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ي العراق  مصباح كمال 

ن فن  11ن م 1 صفحة قطاع التأمي 

 

ن فاسد؟ *:  مصباح كمال وع عقد تأمي   هل تم إفشال مشر
كة خطوط األنابيب النفطية العراقية  ن عىل شر  التأمي 

 
 

 مشروع لتأمين شركة خطوط األنابيب النفطية (1)
 

خالل األسابيع القليلة الماضية تسربت أخبار عديدة ال نعرف مدى صحة تفاصيلها ولكنها تشيير 
وجود مشروع لترتيب عقد للتأمين على ممتلكات ومسؤوليات وتوقف أعمال شيركة وتؤكد على  

 1(، وهي واحدة من الشركات التابعة لوزارة النفط.OPCخطوط األنابيب النفطية )
 

تمتلك الشركة أنابيب نقل المنتجات النفطية والغاز، والمستودعات، ومحطات الضخ في العراق.  
 كم. 7,500تتوزع عليها األنابيب بأزيد من ويُقّدر طول المسارات التي 

 
الموقع اإللكتروني للشركة للتعرف إن كان مشيروع التيأمين موضيوعلا للمناقصية لكني    راجعت 

كان خاليلا من ذكر أي مشروع للتأمين.  وال ييرد فيي الموقيع ميا يفييد أن للشيركة قسيم للتيأمين 
أو أن وظيفة   2وإدارة الخطر، )الهيكل التنظيمي للشركة مجرد عنوان في الموقع، دون محتوى(

ا غير معروفة(.التأمين تق  ع ضمن المسؤولية المركزية لوزارة النفط )وهي أيضل
 

 إطاللة سريعة على بعض الجوانب الفنية في مشروع التأمين (2)
 

هناك الكثير من التفاصيل التأمينية غير معروفة لدينا فهي ليست في التداول العام، إال أن ما هو 
 متوفر منها يساعد في تقديم المالحظات التالية.

 
 دت في بعض المعلومات أن األخطار المؤمن منها تضم:ور
 

أخطار الممتلكات )وهو عنوان عريض يمكن أن يشمل أي خطر مهما كانت طبيعت  ميا  -
ا، فسني  سييفتح البياب أميام الميؤمن لي   لم يُحّدد بشكل واضح، أي أني ، ليو كيان صيحيحل

 
تمت   /https://oil.gov.iqاإللكتروني لوزارة النفط ال يذكر شركة خطوط األنابيب النفطية ضمن تشكيالت :  الموقع  1

 .2022حزيران  6زيارة الموقع بتاريخ 

 
 /https://opc.oil.gov.iq: 2022حزيران   6تمت زيارة الموقع بتاريخ  2

 

https://oil.gov.iq/
https://oil.gov.iq/
https://oil.gov.iq/
https://opc.oil.gov.iq/
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ي العراق  مصباح كمال 

ن فن  11ن م 2 صفحة قطاع التأمي 

 

ذليك التليوا اليذي   للمطالبة بالتعويض من أية خسارة، سواء كانت عرضية أم ال، مثال
ا(.  قد يحصل بسبب انعدام أو سوء الصيانة مما يجعل وقوع  محتمل

المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالا )هل تمتد المسؤولية لتشيمل التليوا البي يي أم أن  -
التلوا مستثنى من التأمين خاصة وأن المسؤولية تنشأ في تأمين األنابيب الناقلية للينفط، 

 ر االنفجار والتلوا البي ي؟(.بشكل ر يسي، من خط
 الحريق واالنفجار والفيضان. -
 األخطار اإلضافية )وهي غير محددة(. -
 استثناء أخطار الحرب واإلرهاب والشغب )وال يرد استثناء اإلضرابات(. -
 Loss of Profit or Businessتوقيف األعميال )أو ميا يعيرف بخسيارة األربيا   -

Interruption التأمين ليس معروفلا في العراق(.، وهو نوع من 

 
هذا خليط غير متسق من األخطار.  ربما أراد من يوّج  وييدير مشيروع تيأمين شيركة خطيوط 

، وهيو ترتييب ”All Risks“ األنابيب النفطية أن يستفيد من مفهوم ما يعُرف بي "كافة األخطار"

واالنفجيار والفيضيان، للتأمين يتأسيس عليى عيدم تسيمية األخطيار المسيببة للضيرر، كيالحريق 
واسيتثناء مجموعية مين الممتلكيات،  perilsوالتأكيد على مجموعة من استثناء مسببات الضرر 

 لكن  فشل في ذلك إذ اكتفى بتعبير "أخطار الممتلكات" المبهمة والذي يمكن أن يعني أي شيء.
 

