىوير سىىوق 

ولىىيس مىىن الحكومىىة القائمىىة  نىى ا   والمشىىرو  هىىو تمىىر  مىىن أفكىىار أفىىراد  التىىأمينقطىىا  
ر يتميىى ون بحىىس فنىىي عىىاٍل ون عىىة وطنيىىة أصىىيلة.  لكىىن هىى   األفكىىار نشىىأ  ضىىمن أفكىىا
وسياسىىا  اقتصىىادية كانىى  قيىىد التىىداول ب صىىو  االسىىتق ل االقتصىىادي للعىىراق ضىىمن 
المفىىاهي  السىىائد  فىىي  لىى  الوقىى .  ومىىن األمتلىىة علىىى  لىى  مىىا كتبىىه إبىىراهي  كبىىة فىىي كتابىىه 

(.  ففىىىي 1969  1)بيىىىرو : دار الطليعىىىة للطباعىىىة والنشىىىر  ط تمووووز 14هوووذا هوووو طريوووق 

"التبعيىىىة الكاملىىىة ل قتصىىىاد االسىىىتعماري  كمىىىا كىىىان يبىىىدو يؤكىىىد علىىىى  34-33الصىىىفحا  

علىىىى األ ىىى  فىىىي القطىىىا  النفطىىىي والقطىىىا  التمىىىويلي والمصىىىرفي والنقىىىدي  وقطىىىا  
مبىىىىدأ التوجيىىىىه -1علىىىىى " 39-38التجىىىىار  ال ارجيىىىىة ..."  متلمىىىىا يؤكىىىىد فىىىىي الصىىىىفحا  

ادى العشىىر  مبىىدأ تحريىىر االقتصىىاد مىىن التبعيىىة االسىىتعمارية" ضىىمن المبىى -2االقتصىىادي.  

 .57التي استهد  بها و ار  االقتصاد.  وهنا  إشار  يتيمة للتأمين في الكتاب     
 
(3) 

تسىىاه  فىىي  التىىأميند  هىى   األفكىىار  فيمىىا ي ىى  محىىور " تأسىىيس شىىركة إلعىىاد  وقىىد وجىىَ 
الوطنيىىة والمصىىارف الحكوميىىة وشىىركتي  التىىأمينرأسىىمالها كىىل مىىن و ار  الماليىىة وشىىركة 

" تعبيىىرا  التىىأمينوتكىىون لهىىا حصىىة إسىىناد إل امىىي مىىن أعمىىال شىىركا  القطىىا  ال ىىا   
البراقيووة  التووأمينقووانون تأسووي  شووركة إعووادة واضىىحا  لهىىا فىىي األسىىباب الموجبىىة لتشىىريع 

عبىىر عىىن موقىىف اقتصىىادي مىىا  ال يتمتىىع تنقتىىبس نصىىها بالكامىىل ألنهىىا  شووركة مسوواهمة -
 ديين:بأهميته ويستح  الوقوف عند  بجدية من قبل االقتصا

 
 األسىىبىاب المىىوجىبىة



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 45|صفحة

 
 الملح 
 

دأبىىىى  حكومىىىة التىىىور  منىىى  تسىىىل   مىىىا  الحكىىى  علىىىى بنىىىاء السياسىىىة االقتصىىىادية 
للجمهوريىىة العراقيىىة علىىى أسىىاس تحقيىى  اسىىتق ل العىىراق االقتصىىادي فىىي م تلىىف 
مجاالتىىىه واضىىىعة نصىىىب عينيهىىىا تطىىىوير االقتصىىىاد الىىىوطني عىىىن طريىىى  تشىىىجيع 

يىىىىا  رأس المىىىال ال ىىىا  وإتاحىىىىة الفرصىىىة الواسىىىعة أمامىىىىه ليسىىىاه  فىىىي الفعال 
تلىىى   التىىىأميناالقتصىىىادية وكىىىان بىىىديهيا  أن تتنىىىاول هىىى   السياسىىىة تنظىىىي  أعمىىىال 

األعمىىال التىىي أصىىب  تنظيمهىىا مىىن األسىىس الضىىرورية التىىي يقىىو  عليهىىا ا دهىىار 
تعريىى   ةوإمكانيىى  التىىأمينالتجىىار  والصىىناعة  لىى ا فقىىد أللفىى  لجنىىة لدراسىىة أعمىىال 

الضىىرورية لسىىير التجىىار   التىىأمين  مؤسسىىاته الىىى الحىىدل الىى ي ال ي ىىلل بكفىىاء   ىىدما
التىىىي تحفىىىظ  التىىىأمينوقىىىد رأ  اللجنىىىة المؤلفىىىة لهىىى ا ال ىىىرض أن تعريىىى  شىىىركا  

الىىىد ل القىىىومي وال تىىىؤدي الىىىى تسىىىرب النقىىىود الىىىى  ىىىارب العىىىراق والتىىىي تكىىىون 
متمشىىية مىىع تطىىور االقتصىىاد الىىوطني وانعاشىىه ال يمكىىن التوصىىل اليهىىا دون تأسىىيس 

فىىىي العىىىراق  التىىىأمين ىىى  علىىىى عاتقهىىىا تطىىىوير أعمىىىال تأ التىىىأمينشىىىركة إلعىىىاد  
 التىىأمينحتىىى الوطنيىىة منهىىا دأبىى  علىىى إعىىاد   التىىأمينوتحىىتفظ بقسىى  مىىن مبىىال  

التىىي تسىىتلمها ممىىا يجعلهىىا  التىىأمين% مىىن مبىىال  98بنسىىب عاليىىة تصىىل أحيانىىا  الىىى 

 األجنبية.  التأمينفي الواقع مجرد وكاال  بالعمولة لشركا   
 

فىىي العىىراق بموجىىب قىىانون  التىىأمينن ألن تؤسىىس شىىركة إلعىىاد  إن الوقىى  قىىد حىىا
 ىىىا  لتكىىىون غيىىىر  اضىىىعة لرقابىىىة مسىىىجل الشىىىركا  علىىىى أن تسىىىاه  بهىىىا 

العراقيىىىة واألجنبيىىىة العاملىىىة  التىىىأمينالمؤسسىىىا  الماليىىىة واألهليىىىة وكىىى ل  شىىىركا  
فىىي العىىراق والتىىي سىىيكون اشىىتراكها فىىي هىى   الشىىركة أمىىرا  مرغوبىىا  فيىىه ولكيمىىا 

بحكىى  مشىىاركتها فىىي رأسىىمالها مسىىتعد   التىىأمينن الشىىركا  العاملىىة فىىي حقىىل تكىىو
المدفوعىىة مىىن  التىىأمينن دفىىع قسىى  مىىن أقسىىاط إعىىاد  إ لمسىىاعدتها والتعىىاون معهىىا. 

قبىىل الشىىىركا  والمؤسسىىىا  التىىىي ستسىىىاه  بهىىا كأربىىىاح فىىىي النتيجىىىة سىىىيكون فىىىي 
ى كتىىر  أعمالهىىا مىىع هىى   الشىىركة ممىىا يىىؤدي الىى  التىىأمينالحقيقىىة ت فيضىىا  لسىىعر 

 وسهولة م احمتها للشركا  األجنبية العاملة في ه ا المضمار.
 

إن أهىىى  غىىىرض يتىىىو ى انجىىىا   مىىىن تشىىىريع هىىى   ال ئحىىىة وتأسىىىيس الشىىىركة هىىىو 
ايجىىاد مؤسسىىة اقتصىىادية وطنيىىة كبيىىر  قىىد يصىىل حجمهىىا آلن تكىىون سىىندا  ل قتصىىاد 

  فىىي تقىىد  العمىىران فىىي القىىومي وعونىىا  علىىى  يىىاد  االسىىتتمار واالد ىىار وأن تسىىاه
فىىي الىىب د األ ىىرى وأن تىىؤدي بالنتيجىىة الىىى  التىىأمينمىىدن العىىراق اسىىو   بشىىركا  

الحيلولىىة دون تسىىرب النقىىود الىىى  ىىارب العىىراق وأن يفسىى  مجىىال العمىىل الحىىرل أمىىا  
العىىىراقيين  وقىىىد تبىىى  نجىىىاح أمتىىىال هىىى   المؤسسىىىا  وأصىىىبح  اليىىىو  مىىىن دعىىىائ  

 االقتصاد في العراق.
 

اإلل امىىي مىىن حىىىوادث السىىيارا  الىى ي لىى  يكىىن مطبقىىا  فىىىي  التىىأمينور "تطبيىى  أمىىا محىى 
العىىراق" فقىىد كىىان تحقيقىىه  طىىو  حضىىارية متقدمىىة تعكىىس فهمىىا  عميقىىا  للسىىيار  باعتبارهىىا 
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مركبىىة تنطىىوي علىىى  طىىر قىىد يىىؤدي وقوعىىه إلىىى اإلضىىرار بىىال ير  وبالتىىالي يجىىب التحىىوط 
  بفضىىل القىىانون  التىىأمين.  وعىىدا  لىى   فىىإن التىىأمينمنىىه ومىىن  تىىار  مىىن  ىى ل إل اميىىة 

يصىىب  بىىدي   حضىىاريا  لتجىىاو  القىىي  العشىىائرية فىىي حىىل المنا عىىا  الناشىىئة مىىن اسىىتعمال 
 .التأمينالسيار  وتحويلها إلى شركة 

 
ليحىىل محىىل  التىىأمينولىى  يكىىن المحىىور التالىىث  "تشىىريع قىىانون جديىىد لشىىركا  ووكىىاال  

القىىىانون الىىى ي كىىىان نافىىى ا  حينىىى ا " أقىىىل شىىىأنا  مىىىن المحىىىورين اآل ىىىرين إ  أن التشىىىريعا  
  وقىىىانون شىىىركا  1905السىىىابقة )قىىىانون شىىىركا  الضىىىمان )أي السىىىيكورتا ( العتمىىىاني 

مناسىىبة فيمىىا ي ىى  تطىىور القواعىىد الرقابيىىة علىىى ( لىى  تعىىد 1936لسىىنة  74رقىى   التىىأمين

 ورأسمالها واحتياطياتها وغيرها.  التأمينتكوين شركا   
 
(4) 

إن رسىىىالتي مصىىىطفى رجىىىب وبهىىىاء بهىىىيج شىىىكري همىىىا وتيقتىىىان تاري يتىىىان تسىىىتحقان 
الوقىىىوف عنىىىدها وتمحىىىي  مىىىا ورد فيهمىىىا مىىىن منظىىىور التىىىاريخ االقتصىىىادي للتىىىأمين فىىىي 

 من  وي اال تصا  به ا المجال. العراق  وهو ما نتمنا 
 

 مصباح كمال
 
 2017شباط   16

 

 
 2ن  رسالة هاء بهيج شكرص

 
ان في    ٢٠١٧شباط   15عمل

 
 السيد مصباح كمال المحتر 

 
قىىرأ  مىىا كتبىىه الىىدكتور مصىىطفى رجىىب فىىي إجابتىىه علىىى استفسىىار  حىىول 

العراقيىىة  وأسىىم  لىىي أن أعقىىب عليىىه بمىىا يىىأتي إتباتىىا   التىىأمينشىىركة إعىىاد  
 للحقائ  التاري ية.

 

 
 يين شبكة االقتصاديين البراقينشر  ه   الرسالة في موقع 2

http://iraqieconomists.net/ar/ )المحرر( 
 

http://iraqieconomists.net/ar/
http://iraqieconomists.net/ar/
http://iraqieconomists.net/ar/
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 التىىأميني جىىدا  أن ي فىىل الىىدكتور رجىىب عىىن اإلشىىار  إلىىى دور شىىركة نسىىفؤي
العراقيىىة  ودورهىىا فىىي  التىىأمينالوطنيىىة فىىي العمىىل علىىى تأسىىيس شىىركة إعىىاد  

بنىىاء اللبنىىة األسىىاس للشىىركة المىى كور  فىىور إقىىرار قانونهىىا وقبىىل تعيىىين الىىدكتور 
رجىىب مىىديرا  عامىىا  لهىىا  ودعمهىىا للىىدكتور رجىىب بعىىد تعينىىه بىىأن وظفىى  مكانتهىىا 

وغيرهىىا مىىن شىىركا  اإلعىىاد  لتقىىدي   التىىأمينلىىدى الشىىركة السويسىىرية إلعىىاد  
 ونته في االضط   بمهمته الصعبة.أفضل ما لديها من ال دما  لمعا

 
 وللتاريخ أقبين ما يأتي:

 
الوطنيىىىة مىىىن قوقعتهىىىا ون لىىى  إلىىىى السىىىوق  التىىىأمينبعىىىد أن  رجىىى  شىىىركة 

األجنبيىىة علىىى أعمىىال القطىىا  ال ىىا  ونجحىى  فىىي  التىىأمينلمنافسىىة وكىىاال  
 لىى  نجاحىىا  منقطىىع النظيىىر  وبعىىد أن أسىىس القطىىا  ال ىىا  شىىركتين للتىىأمين 

  بوصىىفي نائبىىا  العراقيىىة  وجىىد ق  التىىأمينهمىىا شىىركة ب ىىداد للتىىأمين وشىىركة 
الوطنيىىة  أن الوقىى  قىىد حىىان للعمىىل علىىى تطىىوير  التىىأمينللمىىدير العىىا  لشىىركة 

عراقىىي  فبحتىى  هىى ا األمىىر مىىع مىىدير  القسىى  الفنىىي فىىي الشىىركة ال التىىأمينسىىوق 
اآلنسىىىة )الىىىدكتور ( سىىىعاد نىىىايف برنىىىوطي.  وبعىىىد تقليىىىب األمىىىر مىىىن جميىىىع 
وجوهىىه توصىىلنا إلىىى أن التطىىوير يجىىب أن يىىت ت مىىن ت تىىة محىىاور هىىي: المحىىور 

تسىىىاه  فىىىي رأسىىىمالها كىىىل مىىىن و ار   التىىىأميناألول  تأسىىىيس شىىىركة إلعىىىاد  
الوطنيىىىة والمصىىىارف الحكوميىىىة وشىىىركتي القطىىىا   التىىىأمينركة الماليىىىة وشىىى 

.  التىىىأمينال ىىىا   وتكىىىون لهىىىا حصىىىة إسىىىناد إل امىىىي مىىىن أعمىىىال شىىىركا  
اإلل امىىي مىىن حىىوادث السىىيارا  الىى ي لىى  يكىىن  التىىأمينوالمحىىور التىىاني  تطبيىى  

مطبقىىا  فىىي العىىراق.  والمحىىور التالىىث  تشىىريع قىىانون جديىىد لشىىركا  ووكىىاال  
يحىىل محىىل القىىانون الىى ي كىىان نافىى ا  حينىى ا .  فعرضىى  هىى ا األمىىر علىىى ل التىىأمين

المىىدير العىىا  للشىىركة المرحىىو  عبىىد الوهىىاب الىىدبا   فأيىىد مىىا توصىىلنا لىىه بحمىىاس 
شىىديد وتعهىىد أن يفىىات  بىىه و يىىر االقتصىىاد وهىىو صىىديقه الحمىىي   وال أ كىىر اآلن 

و  نىىاظ  مىىن هىىو و يىىر االقتصىىاد ولكىىن المؤكىىد لىىدي أن الىىو ير كىىان المرحىى 
ال هىىىاوي أو المرحىىىو  عبىىىد اللطيىىىف الشىىىواف.  وبعىىىد فتىىىر  قصىىىير  أ برنىىىي 
المرحىىو  الىىدبا  بىىأن الىىو ير عىىرض األمىىر علىىى مجلىىس الىىو راء وأن المجلىىس 

 التىىىأمينوافىىى  علىىىى المحىىىاور الت تىىىة  وأن الىىىو ير يقتىىىرح أن تقىىىو  شىىىركة 
يشىىتر  هىىو  اإلل امىىي وأن الىىو ار  تؤلىىف لجنىىة  التىىأمينالوطنيىىة بوضىىع الئحىىة 

اي عبىىد الوهىىاب الىىدبا   فىىي عضىىويتها لوضىىع الئحىىة قىىانون تأسىىيس شىىركة 
فيتىىىر  لىىىدائر  مسىىىجل  التىىىأمين  أمىىىا تشىىىريع قىىىانون شىىىركا  التىىىأمينإعىىىاد  
 الشركا .
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العراقيىىىة أصىىىب  المرحىىىو   التىىىأمينوبعىىىد إنجىىىا  قىىىانون تأسىىىيس شىىىركة إعىىىاد  
الىىدبا  رئيسىىا  لمجلىىس إدارتهىىا.  وبعىىد تىىأجير بنايىىة لهىىا  وكانىى  البنايىىة فىىي البىىاب 
الشىىرقي فىىي مىىد ل شىىار  أبىىي نىىواس  اسىىتدعاني المرحىىو  الىىدبا  أنىىا واآلنسىىة 

الوطنيىىىة  التىىىأمينسىىىعاد برنىىىوطي وطلىىىب منىىىا اسىىىت دا  كىىىل إمكانيىىىا  شىىىركة 
بمىىا فىىي  لىى  نقىىل  ىىدما  بعىىض  التىىأميند  لوضىىع البنيىىة األساسىىية لشىىركة إعىىا

مىىوظفي الشىىركة الىى ين يجيىىدون الل ىىة اإلنجلي يىىة للشىىركة الوليىىد  بعىىد العمىىل 
 على تدريبه   وه ا ما حصل فع  .

 
أمىىا قىىول الىىدكتور رجىىب بأنىىه لىى  يكىىن هنىىا  مرشىى  لتىىولي منصىىب المىىدير العىىا  

ي أنىىا كنىى  المرشىى  لتىىولي منصىى  ب المىىدير العىىا  للشىىركة  فىىأود تصىىحيحه  ألَنىى ل
للشىىركة قبىىل تعيىىين الىىدكتور رجىىب مىىديرا  عامىىا  لهىىا  فقىىد اتصىىل و يىىر االقتصىىاد 
بىىىالمرحو  الىىىدبا  وطلىىىب منىىىه ترشىىىي  مىىىن يتىىىولى إدار  الشىىىركة الوليىىىد   

فىىي أن أرشىى  لهىى ا المنصىىب  يفاسىىتدعاني المرحىىو  الىىدبا  وسىىألني عىىن رأيىى 
 التىىأمينلشىىركة إعىىاد  فتركىى  األمىىر لمىىا يىىرا  هىىو.  ولمىىا كىىان نقىىل  ىىدماتي 

الوطنيىىة فقىىد تىى  عىىرض الموضىىو   التىىأمينيتطلىىب موافقىىة مجلىىس إدار  شىىركة 
علىىى مجلىىس اإلدار   فىىاعترض رئىىيس المجلىىس المرحىىو   كىىي عبىىد الوهىىاب 

الوطنيىىة  فقىىرر المجلىىس إعىىاد   التىىأمينبشىىد  علىىى نقىىل  ىىدماتي مىىن شىىركة 
ر  إلىىى ملعىىب و يىىر االقتصىىاد الىى ي بىىادر إلىىى تعيىىين الىىدكتور رجىىب مىىديرا   الكىىق

 عاما  للشركة.
 

وحيىىث أن ع قتىىي بىىالمرحو   كىىي عبىىد الوهىىاب كانىى  جيىىد  جىىدا  فقىىد اسىىت رب  
ا  مىىع السىىيد يمىىن معارضىىته تعينىىي فىىي الشىىركة الجديىىد   فأرسىىل  لىىه عتابىىا  شىىفه

داوود سىىلمان  معىىاون المىىدير العىىا  لمصىىرف الرافىىدين  وعنىىد تبل ىىه بعتىىابي 
أكىىد لىىي بىىأن اعتراضىىه لىى  يكىىن تحىىام   علىىيت  بىىل ألن اسىىتدعاني إلىىى مكتبىىه و

الوطنيىىة ولىىه كتيىىر مىىن التعىىام    التىىأمينمصىىرف الرافىىدين مسىىاه  فىىي شىىركة 
معهىىا  وأنىىه  أي المرحىىو   كىىي  بوصىىفه مىىديرا  عامىىا  للمصىىرف يهمىىه كتيىىرا  

 أن يكون ش   بكفاءتي  حسب قوله  على رأس الجها  الفني للشركة.
 

العراقىىي   التىىأميننىىه مىىن أجىىل تىىدوين التىىاريخ الصىىحي  لسىىوق هىى ا مىىا ودد  بيا
 وإني مسؤول عن كل كلمة ورد  فيه.

 
 وتقبل فائ  التقدير.

 
 بهاء بهيج شكري
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 رسااااالة حااااول تتلاااام شااااركات التااااأمين ومشاااارو  دماااا 

 ركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقيةش

 
 
 

 ٢٠١٧نيسان من عمان في التامن 
 

 األ  الع ي  مصباح المحتر 
 

 بعد التحية
 

 التىىأمينأنىىا وبشىىكل قىىاطع مىىع الت صىى   ألن القواعىىد والضىىوابط التىىي تحكىى  
أبىىر  متىىال علىىى    1العىىا .  التىىأمينعلى الحيىىا  ت تلىىف تمامىىا  عىىن تلىى  التىىي تحكىى   

تكىىوين االحتيىىاطي علىىى الحيىىا  للحسىىابا  االكتواريىىة و التىىأمين لىى   ضىىو  
العىىا  لىى ل   كمىىا أن عمليىىة حسىىاب االحتمىىال  التىىأمينالحسىىابي وعىىد   ضىىو  

فىىىي  Mortality Tableعلىىىى الحيىىىا  لجىىىداول الوفيىىىا   التىىىأمينت ضىىىع فىىىي 

العىىا  علىىى كفىىاء  المىىؤمن و برتىىه فىىي قىىراء   التىىأمينحىىين يعتمىىد هىى ا األمىىر فىىي 
ن مىىن ال طىىأ أن تجمىىع نتىىائج تحليىىل محفظىىة أ طىىار  بشىىكل دقيىى .  لىى ل  فىىإ

علىىى الحيىىا   ولىى ل   التىىأمينالعىىا  و التىىأمينشىىركة تىىأمين واحىىد  بىىين ممارسىىة 
قىىد منعىى  الجمىىع بىىين ممارسىىة  التىىأميننجىىد أن أغلىىب قىىوانين تنظىىي  أعمىىال 

 على الحيا . التأمينالعا  و التأمين

 
ترجع  لفية ه   الرسالة المهمة إلى أسئلة أتارها معي بهاء بهيج شكري بعىد أن قىرأ لىي مقالىة بعنىوان 1

الوطنية وشىركة التىأمين العراقيىة: تجىاو  اإلجىراءا  السىليمة "قرار و ار  المالية بدمج شركة التأمين 
 ومتطلبا  القانون" وجوابي عليه المنشور في الموقعين التاليين:

https://www.academia.edu/32184847/Merger_of_NIC_IIC_-
_lack_of_proper_procedures_and_adherence_to_law 

 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/04/merger-of-national-insurance-
co-iraq.html  )المحرر( 

 

https://www.academia.edu/32184847/Merger_of_NIC_IIC_-_lack_of_proper_procedures_and_adherence_to_law
https://www.academia.edu/32184847/Merger_of_NIC_IIC_-_lack_of_proper_procedures_and_adherence_to_law
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/04/merger-of-national-insurance-co-iraq.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2017/04/merger-of-national-insurance-co-iraq.html
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 التىىأمين( مىىن القىىانون العراقىىي لتنظىىي  أعمىىال ١٦مىىن  لىى  مىىا جىىاء فىىي المىىاد  )

( مىىىن القىىىانون المصىىىري ل شىىىراف ٢٧ومىىىا جىىىاء فىىىي المىىىاد  ) ٢٠٠٥لسىىىنة 
( ٢٦  والمىىاد  )١٩٩٥لسىىنة  ٩١المعىىدل بالقىىانون رقىى   التىىأمينوالرقابىىة علىىى 

فىىىي .  أمىىىا ١٩٩٩لسىىىنة  ٣٣األردنىىىي رقىىى   التىىىأمينمىىىن قىىىانون تنظىىىي  أعمىىىال 
الواليىىا  المتحىىد  والمملكىىة المتحىىد  فىىإن التطبيىى  العملىىي جىىرى علىىى اعتمىىاد 

 الت ص  بصرف النظر عن النصو  القانونية.
 

الوطنيىىة أيىىا  التىىأمينالعراقيىىة بشىىركة  التىىأمينلهىى ا فأنىىا ضىىد فكىىر  دمىىج شىىركة 
 كان  المبررا  المطروحة لتنفي   ل .

 
النصىىو  المتعلقىىة بىى ل  فىىي وإ ا رجعنىىا إلىىى إجىىراءا  وشىىروط الىىدمج فىىإن 

جىىاء  غيىىر واضىىحة  فينب ىىي الرجىىو  إلىىى أحكىىا  التقنىىين  ٢٠٠٥قىىانون سىىنة 
التجىىاري  فالىىدمج ينب ىىي أن يىىت  بىىين شىىركتين تمارسىىان نفىىس العمىىل فتتجمىىع 
أصىىولها و صىىومها فىىي بودقىىة واحىىد   فىى  يتصىىور مىىن الناحيىىة العمليىىة أن 

ألح يىىىة  ويجىىىب أن تنىىىدمج شىىىركة تصىىىنع اآليىىىس كىىىري  مىىىع شىىىركة تصىىىنع ا
للشىىركتين  كيفمىىا يكىىون الحىىال   اإلدار تحصىىل موافقىىة الهيئىىة العامىىة أو مجلىىس 

عنىىد  ا  تىىأتي إجىىراءا  سىىلطة الشىىركا  وفىى  مىىا يحىىددها قىىانون  علىىى الىىدمج. 
 دولة الشركتين.

 
ا مونقطىىة جوهريىىة أ ىىرى هىىي ان الشىىركتين بعىىد انىىدماجهما تفقىىدان ش صىىيته

بىىل االنىىدماب ونشىىوء ش صىىية معنويىىة جديىىد  للكيىىان المعنويىىة التىىي كانىى  لهمىىا ق
الموحىىىد فىىىإن هىىى ا الكيىىىان الموحىىىد يعتبىىىر شىىىركة جديىىىد  ناشىىىئة فىىىور إنجىىىا  

 إجراءا  االندماب.
 

وتأسيسىىا  علىىى مىىا تقىىد   إ ا افترضىىنا جىىدال  أن انىىدماب العراقيىىة والوطنيىىة قىىد نفىى  
ون عمىىل فعىى    علىىى الىىرغ  مىىن ا ىىت ف طبيعىىة عمىىل الشىىركتين  فمىىا ا سىىيك

العىىا   فىىإ ا قيىىل انىىه  التىىأمينعلىىى الحيىىا  ا   التىىأمينالكيىىان الجديىىد  هىىل هىىو 
  فنقىىول هىى ا غيىىر جىىائ  ألن الكيىىان الجديىىد نشىىأ التىىأمينسىىيمارس النىىوعين مىىن 
إال إ ا  التىىأمين  وانىىه ال يمكنىىه أن يمىىارس نىىوعي ٢٠٠٥فىىي ظىىل قىىانون سىىنة 

سىىنواجه مشىىكلة جديىىد  هىىي  ( مىىن القىىانون  وفىىي هىى   الحالىىة١٦أل يىى  المىىاد  )
علىىى الحيىىا .  وهىى   المشىىكلة  التىىأمينستباشىىر أعمىىال  التىىأمينأن جميىىع شىىركا  

سىىتجر معهىىا مشىىكلة أ ىىرى  فالقىىانون يوجىىب علىىى كىىل شىىركة تىىأمين تتعىىاطى 
علىىى الحيىىا   أن تتعاقىىد مىىع إكتىىواري  واإلكتىىواري هىىو الشىى   الحىىائ   التىىأمين
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اهىىد االكتواريىىة  وهىى   المعاهىىىد علىىى درجىىة مشىىار  أو  ميىىل مىىىن أحىىد المع
موجىىىود  حصىىىرا  فىىىي الواليىىىا  المتحىىىد  والمملكىىىة المتحىىىد  وكنىىىدا  تىىىرى كىىى  

 إكتواري موجود في العراق 
 

 .يه ا رأي
 

 وتقبل فائ  التقدير.
 

 بهاء بهيج شكري
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 التااااأمينشااااركة دماااا  حااااول إلااااى ملااااباك كمااااال رسااااالة 

 العراقية التأمينالوطنية وشركة 
 
 
 

 تقدي 
 

فىىي موقىىع شىىبكة االقتصىىاديين العىىراقيين حىىول مشىىرو   1كنىى  قىىد نشىىر  تىى ث مقىىاال 
العراقيىىة العامىىة  لقيىى  إحىىداها بعىىض  التىىأمينالوطنيىىة العامىىة وشىىركة  التىىأميندمىىج شىىركة 

العراقىىىي.  وقىىىد كتبىىى ق هىىى    التىىىأمينالتعليقىىىا  المهمىىىة مىىىن  مىىىي   و مىىى ء مىىىن قطىىىا  
 20بتىىىاريخ  3المقىىىاال  قبىىىل قراءتىىىي ل مىىىر الىىىو اري الصىىىادر مىىىن و ار  الماليىىىة بىىىرق  

( تكليىىىف السىىىيد صىىىادق عبىىىد 1.  تضىىىمن األمىىىر الىىىو اري القصىىىير فقىىىرتين: )2017  ار 

 التىىأمينالوطنيىىة  بمهىىا  رئىىيس ديىىوان  التىىأمينرحمن حسىىين ال الىىدي  مىىدير عىىا  شىىركة الىى 
 التىىىأمين( تكليىىىف السىىىيد  ]اآلنسىىىة  هيفىىىاء شىىىمعون عيسىىىى  مىىىدير عىىىا  شىىىركة 2وكالىىىة.  )

"ولحووين الوطنيىىة وكالىىة إضىىافة لوظيفتهىىا  التىىأمينالعراقيىىة وكالىىة  بمهىىا  مىىدير عىىا  شىىركة 
 ]التأكيد من عندي .  دمج الشركتين وفق القانون."

 

 
 المقاال  الت تة هي:1

شىرو  دمىج شىركا  التىأمين العامىة  قىرار و ار  مشرو  دمج شركا  التىأمين العامىة  عىود  إلىى م
المالية بدمج شركة التىأمين الوطنيىة وشىركة التىأمين العراقيىة: تجىاو  اإلجىراءا  ومتطلبىا  القىانون.  

 يمكن قراء  المقاال  باست دا  ه   الروابط:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Misbah-
Kamal-Merging-of-insurance-companies-project.pdf 
 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Merger-of-
State-Owned-Insurance-Companies-Further-Comment.pdf 
 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Merger-
of-NIC-IIC-lack-of-proper-procedures.pdf 
 )المحرر(

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Misbah-Kamal-Merging-of-insurance-companies-project.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/Misbah-Kamal-Merging-of-insurance-companies-project.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Merger-of-State-Owned-Insurance-Companies-Further-Comment.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Merger-of-State-Owned-Insurance-Companies-Further-Comment.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Merger-of-NIC-IIC-lack-of-proper-procedures.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Merger-of-NIC-IIC-lack-of-proper-procedures.pdf
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وتىىىأتي رسىىىالة األسىىىتا  بهىىىاء بهىىىيج شىىىكري لتعىىىالج الجانىىىب القىىىانوني لىىىدمج الشىىىركتين 
األردنىىىي  التىىىأمينفىىىي قىىىانون تنظىىىي  أعمىىىال  التىىىأمينوبمقارنىىىة ألحكىىىا  دمىىىج شىىىركا  

بهىىيج  والعراقىىي.  أمىىا لمىىا ا المقارنىىة بىىين هىى ين القىىانونين فىىإن الجىىواب  وكمىىا  كىىر  بهىىاء
اقتبىىىاس نصىىىو  القىىىانون األردنىىىي وتضىىىمينها فىىىي قىىىانون تنظىىىي  أعمىىىال   فهىىىو شىىىكري
 10.2المعروف باألمر رق    2005لسنة    التأمين
 

 مصباح كمال
 2017أيار    2

 

 
 

 هاء بهيج شكرصبن  رسالة 
 

 ٢٠١٧عمان في األول من مايس 
 

 األ  الع ي  مصباح المحتر 
 

 بعد التحية
 

عطىىا عبىىد الوهىىاب والىىدكتور مصىىطفى كىىان بىىودلي بعىىد االنتهىىاء مىىن موضىىو  
رجىىىب أن أعىىىود ألكمىىىل الحىىىديث فىىىي موضىىىو  دمىىىج الشىىىركتين الوطنيىىىة 
والعراقيىىة  ولكىىن لعىىن   االنفلىىون ا التىىي تحشىىر نفسىىها فىىي حيىىا  اإلنسىىان فىىي 

 وق  غير مناسب فتقعد  عن العمل.
 

شىىىرل  األردنىىىي قىىىد عىىىالج انىىىدماب  وبعىىىودتي لىىى ا  الموضىىىو  أقىىىول: إن المق
رقىى   التىىأمينمعالجىىة مفصىىلة ودقيقىىة فىىي قىىانون تنظىىي  أعمىىال  التىىأمينشىىركا  

  وإن ٢٠٠٢لسىىىىىنة  ٦٧المعىىىىىدتل بموجىىىىىب القىىىىىانون رقىىىىى   ١٩٩٩لسىىىىىنة  ٣٣

 
انون تنمووي  أعمووال قوو يمكىن الرجىو  إلىى مصىباح كمىال   10للتعرف على  لفية صىياغة األمىر رقى  2

(.  يمكىن 2014)ب داد: منشورا  شركة التأمين الوطنيىة    : تقيي  ودراسات نقدية2005التأمين لسنة  

 قراء  الن  اإللكتروني للكتاب في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين باست دا  ه ا الرابط:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-
Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf 

حىول اعتمىاد القىانون العراقىي علىى   رضىاب يجد القارى توتيقا  لعبد الباقي  من الكتا  12-11في الصفحة  

وبعىض اإلشىارا   62-61   54القانون األردني.  وهنا  إشارا  أ رى له ا الموضو  في الصىفحا   

 القصير  في أماكن متفرقة من الكتاب.  )المحرر(

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
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نها فىىي قىىانون  المشىىر  العراقىىي قىىد اقتىىبس نصىىو  القىىانون األردنىىي وضىىمت
  ٢٠٠٥لسىىنة  ١٠العراقىىي الصىىادر بموجىىب األمىىر رقىى   التىىأمينتنظىىي  أعمىىال 
  ت ف في الصياغة ولكن دون إ  ل بالمضمون.مع بعض اال

 
وبىىالرجو  إلىىى المىىاد  األولىىى مىىن القىىانون العراقىىي نجىىد انهىىا قىىد نصىىت  علىىى 

ال اصىىة والعامىىة ألحكامىىه  ومعنىىى هىى ا ان مىىا  التىىأمين ضىىو  جميىىع شىىركا  
ينطبىى  علىىى الشىىركا  ال اصىىة مىىن إجىىراءا  وضىىوابط عمليىىة انىىدماجها مىىع 

 العراقية. التأمينالوطنية وشركة  التأمينبعضها ينطب  أيضا  على شركة 
 

ووفقىىا ألحكىىا  القىىانون األردنىىي والعراقىىي فىىإن االنىىدماب إمىىا أن يكىىون اتفاقيىىا  
ن  علىىى أن يقتىىرن  لىى  بموافقىىة السىىلطة المشىىرفة علىىى تنظىىي  بىىين شىىركتي تىىأمي

  أو أن يقفىىرض بقىىرار مىىن قبىىل تلىى  السىىلطة إ ا تبىىيتن لهىىا أن  لىى  التىىأمينأعمىىال 
( مىىن ٤١  فقىىد جىىاء فىىي المىىاد  )التىىأمينسىىيودي إلىىى ضىىمان حقىىوق حملىىة وتىىائ  

لىىىدى ( مىىىن القىىىانون العراقىىىي بأنىىىه )إ ا تىىىوفر  ٤٧القىىىانون األردنىىىي والمىىىاد  )
ف   المىىدير العىىا  )أي رئىىيس الىىديوان( معلومىىا  وافيىىة علىىى أن الشىىركة لىى  تىىَ
بالت اماتهىىا أو يقحتمىىلق ت لفهىىا عىىن  لىى   أو عىىد  قىىدر  الشىىركة علىىى االسىىتمرار 
بأعمالهىىىا  أو أن مجمىىىو   سىىىائر الشىىىركة  اد  علىىىى  مسىىىين بالمائىىىة مىىىن 

ا  اإلجىىىراءا  رأسىىىمالها المىىىدفو   فعليىىىه أن يحيىىىل األمىىىر إلىىىى المجلىىىس الت ىىى 
ال  مىىىة النىىىدماب الشىىىركة فىىىي شىىىركة أ ىىىرى بموافقىىىة الشىىىركة التىىىي سىىىتدمج 
فيهىىىا(.  وفىىىي جميىىىع األحىىىوال  وفقىىىا  ألحكىىىا  القىىىانون األردنىىىي والعراقىىىي )ال 

  اته(. التأمينيجور اندماب شركة تأمين إال بشركة أ رى تقمارس نو  
 

ي موضىىو  االنىىدماب سىىواء ولىى  يقعىىط  القىىانون العراقىىي لىىو ير الماليىىة أي دور فىى 
 أكان اتفاقيا  أ  إجرائيا   أي أن االندماب ال يتحق  قانونا  بأمر و اري.

 
العراقيىىىة بشىىىركة  التىىىأمينون ىىىرب ممىىىا تقىىىد  إلىىىى القىىىول بىىىأن انىىىدماب شىىىركة 

الوطنيىىىىة إن لىىىى  يكىىىن انىىىىدماجا  توافقيىىىىا  بموافقىىىة مجلىىىىس إدار  كىىىى   التىىىأمين
ن أن يفرضىىه بقىىرار صىىادر عنىىه  إال إ ا الشىىركتين  فىى  يجىىو  لىىرئيس الىىديوا

َ  أن شىىركة  العراقيىىة تعىىاني مىىن  لىىٍل مىىالي يهىىدد مصىىال  حملىىة  التىىأمينتَبىىق
 وتائقها.

 
وفىىىي رأينىىىا  انىىىه طالمىىىا أن الشىىىركتين العراقيىىىة والوطنيىىىة ت ضىىىعان ألحكىىىا  

  شىىأنهما فىىي  لىى  شىىأن الشىىركا  ال اصىىة  فىىإن دمجهمىىا إن ٢٠٠٥قىىانون سىىنة 
ال يمكىىن أن يىىت ت إال بموجىىب تشىىريع قىىانون  ىىا  تقعىىدلل بموجبىىه  لىى  يكىىن اتفاقيىىا  



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 55|صفحة

بىىىأن تسىىىتتنى الشىىىركا  العامىىىة مىىىن  ٢٠٠٥المىىىاد  األولىىىى مىىىن قىىىانون سىىىنة 
 أحكامه  ويتقرر اندماب الشركتين الم كورتين بموجب ه ا القانون ال ا .

 
 مع التقدير.

 
 بهاء شكري
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 التأمينرسالة حول نظام الوكالء ونظام المنتجين  ي 

 
 

 

 نشر  ه   الرسالة أص   في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:

 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-
%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-
%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-
%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/ 

 

 ٢٠١٧مايس  ٢٠عمان في  

 

   الع ي  مصباح المحتر األ

 

 بعد التحية

 

كمىىا وعىىدت  أعىىود لبحىىث نظىىا  الىىوك ء ونظىىا  المنتجىىين علىىى ضىىوء القىىانون 
المقىىارن.  وكتمهيىىد للبحىىث يجىىب العىىود  إلىىى اسىىتقالة السىىيد عطىىا عبىىد الوهىىاب 

الوطنيىىىة احتجاجىىىا  علىىىى قىىىرار المؤسسىىىة العامىىىة للتىىىأمين  التىىىأمينمىىىن شىىىركة 
 ء بعىىد أن كىىان قىىد اعتمىىد نظىىا  المنتجىىين  فالسىىيد بإعىىاد  العمىىل بنظىىا  الىىوك
ماهيىىة نظىىا  المنتجىىين ولىى  يقبىىين طبيعىىة  سوواللة الطووينعطىىا لىى  يقبىىين فىىي كتابىىه 

ع قىىىة المنىىىتج بالشىىىركة  وهىىىل انىىىه يعمىىىل براتىىىب أ  لقىىىاء عمولىىىة  ومىىىا هىىىي 
األسىىباب الفنيىىة والقانونيىىة التىىي جعلتىىه يت ىى  قىىرار اعتمىىاد المنتجىىين بىىدال  مىىن 

ء  بىىىل اكتفىىى بىىىالقول بىىأن نظىىىا  المنتجىىين هىىىو أكتىىر فائىىىد  مىىن نظىىىا  الىىوك 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/05/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85/
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الوكىىاال  للمىىؤمن لهىى  وللشىىركة دون أن يقبىىين نىىو  هىى   الفائىىد .  وحيىىث انىىه 
الىى ي حىىلت محلىىه فىىي ادار   رضىىا كىىر فىىي كتابىىه المىى كور ان السىىيد عبىىد البىىاقي 

الته مىىن الوطنيىىة كىىان قىىد  ار  بعىىد فتىىر  مىىن الىى من بعىىد اسىىتق التىىأمينشىىركة 
الوطنيىىة وأ بىىر  بأنىىه عىىاد وأل ىىى نظىىا  الىىوك ء وأحىىل نظىىا   التىىأمينشىىركة 

المنتجىىين محلىىه  وعنىىد سىىؤال السىىيد عبىىد البىىاقي عىىن ماهيىىة نظىىا  المنتجىىين الىى ي 
طبقىىه بىىدال  مىىن نظىىا  الىىوك ء أجىىاب بأنىىه ال يتىى كر ألن الموضىىو  مضىى  عليىىه 

 فتر  طويلة من ال من. 
 

  نجىىد أن قرارهىىا التىىأمينإدار  المؤسسىىة العامىىة  وبىىالرجو  إلىىى موقىىف مجلىىس
ب َن علىىى دارسىىة قانونيىىة  بىىالعود  إلىىى نظىىا  الىىوك ء كىىان قىىرارا  مىىرتج   لىى  يىىق
وفنيىىة للنظىىامين  بىىل انىىه فىىي رأينىىا كىىان قىىرارا  متحيىى ا  ألن رئىىيس المؤسسىىة 
السىىيد كليمىىان شىىماس كىىان قبىىل تىىأمي  الشىىركا  وكىىي   لشىىركة تىىأمين أجنبيىىة 

ل إلىىى وكيىىل  التىىأمينتصىىفية وكىىاال  وبعىىد  األجنبيىىة بموجىىب قىىانون التىىأمي  تحىىوت
عىىن الشىىركا  العراقيىىة فمىىن مصىىلحته الش صىىية العىىود  إلىىى نظىىا  الىىوك ء  
فأيىىد  جميىىع أعضىىاء المجلىىس دون مناقشىىة أو اعتىىراض تطبيقىىا لقاعىىد  "النىىاس 

 التىىأمينعلىىى ديىىن ملىىوكه " علمىىا  انهىى  كىىانوا أعضىىاء فىىي مجلىىس إدار  شىىركة 
دي  السىىيد عطىىا عبىىد الوهىىاب اقتراحىىه باسىىتبدال نظىىا  الىىوك ء الوطنيىىة عنىىد تقىى 

بنظىىا  المنتجىىين فوافقىىوا عليىىه دون اعتىىراض.  فكىىان هىى ا التحىىول المفىىاج  دون 
دراسىىة وتىىدقي  هىىو الىى ي أدى إلىىى اسىىتقالة السىىيد عطىىا عبىىد الوهىىاب.  وهىى ا مىىا 

ل  مىىا يسىىتحقه مىىن ا لبحىىث يجعلنىىي أميىىل إلىىى االعتقىىاد بىىأن هىى ا الموضىىو  لىى  ينىىَ
مىىن جميىىع األطىىراف  ال مىىن الناحيىىة الفنيىىة وال مىىن الناحيىىة القانونيىىة  علمىىا بىىأن 

الىى ي كىىان سىىاري المفعىىول حينىى ا  ال  التىىأميننصىىو  قىىانون شىىركا  ووكىى ء 
ت تلىىف عىىن نصىىو  القىىانون المقىىارن بهىى ا الشىىأن والتىىي حصىىر  ممارسىىة 

در  بعىىد   وأضىىاف  إليىىه قىىوانين أ ىىرى  صىى التىىأمينأعمىىال الوسىىاطة بوكيىىل 
  ل   ش صا    ر وصفته بالوسيط.

 
وأهميىىة دورهىى  فىىي نظىىا   التىىأمينلقىىد سىىب  لىىي أن بحتىى  موضىىو  وسىىطاء 

الصىىادر عىىن دار التقافىىة  التووأمينبحوووف فووي بشىىكل مفصىىل فىىي كتىىابي  التىىأمين
(.  وأحىىىىاول أن أل ىىىى  ٣٢٧-٣٠١)صىىىىفحة  ٢٠١٢للنشىىىىر والتو يىىىىع سىىىىنة 

وسىىىطاء والمنتجىىىين علىىىى ضىىىوء الموضىىىو  بقىىىدر تعلىىى  األمىىىر بىىىالوك ء وال
التشىىريع العربىىىي المقىىارن والتطبيىىى  العملىىي فىىىي المملكىىة المتحىىىد  والواليىىىا  

 المتحد .
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 ىىىدما  الوسىىىاطة  التىىىأمينلقىىىد حصىىىر  القىىىوانين المتعلقىىىة بتنظىىىي  أعمىىىال 
وبشىى     ىىر أطلىى  عليىىه وسىىيط  التىىأمينبش صىىين  كمىىا قلىى   همىىا وكيىىل 

الطبيعىىي أو االعتبىىاري الىى ي تتىىوفر فيىىه هىىو الشىى    التىىأمين.  فوكيىىل التىىأمين
الشىىروط المنصىىو  عليهىىا فىىي التعليمىىا  الصىىادر  بموجىىب قىىوانين اإلشىىراف 

بموجىىب ت ويىىل  التىىأمينوينىىوب عىىن شىىركة  التىىأمينوالرقابىىة علىىى تنظىىي  أعمىىال 
وينقسىى   . التىىأمينفىىي إبىىرا  عقىىد  التىىأمينرسىىمي فىىي التوسىىط بينهىىا وبىىين طالىىب 

ألول وكىى ء إنتىىاب ينحصىىر عملهىى  بالتوسىىط بىىين شىىركة الىىوك ء إلىىى صىىنفين.  ا
فىىي إبىىرا  العقىىد  دون أن يكىىون لهىى  حىى  التفىىاوض نيابىىة  التىىأمينوطالىىب  التىىأمين

  كمىىا لىىيس لهىى  حىى  التىىد ل فىىي تسىىوية طلىىب التعىىويض نيابىىة التىىأمينعن شىىركة  
والصىىنف التىىاني مىىن الىىوك ء هىى  وكىى ء اإلصىىدار  وهىى ا الصىىنف يكىىون  عنهىىا. 
ضىىمن سىىقف معىىين فىىي سىىند الوكالىىة بالتعاقىىد  التىىأمينمىىن قبىىل شىىركة م ىىوال  

موقعىىة مىىن قبلىىه وتسىىوية  التىىأمينوإصىىدار وتيقىىة  التىىأميننيابىىة عنهىىا مىىع طالىىب 
طلبىىا  التعىىويض دون الرجىىو  إليهىىا  ويشىىترط كىىي يمىىارس أي مىىن الصىىنفين 
واجباتىىىه أن يكىىىون مىىى ودا  بسىىىند وكالىىىة مصىىىدق يقبىىىين حىىىدود صىىى حياته وأن 

 من الجهة الرقابية. التأمينمجا ا  بممارسة وكالة يكون 
 

مىىن أي مىىن الصىىنفين  بيىىرا  فىىي نظىىا  وعقىىد  التىىأمينوال يشىىترط ان يكىىون وكيىىل 
 التىىأمين  بىىل يكفىىي أن يكىىون ملمىىا  بالفواصىىل العامىىة لكىىل مىىن نظىىا  التىىأمين

وعقىىود .  وقىىد ا تلىىف موقىىف التشىىريع العربىىي مىىن طبيعىىة الرابطىىة العقديىىة بىىين 
  ففىىي الوقىى  الىى ي اشىىترط  فيىىه جميىىع قىىوانين تنظىىي  التىىأمينالوكيىىل وشىىركة 

بىىان ينفىىرد الوكيىىل بشىىركة تىىأمين واحىىد   أجىىا  المشىىر  العراقىىي  التىىأمينأعمىىال 

( "ان يكىىون ٢٠٠٥ة أوال  مىىن قىىانون سىىن - 75فىىي الفقىىر  التانيىىة مىىن المىىاد  )

الوكيىىل وكىىي  ألكتىىر مىىن مىىؤمن واحىىد."  وتنحصىىر الع قىىة الماليىىة بىىين الوكيىىل 
  بتقاضىىي الوكيىىل عمولىىة بنسىىبة يتفىى  عليهىىا مىىن قسىىط تىىأمين التىىأمينوشىىركة 

علىىى الحيىىا  الىى ي  التىىأمينالعقىىد الىى ي يىىنج  توسىىطه فىىي إبرامىىه  باسىىتتناء وكيىىل 
.  تىى  تىىن فض عىىن التىىأمينمىىن مبلىى  تكىىون عمولتىىه عىىن السىىنة األولىىى بنسىىبة 

سىىنوا  امتىىداد العقىىد لتصىىب  نسىىبة مىىن قسىىط سىىنة التمديىىد.  وفىىي جميىىع األحىىوال 
.  وقىىد اسىىتقر التعامىىل علىىى هىى   التىىأمينال يتقاضىىى الوكيىىل راتبىىا مىىن شىىركة 

 نفة ال كر. الع قة المالية وفقا لجميع القوانين 
 

ك ء العىىراقيين الىى ين أجيىى وا وفىىي التطبيىى  العملىىي فىىي العىىراق  فىىإن جميىىع الىىو
مىىن قبىىل الجهىىة الرقابيىىة هىى  وكىى ء انتىىاب وليسىىوا وكىى ء إصىىدار.  أمىىا وكىىاال  
الشىىركا  األجنبيىىة التىىي كانىى  عاملىىة فىىي العىىراق قبىىل تصىىفيتها بموجىىب قىىانون 
التىىأمي  فقىىد كانىى  وكىىاال  إصىىدار  حيىىث كىىان الىىوك ء مىىن قبىىل الشىىركا  
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وتسىىوية طلبىىا   التىىأمينعنهىىا بىىإبرا  عقىىود  األجنبيىىة هىى  وكىى ء تصىىدير ينوبىىون
 التعويض وتسديدها دون الرجو  إليها.

 
والىى ي انفىىرد المشىىر  السىىوري  التىىأمينامىىا الوسىىيط التىىاني فىىي عمليىىة وسىىاطة 

واللبنىىاني واألردنىىي والعراقىىي بىىالن  عليىىه وأطلىى  عليىىه تسىىمية الوسىىيط  فهىىو 
ض االسىىواق األوربيىىة االنجليىى ي واألمريكىىي وبعىى  التىىأمينمىىا يعىىرف فىىي سىىوق 

(.  فكلمىىة السمسىىار هىىي الترجمىىة القانونيىىة والل ويىىة Brokerبىىى لالسمسىىار" )

(.  ووفىى  مىىا جىىاء فىىي المعىىاج  الل ويىىة ان "السمسىىار" Brokerالدقيقىىة لكلمىىة )

هىىو مىىن يتوسىىط بىىين طىىرفين فىىي إبىىرا  عقىىد بينهمىىا دون أن يكىىون وكىىي   رسىىميا  
ل وسىىاطة مشىىروعة وهىىي بموجىىب عىىن أي منهمىىا  وان "السمسىىر " هىىي عمىى 
 القانون التجاري المقارن  عم   تجاريا  مطلقا .

 
ل المشىىر  العربىىي أن يسىىمي السمسىىار بالوسىىيط دون أن يطلىى   أمىىا لمىىا ا فضىىت
عليىىىه اسىىىمه الحقيقىىىي )السمسىىىار( فىىى ل   وحسىىىب رأينىىىا الش صىىىي  ألن هنىىىا  

بيىىل ال طىىأ حساسىىية لىىدى المتلقىىي العربىىي مىىن كلمىىة سمسىىار ألنهىىا تطلىى  مىىن ق
الشىىائع علىىى الشىىى   الىى ي يتوسىىىط فىىي الجمىىىع بىىين الرجىىىل والمىىرأ  لعمىىىل 
الفحشىىاء  وهىى ا  طىىأ شىىائع  فمتىىل هىى ا الشىى   يسىىمى  وفىى  مىىا جىىاء فىىي 
قىىواميس الل ىىة العربيىىة  )قىىوادا ( ولىىيس )سمسىىارا ( وعملىىه ال يعتبىىر تجاريىىا  بىىل 

 هو عمل باطل لم الفته لآلداب العامة.
 

