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 وتعليقات حوارات في تأمينية قضايا :الكتاب عنوان
 
 كمال ومصباح يونس فاروق ف:تأليال
 

 كمال مصباح :وتحرير إعداد
 

 2222 :إلكترونية طبعة

 
 شبكة االقتصاديين العراقيين: الناشر

 
 المصدر. إلى اإلشارة مع الكتاب هذا من االقتباس يمكن
 

 ال مفيننه والناشير الكتياب هيذا ومحيرر معيدو المؤلي  بيذلها التيي والعناية الجهد رغم
 أوعييب نقي  أو خطيأ بيأ  يتعلي  فيميا الكتياب مسيتعملي تجاه مسؤولية أية نلويتحم

 مضمونه. أو الكتاب شكل في
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 المحتويات

 

 7 شكر وتقدير

 8 مقدمة

ي العراق
ن
ن ف  : حوار مع مصباح كمال حول بعض قضايا التأمي 

ي الحياة االقتصادية
ن
ن ف  58 حوار مع مصباح كمال حول دور التأمي 

: مقابلة مع الزميل مصباح كمال ن  :6 حديث عن بعض شؤون التأمي 

ي العراق
ن
ن ف  87 شذرات من التاري    خ المروي والذكريات الشخصية حول التأمي 

ي  عبد
 
 45 كمال مصباح يونس، فاروق رضا، الباف

ن   :9 العراقيون اليهود والتأمي 

ن   7: سيد رحمه وخاطرة حول التأمي 

ن  ي موضوع المرأة العراقية والتأمي 
ن
 7: مساهمة ف

ن العراقية كة إعادة التأمي  ي تاري    خ شر
ن
 :: حول البحث ف

ن تأميم شر   7; 4964كات التأمي 

ن عهدين ن بي   7; النظرة االقتصادية للتأمي 

؟ ي الفقه اإلسالمي
ن
ن ف  :; هل هناك عقد للتأمي 

ن   6> األوقاف والتأمي 

ن  ن  عبد الرزاق السنهوري وغياب عقد التأمي  ي الفقه اإلسالمي وعلمانية مؤسسة التأمي 
ن
 :> ف

ي سياق أوسع
ن
ن والدين ف  477 مناقشة التأمي 

 701 تصحيح

ن عراقية كات تأمي  ن االستثمارات مع شر  >47 تأمي 

ن ومحفظتها كيف يتأثر اال كة التأمي  ؟  الوساطة المالية، احتياطيات شر ن قتصاد بغياب التأمي 
 447 االستثمارية

ي ظل الدعو 
ن
ن ف وة النفطيةالقطاع الخاص والطلب عىل التأمي   458 ة لخارطة طريق جديدة للثر

ي 
 
ن العراف  ;45 حول ركود قطاع التأمي 

 
ا
ن الزراعي مثال ة: التأمي  ي الكتابات حول إدارة القروض والمشاري    ع الصغث 

ن
 464 البعد المفقود ف

ن الزراعي   :46 تعليقات ورسائل حول التأمي 

 731 كمال مصباح العضاض، كامل يونس، فاروق
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 شكر وتمدير

 
 

، لتبنيييه شييبكة االقتصيياديين العييراقيين، المنسيي  العييام للييدكتور بييارق شييبرنشييكر ا
 الكتاب ضمن مطبوعات الشبكة.نشر هذا 

 
خيي ل السيينوات الماضييية اسييتادنا ميين التشييجيع الييداقم للييدكتور بييارق ل سييتمرار 
ا لنشييير أفكارنيييا  بالكتابييية والنشييير فيييي موقيييع الشيييبكة.  وهيييو بيييذلر وفكييير لنيييا منبييير 

 والتحاور فيما بيننا ومع زم قنا من ُكتاب الشبكة وقراءها.
 

علييى اناتاحييه علييى موضييون التييأمين بحييي  نشييكر الييدكتور بييارق بشييكل خييا  
ا مييين أقسيييام موقيييع الشيييبكة، يمكييين للبييياح ين والقيييراء المهتميييين  صيييار يشيييّكل قسيييم 

الكتابية  مأميا بولنا هنا أن نشيد بمطبوعة رصينة أخير  فتحيت البيا  الرجون إليه.
 التأمينية ونعني بها مجلة ال قافة الجديدة.

 
 

 مصباح كمال فاروق يونس
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 ممدمة
 
 

ترجع فكرة إصدار هذا الكتاب إلى حيدي  بيننيا حيول الحيوارات بيننيا وميا أ ارتيه مين 
تعليقييات بشييأن قضييايا تأمينييية مختلايية وجييدت طريقهييا إلييى موقييع شييبكة االقتصيياديين 

 العراقيين.
 

ربمييا ال تجييد نصييو  الحييوارات والتعليقييات مكان ييا لهييا فييي الدراسييات والكتييب، لييذلر 
خطر ببالنا أن نقوم بتجميع هذه النصيو  فيي كتياب إلكترونيي، والعميل عليى نشيرها 
بدال  من أن تبقى متنا رة وقد يصيعب الوصيول إليهيا بسيهولة.  إضيافة إليى ذلير، فنننيا 

خدمية ميا نيراه ينية، وبعملنا هذا نكون قيد قيدمنا نعان بشحة ما ينشر من الكتب التأمتمق
 .هاويستايد منبها عامة لعل هنار من يهتم 

 
إن قطييان التييأمين العراقييي بحاجيية إلييى الك ييير ميين البحيي  والدراسييات للكشيي  عيين 

ويواجههييا اليييوم.   فييي الماضييي التييي واجههيياالمتعييددة تاريخييه، وتطييوره، والمصيياعب 
فباضييل   متواضييعة بانترييار ميين ينقييدها ويضييي  إليهييا.كتبنيياه ليييس إال مسيياهمة ومييا 

ذلير يسياهمون فييي خلي  ُمنيا  مشييجع عليى االهتميام العلمييي بمؤسسية التيأمين.  وبييدال  
من أن يكون التيأمين "يتييم القطيان الميالي" فننيه يكيون رديا يا ليه وواحيدة مين دعاميات 

 االقتصاد الوطني.

 
ممارسيي التيأمين فيي العيراق ومين القيراء أملنا أن يحرى الكتاب باالهتمام النقد  مين 

المعنييييين بالشيييأن التيييأميني.  وسييينكون سيييعيدين وميييرحبين للنقيييد لتحسيييين وتطيييوير 
 أفكارنا.

 
 

يضيييم الكتييياب  ييي   حيييوارات أساسيييية أجراهيييا فييياروق ييييونس ميييع مصيييباح كميييال، 
يييا  قصييييرة حيييواراتمجموعييية و يييا نصوص  مييين خييي ل التعليقيييات.  يضيييم الكتييياب أيض 

ا من   تعليقات.اللزم ء لنا ارتأينا اإلبقاء عليها ألنها كانت جزء 
 

حيول أفكيار رقيسييية، منهيا ميا يخي  تيياري   ، قييدر اإلمكيان،حاولنيا ترتييب النصيو 
 التأمين أو الدين والتأمين أو الجوانب المالية واالقتصادية.
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عييداد وتحرييير هييذا الكتيياب للييتخل  ميين بعيي  األخطيياء فييي اسييتادنا ميين فرصيية إ
 الطباعة، وإضافة كلمة هنا أو هنار لتوضيح المراد واستكمال المعنى.

 
حاولنييا جهييد اإلمكييان اقتايياء الييروابط فييي موقييع شييبكة االقتصيياديين العييراقيين لنسييّهل 

 .على القراء الوصول إلى نصو  المقاالت التي كانت موضوع ا لتعليقاتنا
 
 

 فاروق يونس ومصباح كمال
 

 2222حزيران  25
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حوار مع مصباح كمال حول بعض لضايا التأمين في العراق
1
 

 
 

مين فيييي تقيييديم الحمايييية لشفيييراد والشيييركات والمؤسسيييات الحكوميييية مييين أيسييياهم التييي
 الخساقر التي تلح  بها ولتقليل درجة المخاطر من خ ل عملية الحماية.

 

 [2223] نتيجيية التحييول نحييو اقتصيياد السييوق بعييد سييقوط النرييام السيياب وكييان ميين 

مين الخاصيية فييي العييراق اسييتمرارا لتأسيييس بعيي  أالتوجييه نحييو تأسيييس شييركات التيي

.2222مين الخاصة التي تكونت عام أشركات الت
2
 

 
مين فيي العيراق أهميية اليدور االقتصياد  اليذ  تلعبيه شيركات التيأ  على وبغية التعرّ 

جييراء هييذا الحييوار مييع الزميييل إومييا يواجهييه هييذا القطييان ميين مشيياكل ومعوقييات تييم 
 مصباح كمال المخت  بالشأن التأميني.

 

[4] 
مين والياوم نناان عادد أتاأميم المصاارف وشاركات التا 4964كما تعلمون تم في عاام 

في المطاع العاام ماع مظح اة و اود تو ا   ااد مان لبال المطااع  التأمينمن شركات 
العرالياة فكياف تن ارون الاق والاع النشااط  التاأمينالخاص للتوسع بالعمل في سوق 

 ي في الولت الحاضر؟التأمين
 

االنطبييان المباشيير الييذ  يييرد إلييى الييذهن هييو الحكييم علييى واقييع النشيياط التييأميني ميين 
يطييل علينييا الماضييي متاوقييا  علييى الحاضيير فييي  منرييور المقارنيية مييع الماضييي بحييي 

كافيية الجوانييب.  ومييا لييم نييدخل فييي التااصيييل، وميين منرييور نقييد  تيياريخي، فيينن م ييل 
هييذه المقارنيية السييريعة ال تعلمنييا الك ييير.  أقييول هييذا كييي ال نقييع أسيير  لتعريييم مكانيية 
 النشيياط التييأميني فييي الماضييي والحييط ميين شييأنه فييي الوقييت الحاضيير  وهييذا الحاضيير

                                                 
 نشرت هذه المقابلة في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: 1

http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-
%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-
%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/ 

 
 .1997لسنة  21تأسست شركات التأمين الخاصة بموجب قانون الشركات رقم  2

http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
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ماهوم نسبي إذ أنه قد يعني اليوم وقد يعني عقيدا  مين اليزمن ميا ليم نقيم بتحقييب تياري  
التييأمين العراقيييو.  وقييد قمييت بمحاوليية بهييذا الشييأن فييي ورقيية منشييورة لييي بعنييوان 

و بيييربط تييياري  التيييأمين بصيييدور أول 2228"مقاربييية لتييياري  التيييأمين فيييي العيييراق"  

يس أول شيييركة تيييأمين عراقيييية خاصييية و، تأسييي1936قيييانون للتيييأمين فيييي العيييراق  

و، القييانون الجديييد لتنريييم 1952و، تأسيييس أول شييركة تييأمين مملوكيية للدوليية  1946 

و، تيأميم اليناط وتطيور قطيان 1964و، تيأميم شيركات التيأمين  1962أعمال التيأمين  

-1982و، حيروب النريام الشيمولي وبيدء تقكيل قطيان التيأمين  1982-1972التأمين  

حتيييى الوقيييت الحاضيييرو،  -2223حيييت ل األمريكيييي للعيييراق ونتاقجيييه  و، اال2223

 و.12 األمر رقم  2225لسنة  12صدور قانون تنريم أعمال التأمين رقم 
 

ويمكيين اختيييزال ذلييير تحيييت بضيييعة عنييياوين: الاتيييرة ميييا قبيييل االسيييتق ل  مييين قيييانون 

حتيييى صيييدور أول قيييانون عراقيييي للتيييأمين سييينة  1925السييييكورتاه الع مييياني لسييينة 

و، فترة ما بعيد الحيرب العالميية ال انيية  تأسييس أول شيركة تيأمين عراقيية سينة 1936

و، 1952برأسييمال عراقييي وأجنبييي وتأسيييس أول شييركة تييأمين حكومييية سيينة  1946

و، ازدهيار قطيان التيأمين بعيد تيأميم شيركات 1997-1964حقبة تيأميم قطيان التيأمين  

طيييان فيييي فتيييرة الحيييرب العراقيييية و وبيييدء تقكيييل وتيييدهور الق1972اليييناط األجنبيييية  

و ومحاوليييية إعييييادة هيكليييية القطييييان فييييي تسييييعينيات القييييرن 1988-1982اإليرانييييية  

و، آ يار 1997الماضي  ترخي  شركات تأمين خاصية باضيل قيانون الشيركات لسينة 

ميين وضييع  12االحييت ل األمريكييي علييى الحييياة االقتصييادية والسياسييية واألميير رقييم 

 ر."المستبد بأمره" بول بريم
 

ربما أطلت فيي هيذا العير  لكين هيدفي منيه هيو تأكييد أهميية وضيع النشياط التيأميني 
ضيمن األوضييان االقتصييادية والسياسييية السياقدة، فهييذا النشيياط يعكييس ميا هييو قيياقم ميين 
أوضييان.  لعييل الم ييل الواضييح علييى ذليير هييو بييدء ازدهييار النشيياط  بوجييود شييركتين 

حييدةو قبييل وخي ل حقبيية تييأمين شييركات عيامتين للتييأمين وشييركة إعييادة تيأمين عاميية وا
الناط األجنبية وإط ق ميا كيان يسيمى بالخطية االناجاريية، رغيم مسياءلة االقتصياديين 
لمضامين وتوجهات هذه الخطة.  والم يل ال ياني هيو واقيع التيأمين بعيد االحيت ل اليذ  

 لم ينمو أو يتطور بما يكاي ألنه يعكس الحالة العامة ل قتصاد العراقي.
 
نييا إلييى جوانييب عديييدة واب علييى سييؤالر عيين واقييع النشيياط التييأميني يمكيين أن يجرّ الجيي

غييير التطييور التيياريخي لقطييان التييأمين.  أعنييي بييذلر سياسيية االسييتخدام فييي شييركات 
التأمين العامة وميا يتبعهيا مين هبيوط فيي المعنوييات، التركيبية البيروقراطيية لشيركات 
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لقطيييان فيييي الحيييياة العامييية، ا  يييار التيييأمين العامييية والخاصييية، الحضيييور الضيييعي  ل

، تاكيير السيوق الوطنيية للتيأمين  غيياب سيوق فييدرالي موحيدو 12الضارة لشمر رقم 

بسييبب سياسيية حكوميية اإلقليييم  وهييي سياسيية غييير معلنييةو تجيياه شييركات التييأمين غييير 
المؤسسة في اإلقليم، تاشيي أدوات التسيوية العشياقرية كبيديل عين آليية التيأمين الحدي ية 

 تراف  مع نرام المحاصصة ... ال .بال
 

يضا  إلى ذلر واقع البيقة التي تعمل فيها شيركات التيأمين وأعنيي بهيذا عقيود الدولية 
ميع المقياولين األجانييب التيي ال تين  علييى إجيراء التيأمين مييع شيركات تيأمين عراقييية 

ن  مجازة من قبل ديوان التأمين، أو ترر حرية إجيراء التيأمين للمقياولين  وهيو ميا يي
عليييه قييانون االسييت مار الايييدرالي ومييا يما لييه فييي إقليييم كوردسييتانو.  أو تقييزيم دور 
شركات التأمين العراقية ليقتصر على توفير ترتيبيات الواجهية وتقليي  احتاارهيا مين 
أقسيياط التييأمين إلييى أدنييى حييد، وهييذا هييو الحييال فييي الع قيية التأمينييية بييين الشييركات 

 مين العراقية.الناطية العالمية وشركات التأ
 

ممييا يحييّز فييي الييناس عييدم االسييتقناس بييرأ  القطييان فيمييا يخيي  تعييديل قييوانين ذات 
ع قيييية بالتييييأمين أو خطييييط، ترسييييم وراء الكييييواليس، إلعييييادة هيكليييية قطييييان التييييأمين 
 مشاريع خصخصة شركات التأمين العامةو.  ليم أطليع خي ل السينوات الماضيية عليى 

العاميية والخاصيية، المم ليية فييي جمعييية التييأمين أييية ورقيية موقيي  ميين شييركات التييأمين 

و، أو مين دييوان التيأمين العراقيي  جهياز الرقابية تأسيس 2225العراقية  تأسست سنة 

 أيضا و تجاه ما يجر . 2225سنة 

 
أتحير  فييي إطيي ق حكييم عييام علييى مجمييل النشيياط التييأميني، رغييم أن بعيي  دراسيياتي 

ناقشيية غيير التعليقييات المهذبية التييي أحكامييا  ربميا هييي بحاجية إليى م تومقياالتي تضيمن
كتبهييييا بعيييي  زم قييييي األكييييارم.  إن وضييييع دراسييييات متعييييددة الجوانييييب وتجميييييع 
اإلحصيياقيات الخاصيية بالنشيياط التييأميني وليييس كتليير التييي خيير  بهييا البنيير الييدولي 

و ضيييرور  لوضيييع األرضيييية العلميييية 2211 القطيييان الميييالي العراقيييي، نيوييييورر، 

 لتأسيس األحكام.
 

[2] 
لاق ناوالص نا ا إمين وغالباا ماا يشاار ألانون تن ايم اعماال التا 2225ر في عام صد

مين علااق اسااتيرادات أ ااراا التاإنا  لاام ياانص علاق حصاار أالماانون وعيوباا  خاصااة و
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مين العرالياااة كماااا كاااان الوضاااع ساااابما فماااا ناااي أدوائااار الدولاااة لااادل شاااركات التااا
 مظح اتكم حول ن ا المانون؟

 
لموضييون هييذا السييؤال  قييانون تنريييم أعمييال التييأمين لسيينة لقييد كرسييت كتابييا  كييام   

و، كما قميت بتحريير مسياهمات زم قيي فيي نقيد 2214: تقييم ودراسات نقدية، 2225

القييانون فييي كتيياب إلكترونييي صييدر بعنييوان مسيياهمة فييي نقييد ومراجعيية قييانون تنريييم 

 و.2213  2225أعمال التأمين لسنة 

 
عليى اسيتيرادات دواقير الدولية ليد  شيركات تيأمين لم يأتي القانون عليى ذكير التيأمين 

عراقييية مرخصيية.  لكيين أحكييام القييانون صيييغت بشييكل يسييمح بتجيياوز التييأمين داخييل 
العراق.  لنتذكر أن هذا القانون صدر كأمر ُحررت مسيودته مين قبيل سيلطة االحيت ل 

ميا هيو  األمريكي  خ فا  التااقيات جنيي  التيي ال تجييز للقيوة المحتلية صي حية تغييير
قاقم ما لم يكن هنار تهدييد مباشير ألمين القيوة المحتلية أو أن هنيار ضيرورة تسيتوجب 
التغييييرو.  كييان هييذا األميير ترجميية للتوجهييات الليبرالييية الجديييدة فييي إدارة االقتصيياد 
الييوطني  ولهييا مريييدوها فييي العييراقو التييي تعمييل الواليييات المتحييدة علييى إدخالهييا، 

 العن ، أينما استطاعت ذلر. بالقوة الناعمة أو من خ ل
 

ليس لد  الجديد اليذ  اسيتطيع أن أضيياه إليى ميا كتبيت سيابقا .  ليذلر سيأقتبس مقياطع 

مع بع  التحوير من كتابي
3
مين قيانون تنرييم أعميال التيأمين  81ُمركزا  على الميادة  

ي، هييو المييدخل للييتخل  يييو.  تعييديل هييذه المييادة، فييي رأ12 األميير رقييم  2225لسيينة 

 ار الضارة لهذا األمر.  آمل أن ينصبك التعديل عليى اليتخل  مين "األمير رقيم من ا 

 " في العنوان.12

 
بييأن هييذه المييادة أطلقييت حرييية شييراء التييأمين وتضييمنت تناقضييا  قانونيييا .   لقييد كتبييتُ 

 لشرح ذلر دعنا ننرر إلى بع  أحكام هذه المادة:
 

فيييي االختييييار بشيييراء أل  شيييخ  طبيعيييي أو معنيييو  عيييام أو خيييا  الحييي   -"أوال  
منتجييات التييأمين أو خدماتييه ميين أ  مييؤمن أو معيييد تييأمين مييا لييم ييين  القييانون علييى 

 خ   ذلر.
 

                                                 
 بغيداد: منشيورات شيركة التيأمين  ، تمييم ودراساات نمدياة2225لانون تن يم أعمال التأمين لسنة مصباح كمال،  3

 و2214الوطنية، 
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ال يجييوز اجبييار شييخ  طبيعييي أو معنييو  عييام أو خييا  علييى شييراء منتجييات  - انيييا  
خييدمات التييأمين ميين مييؤمن أو معيييد تييأمين أو وكيييل أو وسيييط أو مقييدم خييدمات تييأمين 

 القانون على خ   ذلر." محدد، ما لم ين 
 

ناقصة ألنها تخلو مين اإلشيارة إليى محيل إقامية الميؤمن أو معييد اليوتأمين أو  81المادة 

تسييجيله فييي العييراق أو ترخيصييه ميين قبييل الييديوان وال القييانون الييذ  تشييير إليييه هييذا 
المييادة، حسييب علمييي، نيي ك خيي   ذليير، ولييم ينشيير حتييى ا ن تعييديل للقييانون بهييذا 

ميييا أن هيييذه الاقيييرة تُقيييرل أيضيييا  حييي  الشيييخ  الطبيعيييي فيييي اختييييار شيييراء الشيييأن.  ك
منتجييات التييأمين أو خدماتييه ميين أ  مييؤمن أو معيييد تييأمين دون اليين  علييى عراقييية 
المييؤِمن أو معيييد التييأمين  بمعنييى تسييجيله لييد  مسييجل الشييركات وترخيصييه ميين قبييل 

 الديوانو.
 

ب أقسياط التيأمين العراقيية إليى الخيار  األرضيية القانونيية لتسيري 81لقد وفّرت المادة 

 non-admittedمييين خييي ل القبيييول الضيييمني بالتيييأمين خيييار  النريييام الرقيييابي 
insurance  وهييو مييا ال نجييد نريييرا  لييه فييي معرييم االنرميية الرقابييية علييى النشيياط

التييأميني فييي العييالم.  وقييد كتبييُت مييرة أن "ماييير بيكنييز، ماييو  التييأمين فييي والييية 
أعيد ني  القيانون باللغية اإلنجليزيية، يعير  تماميا  القييود الماروضية  أركنساس، الذ 

على حرية شراء التيأمين فيي واليتيه وفيي الوالييات األخير  للوالييات المتحيدة.  وميع 
فيييي رفيييع الضيييوابط ذلييير أقحيييم هيييذه الميييادة تعبييييرا  عييين العقييييدة الليبراليييية الجدييييدة 

 الرقابية."
 

الغطيياء القييانوني للتييأمين خييار   2225التييأمين لسيينة لقييد وفييرك قييانون تنريييم أعمييال 

العييراق لييد  شييركات تييأمين أجنبييية غييير مسييجلة فييي العييراق وغييير مرخصيية.  وعييدا 

ميين  132ذليير فيينن القييانون يتعييار  مييع أحكييام الدسييتور الييداقم، فقييد أكييدت المييادة 

 الدستور، فيما يخ  نااذ القوانين القاقمة، على ا تي:
 

 لنافذة معموال  بها، ما لم تُلَغ أو تُعّدَل، وفقا  ألحكام هذا الدستور.""تبقى التشريعات ا
 

الميييؤر   192مييين التشيييريعات النافيييذة ذات الع قييية قيييرار مجليييس قييييادة ال يييورة رقيييم 

 الذ  ن ك في الاقرة  انيا  على أنه: 3/12/1998
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لعيراق "ال يجوز التأمين خار  العراق مباشرة عليى أشيخا  أو أميوال موجيودة فيي ا

 و618،   3757أو مسؤوليات قد تتحق  فيه."   الوقاقع العراقية، العدد 

 
مين رقييم أوميين المايييد اإلشييارة إلييى أن هييذا القييرار ألغييى قييانون شييركات ووكيي ء التيي

 على ا تي: 57الذ  نّ  في المادة  1962و لسنة 49 

 
عقيارات  أو "ال يجوز أل  شخ  أن يُيؤمن خيارَ  العيراق مباشيرة  عليى أشيخا   أو 

 أموال  موجودة في العراق."
 

عييدم إيييراد نيي   2225وميين النييواق  التدوينييية لقييانون تنريييم أعمييال التييأمين لسيينة 

بنلغاء قوانين التأمين السابقة أو االحتكام إليها في حياالت معينية.  هنيار إذا ، كميا يبيدو 

 لإللغاء.والقوانين السابقة التي لم تخضع  2225لي، تضارٌب بين قانون سنة 

 
إزاء هييذا الوضييع يصييبح ضييروريا  القيييام بالمراجعيية الانييية والقانونييية لقييانون تنريييم 

وإعييادة تدوينييه فهييو صييار يُشييّكل عنصييرا  أساسيييا  فييي  2225أعمييال التييأمين لسيينة 

توجيه النشاط التأميني.  إن القيانون، فيي صييغته الحاليية، يحّجيُم دور شيركات التيأمين 
 العراقية.

 
رسمي تجاه هذا الموضون، كما كتبيُت.  وبيالطبع، ليم أكين أول مين انتبيه هنار صمت 

فالحيدي  داقير عنهيا ليد  ممارسيي التيأمين فيي العيراق.   81إليى ا  يار السيلبية للميادة 

لكن الذ  ي يير االهتميام أن الكتابيات النقديية المنشيورة بشيأنها واالتصياالت الشخصيية 
التييأمين العراقييي مييع أك يير ميين وزييير فييي وميين خيي ل التخاطييب التييي قييام بهييا أركييان 

الماضي لم تسار عن تبني أ  من هيؤالء اليوزراء لمشيرون إعيادة النرير فيي القيانون 

ولييم يرهيير فييي مراجعييات القييوانين، ومنهييا قييرارات مجلييس قيييادة  81وتعييديل المييادة 

 ال ورة المنحل، التيي يطليع علينيا بهيا البرلميان.  ويبيدو أن الحكومية واليوزراء ونيواب
 البرلمان يعانون من صمم تجاه الموضون.

 

[3] 
مين العرالياة؟  الابعض يماول باأن أكيف يمكن حسب راْيكم توسيع وتطاوير ساوق التا

مين الفنيااة أنليااة تعااانق ماان نمااص كااوادر التاامين الحاليااة وخاصااة اأأشااركات التاا
المهنيااة خاصااة الشااركات حديكااة التكااوين مااع و ااود منافسااة بااين المطاااعين العااام 

ر ااو ألااق انحسااار وكااائك التااأمين لاادل شااركات المطاااع الخاااص   إوالخاااص تاا دل 
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ساااس أن تكااون المنافسااة علااق أوكيااف يمكاان  ،لماااا الضااوا علااق ناا ا الموضااوعإ
 خرل؟أ ودة الخدمة وليس علق اعتبارات 

 
وتطييوير سييوق التييأمين العراقييية مسييألة متشييعبة.  سييأحاول فيمييا يلييي حصيير توسيييع 

الجواب أوال  بتقديم بعي  المقترحيات السيريعة، التيي عرضيها زمي ء آخيرون أيضيا ، 
قبيل أن ألجيأ إليى عقيد بعي  المقارنييات بيين الشيركات الخاصية والعامية للتعليي  علييى 

 موضون المنافسة.
 

 وتطوير سوق التأمين، أذكر التالي بسرعة:فيما يخ  صياغة مقترحات لتوسيع 
 

  وهييو مييا تعرضييت لييه بشيييء ميين التاصيييل فييي 12إعييادة النريير بيياألمر رقييم ،

 الجواب على السؤال ال اني.
 
  حصر التأمين مع شركات تأمين مسجلة في العيراق ومرخصية مين قبيل دييوان

 التأمين، والن  على ذلر في جميع عقود الدولة.
 

 د عليى أسياس سيي  تنريم عقيود االسيتيراC&F   ولييس سيي آ  إCIF  لمينح

 شركات التأمين العراقية فرصة االكتتاب بتأمين استيرادات العراق.
 
 .فر  غرامات وعقوبات على المخالاين 
 
  تاعيل دور شيركة إعيادة التيأمين العراقيية مين خي ل اسيتعادة اإلسيناد اإللزاميي

لمباشييير بنسيييب يتاييي  و لمحيييافر شيييركات التيييأمين ا1988 اليييذ  ألغيييي أواخييير 

العراقييية.  هيذا موضييون يحتيا  إلييى دراسية وإلييى  التيأمين إعييادةشيركة عليهيا ل
 إعادة تقييم اإلمكانيات الانية المتوفرة في الشركة وإدارتها.

 
  إدخييييال منتجييييات تأمينييييية جديييييدة ومنهييييا تييييأمين المسييييؤولية المهنييييية لشطبيييياء

نياهي الصيغر، وأشيكال والجراحين وغيرهم مين أصيحاب المهين، والتيأمين المت
 من التأمين التكافلي.

 
  التاكيييير بجعيييل بعييي  فيييرون التيييأمين إلزامييييا  عليييى أطيييرا  معينييية، كقييييام

المؤسسيييات البلديييية والمحافريييات التيييأمين عليييى المنشيييقت المدنيييية  الجسيييور، 
 المباني العامة، المستشايات ... ال و.
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  الماليييية، وتجمييييع تشيييجيع دميييت شيييركات التيييأمين الصيييغيرة لتوسييييع قاعيييدتها

 كوادرها، وتقلي  الناقات  وسأعل  عليه الحقا و.
 

.  1997لسييينة  21تأسسيييت شيييركات التيييأمين الخاصييية باضيييل قيييانون الشيييركات رقيييم 

.  ومنيييذ ذلييير الوقيييت تزاييييد عيييدد 2222وتأسسيييت أول شيييركة خاصييية للتيييأمين سييينة 

اتير  أن الشركات الخاصية ليقيرب ا ن مين    يين شيركة.  وكميا قليت فأنيه مين الم
ييؤد  ازديياد عييدد الشيركات إلييى زييادة فيي االنتييا  الكليي، وتحسييين نوعيية الخييدمات 
المقدمة تحت ضغط المنافسة، إدخال أغطية تأمينية مبتكيرة قاقمية بيذاتها أو مين خي ل 
توسيع نطاق تغطيات الو اق  القاقمة.  لكن واقيع الحيال ال ييدعم هيذا االفتيرا .  مين 

تتياب غيير الانيي  أسيعار غيير فنيية بمعنيى أنهيا ال تتسياوق ميع مراهر هذا الواقيع االك
ارضيييها تطبيعييية وحيييدة األخطيييار الميييؤمن عليهيييا، وشيييروط تأمينيييية غيييير مدروسييية، 

فييي شييركات التييأمين  الشييركات األجنبييية، وربمييا تكييون هييذه غييير ماهوميية للمكتتبييين
بييين الشييركات،  و، ومييا يييرتبط بهييذا الواقييع ميين اشييتداد حييدة المنافسيية المنالتييةالعراقييية

 بدافع الحصول على األعمال وزيادة حصتها.
 

ومن تداعيات هذا الواقع "تهريب" األقسياط، خيار  النريام الرقيابي رغيم ضيعاه، مين 
خيي ل إعييادة التييأمين االختيييار  ربمييا مييع شييركات إعييادة تييأمين عربييية أو أجنبييية ال 

الدوليية.  وعليى العميوم، فينن تتمتع بالمتانة المالية أو التصيني  مين هيقيات التصيني  
دور معرييم شييركات التييأمين الخاصيية فييي تنمييية قطييان التييأمين ضييعي  جييدا  ال يتعييد  

 توفير فرصة عمالة لعدد قليل من الموراين وهامش صغير للربح للمساهمين.
 

ومييع ذليير تطلييب الشييركات الخاصيية موقعييا  أكبيير لهييا فييي السييوق لكنهييا ال تمتليير، فييي 
ارد المالييية الكبيييرة، والكييوادر البشييرية المدربيية، وربمييا حتييى الوقييت الحاضيير، المييو

السياسييات االنتاجييية المناسييبة إلحييدا  نقليية نوعييية فييي عملهييا وفييي مكانتهييا ميين حييي  
حصييتها ميين حجييم األعمييال.  مييرة قييال لييي أحييد الييزم ء أن بعيي  هييذه الشييركات مييع 

تميادا  عليى صيغر األس  ما هي إال دكياكين صيغيرة للتيأمين.  وييأتي هيذا الوصي  اع
عييدد العيياملين فييي هييذه الشييركات  وهييو مييا قييد يييؤ ر علييى مسييتو  تقييديم الخييدماتو 
ومقارنية رأسيمال شيركات التيأمين واحتياطياتهيا لمواجهية المسيؤوليات المكتتبية وغيير 

 ذلر من معايير الحكم على األوضان المالية والتنريمية لشركات التأمين.
 