ار الحرييق إن كان المطلوب هو التيأمين مين "كافية األخطيار" فلمياذا الينت عليى تسيمية أخطي
واالنفجييار والفيضييان واألخطييار اإلضييافية؟  حييدد األسييتاذ ميينعم الخفيياجي األخطييار اإلضييافية 

Additional or Allied Perils :باآلتي 

 
االنفجييار، االشييتعال الييذاتي، الشييغب واإلضييرابات المدنييية، الفعييل العمييدي الضييار، 

رتطام )ارتطام مركبات العواصف والزوابع، الفيضان واالنغمار، الهزات األرضية، اال
الطريييق، تسيياقط الطييا رات أو أجييزاء منهييا(، طفييح أو انفجييار الخزانييات واألنابيييب 

 3واألجهزة الما ية األخرى، خسارة اإليجار، نضح أجهزة االطفاء الرشاشة.
 

 ترى هل أن غطاء التأمين يضم جميع هذه األخطار اإلضافية؟
 

ليس معروفلا إن كان التأمين ينصبُّ على المنتجات المخزونة في المستودعات أو المنقولية عبير 
ا عليي ،  leakage.  كما أن  ليس معروفلا إن كان خطر التسرب  throughputاألنابيب   مؤمنيل

 وهو في العادة غطاء يرتبط عادة بالتأمين على المنتجات المنقولة بواسطة األنابيب.
 

 
 . 57-56(، ت 2018)بيروت: منتدى المعارف،   مدخل لدراسة التأمينمنعم الخفاجي،  3
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ي العراق  مصباح كمال 

ن فن  11ن م 3 صفحة قطاع التأمي 

 

موضيوعلا للتيأمين  Machinery Breakdownس معروفلا إن كيان عطيب المكيا ن كما أن  لي

 metering stationsوالييذي يمكيين أن يشييمل األنابيييب، محطييات الضييخ ومحطييات القييياس 

 وغيرها، والمستودعات بضمنها المعدات الميكانيكية الملحقة بها.
 

ر إلى معرفة حقيقية بمفاهيم نخرج من هذا العرض بانطباع أن من قام بوضع مطلب التأمين يفتق
 .ومدى قدرة شركة التأمين المختارة االكتتاب بها التأمين وأنواع التأمين

 
 واإلطار القانوني لشراء التأمين شركة خطوط األنابيب النفطية وإدارة التأمين (3)

 
ممتلكاتهيا أو لم يعرف عن شركة خطوط األنابيب النفطية أنها قامت في الماضي بالتأمين عليى  

كيف ولدت فكرة لماذا الهرولة وراء شراء حماية التأمين اآلن؟  ومسؤولياتها أو توقف أعمالها ف
التأمين ليديها؟  هيل جياءت بفضيل مراجعية شياملة إلدارة األخطيار الكامنية فيي صيلب أعميال 

دتها فييي السييابق جييراء أعمييال التصيي ليح أو الشييركة، وتحليييل لكلفيية الخسييا ر المادييية التييي تكبييق
االستبدال لبعض ممتلكاتها المتضررة، أو اتباع مثال شركات مماثلية فيي العيالم العربيي أو فيي 

 العالم؟
 

لنفترض أن إدارة الشركة، أو القسم المسؤول عن التأمين في الشركة، بافتراض وجود مثل هيذا 
موييل تكياليف القسم، قد وعت أهمية حمايية التيأمين، وقاميت بدراسية اقتصيادية للمقارنية بيين ت

تصليح واستبدال ممتلكاتها المتضررة من أموالهيا الخاصية أو تموييل هيذه التكياليف مين خيالل 
شراء حماية التيأمين، وخرجيت باسيتنتاج مفياده أن شيراء التيأمين ييوفر عليى الشيركة تكياليف 

 التصليح واالستبدال، وهو بذلك مبرر اقتصاديلا.
 