  فىىإن نظىىا  التىىأمينيىىه بعىىض قىىوانين تنظىىي  أعمىىال وبىىالرغ  ممىىا نصىى  عل
العربيىىىة وأبىىىر  سىىىوقين فىىىي  التىىىأمينالسمسىىىر  غيىىىر معمىىىول بىىىه فىىىي أسىىىواق 

التعامىىل بنظىىا  السمسىىر  هىىو السىىوق االنجليىى ي والسىىوق االمريكىىي  ففىىي هىى ين 
والمىىؤمن  بىىل علىىى  التىىأمينالسىىوقين لىىيس هنىىا  اتصىىاال  مباشىىرا  بىىين طالىىب 

هىىد بطلبىىه إلىىى السمسىىار الىى ي يتىىولى دراسىىة الطلىىب ويحىىدد أن يع التىىأمينطالىىب 
المىىؤمنين المت صصىىين بمىىن  الت طيىىة المطلوبىىة تىى  يىىنظ  مىىا يعىىرف بقسىىيمة 

دون ت ويىىل رسىىمي مصىىدق  التىىأمين( ويقىىو  نيابىىة عىىن طالىىب Slipالسمسىىار )

بتمريىىىر القسىىىيمة علىىىى المىىىؤمنين الىىى ين ي تىىىاره  مبتىىىدئا  بىىىأبر  واحىىىد مىىىنه  
  التىىىأمينطلىىىب ويناقشىىىه فىىىي شىىىروط الت طيىىىة ومقىىىدار قسىىىط فيعىىىرض عليىىىه ال

 يلىىه بىىالحروف األولىىى مىىن يفيؤشىىر هىى ا المىىؤمن النصىىيب الىى ي يقبىىل ت طيتىىه و
توقيعىىه  وبىى ل  يعتبىىر هىىو المىىؤمن القائىىد  تىى  يقىىو  السمسىىار بتمريىىر القسىىيمة 
علىىى بقيىىة المىىؤمنين الىى ين يؤشىىرون عليهىىا أنصىىبته  وفقىىا للشىىروط التىىي تىى  
االتفىىىاق عليهىىىا بىىىين السمسىىىار والمىىىؤمن القائىىىد  علمىىىا  بىىىأن الت طيىىىة فىىىي هىىى   

 األسواق ال تنحصر بمؤمن واحد بل يشتر  بها عد  مؤمنين.
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 التىىأمينوي تلىىف السمسىىار عىىن الوكيىىل فىىي أنىىه  بيىىر بجميىىع مفاصىىل نظىىا  
 التىىأمينوعقىىود   وان عملىىه يعىىود بىىالنفع المىىادي والمعنىىوي علىىى كىىل مىىن طالىىب 

  علمىىا  التىىأمينمن  وقىىد وصىىفه أحىىد البىىاحتين اإلنجليىى  بانىىه  ىىاد  لسىىوق والمىىؤ
 بأن مؤسسة اللويد  لها مجموعة السماسر  ال اصة بها.

 
  فىى  ع قىىة التىىأمينوتجىىب الم حظىىة هنىىا بىىأن السمسىىار لىىيس منتجىىا  لعقىىود 

 التىىىأمين  فهىىىو ال يتوسىىىط بىىىين طالىىىب التىىىأمينلعملىىىه بعمليىىىة تسىىىوي  عقىىىود 
لهىى ا ال ىىرض  بىىل  التىىأمينوال يتصىىل بطىىالبي  التىىأمينإبىىرا  عقىىد والمىىؤمن فىىي 
منىىه   التىىأمينهىى  الىى ين يتصىىلون بىىه إلسىىناد ال طىىر المطلىىوب  التىىأمينان طىىالبي 

 فالسمسار هو "وسيط إسناد" وليس "وسيط انتاب."
 

وينقسىى  السماسىىر  إلىىى فصىىيلتين  األولىىى تتىىولى التوسىىط فىىي اإلسىىناد المباشىىر 
بىىين المىىؤمن  التىىأمينوالمىىؤمن  والتانيىىة تتىىولى إسىىناد أعمىىال  التىىأمينبىىين طالىىب 

 .التأمينالمباشر ومعيد 
 

بمىىا فىىي  لىى   التىىأمينممىىا تقىىد  يتضىى  ان جميىىع القىىوانين المتعلقىىة بتنظىىي  أعمىىال 

  العراقىىىي الىىى ي كىىىان 1960لسىىىنة  49]رقىى   التىىىأمينقىىانون شىىىركا  ووكىىى ء 

جريىىد  الرسىىمية  قىىد حصىىر  فىىي ال ٢٠٠٥نافىى  المفعىىول قبىىل نشىىر قىىانون سىىنة 
الىىى ي تتىىىوفر فيىىىه الشىىىروط  التىىىأمينبوكيىىل  التىىىأمينالتوسىىط فىىىي إنتىىىاب عقىىىود 

المنصىىىو  عليهىىىا فىىىي التعليمىىىا  الصىىىادر  بموجىىىب القىىىانون ويكىىىون م ىىىوال  
بتوكيىىل رسىىمي مصىىدق ممنىىوح لىىه مىىن قبىىل الشىىركة التىىي يىىرتبط بهىىا ويكىىون 

لسىىلطة الرقابيىىة.  وال يوجىىد مجىىا ا  بممارسىىة عمليىىة التوسىىط واإلنتىىاب مىىن قبىىل ا
ج"  بىىل ان مىىن ت  نىى  فىىي هىى   القىىوانين مكىىان لمىىا وصىىف "بنظىىا  المنتجىىين والمق 

يمىىارس عمىىل الوسىىاطة ممىىن ال تتىىوفر فيىىه شىىروط الوكيىىل المىى كور  سىىواء أكىىان 
أو مىىن  ىىارب هىى ا الكىىادر  يعتبىىر وفقىىا   التىىأمينمرتبطىىا  بالكىىادر الىىوظيفي لشىىركة 
نتها جميىىع قىىوانين الرقابىىة علىىى وتنظىىي  اعمىىال للنصىىو  العقابيىىة التىىي تضىىم

   مرتكبا لجنحة عمدية معاقب عليها بال رامة.التأمين
 

وبىىالعود  إلىىى أسىىباب اسىىتقالة السىىيد عطىىا عبىىد الوهىىاب  نقىىول لىىو أن المؤسسىىة 
العامىىىة للتىىىأمين كانىىى  قىىىد درسىىى  باالشىىىترا  مىىىع السىىىيد عطىىىا عبىىىد الوهىىىاب 

كىىان مىىديرا  عامىىا للمؤسسىىة  نصىىو   الىى ي رضىىاومشىىاركة السىىيد عبىىد البىىاقي 
  بشىىكل معمىى   لتبىىين 1960لسىىنة  49]رقىى   التىىأمينقىىانون شىىركا  ووكىى ء 

لهىىىا أن نظىىىا  المنتجىىىين لىىى  يكىىىن لىىىه مكىىىان فىىىي القىىىانون  وبنتيجىىىة  لىىى  كىىىان 
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سىىيتراجع السىىيد عطىىا عبىىد الوهىىاب عىىن قىىرار  باعتمىىاد نظىىا  المنتجىىين  ألنىىه 
كمىىا أن السىىيد عبىىد البىىاقي لىى  يكىىن   رجىىل قىىانون قبىىل أن يصىىب  رجىىل تىىأمين.

يعمىىد إلىىى تطبيىى  نظىىا  المنتجىىين عنىىدما  لىىف السىىيد عطىىا عبىىد الوهىىاب فىىي 
الوطنيىىة  بعىىد أن تبىىين لىىه أن هىى ا النظىىا  يتعىىارض مىىع  التىىأمينإدار  شىىركة 
 حك  القانون. 

 
 مع التقدير.

 
 بها شكري
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 ااااااي العااااااال   التااااااأميننظااااااام الومواااااارة وتطااااااور شااااااركات 

 العربي 
 
 

 

   ٢٠١٧ح يران  ١٧عمان في  

 

 اال  الع ي  مصباح المحتر  

 

 بعد التحية

 

اطلعىىى  علىىىى م حظاتىىى  ب صىىىو  نظىىىا  السمسىىىر  وتطىىىور إبىىىرا  عقىىىد 
مىىا  األولىىى  :  فتبىىين لىىي ان وجهتىىي نظرنىىا ت تلىىف ب صىىو  مسىىألتينالتىىأمين

تىىأتير فتىىاوى التحىىري  فىىي عىى وف   هىىو المقصىىود بنظىىا  السمسىىر    والتانيىىة
مىىىر الىىى ي أدى الىىىى ان األ التىىىأمينراس المىىىال ال ىىىا  عىىىن تأسىىىيس شىىىركا  

االجنبيىىىة  هىىى  فرسىىىان الميىىىدان وعوملىىىوا فىىىي  التىىىأمينيصىىىب  وكىىى ء شىىىركا  
ل الصىىادر  فىىي النصىىف االو التىىأمينقىىوانين اإلشىىراف والرقابىىة علىىى اعمىىال 

 .التأمينمن القرن الماضي معاملة شركا  
 

 وفيما يلي احاول مناقشة ه ين االمرين:
 

 اوال: نظام الومورة
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يبىىدو لىىي مىىن قولىى  ان كىى  مىىن اال ردن والعىىراق واإلمىىارا  وغيرهىىا مىىن الىىدول 
تعتبىىر مجىىرد وجىىود نىى  فىىي القىىوانين  أنىى العربيىىة تعتمىىد نظىىا  السمسىىر   

لتلىى  الىىدول يجيىى  عمىىل الوسىىيط )السمسىىار(  نالتىىأميال اصىىة بتنظىىي  اعمىىال 
يجعىىل سىىوق تلىى  الىىدول سىىوقا يعتمىىد نظىىا  السمسىىر   غيىىر أنىىي ا تلىىف مىىع 
وجهىىة نظىىر  هىى   الن العبىىر  فىىي تقريىىر وجىىود امىىر معىىين لىىيس بوجىىود نىى  
قىىانوني يجيىى  تطبيقىىه  بىىل العبىىر  بمىىا إ ا كىىان مطبقىىا فعىى  مىىن قبىىل الجهىىة 

 المعنية به!
 

ؤولية التقصىىير فىىي شىىرح نظىىا  السمسىىر  ممىىا جعلىى  تتبنىىى إنىىي احمىىل نفسىىي مسىى 
ن ني قىىد اشىىر  الىىى هىى ا النظىىا  إشىىار  عىىابر   دون ان ابىىيل إوجهىىة النظىىر هىى    فىى 

ولمعلوماتىى  ان نظىىا  السمسىىر  ارتىىبط منىى   . أسىىباب نشىىوئه وضىىوابط تطبيقىىه
البحىىري  فعنىىدما اصىىدر جماعىىة اللويىىد  وتيقىىته  للتىىأمين  التىىأميننشىىوئه بعقىىد 

مي ديىىىىة  ١٧٧٩( سىىىىنة Lloyd's S&G Policy)ىالبحىىىىري المعروفىىىىة بىىىى 

ووضىىىع  موضىىىع التنفيىىى   كىىىان غطاؤهىىىا يشىىىمل كىىى  مىىىن هيكىىىل السىىىفينة 
وأشىىرعتها او ماكنتهىىا ومىىا عليهىىا مىىن معىىدا  ومىىؤن وبضىىائع  وكانىى  جميىىع 

المبىىر  بموجبهىىا  ونظىىرا الن  التىىأمينعقىىد هىى   األمىىوال موحىىد  تعتبىىر محىى  ل
السىىفينة ومىىا عليهىىا مىىن معىىدا  وامىىوال ال تعىىود لشىى   واحىىد بىىل ان ملكيتهىىا 
مو عىىة بىىين عىىدد مىىن األشىى ا  الىى ين لىىيس لهىى  المىىا  بضىىوابط وشىىروط 

فقىىد وجىىد فىىي التطبيىى  العملىىي أشىى ا  يمكىىنه  ان ينوبىىوا عىىن اصىىحاب  التىىأمين
( واالتفىىاق معهىى  Underwritersلمكتتبىىين )السىىفينة وحمولتهىىا فىىي مفاوضىىة ا

المقابىىل لهىىا  وقىىد اطلىى  علىىى هىىؤالء  التىىأمينعلىىى تفاصىىيل الت طيىىة وقسىىط 

(  ونظىىىىرا لضىىىى امة قيمىىىىة محىىىىل Brokersاألشىىىى ا  تسىىىىمية السماسىىىىر  )

فقىىد نصىى  وتيقىىة اللويىىد  علىىى ان تىىت  الت طيىىة مىىن قبىىل اكتىىر مىىن واحىىد  التىىأمين
متضىىامنين  بىىل يسىىأل كىىل مىىنه  بمقىىدار المبلىى   مىىن المكتتبىىين علىىى ان ال يكونىىوا

( مىىا يشىىير Considerationالم طىىى مىىن قبلىىه  فجىىاء فىىي فقىىر  مقابىىل الوفىىاء )

الىىى  لىى  بانىىه )نحىىن المىىؤمنين وبقناعىىة منىىا نتعهىىد هنىىا ونلىى   أنفسىىنا كىىل بمقىىدار 
نصىىيبه .....(.  وعلىىى ضىىوء  لىى  فقىىد درب العمىىل مىىن قبىىل السماسىىر  با تيىىار 

ناسىىب لت طيىىة ال طىىر المطلىىوب إسىىناد  واالتفىىاق معىىه علىىى شىىروط المكتتىىب الم
  علىىى ان التىىأمينالمقابىىل لىىه ومقىىدار نصىىيبه مىىن مبلىى   التىىأمينوقسىىط  التىىأمين

يكىىون هىى ا المكتتىىب هىىو القائىىد لعمليىىة الت طيىىة وتنحصىىر مهمىىة بقيىىة المكتتبىىين 
متفىى  ال التىىأمينوفقىىا للشىىروط وقسىىط  التىىأمينبتحديىىد نصىىيب كىىل مىىنه  مىىن مبلىى  

عليهىىا مىىع المكتتىىب القائىىد  واسىىتمر العمىىل بىىين السمسىىار والمكتبيىىين علىىى هىى   
الىىوتير   حتىىى بعىىد ان اصىىب  لجماعىىة اللويىىد  كيىىان رسىىمي بتشىىريع قىىانون هيئىىة 

بىىل وحتىىى هىى ا اليىىو   فمكتتبىىو هيئىىة اللويىىد  ال يتعىىاملون  ١٨٧١اللويىىد  سىىنة 
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كىىون هىى ا التعامىىل بتوسىىط بشىىكل مباشىىر  بىىل ال بىىد مىىن ان ي التىىأمينمىىع طىىالبي 
 التىىىأمينالسمسىىىار وبالرغ  مىىىن ان عمىىىل هيئىىىة اللويىىىد  لىىى  يعىىىد قاصىىىرا علىىىى 

  اال ان نظىىا  التىىأمينبمىىا فىىي  لىى  اعىىاد   التىىأمينالبحىىري  بىىل شىىمل كافىىة فىىرو  
العمىىل فيهىىا لىى  يت يىىر قىىط  ولىى  تعىىد مهمىىة السمسىىار قاصىىر  علىىى التفىىاوض مىىع 

وإيىىداعها مىىع  التىىأمينيامىىه بتنظىىي  وتيقىىة المكتتىىب القائىىد  بىىل تعىىد   لىى  الىىى ق

( المؤشىىىر فيهىىىا األسىىىماء الرم يىىىة للمكتتبىىىين وحصصىىىه  Slipقسىىىيمة الطلىىىب )

فىىي الهيئىىة لتوقيعهىىا ومىىن تىى  تسىىليمها لطالىىب  التىىأمينالىىى مكتىىب توقيىىع وتىىائ  
 . التأمين
 

لىى  ي فىىل المشىىر   ١٩٠٦البحىىري االنجليىى ي سىىنة  التىىأمينوعنىىد تشىىريع قىىانون 
فىىي عمليىىة إسىىناد  التىىأميني عىىن دور السمسىىار فىىي النيابىىة عىىن طالىىب االنجليىى 

ن جعىىل أ( منىىه بىى ٥٣ال طىىر الىىى المىىؤمن  بىىل أكىىد علىىى هىى ا الىىدور فىىي المىىاد  )
فىىي مواجهىىة  التىىأمينل مىىه بىىدفع قسىىط أمىىن السمسىىار بمتابىىة طالىىب للتىىأمين و

 المؤمن.
 

ولىى  يقتصىىر تطبيىى  نظىىا  السمسىىر  علىىى هيئىىة اللويىىد   بىىل انتقىىل الىىى شىىركا  
 ١٨٨٤سىىنة  التىىأمينبىىي تاالنجلي يىىة  فبعىىد ان تأسىىس معهىىد لنىىدن لمكت التىىأمين

سىىلوب العمىىل المتبىىع فىىي هيئىىة أتبنىى  الشىىركا  األعضىىاء فىىي المعهىىد نفىىس 
تبىىا  اصىىا   وأنشىىأ مكالتىىأميناللويىىد  باعتمىىاد نظىىا  السمسىىر  فىىي إبىىرا  عقىىود 

 .التأمينالتي يبرمها السمسار مع شركا   التأمينلتوقيع وتائ  
 

ولىى  يىىؤتر ا تىىرا  اجهىى   االتصىىال او األجهىى   االلكترونيىىة فىىي اعتمىىاد هىى ا 
تبىىر  عىىن طريىى  الهىىاتف او  التىىأمينالنظىىا   وإ ا كانىى  هنىىا  بعىىض عقىىود 

هىىد لنىىدن الكومبيىىوتر  فإنمىىا يىىت   لىى  مىىع الشىىركا  التىىي ليسىى  عضىىوا فىىي مع
  وهىىي ال تتجىىاو  أصىىابع اليىىد  ومىىا يقىىال عىىن هيئىىة اللويىىد  التىىأمينلمكتتبىىي 

 االنجلي ية ومعهد لندن  يقال ايضا عن لويد  االمريكية والمعهد االمريكي.
 

فممىىا تقىىد  تجىىد ان اعتمىىاد سىىوق تىىأمين معىىين لنظىىا  السمسىىر  أكتىىر تعقيىىدا مىىن 
إجىىا   سمسىىار او أكتىىر مجىىرد ورود نىى  فىىي قىىانون دولىىة  لىى  السىىوق  او 

 للعمل في  ل  السوق.
 

 ثانيا: تأسي  شركات تأمين عربية
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كمىىا ا تلفىى  وجهتىىا نظرينىىا ب صىىو  تأسىىيس شىىركا  تىىأمين عربيىىة بسىىبب 
فتىىاوى التحىىري  الصىىادر  عىىن فقهىىاء المىى اهب السىىنية األربعىىة  فلىى  تؤسىىس هىى   

فكىىان الشىىركا  وبشىىكل  جىىول اال فىىي النصىىف التىىاني مىىن القىىرن الماضىىي  
اعتراضىى  علىىى قىىولي هىى ا  هىىو تأسىىيس شىىركة مصىىر للتىىأمين وشىىركة تىىأمين 

العربيىىة فىىي فلسىىطين و لىى  فىىي العقىىد  التىىأمينالرافىىدين فىىي العىىراق  وشىىركة 
األ يىىر مىىن النصىىف االول مىىن القىىرن الماضىىي  وجىىوابي علىىى  لىى  هىىو ان 
شىىركة مصىىر لىى  تتأسىىس وبرأسىىمال  ىىا  بىىل أسسىىها بنىى  مصىىر الحكىىومي 

الوطنيىىة التىىي أسسىىها مصىىرف الرافىىدين فىىي العىىراق   التىىأمينبشىىركة فهىىي أشىىبه 
بالمائىىة مىىن رأسىىمالها  حسىىب قولىى  هىىو  ٦٠امىىا شىىركة تىىأمين الرافىىدين فىىان 

بالمائىىة المتبقيىىة فهىىو رأسىىمال مسىىيحي مملىىو  مىىن  ٤٠ ىرأسىىمال اجنبىىي  امىىا الىى 
قبىىىل كليمىىىان شىىىماس وجماعتىىىه  فهىىى   الشىىىركة هىىىي نصىىىف اجنبيىىىة ونصىىىف 

العربيىىة  التىىأمينع قىىة لهىىا بفتىىاوي التحىىري  االسىى مية.  امىىا شىىركة مسىىيحية ال 
التىىي تأسسىى  فىىي العقىىد األ يىىر مىىن النصىىف االول مىىن القىىرن العشىىرين  فىى  
تصىىىل  ان تكىىىون دلىىىي  علىىىى دور راس المىىىال العربىىىي ال ىىىا  فىىىي قطىىىا  

 ىى ل القىىرنيين التاسىىع عشىىر والعشىىرين  بىىل علىىى العكىىس مىىن  لىى  فهىىي   التأمين
 واض  على انكماش راس المال الم كور.دليل 
 

ن هىى   الفتىىاوى لىى  تقتصىىر علىىى فتىىوى اإلمىىا  محمىىد إوبصىىدد فتىىاوى التحىىري   فىى 
بىىن عابىىدين الحنفىىي التىىي أطلقهىىا فىىي القىىرن التاسىىع عشىىر بىىل تلتهىىا فتىىاوى كتيىىر   
كىىان ا رهىىا ولىىيس ا يرهىىا فتىىاوى التحىىري  التىىي أطلقهىىا مجمىىع الفقىىه االسىى مي 

 .١٩٧٨ى المنعقد  في مكة المكرمة في تمو  سنة في دورته االول
 

وقىىد حىىاول راس المىىال ال ىىا  ان يجىىد لىىه م رجىىا مىىن تىىأتير هىى   الفتىىاوى  
فكىىان هىى ا الم ىىرب الىى ي لجىىأ اليىىه بإرشىىاد مىىن بعىىض فقهىىاء الشىىريعة االسىى مية 

االسىىى مي  فتأسسىىى  اول هىىى    التىىىأمينهىىىو تأسىىىيس مىىىا يعىىىرف بشىىىركا  
تىى  تلتهىىا مصىىر واألردن  وهىى   الشىىركا   ١٩٧٩الشىىركا  فىىي السىىودان سىىنة 

ن المسىىتتمر مىىن جنىىي األربىىاح مكىىل حقيقتهىىا تىىوأ  مسىىخ للتىىأمين التبىىادلي  تق  هىىي فىىي
 التىىىأمين"الطائلىىىة علىىىى حسىىىاب المىىىؤمن لهىىى  بمباركىىىة رجىىىال الىىىدين )انظىىىر 

  255-2019]   .التأمينبحوف في في كتابي اإلس مي" 

 
بالفتىىىاوى  التىىىأمين ىىىر علىىىى ارتبىىىاط حركىىىة رأس المىىىال فىىىي حقىىىل  وكىىىدليل 

 التىىأمينالشىىرعية  هىىو مىىا ن حظىىه مىىن ا ديىىاد اإلقبىىال علىىى تأسىىيس شىىركا  
  بحيىىىث أصىىىب  عىىىدد هىىى   الشىىىركا  ٢٠٠٣التجىىىاري فىىىي العىىىراق بعىىىد سىىىنة 

يتجىىىاو  اسىىىتيعاب السىىىوق  وهىىى ا مىىىا جعلىىى  انىىى  بالىىى ا  ان تصىىىف هىىى   
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فالسىىبب فىىي هىى ا اإلقبىىال حسىىب رأي هىىو الفتىىاوى   التىىأمينالشىىركا  بىىدكاكين 
التجىىاري  ومىىنه   التىىأمينالصىىادر  عىىن فقهىىاء المىى هب الجعفىىري بمشىىروعية 

السىىىىيد ال مينىىىىي والسىىىىيد الحكىىىىي  والسىىىىيد ال ىىىىوئي والسىىىىيد الصىىىىدر والسىىىىيد 
 .السيستاني

 
 ه ا ما أرد  توضيحه في مناقشتي العتراضات .

 
 ولَ  مني  ال  التقدير.

 
 بهاء 
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 التأمين رسالة حول نظام الومورة وتطور طرق إبرام ع ود 
 
 
 

 نشر  أص   في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:
سىىائل بهىىاء بهىىيج شىىكري: رسىىالة حىىول نظىىا  السمسىىر  وتطىىور طىىرق مىىن ر

 التأمين إبرا  عقود
 
 

 ٢٠١٧ح يران  ٢٠عمان في  
 

 األ  الع ي  مصباح المحتر 
 

 بعد التحية
 

أمىىل ان ال أتقىىل عليىى  برسىىائلي المتكىىرر   وعىى ري فىىي  لىى  هىىو أنىى  انىى  الىى ي 
المناقشىىة  فقىىد اتىىر  فىىي تحملنىىي علىىى مراسىىلت   بمىىا تتيىىر  مىىن مسىىائل تتطلىىب 

بعىىىض  1هوامشىىى  علىىىى رسىىىالتي المتعلقىىىة بنظىىىا  الىىىوك ء ونظىىىا  السمسىىىر 

 
لمنتجىين فىي التىأمين" فىي موقىع نشر  ه   الرسالة تح  عنوان "رسالة حىول نظىا  الىوك ء ونظىا  ا1

 :شبكة االقتصاديين البراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/-رسىىىالة-بهىىىاء
 pdf....بهيج-شكري -إلى-مصباح-كمال-20-أيار-2017-نظا -الوكاال -والمنتج

 
 مل أن يتقد  المهتمون بنظ  تو يع المنتجا  التأمينية  من   ل الوك ء أو السماسر   بمناقشة األفكىار 

القانون المنظ  لعمل الوك ء والسماسر  ونشىاطه  الوارد  في ه   الرسائل  اصة وأن هنا  تدا    بين 
في أرض الواقع.  وأنا من ال ين يميلون إلىى اعتبىار القىوانين التنظيميىة  وبشىكل عىا   انعكاسىا  للواقىع 
المعاش بضمنه األفكار  اإليديولوجيا   االقتصادية المهيمنة.  وكما قل  في دراسة سابقة حول "قىانون 

كورتا ( العتماني: دراسة تمهيديىة" فىإن القىانون هىو بمتابىة "الوسىيلة لتىدوين شركا  الضمان )أي السي
 الممارسا  الجيد  القائمة والت ل  من الممارسا  السيئة."

http://iraqieconomists.net/ar/2017/06/06/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-2/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/06/06/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-2/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/06/06/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-2/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/06/06/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-2/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/رسالة-بهاء-بهيج-شكري-إلى-مصباح-كمال-20-أيار-2017-نظام-الوكالات-والمنتج....pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/رسالة-بهاء-بهيج-شكري-إلى-مصباح-كمال-20-أيار-2017-نظام-الوكالات-والمنتج....pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/رسالة-بهاء-بهيج-شكري-إلى-مصباح-كمال-20-أيار-2017-نظام-الوكالات-والمنتج....pdf
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  وهىىي التىىأمينوتطىىور طىىرق إبىىرا  عقىىود  2المسىىائل المتعلقىىة بنظىىا  السمسىىر 
مسىىىائل تتطلىىىىب تبىىىىادل وجهىىىا  النظىىىىر.  وتوضىىىىيحا لوجهىىىة نظىىىىري بهىىىى ا 

 ال صو  أقول:
 

ائع التىىىي ربطىىى  بىىىين التطىىىور إن الشىىىريعة االسىىى مية هىىىي مىىىن أقىىىد  الشىىىر
المجتمعىىي والتطىىور التشىىريعي  فجىىاء فىىي احىىدى القواعىىد الكليىىة "ال ينكىىر ت يىىر 
األحكىىىىا  بت يىىىىر اال مىىىىان"  والمقصىىىىود باألحكىىىىا  هىىىىي القواعىىىىد التشىىىىريعية 
والعرفيىىة وقواعىىد التعىىام   المهنيىىة.  ففىىي صىىدر الدولىىة االسىى مية حيىىث كىىان 

علىىى ان يبىىر  العقىىد فيمىىا يىىدعى بىىى لمجلىىس  رفعىىدد العقىىود محىىدودا  جىىرى العىىق 
العقىىد" حيىىث يجلىىس المتعاقىىدان وجهىىا لوجىىه ويتبىىادالن اإليجىىاب والقبىىول.  غيىىر 
ان تطىىور المجتمىىع االسىى مي بعىىد الفتوحىىا  االسىى مية وتعامىىل المسىىلمين مىىع 
مجتمعىىا  غيىىر إسىى مية  أدى الىىى  يىىاد  عىىدد العقىىود وتنوعهىىا بتنىىو  طبيعىىة 

لمين وسىىواه   فأصىىب  موضىىو  "مجلىىس العقىىد" موضىىوعا التعامىىل بىىين المسىى 
لت إبرامىىه حتىىى هىى ا اليىىو  مرتبطىىا  نظريىىا فقىىط  باسىىتتناء عقىىد الىى واب الىى ي ظىىَ
بمجلىىس للعقىىد يتبىىادل فيىىه الطرفىىان اإليجىىاب والقبىىول و لىى  الن االشىىهار هىىو 
ركىىن رابىىع مىىن أركىىان عقىىد الىى واب وال يتحقىى  اال بمجلىىس للعقىىد حيىىث يلتقىىي 

ان مىىع العاقىىد وبحضىىور شىىاهدين علىىى األقىىل.  امىىا بقيىىة العقىىود  فيىىه الطرفىى 
و صوصىىا تلىى  المتعلقىىة بالنشىىاط التجىىاري  فكىىان اغلبهىىا يبىىر  بىىين طىىرفين 
ي تلفىىان موطنىىا  فهىىي امىىا ان تىىت  بالمراسىىلة او بتوسىىط الىىوك ء.  وحيىىىث ان 
هىى   العقىىود ت تلىىف فىىي مسىىائلها التفصىىيلية و تارهىىا فقىىد أصىىبح  الحاجىىة ملحىىة 

تشىىريع قواعىىد تتنىىاول تفاصىىيل و تىىار كىىل عقىىد مىىن هىى   العقىىود المسىىتحدتة ا  لىى  ل
 يعد كافيا ان يوصف العقد بأركانه الت تة.

 
وبتقىىد  الىى من ونشىىوء النظىىا  المصىىرفي وا تىىرا  الهىىاتف والجهىىا  البرقىىي تىى  
ا تىىرا  الىىتلكس تىى  الفىىاكس  حىىدت  طفىىر  فىىي ممارسىىة التجىىار  الدوليىىة االمىىر 

حديىىد ضىىوابط العقىىود التىىي تبىىر  بىىين غىىائبين سىىواء اكانىىا متحىىدين الىى ي تطلىىب ت
موطنىىا او م تلفىىين موطنىىا  فجىىاء  القىىوانين المدنيىىة التىىي شىىرع  بعىىد  لىى   
كالقىىانون المصىىري والسىىوري والعراقىىي واالردنىىي واللبنىىاني  التىىي حلىى  محىىل 

 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-law-
1905.html)المحرر( 

 
مجلووة كان لنا رأي بموضىو  "السمسىر " فىي مقالنىا "عىن الوسىاطة ووسىاطة التىأمين فىي العىراق "   2

 post.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2008/09/blog: التووووووأمين البراقووووووي

 )المحرر(

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-law-1905.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-law-1905.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/09/blog-post.html


 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 69|صفحة

  الشىىريعة االسىى مية  بالضىىوابط ال اصىىة بهىى ا النىىو  مىىن العقىىود  فنصىى  المىىاد
( مىىن القىىانون المىىدني العراقىىي علىىى ان "يعتبىىر التعاقىىد بىىالتلفون او بأيىىىة ٨٨)

طريقىىة مماتلىىة قىىد تىى  بىىين حاضىىرين فيمىىا يتعلىى  بال مىىان وبىىين غىىائبين فيمىىا 
يتعلىىى  بالمكىىىان" فمىىىن حيىىىث ال مىىىان يعتبىىىر العقىىىد مبرمىىىا مىىىن لحظىىىة اسىىىت   

لمكىىان  الموجىىب بواسىىطة وسىىيلة الت ىىابر قبىىول الطىىرف اال ىىر  ومىىن حيىىث ا
ن اتحىىد الطرفىىان موطنىىا  ضىىع العقىىد لقىىانون موطنهمىىا امىىا ا ا ا تلفىىا موطنىىا إفىى 

 ضىىىع العقىىىد لقىىىانون بلىىىد إبرامىىىه او بلىىىد تنفيىىى   مىىىا لىىى  يتفىىى  الطرفىىىان علىىىى 
  ضوعه لقانون اجنبي.

 
ولىى  يقىىف التطىىور عنىىد هىى ا الحىىد  فقىىد تىى  ا تىىرا  مىىا يعىىرف بالعقىىل االلكترونىىي 

ضىىىعه موضىىىع االسىىىتعمال تجىىىار  جديىىىد   أطلىىى  "الكومبيىىىوتر"  فنشىىىأ  بعىىىد و

"  وباسىىىت دا  هىىى ا النىىىو  Electronic Tradeعليهىىىا "التجىىىار  االلكترونيىىىة "

مىىن التجىىار  أصىىب  بإمكىىان الشىى   وهىىو جىىالس فىىي كرسىىيه بمواجهىىة شاشىىة 
الكومبيىىىوتر ان يمىىىارس م تلىىىف انىىىوا  النشىىىاط التجىىىاري وان يىىىدفع ويقىىىبض 

.  وإلعطىىىاء الصىىىب ة الشىىىرعية للعقىىىود ويىىىرب  وي سىىىر دون ان ي ىىىادر كرسىىىيه
االلكترونيىىىة شىىىر  العديىىىد مىىىن القىىىوانين  نىىى كر منهىىىا علىىىى سىىىبيل التمتيىىىل ال 

 ٢٠٠١( لسىىىىنة ٨٢الحصىىىىر قىىىىانون المعىىىىام   االلكترونيىىىىة األردنىىىىي رقىىىى  )
وقىىانون  ٢٠٠٤( لسىىنة ١٥وقىىانون تنظىىي  التوقيىىع االلكترونىىي المصىىري رقىى  )

وقىىىانون المعىىىام   والتجىىىار   ٢٠٠٤نة التجىىىار  االلكترونيىىىة البحرينىىىي لسىىى 
 .٢٠٠٥وقانون المعام   والتجار  التونسي  ٢٠٠٢إلمار  دبي لسنة 

 
 التىىأمينلىى ل  فىىإن مىىا سىىب  و كرتىىه فىىي أحىىد هوامشىى  بىىان الىىبعض مىىن عقىىود 

يبىىر  فىىي الوقىى  الحاضىىر بالهىىاتف أو الفىىاكس او الكومبيىىوتر  هىىو امىىر اعتيىىادي 
مىىا بىىان نظىىا  السمسىىر  المطبىى  فىىي السىىوق ا اء هىى ا التطىىور المجتمعىىي  عل

االنجليىىى ي واألمريكىىىي لىىى  يفىىىرض بموجىىىب قىىىانون  لىىى ل  يجىىىو  ألي طالىىىب 
تىىأمين ان يسىىند  طىىر  بشىىكل مباشىىر الىىى المىىؤمن الىى ي ي تىىار  او ان يبىىر  
العقىىىد بواسىىىطة الهىىىاتف او الكومبيىىىوتر  وال ي ىىىرب عىىىن هىىى ا الجىىىوا  سىىىوى 

 مؤسسة اللويد .
 

بالبحىىث  فعلىىى  التىىأمينتعمىىي  الىىى الت صىىي   وتناولنىىا عقىىد وإ ا انتقلنىىا مىىن ال
البحىىري قىىد مىىورس بشىىكله المتطىىور مىىن قبىىل اللومبىىارد  التىىأمينالىىرغ  مىىن ان 

فىىي شىىمال إيطاليىىا فىىي أواسىىط القىىرن الرابىىع عشىىر المىىي دي ونقىىل بواسىىطته  
الىىى المملكىىة المتحىىد   اال انىىه لىى  يمىىارس فىىي الىىب د العربيىىة اال فىىي أواسىىط 

رن التاسىىع عشىىر.  وكانىى  هىى   الىىىب د عبىىار  عىىن واليىىا  تابعىىة للدولىىىة القىى 
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 التىىأمينالعتمانيىىة وقىىد ابتىىدأ  ممارسىىته مىىن قبىىل الىىوك ء التجىىاريين لشىىركا  
لىىى  يكىىىن مىىىن ضىىىمن العقىىىود المسىىىما  فىىىي  التىىىأميناالجنبيىىىة.  وحيىىىث ان عقىىىد 

ن الشىىريعة االسىى مية وحيىىث انىىه مىىن عقىىود ال ىىرر  فقىىد جوبىىه بىىرفض قىىاطع مىى 
قبىىل فقهىىاء المىى اهب السىىنية األربعىىة وافتىىي بتحريمىىه بحجىىة انىىه عقىىد قمىىار محىىر  
شىىرعا وعقىىد ربىىوي يتضىىمن اكىىل مىىال ال يىىر بالباطىىل.  وكىىان مىىن نتيجىىة هىى   
الفتىىاوى ان أحجىى  اصىىحاب رؤوس األمىىوال العىىرب عىىن اسىىتتمار امىىواله  فىىي 

جنبيىىة هىى  تأسىىيس شىىركا  تىىأمين االمىىر الىى ي أدى الىىى بقىىاء وكىى ء الشىىركا  اال
العربيىىة حتىىى بعىىد ان انفصىىل   التىىأمينوحىىده  الجهىىة التىىي تسىىيطر علىىى أسىىواق 

هىى   الواليىىا  عىىن الدولىىة العتمانيىىة لتصىىب  دوال مسىىتقلة صىىوريا ولىى  تؤسىىس 
فيهىىا شىىركا  تىىأمين عربيىىة اال فىىي النصىىف التىىاني مىىن القىىرن العشىىرين  فكىىان 

 التىىأمينوكىى ء  هىى ا هىىو السىىبب الىى ي جعىىل المشىىرعين العىىرب يركىى ون علىىى
التىىي شىىرع   ىى ل النصىىف االول مىىن  التىىأمينفىىي قىىوانين الرقابىىة علىىى اعمىىال 

ل موه  بالحصىىول علىىى تىىر ي  مىىن سىىلطة الرقابىىة كىىي أالقىىرن العشىىرين  فىى 
يتمكنىىوا مىىن ممارسىىة نشىىاطه  وبشىىرط ان يىىود  الوكيىىل فىىي المصىىرف الىى ي 

 التىىأمينفىىرو  تعينىىه السىىلطة المىى كور  وديعىىة ماليىىة معينىىة عىىن كىىل فىىر  مىىن 
التىىي أجيىى  بممارسىىتها  ولىى  أَر فىىي تلىى  القىىوانين المىى كور  اي  كىىر للوسىىيط 
"السمسىىار".  ولىى  يطىىرأ اي ت ييىىر علىىى هىى ا الوضىىع فىىي العىىراق حتىىى بعىىد 

ال اصىىة فىىي مطلىىع النصىىف  التىىأمينالوطنيىىة وشىىركا   التىىأمينتأسىىيس شىىركة 
د تشىىريع قىىانون التىىاني مىىن القىىرن الماضىىي ا  بقىىي وكيىىل االنتىىاب  حتىىى عنىى 

  هىىو فىىارس الميىىدان فىىي عمليىىة تسىىوي  ١٩٦٠لسىىنة  التىىأمينشىىركا  ووكىى ء 
االجنبيىىىة  التىىىأمينوا داد دور  اهميىىىة  بعىىىد تصىىىفية وكىىىاال   التىىىأمينعقىىىود 

 بموجب قانون التأمي .
 

الىىى جانىىب اسىى  وكيىىل  التىىأمينوفىىي أوا ىىر القىىرن العشىىرين ظهىىر اسىى  وسىىيط 
 ١٩٨٤( لسىىنة ٣٠رقىى  ) التىىأمينمراقبىىة اعمىىال فىىي القىىانون األردنىىي ل التىىأمين

لىى  يبىىر  صىىفة  التىىأمينغيىىر ان التعريىىف الىى ي أورد  المشىىر  االردنىىي لوسىىيط 
حيىىث ورد التعريىىف بىىان الوسىىيط  التىىأمينعمىىل الوسىىيط بمىىا يميىى   عىىن وكيىىل 

"هىىو الشىىى   الىىى ي يعمىىل وسىىىيطا بىىىين المىىىؤمن والمىىؤمن لىىىه" ولىىى  ي تلىىىف 
االردنىىىي رقىىى   التىىىأميننون تنظىىىي  اعمىىىال التعريىىىف المنصىىىو  عليىىىه فىىىي قىىىا

ا  جىىىاء  ١٩٨٤( لسىىىنة ٣٠الىىى ي حىىىل محىىىل القىىىانون رقىىى  ) ١٩٩٩( لسىىىنة ٣٣)
بىىأن الوسىىيط "هىىو الشىى   المىىر   مىىن الهيئىىة لممارسىىة اعمىىال الوسىىاطة بىىين 
المىىىؤمن والمىىىؤمن لىىىه".  وعنىىىدما اقتىىىبس المشىىىر  العراقىىىي نصىىىو  القىىىانون 

العراقىىي لىىه  التىىأمينن ديىىوان إ.  لهىى ا فىى التىىأمينالىىى وسىىيط  ر  شىى  االردنىىي لىى  يق 
الحىى  فىىي ان يتىىردد فىىي مىىن  الوسىىيط األجنبىىي ر صىىة ممارسىىة العمىىل فىىي 
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فىىي القىىانون  التىىأمينالعىىراق لجهالىىة طبيعىىة هىى ا العمىىل ولعىىد  ورود  كىىر لوسىىيط 
العراقىىي  علمىىا بأننىىا نعتقىىد ان هىى ا الوسىىيط األجنبىىي هىىو وسىىيط اعىىاد  تىىأمين 

 3ار اعاد  تأمين" وليس وسيط تأمين مباشر."سمس 
 

ولىى  يتضىى  ان المقصىىود بالوسىىيط هىىو "السمسىىار" الىى ي هىىو "وسىىيط إسىىناد" 
السىىوري الصىىادر بموجىىب  التىىأمينولىىيس "وسىىيط انتىىاب" اال عنىىد تشىىريع قىىانون 

نىىه أحيىىث جىىاء تعريىىف الوسىىيط ب ٢٠٠٥( لسىىنة ٤٣المرسىىو  التشىىريعي رقىى  )
لقىىىاء اجىىىر للتباحىىىث مىىىع شىىىركة  التىىىأمينب "الشىىى   الم ىىىول مىىىن قبىىىل طالىىى 

نيابىىة عنىىة".  ونعتقىىد ان المقصىىود بعبىىار  "إتمىىا   التىىأمينوإتمىىا  عقىىد  التىىأمين
فىىي ا تيىىار ال طىىاء والشىىروط التىىي  التىىأمين" هىىو معاونىىة طالىىب التىىأمينعقىىد 

 تت ء  مع متطلبا  الت طية المطلوبة.
 

 التىىىأمينأسىىىواق ن إا  لىىى  يتضىىى   فىىى  التىىىأمينوسىىىواء اتضىىى  مىىىدلول وسىىىيط 
  ال تتعامىىل بنظىىا  السمسىىر   وان التىىأمينالعربيىىة  فيمىىا عىىدا مىىا يتعلىى  بإعىىاد  

لهىىا فىىي هىىامش البحىىث امىىا انهىىا تتعلىى   التىىي اشىىر َ  التىىأميناتفاقيىىا  وسىىاطة 
او انهىىا مجىىرد حبىىر علىىى ورق  وإ ا كنىى  تعىىرف اي  التىىأمينبسمسىىر  اعىىاد  

باشىىر  أرجىىو ان تىىدلني عليىىه الم التىىأمينسىىوق عربىىي يتعامىىل بنظىىا  سمسىىر  
 ألصح  معلوماتي.

 
  فىىاني اتفىى  معىى  بىىان بعىىض شىىركا  التىىأمينامىىا ب صىىو  سمسىىر  اعىىاد  

السمسىىر  االنجلي يىىة قىىد تمىى  تصىىفيتها  ولكىىن السىىبب فىىي  لىى  لىى  يكىىن لجىىوء 
المباشىىىر لممارسىىىىة التجىىىار  اإلليكترونيىىىة إلسىىىناد محىىىىافظ  التىىىأمينشىىىركا  

يىىىة فىىىي بدايىىىة القىىىرن التأمينأ طارهىىىا  بىىىل السىىىبب فىىىي رأي  هىىىو ان ال هنيىىىة 
ل العىىال  التالىىث  كمىىا ان  العشىىرين كانىى  ضىىعيفة جىىدا فىىي الىىدول العربيىىة ودول

تكىىاد ان تكىىون منعدمىىة فىىي  لىى   التىىأمينال بىىر  الفنيىىة لىىدى اجهىى   شىىركا  
 التىىأمينلهىى ا لىى  يكىىن امىىا  هىى   الشىىركا  اال اللجىىوء لسماسىىر  اعىىاد  الوقىى   

يىىة فىىي أوا ىىر التأمينإلسىىناد ا طىىار محافظهىىا  ولكىىن بعىىد ان اتسىىع  ال هنيىىة 
القىىىىرن العشىىىىرين و اد   بىىىىر  األجهىىىى   الفنيىىىىة للشىىىىركا  نتيجىىىىة التطىىىىور 

عىىض المجتمعىىي الىى ي بانىى  بىىوادر  بعىىد انتهىىاء الحىىرب العالميىىة التانيىىة  حمىىل ب
 التىىأمينهىى   الشىىركا  علىىى القيىىا  بإسىىناد ا طىىار محافظهىىا لشىىركا  اعىىاد  

 
ت  معالجة دور وسىيط التىأمين المباشىر ووسىيط إعىاد  التىأمين وتنظىي  إجا تىه وأعمالىه ومسىؤولياته   3

ا مىن المىاد     2006لسنة    10بموجب التعليما  رق    مىن  76والمىاد   12اسىتناد ا إلىى أحكىا  البنىد تامنى 

 )المحرر( .2007  ار  26  4038  العدد  الوقائع البراقية.  2005قانون تنظي  أعمال التأمين لسنة  
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الوطنيىىة التىىي  التىىأمينالمت صصىىة مباشىىر   وابىىر  متىىال علىىى  لىى  هىىو شىىركة 
قطعىىى  ع قتهىىىا بشىىىركة سمسىىىر  اعىىىاد  وباشىىىر  االسىىىناد المباشىىىر لشىىىركا  

لتالىىث المت صصىىة  فإحجىىا  الشىىركا  العربيىىة وشىىركا  العىىال  ا التىىأميناعىىاد  
 عن االستعانة بال برا  االجنبية هو سبب ظاهر  تصفية شركا  السمسر .

 
هىىى ا مىىىا أرد  مناقشىىىته وأرجىىىو المعىىى ر  إ ا كنىىى  قىىىد أتعبتىىى  بهىىى ا السىىىرد 

 الطويل.
 

 وتقبل  ال  التقدير.
 
 بهاء
 



 
 

 
 

 
 73|صفحة

 

 
 قانون الويكورته العثماني 

 
 
 

 :شبكة االقتصاديين البراقييننشر  ه   الرسالة أص   في موقع 
 العتماني ن رسائل بهاء بهيج شكري*: قانون السيكورتهم
 

 :البراقي  التأمينمرصد نشر  أيضا  في  
1905 Baha Baheej Shukri: Ottoman Insurance Law 

 
 ٢٠١٧ح يران  ٢١عمان في  

 
 1األ  الع ي  مصباح المحتر 

 
  ترجع  لفية ه   الرسالة إلى رسالة سابقة لبهاء  بهىيج شىكري   بتىاريخ 20 ح يىران 2017  كىر فيهىا 1

انتباهي اهتمام  بقانون السيكورتة العتماني والى ي يطلى  عليىه ايضىا "قىانون شىركا  اآلتي: "لقد لف   
الضمان"  فأرجو إع مي بما تريد بحته في ه ا القىانون  عسىى ان يكىون بمقىدوري التعىاون معى  فىي 

الىة وأنني كتبى  عنىه مق 1905 ل ."  وكتب ق له بأنني حقا  كن  مهتما  بقانون السيكورتا  العتماني لسنة 

  مجلووة التووأمين البراقووياعتمىىادا  علىىى بعىىض المعلومىىا  التىىي كانىى  متىىوفر  لىىي  نشىىرتها فىىي 
(http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-law-
1905.html 

 History of Iraqع ونشر  ترجمته اإلنكلي ية في موق

(http://iraqshistory.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-companies-
act-1905.html 

 أورا  فووي توواريت التووأمين فووي البوورا : نموورات انتقائيووةوالمقالىىة متىىوفر  أيضىىا  كفصىىل فىىي كتىىابي 
 ( ويمكن قراءته باست دا  ه ا الرابط:2011)منشورا  شركة التأمين الوطنية  

https://www.academia.edu/4261042/History_of_Insurance_in_Iraq_Selecte
d_Perspectives_-_by_Misbah_Kamal 

 
وكتب  أيضا : "إن توفر الوق  لقراء  ه   المقالة ستكتشف بعىض األسىئلة التىي تنتظىر الجىواب ومنهىا: 
نفا  قانون السيكورتا  أو توقف العمل به  معرفة أمتلة حقيقية عن تطبي  القىانون فىي المحىاك  العراقيىة 

فىي   وشركا  التأمين بافتراض وجود متىل هى   األمتلىة وغيرهىا.للفصل في الن اعا  بين المؤمن له  
 ظني أن لدي  معلوما  ضافية  تاري ية وقانونية  حول  لفيا  ه ا القانون ومصائر ."

 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/06/27/%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%ac-%d8%b4%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2017/06/28/baha-baheej-shukri-ottoman-insurance-law-1905/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-law-1905.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-law-1905.html
http://iraqshistory.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-companies-act-1905.html
http://iraqshistory.blogspot.co.uk/2011/04/ottoman-insurance-companies-act-1905.html
https://www.academia.edu/4261042/History_of_Insurance_in_Iraq_Selected_Perspectives_-_by_Misbah_Kamal
https://www.academia.edu/4261042/History_of_Insurance_in_Iraq_Selected_Perspectives_-_by_Misbah_Kamal
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 بعد التحية

 
قبىىل البىىدء فىىي البحىىث فىىي قىىانون السىىيكورتة العتمىىاني  أجىىد مىىن الضىىروري ان 

البىىري  وع قىىة  التىىأمينالبحىىري و التىىأمينأمهىىد للبحىىث بتوضىىي  الفىىرق بىىين 
بنظىىا  النقىىل البحىىري  تىى  ألقىىي نظىىر  سىىريعة علىىى تطىىور تقنىىين  التىىأميننظىىا  
 في الب د العربية. التأميننظا  
 

نحصىىر بت طيىىة النقىىل الىىدولي  سىىواء أكىىان نقىى   البحىىري ي التىىأمينإن نطىىاق 

( او نقىىىىى  متعىىىىىدد الوسىىىىىائط Maritime Transportبحريىىىىىا  صىىىىىرفا  )

(Multimodal Transport وهىىو ينفىىرد بقواعىىد قانونيىىة  اصىىة بىىه غيىىر  )

القواعىىد القانونيىىة التىىي تحكىى  عقىىد النقىىل البحىىري بصىىنفيه  وعلىىى الىىرغ  مىىن 
تشىىريع واحىىد هىىو قىىانون التجىىار  البحريىىة.  ن قواعىىد العقىىدين يجمعهمىىا إ لىى  فىى 

البىىري فهىىو ال ع قىىة لىىه بعمليىىة النقىىل إال بقىىدر تعلىى   التىىأمينامىىا مىىا يتعلىى  ب

( وقواعىىىد  القانونيىىىة ال Inland Transportاألمىىىر بالنقىىىل البىىىري الصىىىرف )

تنضىىوي تحىى  نفىىس النظىىا  القىىانوني الىى ي تنضىىوي تحتىىه النصىىو  القانونيىىة 
البىىري ي ضىىع للتقنىىين المىىدني وعقىىد  التىىأمينالبىىري  فعقىىد  التىىي تحكىى  عقىىد النقىىل

 النقل البري ي ضع للتقنين التجاري.
 

البحىىري بشىىكله  التىىأمينلقىىد أوضىىح  فىىي رسىىالة سىىابقة انىىه علىىى الىىرغ  مىىن ان 
فىىي منتصىىف القىىرن الرابىىع عشىىر  المتطىىور كىىان قىىد مىىورس مىىن قبىىل اللومبىىارد

اال انىىه لىى  يقعىىرف فىىي واليىىا  السىىلطنة العتمانيىىة اال فىىي منتصىىف القىىرن التاسىىع 
عشىىىر حيىىىث اتسىىىع نطىىىاق التجىىىار  البحريىىىة بىىىين السىىىلطنة العتمانيىىىة والىىىدول 

االوربيىىىة ان تبعىىىث  التىىىأميناألوربيىىىة  فأصىىىبح  الفرصىىىة مؤاتيىىىة لشىىىركا  
ليسىىتقروا فيهىىا بعىىد حصىىوله  علىىى موافقىىة  وكىى ء عنهىىا الىىى السىىلطنة العتمانيىىة
البحىىىري لت طيىىىة مىىىا يسىىىتورد   التىىىأمينالسىىىلطان ويباشىىىروا إصىىىدار عقىىىود 

لىىى إويصىىدر  تجىىار الواليىىا  العتمانيىىة  التىىي يطلىى  عليهىىا دار اإلسىى    مىىن و
 الدول األوربية  التي يطل  عليها دار الحرب.