كات التييأمين الخاصيية بوجييود شييركتي التييأمين ويييربط الييبع  التطييور البطيييء لشيير
العامتين  شركة التأمين الوطنية وشركة التيأمين العراقييةو.  هيل ان ضيع  الشيركات 
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الخاصيية هييو حقييا  بسييبب وجييود الشييركات العامييةش  لييو اختاييت الشييركتان بصيياتهما 
الحاليييية وتحولتيييا إليييى شيييركات مخصخصييية، بقيييرار سياسيييي ال ع قييية ليييه بالجيييدو  

ية، هيييل سييييتغير وضيييع شيييركات التيييأمين الخاصيييةش  ال اعتقيييد ذلييير إذ أن االقتصييياد
الخصخصيية ربمييا تعييزز ميين مكانتهمييا ميين حييي  إنتاجييية األعمييال، وتقلييي  التكييالي  
 الييتخل  ميين العماليية الااقضييةو، وإدخييال تقنيييات جديييدة إلدارة األعمييال والتسييوي  

مين الخاصيية ليييس وجييود والبيييع والتنريييم الييداخلي لهمييا.  العيياق  أمييام شييركات التييأ
هاتين الشركتين، ومن الضرور  لذلر التعمي  فيي البحي  الكتشيا  مكيامن الخليل أو 

 القصور في دور شركات التأمين الخاصة.
 

صييحيح أن الشييركتين تتمتعييان باألقدمييية فييي السييوق، وكوادرهمييا هييي األكبيير، وربمييا 
ات الخاصيية، ولهمييا األفضييل فنيييا ، فييي مجيياالت معينيية، ميين تليير الموجييودة فييي الشييرك

موارد مالية أكبير نسيبيا  بضيمنها رأس الميال، وتسيتايدان مين ع قيات تاريخيية سيابقة 
مييع الييوزارات والمؤسسييات الحكومييية التييي اعتييادت علييى شييراء التييأمين منهمييا.  لكيين 
ذليير ال يعاييي الشييركات الخاصيية ميين مجابهيية هييذا الواقييع م لمييا حصييل بالنسييبة لتييأمين 

طييية إذ اسييتطاعت الشييركات الخاصيية المشيياركة فييي مناقصييات عقييود التييراخي  النا
تأمين أخطار شركات الناط األجنبية العاملية فيي العيراق وتقيديم خيدمات الواجهية.  ميا 

 الذ  عملته شركات التأمين الخاصة في مجابهة الواقعش
 

 –يييديولوجي آال اعتقييد بييأن الشييكو  ميين شييركات التييأمين العاميية قاقميية علييى أسيياس 
  ُمنا  فكر  لتقيوي  مكانية الشيركات العامية.  فقيد تأسسيت شيركة التيأمين أعني خل

الوطنييية كشييركة حكومييية فييي العهييد الملكييي عنييدما كييان سييوق التييأمين العراقييي قاقمييا  
عراقيية واحيدة.  وليم يكين تيأمين على التنيافس بيين شيركات ووكياالت أجنبيية وشيركة 

ا، تعمييل كمؤسسيية رأسييمالية ذليير بييدافع اشييتراكي فقييد رلييت الشييركة، طييوال وجودهيي
تستهد  الربح كأيية شيركة تيأمين خاصية.  هيي مين أحيد مواريي  العهيد الملكيي التيي 

نرمية الحكيم.  أميا شيركة التيأمين العراقيية فقيد تأسسيت أصي   أبقيت عاملة رغم تبيدل 

 .1964كشركة خاصة، أممت سنة  1959سنة 

 
عاميييية، ألنهييييا  بعيييي  النقييييد يتجييييه صييييوب استصييييغار أهمييييية وجييييود شييييركة تييييأمين

بيروقراطية مترهلة بطيقة األداء، تقتيل روح المبيادرة، وبالتيالي فينن االرتقياء بهيا هيو 
 من خ ل خصخصتها.  هذا هو االنطبان العام لكنه بحاجة إلى تمحي .

 
في تصيورنا ان شيركات التيأمين الخاصية لين تحتيل موقعيا  مهميا  ميا زال حجيم الطليب 

الشيركات العامية والخاصية، ودواقير الدولية االتحاديية  الشعبي من األفيراد، ومين قبيل 
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وفيي اإلقليييم والمحافريياتو علييى المنتجييات التأمينييية ضييعياا ، ومييا زال حجييم رأسييمالها 
صييغيرا ، وكييذلر افتقارهييا إلييى الكييوادر المدربيية.  عنييدما تتييزاحم    ييين شييركة علييى 

القسييم األكبيير منهييا مليييون دوالر سيينويا ، مصييدر  122إيييرادات اكتتابييية ال تييزال دون 

من الدولية ومين المشياريع اإلنشياقية، فميا اليذ  تسيتطيع الشيركات الصيغيرة أن تغنميه 

و 15وحسيينا  فعييل ديييوان التييأمين عنييدما أصييدر التعليمييات رقييم    شميين هييذه اإليييرادات
لتحدييد رأس الميال المقيرر بخمسية مليييارات دينيار  بالنسيبة لشيركات التيأمين القاقمييةو 

ييييار دينيييار  بالنسيييبة للشيييركات التيييي تؤسيييس بعيييد تييياري  ناييياذ هيييذه وخمسييية عشييير مل
 التعليماتو.

 
إن تشييجيع الشييركات الخاصيية القاقميية علييى االنييدما  ل مت ييال للسييق  الجديييد لييرأس 
المال ضرورة اقتصادية وفنيية.  يقينيا  ال نختلي  ميع مبيدأ تكيوين شيركات تيأمين قويية 

ات، وبغيي  النريير عيين عييدم إفصيياح الييديوان ولعييل هييذه التعليميي . ماليييا  ومكتمليية فنيييا  
عين سيبب إصييدار التعليميات، فننهيا فرصيية للعدييد مين شييركات التيأمين إلعيادة النريير 

 في موقعها من خ ل االندما .
 

يعتبيير الييبع  وجييود شييركات تييأمين خاصيية إضييرارا  بسييوق التييأمين العراقييي دون 
ا ييييؤجت تنافسيييا  ربيييط هيييذا الموقييي  بحجيييت يمكييين مناقشيييتها.  كيييالقول بيييأن وجودهييي

محمومييا ، ويشييتت مييا تبقييى ميين كييوادر مهنييية، ويُسييّهل ميين تسييريب أقسيياط التييأمين 
 خار  العراق.

 
فالتنييافس قابييل للضييبط ميين خيي ل االتايياق علييى الحييدود الييدنيا ألسييعار التييأمين  دون 
تيييواطء بحييي  جمهيييور الميييؤمن لهيييم للحصيييول عليييى أفضيييل األسيييعارو والتأكييييد عليييى 

 ات، وهذه من شأنها إفراز الغ  من السمين.مستو  ونوعية الخدم
 

تشتيت الكوادر الانية بين الشركات ليس حقيقيا  ألن الكيوادر التيي تعميل فيي الشيركات 
الخاصيية كانييت قييد تقاعييدت عيين العمييل فييي الشييركات العاميية وليييس ميين السييهل إعييادة 
د اسييتخدامها فييي شييركات التييأمين العاميية إال بييأوامر خاصيية، وهييذه ليسييت سييهلة وقيي
تخضع للمحاصصة.  ويمكن التعيوي  عين شيحة الكيوادر، فيي جمييع الشيركات، مين 

 خ ل التدريب، وهو ما سنتناوله في الجواب على سؤال آخر.
 

لم تاكر إدارات الشركات الخاصة والعامة، حسيب المعلوميات المتيوفرة ليد ، وبسيبب 

-coشييياركة التأكييييد عليييى المنافسييية دون غيرهيييا مييين الع قيييات بيييين الشيييركات، بالم
insurance  فييي تغطييية األعمييال الكبيييرة لتعريييم حجييم االحتاييار الصييافي، وتطييوير
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أدوات التعامييل معهييا، وفيير  وجييود شييركات التييأمين العراقييية خاصيية فييي مواجهيية 
 ضغوط الشركات األجنبية العاملة في العراق في القطان الناطي وغيره.

 
أر  أن ننرير إليى األخييرة عليى أنهيا لتقيييم المنافسية بيين الشيركات الخاصية والعامية 

تتمتييع بريييع تيياريخي باضييل موقعهييا، وهييو مييا كتبييت عنييه فييي دراسيية سييابقة.  فييرغم 
وجييود شيييركات تييأمين خاصييية فيينن الموقيييع الريعييي للشيييركات العاميية هيييو مييين إر  
الماضييي ونعنييي بييه إر  رأسييمالية الدوليية.  فييبحكم العييادة تلجييأ منشييقت القطييان العييام 

عامة لشراء و اق  التيأمين.  هيذا رغيم أن قيانون تنرييم أعميال التيأمين إلى الشركات ال

و ين  عليى اسيتدرا  العيرو  فيي تيأمين األصيول 3الاقرة -81 المادة  2225لسنة 

 العامة.
 

لكيين شييركات التييأمين العاميية هييي األك يير غنييى، برأسييمالها وكوادرهييا واحتياطياتهييا 
ا الريعيي قيد يسيتمر حتيى ليو خضيعت الانية، من الشركات الخاصة، وأزعم أن موقعهي

للخصخصية.  إذا كييان هييذا الييزعم صييحيحا  فمييا الييذ  تجنيييه شييركات التييأمين الخاصيية 
مين الخصخصيةش  ستشيتد المنافسية عليى األسيعار، وسيتتركز المنافسية، وهيذا هيو ميين 
بييياب التمنيييي  إن وضيييعنا التنيييافس السيييعر  جانبيييا و عليييى تقليييي  كلاييية االنتيييا  أو 

عنصييير حاسيييم فيييي تقيييييم أداء الشيييركاتو وزييييادة المبيعيييات دون السييييطرة عليهيييا  
تخاييي  األسييعار ميين خيي ل حميي ت إع نييية، وتغيييير نطيياق أغطييية التييأمين، وجباييية 
أقسييياط التيييأمين بالتقسييييط، وتحسيييين نوعيييية الخدمييية المقدمييية لحملييية و ييياق  التيييأمين 

كير الميؤمن ليه  إصدار و اق  التأمين بسرعة، تسوية طلبات التعيوي  دون تلكيؤ، تيذ
بحليييول أجيييل تجدييييد و ييياق  التيييأمين السييينوية، المسييياهمة فيييي تحسيييين نوعيييية الخطييير 
الميييؤمن علييييه مييين خييي ل الكشييي  الميييوقعي عليييى محيييل التيييأمين وتقيييديم التوصييييات 

 المناسبة إلدارة الخطرو.
 

تعمييل شييركات التييأمين العاميية جنبييا  إلييى جنييب الشييركات الخاصيية أ  أن الشييركات 
ومنهييا أن شييركات التييأمين الخاصيية  –ضييمن ضييوابط السييوق التنافسييي العاميية تعمييل 

الكاؤة والناجحة تضغط كنموذ  بديل للشيركات العامية وقيد تسيتقطب العناصير الجييدة 

هييم ميين  2222ميين الشييركات العاميية  معرييم إدارات شييركات التييأمين الخاصيية منييذ 

ت العامييية ز الشيييركا"خريجيييي" شيييركات التيييأمين العاميييةو.  م يييل هيييذا الوضيييع يحاّييي
لمواجهيية الشييركات الخاصيية فييي السييوق.  عنييدها تلجييأ الشييركات العاميية إلييى تحسييين 
أداقهييا، إن كيييان األداء هيييو دون مييا هيييو مخطيييط لييه أو بالمقارنييية ميييع أداء الشيييركات 

 الخاصة، من خ ل اعتماد جملة من اإلجراءات:
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من ضييوابط التييدريب المك يي  والمسييتمر للعيياملين بمييا فيييه احتييرام المسييتهلكين ضيي -
 العقود والقوانين.

 
علييى  –االسييتاادة ميين خبييراء استشيياريين ميين خييار  الشييركات فييي مجيياالت معينيية  -

و إعييادة أإدخييال الحاسييوب فييي جميييع مجيياالت تنايييذ األعمييال اليومييية  ،سييبيل الم ييال
 النرر في نرام الحوكمة وسبل تعزيزه.

 
تييا  للمقارنيية مييع شييركات إجييراء دراسييات ميين قبييل استشيياريين مسييتقلين لكلايية االن -

 التأمين الخاصة المما لة.
 
االسيييتاادة مييين نمييياذ  التخطييييط فيييي الشيييركات الخاصييية المتقدمييية، وغيرهيييا مييين  -

األدوات التييي تسييتخدم فييي الشييركات الخاصيية: ُمسيياءلة المييدراء ومجييالس اإلدارات، 
سيية ضوابط لمنيع سيوء اسيتخدام السيلطة مين قبيل الميدراء، اليتعلم مين الحوكمية المؤس

مييام المييالكين ألييد  الشييركات الخاصيية الناجحيية الملتزميية بضييوابط األداء والُمسيياءلة 
  مالكي األسهم من األفراد والشركاتو.

 
لكييين هيييذه اإلجيييراءات تكييياد أن تكيييون معدومييية.  وليييو قارنيييا بيييين الشيييركات العامييية 
 والخاصيية فييي العييراق فييي الوقييت الحاضيير لوجييدنا إنهييا جميعييا  تييدور فييي فليير المييدير

ن التنريييم الييداخلي متشييابه وبالتييالي فيينن المركزييية فييي أالعييام والمييدير الماييو .  أ  
اإلدارة هيييي السيييمة الممييييزة التيييي تسيييود فيييي الشيييركات العامييية والخاصييية وكيييذلر 

 البيروقراطية إال في حاالت نادرة.
 

[4] 
 مين في العراق ماا يالال نماوا بطيئاا ودورد محادود حيا  اأن نمو لطاع التأيظح  ب
 سباب برأيكم؟نمية ت كر في الناتج المحلق فما ني اأأمين ألساط التأتشكل 
 

حقا  ان نمو قطان التأمين ما يزال بطيقا  وتعليل هذا الوضيع يحتيا  إليى دراسية وربميا 
لجوانيييب مييين الموضيييون فيييي الماضيييي.  ولمييين يقيييوم بهيييذا  دراسيييات، وقيييد عرضيييتُ 

الدراسية ميين المناسييب اعتميياد منريور تيياريخي، كمييا ذكرنييا فيي الجييواب علييى السييؤال 
األول، وذلر ألن النميو البطييء لييس ولييد الييوم.  وكيذلر البحي  فيي مصيادر الطليب 

لمحافرييات علييى التييأمين وهييي، أساسييا ،    يية: األفييراد، الشييركات، الدوليية  بضييمنها ا
 واألقاليمو.
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هنيييار رييياهرة غريبييية بحاجييية إليييى فحييي  دقيييي .  نعييير  بيييأن عيييدد السييييارات قيييد 
تضيياع  فييي العييراق خيي ل السيينوات القليليية الماضييية لكيين عييدد و يياق  التييأمين عليهييا 
 التأمين التكميلي الشامل ألن تيأمين المسيؤولية المدنيية ينرميه القيانون وال يحتيا  إليى 

و ليييم يتضييياع .  لمييياذاش  أهيييو عيييدم تيييوفر القيييدرة الماليييية ليييد  إصيييدار و يقييية تيييأمين
أصيييحاب السييييارات عليييى شيييراء غطييياء التيييأمينش  أم هيييو عيييدم قنييياعتهم بالجيييدو  
االقتصادية للتأمينش أو هو بسبب مصاعب الحصيول عليى تعيوي  سيريع مين شيركة 

 التأمينش
 

دييدة.  تير  راهرة أخر  تكاد أن تكيون مما لية وهيي زييادة دخيول شيراقح قديمية وج
لمياذا ليم يتييرجم هيذا الواقييع ناسيه بطاييرة فيي أرقييام التيأمين الاييرد  عليى الحييياةش   إن 
كانييت معلوميياتي صييحيحة فيينن معرييم أقسيياط التييأمين علييى الحييياة تعييود لعقييود التييأمين 

 الجماعيةو.
 

ل إال نسيبة صيغيرة فيي النياتت المحليي شيكّ أزعم بأن أقسياط التيأمين كانيت تاريخييا  ال تُ 
جمالي.  أتمنى أن يقوم أحد الباح ين الشيباب بدراسية تاريخيية اقتصيادية للموضيون اإل

ر التقلبييات فييي حجييم أقسيياط التييأمين وتحييدد نسيييبة اّسييوالكشيي  عيين العوامييل التييي تُ 
 مساهمة التأمين في الناتت المحلي اإلجمالي.

 
لتعيوي  ربما يعود سبب بطء النمو إلى تدهور قيمية التيأمين كوسييلة رخيصية نسيبيا  ل

عيين األضييرار، بييافترا  أن هييذه القيميية كانيييت أفضييل فييي الماضييي.  ربمييا يكمييين 
السييبب فييي االفتقييار إلييى  قافيية التييأمين والتييدبر للمسييتقبل وضييع  حميي ت التوعييية 
بأهمييية التييأمين للاييرد وللمجتمييع ول قتصيياد الييوطني مقابييل تصيياعد القيييم العشيياقرية 

العلمييي غييير المتجييذر بعييد فييي الييوعي و قافيية التواكييل.  وربمييا هييو ضييع  الييوعي 
الجمعيييي، وميييا يرافييي  ذلييير مييين معيييدالت غيييير مقبولييية  عالييييةو لشميييية  األبجديييية 
وال قافيييةو فييي المدينيية والرييي  باعييل تزايييد الاقيير، تراجييع مسييتو  المعيشيية، التهجييير، 
ضع  كااءة النرام التعليمي واالسيت مار فييه ... الي .  مين الواضيح أن هيذه العناصير 

 تصورية لحين إخضاعها للبح . ترل
 

إذا كيييان هيييذا صيييحيحا  بالنسيييبة لشفيييراد فميييا هيييو الوضيييع بالنسيييبة للشيييركات  العامييية 
نييزعم، فييي غييياب البيانييات واعتمييادا  علييى حجييم دخييل أقسيياط التييأمين   شوالخاصييةو

داقمييا  علييى شييراء الحماييية التأمينييية.  ومتييى مييا قامييت  المكتتبيية، أن هييذه أيضييا  ال تُْقييدمُ 
لتييأمين علييى ممتلكاتهييا، علييى سييبيل الم ييل، فننهييا ال تييؤمن بالقيميية االسييتبدالية لهييذه با
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عيير  بالتييأمين النيياق و ربمييا تييوفيرا  فييي قسييط الممتلكييات بييل بقيميية أقييل ميين هييذه  تُ 
 وهو ما يحرمها من التعوي  بكامل قيمة الضرر.─ التأمين 

 
عين إليزام هيؤالء بالتيأمين أما الحكومية فننهيا تغي  النرير فيي عقودهيا ميع المقياولين 

لد  شركات تأمين عراقية مرخصية مين قبيل دييوان التيأمين.  وبعي  دواقرهيا تتيرر 
حرية شراء التأمين للمقاولين، م لميا يتيرر قيانون االسيت مار االتحياد  وميا يما ليه فيي 
إقليم كوردستان حرية شراء التيأمين مين شيركة تيأمين أجنبيية أو وطنيية.  وفيي العدييد 

الت يلجأ المقياولون إليى شيركات التيأمين فيي أوطيانهم، وبيذلر تحيرم شيركات من الحا
 التأمين العراقية من دورها في التأمين على ما هو، في الواقع، أصول عراقية.

 
أمييا عقييود جوليية التييراخي  الناطييية فيينن بنييد التييأمين فيهييا نيي  علييى دور لشييركات 

ل هييذه الشييركات إلييى شييركات التييأمين العراقييية إال أن واقييع الحييال أسييار عيين تحوييي
واجهيية، واحتاارهييا بالحييدود الييدنيا ميين أقسيياط التييأمين.  وكييان لواقييع سييوق المنافسيية 
القاقم في العراق أ ره على ما يقرب من إبطال ماعول بنيد التيأمين إذ ليم تعميل أ  مين 
شيييركات التيييأمين، العامييية أو الخاصييية، عليييى تأكييييد أحقيتهيييا فيييي إدارة و يقييية التيييأمين 

 ة تأمينها.وإعاد
 

و.  2225 قيانون تنرييم أعميال التيأمين لسينة  12ولعل الطامة الكبر  هيي األمير رقيم 

 وقد عرضت موقاي من هذا األمر األمريكي األصل في جوابي على السؤال ال اني.
 

قلت في مقالة لي أنه من الماتير  أن ييؤد  ازديياد عيدد شيركات التيأمين إليى زييادة 
حجيم األقسياط المكتتبيةوت وتحسيين مسيتو  ونوعيية الخيدمات  في االنتا  الكلي  زيادة

المقدمة لجمهور المؤمن لهمت وتقديم أغطيية تأمينيية مبتكيرة قاقمية بيذاتها أو مين خي ل 
توسيييع نطيياق التغطييية.  إال أن الواقييع الحييالي هييو دون هييذه االفتييرا .  ومييا يشييهده 

المنالتيية، بييدافع الحصييول  المراقييب هييو االكتتيياب غييير الانييي، واشييتداد حييدة المنافسيية
علييى األعمييال.  وميين تييداعيات هييذا الوضييع تهريييب تييأمين األخطييار وأقسيياطها إلييى 
الخيار  ميين خيي ل إعييادة التييأمين االختييار ، دون المييرور ميين خيي ل اتااقيييات إعييادة 
التيأمين التيي تيديرها شيركة إعيادة التيأمين العراقيية لصيالح معريم هيذه الشييركات.  إن 

م حريية، فيينن الييدور الييذ  تلعبييه شييركات التييأمين الخاصيية فييي تنمييية ت هييذه الحك َصيي
قطييان التييأمين ضييعي  جييدا  ال يتعييد  تييوفير فرصيية عماليية لعييدد قليييل ميين المييوراين 

 وهامش صغير للربح للمساهمين.
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[5] 
يتطلب لدرا من الاوعق ودر اة عالياة مان الكمافاة كماا  التأمينمن المْوكد ان انتشار 

و أخدمااة  ات طبيعااة طويلااة الماادل فااي حااين ان الناااس محاادود  الاادخل  التااأمينن أ
يااة مباشاارة التأمينيااة يرغبااون بالحصااول علااق الخدمااة التأمينلنماال محاادود  الكمافااة 

فاااي نشااار الاااوعق  التاااأمينبعاااد تساااديد االسااااط المساااتحمة   ماااا ناااو دور شاااركات 
رالياااة باتبااااع الع التاااأمين ا اساااتمرت شاااركات إي، ونااال يمكااان تحمياااك  لااان التاااأمين

ساليب التساويك التمليدياة غيار المعاصارة؟  ماا ناو دور مكاتاب التساويك الوسايطة أ
 ا لاام تكاان ننااان إ التااأمينالتااي ا تهااتم سااول بالحصااول علااق العمولااة فكيااف ينتشاار 

فاي  التاأمينسااليب تساويك أعطااا الماارو ولاو نبا ة عان إعظنية   نل لكام إحمظت 
 الدول المتمدمة؟

 
وقْدرا  من الوعي ودرجية عاليية مين ال قافية أطروحية تحتيا   التأمينانتشار الربط بين 

 individuationإلييى اختبييار علييى أر  الواقييع.  ياتيير  الييربط تطييور الاردانييية 

بحييي  يكييون اإلنسييان مسييؤوال  عيين ناسييه وأفعالييه واسييتق ال  فييي التاكييير ربمييا خييار  
االنميياط القيمييية التقليدييية.  لكيين مجتمعنييا ال يييزال محكومييا  بقيييم مصيينوعة فييي السييماء 

ضييعياة مييا لييم  التييأمينوأخيير  متجييذرة فييي البنييية العشيياقرية.  وبهييذا تكييون جاذبييية 
عليى األفيراد والشيركات والمؤسسيات الحكومييية.   التييأمينتتيدخل الدولية لاير  شيراء 

عليى  التيأمينهذا ما يشهد عليه تطور فرون معينة للتيأمين فيي العيراق ودول أخير  ك
الهندسييي  التييأمينالمسييؤولية المدنييية الناشييقة عيين السيييارات، أو ضييمان المييوراين، أو 

دولييية الصيييحي   التيييأمينب الشيييركات عليييى العقيييود اإلنشييياقية.  وبعييي  اليييدول تليييزم
اإلمارات العربية والمملكة العربية السيعوديةو.  أو أن البنيور تشيترط عليى المقتير  

 التيأمينعلى الحياة للوفاء بالقر .  وفي بعي  اليدول الغربيية هنيار إلزاميية  التأمين
 على الحري  والايضان.

 
ي الييذ  ياسيير، إلييى حييد مييا، محدودييية التييأمينلنرجييع إلييى العييراق وضييع  الييوعي 

بييين األفييراد.  أقييول إلييى حييد  مييا ألن هنييار عييام   مهمييا  يسيياهم فييي  التييأمينانتشييار 
ييية.  فحتييى لييو كييان الييوعي التأميناالنتشييار وهييو القييدرة المالييية علييى شييراء الحماييية 

متييوفرا  فيينن قيميية هييذا الييوعي ضييعياة إن لييم يكيين الييوعي مييدعما  بايياق  فييي  التييأمينب
بيالتعوي  عنيد حيدو  واقعية مغطياة فيي  الدخل يمكن انااقه على شراء وعد مستقبلي

 .التأمينو يقة 
 

بالنسييبة لييدور مكاتييب التسييوي  الوسيييطة التييي ال تهييتم بشيييء سييو  الحصييول علييى 
قصيير هييذا الييدور علييى المكاتييب الموجييودة فييي العييراق، فهييو العموليية، وأريين أنيير تُ 
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يعكييس حاليية عاميية نشييأت بعييد االحييت ل األمريكييي للعييراق ومييا أفييرزه ميين صييعود 
عيات والجهيي ء لمواقيع حرمييت علييى أصيحابها الحقيقييين.  ولنييا فيي "الحمليية" التييي إلمّ ا

أطلقهيييا د. عبيييد الحسيييين العنبكيييي فيييي موقيييع شيييبكة االقتصييياديين العيييراقيين لحرفنييية 

professionalization  ... مهنيية االقتصيياد واالعتييرا  بييدور وقيميية االقتصيياديين

الي 
4
خيير دليييل عليى مييا أقيول.  طبعييا  يمكين رفيع مسييتو  هيذه المكاتييب الخاصية ميين  

خ ل وضع قواعد رقابية تنرم عملها وميؤه ت القياقمين عليهيا.  وضيع هيذه القواعيد 
، التيأمينالعراقيي، ولحيين قياميه بيذلر يمكين لشيركات  التأمينهي من مسؤولية ديوان 

 ط معينة لعمل م ل هذه المكاتب.العراقية، وضع ضواب التأمينمن خ ل جمعية 
 

ميين خيي ل الوسيياقل المتاحيية  التييأميندورهييا فييي إشيياعة  التييأمينال غييرو أن لشييركات 
، اإلع نييات فييي التييأمينووسييطاء  التييأمينلهييا، وهييي عديييدة: فرييي  المنتجييين، وكيي ء 

وسيياقل اإلعيي م، إصييدار المطبوعييات، اإلع نييات فييي األميياكن العاميية كم عييب كييرة 
سييتخدم التلازييييون فييي الدعاييية لمنتجيييات فييي بريطانيييا، عليييى سييبيل الم ييل، يُ القييدم.  

 التيييأمينعليييى السييييارات، والحيييواد  الشخصيييية، والحيييياة، و التيييأمينتأمينيييية معينييية ك
 الصحي.

 
مييين خييي ل جمعياتهيييا تؤكيييد حضيييورها باسيييتمرار  التيييأمينوعيييدا ذلييير فييينن شيييركات 

.  لكننيييا فيييي التيييأمينات الصيييلة بومشييياركتها فيييي التيييأ ير عليييى االنرمييية والقيييوانين ذ
 العراق ما نزال في أول الدرب.

 

[6] 
داا الفناي مين بهادف رفاع كفاااة اأألاق ضارورة تأسايس معهاد للتاإنناان مان يادعو 

العرالياة تهاتم  التاأمينن شاركات ألاق إ، ويشاير الابعض التأمينلدل مو في شركات 
ماار الاا ل ي علهااا عرضااة ككاار ماان انتمامهااا بال انااب الفنااي اأبال انااب اتنتااا ي أ

 للخسارة   ما تعليمكم؟
 

                                                 
 عبد الحسين العنبكي، "مبادرة للتصويت  االقتصاد حرفة وليست هواية،" شبكة االقتصاديين العراقيين: 4

http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-
%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-
%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-
%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/ 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%aa/
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الييدعوة إلييى تأسيييس معهييد للتييأمين دعييوة سييليمة فييي راهرهييا وهييي موضييع ترحيييب 
التاكيير بتااصييل هيذه اليدعوةش  أعنيي مين  بشكل عام.  لكن السؤال المهم هيو: هيل تيمك 

د جنك هي الجهة التيي سيتقوم بندارتهيا ووضيع المنهيا  التعليميي والتيدريبيش  وكيي  سيتُ 
الهيقيية التعليمييية وميين أييينش  وهييل تييم التاكييير بمصييادر تمويلهييا، ومقارنتهييا بمييا هييو 
متييوفر فييي المناميية، ودمشيي  والقيياهرةش  أليسييت المعاهييد الانييية القاقميية ومنهييا المعهييد 
العييالي للدراسييات المحاسييبية والمالييية التابعيية لجامعيية بغييداد كافييية مييع بعيي  التحييوير 

 العمليةشللتأكيد على الجوانب 
 

يمكن اللجوء إلى خطوات آنية مين خي ل اليدورات التدريبيية القصييرة فيي فيرن معيين 
العراقية بيين الحيين وا خير رغيم عيدم وجيود  التأمينللتأمين، وهي ما تقوم به جمعية 
 سياسة موضوعة في هذا المجال.

 
تسيتطيع تطبيي  إلزاميية التعلييم المهنيي المسيتمر اليذ   التيأمينكما أن إدارات شركات 

يمكن أن يتخذ أشكاال  مختلاة وعددا  معينيا مين السياعات.  وكيذلر اسيتقدام محاضير أو 
 التييأمينمحاضييرين أو بيياألحر  مييدربين متخصصييين لتييدريب العيياملين فييي شييركات 
يبييية فييي العراقييية.  يضييا  إلييى ذليير ابتعييا  الموراييات والمييوراين فييي دورات تدر

 الخار  لد  شركات تأمين عربية أو أجنبية.
 

 continuingولعلييييه ميييين المايييييد اإلشييييارة إلييييى أن التعليييييم المهنييييي المسييييتمر 
professional education  وهيييو موضيييون يخضيييع للرقابييية مييين قبيييل أجهيييزة

فيييي بريطانييييا عليييى  التيييأمينالرقابييية لضيييمان االلتيييزام بيييه، تعميييل شيييركات ووسيييطاء 
 التييأميناالهتمييام بييه وخيي   ذليير فننهييا تتعيير  لعقوبييات رقابييية.  وتعمييل شييركات 

والوساطة على دعم الموراين الذين يرغبون بالدراسية للحصيول عليى شيهادات معهيد 
 القانوني وحتى الدراسة الجامعية للتأمين وإدارة الخطر. التأمين
 

ال يسمح لمن يعميل فييه مين مكتتبيين ووسيطاء لنتذكر أن سوق لويدز العري  في لندن 
تييأمين وآخييرين لهييم ع قيية بالعملييية االكتتابييية ممارسيية العمييل دون الحصييول علييى 

 لييس بجعلهيا  التيأمين.  هنيار اتجياه نحيو حرفنية مهنية في التيأمين شهادة اختبار أولية
همييية مهنية مغلقيية، كمييا هييو الحييال فييي مهنية الطييب أو المحاميياة وغيرهييا، بييل إضييااء أ

 في االقتصاد الوطنيو. التأمينعلى صاة العاملين فيها تتناسب مع مكانة صناعة 
 

ي بشيكل مجي ت التيأمينكما أن هنار مصادر لتبادل المعلومات والمعرفية عين النشياط 
تأمينية متخصصة  تيأمين مباشير، إعيادة تيأمين، أدارة الخطير، ومجياالت أخير  ذات 
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لاية، ورقيية وإلكترونيية، إضيافة إليى وجيود جرييدة و ذات مستويات مختالتأمينع قة ب
يومييية للتييأمين فييي سييوق لنييدن.  أضيي  إلييى ذليير النشييرات التييي تصييدرها المكاتييب 

واألحكييام التييي تصييدرها  التييأمينالحقوقييية عيين التغييييرات فييي القييوانين ذات الصييلة ب
انون المعروضية عليهيا، وهيذه مهمية باضيل سييادة نريام القي التأمينالمحاكم في قضايا 

الذ  يتطليب معرفية باألحكيام السيابقة وفحي  دقيي  لحي ييات  common lawالعام 

 القضايا للخرو  بحكم عادل.
 