ميت الشيركة بتخصييت المبيالال الالزمية لتموييل قسيط وقبل اإلقدام على إجيراء التيأمين هيل قا
التأمين؟  أم أن قرار التأمين قد اتخذ، ربما من قبل المدير العام وكالة للشركة، دون األخذ بنظر 
االعتبار مصدر مثل هذا التمويل؟  ربما كان التفكير منصبلا على أن التمويل سيكون من اليدخل 

رة النفط/الماليية للحصيول عليى التخصيصيات المطلوبية.  التشغيلي للشركة أو بياللجوء إليى وزا
سؤال ال نعيرف جوابي ، أثرنياه للتنبيي  عليى أهميية أدارة الخطير )تشيخيت، وقيياس، وتموييل 
الخطر من الموارد الداخلية أو تحويل عبء التموييل إليى شيركة تيأمين( وتيوفير التخصيصيات 

 المالية المناسبة لشراء التأمين.
 

رت إدارة الشركة باستدراج عروض التأمين من شركات التيأمين العراقيية كميا بعد ذلك، هل فكق 
)المعيروف بياألمر رقيم  2005ثالثلا من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة -81المادة  تقضي بذلك  

 ( التي تنت على اآلتي:10
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ي العراق  مصباح كمال 

ن فن  11ن م 4 صفحة قطاع التأمي 

 

 
الدولة في يجري التأمين على األموال العامة واالخطار التي ترغب الوزارات أو دوا ر  

التأمين ضدها بالمناقصة العلنية وفقال ألحكام القيانون، ولجمييع الميؤمنين المجيازين فيي 
 العراق حق االشتراك فيها.

 
وهو نت، حسب علمي، لم يطبق حتى اآلن وليم يُختبير عليى أرض الواقيع.  ولكني ، عليى أي 

الذي ما يزال نافذلا.   1950لسنة    56حال، يتعارض مع قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم  

 ( تنت على ما يلي: 7فالمادة )

 
"على دوا ر الحكومية والمؤسسيات الرسيمية أن تعهيد حصيرال إليى الشيركة بمعيامالت 

 4التأمين التي تجريها."
 

هذا التعارض بين القانونين فسن التفسير يميل إلى تغليب أحكام قانون تأسيس شركة التأمين   رغم
 5الوطنية وهو ما عرضناه بشيء من التفصيل في دراسة منشورة لنا.

 
، فسن شركة خطوط األنابييب 1950أو أحكام قانون    2005وسواء استدعينا تطبيق أحكام قانون  

هل أن عقد تأمينها، في حال إبرام  النها ي، يعتبر باطالل ألن  يجافي  النفطية لم تلتزم بأي منها. 
 األحكام القانونية؟  نترك هذا األمر للمتخصصين في القانون.

 
 لالنتفاع غير النزيه قدمةكم والدة مشروع التأمين (4)

 
.  النت الكامل متوفر في قاعدة التشريعات  07/1950/ 23| تاريخ:  2861| العدد:  الوقائع العراقية  4

 http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=19077العراقية: 

 
 : شبكة االقتصاديين العراقيينراجع: مصبا  كمال، "دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية،" 

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

%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/ 

 
 : شبكة االقتصاديين العراقيين ر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،" مصبا  كمال، "قراءة أولية لمشروع حص 5

-ttp://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%adh
-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9

%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/-%d8%ad%d8%b5%d8%b1 

 

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=19077
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
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ي العراق  مصباح كمال 

ن فن  11ن م 5 صفحة قطاع التأمي 

 

 
إذا تركنييا هييذا الجانييب القييانوني وتوسييعنا فييي إثييارة مالبسييات والدة فكييرة تييأمين ممتلكييات 
ومسؤوليات وتوقف أعمال الشركة، ولجأنا إلى المعلومات المتداولة فيي سيوق التيأمين العراقيي 
فسننا نخرج بصورة، مبهمة وربما غير مكتملة، ولكنها تؤشر على وجود طرف أو أطيراف لهيا 

 ويج هذا التأمين والعمل على تحقيق .  ماذا تكشف هذه المعلومات؟دور ما في تر
 

ا ما )لم يُعلين عين اسيم ( يتمتيع بمسيتوى متوسيط مين المعرفية  تقول هذه المعلومات أن شخصل
التأمينية كان يعمل في إحدى شركات التأمين العراقية، ترك العمل فيها واتج  للعمل في مشاريع 

دينيية )وهيو المعهيود فيي العيراق -طا فية-غيره ضمن روابط سياسيةتجارية يدفع بها لنفس  أو ل
وخاصة منذ االحتالل األمريكي(، وكما يتبين من عشرات القضايا التي تنظر بها هي ة النزاهية( 