 

 
رسالة بهاء ه   أغن  الكتابة عن ه ا القانون بمىا هىو جديىد فىي التطىور القىانوني.   مىل أن يكىون هى ا 

لنتعل  منه شيئا  عن تاريخ النشاط التأميني في العىراق ضىمن معطيىا  القانون موضوعا  لبحث أكاديمي  
 التطور االقتصادي للعراق في أوائل القرن العشرين ال ي جاء القانون كاستجابة له.  )المحرر(
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بىىار كونىىه عقىىدا  يتضىىمن البحىىري باعت التىىأمينوبىىالرغ  مىىن فتىىوى تحىىري  عقىىد 
مىىا  محمىىد بىىن عابىىدين الحنفىىي  فقىىد اإللىى ا  بمىىا ال يلىى   حسىىب مىىا وصىىفه بىىه اإل

بىىإبرا  عقىىود .  ومىىن اجىىل إيجىىاد قواعىىد قانونيىىة  التىىأميناسىىتمر عمىىل وكىى ء 
 التىىأمينتىىنظ  م تلىىف أنشىىطة التجىىار  البحريىىة وتضىىع حىىدا  لفتىىوى تحىىري  عقىىد 

شىىريع قىىانون التجىىار  البحريىىة العتمىىاني فىىي البحىىري قامىى  السىىلطنة العتمانيىىة بت
 ١٨٨٣تشىىىىرين اول سىىىىنة  ١٣هجريىىىىة المصىىىىادف  ١٢٨٠ربيىىىىع اول سىىىىنة  ٦

مي ديىىة.  وقىىىد تضىىمن القىىىانون المىىى كور فىىي الفصىىىل السىىابع منىىىه النصىىىو  
القانونيىىة المتعلقىىة بعقىىد النقىىل البحىىري  وفىىي الفصىىل الحىىادي عشىىر القواعىىد 

البحىىري  وقىىد كىىان هىى ا القىىانون محفىىل ا لىىوك ء  التىىأمينالقانونيىىة المتعلقىىة بعقىىد 
ب يىىىاد  نشىىىاطه  وتوسىىىيع دائىىىر  هىىى ا النشىىىاط فىىىي م تلىىىف  التىىىأمينشىىىركا  

 واليا  السلطنة.
 

ونظىىرا  للتىىرابط بىىين التجىىار  البحريىىة الدوليىىة والتجىىار  الدا ليىىة االقليميىىة فقىىد 
ا لي ا دهىىر  هىى   التجىىار  اال يىىر  شىىاملة عقىىود البيىىع وال ىى ن والنقىىل الىىد

للبضىىائع بىىين الواليىىا  والتعىىام   المصىىرفية  ممىىا اضىىطر السىىلطنة العتمانيىىة 
الىىى تشىىريع قىىانون   ىىر لتنظىىي  القواعىىد القانونيىىة للتجىىار  البريىىة  فشىىر  قىىانون 

هجريىىة.  وقىىد جىىاء هىى ا  ١٣٢٣التجىىار  البريىىة العتمىىاني فىىي جمىىادي التىىاني سىىنة 
االجنبيىىة لينوعىىوا مىىن نشىىاطه  كىىي  التىىأمينالقىىانون محفىىل ا    ىىر لىىوك ء شىىركا  

يشىىىمل تىىىأمين النقىىىل البىىىري الىىىدا لي للبضىىىائع بىىىين واليىىىا  السىىىلطنة وتىىىأمين 
الممتلكىىىىا  اال ىىىىرى المنقولىىىىة والعقاريىىىىة مىىىىن حىىىىوادث الحريىىىى  والسىىىىرقة 
ه هىىى ا التصىىىرف  مىىىن قبىىىل الىىىوك ء  السىىىلطنة  والحىىىوادث األ ىىىرى.  وقىىىد نبىىىت

العتمىىىاني جىىىاء  اليىىىا  مىىىن القواعىىىد  العتمانيىىىة الىىىى ان قىىىانون التجىىىار  البريىىىة
البىىري  فبىىادر  لتشىىريع  يىىل لقىىانون التجىىار   التىىأمينالقانونيىىة التىىي تىىنظ  عقىىد 

البريىىة العتمىىاني يتضىىمن القواعىىد المىى كور  ووصىىف هىى ا الىى يل بكونىىه قىىانون 
 ١٣٢٤محىىىر   ٢٩السىىىيكورتا  وأقلحىىى  بقىىىانون التجىىىار  البريىىىة العتمىىىاني فىىىي 

 .١٩٠٥ ب  ٩هجرية المصادف 
 

بعىىد هىى   النبىى   التاري يىىة عىىن ظىىروف تشىىريع القىىانون المىى كور  اعىىود لدراسىىة 
 التىىأمينم تصىىر  ألحكامىىه  فقىىد نصىىل  المىىاد  االولىىى منىىه علىىى تعريىىف عقىىد 

بكونىىه ي طىىي األمىىوال المنقولىىة وغيىىر المنقولىىة مىىن االتىى ف )ال سىىائر( مىىن 
ين بىىري وال ع قىىة كافىىة المهالىى   ومىىن الواضىى  ان هىى ا القىىانون هىىو قىىانون تىىأم

ا البحىىري واشىىير الىىى انىىه جىىاء  يىى  لقىىانون التجىىار  البريىىة  كمىى  التىىأمينلىىه ب
نصىىىل   تضىىىمن فىىىي نهايتىىىه مىىىاد   اصىىىة اطلىىى  عليهىىىا "المىىىاد  الم صوصىىىة"

صىىراحة علىىى ان "األحكىىا  الىىوارد  فىىي حىى  الضىىمان البحىىري المىى كور  فىىي 
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ع حىىدا  لكىىل جىىدل حىىول قىىانون التجىىار  البحريىىة تبقىىى مرعيىىة اإلجىىراء" وهىى ا يضىى 
 طبيعة ونو  ه ا القانون  ويؤكد كونه قانون تأمين بري.

 
الىى ي يتعلىى  بىىه  فىىإن هىى ا العقىىد  كمىىا جىىاء فىىي  التىىأمينوفىىي عىىود  لتعريىىف عقىىد 

 Moveableالمىىىىاد  االولىىىىى مىىىىن القىىىىانون  ي طىىىىي الممتلكىىىىا  المنقولىىىىة )
Property ىىىر  كاألتىىىاث ( اي األمىىىوال القابلىىىة للنقىىىل مىىىن حيىىىل  مكىىىاني الىىىى  

البيتيىىىىة والبضىىىىائع وغيرهىىىىا  كمىىىىا ي طىىىىي ايضىىىىا  األمىىىىوال غيىىىىر المنقولىىىىة 
(Immoveable Property اي الممتلكىىىىىىا  العقاريىىىىىىة  وان نطاقىىىىىىه ال )

يتحىىدد بحىىادث معىىين  بىىل يشىىمل "كافىىة المهالىى " اي كافىىة اال طىىار التىىي يحتمىىل 
لىى   طىىر ان تتعىىرض لهىىا األمىىوال المنقولىىة وغيىىر المنقولىىة  فيىىد ل ضىىمن  

الحريىى  والسىىرقة وأ طىىار النقىىل الىىدا لي و يانىىة األمانىىة والمسىىؤولية المدنيىىة 
 ىىر قابىىل للتىىأمين منىىه.  وكىىرر  المىىاد  التانيىىة منىىه قاعىىد  إتبىىا   وأي حىىادث 

  بىىان يكىىون العقىىد تحريريىىا   اي ال يمكىىن اتباتىىه بىىالقرائن او البينىىة التىىأمينعقىىد 
 ن "بوليصة" إلتباته.الش صية  بل البد من وجود وتيقة تأمي

 
 ١٩الىىى  ٣وفيمىىا عىىدا المىىاد  التاسىىعة مىىن القىىانون  فقىىد تناولىى  المىىواد مىىن 

  وسىىقف التىىأمينمنهىىا تحديىىد مبلىى   التىىأمينالىىن  علىىى الضىىوابط العامىىة لعقىىد 
ال ائىىد والنىىاق   التىىأمينيىىة والتأمينمسىىؤولية المىىؤمن ووجىىوب تىىوفر المصىىلحة 

المتسىىىىىبب بالضىىىىىرر  والمكىىىىىرر  وحىىىىى  المىىىىىؤمن فىىىىىي الرجىىىىىو  علىىىىىى

(Subrogation وغيىىر  لىى  مىىن ضىىوابط عقىىد )امىىا المىىاد  التاسىىعة التىىأمين  .

علىىى ضىىيا  الفائىىد   التىىأمين  علىىى إمكانيىىة ال راعىىي فنصىىت  التىىأمينفقىىد تعلقىى  ب
( منىىه الىىن  ٢٠المتوقعىىة مىىن المحاصىىيل ال راعيىىة واألتمىىار.  وتولىى  المىىاد  )

المقحتملىىة فىىي حىىادث الحريىى  عمىىا علىىى إمكانيىىة ت طيىىة مسىىؤولية المىىؤمن لىىه 
ونصىىى  المىىىاد   يلحىىى  بىىىالمبنى المجىىىاور بسىىىبب احتىىىراق المبنىىىى العائىىىد  لىىىه. 

( علىىىى ٢٢  ونصىىى  المىىىاد  )التىىىأمين( علىىىى تحديىىىد تىىىاريخ سىىىريان عقىىىد ٢١)
كيفيىىة احتسىىاب قيمىىة ال سىىار  فىىي حالىىة الحريىى  الج ئىىي للممتلكىىا  المؤمنىىة.  

ال راعىىي  وا تصىى   التىىأمين سىىار  فىىي ( فتعلقىى  باحتسىىاب ال٢٣امىىا المىىاد  )
 ( ببيان شروط تأمين النقل البري الدا لي.٢٥( و )٢٤المادتان )

 
لقىىد بقىىي هىى ا القىىانون ومىىا  ال سىىاري المفعىىول فىىي العىىراق حتىىى كتابىىة هىى   
السىىطور وكىى ل  الحىىال بالنسىىبة لقىىانون التجىىار  البحريىىة العتمىىاني.  فبعىىد ه يمىىة 
الدولىىىة العتمانيىىىة فىىىي الحىىىرب العالميىىىة االولىىىى انتقلىىى  والياتهىىىا ل نتىىىداب 

  التىىي يتكىىون االنجليىى ي والفرنسىىي  وكانىى  واليىىة الموصىىل وب ىىداد والبصىىر
مىىن مىىدنها قطىىر العىىراق مىىن نصىىيب بريطانيىىا العظمىىى  ولىى  تحىىاول السىىلطة 
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االنجلي يىىة ت ييىىر األنظمىىة القانونيىىة التىىي كانىى  سىىائد  فىىي الواليىىا  المىى كور  
فىىي  مىىن السىىلطنة العتمانيىىة.  وبموجىىب القىىانون األساسىىي الىى ي شىىر  سىىنة 

ا لىى  يىىت  ال اؤهىىا.  ومنىى   لىى  بقي  القىىوانين العتمانيىىة نافىى   فىىي العىىراق مىى   ١٩٢٥
قىىانون التجىىار  البحريىىة العتمىىاني  فيبقىىي هىىو  لىى َ التىىاريخ وحتىىى هىى ا اليىىو  لىى  يق 

البحىىري  مىىا  التىىأمينالواجىىب التطبيىى  فىىي جميىىع مسىىائل التجىىار  البحريىىة ومنهىىا 
 عدا قواعد النقل البحري التي تعتبر مل ا  بموجب قانون النقل العراقي.

 
البريىىة العتمىىاني فقىىد تىى  ال ىىاؤ  مجىى أ علىىى مراحىىل  فقىىد  امىىا قىىانون التجىىار 
هجريىىة  كمىىا  ١٣٣٤بموجىىب تعىىديل صىىدر سىىنة  ٥٣الىىى  ٤٠ال يىى  المىىواد مىىن 
( ٥١٠( بموجىىب المىىاد  )٤٦( الىىى )٢٣( ومىىن )٩( الىىى )١أل يىى  المىىواد مىىن )

( ١٠  وأل يىى  المىىواد مىىن )١٩٤٣لسىىنة  ٦٠مىىن قىىانون التجىىار  العراقىىي رقىى  
( لسىىىنة ٣١( مىىىن قىىىانون الشىىىركا  رقىىى  )٣٢١ب المىىىاد  )( بموجىىى ٣٩الىىىى )
.  وأ يىىىرا   أل يىىى  بقيىىىة المىىىواد المتعلقىىىة بىىىاإلف س بموجىىىب المىىىاد  ١٩٥٧

 .١٩٧٠( لسنة ١٤٩( من قانون التجار  رق  )٧٢٣)
 

وبقىىي  يىىل القىىانون العتمىىاني "السىىيكورتا " لىى  يشىىمله االل ىىاء  والىىدليل علىىى 
اسىىتمرار نفىىا   حتىىى اآلن فىىإن لىىدي  وضىىمن مجمىىوعتي ال اصىىة التىىي تركتهىىا 

  علىىى مىىا ا كىىر  مىىن الهيئىىة ١٩٨٦مىىع األسىىف فىىي ب ىىداد  قىىرارا  صىىادرا  سىىنة 
قىىىانون ( مىىىن ١٧العامىىىة لمحكمىىىة تمييىىى  العىىىراق اسىىىتند  فيىىىه الىىىى المىىىاد  )

ن بعىىد دفعىىه التعىىويض الىىى المىىؤمن ؤم  السىىيكورتة العتمىىاني التىىي تتعلىى  بحىى  المىىق 
لىىه أن  يرجىىع علىىى المتسىىبب بالضىىرر السىىترداد مىىا دفعىىه مىىن تعىىويض  حيىىث ان 
وكيىىل المىىدعى عليىىه حىىاول ان يىىدفع الىىدعوى بالتمسىى  بىىان حىى  الحلىىول ينحصىىر 

 التىىأمين صىىلة لهىىا بضىىد الحريىى  وان الىىدعوى المقامىىة علىىى موكلىىه ال التىىأمينب
ضىىد الحريىى   وقىىد كسىىب الىىدعوى بىىداء  واسىىتئنافا  اال ان الهيئىىة العامىىة لمحكمىىة 
تمييىى  العىىراق نقضىى  قىىرار محكمىىة االسىىتئناف معللىىة قضىىاءها  بىىان المىىاد  

( مىىن القىىانون المىىدني قىىد نصىى  بىىان المسىىائل التىىي لىى  يىىرد  كرهىىا فىىي ١٠٠٧)
  وان قىىانون السىىيكورتا  هىىو قىىانون القىىانون المىىدني تنظمهىىا القىىوانين ال اصىىة

 التىىأمين( منىىه جىىاء  مطلقىىة  ولىى  تحصىىر حىى  الرجىىو  ب١٧ ىىا  وان المىىاد  )
 ضد الحري .

 
 ه ا كل ما اعرفه عن ه ا القانون.

 
 وفي ال تا  أرجو قبول فائ  تقديري.
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 بهاء بهيج شكري
 

ريىىة السىىامرائي هىىو أول مىىن نشىىر قىىانون التجىىار  البحكامىىل م حظىىة: إن السىىيد 
العتمىىاني وقىىانون السىىيكورتا  العتمىىاني  فىىي مجموعتىىه للقىىوانين التجاريىىة التىىي 

 نشرها في العهد الملكي.
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 على سبائك الذهب التأمينقضية 

 
 

 
 ٢٠١٨اب  ٦عمان في  

 
 اال  الع ي  مصباح المحتر 

 
 تحية طيبة

 
 التأمين على سبائ  ال هب  –]الحلقة األولى 

 
البحىىري بصىىفة متىىدرب كىىان هىى ا القسىى  يضىى  كىى    التىىأمينعنىىد التحىىاقي بقسىى  

مىىن المرحىىو  مجيىىد الياسىىين مىىديرا  وبيرسىىي سىىكويرا معاونىىا  لشىىؤون إعىىاد  
ويحيىىى الفهىىد معاونىىا  ل صىىدار يسىىاعد  الكاتىىب فهمىىي شىىماس  و ضىىر  التىىأمين

سىىاعد  الكاتبىىة اآلنسىىة نجىىا  )ال أ كىىر اسىى  إليىىاس البنىىاء معاونىىا  للتعويضىىا  ت
مت ىىرب  طالىىب المصىىرف والىىدها(.  وباإلضىىافة لهىىؤالء هنىىا  موظىىف اسىىمه

مىىن كليىىة الحقىىوق  وعنىىدما سىىأل  عىىن العمىىل الىى ي يقىىو  بىىه قيىىل لىىي إنىىه يقىىو  
  وكانىى  تعىىاون هىى ا الموظىىف كاتبىىة التىىأمينالدوريىىة إلعىىاد   بتنظىىي  الكشىىوف

 .اسمها نجا  حناتتمتع بمسحة من الجمال واألناقة 
 

عنىىد عىىودتي مىىن لنىىدن الحظىى  بعىىض المت يىىرا  فىىي القسىى   فقىىد تىىر  العمىىل 
ن بيرسىىي سىىكيرا وكىىي   يل فىىي الشىىركة كىىل مىىن مجيىىد الياسىىين ويحيىىى الفهىىد وعىىق 

البحىىري )السىىبب فىىي عىىد  تعيىىين بيرسىىي سىىكويرا مىىديرا  أصىىي   التىىأمينلمىىدير 
بىىالرغ  مىىن كفاءتىىه العاليىىة هىىو أنىىه فىىي  لىى  الوقىى  لىى  يكىىن حىىائ ا  علىىى شىىهاد  

البحىىري لتكىىون  التىىأمينجامعيىىة(  ونققلىى  ليلىىى نبهىىان مىىن قسىى  السىىكرتارية إلىىى 
ا    كمىىا الحظىى  عىىد  وجىىود الفتىى التىىأمينمعاونىىة لمىىدير القسىى  لشىىؤون إعىىاد  

الجميلىىة األنيقىىة نجىىا  حنىىا بىىل حلىىل  محلهىىا فتىىا  أ ىىرى اسىىمها سىىلوى رشىىيد.  
وعنىىد سىىؤالي عىىن نجىىا  حنىىا وعىىن الفتىىا  الجديىىد  قيىىل لىىي إن الفتىىا  الجديىىد  هىىي 

 .الشركةترك  سلبي  أما نجا  حنا فقد ابنة مدير اإلدار  رشيد 
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را مىىن شىىركة س شىىركة ب ىىداد للتىىأمين  لتسىىحب بيرسىىي سىىكويؤسىىَ وتمىىر األيىىا  وتق 

الوطنيىىة فيصىىب  اليىىد اليمنىىى لعطىىا عبىىد الوهىىاب  وبيرسىىي مىىن الرمىىو   التىىأمين
العراقىىي  وهىىو يسىىتح   لىى  بجىىدار .  وفىىي  التىىأمينالفنيىىة البىىار   فىىي سىىوق 

هىى   األتنىىاء كىىان رشىىيد سىىلبي قىىد أقحيىىل علىىى التقاعىىد وحىىل محلىىه المرحىىو  منىى ر 
نعمىىان وهىىو  ميىىل دراسىىتي فىىي كليىىة الحقىىوق وكانىى   دماتىىه قىىد نقلىى  مىىن 

الوطنيىىة  إ  يبىىدو أن والىىد  كىىان علىىى ع قىىة وتيقىىة  التىىأمينو ار  الدا ليىىة إلىىى 
ا   وكىىان منىى ر يشىى ل وظيفىىة مىىدير ناحيىىة ونقىىل إلىىى ناحيىىة بعبىىد الوهىىاب الىىدب

 نائية في شمال العراق فتد ل الدبا  ونقل  دماته للتأمين الوطنية.
 

أمىىا بالنسىىبة للتىىأمين البحىىري  كنىى  أتوقىىع أن تقعىىين اآلنسىىة ليلىىى نبهىىان مىىديرا  
معاونىىىة ل ضىىىر إليىىىاس البنىىىاء  مىىىدير التعويضىىىا   أنهىىىا عقيلنىىى    إال للقسىىى 

ف وكىىي   لمىىدير قسىى  اإلصىىدار دون التتبىى  مىىن طالىىب المصىىرئىى  بتعيىىين فوجو
 كفاءته.

 
موضىىو  شىىحنا  سىىبائ  الىى هب  إلىىى قىىدم  هىى   المقدمىىة الطويلىىة كىىي أصىىل

 المستورد  من قبل مصرف الرافدين والتي سأتناول الك   عنها فيما بعد.

 
 مع التقدير.

 

 
 ٢٠١٨اب  ٧عمان في  

 
 اال  مصباح المحتر 

 
 تحية طيبة

 
 التأمين على سبائ  ال هب  –]الحلقة التانية 

 
البحىىري  التىىأمينشىىكرا  لتعقيبىى  علىىى رسىىالتي عىىن بعىىض العىىاملين فىىي قسىى  

 وت كيري باالس  الكامل لنجا  ج راوي.

 
قبىىل ان أتنىىاول موضىىو  شىىحنا  سىىبائ  الىى هب أضىىيف بأنىىه فىىي   ىىر أيىىا  

 التىىأمينتىى ت تج ئىىة قسىى  ]المىىدير العىىا  لشىىركة التىىأمين الوطنيىىة  مسىىتر كنىىدي 
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 التىىأمينالبحىىري إلىىى قسىىمين مسىىتقليلن.  القسىى  األول هىىو قسىى  اإلصىىدار وإعىىاد  
بىىإدار  بيرسىىي سىىكويرا وكالىىة  والقسىى  التىىاني قسىى  التعىىويض بىىإدار   ضىىر 
اليىىاس البنىىاء.  وبعىىد انتقىىال بيرسىىي سىىكويرا إلىىى شىىركة ب ىىداد للتىىأمين وتعىىين 

مىىديرا  لقسىى  اإلصىىدار ونقىىل ليلىىى نبهىىان إلىىى قسىى  التعىىويض   طالىىب المصىىرف
-البحىىري التىىأمينأيىىتن الرحىىال مىىن قسىى  الحريىى  والحىىوادث إلىىى  تىى ت نقىىل السىىيد 

قسىى  اإلصىىدار ألن حجىى  العمىىل فىىي هىى ا القسىى  واسىىع جىىدا  بسىىبب تىىأمين جميىىع 
 االعتمادا  المصرفية لمصرف الرافدين إضافة الستيرادا  الدولة.

 
صىىو  شىىحنا  سىىبائ  الىى هب  فبحسىىب المعلومىىا  التىىي تىىوفر  لىىديت أمىىا ب 

فيمىىا بعىىد أن البنىى  المركىى ي قىىرر اسىىتيراد كميىىة مىىن سىىبائ  الىى هب مىىن المملكىىة 
المتحىىد  بقيمىىة  مسىىين مليىىون بىىاون إسىىترليني ك طىىاء للعملىىة العراقيىىة إضىىافة 
ال ل جىى اء األ ىىرى مىىن ال طىىاء المتكونىىة مىىن العمىى   االجنبيىىة  وألسىىباب 

علىى  لىىي بهىىا لىى   يقىىق  البنىى  المركىى ي بنفسىىه باسىىتيراد السىىبائ  المىى كور   بىىل 
طلىىب مىىن مصىىرف الرافىىدين اسىىتيرادها نيابىىة عنىىه.  وتىى ت االتفىىاق بىىين مصىىرف 

( أي FOBالرافىىىدين والجهىىىة المجهىىى   علىىىى أن يكىىىون عقىىىد البيىىىع بشىىىروط )

 التىىىأمينالتسىىىلي  علىىىى مىىىتن الطىىىائر   أي أن المجهىىى  ال يكىىىون مسىىىؤوال عىىىن 
والنقىىل  بىىل أن المشىىتري  مصىىرف الرافىىدين  هىىو الىى ي يقىىو  بىى ل  علىىى نفقتىىه 
ومسىىؤوليته.  وتىى  االتفىىاق أيضىىا علىىى أن يىىت  تج ئىىة الكميىىة إلىىى عشىىر  شىىحنا  
كىىل شىىحنة بقيمىىة  مسىىة م يىىين بىىاون إسىىترليني يىىت  شىىحنها جىىوا  علىىى ال طىىوط 

ين.  وحيىىىث أن الجويىىىة العراقيىىىة  فىىىي الوقىىى  الىىى ي يحىىىدد  مصىىىرف الرافىىىد
لىى  ل ب الوطنيىىة  فقىىد اتصىىل السىىيد  التىىأمينلىىدى شىىركة  التىىأمينمصىىرف الرافىىدين مق

طالىىىب البحىىىري  التىىىأمينداوود سىىىلمان  معىىىاون مىىىدير عىىىا  المصىىىرف  بمىىىدير 
هاتفيىىا  وأ بىىر  بىىأن شىىحنة مىىن سىىبائ  الىى هب بقيمىىة  مسىىة م يىىين  المصىىرف

علىىى ال طىىوط  دينىىار ستشىىحن لصىىال  المصىىرف بعىىد  مسىىة أيىىا  مىىن لنىىدن
طالىىب عليهىىا  فأصىىدر  التىىأمينالجويىىة العراقيىىة  وطلىىب منىىه ت ويىىد  بوتيقىىة 

وتيقىىة تىىأمين بمبلىى   مسىىة م يىىين دينىىار لت طيىىة اإلرسىىالية المىى كور   المصىىرف
 التىىأمين.  وقىىد اسىىتل  مصىىرف الرافىىدين وتيقىىة التىىأمينمىىع إشىىعار مىىدين بقسىىط 

فىىي نفىىس يىىو  وصىىول الشىىحنة.  وبحسىىه المهنىىي الحىىظ المرحىىو   كىىي عبىىد 
للشىىحنة المىى كور  كىىان  هيىىدا  جىىدا  ال يتناسىىب  التىىأمينالوهىىاب أن مبلىى  قسىىط 

مىىع نىىو  البضىىاعة وال مىىع  طىىور  النقىىل الجىىوي  فىىأحس بىىأن هنىىا   طىىأ مىىا 
  فىىي جهىىا  الشىىركة يجىىب أن يعىىالج مىىع المىىدير العىىا  بشىىكل مباشىىر.  وقىىد فوجئىى 

بالمىىدير العىىا  يطلبنىىي بالحضىىور لمكتبىىه علىىى عجىىل.  وعنىىد حضىىوري وجىىد  
المرحىىو   كىىي عبىىد الوهىىاب مىىع المىىدير العىىا  فأعطىىاني الوتيقىىة وسىىألني هىىل أن 

وعنىىىد    يتناسىىىب مىىىع نىىىو  البضىىىاعة وعمليىىىة النقىىىل الجىىىوي التىىىأمينقسىىىط 
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اسىىت رب  مىىن صىىدورها.  وقبىىل أن أجيىىب علىىى  التىىأميناط عىىي علىىى وتيقىىة 
سىىألته عىىن أ بىىار الشىىحنة  قىىال: اسىىتلمناها قبىىل  التىىأميناله ب صىىو  قسىىط سىىؤ

سىىاعة مىىن حضىىوري إلىىى هنىىا  فقلىى : الحمىىد ل  ألن المصىىيبة لىىيس فىىي مقىىدار 
  التىىأمين  بىىل المصىىيبة أن هىى   الوتيقىىة غيىىر م طىىا  نهائيىىا  بإعىىاد  التىىأمينقسىىط 

لىى هب  كمىىا أن البحىىري تسىىتتني بشىىرط صىىري  شىىحنا  ا التىىأمينفاتفاقيىىة إعىىاد  
ألىىىف دينىىىار.  عنىىىد قىىىولي هىىى ا أراد المىىىدير العىىىا   ١٥٠سىىىقف االتفاقيىىىة هىىىو 

لمحاسىىبته علىىى هىى ا ال طىىأ الجسىىي   غيىىر أن  كىىي  طالىىب المصىىرفاسىىتدعاء 
عبىىد الوهىىاب طلىىب منىىه التريىىث ألن الوقىى  لىىيس وقىى  محاسىىبة  تىى  التفىى  إلىىيت 

القيمىىىة سىىىيت   قىىىائ : ومىىىا العمىىىل اآلن وأن هنىىىا  تسىىىع شىىىحنا  أ ىىىرى بىىىنفس
شىىىحنها تباعىىىا    قلىىى  لىىىه لىىىيس أمامنىىىا إال ان نقبىىىر  اتفاقيىىىة  اصىىىة بت طيىىىة 
الشىىحنا  المتبقيىىة  وأن هيئىىة اللويىىد  فىىي لنىىدن هىىي الجهىىة الوحيىىد  التىىي يمكنهىىا 
أن ت طىىي  لىى .  قىىال لىىي سىىار  باالتصىىال بهىىا  قلىى  إن أمىىرا  كهىى ا ال يمكىىن أن 

بي لنىىدن  ف ىىاطبني بعصىىبية قىىائ : ينجىى  باالتصىىال بىىالتلكس  فىى  بىىد مىىن  هىىا
  وما ا تنتظر 

 
غىىىادر  فىىىي اليىىىو  التىىىالي فوصىىىل  لنىىىدن مسىىىاء  لىىى  اليىىىو   وكىىىان جىىىارلس 

تساولىىدر ينىىَ بانتظىىاري فىىي المطىىار.     Minet]   أحىىد مىىدراء شىىركة الوسىىاطة م 

وفىىي الفنىىدق شىىرح  األمىىر  فىىأ برني أن إبىىرا  اتفاقيىىة كهىى   لىىيس أمىىراَ يسىىيرا  
مىىع اللويىىد   ولكىىن سىىنحاول  لىى .  وفىىي اليىىو  التىىالي أ ىى ني إلىىى مقىىر  حتىىى

وطلىىب منىىي البقىىاء فىىي الشىىركة وانىىه بنفسىىه سىىيعمل علىىى  لىى .   شىىركة مينىىتس
قىىائ  لىىي: سىىيد شىىكري  لقىىد نجحنىىا عنىىد الظهىىر عىىاد واالبتسىىامة تمىى  وجهىىه 

 ولكن وف  شروط معينة هي:
 
 ساعة من تحميلها على متن الطائر   ٤٨أن يت  األشعار بكل شحنة قبل  -١
 التىىأمينأن تتىىولى شىىركة مينىىتس بوصىىفها وكيلىىة اإلسىىناد تحديىىد سىىعر قسىىط  -٢

 الوطنية اعتماد ه ا السعر  التأمينلكل شحنة على حد  وعلى شركة 
 أية عمولة أو عمولة أرباح  التأمينال يدفع معيدو  -٣
أن ال تتجىىاو  قيمىىة كىىل شىىحنة  مسىىة م يىىين بىىاون اسىىترليني  الصىىة مىىن  -٤

   التأمينأجور الشحن و
ألىىف  ٢٥٠الوطنيىىة مىىن كىىل شىىحنة عىىن  التىىأمينأن ال يقىىل احتفىىاظ شىىركة  -٥

 باون إسترليني.
 

ع الشىىروط مقبولىىة باسىىتتناء الشىىرط ال ىىامس  فىىأنت  شىىركاء فىىي قلىى  لىىه إن جميىى 
البحىىري وأنىى  تعلىى  جيىىدا ان احتفىىاظ الشىىركة فىىي تلىى   التىىأميناتفاقيىىة إعىىاد  
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االتفاقيىىة هىىو  مسىىة  الف دينىىار فقىىط عىىن بضىىائع اعتياديىىة تنقىىل بحىىرا  أو بىىرا  
 فكيىىف تريىىدني أن احىىتفظ عىىن إرسىىاليا  سىىبائ   هىىب تشىىحن جىىوا  بهىى ا المبلىى 

وهىى ا كىىل مىىا   التىىأمينالض     قىىال لىىي لسىى  أنىىا الىى ي أريىىد  لىى  بىىل هىى  معيىىدو  
 نستطيع فعله.

 
وفجىىىأ   طىىىر  فكىىىر  فىىىي  هنىىىي  فقلىىى  لىىىه: جىىىارلس   طىىىر  لىىىي فكىىىر  
سأعرضىىها عليىى  وأرجىىو أن تناقشىىني فيهىىا.  قىىال: مىىاهي   قلىى : لىىو اسىىتطع ق 

تقعىىىدلل اتفاقيىىىة  أن اقنىىىع الشىىىركة السويسىىىرية  باعتبارهىىىا الشىىىركة القائىىىد   أن
البحىىري  بىىأن تحىى ف منهىىا شىىرط اسىىتتناء الىى هب وت يىىد سىىقف االتفاقيىىة  التىىأمين
البحىىري فىىي هىى   الحالىىة أن  التىىأمينألىىف دينىىار  فىىيمكن التفاقيىىة إعىىاد   ٢٥٠إلىىى 

ألىىف بىىاون إسىىترليني  وفىىي هىى   الحالىىة  ٢٥٠ت طىىي شىىحنة مىىن الىى هب بقيمىىة 
قيىىة الجديىىد  مىىع بقىىاء احتفىىاظ شىىركة يمكننىىا أن ن طىىي الشىىرط ال ىىامس مىىن االتفا

الوطنيىىة  مسىىة  الف دينىىار فقىىط.  وعنىىد انتهىىائي مىىن عىىرض فكرتىىي  التىىأمين
الحظىى  أن سىىحنة جىىارلس قىىد ت يىىر  وسىىألني: كىى  مىىرت عليىى  وأنىى  تعمىىل فىىي 

   قلىى  لىىه أربىىع سىىنوا .  فسىىألته لمىىا ا   لكنىىه لىى  يجبنىىي  بىىل التىىأمينحقىىل 
كاشىىان بفكرتىى  هىى     قلىى  لىىه إن كاشىىان  سىىألني: هىىل يمكنىى  أن تقنىىع التعلىىب

 رجل صري  وصار  واست ربق من وصفه بالتعلب  ومع  ل  سأحاول.
 

لنىىىدن  إلىىىى وبعىىىد أن حصىىىل  علىىىى التأشىىىير  السويسىىىرية وتأشىىىيرا  العىىىود 

بانتظىىىىاري فىىىىي المطىىىىار    Kunz]غىىىىادر   يىىىىور   وكىىىىان مسىىىىتر كىىىىون  

شىىرح  لىىه الورطىىة التىىي وتوجهنىىا فىىورا  إلىىى الشىىركة وكىىان كاشىىان بانتظىىاري ف
نحىىن فيهىىا بكىىل صىىراحة دون لىىف أو دوران.  لىى  يناقشىىني وطلىىب منىىي البقىىاء 
مىىع مسىىتر كىىون  حتىىى يشىىاور رؤسىىاء   وبعىىد أقىىل مىىن نصىىف سىىاعة عىىاد ليقىىول 
لىىىي: سىىىيد شىىىكري  تمىىى  الموافقىىىة علىىىى طلبىىى .  فلىىى  أتمالىىى  نفسىىىي فقمىىى  

شىىركة علىىى توقيىىع واحتضىىنته وقبلتىىه.  تىى  سىىألني هىىل لىىدي ت ويىىل مىىن إدار  ال
التعىىديل  وقبىىل أن أجيبىىه تىىد ل مسىىتر كىىون  وأنقىى نا مىىن هىى   الورطىىة الجديىىد  
قىىائ  إن األمىىر ال يحتىىاب التفاقيىىة جديىىد  بىىل يكفىىي إصىىدار تظهيىىر  مىىن الشىىركة 
السويسىىىرية تتضىىىمن التعىىىدي   المطلوبىىىة وتعطىىىى صىىىور مىىىن هىىى   التظهيىىىر  

 .المشاركين في االتفاقية التأمينلبقية معيدي 

 
وحيث كىىان هىى ا اليىىو  هىىو يىىو  جمعىىة فقىىد دعىىاني السىىيد كاشىىان أن اقضىىي الويىى  
انىىد بضىىيافة الشىىركة السويسىىرية.  وغىىادر  صىىباح االتنىىين إلىىى لنىىدن  وعنىىد 

فىىي انتظىىاري فىىي المطىىار  فمىىا أن تصىىافحنا  لنىىدن كىىان جىىارلسإلىىى وصىىولي 
حتىىى قلىى  لىىه لقىىد نجحىى .  وعنىىد وصىىولنا للشىىركة سىىلتمته نسىى ة مىىن تظهيىىر  
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تعىىديل االتفاقيىىة  تىى  اقترحىى  عليىىه أن يرسىىل تلكىىس للتىىأمين الوطنيىىة لت ىىويلي 
بتوقيىىىع اتفاقيىىىة سىىىبائ  الىىى هب  فلىىى  يجىىىد حاجىىىة  لىىى ل  ألن الجىىىواب سىىىيرد 

يىىار  تىى  التوقيىىع علىىى االتفاقيىىة وغىىادر  لنىىدن فىىي باإليجىىاب.  فىىي  تىىا  ال 
ي.  وفىىي الحلقىىة التالتىىة سأصىىف لىى  مىىا حىىدث بعىىد عىىودتي مسىىاء اليىىو  التىىال

 ب داد.

 
 مع التقدير.



 
 

 
 

 
 85|صفحة

 

 ٢٠١٨اب   ٨عمان 
 

 األ  الع ي  مصباح المحتر 
 

 بعد التحية
 

 التأمين على سبائ  ال هب  –]الحلقة التالتة 
 

البحىىىري   التىىىأمينلتعقيبىىى  علىىىى الحلقىىىة التانيىىىة المتعلقىىىة بىىىإدار  قسىىى  شىىىكرا  
وإكمىىاال  للتوتيىى  الىى ي تهىىدف إليىىه أعىىد  بىىأن اسىىتمر بت ويىىد  بمىىا لىىدي مىىن 
معلومىىا  عىىن جميىىع األشىى ا  الىى ين تعاملىى  معهىى   ىى ل فتىىر  عملىىي فىىي 

 لىىىى   واعتىىىى ر لكتىىىىر  األ طىىىىاء وممارسىىىىة المحامىىىىا  بعىىىىد  التىىىىأمينشىىىىركة 
المطبعيىىة  ألن ضىىىعف نظىىىري ال يسىىىاعدني علىىىى تحاشىىىيها.  وانتقىىىل االن إلىىىى 

 الحلقة التالتة.
 

عنىىد وصىىولي إلىىىى ب ىىداد اتصىىل  هاتفيىىىا  مىىن من لىىي بالمىىىدير العىىا  وأبل تىىىه 
بنجىىاحي فىىي تحقيىى  الت طيىىة الم ئمىىة لشىىحنا  سىىبائ  الىى هب واسىىتأ نته فىىي أن 

 ا اليىىو .  وفىىي اليىىو  التىىالي  هبىى  إلىىى الشىىركة فاسىىتقبلني أ لىىد للراحىىة فىىي هىى 
رحمىىه   كمىىا يقسىىتقبل القائىىد المنتصىىر عنىىد عودتىىه مىىن المعركىىة  وشىىرح  لىىه 
مىىا توصىىل  إليىىه وأبل تىىه بتحيىىا  السىىيد كاشىىان الىى ي كلتفنىىي بىىان أحملهىىا لىىه.  

قيىىة وقىىدلم  لىىه المسىىتندا  الرسىىمية وهىىي اتفاقيىىة الىى هب وتظهيىىر  تعىىديل اتفا
البحىىري  فطلىىىب منىىي أن أ هىىىب بنفسىىي إلىىىى مكتىىب المرحىىىو   التىىىأمينإعىىاد  

 كىىي عبىىد الوهىىاب وأشىىرح لىىه مىىا توصىىل  إليىىه وت ويىىد  بصىىور مستنسىى ة مىىن 
هىىاتين الىىوتيقتين.  وقىىد علمىى  أن المىىدير العىىا  فىىور م ىىادرتي إلىىى لنىىدن أصىىدر 

العمىىىل ووضىىىعه بعهىىىد  مديريىىىة  عىىىن طالىىىب المصىىىرفبإيقىىىاف أمىىىرا  إداريىىىا  
 اإلدار  حتى إشعار   ر.

 
قابلىى  المرحىىو   كىىي عبىىد الوهىىاب وشىىرح  لىىه با تصىىار صىىور  الت طيىىة 
التىىىىي تحققىىىى  لشىىىىحنا  السىىىىبائ  المقبلىىىىة دون أن تتىىىىأتر مصىىىىلحة الشىىىىركة  
وضىىرب  لىىه مىىت  بأنىىه لىىو سىىقط  إحىىدى الطىىائرا   ال سىىم     فىىإن  سىىار  

سىىتكون  مسىىة  الف دينىىار فقىىط وبىىاقي المبلىى  تتحملىىه الوطنيىىة  التىىأمينشىىركة 
   فسرت كتيرا  له   النتيجة وشكرني على ما قم  به.التأمينشركا  إعاد  
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وعنىىد عىىودتي للشىىركة دعىىاني المىىدير العىىا  وأ برنىىي بىىان  كىىي عبىىد الوهىىاب 
طلىىب منىىه عقىىد جلسىىة اسىىتتنائية مسىىاء ال ىىد وطلىىب منىىي أن أكىىون موجىىودا  فىىي 

 لىى  الحتمىىال أن يحتىىاب المجلىىس إلىىى شىىرح م بسىىا  شىىحنا   مكتبىىي أتنىىاء
دَ  للمشىىاركة فىىي الجلسىىة  كمىىا لىى  ي برنىىي أق السىىبائ .  وعنىىد انعقىىاد المجلىىس لىى  

 المدير العا  في اليو  التالي  كعادته  بما ات    المجلس من قرارا .
 

نىى ر وبعىىد أكتىىر مىىن سىىاعتين مىىن بىىدء الىىدوا  د ىىل علىىيت مىىدير اإلدار  المرحىىو  م
نعمىىان وع ئىى  الفىىرح باديىىة علىىى وجهىىه  ولىى  يكلمنىىي بىىل وضىىع ورقىىة أمىىامي 
ووقىىف ينتظىىىر منىىي أن اقراءهىىىا  وإ ا هىىي أمىىىر إداري اسىىتنادا لقىىىرار مجلىىىس 

 اإلدار  المرق  ك ا والمت    بتاريخ ك ا ويتكون األمر من ت ث فقرا  هي:
 
العىىىا " تعىىىديل مىىى   الشىىىركة وإحىىىداث منصىىىب بعنىىىوان "نائىىىب المىىىدير  -١

 دينارا. ٩٠وبراتب اسمي قدر  
يعىىين معىىاون المىىدير العىىا  بهىىاء بهىىيج شىىكري نائبىىا للمىىدير العىىا  بالراتىىب  -٢

 المحدد للدرجة الم كور  وينف  القرار من تاري ه.
ي ىىول نائىىب المىىدير العىىا  بىىالتوقيع نيابىىة عىىن الشىىركة مجتمعىىا  ومنفىىردا  مىىع  -٣

 اق بينهما.المدير العا  وف  ما يت  عليه االتف
 

قىىىبل  هنئىىىا  ومق   وبعىىىد قراءتىىىي ل مىىىر االداري وإ ا بمنىىى ر نعمىىىان ينحنىىىي علىىىيت مق
قىىائ  لىىي هىى ا هىىو بهىىاء بهىىيج الىى ي عرفتىىه فىىي كليىىة الحقىىوق.  وبعىىد أن انتهىىى 

يومىىا مىىن تبليىى  الىىو ير   ١٥من تقبلىىي قلىى  لىىه هىى ا القىىرار ال ينفىى  إال بعىىد مىىرور  
لمىىىدير العىىىا  اتصىىىل هاتفيىىىا  بىىىالو ير بىىىه حسىىىب نظىىىا  الشىىىركة  فىىىأ برني أن ا

 وبل ه بقرارا  المجلس وحصل على موافقته بتنفي ها فورا.
 

ان منىى ر نعمىىان لديىىه أمىىر   ىىر يريىىد إب غىىه لىىي  فقلىى  لىىه هىىا  مىىا وقد الحظ   
مىىن الشىىركة وقىىد بلت تىىه  طالىىب المصىىرفعنىىد   قىىال إن المجلىىس قىىرر فصىىل 

 بقرار الفصل قبل أن  تي إلي .
 

المىىدير العىىا  لىى  يسىىتدعني ليبل نىىي بنفسىىه بقىىرارا  مجلىىس اإلدار   اسىىت رب  أن
كمىىا اعتىىاد  لىى   ولكىىن المفاجىىأ  كانىى  بأنىىه هىىو الىى ي جىىاء إلىىى مكتبىىي ليهنىىأني 
علىىى ترفيعىىي  تىى  أ برنىىي بىىأن مجلىىس اإلدار   ولىىه أن ي تىىار الموظىىف الىى ي 

المجلىىس ومىىدير  سىىيكون معاونىىا  للمىىدير العىىا   وأن إبىىراهي  الربيعىىي  عضىىو
المصىىىرف الصىىىناعي  اتصىىىل بىىىه هاتفيىىىا  صىىىباح هىىى ا اليىىىو  واقتىىىرح عليىىىه أن 
ي تار بىىديع السىىيفي لهىى ا المنصىىب.  فقلىى  لىىه لىىو لىى  يتصىىل بىى  إبىىراهي  الربيعىىي 
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القترحىى  أنىىا تعيىىين بىىديع السىىيفي فىىي المنصىىب الىى ي شىى ر بترفيعىىي  ولكنىىي 
يىىىة ليت صىىى  بىىىديع اقتىىىرح أن نفصىىىل بىىىين األمىىىور اإلداريىىىة واألمىىىور الفن

بىىاألمور اإلداريىىة ويىىرتبط مباشىىر  بالمىىدير العىىا  ولىىيس بنائىىب المىىدير العىىا  
 حسب التدرب الوظيفي  كي اتفر  أنا للمسائل الفنية  فواف  على اقتراحي.

 
يلن المرحىىىو  الىىىدكتور هاشىىى   ٨ومىىىرل  األيىىىا  وجىىىاء يىىىو   شىىىباط المشىىىؤ  وعىىىق

د الوهىىاب الىىدبا  علىىى التقاعىىد  وإ ا الىىدبا  مىىديراَ عامىىا  للشىىركة بعىىد إحالىىة عبىى 
بمجلىىس إدار  الشىىركة برئاسىىة شىىمس الىىدين كىىاظ  يقىىرر إل ىىاء قىىرار الفصىىل 

وإعادتىىه إلىىى الشىىركة بالوظيفىىة التىىي يحىىددها  طالىىب المصىىرفالصىىادر بحىى  
طالىىب المىىدير العىىا .  وقىىد وصىىَف قىىرار فصىىله بىىالقرار الجىىائر بسىىبب كىىون 

اليىىد اليمنىىى  طالىىب المصىىرفوأصىىب  مىىن أنصىىار القوميىىة العربيىىة   المصىىرف
 للدكتور هاش  الدبا .

 
 

 مع التقدير.
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 قضية التأمين على شحنة الوكر التام

 
 
 

 ٢٠١٨ ب  ٩عمان في  
 

 األ  الع ي  مصباح المحتر 
 

 تحية طيبة
..... 
 

 ]الحلقة األولى من شحنة السكر ال ا  
 

تىىاريخ شىىحنا  سىىبائ  الىى هب  ولكىىن ترفيعىىي إلىىى ال أتىى كر علىىى وجىىه الدقىىة 
  وأ كىىر ١٩٥٩منصىىب نائىىب المىىدير العىىا  حصىىل فىىي النصىىف التىىاني مىىن سىىنة 

أنىىي عنىىدما قىىدلم ق باالشىىترا  مىىع سىىعاد برنىىوطي إلىىى المرحىىو  الىىدبا  االقتىىراح 
بتأسىىيس شىىركة إعىىاد  التىىأمين كنىى  فىىي حينهىىا نائبىىا  للمىىدير العىىا   وعلىىى هىى ا 

  هب حصل  في ه   الفتر .فشحنة سبائ  ال
 

نظىىرا  الهتمامىى  بحالىىة الفسىىاد فىىي شىىركة التىىأمين الوطنيىىة سىىأ بر  بتفاصىىيل 
  والتىىي  كرتهىىا مىىدير التعويضىىا  قضىىية شىىحنة السىىكر ال ىىا  التىىي كىىان بطلهىىا

ي لىىو بحوووف فووي التووأمينبشىىكل م تصىىر فىىي البحىىث التمهيىىدي فىىي كتىىابي    ألَنىى ل
 كىىر  جميىىع تفاصىىيلها لكانىى  هىى   التفاصىىيل تشىىكلل دلىىي   علىىى ارتكىىاب جريمىىة 
احتيىىال لسىىلب المىىال العىىا .  لقىىد  كرتهىىا فىىي كتىىابي ألن الىىدكتور هاشىى  الىىدبا   

تشىىير إلىىى أنىىى ولىىيس  طالىىب المصىىرفبنىىاء علىىى معلومىىا  حصىىل عليهىىا مىىن 
ر و يىىىر التجىىىار  هىىىو مرتكىىىب االحتيىىىال  سىىىار  بإ طىىىا مىىىدير التعويضىىىا 

شىىكري صىىال   كىىي بىىاألمر  فقىىرر األ يىىر تىىأليف لجنىىة للتحقيىى  معىىي ليكىىون 
 قرارهىىا دلىىي   لتقديمىىه للمىىدعي العىىا  لتحريىى  الىىدعوى الج ائيىىة ضىىدي.  فقىىد
أ برنىىىي محىىىامي الشىىىركة المرحىىىو  صىىىال  الشىىىالجي  وهىىىو صىىىدي  ع يىىى  

سىىتعد لتحريىى  رحمىىه    بىىأن الىىدكتور هاشىى  الىىدبا  طلىىب منىىه أن ي  وم لىى 



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 89|صفحة

الىىدعوى الج ائيىىة ضىىد بهىىاء بهىىيج عىىن قضىىية السىىكر التىىي سىىتد له السىىجن.  
وألن المرحىىو  صىىال  الشىىالجي كىىان واتقىىا  مىىن ن اهتىىي وأ  قىىي فىىي العمىىل 
سىىألني مىىاهي قضىىية السىىكر التىىي سىىتد ل  السىىجن  فضىىحك  وقلىى  لىىه: "أسىىتا  

اد علىىي الىىنج  مق  حكلمىىين فيهىىا صىىال  هىىل نسىىي    ألىى  تكىىن أنىى  والمحىىامي عىىول
وقررتمىىا أن تىىدفع شىىركة التىىأمين الوطنيىىة إلىىى الطىىرف اآل ىىر أربعىىين ألىىف 
دينىىار ورفضىى ق أنىىا تنفيىى  قىىرار التحكىىي  وعرضىى  علىىى الطىىرف اآل ىىر مبلىى  

 عشر   الف دينار كتسوية ودية أو ال شيء "
 

أمىىا اللجنىىىة التىىىي ألفتهىىىا و ار  التجىىىار  فكانىىى  برئاسىىىة المرحىىىو  الحىىىاب عبىىىد 
لربيعىىىي مسىىىجل الشىىىركا  والسىىىيد احسىىىان عيسىىىى ال لىىىف مراقىىىب الكىىىري  ا

التىىىأمين الىىى ي عىىىين  لفىىىا  للىىىدكتور مصىىىطفى رجىىىب الىىى ي عىىىين مىىىديرا  عامىىىا  
لشىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة والعضىىو اآل ىىر هىىو المرحىىو  نىىاظ  ال ضىىيري 
مىىدير قسىى  الطيىىران فىىي شىىركة التىىأمين الوطنيىىة فقىىرر  اللجنىىة تبرئتىىي.  ولكنىىي 

علىىىى تفاصىىىيل القىىىرار  وعلمىىى  مىىىن بعىىىض المصىىىادر أن إضىىىبار  لىىى  اطلىىىع 
السىىكر ا تفىى  ولىى  يعلىى  أحىىد بمصىىيرها  وأن المعلومىىا  التىىي تسىىرب  لىىي هىىي 

  بعىىد أن أصىىب  مقربىىا  مىىن الىىدكتور هاشىى  الىىدبا   أ بىىر   طالىىب المصىىرفأن 
انىىه عنىىدما كىىان مىىديرا  للتىىأمين البحىىري علىى  أن معىىاون المىىدير العىىا  تواطىىأ مىىع 

األعمىىال صىىادق العىىامري ودفىىع لىىه مبلىى   مسىىين ألىىف دينىىار عىىن شىىحنة رجىىل 
السىىىكر ال ىىىا  فكلفىىىه الىىىدكتور هاشىىى  الىىىدبا  بىىىأن يجلىىىب لىىىه اإلضىىىبار  ليحيىىىل 

لىىى  يعتىىىر علىىىى اإلضىىىبار  فىىىي  طالىىىب المصىىىرفالقضىىىية إلىىىى الىىىو ار   وأن 
م ىى ن الشىىركة  غيىىر أن سىىكرتيرتي اآلنسىىة المصىىون نجيبىىة كاكىىا )ت وجىى  

مىىن المىىدعو منىى ر  ار  وهىىو مىىن الكىىادر المتقىىد  فىىي حىى ب  ١٩٦٣بعىىد انقىى ب 
البعىىث وأصىىب  اآلمىىر النىىاهي فىىي شىىركة التىىأمين الوطنيىىة( أقىىول  إنهىىا كانىى  
تعىىرف انىىي احتفظىىى  باإلضىىبار  بأحىىد ادراب مكتبىىىي فكسىىر  الىىدرب المقفىىىل 

الىى ي سىىللمها بىىدور  إلىىى  طالىىب المصىىرفوأ رجىى  اإلضىىبار  وسىىللمتها إلىىى 
 هاش  الدبا .