العراقيية عليى الجانيب  التيأمينبالنسبة للش  ال ياني مين السيؤال، وهيو تركييز شيركات 
القيياقم علييى التنييافس.  مييا لييم  التييأميناإلنتيياجي فننييه مطلييوب بحييد ذاتييه فييي رييل سييوق 

اإلنتييا  ومييا يصييحبه ميين تعريييم فييي اإليييرادات  وزيييادة المسييؤوليات التعاقدييية يييزداد 
و فيينن حصيية الشييركة الواحييدة ميين السييوق التييأمينفييي ناييس الوقييت تجيياه حمليية و يياق  

ستتضييياءل وربميييا ينتهيييي األمييير بهيييا بيييالخرو  مييين السيييوق  التوقييي  عييين االكتتييياب 
المناسيب هنيا اإلشيارة إليى  بأعمال جديدةو أو تعرضها للخسارة وحتى إف سيها.  ومين

المكتتبيية وعواقييد االسييت مارو قييد ال يقابلييه  التييأمينأن تعريييم اإليييرادات  دخييل أقسيياط 
تحقي  هامش جييد لليربح لميالكي الشيركة لتزاييد حجيم التعويضيات المدفوعية، ضيع  

، سييوء إدارة الشييركة والسيييطرة علييى تكييالي  اإلنتييا  وضييع  التييأمينحماييية إعييادة 
وهييذه عناصيير فنييية تحتييا  إلييى عناييية ميين إدارة الشييركة.  يشييهد تيياري  اإلنتاجييية.  
لتبنيهييا سياسيية زيييادة اإلنتييا ، ميين خيي ل تخايييي   التييأمينإفيي س شييركات  التييأمين

األسيييعار عليييى تيييأمين السييييارات مييي   ، دون االهتميييام بالجوانيييب الانيييية ومنهيييا بنييياء 
اسييية اسيييت مارية رصيييينة ال االحتياطييييات النقديييية لمواجهييية المسيييؤوليات، واعتمييياد سي

تعر  األموال المسيت مرة للخسيارة، وال تجبرهيا إليى اللجيوء إليى اسيتعمال رأسيمالها 
 أو االستدانة.

 
عنيدما تكيون القواعيد الرقابيية ضيعياة فينن فير  انهييار الشيركات تكيون أكبير.  وقيد 

زمييات تطييورت مايياهيم الرقابيية والتييدخل الرقييابي أساسييا  لحماييية الزبييون واسييتجابة لش
 التي لحقت باألسواق المالية.   كما أنها صارت أك ر صرامة في التطبي .

 
 

 اجر  الحوار فاروق يونس

 2215تشرين األول  22-26
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في الحياة االتصادية التأمينحوار مع مصباح كمال حول دور 
1
 

 
 

 تقديم
 

حيياورت الزميييل مصييباح كمييال سييابقا ، وقييد نشيير الحييوار بعنييوان "حييوار مييع مصييباح 
فيييي العييييراق" فييييي موقيييع شييييبكة االقتصيييياديين  التييييأمينكميييال حييييول بعييي  قضييييايا 

العراقيين:
2
 

 
يمكيين النريير إلييى الحييوار الحييالي الييذ  أجريتييه مييؤخرا  علييى أنييه اسييتكمال لييبع  مييا 

فييي الحييياة االقتصييادية.  ربمييا يجييد القييار  فييي  التييأمينفيياتني ميين أسييقلة حييول دور 
في الحياة االقتصادية" مبالغية لكننيي اسيتخدمته مين بياب اإل يارة  التأمينالعنوان "دور 

 التييأمينوبهيد  التنبييه إليى أننيا يمكين أن نكتشي  جوانيب لليدور االقتصياد  لمؤسسية 
لييذلر، آمييل ميين ميين خيي ل أسييقلة عيين و يياق  تييأمين محييددة، ميي   ، وهييذا مييا فعلتييه.  

الييزم ء االقتصيياديين المسيياهمة معنييا فييي سييبر غييور هييذه المؤسسيية والكشيي  عيين 
 المضامين االقتصادية النررية والتطبيقية.

 

                                                 
 نشر هذا الحوار في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: 1

 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-
%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/ 

 
 نشر أيضا  في مجلة التأمين العراقي:

http://misbahkamal.blogspot.com/2018/07/the-role-of-insurance-in-economic-
life.html 

 
2 http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-
%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-
%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/ 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://misbahkamal.blogspot.com/2018/07/the-role-of-insurance-in-economic-life.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2018/07/the-role-of-insurance-in-economic-life.html
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
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ال يسعني اال تقديم شكر  الجزيل لمسياعي الزمييل مصيباح كميال المسيتمرة للنهيو  
العراقييي.  اكييرر شييكر  وتقييدير  السييتجابته السييريعة واالجابيية علييى  التييأمينبقطييان 
بموضييوعية ودقيية علمييية.  وتبقييى المشييكلة التييي تواجييه البيياح ين  -كعادتييه  –األسييقلة 

فيي االفصياح عميا  التيأمينتتم ل في قلة المعلومات وعدم الشاافية مين جانيب شيركات 
 ة.في جعبتها من ارقام وبيانات ومشاريع وخطط مستقبلي

 
 فاروق يونس**

 2218حزيران  32

 
 

 ن  الحوار
 

فااي العااراق وبميااة  التااأمينن ننااان ف ااوة كبياارة بااين أ يااع ساارا بااأالساا ال ااول: ا 
ياة وضاعف الكمافاة التأمينلاق نادرة الخبارات إدول العالم المتمادم   نال ير اع السابب 

 العرالية؟ التأمينمام شركات أم ضعف الفرص المتاحة أية التأمين
 

ييية، أ  تليير التييي تتمتييع بمسييتو  عييال  ميين المعرفيية التأمينهييو كييل ذليير.  فييالخبرات 
ييية العاميية والمتخصصيية فييي فييرن معييين والمقترنيية بالتجربيية العملييية هييي حقييا  التأمين

تكيياد أن تكييون نييادرة، إذ ال نعييدم وجييود كييوادر متمرسيية متنييا رة هنييا وهنييار، إضييافة 
 التييأمينالعاميية ومعرييم شييركات  التييأمين إلييى كييوادر إدارييية جيييدة علييى رأس شييركات

الخاصيية.  لكيين الم حيير أن الييبع  ميين أصييحاب الخبييرة والقييدرات اإلدارييية ينتمييون 

، وقسييم ميين هييؤالء يرجييع تاريخييه إلييى سييتينيات وسييبعينيات 2223إلييى جيييل مييا قبييل 

.  التييأمينء فييي القييرن المنصييرم.  وهييؤالء هييم ميين الييذين تتلمييذوا علييى يييد أسيياتذة أجييّ  
المؤس  القول إن الجيل الحيالي ياتقير إليى أسياتذة يمكين االقتيداء بهيم.  وليم تعميل من 

العراقيية عليى خلي  الكيوادر والقييادات  التيأمينالدورات التدريبية التي تيديرها جمعيية 
.  ربميا تكيون هيذه الم حرية قاسيية، التيأمينالتي يمكن أن تحمل مهمية تطيوير قطيان 

فيي تقيييم ميا أنجزنياه وإال سنسيتمر فيي المراوحية فيي  لكني أقول علينيا أن نكيون قسياة
 ناس المكان.

 
ييية فهييي األخيير  لييم تتغييير عّمييا كانييت عليييه فييي الماضييي ال بييل أنهييا التأمينأمييا ال قافيية 

 تراجعت عما كانت عليه.
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ييية لييم يبحيي  فييي العييراق، وجييّل مييا نقييرأه ينحصيير تحييت التأمينإن موضييون ال قافيية 
دون  التييأمينردد ميين العيياملين فييي شييركات ي، وهييو يُييالتييأمينعنييوان غييياب الييوعي 

لييد   التييأمينتاكييير عناصيير هييذا الييوعي الماتيير ، والمقصييود بييه غييياب الييوعي ب
وأجهزة الدولية مين المسيؤولية عين الوضيع القياقم  التأمينالناس، وبذلر يتخل  قطان 

القييومي إلييى النيياتت  التييأميني  نسييبة التييأمين، أعنييي ضييع  التغلغييل التييأمينفييي قطييان 
 اإلجماليو.

 
ييية إذا لييم تييرتبط بالحييياة العامييةش  تنشيير الحكوميية موازنتهييا التأمينكييي  تنتشيير ال قافيية 
موقييي ت تجييير  االنتخابيييات وال يقيييدم القطيييان موقايييا  إليييي ء  التيييأمينولييييس لقطيييان 

ت تنشيير الحكوميية برنامجهييا التييأمينالمرشييحين، النييواب المييرتقبين، اهتمامييا  بشييؤون 
ت تحصييل حراقيي  فييي محيي ت تجارييية التييأمينلتييأمين وال يتحييرر قطييان وفيييه إشييارة ل

 وأخر  عاقدة للقطيان العيام ودواقير الدولية وال نقيرأ تصيريحا  أو نتعير  عليى موقي   
ر العيراق وتيتقل  حصية العيراق مين الميياه باعيل سياسيات ت يتصيحّ التأمينمن أركان 

هييذا الموضييون وآ ييارهت  علييى التييأمين  أ  ميين مييدراء شييركات علّييدول الجييوار وال يُ 
وقييل م ييل ذليير إزاء كييوار  الطبيعيية.  هييذا كمييا يقييال غييي  ميين فييي .  ال يمكيين أن 

وأنت منعزل عين الحيياة العامية.  نعيم إن عقيد ميؤتمر للتيأمين ماييد  التأمينتشيع  قافة 
 وكذلر اإلع نات إال أنها ليست كافية.

 
مينييية، مطبوعيية أو إلكترونييية العراقييي ال يمتليير مجليية تأ التييأمينهييل تييدر  أن قطييان 

أواخر  مانينييات القيرن الماضيي بعيد إلغياء  التأمينرسالة منذ أن توق  صدور مجلة 
المؤسسيية العاميية للتييأمين التييي كانييت تتييولى إصييدارها.   المجليية هييي إحييد  مصييادر 

.  هيل قيرأت يوميا  فيي صيحياة التأمينية للعاملين والعام ت في شركات التأمينال قافة 
عن البحو  التي تقوم بها طالبات وط ب الماجستير فيي جامعية بغيدادش  وهيل قيرأت 

فيييي جرييييدة أو مجلييية عراقييييةش  أال ت حييير نيييدرة  التيييأمينيوميييا  عرضيييا  لكتييياب عييين 
التعليقات في موقيع شيبكة االقتصياديين العيراقيين عليى ميا ينشير مين موضيوعات عين 

ايون أناسيهم كش  لير هيذا وغييرهش  هيل الحريت أن المسيؤولين ال يكلّ ش  ماذا يالتأمين
ودوره فييييي الحييييياة االقتصييييادية  التييييأمينتحمييييل "مشييييقة" التعلييييي ش  إنييييه ال مبيييياالة ب

 واالجتماعية لشفراد والجماعات.
 

العراقييية  التييأمينمييام شييركات لر إشييارة إلييى ضييع  الايير  المتاحيية أتضييمن سييؤا
فييي العييراق وبقييية دول العييالم المتقييدم.  ميين األفضييل أن  التييأمينلتاسييير الاجييوة بييين 

فييي دول الجييوار والييدول العربييية.   التييأميننحصيير هييذه الاجييوة بالمقارنيية مييع أسييواق 
المباشير تقيّدر بمبليغ  التيأمينالعربيية أن حجيم أقسياط  التيأمينجاء فيي دراسية ألسيواق 
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سييعني الجييواب ألن هييذا المبلييغش  ال ي ميينمليييار دوالر.  مييا هييي حصيية العييراق  58

المكتتبيية  التييأميناإلحصيياقيات ليسييت متييوفرة، ولكنييي أجيياز  بييالقول إن حجييم أقسيياط 

مليييون دوالر إن لييم يكيين أقييل  أرجييو ميين لييه علييم  252فييي العييراق قييد ال تتجيياوز 

 بالموضون أن يصححني لااقدة القراءو.
 

الطليب عليى .  إن مصيادر التيأمينأرن بأن المعني بالار  المتاحية هيو الطليب عليى 
في العراق لم يخضع للدراسة، ولذلر ليسيت هنيار بيانيات جياهزة عين األفيراد  التأمين

ييية.  تاريخيييا ، تأسسييت شييركة التأمينوالشييركات ودواقيير الدوليية التييي تشييتر  الحماييية 

للمؤسسييات والييدواقر الحكوميية.  ومنييذ العييام  التييأمينو لتييوفير 1952الوطنييية   التييأمين

هنييار أك يير ميين    ييين شييركة  ،ت تييأمين خاصيية.  واليييومبييدأ تأسيييس شييركا 2222

تييأمين تتنييافس علييى "كعكيية" أقسيياط صييغيرة.  عييدا الطلييب ميين القطييان العييام ودواقيير 
وبعيي   التييأمينالدوليية، وهييي غييير متماسييكة وحتييى أن بعيي  الشييركات ال تشييتر  

عقود الدولية ال تين  عليى شيرط للتيأمين ميع شيركة تيأمين عراقيية  وقيد تناوليت هيذا 
الموضون في مقاالت منشورة في موقع شيبكة االقتصياديين العيراقيينو، هنيار الطليب 
ميين شييركات القطييان الخييا  والمحيي ت التجارييية.  أمييا الطلييب الاييرد  فهييو ينصييب 

الايرد   التيأمينالصيحي و التيأمينالقلييل مين أساسا  عليى تيأمين السييارات التكميليي، و
جماعيية إذ  التيأمينعلى الحواد  الشخصية والحيياة.  ومين الم حير أن بعي  أنيوان 
الجميياعي علييى  التييأمينأن المؤسسييات، العاميية والخاصيية، هييي ميين تتييولى شييراقها ك

 الصحي. التأمينالحياة و
 

بحي  فيي ضيوء اإلحصياقيات  ي في العراقي بحاجية إليىالتأمينإن دراسة واقع النشاط 
 المتوفرة، واستخدام األدوات التحليلية لتقييم األداء. 

 
العرالاي ماان خادمات تأمينيااة  التااأمينن مااا يمدما  لطااع أالسا ال الكااني: اا تاارون با

 لق مستول رفع الكفااة االتصادية له ا المطاع الحيو ؟إوتمويلية ا ترلق 
 

فهييي، ميين رأ ، ال تشيييمل  التيييأمينلنتعيير  أوال  علييى الخييدمات التيييي يقييدمها قطييان 
خيييدمات تمويليييية إن كيييان الميييراد بهيييذه الخيييدمات المسييياهمة فيييي تموييييل المشييياريع 
الصيييناعية والزراعيييية وغيرهيييا.  ذلييير ألن التوريايييات األساسيييية تنحصييير بننشييياء أو 

ويسياهم القطيان، كغييره، فيي  شراء المبياني، واالسيت مار فيي أسيهم بعي  الشيركات. 
 تمويل خزينة الدولة من خ ل الضراقب والرسوم التي يدفعها.

 



 

 
 

 
 29 | صفحة

فخييدمات القطييان، إذن، تأمينييية صييرفه، وهييذه تتم ييل بتييوفير حماييية  تعييوي  نقييد و 
للميييؤمن لهيييم، مييين أفيييراد وشيييركات، عنيييدما تتعييير  أميييوالهم لخسيييارة أو ضيييرر 

لشخصيية التيي تلحي  بهيم وكلاية عرضيت وفيي حالية األشيخا  تعيوي  اإلصيابات ا
العيي   الطبييي، وتعييوي  ور ييتهم فييي حييال وفيياتهم.  ونضييي  إلييى ذليير، تعييوي  

 المسؤوليات القانونية والتعاقدية لشفراد والشركات.
 

يمكيين أن نتوسييع فييي تعرييي  الخدميية، وخاصيية فييي مجييال تييأمين الممتلكييات، لتشييمل 

 risk improvementتقيييييييديم التوصييييييييات لتحسيييييييين نوعيييييييية الخطييييييير 
recommendations  األصييول المادييية المييؤمن عليهيياو.  لكيين هييذه الوريايية لييم 

العراقييي، ولكننييا نشييهد حضييورا  لهييا عنييدما يقييوم معيييدو  التييأمينتتطييور فييي قطييان 
اليدوليين بنرسيال مهندسييهم للمعاينية الموقعيية لمحيل  التيأمينأو وسيطاء إعيادة  التأمين
شي  المييداني عليى مصيافي اليناط وغيرهيا مين ت وخير م ال عليى ذلير هيو الكالتأمين

 عليها خار  العراق. التأمينالمنشقت الصناعية الكبيرة التي تستدعي إعادة 
 

فيي  التيأمينإن مستو  هذه الخدمات ليست عالية عند مقارنتهيا ميع ميا تقدميه شيركات 
 المتقدمة.  من تجربتي الماضيية أسيتطيع أن أؤكيد بيأن بعي  الشيركات التأمينأسواق 

بشيكل مقبيول، م لميا أعير  أن غيرهيا متقدمية فيي  التيأمينفقيرة حتى في إنتا  و يقية 
باللغية اإلنجليزيية ومقدمية مين قبيل وسييط  التيأمينهذا المجيال خاصية إذا كانيت و يقية 

 الدولي. التأمينإعادة 
 

إذا كنييت تعنييي بالكايياءة االقتصييادية االسييتغ ل العق نييي واألم ييل للمييوارد المتييوفرة 
 التييأمينر ميين هييذه الناحييية وإال كييان حجييم أقسيياط قّصيييم اإلنتييا  فيينن القطييان مُ لتعريي

العامية  بضيمنها  التيأمينالمكتتبة أكبير.  فيي تقيييم األداء علينيا أن نايرق بيين شيركات 
الخاصية.  إن االنطبيان العيام  التيأمينالعراقيية العاميةو وشيركات  التيأمينشركة إعيادة 

ركات العاميية ليسييت باألم ييل وذليير بسييبب التخميية هييو أن اسييتخدام المييوارد فييي الشيي
الموجييودة فييي عييدد المييوراين والموراييات، وضييع  المهييارات الانييية واللغوييية لييديها 

الخاصييةو.  االنطبييان العييام هييو أن  التييأمين وهييذا يمتييد أيضييا  علييى معرييم شييركات 
ليم  يية  أقيول انطبيان ألن الموضيونالتأمينالمدخ ت أكبر من المخرجيات فيي العمليية 

حيي  ورلييت نتيياقت البحيي  محاوريية لييد  المعهييد أو الجامعيية يخضييع للبحيي  أو ربمييا بُ 
العراقيي إليى  التيأمينن عدد أعضياء وفيد قطيان إالتي تم فيها البح و.  كم ل، قيل لي 

العراقيية مييع معيييد  التييأميناالجتماعيات السيينوية للتاياو  علييى تجديييد اتااقييات إعييادة 
ر  العراق، كبيير جيدا .  فايي حيين يضيم وفيد المعييد القاقيد القاقد، التي تعقد خا التأمين

شخصين فنن الوفد العراقيي قيد يضيم عشير أشيخا  أو أك ير.  مين معرفتيي لميا كيان 
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يجيير  فييي الماضييي فيينن المييدير العييام لييم يكيين ضييمن الوفييد، وكييان الوفييد ال يضييم إال 
ضييمن هييذا  وربمييا مييدير قسييم آخيير.  الكايياءة االقتصييادية التييأمينمييدير قسييم إعييادة 

التوصييي  السييريع ضييعي  فييي الوقييت الحاضيير ألن العمييل ينطييو  علييى هييدر فييي 
 الموارد البشرية والمالية وكلاة الارصة البديلة.

 
مشيييكلة الكاييياءة االقتصيييادية، مييين المنريييور اإلدار ، ليسيييت مقصيييورة عليييى قطيييان 

 .  فهذا القطان يم ل حالة مصغرة للوضع العام في العراق.التأمين
 

اللراعااي فااي  التااأمينالكالاا : ناال لكاام ان تماادموا بعااض المعلومااات عاان الساا ال 
العااراق؟  كيااف يمكاان للتااأمين اللراعااي تشاا يع الماالارعين علااق ادخااال التكنولو يااا 

 الحديكة واستخدامها في اللراعة؟
 

لقييد ناقشيينا بعيي  جوانييب هييذا الموضيييون فييي مناسييبة سييابقة، وأر  ميين الماييييد أن 
 لر.أقتبس ما يايد موضون سؤا

 
الزراعيي.  وقيد  التيأمينالوطنية تكاد أن تكون الوحييدة فيي ممارسية  التأمينإن شركة 

الزراعيييي تضيييم و ييياق   التيييأمين.  وكانيييت محارييية 1982باشيييرت فيييي تطبيقيييه عيييام 

التاليييية: تيييأمين المحاصييييل الزراعيييية، تيييأمين المركبيييات الزراعيييية، تيييأمين  التيييأمين
 وتأمين خيول التربية أو السباق. ،المواشي، تأمين الدواجن

 
لييم يكيين إقبييال المييزارعين والا حييين وغيييرهم علييى جميييع هييذه الو يياق  قويييا  باسييت ناء 

عليييى المواشيييي.  ربميييا تتيييذكر اسيييتيراد مديريييية ال يييروة الحيوانيييية لشبقيييار  التيييأمين

وعرضها بأسعار متهاودة عليى الميزارعين بهيد  تطيوير زييادة  Friesianالهولندية 

تييا  الحليييب، وناييوق أعييداد كبيييرة ميين هييذه األبقييار وألسييباب عديييدة، ترتييب عليييه إن
علييى حقييول الييدواجن التييي  التييأمينالوطنييية.  وكييذلر  التييأمينخسيياقر كبيييرة لشييركة 

ضيت إليى انتشرت باضل قيرو  المصير  الزراعيي التعياوني.  وهيي األخير  تعرك 
ي الشيركة.  وليم يكين هنيار الزراعيي في التيأمينأضرار كبيرة فاقمت من خساقر فيرن 

األخيير ، رغييم أن  التييأمينطلييب حقيقييي للتييأمين علييى المحاصيييل الزراعييية وو يياق  
 الشركة وبالتعاون مع جهات مختلاة أطلقت حملة ترويجية لهذه الو اق .

 
واعتمييادا  علييى ذاكييرة الزميييل فييؤاد عبييد   عزيييز  يعمييل ا ن فييي البحييرينو، الييذ  

و، "فقيد جيرت محاولية 1982الوطنيية   التيأمينعي في شركة الزرا التأمينأسس فرن 

 التييأمينعبيير مبييادرة ميين وزارة الزراعيية واالصيي ح الزراعييي وبالتعيياون مييع فييرن 
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الوطنية إلعداد مشيرون لجعيل هيذا النيون مين  التأمينالزراعي بتأييد من إدارة شركة 
الزراعيية.  وقيد نجحيت إلزاميا  لميا يحققيه مين ابعياد اجتماعيية وحمايية لل يروة  التأمين

الييوزارة فييي ايصييال المشييرون إلييى المجلييس الييوطني، وحضييرُت مناقشييات المجلييس 
همهييا أللمشييرون وتبييين لييي ان غالبييية اعضيياء المجلييس كييانوا ضييد اقييراره لمبييررات 

جييراء تييأمين يقييع ضييمن داقييرة اختيييارهم إعييدم الرغبيية فييي إلييزام المييزارعين علييى 
لييى رفي  المشيرون.  وخرجييُت مين المجلييس ورغبيتهم، علييه فقييد جير  التصيويت ع

ن المشييرون لييم يكيين مييدعوما ميين القيييادات العليييا للدوليية ليحقيي  التييأ ير أنييا مقتنييع أو
وبيذلر خسيرت هيذه التجربية فرصية كبييرة  ،عضياء المجليس إلقيرارهأالمطلوب عليى 

ن تتطييييور بالشييييكل الييييذ  أصييييبحت عليييييه فييييي البلييييدان المييييذكورة ]بريطانيييييا، أفييييي 
وبقيييت أعمالييه محييدودة لغاييية الوقييت الييراهن."   فييؤاد عبييد   عزيييز، يوغوسيي فيا[ 

 ، مذكرات قيد اإلعدادو.الوطنية التأمينكظكة عمود في شركة 
 

الزراعييي شييحيحة.  هنييار دراسيية مهميية  التييأمينإن الكتابييات العراقييية المنشييورة عيين 
للزميييل د. عبييد الزهييرة عبييد    يعمييل ا ن فييي األمييارات العربييية المتحييدةو بعنييوان 

، 39، العييدد التااأمينرسااالة "نحييو تييأمين المحاصيييل الزراعييية فييي العييراق"  مجليية 

.  أشييكر الزميييل ميينعم الخايياجي علييى إرسييال المجلييةو.  59-52،   1979حزيييران 

العراقيية.  فيي عرضيه لمشيك ت  التيأمينها عندما كان يعمل في شيركة إعيادة وقد كتب
الزراعي ذكر أميورا  فيي غايية األهميية ميا زاليت آ يار بعضيها قاقمية وبعضيها  التأمين

مين  التيأمينالزراعيي فيي شيركة  التيأمينا خر تمك تيذليلها أ نياء اإلعيداد لتأسييس فيرن 
يية المختصية خيار  العيراق، واالسيتاادة أمينالتخ ل التدريب المك ي  ميع المؤسسيات 

ميين المعرفيية العلمييية للعديييد ميين العيياملين فييي مجييال اإلنتييا  الزراعييي فييي العييراق.  
نقتيييبس هنيييا بالكاميييل ميييا عرضيييه زميلنيييا تحيييت عنيييوان "مشيييك ت تيييأمين المحاصييييل 

 الزراعية":
 

 لتيأميناي، وهيي مشيكلة عامية تقي  عاققيا  أميام التيأمينانخاا  مستو  الوعي  -1"

بمختليي  أنواعييه، إال أنهييا تييزداد حييدة بالنسييبة للا حييين نرييرا  لتييدني المسييتو  ال قييافي 
 التيأمينالعام وانتشار األمية، مما يتطلب وضع تخطييط إع ميي لخلي  اليوعي بأهميية 

 وفواقده لد  الا حين.
 

صييييعوبة الوصييييول إلييييى المنيييياط  الزراعييييية بالسييييهولة والسييييرعة والكلايييية  -2

حي  ينيدر هنيار وجيود الطيرق المعبيدة ووسياقط النقيل ال زمية إضيافة إليى المعقولة، 
بعد المناط  الزراعية عن مراكيز اإلدارات المحليية أو مراكيز الشيرطة مميا يحيد مين 
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إمكانية التحير  الكاميل عين أسيباب الحيواد  ورروفهيا التيي أدت إليى تحقي  أضيرار 
 .التأمينمشمولة ب

 

انخاا  ميداخيل الا حيين وقيدرتهم الماليية المحيدودة التيي يتعيذر علييهم معهيا  -3

 ية.التأمينالتاكير في دفع  من ما مقابل حصولهم على الخدمة 
 

عييدم تييوفر إحصيياقيات كامليية ووافييية ولسيينوات عديييدة بحييي  يمكيين االعتميياد  -4

واحتسيياب عليهييا عنييد دراسيية أ  مشييرون للتييأمين الزراعييي وتقييدير درجيية الخطييورة 
 المناسب. التأمينقسط 
 

الزراعيي سيواء أكيان عليى مسيتو   التيأمينعدم توفر الخبيرة الانيية فيي مجيال  -5

 ."التأمينالقطان الزراعي أو على مستو  قطان 
 

الزراعي فيي العيراق إن عيدم تطورهيا ليم يكين بسيبب تقصيير مين  التأمينتبين تجربة 
الزراعييي أو بعييد ذليير، فقييد  التييأمينالوطنييية وقييت تأسيييس فييرن  التييأمينجانييب شييركة 

.  التييأمينترييافرت عوامييل خييار  الشييركة لتحييول دون تحقييي  روا  هييذا النييون ميين 
وقد أتى الزميل عبد الزهرة عبد   علي عليى ذكير بعي  هيذه العواميل كميا عرضينا 
فيي االقتبياس منيه أعيي ه.  وقيد ريل هييذا الايرن ضيعياا  فحسييب أخير إحصياقية متييوفرة 

 كالتالي:  2215-2214الزراعي للاترة  التأمينكانت أقساط 

 

 و:2215-2214الزراعي   التأميناقساط 
 أل  دينار
 2215 2214 كةاسم الشر

 172,376 182,741 شركة التأمين الوطنية

 
إن مسألة إدخال واستخدام التكنولوجييا الحدي ية فيي الزراعية ال تقيع عليى عيات  قطيان 

.  يمكن للقطان أن يلعب دورا  بعد إدخيال واسيتخدام هيذه التكنولوجييا.  ويتم يل التأمين
عليها، والتعوي  عن الخسياقر واألضيرار الماديية التيي تلحي  بهيا  التأمينهذا الدور ب

مييين جيييراء حييياد  حريييي  أو سيييرقة أو أ  حييياد  عرضيييي أ نييياء العميييل أو الخيييزن، 
ومعاينتهييا وتقييديم االستشييارة حييول أفضييل السييبل إلدارة المخيياطر المرتبطيية بهييا  هييذا 

و.  وبهيذا فينن لتيأمينابافترا  تيوفر القيدرات الهندسيية والتقنيية المناسيبة ليد  شيركة 
يطمقن أصيحاب ومسيتخدمي التكنولوجييا الزراعيية الحدي ية أنهيا جياهزة  التأمينقطان 

 لحمايتهم من خ ل التعوي  النقد  لشضرار التي تلح  بالمكاقن المستخدمة.
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العراليااة فااي تااأمين اصات الصااناعية  التااأمينالساا ال الرابااع: ناال تسااانم شااركات 

نتاااد دون تولااف ت الميكانيكيااة بهاادف اسااتمرار العماال واتواللراعيااة ضااد العطااظ
 وتعويض الخسائر المتحممة؟

 
العراقيييية تسييياهم فيييي تيييأمين  التيييأمينليسيييت ليييد  معلوميييات دقيقييية إن كانيييت شيييركات 

الزراعيييي فيييي  التيييأمينا الت الصيييناعية والزراعيييية.   تحيييد ت عييين بعييي  جوانيييب 
تعيير  باسييم و يقيية تييأمين عطييب  جييوابي علييى السييؤال ال اليي و.  هنييار و يقيية تييأمين

الهندسييي.  وأذكيير بييأنني قييد ترجمييت نموذجييا   التييأمينالمكيياقن، تصيين  ضييمن و يياق  
إنجليزيييا  منييه إلييى العربييية أواقييل سييبعينيات القييرن المنصييرم، عنييدما كنييت أعمييل فييي 

الوطنيييية.  وكيييان هيييد  إدارة القسيييم هيييو  التيييأمينالهندسيييي فيييي شيييركة  التيييأمينقسيييم 
المباشيييرة بتيييرويت وبييييع هيييذه الو يقييية لشيييركات ومؤسسيييات القطيييان العيييام بالدرجييية 

 التيأميناألولى.  لكن الهد  لم يتحق  إذ أن العديد من الشركات التيي اتصيل بهيا قسيم 
.  والسيييبب هيييو أنهيييا تقيييوم التيييأمينالهندسيييي كانيييت تقيييول بأنهيييا ليسيييت بحاجييية لهيييذا 

يانة الدورييية علييى مكاقنهييا وأن لهييا قطييع غيييار كافييية ومكيياقن إضييافية مخزونيية.  بالصيي
وفييي رنييي إن الوضييع لييم يتغييير ال بييل أنييه تراجييع إذ أن العديييد ميين الشييركات، ومنهييا 

 المصافي، تدير عملياتها دون حماية تأمينية.
 

  باسيم المتقدمية تعير  ميا يعير التيأمينبالنسبة لتأمين ا الت الزراعيية فينن أسيواق 
الزراعييي الشيياملة التييي تغطييي حييواد  الحرييي  والسييرقة والمركبييات  التييأمينو يقيية 

 الزراعية على أنواعها والمسؤوليات المدنية الناشقة عنها تجاه الطر  ال ال .
 

و يقيية تكيياد أن تكييون شيياملة فييي  اوصيي  و يقيية تييأمين عطييب المكيياقن بأنهييتيمكيين أن 
ماياج  غيير المنريور نتيجية لوجيود خطيأ فيي تغطيتها، فهيي تغطيي الضيرر المياد  ال

التصميم، عيب في المنتت، خطأ فيي التركييب، سيوء االسيتعمال، قليه الخبيرة، اإلهميال 
غييير المتعمييد، نقيي  المييياه فييي الغ يييات  المراجييلو، االناجييار الييذاتي، تمييزق جزقييي 
باعيييل القيييوة الطييياردة أو التمييياس الكهربييياقي أو باعيييل أ  سيييبب أخييير غيييير مسيييت نى 

 راحة في الو يقة بشكل يقتضي التصليح أو االستبدال.ص
 

وكغيرهييا ميين الو يياق  تضييم هييذه الو يقيية عييددا  ميين االسييت ناءات ومنهييا: العُييدد التييي 
تسيييتبدل دورييييا  والتيييي تتصييي  باسيييته كها السيييريع، الحريييي ، الصييياعقة، االناجيييار 

الخطيأ أو العطيب ز، جّهيالكيماو ، الايضان، الهزات األرضيية، السيرقة، مسيؤولية المُ 
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الموجييود وقييت بييدء سييريان الو يقيية، األعمييال المتعمييدة أو اإلهمييال الشييديد ميين قبييل 
 المؤمن له، االند ار غير المصحوب بحاد  معين ... إل . 