وكان هذا الشيخت يلعيب دور الوسييط دون   6كان من بينها عقد التأمين الطبي لوزارة التربية.
ا من قبل ديوان التأمين للقيام بدور الوساطة.  في ذات الوقت عمل على تأسيس   أن يكون مرخصل

شركة تأمين ولم يُسأل عن مصدر رأسمال الشركة )ليس معروفلا إن كان مشيروع تأسييس هيذه 
الشركة قد نجح(.  وعميل منيذ سينوات عليى تأسييس عالقيات ميع شيركة وسياطة أو أشيخات 

ة عالقات  داخل وخيارج العيراق.  قييل يعملون في مجال وساطة التأمين في بيروت إلظهار سع
أن المنهج الذي اتبع  في تيرويج مشياريع التيأمين عليى وثيا ق التيأمين تتمييز بمبالغهيا الكبييرة 
وأقساطها العالية، وقييل بأني  يفتقير إليى المهنيية وااللتيزام الصيحيح بأحكيام القيوانين، فالهيدف 

-wheelerزيهة وهو ما يعرف بالي  األساس هو تحقيق النجا  بغض النظر عن الطرق غير الن
dealer 

 
ا مين شيركة خطيوط  من المستغرب أن هذا الشخت كان يتصرف وكأن  يحميل تخيويالل مفتوحيل
األنابيب النفطية للتصرف كما يشاء للمضي في ترتيب التأمين لها.  وهكذا اختار إحدى شركات 

 10ا يتعارض مع األمر رقم  وهو م  –التأمين لتكون المؤِمن الحصري المباشر ألخطار الشركة  

وقانون تأسيس شركة التأمين الوطنية كما ذكرنا سابقلا.  األغرب من ذلك أن تقيوم هيذه الشيركة 
باالكتتاب بأخطار شركة خطوط األنابيب النفطية دون دراسة تفصيلية هندسية ألخطيار الشيركة 

ة )ومن بينها األسس المعتميدة فيي ودون أدنى اعتبار للقضايا الفنية التي تتطلبها العملية االكتتابي
تقييم الممتلكات المعروضة للتأمين وهل هيي قيمية دفتريية أو قيمية تقديريية أو قيمية اسيتبدالية، 
وغياب تقرير الكشف الميداني الهندسي على الممتلكات، وعدد الخسا ر وكلفتها خيالل السينوات 

 
ض مالبسات عقد التأمين الصحي لوزارة التربية راجع: حيدر حاسم العجيلي، "مالحظات حول التأمين للتعرف على بع 6

 الصحي في العراق،" شبكة االقتصاديين العراقيين:
 شبكة االقتصاديين العراقيين –حيدر جاسم العجيلي* مالحظات حول التأمين الصحي في العراق 

(iraqieconomists.net) 

 أثارها المقال.  والتعليقات التي

http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/03/27/%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86/
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ن فن  11ن م 6 صفحة قطاع التأمي 

 

التأمين قبيل اإلقيدام عليى إجيراء   الثالا أو الخمس الماضية، وأس لة فنية أخرى تثيرها شركات 
 التأمين، وهو موضوع يستحق الدراسة المستقلة(.

 
والغرابيية ال تييزول فقييد الحييظ الييبعض أن غطيياء التييأمين يضييم التييأمين علييى توقييف األعمييال 

Business Interruption/Loss of Profit   ،وهو نمط من التأمين غير معروف في العراق

وال تتوفر لدى شركة التأمين الحصرية أو غيرها أيية خبيرة فيي االكتتياب بهيذه الوثيقية.  ربميا 
 7يكون الشخت الوحيد الملم بهذا التأمين المتخصت هو األستاذ منعم الخفاجي.