 
باإلضىىبار  فىىي درب مكتبىىي فهىى ا مىىا سأوضىىحه لىى  عنىىد بيىىان  أمىىا لمىىا ا احتفظىى ق 

تفاصىىيل هىى   القضىىية  وسىىوف تعىىرف كىى  فىىي ال وايىىا  بايىىا  وانىىي لسىى   بيىىرا  
فىىي التىىأمين فقىىط  بىىل فىىي كشىىف وسىىائل االحتيىىال والفسىىاد والسىىلو  االنتهىىا ي  

 ره .وه ا ما جعلني هدفا لهاش  الدبا  و يري الدين حسيب وغي
 

 مع التقدير.
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 ٢٠١٨ ب   ١٠عمان 
 

 األ  الع ي  مصباح المحتر 
 

 بعد التحية
 

 ]الحلقة التانية من شحنة السكر ال ا  

 
 

عنىىد عىىودتي مىىن لنىىدن كىىان المرحىىو  عبىىد الوهىىاب الىىدبا  طىىري  الفىىراش بسىىبب 
إصىىابته ب بحىىة صىىدرية.   رتىىه فىىي من لىىه فىىي مسىىاء يىىو  وصىىولي  فىىأ برني 
بىىأني سأشىى ل منصىىب معىىاون المىىدير العىىا  وانىىه سىىي بر وكيلىىه الىىدكتور كىىاظ  
 السىىعيدي هاتفيىىا بىى ل .  وفعىى   اولىى  هىى ا المنصىىب فىىور مباشىىرتي العمىىل. 
وفىىىي اليىىىو  التىىىاني لمباشىىىرتي د ىىىل مكتبىىىي مىىىدير قسىىى  التعويضىىىا  للتىىىأمين 
فنىىي بىىه بأنىىه السىىيد صىىادق العىىامري  البحىىري ومعىىه شىى     ىىر ال اعرفىىه عرت

 Grahamمىىن كبىىار رجىىال األعمىىال والمىىدير المفىىوض لشىىركة جراهىىا  ملىىر 
Miller  لتسىىىوية ال سىىىائر  فرحبىىى  بىىىه وطلبىىى  لهمىىىا الشىىىاي كالمعتىىىاد.  أتنىىىاء

ر  تنىىاول الشىىاي  بىىدأ صىىادق العىىامري ي برنىىي عىىن نفسىىه بانىىه مىىن األعضىىاء فتىى 
البىىار ين فىىي الحىى ب الىىوطني الىىديمقراطي وصىىدي  كامىىل الجىىادرجي  عىىي  
الحىى ب ومىىن المقىىربين جىىدا  مىىن ابىىي هيىىت   فقاطعتىىه سىىائ  مىىن هىىو أبىىو هيىىت   
فاسىىت رب مىىن سىىؤالي  وقىىال كيىىف ال تعرفىىه هىىو االسىىتا  محمىىد حديىىد نائىىب 

يس الحىى ب وو يىىر الماليىىة )كانىى  شىىركة التىىأمين الوطنيىىة فىىي  لىى  الوقىى  رئىى 
هىىو أيضىىا  مىىن  مىىدير التعويضىىا واسترسىىل قىىائ   إن مرتبطىىة بىىو ار  الماليىىة(  

األعضىىاء البىىار ين فىىي الحىى ب ويعتمىىد عليىىه أبىىو هيىىت  كتيىىرا .  وبانتهىىاء صىىادق 
رت  إ ن لىىي معناهىىا "ديىىر  العىىامري مىىن هىى   المحاضىىر  )والتىىي كانىى  بمتابىىة جىىَ

 مىىىدير التعويضىىىا بالىىى  أنىىىا الحكومىىىة وانىىى  موظىىىف حىىىديث العهىىىد(  وضىىىع 
الموضىىو  بىىأن مصىىلحة أمىىامي اإلضىىبار  التىىي كانىى  فىىي يىىد   وبىىدأ يشىىرح لىىي 

نىى  علىىى إرسىىالية مىىن السىىكر ال ىىا  بمبلىى  أمت  صنع السىىكر فىىي الموصىىل كانىى  قىىد
مائىىىة و مسىىىين ألىىىف دينىىىار  وأن الشىىىحنة بجميىىىع أكياسىىىها وصىىىل  متكتلىىىة ال 
تصىىل  للتكريىىر  فطلبىى  المصىىلحة دفىىع كامىىل مبلىى  التىىأمين وقىىد وافىى  المىىدير 

بأنهىىا يمكنهىىا  رضىىالنىىا عالعىىا  علىىى  لىى   ولكىىن شىىركة كراهىىا  ملىىر قىىدم  
سىىح  السىىكر المتكتىىل بحيىىث يصىىب  قىىاب  للتكريىىر  وأنهىىا أي شىىركة كراهىىا  
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ملىىر تتقاضىىى مقابىىل  لىى   مسىىين ألىىف دينىىار  فوافىى  وكيىىل المىىدير العىىا  علىىى 
  دفىىع المبلىى  علىىى سىىحب علىىل هىى ا العىىرض ووقىىع الطرفىىان عقىىدا  يتضىىمن شىىرطا  يق 
شىىركة كراهىىا  ملىىر قىىد نفىى   مصىىلحة صىىنع السىىكر لطلبهىىا بىىالتعويض  وأن 

الت امهىىا وأن مصىىلحة صىىنع السىىكر سىىحب  مطالبتهىىا بىىالتعويض.  فقلىى  لىىه: 
ومىىا المطلىىوب منىىي   قىىال: أطلىىب موافقىىة وكيىىل المىىدير العىىا  علىىى صىىرف 
المبلىى  ل سىىتا  صىىادق العىىامري.  قلىى  لىىه إن وكيىىل المىىدير العىىا  موجىىود فىىي 

 هبنىىا ولكنىىه طلىىب أن يحىىال الطلىىب مكتبىىه لمىىا ا ال تىى هبان إليىىه مباشىىر .  قىىال: 
 إلي  للنظر فيه من قبل .

 
ف حظىى   مىىدير التعويضىىا األوراق المربوطىىة مىىع مىى كر  ألقيىى  نظىىر  علىىى 

أن كتىىاب مصىىلحة صىىنع السىىكر المتضىىمن سىىحب طلىىب التعىىويض يحمىىل تاري ىىا  
فقىىط وال يحمىىل رقمىىا  كمىىا هىىو الحىىال فىىي الكتىىب الرسىىمية  كمىىا الحظىى  أن 

د  علىىى األوراق التىىي تحمىىل اسىى  العىىرض المقىىد  مىى  ن قبىىل شىىركة كراهىىا  ملىىر قىىق
الشىىىركة بالل ىىىة اإلنجلي يىىىة دون أن يقبىىىيلن عنىىىوان الشىىىركة فىىىي العىىىراق ورقىىى  
هاتفهىىا  كمىىا أن العىىرض موقىىع مىىن قبىىل المىىدير المفىىوض دون  كىىر اسىىمه  بينمىىا 
العقىىد المبىىر  مىىع شىىركة التىىأمين الوطنيىىة مبىىر  بىىين التىىأمين الوطنيىىة وصىىادق 

لعىىامري بصىىفته الش صىىية ولىىيس إضىىافة لوظيفتىىه عىىن شىىركة كراهىىا  ملىىر.  ا
إنىىه نظىىرا  لضىى امة المبلىى  المطلىىوب صىىرفه فىىإنني ال  لمىىدير التعويضىىا  فقلىى 

مىىن وكيىىل المىىدير العىىا  الموافقىىة علىىى صىىرفه دون أن أدرس  يمكننىىي أن أطلىىب
ا  طلىىب التعىىويض كىىام  .  قىىال لىىي إن الموضىىو  ال يحتىىاب إلىىى دراسىىة  فهنىى 

عقىىد تىى ت تنفيىى   مىىن قبىىل الطىىرف األول والطىىرف التىىاني ملىى  ل بتنفيىى  .  قلىى  لىىه 
مىىع  لىى  البىىدت مىىن دراسىىتي للتعىىويض  فىىأرجو مىىن األسىىتا  العىىامري أن يمهلنىىا 

 إلى ال د وكل شيء سيت  وف  األصول.
 

 مراحل دراسة التبويا
 

 المرحلة األولى طلب التبويا
 

ولكنىىي الحظىى  أن طلىىب التعىىويض مىىؤر  بتىىاريخ يقىىع ال أ كىىر التىىواريخ بالدقىىة 
]المىىدير العىىا  لشىىركة التىىأمين  بعىىد تىىاريخ صىىدور قىىرار إعفىىاء مسىىتر كنىىدي

.  كمىىا الحظىى  أن طلىىب التعىىويض اقتصىىر علىىى الكتىىاب الصىىادر مىىن الوطنيىىة 
المصىىلحة دون ان يىىربط معىىه سىىند الشىىحن وقائمىىة المجهىى  وقائمىىة الت ليىىف التىىي 

اس اإلرسىىالية  وإ ا كانىى  اإلرسىىالية قىىد وصىىل  متكتلىىة يتبىىين منهىىا عىىدد أكيىى 
فينب ىىي أن تىىنظ  فيهىىا شىىهاد  تضىىرر مىىن قبىىل دائىىر  مينىىاء التفريىى   فجميىىع هىى   



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 92|صفحة

المسىىتندا  التبوتيىىة لطلىىب التعىىويض لىى  تكىىن مربوطىىة بالطلىىب.  كمىىا أن الكتىىاب 
ل  بتىىاريخ اليىىو   لىى  يكىىن يحمىىل رقىى  الصىىادر   وأن تقريىىر كراهىىا  ملىىر مىىؤر 

الي لتىىاريخ طلىىب التعىىويض  وقىىد جىىاء فيىىه أن جميىىع أكيىىاس السىىكر متكتلىىة التىى 
وال تصىىل  للتكريىىر  أي أنهىىا تكىىىون قىىد انجىى   الكشىىىف علىىى جميىىع أكيىىىاس 
السىىكر فىىي يىىو  واحىىد.  كمىىا لىى  يىىرد فىىي تقريرهىىا مىىا يشىىير إلىىى عىىدد أكيىىاس 
السىىكر  ومىىا إ ا كانىى  وتيقىىة التىىأمين ت طىىي التحجىىر أ  ال  كمىىا ينب ىىي علىىى 

 ركة تسوية ال سار  أن تفعل.ش 
 

 االستنتاج
 

مىىدير اسىىتنتج  مىىن  لىى  أن طلىىب التعىىويض هىىو طلىىب احتيىىالي فقىىد اسىىت ل 
إنهىىاء  ىىدما  مسىىتر كنىىدي وتوقىىع أن المىىدير الجديىىد سىىيكون مىىن  التعويضىىا 

رجىىال السياسىىة الىى ين ال  بىىر  لهىى  فىىي التىىأمين  فسىىار  للتواطىىؤ مىىع مىىدير 
التعىىىويض المىىى كور )ك همىىىا مىىىن مدينىىىة مصىىىلحة السىىىكر علىىىى تقىىىدي  طلىىىب 

الموصىىل( وأن مىىدير مصىىلحة السىىكر كىىان حىى را  فلىى  يسىىجل طلىىب التعىىويض فىىي 
سىىجل الصىىادر  لىى ل  جىىاء كتابىىه ال يحمىىل رقمىىا   ومىىن المحتمىىل أن التوقيىىع علىىى 

 طلب التعويض ل  يكن توقيعه األصلي.
 

أن  كمىىىا سىىىاورتني الشىىىكو  مىىىن صىىىحة تقريىىىر كراهىىىا  ملىىىر إ  كيىىىف يمكنهىىىا
تقجىىري الكشىىف علىىى حىىوالي  مسىىة  الف كىىيس سىىكر فىىي يىىو  واحىىد )قىىدر  

ألىىف دينىىار والقىىو  الشىىرائية  ١٥٠عىىدد االكيىىاس علىىى ضىىوء مبلىى  التىىأمين البىىال  
( وتققىىىرر أن جميىىىع أكيىىىاس الشىىىحنة متكتلىىىة وال ١٩٥٨للىىىدينار العراقىىىي سىىىنة 

قىىة تصىىل  للتكريىىر.  فاتصىىل  بالسىىيد بيرسىىي سىىكويرا الىى ي تربطنىىي بىىه ع 
جيىىد  منىى  فتىىر  تىىدريبي  فسىىألته عىىن شىىركة كراهىىا  ملىىر ومىىديرها المفىىوض 
صىىادق العىىامري  فأكىىد لىىي أنىىه ال توجىىد فىىي العىىراق شىىركة باسىى  كراهىىا  ملىىر  
وأن الشىىركة الوحيىىد  لتسىىوية ال سىىائر المسىىجلة فىىي العىىراق هىىي شىىركة تىىوبلس 

ن وهىىىي التىىىي تتعامىىىل معهىىىا شىىىركة التىىىأمي Toplis & Hardingوهىىىاردن  

الوطنيىىة  وحىى ترني مىىن التعامىىل مىىع صىىادق العىىامري.  وبىى ل  تأكىىد  شىىكوكي 
 بأن طلب التعويض الم كور هو طلب احتيالي.

 
 موافقة االستاذ الدباغ على صر  التبويا

 
كىىىان عضىىىوا  فىىىي مجلىىىس إدار  الشىىىركة إال أنىىىه ال صىىىحي  أن األسىىىتا  الىىىدبا  

لمىىا بىىىاإلجراءا  الروتينيىىة لىىدفع مبىىال  التعويضىىىا .   يفتىىرض فيىىه أن يكىىون مق
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تتضىىمن طلىىب  مىى كر  مىىدير التعويضىىا ففىىي اليىىو  التىىاني لمباشىىرته  قىىد  لىىه 
الموافقىىة علىىى صىىرف التعىىويض وقىىد أرفىى  بهىىا وتيقىىة التىىأمين وكتىىاب مصىىلحة 

الكشىىف الصىىادر عىىن كراهىىا  ملىىر  و ىىت  م كرتىىه بفقىىر  صىىنع السىىكر وتقريىىر 
تضىىرب علىىى الىىوتر الىىوطني الىى ي عىىرف بىىه األسىىتا  الىىدبا  وهىىو أن التعىىويض 
مطلىىوب مىىن مصىىلحة حكوميىىة وأن شىىركة التىىأمين الوطنيىىة سىىوف ال تتحمىىل 

ألىىف دينىىار سىىتتحمله شىىركا   ١٤٩منىىه سىىوى ألىىف دينىىار فقىىط  والبىىاقي البىىال  

 .C. Tنىىى  ]وراي يىىىة بواسىىىطة الوسىىىطاء سىىىي تىىىي بإعىىىاد  التىىىأمين اإلنجل
Bowring    كىىان احتفىىاظ شىىركة التىىأمين الوطنيىىة واطىى  جىىدا  فىىي االتفاقيىىا(

 القديمة( فواف  السيد الدبا  على صرف التعويض.
 

 تدخل كراها  ملر
 

بعىىد موافقىىة المىىدير العىىا  كىىان مىىن المفىىروض أن تىىود  إضىىبار  التعىىويض لىىدى 
مىىدير قسىى  المحاسىىبة إلجىىراء الصىىرف  إال أن  لىى  لىى  يحىىدث  بىىل احىىتفظ بهىىا 

لديىىه  ألن الصىىرف لىىو تىى  بشىىكل أصىىولي لكىىان الشىىي  سىىيحرر  التعويضىىا 
باسىى  مصىىلحة صىىنع السىىكر ولىىيس هىى ا هىىو المطلىىوب.  وبعىىد  مسىىة أيىىا  علىىى 

فقىىة المىىدير العىىا  علىىى الصىىرف قىىدتم  كراهىىا  ملىىر عرضىىها بسىىح  السىىكر موا
بعىىرض  مىىدير التعويضىىا المتكتىىل لقىىاء  مسىىين ألىىف دينىىار.  وقبىىل أن يقىىو  

األمىىىر علىىىى الىىىدبا    دمىىىه الحىىىظ  بىىىأن يصىىىاب عبىىىد الوهىىىاب الىىىدبا  ب بحىىىة 
مىىىدير صىىىدرية فيحىىىل محلىىىه وكالىىىة الىىىدكتور كىىىاظ  السىىىعيدي  وقىىىد اسىىىتطا  

أن يقنعىىه بقبىىول عىىرض كراهىىا  ملىىر ألنىىه ي فىىض مبلىى  التعىىويض   التعويضىىا
إلى التلىىث.  ولكىىن ال طىىأ الىى ي ارتكبىىه الىىدكتور السىىعيدي هىىو انىىه أبىىر  العقىىد مىىع 
صىىىادق العىىىامري بصىىىفته الش صىىىية ولىىىيس إضىىىافة لوظيفتىىىه كمىىىدير مفىىىوض 
لشىىركة كراهىىا  ملىىر  كمىىا لىى  ي حىىظ أن عىىرض كراهىىا  ملىىر كىىان مبىىال  فيىىه 

ا  أنهىىا تسىىتوفي عشىىر  دنىىانير عىىن سىىح  الكىىيس الواحىىد  فىىي حىىين أن جىىدا   معنىى 
قيمىىة كىىيس السىىكر المكىىرر حينىى ا  كانىى   مسىىة دنىىانير.  وقىىد سىىهتل إبىىرا  العقىىد 
مىىن قبىىل الىىدكتور السىىعيدي األمىىر علىىى المتىى مرين الت تىىة ألن المبلىى  سيقبضىىه 

 صادق العامري ويت  تقسيمه بينه .
 

 النتيجة
 

لىىه نتيجىىة قراءتىىي إضىىبار  التعىىويض  علمىىا بىىأن تحجىىر السىىكر  هىى ا مىىا توصىىل ق 

( غيىىر مشىىمول بالت طيىىة حتىىى وإن كانىى  وتيقىىة التىىأمين ضىىد (Cakingال ىىا  

 كافة األ طار ألنه يرجع إلى طبيعة البضاعة.
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لكل مىىا تقىىد  تأكىىد لىىديت أن هىى   العمليىىة هىىي عمليىىة احتيىىال مدروسىىة لسىىلب المىىال 

جنىىائي تعتبىىر جنايىىة  معاقبىىا  عليهىىا بىىالحبس تىىورط بهىىا عبىىد العىىا   ووفقىىا  للقىىانون ال
الوهىىاب الىىدبا  وكىىاظ  السىىعيدي عىىن حسىىن نيىىة  لىى ل  علىىيت أن اتصىىرف بحىى ر 

 لمعالجة الموضو .

 
 وغدا  سأبين ما اتبعته من إجراءا .

 
 مع التقدير.

 
 ٢٠١٨أيلول   ١٢عمان 

 
 اال  الع ي  مصباح المحتر 

 
 بعد التحية

 
 ]الحلقة الرابعة من شحنة السكر ال ا  

 

 
االن وبعىىد ان انتهيىى  مىىن تىىدقي  بروفىىة كتىىابي الجديىىد أعىىود ألكمىىل موضىىو  

 شحنة السكر ال ا .
 

مىىدير بعىىد دراسىىتي إلضىىبار  التعىىويض واكتشىىافي الم الفىىا  المرتكبىىة مىىن قبىىل 
  اقترحىىى  علىىىى الىىىدكتور كىىىاظ  السىىىعيدي ان ال يبىىى  فىىىي طلىىىب التعويضىىىا 

صىىرف مبلىى  ال مسىىين ألىىف دينىىار وان يتىىر  التبىى ت فيىىه الىىى المىىدير العىىا  بعىىد 
 مىىىدير التعويضىىىا انتهىىىاء إجا تىىىه المرضىىىية  فوافىىى  علىىىى اقتراحىىىي وأ بىىىر 

 ب ل .
 

وعنىىد مباشىىر   المرحىىو  الىىدبا  شىىرح  لىىه م بسىىا  القضىىية وكيىىف انىىه هىىو 
دكتور السىىىعيدي تورطىىىا بحسىىىن نيىىىة فىىىي تسىىىهيل تنفيىىى  جريمىىىة االحتيىىىال  والىىى 

واقترحىى  عليىىه ان ال يكىىون لىىه اي دور فىىي معالجىىة هىى ا االمىىر وان يتركنىىي 
وصىىادق العىىامري  وطلبىى  منىىه ان  مىىدير التعويضىىا ألكىىون أنىىا فىىي مواجهىىة 

يتصىىل هاتفيىىا بمسىىجل الشىىركا  وي بىىر  ان الشىىركة سترسىىل لىىه صىىحبة مىىدير 
  كتابىىىا سىىىريا ومسىىىتعج  ويطلىىىب منىىىه الجىىىواب عليىىىه فىىىورا.  وكىىىان االدار
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.  فكىىىان  Graham Miller] موضىىىو  الكتىىىاب يتعلىىى  بشىىىركة كراهىىىا  ملىىىر

جىىواب مسىىجل الشىىركا  انىىه ال توجىىد شىىركة اجنبيىىة باسىى  كراهىىا  ملىىر مسىىجلة 
فىىىي العىىىراق  وان الشىىىركة االجنبيىىىة الوحيىىىد  المسىىىجلة فىىىي العىىىراق والمجىىىا   

.  كمىىا  Toplis & Harding] ائر هىىي شىىركة تىىوبلس وهاردنىى بتسىىوية ال سىى 

طلبىىى  مىىىن المىىىدير العىىىا  ان يوفىىىد مىىىدير االدار  بشىىىكل سىىىري الىىىى الموصىىىل 
للحصىىول علىىى افىىاد  تحريريىىة مىىن مىىدير مصىىلحة صىىنع السىىكر حىىول طلىىب 
التعىىىويض البىىىال  مائىىىة و مسىىىين ألىىىف دينىىىار وعىىىدد االكيىىىاس التىىىي وصىىىل  

حريريىىة لمىىدير مصىىلحة صىىنع السىىكر ان المصىىلحة لىى  متكتلىىة.  فكانىى  اإلفىىاد  الت
تكىىن لىىديها إرسىىالية بهىى   الضىى امة ولىى  تتقىىد  بطلىىب تعىىويض بىىالمبل  المىى كور  
وقىىد سىىب  لهىىا ان طلبىى  تعويضىىا عىىن  مسىىين كيسىىا متكتلىىة مىىن إرسىىالية قديمىىة 

  التىىأمينباعتبىىار ان التكتىىل غيىىر مشىىمول بعنهىىا رفضىى  الشىىركة دفىىع تعىىويض 
د  ايىىا  شىى   ادعىىى انىىه مىىن شىىركة انجلي يىىة مت صصىىة فىىي ولكن جىىاء قبىىل عىى 

الوطنيىىىة  التىىأمينمعالجىىة تكتىىل السىىكر ال ىىىا  وانىىه سىىيقو  علىىى نفقىىىة شىىركة 
 بمعالجة تكتل ال مسين كيسا الم كور   وفع  ت  سحقها وتكريرها.

 
بعىىىد الحصىىىول علىىىى جىىىواب مسىىىجل الشىىىركا  وإفىىىاد  مىىىدير مصىىىلحة صىىىنع 
السىىكر  اقترحىى  علىىى المىىدير العىىا  عىىرض تسىىوية وديىىة علىىى صىىادق العىىامري 
 أنىىىبمبلىى  عشىىر   الف دينىىار فقىىط  فاسىىت رب مىىن اقتراحىىي هىى ا  فأوضىىح  لىىه 

أريىىىد ان أحميىىىه هىىىو والىىىدكتور السىىىعيدي الن القىىىانون ال يحمىىىي الشىىىري  فىىىي 
وان كىىان حسىىن النيىىة   صوصىىا بالنسىىبة لش صىىين فىىي مرك همىىا  جريمىىة حتىىى

اإلداري.  سىىىألني مىىىا ا لىىىو ان صىىىادق العىىىامري أقىىىا  الىىىدعوى علىىىى الشىىىركة.  
قلىى  لىىه ان صىىادق العىىامري ا كىىى مىىن ان يفعىىل  لىى  كىىي ال ينجىىر االمىىر الىىى 
تحقيىى  جنىىائي.  ولىى  ينطىىل االمىىر علىىى صىىادق العىىامري حيىىث أدر  أنىىى أنىىا 

التسىىوية الوديىىة  فىىاتهمني لىىدى كىىل مىىن و يىىر الماليىىة المرحىىو  وراء اقتىىراح 
محمىىىد حديىىىد  نائىىىب رئىىىيس الحىىى ب الىىىوطني الىىىدمقراطي وإبىىىراهي  الربيعىىىي  
عضىىىو مجلىىىىس ادار  الشىىىركة وعضىىىىو اللجنىىىة المرك يىىىىة للحىىى ب الىىىىوطني 
الىىدمقراطي  بىىاني طلبىى  رشىىو  منىىه  غيىىر ان المرحىىو  الىىدبا  أوضىى  لهمىىا ان 

وديىىة صىىادر عنىىه هىىو  واقتىىرح ان يعىىرض الموضىىو  علىىى اقتىىراح التسىىوية ال
 مجلس اإلدار  ليقرر ما يرا  ب صوصه.

 
 وتقبل فائ  التقدير.
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 ٢٠١٨أيلول  ١٢عمان في  
 

 اال  مصباح المحتر   
 

 ]الحلقة ال امسة من شحنة السكر ال ا  
 
 

لتقىىديمها كلفنىىي المىىدير العىىا  أن أعىىد مىى كر  ب صىىو  شىىحنة السىىكر ال ىىا  
لمجلىىىس اإلدار   فتحاشىىىىي  أن أتطىىىىرق لتفاصىىىىيل طلىىىىب التعىىىىويض المتعلىىىى  
بالشىىحنة المىى كور  فىىي المىى كر  التىىي أعىىدتها  واكتفيىى  بىىالتركي  علىىى العقىىد 
المبىىر  بىىين وكيىىل المىىدير العىىا  الىىدكتور كىىاظ  السىىعيدي وصىىادق العىىامري  

بن فىىاحش.  فأمسىىك  بىىبط ن العقىىد المىى كور لمىىا أنطىىوى عليىىه مىىن ت ريىىر وغىى 
ر لىىه أن العىىرض المقىىد  مىىن كراهىىا  ملىىر فقىىد غىىق  رر بالىىدكتور السىىعيدي بىىأن صىىوت

سىىي فض مبلىىى  التعىىويض إلىىىى التلىىىث.  أمىىا ال ىىىبن الفىىىاحش فىىإن كلفىىىة سىىىح  
أكيىىاس السىىكر المتكتىىل  هىىي كلفىىة غيىىر معقولىىة  ألننىىا لىىو افترضىىنا اعتباطىىا أن 

عىىدد االكيىىاس التىىي كلفىىة سىىح  الكىىيس الواحىىد هىىي دينىىاران  فمعنىىى هىى ا أن 
ادعىىي بسىىحقها هىىو  مسىىة وعشىىرون ألىىف كىىيس  وهىى ا رقىى  ال يعقىىل  إ  مىىن 

 غير المتصور أن تتضمن إرسالية واحد  ه ا العدد الض   من االكياس.
 

يبىىدو أن مجلىىس اإلدار  قىىد اقتنىىع مىىن حيىىث المبىىدأ بمىىا ورد فىىي المىى كر   فقىىرر 
المحىىامي صىىال  الشىىالجي  إناطىىة تقىىدير المبلىى  بهيئىىة تحكىىي   فانت بىى  الشىىركة

اد علىىىي الىىىنج    محكمىىىا  مىىىن طرفهىىىا وانت ىىىب صىىىادق العىىىامري المحىىىامي عىىىول
محكمىىىا  مىىىن طرفىىىه    مقراطييعضىىىو اللجنىىىة المرك يىىىة للحىىى ب الىىىوطني الىىىد

 فقرر المحكمان إنقا  المبل  وجعله أربعين ألف دينار.
 

 البقية في الحلقة القادمة.
 

 مع التقدير
 

 
 ٢٠١٨أيلول   ١٤عمان 

 
 اال  مصباح المحتر 
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 بعد التحية
 

 ]الحلقة السادسة من شحنة السكر ال ا  
 

بعىىىد تبلىىى  الشىىىركة بقىىىرار المحكمىىىين اسىىىت رب  جىىىدا مىىىن ان محىىىاميين مىىىن 
حكي  تالمشىىىهود لهمىىىا بالكفىىىاء   يتجىىىاه ن النصىىىو  القانونيىىىة المتعلقىىىة بىىىال

ن يكىىون عىىدد أالمنصىىو  عليهىىا فىىي قىىانون المرافعىىا  المدنيىىة والتىىي قضىى  بىى 
لهيئىىة  حكمىىان بانت ىىاب محكىى  تالىىث يكىىون رئيسىىامن يقىىو  الأالمحكمىىين وتىىرا بىى 

التحكىىي  وان تسىىتدعي هيئىىة التحكىىي  طرفىىي النىى ا  لتقىىدي  طلباتهمىىا ودفوعهمىىا 
وحيىىث   .تىى  تصىىدر قرارهىىا بعىىد اجىىراء التحقيىى  فىىي الوقىىائع المعروضىىة عليهىىا

ل بطىىال مىىىن قبىىل محكمىىىة لمحكمىىىان بىى ل   يكىىىون قرارهمىىا قىىىاب  الىى  يلتىى   
البدايىىىة.  لىىى ل  أ بىىىر  المىىىدير العىىىا  بىىىأن قىىىرار المحكمىىىين باطىىىل شىىىك  
وموضىىىوع ا  وحصىىىل االتفىىىاق بيننىىىا علىىىى الطعىىىن بىىىه.  وحيىىىث ان محىىىامي 
الشركة صىىال  الشىىالجي لىى  يعىىد مىىؤه  للنيابىىة عىىن الشىىركة فىىي هىى ا الطعىىن  فقىىد 

 وي الكفىىىاء   اقترحىىى  توكيىىىل المحىىىامي ظىىىافر نىىىوري وهىىىو مىىىن المحىىىامين
ومعىىروف بن اهتىىه واسىىتقامته  وواحىىد مىىن اقطىىاب الحىى ب الشىىيوعي العراقىىي  
وكىىان  ميلىىي فىىي المدرسىىة الشىىرقية االبتدائيىىة فىىي مدينىىة الحلىىة  فوافىى  المىىدير 

لني باالتفاق معه.  العا  على اقتراحي و ول
 

ويبىىدو ان  بىىر اتجىىا  الشىىركة للطعىىن بقىىرار التحكىىي  قىىد تسىىرب الىىى صىىادق 
ري  فلىى  يلجىىأ فىىي هىى   المىىر  الىىى اتهىىامي بطلىىب الرشىىو  منىىه  بىىل لجىىأ الىىى العام

طريقىىة مبتكىىر  هىىي اغىىراءي عاطفيىىا باالسىىتعانة بسىىكرتيرته الحسىىناء لحملىىي 
علىىى صىىرف النظىىر عىىىن الطعىىن بقىىرار المحكمىىين.  ولمىىىا لىى  تفلىى  طريقتىىىه 

عشىىر  المبتكىىر  اضىىطر الىىى رفىىع الرايىىة البيضىىاء وقبىىل بالتسىىوية الوديىىة البال ىىة 
رف هىى ا المبلىى  لىىه بعىىد إقىىرار  تحريىىرا بإسىىقاط أيىىة مطالبىىة لىىه  الف دينىىار  فصىىق 

ن هىى ا المبلىى  لىىيس تعويضىىا أفىىي مواجهىىة الشىىركة.  وقىىد أ بىىر  المىىدير العىىا  بىى 
  بىىىين قسىىىت وإنمىىىا يىىىد ل فىىىي بىىىاب المصىىىروفا  لتجنىىىب دفىىىع تعىىىويض  وانىىىه يق 

بشىىكل نسىىبي وان مىىا يصىىيب الشىىركة هىىو مائىىة دينىىار  التىىأمينالشىىركة ومعيىىد 
 فقط.
 

 وإكماال للموضو  سأبين في الحلقة اال ير  واقعتين متصلتين به.
 

 مع التقدير
 



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 98|صفحة

 
 ٢٠١٨أيلول   ١٦عمان 
 

 اال  مصباح المحتر 
 

 بعد التحية
 

 ]الحلقة السابعة من شحنة السكر ال ا  
 

احتفظىى  بإضىىبار  التعىىويض فىىي علىىى هىىامش شىىحنة السىىكر ال ىىا  أبىىين اننىىي 
حىىو تي لسىىببين.  األول  أن ال تصىىل إليهىىا يىىدل م رضىىة فتسىىت د  مىىا احتوتىىه 
مىىن معلومىىا  ضىىد عبىىد الوهىىاب الىىدبا  والىىدكتور السىىعيدي  أو أن تعمىىد إلىىى 
بب ات فهىىا لطمىىس أدلىىة ارتكىىاب جريمىىة االحتيىىال لسىىلب المىىال العىىا .  والسىى 

ح بىىه فىىي وجىىه  مىىدير التعويضىىا  التىىاني  هىىو أن أجعىىل منهىىا سىىيفا  فىىي يىىدي ألىىول
 إ ا كرر فعلته تل .

 
الوطنيىىة حتىىى شىىهر  التىىأمينواني اقىىول الحىى  بأنىىه  ىى ل فتىىر  عملىىي فىىي شىىركة  

أي سىىىلو  يتيىىىر الشىىىبهة أو  مىىىدير التعويضىىىا لىىى  ألمىىىس مىىىن  ١٩٦٣شىىىباط 
اليىىه بعىىد انقىى ب شىىهر شىىباط.  الشىى   وانىىي ال أعلىى  بالوظىىائف التىىي أسىىند  

الوحيىىد مىىن مىىوظفي شىىركة  وعنىىد افتتىىاح مكتبىىي للمحامىىا  كىىان هىىو الموظىىف
 .الوطنية ال ي  ارني لتهنئتي بافتتاح المكتب التأمين
 

وعلىىى هىىامش الشىىحنة المىى كور  أيضىىا   حىىدث أن عىىين عضىىو هيئىىة التحقيىى  
السىىيد إحسىىان عيسىىى ال لىىف ملحقىىا  تجاريىىا  فىىي السىىفار  العراقيىىة فىىي القىىاهر   
وفىىي سىىفر  عمىىل لىىي إلىىى القىىاهر  قىىرر  أن أ ور   يىىار  مجاملىىة  فدهشىى  

أحىىد  مىىن اسىىتقباله لىىي كمىىا لىىو كنىى  صىىديقه الحمىىي   ودعىىاني لتنىىاول العشىىاء فىىي
مطىىىاع  القىىىاهر   تىىى  اصىىىطحبني بعىىىد  لىىى  إلىىىى أحىىىد المسىىىارح حيىىىث كانىىى  
ر   دعى بَمبىىىة َكشىىىل تعىىىرض مسىىىرحية عىىىن حيىىىا  راقصىىىة مصىىىرية مشىىىهور  تىىىق
ر لىىي عىىن اعجابىىه بمىىوقفي فىىي معالجىىة إشىىكاال  الشىىحنة  وأتنىىاء العشىىاء عبىىت

 الم كور .
 

  مىىىن أقىىىول إن الشىىىحنة المىىى كور  كانىىى  أول درس لىىىي فىىىي أول يىىىو  و تامىىىا  
 فكان   ير درس لتلمي  مبتدى. التأمينممارستي العملية في حقل 
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 بعض أقوام شركة التأمين الوطنية  رسائل حولرسالة  
 
 
 

 ٢٠١٨أيلول  ٢١عمان في  

 
 اال  مصباح المحتر  

 
 بعد التحية

 
الوطنيىىة كىىان عملهىىا فىىي بىىدء تأسيسىىها يقتصىىر  التىىأمينبىىالرغ  مىىن ان شىىركة 

علىىى تىىأمين ممتلكىىا  واسىىتيرادا  الدولىىة  إال انهىىا كانىى  تتعامىىل مىىع القطىىا  
ال ىىا  عىىن طريىى  تىىأمين االعتمىىادا  المسىىتندية التىىي يتىىولى تجىىار القطىىا  
ال ىىا  فتحهىىا لىىدى مصىىرف الرافىىدين  وقىىد كىىان مصىىرف الرافىىدين يسىىيطر 

ائىىة مىىن التجىىار  الدوليىىة مىىع العىىراق.  لىى ل  يمكىىن علىىى أكتىىر مىىن تمىىانين فىىي الم
الوطنيىىة  التىىأمينالبحىىري التىىي كانىى  تصىىدرها شىىركة  التىىأمينالقىىول إن وتىىائ  

العراقىىي.  ولتنظىىي   التىىأمينسىىنويا يعىىادل تمىىانين فىىي المائىىة مىىن وتىىائ  سىىوق 
فىىي الشىىركة أنشىىئ  شىىعبة  اصىىة أطلىى  عليهىىا  البحوورص التووأمينقسوو  اعمىىال 

مهمتهىىا فىىت  إضىىبار  بكىىل وتيقىىة تىىأمين تحفىىظ فيهىىا النسىىخ التانيىىة شعبة االرشىىيف  
واألشىىىعار الىىىدائن بقسىىىط  التىىىأمينمىىىن كتىىىاب فىىىت  االعتمىىىاد المسىىىتندي ووتيقىىىة 

  ويىىت  تسىىجيل هىىد  اإلضىىبار  فىىي سىىجل  ىىا  وتعطىىى رقمىىا متسلسىى  التىىأمين
وفىى  الحىىرف الهجىىائي السىى  المىىؤمن لىىه  وتحفىىظ هىى   اإلضىىبار  فىىي م ىى ن 

لشىىركة  فىىإ ا حىىدث وان قىىد  طلىىب تعىىويض مىىن قبىىل أحىىد المىىؤمن لهىى   أضىىابير ا
فىىىإن هىىى ا الطلىىىب يىىىربط بإضىىىبار  العميىىىل وتقىىىد  اإلضىىىبار  لقسىىى  التعىىىويض 
لدراسىىة الطلىىب والبىى  فيىىه.  وفىىي نهايىىة كىىل شىىهر تقىىو  شىىعبة االرشىىيف بتقىىدي  

البحىىري  التىىأمينأضىىابير الوتىىائ  التىىي صىىدر   ىى ل الشىىهر الىىى قسىى  اعىىاد  
 التىىأمينكىىي يتىىولى تنظىىي  جىىداول االسىىناد الشىىهرية وفىى  متطلبىىا  اتفاقيىىة اعىىاد  

طالىىب    وقىىد أسىىند  شىىعبة االرشىىيف الىىىالتىىأمينوإرسىىالها الىىى شىىركة اعىىاد  
حلىىىل  محلهىىىا  تركهىىىا للعمىىىل  وتعاونىىىه نجىىىا  حنىىىا فىىىي  لىىى   وبعىىىد المصىىىرف

 الموظفة الجديد  سلوى رشيد.
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قسوو  البحىىري  التىىأمين ىىرى للشىىركة  يىىأتي بعىىد قسىى  وفيمىىا يتعلىى  باألقسىىا  اال
ومىىدير القسىى  هىىو فىىاروق جىىورب  وموظفىىو القسىى  الىى ين  الحريووق والحوووادف

تتىىىو   علىىىيه  اعمىىىال الحريىىى  والحىىىوادث هىىى  مىىىوريس منصىىىور وإلي ابيىىىث 
البحىىري  والسىىيد  فو يىىة القطىىان  التىىأمينالرحىىال التىىي نقلىى  إلىىى  يىىتنبىىدروس و 

وهىىىىي قرينىىىىة المهنىىىىدس حمىىىىدي  1والسىىىىيد  البحرانىىىىي )نسىىىىي  اسىىىىمها االول
  ر اسمه غسان )ال ا كر اس  ابيه(. التكمجي( وموظف 

 
يري وتعاونىىه المرحومىىة هىىدى ضىى فيىىدير  المرحىىو  نىىاظ  ال  قسوو  الطيوورانامىىا 

ب منهىىا بعىىد  لىى  الصىىفواني  وموظفىىة تىىدعى نهىىاد )نسىىي  اسىى  والىىدها وقىىد تىى و
 (.التأمينأنطوان سلي  ال ي عين مديرا لقس  اعاد  

 
بىىإدار  سىىعاد برنىىوطي  وقسىى  الحيىىا  بىىإدار   القسوو  الفنووي وقىىد انشىى  بعىىد  لىى 

المرحىىىو  ع يىىى  مىىىراد  امىىىا قسىىى  الحسىىىابا  فقىىىد تولىىى  ادارتىىىه السىىىيد  بتينىىىة 
 حمدي بعد مو  مدير القس  بحادث سيار  بديع السيفي.

 
 فهو أشبه بدائر  حكومية قائمة ب اتها. مان المومفينقس  ضاما 
 

أأمىىل ان تكىىون هىى   المعلومىىا   ا  فائىىد  فىىي إلقىىاء الضىىوء علىىى نشىىاط شىىركة 
 الوطنية. التأمين
 

 .مع التقدير
 

 
 

 
 هي السيد  باسمة البحراني.  )المحرر(1



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 101|صفحة

 

التوسع  ي -بهي  شكري  رسالة من ملباك كمال إلى بهاء
 توثيق التجربة مع التأمين 

 
 
 

 2015 ب  25

 
 ع ي ي األستا  بهاء

 
 تحية طيبة

 

وبلطفىىى  تجىىىاهي.   2015 ب  21سىىىرر  جىىىدا  بقىىىراء  رسىىىالت  المؤر ىىىة فىىىي 

ممىىن لىى  يكىىن يهمىىل مىىا يىىرد  مىىن   التىىأمينأن  ت كرني بىى ل  الجيىىل مىىن محترفىىي  
 التىىىأمينرسىىىالة بعكىىىس مىىىا ا تبىىىر  باسىىىتمرار مىىىع معظىىى  إدارا  شىىىركا  

.  قبلهىىا كىىان هنىىا  الىىبعض الىى ي داو   2003العراقيىىة  العامىىة وال اصىىة منىى  

حسىىىب الظىىىروف  علىىىى نهىىىج االهتمىىىا  بأصىىىول الت اطىىىب ولىىىو مىىىن بىىىاب 

 التىىأمينولىىو أن أواصىىر الع قىىة بقطىىا   1977العىىراق عىىا   المجاملىىة.  )تركىى ق 

 ل  تنقطع نهائيا (.
 

اق وأصىىحاب المواقىىف فىىي العىىر التىىأمينمىىا  كرتىىه عىىن أدعيىىاء ال بىىر  فىىي 
اليسىىارية والقوميىىة )وفىىي  مننىىا المواقىىف الدينيىىة والطائفيىىة( هىىو  مىىع األسىىف  
جىى ء مىىن تاري نىىا.  ربمىىا تعىىرف بىىأن المىىدراء العىىامون فىىي الشىىركا  العامىىة 

العراقيىىة  واإلعىىاد  العراقيىىة( ومنىى  سىىقوط  التىىأمينالوطنيىىة   التىىأمينالىىت ث )
النتمىىاء الطىىائفي )جمىىيعه  ال يمتلكىىون نظىىا  صىىدا  يحتلىىون مىىواقعه  بفضىىل ا

معرفىىة بالل ىىة اإلنجلي يىىة(.  حىىاول  ميىىل لىىي  تىىرَ  ب ىىداد فىىي  ضىى  االقتتىىال 
الطىىائفي ليعمىىل فىىي أربيىىل  الت فيىىف مىىن سىىوء هىى ا التو يىىع للوظيفىىة اإلداريىىة 
بىىىالقول بعىىىد  وجىىىود كىىىوادر قياديىىىة إداريىىىة فىىىي الشىىىركا  فهىىى  لىىى ل  أفضىىىل 

د  األبىىواب بوجىىه اآل ىىرين  وهىى ا يظهىىر إن سىىق  الموجىىود.  لكىىن األفضىىل لىىن
هىىو الحاصىىل: يىى ور المىىدير العىىا  دولىىة أجنبيىىة للتفىىاوض مىىع معيىىدي أو وسىىطاء 
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الىىدوليين  ويرافقىىه  ضىىمن الوفىىد  مىىدير األفىىراد!  عنىىدما تسىىقط القىىي   التىىأمين
حتكىىر السىىلطة يطفىىوا هىىؤالء علىىى السىىط   وقىىد ويتفكىى  النسىىيج االجتمىىاعي وتق 

.  ومىىن سىىوء حىىظ الواحىىد منىىا أن يضىىطر للعمىىل معهىى  بحكىى   بىىرته  بنفسىى 
الوظيفىىىة الرسىىىمية وعىىىد  اإل ىىى ل بمصىىىال  رب العمىىىل  وهىىى ا  كمىىىا يقىىىول 

 المتنبي  من نكد الدنيا.
 

فىىي كتىىىاب  التووأمينتجربتووي مووع قىىرأ  رأيىى  بمقترحىىي حىىول إمكانيىىة طبىىىع 
ال مسىىىتقل  وأتفهىىى  موقفىىى  الحصىىىيف بتجنىىىب اإلشىىىار  إلىىىى السىىىلبيا   ولكىىىن أ

تىىرى معىىي بىىأن صىىدور متىىل هىى ا الكتىىاب  مىىع مقدمىىة ضىىافية لشىىرح موقفىى   
ي وفىىي التىىأمينسىىيفدينا جميعىىا  كونىىه تاري ىىا  ش صىىيا  لىى  فيمىىا ي ىى  عملىى  

العراقىىي الىىوطني.  ربمىىا  التىىأمينالوقىى   اتىىه تاري ىىا  أوليىىا   أساسىىيا   لبىىدايا  
شىىى ا .  يمكنىىى  االقتصىىىار علىىىى تقيىىىي  ونقىىىد المواقىىىف والسياسىىىا  دون األ

 أتمنى  ل .
 

 Intermediaryأشىىىكر  علىىىى تبرعىىى  الكىىىري  إلرسىىىال نسىىى ة مىىىن كتابىىى  
Glossary of Insurance Terms and Conditions نىىىد صىىىدور ع  .

يبىىدو لىىي بأنىىه سىىوف ي طىىي علىىى ويتجىىاو  جميىىع الكتىىب المماتلىىة التىىي صىىدر  
بالل ىىة العربيىىة.  وفىىي ظنىىي أن هىى ا الكتىىاب سىىيكون مرجعىىا  لكىىل مىىن يعمىىل فىىي 

أو لىىه ع قىىة بىىه.  أقىىول هىى ا ألن كتبىى  المنشىىور  تضىى  شىىروحا   التىىأمينقطىىا  
لىىي  دقيقىىة للمصىىطلحا  مىىن محتىىرف عىىال    وألننىىي عملىى  مىىع  ميىىل وصىىدي 

-: انجليووزصالتووأمينمبجوو  مصووطلحات مىىن ليبيىىا  تيسىىير التريكىىي  فىىي وضىىع 
( وأقىىدلر مىىا سيتضىىمنه هىى ا الكتىىاب ومىىا  ,1985Witherby & Co) عربووي

 يعنيه إصدار  له.
 

أتمنىىى لىى  دوا  الصىىحة لتقىىو  بإنجىىا  الكتىىب التىىي  ططىى  لهىىا وتسىىتمر فىىي 
العىىراق  والتىى كير   يىىة فىىيالتأمينعطائىى  الفكىىري ولت نىىي الجىىدب فىىي الكتابىىة 

و اصىىة للجيىىل الجديىىد  مىىن  ىى ل قلمىى   بقامتىى  الفكريىىة والمهنيىىة الفريىىد  فىىي 
 العراقي. التأمينتاريخ 
 

 مع  ال  تقديري واحترامي.
 

 مصباح كمال
 

 2015 ب  25لندن 
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رسالة إلى ملباك كمال: التوسع  ي توثيق التجربة مع  
 التأمين 

 
 
 

  ي ت يي  بديع أحمد الويفي وبعض قضايا التأمين (1ملحق رق  )ال
 
 2015تشرين التاني  15
 

 األ  مصباح كمال المحتر 
 

 بعد التحية
 

حتىىى ولىىو  "التىىأمينكنىى  قىىد طلبىى  منىىي أن أتوسىىع فىىي موضىىو  "تجربتىىي معىىي 
 ا هىى  يفىى   معىى   السىىلبية دون  كىىر أسىىماء أش اصىىها. وأنىىا ال أتفىى ائع  كر الوقىى بىى 

  لهىىى  نتىىى كر بأسىىىماء أش اصىىها  ألن المعاصىىىري أنينب ىىي ع ئالمقتىىرح. فالوقىىىا
 نعىى   بهىىا  وإن الكاتىىب قىىد أحجىى  المقصىىودمىىن هىىو كون بفطنىىته  رسىىيد ئعالوقىىا

والقانونيىىة بسىىبب بيىىة ولية األدؤالمسىى  ل كىىر اسىىمه إمىىا افتىىراء عليىىه أو اتقىىاء لتحمىى 
 ولية عمىىا أكتبىىه ؤالمسىى  لكامىى  لتحمىى  نمىى ف ي ىىان وإنىىي لسىى  ممىى   التشىىهير بىىه

  فإمىىىا أن  لىى ل ال يىىىر أو أسىىيء لىىىه.  ىوال تسىىم  لىىىي أ  قىىي أن أفتىىىري علىى 
 ا.ه كرى عن أش اصها وإما أن أت اضبأسماءع ئأصف الوقا

 
ن عىى  أحجمىى  التىىيد  مىىن السىىلبيا  واحىى  ا أدنىى  إليىى  لالش صىىية  أنقىى  ولمعلوماتىى 

 حيىىا كىىانإن  لبطلهىىا باإلسىىاء " كىىي ال أتسىىبب التووأمينمووع  يتجربتوو ا فىىي "هىى  كر
عىىد   نبىىه مىى  فيمىىا قمىى ق   أيىى ر اسىىمعر أن ظىى وإنىىي أنت كىىان ميتىىا.  إن  وال لىى كرا

 أ  م طأ  مصيبا كن  لالواقعة  فه ه   كر 
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السىىيد   أ ىى   أنىىي لىى  ن" مىى التووأمينمووع  يتجربتوو "  اسىىت رب  عنىىد قراءتىى   لعلىى 
الهىىامش   كىىر  فيهىىا أول لقىىاء بينىىه وبينىىي  نبت تىىة أسىىطر مىى  إال السىىيفيديع بىى 

 لبىىه تانيىىة إال بعىىد نقىى   ألتىى   الحلىىة وأنىىي لىى  يىىة فىىيئسىىة الشىىرقية االبتدارفىىي المد
  االلقاء.ه نم فسأبدأ الوطنية.  التأمين دماته إلى شركة 

 

علىىي مىىدير  ل  إ  د ىى    وأنىىا فىىي مكتبىىي كالعىىاد1961سىىنة  نفىىي أحىىد األيىىا  مىى 

 بىىديعو هىى   الشىى  لىى وكىىان      ىىر.   وبصىىحبته شىى  الشىىركةفىىي ر  اإلدا
 للتقليىىىد طبقىىىا وتعانقنىىىا مكتبىىىين   مىىى ضىىى نه تبينتىىىه وعنىىىدما  .السىىىيفي أحمىىىد

 ابعضىىكمان تعرفىى ا "أنتمىى ائ   ا اللقىىاء قىى ن هىى مىى ر  اإلدا مىىدير فاسىىت رب العراقىىي.
يىىىة فىىىي الحلىىىة ئالبتدااسىىىة الشىىىرقية رإ ن"  فأ برتىىىه بأننىىىا كنىىىا  مىىى ء فىىىي المد

  لتىىه مدينىىة الحلىىة  كمىىا لىى ئعاغىىادر   السىىيد بىىديع منىى  أن    رأ     وإنىىي لىى 1938سنة

و فىىي الصىىف هىى اللقىىاء بىىه عنىىدما كنىىا فىىي كليىىة الحقىىوق  فقىىد كىىان   فرصىىة  لىىي  تت 
 نيشىىعرون بنىىو  مىى الصىىف الرابىىع  بوإن طىى  الرابىىع وأنىىا فىىي الصىىف األول 

مىىا  ىعلىى  ر مىىدير اإلدا  فعلىىت   التعىىالي ويتجنبىىون اال ىىت ط بطلبىىة الصىىف األول.
ا موون ا،ن فصوواعدنا، فقوود نقلووت  إذن  "ئسىىمعه قىىا سووتلتقي بالسوويد بووديع يوميوون

أمىىىر  ىروفىىىا أحتىىىوى علىىى ظونىىىاولني م  ".الشوووركة خدماتوووه مووون الكموووار  إلوووى
 لبنقىىى ) يقضىىى ي حديىىىد محمىىىى المرحىىىو و يىىىر الماليىىىة  لقبىىى  نمىىى  ي موقىىىعرو ا

ة يىى فىىي مدير الوسىىطىالكمركيىىة ئر  الىىدا مىىدير  ىىدما  السىىيد بىىديع أحمىىد السىىيفي
 بتعيىىىينالشىىىركة  ر إدا لوت ويىىى  الوطنيىىىة التىىىأمينإلىىىى شىىىركة  العامىىىة ر الكمىىىا

 (. 1947كليىىة الحقىىوق سىىنة نالوظيفىىة التىىي سىىتعهد لىىه  علمىىا بأنىىه مت ىىرب مىى 

 لفتىىر فجلسىىنا  السىىيد بىىديع فىىي مكتبىىي.  كىىارمكتبىىه تا ىإلىى ر  مىىدير اإلدا وعىىاد
هاب للىى  اسىىتأ نته  تىى   ة.ئيىى اسىىة االبتدارأيىىا  الد القديمىىة فيها كرياتنىىا ناعاسىىترج
علىىى  معىىه واالتفىىاقي رالىىو ا األمىىر ىعلىى  الط عىىه المىىديرالعا  مكتىىب إلىىى

 عليه. فالمدير العا  للتعر سيقابل   ل بعد وإنه  إليه ستسند التي الوظيفة
 

 األمىىرعلىىى  هىىاب مصىىطفى الىىدبا عنىىد اطىى   المىىدير العىىا  المرحىىو  عبىىد الو
فقلىى    البىى  بىىه.    للعىىد  أ ىى  أيىىه بهىى ا األمىىر قبىى    عج غايىىة االن عىىابي انىى رالو ا
الشىىركة السىىيد  ر يس مجلىىس إدارئىى أ بىىر  قىىد أن يكىىون الىىو ير لالمحتمىى  نلىىه مىى 

 لىىف فنفىىى  ناتفيىىا وسىىأله عىى هىىاب هعبىىد الو كىىي ب لفاتصىى   .باهىى الو كىىي عبىىد 
 ر عىىد  إ بىىا بىىو ير الماليىىة وعاتبىىه بعنىىف علىىى لاتصىى   عنىىد  ا  ه بىىاألمر.مىى عل
أن الع قىىة ين الىىرجلين بىى  الحىىديث طريقىىة نوقىىد بىىدا لىىي مىى   .رات ىىا  القىىرا لقبىى 
 المىىدير أ برنىىيالىىو ير  كمىىا   فىىأ بر سىىمية. ركانىى  وديىىة أكتىىر منهىىا  نهمىىابي

 العامىىة ر الكمىىا مديريىىةأن الىىو ير قىىال لىىه "إن  انتهىىاء المكالمىىة  بعىىد العىىا 
 ىفىىي ب ىىداد إلىى  ىالكمركيىىة الوسىىط المنطقىىة نمىى  السىىيفي بىىديع نقلىى كانىى  قىىد 
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 دماتىىه  لوطلىىب نقىى ط لىىه الربيعىىي توسىى   يهأن إبىىرا يىىرغ . الرطبىىة ار كمىى  ئىىر دا
بمىىدير ل  اتصىى   ل  بىى  بىى ل  العىىا   المىىدير  يكتىىف   ولىى    1."الوطنيىىة  التىىأمين  شىىركة  ىإل

 قىىال ر الكمىىا مىىدير بىىأن  بينهمىىا المكالمىىة انتهىىاء بعىىد وأ برنىىيالعىىا    ر الكمىىا
 بعىىد السياسىىي  ونشىىاطه الرطبىىة ىب ىىداد إلىى  نبىىديع السىىيفي مىى  لسىىبب نقىى  نإ" لىىه

   قاسىى  الكىىري د بىى ع  عي الىى  ىعلىى الموصىىل  هىىاب الشىىواف فىىيعبىىد الو انقىى ب
 القوميىىة  بميىىوله نالمعىىروفي نالمىىوظفي  ل م ئىىه السىىب والشىىت لأ ىى  يكيىى ث حيىى 

وقىىىد كتىىىر  شىىىكاوى   ال عبىىىد الناصىىىر.جمىىى  بأ نىىىا  بال ونىىىة وأنهىىى   ويصىىىفه
  الرطبىىة. ر نقلىىه إلىىى كمىىا رصىىحتها تقىىر نعليىىه  وبعىىد التأكىىد مىى  المىىوظفين
ي راألمىىر الىىو ا ر أ عنىىد اسىىت مه صىىوجىى العىىا   قىىد تفا ر أي مىىدير الكمىىا وإنىىه 
 الوطنية". التأمينشركة   دماته إلى لبنق
 

بىىديع عنىىدما كنىىا سىىوية  فوسىىألني المىىدير العىىا  عمىىا أقتىىرح  فقلىى  لىىه  إنىىي أعىىر
 فنعىىر ننكىى   لىى  الوقىى  لىى وفىىي   1938فىىي الحلىىة سىىنة  يىىةئاالبتدا سىىيةرالمدفىىي 

علىىى  فألتعىىر  بىىه بعىىد  لىى   ألتىى   البعتيىىة. وأنىىي لىى  يهىى مىىا ي الشىىيوعية وهىى مىىا 
 ر بصىىىو فتصىىىر فىىىإ ا  أ ىىىرى فرصىىىة نمنحىىىهأن  فىىىأقترح  ه السياسىىىي.هىىى اتجا
فىىوافقني  ر اإلدا مجلىىس نمىى  ربقىىرا  دماتىىه نعىى  االسىىت ناء نمقبولىىة  يمكىى  غيىىر

 طالمىىا لىىه  فقلىى  لهىىا.    نالوظيفىىة التىىي سىىيعي  نوسىىألني عىى     لىى   ىالمدير العىىا  علىى 
 لالنقىىى  بعمليىىىا  واسىىىعة   بىىىر لديىىىهأن   و موظفىىىا كمركي ىىىا  فىىى  شىىى هىىى  كىىىان

شىىركا   ىالمرفوعىىة علىى  انونيىىةالقالىىدعاوى  نمجموعىىة مىى  وإن لىىدينا  الىىدولي.
ع ئاضىىىى الب با  ألصىىىىحاضىىىى تعوين مىىىى  الشىىىىركة دفعتىىىىهالسىىىىترداد مىىىىا  لالنقىىىى 
 هىىى  وأن  السىىىيد بىىىديع مىىىديرا للحقىىىوق   صوصىىىا ن  فىىىأقترح تعيىىىيضىىىرر المت

وأن   .إليهىىاة جىى   الحادلعىى  غر ظلىى  شىىا الشىىركةجىىود  فىىي مىى   المديريىىة المو
  الحقىىىوق.البحىىىري إلىىىى مىىىدير  التىىىأمين  قسىىى  نمىىى ل متابعىىىة هىىى   الىىىدعاوى تنقىىى 
السىىيد بىىديع  ني بتعيىىيراألمىىر اإلدا راقتراحىىي  وصىىد ى المىىدير العىىا  علىىىقنفىىواف
 للحقوق. مديرا
 

حىىين  دماتىىه إلىىى الشىىركة وإلىىى  لنقىى  منىى  بىىديع السىىيد  أن أقولهىىا  وكلمىىة حىى 

ا كىىان موظفىىا  14 بالحىىرس القىىومي عشىىية انقىى ل قبىى  نمىى  اعتقالىىه  مىىامل ملت مىى 

 اعتياديىىة ع قتىىهوكانىى   . سياسىىي نشىىاطأي  سريمىىا  بىىا  وظيفتىىه  ولىى جبوا
 السياسية. ميوله  فا ت  على الشركة موظفي بجميع

 
ا فىىي مجلىىس إبووراهي  الربيبووي 1 ا للمصىىرف الصىىناعي وعضىىو  ا عامىى  إدار  شىىركة التىىأمين : كىىان مىىدير 

ا في اللجنة المرك ية للح ب الوطني الديمقراطي ال ي يرأسه كامل الجىادرجي  الوطنية.  كما كان عضو 
ونائبه محمد حديد و ير المالية في عهد عبد الكري  قاس .  وكان الربيعىي صىديق ا لبىديع السىيفي منى  أن 

 .1947نة  كانا سوي ة في كلية الحقوق ت  ت رجا في نفس الدور  س 
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  ال بىىىر ينع بىىى جمىىى ي  بشىىى  للشىىىركة الفنىىىي الجهىىىا   منىىىي فىىىي دعىىى ة رغبىىى و

 لنىىدنإلىىى  بىىديع السىىيد بإيفىىاد العىىا  المىىديريىىة  أقنعىى  التأمين  وال بىىر القانونيىىة
 التىىأمين كليىىة ند  عنىىه مىى رو التىىي ريالتقىىار أن غيىىر . التىىأمين كليىىة فىىي اسىىةرللد
لهىى  بقىىي بوظيفتىىه   يىىة. اإلنجلي ل تىىه ضىىعفإلىىى   ى  لىى  ويعىى  . ةمشىىجع نتكىى   لىى 

 فني. ليعهد إليه أي عم  السابقة  ول
 

 إلقىىاء فىىي أشىىركه   تىىر  أن الشىىركة فىىياسىىي رالد المركىى وعنىىد مىىا أسسىىنا 
  .التىىىأمينب  برتىىىه عىىىد  نمىىى  غ علىىىى الىىىر  المركىىى  طلبىىىة علىىىى المحاضىىىرا 

موضىىو  قىىانوني ويمكنىىه هىىو و التىىأمين أن يحاضىىر بموضىىو  عقىىد ليىىهإ فعهىىد 
 العقد.  اهما كتبه الفقهاء المصريون في شرح  ىإل جو الر
 

 المىىديرعلىىى  اقترحىى   السىىاب منصىىبي  رللمىىدير العىىا  وشىى وائبىىا ن تعيينىىيوبعىىد 
 إضىىىافة  ر  ل مىىور اإلداريىىةأن يتفىىى  علىىى العىىا  للمىىىدير معاونىىا نىىهيتعي العىىا 

بالتعىىاون مىىع محىىامي الشىىركة  نالنىىاقلي ىالشىىركة علىى ى دعىىاو بمتابعىىة ر السىىتمرا
طي وسىىعاد برنىى  آلنسىىةبمعاونىىة ا أنىىا  أتفىىر  وبىى ل المرحىىو  صىىال  الشىىالجي. 