 
فيمييا يخيي  اسييتمرار العمييل واالنتييا  دون توقيي  وتعييوي  الخسيياقر المتحققيية بسييبب 

ن خسيياقر األربييياح أو الخسييياقر مييي التيييأمينالتوقيي  فهنيييار و يقيية تعييير  باسيييم و يقيية 

أو و يقيية  Loss of Profit Insurance or Consequential Lossالتبعييية

.  وبموجييب هييذه Business Interruption Insuranceتييأمين توقيي  األعمييال 

عليى توقي  اإلنتيا  بسيبب حياد  حريي   ميؤمن بموجيب و يقية  التيأمينالو يقة يمكين 
ي أو كهربييياقي أو أخطيييار أخييير   ميييؤمن تيييأمين مييين الحريييي و أو عطيييب ميكيييانيك

بموجييب و يقيية تييأمين عطييب المكيياقنو.  تغطييي و يقيية خسيياقر األربيياح، حسييب رغبيية 
الميييؤمن ليييه، اليييربح اإلجميييالي "وهيييو اليييربح اليييذ  يحققيييه المشيييرون قبيييل اسيييتبعاد 
المصيياري  ال ابتيية ويسييتخر  ميين رقييم المبيعييات مضييافا  إليهييا بضيياعة آخيير المييدة 

صيييينعةو وبعييييد طييييرح المشييييتريات  المصيييياري  المتغيييييرةو  المصيييينعة ونصيييي  الم
وبضاعة أول المدة  المصنعة ونص  المصينعةو والنياتت يم يل اليربح اإلجميالي."  أو 
تغطييي الييربح الصييافي "وهييو الييربح الييذ  تحققييه المؤسسيية والييذ  ينييتت بعييد طييرح 

 المصاري  المتغيرة وال ابتة  عدا الضراقبو من رقم المبيعات."
 

أن و يقييية تيييأمين خسيييارة األربييياح ليسيييت منتشيييرة فيييي العيييراق رغيييم  ومييين المؤسييي 
أهميتهييا الااققيية فييي ضييمان اسييتمرار الشييركات التجارييية والصييناعية فييي العمييل بعييد 

 تعرضها لحاد  حري  أو عطب في المكاقن.
 

العرالياة فاي اساتكمار  الا مان اموالهاا  التاأمينالس ال الخامس: نل تماوم شاركات 
 في النشاط الصناعي؟

 
العراقيييية.  إن  التيييأمينال تتيييوفر عنيييد  معلوميييات عييين توزييييع اسيييت مارات شيييركات 

العراقييية ال تبييين وجييوه االسييت مار.  حسييب  التييأميناإلحصيياقيات التييي تنشييرها جمعييية 

 دينار.  16,562,925,222 2215آخر إحصاقية كانت إيرادات االست مار لسنة 

 
ميييوم، إليييى سياسييية محافرييية فيييي تمييييل، عليييى الع التيييأمينمييين المعيييرو  أن شيييركات 

االسييت مار للحاييار علييى درجيية ميين السيييولة النقدييية تسييتطيع باضييلها تسييديد المطالبييات 
يقتصيير  التييأمينبييالتعوي .  ورغييم شييحة البيانييات فييننني أزعييم ان اسييت مار شييركات 

علييى شييراء أسييهم فييي الشييركات الصييناعية القاقميية أو تشييارر فييي شييركات صييناعية 
 جديدة.
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 ااد ماا نااو دورد فااي ن و  إو اد فااي العااراق تاأمين نندسااي؟  يادس: ناال السا ال الساا

 توفير الغطاا الظلم تنشاا المشاريع ال ديدة؟
 
الوطنيية منيذ منتصي   التيأمينالهندسيي موجيود فيي العيراق، وكيان لشيركة  التأمينإن 

 التييأمينسييتينيات وحتييى أواقييل  مانينيييات القييرن المنصييرم محاريية ضييخمة ميين أعمييال 
الهندسيي  ياني أكبير  التيأمينار المشاريع الهندسيية المختلاية.  كانيت محارية على أخط

دار الهندسييي فييي الشييركة يُيي التييأمينبضيياقع.  وكييان قسييم -البحيير  التييأمينمحاريية بعييد 
 بكااءة عالية ويضم فريقا  متمرسا  من المهندسين.

 
العراقييي نييوعين ميين و يياق  تييأمين المشيياريع الجديييدة: و يقيية  التييأمينيسييتخدم سييوق 

  Contractors’ All Risks InsuranceوCAR  تيأمين كافية أخطيار المقياولين

لميييا يعييير  بعقيييود مقييياوالت اإلنشييياء المدنيييية، وو يقييية تيييأمين كافييية أخطيييار النصيييب 

Erection All Risks Insurance (EAR) اقيية لعقيود المقياوالت الهندسيية الكهرب

ميين خسييارة األربيياح المتوقعيية بعييد  التييأمينوالميكانيكييية والكيمياوييية.  وهنييار و يقيية 

 Advance Loss ofعر  بأسيماء مختلاية لعيل األشيهر منهيا هيو إكمال المشرون يُ 
Profit Insurance (ALOP) وهذه الو يقة غيير معروفية فيي العيراق، وال أرين  .

لحكوميية منهيا والخاصية، قيد قيام بشيراء م يل أن أيا  من أصيحاب المشياريع الجدييدة، ا
 ي.التأمينهذا الغطاء 

 
الييدور األسيياس لييو يقتي أخطييار المقيياولين وأخطييار النصييب هييو تعييوي  المقيياول أو 

و عيين كلايية تصييليح األضييرار والخسيياقر التييأمينرب العمييل  إن كييان هييو حامييل و يقيية 
التركييييب، واالختبيييار الماديييية منيييذ المباشيييرة بالمشيييرون، ميييرورا  بأعميييال اإلنشييياء و

بتيوفير السييولة للمقياول  التيأمينبالصيانة.  إذ تقيوم شيركة  وانتهاء  والتشغيل التجريبي 
للشييرون بأعميييال التصييليح وطليييب المييواد واسيييتيراد المكيياقن والمعيييدات المتضيييررة.  

، وبتوصيية مين التيأمينوفي الغالب، وخاصة في حاالت الخساقر الكبييرة، فينن شيركة 

، تُقييّدم للمقيياول مييا يعيير  بدفعيية علييى الحسيياب loss adjusterرة مسييّو  الخسييا

payment on account .لتسهيل البدء بأعمال التصليح واالستبدال 

 
السااا ال الساااابع: يعااااني العاااراق مااان مشاااكلة البطالاااة   ماااا ناااي مساااانمة شاااركات 

 العرالية في حل مشكلة البطالة؟ التأمين
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العراقييية فييي حييل مشييكلة البطاليية هييو تييوفير  التييأمينإن المسيياهمة األساسييية لشييركات 
لييييس معروفيييا  إذ أن  التيييأمينمصيييدر عميييل مباشييير.  إن عيييدد العييياملين فيييي قطيييان 

العراقييية ال تضييم جييدوال  بعييدد العيياملين فييي كييل شييركة  التييأمينإحصيياقيات جمعييية 

مورييي   2,222تيييأمين.  وفيييي تقيييدير  فييينن العيييدد فيييي كاميييل القطيييان هيييو أقيييل مييين 

 وموراة.
 

الوطنييية العاميية،  التييأمينالعراقييية العاميية مييع شييركة  التييأمينعنييدما يييتم دمييت شييركة 
أتوقييع أن ييينخا  عييدد العيياملين والعييام ت نتيجيية لتجنييب االزدواجييية فييي الوريياق .  

 وهذا هو الحال في معرم عمليات االندما .
 

ات قييد تكييون واحييدة ميين نتيياقت الييدمت هييو تييوفر ميين تنتهييي خدماتييه للعمييل فييي شييرك
الخاصييية، وهيييي، مييين رأ ، بحاجييية إليييى عناصييير مدربييية ومجربييية، وليييو أن  التييأمين

بعيي  الشييركات الخاصيية تاكيير عميقييا  قبييل اسييتخدام مييوراين سييابقين فييي الشييركات 
العاميية خشييية أن يحملييوا معهييم مييا يسييمونه بعقلييية الموريي  العييام التييي ال تتييواقم مييع 

ا خيييو  غيييير مبيييرر إذ أن متطلبيييات وبيقييية العميييل فيييي شيييركة تيييأمين خاصييية.  وهيييذ
عناصيير مهميية تعمييل فييي الشييركات الخاصيية بنجيياح، وبعضييها علييى مسييتو  اإلدارة، 

 العامة. التأمينكانت تعمل سابقا  في شركات 
 
 

 مصباح كمال

 2218حزيران  27
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: ممابلة مع اللميل مصباح كمالالتأمينحدي  عن بعض ش ون 
1
 

 
 

 تمديم
 

كيييان ليييي جولييية حيييوار سيييابق ا ميييع الزمييييل مصيييباح كميييال نشيييرت فيييي موقيييع شيييبكة 
االقتصيياديين العييراقيين تحييت عنييوان "حييوار مييع مصييباح كمييال حييول بعيي  قضييايا 

 في العراق": التأمين
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-
%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-
%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/ 

 
ا معييه "حييول دور  ييا  التييأمينبعييد ذليير أجريييت حييوار  فييي الحييياة االقتصييادية" نشيير أيض 

 في موقع الشبكة:
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-
%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-
%d8%a7/ 

 

بكتابيية مييا أسييماه د. [2221-1932]وم عبييد البيياقي رضييا كمييا تشيياركت وإييياه والمرحيي

فييي  التييأمينبييارق شييبر "شييذرات ميين التيياري  المييرو  والييذكريات الشخصييية حييول 
 العراق:

                                                 
 المقابلة في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: نشر ن  1

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Farouk-Younis-
Interview-with-Misbah-Kamal-on-Insurance-Matters-IEN.pdf 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2022/01/18/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-
%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-
%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82/ 

 
ا في مجلة التأمين العراقي:  نشر أيض 

https://www.insurance4arab.com/2022/01/farouk-younis-interview-with-
misbah.html 
 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/10/28/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/07/07/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Farouk-Younis-Interview-with-Misbah-Kamal-on-Insurance-Matters-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Farouk-Younis-Interview-with-Misbah-Kamal-on-Insurance-Matters-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2022/01/18/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2022/01/18/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2022/01/18/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2022/01/18/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%82/
https://www.insurance4arab.com/2022/01/farouk-younis-interview-with-misbah.html
https://www.insurance4arab.com/2022/01/farouk-younis-interview-with-misbah.html
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http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-
%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-
%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/ 

 
تقيديم مقابلية جدييدة ميع الزمييل مصيباح كميال للحيدي  عين بعي  ميا أعود الييوم إليى 

التييي تشييغل بييالي.  كتبييت لييه  التييأمينفيياتني أن أ يييره ميين أسييقلة حييول بعيي  قضييايا 

: ممترباااات التاااأمينكيييانون ال ييياني رسيييالة أهنقيييه بصيييدور كتابيييه الجدييييد  15بتييياري  

واجيه، واسيتميحه و متمني يا ر2222 منتيد  المعيار ،  تاريخية والتصاادية ومعاصارة

.  وكعهييد  بييه اسييتجاب التييأمينإلجييراء حييوار لتوضيييح بعيي  المسيياقل فييي صييناعة 
لييدعوتي فكانييت هييذه المقابليية.  آمييل أن ت ييير المقابليية اهتمييام ميين يعنيييهم موضييوعها 

 .التأمينونطور الحوار بيننا لتكوين فهم أفضل لمؤسسة 
 

 أدناه ن  األسقلة التي أ رتها معه وإجاباته عليها.
 

 فاروق يونس

 2222كانون ال اني  18

 
 نص الممابلة

 
 

: ممتربااات تاريخيااة التااأمينفييي البييدء، أشييكرر علييى ترحيبيير بصييدور كتييابي الجديييد 
 . آمل أن يجد الكتاب ما يستحقه من نقد وتقويم.والتصادية ومعاصرة

 
عند قراءة اإلجابات أرجو األخيذ بنرير االعتبيار أنهيا تكتايي باإلشيارة ولييس التاصييل 

، ولسيينا هنييا بصييدد التييأمينالييوافي، ذليير أن موضييون معرييم األسييقلة يييرد فييي كتييب 
 .التأمينتألي  كتاب عن 

 
اا وناال ننااان شااروط معينااة  التااأمينة فااي شااركات الساا ال ااول: مااا معنااق المماص 

 ت رائها؟
 
تعيير  فيينن آلييية المقاصيية  خصييم الييذمم المدينيية ميين الييذمم الداقنييةو معروفيية فييي كمييا 

 التعامل بين المصار .
 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
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 التييأمينتتضييمن الموازنيية بييين إجمييالي أقسيياط  التييأمينأر  أن المقاصيية فييي مجييال 
الوفييياء بهيييا لمييين  التيييأمينالمكتتبييية وبيييين المبيييالغ  التعويضييياتو المتوقيييع مييين شيييركة 

.  وتهيد  م يل هيذه التيأمينراء خطر مؤمن عليه في و يقية يتضرر من المؤمن لهم ج
ميين عييدم قييدرتها علييى  التييأمينالموازنيية إلييى تحقييي  هييدفين.  األول، حماييية شييركة 

الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم  تسيديد التعويضياتو.  وال ياني، التحيوط مين فقيدان 
 التيييأمينشيييركات التجاريييية، ومنهيييا  التيييأمينفرصييية تحقيييي  هيييامش لليييربح، فشيييركات 

 التكافلي، ليست مؤسسات خيرية، فهي وجدت لتحقي  األرباح.
 

هييو  التييأمينولعلييه ميين المايييد هنييا اإلشييارة إلييى مقتييرب آخيير لماهييوم المقاصيية فييي 
 "رصيد التغطية" الذ  عّرفه بهاء بهيت شكر  كما يلي:

 
كأقسياط  التيأمينويقصد برصيد التغطية مجمون المبالغ التي تحصيل عليهيا هيقيات 

تأمين من المؤمن لهم وتكرسها لتغطية األخطار التي يتحملهيا اليبع  مينهم نتيجية 
لتحقيي  الخطيير المييؤمن منييه.  ويلعييب رصيييد التغطييية الييدور الرقيسييي فييي عملييية 
توزيييع أعبيياء الخطيير إذ يتوقيي  نجيياح هييذه العملييية علييى كايياءة الرصيييد وطريقيية 

متعيادال ميع حصييلة األضيرار بحيي  تكوينه، فكلما كيان رصييد التغطيية متوازنيا و
تغطيتهييا منييه دون أن تضييطر إلييى اللجييوء إلييى رأس مالهييا  التييأمينيمكيين لهيقيية 

 وموجوداتها الخاصة كلما كان ذلر دلي  على نجاح عملية التوزيع.
 

باعتبارهييا وسيييطا بييين المييؤمن لهييم المتعيياونين، ينبغييي عليهييا أن  التييأمينإن هيقيية 
دقيقة لتتجنب التورط بتحميل تبعية األخطيار عليى عاتقهيا  تبني تقديراتها على أسس

وعليهييا أن تبييذل مييا لييديها ميين طاقييات فنييية لتحقيي  التييوازن المطلييوب بييين رصيييد 
التغطية وحصيلة األضرار.  ويتوق  تحقي  هيذا التيوازن بوجيه عيام عليى عواميل 

و االنحرافات.3و انتقاء األخطار و  2و   التأمينو قسط 1    هي  
2 

 
 التييأمينالرصييينة أن تقييوم بالمطابقيية بييين إجمييالي أقسيياط  التييأميناتيير  بشييركات ويُ 

المكتتبة وحجم مبالغ التعويضيات المتوقعية، وك هميا يخضيعان للتقيدير.  ولكين يمكين 
واالسيييتاادة مييين التحلييييل االكتيييوار ،  التيييأميناالسيييتعانة بالتجربييية التاريخيييية لشيييركة 

، لتحقييييي  التييييوازن ةأو االختياريييي ةاالتااقييييي، التيييأمينوكيييذلر ترتيييييب عقيييود إلعييييادة 

                                                 
 .72و،   1962 بغداد: مطبعة المعار ،  الن رية العامة للتأمينبهاء بهيت شكر ،  2

  للتوسع في عر  ماهوم رصيد التغطية، راجع: مصباح كمال، "رصيد التغطية في التأمين ما بين بهاء بهيت شكر
 شبكة االتصاديين العراليين:وبديع أحمد السياي،" موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Misbah-Kamal-
Funding-Cover-IEN-final.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Misbah-Kamal-Funding-Cover-IEN-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Misbah-Kamal-Funding-Cover-IEN-final.pdf
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المطلوب في الوضع المالي للشيركة وضيمان عيدم تعرضيها للعسير أو االنهييار نتيجية 
المتجمعية ليديها.  فيي حالية تعير  الشيركة  التيأمينلتجاوز مبيالغ التعويضيات أقسياط 

لخسيياقر كبيييرة غييير متوقعيية يمكنهييا أن تلجييأ إلييى مييا لييديها ميين احتياطيييات أو تسييييل 
بعيي  االسييت مارات، وفييي أسييوأ الحيياالت اسييتخدام رأسييمال الشييركة وهييو مييا يقييّو  
مكانتهييا المالييية وسييمعتها.  باالسييتاادة ميين هييذه العناصيير يمكيين رسييم سياسيية سييليمة 

 كتتاب باألخطار.ل 
 

 التييأمينتيين  القييوانين الرقابييية علييى مييا يُعيير  بهييامش الميي ءة لضييمان وفيياء شييركة 

يضيييم فييي الميييادة  2225لسيينة  التييأمينبالتزاماتهييا التعاقدييية.  فقيييانون تنريييم أعميييال 

 عشرون تعريا ا لهذا الهامش:
 

مطلوباتييه بمييا الزيييادة فييي قيميية موجييودات المييؤمن الاعلييية علييى  -هييامش الميي ءة
يمكنييه ميين الوفيياء بالتزاماتييه كامليية ودفييع مبييالغ التعويضييات المطلوبيية منييه عنييد 

 استحقاقها دون أن يؤد  ذلر الى تع ر أعماله أو اضعا  مركزه المالي.

 
 التييأمينميين منرييور أوسييع يمكيين اعتبييار المقاصيية بييين المخيياطر التييي تقييوم شييركة 

لتعيياون بيين جمهيور المييؤمن لهيم يهيد  إلييى عليهيا عليى أنهييا تنرييم ُمضيمر ل التيأمينب
توزييييع عيييبء المخييياطر الميييؤمن عليهيييا  التكلاييية الماليييية لشضيييرار والخسييياقرو عليييى 

 أعضاء هذا الجمهور.
 

لمقاصيية .  أفضييل م ييال علييى ذليير هييو االتييأمينهنييار بُعييد آخيير للمقاصيية بييين شييركات 
علييى السيييارات لخصييم الييذمم المدينيية ميين الييذمم  التييأمينبييين الشييركات التييي تقييوم ب

الداقنيية بينهييا بموجييب اتايياق بينهييا.  وتنشييأ هييذه الييذمم ميين مطالبييات التعييوي  ميين 
الحواد  بين األطرا  المشتركة فيي هيذه الحيواد  حيي  تكيون اليذمم داقنية أو مدينية 

 التيأمينوف  المسؤوليات المترتبة على الحواد .  ونجيد م يل هيذا االتاياق فيي أسيواق 
 التيييأمينالمتقدمييية ومنهيييا المملكييية المتحيييدة.  حسيييب المعلوميييات المتيييوفرة فييينن سيييوق 

العراقييي لييم يبييادر حتييى االن لتنريييم م ييل هييذه االتااقييية كمييا عملييت دوليية اإلمييارات 
 العربية المتحدة.

 
الس ال الكاني: كياف ياتم تحدياد مبلات التعاويض ونال ي اول الحصاول علاق تعاويض 

 ر الفعلي؟يت اول مبلت الضر
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وتعدي تييييه تعرييييي   1951و لسيييينة 42ال ييييرد فييييي القييييانون المييييدني العراقييييي رقييييم  

 اإلشارة التالية للتعوي : -التأمينعقد -للتعوي .  لكننا نقرأ في الاصل ال ال  
 

   988مادة 

متيييى تحقييي  الخطييير، او حيييل اجيييل العقيييد، اصيييبح التعيييوي  او المبليييغ المسيييتح  
 واجب االداء. التأمينبمقتضى عقد 

 

.  وكلهيا ال 1225، 1223، 1222، 1221وترد إشارات أخير  للتعيوي  فيي الميواد 

 تقدم تعريا ا لمصطلح التعوي .
 

 كا تي: indemnityيُعّر  بهاء بهيت شكر  التعوي  

 
حيي  يعيو  الميؤمن ليه  التيأمينيشير هذا المصطلح إلى مبدأ التعوي  في نريام 

فعيي   وإعادتييه بعييد وقييون الحيياد  إلييى ناييس المركييز عيين الخسييارة التييي لحقييت بييه 
المييالي الييذ  كييان عليييه قبييل وقييون الحيياد  ال أك يير وال أقييل، بقييدر تعليي  األميير 

.بالشيء المؤمن عليه
3
 

 
كما يتبين من هذا التعري  فينن إعيادة الميؤمن ليه إليى الوضيع الميالي اليذ  كيان علييه 

قيد  يعيادل ميا لحي  الميؤمن ليه مين قبل وقون الحاد  الُمسيبب للضيرر يتم يل بمبليغ ن
و أو ميا فاتيه مين كسيب  كميا فيي تيأمين خسيارة  ضرر ماد   جراء حاد  حري  م   
األرباحو بسيبب الاعيل الضيار.  فيالتعوي  بهيذا المعنيى هيو جبيٌر للضيرر وينبغيي أن 

 يتكافأ التعوي  مع الضرر "ال أك ر وال أقل" من الضرر المتحق .
 

 دار أو مصييينع  التييأمينم الضييرر المتحقييي  علييى محيييل يتحييدد مبليييغ التعييوي  بحجييي
وغيييرهو.  ويييتم تحديييد مبلييغ التعييوي  اعتميياد ا علييى نييون الضييرر.  فمبلييغ تعييوي  
  جية أو أ ييا  تعيّر  لخسييارة كليية يكييون مسيياوي ا لمبليغ شييراء   جية جديييدة، وهييذا 

 New forعليى أسياس "اسيتبدال القيديم بالجدييد"  التيأمينهيو الحيال بالنسيبة لو ياق  
Old  ويكيون  التيأمينمسياوي ا للقيمية االسيتبدالية لمحيل  التيأمينشريطة أن يكون مبليغ 

 التيأمينمتناسب ا مع هذه القيمةو.  خ   ذلر تنشيأ حالية انتايان مين و يقية  التأمينقسط 
 على حساب المؤمن لهم ا خرين، وهو ما يتنافى مع مبدأ التعوي .

 

                                                 
عربيي، الجيزء األول،  عميان: دار -إنجلييز  المع م الوسيط في مصطلحات وشاروط التاأمين،بهاء بهيت شكر ،  3

 .755و،   2216ال قافة، 



 

 
 

 
 42 | صفحة

 التييأمينفييي حيياالت أخيير ، يتحييدد مبلييغ التعييوي  بكلايية التصييليحات، كمييا فييي و يقيية 
الهندسييي، إ يير حيياد  عرضييي كييالحري  أو نتيجيية لاعييل عييوار  الطبيعيية كالايضييان 

 التيأمينأو اإلعصار.  عندها يقدم المقياول تكيالي  تصيليح األضيرار المتحققية لشيركة 
إلييى  التييأمينتكييالي .  وقييد تلجييأ شييركة ويييتم تسييوية التعييوي  اعتميياد ا علييى قييواقم ال

مسّو  خسياقر محتير  للكشي  الميوقعي عليى األضيرار ومين  يم العميل عليى تسيوية 
 المطالبة بالتعوي .

 
عنييد وقييون الضييرر أقييل ميين القيميية  التييأمينالم بييت فييي و يقيية  التييأمينإذا كييان مبلييغ 

الحقيقية لشموال المؤمن عليها فينن مبليغ التعيوي  يخضيع لميا يُعير  بشيرط النسيبية 

ويقضيي هيذا الشيرط بتخايي  مبليغ التعيوي   average clauseأو شيرط المعيدل 

نسبي ا ويعتبر الميؤمن ليه مؤِمن يا عليى الايرق بيين التعيوي  الكاميل والتعيوي  النسيبي 
الناق . التأمينمبلغ  الذ  يعكس

4
 

 
 ونل ي ول الحصول علق تعويض يت اول مبلت الضرر الفعلي؟

 
ال يجييوز الحصييول علييى تعييوي  يتجيياوز مبلييغ الضييرر الاعلييي لسييببين.  األول، إن 

يا مين خي ل  ، وهيو ميا التيأمينتجاوز مبلغ الضرر الاعلي يعني تحقي  الميؤمن ليه ربح 
ال يمكين أن يكيون وسييلة لتحقيي  اليربح وإال  التيأمينيناق  مبدأ التعيوي .  إن عقيد 

ا للربح أو الخسيارة كميا هيو الحيال فيي  تحوّل إلى عقد مضاربة يمكن أن يكون مصدر 
االسيت مار فييي األدوات الماليية، وليييس عقيد تعييوي  مين الخسييارة التيي تلحيي  المييؤمن 

عليييى الحيييياة  التيييأمينكافييية باسيييت ناء عقيييود  التيييأمينليييه.  هيييذا هيييو الحيييال فيييي عقيييود 
القاقميية علييى أسيياس القيميية  التييأمينوالحييواد  الشخصييية، مييع تكيياييات محييددة لعقييود 

 على الممتلكات. التأميناالستبدالية في 
 

قيياقم علييى مبييدأ ُمضييمر أساسييه التعيياون والتكافييل بييين  التييأمينالسييبب ال يياني، هييو أن 
ى تعييوي  جمهييور المييؤمن لهييم.  لييذلر فيينن حصييول أحييد أفييراد هييذا الجمهييور عليي

يتجاوز مبلغ الضرر الاعلي الذ  لحي  بيه هيو انتقيا  مين إسيهامات جمهيور الميؤمن 
.  بعبييارة أخيير ، إن الزيييادة فييي التييأمينالييذ  تييديره شييركة  التييأمينلهييم فييي صييندوق 

مبلغ التعوي  يكون على حساب مجمون الميؤمن لهيم وهيو ميا يتنيافى ميع العدالية فيي 
 وق على األفراد المتضررين.توزيع األموال المتجمعة في الصند

                                                 
-41و،   2218 بييروت: منتيد  المعيار ،  مدخل لدراساة التاأمينللمزيد من التااصيل، راجع: منعم الخااجي،  4

42. 
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السييق  األعلييى للتعييوي .  فاييي حييال التنييازن بييين المييؤمن لييه  التييأمينيُم ييل مبلييغ 
علييى كااييية مبلييغ التعييوي  لجبيير الضييرر الميياد  ولجييوء المييؤمن لييه  التييأمينوشييركة 

الم بييت  التييأمينللتحكييم أو المحيياكم فينن أقصييى ميا يحصييل علييه المييؤمن ليه هييو مبليغ 
مسييتوفى اعتميياد ا علييى هييذه المبلييغ الييذ   التييأمينقسييط  ن وذليير أل أمينالتييفييي و يقيية 

 و.التأمينصّرح به المؤمن له عند بدء 
 

التعيوي  عين الضيرر األدبيي وخاصية  غهنار اعتبارات أخر  تيدخل فيي تحدييد مبلي
ميين المسييؤولية التقصيييرية أو التعاقدييية.  ويييرد فييي القييانون المييدني  التييأمينفييي و يياق  

 و ا تي:225ادة العراقي  م

 
يتناول ح  التعوي  الضرر االدبي كذلر فكل تعيد عليى الغيير فيي حريتيه او  – 1

فيي عرضيه او فيي شيرفه او فيي سيمعته او فيي مركيزه االجتمياعي او فيي اعتبياره 
 المالي يجعل المتعد  مسؤوال  عن التعوي .

 
وتقضيييي ومييين المعيييرو  أن المحييياكم األمريكيييية لهيييا قيييرارات صيييارمة بهيييذا الشيييأن 

 بتعوي  المضرور بمبالغ كبيرة.
 

عااان التحاااول الاااق التصااااد  2223السااا ال الكالااا : يااادور الحااادي  فاااي العاااراق بعاااد 

فااي  التااأمينالسااوق وتملاايص دور الدولااة فااي الحياااة االتصااادية   الساا ال: مااا دور 
 توفير المعاش التماعد  في العراق؟

 
للدوليية هيو ميين البييرامت التييي  التحيول إلييى اقتصيياد السييوق وتقليي  الييدور االقتصيياد 

تنشط المؤسسات المالية الدولية والدول الغربية التيي تقيدم "المسياعدات" فيي ترويجهيا 
وتكييريس الكتابييات لهييا وتطبيقهييا ميين خيي ل اشييتراطات محييددة.  ومييا تشييجيع العييراق 
للوقييون فييي فيي  المديونييية لصييندوق النقييد الييدولي وغيييره إال آلييية لييدفع العييراق باتجيياه 

حييول إلييى اقتصيياد السييوق وتقلييي  دور الدوليية.  والمحيياوالت المسييتمرة لتصيياية الت
القطييان العييام هييي جييزء ميين هييذه البييرامت، وكييذا األميير بالنسييبة إلدخييال نرييام للتييأمين 

 الصحي بدي   لنرام صحي وطني شامل.
 

التبرييييرات التيييي تُقيييّدم بهيييذا الشيييأن أن معييياش التقاعيييد اليييذ  يتقاضييياه الميييواطن بعيييد 
ول لسيين المعيياش ميين الدوليية ليييس كافي ييا لإلبقيياء علييى المسييتو  الييذ  كييان عليييه الوصيي

قبيييل التقاعيييدت وأن الدولييية ال تسيييتطيع االسيييتمرار فيييي تموييييل معاشيييات التقاعيييد لمييين 
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يسيتحقها.  يضييا  إلييى ذلير دعييو  أن ميزانييية الدولية ال تكاييي لتمويييل ناقيات مييا بعييد 
المتزاييييد عليييى الخيييدمات الصيييحية  التقاعيييد والمرتبطييية بالتقيييدم فيييي العمييير والطليييب

 واالدوية.
 

ات االجتماعيية، وهيي أصي   التأمينيومن هنا ينشأ مشيرون إدخيال نريام تكميليي لنريام 
ضيعياة، مين خي ل السييوق.  مياذا يرميي إليييه هيذا النريام الييذ  يمكين شيراء عناصييره 

 من السوق من مؤسسات تستهد  تحقي  األرباحش
 

تقاعيد  التجيار  هيو تيوفير دخيل لميد  الحيياة يتخيذ إن الهد  األساس من المعياش ال

معيياش شييهر ، و/أو أو مييا يعيير  بالَسييناهية يُسييدد ك annuityدخييل سيينو  شييكل 

ال يعتبير دخي   ألغييرا   cash lump sumرأس ميال بشيكل مبليغ نقييد  مقطيون 

الضييريبة لكيين حجمييه يخضييع لضييوابط الدوليية، لميين بلييغ سيين التقاعييد.  ويييتم ذليير ميين 
عليييى الحيييياة والشيييركات المتخصصييية فيييي بييييع المعاشيييات  التيييأمين خييي ل شيييركات

 الشهرية.
 

فيي الييدول الغربييية، وا ن فييي بعيي  الييدول العربيية، يجيير  العمييل علييى تييوفير نرييام 
معيياش إضييافي للعيياملين، ُمكّمييل للتقاعييد الييذ  تييوفره الدوليية، ميين خيي ل تعاقييد رب 

جمياعي تيوفر معياش التقاعيد  العمل ميع شيركة تيأمين تقيوم بتصيميم و يقية تيأمين حيياة
لميين بلييغ ميين المشييتركين فييي الو يقيية

5
الييذ   التييأمينسيين التقاعييد أو ميين خيي ل مبلييغ  

يسييتحقه المييؤمن لييه المشترر/المشييتركة عنييد وقييون حيياد  غييير متوقييع للمييؤمن عليييه 
  كحالة الوفاةو.

 
 التييأمينوصيينادي   التييأمينم ييل هييذا النرييام يخضييع لتقلبييات السييوق ذليير ألن شييركات 

والمعاشييات تقييوم بتورييي  إسييهامات العيياملين التييي تييديرها فييي األسييواق المالييية وفييي 
اسييييت مارات مختلايييية، وكلهييييا ُعرضيييية للتقلبات/األزمييييات التييييي تطييييرأ علييييى النرييييام 

 الرأسمالي بين فترة وأخر .
 