 
هذه الشركة مع  لتأمين  االذي ينتظر اإلجابة هو: لماذا اختار الشخت الُمكلّف أو المرّوج    السؤال

دون غيرها من شركات التأمين؟  هل هناك روابط غير معلنة مع شيركة التيأمين؟  وهيل هنياك 
تالقي في المصالح والمكاسب على أساس سياسيي/طا في/اثني/ديني بيين هيذا الشيخت وطاليب 

لتأمين؟  تالقي المصيالح لييس مسيتبعدلا فيي ظيل ميا هيو قيا م فيي العيراق منيذ التأمين وشركة ا
.  في شرح  لبعض العوامل المساعدة المسياهمة فيي "تواضيع التوجي  اليوطني التنميوي 2003

 الجامع" أثار د. علي مرزا موضوع الفساد بالصيغة التالية:
 

ل لي  ل" مين   )ج( الفساد في بعض الجماعات/األحزاب والذي وجد تطبيقا ل "مؤسسييا تطبيقيا
فيها، أو من خالل غيرها من الوسا ل، والتيي تيؤمن حصيولها   اللجان االقتصاديةخالل  

على نسبة من تكاليف المشاريع المنفذة أو المشتريات الحكومية في الوزارات أو الدوا ر 
الرسمية التيي "تسييطر" عليهيا.  ويمتيد ذليك إليى جبايية االتياوات فيي المنافيذ/المناطق 

 8الحدودية التي تقع تحت نفوذها، الخ.
 

هناك بعض المعلومات األولية التي ربما تساعد في فهم ترتيبات هذا التأمين.  فقد جاء فيي هيذه 
المعلومات، وهي بحاجية إليى تأكييد، أن مبليال التيأمين عليى ممتلكيات شيركة خطيوط األنابييب 

السنوي يُقّدر بأزيد من عشرين مليون  النفطية يقرب أو يزيد عن مليار دوالر، وأن قسط التأمين
دوالر وهو رقم ربما في  خطأ أو يقوم على المبالغة للنكاية بسمعة من يقيف وراء هيذا التيأمين.  

 
 (. 2020)بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية،  تأمين خسارة األرباحمنعم الخفاجي،  7

 
يمكن التغلب على النقت المعرفي في مجال التأمين على خسارة األربا  من خالل دورات تدريبية مكثفة لمجموعة من  

الراغبة بشراء هذا النوع من التأمين.  ويمكن لجمعية  العاملين في شركات التأمين وفي الشركات، العامة والخاصة، 
 التأمين العراقية تنظيم مثل هذه الدورات باالستفادة من الخبرات المحلية المتوفرة أو استقدام خبير من خارج العراق. 

 
  شبكة االقتصاديين العراقيين،علي مرزا، "التركيبة المؤسسية وغياب استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة في العراق،"  8

 tional_Setup_Econ_Dev_in_Iraq.pdf (iraqieconomists.net)Merza_Institu  : 11ت 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Merza_Institutional_Setup_Econ_Dev_in_Iraq.pdf
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مليون دوالر )وليس معروفلا إن كان حد   100ربما هي المبالغة ألن الحد األقصى للتعويض هو  

جميوع الحيوادا خيالل السينة أو م each and every lossالتعيويض هيذا هيو لكيل حيادا 

annual aggregate والخسييارة المهييدرة )deductible  150,000للحييادا الواحييد هييو 

 100ملييون دوالر والحيد األقصيى للتعيويض   20دوالر.  هناك عدم تناسب بين قسيط التيأمين  

 مليون دوالر الذي يعادل مجموع أقساط خمس سنوات، ويحتاج إلى تفسير.
 

 ين االختياري كوسيلة للفسادعمولة إعادة التأم (5)
 
ا   إن المالحظات في هذه الورقة تشير إلى وجود حالة فساد، وهدر للمال العام، تستفيد منهيا مادييل

بعض األطراف داخل وربما خارج العراق، من خالل عمولة وساطة إعيادة التيأمين االختيياري 
facultative reinsurance ؛ والعمولة مصدرها األساس هو قسط التأمين الذي يدفع  المؤمن

وهيو ترتييب  grossing upأ هذا الوضع من خالل تحميل سعر/قسط التأمين بالزييادة ل .  ينش

كانت تقوم بها بعض األطراف لتحقيق منافع لها ال يُعلن عنها.  وقد أشرنا إلى أحد مظاهرها في 
سوق التأمين العراقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.  نقتيبس هنيا فقيرات مميا كتبنياه 

 :بهذا الشأن
 

 أن ذكريات سنواتي مع مؤيد الصفار""يذكر باقر المنشئ في مقالت  
 

"المرحوم مؤيد أدخل أسلوبال جديدال في التعاميل ميع معييدي التيأمين مين ناحيية 
والمقاولين من ناحية أخرى، إذ كيان يتفيق ميع المعييدين عليى أن تكيون إعيادة 

بتحميل السعر بعمولة   التأمين االختيارية وفق السعر الصافي، في حين ان  يقوم
 9مرتفعة في اتفاق  مع المقاولين وبذلك كان يحقق عا دال كبيرال للشركة."