الربيعىىي  هي إبىىرا    وسىىانداقتراحىىي علىىى العىىا  المىىدير  فوافىى  . الفنيىىة  مىىورل
 .ر مجلس اإلدا ىعند عرضه عل

 

أنىىىا  ل  فأعتقىىى (1963 شىىىباط 8رمضىىىان ) 14 باأليىىىا   ويحىىىدث انقىىى  روتمىىى 

قيىىد ا يومىى  نت تىىي أنىىا ي ضىى الحىىرس القىىومي  فق لقبىى  ناليىىو  مىى  وبىىديع فىىي نفىىس
يتىىوفر لىىدى   لىى  ثوحيىى   .ربىىديع سىىبعة شىىهو اعتقىىال فتىىر   وامتىىد  االعتقىىال

اكىىون بىىديع  علىىى ل  دليىى ثالبعىى   بحىى  شىىكلها التىىي  يئىىا  التحقيىى ه فىىي  عضىىو 
التىىي  الشىىكاوى بسىىبب الوظيفىىة نمىى  بفصىىله االكتفىىاء  الشىىيوعي  فقىىد تىى  ب الحىى 

ولمىىا كىىان  . ر فىىي مديريىىة الكمىىا نالبعتيىىي نالمىىوظفي لقبىى  نمىى   قىىدم  ضىىد
  فقىىد  سىىة المحامىىارلمما وظيفتىىه وافتىىت  مكتبىىا ناسىىتقال مىى  الربيعىىي قىىد هي ابىىرا
ب الوظيفىىىة رالتىىىي بقىىىي فيهىىىا  ىىىا  الفتىىىر  ىىى ل المكتىىىب بهىىى ا بىىىديع  التحىىى 

 هي مكتىىب ابىىرا فىىي لىىهعم فتىىر بىىديع   ىى ل  السىىيد  يعىىرف عىىن ولىى   الحكوميىىة.
 .نأية دعوى تأمينية ضد أو مع شركة تأمي لىالربيعي  أنه قد تو

 

  إعىىىاد رقىىىر  1968تمىىىو   17السىىىلطة فىىىي  ىإلىىى  ثالبعىىى   بوعنىىىدما عىىىاد حىىى 

  1970الوطنيىىة سىىنة  التىىأمينشىىركة  ىفأعيىىد بىىديع إلىى   .المفصىىولين نالمىىوظفي
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 ضىىفيولكىىي ي  2.بوظيفىىة مىىدير حقىىوقل لىىيس بوظيفىىة معىىاون مىىدير عىىا  بىى  نولكىى 
 التووأميناألول " كتابىىه رأصىىد التىىأميننفسىىه صىىفة  بيىىر فىىي  ىالسىىيد بىىديع علىى 

 .1972" سنة علما وعمال

 
ي ئىى كنىى  و م  ثفىىي أوب نشىىاطه  حيىى   الفتىىرهىى   فىىي   وكىىان مكتبىىي للمحامىىا
باحا ل ايىىىة صىىى السىىىاعة التامنىىىة  نمىىى  لفىىىي المكتىىىب  نعمىىى  الىىى ي يعملىىىون معىىىي
  ميلىىىي القىىىدي وإ ا ب المكتىىىب.   اءنا فىىىيغىىى مسىىىاء  ونتنىىىاول   السىىىاعة العاشىىىر

أتعمىىد فىىي  بىىأني واتهىىامي ضىىدي شىىن الحملىىة التىىي  تىى ع السىىيد بىىديع السىىيفي ي
 روأعطيتىىه العىى   لىى ل أكتىىرث  فلىى  لمصىىلحتي الش صىىية.  التىىأمينكسىىر قواعىىد 

 فيها. لالشركة التي يعمن واجبه أن يلت   جانب ألن م
 

ر لونىىه السياسىىي  مىىي  لحىى ب  أكتىىر وأصىىب وفىىي هىى   المرحلىىة يبىىدو انىىه غيىىل
البعىىىث فقىىىرر  حكومىىىا  البعىىىث ا تيىىىار  ممىىىت  لسىىىوق التىىىامين فىىىي الوفىىىود 

تىى  عىىين بعىىد  لىى   والتجاريىىة التىىي كانىى  توفىىد الىىى الىىدول اال ىىرى.  االقتصىىادية
مين العراقيىىة تىى  نقىىل الىىى مىىدير عىىا  لشىىركة التىىأمين أالتىى  كةمىىديرا عامىىا لشىىر

التحىىى  بمكتىىىب المحىىىامي قصىىىي القاضىىىي ولىىى   الوطنيىىىة وبعىىىد احالتىىىه للتقاعىىىد
ين ا فنيىىىا  يسىىىتمر طىىىوي  بم اولىىىة المحامىىىا  بىىىل عىىىق شىىىركا   إلحىىىدىمستشىىىار 

المنصىىىب حيىىىث قىىىرر   القطىىىا  ال ىىىا  اال انىىىه لىىى  يسىىىتمر طىىىوي  فىىىي هىىى ا
الشىىركة المىى كور  فصىىله  فأقىىا  عليهىىا دعىىو  وصىىدر الحكىى  لصىىالحه وصىىدق 

ا   تىىر بعىىد  لىى  االسىىتقالة الىىى العمىىل فىىي الشىىركة المىى كور  لكنىىه  فأعيىىدتمييىى  
 منها.
 

 سىىما  "كىىاتيوفىىي هىى   الفتىىر  كسىىب  دعىىوى شىىحنة ال شىىب علىىى السىىفينة الم
وكىىىان الىىىدينار  دينىىار  ألىىىفوالبىىال  مبلىىى  التعىىىويض فيهىىا  مائىىىة  هىىوب ملىىىين"
 مينأفقامىىى  شىىىركة التىىى   3 لىىى  الوقىىى  بكامىىىل قوتىىىه الشىىىرائية. فىىىي العراقىىىي

 
ال أ كر من ال ي كان مديرا عاما لشركة التأمين الوطنية فىي تلى  الفتىر   ولكنىي متأكىد بأنىه لى  يكىن   2

 .رضاالسيد عبد الباقي  
 

 )المحرر( 1978  ار  3حتى  1966شباط  1المدير العا  للشركة من  رضاكان عبد الباقي  

 
ا أمريكي ا أو  2 3كان الدينار العراقي في  ل  الوق  يساوي   3  باون ا إنجلي ي ا. 2دوالر 
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بالتوسىىىط لىىىدى مجلىىىس قيىىىاد   4المؤسسىىىة العامىىىة للتىىىأمين الوطنيىىىة بطلىىىب مىىىن
الشىىركة بىىأن يتوكىىل ا فىىي المحىىامي الىى ي كىىان موظفىى   التىىور  بإصىىدار قىىرار يمنىىع

فصىىدر قىىرار مجلىىس  و عليهىىا. أالمقامىىة منهىىا  عىىن  صىىو  الشىىركة فىىي الىىدعاوى
نجحىىوا مىىن حرمىىاني بىىالتمتع بحقىىي فىىي  ا لهىى ا الطلىىب. وبىى ل قيىىاد  التىىور  وفقىى  

الصىىفعة التىىي تلقيتهىىا  تعيينىىي مىىن قبىىل  هىى   أتىىروقىىد  فىىف  مجىىال ا تصاصىىي. 
ن أالتىىىأمين العراقيىىىة  كمىىىا  شىىىركةا عىىىن السىىىيد ممتىىىا  العمىىىري وكىىىي   عامىىى  

والنقىىل الىىدولي  رافعىىة فىىي دعىىاوى التىىأمينمفىىي ال ا م ئىىي فىىي المكتىىب اسىىتمرو
 5ساعد من  لف الكواليس.أوكن  
 

قىىانون  ل ىىاءإالمؤسسىىة العامىىة للتىىأمين الموافقىىة علىىى  قىىرر وفىىي هىى   المرحلىىة 
  حىىوادث السىىيارا  رقىى التىىأمين اإلل امىىي مىىن المسىىؤولية المدنيىىة الناشىىئة عىىن 

  بىى ع  انىىه يشىىكل  سىىار  لكىىل مىىن التىىأمين الوطنيىىة وإعىىاد  1964لسىىنة  205

 6وتشريع قانون جديد يقي الشركتين من ال سائر.  العراقية التأمين

 
أل ى المؤسسة االقتصىادية التىي كىان يرأسىها الىدكتور  1968عند عود  ح ب البعث إلى السلطة سنة    4

 ير الدين حسيب ولكنه أبقى علىى المؤسسىة العامىة للتىأمين  وعلىى المرحىو  أديىب جلميىران المىوالي 
 بها شركا  التأمين. طرئيس ا لها وربللح ب  

 
علم  من مصدر أت  بصدقه  بأن  ل  الموقف من قبل السيد بديع  ال يقتصىر علىي  بىل شىمل ايضىا   5

صديقه القدي  إبراهي  الربيعي  فأ   بعد إعادتىه للوظيفىة  يكيىل لىه تهمىا مىا أنى ل   بهىا مىن سىلطان 
 ويصفه بأشنع األوصاف.

 
عد القانون المل ى وقواعد القانون الجديىد.  فبعىد موافقىة السىلطا  البد لي هنا  أن أشرح با تصار قوا6

الم تصة على تطبي  التأمين اإلل امي من المسؤولية المدنيىة الناشىئة عىن حىوادث السىيارا   علىى أن 
تمارسه شركة التأمين الوطنية حصرا  وعد  إشرا  شركا  التأمين ال اصة بىه  قمى  باالشىترا  مىع 

برنوطي والمرحو  موريس منصور مدير قس  الحوادث فىي الشىركة بإعىداد الئحىة   بديع السيفي وسعاد
القىىانون مراعيىىا فىىي  لىى  القواعىىد التىىي تىى  اعتمادهىىا فىىي قىىوانين الىىدول التىىي تمارسىىه  كقىىانون السىىير 

وقانون )التأمين اإلل امي من المسىؤولية المدنيىة الناشىئة عىن حىوادث  Traffic Act Roadاإلنجلي ي 

( المصري وبعض القوانين العربية األ رى كالقانون التونسىي والقىانون الم ربىي.  وتىتل   المركبا 
 ه   القواعد بى

 
إعطاء المتضرر حقا مباشرا تحميه دعىوى قضىائية مباشىر  فىي مواجهىة شىركة التىأمين دون  -1

 توسط المؤمن لهه.

س  بهىا فىي مواجهىة تجريد المؤمن من أية دفو  له في مواجهة المتضرر وكان بإمكانه أن يتم -2

 المؤمن له لو أن الدعوى أقيم  من قبل ه ا األ ير.

أن يتناسب التعويض ال ي يمن  للمتضرر مع جسىامة وطبيعىة اإلصىابة  وأن تتىولى المحكمىة  -3

 الم تصة تقدير  باالستعانة ب براء مت صصين.
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احتمىال إعسىار أو تهيئة مصدر مليء لدفع التعويض  هو شركة التأمين  حماية للمضرور من  -4

 إف س مال  المركبة.

وقد مر  ه   ال ئحة من ديوان التىدوين القىانوني كمىا هىي  وأصىبح  جىاه   للتشىريع لىوال حصىول 
لسىنة  205فشر  القانون رق   1964ل ل  تأ ر تشريعها إلى سنة    1963شباط    8  -رمضان  14انق ب  

 .1980لسنة   52   واستمر تطبيقه إلى أن أل ي بموجب القانون رق 1964

 
وبتطبي  ه ا القانون  المل ي  من قبل شركة التأمين الوطنية  تكون  لديها محفظىة ضى مة مىن أقسىاط 
التأمين وما يقابلهىا مىن تعويضىا .  لى ل  وحمايىة لمحفظىة الحىوادث العامىة التىي قىد تتىأتر بال سىائر 

عى ل التىأمين اإلل امىي عىن محفظىة المحتملة للتأمين اإلل امي  فقىد اتفقنىا أنىا وسىعاد برنىوطي  علىى  
الحوادث العامة واعتبارها محفظة مستقلة وإعاد  تأمين ه   المحفظة لدى شركة إعاد  التىأمين العراقيىة 

.  وبإجراء تحليل له   المحفظة فىي Quota Share Treatyحصرا.  فت   ل  بموجب اتفاقية مشاركة 

% وبعىد تن يىل المصىاريف 91كانى   Loss Ratioبية نهاية سنتها األولى  تبين لنىا أن ال سىائر النسى

% وهي نتيجة ممتا   بالنسىبة لهى ا النىو  مىن التىأمين  ألن ال ىرض منىه حمايىة 3يكون هامش الرب   

ال مة الماليىة لمالى  المركبىة وقائىدها وتعىويض المضىرور بشىكل مجى ي  ولىيس تحقيى  ربى  لشىركة 
 لوطنية أية  سار    ل فتر  تطبيقها له ا القانون.التأمين.  ومع  ل   ل  تتحمل شركة التأمين ا

 
أما القانون ال ي وضع السيد بديع السيفي الئحته  فقىد تضىمن مىع القىرارا  الصىادر  بموجىه  القواعىد 

 التالية:
 

إنهووا تشووكل " وتعليقي على هى   القاعىد منع المحاك  النظر في دعاوى التأمين اإلل امي.  ) (1)

 "(ورص للمواطن كفلته جميع دساتير البال اعتداء صارخا على حق دست

يناط تقدير التعويض بهيئة تض  ممت  عن القضاء وأ ر يمتىل دائىر  الرعايىة االجتماعيىة  (2)

إنها تمثوول كسوورا واضووحا " وتعليقي على ه   القاعد وتالتا يمتل شركة التأمين الوطنية.(  )

والتحكي .  فشركة التأمين الوطنية هي الخص  لقاعدة قانونية تمنع الجمع بين الخصومة  

الُملَز  بالتبويا، فال يجوز لها أن تشووار  فووي تقريوور منحووه أو رفووا المطالبووة بووه وال 

تحديد مقداره عند تقرير منحه.  فضووال عوون ذلوو ، فووإن التبويضووات، التووي كانووت تقررهووا 

األمر الووذص أد  إلووى   الهيئة المذكورة، كانت زهيدة جدنا ال تتناسب مع جسامة اإلصابات،

مهور ماهرة الفصل البشائرص بين مال  المركبة والمضرور، تل  الموواهرة التووي اختفووت 

 عند إلغاء الزعي  عبد الكري  قاس  نما  دعو  البشائر" .

( بىدال تحمل التببووةعلى الرغ  مما ورد في األسباب الموجبة للقانون من أنه اعتمد قاعد  ) (3)

ه ورد في صلب القانون ن  يعطي الح  لشركة التىأمين الوطنيىة ( إال أنالخطأمن قاعد  )

ابالرجو  على المؤمن له إ ا ارتكب قائد المركبة ) (  وقد درج  الهيئة المشىار خطأ جسيمن

% مىن طلبىا  التعىويض  90إليها  نفا بوصف  طأ قائد المركبة بالجسامة في أكتىر مىن 

على المؤمن له.  وحيث أن منع المحىاك  كي تعطي الح  لشركة التأمين الوطنية بالرجو   

من النظر بدعاوى التأمين اإلل امي  قد فقسىرت علىى أنىه ال يسىري علىى دعىاوى الرجىو   

أنهووا جبلووت " وتعليقىي علىى هى   القاعىد فأصبح  ه   الىدعاوى تمى  أروقىة المحىاك .  )

لووى المؤمن له بين سندان الفصوول البشووائرص مووع المضوورور ومطرقووة دعووو  الرجووو  ع
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 :التأمين لعمله في حق لمراح اما
 

إلىىى  ر الكمىىا ن دماتىىه مىى  لنقىى ن حىىين مىى  المرحلىىة هىى   تبىىدأ: ألولووىلووة احالمر

لقىىد  . 1963اط باعتقالىىه فىىي شىى ين إلىىى حىى  1961 سىىنة الوطنيىىةالتىىأمين  شىىركة

اق رللحقىىىوق يقتصىىىر عملىىىه علىىىى تهيئىىىة أو مىىىديرا المرحلىىىة هىىى  كىىىان  ىىى ل 
وتسىىىليمها إلىىىى  لالنقىىى  الىىىدعاوى التىىىي تىىىرو  الشىىىركة إقامتهىىىا علىىىى شىىىركا 

 كمىىىا أن نتيجىىىة المحىىىامي المرحىىىو  صىىىال  الشىىىالجي ليقيمهىىىا ويترافىىىع فيهىىىا. 
د لىىه بعىىد عودتىىه مىى مرضىىية كىىي يق   نتكىى    فىىي لنىىدن لىى   التىىأميناسته في كلية  رد  نعهىىَ

وعنىىد تعيينىىه معاونىىا   .التىىأمين  المباشىىر وال بإعىىاد التىىأمينال ب فنىىي لل لنىىدن  عمىى 
ون  اتيىىىة ؤيىىىة للشىىىركة وشىىى راإلدائل سىىاالم للمىىدير العىىىا   اقتصىىىر عملىىىه علىىىى

 موظفيها.
 

 
الدعو  المقامة عليه من قبل شركة التأمين الوطنية، علمووا بووأن الخطووأ الجسووي  يسووتببد 

الخطأ المتبمد فقووط.  وأن علووى المحوواك  أن تلجووأ إلووى االسووتبانة بخبووراء لتحديوود وصوو  

الفبل محل النزا  وما إذا كان خطأ يسيرا أو جسيما أو متبمدا.  وإن اإلكثووار موون حوواالت 

 (.لغرا الذص شُر  من أجله قانون التأمين اإللزامي"الرجو  يتنافى مع ا

ا.  ) (4) وتعليقىي علىى هى   ن  القانون الم كور علىى اعتبىار جميىع المركبىا  مؤمنىة تلقائيى 

إنها قد ألغووت عقوود التووأمين.  وهووذا يبتبوور إلغوواء ألهوو  ركيووزة يسووتند إليهووا نمووا  "  القاعد 

 (.التأمين"

التأمين ومبل  قسىط التىأمين الى ي يجىب علىى حيث ال يوجد عقد تأمين يوض  مقدار سعر   (5)

المؤمن له دفعه  فقد أضيف  نسبة معينىة علىى أسىعار وقىود المركبىا  لتشىمل فىي صىفقة 

واحىىد  جميىىع أقسىىاط التىىأمين التىىي تترتىىب علىىى جميىىع المركبىىا  العاملىىة فىىي العىىراق.  

ا  الفنووي "إنها تدل على أن واضبها يجهل جهال فاضووحا األسوو وتعليقي على ه   القاعد )

لنما  التأمين الذص يبتمد التناسب بين سبر التأمين ودرجة احتمال الخطوور.  إذ بموجبهووا 

سيكون سبر قسط التأمين ثابتنا بصر  النمر عما إذا كووان قائوود المركبووة متهووورا ومموون 

يمتلئ سجله بالبديد موون مخلفووات السووير، أو كووان موون الملتووزمين بقواعوود أنممووة السووير 

المخالفات.  كما أن قسط التأمين الذص سيدفبه بشكل غيوور مباشوور قائوود ويخلو سجله من  

المركبة الملتز  بقواعد السير وتتطلب طبيبة عمله اسووتبماله لمركبتووه بصووورة مسووتمرة 

فيستهل  كمية كبيرة من الوقود، سيكون أكثر من قسط التأمين الووذص يدفبووه بشووكل غيوور 

طبيبة عمله استبمال مركبته بصورة مستمرة مباشر قائد المركبة المتهور الذص ال تطلب 

 (.فستكون كمية الوقود التي يستهلكها أقل"
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ي هىىى و 1970إلىىى سىىنة  1963سىىنة  نالمرحلىىة مىى  هىى  تبىىدأ  :حلووة الثانيووةالمر

و هىى الربيعىىي و هي محاميىىا فىىي مكتىىب إبىىرا لعمىى  ثالوظيفىىة حيىى ن فصىىله مىى   فتىىر
بىىأن السىىيد بىىديع قىىد ترافىىع  فعىىرَ يق   ولىى  التىىأمين بىىدعاوى  مت صىى  غيىىر بمكتىى 

ا لهىىا   ىى ل ضىىائي   صىىما ق أو نشىىركة تىىأمي نبوصىىفه وكىىي  عىى  نبىىدعوى تىىأمي
 .المرحلة ه  
 

السىىيد بىىديع لوظيفىىة مىىدير   يخ إعىىادرتىىا نالمرحلىىة مىى  هىى  : تبىىدأ لثووةاالث لووةحالمر

ا تعيينىىه مىىديرا عامىى   نحىىي ىإلىى  1970الوطنيىىة سىىنة  التىىأمينشىىركة الحقىىوق فىىي 

بنىىاء ر  التىىو  المرحلىىة كىىان مجلىىس قيىىاد هىى   ىى ل  العراقيىىة.  التىىأمينلشىىركة 
اقىىىد أصىىىد قىىىرا نطلىىىب نقابىىىة المحىىىامي ىعلىىى  ر الدولىىىة ئىىى دواضىىىا  يمنىىىع بمقت ر 

أن تعهىىىد لموظفيهىىىا الترافىىىع فىىىي الىىىدعاوى  نوالمصىىىال  والشىىىركا  العامىىىة مىىى 
 نالمحىىىاميوإن نقابىىة   منهىىا أو عليهىىا وأن ينحصىىر الترافىىع بالمحىىامي. المقامىىة
 را تيىىات  ا  أن يىى جىىومىىع  الىى ي تعهىىد الىىدعوى لىىه.  التىىي ترشىى  المحىىاميهىىي 

الىىىدعاوي التىىىي تتطلىىىب محاميىىىا  والنقابىىىة فىىىيئر  الىىىدا نالمحىىىامي باالتفىىىاق بىىىي
السىىيد بىىديع بعىىد ل أن عمىى  ن ا يتبىىيهىى  نمىى  صىىا بموضىىو  ال صىىومة فيهىىا. صمت 

هىىو فصىىله منهىىا  و  لرا للحقىىوق قبىى عملىىه مىىدي  نم تلفىىا عىى   نيكىى    إعادته للوظيفىىة لىى 
ا للمحىىامي الىى ي هإعىىداد مسىىتندا  الىىدعوى التىىي تىىرو  الشىىركة إقامتهىىا وتسىىليم

المحىىامي المسىىتندا  التىىي تسىىتلمها الشىىركة     أو تسىىلينالمحىىامي ترشىىحه نقابىىة
 المقامة عليها. المحكمة في الدعاوى نم
 

 التىىىأمينإشىىى اله منصىىىب المىىىدير العىىىا  لشىىىركة ر  ي فتىىى هىىى : الراببوووةحلوووة المر
  ي  أي لىى رالمرحلىىة كىىان السىىيد بىىديع مجىىرد مىىدير عىىا  إدا هىى  فىىي   العراقيىىة.

التىىي ينحصىىر بهىىا   علىىى الحيىىا التىىأمينئ  وتىىا  س بنفسىىه عمليىىة تسىىويريمىىا
  فىىإن  بعمليىىة التسىىوي ه قىىا أنىى وحتىىى لىىو افترضىىنا   الشىىركة. هىى  ا تصىىا  

 فىىىرو  نا عىىى والىىى ي ي تلىىىف كليىىى   التىىىأمين نر  مىىى  برتىىىه ستنحصىىىر بهىىى ا الفىىى 
 العا . التأمين
 

 التىىىأمينشىىركة  نيخ نقلىىه مىىى رتىىا نالمرحلىىة مىىى  هىى  : تمتىىىد سووةامالخ لووةحالمر
 نه سىى غىى بلو نحىىي ىإلىى  الوطنيىىة التىىأمينعامىىا لشىىركة  العراقيىىة وتعيينىىه مىىديرا

مجىىرد مىىدير عىىا     الفتىىر  هىى  فىىي    يعدكىىان السىىيد بىى     التعاقىىد.  ىالتقاعد وإحالتىىه علىى 
ا هىىى يتوال   فكىىىانالتىىىأمين  المباشىىىر وإعىىىاد نالفنيىىىة للتىىىأمي رأمىىىا األمىىىو  ي.رإدا

عاليىىة  رجىىةد ىعلىى   شىى  هىىوو سىىي. رفعىى  الفارمعىىاون المىىدير العىىا  السىىيد 
تامىىة  جىىاد إ يىىة اإلنجلي الل ىىةوالىى كاء  و و ش صىىية قويىىة ويجيىىد  الكفىىاء  نمىى 
لىىه  رالم فىىو نوكىىان صىىديقا مقربىىا مىى يىىا رفكتو كليىىة الملكىىة نت ىىرب مىى  ثحيىى 
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السىىيد   وقىىد التحىى  نفىىس الكليىىة.  اسىىة فىىيرعنىىدما كانىىا  مىى ء د نحسىىي  الملىى 
المسىىتر نىىودي ن مىى  التىىأمينب ىىداد واكتسىىب  برتىىه فىىي  نسىىي بشىىركة تىىأميرالفا

ن وعنىىدما عىىي  7سىىكويرا. بيرسىىي السىىيد نومىى  للشىىركة ياإلنجليىى المىىدير العىىا  
  الوطنيىىىة عنىىىد تىىىأمي التىىىأمينمىىىديرا عامىىىا لشىىىركة  هىىىابالسىىىيد عطىىىا عبىىىد الو
 التىىىأمين ةشىىىركسىىىي لكانىىى  رفعىىى  الفارولىىىوال السىىىيد   الشىىىركا  نقلىىىه معىىىه.

الشىىركة العم قىىة التىىي كانىى  فىىي   تلىى  وليسىى   نتىىأمي وكالىىة مجىىرد الوطنيىىة
 العراقي. التأمينلسوق  ئداقا  الدبا باهعهد المرحو  عبد الو

 
 إعىىاد ب مىىدير عىىا  شىىركة رجىى  ىمصىىطف ركىىان الىىدكتو   لىى  ىوباإلضىىافة إلىى 

ع قىىة  وفىىي  العراقىىي التىىأمينسىىوق  فىىي المرحلىىة رجىىل وهىى  العراقيىىة التىىأمين
ش صىىية قويىىة  ننبيىىة  لمىىا يتمتىىع بىىه مىى جاألالتىىأمين  إعىىاد  بشىىركا  السىىوق هىى  

أنىىه كىىان قىىد اكتسىىب  يىىة  كمىىا لل ىىة الفرنسىىية واإلنجلي جىىاد و كىىاء فطىىري وإ
 طويلىىة فىىي شىىركة  نتيجىىة عملىىه فتىىر التىىأمين  ريىىة فىىي إعىىادظعمليىىة ون   بىىر
المرحلىىىة  هىى  السىىيد بىىىديع السىىيفي  ىىى ل  نيكىىى   فلىى   العراقيىىىة. التىىأمين  إعىىاد

 .التأمين تما  معيديهموضع ا
 

سىىة رالمرحلىىة عىىاد السىىيد بىىديع لمما هىى  : مرحلىىة التقاعىىد: فىىي دسووةالةالسحالمر
 بمكتىىب المحىىامي قصىىي القاضىىي  ولىىيس مكتبىىا مت صصىىا.   فىىالتح  المحامىىا

 ىى ل عملىىه مىىع  نأن السىىيد بىىديع كىىان قىىدترافع فىىي دعىىوى تىىأمي فعىىريق   ولىى 
 قصي القاضي.

 
 نطويلىىىة مىىى   ال اصىىىة: بعىىىد فتىىىر التىىىأمينمرحلىىىة شىىىركا   :ببةحلوووة السووواالمر
  قيادتىىه السىىماح للقطىىا  ال ىىا  رإلىىى اسىىت   السىىلطة  قىىرث البعىى  ب حىى   عىىود

 ي:هالشركا  ال اصة  نم ىالدفعة األول وكان  8.نبتأسيس شركا  تأمي
 

 
: كان السيد بيرسي سكويرا مديرا لقس  التىأمين البحىري فىي شىركة التىأمين الوطنيىة  بيرسي سكويرا  7

المسىائل وهو بالرغ  من أنه كان يحب الفكاهة والتنكي  والتبسط مع اآل ىرين  إال أنىه صىار  جىد ا فىي 
الجدية.  و برته بالتأمين العا  بكافة فروعه وبإعاد  التىأمين واسىعة جىد ا.  وعنىد تأسىيس شىركة ب ىداد 
للتأمين  تر  التأمين الوطنية والتح  بتأمين ب داد لقاء راتب يعادل ت تة أضىعاف راتبىه.  وبعىد تىأمين 

 تى اآلن.شركا  التأمين هاجر من العراق وما  ال يعمل في حقل التأمين ح
 

 2000.  ت  تأسيس أول شركة تأمين  اصىة سىنة 1997لسنة    21وكان  ل  وف  قانون الشركا  رق   8

 وهي شركة دار الس   للتأمين.  )المحرر(
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 جماعىىةبالتعىىاون مىىع  ضىىارأسسىىها السىىيد عبىىد البىىاقي  للتووأمينشووركة األمووين  1

 .ؤونهاش  ىعل فتها والمشرريسا لمجلس إدارئب داد وأصب    بن
 

بالتعىىاون مىىع  ل أسسىىها السىىيد مىىر ا مجيىىد  ىىان  :شووركة دار السووال  للتووأمين 2

 ا العا .هيري وأصب  مديرضال 
 
ال أتىىى كر    )أسسىىىها بالتعىىىاون مىىىع  ل بنيىىىة شىىى  :األهليوووة التوووأمينشوووركة  3

االعتمىىاد عنىىدما كنىى  مىىديرا عامىىا لهىىا  نكىىان موظفىىا فىىي شىىركة تىىأمي (أسىىمه
 جالوطنيىىة بعىىد دمىى  التىىأمينإلىىى شىىركة  لانتقىى   فيهىىا بعىىد تأميمهىىا تىى  لواسىىتمر يعمىى 
 الشركة. ه    أصب  مديرا عاما لت  .التأمينشركا   

 
مما تقد  يتبىىين ان السىىيد بىىديع السىىيفي اتنىىاء وجىىود  فىىي حقىىل التىىىأمين لىى  يمىىارس 

 بشكل مباشر اي عمل فني سواء بالتأمين المباشر او بأعاد  التأمين.
 

  2003 سىىىىىنة العىىىىىراق أمريكىىىىىا لوتمىىىىىر األيىىىىىا   وتحتىىىىى  :خيوووووراأل ءااللقووووو 

 ىإلىىى   تصىىىفية أعمىىىالي والهجىىىر روال ىىىدمي  فىىىأقر ألمنىىىيا الوضىىىعهورويتد
السىىيد   يىىار ئىى  بجعنىىدما فو التصىىفيةإنهىىاء عمليىىة   وشىى  ىلىى وكنىى  ع دن. راأل

بالبموول  أرغووب":فقىىالتىىه رسىىبب  يا نعىى  سىىألتهف دا  سىىنوا . غيىىاب بىىديع بعىىد 
فأ برتىىه أن طلبىىه   ".ن فريووق المحووامين الووذين يبملووون عنوود ضووم  كتبوو فووي م
 العراق.  ردغامتأ را ألني سأ  جاء
 

 األردنىىي االتحىىادفىىي  التىىأمين   بيىىر أحىى    السىىيدروأن أ  اعتىىد وفىىي عمىىان  
دي نسىى ة منىىه هىى لىىي ألجديىىد  بكتىىا رعنىىد صىىدو  صوصىىا  9التىىأمينلشىىركا  

أحىى    أن السىىيد   اتي أ برتنىىي السىىيدرإحىىدى  يىىا وفىىي إلىىى مكتبىىة االتحىىاد. 
 راقيىىه وانىىهععىىين نائىىب رئىىيس مجلىىس ادار  شىىركة اعىىاد  التىىأمين ال بىىديع قىىد
  نس ة منه بالبريد إلى اإلتحاد.ل س روقد أ التأمينفي  جديداألف كتابا 

 

 
سيد  عراقية  كان  موظفة في شركة التأمين العراقية  فصىاحب  عهىد   السيدة أحال  علي غالب عزيز9

  سافر  مع  وجها إلى إنجلترا حيث حصىل علىى إجىا   دراسىية ممتا  العمري وعهد بديع السيفي.  ت
والتح  بإحدى جامعاتها.  وقد استفاد  السيد  أح   من وجودها في إنجلترا  فعمل  في إحدى شىركا  
التأمين العا .  وعند هجرتها مع  وجها إلى األردن بسبب أوضا  العراق  حصل  علىى وظيفىة  بيىر  

 ي لشركا  التأمين.  وهي  بير  تأمين بح  وتجيد الل ة اإلنجلي ية.تأمين في االتحاد األردن
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السىىيد بىىديع للمنصىىب  تأليفىىه بعىىد إشىى ال  تىى  قىىد بأن الكتىىالفىى  نظىىري  ان مىىا
التىىي  المناسىىبة ربا تيىىا نلفيؤالمىى  بقيىىة نالسىىيد بىىديع يمتىىا  عىى  فيبىىدو أن . رالمىى كو

إلىىى رجعنىىا فلىىو  لىىف. ؤينب ىىي عليىىه أن ي ىمتىى  فا  فهىىو يعىىرهلىىف كتابىىه عنىىدؤي
( نجىىد إن  دماتىىه قىىد نقلىى  وعمووالن  اعلموون  التووأمين)لكتابىىه األول  تأليفىىه مناسىىبة

الوظيفىىة فىىي  نمىى ل وفصىى  1961الوطنيىىة سىىنة  التىىأمينشىىركة  ىإلىى  ر الكمىىا نمىى 

فصىىله   وإن فتىىر .  الفتىىر هىى   ىى ل  التىىأمينا فىىي لىىف كتابىى  ؤي  فلىى   1963سىىنة 

 ىإلىىى  1963سىىىنة  نقىىىد اسىىىت رق  سىىىبع سىىىنوا   مىىى  التىىىأمين نعىىى   وابتعىىىاد

 ل  ليىىىدلرالوظيفىىىة ألىىىف كتابىىىه األول المىىى كو ى  فعنىىىد إعادتىىىه إلىىى 1970سىىىنة

عملىىه فىىي   نمىى   التىىأمينأنىىه كىىان قىىد اكتسىىب  برتىىه فىىي    التىىأمين  لفىىي حقىى   نللعاملي
تر فىىي ؤتىى   السىىبعة لىى  لسىىنوا  الفصىى  فصىىله وإن لالوطنيىىة قبىى  التىىأمينشىىركة 
أمىىا كيىىف  فعىى .   وقىىد نجىى  السىىيد بىىديع فيىى ل .  ال بىىر نهىى   اد  م ل برتىىه  بىى 

ال بىىراء  إلىىى    لىى    عليىىه  وأتىىر   يىىد التعليىى ر  فىى  أباتىى  ا الكهىى تىىأليف    نمىى   نتمك
 ضىىار البىىاقي عبىىدكالسىىيد  بىىديع السىىيد   عاصىىروا مسىىير نالىى ي  المشىىهود لهىى 

ال يمنعنىىي   يىىر أن  لىى غ  والسىىيد مىىر ا مجيىىد  ىىان. ظفىىرواد المجىى محمىىد  والسىىيد
طريقىىة السىىيد  ىوء علىى ضىى أ عجتنىىي كتيىىرا  كىىي ألقىىي ال التطىىرق إلىىى واقعىىة نمىى 

صوويد ر) وضىىع مصىىطل  نأول مىى  فقىىد كنىى  . ربىىديع فىىي تىىأليف كتابىىه المىى كو

وشىىرح   . بوالعىىر انىىبجال بىىراء األ نيبىى  نمىى  Covering Fund( التغطيووة

 السىىيد بىىديع لفنقىى   .يىىةالتأمين ظىىةتىىوا ن المحف  ووظيفتىىه فىىي تحقيىى   عناصىىر
" دون أن التوووأمينفوووي  ةامووو النمريةالبكتىىىابي " نمىى   بىىىالن  ماكتبتىىه حىىىول  لىىى 
 ىريىىة العامىىة قىىد نفىى   طبعتىىه األولىى ظالن بأن كتىىا ثوحيىى   .ريشىىير إلىىى المصىىد

نقلىىوا  بالعىىر بالكتىىا ضطبعىىه  فىىإن بعىى  أعيىىد  ولىى   ريخ صىىدورتىىا نبعىىد شىىهر مىى 
 با كتىىارهإلىىى أن مصىىد وارالسىىيد بىىديع وأشىىا بكتىىا نصىىيد الت طيىىة عىى ر  فكىىر
ا وعمووالن  التووأمين" د  فىىي رو المصىىطلحا  التىىي ضكمىىا أن شىىرح بعىى  ". علموون

السىىيد بىىديع كىىان بىىديع قىىد نقلهىىا نصىىا  بكتىىان نقىى  عىى  10قىىاموس تيسىىير التريكىىي
 .رالمصد ىإل ر دون إشا نرية البامة للتأميمالن بكتا نم
 

"  فإنىىه قىىد ألفىىه التووأمينوإعووادة  التووأمينالوسوويع فووي وب صىىو  كتابىىه التىىاني "
 .العراقية التأمين  شركة إعاد ر يس مجلس إدائلر ائبنا تعيينهبعد 
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 تحمل التبعة وقاعدة التطأ  ي قانون التأمين اإللزامي  قاعدة)أ( (2ملحق رق  )ال
 

 2015كانون األول  10عمان 

 
   مصباح المحتر األ
 

 بعد التحية
 

 الهتمىىامك  وأشىىكرك  2015تشىىرين تىىاني  17أشىىير إلىىى رسىىالتك  المؤر ىىة فىىي 

 هىى  أريىىد برسىىالتي  وال تشىىرين تىىاني.  14المؤر ىىة فىىي  بالتعقيىىب علىىى رسىىالتي

علىىى مىىا  حظىىا الم بعىىض  هنىىا بهىى ا الموضىىو   غيىىر أن   أشىى الك  طىىوي
 سأوضىى  مىىا لىىدي مىىن معلومىىا  عىىن تطىىور كمىىا إليىىهورد فىىي تعقيىىبك  المشىىار 

 .العراقي كي تكتمل الصور  لديك  التأمينسوق 
 
مىىن المسىىؤولية  اإلل امىىي التىىأمينبالتفصىىيل موضىىو   شىىرح كنىى  قىىد  :أوال

التووأمين موون المسووؤولية " السىىيارا  فىىي كتىىابي حىىوادث المدنيىىة الناشىىئة عىىن

معتمىىىدا فىىىي  لىىى  علىىىى  (581-460  ) "المدنيوووة بوووين النمريوووة والتطبيوووق

 Road اإلنجليىىى يقىىىانون السىىىير ه معلومىىىاتي الش صىىىية ومىىىا نىىى  عليىىى 
Traffic Act 1988  652 المصىىري المل ىىي رقىى  اإلجبىىاري التىىأمينوقىىانون 

وقىىىىانون  2007لسىىىىنة  72المصىىىىري الجديىىىىد رقىىىى   والقىىىىانون 1955لسىىىىنة 

وقىىانون  1955لسىىنة  449 السىىيارا  وقواعىىد المىىرور المصىىري المل ىىي رقىى 

ل امىىىي اإل التىىىأمينونظىىىا   1973لسىىىنة  66المىىىرور المصىىىري الجديىىىد رقىىى  

 2010لسىىىنة  32والنظىىىا  الجديىىىد رقىىى   1985لسىىىنة  29ردنىىىي المل ىىىي رقىىى  األ

المعىىدل  1985لسىىنة  5مىىاراتي رقىى    المدنيىىة اإلللمعىىام  االتحىىادي والقىىانون

لسىىنة  86انون التونسىىي رقىى  والقىى  1987لسىىنة  3وقىىانون مملكىىة البحىىرين رقىى  

  والقىىىانون الصىىىومالي رقىىى  1974لسىىىنة  15-74  مىىىر الج ائىىىري رقىىى واأل 2005

 1977لسىىىىنة  105اللبنىىىىاني رقىىىى   االشىىىىتراعيوالمرسىىىىو   2005لسىىىىنة  20

وقىىانون السىىلطة الفلسىىطينية رقىى   1994لسىىنة  34وقىىانون سىىلطنة عمىىان رقىى  

والقىىىانون الم ربىىىي  1971لسىىىنة  28الليبىىىي رقىىى   والقىىىانون  2005] لسىىىنة 20

 1990لسىىنة  1990لسىىنة  30  رقىى  القىىانون اليمنىىيو 2002لسىىنة  17-99رقىى  

 لسىىىنة 31والقىىىانون السىىىوري رقىىى   1983لسىىىنة  28  والقىىىانون السىىىوداني رقىىى 
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وقىىانون المىىرور  1979لسىىنة  10  وقىىانون قواعىىد المىىرور القطىىري رقىى  2004

 .ةإلنجلي ياإضافة لبعض المراجع  . 1976 لسنة 67الكويتي رق  

 
التىىىي  اإلل امىىىي التىىىأمينة التشىىىريعا  المىىى كور  يتبىىىين أن قواعىىىد عىىى وبمراج

 205نفىىس القواعىىد التىىي تضىىمنها القىىانون العراقىىي المل ىىي رقىى   هىىيتضىىمنتها 

 .1964لسنة 

 

وناقشىىتها فىىي كتىىابي  1980لسىىنة  52  كمىىا شىىرح  قواعىىد القىىانون الجديىىد رقىى 

 ولىىى منىىه قىىد نفىى   وأنىىا الولىىو لىى  تكىىن الطبعىىة األ( 598-582  )المىى كور 

 قد أهديت  نس ة منه. ست ناء عنها لكن يمكنني اال نس ة واحد  ال أمل  إال
 

القىىىانون  الئحىىىةوضىىىع مىىىن  هىىىووإ ا سىىىألتني كيىىىف علمىىى  أن بىىىديع السىىىيفي 
بأنىىه هىىو مىىن وضىىع الئحىىة القىىانون وأقامهىىا علىىى فهىى ا مىىا سىىمعته منىىه الجديىىد  

قاعىىد  قانونيىىة جديىىد  لىى  يسىىب  تطبيقهىىا وهىىي قاعىىد  )تحمىىل التبعىىة( ولىىيس قاعىىد  
 )ال طأ(.

 
( ليسىى  بالقاعىىد  الجديىىد   تحموول التببووةولمعلوماتىى  أ ىىي الكىىري   فىىإن قاعىىد  )

القواعىىد الكليىىة فىىي  إحىىدىفجىىاء فىىي   مية.سىى الدولىىة اإل بىىل عرفىى  منىى  صىىدر
زلووق فسووقط علووى مووال غيووره  موون" إن "الضوومانمية فىىي بىىاب "سىى الشىىريعة اإل

 فهىى   القاعىىد   كمىىا هىىو واضىى  مىىن عبارتهىىا  تقىىو  علىىى ". فأتلفووه فهووو ضووامن
يعفيىىه  أسىىاس أن انتفىىاء ركىىن ال طىىأ مىىن جانىىب مىىن تسىىبب بالضىىرر بىىال ير ال

تقنىىين المىىدني الحىىديث غيىىر أن ال لحىى  بىىه مىىن ضىىرر.  مىىن تعىىويض ال يىىر عمىىا
ركوون تىىة أركىىان هىىي "ت  لىى  يأ ىى  بهىى   القاعىىد   فأقىىا  المسىىؤولية المدنيىىة علىىى

  ".والضووورر قوووة السوووببية بوووين الخطوووأالركووون الب" و"ركووون الضووورر" و "الخطوووأ
ومىىع  لىى   فىىإن بعىىض الفقهىىاء الفرنسىىيين اقتىىبس هىى   الفكىىر  عىىن الشىىريعة 

فىىي قيىىا  المسىىؤولية المدنيىىة  وصىىاغها بشىىكل نظريىىة جديىىد  مية وطورهىىاسىى اإل
نمريووة " سىىماها بعىىض البىىاحتين وأطلىى  عليهىىا نظريىىة "تحمىىل التبعىىة" او كمىىا

 التىىأمينوعنىىد تشىىريع قىىوانين   . no fault liability] "خطئيووةالمسووؤولية الال

المسىىؤولية المدنيىىة الناشىىئة عىىن حىىوادث السىىيارا   بمىىا فىىي  لىى   مىىن اإلل امىىي

  تضىىىمن  هىىى   القىىىوانين 1964لسىىىنة  205المل ىىىي رقىىى  القىىىانون العراقىىىي 

المىىىؤمن  قىىىة مباشىىىر  بىىىينولىىىى  إنشىىىاء ع القاعىىىد  األ  قاعىىىدتين أساسىىىيتين.
والمضىىىرور  فجعلىىى  المضىىىرور بمن لىىىة المىىىؤمن لىىىه فىىىي مواجهىىىة المىىىؤمن  

والقاعىىد  التانيىىة  بىىدعوى مباشىىر  للمضىىرور فىىي مواجهتىىه.  قىىةوحمىى  هىى   الع 
الىىدفو  التىىي كىىان مىىن الممكىىن لىىه أن  لمىىدعى عليىىه( مىىن)ا هىىي  تجريىىد المىىؤمن
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مقامىىة مىىن قبىىل  صىىلي لىىو كانىى  الىىدعوىيتمسىى  بهىىا فىىي مواجهىىة المىىؤمن لىىه األ
 التىىأمينن عقىىد وأهىى  هىى   الىىدفو   بطىى   يىىر  كىىي يتنصىىل مىىن المسىىؤولية. األ

ال طىىأ الىى ي هىىو ال طىىر المىىؤمن منىىه  أو أن ال طىىأ كىىان متعمىىدا أو أنىىه  أو انتفىىاء
وبتجريىىىد  . التىىىأميني طيىىىه  وهىىىو  طىىىر ال يصىىىل إلىىىى مصىىىاف الفعىىىل العمىىىد

المضىىرور تقىىو  علىىى  المىىؤمن مىىن هىى   الىىدفو   فىىإن مسىىؤوليته عىىن تعىىويض
  ير  بصىىرف"تحمىىل تبعىىة" الضىىرر الجسىىدي أو المىىادي الىى ي لحىى  بىىاأل أسىىاس

صىىلي أو عىىد  صىىدور   أو النظىىر عىىن صىىدور  طىىأ مىىن جانىىب المىىؤمن لىىه األ
وبهىى ا   .التىىأميني طيهىىا  فعىىال التىىي الكىىان مىىن األ صىىادر عنىىهكىىون ال طىىأ ال

غيىىىر أن    تيىىىاري.اال مىىىن المسىىىؤولية التىىىأمينعىىىن  اإلل امىىىي التىىىأميني تلىىىف 
 قىىة بىىين المىىؤمن لىىهت ىىل بالقاعىىد  التىىي تقىىو  عليهىىا الع  "تحمىىل التبعىىة" ال قاعىىد 
 تىىأمينالفأعطىى  تشىىريعا   صىىلي والمىىؤمن  وهىىي قاعىىد  التعاقىىد والت طيىىة. األ

سىىترداد مىىا دفعىىه مىىن أن يرجىىع علىىى المىىؤمن لىىه ال الحىى  للمىىؤمن اإلل امىىي
تسىىبب بالضىىرر صىىفة  بىىين الطىىرفين  لفقىىد مىىن التىىأمينتعىىويض إ ا انعىىد  عقىىد 

المىىؤمن لىىه  كمىىا أعطتىىه حىى  الرجىىو  إ ا كىىان الضىىرر الىى ي تحمىىل المىىؤمن 
متىىال  لىى     .التىىأميني طيىىه  قىىد نشىىأ عىىن فعىىل المىىؤمن لىىه المتعمىىد الىى ي ال تبعتىىه

تعمىىد دهىىس شىى   فأصىىابه بضىىرر جسىىدي أو أدى  لىىو أن المىىؤمن لىىه كىىان قىىد
 إلى موته.