من بين المشاكل األخر  هو أن أنرمية التقاعيد التيي تنرمهيا الشيركات للعياملين ليديها 
لماضييي تقييوم علييى أسيياس إسييهامات العيياملين فيمييا يعيير  بتحديييد مسييب  كانييت فييي ا

إال أن هيذا النريام، اليذ  يعميل  defined benefitsللمنافع للمشتركين عند التقاعيد 

لصييييالح المتقاعييييدين رغييييم التقلبييييات، اسييييتبدل بنرييييام تحديييييد إسييييهامات المشيييياركين 

                                                 
 للعاملين في المملكة المتحدة حرية االشترار في الو يقة ودفع األقساط المستحقة أو عدم االشترار.يترر  5
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defined contributions   بالنسيييبة بحيييي  صيييار حجيييم التقاعيييد غيييير معيييرو

أو  التيييأمينللمشييترر إذ علييييه عنييد بلوغيييه سييين التقاعييد اللجيييوء إليييى إحييد  شيييركات 
شركات التقاعد لشراء معاش التقاعد باستخدام ما تجّمع ليه مين إسيهاماته فيي صيندوق 
التقاعيييد اليييذ  يوكيييل رب العميييل إدارتيييه واسيييت ماره لشيييركة تيييأمين متخصصييية  هيييذا 

ونيييزوال  مميييا يعنيييي أن قيمييية إسيييهامات  االسيييت مار يخضيييع لتقلبيييات السيييوق صيييعودا  
ا للتعقييييد الميييرتبط  المشيييترر فيييي برنيييامت التقاعيييد يكيييون عرضييية للتقلبيييات.  ونرييير 
باألشكال المختلاة للمعاشات التقاعدية المتوفرة فيي السيوق مميا يُصيعّب عليى المتقاعيد 
أو االختيييار بينهييا فقييد بييرزت الحاجيية لييدور االستشييار  المييالي، الييذ  قييد يكييون فييرد ا 

 شركات متخصصة، يعمل لقاء أجر.

 
المختصييون بأنرميية التقاعييد فييي الغييرب يؤكييدون علييى أربييع "دعامييات" متمييايزة لهييذه 

 األنرمة وهي:
 

: نرييام إلزامييي تييديره الدوليية  يقييوم علييى اسييتخدام االشييتراكات 1الدعاميية  •

الحالييية لييدفع المعيياش التقاعييد  ويُمييول عيين طرييي  ضييريبة  تايير  علييى 
 وهو مصمم في العادة لتقليل الاقر بين كبار السن.الرواتبو.  

: أنرمة التقاعد المرتبطة بالورياية والممولية مين أربياب العميل 2الدعامة  •

 أو الموراين.  وهذه األنرمة تكون بمنافع محددة أو بمساهمات محددة، و

: المدخرات الشخصية االختياريية عين طريي  حسيابات التقاعيد 3الدعامة  •

 .التأمينسناهيات وأو شراء ال
 

تطيويرا  يتعلي  بدعامية  The Geneva Associationلقد أدخلت جمعية جنيي  

رابعيية لتمويييل التقاعييد إضييافة إلييى دعامييات تييوفير المييدخرات اليي    المعروفيية.  
وتجييد هييذه الدعاميية مبييرر وجودهييا فييي إمكانييية أن يكييون لييد  ك ييير ميين النيياس 
القدرة عليى العميل والرغبية بيذلر وهيم فيي سين متقدمية.  وهيي بيذلر تسياهم مالييا  

تيوفير دخيل إضييافي ألولقير اليذين هييم فيي سين التقاعييد فيي أنرمية التقاعيد القاقميية ب
ومن خ ل استبدال التقاعد الكامل بالتقاعد الجزقي لعدد معلوم من السنوات.

6
 

 
يبدو لي أن األزمية الماليية للدولية الحدي ية، فيي كيل العيالم، حقيقيية ولييس هنيار عي   

سيييتلعب  سيييحر  إال مييين خييي ل تغييييير جيييذر  لميييا هيييو قييياقم.  وحتيييى يحيييين التغييييير

                                                 
التخطايط للتماعاد: التحاديات أور  شانز  تحرييرو، ترجمية: تيسيير التريكيي ومصيباح كميال، -باترير ليدتكي، كي 6

 .122، 122و،   2215،  بيروت: منتد  المعار ، والحلول
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ا فييي أنرميية التقاعييد.  بالنسييبة للعييراق فيينن التييأمينمؤسسيية  ، بمختليي  أشييكالها، دور 
القاقميية ال تمتليير األدوات الانييية والمعرفييية السييتكمال نرييام التقاعييد  التييأمينشييركات 

الذ  توفره الدولة.  وليس هنيار ميا يشيير إليى أن بعي  هيذه الشيركات قيام أو سييقوم 
 .التأمينالتقاعد الحكومي من خ ل بدراسة أطروحة استكمال 

 
خطار تبعاا للتطاور التكنولاو ي الساريع   ماا ناو دور يظح  تلايد اأ الس ال الرابع:

لماااا الضااوا علااق إمااان اا تماااعي؟  ناال تتفضاالون بماان واأفااي تااوفير اأ التااأمين
علاااق التلاااو  البيئاااي  التاااأمينالت اااار  و التاااأميناا تمااااعي والتعااااوني و التاااأمين

 ن امكن؟إعلق الموارد البشرية، وباختصار  التأمينو
 

.  مواكبااة للتطااورات االتصااادية والتكنولو يااة، تاريخي ييا، التييأمينلقييد كانييت مؤسسيية 
فييي بريطانيييا، روبيين بيرسييون،  التييأمينولييم يكيين أحييد المييؤرخين المختصييين بصييناعة 

 Insuring the Industrialمجافي ييييا للحقيقيييية عنييييدما نشيييير كتاب ييييا بعنييييوان 
Revolution: Fire Insurance in Great Britain, 1700-1850.7   أ  تيأمين

ال يورة الصيناعية فيي بريطانيييا فيي القيرن التاسيع عشيير.  وفيي زماننيا فينن التطييورات 
التييييي ارتبطييييت بأبحييييا  وتكنولوجيييييا الاضيييياء الخييييارجي، وتكنولوجيييييا المعلومييييات، 

هيييا ليييم تكييين لتحصيييل ليييوال الحمايييية التيييي وتطيييوير األدويييية والع جيييات الطبيييية وغير
هيو  التيأمينن إفيي بريطانييا  التيأمين.  وقيد قيال أحيد ممارسيي التيأمينتوفرها مؤسسة 

 الحم  النوو  للرأسمالية، فبدونه ال يمكن للنرام أن يعمل بس سة.
 

لييم  التيأمينوإذا كيان هيذا هيو الحيال فيي الجانييب العلميي والتكنوليوجي وتطبيقاتيه، فينن 
ا   التييأمينعلييى التلييو  البيقييي و التييأمينوالتعيياوني و اا تماااعي التااأمينعاان يكيين بعيييد 

وحتييى الييدول  التييأمينعلييى المييوارد البشييرية.  لييم يشييهد العييراق م ييل هييذا الييدور فييي 
العربييية األخيير  فننهييا بعيييدة عيين لعييب هييذا الييدور مييا خيي  التطييورات الجديييدة التييي 

 التيأمينلمجياالت التيي ذكرتهيا، وخاصية فيي مجيال بدأت في الرهور في بعضيها فيي ا
 الخاصة بالمعاشات التقاعديةو. التأميناالجتماعي  أنرمة  التأمينالصحي و

 
ا تكميلي ييا فييي جميييع أنحيياء العييالم وحتييى  التييأمينهنييار مجيياالت معينيية يلعييب فيهييا  دور 

العميل األكبير، الواليات المتحدة األمريكية، قلعية الرأسيمالية.  فالدولية هنيا، وهيي رب 
وبشييكل  التييأمينتيوفر الحييدود الييدنيا ميين األميين االجتميياعي والصييحي لتكملهييا شييركات 

                                                 
، ترجمة وإعداد مصباح كمال، تحريير تيسيير التريكيي،  بييروت: منتيد  عات حول الخطر والتأمينمماات ومرا  7

 .175-171و، الاصل الرابع عشر،   2219المعار ، 
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التجييار  متييوفرة للعيياملين طالمييا كييانوا  التييأمينواسييع.  فالحماييية الصييحية ميين خيي ل 
تكالياهيا مين  التيأمينمستخدمين، وما يصيبهم من حواد  أ نياء العميل تتحميل شيركات 

 بات العمل.خ ل و اق  تأمين إصا
 

التبادلييية منييذ القييرن التاسييع عشيير  التييأمينوشييركات  التن يمااات التعاونيااةلقييد لعبييت 
ا في توفير أشكال مختلاية مين  ا مهم  األخير .   التيأمينإليى جانيب شيركات  التيأميندور 

 التييأمينفالحركيية التعاونييية فييي بريطانيييا كانييت لهييا شييركة تييأمين تييوفر أشييكاال  ميين 
 التييأمينالعربييية ب التييأمينألعضيياقها، وسيياهمت فييي االكتتيياب بمييا يعيير  فييي أدبيييات 

لتيوفير تيأمين عليى الحيياة ومصياري  اليدفن  industrial life insuranceالشعبي 

للعمال ولذو  الدخل الصغير لقاء أقساط تأمين زهيدة يقيوم بجبايتهيا أعيداد كبييرة مين 
م أو أمياكن عملهييم.  وقييد توقيي  هييذا اليينمط ميين العياملين ميين المييؤمن عليييهم فييي بيييوته

 في بريطانيا. التأمين
 

ينطييو  علييى إشييكاليات، فقييد رييل لسيينوات عديييدة خييار   التلااو  البيئاايعلييى  التييأمين
علييه مشيروط ا بوقيون حياد  عرضيي ييؤد  إليى  التيأمينيية،  يم صيار التأمينالتغطية 

ضييوع ا للتييأمين، ألن م ييل التلييو ، أ  أن التلييو  الييذ  يحصييل تييدريجي ا ال يكييون مو
هييذا التليييو  يمكيين التحيييوط منييه باتخييياذ إجييراءات الصييييانة المختلايية وإدارة أخطيييار 
 المنشأة.  وفي الوقت الحاضر هنار شروط مختلاة للتأمين على التلو  الصناعي.

 
.  فيي رنيي انيه تاأمين الماوارد البشاريةال أدر  ما الذ  يدور بذهنر في السؤال عن 

لعييياملين والعيييام ت فيييي أمييياكن العميييل مييين تعرضيييهم لإلصيييابات أو عليييى ا التيييأمين
 التيييأمينعليييى األطيييرا  ال ال ييية  زوار أمييياكن العميييلو، وتيييوفير  التيييأمينالمييير ، و

الذ  يسدده رب العمل لتيأمين كيل عاميل دخي   ليه وليذلر  التأمينالصحي  يعتبر قسط 
 قد يكون موضوع ا للضريبة على دخل العامل في بريطانياو.

 
ييا إلقياء الضييوء عليى ط ا مييا الت ااار  التااأمينلبيت فييي هيذا السييؤال أيض  .  لييس واضييح 

 commercialالتجيار   التيأمينترمي إليه من هذا السؤال ولكني اجتهيد وأقيول إن 
insurance  يية للشيركات.  التأمينهو مصطلح عام يشمل أشيكاال  مختلاية مين الحمايية

يمكن للشيركات شيراء و ياق  تيأمين مناصيلة لتيأمين المسيؤولية المدنيية العامية، تيأمين 
مسيييؤولية الميييدراء وكبيييار الميييوراين، تيييأمين مسيييؤولية رب العميييل، تيييأمين إصيييابات 
العمييال، تييأمين الممتلكييات المادييية وخسييارة األربيياح الناشييقة عيين توقيي  العمييل بسييبب 

السيييبراني وغيرهييا.  أو  التييأمينات العاقييدة للشييركة، حيياد ، تييأمين اسييطول السيييار

 package insuranceيمكين تجمييع عيدة أغطيية تأمينيية فيي و يقية تيأمين واحيدة 
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policy  ُصمم من قبل وسييط تيأمين مخيت  وبالتعياون ميع داقيرة إدارة الخطير ليد  ت

 .التأمينالشركة طالبة 
 

جييار ، باعتبيياره نشيياط ا يسييتهد  الت التييأمينميين السييؤال تأكيييد اخييت    ربمييا أردتَ 
الييذ  ال يقييوم علييى مبييدأ الييربح، وهييو مييا يميييز جمعيييات األخييوة  التييأمينالييربح، عيين 

friendly societies   ودفين الميوتى وصينادي  اإلغا ية وجمعييات العمال/األصينا

المعروفة منذ األزمنة القديمة. –الحرفية للتأمين التبادلي 
8
 

 
تبعااا لنااوع الخطاار علمااا بااأن ننااان  التااأمينالساا ال الخااامس: كيااف يااتم تحديااد لسااط 

 تبعا لنوع الخطر؟ التأمينخرل متغيرة فكيف يتم تحديد لسط أخطار كابتة وأ
 

في النررية التقليدية يتحدد السعر فيي السيوق بقيو  العير  والطليب.  لكين محيددات 
، حسيب بعي  المصيادر، هيو ورياية أعقد مين ذلير.  فالسيعر هنيا التأمينالسعر/قسط 

تقلييي  تكالياهييا كلمييا اسييتطاعت  التييأمينلتكييالي  اإلنتييا ، فكلمييا اسييتطاعت شييركة 
وناقييات   التعويضيياتو تخاييي  أسييعارها.  تضييم هييذه التكييالي  ا تييي: تكلايية الخسيياقر

، الناقييات اإلدارييية، الضيييراقب، التيييأمينتسييويتها، مصيياري  الحصيييول علييى أعمييال 
وبنييياء االحتياطييييات.وهيييامش اليييربح 

9
وتقيييول مصيييادر أخييير  أن السيييعر الحقيقيييي   

ميين الشيياقع فييي األدبيييات للتييأمين يم ييل زيييادة األقسيياط عيين الخسيياقر المتوقعيية، وأنييه "
اسييتخدام نسييبة حجييم األقسيياط إلييى إجمييالي مييدفوعات التعييوي  كمؤشييرات لشسييعار 

على مستو  الشركة والصناعة."
10 

 
السيينو  لخطيير نمطييي ميين قبييل شييركة  التييأمينسييعر  وهنييار نميياذ  اكتوارييية لتحديييد

 115تيييأمين قاقمييية  أ  ليسيييت جدييييدةو تأخيييذ بنرييير االعتبيييار بيانيييات مختلاييية تضيييم 
او. عنصر 

11
 

 

                                                 
، مصدر ساب .  على سبيل الم ل، الاصل ال ياني عشير: التيأمين التبيادلي: مماات ومرا عات حول الخطر والتأمين 8

 166-159بات وجمعيات األخوة إلى شركات التأمين المتناهية الصغر،   : من رفاهة النقا1552-2215
9 Emmet J Vaughan and Therese Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, 8th ed. 
(New York: John Willey, 1999), p 85-86. 
10 Peter Zweifel and Roland Eisen, Insurance Economics (Berlin: Springer, 2012), p 9. 
11 B Benjamin, General Insurance, (London: Heinemann, 1977), Ch. 7, The Office 
Premium. 
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إلييى اسييتعارة األسييعار ميين شييركة تييأمين أخيير ، أو تلجييأ إلييى  التييأمينقييد تلجييأ شييركة 

ن معينيية ميين االكتوارييية لوضييع الحييدود الييدنيا ألسييعار أنييوا modelsالنميياذ  بنيياء 

األخطييار كالايضييانات واألعاصييير وتييراكم الخسيياقر نتيجيية حيياد  واحييد، وقييد تعتمييد 
، كمييا كانييت تاعييل التييأمينلتزويييدها بييدليل تسييعير لييبع  فييرون  التييأمينعلييى معيييد 
 الهندسي. التأمينالوطنية بالنسبة لارن  التأمينشركة 
 

مجموعييات تطبيي  عليهييا  بتصييني  األخطييار/المؤمن لهييم إلييى التييأمينوقييد تقييوم شييركة 

ا محددة تبع ا لعواميل عدييدة تيؤ ر عليى تكيرار   severityوحيدة  frequencyأسعار 

 الخطر المؤمن منه.
 

يتحييدد بجمليية اعتبييارات  التييأمينعلييى السيييارات كم ييل فيينن قسييط  التييأمينلييو أخييذنا 
ومنهييا: عميير السيياق  ومهنتييه، وسييجله المييرور  السيياب   عييدد الحييواد  والمطالبييات 
الناشييقة عنهييا، والمخالاييات المسييجلة ضييدهو، قيميية السيييارة، سيينة الصيينع، طرازهييا، 

ي  تييأمين التييأمينوأغييرا  اسييتعمال السيييارة  شخصييية أو تجاريييةو، ونييون الغطيياء 
التكميلي/الشيامل، التغطييات اإلضيافية التيي  التيأمينه الغير و/أو المسؤولية المدنية تجا

و، عيدد سيينوات عييدم التييأمينقيد يطلبهييا الميؤمن لييه  كتوسييع النطيياق الجغرافييي لو يقية 
 المطالبة بالتعوي   مصدر لخصم نسبة من قيمة القسط السنو و.

 
دييد األسيعار الرقميي للسييارات مين خي ل المنصيات اإللكترونيية يكيون تح التيأمينفي 

أو ميين يم لهييا علييى االعتبييارات األساسييية الضييرورية  التييأمينآني ييا بعييد تعييّر  شييركة 
 ل كتتاب.

 
الس ال السادس: كيف يتم تحديد تاأمين المسا ولية ضاد حاواد  السايارات فاي حاين 

 ؟التأمينبرام عمد إا يو د توا د ماد  ولت 
 

ابتداء  أقول بأن المسؤولية تتأسيس، حتيى فيي غيياب العقيد، باضيل االجتميان البشير ، 

 duty of care toبمعنيييى أن اإلنسيييان علييييه واجيييب الرعاية/العنايييية بيييالغير 
others  ولهييذا يتعييين علييى المييرء التصيير  بحيير  كييي ال يتسييبب بنلحيياق األذ  .

 بالغير.
 

اإللزاميييي للمسيييؤولية المدنيييية الناشيييقة مييين  التيييأمينتنشيييأ المسيييؤولية بقيييوة القيييانون، ك
حيييواد  السييييارات أو مسيييؤولية رب العميييل.  أو تنشيييأ المسيييؤولية بالتعاقيييد كميييا فيييي 
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العقييود اإلنشيياقية الهندسييية.  و "ال تختليي  المسييؤولية العقدييية فييي أركييان قيامهييا عيين 
المسييؤولية التقصيييرية، وهييي صييدور خطييأ عيين أحييد طرفييي العقييد يتم ييل بيياإلخ ل 

اللتزامات المترتبة عليه، وإصيابة الطير  ال ياني بضيرر بسيبب هيذا اإلخي ل وقييام با
ع قة سببية بين اإلخ ل والضرر."

12
 

 
في وقت ما كانت المسؤولية الناشقة مين حيواد  السييارات فيي بعي  البليدان العربيية 
غييير محييددة بمبلييغ أعلييى.  إال أن هييذا الوضييع تغيّيير بسييبب تييدني أسييعار تييأمين هييذه 

مسييؤولية  المقييررة ميين الُمشييّرنو وتزايييد عييدد الحييواد  ومبييالغ التعييوي  العالييية ال
التي كانيت تقّرهيا المحياكم، وهيو ميا أ كير عليى عيدم كاايية صيندوق األقسياط المتجمعية 

وعليى  التيأمينلهذا الارن للتعوي  وبالتالي أ ير عليى المكانية الماليية لشركة/شيركات 
ييا فييي تغيييير هييذا  التييأمينشييركات إعييادة  .  لعبييتالتييأمينتييوفر حماييية إعييادة  ا مهم  دور 

المباشيير التييي  التييأمينالوضييع ميين خيي ل سييحبها للييدعم الييذ  كانييت تقدمييه لشييركات 
إليى الطليب  التيأمينتكون حدود المسؤولية في و اققها ماتوحة.  ليذلر عميدت شيركات 

 التييأمينميين الُمشييّرن إعييادة النريير بأسييعار تييأمين المسييؤولية وتييرر الحرييية لشييركات 
 لتحديد السعر المناسب وتحديد سق  أعلى للمسؤولية.

 
وهكيييذا صيييار موضيييون تحدييييد المسيييؤولية المدنيييية الناشيييقة مييين حيييواد  السييييارات 

 .التأمينوشركة  التأمينخاضع ا ل تااق بين طالب 
 

ييا بقييوة  1982ونعيير  بييأن تييأمين هييذه المسييؤولية فييي العييراق ومنييذ سيينة  صييار قاقم 

عييد هنييار ضييرورة إل بييات الخطييأ والضييرر الناشيي  عنييه كييي يتأسييس القييانون إذ لييم ي
التعوي ، فقيد أنشيأ هيذا القيانون ع قية قانونيية ميا بيين الميؤِمن والميؤمن ليه بيدال  مين 
الع قة العقدية  اعتماد أطروحية تحّميل التبعية فيي المسيؤولية كأسياس اللتيزام الميؤِمن 

 بدفع التعوي و.
 

اإللزاميي للمسيؤولية المدنيية الناشيقة مين حيواد   التأمينوقد شهد تاري  تطبي  قانون 

بع  الماارقات تم ليت بقييام بعي  المحيامين، وعليى  1982لسنة  52السيارات رقم 

غييرار مييا وصيياته فييي مقييال قييديم لييي بييو "متتبعييي سيييارات اإلسييعا " علييى الطريقيية 
ليي  المتضييرر األمريكيية، بالمبالغيية فييي المطالبية بمبييالغ التعييوي  لصيالح الطيير  ال ا

الوطنيية، الُملزمية بيندارة صيندوق  التيأمينمن حاد  السييارة.  وهيو ميا حيد  بشيركة 
االلزامييي  التييأميناإللزامييي علييى السيييارات، بتشييكيل لجييان تقييدير تعويضييات  التييأمين

                                                 
 .98و،   2212،  عمان: دار ال قافة، التأمين من المس ولية في الن رية والتطبيكبهاء بهيت شكر ،  12
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ميين حيييواد  السيييارات كيييي ال تكييون مطالبيييات التعييوي  موضيييوع ا النتاييان بعييي  

 22/6/1982بتيياري   815ادة ال ييورة رقييم المحييامين.  فقييد "صييدر قييرار مجلييس قييي

 التييأمينالوطنييية تضييمن تشييكيل لجييان خاصيية فييي شييركة  التييأمينبمبييادرة ميين شييركة 
الوطنية برقاسة قاضي من الصن  ال اني يختياره وزيير العيدل وعضيوية موري  مين 

الوطنييية حاصييل علييى شييهادة بكييالوريوس فييي القييانون يختيياره وزييير  التييأمينشييركة 
من المؤسسة العامة للرعايية االجتماعيية حاصيل عليى شيهادة جامعيية  المالية ومور 

يختيياره وزييير العمييل والشييؤون االجتماعييية تخييت  فييي تقييدير التعييوي  وفيي  احكييام 

."1982لسنة  52االلزامي رقم  التأمينقانون 
13
 

 
 التاااأمينعاااادة إنااال باتمكاااان إلمااااا بعاااض الضاااوا علاااق و اااائف السااا ال الساااابع: 

حاك ااطاظع علاق سا ظت الماومن  التأمينعادة إوعظلتها بالرلابة؟  ونل لشركات 
م أاختياااار   التاااأمينعاااادة إن أ؟  ونااال التاااأمينعاااادة إمباشااارة والمتعلماااة بعملياااات 

 ؟التأمين بار  ومللمة لشركات إ
 

 سأحاول اإلجابة على هذا السؤال المركب باختصار من خ ل الم حرات التالية.

 
 التأمينإعادة  و ائف

 
 التييأمين، فيمييا يخيي  الع قيية مييع شييركات التييأمينيمكيين حصيير وراق /منييافع إعييادة 
المباشر  الشركات الُمسندةو با تي:

14
 

 

، التيييأميناالنحيييرا  فيييي التوقعيييات اإلحصييياقية لشضيييرار لشيييركة  تصيييحيح -
العربيييية واألجنبيييية. التيييأمينالمعيييرو  فيييي أدبييييات 

15
وقيييد ينشيييأ م يييل هيييذا   

االنحييييرا  لسييييوء التقييييدير، كرسييييم سيييييناريوهات الكييييوار  الطبيعييييية غييييير 

                                                 
 ، مخطوطة كتاب بانترار النشر.التأمين الوطنيةكظكة عمود في شركة فؤاد عبد   عزيز،  13

14 Swiss Re, Understanding Reinsurance: How Reinsurers Create Value and Manage Risk, 
(Zurich: Swiss Re, 2004). 

 راجع على سبيل الم ل: 15

John H. Magee, General Insurance (Chicago: Richard D Irwin, 3rd revised printing 1945.  
First published in 1936), p 60-61. 
 
G. W. de Wit, “Sources of Funds and Estimation of Reserves,” Ch. 15 in Stephen 
Diacon, editor, A Guide to Insurance Management, (London: Macmillan, 1990), pp 245-
265 



 

 
 

 
 52 | صفحة

 التييأمينالمتوقعيية ومشيياهد الخسييارة القصييو ، وتييراكم الخسيياقر.  أ  أن إعييادة 
 المباشر. التأمينتساعد في تحقي  توازن محافر شركات 

 

ر علييى تحرييير رأسييمال الشييركة المسييندة ميين أعبيياء تحّمييل أخطييار ربمييا تييؤ  -
، بمييا فييي التييأمينسيي مة رأس المييال كييي تسييتطيع االكتتيياب بمزيييد ميين أعمييال 

ذلير االكتتياب بمنتجييات تأمينيية جدييدة، دون تغيييير حجيم رأسيمالها، وذليير ألن 
تحوييل عيبء هيذه األعميال إليى  التيأمينالشركة المسندة تسيتطيع باضيل إعيادة 

اكتتيياب الشييركة المسييندة .  وتمتييد هييذه الورياة/المناعيية لتشييمل التييأمينمعيييد  
 بأخطار تاوق أقيامها على قدرتها االحتاارية.

 

مسيياعدة الشييركة المسييندة فني ييا فييي تقييييم األخطييار واالكتتيياب بهييا وفييي صييياغة  -
وخاصيية عقييود تييأمين األخطييار الكبيييرة التييي غالب ييا مييا تكييون  التييأمينعقييود 

يييا فيييي االختييييار .  مسييياعدة الشيييركة المسيييند التيييأمينموضيييوع ا إلعيييادة  ة أيض 
مجيييال التعاميييل بكاييياءة ميييع المطالبيييات الكبييييرة مييين خييي ل الكشييي  المييييداني 
الهندسييييي علييييى مواقييييع األضييييرار وفييييي تحليييييل ودراسيييية مكونييييات المطالبيييية 

 بالتعوي  وتسويتها.

 
 وعظلتها بالرلابة التأمينإلماا بعض الضوا علق و ائف اعادة 

 
ا مييا هييو الُمضييمر وراء الع قيية بييين وريياق  إعييادة  ، التييي أتيييَت التييأمينليييس واضييح 

على ذكر بعضها، والرقابة.  أفتر  هنيا أن المعنيي بالرقابية هيي الورياية التيي تقيوم 
.  التيأميني بميا فيي ذلير نشياط إعيادة التيأمينبها هيقات اإلشرا  والرقابة على النشياط 

اخييل أوطانهييا، أ  أن الوريايية الرقابييية ال تمتييد لتشييمل هييذه الهيقييات معنييية بالنشيياط د
 في الخار  فهذه هي خار  والية اختصا  هذه الهيقات. التأمينشركات إعادة 

 
 التيييأمينوميييع هيييذا يمكييين لهيقييية الرقابييية أن تميييارس دورهيييا الرقيييابي عليييى شيييركات 
ت تتعاميل المباشر  الشركات المسيندةو العاملية فيي أوطانهيا للتأكيد مين أن هيذه الشيركا

مييع شييركات إعييادة تييأمين عالمييية تتمتييع بتصييني  اقتميياني جيييد وبقييدرة مالييية جيييدة 
للوفاء بالتزاماتها.  وبيذلر ال تتعير  مصيالح الشيركات المسيندة ألضيرار عيدم وفياء 

 المعيدين.
 

ن مباشارة والمتعلماة  التاأمينونل لشاركات اعاادة  حاك ااطاظع علاق سا ظت الما ما
 ؟نالتأميعادة إبعمليات 



 

 
 

 
 53 | صفحة

 
االتايياقي، االطيي ن علييى  التييأمين، خاصيية إعييادة التييأميننعييم، يحيي  لشييركات إعييادة 
دةو.  المباشر أو ميا يصيطلح عليهيا باسيم الشيركة الُمسينِ  التأمينسج ت المؤمن  شركة 

، ويييرد مييا يما لييه فييي تعليمييات التييأمينفييي اتااقيييات إعييادة شييرط بهييذا الشييأن إذ يييرد 
العراقييية. التييأمينشييركة إعييادة 

16
ويقييوم هييذا الحيي  علييى تأكييد المعيييد بييأن الشييركة   

المسندة ال تخاي التصيريح بيبع  األخطيار التيي تحيتار الشيركة بأقسياطها، أو التأكيد 
 من صحة البيانات المقدمة بشأن بع  مطالبات التعوي .

 
 ؟التأمينم ا بار  ومللمة لشركات أاختيار   التأمينن اعادة أنل 
 

المباشير يمكين أن تلجيأ  التيأمينما لم يكين هنيار تشيريع محيدد بهيذا الشيأن فينن شيركة 
ييية بمحيي  إرادتهييا أو تمتنييع عيين إعييادة التأمينلحماييية محافرهييا  التييأمينإلييى إعييادة 

تيأمين هيذه المحيافر وتلجييأ إليى مواردهيا المالييية بميا فيي ذلير رأسييمالها فيي تموييل مييا 
العالمييية  التييأمينا غريب ييا لكيين بعيي  شييركات تتعيير  لهييا ميين خسيياقر.  قييد يبييدو هييذ
 التييأمينداخلي ييا واالكتاياء بشييراء إعييادة  التييأمينالكبييرة تقييوم بييبع  ميين ورياية إعييادة 

لمحافر تأمين معينة أو ألخطيار ذات طبيعية كار يية يمكين أن تزعيزن مكانتهيا الماليية 
 وتضع  من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

 
، أ  توزييييع عيييبء التيييأمينا وراء المبيييدأ الييذ  ينيييترم آليييية ولكيين فيييي العيييادة، وجري ييي

الخطر الذ  يصيب القلة عليى مجميون المشياركين، مين خي ل األقسياط، فيي صيندوق 
.  ومين التيأمينتقوم بتحويل هيذا العيبء أو بعضيه لمعييد  التأمين، فنن شركات التأمين

ألة اختيييار إعييادة الجديييدة أو القاقميية ال تاكيير فييي مسيي التييأمينالمعييرو  أن شييركات 
 ■  مصيرها للخراب.عرّ فننها تُ  التأمينمن عدمه، إذ بدون حماية إعادة  التأمين
 

                                                 
و،   1982،  بغييداد: مطبعية المعييار  عااادة التاأمين: دراسااة لانونياة ممارناةعماد إراجيع: عيدنان أحمييد وليي،  16

182-183. 
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فااي  التااأمينشاا رات ماان التاااريو الماارو  والاا كريات الشخصااية حااول 
العراق

1
 

 
 

 الباقي رضا، فاروق يونس، مصباح كمال عبد

 
 ممدمة
 

تييم إعييداد هييذه الورقيية بطلييب وتشييجيع ميين د. بييارق شييبر، وهييو الييذ  اقتييرح علينييا 
شييارر فييي كتابيية هييذه الورقيية كييل ميين عبييد البيياقي رضييا، فيياروق يييونس عنوانهييا.  

 جميع الهوامش هي من وضع مصباح كمال.ومصباح كمال.  
 
 

ا  قاقميا  عليى لكل واحد منا حكاية في اختياره لمهنة ما.  أحيانيا  يكيون االختييار مدروسي
قناعيات معينيية، واحيانيا  يكييون "االختيييار" ماروضيا  علييى المييرء بحكيم الرييرو  التييي 

،  2227تحيييط بيييه.  وأنييا ]م. ر[، م يييل غيييير ، لييي تجربتيييي وقيييد كتبييُت عنهيييا عيييام 

 وتشاء الررو  أن يتجدد موضوعها في سياق غير متوقع، كما سأرويه أدناه  انية.
 

هي حكاية وتجربة عادية لكنها تلقي بع  الضيوء عليى سياسية التوريي  فيي العيراق 
الوطنييية التييي تميييزت تحييت إدارة األسييتاذ عبييد البيياقي  التييأمينوبخاصيية فييي شييركة 

و باعتمييياد معيييايير موضيييوعية فيييي انتقييياء العييياملين والعيييام ت 1978-1966رضيييا  

دون السيييؤال عييين اللقيييب واليييدين والطاقاييية والقوميييية واالنتمييياء السياسيييي والحزبيييي.  
  ال التجربيية، وتجييارب ا خييرين، تحمييل رسييالة توجيهييية لرسييم سياسيية للتورييي هوهييذ

 .2223العراقية الصنع والساقدة منذ -تعتمد على المحاصصة األمريكية

 
أنييا ال أدعييو إلييى اسييتعادة الماضييي بييل مجييرد رصييده واسييتنباط درس منييه.  آمييل أن 
تشييجع هييذه الورقيية ا خييرين للكتابيية عيين تجيياربهم فييي التورييي .  وبييالطبع فيينن مييا 

                                                 
 نشرت هذه المقالة أص   في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين 1

http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-
%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-
%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/08/17/%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%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84/
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وريي  وآ ارهيا االقتصيادية عليى نكتبه من حكايات ليس بيدي   عين تحلييل سياسيات الت
الموراييييات والمييييوراين وعلييييى المؤسسييييات والشييييركات التييييي يعملييييون فيهييييا، فهييييذه 

 الحكايات هي مجرد إشارات قد يُستااد منها للتدليل على حاالت معينة.
 