 

 
 : مرصد التأمين العراقيباقر المنشئ، "ذكريات سنواتي مع مؤيد الصفار،"  9

-late-the-with-years-my-of-insurance.wordpress.com/2015/08/31/memorieshttps://iraq
saffar/-al-mouayyad 

،  380، العدد الثقافة الجديدةكما ورد في مقال مصبا  كمال، "مؤيد الصفار: مكتتب ومدير في شركة تأمين عامة،" 

ل في موقع  66-57، ت 2016كانون الثاني   : االقتصاديين العراقيين شبكة .  نشرت أيضا

-http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad
-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1

%d9%81%d9%8a/-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1 متوفرة في الشبكة العنقودية: وهي 

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

 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-mouayyad-al-saffar/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2015/08/31/memories-of-my-years-with-the-late-mouayyad-al-saffar/
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
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االنتفياع الشخصيي بيل تعظييم دخيل  grossing upلم يكن اليدافع وراء هيذه الممارسية 
الممارسة كانت معروفة في معظم أسواق التأمين الغربيية وتيتم، بيالطبع،   الشركة.  هذه

دون علم المؤمن ل  من األفراد والشركات؛ أي أنهيا تيتم سيرال.  وقيد توقيف العميل بهيا 
بفضل اتساع الرقابية والتأكييد المتعياظم عليى الشيفافية فيي إجيراءات التيأمين مين قبيل 

الرقابييية للغرامييات والعقوبييات علييى الوسييطاء وشييركات التييأمين، وفييرض السييلطات 
 ممارسيها.

 
العمولة التي يمنحهيا مكتتيب عقيد  gross rateفي العادة، يضمُّ سعر التأمين اإلجمالي 

إعادة التأمين االختياري )عمولة الشركة المسندة وعمولية وسييط التيأمين( ميا ليم يحيدد 
المكتتب نسبة توزيع العمولة بين الشركة المسندة ووسيط التأمين.  في الماضي، عنيدما 

لتالعيب" كانت القواعد الرقابية ومستوى الشفافية في العالقات ضعيفة، كانيت فيرت "ا
 بالعمولة سارية.  كتب أحد المحامين أن

 
العمولة التي يستحقها الوسيط هي العمولة التي يجيزها المكتتب ]ويكتبهيا بخيط 
اليد في قسيمة الوسيط[.  ولذلك ال يحق للوسييط تحمييل قسيط التيأمين بالزييادة 

فية ليوفر لنفسي  مكافيأة إضيافية ميا ليم يقتيرن ذليك بالموافقية القا مية عليى معر
 المؤمن ل  والمكتتبين.

 
 net equivalentوجود شرط المعادل الصافي )ميا يعيادل المبليال الصيافي( 

clause   ُل القسط اإلجميالي وفيي ذات الوقيت عدّ في القسيمة يسمح للوسيط أن ي
يعطي المكتتب نفس القسط الصافي الذي يريده المكتتب.  لو اُستخدم هذا الشرط 

مين حجيم القسيط اإلجميالي فيسن الشيرط يتحيول بشكل يسمح للوسييط أن يزييد  
الشيروط  هببساطة الى وسيلة بديلة لزيادة السعر بالتحميل .... استعمال مثل هيذ 

لزيادة العمولة ال يستقيم مع واجب الوسيط تجاه الميؤمن لي  ميا ليم يقتيرن ذليك 
.  ولذلك فقد تم informed consentبالموافقة القا مة على معرفة المؤمن ل  

حيثميا   slips( بيرفض القسيا م  LPSOم مكتب توقيع الوثيا ق فيي لوييدز )إعال
يُعّبر عن العمولة على أن  المعادل الصافي ما لم يَُوّضح أن المعادل الصافي هو 

أي أن المييراد ميين المعييادل  net equivalent downwardsللتخفيييض 
 10الصافي هو تخفيض القسط اإلجمالي فقط.