 

القىىانون  هىى افىىأقول  لىىيس فىىي نصىىو   1980لسىىنة  (52)وأعىىود للقىىانون رقىى  

"  بىىل تحموول التببووةقىىرارا  مىىا يشىىير إلىىى اعتمىىاد  قاعىىد  " ومىىا ألحىى  بىىه مىىن
علىىى  الرجىىو  حىى ن إعطىىاء المىىؤم علىىى العكىىس مىىن  لىى   فىىإن الىىن  علىىى

قاعىىد   علىىى قائمىىايجعىىل القىىانون  جسوويما خطووأ يىىر المىىؤمن لىىه إ ا ارتكىىب األ
 جسىىيماعليىىه إ ا كىىان ال طىىأ  يرجىىعال طىىأ ولىىيس علىىى قاعىىد  تحمىىل التبعىىة  فهىىو 

عىىن  لىى  فىىإن منىىع المحىىاك  مىىن   فضىى   عليىىه إ ا كىىان ال طىىأ يسىىيرا. يرجىىع وال
" و الوودعو  المباشوورةهىىو إل ىىاء لقاعىىدتي " اإلل امىىي التىىأمينالنظىىر بىىدعاوى 

المىىىؤمن والمضىىىرور  قىىىة المباشىىىر  بىىىين" أي إل ىىىاء للع التجريووود مووون الووودفو "
 التىىي تجعىىل المضىىرور بمن لىىة المىىؤمن لىىه فىىي مواجهىىة المىىؤمن  وتقىىي  مسىىؤولية

ول بصىىرف النظىىر عمىىا إ ا كىىان األ يىىر علىىى مجىىرد وقىىو  ضىىرر علىىى األ
أن هووذا القووانون يقووو  فىى كر عبىىار  ) . منىىه أ  ال سىىبب الضىىرر هىىو  طىىر مىىؤمن

سىىباب ورد  فىىي األ ( التىىيعلووى قاعوودة تحموول التببووة ولووي  علووى قاعوودة الخطووأ
 ن واضىىعأالموجبىىة لتشىىريعه  إمىىا أن تكىىون قىىد وضىىع  ل ىىرض التمويىىه  أو 

 ".ببةتحمل التيجهل مضمون قاعد  " ال ئحة
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لقىىانون بىىأي فىىر  مىىن فىىرو   الئحىىةومن تحصىىيل الحاصىىل القىىول بىىأن مىىن يضىىع 
ولىى   . التىىأمينمىىن  وي الكفىىاء  العاليىىة فىىي القىىانون و يجىىب أن يكىىون التىىأمين

الرسىىىمية للتىىىأمين   تكىىىن هىىى   الصىىىفة  فىىىي  لىىى  الوقىىى  وضىىىمن المؤسسىىىا 
فىىىي شىىى   الىىىدكتور مصىىىطفى رجىىىب مىىىدير عىىىا  شىىىركة إعىىىاد   متىىىوفر  إال
وإنىىىي أشىىى  أن يكىىىون   العراقيىىىة وبىىىديع السىىىيفي كمىىىا يدعيىىىه لنفسىىىه. التىىىأمين

القىىانون المىى كور أو شىىار   الئحىىةوضىىع  الىىدكتور مصىىطفى رجىىب هىىو الىى ي
و نىىه القىىانوني  ن ش صىىا فىىيفىىي وضىىعها أو عرضىى  عليىىه بعىىد وضىىعها  أل

  الحديتىىىة للقىىىانون ال ىىىا  لكونىىىه حاصىىىل علىىىى ي وإلمامىىىه بالنظريىىىاالتىىأمينو
يمكىىن أن يتىىورط    الجنبيىىةاألفىىي القىىانون ال ىىا  مىىن الجامعىىا   درجىىة دكتىىور

 كه  . الئحةفي  
 

تحموول سىىباب الموجبىىة للقىىانون مىىن اعتمىىاد  علىىى قاعىىد  "أمىىا مىىا جىىاء فىىي األ
 لمجلىىس قيىىاد  التىىور  الىى ي يتىىولى تشىىريعه  اإليحىىاء "  فقىىد كىىان ل ىىرضالتببووة
لجعلىىه يتفىى  مىىع أهىىداف  أن إقامىىة القىىانون علىىى هىى   القاعىىد  الجديىىد  جىىاءبىى 

وهىى ا هىىو نىىو  مىىن التملىى  لقيىىاد  البعىىث  والىىدكتور مصىىطفى رجىىب   الحىى ب.
 بحاجة لمتل ه ا التمل . ليس
 

يكىىون مبىىررا لتنصىىل  " الخطووأ جسوويماولمعلوماتىى   فىىإن ارتكىىاب المىىؤمن لىىه "
بىىىل   تعىىىويض ال سىىىار  المتحققىىىة بسىىىبب  لىىى . المىىىؤمن مىىىن مسىىىؤوليته عىىىن

نىىه منىىوط بىىإراد  أل " فقىىط هىىو المسىىتتنى مىىن الت طيىىةهمووال المتبموودالخطووأ أو اإل"
  التىىىأمينهىىى ا مىىىا نصىىى  عليىىىه جميىىىع القىىىوانين المتعلقىىىة بنظىىىا   المىىىؤمن لىىىه. 
  القضىىاء  وتضىىمنته وتىىائ  فقهىىاء القىىانون واسىىتقر  عليىىه أحكىىا وأجمىىع عليىىه

مىىن القىىانون المىىدني المصىىري  768 نصىى  المىىاد فقىىد  بكافىىة فروعىىه.  التىىأمين

ضوورار الناشووئة عوون خطووأ المووؤمن لووه عوون األ يكووون المووؤمن مسووؤوالعلىىى أن "

( مىىن القىىانون 1000)  ولىىى مىىن المىىاد( وجىىاء فىىي الفقىىر  األغيوور المتبموود ....

عوون الحريووق الووذص وقووع قضوواء وقوودرا  مسووؤواليكووون المووؤمن العراقىىي ) المىىدني
( مىىن 750ولىىى مىىن المىىاد  )ونصىى  الفقىىر  األ (ولووو بسووبب خطووأ المسووتفيد ....

( مىىىن القىىىانون 985ولىىىى مىىىن المىىىاد  )القىىىانون المىىىدني المصىىىري والفقىىىر  األ

 مىىن القىىانون المىىدني السىىوري (716)ولىىى مىىن المىىاد  المىىدني العراقىىي والفقىىر  األ

ردنىىي علىىى أن يقىىع مىىن القىىانون المىىدني األ (924)المىىاد  ولىىى مىىن والفقىىر  األ

لشوورط الووذص يقضووي بسووقوط الحووق فووي )ا التىىأمين ا يىىرد فىىي وتيقىىةمىى  بىىاط 
المخالفووة علووى جنحووة أو جنايووة انطوووت إذا  بسووبب مخالفووة القوووانين إال التووأمين

بىىأن  اللبنىىاني  مىىن قىىانون الموجبىىا  والعقىىود (966)وقضىى  المىىاد    (.عمديووة

( الخطوووأ الوووذص يرتكبووه المضووومون عووون قصووودعىىن ) يكىىىون مسىىىؤوال المىىؤمن ال
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الىىدكتور عبىىد الىىر اق السىىنهوري  وهىىو مىىن أبىىر  فقهىىاء القىىانون   وفي  لىى  يقىىول
إذا تحقووق الخطوور ) 1226   2  7ب  د العربيىىة  فىىي كتابىىه "الوسىىيط"فىىي الىىب 

قوود  تحقووق الخطوور المووؤمن منووه بخطووأ جسووي  موون المووؤمن لووه لوو  يجووز القووول بووأن
موون  التووأمينوموون ثوو  جوواز  تبلووق بمحووا إرادتووه، أص أنووه تبموود تحقيووق الخطوور. 

الفجائيووة والخطووأ اليسووير فحسووب، بوول وأيضووا موون الخطووأ الجسووي ،  الحوووادف
 (.منه التأمين يجوز وبقي الخطأ البمدص وحده ال

 
قائىىد السىىيار   إنالفىىرق بىىين ال طىىأ الجسىىي  وال طىىأ العمىىدي أقىىول  ولتوضىىي  

ا ل طىىأ جسىىي  بىى يكىىون مرتك Traffic Light يلتفىى  للشىىار  الضىىوئية لىى  الىى ي

نىىه لىى  يقصىىد م الفىىة الشىىار  الضىىوئية  ولكىىن كىىان عليىىه ولىىيس  طىىأ متعمىىدا  أل
 أمىىا مىىن يقىىد  علىىى  السىىير.  لىى  بسىىبب عىىد  الت امىىه بقواعىىد أن يتوقىىع حصىىول

 قيىىاد  السىىيار  المىىؤمن عليهىىا وهىىو تحىى  تىىأتير مىىاد  مسىىكر  أو م ىىدر  يكىىون قىىد
  ن فعلىىه فىىي هىى   الحالىىة يكىىون منوطىىا بمحىىض إرادتىىه.ارتكىىب  طىىأ متعمىىدا أل
علىىى السىىيارا  قىىد أعفىى  المىىؤمن مىىن تعىىويض  التىىأمينلىى ل  نجىىد أن وتيقىىة 

ة التىىي تقىىع ال سىىار  الماديىى  ضىىرار الجسىىدية أوالمىىؤمن لىىه عىىن مسىىؤوليته عىىن األ
 ضىىرار التىىي تلحىى  بالسىىيار  المؤمنىىة بسىىبب قيادتهىىا وهىىو تىىأتيرعلىىى ال يىىر أو األ

ولكىىىن لىىى  يىىىرد فيهىىىا شىىىرط يعفيىىىه مىىىن مسىىىؤولية  مىىىاد  مسىىىكر  أو م ىىىدر . 
أو م الفتىىىه  المىىىؤمن لىىىه بالشىىىار  الضىىىوئية  التعىىىويض فىىىي حالىىىة عىىىد  التىىى ا 

أو دهىىىس  بسىىىيار  أ ىىىرىة  لىىى  جىىى بىىىل حتىىىى لىىىو اصىىىطد  نتي  قواعىىىد السىىىير.
يعفىىىي المىىىؤمن مىىىن  دية  فىىىإن  لىىى  السىىى ش صىىىا فقتلىىىه أو أصىىىابه بأضىىىرار ج

وإن أي شىىرط يىىىرد  ". جنحووة غيووور عمديووةالجريمىىة هنىىا هىىىي " نالتعىىويض أل
ولىىى مىىن المىىاد  بموجىىب الفقىىر  األ يعتبىىر بىىاط    ف  لىى ب ىى  التىىأمينفىىي وتيقىىة 

تشىىىريعا  الىىىدول  ( مىىىن القىىىانون المىىىدني العراقىىىي ومىىىا يقابلهىىىا مىىىن985)

وبهىى ا الصىىدد أشىىير إلىىى سىىابقة قضىىائية حسىىم  مىىن قبىىل القضىىاء   ىىرى. األ

 Tiniline V. White Cross Insurance Associationهىىي اإلنجليىى ي
Limited [1921] ش صىىا فقتلىىه وتبىى  مىىن التحقيىى  أنىىه  فقىىد دهىىس المىىؤمن لىىه

دفىىع  التىىأمين كىىان يسىىير بسىىرعة تتجىىاو  السىىرعة المقىىرر   فرفضىى  شىىركة
التعىىويض متمسىىىكة بال طىىىأ الجسىىىي   غيىىىر أن المحكمىىىة قضىىى  بإل امهىىىا بىىىدفع 

تحمووي المووؤمن لووه موون الجووزاء  التووأمينن وثيقووة إوجىىاء بقرارهىىا ) التعىىويض
و إهمالوووه سوووواء أالمرتكبوووة بسوووبب أخطائوووه  المووودني المترتوووب علوووى الحووووادف

يقووع عوون حووادف  أكانووت يسوويرة أو جسوويمة، وإن التبووويا المطالووب بووه، هووو
ردنيىىىة المىىىرق  وجىىىاء فىىىي قىىىرار محكمىىىة التمييىىى  األ  (.ضووومن هوووذا المبنوووى

 قيوووادة السووويارة ومخالفوووة أصوووول الشوووارات الضووووئية ال) 1992 /حقىىىوق1240

" موون القووانون 924الوووارد فووي المووادة " ينطوووص علووى جنحووة قصوودية بووالمبنى



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 120|صفحة

-2/42/1955 ( بينمىىا قضىى  محكمىىة الىىنقض المصىىرية بقرارهىىا المىىرق الموودني

رتكابىىه عىىن تعىىويض المىىؤمن لىىه ال التىىأمينعىىد  مسىىؤولية شىىركة  388  -ق- 

أن الموووؤمن لوووه عنووود تنميفوووه الحبووووب الملوثوووة التابىىى  ) نمتعمىىىدا أل طىىىأ 
فووي المكووان المخصوو  لووذل  أقووا  فووي  بالمووازوت بواسووطة غسوولها بالبووانزين
موون البضووائع  زمووة لتلوو  البمليووة بووالقربذلوو  المكووان فرنووا لتسووخين الميوواه الال

وقضىىى  الهيئىىىة العامىىىة الموسىىىعة لمحكمىىىة تمييىىى  العىىىراق   (.ي احترقوووتالتووو 
عىىىن  التىىىأمينعىىىد  مسىىىؤولية شىىىركة  1985/موسىىىعة/254 بقرارهىىىا المىىىرق 

احترقوووت جميوووع محتوياتوووه كانوووت  ن المخوووزن الوووذصألتعىىىويض المىىىؤمن لىىىه )
السوويارات أص  قوود وضووبت فيووه خزانووا للبووانزين لتببئووة الشووركة "المووؤمن لهووا"

وليوووة لخوووزن الموووواد األ امووون كونوووه مخزنووو  صووويرته محطوووة للتببئوووة بووودالأنهوووا 
وإن سوووبب الحريوووق هوووو  غوووراا المشووورو  الوووذص أنووويط بهوووا. أل المسوووتوردة

تكوووون الشوووركة المدعيوووة قووود ارتكبوووت  اشوووتبال البوووانزين داخووول الخوووزان وبوووذل 
المصىىرية كمىىا  وعلىىى هىى ا الىىنهج اسىىتقر  محكمىىة الىىنقض . (امتبموودن  إهموواال

 ردنية ومحكمة تميي  العراق.ل من محكمة التميي  األالت م  به ك
 

بىىل أنىىه  " الخطووأ الجسووي ي طىىي " ال التىىأمينولىى  يكتىىف بىىديع السىىيفي بىىالجهر بىىأن 
الوطنيىىة أضىىاف إلىىى جميىىع وتىىائ   التىىأمينا لشىىركة عامىى   اعنىىدما أصىىب  مىىدير  

فكىىان مىىن جىىراء  لىى     الت طيىىة. " مىىنالخطووأ الجسووي شىىرطا يسىىتتني " التىىأمين
 الوطنيىىىة فحسىىىب  بىىىل  سىىىار  الشىىىركة التىىىأمينلىىىيس تضىىىليل مىىىوظفي شىىىركة 

" فىىي الخطووأ الجسووي "ىلجميىىع الىىدعاوى التىىي أقيمىى  عليهىىا بسىىبب تمسىىكها بىى 
أقيمىىى  عليهىىىا بواسىىىطة  ىالسىىىيارا   ومنهىىىا دعىىىاو  تيىىىاري علىىىىاال التىىىأمين

 مكتبي للمحاما .
 

 ت يي  بديع أحمد الويفي  عودة إلى)ب( (2ملحق رق  )ال

 
وبهىى ا الصىىدد  أؤكىىد لىى   ان مىىا  كرتىىه عىىن بىىديع السىىيفي فىىي رسىىالتي السىىابقة 

عاطفيىىا أو الرغبىىة فىىي الحىىط مىىن مكانىىة مىىن   انفعىىاال  وه   الرسىىالة لىى  يكىىن دافعىىه
موظفىىا فىىي أحىىد أقسىىا   ولكىىن بىىديع السىىيفي لىى  يكىىن يشىىاركني نفىىس مهنتىىي. 

هىىد   التىىي عق الوطنيىىة وإنىىه قىىد ارتكىىب  طىىأ فىىي إحىىدى المعىىام  التىىأمينشىىركة 
بىىل كىىان موظفىىا  القيىىا  بهىىا  فيجىىب عىىد  المبال ىىة فىىي تقيىىي  أترهىىا السىىلبي.  إليىىه

أو كمىىا يصىىف نفسىىه  ركنىىا أساسىىيا فىىي سىىوق  الوطنيىىة  التىىأمينبىىار ا فىىي شىىركة 
ينحصىىر  عليىىه  ال رويصىىُّ عنىىه  العراقىىي  لىى ل   فىىإن ال طىىأ الىى ي يصىىدر التىىأمين

مسىىير   أتىىر  فيىىه  بىىل ينسىىحب إلىىى كيىىان الشىىركة نفسىىها  وقىىد يتسىىع ليىىؤتر فىىي
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ينب ىىي السىىكو  عىىن أي تصىىرف مهنىىي إ ا كىىان  لهىى ا ال ككىىل.  التىىأمينسىىوق 
والىىدليل علىىى  لىى    مىىدار  العىىاملين فىىي هىى ا القطىىا .  فيىىه مىىا يىىؤتر سىىلبا فىىي
 التىىأمينكة يعملىىون فىىي شىىر ن أي موظىىف مىىن الىى ين كىىانواأنىى  لىىو سىىأل  اآل

 ال التىىأمينن إالوطنيىىة فىىي  مىىن إدار  بىىديع السىىيفي ومىىن جىىاء بعىىد   لقىىال لىى  
 التي تح  يد  تن  على  ل . التأمينن وتائ  ي طي ال طأ الجسي   أل

 

 تاريخ التأمين  ي العراق  حول)ج( (2ملحق رق  )ال

 
يمىىارس  التىىأمينالبحىىري كىىان أول فىىر  مىىن فىىرو   التىىأمينمىىن المعىىروف أن 
وقىىد بىىدأ  ممارسىىته مىىن قبىىل اللومبىىارد فىىي شىىمال  التجىىاري.  علىىى المسىىتوى

لىىيس هنىىا  مصىىادر يمكىىن الرجىىو   غيىىر أنىىه إيطاليىىا فىىي القىىرن الرابىىع عشىىر. 
أرجىى  أن  ننيإومىىع  لىى   فىى   1إليهىىا لمعرفىىة متىىى ابتىىدأ  ممارسىىته فىىي العىىراق.

وسىىندي   يىىر مىىن القىىرن التاسىىع عشىىر. الممارسىىة قىىد بىىدأ  فىىي الربىىع األ هىى  
ث العىىراق فىىي تلىى  الحقبىىة مىىن الىى من كىىان يتكىىون مىىن تىى    أنهىىوفىىي  لىى  

البحىىري العتمىىاني كىىان  التىىأمين وإن قىىانون  يىىا  تىىرتبط بالسىىلطنة العتمانيىىة.وال
لتنظىىي   فلىىو لىى  تكىىن هنىىا  حاجىىة فىىي  لىى  الوقىى  ديىىة. مي  1883قىىد شىىر  سىىنة 

 البحري لما شر  ه ا القانون. التأمينعقود التجار  البحرية ومنها عقد 
 

يىىىا  فىىىي الوال التىىىأمينوتشىىىير المصىىىادر  إلىىىى أن ممارسىىىة هىىى ا النىىىو  مىىىن 
وفىىدوا مىىن  جنبيىىةاألء للشىىركا  قبىىل وكىى  العتمانيىىة الم تلفىىة كانىى  تىىت  مىىن

لىىة "المسىىتأمنين" للدال علىىيه  لقىىبيىىا  العتمانيىىة وأطلىى  دهىى  وأقىىاموا فىىي الوالب 
 يىىا  العتمانيىىة وممارسىىته  لهىى   المهنىىة  قىىد حظيىى علىىى أن إقىىامته  فىىي الوال

 التىىىأمينء المسىىىتأمنين علىىىى ولىىى  يقتصىىىر نشىىىاط هىىىؤال بموافقىىىة السىىىلطان. 
 ىىرى تىىدريجيا بتسىىوي  وتىىائ  تىىأمين الفىىرو  األ البحىىري  بىىل أ ىى وا يتوسىىعون

وبعىىد  وال الحكىى    علىىى الحيىىا . التىىأميناء بمىىن الحريىى  وانتهىى  التىىأمينب أ  بىىد

ء ء الىىىوك ا داد عىىىدد هىىىؤال 1917نجليىىى  للعىىىراق سىىىنة إلال العتمىىىاني واحىىىت 

رتباطىىىه بعمليىىىا  البحىىىري ال التىىىأميننشىىىاطه    صوصىىىا فىىىي تسىىىوي   واتسىىىع
 من قبل التجار. البيو  الدولية التي كان  تمارس

 
 التأمين في العراق. راجع به ا الشأن:هنا  محاوال  أولية للبحث ي تاريخ  1

  )ب داد: شركة إعاد  التىأمين سو  التأمين البراقية: دراسة في الجذور التأسيسيةستار كرمد عيدان   
 (.2012العراقية   

)ب ىداد: منشىورا  شىركة التىأمين  أورا  في تاريت التووأمين البراقووي: نموورات انتقائيووةمصباح كمال   
 رر((.  )المح2011الوطنية   
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ة المراحىىل ئىى قىىي ينب ىىي تج العرا التىىأمينومىىن أجىىل إجىىراء مسىى  شىىامل لسىىوق 

 التي مر بها إلى المراح لتالية.
 

 1950-1917 – ولىالمرحلة ال 
 

 1917المرحلىىة مىىن بعىىد انفصىىال العىىراق عىىن الدولىىة العتمانيىىة سىىنة  هىى  تبىىدأ 

  فيهىىىا علىىىى وكىىىاال التىىىأميناقتصىىىر تسىىىوي   : وقىىىد1950وتمتىىىد إلىىىى سىىىنة 

 هىى  أصىىب  الكتيىىر مىىن  والعربيىىة مىىع نىىو  مىىن الت ييىىر  حيىىث جنبيىىةاألالشىىركا  
 هىى  فىىي  التىىأمينولىى  يكىىن فىىي سىىوق  ء عىىراقيين.   يىىدار مىىن قبىىل وكىى الوكىىاال

شىىىركة تىىىأمين الرافىىىدين كىىىان  هىىىيشىىىركة تىىىأمين  اصىىىة واحىىىد   المرحلىىىة إال
 فىىي العىىراق.  التىىأمينمىىن أوائىىل رجىىال  وهىىوشىىماس   مىىديرها المرحىىو  كليمىىان

تكىىون شىىركة تىىأمين بالشىىكل  الشىىركة أشىىبه بوكالىىة تىىأمين مىىن أن هىى  وكانىى  
لشىىركة  وإلىىى جانىىب شىىركة تىىأمين الرافىىدين  كىىان هنىىا  فىىر  المعىىروف حاليىىا. 

أمىىا  العربيىىة اللبنانيىىة يىىدار مىىن قبىىل مىىدير لبنىىاني يىىدعى غصىىوب وهبىىة.  التىىأمين
 فأهمها: التأمين  وكاال
 
: ومىىىىديرها إنجليىىىى ي الجنسىىىىية يىىىىدعى ر اإلنجليزيووووةوكالووووة شووووركة فوووواول -1

وتحتكىىر تىىأمين المبىىاني  الوكىىاال مىىن أنشىىط  الوكالىىة هىى  وكانىى    ديكورسىىي.
 البضائع والمعدا . من دوائرهاالحكومية وممتلكا  الحكومة وما تستورد  

 

عراقىىىي الجنسىىىية يىىىدعى  ومىىىديرها :اإلنجليزيوووةوكالوووة شوووركة بروفنشووويال  -2

 فؤاد قطة.
 

عراقىىىي الجنسىىىية يىىىدعى فىىىؤاد  ومىىىديرها: اإلنجليزيوووةوكالوووة شوووركة أطلووو   -3

 .حبة
 
 .أت كر اسمه عراقي ال مديرها :اإلنجليزيةوكالة شركة يور  شاير  -4

 

الىىىدر ي.  حمىىى  : وكيلهىىىا عراقىىىي الجنسىىىية يىىىدعى وكالوووة شوووركة نيوزيلنووود -5

وهىىو مىىن الجاليىىة اليهوديىىة العراقيىىة  وكىىان علىىى  ةقَ د  صىى   يىىدعى اسىىح  ومىىديرها
العىىا  المباشىىر  ويعتبىىر مىىن أوائىىل رجىىال  التىىأمينمىىن ال بىىر  ب مسىىتوى عىىالٍ 

 في العراق. التأمين



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 123|صفحة

 
 مدير لبناني. يديرها: تحاد الوطني اللبنانيةوكالة شركة اال -6

 

 مىىدير إنجليىى ي وال يىىديرهاوكالىىة لشىىركة إنجلي يىىة  هىىيو :لوونجوكالووة بيووت  -7

بىىىل تمىىىارس كافىىىة النشىىىاطا  التجاريىىىة ومىىىن   التىىىأمين يقتصىىىر عملهىىىا علىىىى
 التىىىأمينشىىىركا   وتبىىىر  عقىىىود  نيابىىىة عىىىن العديىىىد مىىىن  التىىىأمينضىىىمنها 
 .اإلنجلي ية

 
علىىىى الحيىىىا   التىىىأمينمت صصىىىة ب هىىىيو :المصوووريةوكالوووة شوووركة الشووور   -8

 مدير سوري. ويديرها
 

  عىىدا شىىركة التىىأمينأنىىوا   جميىىعالمىى كور  كانىى  تمىىارس  الوكىىاال  وجميىىع
وعىىدا شىىركة  العىىا   التىىأمينالتىىي انحصىىر عملهمىىا ب فىىاولر وشىىركة نيو يلنىىد
 على الحيا . التأمينالشرق التي انحصر عملها ب

 
للتووأمين  األمريكيووةوكالووة الشووركة التانيىىة  المرحلىىةل كمىىا د لىى  السىىوق  ىى 

 أت كر اسمه. ال عراقي ويديرها على الحياة
 

تمىىارس نشىىاطها إلىىى أن تمىى  تصىىفيتها بقىىانون  الوكىىاال  هىى   جميىىعوظلىى  

 .1964تمو   14التأمي  ال ي صدر في 

 

 1963-1950 –المرحلة الثانية
 

وتتجىىى أ إلىىىى  1963إلىىىى شىىىباط  1950مىىىن أوائىىىل سىىىنة  المرحلىىىة هىىى  تبىىىدأ 

  .1958ب إلىىى منتصىىف   1950أوائىىل سىىنة  مىىن األولىىىتبىىدأ الفتىىر    فتىىرتين.

 .1963 شباط 8إلى  1958وتبدأ الفتر  التانية من منتصف  ب 

 
 هىىيالوطنيىىة و التىىأمينالفتىىر  بتأسىىيس شىىركة  هىى  لقىىد توجىى   األولىىى:الفتىىر  
فىىىي رأسىىىمالها و ار  الماليىىىة ومصىىىرف الرافىىىدين  سىىىاهم  حكوميىىىةشىىىركة 

 وبموجىىب والمصىىرف العقىىاري.  والمصىىرف ال راعىىي والمصىىرف الصىىناعي
لىىدى  التىىأمينالىىدوائر الرسىىمية وشىىبه الرسىىمية ب جميىىع أل مىى قىىانون تأسيسىىها 

 الشىىركة حصىىرا علىىى ممتلكاتهىىا ومىىا تسىىتورد  مىىن البضىىائع والمعىىدا .  هىى  
 .اإلنجلي يةموال من وكالة شركة فاولر األ تأمين تل سحب  ف
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العىىا   التىىأمينعلىىى  لمرحلىىةا هىى  الوطنيىىة فىىي  التىىأمينلقىىد اقتصىىر نشىىاط شىىركة 
مىىن أفعىىىال  وغيرهىىىا  ىىت ساالالدولىىة مىىىن عمليىىا   إضىىافة لضىىمان مىىىوظفي

إصىىدار قىىانون  ىىا   وتىى  التىىي قىىد ترتكىىب مىىن الىىبعض مىىنه .  األمانىىة يانىىة 
 النىىىو  مىىىن هىىى اضىىىوابط  بموجبىىىه" حىىىدد  نون ضووومان الموووومفيناقووو مي "سىىىق 

علىىى أعمىىال  جنبيىىةاأل التىىأمين  كمىىا لىى  تحىىاول الشىىركة منافسىىة وكىىاال . التىىأمين
 يمنعها من  ل . من أن قانون تأسيسها ال القطا  ال ا   بالرغ 

 

 1955وقىىىد تىىىولى إدار  الشىىىركة مىىىن حىىىين تأسيسىىىها ول ايىىىة كىىىانون أول سىىىنة 

مىىن لىىه ال بىىر   وجىىودلعىىد   ونظىىرا  2مسىىتر سىىمث. مىىدير عىىا  إنجليىى ي يىىدعى
الحريىىى  وقسىىى   قسىىى  وهىىىي  الت تىىىةدار  أقسىىىامها الكافيىىىة مىىىن العىىىراقيين إل

لهىىا  ولىى  يسىىتمر  اإلنجليىى الحىىوادث والقسىى  البحىىري  فقىىد تىى  تعيىىين مىىدراء مىىن 
قسىىىا  عراقيىىىون إدار  األ بعىىىدهاالمىىىدراء سىىىوى سىىىنتين اسىىىتل   هىىىؤالءعمىىىل 

مسىىىتر  إلنجليىىى ياوبعىىىد انتهىىىاء عقىىىد عمىىىل مسىىىتر سىىىمث  عىىىين  المىىى كور . 

 حيىىث 1958لهىىا  واسىىتمر   دمتىىه فيهىىا ل ايىىة شىىهر  ب  عامىىا مىىديرا 3كنىىدي

إعىىاد   وكانىى   أنهىىي عقىىد عملىىه فىىي بدايىىة العهىىد الجمهىىوري قبىىل انتهىىاء مدتىىه.
 .حصرا اإلنجلي يالشركة تت  في السوق  محافظ جميعتأمين 
 

الفتىىر  كانىى  تىىدار مىىن قبىىل  هىى  ل الوطنيىىة  ىى  التىىأمينوبىىالرغ  مىىن أن شىىركة 
تىىأمين عىىراقيين  رجىىالكانىى  بمتابىىة معهىىد لتهيئىىة  أنهىىا ىمىىدراء إنجليىى   إلىى 

 ويتميىى   بىىل يضىىاهي تركىىوا بصىىماته  علىىى عمليىىة بنىىاء سىىوق تىىأمين عراقىىي
 كالسىىىوق المصىىىري  ىىىرى األالعربيىىىة  التىىىأمين  علىىىى أسىىىواق رجالىىىهبكفىىىاء  

 فردا فردا فيما بعد. رجالال هؤالءوسنأتي على  كر  والسوق اللبناني. 
 

الوطنيىىة ش صىىية  التىىأمينالفتىىر  بتىىولي إدار  شىىركة  هىى  الفتىىر  التانيىىة: تتميىى  
وتأسىىيس شىىركة عراقيىىة  4مصىىطفى الىىدبا   الوهىىاب عبىىد المرحىىو عراقيىىة هىىو 

 
.  1956تشىرين التىاني  3-1952تشىرين التىاني   17ألبر  سمث  مدير عىا  شىركة التىأمين الوطنيىة     2

 )المحرر(
 

 .  )المحرر(1958أيلول  8-1957نيسان  9جو يف فير كندي  مدير عا  شركة التأمين الوطنية   3

 
.  1963 ب  10-1958أيلىىول  8عبىىد الوهىىاب مصىىطفى الىىدبا   مىىدير عىىا  شىىركة التىىأمين الوطنيىىة   4

 )المحرر(
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. كمىىا رجىىببىىإدار  ش صىىية عراقيىىة أيضىىا هوالىىدكتور مصىىطفى  التىىأمينعىىاد  إل
شىىركة هيث شىىركا   اصىىة برأسىىمال عراقىىي  ىىال  تتميىى  أيضىىا بتأسىىيس تىى 

 التىىأمينوشىىركة  5ب ىىداد للتىىأمين بىىإدار  شىى   إنجليىى ي يىىدعى مسىىتر نىىودي
للتىىىأمين بىىىإدار  شىىى    االعتمىىىادوشىىىركة  6العراقيىىىة بإدار شىىى   لبنىىىاني

الشىىركا  مجتمعىىة العمىىد  الرئيسىىية ه هإنجليىى ي يىىدعى مسىىتر هينىى . وتعتبىىر 
الشىىركة  هيالوطنيىىة التىىأمينوأصىىبح  شىىركة العراقىىي.  التىىأمينلصىىرح سىىوق 

 العراقية. التأمينفي  ل  شركة إعاد   تساندهاالقائد  له ا السوق 
 

 القوام والمدراء –الوطنية التأمينشركة 
 

دارتهىىا أول إل فعىىينالفتىىر    هىى  الوطنيىىة فىىي بدايىىة  التىىأمينلقىىد تىى  تعريىى  شىىركة 
ش صىىية  وهىىومصىىطفى الىىدبا    الوهىىابعبىىد  المرحىىو  مىىدير عىىا  عراقىىي هىىو

وبحىىر  شىىديد علىىى  متناهيىىة بن اهىىةيتصىىف  حىىا  وطنيىىة معروفىىة  وإداري 
 مىىىديرا  فعىىىين األولىىىىمىىىن كليىىىة الحقىىىوق فىىىي دوراتهىىىا  ت ىىىرب 7.المىىىال العىىىا 

 
.  1961كىىان المىىدير العىىا  لشىىركة التىىأمين العراقيىىة وانتهىىى عقىىد  سىىنة  John Naudiجىىون نىىودي  5

 )المحرر(
 
مقرهىا فىي  Mercantile & Generalجورب أيوب  وكان يعمل مع شىركة ميركنتايىل أنىد جنىرال  6

 لندن.  )المحرر(
 

للداللة على حرصه الشديد على المال العا  أ كر أن مدير عا  الشىركة السويسىرية إلعىاد  التىأمين قىد   7

 ار العراق هو و وجته للتعرف عليه وعلى التأمين الوطنية.  فل  يقى  المرحىو  الىدبا  وليمىة غى اء أو 
إلىى وليمىة غى اء فىي   عشاء لضيفه في أحد مطاع  الدرجة األولى  كما جبر  العاد   بل دعا  و وجته

ر مىدير الشىركة السويسىرية  دار  ومن كيسه ال ا   ودعاني و وجتي لمشاركته .  وأتناء الىدعو  عبىت
عن رغبته في  يار   تار بابل  فقال له غىدا سىيأ  كما السىيد والسىيد  شىكري بسىيارتهما إلىى بابىل تى  

لواء الحلة  وإنه معجب بعوائلها وما تتمتع تتناولون غ اءك  في مدينة الحلة.  وأ بر  بأنه كان متصرفا ل
به من كر  الضيافة  وإن السيد شكري ينتمي إلى إحدى تل  العوائل.  ففهم  من  ل   أنىه قىد ورطنىي 
باإلنفاق من كيسي ال ا  على تل  ال يار .  ولما ل  يب  أحد مىن عىائلتي فىي مدينىة الحلىة  وال توجىد 

بصديقي المرحو  المحامي محمود حسان مرجان  وهىو مىن عائلىة  مطاع  جيد  فيها  فقد اتصل  هاتفيا
 ل مرجان المعروفة  وابن ع  المرحو  عبد الوهاب مرجان أحد رؤسىاء الىو ارا  فىي العهىد الملكىي  
وتمتد  مالتي له إلى الصف األول االبتدائي.  فأ برته إننا أنا و وجتي وضيف سويسري مه  و وجتىه 

 .  وبعد  يارتنا لمدينة بابل والتجوال في مدينة الحلة   هبنىا إلىى دار صىديقي  سنأتي لتناول ال  اء عند
فتبين أنه و وجته قد أعدا وليمتين إحداهما للرجال والتانية للنساء )حر  وديىو   انىة(  وقىد دعىي إليهىا 
متصرف اللواء و وجته ومدير الشرطة و وجته وقائد حامية الحلة و وجتىه ورئىيس الصىحة و وجتىه 

رئيس المحكمة الكبرى )محكمىة الجنايىا  حاليىا( و وجتىه وبعىض أعيىان الحلىة و وجىاته   وكانى  و
الموائد عامر  بما ل  وطاب فأتار  ه   الدعو  دهشة وإعجىاب الضىيف السويسىري و وجتىه.  وأبىد  
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قائمقىىا  عىىين قائمقامىىا لقضىىاء  درجىىةوعنىىد اسىىتحقاقه   العىىراق. نىىواحيدى حىى إل
متصىىرف  درجىىةالمنصىىب إلىىى أن اسىىتح   هىى افىىي  (  وبقىىي)طىىويريجالهنديىىة 
بابىىل(  تىى  نقىىل إلىىى متصىىرفية  )محافظىىة(  فعىىين متصىىرفا للىىواء الحلىىة )محىىافظ

 ب ىىداد(.  )محافظىىةنبىىار( تىى  إلىىى متصىىرفية لىىواء ب ىىداد األ )محافظىىةلىىواء الىىدلي  
  للمحىىىافظين مىىىن  وي الكفىىىاء  العاليىىىة. يعهىىىد بىىىه إال  يىىىر الالمنصىىىب األ وهىى ا
وجهىىا  النظىىر مىىع و يىىر الدا ليىىة نقىىل إلىىى وظيفىىة مفىىتش  يفىىه فىى  ت ال ونظىىرا
وفىىي  ال راعىىي العراقىىي.  للمصىىرف عامىىا مىىديراتىى  بعىىد  لىى  عىىين  إداري. 

 سىىةئابدايىىة العهىىد الجمهىىوري تىى  ا تيىىار  مىىن قبىىل الىى عي  عبىىد الكىىري  قاسىى  لر
وعنىىد إنهىىاء عقىىد مسىىتر كنىىدي المىىدير العىىا    مىىوظفي الدولىىة. جهىىا تطهيىىر  هيئىىة
أول مىىدير  هىىوفكىىان   لهىىا. عامىىا مىىديراالوطنيىىة عىىين  التىىأمين لشىىركة ليىى ياإلنج

إدار  المصىىرف ال راعىىي  لىى   فتىىر  توليىىه وفىىي  عىىا  عراقىىي لهىى   الشىىركة.
  لمجلىىىس إدارتهىىىا. رئيسىىىاالوطنيىىىة  إ  كىىىان  التىىىأمينعىىىن شىىىركة  بعيىىىدايكىىىن 

أنىىه كىىان يىىتكل   إال أجنبيىىةالىىدبا  لىى  يت ىىرب مىىن كليىىة  المرحىىو وبىىالرغ  مىىن أن 
وكىىىان يشىىىتر  فىىىي مناقشىىىة ممتلىىىي شىىىركا  إعىىىاد   جيىىىد بصىىىور   اإلنجلي يىىىة
 عند  يارته  الشركة. التأمين
 

العراقىىىي   التىىىأمينسىىىوق  حفىىىلالوطنيىىىة  التىىىأمينل فتىىىر  إدارتىىىه لشىىىركة و ىى 
عىىاد  شىىركة عراقيىىة إل  همىىا تأسىىيس بإنجىىا ين مهمىىين ب لىىه مىىن جهىىد بفضىىل مىىا 
الوطنيىىىة  التىىىأمين وشىىىركة برأسىىىمالها كىىىل مىىىن و ار  الماليىىىة تسىىىاه  التىىىأمين

 الوطنيىىة وشىىركا  التىىأمينوالمصىىارف الحكوميىىة  وأن تكىىون كىىل مىىن شىىركة 
 الشىىركة.  هىى  إلىىى  أ طارهىىاال اصىىة مل مىىة بإسىىناد نسىىبة مىىن محىىافظ  التىىأمين
مىىن المسىىؤولية المدنيىىة الناشىىئة  امىىياإلل  التىىأمينتطبيىى   التىىاني فهىىو اإلنجىىا أمىىا 
 وو يىىربكىىل مىىن و يىىر التجىىار   اتصىىاالتهكمىىا أتمىىر    السىىيارا . حىىوادثعىىن 

المىىواد  إلىىى التىىأمينالفنيىىة إلىىى إضىىافة مىىاد   المعاهىىدالتربيىىة ورئىىيس مؤسسىىة 
كمىىا قىىا  بتأسىىيس مركىى   وكليتىىي التجىىار  والحقىىوق.  المعاهىىدالتىىي تىىدرس فىىي 
 المعاهىىىدن ت تىىىار  إدار  الشىىىركة مىىىن  ريجىىىي لمىىى  التىىىأمين دراسىىىي لتىىىدريس

 
ا  وجة الضيف إعجابها بالسيد  مرجان لحسن استقبالها لضىيوفها والتىي  كمىا قالى   كانى  تىتكل  معهى
بالل ة اإلنجلي ية.  فأ برتها  وجتي أن السيد  مرجبان هىي مدرسىة الل ىة اإلنجلي يىة فىي تانويىة الحلىة 

 للبنا .
 

ومن األمتلة األ رى  أنني عنىد إيفىادي إلىى أوربىا ألغىراض تتعلى  بالشىركة  أسىتح  السىفر بالدرجىة 
ه كان يرفض سفري بالدرجىة األولىي األولى بالطائر  حسب درجتي الوظيفية ووفقا لنظا  اإليفاد.  إال أن

 ويمنحني م صصا  الدرجة السياحية.
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الدراسىىة فيىىه  مرحلىىةلىى  يجتىىا وا  يعينىىون مىىوظفين فىىي الشىىركة مىىا والكليىىا   فىى 
 بنجاح.
 

وإبىىرا  اتفاقيىىا   التىىأمينوفيمىىا يتعلىى  بعمىىل الشىىركة  قىىا  بإل ىىاء اتفاقيىىا  إعىىاد  
الجديىىد   االتفاقيىىا   فحققىى  التىىأمينعىىاد  السويسىىرية إل بقيىىاد  الشىىركة جديىىد 

الحصىىار عىىن الشىىركة وأد لهىىا  كمىىا قىىرر فىى  الكتيىىر مىىن المكاسىىب للشىىركة. 
ال ىىا    علىىى أعمىىال القطىىا  جنبيىىةاأل التىىأمين  لمنافسىىة وكىىاال التىىأمينسىىوق 

 الوكىىاال لهىى ا القطىىا  مىىن  التىىأمينكبيىىر مىىن أعمىىال  جىى ءفنجحىى  فىىي سىىحب 
لىى   حيىىث علىىى الحيىىا   تىىأميناللتسىىوي  وتىىائ    اصىىا قسىىماأسىىس  تىى  المىى كور . 

 اإلدار عنىىىدما كانىىى  تحىىى   التىىىأمين الفىىىر  مىىىن هىىى اتكىىىن الشىىىركة تتعىىىاطى 
والتىىي  لهىىا  األولىىىوفىىي فتىىر  إدارتىىه للشىىركة  قىىا  بتشىىييد البنايىىة  . اإلنجلي يىىة

 للسلطة. صعودهاالبعث عند  ح ب حكومةاستول  عليها 
 

 االعتياديىىةعمىىال اليوميىىة الىىدبا  أيىىة صىىعوبة فىىي تسىىيير األ المرحىىو ولىى  يجىىد 
ل الفتىىر  ن  ىى فنىىي  ا كفىىاء  عاليىىة  تكىىول  جهىىا الشىىركة  فقىىد كىىان فىىي  للشىىركة.
 أقسىىاماوقىىد ضىىم  الشىىركة   ل الفتىىر  التانيىىة.لتأسيسىىها  واسىىتمر  ىى  األولىىى
 :هيعد  
 

أهىى  قسىى  فىىي الشىىركة  كىىان يىىدير  فىىي أول تأسىىيس  وهىىو: البحوورص التووأمين قسوو 
ولكنىىه تىىر  العمىىل فىىي الشىىركة فىىي عهىىد  أحموود الياسووين مجيوود المرحىىو الشىىركة 

مىىن معىىاوني  اتنىىانالقسىى   "مسىىتر كنىىدي" وكىىان فىىي اإلنجليىى يالمىىدير العىىا  
 ومىىن . اليووا  البنوواء خضوور المرحىىو و برسووي سووكويراالسىىيد مىىدير القسىى  همىىا 

ير العىىا  دقىىا  المىى  للقسىى   مىىديرا أحىىدهماأجىىل عىىد  المفاضىىلة بينهمىىا وا تيىىار 
صوودار البحوورص لشووؤون اإل التووأمينفىىرعين همىىا " القسىى  إلىىى بتج ئىىة اإلنجليىى ي
والفىىر  التىىاني  8"سىىكويرا بيرسىىي إلىىى لالسىىيد" وعهىىد بإدارتىىه التووأمينوإعووادة 

 
: ل  يكن السيد سكويرا من حملة الشهادا  الجامعية ولكنه كان على درجىة عاليىة مىن بيرسي سكويرا  8

التقافة العامة ويجيد الل ة اإلنجلي ية إجىاد  تامىة.  وكىان معاونىا لمىدير القسى   ى ل اإلدار  اإلنجلي يىة 
ركة  ت  أصب  مديرا لفر  القس  البحري لشؤون اإلصدار وإعاد  التأمين.  ول  تقتصىر  بىر  السىيد للش 

سكويرا على التأمين البحري  بل شمل  كافة فرو  التأمين وإعاد  التأمين.  فهو يعتبر من أبر   بىراء 
ا  بتدريب العديد مىن التأمين في العراق  وإن ل  يد  هو لنفسه  ل .  و  ل وجود  على رأس الفر   ق

موظفيه  فل  ترتب  أعمال الفر  عندما قرر تر  التأمين الوطنية وااللتحاق بشركة ب داد للتىأمين.  وإن 
التحاق السيد سكويرا بشركة ب داد للتأمين  وإن كان يشكل  سار  لشركة التىأمين الوطنيىة  إلىى أنىه لى  

ويرا مىن العناصىر الفاعلىة فىي هى ا السىوق.  فمىد يكن  سار  لسوق التأمين العراقي  إ  ظل السىيد سىك
شركة ب داد للتأمين ب برته التي كان  بحاجة ماسة لها.  وبعد تأمي  شىركا  التىأمين غىادر العىراق وال 

  ال حتى كتابة ه   السطور يعمل في حقل التأمين في إحدى دول ال ليج.
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  ضىىر " وعهىىد بإدارتىىه إلىىى السىىيدالبحوورص لشووؤون التبويضووات التووأمينهىىو "
 واحىىىدعيىىىد دمجهمىىىا فىىىي قسىىى  أغيىىىر أن الفىىىرعين المىىى كورين   . 9اليىىىاس البنىىىا

 البنا بعد انتقال بيرسي سكويرا إلى شركة ب داد للتأمين. بإدار   ضر الياس
 

   ويضىى 10منصووورموووري   المرحىىو : كىىان بىىإدار  موون الحوووادف التووأمين قسوو 
 اإلنجليىى التحقىىوا بالشىىركة فىىي عهىىد المىىدراء  نالىى ي مجموعىىة مىىن المىىوظفين
 .اإلنجلي يوتدربوا على يد مدير القس  

 
. 11جووورجفووارو  السىىيد القسىى  بىىإدار   هىى ا: كىىان موون الحريووق التووأمين قسوو 

وتىىأتي أهميىىة  . اإلنجليىى يتىىدربوا علىىى يىىد مىىدير   وكىىادر  مىىن المىىوظفين الىى ين

 
 

واالقتصىاد  ول تىه اإلنجلي يىة ال تتعىدى  : ت ىرب السىيد البنىاء مىن كليىة التجىار خضر اليووا  البنوواء   9

مستوى ل ة  ريجي الدراسة اإلعدادية.  و برته في التأمين البحري ال تتعدى  بر  أي ش   يكتسبها 
 .بالممارسة العملية

 
: هو من  ريجي كلية الحقىوق العراقيىة ويجيىد الل ىة اإلنجلي يىة.  إال أن  برتىه فىي موري  منصور10

محصور  بفر  التأمين من الحوادث  وإن كان يجيد ال طوط العامة فىي الفىرو  األ ىرى التأمين كان   
وفي إعاد  التأمين.  وكان يسير األعمال اإلدارية والفنية لقس  الحىوادث ب ايىة الدقىة واالحتىراف.  وفىي 

لكتىاب أصدر كتابا في تأمين أ طار المقاولين وهو فر  من التىأمين الهندسىي.  وكىان هى ا ا  1962سنة  

فريدا في نوعه في الب د العربية  حيث ل  يتطىرق أي  بيىر تىأمين فىي الىب د العربيىة لهى ا الفىر  مىن 
التأمين بالدقة والعم  الفني ال ي اشتمله.  وهىو تىاني كتىاب فىي التىأمين يصىدر فىي العىراق بعىد كتىاب 

المنصىب حتىى إحالتىه  .  وظل السيد مىوريس يشى ل هى ا1960النظرية العامة للتأمين ال ي صدر سنة  

على التقاعد.  وبعد إحالته على التقاعد ل  يب  عاط   عىن العمىل  بىل سىجل اسىمه لىدى محكمىة البىداء  
 بوصفه  بيرا في التأمين  واستمر يمارس ه ا العمل إلى أن انتقل لرحمة ربه.

 
تىه كانى  محصىور  : هو  ريج كلية التجار  واالقتصاد ويجيد الل ىة اإلنجلي يىة.  و برفارو  جورج11

بالتأمين من الحري .  ولكنه يتصف بعد  قدرته على التصرف وف  مقتضىيا  األمىور الطارئىة.  ومىن 
األمتلة على  ل   أن إدار  السكة الحديد طلب  تأمين محتويىا  مسىتود   ى ن البضىائع الموجىود  فىي 

لسىيد فىاروق وتيقىة التىأمين ألىف دينىار.  فأصىدر ا 30منطقة الشالجية ضد الحري  وبمبل  تأمين قىدر   

النمو جية لتأمين المستود .  وبعد فتر  و  ل سريان وتيقىة التىأمين شىب حريى  هائىل فىي المسىتود  
الم كور أتي على جميىع البضىائع الموجىود  فيىه.  وجىاء فىي تقريىر شىركة تىوبلس وهاردنى  ) بىراء 

تبر حصىوله قضىاء وقىدرا  وأن قيمىة تسوية( وك ل  تقرير دائر  اإلطفاء  أن الحري  مجهول سببه ويع
البضائع الهالكة تقدر ب مسة و مسين ألف دينىار حسىب سىج   دائىر  السىك   وهىي تعىود لعىدد مىن 
التجار.  فقد كان  دائر  السك  ت  ن في ه ا المستود  البضائع المنقولة بواسىطتها مىن مينىاء البصىر  

البضىاعة مىن المصىرف الم ىت  واسىت مها.  إلى ب داد إلى أن يتمكن أصحابها من ت لي  مسىتندا   
وعلى ه ا األساس  طلب  دفع كامل مبل  التأمين  فقرر السيد فاروق رفىض طلىب التعىويض بحجىة أن 

: إن مدراء األقسا  كىانوا مالحمةوتيقة التأمين من الحري  ال ت طي األموال المودعة لدى المؤمن له.  )
إلى اإلدار  العامة(.  وعنىدما اتصىل مىدير السىك  العىا  م ولين برفض طلبا  التعويض دون الرجو  
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قسىىى  الحريىىى  بالنسىىىبة لتىىىأمين ممتلكىىىا  الدولىىىة وعقاراتهابعىىىد أهميىىىة القسىىى  
 البحري.