 

ترجع خلاية هيذه الورقية إليى تعليي  وسيؤال كتبيه األسيتاذ فياروق ييونس حيول مقيالتي 
د االقتصياد العراقيي س سيلمان حسين وشيريكته فيي النضيال "أيسر الخاا : عقيلة راق

من أجل حرية العراقيين" المنشيورة فيي موقيع شيبكة االقتصياديين العيراقيين.
2
وليوال   

تعليقييات وإيضيياحات األسييتاذين فيياروق يييونس وعبييد البيياقي رضييا وتشييجيع د. بيياقر 
 شبر، لما اكتمل موضون هذه الورقة.

 
 

 ار العمل والمهنة؟كيف يهتد  المرا إلق اختي
 

 :2215آب  5التعلي  التالي في موقع الشبكة بتاري   فاروق يونسكتب األستاذ 

 

 1968الوطنييييية عييييام  التييييأمينبأنيييير بييييدأت عمليييير فييييي شييييركة  -"ورد فييييي مقاليييير 

وانيير تمتليير مؤهييل معرفيية اللغيية االنكليزييية والتييي ربمييا  -اضييطرارا ولسييت مختييارا 
يضيا أمير الجيدير باليذكر نير لكين األيجعت عليى تعيكانت من العواميل المهمية التيي شي

ومين كيان حلقية الوصيل  اضيطراراش  التيأمينهو: كي  اهتديت اليى العميل فيي مجيال 
لقييد كنييت محرورييا أسييتاذ  الكييريم فييي قبييول   الوطنيييةش التييأمينبينيير وبييين شييركة 

 ألنر كما قال الشاعر الجاهلي: التأميننر في قطان يتعي
 

 فنعم الجار في العسراء واليسر. –—جاورتهم زمن الاساد 
 

 مع خال  الود والتقدير."
 

 الوطنية التأمينالعمل في شركة 
 

                                                 
خاا : عقيلة راقد االقتصاد العراقي س سلمان حسن وشيريكته فيي النضيال مين أجيل حريية مصباح كمال: أيسر ال 2

  (iraqieconomists.net)شبكة االقتصاديين العراقيين –العراقيين 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/07/29/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d9%82%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/07/29/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%8a%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%b9%d9%82%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
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، وهيو 2215آب  5في تعليقي على سيؤال األسيتاذ فياروق ييونس كتبيُت ا تيي بتياري  

 منشور أص   في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:
 

 "األستاذ العزيز فاروق
 

ش  وميين كييان حلقيية الوصييل بينييي التييأمينالعمييل فييي مجييال تسييأل: كييي  اهتييديُت إلييى 
 الوطنيةش التأمينوبين شركة 

 
أشييكرر علييى إ ييارة هييذا السييؤال الشخصييي، وجييوابي عليييه شخصييي أيضييا .  آمييل أن 
يتسع صدر ميدير تحريير الشيبكة لقبيول ميا سيأكتب ألن ميا سيأذكره قيد يلقيي قليي   مين 

اضيي، م لميا قيد يؤشير عليى االنحيدار الضوء على بع  الممارسات اإلداريية فيي الم
 القاقم منذ أك ر من عقد في مختل  مناحي الحياة.  سأكتب مع حار األلقاب.

 
عنييدما حصييلت علييى شييهادة البكييالوريوس فييي السياسيية ميين جامعيية ويلييز  سييوانز و 

رغبييت فييي إكمييال دراسييتي للحصييول علييى شييهادة الماجسييتير.  تييم قبييولي  1967عييام 

وكنيت أؤميل ناسيي بالحصيول عليى تمدييد لبع تيي الدراسيية.  ليم في جامعية برمنغهيام 
توافيي  وزارة المعييار  علييى التمديييد فرجعييت إلييى العييراق لعييدم تييوفر المييورد المييالي 
لييدفع أجييور الدراسيية والسييكن بعييد أن قطعييت شييوطا  فييي الدراسيية  مييا يزيييد عيين    يية 

مؤقييت  عملييت خ لهييا كتدريسييي ،شييهور، وكنييت أعييد ألطروحيية عيين روبييرت أوييين
لمجموعة من طلبة الص  األول الجامعي  كيان علييك تيدريس شييء مين تياري  الاكير 

 االشتراكي وخاصة البيان الشيوعيو.
 

فيييي جامعييية برمنغهيييام تعرفيييُت عليييى صيييبر  زايييير السيييعد ، وكيييان يُعيييدل ألطروحييية 
الدكتوراه في التخطييط االقتصياد  اليوطني.  قبيل رجيوعي إليى العيراق سيلّمني أمانية 

وصييلها لخطيبتييه، التيييي كانييت تعمييل فيييي الجهيياز المركييز  لإلحصييياء، وزارة كييي أ
التخطيييط، وذكيير لييي اسييم ا نييين ميين زم قييه فييي الييوزارة كامييل العضييا  وحييار  

الي.  وكانييت لييي زيييارات لهمييا، وصييار لهمييا علييم بوضييعي كخييريت عاطييل عيين الحيّيي
ارة فييي وزالعمييل رغييم أن عقييد البع يية مييع وزارة المعييار  كييان ييين  علييى العمييل 

 الخارجية.
 

بعييد انقضيياء عييام وعييدم تييورياي طلبييت ميين مديرييية البع ييات إلغيياء العقييد كييي أبيير  
ذمتي تجاه الدولية  تموييل خمسية أعيوام مين الدراسيةو وأحياول العميل فيي إحيد  دول 
الخليييت.  نصييحني مييدير البع ييات، خّطيياب العيياني، بالترييي  ألنييه سيييعمم كتابييا  إلييى 
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ه بيأنني خيريت مين جامعية بريطانيية أحميل شيهادة بكيالوريوس الوزارات كافة يذكر في
بدرجة شر  ويطليب النرير فيي أمير تعيينيي.  تمخي  هيذا الكتياب بيدعوة يتيمية مين 
قبل وزارة الشباب للعمل كمترجم، وهو ما ليم أتحميس ليه.  فيي هيذه األ نياء، وليم أكين 

ي رضيا  ميدير قد قررت النرر في العمل في وزارة الشباب، علميت زوجية عبيد البياق
الوطنية آنذارو، التي كانت تعميل فيي وزارة التخطييط وعليى صيلة  التأمينعام شركة 

مهنييية بكامييل العضييا  وحييار  الحيييالي، عِلمييْت منهمييا بحييالتي وبموضييون كتيياب 
 التعميم للوزارات.  أخبرْت زوجها باألمر فطلَب الكتاب من وزارة االقتصاد.

 
الوطنييية لمراجعيية س جييواد المرايير فييي  مينالتييأعلييى إ يير ذليير ُدعيييت إلييى شييركة 

ضييم االمتحييان ترجميية  ،الشييركة، وأخضييعُت المتحييان تحرييير  فييي اللغيية اإلنجليزييية
ت ومييين حسييين حريييي أن التيييأمينجملييية مييين الاقيييرات والمصيييطلحات المسيييتخدمة فيييي 

بعضيييها كانيييت مميييا أعرفيييه كيييالقوة القييياهرة واألعميييال العداقيييية والتميييرد والخطييير 
ذليير مقابليية صييارمة ميين قبييل رفعييت الاارسييي، المعيياون الانييي للمييدير وغيرهييا.  تبييع 

.   وهكييذا تييم تعيينييي فييي التييأمينالعييام، انصييبّت علييى اللغيية وكييذلر نطيياق معرفتييي ب

.  وكميا علميُت مين س جيواد المراير  عضيو مجليس إدارة 1968الشركة أواخر عام 

فقييد كييان  2212ي تمييوز شييركة العييراق الدولييية للتييأمينو عنييدما التقيتييه فييي بغييداد فيي

نجيياحي بيياهرا  ومحييط استحسييان كبييير ميين قبييل رفعييت الاارسييي وهييو الييذ  أوصييى 
 بتعييني وكان القرار النهاقي لعبد الباقي رضا.

 
الوطنييية فييي كتابيية ورقتييي  التييأمينوقييد اسييتادت ميين تجربتييي فييي التعيييين فييي شييركة 

ؤسسية تابعية للقطيان العيامو  األستاذ عبد الباقي رضيا: تقيييم دور القاقيد اإلدار  فيي م
المنشييور فييي موقييع الشييبكة.

3
فايهييا كتبييت التييالي حييول بعيي  م مييح سياسييته فييي   

 اإلدارة واالستخدام:
 

"انتقيياء الموراييات والمييوراين  وكييان ذليير قبييل إدخييال التعيييين المركييز  الييذ  سييلب 
ر إدارات المؤسسيييات العاقيييدة للدولييية حريييية التعييييينو دون انحيييياز، واعتمييياد معيييايي
الجيييدارة والمعرفييية واللغييية  العربيييية واإلنجليزييييةو، وتعيييري  مقيييدم طليييب التعييييين 
 المتحان تحرير  ومقابلة، للكش  عن مد  توفر هذه المعايير لد  مقدم الطلب." 

 

                                                 
شييبكة  –تقييييم دور القاقييد اإلدار  فييي مؤسسيية تابعيية للقطييان العييام  -مصييباح كمييال: األسييتاذ عبييد البيياقي رضييا 3

  (iraqieconomists.net)االقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2014/08/15/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%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%aa%d9%82%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/08/15/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b0-%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%aa%d9%82%d9%8a/
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 التييأمينوميين المناسييب أن أذكيير هنييا أن مصييطاى رجييب، مييدير عييام شييركة إعييادة 
يسيتخدم نايس األسيلوب اإلدار  فيي  العراقية، وكان معاصرا  لعبيد البياقي رضيا، كيان

الوطنيية، وبخاصية ميا تعلي  منيه بمعرفية  التيأمينالتعيين اليذ  كيان مطبقيا  فيي شيركة 
العراقيية  التيأمينباللغة اإلنجليزية.  كانت اللغة أساسية ألن طبيعية عميل شيركة إعيادة 

 تقتضييي التعامييل مييع شييركات تييأمين وإعييادة تييأمين أجنبييية.  وممييا يؤسيي  لييه أن هييذه
الميييزة أصييبحت ماقييودة ا ن وفييي أحسيين األحييوال ضييعياة.  وميين المؤسيي  أيضييا  أن 
العراق يشيهد تراجعيا  مريعيا  يمتيد عليى مختلي  الحقيول، وليم يحقي  التيراكم المطليوب 

 في المجال المعرفي والمهني والصناعي... ال .
 

تعلمييُت  وهكييذا يييا أسييتاذ  العزيييز يصييبح مييا نقلتييه عيين الشيياعر العربييي مناسييبا ، فقييد
 التيأميناألساسية والمهارات المرتبطة بهيا فيي العيراق ييوم كيان أركيان  التأمينمباد  

رفيعي المستو  يتحركيون فيي فضياقه ونحين الشيباب ننهيل مين معيارفهم ونتخلي  بميا 
 التييأمينهييو األحسيين فييي أدبهييم وسييلوكهم.  وكييان ذليير فييي زميين كانييت فيييه شييركات 

 عرر فقد كنُت محرورا :مملوكة للدولة.   حقا  ما قاله شا
 

 فنعم الجاُر في العسراء واليسر –—جاورتهم زمن الاساد 
 

 دمت بخير.  مع مودتي وتقدير ."
 

 الس ال مفتاح المعرفة
 

مؤكييدا  علييى أهمييية السييؤال فييي تطييوير  2215آب  6بعييدها كتييب األسييتاذ فيياروق فييي 

 الوطنية: التأمينالمعرفة ومعايير الجدارة في التعيين في شركة 
 

 "اال  العزيز االستاذ مصباح كمال يُقال بيأن  السيؤال ماتياح المعرفية وطريي  العليمو. 
هييت أسييقلتي الييير وكنييت لقييد وجّ   :  حسيين السييؤال نصيي  العلييمو.أيضييا كمييا يقييالو

مطمقنيا بيأن  نجاحير كيان بياهراو وتيم انتقاقير للتعييين وفقيا لمعيايير الجيدارة المعتمييدة 
 يضييا االسييتاذ س جييواد. أالوطنييية وحسييب مييا اخبييرر بييذلر  ينالتييأمآنييذار فييي شييركة 

 اتمنى لر عمرا مديدا مع النجاح الداقم في جميع اعمالكم.
 

 فاروق"
 

 عبد البالي رضا: تصحيح رواية مصباح كمال
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عرضُت هذه التعليقات على األستاذ عبد الباقي رضا لورود اسيمه فيهيا، فكتيب ليي ميا 

 يلي:
 

 السيد مصباح "عزيز  اال  الوفي
 

وكيي  نشيأت  التيأمينقيرأت روايتير عين ع قتير ب تحية عطيرة ميع أطييب التمنييات. 
 ولي عليها بع  التوضيح:

 

صيحيح ان زوجتيي هييي التيي ذكيرت لييي قصيتر ولكنهيا ذكييرت شخصيا  ال يا كنييت  -1

 تزوره في التخطيط غير السيدين اللذين ذكرتهما.
 

الوطنيية فاسيتقبلتر فيهيا وكيان بيننيا  لتيأميناطلبُت منها أن تطلب منر زييارتي فيي  -2

حييدي  قصييير كونييت خ لييه انطباعييا طيبييا عنيير وسييألتر عمييا اذا كنييت مسييتعدا ألداء 
وحيي  كنيا قيد أجرينيا قبيل أييام امتحانيا فيي اللغية االنكليزيية لعيدد  ،اختبار فأييدت ذلير

جابيية مين خريجيي فيرن اللغية االنكليزيية فقيد طلبيت نسيخة مين اسيقلته وطلبيت منير اال
بعيد   عليها فجلست في غرفة االجتماعات الصغيرة بيين غرفتيي السيكرتير والمعياون.

وقت قصير توجهت الى غرفة المعياون السييد الاارسيي عين طريي  القاعية التيي كنيت 
 لتر السييبب فأجبييت بأنيير أكملييت االجابيية. أتكتييب فيهييا فوجييدتر متوقاييا عيين الكتابيية فسيي

أحلتهيا اليى السييد الاارسيي اليذ  دخيل عليي بعيد وردتني ورقتر وبعد االطي ن عليهيا 
قلييل قياق   اسيتاذ هيذا منيينشو فأخبرتيه بقصيتر فقيال  اسيتاذ لتخليي هيذا يايوت علينيياو 
فكييان أن صييدر أميير تعيينيير وأؤكييد ليير انييي لييم أطلييب أ  كتيياب ميين وزارة االقتصيياد 

 وال علم لي حتى ا ن بالكتاب الذ  تحد ت عنه.
 

الشيركة بلغنيي انير تسيعى للعميل فيي الخارجيية أو غيرهيا بعد ميدة مين عملير فيي  -3

فطلبتيير وسييألتر عيين صييحة الخبيير قيياق  انييي أقييدر طموحيير واختصاصيير ولكنييي أود 
أن أعييير  ميييا اذا كنيييت موقتيييا عنيييدنا أم ال ألنيييي أخطيييط لييير أن تكيييون رجيييل تيييأمين 

ام بعيد أيي  و فاسيتمهلت إلع ميي بقيرارر.Career Insurerالعبارة التاليية   وذكرتُ 

بعد هيذا بوقيت غيير طوييل رشيحتر للدراسية   جقتني مؤكدا قرارر البقاء في الشركة.
أتيذكر جييدا ان التقريير اليذ    السويسيرية فيي زوريي . التيأمينفي معهد شركة اعيادة 

مين   وردني عنر كان ممتازا واعتبرر واحدا من أحسن مين انتسيب اليى هيذا المعهيد.
قييد تحقيي  فعيي  واصييبحت رجييل تييأمين ميين حسيين الحيير وسييعادتي ان مييا توقعتييه ليير 

 الدرجة االولى وهو ما أفخر به.
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رر بييأني اقترحييت علييير دراسيية الحقييوق مسيياء اسييتكماال الختصاصيير أخيييرا أذّكيي -4

 .التأمينفي 
 

 لر مني كل التقدير واالعتزاز ومعذرة عن االطالة.
 

 عبدالباقي
 

 "2215آب  8

 
 المليد من ال كريات الشخصية

 
 على رسالة األستاذ عبد الباقي رضا كما يلي: وبدور  علقت

 
 "أستاذ  العزيز

 
 نهارر سعيد

 
توضيحاتر سديدة وأرحب بها، وأنا على  قة عاليية بيذاكرتر الايذّة.  إن كنيت ال تميانع 
بييود  توصيييل مييا كتبييَت إلييى السيييد فيياروق يييونس رغييم عييدم معرفتييي الشخصييية بييه، 

كونييه  التييأمينلكننيي أنريير إليييه كعراقيي محييب لوطنييه ويتييابع عين ك ييب مييا ينشير عيين 
 العراقية. التأمينكان في الماضي عضوا  في مجلس إدارة شركة 

 
 لقد قمت بت بيت بع  التعليقات على رسالتر من باب استكمال المعلومات.

 
 طابت أوقاتر ودمت بخير.

 
 مصباح

 

 2215آب  8

 

 1الاقرة 
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ال أذكيير شخصييا   لقييد كانييت ع قتييي محصييورة بكامييل العضييا  وحييار  الحيّييالي. 
نيييي التيييي تزوجيييت مييين  ال يييا .  ربميييا كيييان الشيييخ  ال الييي  هيييي السييييدة عطيييية الكي 

صبر  زاير السعد  الذ  أنجز شيهادة اليدكتوراه فيي جامعية برمنغهيام فيي موضيون 
 التخطيط االقتصاد   وهما يعيشان ا ن في بريطانياو.

 

 3الاقرة 
حقيا  كنييُت أسييعى للعمييل فييي وزارة الخارجيية بحكييم العقييد بينييي وبييين وزارة المعييار  

رة تعييادل سيينوات الدراسيية، وهييي خمييس التييي تضييمنت فقييرة للعمييل فييي الدوليية لاتيي
ا األمير بسيبب التغييرات سنوات، وبالتخصيي  فيي وزارة الخارجيية.  وليم يتحقي  هيذ

 السياسية.
 

الوطنييية  التييأمينخلاييية اسييتمهالي ألخييذ قييرار نهيياقي بالعمييل بشييكل داقمييي فييي شييركة 
كانييت تكميين فييي خشيييتي ميين خسييارة اسييتق لي الاكيير  والخضييون لشواميير الحزبييية 

السياسييية.  ولييذلر طلبييت االسييتمهال لتقليييب وجهييات النريير وتوصييلت أخيييرا  إلييى و
الوطنييية باعتبارهييا مؤسسيية تجارييية  التييأمينقييرار نهيياقي ل سييتمرار فييي العمييل فييي 

مهنية ال تخضع لإلم ءات السياسية المباشرة.  وقيد تحقي  رنيي وحسين اختييار  فيي 
لييم أتعيير  إلييى أ  ضييغط سياسييي  رييل إدارتيير المهنييية رفيعيية المسييتو  للشييركة، إذ

أو حزبييي سييو  مييا كنييا نخضييع لييه جميعييا  فييي مييلء اسييتمارات التصييريح باالنتميياء 
 السياسي، وفيما إذا كان أحد األقارب قد تعر  للسجن أو اإلعدام ... ال .

 
وكنييُت محييط احتييرام إدارة الشييركة وزم قييي.  وباضييل سياسييتر فييي بنيياء الكييوادر 

لوطنييية  ابتييا  حتييى أننييي، فييي وقييت مييا عنييد تأسيييس الشييركة ا التييأمينصييار ارتبيياطي ب
العامة لتسوي  الناط عر  علييك السييد عيدنان الجنيابي، وهيو مين خريجيي بريطانييا، 

 العمل في الشركة لكنني اعتذرت بأدب.
 

باضييلر فييي التوجيييه وفييي  لقييد كنييُت محرورييا  حقييا  أن أعمييل تحييت إدارتيير، وأدييينُ 
، وكييان يرأسييها التييأمين"انتشييلتني" ميين قسييم إعييادة  تييوفير الايير  لييي.  أذكيير أنيير

الهندسيي ميع المرحيوم مؤييد  التيأمينالمرحوم أنطيوان سيليم إيلييا، كيي أعميل فيي قسيم 
وحتييى أنيير أسييرت لييي بييأن طبيعيية أسييلوب عمييل أنطييوان، وكييان متمرسييا    الصيياار.

فيي القسيم.  ومهنيا  جيدا ، كانت تميل نحو "االحتكار" بحي  لم تتوفر ليي فرصية التقيدم 
ربما عبّيرُت عين بعي  التيذمر بهيذا الخصيو ، وربميا التقطيه مؤييد وأوصيله إليير.  

 لقد كان ذلر نقلة أساسية في حياتي الورياية في الشركة وقد استمتعت بها."
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 فاروق يونس يحدد سر الن اح في العمل
 

ييونس وقد استأذنت األستاذ عبد البياقي رضيا لعير  إيضياحاته عليى األسيتاذ فياروق 
فوافيي  علييى عرضييها عليييه أو علييى غيييره.  وعلييى إ يير ذليير كتييب األسييتاذ فيياروق مييا 
يلي بعد أن أ نيى فيي رسيالة قصييرة لليدكتور بيارق شيبر "عليى هيذا التااعيل اإليجيابي 

 خرين الخاصة بحياتهم المهنية":في نشر تجارب ا 
 

 "أستاذ  العزيز الدكتور بارق شبر
 

البيياقي رضييا والحييوار المتنيياغم بينييه وبييين االسييتاذ قييرأت توضيييحات االسييتاذ عبييد 
 مصباح كمال.

 
 الخ صة:

 
 يذكر عالم االجتمان العراقي الدكتور على الورد  ما معناه:

 
 ان سر النجاح والتاوق في الحياة يتطلب توافر    ة عوامل مجتمعة وهى:

 
 الموهبة -اوال 
 الجد  َمْن جدك َوَجْدو - انيا 
 لبختوالحر  ا - ال ا 
 

امتليير الموهبيية وتييدل  -لقييد اجتمعييت هييذه العوامييل ال   يية لييد  االسييتاذ مصييباح كمييال 
عليى انييه كييرس حياتيه للبحيي  والييتعلم فيي اللغيية اوال وفييى  -اطييال   عمييره  -سييرته 
  انيا. التأمينصناعة 

 
اصيحاب  - التيأمينوكانت ال ال ة ان حالاه الحر في العمل مع ذلر الاريي  مين خبيراء 

 ي الخ ق.التأمينألياد  النرياة والاكر ا
 

لييت فيييي اعيييادة احتسييياب حصيييلت مشيييكلة تم ك  التيييأمينوبالمناسييبة بعيييد تيييأميم شييركات 
رواتب الموراين على اساس الشهادة المدرسيية او الجامعيية وكيان مين نتيجية ذلير ان 

ن العراقيي بعي  كيوادره ممين ال يملكيون الشيهادة الجامعيية واليذي التيأمينخسر قطان 
 االجنبية في منطقة الخليت. التأمينغادروا العراق للعمل في شركات 
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ان رأيتم ذلير مناسيبا التكيرم بنعيادة ارسيال رسيالتي هيذه للسييدين الميذكورين  -ارجو 

 مع خال  تحياتي لكم جميعا .
 

 اخور ابو س"
 

مصيدر ال أحمل موهبة أو مواهب لكنني كنت من الينمط الم يابر، وكنيت اعتبير العميل 
مليية ال فكييار منهييا للحصييول علييى مرتييب شييهر .  وكنييت حقييا  متعيية وليييس سييخرة مُ 

محرورا  في عمليي ميع مين يسيميهم فياروق ييونس "اصيحاب األيياد  النرياية والاكير 
ي الخ ق،" وفيي كسيب االحتيرام اليذ  لقييت منيه الك يير مين رؤسياقي وأقرانيي التأمين

 الوطنية. التأمينفي شركة 
 

 2215آب  11

 
فاااروق يااونس ياارو  حكايااة مهمااة عاان اليهااود، وافتتاااح كليااة الت ااارة واالتصاااد، 

 التأمينوإعادة  التأمينوأنمية اللغة، وآكار ال هل الرسمي ب
 

 2215آب  12

 
 أستاذ  العزيز مصباح كمال

 
اذا اتجهت النية الى تحويل الم حرات والتعليقيات المتبادلية بيننيا اليى خياطرة، حسيب 

  العزيييز الييدكتور بييارق شييبر، فييأرجو اضييافة مييا يلييى بعييد موافقتيير مييا اقترحييه اال
 وموافقة أخي العزيز االستاذ عبد الباقي رضا.

 

و هيمنيييت 1918منيييذ العهيييد الع مييياني وحتيييى نهايييية الحيييرب العالميييية االوليييى   -1

 ي في العراق.التأمينفرون الشركات االجنبية ووكاالتها على النشاط 
 

و كييان لليهييود الييدور الااعييل فييي النشيياط 1921العراقييية  بعييد تأسيييس الدوليية  -2

التجييار  اذ شييكل التجييار اليهييود االك رييية فييي مجلييس ادارة غرفيية تجييارة بغييداد التييي 

 .1926تأسست عام 
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ول أالعيييراقيين وتأسسيييت  التيييأمينقبيييل الحيييرب العالميييية ال انيييية رهييير وكييي ء  -3

برأسييمال عراقييي وأجنبييي  مين فييي العييراق وهييي شييركة الرافييدين للتييأمينأشييركة تيي

 و.1946 

 

ميين الجييدير بالييذكر ان انتشييار مييدارس اليهييود فييي العييراق منييذ أواسييط القييرن  -4

التاسييع عشيير واتقييانهم للغييات االجنبييية  الارنسييية واالنكليزيييةو كييان خييير عييون لهييم 
 لولو  االسواق الخارجية واقامة الع قات الوطيدة مع شركاقهم في بريطانيا والهند.

 

كانييت الشييركات التجارييية اليهودييية فييي بغييداد تهيييمن بشييكل  1878ومنييذ عييام  -5

كلييى علييى تجييارة االسييتيراد مييع بريطانيييا بينمييا يسيييطر التجييار المسيييحيون المحليييون 

كييان التجييار اليهييود يحتكييرون التجييارة  1912علييى التجييارة مييع فرنسييا.  وفييى عييام 

الدوليية والقطييان الخييا  فييي  المحلييية بالكامييل  انريير: د. عميياد عبييد اللطييي  سييالم،

و.  وقييد ترافيي  صييعود التجييار اليهييود فييي العييراق مييع 79،  2221العييراق، بغييداد 

نمييييو المصييييالح االنكليزييييية وكييييان هنييييار تييييزامن بييييين االيقييييان المحمييييوم ل ختييييراق 
اإلنكليز  للسوق العراقية والتزاييد السيريع لعيدد سيكان بغيداد مين اليهيود فيي النصي  

تاسيع عشر سيالم، مصييدر سياب و.  ويضيي : "ومييا يهمنيا فيي هييذا ال ياني مين القييرن ال
ز راس المييال فييي أيييد  التجييار اليهييود كييان يعنييى عييدم اسييتقرار الصييدد هييو ان ترّكيي

راس المييال فييي العييراق وعييدم الرغبيية فييي توطينييه واسييت ماره فييي أ  مجييال إنتيياجي 
  دون حتييى قبييل رهييور الكيييان الصييهيوني بوقييت طويييل بييل ان بقيياء المييال اليهييود
 وطن ربما كان تمهيدا لخل  دولة اسراقيل وتوطين هذا المال فيها الحقا.

 

بعييد قيييام دوليية اسييراقيل وقيييام الحكوميية العراقييية  حكوميية توفييي  السييويد و  -6

بنسييقاط الجنسييية العراقييية عيين اليهييود العييراقيين  قييانون إسييقاط الجنسييية عيين اليهييود 

عيددا ال يسييتهان بيه ميين التكنيوقراط ميين  و خسير العييراق1952لسيينة  1العيراقيين رقيم 

والصيييرفة والتجييارة الخارجييية والييوك ء  التييأمينالمحاسييبيين والمختصييين بصييناعة 
 بالعمولة ... ال .

 

وجييدت الحكوميية آنييذار الحييل المناسيييب فييي افتتيياح كلييية التجييارة واالقتصييياد  -7

ا اغلييي .  سيييرعان مييي التيييأمينلتيييدريس االقتصييياد والمحاسيييبة، وافتتييياح فيييرن لدراسييية 
اتخييذت الكلييية ميين ُطولَييه مهجييورة  اصييطبلو، كانييت تقييع مقابييل محطيية قطييار شييرق 
بغييداد، مقييرا لهييا، وتييم جلييب بعيي   المدرسييينو ميين مصيير وميين اسيياتذة االقتصيياد 
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والحقييوق العيياملين فييي كلييية الحقييوق العراقييية.  وتخرجييت اول دورة ميين الكلييية فييي 

1949-1952. 

 

ى والدفعيية ال انييية ميين كلييية التجييارة واالقتصيياد اسييتطان خريجييو الدفعيية االوليي -8

والمحاسيبين فيي دواقير الدولية  التيأمينإم ء بع  الشواغر في المصيار  وشيركات 
 وبع  الشركات التجارية القليلة في القطان الخا .

 

جييادة معرييم خريجييي كلييية التجييارة إلكيين المشييكلة المستعصييية المتم ليية بعييدم  -9

عمييال أت التجيارة اللغيية االنكليزييية الضيرورية لممارسيية واالقتصياد وخريجييي اعييداديا
 التييأمينوالتجييارة الخارجييية والصيييرفة ... اليي  رلييت قاقميية م لمييا رلييت قيميية  التييأمين

ضييعياة لييد  الجمهييور العييام وحتييى فييي الييدواقر الرسييمية.  وبهييذا الصييدد، بييود  أن 
 تية:اذكر القصة الطرياة ا 

 
حييدة باسييم داقييرة التاتيييش اإلدار  وميين بيييين كييان ضييمن تشييكي ت وزارة المالييية و
ن ع ير ميدير أ، وحصيل التيأمينعميال شيركات أاختصاصاتها التاتيش والمراقبة عليى 

 التيأمينالعراقيية تقيوم بنعيادة  التيأمينعيادة إن شيركة أالتاتيش على ضالته حي  وجيد 
دون  التييأمينلييد  مكتييب  شييركةو تييأمين أجنبييية لعييدة سيينوات وتتحمييل دفييع اقسيياط 

 ية خسارة.أجنبية ل الشركة األتحمل 
 

سيتاذ فياروق جيور  الميدير الانيي وصل الخبر الى وزير التجيارة فقيام بتكليايي ميع األ
بييالتحقي  فييي الموضييون، ولكيين مييا ان سييمع الييدكتور مصييطاى  التييأمينلشييركة اعييادة 

ليى اليوزير إالعراقيية بيالخبر حتيى قيدم اسيتقالته  التيأمينعادة إرجب، مدير عام شركة 
احتجاجييا علييى هييذا التصيير .  اتصييلت بالسيييد فيياروق جييور   هييذا اسييمه علييى مييا 

ولييس التحقيي  ميع ميدير  التيأمينعيادة إن مهمتنيا هيي تيدقي  عمليية إاتذكرو وقليت ليه 
فهييم أنييا ال أعييام الشييركة.  المهييم، اسييتدعينا كاتييب التقرييير اإلدار  فقييال الرجييل و  

لقييى عليييه اال  جييور  محاضييرة فييي كياييية اتخيياذ أ.   ييم نالتييأميوال بنعييادة  التييأمينب

.  فتأميل عزييز  القيار  Value Judgmentباالعتماد على الو  التأمينعادة إقرار 

مين يُقيييّم عميل ميينش  المهيم، أُغليي  التحقييي  وسيحب الييدكتور مصيطاى رجييب اسييتقالته 
عييد عين لكنه حسب رنيي ليم يكين مرتاحيا مين تصير  اليوزير معيه بهيذا االسيلوب الب

 آداب التعامل المهني النزيه.
 

 مع التقدير.
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 فاروق يونس
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 التأمينو اليهود العراليون

 

، بغييداد، علييى مسييودة مقييالتيفاااروق يااونسأطلييع السيييد 
1
 25فكتييب التييالي بتيياري   

 :2216تموز 

 
لييد   بحيي كم التيياريخي المهييم القيييم ال تتييوفر عنييه، حسييب رنييي، معلومييات منشييورة. 