 
، واحد من كبير المشاركين في مكتب المحاماة كاميرون َمّكين ، لندن، Clive Brownمحاضرة ألقاها كاليف براون   10

.  وكان المحاضر قد نشر مقالة في نفس  1998في مؤتمر رابطة وسطاء التأمين واالستثمار البريطانية في نيسان/أبريل 

 في جريدة   ”Broker remuneration: the regulatory issues“مضمون محاضرت  تحت عنوان 

Lloyd’s List Insurance Day, Tuesday April 1998 

مقاالت ومراجعات حول الخطر  يمكن قراءة الترجمة الكاملة لنت المحاضرة في كتاب مصبا  كمال، ترجمة وإعداد، 
 . 146-137(، الفصل العاشر، ت 2019)بيروت: منتدى المعارف،  والتأمين 
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ا الموضوع إنيقول المحامي كاليف برو  ان ملخصل

 
العمولة التي يستحقها الوسيط هي العمولة التي يجيزها المكتتب.  ولذلك ال يحق للوسيط 
تحميل قسط التأمين بالزيادة ليوفّر لنفس  مكافأة إضافية ما لم يقترن ذلك بالموافقة القا مة 

اطية األسياس على معرفة المؤمن ل  والمكتتبين.  وقد لخقصت إحدى المرافعات االنضيب
 الذي ينهض علي  هذا التحريم بشكل بارع كما يلي:

 
 أقساط التأمين هي من وضع المكتتبين وليس الوسطاء. 1
 
أو  producing brokerمن الخطأ تقيديم قسيط تيأمين الخطير لوسييط ُمنيتج  2

ل للسعر الُمعطى من المكتتبين.  للمؤمن ل  خالفا
 
إن الوسيييط عنييد إجرا يي  للتييأمين ليييس إال وكيييالل وليييس مييوكالل.  وهييو يكسييب  3

مكافأت  بالعمولة اعتمادال على مبادئ راسخة وليس بزيادة األسيعار كميا ليو أني  
 يتاجر بالسلع.

 
 placingووسيط التغطية  producing brokerالوسيط الُمنتج لألعمال  إن 4

broker   كالهما ُملزمان بحسن النية تجاه المؤمن ل  وتجاه المكتتيب عليى حيد
 سواء.

 
ل تبرر تقديم بيان غير صحيح عمدال عن قسط التيأمين الُمقيدقم  5 ليست هناك ظروفا

 11من قبل المكتتبين.
 

مليون دوالر ينطوي على تحميل قسيط التيأمين  20أمين المقدر بأزيد من في تقديرنا ان قسط الت

مركيز دبيي الميالي دولي إلعادة التأمين، في سوق لندن أو الوسيط الاألصلي الذي تفاوض علي  
، مع المكتتب القا د لعقد إعادة التأمين االختياري وسلم  لوسيط آخر في بيروت (DIFCالعالمي )

ا الذي يتولى مشروع تأمين شركة خطوط األنابيب النفطية، واليذي قيام الذي أوصل  إلى صاحبن
 عرض  على شركة التأمين العراقية التي اختارها.ببدوره 

 
قسط التأمين هذا، الذي قيل بأن  مبالال فيي  يضيمُّ، كميا يبيدو، تحمييالل عليى قسيط إعيادة التيأمين 

مع المكتتب القا يد.  الفيرق بيين قسيط األصلي الذي تفاوض علي  الوسيط الدولي إلعادة التأمين  
 إعادة التأمين األصلي وقسط التأمين المبيالال فيي  )أي قسيط التيأمين اليذي قدمتي  شيركة التيأمين

 
 . 140كاليف بروان، في كتاب مصبا  كمال، مصدر سابق، ت  11
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ن فن  11ن م 10 صفحة قطاع التأمي 

 

ا، هيو الكعكية التيي سيتقاسيمها لشركة خطوط األنابيب النفطيية (، وهيو فيرق ربميا يكيون كبييرل
 شركة.الالمنتفعون من وثيقة تأمين 

 
 التأمين وتطوير العمل التأميني المؤسسي ديوان (6)

 
إن ضعف، وباألحرى غياب، العمل المؤسسي، القا م عليى قواعيد وممارسيات واضيحة، يفسير 
انعدام الشفافية والسلوك غير المهني للعديد من الشيركات العامية واألطيراف المحليية واألجنبيية 

لتيي أطنيب الكتياب فيي عرضيها التي تتعامل معهيا، وهيو اليذي يشيكل خلفيية لحياالت الفسياد ا
 واجترا  الحلول لها.