 
  رزوقوويعبوود الوهوواب المرحىىو  مىىر : وكىىان يىىدير  فىىي بىىادى األالمحاسووبة قسوو 
 حىىادثفىىي ققتىىل وقىىد   القسىى . هىى ايتناسىىب مىىع أهميىىة  يكىىن بالمسىىتوى الىى ي ولىى 

  اإلداريىىةالعىىا  للشىىؤون  سىىير تعرضىى  لىىه سىىيار  بىىديع السىىيفي معىىاون المىىدير
 التىىي كانىى  بثينووة حموودصالمنصىىب السىىيد   هىى او لفىىه فىىي   كىىان بصىىحبته. حينمىىا

 واالقتصىىادمىىن كليىىة التجىىار   مت رجىىةسىىيد  فاضىىلة  هىىيو القسىى  معاونىىة مىىدير 
وال بىىىر   ملموسىىىة مىىىن الىىى كاء درجىىىةوكانىىى  علىىىى  اإلنجلي يىىىةوتجيىىىد الل ىىىة 

 .التأمينوإعاد   التأمينبحسابا   
 

 مفتشىىاالىى ي كىىان  رشوويد السوولبي: وكىىان مىىدير  المرحىىو  اإلداريووةالشووؤون  قسوو 
  واسىىتمر اإلنجلي يىىةدار  إلىىى الشىىركة فىىي عهىىد اإل قبىىل نقىىل  دماتىىه تربويىىا

المرحىىو   فعىىين التقاعىىد.  علىىى أحيىىلالىىدبا  تىى   المرحىىو لفتىىر  قصىىير  فىىي عهىىد 
 مىىىديراالىىى ي نقلىىى   دماتىىىه مىىىن و ار  الدا ليىىىة إلىىىى الشىىىركة  نبموووانمنوووذر 
  وكىىان ارتباطىىه المباشىىر بالمىىدير العىىا   تىى  أصىىب  ارتباطىىه 12وال اتيىىة  دار لىى 

 
بالمرحو  الدبا  محتجا على قرار الرفض  طلب المدير العا  مني التحقي  فىي األمىر وإع مىه.  ولىدى 
التحقي  تبين أن السيد فاروق قد غطى المستود  بالوتيقة النمو جية للحري   فىي حىين أن المسىتودعا  

( ويىت   لى  التووأمين لمصوولحة الغيوور مبروفووا أو غيوور مبوورو بما يعرف بىى )  التجارية ينب ي أن ت طى
إلغاء شوورط اسووتبباد تغطيووة تلح  بالوتيقة النمو جية فيت  بموجبها "  Endorsementبإصدار تظهير   

األموال المودعووة لوود  المووؤمن لووه، وإضووافة شوورط يقضووي بتغطيووة محتويووات المسووتود  التووي تكووون 
حريق سواء أكانت مودعة فووي المسووتود  وقووت إبوورا  عقوود التووأمين أ  لوو  موجودة فيه وقت حصول ال

".  وه ا هو قصد دائر  السك  مىن طلىب التىأمين.  ولىيس التىأمين تكن موجودة ولكنها أودعت ببد ذل 
على بناية المستود  أو على أموال تعود لها وحفظ  فيه.  وعندما أ بر  المدير العا  بأن إدار  السك  

مطالبة بالتعويض  وإن ال طأ كان من جانىب الشىركة بإصىدار وتيقىة نمو جيىة دون تعىديل.  محقة في ال
قال  كيف تريدني أن أدفع تعويضا والوتيقة التي أمىامي ال ت طيىه   قلى  لىه  يجىو  فىي نظىا  التىأمين 

ا في حاال   اصة  وإن اتفاقية إعاد  التأمين ت طىي متىل هى  Ex-Gratia Paymentالدفع دون إل ا  

الدفع.  فقرر إحالة الموضو  إلى مجلس اإلدار  ودعوته لجلسة طارئة وطلب مني الحضور في الجلسىة 
لشرح األمر إلى المجلس.  وبعد شرحي لم بسا  الموضو  قرر المجلس الموافقة على دفع التعىويض.  

دين الى ي وأتناء الجلسة سألني رئيس المجلس  كي عبىد الوهىاب عمىا إ ا كىان مسىتود  مصىرف الرافى
تود  فيه األموال المرهونة لدى المصرف والبضائع التي ل  يىت  ت لىي  مسىتنداتها  هىو اآل ىر مىؤمن 
عليه بنفس الطريقة  فقل  له سأدق  الموضو  وأصححه إن وجدتىه كى ل .  ولىدى تىدقيقي تبىين لىي أن 

 لمصرف.نفس ال طأ قد ارتكب فصححته بإصدار تظهير  بتعديل وتيقة التأمين وأرسلتها ل
 
: كىان المرحىو  منى ر نعمىان  مىديرا إلحىدى النىواحي التابعىة لمدينىة الحلىة عنىدما كىان منذر نبمان  12

المرحو  الدبا  متصرفا للواء الحلة.  وبعد ترفيع السيد من ر لوظيفة قائمقا  ت  نقله إلى األقضىية النائيىة 
قضاء قريب من مدينىة ب ىداد حيىث مقىر سىكنى في شمال العراق  فجاء إلى الدبا  كي يتوسط لنقله إلى 
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تعيىىين األ يىىر معاونىىا للمىىدير العىىا  للشىىؤون  المباشىىر بالسىىيد بىىديع السىىيفي بعىىد
بقسىى   مووري  سووبيد سىىةناآل هويىىرتبط قسىى  الطابعىىة الىى ي ترأسىى  وال اتيىىة.  اإلداريىىة

 دار .اإل
 

 أوجىىد   السووكرتارية قسوو قسىى    ىىر هىىو  هنىىا قسىىا  كىىان ضىىافة لهىى   األوباإل
ول ووضىىىىعه تحىىىى  إشىىىىراف سىىىىكرتير مجلىىىىس األ اإلنجليىىىى يالمىىىىدير العىىىىا  

وهىىي  ريجىىة  برنوووطي سووباد اآلنسىىةمىىن  القسىى  يضىى  كىى    هىى اوكىىان  . اإلدار 
 واجبهىىاقىىة  وكىىان بط  اإلنجلي يىىة  وتىىتكل  اإلنجلي يىىةداب فىىر  الل ىىة كليىىة اآل

  وهىىي  ريجىىة كليىىة سووامية سوواعور واآلنسىىة . التىىأمينالتراسىىل مىىع معيىىدي 
  وكانىى  بمتابىىة واال تىى ال اإلنجلي يىىةوتجيىىد  الملكىىة عاليىىة قسىى  السىىكرتارية

إرسىىاله فتدونىىه بل ىىة  سىىكرتير   اصىىة للمىىدير العىىا   فكىىان يملىىي عليهىىا مىىا يريىىد
والموظفىىة التالتىىة هىىي المرحومىىة  لىىة الكاتبىىة. تىى  تقىىو  بطبعىىه علىىى اال اال تىى ال

 ريجىىة كليىىة الملكىىة عاليىىة فىىر  السىىكرتارية أيضىىا وتجيىىد  هىىي  ونبهووان ليلووي
بمتابىىىة ضىىىابط ارتبىىىاط بىىىين المىىىدير العىىىا   وكانىىى  تعمىىىل  اإلنجلي يىىىةالل ىىىة 
 قسا .األ ورؤساء

 
 القسىى .  هىى ا لوجىىودالىىدبا  إدار  الشىىركة لىى  يىىر ضىىرور   المرحىىو وعنىىدما تىىولى 

سىىامية  اآلنسىىةدار  إلىىى قسىى  الحريىى  وتعيىىين اإل نقىىل سىىكرتير مجلىىس فقىىرر
نبهىىىان إلىىىى القسىىى   ليلىىىى المرحومىىىةدار   ونقىىىل سىىىاعور سىىىكرتير  لمجلىىىس اإل

الوصىىل  سىىعاد برنىىوطي فىىي مكانهىىا لتكىىون صىىلة اآلنسىىةبقىىاء علىىى البحىىري واإل
  علىىى أن تىىرتبط بشىىكل مباشىىر بالمىىدير العىىا  أو التىىأمينالشىىركة ومعيىىدي  بىىين

 فيما بعد(. نائبه)معاونه 
 

إلىىىى المملكىىىة  إيفادهىىىاوكفاءتهىىىا قىىىرر   كاءهىىىاالىىىدبا   المرحىىىو وعنىىىدما لمىىىس 
وعنىىد عودتهىىا إلىىى ب ىىداد تقىىرر إنشىىاء   .التىىأمين المتحىىد  للدراسىىة فىىي كليىىة

 التىىىأمينإعىىىاد   مىىىور الفنيىىىة وقسىىى همىىىا قسىىى  األ فىىىي الشىىىركة جديىىىدينقسىىىمين 
وسىىعاد برنىىوطي هىىي صىىاحبة فكىىر   هىى ين القسىىمين أصىىالة ووكالىىة.   فترأسىى 

مىىىىع شىىىىركة ب ىىىىداد للتىىىىأمين  (Insurance Pool) مشىىىىتر  إنشىىىىاء حسىىىىاب

 Reciprocal) المتبىىادل التىىأمينالعراقيىىة  والمباشىىر  بإعىىاد   التىىأمينوشىىركة 

 
عائلته.  فأ بر  الدبا  بأنه ضد عملية التوسط ولكنه على استعداد لطلب نقل  دماته إلىى شىركة التىأمين 
الوطنية وتعيينه مديرا ل دار  إ ا واف  على  ل   فسقرل من ر به ا العىرض  فتمى  عمليىة النقىل.  وكىان 

الكفاء  فىي األعمىال اإلداريىة وموضىع احتىرا  جميىع المىوظفين.  وال  السيد من ر على درجة عالية من
 يجامل أحدا على حساب مصلحة الشركة.
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Reinsurance)  الوطنيىىىىة والشىىىىركتين المىىىى كورتين   التىىىىأمينبىىىىين شىىىىركة

عىىىاد  العربيىىىة اللبنانيىىىة والشىىىركة المصىىىرية إل التىىىأمينوبينهىىىا وبىىىين شىىىركة 
 .التأمين
 

وعنىىدما نقلىى   ىىدما  السىىيد بىىديع السىىيفي مىىن مديريىىة الكمىىار  العامىىة إلىىى 
عنصىىىر يتمتىىىع ب لفيىىىة قانونيىىىة وإداريىىىة   الشىىىركةجها الشىىىركة  أضىىىيف إلىىىى 

 وال اتية. اإلداريةفعين مديرا للحقوق ت  معاونا للمدير العا  للشؤون
 

ومىىن إنجىىا ا  المرحىىو  الىىدبا  إحىىداث منصىىب نائىىب المىىدير العىىا   ليمىىارس 
العىىا  تلقائيىىا عنىىد غيابىىه دون حاجىىة للرجىىو  إلىىى  المىىدير حيا النائىىب صىى 
المنصىىىب مىىىن  هىىى افأصىىىب    للمىىىدير العىىىا . ي   دار  كىىىي يعىىىين وكىىى مجلىىىس اإل
 نصيبي.

 
كمىىا تقىىرر إنشىىاء مركىى  دراسىىي لتىىدريب القىىادمين الجىىدد فكىىان المحاضىىرون فىىي 

 )حسىىابا  حمىىديتىىأمين( وبتينىىة  إعىىاد )برنىىوطي سىىعاد  مىىن المركىى  كىى    هىى ا
مىىن الحىىوادث( وفىىاروق  التىىأمينو-التىىأمين )مبىىادىمنصىىور  ومىىوريس( التىىأمين
بهىىىيج  ( وبهىىىاءالتىىىأمين )عقىىىدمىىىن الحريىىى ( وبىىىديع السىىىيفي  تىىىأمينال) جىىىورب

المركىى  رعيىىل  هىى اوقىىد ت ىىرب مىىن   علىىى الحيىىا (. تىىأمينالو-بحىىريال تىىأمينال)
 :أبر ه  كان التأمين الجرمن 
 

علىىى  التىىأمينلقسىى   مىىديرا ت رجىىهالىى ي عىىين فىىور  -موورادعزيووز المرحىىو   -1
لفىىىر   مىىىديرانتىىىاب عىىىن اإلدار  العامىىىة أصىىىب  اإل فصىىىل وبعىىىد الحيىىىا . 

 ربه. لرحمةأن انتقل  المنصب إلى ه اوبقي في  الشركة في ب داد. 
لسىىىعاد برنىىىوطي فىىىي القسىىى   معاونىىىا ت رجىىىهعىىىين بعىىىد  -منيووب خسووورو -2

 التىىأمينلشىىركة  عامىىا مىىديرا رضىىاالبىىاقي  وعنىىدما أصىىب  عبىىد  الفنىىي.
 في البحرين. الوطنية التأمينأ تار  ليكون مدير شركة  الوطنية 

لسىىعاد برنىىوطي فىىي قسىى   معاونىىا ت رجىىهعىىين بعىىد  – سوولي  أنطوووان -3

رمضىىان  14ب وبعىىد انقىى   القسىى .لهىى ا مىىديرا تىى  أصىىب   التىىأمينإعىىاد  

األمريكيىىة ]فىىي سىىبعينيا  القىىرن يىىا  المتحىىد  اسىىتقال وهىىاجر إلىىى الوال
 .الماضي 

لمىىدير قسىى  الحىىوادث   معاونىىا ت رجىىهعىىين بعىىد  -الجميلوويسووبدون حموود  -4
لقسىى  التعويضىىا  فىىي شىىركة  مىىديراوعىىين  الوطنيىىة التىىأمينتىى  تىىر  
للمىىدير  معاونىىا وعنىىد دمىىج الشىىركا  بعىىد التىىأمي  عىىين  .االعتمىىادتىىأمين 

 العراقية. التأمينالعا  في شركة 
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وقىىد أل ىىي   الشىىركة.أمىىا بقيىىة  ريجىىي المركىى  فقىىد تىى  تىىو يعه  علىىى أقسىىا  

 . 1963شباط  8] رمضان 14ب انق  المرك  الدراسي عند

 
 ريجىىي  أحىىدا تيىىار  البصىىر  فىىت كمىىا تقىىرر إنشىىاء فىىر  للشىىركة فىىي مدينىىة 

مدينىىىة البصىىىر  ومىىىن  ريجىىىي كليىىىة التجىىىار   المركىىى  الدراسىىىي مىىىن سىىىكان
د وقىىد نجىى  السىىي  . فووارو  المووالللفىىر  هىىو السىىيد  مىىديرا  ليكىىون واالقتصىىاد

للقطىىا   التىىأمين  نجاحىىا بىىاهرا وغيىىر متوقىىع فىىي إدار  الفىىر  وتسىىوي  المىى 
 في محافظ الشركة. التأمينمما  اد من حصيلة أقساط  ال ا  

 

 العراقية  التأمينشركة إعادة 
 

عبىىد  للمرحىىو الرائعىىة  اإلنجىىا ا مىىن  واحىىداالشىىركة  هىى  لقىىد كىىان تأسىىيس 
 اجتماعىىىاشىىىر  قىىىانون تأسيسىىىها عقىىىد المؤسسىىىون  أن وبعىىىد  الىىىدبا . الوهىىىاب
وبعىىد انت ابىىه لهىى ا  إدارتهىىا.  لمجلىىس رئيسىىا باإلجمىىا الىىدبا   المرحىىو وانت بىىوا 

 سىىىعاد برنىىىوطي  با تيىىىار عىىىدد مىىىن المىىىوظفين واآلنسىىىةالمنصىىىب كلفنىىىي أنىىىا 
الوطنيىىىة الم تلفىىىة والقيىىىا  بتىىىدريبه  علىىىى  التىىىأمينكفىىىاء مىىىن أقسىىىا  شىىىركة األ

وعلينىىا   ليكونىىوا نىىوا  للكىىادر الىىوظيفي للشىىركة الجديىىد .  التىىأمينأعمىىال إعىىاد  
 مركىىى افىىىي البنايىىىةالتي ا تيىىىر  لتكىىىون  الىىىدوا  أن نعمىىىل  ولىىىو بعىىىد أوقىىىا  

  ارطىىة) للشىىركة  علىىى تهيئىىة البنىىى التحتيىىة لهىىا مىىن سىىجل  واتفاقيىىا   ورسىى 
وبعىىض بمىىا طلىىب منىىا  وقىىد اسىىت رق عملنىىا شىىهرين  فقمنىىا .13الم تلفىىة لقسىىامها 
وقىىد تىى    العىىا . مىىديرهاللعمىىل فىىور تعيىىين  جىىاه  فأصىىبح  الشىىركة 14الشىىهر

 .مديراعامالها تعيين الدكتور مصطفى رجب
 

 
 ل  تكن أنظمة الحاسبا  )كومبيوتر( معروفة في العراق في  ل  الوق . 13

 
بعد تنفي نا ما طلبه المدير العا  منا قدم  له طلبا لمنحي أنا وسىعاد برنىوطي م صصىا  عىن فتىر    14

عملنا اإلضافي  وبعد قراءته للطلب نظر إلىت نظر   ا  م  ى وقال "أيجو  لى   أن تطلىب مىن ابنتهىا 
فيكىف تريىدني أن  أجرا عن العناية بها.  فشركة التأمين الوطنيىة هىي األ  وشىركة اإلعىاد  هىي البنى  

أصرف مىن أمىوال البنى  لىدفع أجىر لى   عىن  دمىة قىدمتها لبنتهىا".  ومى ق الطلىب ورمىا  فىي سىلة 
 المهم  .
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 مىىديراعاما الموودر  قووي عىىين السىىيد  رجىىببعىىد اسىىتقالة الىىدكتور مصىىطفى 
أنىىه    إالالتىىأمينلىى  يسىىب  لىىه العمىىل فىىي شىىركا   وبىىالرغ  مىىن أنىىه للشىىركة. 

فىىىي إدار  الشىىىركة.  رجىىىباسىىىتطا  أن يسىىىير علىىىى  طىىىى الىىىدكتور مصىىىطفى 
قىىا  التىىي رسىى   فىىي  ي الكفىىاء  العاليىىة  وعلىىى الع  كادرهىىاعلىىى  معتمىىدا
وقىىد   الدوليىىة. التىىأمينوإعىىاد   التىىأمينمىىع أسىىواق  رجىىبالىىدكتور مصىىطفى  عهىىد

 لتىىىولي منصىىىب المىىىدير العىىىا  رضىىىاعتلقىىىى  اسىىىتقال أيضىىىا بإرادتىىىه بعىىىد أن
 ال  . والالبحىىىرين الىى ي مقىىر  فىىي الحوورب أخطووارللصووندو  البربووي لتووأمين 

 15.ه هالسطوركتابة  حتىللصندوق الم كور  مديراالسيد قيس المدرس 
 

ع يىى  مىىدير عىىا    وبعىىد اسىىتقالة السىىيد قىىيس المىىدرس نقىىل السىىيد فىىؤاد عبىىد 
وقىىد سىىار السىىيد فىىؤاد   المىىدرس.ليحىىل محىىل السىىيد قىىيس  الوطنيىىة التىىأمينشىىركة 

لىىي علىى   ولىىيس للشىىركة. علىىى نهىىج سىىلفيه فىىي الحفىىاظ علىىى المرك القيىىادي 
 16.العراق وم ادرته   عمن تولى إدار  الشركة بعد استقالة السيد فؤاد عبد

 
: لىيس لىي معرفىة ش صىية بالسىيد قىيس المىدرس وال معلومىا  عىن  لفيتىه الدراسىية قي  المدر  15

ب داد.  ولكن عنىدما ألفى  كتىابي والمهنية.  كما ل  تسن  لي فرصة مقابلته والتعرف عليه عندما كنا في 
" ضمنته فصى  عىن الصىندوق العربىي لتىأمين  طىر الحىرب  التأمين البحرص في التطبيق والتشريع "

فشرح  وظيفته وناقش  شروط الوتائ  المعتمد  مىن قبىل إدارتىه.  لى ل  وجىد  مىن اللياقىة أن أهىدي 
ي وبعد فتر  من الى من وصىلتني ر مىة نس ة من ه ا الكتاب إلى إدار  الصندوق كي تطلع على مناقشت

وكان  تحتوي على رسالة رقيقة من السىيد قىيس المىدرس يشىكرني   DHLمن البحرين أرسل  بواسطة  

فيها على إرسالي نس ة من كتابي الم كور ويمتدح مضمونه  كما يشكرني على ما أبديته من م حظا  
لر مة أيضا ساعة يد تمينة جدا هديىة لىي مىن وإنها قيد الدرس من قبل اللجنة الم تصة.  وقد تضمن  ا

إدار  الصندوق.  فكان  ه   الرسالة والهدية هي أول تقدير أحصل عليه بعد نصف قرن من عملىي فىي 
حقل التأمين.  أما تاني تقدير فهو منحي در  االتحاد من قبىل االتحىاد األردنىي لشىركا  التىأمين تتمينىا 

د.  أما تالث تقدير فهي الورقة التىي كتبتهىا عنىي فىي مجلىة التىأمين لبحوتي التي نشرتها في مجلة االتحا
 العراقي. وإني اشكر   على أنه ال ب ال هنا  من يتمن جهود ال ير دون مصلحة مادية.

 
: ل  تكن لي معرفة ش صية بالسيد فؤاد عبد   أو معلوما  عن  لفيته الدراسىية  فؤاد عبد هللا عزيز16

ن أحد رؤساء األقسا  في شركة التأمين الوطنية  وإنه قد عىين مىديرا عامىا للشىركة ولكني علم  أنه كا
 لفا لبديع السيفي.  وعلم  بأنه موظف كفؤ من الناحيتين اإلدارية والفنيىة.  وكنى  أتمنىى أن تتىاح لىي 
  الفرصة لمقابلته والتعرف عليه.  وقد أتيح  لي ه   الفرصىة عنىدما أصىب  مىديرا عامىا لشىركة إعىاد
التأمين العراقية.  فقد طلب مني السيد مر ا مجيد  ان مدير عا  شىركة دار السى    وأنىا مسىاه  فيهىا  
أن أدرس اتفاقيا  إعاد  التأمين التي أبرمتها الشركة مع شركة إعاد  التىأمين العراقيىة.  وبعىد دراسىتي 

نىي السىيد مىر ا أن أصىطحبه ل تفاقيا  اقترح  إجراء بعض التعدي   على اتفاقية الحريى . فطلىب م
إلى شركة إعاد  التأمين للتفاوض حول التعدي   المقترحة.  وعند وصولنا الشركة أ بىر  السىكرتير  
المدير العا  برغبتي بمقابلته  فل  يطلب منها السيد فؤاد إد ىالي  بىل جىاء بنفسىه إلىى غرفىة السىكرتير  

ير  ل ميل له سىبقه فىي العمىل فىي حقىل التىأمين.  كمىا الستقبالي.  فأكبر  فيه أ  قه العالية وحسن تقد
 تبين لي مرونته بالتفاوض وحسن تفهمه لوجهة نظر الطرف المقابل.  فت  إجراء التعدي   المقترحة.
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 الشركات التاصة 
 

 ث شركا   ا  هي:ت  المرحلة ه  تأسس  في  
 

: هىىىي أول شىىىركة تىىىأمين  اصىىىة تؤسىىىس فىىىي شوووركة بغوووداد للتوووأمين -1
دارتهىىا مىىدير إنجليىى ي الجنسىىية وعىىين إل أسسىىها  ل ال ضىىيري العىىراق. 

للمىىدير  معاونىىاالوهىىاب  يىىدعى "مسىىتر نىىودي" كمىىا عىىين السىىيد عطىىا عبىىد
 العىىا  بعىىد انقضىىاء عقىىد عمىىل المىىدير اإلنجليىى ي  مىىديرهاالعىىا  تىى  أصىىب  

 م حظتىىهسىىتيعابه وقىىو  واسىىتطا  عطىىا عبىىد الوهىىاب بكفاءتىىه وسىىرعة ا
وهىىو مىىن  . التىىأمينال طىىوط العامىىة لنظىىا   و لفيتىىه القانونيىىة أن يىىتقن

محكمىىة بىىداء    ريجىىي كليىىة الحقىىوق العراقيىىة  وقىىد عىىين قاضىىيا فىىي
قىىل إلىىى ب ىىداد  تىى  انتقىىل إلىىى العمىىل فىىي السىىل  الدبلوماسىىي  وبعىىد  لىى  نق 

ميىىر ي واألالملكىىي ليكىىون سىىكرتيرا ش صىىيا للملىى  فيصىىل التىىان طالىىب 
قىىىا  واسىىىعة اجتماعيىىىة مرموقىىىة وع  وهىىىو يتمتىىىع بمكانىىىة  .إللىىىهعبىىىد ا

ش صىىىىية  بىىىىالرمو  السياسىىىىية والدبلوماسىىىىية  وتجمىىىىع ش صىىىىيته بىىىىين
القاضىىىي الحياديىىىة وش صىىىية الدبلوماسىىىي المنىىىاور  وش صىىىية رجىىىل 

داري المرنىىة وش صىىىية اإل التىىأمينوش صىىية رجىىل  ط المنضىىبطةالىىب 
لهىىى ا   17سىىىلوكه العملىىىي.   الصىىىفا  فىىىيالصىىىارمة  فىىىانعكس أتىىىر هىىى 

العراقىىي فىىي بىىدء بنائىىه   التىىأمينث دعامىىا  لسىىوق أصىىب  واحىىدا مىىن تىى 
الىىدعاما  هىىي عبىىد الوهىىاب مصىىطفى الىىدبا  ومصىىطفى رجىىب  وهىى  

 وعطا عبد الوهاب.
 

: هىىي تىىاني شىىركة تىىأمين  اصىىة تؤسىىس فىىي البراقيووة التووأمينشووركة  -2
ن يل عمىىىال المعىىىروف "لطفىىىي العبيىىىدي" وعىىىق األ أسسىىىها رجىىىل العىىىراق. 

وقىىد أفىىر   هىى     أتىى كر أسىىمه( مىىديرا عامىىا لهىىا. لبنىىاني )ال  شىى 
الىى ين تركىىوا بصىىماته  المضىىيئة فىىي  التىىأمينالشىىركة عىىددا مىىن رجىىال 

" رضوواعبوود البوواقي ء الرجىىال هىىو "وأهىى  هىىؤال العراقىىي.  التىىأمين سىىوق
فىىي الوليىىا  المتحىىد  األمريكيىىة  وأصىىب   التىىأمينالىى ي درس رياضىىيا  

 
  إعىداد وتحريىر مصىباح كمىال )مكتبىة التىأمين 2019-1924في استذكار عطا عبد الوهاب، راجع:   17

؛ ش را  من حيا  األستا  عطا عبد الوهاب وانجا اتىه المهنيىة " 10-5المقدمة     (   2019العراقي   

 .  )المحرر(22-16)بهاء بهيج شكري(    



 
ي تاري    خ    رسائل ج شكري:  بهاء بهي 

ي العراق  التأمي   ف 
 ف 

 
 

 
 135|صفحة

العمليىىة ومتابعتىىه  المتميىى ين بحكىى  ممارسىىته التىىأمينواحىىدا مىىن  بىىراء 
 ل المراجىىىع اإلنجلي يىىىة واألمريكيىىىة. مىىىن  ىىى  التىىىأمينتطىىىورا  نظىىىا  

" مىىىدير قسىىى  المحاسىىىبة فىىىي مووورزا مجيووود خوووانالتىىىاني هىىىو " والشىىى  
يكتسىىب ال بىىر  بصىىور  تلقائيىىة  التىىأمينومىىن يمىىارس حسىىابا   شىىركة. ال
مىىر ا  هنىىا جىىاء   بىىر  السىىيد .  ومىىنالتىىأمينالمباشىىر وإعىىاد   التىىأمينب

 العراقىىي.  التىىأمين ال واحىىدا مىىن العناصىىر البىىار   فىىي سىىوق  فكىىان وال
الىى ي بىىدأ عملىىه سىىكرتيرا  " بوود الخووالق رؤو ع" هىىو والشىى   التالىىث

العىىىا   التىىأمينتتعىىىاطى  عنىىدما كانىى  العىىا  قبىىىل تىىأمي  الشىىىركةللمىىدير 
 علىىى الحيىىا   واسىىتمر كىى ل  بعىىد تأميمهىىا  فاكتسىىب نوعىىا مىىن التىىأمينو

  التىىىي تقىىىد  إلىىىى المىىىدير عىىىن عىىىه علىىىى المعىىىام ال بىىىر  نتيجىىىة اط 
ي لىىف بىىديع السىىيفي فىىي منصىىب المىىدير  تىى  واتتىىه الظىىروف أن طريقىىه. 

تىىأمين"  فىىا تير  مكنىىه مىىن حمىىل لقىىب "رجىىلي مىىر الىى العىىا  للشىىركة  األ
 ال يحتىىىل هىىى ا المنصىىىب  العربىىىي للتىىىأمين  والالعىىىا  تحىىىاد ليىىىرأس اال

 18كتابة ه   السطور. حتى
 
أسسىىىىها المصىىىىرف الشىىىىرقي البريطىىىىاني  :للتووووأمين االعتمووووادشووووركة  -3

 هينووزوا تيىىر مسىىتر  عمىىال العىىراقيين. األرجىىال مىىع بعىىض  باالشىىترا 
الشىىركة طيلىىة السىىنة  وكانىى  هىى    عامىىا لهىىا. مىىديرااإلنجليىى ي الجنسىىية 

العىىا  هىىو  مىىديرهافكىىان   بعىىد تأسيسىىها عبىىار  عىىن بىىؤر  لمرت قىىة. األولىىى
وهىىىو الىىى ي يجىىىري تسىىىوية التعويضىىىا   التىىىأمينيصىىىدر وتىىىائ   الىىى ي

سىىىكرتيرته التىىىي  وباسىىىتتناء . التىىىأمين عىىىاد سىىىناد إلويىىىنظ  عمليىىىا  اإل
الشىىركة   كانىى  تعاونىىه فيمىىا يقىىو  بىىه مىىن أعمىىال  وباسىىتتناء محاسىىب

وهىىىو مىىىن الجاليىىىة اليهوديىىىة  الىىى ي كىىىان يقىىىو  بمفىىىرد  بجميىىىع أعمىىىال 
مىىن أبنىىاء وأقىىارب أعضىىاء  وجمىىيعه المىىوظفين   المحاسىىبة  فىىإن بقيىىة

 واجىىىبه المرت قىىىة  عبىىىار  عىىىن مجموعىىىة مىىىن اإلدار   كىىىانوامجلىىىس 
   قبض رواتبه  نهاية كل شهر.التوقيع على وصوالهو  الوحيد

 
 المرحلة الثانية

 

 
ش ل عبد ال ال  رؤوف  ليل منصب األمين العا  ل تحاد العا  العربىي للتىأمين لعشىرين سىنة  مىن   18

 .  )المحرر(1999-2019
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 14ب فبعىىد انقىى   .1964وتمتىىد إلىىى تمىىو   1963مىىن شىىباط  المرحلىىة هىى  تبىىدأ 
 التىىأمينالوطنيىىة وسىىوق  التىىأمينكليىىة شىىركة هيت يىىر   (1963ط )شىىبارمضىىان 

الوطنيىىىة لتحتىىىل شىىىركة إعىىىاد   التىىىأمين مركىىى  شىىىركة فتراجىىىع  كامىىىل.بشىىىكل 
علىىى التقاعىىد  الىىدبا  المرحىىو  أحيىىلفقىىد  العراقيىىة مكىىان الصىىدار  فيىىه.  التىىأمين
وإن كانىىا يجتمعىىان  الىىرجلينوإن   الىىدبا . هاشىى الىىدكتور  المرحىىو بدلىىه  وعىىين
 االجتمىىىاعيالعىىىائلي والمركىىى   االنتمىىىاءأنهمىىىا ي تلفىىىان كليىىىا فىىىي  إال لقبهمىىىا في

 الش صي. والسلو  اإلداريةوالكفاء  
 

صىىل معىىاون المىىدير العىىا  السىىيد بىىديع السىىيفي وحىىل محلىىه فق  المرحلىىة هىى  وفىىي 
 الحري .في قس   الموظف بصري محمد صال 

 
 القاسىىمية قسىىا  الم تلفىىة بشىىبهة الشىىيوعية أو كمىىا فصىىل العديىىد مىىن مىىوظفي األ

دار  إلىىىى السىىىيد منىىى ر نعمىىىان مىىىدير اإل ونقىىىل  قاسىىى . نسىىىبة إلىىىى عبىىىد الكىىىري 
أفىىراد الحىىرس القىىومي  أحىىددار حىىظ فىىي قسىى  الحقىىوق وحىىل محلىىه مىىديرا ل م 
 19.في قس  الحري  موظفاال ي كان  باسل عبد المهدصهو
 

 جىىوربفىىاروق  وأحيىىلكمىىا اسىىتقال  كىىل مىىن سىىعاد برنىىوطي وسىىامية سىىاعور 
علىىىى الىىىرغ  مىىىن أن  االسىىىتقالةو تىىىر  أنىىىا   ومىىىوريس منصىىىور عل التقاعىىىد.

تعيىىىين الىىىدكتور  قبىىىل المديريىىىة العامىىىة للشىىىركة كانىىى  قىىىد عرضىىى  علىىىيت 
ليىىاس البنىىاء مىىدير إولىى  يتبىى  مىىن الكىىادر الفنىىي القىىدي  سىىوى  ضىىر    الدبا .  هاشم
 وامىىىت    البحىىىري والىىىبعض مىىىن  ريجىىىي مركىىى  الدراسىىىا . التىىىأمين قسىىى 

 .تأمينالأي  بر  ب ل  تمتل  جديد الشركة بعناصر 
 

 دار  أيضىىا. بىىل شىىمل  مجلىىس اإل الشىىركة ال ربلىىة علىىى كىىادر  هىى  ولىى  تقتصىىر 
محلىىه  وعىىينمىىن مناصىىبه  اإلدار رئىىيس مجلىىس  الوهىىاب  كىىي عبىىد فأقصىىي

لمجلىىىس  رئيسىىىالمصىىىرف الرافىىىدين  شىىىمس الىىىدين كىىىاظ  المىىىدير العىىىا  الجديىىىد
للمصىىرف  الجديىىد  الربيعىىي وحىىل محلىىه المىىدير العىىا  هيواسىىتقال إبىىرا  اإلدار 

ممتىىل و ار  الماليىىىة الىىدكتور سىىىعد  كىى   مىىىنولىىى  يشىىمل الت ييىىىر   الصىىناعي.
الىىدكتور عبىىد الكىىري  كنونىىة مىىدير عىىا  المصىىرف العقىىاري ال   وهيالىىدين إبىىرا

 عبد المحسن الق ويني مدير عامالمصرف ال راعي. وال

 
نة الناصرية  وابن الشيخ عبد الهىادي المنتفجىي  الىو ير الىدائ  : هو من أهالي مديباسل عبد المهدص  19

في جميع و ارا  العهد الملكي.  كما أنه  أي باسل  شقي  عادل عبد المهىدي نائىب رئىيس الجمهوريىة 
 سابقا وو ير النفط حاليا.
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بفشىىل  أحسىى ويبىىدو أن السىىلطة التىىي تولىى  الحكىى  بعىىد التىىامن مىىن شىىباط قىىد 

الىىىدبا  فيىىىإدار  الشىىىركة فأقصىىىته وأسىىىند  المديريىىىة العامىىىة  هاشىىى الىىىدكتور 
    عبىىد السىى وبعىىد اسىىت   للشىىركة وكالىىة إلىىى السىىيد عبىىد المحسىىن الق وينىىي.

السىىىىيد عبىىىىد المحسىىىىن الق وينىىىىي مىىىىن المصىىىىرف  نقىىىىلعىىىىارف للسىىىىلطة 
للشىىىركة. واقتصىىىر  مهمتىىىه علىىىى تصىىىريف     أصىىىي مىىىديرا عامىىىاوعينال راعي

 عمال.األ
 

بإبقىىاء  أمىىراأن أصىىدر  عىىارف   ومىىن الت ييىىرا  التىىي تمىى  فىىي عهىىد عبىىد السىى 
البعتيىىين فىىي الىىدوائرالتي تىى  تعييىىنه  فيهىىا علىىى أن تعهىىد لهىى  وظيفىىة تتناسىىب مىىع 

ال دمىىة المدنيىىة وت فىىيض قىىانون  بموجىىبالوظيفيىىة التىىي يسىىتحقونها  الدرجىىة
الوطنيىىة    التىىأمينمىىر شىىركة  األ  هىى اوقىىد شىىمل    .  الدرجىىةه  إلىىى راتىىب تلىى   بروات

 وأعيىىد اإلدار فتنحىىى السىىيد شىىمس الىىدين كىىاظ  عىىن منصىىب رئىىيس مجلىىس 
مىىن باسىىل عبىىد المهىىدي الىى ي أعيىىد إلىىى وظيفتىىه  مىىدير إدار  بىىدال تعيينىىه بوظيفىىة

 السابقة في قس  الحري .
 

قىىانون تأسىىيس  لدل أيضىىا  أن عىىق  المرحلىىة هىى  فىىي  حىىدت ا  التىىي ومىىن الت ييىىر
العراقيىىىة   التىىىأمينوقىىىانون تأسىىىيس شىىىركة إعىىىاد   الوطنيىىىة التىىىأمينشىىىركة 
سىىا لمجلىىس ينفسىىه رئ التعىىديل أصىىب  مىىدير عىىا  الشىىركة هىىو هىى ا وبموجىىب
 إدارتها.

 

 الشركات التاصة  ي المرحلة الثانية 
 

 االعتمىىادالعراقيىىة وشىىركة  التىىأمينعىىن شىىركة ب ىىداد للتىىأمين وشىىركة  فضىى 
شوووركة " األولىىىىشىىىركتان  اصىىىتان   ه هالمرحلىىىة للتىىىأمين  فقىىىد تأسسىىى  فىىىي

 مىىديرا21شووكرص صووال  زكووي وعىىين  أسسىىها  ل الىىدامرجي 20"التجووارص التووأمين

 
 فيها.التي أسسها أل بنية وعين بديع السيفي  بيرا فنيما   شركة التأمين األهليةغير هي   20

 
: هو رجل سياسة  عرف عنه بأنه من الناصىريين  وقىد عىين و يىرا للتجىار  عنىد شكرص صال  زكي21

  بعد أن تعاون الناصريون مع الح ب إلسقاط عبد الكري  قاسى .  1963است   ح ب البعث للسلطة سنة 

البعىث  ت  أجري تعديل و اري فأ رب شكري صال   كي من الو ار  بعد أن دب ال ى ف بىين حى ب
والناصريين.  فا تار   ل الدامرجي مديرا عاما لشركته  بالرغ  مىن عىد  ع قتىه بالتىأمين  ولكىن مىن 
أجل االستفاد  من كونه و يىرا سىابقا.  ولى  يسىتمر طىوي  فىي هى ا المنصىب  حيىث هىرب مىع لطفىي 
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والشىىركة  . 22العىىا  للمىىدير  معاونىىا الكي نىىيرشىىيد عىىالي  وفيصىىللهىىا   عامىىا
عمىىىال شىىىركة الرشىىىيد للتىىىأمين  أسسىىىها مجموعىىىة مىىىن رجىىىال األ هىىىيالتانيىىىة 

 23.الياسين أحمد ومديرها العا  مجيد
 

فقمىى    للتىىأمين. االعتمىىادلشىىركة  عامىىا مىىديراتىى  تعيينىىي  الفتىىر   هىى  وفىىي 
ضىىىد  التىىىأمينأن محفظتىىىي  فوجىىىد للشىىىركة   بدراسىىىة فوريىىىة للبنىىىى التحتيىىىة

 التىىأمينوإن محفظىىة   فاضىىيتين.شىىبه  العامىىة مىىن الحىىوادث  التىىأمينالحريىى  و
 المؤسسىىين أحىىدن المصىىرف الشىىرقي البريطىىاني  وهىىو بىىأس بهىىا  أل البحىىري ال

لىىدفع  يصىىدرهاالمسىىتندية التىىي  االعتمىىادا  جميىىعللشىىركة  كىىان يىىؤمن لىىديها 
جلهىى  مىىن أبنىىاء  موظفىىا ت تىىونفىىي الشىىركة  وكىىان  المسىىتورد . أتمىىان البضىىائع

وهىى  لىىيس لىىديه  أي عمىىل  المسىىاهمين  وبقيىىة اإلدار ب أعضىىاء مجلىىس وأقىىار
المىىدير العىىا   أن  وأ برتنىىي سىىكرتير   سىىوى قىىبض راتىىب فىىي أول كىىل شىىهر.

 التىىأمينمسىىتر هينىى  مىىدير الشىىركة السىىاب  كىىان يتىىولى بنفسىىه إصىىدار وتىىائ  
علىىى  اط عىىيوعنىىد  . التىىأمينلتوليىىه أعمىىال إعىىاد   التعويضىىا  إضىىافة وتسىىوية

 سىىار   حققىى   تبىىين لىىي أن الشىىركة قىىد األولىىى الشىىركة للسىىنة حسىىابا ي انيىىة م
  وطلبىى  اإلدار مجلىىس  فقىىد بىىادر  بمقابلىىة رئىىيس لىى ل   ليسىى  بالجسىىيمة. 

 نىىىي إ الىىىي بهىىى  مىىىن مىىىوظفي الشىىىركة  أل ةحاجىىى  منىىىه أن ي لصىىىني ممىىىن ال
وأن يطلىى  يىىدي فىىي العمىىل دون أي   فصىىلته  سىىتقرر محكمىىة العمىىل إعىىادته .

 ل سىىتمرارفىىه فىىإني لسىى  علىىى اسىىتعداد دار   وب  اإل تىىد ل مىىن قبىىل مجلىىس
فقىىد  الموظفىىون الىى ين لىى  أكىىن   لجميىىع طلبىىاتي. الرجىىلفاسىىتجاب   بىىوظيفتي.

بمحاسىىب  واحتفظىى   اسىىتقالته  مىىن الشىىركة. موظفىىا 24 وعىىدده بحاجىىة إلىىيه  

 
حيىث قيىل إنهمىا  العبيدي إلى إحدى دول ال ليج  بعد أن علما بأن إلقىاء القىبض عليهمىا أصىب  وشىيكا 

يشتركان في الت ابر مع دائر  است بارا  لدولة أجنبية كبرى.  وفع  قد جر  محاكمتهما غيابيا وحكى  
 عليهما باإلعدا  شنقا.

 
: هو الولد البكر للسياسي الم ضر  الم فور له رشيد عالي الكي نىي الى ي فيصل رشيد عالي الكيالني22

.  وقد ت ىرب فيصىل الكي نىي مىن كليىة ب ىداد 1941نجلي ي سنة قاد الحرب العراقية ضد المستعمر اإل

وأكمل دراسته في االقتصاد  ارب العراق.  وهو يتصف بال كاء والتواضع وحسن ال لى .  ويلى  إلمامىا 
 عاما بتطبيقا  نظا  التأمين.

 
فىي شىركة  مجيد أحمد الياسين:  ريج كلية التجار  واالقتصاد  كان موظفا في قسى  التىأمين البحىري   23

التأمين الوطنية  ت  تر  العمل في التأمين الوطنية في بداية عهىد مسىتر كنىدي  وعنىدما تىولى الىدكتور 
هاش  الدبا  إدار  الشركة  تعاقد معه بصفة وكيل إنتاب.  وهو جيد في تسىوي  التىأمين  ويحىيط إحاطىة 

 عامة بقواعد نظا  التأمين.
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ة  وكىىان يقىىو  بجميىىع أعمىىال المحاسىىبة بنفسىىه الشىىركة  وهىىو مىىن الجاليىىة اليهوديىى 
بالسىىكرتير  التىىي كانىى  تسىىاعد مسىىتر هينىى  فىىي  احتفظىى كمىىا  مسىىاعد.  دون أي

مىىن  بت تىىة احتفظىى كمىىا  نجلي يىىة. تجيىىد الل ىىة اال وكانىى  التىىأمينأعمىىال إعىىاد  
الجميلىىىي  حمىىىدسىىىعدون  المرحىىىو وتمكنىىى  مىىىن إقنىىىا    المىىىوظفين السىىىابقين.

 ال لىىف  وهىى  مىىن العناصىىر الواحىىدعبىىد  والمرحىىو اني العىى   هيىىر والمرحىىو 
كمىىا عينىى   . االعتمىىادإلىىى شىىركة  االنتقىىال الوطنيىىة  التىىأمينالجيىىد  فىىي شىىركة 

 وهكىى ا  القاسىىمية.الوطنيىىة بتهمىىة  التىىأمينمىىن  فصىىلوا أربعىىة مىىوظفين مىىن الىى ين
تىىى  تركىىى    مصىىروفاتها. تمكنىى  مىىىن تحسىىين أوضىىىا  الشىىىركة والتقليىىل مىىىن

 العمل عند تأميمها.
 

 تأمي  الشركات  –المرحلة الثالثة 
 

فقىىد صىىدر يىىو    .1968تمىىو   17إلىىى  1964تمىىو   14مىىن  المرحلىىة هىى  تمتىىد 

ال اصىىىىة  التىىىىأمينتىىىىأمي  شىىىىركا   بموجبىىىىهتىىىى   قىىىىانون 1964تمىىىىو   14

 هلية وبعض الشركا  التجارية ال اصة.والمصارف األ
 

دار  شىىىؤون الشىىىركا  إل االقتصىىىاديةالقىىىانون المؤسسىىىة  بموجبهىىى اوتأسسىىى  
المؤسسىىة مؤسسىىا  فرعيىىة كىىان منهىىا  هىى  وانبتقىى  عىىن  والمصىىارف المؤممىىة 
مىىىدرس  24حسووويبخيووورص الووودين عىىىين الىىىدكتور . للتىىىأمينالمؤسسىىىة العامىىىة 

 .االقتصاديةللمؤسسة  رئيساحصاء في معهد المحاسبة العالي  اإل
 

للمؤسسىىة العامىىة للتىىأمين. وكانىىى   سىىايرئكمىىا عىىين المحىىامي طالىىب الجميىىل 
مىىىر بشىىىركا  القىىىانون  بقىىىدر تعلىىى  األ هىىى االنتىىىائج التىىىي ترتبىىى  عل صىىىدور 

   ما يلي:التأمين
 

ال اصىىىة مىىىن وظىىىائفه    التىىىأمينالمىىىدراء العىىىامين لشىىىركا   جميىىىعفصىىىل  1

وقىىد تىى  ا تيىىار المىىدراء الجىىدد مىىن بىىين مىىوظفي   .جىىدد وتعيىىين مىىدراء عىىامين

 
لىدين حسىيب مىن إحىدى الجامعىا  اإلنجلي يىة ونىال درجىة : ت رب الدكتور  يىر اخير الدين حسيب24

دكتور بعل  اإلحصاء  وعين مدرسىا ل حصىاء فىي معهىد المحاسىبة العىالي  ومىن غرائىب الصىدف أن 
ي تار ح ب البعث الدكتور هاش  الدبا  مدرس االقتصاد في معهد المحاسبة العىالي فيعينىه مىديرا عامىا 

د الس   عىارف الىدكتور  يىر الىدين حسىيب مىدرس اإلحصىاء فىي لشركة التأمين الوطنية.  وي تار عب
 المعهد الم كور فيعينه رئيسا للمؤسسة االقتصادية.  وكأن المعهد الم كور هو دار للكفاءا .
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مىىىن بىىىين مىىىوظفي  رضىىىاالبىىىاقي  وباسىىىتتناء ا تيىىىار عبىىىد الشىىىركا  المؤممىىىة. 
للتىىىأمين  فىىىإن  لشىىىركة ب ىىىداد عامىىىا مىىىديراالعراقيىىىة وتعيينىىىه  التىىىأمينشىىىركة 
 وقىىد تبىى  والسياسىىية قىىا  الش صىىية تمىى  علىىى اسىىاس الع  األ ىىرىالتعيينىىا  

 فشلها فيما بعد.
 

الوطنيىىة علىىى  التىىأمينإحالىىة السىىيد عبىىد المحسىىن الق وينىىي مىىدير عىىا  شىىركة  2

 الوطنية. التأمينعطا عبد الوهاب مديرا عاما لشركة  التقاعد وتعيين
 

كىىانوا يلقبونىىه( السىىيد  يىىري الىىدين حسىىيب )مهنىىدس التىىأمي  كمىىا  ارتكىىاب 3

فىىي ملحىى  القىىانون ضىىمن  جنبيىىةاأل التىىأمين  أدرب وكىىاال  طىىأ جسىىيما عنىىدما
مىىدراء عىىامين لهىىا مىىن بىىين صىى ار مىىوظفي  الشىىركا  المؤممىىة  ومىىن تىى  تعيىىين

  لىىيس جىىراء هىىو أن الوكىىاالاإل ووجىىه ال طىىأ فىىي هىى ا الوطنيىىة.  التىىأمينشىىركة 
الرئيسىىية لهىى    تأميمهىىا  كمىىا أن المراكىى لهىىا رؤوس أمىىوال فىىي العىىراق كىىي يىىت  

يجىىو  أن  عىىن  لىى  ال فضىى   ت ضىىع لسىىلطان القىىانون العراقىىي.   الالوكىىاال
الوطنيىىة مىىديرا عامىىا لشىىركة  التىىأمينكاتىىب صىى ير فىىي أحىىد أقسىىا  شىىركة  يعىىين
المبكىىي فىىي هىى   المسىىألة  أن  يىىر الىىدين حسىىيب تفضىىل  والمضىىح  . تىىأمين
الصىى ار وعيننىىي مىىديرا عامىىا لشىىركة  ء الكتىىابالمىىن جملىىة هىىؤ فىىاعتبرني علىىيت 

جيىىدا  إ  كنىى   علمىىا بأنىىه كىىان يعرفنىىي وجىىود لهىىا.  أطلىىس للتىىأمين التىىي ال
 ميلىىىه ضىىىمن هيئىىىة التىىىدريس فىىىي معهىىىد المحاسىىىبة العىىىالي فقىىىد كنىىى  منتىىىدبا 

وبعىىد أن تىى  توضىىي  هىى ا ال طىىأ  فىىي المعهىىد المىى كور.  التىىأمينمىىاد   لتىىدريس
ول يقضىىىىي قتصىىىىادية قىىىىراران  األالمؤسسىىىىة اال الجسىىىىي  صىىىىدر عىىىىن رئىىىىيس

بإعفىىىاء المىىىدراء العىىىامين  والتىىىاني يقضىىىي جنبيىىىةاأل التىىىأمين  بتصىىىفية وكىىىاال
اسىىتقالتي  فقىىدم  المعينىىين لهىىا وإعىىاد  تعيىىنه  مشىىرفين علىىى أعمىىال التصىىفية. 

 للمؤسسة العامة للتأمين وغادر  العراق.
 
الوطنيىىة  التىىأميناسىىتقال السىىيد عطىىا عبىىد الوهىىاب مىىن المديريىىة العامىىة لشىىركة  4

مىىن شىىركة ب ىىداد للتىىأمين ليحىىل محىىل  رضىىاعبىىد البىىاقي  نقىىلو  وغىىادر العىىراق
 عطا عبد الوهاب.

 

نظىىرا لفشىىل المىىدراء العىىامين للشىىركا  المؤممىىة تقىىرر دمىىج تلىى  الشىىركا   5

وتىى  قصىىر عمىىل شىىركة   عراقيىىة.ال التىىأمينالوطنيىىة وشىىركة  التىىأمينبشىىركة 
  رضىىىاوبقيىىى  تحىىى  إدار  عبىىىد البىىىاقي  العىىىا  التىىىأمينالوطنيىىىة علىىىى  التىىىأمين

الحيىىىا  وإقصىىىاء  علىىىى التىىىأمينالعراقيىىىة علىىىى  التىىىأمينوقصىىىر عمىىىل شىىىركة 
 مىىديرها العىىا  الىى ي عىىين فىىور تأميمهىىا  وتعيىىين السىىيد ممتىىا  العمىىري مىىديرا
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العراقيىىة  التىىأمينة مركىى  شىىركة إعىىاد  ل هىى   المرحلىى ولىى  يتىىأتر  ىى   عامىىا لهىىا.
تحتلىىىه وتحىىى  إدار  الىىىدكتور مصىىىطفى  إ  بقيىىى  بىىىنفس الموقىىىع الىىى ي كانىىى 

 رجب.
 

 المرحلة الرابعة والتطيرة
 

لحىىين م ىىادرتي العىىراق فىىي منتصىىف  1968تمىىو   17تمتىىد هىى   المرحلىىة مىىن 

 لها:وأه  المستحدتا     2006ح يران سنة 

 
قىىرارا بإعىىاد  المىىوظفين المفصىىولين إلىىى الىىدوائر أصىىدر  سىىلطة البعىىث  -1

 التىىىأمينبىىىديع السىىىيفي إلىىىى شىىىركة  فأعيىىىد  التىىىي كىىىانوا مىىىوظفين فيهىىىا.

 الوطنية وعين مديرا للحقوق.

مىىىن المسىىىؤولية المدنيىىىة الناشىىىئة مىىىن  اإلل امىىىي التىىىأمينتشىىىريع قىىىانون  -2

 (205)وإل ىىاء القىىانون رقىى   1980لسىىنة ( 52)حىىوادث السىىيارا  رقىى  

 .1964لسنة 

الوطنيىىة وعىىين مىىديرا عامىىا لشىىركة  التىىأمينبىىديع السىىيفي مىىن شىىركة  نققىىل -3

 العراقية. التأمين

الوطنيىىىة مىىىن  التىىىأمينمىىىدير عىىىا  شىىىركة  رضىىىااسىىىتقالة عبىىىد البىىىاقي    -4

بالتتىىىالي للشىىىركة مىىىن  ىىىارب نطىىىاق  وظيفتىىىه وتعيىىىين مىىىديرين عىىىامين

 25.اسميهما(أت كر  )ال التأمين

العراقيىىىة وتعيينىىىه مىىىديرا عامىىىا  التىىىأميننقىىىل بىىىديع السىىىيفي مىىىن شىىىركة  -5

 الوطنية. التأمينلشركة 

العراقيىىة  لفىىا  التىىأمينتعيىىين عبىىد ال ىىال  رؤوف مىىديرا عامىىا لشىىركة  -6

 لبديع السيفي.