 بع  الم حرات الصغيرة أوجزها كما يلي:

 
همية العراق االستراتيجية قبل افتتياح قنياة السيويس  راجيع كتياب االسيتاذ عبيد الاتياح أ

إبييراهيم، الطرييي  الييى الهنييد، منشييورات األهيياليو طيليية العهييد الع ميياني وحتييى بعييد 
 لعالمية األولى.االحت ل البريطاني للعراق وقيام المملكة العراقية بعد الحرب ا

 
كان الطر  الرقيسيي اليذ  يتعاميل عليى صيعيد التجيارة الخارجيية قلية مين العيراقيين 
معرمهيييم يهيييود.  وكانيييت هنيييار ع قيييات وطييييدة بيييين البيوتيييات التجاريييية االنكليزيييية 

توكيييد  علييى عراقييية اليهييود، وهييذا هييو أصييل هنييا  ꟷوالهندييية مييع العييراقيين اليهييود 
عييراق كأقلييية دينييية مارسييت التجييارة والزراعيية وتييولى البحيي ، وليييس عيين يهييود ال

اليهييود اعييانهم مراكيز مرموقيية فيي الدولية الع مانييية والحكومية العراقيية بعييد تأسيسيها 
ꟷ   نحييين نتحيييد  عييين عيييراقيين شيييركاء فيييي مختلييي  العملييييات التجاريييية اسيييتيرادا

وممارسية  وفيى بنياء الميدارس والمستشيايات التيأمينوتصديرا  وفى الصيرفة والنقيل و
 ... ال . االختصاصات في الطب والصيدلة والهندسة

 

وأواقييل القييرن العشييرين دور  19المهييم ان نقييول لييم يكيين للتجييار المسييلمون فييي القييرن 

مين ونقييل بحيير  وبيير .  أمهييم فييي التجييارة الخارجييية والخييدمات المتعلقيية بهييا ميين تيي

ول رقيييس لهييا أاليهييود و، بيييد 1924وكانييت غرفيية تجييارة بغييداد، التييي تأسسييت عييام 

 -بغييداد  -الهنييد  -مسييتر وايييت إنكليييز  ورقيييس بنيير.  محييور التجييارة هييو بريطانيييا 

                                                 
 مصباح كمال، "اليهود والنشاط التأميني في العراق،" مجلة التأمين العراقي ومرصد التأمين العراقي: 1

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/07/jews-of-iraq-and-their-role-in-iraqs.html 
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/07/30/iraqi-jews-and-their-role-in-
insurance-activity/ 

 شرت أيضا  في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:ون
 شييييييبكة االقتصيييييياديين العييييييراقيين –مصييييييباح كمييييييال: يهييييييود العييييييراق ودورهييييييم فييييييي النشيييييياط التييييييأميني 

(iraqieconomists.net) 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/07/jews-of-iraq-and-their-role-in-iraqs.html
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/07/30/iraqi-jews-and-their-role-in-insurance-activity/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2016/07/30/iraqi-jews-and-their-role-in-insurance-activity/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/08/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%a7/
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را  ميين قبييل المصييار  االنكليزييية ومصيير  إنكلتييرا.  وكييان سيييّ موصييل، مُ  –بصييرة 
اميا بلييدان  ،البياونو غيير مقييد -االسيتيراد مين دول الكومنويلي   بليدان العملية السييهلة 

 جازة. الدوالرو فهو محدود التخصيصات وخاضع لقيد اإلالعملة الصعبة 
 

مييارس المسييلمون تجييارة التصييدير للتمييور والقطيين والحنطيية والشييعير.  كييان الشييعير 

ويصييل الييى مينيياء لياربييول  FOB يسييتورد ميين تجييار انكليييز مطييروح فييي الموصييل

 التييأمينوعنييد التاريييغ تحصييل عجيية فيعيير  وصييول بيياخرة الشييعير ميين العييراق.  و
 الشركة اإلنكليزية. ꟷبحر  يجريه المشتر  ال
 

خ صييية القيييول: العراقييييون مييين يهيييود ومسييييحيين كيييانوا يملكيييون الميييال ويملكيييون 
المعرفيييية العلمييييية والتجارييييية ولييييديهم ع قييييات وطيييييدة مييييع شييييركاقهم فييييي الخييييار  
وبيييياألخ  البريطييييانيون والهنييييود واالتييييرار  ال تنسييييى دور اليهييييود فييييي السياسيييية 

م اإلمبراطورييية الع مانييية ودور مييدحت باشييا، اليهييود  األصييل، فييي واالقتصيياد ايييا
 -االصييي حات التيييي قيييام بهيييا فيييي العيييراق.  انرييير كتييياب اليهيييود والدولييية الع مانيييية 

 و.1992بغداد  -دار الشؤون ال قافية العامة  -الدكتور احمد نور  النعيمي 

 
لر بييت لينت، واليهيود دور شركة الهند الشيرقية مهيم أيضيا  يجيب االطي ن علييه، وكيذ

ن كانيت تحيول يميوال اليهيود العيراقيأيضيا  أالعراقيون المقيمون في الهند دورهم مهم 
 لم يحصل تراكم رأسمالي ل روات اليهود في العراقو. ꟷللهند خوفا عليها 

 
لقد كان اليهود والمسييحيون وكي ء بالعمولية حيي  ييتم تجهييزهم بالسيلع مين بريطانييا 

البحييير  ولييييس الوكييييل. التيييأمينيل هيييو اليييذ  يقيييوم بصييين األأوالهنيييد و
2
المطليييوب   

مين الييوارد فييي المسييودة فهييو طبعييا ليييس بالضييرورة شييركة أتعرييي  معنييى وكيييل تيي
جنبية.أمين بل وسيط ووكيل بالعمولة لشركة أت

3
 

 

                                                 
أ  أن عقد البيع بين المجهزين والوك ء بالعمولة يقضي بقيام المجهز في بريطانيا أو الهند بالتيأمين البحير  عليى  2

 البضاقع من مخازن المجهز إلى مخازن الوكيل أو إلى ميناء التسليم في العراق.  م كمالو.
 

3
يمكن القول، ومن باب التعميم، أن وكيل التأمين كان يقوم بنصدار و اق  التأمين نيابة عن شيركة التيأمين األجنبيية  

فيي بريطانييا أو فيي غيرهيا مين البليدان، بعيد ويقوم بتحويل أقسياط تيأمين هيذه الو ياق  إليى شيركة التيأمين األجنبيية، 
استقطان عمولته المتا  عليها مع الشركة.  وبالنسبة لتسوية المطالبات بيالتعوي  فينن وكييل التيأمين قيد ييدفع مبيالغ 
التعوي  من حسابه الخا  ومن  م يطالب شركة التأمين األجنبية التي يم لها بتحويل مبالغ التعويضيات لحسيابه أو 

 هذه المبالغ من خ ل المقاصة من أقساط التأمين المستحقة لشركة التأمين.  م كمالو. يحصل عل
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خ صيية: انريير الييى اليهييود ميين منرييور هييويتهم العراقييية وانريير الييى المسييلمين الييذين 
تابييا ومراسييلين لهييم مييع الجهييات االجنبييية المسييتوردة المتعلمييين اليهييود كُ اتخييذوا ميين 

والسيياحة وذلير الفتقيار المسيلمين ميع االسي   التيأمينوالمصدرة ومع شركات النقل و
للتعليييم واليييتعلم بيييل رفضيييهم بعيييد االحييت ل البريطييياني ادخيييال ابنييياقهم فيييي الميييدارس 

ايية انتشيرت الميدارس الحدي ية وعميت الحدي ة وتاضيل الكتاتيب عليها، ولكين فيي النه
 ال قافة الغربية 

 
ن ممارسية هيذا النشياط ي، ونريرا ألالتيأمينخ صة أخيرة: العراقيون مارسيوا النشياط 

يتطليييب معرفييية باللغييية االنكليزيييية ومعرفييية بانيييون هيييذا النشييياط الحيييدي  نسيييبيا عليييى 
اليهودييية، فييي الصيعيد العييالمي فقييد كييان العراقييون ميين اليهييود ميين خريجيي المييدارس 

اقين لممارسيية هييذه المهنيية الجديييدة نسييبيا.  المسييلمون كييانوا بغييداد خاصيية، هييم السييبّ 
وباللغيية اإلنكليزيية.   انريير  التيأمينخيار  قييوس واليهيود والمسيييحيون هيم العييارفون ب

-1921السياسييات  -الوريياق   -االدوار  -كتيياب الدوليية والقطييان الخييا  فييي العييراق 

 و2221بغداد  -الدكتور عماد عبد اللطي  سالم  - 1992
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 التأمينسيد رحم  وخاطرة حول 

 
 

 فاروق يونس
 
 

ر لليدكتور حسين الجنيابي تعليقيه تشيرين األول قيرأت عليى صياحة الايسيبو 12بتاري  

المنشييور فييي صييحياة نيويييورر تييايمس حييول  Mustafa Akyolعلييى مقييال السيييد 

 :Akyolمقتل الحجا  هذا العام وقول السيد 

 

“Throughout the Muslim world the notion of divine will is 
often used as an excuse for human error and neglect.” 

 
كمبييرر  اإلرادة اإللهييية ماهييوم ك يييرا  مييا يسييتخدمالعييالم اإلسيي مي  أنحيياءفييي جميييع "
 ."واإلهماللخطأ البشر  ل
 

األسييتاذ مصييباح كمييال بهييذا القييول، وذكييرُت إن مييا  التييأمينوقييد آ ييرت إشييرار خبييير 
يقوله الكاتب صحيح ولكنه فهيم خياط  لمعنيى القضياء والقيدر، ومين المناسيب، ليذلر، 

القيييدر مييين الناحيييية االقتصيييادية والقانونيييية، وع قييية ذلييير توضييييح معنيييى القضييياء و
علييى العواصيي  والييزالزل والايضييانات والمحاصيييل الزراعييية مييع  التييأمينبموضييون 

 التيأمينالتكيافلي و التيأمينالتعلي  على المقيال المشيار إلييه وربميا التطيرق لميا يسيمى ب
 التعاوني على الحياة.

 
بط بالصييدفة والحاد يية العرضييية أو الاجاقييية الموضييون يييرتجيياء فييي تعلييي  زميلنييا أن 

أو غييير المتوقعيية ومييا لييه ع قيية بكييوار  الطبيعيية التييي كنييا نسييميها بأعمييال القييوة 

ا ن إذ اسيتعي  عنيه  سيتعم مد اليذ  ليم يعُي Acts of Godالقاهرة  ترجمة لتعبير 

 الهندسي. التأمينو في و اق  major perilsبتعبير 

 
الرافعيية التييي أودت بحييياة العديييد ميين الحجييا  فيينن الشييركة المناييذة وبالنسييبة لسييقوط 

لمشييرون توسيييع الكعبيية، مجموعيية بيين الدن، حسييب مييا ينقييل ميين أخبييار، مؤمنيية لييد  
 شركة تأمين سعودية  تأمين أعمال اإلنشاء والمسؤولية المدنية الناشقة عنهاو.
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ر فيييي تاسيييير هيييذا كميييا تعييير ، ليييم تتخبيييى السيييلطات السيييعودية وراء القضييياء والقيييد

لميياني.  ولييي الحيياد  بييل لجييأت إلييى تشييكيل لجنيية للبحيي  عيين أسييبابه.  هييذا موقيي  عَ 
.التأمينمقالة ستنشر في ال قافة الجديدة حول علمانية مؤسسة 

1
 

 
أقترح زميلنا بأن أدلو بدلو  في الكتابية عين الموضيون، فكيان هيذا التعليي  أوال  ومين 

 .التأمين م حكاية وخاطرة حول 
 

نعييم، كمييا تاضييلتم لجييأت السييلطات السييعودية إلييى تشييكيل لجنيية للبحيي  عيين  –أوال 
 -أسباب الحاد ، وهذا موقي  علمياني وليم تتخبيْى وراء القضياء والقيدر.  معنيى ذلير 

أن السييلطات السييعودية تاهييم معنييى القضيياء والقييدر حسييب مييا ورد فييي  -حسييب رأ  

ميا أصياب مين مصييبة فيي األر  التي تن :   23و 22القران  سورة الحديد، ا ية 

 وال في أناسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلر على   يسيرو.
 

هييذه ا ييية تقييرر أن نرييام الحييياة وأحييدا ها وأفعييال العبيياد وأرزاقهييم وآجييالهم تقييع بعلييم 
   وتقديره لها قبل خلقها، وعلى المسلم ان يؤمن بذلر كشرط من شروط االيمان.

 
مييين شيييروط االيميييان فيييي اليهوديييية والمسييييحية واالسييي م أن ييييؤمن االنسيييان  – انييييا 

 بقضاء   وقدره.
 

 أين يكمن اإلشكالش
 
 يكمن اإلشكال في هل أن اإلنسان ُمخيّر أم ُمسيّرش –  ال ا
 

الجيواب إن األقيوال واألعمييال التيي تصيدر عيين االنسيان هيي باختييياره وإرادتيه، وهييو 
فى الحدي  أن النبي قيال لشعرابيي اليذ  تيرر الناقية سياقبة  األرجح عند أهل العلم.  و

                                                 
نشيرت هيذه المقالية فيي ال قافية الجدييدة، العيدد "التأمين كمؤسسة علمانيية: نريرة تاريخيية ميوجزة،"  مصباح كمال، 1

 االقتصاديين العراقيين..  ونشرت كذلر في موقع شبكة 114-124،   2215، تشرين ال اني 379-378المزدو  

مصيييييباح كميييييال: التيييييأمين كمؤسسييييية علمانيييييية – نريييييرة تاريخيييييية ميييييوجزة – شيييييبكة االقتصييييياديين العيييييراقيين  
(iraqieconomists.net) 

 ويمكن قراءتها باستخدام هذا الرابط:

https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88UWhCMXZTcXZyaEE/view?usp=sharing 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%83%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%83%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8/
https://drive.google.com/file/d/0B8kCZNvJ2l88UWhCMXZTcXZyaEE/view?usp=sharing
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متيييوك   عليييى  :  أعقلهيييا وتوّكيييلو.  وهيييذا تعلييييم لشعرابيييي بيييأن يأخيييذ باألسيييباب 
والمسببات مع التوكل.

2
 

 
 وا ن إلى الحكاية.

 
كنييت موراييا  صييغيرا  فييي كلييية الهندسيية ببغييداد وكييان العميييد  1956-1955فييي عييام 

اإلنكليييز  الجنسييية، Mr Reggieمسييتر رجييى 
3
اييه فييي العمييادة الييدكتور مهييد  خلّ   

 و والاّراش الذ  أحببته  سيد رحمةوحنتوش

 
أصدر مستر رجى أمرا  بيأن يرتيد  الايراش  الكسيوةو التيي قررتهيا العميادة.  وكانيت 
توزن على الاّراشين مجانا ، وكيان مين بينهيا غطياء اليرأس  الكاسيكيتو.  رفي  سييد 

عن غطاء رأسه التقليد   اليشيما(و وكياد أن يسيتغنى عين خدماتيه ليوال رحمة التخلي 
 تدخل العميد والسماح له است ناء  بلبس اليشما(.

 
 ليس هذا هو الموضون.

 
الموضييون هييو إننييي ُكلاييت ميين قبييل سيييد رحميية بييأن أمسيير  صييندوق الحسييينو.  فييي 

يتناسييب مييع  بداييية كييل شييهر، يييدفع كييل فييراش إلييى الصييندوق ميين راتبييه المبلييغ الييذ 

فليييس أو أك يييرو.  تَجّميييَع فيييي  252فليييس إليييى  122مقدرتيييه الماليييية ويتيييراوح بيييين  

الصييندوق مبلييغ محتييرم بعييد عييدة شييهور.  كانييت الاكييرة ميين إنشيياء الصييندوق هييي 
 مساعدة أ  فراش يمرل بمشكلة مالية، وهي على األغلب نقل موتاه إلى النج .

 

                                                 
أشكرر على قراءتر للين  اليديني وتأكييدر عليى أن القضياء والقيدر كتب الزميل مصباح كمال في تعليقه ما يلي:  2

predestination  هييي ميين شييروط اإليمييان فييي األديييان التوحيدييية ال   يية، وأن هييذا اإليمييان ال يلغييي دور األخييذ

باألسباب  حدي  الرسول مع األعرابيو والعمل على إدارة األخطار التي تحييط بنيا: إميا مين طريي  منيع حيدو ها أو 
كة تأمين، عليى سيبيل الم يلو.  وأر  السيطرة عليها والتخاي  من آ ارها أو نقل أعباقها المالية إلى طر  آخر  شر

أنر ربما تقول بالت قي بين العلم واإليمان الديني، على األقل في مجال التعامل مع أخطار الطبيعة وتلر التي يتسيبب 
بهييا اإلنسييان ميين خيي ل العمييل.  وهييو ربمييا ياسيير اهتماميير بالتكافييل كقلييية تأمينييية تسييتوحي بعيي  معطيييات الييدين 

 .ل ستجابة لشخطار
 
3
بغييداد.  ربمييا كييان قييد حصييل علييى ميدالييية الاييارس  –عميييدا  لكلييية الهندسيية  Mr Reggieكييان  1946منييذ عييام  

Knight Medal  لقاء خدماته الجليلة في أربعينيات القرن الماضي.  وقد ورد ذكر حصوله على ميدالية الاارس في

اتمكن من اصطياد ذلر المقال.  ربميا نجيد اسيمه او مقال لطالب في كلية الهندسة في خمسينيات القرن الماضي، ولم 
 سيرته بين اسماء من حصلوا على ذلر التكريم في االربعينيات.
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 وشالتأمينأليس هذا الصندوق هو جوهر  
 

رجييال الييدين يحللييون  بيييت مييال المسييلمينو أو صييندوق الحسييين الييذ  كييان بعهييدتي 
 .التأمين –لجهلهم  -ويحّرمون 

 
بعييد  ييورة عيياد " سيييد رحميية.  ورحييم   مسييتر رجييى الييذ  التييأمينرحييم   "رجييل 

وقييل عنيه بأنيه ليم يكين  إلى وطنه بعد أن أمضى عدة سنوات في خدمة العراق 1958

جيىو.نكْ مهندسا  بل كان حسيب زعمهيم  تَ 
4
 1958لقيد كانيت كليية الهندسية قبيل  يورة   

تضيم نخبية ميين خييرة األسيياتذة المهندسيين فييي العيراق بييل فيي منطقيية الشيرق األوسييط 
 وتحت إدارة مستر رجى الحاقز على لقب الاارس من الملكة البريطانية.

 
 

 2215تشرين األول  14

                                                 
وص  المهندسين بالتكنجية قديمة، يعكس موقي  أفيراد االرسيتقراطية المرتبطية باألراضيي والريي ، م لميا يشيهد  4

 األعمالاطقة أن رواد ال ورة الصناعية في بريطانيا "رجال عليه التاري  االقتصاد  لدولة كبريطانيا.  فهنار فكرة خ
." أنرير: ترجمية مصيباح كميال بالصدفة ناجحين وأصبحوا جاهلين tinkerers بارعين غير سمكريين غير يكونوا لم

-4752التصااد المعرفاة اأول: رأس الماال البشار  واالتصااد اأوروباي، ، سيي جياكوبمارغرييت لعر  كتياب 

 االقتصاديين العراقيين:، شبكة 4852

http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/22/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-
%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%aa-
%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%8c-
%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/22/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/22/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/22/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/09/22/%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%83%d9%88%d8%a8%d8%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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 التأمينمسانمة في موضوع المرأة العرالية و

 
 

 فاروق يونس
 
 

 الرسالة التالية: 2222كانون ال اني  29كتب لي زميلي مصباح كمال بتاري  

 
يضييم مقيياالت سييب  نشييرها  التييأمينلييي مشييرون إلعييداد كتيياب حييول المييرأة العراقييية و

 ا نتييان إليمييان عبييد   شيييان وربمييا ا نتييان أو    يية ليييو.  بييود  أن أعيير  إن كنييت 
العراقييي معتميد ا علييى ذاكرتير عنييدما  التيأمينترغيب بالكتابيية عين دور المييرأة فيي قطييان 

ا فييي مجلييس إدارة الشييركة العراقييية للتييأمين علييى الحييياة، أو مسييتايد ا ميين  كنييت عضييو 
لييم تيينه   التييأمينر المتنوعيية، أو مييا تييراكم لييدير ميين معلومييات بشييأن المييرأة وقراءتيي

 المناسبة لتتحد  عنها.  أرجو ذلر.

 
إن ما تبقى في ذاكرتي ال يسمح لي بالكتابية وفي  ميا يرغيب زميليي فقيد انقضيى أك ير 

فييي  التييأمين.  رغييم اط عييي علييى التييأمينميين نصيي  قييرن علييى ارتبيياطي القصييير ب
مقتصييرة علييى  التييأمين، وكانييت ع قتييي بالتييأمينننييي لييم أمييارس مهنيية العييراق إال أ

عضيييوية مجليييس إدارة الشيييركة العراقيييية للتيييأمين عليييى الحيييياة، وقتهيييا كانيييت شيييركة 
ذا أننيي ليم احتير هيكخبيير اقتصياد .  يعنيي  وزارة التجيارةخاصة، وكنت أعميل فيي 

 .التأمينبالعاملين والعام ت في هذه الشركة وغيرها من شركات 
 

إذ لم تخني ذاكرتي فنن إدارات الشركة لم تشيغلها اميرأة، وكيان الشياقع اقتصيار عميل 
المييرأة علييى الطابعيية واالختييزال كجييزء ميين أعمييال السييكريتاريا التقليدييية.  لنتييذكر أن 
تعليييم اإلنييا ، وخاصيية علييى المسييتو  الجييامعي، كييان فييي أول عهييده ولييم يكيين هنييار 

نييه فييي مقالتيير بيّ أن تُ  إال قلييي   كمييا حاولييتَ  التييأمينات فيياق  ميينهن ليييعملن فييي شييرك
العراقييي فييي خمسييينيات القييرن  التييأمين"البحيي  عيين تيياري  عمييل المييرأة فييي قطييان 

العشرين: محاولة أولية" التي قرأتها في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين.
1
 

 
***** 

                                                 
1  

  (iraqieconomists.net)شبكة االقتصاديين العراقيين –‖ تاري  عمل المرأة ―نتاقت البح  عن 

http://iraqieconomists.net/ar/?s=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%B9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+
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ورا عليى االنترنييت هذه الورقة الميوجزة عبيارة عين مقتطايات ليبع  ميا وجدتيه منشي
 ومن مصادر مختلاة قد توفر خلاية أو مادة إضافية لما تسعى إليه.

 
ان التمكييين االقتصيياد  للمييرأة وتحقييي  التييوازن بييين الجنسييين عيياملين أساسيييين  -اوال

للنهييو  باالقتصيياديات المسييتدامة وتحقييي  التقييدم والتنمييية الوطنييية وبنيياء مجتمعييات 
االقتصييادية للمييرأة، وتعزيييز الييوعي لييد  الجميييع بالييدور مزدهييرة، وترسييي  الحقييوق 

القييياد  للمييرأة فييي صيينع القييرار، وكييذلر تحقييي  تقاسييم اك يير انصييافا ألعبيياء رعاييية 
األطاييال والمسيياواة فييي تربييية األطاييال، ووضييع نرييام رعاييية األطاييال الميينرم بشييكل 

 جيد جدا والذ  يمّكن المرأة من االنتقال السريع لسوق العمل.
 

ازداد االهتمييام  1996منييذ بدايية العقييد العييالمي للميرأة وحتييى مييؤتمر بكيين عييام  -نييا ا

بقضيييية تمكيييين الميييرأة واتاحييية الارصييية لهيييا لممارسييية دورهيييا باعاليييية م يييل الرجيييل 
والمسييياهمة فيييي صييينع القيييرار فيييي مختلييي  مجييياالت الحيييياة ال قافيييية واالجتماعيييية 

منرمييات والهيقييات والييدول االهتمييام والسياسييية واالقتصييادية وقييد أولييت العديييد ميين ال
 بهذا المجال 

 

% مين النسياء العيام ت فيي 62فينن  2219وفقا لتقرير اليونيس  الصادر عيام  - ال ا

العيييراق تعملييين فيييي مؤسسيييات القطيييان العيييام ويتركيييز فيييي وزارات محيييددة كيييالتعليم 
رات والصييحة غييير ان تليير النسييبة ال تشييكل اك يير ميين   ليي  القييو  العامليية فييي الييوزا

والهيقييات الحكومييية فهنييار  يي   نسيياء يعمليين فييي وزارات الدوليية مقابييل كييل سييبعة 
 رجال.
 

% ميييين النسيييياء 8وفقييييا لبيانييييات وزارة التخطيييييط العراقييييية فيييينن أقييييل ميييين  -رابعييييا

المستعدات للعمل ينجحن في الحصول على عميل فعي  اذ يسيجل العيراق رقميا قياسيها 
فييي  يياني أدنييى مرتبيية بنسييبة العماليية النسيياقية فيي غييياب المسيياواة الجندرييية فهييو يييأتي 

 دولة بما في ذلر دول الجوار. 132من بين 

 
ترهيير بيانييات البنيير الييدولي ان النسييبة العاميية للعماليية النسيياقية فييي الشييرق  -خامسييا

اال ان العييراق شييهد  1917و 1914% بييين عييامي 16% الييى 15األوسييط ارتاعييت ميين 

 % خ ل الاترة ذاتها.8% الى 11هبوط ا في نسبة تلر العمالة من 
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تعلييي  األكاديميييية المتخصصييية باالقتصييياد اليييدكتورة سيييعاد قيييادر عليييى تلييير  -سادسيييا
األرقييام بييالقول  ان هييذا يعنييي انييه مقابييل كييل امييرأة تعمييل فييي العييراق هنييار امرأتييان 
تعملن في الدول ذات الدخل المرتاع.  وتضي  ان وجيود اميرأة واحيدة تعميل مين بيين 

فعليييا ان غالبييية النسيياء طاقيياتهن معطليية او علييى االقييل ال تصيير  فييي عشييرة يعنييي 
سييوق العمييل المنتجيية، وهييذا مؤشيير حجييم قييوة العمييل المعطليية عمومييا فييي الييب د بمييا 

 لذلر من تأ ير على فر  التنمية.
 

اعتقييد أن نمييو االقتصيياد العراقييي، وارتباط ييا بانخاييا  نسييبة البطاليية، وتييوفر فيير  
ب يييا جدييييد ا عليييى عميييل الميييرأة.  إن نميييو االقتصييياد وتطيييوره عميييل جدييييدة، سييييخل  طل

ي واعتقييد أن هييذا األ يير سيييترجم ناسييه التييأمينسيييكون لييه أ يير إيجييابي علييى النشيياط 
والخطير  التيأمينوكيذلر أقسيام  التيأمينبتوفير فر  جدييدة لعميل الميرأة فيي شيركات 
 في الشركات الصناعية والتجارية وغيرها.

 
 

 2222كانون ال اني  32

 بغداد
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 العرالية التأمينحول البح  في تاريو شركة إعادة 
 
 

تعلي  فاروق يونس
1
 

 

 
 عجب عجب!

 
 العزيز مصباح كمالش أستاذ أهكذا يكتب التاري  

 
 :شكر يقول السيد بهاء بهيت 

 
ام عبييداللطي  الشييوا  الن  الزهيياو  وانيى ال اتييذكر ميين كيان الييوزير هييل هييو نيارم 

 الوزيرين ت  احدهما االخر فلم اتذكر من هو االولو

 
 يا لضيعة التاري !

 
التيياري  وقيياقع واحييدا   —التيياري  ال يكتييب علييى الييذاكرة  شييكر سيييد بهيياء بهيييت 

لليدكتور مصيطاى رجيب فينني عنيدما  ميداخلتي فيوسلسلة من التطورات، وتقول  انا 
ر االقتصياد فقيد جاريتيه فيي ذلير وكنيت اضيع كلمية التجيارة وجدته متمسكا بذكر وزيي
 جنب كلمة االقتصادو

 
 االستاذ الااضل بهاء بهيت

 

                                                 
بهياء بهييت شيكر : مناقشية رأ  السييد سيمير عبيد األحيد حيول أصيول شيركة  كتب فاروق يونس تعليقه على مقال 1

 إعادة التأمين العراقية، المنشور في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/02/%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%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-
%d8%b9/#comment-12796 

 يمكن متابعة التعليقات باستخدام الرابط أع ه.

http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/02/%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%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b9/#comment-12796
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/02/%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%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b9/#comment-12796
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/02/%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%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b9/#comment-12796
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/02/%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%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b9/#comment-12796
http://iraqieconomists.net/ar/2017/03/02/%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%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b9/#comment-12796
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يييوم كييان فييي العييراق وزارة  1959االسييتاذ مصييطاى رجييب تحييد  عيين اواسييط سيينة 

اسمها وزارة االقتصياد وكيان اول وزيير ل قتصياد فيي العهيد الجمهيور  هيو ابيراهيم 
ة باسييم وزارة التجييارة، فلميياذا وضييعت كلميية التجييارة جنييب كبيية ولييم يكيين هنييار وزار

 كلمة االقتصادش
 

 15رهيير اسييم وزارة التجييارة فييي التعييديل الخييامس علييى وزارة عبييدالكريم قاسييم يييوم 
وعييين نييارم الزهيياو  وزيييرا للتجييارة واعاييى عبييداللطي   1962تشييرين ال يياني سيينة 

 المركز .ا  من منصب وزير التجارة وعين محافرا للبنر الشوّ 

 
و سيييؤاال فأجييياب عييين تسيييعة 32واخييييرا، يقيييال إن احميييد بييين حنبيييل سيييؤل    يييين  

 و ب  ادر ! 9وعشرين سؤاال  

 
 .مع التقدير

 
****** 

 
 عزيز  األستاذ فاروق

 
إن مييا كتبييه الييدكتور مصييطاى رجييب واألسييتاذ بهيياء بهيييت شييكر  والسيييد سييمير عبييد 

العراقيييية لييييس بح يييا   التيييأميناألحيييد وكيييذلر م حرييياتي حيييول أصيييول شيييركة إعيييادة 
تاريخيييا  بييالمعنى الضييي  لمييا يقتضيييه م ييل هييذا البحيي  ميين مصييادر تو يقييية ميين غييير 

تياب ال   ية ليم يتقصيد كتابية ني  الشهادات الشخصية.  أجاز  بالقول إن أييا  مين الكُ 
تاريخي يقوم على االستقصاء في المصادر والمراجيع المنشيورة، مكتايين بحقيقية أنهيم 

العراقيي، مسيتعينين بيذاكرتهم فيي الكتابية.  لقيد  التيأمينالعبين حقيقين في سيوق  كانوا
كتبوا شهادات شخصية مهمة وأساسيية، فيي تقيدير ، اعتميادا  عليى اليذاكرة، وبالنسيبة 
للييدكتور رجييب واألسييتاذ شييكر  كانييا ينبهييان إلييى أن تييذكر التااصيييل الماضييية ربمييا 

وانعدام الو اق  ليديهماو.  هيذه الشيهادات لهيا قيمية ليس دقيقا   بسبب تقدم العمر لديهما 
تاريخيية وتحتيا  إليى إسينادها مين قبييل ميؤرخين محتيرفين أو شيهادات أخير  مسييتقلة 

 بشأن األحدا  واألشخا .
 

لقييد كييان الييدكتور رجييب واألسييتاذ شييكر  متييأدبين ومجيياملين لبعضييهما فييي الكتابيية 
عاه ذاكرتيه.  وبميا أن ميا كتبياه وهميا يسيج ن شيهادتهما، كيل بطريقتيه وحسيب ميا تسي
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صار في التداول العام فأر  أن ما هو متوقيع أو مطليوب مين القيار  وكيذلر الميؤر  
ي فيي العيراق العميل عليى تيدقي  المعلوميات التيي وردت التيأمينالمهتم بتاري  النشياط 
 والحكم على صحتها.

 
 مع خال  التقدير.

 
 مصباح كمال

 2217آذار  3
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 4964 التأمينتأميم شركات 

 
 

 تعلي  فاروق يونس
 
 

طلبتم في مقالكم الساب 
1
.  ٦ٙٗٔمعلومات عن شيركات التيأمين التيي تيم تأميمهيا عيام  
 اليكم بع  المعلومات:

 
تسييع شييركات تييأمين وإعييادة تييأمين وحصيير هييذا النشيياط بالقطييان  ٦جيير  تييأميم  -ٔ

 العام فقط.
 
 ٥ٖ٘٦٥ٕٓٓٓبليييغ  ٦ٙٗٔالميييدفون لشيييركات التيييأمين المؤمنييية عيييام  راس الميييال -ٕ

 دينارا.
 