 
ترى ما هو موقف ديوان التأمين من الشخت الذي يتصرف وكأن  وسيط تأمين مباشر أو وسيط 
إلعادة التأمين، وما هو موقف  من شركة التأمين المراد قيامها بالتيأمين الحصيري عليى أخطيار 

وكيف يتولى الديوان حل التناقض بيين   ؟ونخارج متطلبات القان  شركة خطوط األنابيب النفطية
اليذي وضيع    2005لسينة    10واألمير رقيم    1950قانون تأسيس شركة التيأمين الوطنيية لسينة  

 المحتل األمريكي؟
 

 سرقة النفط وتهريبه (7)
 

ونحن نكتب هذه الورقة وصل إلى مسامعنا أن مشروع تأمين شركة خطوط األنابيب النفطية قد 
ض لما يشب  االن ملييون دوالر( ليدى الشيركة،  20تكاسية بسيبب عيدم تيوفر قسيط التيأمين )تعرق

وحتى أن  قيل إن الشركة لو كانت تمتلك هذا المبلال فسنها كانيت سيتنفقها عليى تصيليح األنابييب 
.  من المفيد هنا أن ننقيل بعيض ميا ، كما هو معروفوهي مسألة قا مة  !  التي يسرق منها النفط

ما حصل في اجتماع لجنتي النفط والطاقة واألمن والدفاع في مجليس نقلت  وكاالت األنباء حول  
النواب.  فتحت عنوان "لصوت الدولة في البرلمان يعترفون بتهرييب الميليشييات للينفط" نقيرأ 

 كيف
 

تحولت جلسة اجتماع لجنتيي الينفط والطاقية واألمين واليدفاع فيي مجليس النيواب، إليى 
الدولة من األحيزاب والميليشييات فيي تهرييب عرض في تبادل االتهامات بين لصوت  

 12النفط، من دون أن يجرؤ أي من المسؤولين في الوقوف بوج  المهربين.

 
12 -LRAFIDAIN.TV/40995/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5HTTPS://A
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

https://alrafidain.tv/40995/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A/
https://alrafidain.tv/40995/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A/
https://alrafidain.tv/40995/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A/
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 وكيف أن

 
أنبوب البصرة إلى الناصر، تنخفض كمياتي . فعنيدما يقوليون ميثالل   النفط الذي يمر عبر

إننا قمنا اليوم بضخ مليون برميل عبر األنبيوب، وتفحيت شيرطة الينفط األنبيوب بعيد 
بضع كيلومترات، من خيالل أجهيزة القيياس الحراسية األمنيية لألنبيوب، نجيد أن نفيس 

أن جيزءال مني  يفقيد، وعنيد الكمية التي تضخ من البصيرة ال تصيل إليى الناصيرية، أي 
التحقيق يتبين لنا خروج أنابيب فرعية من األنبوب الر يس إلى مقرات الميليشيات، لكن 

 13ال أحد يجرؤ على االقتراب منهم. هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان.
 

، وميا عرضيناه فيي هيذه يلطالما قلنا بأن قطاع التأمين هو الصورة المصغرة لالقتصياد العراقي
 ورقة يؤشر على جانب من الهدر المذكور في هذين االقتباسين.ال

 
 دعوة للتقييم والمناقشة (8)

 
ا لكل من ينبهني على أي خطأ في العرض أو في المعلومات التي أوردتهيا خاصية  سأكون شاكرل

تضيافر الجهيود بيين المعنييين النقيا  المسيتمر ووأنها ال تعتميد عليى مسسيتندات مكتوبية.  إن 
ا بيالمؤمن لهيم وانتهياءل بشيركات التيأمين بتطوير   قطاع التأمين العراقي بمكونات  المختلفية، بيدءل

بالكشف عن مكامن الينقت ووسيا ل التغليب   نوإعادة التأمين ومقدمي الخدمات التكميلية، كفيال
 .ووضع أسس التقدم عليها

 

 في قضايا التأمين  متخصص  كاتب احث و ( ب* )
 

لو  إ شواة اإل بشو   النشو  بإعواي  العو اقيين   يمو   االقتصواييين لشوكة  محفقظو  النشو  حقوق  
 2022حزيران  7  .ال صدة

 
http://iraqieconomists.net/ar/ 

 
-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86

%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A/ 

 
13 https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/060620221  [6   2022حزيران] 

http://iraqieconomists.net/ar/
https://alrafidain.tv/40995/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A/
https://alrafidain.tv/40995/%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A/
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/060620221