الوطنيىىىة علىىىى التقاعىىىد  التىىىأمينإحالىىىة بىىىديع السىىىيفي مىىىدير عىىىا  شىىىركة  -7

التتىىالي جمىىيعه  مىىن مىىوظفي العىىامين للشىىركة ب وتعيىىين عىىدد مىىن المىىدراء

 
( 13/10/1978 - 4/3/1978تىولى إدار  الشىركة بىديع احمىد السىيفي )  رضىابعد استقالة عبد الباقي    25

 (.  )المحرر(3/3/1992 - 14/10/1978) رضاومن بعد  موف  حسن  
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أتىىىى كر أسىىىىماء  )ال  ع يىىىى .  الشىىىىركة  مىىىىن ضىىىىمنه  فىىىىؤاد عبىىىىد 

  رين(.اآل

العراقيىىة  التىىأمينإحالىىة الىىدكتور مصىىطفى رجىىب مىىدير عىىا  شىىركة إعىىاد   -8

السىىىيد قىىىيس المىىىدرس مىىىديرا عامىىىا للشىىىركة تىىى   علىىىى التقاعىىىد وتعيىىىين

رف مىىن عىىين  لفىىا أعىى  ع يىى   لفىىا لىىه  وال  اسىىتقالته وتعيىىين فىىؤاد عبىىد 

 للسيد فؤاد بعد استقالته.

الوطنيىىة ممىىن يصىىدق  التىىأمينعىىدد مىىن المىىوظفين الجىىدد بشىىركة  التحىىاق -9

ومىىنع   27الصىىفار ومؤيىىد 26  : فىىؤاد شىىمقارهىى ) علىىيه  لقىىب رجىىال تىىأمين

 29.المظفرجواد  ومحمد  28ال فاجي

 
: لقد اسس  المؤسسة العامة للتأمين مركى ا دراسىيا علىى غىرار المركى  الدراسىي الى ي فؤاد شمقار  26

التأمين الوطنية في عهد المرحو  عبد الوهاب مصطفى الدبا  وأغل  فىي عهىد كان قد تأسس في شركة  
هاش  الدبا .  وقد كلف  بتدريس مادتي التأمين البحري والتأمين على السيارا  فيه.  وكان فؤاد شىمقار 
أحد ط ب المرك .  ف حظ  أنه كان يناقش موضو  المحاضر  مناقشىة موضىوعية  تىدل علىى  كىاء 

يلن وفطنة ومحا ولة جاد  للفه .  فتوسم  فيه  يرا.  وقد صدق ظني بىه.  فعنىد ت رجىه مىن المركى  عىق
موظفا في شركة التأمين الوطنية في قسى  التىأمين البحىري  وتىدرب حتىى أصىب  معاونىا للمىدير العىا .  

درجىة فكان جديرا به ا المنصب  بل وبأعلى منه.  ول  تكن كفاءته هي الممي  الوحيد له  بل كان علىى 
عالية من حسن ال ل  في التعامل مع ال ير.  فهو رجل تأمين بح .  وال أعل  مىا إ ا كىان ال  ال يعمىل 

 في ب داد أ  انتقل إلى إقلي  كردستان.
 
: ل  يكن المرحو  مؤيد الصفار موظفا فىي شىركة التىأمين الوطنيىة عنىدما كنى  موظفىا مؤيد الصفار  27

لشركا  األجنبية التي كان  تنف  مشاريع التنمية االقتصادية  كنى  فيها  ولكن بعد أن أصبح  مشاورا ل
أراجع التأمين الوطنية لمناقشة شروط التأمين على تنفيى  تلى  المشىاريع.  وكىان مؤيىد الصىفار حينى ا  
مديرا لقس  التأمين الهندسي ال ي أصب  قسما مستق  عن قس  الحىوادث العامىة.  فوجدتىه عنىد مناقشىتي 

الفه  بتأمين مشاريع التنمية  وواسع الصدر فىي المناقشىة مىع الطىرف اآل ىر  صوصىا إ ا معه  واسع  
كان  ل  الطرف محاميا وله  بر  فيما يناقش به.  فأعجب  به كتيرا  وتألم  كتيرا عندما وصلني  بر 

 ن.وفاته المبكر  وهو في ع  شبابه.  وبفقد  فقد سوق التأمين العراقي واحدا من رجاله المتمي ي
 
: إ ا أسعفتني  اكرتي  فإني أ كر أن منع  ال فاجي كان واحىدا مىن ط بىي  ولكنىي ال منب  الخفاجي  28

دار .  وأي ا كان المعهد  أ كر جيدا في أي معهد ألني درس  التأمين في معهد المحاسبة العالي ومعهد اإل
ين الوطنيىة وسىرر  أكتىر فقد سرر  عندما علم  بأن أحد ط بي يتبوأ مرك ا مهما فىي شىركة التىأم

 عندما علم  أنه أصب  مديرا عاما لشركة األمين للتأمين.  ول  تصلني أ بار عنه بعد  ل .
 
: ل  أكن أعرفه قبل أن يعين مديرا لفر  ب داد لشركة التأمين الوطنية.  فقد كانى  محمد جواد الممفر  29

ض  أن أراجعها لحل الموضو  وديىا.  عادتي قبل أن أقي  الدعوى على شركة التأمين عن تعويض مرفو
وفي إحدى مراجعاتي التقي  به  فوجدته عمي  الفه  لموضو  مهنته  وغير متعصب لوجهىة نظىر  إ ا 
اقتنع أنه ل  يكن على ح .  ولدى السؤال عن  لفيته تبين لىي أنىه كىان لفتىر  طويلىة موظفىا فىي شىركة 

ة.  وقد توتق  الع قة بيننا بعد المقابلىة األولىى.  وعنىدما التأمين العربية  ت  انتقل لشركة التأمين الوطني
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السىىىماح للقطىىىا  ال ىىىا  بتأسىىىيس شىىىركا  تىىىأمين  فأسىىىس عبىىىد  -10

مىىين للتىىأمين  وأسىىس ب ىىداد شىىركة األ بالتعىىاون مىىع بنىى  رضىىاالبىىاقي 

  السىىى  مىىىر ا مجيىىىد  ىىىان بالتعىىىاون مىىىع  ل ال ضىىىيري شىىىركة دار

وأسىىس  ل حمىىر    .شووركة التووأمين األهليووةبنيىىة كمىىا أسىىس  ل  للتىىأمين. 

للتىىأمين وأسىىس محمىىد جىىواد المظفىىر بالتعىىاون مىىع إحىىدى  شىىركة الحمىىراء

وقىىىد علمىىى  أن   الدوليىىىة. اقردنيىىىة  شىىىركة العىىىراأل التىىىأمينشىىىركا  

قلىىىىي  إشىىىىركا   اصىىىىة أ ىىىىرى قىىىىد تأسسىىىى  فىىىىي ب ىىىىداد والبصىىىىر  و

 كردستان.

 
 يجابي والسلبي.العراقي  بجانبيه اإل التأمينه ا كل ما أعرفه عن سوق 

 

 
تر  التأمين الوطنية سجل اسمه لدى محكمة البداء   بيىرا فىي التىأمين.  فاشىترك  معىه فىي أكتىر مىن 

 عشر هيئا   بر  قضائية  فوجدته  بيرا بح .
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 رسالة حول المسؤولية المهنية

 
 
 

  ٢٠١٧أب   ٢٠عمان 
 

 اال  الع ي  مصباح المحتر  
 

 بعد التحية 
 

وإنىىي  1علىىى األشىى ا   التىىأمينبىىالرغ  مىىن انشىى الي بتىىأليف كتىىابي الجديىىد فىىي 
اسىىاب  الىى من إلنجىىا    لكنىىي ال أسىىتطيع ان أقىىف موقىىف المتفىىرب مىىن بعىىض 
مقاالتىىى   فب صىىىو  مقالىىى  األ يىىىر  فىىىإني اتفىىى  معىىى  دون قيىىىد او شىىىرط 

لية المهنيىىىىة  بحيىىىىث ان بعىىىىض المجتمعىىىىا  مىىىىن المسىىىىؤو التىىىىأمينبأهميىىىىة 
المتحضىىر  جعلتىىه إل اميىىا لمهنىىة الطبيىىب والمحىىامي ومصىىارف الىىد   ولكنىىي ال 

سىىي فف مىىن عمليىىة نحىىر الكفىىاءا  فىىي  التىىأميناتف  معىى  مىىن ان هىى ا النىىو  مىىن 
العىىراق  فعمليىىة نحىىر الكفىىاءا  التىىي كىىان ل طبىىاء النصىىيب األوفىىر منهىىا  هىىي 

اجنبيىىة  ويتىىولى مىىع شىىديد األسىىف الطىىابور ال ىىامس فىىي عمليىىة سياسىىية لدولىىة 
العىىراق تنفيىى ها بهىىدف افىىرا  العىىراق مىىن الكفىىاءا  علىىى ا ت فهىىا بصىىرف 

 النظر عن ديانة وم اهب أصحابها.
 

امىىا بعىىض التصىىرفا  العشىىائرية بقتىىل الطبيىىب الىى ي يجىىري عمليىىة جراحيىىة 
ها وال ع قىىة فاشىىلة فتقتلىىه عشىىير  المىىريض  فهىىي عمليىىة فرديىىة ينىىدر حصىىول

مىىىن المسىىىؤولية لىىىيس االدا  التىىىي  التىىىأمينلهىىىا بسياسىىىة نحىىىر الكفىىىاءا   وان 
 يمكنها ان تقضي على ه   الظاهر .

 
يحتىىاب ل هنيىىة  التىىأمينمىىن المسىىؤولية  فهىى ا النىىو  مىىن  التىىأمينوعىىود  إلىىى 

تأمينيىىىة تتقبلىىىه  وال اعتقىىىد وجىىىود متىىىل هىىى   ال هنيىىىة فىىىي المجتمىىىع العراقىىىي  
بىىان عىىدد  رضىىاوأسىىوق لىى  مىىت  علىىى  لىى   فقىىد أ برنىىي ا ىىي عبىىد البىىاقي 

 
 (.  )المحرر(2019  )عمان: دار التقافة  التأمين على األشخا بهاء بهيج شكري   1
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( شىىىركة  فىىىإ ا ٣٣ال اصىىىة المسىىىجلة فىىىي العىىىراق يبلىىى  ) التىىىأمينشىىىركا  
مىىو  افترضىىنا ان عىىدد مىىوظفي كىىل شىىركة هىىو عشىىر  مىىوظفين فيكىىون المج

 التىىىأمين( موظفىىىا  فىىىإ ا أضىىىفنا لهىىى  مىىىوظفي الشىىىركا  العامىىىة وديىىىوان ٣٣٠)
( موظىىىف هىىى  الىىى ين يىىىديرون االن سىىىوق ٥٠٠ألصىىىب  العىىىدد االفتراضىىىي )

ن علىىى دار  مىىن الحريىى  العراقىىي  تىىرى كىى  واحىىد مىىن هىىؤالء قىىد أمىىت  التىىأمين
والسىىرقة وكىى  واحىىد مىىنه  قىىد أمىىن علىىى حياتىىه   إ ا قلىىَ  لىىي ان عشىىر  مىىن 
ن علىىى دار  مىىن الحريىى  والسىىرقة و مسىىة  مىىنه  قىىد امنىىوا علىىى  هىىؤالء قىىد امىىت
حيىىاته   اقىىول لىى : نعىى   هنىىا   هنيىىة تأمينيىىة فىىي العىىراق تسىىاعد علىىى التفكيىىر 

 اإلل امي من المسؤولية المهنية. التأمينبتطبي  
 

ي تلىىف عىىن  التىىأمينن هىى ا النىىو  مىىن إيىىة  فىى التأمينوباإلضىىافة إلىىى ال هنيىىة 
اإلل امىىي مىىن حىىوادث السىىيارا   وان تطبيقىىه ال يكىىون بمجىىرد تشىىريع  نالتىىأمي

قانون يلىى   اصىىحاب بعىىض المهىىن بتطبيقىىه  بىىل يحتىىاب إلىىى مسىىوح حقليىىة للمهىىن 
التىىي ستشىىمل بىىه  وجهىىا  تىىأمين فنىىي علىىى اعلىىى درجىىة مىىن المهىىار  وال بىىر  

ا  متىىوفر   فىىإ ا كىىان متىىل هىى ا الجهىى التىىأمينوإعىىاد     التىىأمينالعملية والنظريىىة فىىي  
 في العراق  فليق  بدراسة ه ا االمر  ونحن في انتظار نتائج دارسته.

 
 وتقبل  ال  تقديري.

 
 بهاء بهيج شكري
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بة  أ طااااار   الواااابب المباشاااار  الواااالطة المارتلاااا 

 الحرب  ي سياق عراقي 
 
 
 

  ٢٠١٨أيلول   ٢٥عمان 
 

 اال  مصباح المحتر 
 

الىىى ي كىىىد  ان  النمريوووة الباموووة للتوووأميناشىىىكر  علىىىى االقتبىىىاس مىىىن كتىىىابي 
رنىىي  كل  1أنسىىا .  ان كتابتىى  عىىن محىىل المصىىور ارشىىا  والسىىفار  البريطانيىىة

  ١٩٥٨تمىىىو   ١٤بمسىىىائل   فيىىىة هامىىىة لىىى  يجىىىر التطىىىرق لهىىىا  فحركىىىة 

( كمىىا يصىىفها Revolutionبصىىرف النظىىر عىىن وصىىفها سىىواء اكانىى  تىىور  )

( كمىىا Usurpالىىبعض ا  انهىىا اسىىتي ء علىىى السىىلطة مىىن قبىىل قىىو  عسىىكرية )

ن ال سىىائر الناجمىىة عىىن إينب ىىي ان توصىىف بىىه وفقىىا لمفهىىو  العلىىو  السياسىىية  فىى 
أيىىا  كىىان نىىو  هىى    التىىأمينحىىدوتها تكىىون مسىىتتنا  مطلقىىا مىىن نطىىاق وتىىائ  

( Special perilsالوتىىائ   وان هىى ا العمىىل ال يعتبىىر مىىن الحىىوادث ال اصىىة )

التىىي يمكىىن إضىىافتها الىىى وتيقىىة الحريىى  النمو جيىىة  كمىىا هىىو االمىىر بالنسىىبة 

 Riot and Civilلحىىىىىىادث الشىىىىىى ب واالضىىىىىىطرابا  األهليىىىىىىة ) 
Commotion لىى ل   فىىان مىىا لحىى  مىىن ت ريىىب بمحىىل المصىىور ارشىىا  ال  .)

يكون مشىىموال ب طىىاء وتيقىىة الحريىى  حتىىى لىىو كانىى  حىىوادث الشىى ب قىىد أضىىيف  
 Proximateاحىىىد مىىىن اال طىىىار ال اصىىىة  الن السىىىبب المباشىىىر )اليهىىىا كو
Cause هىىو حىىادث اغتصىىاب السىىلطة ومىىا قىىد يىىنج  عنىىه مىىن هيجىىان شىىعبي )

(Insurrection.) 

 
: هامش على غطاء وتيقة التىأمين 1958مصباح كمال  "المصور  رشا  والسفار  البريطانية والتأمين  1

 History of Iraqمن الحري  " موقع 
https://iraqshistory.blogspot.com/2018/09/1958.html 

 )المحرر(

https://iraqshistory.blogspot.com/2018/09/1958.html
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امىىا مىىا يتعلىى  بالسىىفار  البريطانيىىة وإفىىاد  ال بيىىر القضىىائي بىىان الوضىىع أصىىب  
يىىىة مسىىىتقرا بعىىىد تشىىىكيل الحكومىىىة  فانىىىه ال يسىىىب  صىىىفة الشىىىرعية علىىىى عمل

اغتصىىىاب السىىىلطة مىىىا لىىى  يىىىت  االعتىىىراف دوليىىىا بالوضىىىع الجديىىىد.  وحريىىى  
السىىفار  قىىد حصىىل قبىىل االعتىىراف الىىدولي  وان المتظىىاهرين لىى  يكتفىىوا بمجىىرد 
الهتىىىاف بسىىىقوط االسىىىتعمار البريطىىىاني بىىىل تشىىىير الوقىىىائع ان الحريىىى  حصىىىل 

 .التأمينبفعله   فهو غير مشمول ب
 

الوطنيىىة مىىع  التىىأميناط  تبنتىىه شىىركة وأضىىيف الىىى  لىى  ان هنىىا  اتجىىا   ىى 
موقوفىىة  التىىأميناألسىىف الشىىديد ونهىىج عليىىه القضىىاء العراقىىي هىىو اعتبىىار وتىىائ  

النفىىىا  فىىىي حالىىىة قيىىىا  الحىىىرب.  فأتنىىىاء الحىىىرب العراقيىىىة اإليرانيىىىة  حىىىدث ان 
 التىىأمينسىىرق دار فىىي مدينىىة الرمىىادي وكىىان مؤمنىىا مىىن السىىرقة فامتنعىى  شىىركة 

ال  التىىأمينعىىويض بحجىىة ان العىىراق فىىي حالىىة حىىرب وان الوطنيىىة مىىن دفىىع الت
ي طىىي حالىىة الحىىرب  علمىىا بىىان العمليىىا  الحربيىىة كانىى  تىىدور فىىي االراضىىي 
اإليرانيىىىة وليسىىى  فىىىي االراضىىىي العراقيىىىة.  وعنىىىد إقامىىىة الىىىدعوى مىىىن قبىىىل 
المىىىؤمن لىىىه فىىىي محكمىىىة بىىىداء  الرمىىىادي قضىىى  المحكمىىىة رد الىىىدعوى لىىىنفس 

التمييىى  تصىىدي  الحكىى  بالعبىىار  التقليديىىة التىىي السىىبب.  وقىىد قضىى  محكمىىة 
عرفىى  بهىىا حينىى ا  هىىي )وجىىد القىىرار صىىحيحا فقىىرر تصىىديقه(.  إننىىا إ ا سىىرنا 

فىىي  التىىأمينبهىى ا االتجىىا  فمعنىىى  لىى  ان جميىىع الوتىىائ  التىىي تصىىدرها شىىركة 
 البحري  تعتبر موقوفة النفا . التأمينحالة الحرب  عدا وتائ  

 
ا  ال  يجىىىب ان يقىىىو  عبىىىر  التىىىأمينمعينىىىة م طىىىا  ب إن القىىىول بكىىىون  سىىىار 

السىىبب المباشىىر إلحىىداتها ال علىىى الوضىىع القىىائ  عنىىد حىىدوتها  فقىىد حىىدث اتنىىاء 
قيىىا  الحىىرب العالميىىة التانيىىة وأتنىىاء غىىار  جويىىة علىىى مدينىىة لنىىدن وهىى و  

المنىىىا ل مىىىن سىىىكانها  سىىىكانها الىىىى الم ىىىاب   ان اسىىىت ل أحىىىد اللصىىىو   لىىىول 
عىىىن دفىىىع  التىىىأمينن مؤمنىىىا مىىىن السىىىرقة  فامتنعىىى  شىىىركة فسىىىرق منىىى ال كىىىا

التعىىويض متمسىىكة بشىىرط اسىىتتناء الحىىرب  غيىىر ان المحكمىىة قضىى  بإل امهىىا 
 بالتعويض الن السبب المباشر لل سار  هو السرقة وليس الحرب.

 
 .مع التقدير
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إلووى تيسووير التريكووي ومصووباح كمووال: فووي تقيووي   رسووالة
حووووار موووع رائووود فوووي إعوووادة التوووأمين: الووودكتور كتووواب 

 مصطفى رجب

 
 

 ٢٠٢٠اب   ٢١عمان 
 

 السيد مصباح كمال المحتر 
 السيد تتيسر التريكي المحتر 

 

 واعل  عليه بما يأتي: 1استلم  كتابكما عن الدكتور مصطفى رجب
 

االول مىىىن كليىىىة الحقىىىوق وعنىىىد ظهىىىور نتىىىائج عنىىىدما كنىىى  فىىىي الصىىىف  -١
االمتحىىان النهائيىىة علمىى  ان طالبىىا فىىي الصىىف التىىاني يىىدعى مصىىطفى رجىىب قىىد 
نجىىى  بدرجىىىة جيىىىد جىىىدا وانىىىه الطالىىىب الوحيىىىد فىىىي الكليىىىة الحىىىائ  علىىىى هىىى   
الدرجىىة  امىىا بقيىىة النىىاجحين  وانىىا مىىنه   فقىىد كانىى  نتائجنىىا تتىىراوح بىىين الجيىىد 

  اي ١٩٤٩كمىىا علمىى  ايضىىا انىىه عنىىد ت رجىىه سىىنة والمتوسىىط والمقىىارب.  
قبلىىي بسىىنة واحىىد   كىىان قىىد حىىا  علىىى درجىىا  تؤهلىىه ل لتحىىاق بالبعتىىة العلميىىة 

 ١٩٥٩إلحىىدى الجامعىىا  األوربيىىة  ولىى  اعىىرف ا بىىار  بعىىد  لىى  اال فىىي سىىنة 
عنىىدما كنىى  معاونىىا للمىىدير العىىا  لشىىركة التىىأمين الوطنيىىة  حيىىث علمىى  انىىه 

فىىىي و ار  االقتصىىىاد )أصىىىبح  و ار  التجىىىار  فيمىىىا عىىىين مسىىىجل شىىىركا  
 بعد(.
 

ا ط بىىا فىىي كليىىة الحقىىوق لىى  يكىىن القىىانون المىىدني العراقىىي الىى ي  ٢ عنىىدما كنىىل
رل  بعىىد  لىى ل  لىى  يتسىىن لنىىا دراسىىة هىى ا  تضىىمن فصىى  عىىن عقىىد التىىأمين قىىد شىىق
العقىىد ألنىىه لىى  يكىىن ضىىمن العقىىود المسىىما  التىىي تتضىىمنها الشىىريعة االسىى مية.  
فىىإ ا كىىان الىىدكتور رجىىب قىىد درس عقىىد التىىأمين اتنىىاء دراسىىته العليىىا  فىىإن  لىى  ال 

 
)بيىرو :  حوار مع رائد في إعووادة التووأمين: الوودكتور مصووطفى رجووبتيسير التريكي  مصباح كمال    1

 (. )المحرر(2020منتدى المعارف  
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يجعلىىىه رجىىىل تىىىأمين  ألن رجىىىل التىىىأمين يجىىىب ان يكىىىون ملمىىىا إلمامىىىا كىىىام  
 بالقواعد الفنية لنظا  التأمين اضافة إللمامه باألقطر القانونية له ا النظا .

 

شىىركة اعىىاد  التىىأمين العراقيىىة نسىىبت  الىىى الىىدكتور رجىىب انىىه هىىو الىى ي أسىىس  -٣
وانىىىه هىىىو صىىىاحب فكىىىر  تىىىأمين ا طىىىار الحىىىرب فىىىي النقىىىل البىىىري وتأسىىىيس 
الصىىندوق العربىىي لتىىأمين أ طىىار الحىىرب  وانىىه هىىو الىى ي صىىا  قىىانون التىىأمين 

وعمىىل علىىى تشىىريعه ليحىىل محىىل  ١٩٨٠اإلل امىىي مىىن حىىوادث السىىيارا  لسىىنة 
 ئل:.  وفيما يلي أناقش ه   المسا١٩٦٤قانون سنة 

 
 * المسألة االولى: تأسيس شركة إعاد  التأمين العراقية

 

فىىي أحىىد األيىىا  وبينمىىا كنىى  أراجىىع بريىىدي االلكترونىىي لفىى  انتبىىاهي رسىىالة مىىن 
يقىىول فيهىىا )انىىه فىىي  2الىىدكتور مصىىطفى رجىىب منشىىور  فىىي موقىىع مصىىباح كمىىال

تىى  تعيينىىه بوظيفىىة مسىىجل شىىركا  فىىي و ار  االقتصىىاد  أصىىبح   ١٩٥٩سىىنة 
ر  التجىىار  بعىىد  لىى   وان و يىىر التجىىار  قىىد اسىىتدعا  وسىىأله عمىىا إ ا كىىان و ا

يعىىرف بوجىىود شىىركا  تىىدعى شىىركا  اعىىاد  تىىأمين  فأجابىىه بأنىىه ال يعىىرف 
شىىركا  كهىى    ولكنىىه بعىىد التحىىري اكتشىىف انىىه توجىىد شىىركة مصىىرية تىىدعى 
بالشىىركة المصىىرية إلعىىاد  التىىأمين  فىىأ بر الىىو ير بوجىىود شىىركة كهىى   فطلىىب 

 الو ير تأسيسها  فقا  بتأسيسها(. منه
 

وبعىىد مىىدا لتي لىىه فىىي نفىىس الموقىىع واعتراضىىي علىىى مىىا  عمىىه عىىاد ليقىىول: 
)انىىي ال انسىىب لنفسىىي تأسيسىىها(  تىى  عىىاد لينىىاقض نفسىىه عنىىدما سىىأله مصىىباح 

 3سوواللة الطووينكمىىال عمىىا يقولىىه عىىن وصىىف عطىىا عبىىد الوهىىاب لىىه فىىي كتابىىه 
ين ومىىديرها العىىا (  تىى  كىىرر القىىول  كمىىا فقىىال: )أنىىا مؤسىىس شىىركة إعىىاد  التىىأم

تىى   ١٩٦٠مىىن كتابكمىىا محىىل التعليىى  انىىه )فىىي أوائىىل سىىنة  ٣٤جىىاء فىىي صىىفحة 
تكليفىىي مىىن قبىىىل و يىىر التجىىىار  بالعمىىل علىىىى تأسىىيس شىىىركة إعىىاد  التىىىأمين 
العراقيىىة وعنىىدها بىىدأ  المرحلىىة التانيىىة مىىن حيىىاتي العمليىىة(.  كمىىا ورد فىىي 

 
حيىث نشىر  رسىالة د. مصىطفى رجىب تحى  عنىوان "د.   مرصد التأمين البراقيالموقع المعني هو    2

 مصطفى رجب: أصول شركة إعاد  التأمين العراقية" مع مقدمة:
-the-on-rajab-mustafa-m/2017/02/12/drhttps://iraqinsurance.wordpress.co

company-reinsurance-iraq-of-origins/  )المحرر( 
 

(. 2004)بيرو : المؤسسة العربية للدراسا  والنشر   ساللة الطين: سيرة مأساةعطا عبد الوهاب     3

 )المحرر(
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ور قولىىه: )انىىه تىى  تعينىىه مسىىجل شىىركا  فىىي و ار  مكىىان   ىىر مىىن الكتىىاب المىى ك
ان يقىىو   ١٩٥٩وان و يىىر التجىىار  طلىىب منىىه فىىي سىىنة  ١٩٥٩التجىىار  سىىنة 

 ٤٣بتأسىىيس شىىركة اإلعىىاد (  تىى  أكىىد علىىى قيامىىه بتأسىىيس الشىىركة فىىي صىىفحة 
مىىن الكتىىاب معربىىا  عىىن امتنانىىه مىىن شىىركة التىىأمين الوطنيىىة ممتلىىة بمىىديرها العىىا  

لشىىىركة السويسىىىرية إلعىىىاد  التىىىأمين علىىىى تعىىىاونه  معىىىه فىىىي ونائبىىىه وممتىىىل با
 تأسيس الشركة.

 

وفىىي مناقشىىة مىىا تقىىد  أقىىول: إن شىىركة التىىأمين الوطنيىىة هىىي  ولىىيس الىىدكتور 
رجىىىب  المؤسىىىس الفعلىىىي لشىىىركة إعىىىاد  التىىىأمين العراقيىىىة  وإن دور الىىىدكتور 

اإلجىىراءا  الشىىكلية رجىىب ينحصىىر فىىي واجبىىه بوصىىفه مسىىجل شىىركا  بتنفيىى  
والروتينيىىة المطلوبىىة قانونىىا لتأسىىيس ايىىة شىىركة سىىواء كانىى  شىىركة  اصىىة او 

 م تلطة او عامة.
 

إن فكىىر  تأسىىيس شىىركة إعىىاد  التىىأمين نبتىى  فىىي شىىركة التىىأمين الوطنيىىة  كمىىا 
وإنهىىا  4 شووركة إعووادة التووأمين مووا لهووا ومووا عليهووايقىىول مصىىباح كمىىال فىىي كتابىىه 

لعىىىا  للشىىركة بهىىىاء بهىىيج شىىىكري ومىىدير الىىىدائر  الفنيىىىة فكىىر  نائىىىب المىىدير ا
اآلنسىىة سىىعاد برنىىوطي  وان المنفىى  الفعلىىي لهىى   الفكىىر  هىىو المىىدير العىىا  لشىىركة 
التىىأمين الوطنيىىة المرحىىو  عبىىد الوهىىاب الىىدبا .  وتفصىىيل  لىى   هىىو ان شىىركة 
 التىىأمين الوطنيىىة بعىىد انفتاحهىىا وتعاملهىىا مىىع السىىوق االوربيىىة ممتلىىة بالشىىركة
السويسىىرية إلعىىاد  التىىأمين وشىىركة ميىىونخ إلعىىاد  التىىأمين االلمانيىىة ومؤسسىىة 
انكوسىىترا  الروسىىية  وبعىىد  روجهىىا مىىن قوقعىىة الىىدائر  الحكوميىىة ون ولهىىا 
الىىى السىىوق لمنافسىىة وكىىاال  التىىأمين االجنبيىىة  ومىىا صىىاحب  لىى  مىىن قيىىا  

التىىأمين رجىىال االعمىىال العىىراقيين مىىن تأسىىيس شىىركة ب ىىداد للتىىأمين وشىىركة 
العراقيىىة  وجىىد  الىىدائر  الفنيىىة فىىي شىىركة التىىأمين الوطنيىىة ان هىى ا التطىىور فىىي 
سىىىوق التىىىأمين يتطلىىىب تأسىىىيس شىىىركة عراقيىىىة إلعىىىاد  التىىىأمين تسىىىاه  شىىىركة 
التىىأمين الوطنيىىة برأسىىمالها اضىىافة الىىى و ار  الماليىىة والمصىىارف الحكوميىىة 

ل اميىىة مىىن إعىىاد  وشىىركا  القطىىا  ال ىىا   وان تكىىون لهىى   الشىىركة حصىىة ا
تىىأمين الشىىركا  العراقيىىة.  وقىىد قىىا  نائىىب المىىدير العىىا  بشىىرح تفاصىىيل هىى ا 
االقتىىىراح للمرحىىىو  عبىىىد الوهىىىاب الىىىدبا  الىىى ي باشىىىر علىىىى الفىىىور بات ىىىا  
ال طىىوا  ال  مىىة لتنفيىى ها  وانىىه هىىو ولىىيس الىىدكتور رجىىب مىىن قابىىل و يىىر 

ور  مسىىاهمة الدولىىة الماليىىة محمىىد حديىىد وأقنعىىه بفكىىر  تأسىىيس الشىىركة وضىىر
ممتلىىة بىىو ار  الماليىىة فىىي رأسىىمالها  وهىىو  ولىىيس الىىدكتور رجىىب  الىى ي اقنىىع 
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مىىىىدراء المصىىىىارف الحكوميىىىىة بفكىىىىر  الشىىىىركة  وان مؤسسىىىىي الشىىىىركتين 
ال اصىىتين المرحىىو  نىىوري ال ضىىيري والمرحىىو  لطفىىي العبيىىدي يعرفىىان عبىىد 

ين مىىديرا  الوهاب الىىدبا  الىى ي كىىان متصىىرفا للىىواء ب ىىداد فىىي العهىىد ا لملكىىي تىى  عىىق
عامىىا  للتىىأمين الوطنيىىة فىىي العهىىد الجمهىىوري.  امىىا الىىدكتور رجىىب فهىىو فىىي 
نظرهمىىىا مجىىىرد موظىىىف فىىىي و ار  التجىىىار  بوظيفىىىة مسىىىجل شىىىركا   وعبىىىد 
الوهاب الىىدبا  هىىو الىى ي قىىدتَ  طلىىب تأسىىيس الشىىركة لىىو ير التجىىار  فىىي وقىى  لىى  

كا  إعىىاد  التىىأمين  يكىىن فيىىه مصىىطفى رجىىب يعلىى  بوجىىود شىىركا  تىىدعى شىىر
و لىى  حسىىب قولىىه هىىو فىىي موقىىع مصىىباح كمىىال.  امىىا ال بيىىر السويسىىري فقىىد تىى  
إرسىىاله مىىن قبىىل الشىىركة السويسىىرية اسىىتجابة لطلىىب عبىىد الوهىىاب الىىدبا  كىىي 
يشىىتر  مىىع اآلنسىىة سىىعاد برنىىوطي فىىي إقامىىة البنىىى التحتيىىة للشىىركة الوليىىد  

  5مىىي مظفىىر موقىىع مصىىباح كمىىال(. وتهيئىىة الكىىادر الكفىىؤ إلدارتهىىا )انظىىر السىىيد 
فلىىو لىى  يكىىن عبىىد الوهىىاب الىىدبا  مىىديرا لشىىركة التىىأمين الوطنيىىة وعبىىد اللطيىىف 
الشىىىواف و يىىىرا للتجىىىار  ومحمىىىد حديىىىد و يىىىرا للماليىىىة واللىىى ان يرتبطىىىان بىىىه 

 بع قة صداقة وتيقة  لما كان لشركة إعاد  التأمين العراقية وجودا.
 

ؤسىىس لشىىركة إعىىاد  التىىأمين فلمىىا ا لىى  يعينىىه وإ ا كىىان الىىدكتور رجىىب هىىو الم
و يىىر التجىىار  مىىديرا عامىىا لهىىا فىىور تأسيسىىها  بىىل طلىىب منىىه ان يفىىتش عىىن 
شىى   يصىىل  ان يكىىون مىىديرا عامىىا لهىىا )هىى ا مىىا قالىىه الىىدكتور رجىىب نفسىىه  

( فقليىىل مىىن االنصىىاف يىىا أ ىىي مصىىباح ويىىا أ ىىي 6مىىن الكتىىاب ٤٥انظىىر صىىفحة 
 تيسير.

 

 تأمين أ طار الحرب*المسألة التانية: 
 

 
 :مرصد التأمين البراقيمي مظفر  "شهادتي عن تجربتي في شركة إعاد  التأمين العراقية "   5

-my-muzafar-/16/mayhttps://iraqinsurance.wordpress.com/2017/02
company-reinsurance-iraq-the-at-experience/ 

 شبكة االقتصاديين البراقيين:نشر  أص   في موقع 
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 )المحرر(
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ناقشىى  موضىىو  غطىىاء تىىأمين ا طىىار الحىىرب فىىي النقىىل البىىري فىىي فصىىل 
   وقمىىى  209] التوووأمين البحووورص فوووي التشوووريع والتطبيوووق ىىىا  مىىىن كتىىىابي 

بتصىىلي  بعىىض الت ىىرا  التىىي اكتشىىفتها بال طىىاء المىى كور  دون ان اعىىرف ان 
 طيىىة  همىىا الصىىندوق العربىىي لتىىأمين أ طىىار الحىىرب فىىي البحىىرين  وغطىىاء الت

مىىن اقتىىراح الىىدكتور مصىىطفى رجىىب )كمىىا  كىىرت  فىىي كتىىابك (.  واوضىىح  فىىي 
كتىىابي المىى كور بىىأن ت طيىىة أ طىىار الحىىرب فىىي النقىىل البىىري تتعىىارض مىىع 
القواعىىىد الفنيىىىة الدوليىىىة لت طيىىىة ا طىىىار الحىىىرب الموضىىىوعة مىىىن قبىىىل معهىىىد 
 مكتتبىىىي التىىىأمين فىىىي لنىىىدن حيىىىث تنحصىىىر ت طيىىىة هىىى   األ طىىىار فىىىي الفتىىىر 
المحصىىور  بىىين تحميىىل البضىىاعة علىىى السىىفينة فىىي مينىىاء الشىىرو  وإفراغهىىا 
مىىن السىىفينة فىىي مينىىاء الوصىىول  و لىى  ألن ال سىىار  فىىي حالىىة النقىىل البىىري 

 تكون  سار  كارتية ال تستطيع اي شركة تأمين من تحملها.
 

 * المسألة التالتة: التأمين االل امي
 

  2010] فوووي النمريوووة والتطبيوووقالتوووأمين مووون المسوووؤولية شىىىرح  فىىىي كتىىىابي 

احكىىا  التىىأمين اإلل امىىي مىىن المسىىؤولية مىىن حىىوادث السىىيارا  وفىى  مىىا نصىى  
عليىىىه جميىىىع قىىىوانين الىىىدول العربيىىىة وقىىىانون المىىىرور االنجليىىى ي  وكيىىىف ان 

المل ىىي جىىاء طبقىىا لهىى   القواعىىد الدوليىىة.  امىىا  ١٩٦٤القىىانون العراقىىي لسىىنة 
ضىىمن م الفىىا  دسىىتورية وقانونيىىة وفنيىىة فإنىىه ت ١٩٨٠القىىانون الجديىىد لسىىنة 

)انظىىر الفصىىل ال ىىا  بهىى ا القىىانون فىىي كتىىابي المىى كور(.  كمىىا ان األسىىباب 
الموجبىىة للقىىانون تىىدل علىىى االتجىىا  االنتهىىا ي الىىدافع لتشىىريعه.  ولمىىا سىىمع  
باسىى  الشىى   الىى ي يىىدعي بأنىىه هىىو مىىن صىىا  الئحىىة القىىانون المىى كور  وهىىو 

لىىون فىىي اتجاهاتىىه السياسىىية  لىى  اسىىت رب مىىن شىى   اعرفىىه واعىىرف بأنىىه مت
 لىى .  امىىا وقىىد عرفىى  االن ومىىن  ىى ل كتىىابك  ان الىىدكتور مصىىطفى رجىىب هىىو 
صىىاحب فكىىر  هىى ا القىىانون وهىىو الىى ي صىىا  الئحتىىه وأسىىبابه الموجبىىة ليحىىل 

تملكنىىىىي االسىىىىت راب  فىىىىالمعروف عىىىىن الىىىىدكتور  ١٩٦٤محىىىىل قىىىىانون سىىىىنة 
حمىىل درجىىة الىىىدكتورا  فىىي القىىىانون مصىىطفى انىىه مسىىىتقي  سياسىىيا كمىىا انىىىه ي

ه  علىىى  قىى  ال ىىا  فكيىىف لىىه ان يشىىتر  فىىي صىىياغة قىىانون كهىى ا منطويىىا  مىىع م ح 
 لىىل دسىىتوري بمنعىىه المحىىاك  مىىن سىىما  دعىىاوى التىىأمين اإلل امىىي المقامىىة مىىن 
قبىىل المتضىىررين  ولىى  يمنىىع شىىركة التىىأمين مىىن إقامىىة دعىىوى رجىىو  علىىى 

ا  الدسىىتور الىى ي نىى  علىىى مىىن  جميىىع المتسىىبب  وهىى ا يشىىكل م الفىىة  ألحكىى 
األطىىىراف بىىىالرجو  الىىىى القضىىىاء فىىىي  صىىىوماته   وان الدسىىىتور ال يمكىىىن ان 
يقعىىدتل بقىىرار مىىن مجلىىس قيىىاد  التىىور  الىى ي ال ي ىىرب عىىن كونىىه نصىىا  قانونيىىا .  
والم الفىىة القانونيىىة التانيىىة هىىو جعىىل شىىركة التىىأمين الوطنيىىة عضىىوا  فىىي لجنىىة 
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يجىىو  للشىىركة ان تجمىىع بىىين صىىفتي الَحكىىَ  وال صىى  فىىي  القضىىاء و لىى  ألنىىه ال
وقىى  واحىىد.  و لىىل قىىانوني   ىىر يتمتىىل باسىىتتناء ال طىىأ الجسىىي    فىىا لىىن  

مىىن القىىانون المىىدني العراقىىي ومىىا يقابلهىىا فىىي  ٩٨٥الفقىىر  االولىىى مىىن المىىاد  
القىىانون المصىىري والقىىانون االردنىىي ومىىا اجمىىع عليىىه فقهىىاء القىىانون وعلىىى 

كتور السىىنهوري  بحصىىر االسىىتتناء علىىى ال طىىأ المتعمىىد دون ال طىىأ رأسىىه  الىىد
الجسىىي   هىى ا فضىى  عىىن ان وتيقىىة السىىيارا  االنجلي يىىة قىىد حصىىر  االسىىتتناء 
كر او عىىد  الحصىىول علىىى ر صىىة قيىىاد   وهمىىا  علىىى قيىىاد  السىىيار  بحالىىة السىىق

  طأ متعمد.
 

فنيىىا باالسىىت ناء عىىن قسىىط إضافة لمىىا تقىىد  فىىإن القىىانون المىى كور قىىد تضىىمن  طىىأ 
التىىأمين النقىىدي بكلفىىة مىىا تسىىتهلكه السىىيار  مىىن الوقىىود  ىى ل فتىىر  سىىنة وهىىي 
طريقىىة غريبىىة وغيىىر مألوفىىة فنيىىا فىىي احتسىىاب قسىىط التىىأمين ممىىا قىىد يىىؤتر فىىي 
رصىىيد الت طيىىة لىىدى شىىركة التىىأمين تبعىىا الرتفىىا  وان فىىاض أسىىعار الىىنفط فىىي 

 العال .
 

ل التبعىىة فهىىو غيىىر دقيىى  امىىا القىىول بىىأن القىىانون ال مىى كور يقىىو  علىىى قاعىىد  تحمىىُّ
لسىىببين.  أولهمىىا  ان القىىانون اسىىتتنى ال طىىأ الجسىىي  علمىىا  بىىأن قاعىىد  تحمىىل 
التبعىىة أل ىى  ركىىن ال طىىأ سىىواء  أكىىان  طىىأ بسىىيطا  او جسىىيما  او متعمىىدا  ممىىا 
يجعىىل شىىركة التىىأمين مسىىؤولة مطلقىىا  عىىن دفىىع التعىىويض للشىى   المتضىىرر 

تلىىى  الحىىى  فىىىي الرجىىىو  علىىىى المتسىىىبب.  غيىىىر ان مىىىا حىىىدث فىىىي دون ان تم
التطبيىى  العملىىي هىىو ان دعىىاوى الرجىىو  التىىي أقامتهىىا شىىركة التىىأمين فىىي ظىىل 

بل ىى  المئىىا  سىىنويا  فىىي حىىين كانىى  بقىىدر بأصىىابع اليىىد فىىي ظىىل  ١٩٨٠قىىانون 
 .١٩٦٤قانون 

 

القىىانون  اي قىىانون امىىا مىىا يتعلىى  باألسىىباب الموجبىىة التىىي نصىىل  علىىى ان هىى ا 
ر عىىن الىىنهج  ١٩٦٨تمىىو   ٣٠-١٧  يتفىى  مىىع أهىىداف تىىور  ١٩٨٠ فهىىو يقعبىىل

االنتهىىا ي لهىى ا القىىانون.  فمىىا هىىي الع قىىة بىىين التىىأمين اإلل امىىي واهىىداف مىىا 
تمىىو .  فمتىىل هىى ا القىىول كىىان ينب ىىي ان ال يصىىدر عىىن  ٣٠-١٧يسىىمى بتىىور  

نيسىىىان  16عىىىارف ] شىىى   مسىىىتقي  سياسىىىيا   كمىىىا ان اجبىىىار عبىىىد الىىىرحمن

  عىىىن الت لىىي عىىىن رئاسىىىة الجمهوريىىة وتعيىىىين ]أحمىىىد 1968تمىىو   1966-17

حسىىن  البكىىر ال يعتبىىر تىىور   بمقتضىىى العلىىو  السياسىىية بىىل هىىو اسىىتي ء علىىى 
السىىلطة  وان رجىىل القىىانون يجىىب ان يسىىمي الحىىوادث بأسىىمائها وفىى  مبىىادى 

 العلو  السياسية.
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شىىرل  ١٩٨٠بعىىد تشىىريع قىىانون    المصىىري المعىىروف بكفاءتىىه القانونيىىة قىىا  المق
ليحىىىل محىىىل  ٢٠٠٧لسىىىنة  ٧٢بتشىىىريع قىىىانون التىىىأمين اإلل امىىىي الجديىىىد رقىىى  

القىىانون القىىدي  فلىى  يقتىىبس نصىىو  القىىانون العراقىىي بىىل التىى   بالقواعىىد الدوليىىة 
للتىىأمين اإلل امىىي مىىع تعىىديل بسىىيط علىىى نصىىو  القىىانون القىىدي .  وكىى ل  فعىىل 

لسىىنة  ١٢شىىرت  نظىىا  قىىانون التىىأمين اإلل امىىي رقىى   المشىىر  االردنىىي حيىىث
وفقىىا للقواعىىد الدوليىىة للتىىأمين اإلل امىىي مىىع تعىىديل بسىىيط علىىى النظىىا   ٢٠١٠
 الساب .

 

الىىى ي مىىىا  ال مطبقىىىا   ١٩٨٠فبعىىىد مىىىرور أربعىىىين عىىىا  علىىىى تشىىىريع قىىىانون 
بىىالعراق  هىىل بإمكانكمىىا وأنتمىىا متابعىىان لتطىىورا  أسىىواق التىىأمين الدوليىىة ان 

 برانىىىي بدولىىىة واحىىىد  بالعىىىال  اقتبسىىى  نصىىىو  القىىىانون العراقىىىي لسىىىنة ت
١٩٨٠  

 

كىىرر الىىدكتور مصىىطفى رجىىب مىىا قالىىه فىىي موقىىع مصىىباح كمىىال عىىن ع قتىىه  -٤
بعطىىا عبىىد الوهىىاب  كمىىا أنىىى نشىىر  تىى ث رسىىائل فىىي الموقىىع المىى كور حىىول 
هىى   المسىىألة  وفىىي التعقيىىب علىىى  لىى  اقىىول إنىىه بىىالرغ  مىىن ان عطىىا عبىىد 

لوهىىاب كىىان علىىى  طىىأ باعتمىىاد  المنتجىىين بىىدال  مىىن الىىوك ء الن  لىى  يعتبىىر ا
جنحىىىة عمديىىىة معاقبىىىا  عليهىىىا بال رامىىىة وفىىى  احكىىىا  قىىىانون شىىىركا  ووكىىى ء 
التىىأمين النافىى  المفعىىول حىىين  ا   اال انىىه كىىان محقىىا  فيمىىا  كىىر  عىىن السىىلو  

 المهني للدكتور مصطفى رجب.
 

طفى رجىىب أكىىاديمي جيىىد ولىىه بحىىوث قيمىىة إنىىي ال أنكىىر بىىأن الىىدكتور مصىى  -٥
فىىي القىىانون وفىىي مسىىائل الع قىىا  التأمينيىىة  ولكنىىي ال أقىىرل  علىىى ادعىىاء  بانىىه 
هىىو مؤسىىس شىىركة إعىىاد  التىىأمين العراقيىىة  وال اقىىرل  علىىى  روجىىه عىىن القواعىىد 
الدوليىىة الموضىىوعة مىىن قبىىل معهىىد مكتتبىىي التىىأمين فىىي لنىىدن ب صىىو  التىىأمين 

كمىىا ال أقىىرل  ايضىىا علىىى  روجىىه عىىن القواعىىد الدوليىىة فىىي  علىىى ا طىىار الحىىرب 
 التأمين اإلل امي من حوادث السيارا .

 

 ه ا ما ارد  بيانه بصدد كتابكما  نف ال كر.
 

 مع التقدير.
 

 بهاء بهيج شكري 
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 مؤلفات بهاء بهي  شكري 

 
 
 

 (.1960)ب داد: مطبعة المعارف     النمرية البامة للتأمين

 
 (2007)عمان: دار التقافة للنشر والتو يع     التأمين في التطبيق والقانون والقضاء

 
الطبعىىىة )عمىىىان: دار التقافىىىة للنشىىىر والتو يىىىع   إعوووادة التوووأمين بوووين النمريوووة والتطبيوووق

 (2011  الطبعة التانية  2008األولى  

 
 (2009  )عمان: دار التقافة للنشر والتو يع  والتطبيقفي التشريع    –التأمين البحرص  

 
)عمىىىان: دار التقافىىة للنشىىر والتو يىىىع   فووي النمريووة والتطبيووق –التووأمين موون المسووؤولية 

2010) 

 
 (2012)عمان: دار التقافة للنشر والتو يع     بحوف في التأمين

 
)عمىىان: دار التقافىىة للنشىىر عربووي -المبج  الوسيط فووي مصووطلحات وشووروط التووأمين، انجليووزص

 ب2(  2016والتو يع   
 

 ( 2017)عمان: دار التقافة للنشر والتو يع    غطاء الحماية والتبويا في نما  التأمين

 

 ( 2019)عمان: دار التقافة للنشر والتو يع   التأمين على األشخا  
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 العراقي التأمينمكتبة 
 منشورات مصباح كمال

 
 التةةيم  العراقةةم موةةروع  ةةيسم د  اةةتح،  الةةرساس  عبةةر الكلةةكت سبوةةر الكتكسةةك   ةةم ق ةةك ك  التةةيم  مكتبةة  

 العراقم وكتكسك  تيم ب   اخرى.  ترحب المكتب  سمك  ردهك م  مايدا  كتب للبظر  م نورهك.

 
 كتب منشورة

 
 ( 2013س تحر ر: مصبكح كمكل )2005مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 

 
القصكبس   هكشم  العراقمروان  في  التأمين  وإعادة  التأمين  في  الثكن  س    مقاالت  اإللكترون    . 2014)الطبع  

 (س تحر ر: مصبكح كمكل 2011ص،ر  الطبع  اإللكترون   األولر سكم 

 

 ( 2013) مقاالت وأبحاث قانونيةمبذر سبكس األليدس 

 

 ( 2014) التأمين في كوردستان العراق ومقاالت أخرى ؤاد شمقكرس 

 

 (2014) ةالتأمين في كوردستان العراق: دراسات نقديمصبكح كمكلس 

 

 (2014) مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقديةمصبكح كمكلس 

 

 (2014)  وزارة النفط والتأمين: مالحظات نقديةمصبكح كمكلس 

 

 (2014) شركات التأمين الخاصة وقطاع التأمين العراقيلع،ون الرس عمس 

 

 ( 2014) مدخل لدراسة التأمين  سمبعم الخفكجم

 

 (2014)وثيقة الحريق النموذجية ووثيقة الحريق العربية الموحدة: دراسة مقارنة مبعم الخفكجمس 

 

 (2014)  تأمين خسارة األرباح: عرض موجزمبعم الخفكجمس 

 

 (2014) التأمين في الكتابات االقتصادية العراقية مصبكح كمكلس 

 

كمكلس   العراق:  مصبكح  في  التأمين  تاريخ  في  انتقائيةأوراق  )  نظرات  مز ،ة  مبقح   الكترون    (.  2014) بع  

 ( 2012ص،ر  الطبع  اليرق   األولر ضم  مبويرا  شرك  التيم   الي ب   )سغ،اد 

 

 (2015) 2015-2003 سالتأمين في التفكير الحكومي وغير الحكوميمصبكح كمكلس 

 

 ( 2016وتحر ر: مصبكح كمكل )س إس،اد (2015-1942في استذكار أ. د. سليم الوردي )
 

 (2016) كتابات وخواطر تأمينيةسكقر المبوئس 

 

االحزاب العراقية والتأمين: قراءة أولية في موضوعة حضور وغياب التأمين: الحزب الشيوعي مصبكح كمكلس  

 (2016) العراقي نموذجا  
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 ( 2016إ مكن سب، هللا ش كع ) :س إس،اد وتق، ممقاالت في التأمين لل م اليرديس 

 

 (. 2016س الطبع  اإللكترون  س )2002س سغ،اد )د.ن(س 1س ترجم  وإس،ادس  تسويق التأمين لل م اليرديس 
 

 ( 2016س )اإللكترون   الطبع  ن(س )د. 1999 سغ،اد :الطبع  اليرق    إدارة الخطر والتأمين،لل م اليرديس 

 
 (2017) وتحر ر: مصبكح كمكلس إس،اد وترجم  ما بين األدب والتأمين دان لكيا رس 

 

 ( 2017س إس،اد وتحر ر: مصبكح كمكل )كتابات اقتصادية في التأمين لل م اليرديس 
 

كمكلس   عليها.مصبكح  وما  لها  ما  العراقية:  التأمين  إعادة  للبور   شركة  نير  دار  م   اليرق    الطبع   ص،ر  

(2018) 
 

 ( 2019ر: مصبكح كمكل ). إس،اد وتحر 2018-1926في استذكار بديع أحمد السيفي، 

 

 ( 2019إس،اد وتحر ر: مصبكح كمكل ). 2019-1924في استذكار عطا عبد الوهاب، 

 

 ( 2020) دراسات حول قطاع التأمين العام في العراقمصبكح كمكلس 

 

 (2021) دراسات في التأمين البحريمبذر سبكس األليدس 

 

 (2021) نقديةمواقف دينية تجاه التأمين: مقاربات  مصبكح كمكلس 

 

 (2021) تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين مبعم الخفكجمس 

 

 (2021) نحو قطاع تأمين عراقي فعّل: تحديات وحلولمبعم الخفكجمس 

 

 (2021) رسائل في تاريخ التأمين في العراق سحكء سح ج شكريس إس،اد وتحر ر: مصبكح كمكلس

 

 كتب قيد اإلعداد
 

 ) بع  ثكن   مز ،ة(  لتأمين العراقية: ما لها وما عليهاشركة إعادة امصبكح كمكلس 

 

 ماركس والتأمين ومقاالت أخرى مصبكح كمكلس 

 

 نظرات نقدية : حول بعض قضايا قطاع التأمين العراقيمصبكح كمكلس 

 

 

 