بلغييت القيميية االسييمية لجميييع الشييركات المؤمميية الصييناعية والتجارييية والتييأمين مبلغييا 
 دينارا. ٢٥ٔ٦ٕ٥ٕٕٕٙقدره 
 

دينيارا، وبلغيت  ٥ٖٙٗ٥ٓ١ٕٙٔاما القيمة المدفوعة لرأسمال هذه الشيركات فقيد كانيت 
باسيييت ناء  ٥ٖٙٗ٥ٓ١ٕٙٔالسيييهم الشيييركات المؤممييية مبلغيييا قيييدره القيمييية التعويضيييية 

 مليون دينار. ٗ.٘المصار  التي بلغت قيمتها التعويضية 
 

.  وانريير ٖٕدار الييرواد للطباعيية    -القطييان العييام  –ّره انريير دكتييور صييباح الييدُ 
، ٦ٙ١ٔ-٦ٔ٦ٔايضا تقرير عن المسيح العيام للشيركات العاملية فيي العيراق للسينوات 

داقييييرة االبحييييا  بغييييداد -وزاره التخطيييييط، الجهيييياز المركييييز  لإلحصيييياء ، ٓٔ  
 .  وشكرا.٦ٙ١ٔ

                                                 
 قتصاديين العراقيين:: مقدمة نقدية،" شبكة اال1964مصباح كمال، "تأميم قطان التأمين في العراق  1

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

 

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

 عزيز  األستاذ فاروق
 

أشييكرر علييى اهتماميير الييدقي  بمييا كتبييت وتييوفيرر لييبع  المعلومييات األساسييية عيين 

خاصية وأن المصيادر التيي اسيتقيَت منهيا  1964التي أممت في تموز  التأمينشركات 

المعلومييات ليسييت متييوفرة عنييد .  وميين بيياب التو ييي  وللتوسييع فييي المعلومييات كييان 

 16زميلي منعم الخااجي وبالتعاون ميع األسيتاذ عبيد البياقي رضيا قيد وفيرك ليي بتياري  
رون ووكييياالت شيييركات العراقيييية وفييي التيييأمينقاقمييية بشيييركات  2217كيييانون ال ييياني 

األجنبيييية التيييي خضيييعت للتيييأميم، كميييا وردت اسيييماؤها فيييي قيييرار المؤسسييية  التيييأمين

و الصادر استنادا  الى قيانون تيأميم بعي  الشيركات والمنشيقت رقيم 2االقتصادية رقم  

 التييأمين، وكمييا هييي منشييورة فييي كتيياب طالييب المصيير ، قييوانين 1964و لسيينة 99 

   هذه المعلومات كما يلي:.  أدر179و،   1972 بغداد: 

 
 مع أسماء المدراء العامون التأمينشركات -أ
 

 عطا عبد الوهاب –الوطنية  التأمينشركة -1

 عبد الباقي رضا –شركة بغداد للتأمين -2

 كارم الشربتي –العراقية  التأمينشركة -3

 فيصل الكي ني بالوكالة –التجار   التأمينشركة -4

 فاروق الهويد  – شركة االعتماد للتأمين-5

 عبد اللطي  الس م –شركة الرشيد للتأمين -6

 مصطاى البحراني –شركة الرافدين للتأمين -7

 
 األجنبية التأمينفرون ووكاالت شركات -ب
 

 شركة االتحاد الوطني للتأمين-1

 شركة الضمان اللبنانية-2

 شركة بروفينشال مارين أند جنرال إنشورنس-3

 يسشركة سن إنشورنس أوف-4

 شركة مصر للتأمين-5
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 شركة الشرق للتأمين-6

 شركة أطلس للتأمين-7

 شركة رويال للتأمين-8

 أميركان الي  إنشورنس-9

 شركة ناشنال أو  نيوزيلند-12

 شركة كارديان للتأمين-11

 شركة يونيون إنشورنس سوسايتي-12

 شركة نيو إنديا للتأمين-13

 شركة بروفينشال للتأمين-14

 
بالنسييبة لشييركة أطلييس للتييأمين فيينن وجودهييا فييي العييراق كييان ميين خيي ل وكاليية تييأمين 
عراقية، وكالة فيؤاد حبية، كميا أوضيح األسيتاذ بهياء بهييت شيكر  فيي تعليقيه الماصيل 
على بع  جوانيب قيانون التيأميم اليذ  ينطيو  عليى عييب ]كيي  تيؤمم شيركة ليسيت 

بييه بصيياته وكيييل تييأمين كييان يقييوم مسييجلة لييد  داقييرة الشييركات[ إذ أن "السيييد فييؤاد ح
بعييد أن  التييأميننيابيية عيين شييركة أطلييس ويحييول لهييا أقسيياط  التييأمينبنصييدار و يياق  

يستقطع عمولتيه المتاي  عليهيا منهيا.  وعنيد حصيول طليب تعيوي  يدفعيه مين حسيابه 
المسيييتحقة  التيييأمينويطاليييب الشيييركة بتحويليييه ليييه أو يسيييتوفيه مقاصييية مييين أقسييياط 

 عّمييان: دار ال قافيية للنشيير  التييأمينللشييركة."  أنريير: بهيياء بهيييت شييكر : بحييو  فييي 

 المكرسة للتأميم. 64-57و،   2212والتوزيع، 

 

الييذ   1964المؤمميية عييام  التييأمينحسيينا  فعلييَت بييذكر رأس المييال المييدفون لشييركات 

عر صيير  دوالر بسيي 6,625,197دينييار عراقييي  أ  مييا يعييادل  2,359,222بلييغ 

دوالر مقابييييل الييييدينار العراقيييييو، وهييييو مبلييييغ ضييييقيل مقارنيييية بالنيييياتت المحلييييي  2.8

بليييون دوالر  حسييب مييا يييرد فييي  2.34الييذ  تقييدر قيمتييه بييو  1964اإلجمييالي لسيينة 

البيانييات المنشييورة فييي اإلنترنيييتو.  هييذا الواقييع يؤشيير علييى أن الحجيية االقتصييادية 
ر.  ولعييل القييار  المهييتم يسييتطيع الرجييون موضييع تسيياؤل كبييي التييأمينلتييأميم شييركات 

فييي العييراق  التييأمينإلييى دراسييتي للتعيير  علييى جوانييب أخيير  للتييأميم  تييأميم قطييان 

 : مقدمة نقديةو المنشورة في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:1964

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

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

 
 مرة أخر ، أشكرر على تعليقر الغني بالمعلومات.

 
 مع فاق  احترامي.

 
 مصباح كمال

 2217شباط  19

 
 

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

 
 

 متابعة لتعلي  األستاذ فاروق يونس:
 
 

 مصباح كمال
 

ومييا يكتييب عنييه.  وقييد لخيي ك لنييا فييي  التييأمينأشييكر األسييتاذ فيياروق يييونس الهتمامييه ب
تعليقييييه "النرييييرة االقتصييييادية للتييييأمين بييييين عهييييدين" موقاييييه بقصيييية طريايييية ُمعبّييييرة 
وبعبييارات قليليية ماادهييا هييدر المصييالح العراقييية فييي عهييد مييا بعييد الغييزو األمريكييي، 

 وعّرفنا بما يلي:
 

[1] 
ليييى األميييوال ع التيييأمينالعراقيييية مييين اسيييتحقاقها ألقسييياط  التيييأمينحرميييان شيييركات 

عليهيا خيار  العيراق ليد  شيركات تيأمين أجنبيية، وذلير  التأمينالعراقية، التي يجر  

.  وأشيار إليى 2225و لسينة 12رقيم   التيأمينباضل بع  أحكام قانون تنرييم أعميال 

تيين   81ميين هييذا القييانون.  ولااقييدة القييراء فيينن الاقييرة األولييى ميين المييادة  81المييادة 

 على ما يلي:
 

طبيعييي أو معنييو  عييام أو خييا  الحيي  فييي االختيييار بشييراء منتجييات  "أل  شييخ 
 وخدماته من أ  مؤِمن أو معيد تأمين ما لم ين  القانون خ   ذلر." التأمين
 

 ولم ين  هذا القانون أو غيره خ   ذلر.
 

  صيا( أصيله باللغية اإلنجليزيية مايو  ذو كان من بين األوامير الي12والقانون رقم  

ييية العراقيييية، التأمينييية أركنسيياس دون أن يكييون عارفييا  بالتشييريعات فييي وال التييأمين
 وتجاوز القواعد الرقابية حتى في واليته. 

 

[2] 
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.  وفيمييا يخيي  قطييان 1964-1958محاوليية خليي  اقتصيياد عراقييي وطنييي فييي الاتييرة 

العراقيية كشيركة مسياهمة.   التيأمينتم لت هيذه المحاولية بتأسييس شيركة إعيادة  التأمين
هيذه  ة مين األسيباب الموجبية للقيانون.  واقتيبسُ أقيرة مجتيزفوقد أقتبس األسيتاذ فياروق 

 :األسباب التي وردت كملح  للقانون لااقدة القراء
 
دأبيييوت حكومييية ال يييورة منييييذ تسيييلم زميييام الحكيييم علييييى بنييياء السياسييية االقتصييييادية "

 ل العيييراق االقتصييياد  فيييي مختلييي  للجمهورييية العراقيييية عليييى أسييياس تحقيييي  اسيييتق
مجاالتييه واضييعة نصييب عينيهييا تطييوير االقتصيياد الييوطني عيين طرييي  تشييجيع رأس 
الميييال الخيييا  وإتاحييية الارصييية الواسيييعة أماميييه ليسييياهم فيييي الاعالييييات االقتصيييادية.  

تلير األعميال التيي أصيبح  ،التيأمينوكان بيديهيا  أن تتنياول هيذه السياسية تنرييم أعميال 
األسس الضيرورية التيي يقيوم عليهيا ازدهيار التجيارة والصيناعة، ليذا فقيد  تنريمها من

وإمكانييية تعرييي  مؤسسيياته اليى الحييّد الييذ  ال يخييّل  التيأمينألّايت لجنيية لدراسيية أعمييال 
الضيييرورية لسيييير التجيييارة.  وقيييد رأت اللجنييية المؤلاييية لهيييذا  التيييأمينبكاييياءة خيييدمات 

ليدخل القيومي وال تيؤد  اليى تسيرب التيي تحاير ا التيأمينالغر  أن تعريي  شيركات 
النقود اليى خيار  العيراق والتيي تكيون متمشيية ميع تطيور االقتصياد اليوطني وانعاشيه 

تأخييذ علييى عاتقهييا تطييوير  التييأمينال يمكيين التوصييل اليهييا دون تأسيييس شييركة إلعييادة 
[ التييأمين]دأبييت شييركات  التييأمينفييي العييراق وتحييتار بقسييم ميين مبييالغ  التييأمينأعمييال 

% مين 98بنسيب عاليية تصيل أحيانيا  اليى  التيأمينوطنية منها دأبت على إعادة حتى ال

التيي تسييتلمها مميا يجعلهييا فييي الواقيع مجييرد وكياالت بالعموليية لشييركات  التييأمينمبيالغ 
 األجنبية. التأمين
 

فيي العيراق بموجيب قيانون خيا   التأمينإن الوقت قد حان ألن تؤسس شركة إلعادة 
مسييجل الشييركات علييى أن تسيياهم بهييا المؤسسييات المالييية  لتكييون غييير خاضييعة لرقابيية
العراقية واألجنبيية العاملية فيي العيراق والتيي سييكون  التأمينواألهلية وكذلر شركات 

اشتراكها في هذه الشيركة أميرا  مرغوبيا  فييه ولكيميا تكيون الشيركات العاملية فيي حقيل 
تعيياون معهييا.  ان دفييع بحكييم مشيياركتها فييي رأسييمالها مسييتعدة لمسيياعدتها وال التييأمين

المدفوعية مين قبيل الشيركات والمؤسسيات التيي ستسياهم  التيأمينقسم من أقساط إعيادة 
مييع هييذه الشييركة  التييأمينبهييا كأربيياح فييي النتيجيية سيييكون فييي الحقيقيية تخايضييا  لسييعر 

ممييا يييؤد  الييى ك ييرة أعمالهييا وسييهولة مزاحمتهييا للشييركات األجنبييية العامليية فييي هييذا 
 .المضمار

 
م غيير  يتييوخى انجييازه ميين تشييريع هييذه ال قحيية وتأسيييس الشييركة هييو ايجيياد إن أهيي

مؤسسيية اقتصييادية وطنييية كبيييرة قييد يصييل حجمهييا ألن تكييون سييندا  ل قتصيياد القييومي 
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وعونا  على زيادة االست مار واالدخيار وأن تسياهم فيي تقيدم العميران فيي ميدن العيراق 
بالنتيجييية اليييى الحيلولييية دون  فيييي اليييب د األخييير  وأن تيييؤد  التيييأميناسييوة  بشيييركات 

تسييرب النقييود الييى خييار  العييراق وأن ياسييح مجييال العمييل الحييّر أمييام العييراقيين، وقييد 
 ." بت نجاح أم ال هذه المؤسسات وأصبحت اليوم من دعاقم االقتصاد في العراق

 
أفادنا األستاذ فاروق أن قانون تأسيس الشركة كيان "قيانون تعريي  ولييس قيانون تيأميم 

الى الحيلولية دون تسيرب النقيود اليى خيار  العيراق."  يشيهد عليى هيذا التقيييم ويؤد  
 ما كتبه األستاذ عطا عبد الوهاب:

 
"انتهجييت طيليية مييدة عملييي فييي إدارة الشييركة ]شييركة بغييداد للتييأمين، قطييان خييا [ 

عنييدنا وجعلييه وطنيييا ، بالتعيياون مييع جميييع  التييأمينسياسيية ترمييي إلييى تعرييي  سييوق 
الجهيات المعنيية.  وميين أبيرز مييا قاميت بييه الشيركة إسييهامها فيي تأسيييس شيركة إعييادة 

العراقييية  ييم قيامهييا بنسييناد حصيية اختيارييية ميين اتااقيييات اإلعييادة إلييى الشييركة  التييأمين
ر الميييذكورة باإلضيييافة إليييى الحصييية اإللزاميييية التيييي فرضيييها قيييانون تأسيسيييها.  ليييذل

اُنتخبييْت شييركة بغييداد للتييأمين عضييوا  فييي مجلييس إدارة اإلعييادة لتم ييل حصيية القطييان 
 الخا  في رأسمالها." 

 
قبل أن تطيح حيروب الدكتاتوريية بنمكانييات االسيتمرار فيي التنميية االقتصيادية كانيت 

الراقيدة فيي العيالم العربيي وميا  التأمينالعراقية من شركات إعادة  التأمينشركة إعادة 
 التيأمينعر  بالعالم ال ال .  وكان لها فضيل المسياهمة فيي تعزييز مكانية قطيان كان يُ 

يية.  والييوم تسيير التأمينالعراقي وخل  كوادر تأمينية مرموقة فيي مهاراتهيا ومعارفهيا 
 ببطء بعد أن تقّزمت أهميتها داخل العراق وخارجه. كةالشر
 

ضيي  ان مقارنية الحاضير بالماضيي يجيب أن ال يعنيي إسيبا( صياة من المناسب أن ن
القداسييية والنجاعييية وحسييين التاكيييير والتيييدبير عليييى الماضيييي، وإنميييا إبيييراز التيييدهور 

العراقييي وغيييره ميين قطاعييات االقتصيياد العراقييي  التييأمينالحاصييل فييي تطييور قطييان 
 فنحن لم نشهد إال تنمية ر ّة.

 
 علي .شكرا  لشستاذ فاروق يونس على الت

 

 2214أيلول  14
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نل ننان عمد للتأمين في الفم  اتسظمي؟
1
 

 
 
 

الطبعيييية  ،2215نشيييير موقييييع شييييبكة االقتصيييياديين العييييراقيين، أواقييييل آذار/مييييارس 

فاي  التاأمينأوراق فاي تااريو مين كتيابي و 2214اإللكترونية األولى  منقحة ومزيدة، 

الوطنيية، بغيداد،  التيأمين نشيرت نسيخته المطبوعية شيركة  ن ارات انتمائياة –العراق 

 [و.2212] 2211

 

و فييي موقيع الشييبكة تعليقيا  اقتبسييه أدنيياه.  2215ميارس،  9فياروق يييونس  وقيد كتييب أ. 

وبيدور  قميت بييالتعلي  علييه فيي ناييس الموقيع.  وفيمييا يليي أقيدم التعليقييين ميع إضييافة 
 بسيطة لما كتبته أص  .

 
 يونس:فاروق أ. يقول 
 

الاقييه  فييي التييأمين"الحرييت بييان كتييابكم القيييم لييم يخصيي  مبح ييا مسييتق  حييول عقييد 

العييالم  فييي التييأمينميين الكتيياب  ان تيياري  تطييور  172الصيياحة  فيييوجيياء  اإلسيي مي

كيل قطير  يفي التيأمينيهو موضون صعب لم يبح  بعيد وحتيى تياري  النشياط  العربي
كيل  ليرأ لم يحير بدراسيةو ميع اشيارة مقتضيبة  االقتصاد ارتباطا مع التاري   عربي

عليى  التيأمينجياز أالشيي  س عبيده اليذ   ورأ  البحير  التأمينمن ابن عابدين حول 
 على الحياة. التأميناحد اشكال 

 
حيول عقيد  يالحقيقة ان الجدل لم ينقطع بين رجيال القيانون وبيين علمياء الاقيه االسي م

 .التأمين
 

                                                 
 نشر هذا المقال كتعلي  في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: 1

http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-
%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/03/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
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وشييريعة االسيي مو  التييأمينهييام س عطييا   الموسييوم ب  مقييال الييدكتور بر فيييجيياء 

 ما يلى: 2221كانون االول  16مجلة المسلم المعاصر بتاري   فيالمنشور 

 
اليدكتور رزق    التيأمينبموضيون  ي  الشيرن االسي مأ ومن اليذين عنيو بمعرفية ر

 التييأمينعقييد يتقبييل  يوهمييا يييرون ان الاقييه االسيي م يوالييدكتور نهيياد السييباع يانطيياك
كتيياب  فييي –شيرح الغييرر  يالييدرر فيي – يوانيه سييب  الييى تقرييره ويييذكران مييا جيياء في

ميين وان كييان محاوفييا واخييذ آنييه ن: اسييلر هييذا الطرييي  ف خييرلييو قييال رجييل  -الكااليية 
 خذ ماله يضمن القاقل.أنا ضامن فسلكه وأمالر ف
 

قييد قبلييوا مبييدقيا فكييرة ضييمان خطيير  الحنايييويسييتنبطان ميين ذليير ان فقهيياء المييذهب 
انتهيييى  . قبيييل ان يوليييد ذلييير العقيييدو التيييأمين فييييتعتبييير نصيييا صيييريحا  التييييالطريييي  
 االقتباس.

 

 فاروق يونس كتبت التالي:أ. و على كلمة 2215مارس  23وفي تعليقي  

 

 ترحيب بالتعليك وتمديم للموضوع (4)

 
ي وتاريخييه.  حقييا  مييا قلييَت بييأنني لييم التييأمينسييررت لقييراءة تعليقيير واهتماميير بالنشيياط 
فيي الاقيه اإلسي مي. التيأمينأخص  مبح ا  مسيتق   فيي كتيابي حيول عقيد 

2
وليم يكين   

هذا سهوا  من جانبي بيل انعكاسيا  لموضيون الكتياب األساسيي وهيو محياولتي االقتيراب 
فيي العيراق.  وميا نقلتيه فيي الاصيل المعنيون  مداخلية حيول تحيدي   التأمينمن تاري  
وتاريخييه فييي العييالم العربيييو عيين ابيين عابييدين وس عبييده لييم يكيين  التييأمينالبحيي  فييي 

يهد  إلى تقويم  لموقاهما الاقهي بل العير  التياريخي، وهيو عير  قاصير، للنشياط 
ضييا  إلييى ذليير أن الاقييه اإلسيي مي المييورو  ال يضييم ي فييي العييالم العربييي.  يُ التييأمين

 .التأمينعقد على وجه التحديد فص   مستق   حول 
 

و األشييكال األولييية للتييأمين، وهييي 1وبييود  أن اسييتايد ميين هييذه الارصيية للتارييي  بييين  

اجتماعيية أو كمؤسسية  التيأمينو 2ك يرة وموجودة لد  مختلي  شيعوب العيالم، وبيين  

تجارييية ُمنرميية تقييوم بتجميييع المسيياهمات/األموال ميين مجموعيية ميين األفييراد، ووضييع 

                                                 
م سساة للتعر  على معلومات إضافية تتعلي  بميوقاي مين التيأمين اإلسي مي يمكين الرجيون إليى مصيباح كميال،  2

 و2215 بيروت: منتد  المعار ، التأمين: دراسات تاريخية ونمدية 
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الييذ  يلحي  بعييدد قليييل ميين األفييراد،  رتخدم لجبيير الضييرهيذه األمييوال فييي صييندوق يسي
 مستايدا  بالقيام بهذه الورياة من قانون األعداد الكبيرة واالحتماالت.

 

 أشكال بدائية للتأمين في الترا  العربي (2)

 
وشييريعة  التييأميناقتباسيير األمييين ميين مقييال الييدكتور برهييام س عطييا   الموسييوم بييو  

اإلسييي مو اليييذ  أوردتيييه فيييي تعليقييير يُصييينّ  ضيييمن األشيييكال األوليييية غيييير المنرمييية 
للتأمين.  الحر أن الن  المقتبس  لو قال رجيٌل  خير: اسيلر هيذا الطريي  فننيه آمين، 
وإن كييان محاوفييا  وأخييذَ مالييَر فأنييا ضييامٌن، فَسييلََكه وأُخييذَ مالييه يُضييِمن القاقييلو، أ  إن 

ا خير لخسيارة أمواليه، هيو بم ابية اتاياق خيا  بيين شخصيين  القاقل يُعّو  الشخ 
نرم، جميياعي أو تجييار .  صييحيح أن هنييار طييرفين ال يرقييى إلييى نشيياط تييأميني ُميي

ُمييييؤِمن ومييييؤَمن لييييهو وأن هنييييار القاقييييل والرجييييل المخاطييييب، "متعاقييييدين" شييييااها   
"مجازفيية"  خطيير تييأميني ينطييو  علييى احتمييال التحقيي  ميين عدمييهو وتحويييل لعييبء 

مجازفيييية  عييييبء الخطييييرو إلييييى القاقييييل  المييييؤِمنو، إال أن الِعَو /المقابييييل  قسييييط ال
و وتجميع هذه األقساط فيي صيندوق ميالي لتعيوي  الخسيارة ماقيودان، كميا أن التأمين

الضمان ليس مبنيا  عليى تقيييم ل حتمياالت.  أ  أن االتاياق ال يعيدو غيير تقيديم حمايية 
 .من شخ  إلى شخ  آخر ربما لسبب أخ قي

 
م ييل هييذا االتايياق، كغيييره، ال يُشييّكل صيييغة تأمينييية قاقميية علييى نررييية ل حتميياالت، 
واتايياق ميينرم بييين طييرفين متعاقييدين، قابييل للتنايييذ بقييوة القييانون، مقابييل مبلييغ  قسييط 
تيييأمينو لتعيييوي  الطييير  المتضيييرر فيييي ناسيييه أو أمواليييه بسيييبب خطييير أو أخطيييار 

و شييبه مؤسسييي، إلدارة عملييية محييددة، وكييل ذليير ضييمن إطييار تنريمييي مؤسسييي، أ
توزيييع عييبء الخسييارة المالييية علييى عييدد كبييير ميين أعضيياء الجماعيية المشييتركة فييي 

 مشرون الحماية من األخطار الخارجية التي قد تصيبهم.

 
 إدارة الخطر في الترا  العربي (3)
 

.  إدارة إدارة الخطاارويشييهد تيياري  العييرب وجييود أشييكال أولييية، تؤشيير علييى بييدايات 
الخطر، رغم حيدا تها كموضيون مسيتقل، فننهيا موجيودة، وبأشيكال مختلاية، كممارسية 
للتحوط من آ يار ميا يمكين أن يحصيل مسيتقب   للنياس وأميوالهم مين خسياقر وأضيرار.  

 نقرأ التالي في كتاب:
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"ميين قييديم  كانييت جزيييرة العييرب طريقييا  عريمييا  للتجييارة، فطييورا  تنقييل غ تهييا إلييى 
ومصير، وأهيم هيذه الغي ت البخيور اليذ  يك ير فيي الجنيوب فيي  ممالر أخر  كالشيام

راارت وطورا  تنقل غ ت بعي  الممالير إليى اليبع  ا خير، ذلير ألن طريي  البحير 
لييم يكيين طريقييا  آمنييا ، فالتجييأ التجييار إلييى البيير يسييلكونه، ولكيين طرييي  البيير ناسييه كييان 

د الت اارة فاي لوافال، كاأن تخارطوي   وكان خطرا ، لذلر أحاطوه بشيء مين العنايية، 
ف اار ."   أحمييد أمييين، وأن تسااير الموافاال فااي ألمنااة محااددة وفااي طريااك محاادودة

 و.  ]التأكيد من عند [11،   1975، 11، بيروت: دار الكتاب العربي، ط اتسظم

 
ولنييا فييي قصيية النبييي يوسيي  ومشييورته لارعييون مصيير عيين خطيير سيينوات المجاعيية 

 سيورة يوسي :  لمارآنوبهذا الشأن نقيرأ التيالي فيي ا م    جيدا  عن إدارة هذا الخطر. 

 و43-49
 

"قَيياَل اْلَمِلييُر إِنِّييي أََر  َسييْبَع بَقَييَرات  ِسييَمان  يَييأُْكلُُهنك َسييْبٌع ِعَجيياٌ  َوَسييْبَع ُسيينبُ ت  ُخْضيير  
ْؤيَيا  تَْعبُيُروَن.  قَيالُواْ أَْضيغَاُ  َوأَُخَر يَابَِسات  يَا أَيلَها اْلَمشُ أَْفتُونِي فِي ُرْؤيَاَ  إِن ُكنيتُْم ِللرل

يية  أَنَيياْ  َكييَر بَْعييَد أُمك أَْحي م  َوَمييا نَْحييُن بِتَأِْويييِل األَْحيي ِم بِعَيياِلِميَن.  َوقَيياَل الكييِذ  نََجييا ِمْنُهَمييا َوادك
يُ  أَْفتِنَييا فِييي َسييْبعِ بَقَييرَ  ييّدِ ات  ِسييَمان  يَييأُْكلُُهنك أُنَبِّييقُُكم بِتَأِْويِلييِه فَأَْرِسييلُوِن.  يُوُسييُ  أَيلَهييا الّصِ

َسييْبٌع ِعَجييياٌ  َوَسيييْبعِ ُسييينبُ ت  ُخْضييير  َوأَُخيييَر يَابَِسييات  لكعَلِّيييي أَْرِجيييُع إِلَيييى النكييياِس لَعَلكُهيييْم 
ييا  مك يَْعلَُمييوَن.  قَيياَل تَْزَرُعييوَن َسييْبَع ِسيينِيَن َدأَب ييا فََمييا َحَصييدتلْم فَييذَُروهُ فِييي ُسيينبُِلِه إاِلك قَِلييي   ّمِ

يا تُْحِصينُ تَ  مك ْمتُْم لَُهينك إاِلك قَِليي   ّمِ وَن.  أُْكلُوَن.   ُمك يَأْتِي ِمن بَْعِد ذَِلَر َسْبٌع ِشَداٌد يَيأُْكْلَن َميا قَيدك
  ُمك يَأْتِي ِمن بَْعِد ذَِلَر َعاٌم فِيِه يُغَاُ  النكاُس َوفِيِه يَْعِصُروَن."

 
واسيتنباط الوسياقل المناسيبة للتعاميل ميع  التاكير فيي المسيتقبل وميا قيد يحمليه مين آ يار
 تصور ا  ار نشاط بشر  يتخذ أشكاال  عديدة.

 

 التأمينتأصيل م سسة  (4)

 
مين خي ل االسيتاادة مين األشييكال  التيأمينأزعيم أن البليدان العربيية فشيلت فيي تأصييل 

، كتجزقيييية/توزيع المخيييياطر، التييييأميناألولييييية، البداقييييية، لييييبع  عناصيييير مؤسسيييية 
غاقبيية أو غريبيية عيين هييذه البلييدان  التييأمينوضييمان/كاالة الضييرر.  ورلييت مؤسسيية 

لحييين إدخالهييا إليهييا ميين خيي ل التوسييع اإلمبريييالي األوروبييي فييي النصيي  ال يياني ميين 

 H James (editor), P Borscheid, D Gugerli, Tالقيرن التاسيع عشير.  
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Straumann, The Value of Risk, Oxford: University Press, 2013, 
pp 50-52)و 

 
ليس هنار عقد للتأمين، في ماهومه الحيدي  وتنريميه، فيي الاقيه اإلسي مي.  وميا ييرد 
في الترا  من إشيارات، قبيل اإلسي م وبعيده، تريل مجيرد إشيارات تكلسيت فيي بيقتهيا 

ع عيدم اليقيين التاريخية ولم تخضع إلى تطوير لتتحول إليى مؤسسية منرمية للتعاميل مي
حاضيرا   التيأمينوإدارة الخطر، الطبيعي والبشر ، المصاحب لحيياة النياس.  ليو كيان 

فييي  هبصيييغته التعاقدييية فييي الاقييه اإلسيي مي لمييا انصييب رأ  ابيين عابييدين علييى رفضيي
 .التأمين دار اإلس مو، ولما قامت مدرسة "إس مية" ترف  

 
و السياقد، حتيى أن تأسييس أول شيركة هي التيأمينلقد ريّل النميوذ  األوروبيي لمؤسسية 

، شيييركة 1979تيييأمين إسييي مية فيييي السيييودان، مييين قبيييل بنييير فيصيييل اإلسييي مي عيييام 

اإلسييي مية المحيييدودة، اسيييتوحت هيييذا النميييوذ ، فيييي صييييغته التبادليييية، مييين  التيييأمين
النموذ  الغربي رغم إضااء تسميات جدييدة عليى بعي  المصيطلحات كينط ق تعبيير 

، واالسيتاادة مين بعي  العقيود الشيرعية كعقيد الكاالية وعقيد أمينالتيالتبرن عليى قسيط 
 اإلجارة.

 
وقد كتبيُت فيي سيياق آخير ليه ع قية بيالمورو  اليديني المسيتخدم ألغيرا  االشيتغال 

دقيقيا  للكشي  عين األشيكال  انتقياء  في التجارة بأن االعتماد على الن  القرآني يتطليب 
قبليية قبيل اإلسي م أك ير  يراء  مين هيذه الناحيية.  األوليية للتيأمين، فيي حيين أن التقالييد ال

 رينيييات بَّكيييين، "األشيييكال األوليييية للتيييأمين فيييي المجتميييع اإلسييي مي: مؤسسييية الديييية 

، مييارس  آذارو 128، العيدد العرباي التاأمينوالزكياة كم يال،" ترجمية مصيباح كميال، 

و.  فالن  القرآنيي يُحييل الميرء أحيانيا  إليى التواكليية، كميا جياء فيي 14-21،  2211

سييورة البقييرة: "ولنبلييونكم بشيييء ميين الخييو  والجييون ونقيي  ميين األمييوال واألناييس 

و اليذين 155ي[ وبّشير الصيابرين  ا يية التيأمينوال مرات ]الضيرر والخسيارة بيالمعنى 

ي[ قيييالوا إنيييا   وإنيييا إلييييه راجعيييون." التيييأمينم مصييييبة ]حييياد  بيييالمعنى إذا أصيييابته

المختلاييية فيييي زماننييياو  التيييأمينو.  أ  ال رجيييون إليييى مؤسسييية أخييير   كيانيييات 156 

تتولى توفير درجة من راحة البال ضد عيدم التييقن والتعيوي  الكليي أو الجزقيي عين 
ن "حّميال أوجيه" كميا نُقيل عين خساقر األفراد والجماعات.  وعلى أ  حال، فينن القيرآ

 علي بن أبي طالب.
 

 التأميناأشكال البدائية للتأمين وإشاعة كمافة  (5)
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، وكييذلر إدارة الخطيير، فييي تيياري  التييأميناكتشييا  األشييكال البداقييية لييبع  عناصيير 
يية المعاصيرة، م لميا هيو ماييٌد فيي التأمينالعراق والعالم العربي يُايد في تعميي  ال قافية 

ييييد عليييى أن مصيييادر المعرفييية والممارسيييات القديمييية هيييي التيييي وفّيييرت التيييراكم التأك
فيي شيكله الحيدي .  وهيذا ميا انتبيه ليه العدييد مين البياح ين  التيأمينالضرور  البتكار 

 ة قبل اإلس م وبعده وغيرها.في دراستهم لشريعة حمورابي، ونرام الديّ 
 

لم حرييات، وآمييل منيير وميين اشييكرر  انييية لتعليقيير الييذ  حاّزنييي علييى كتابيية هييذه ا
 المعنيين نقدها واإلضافة إليها.

 

 2215نيسان  5
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 التأميناأولاف و

 
 

مصييباح كمييال: مقدميية فييي التييأمين علييى عقييارات مقييال علييى  فاااروق يااونس اتتعليقيي
.االوقا  الدينية ومواقع العبادة

1
 

 
 فاروق يونس:

وقييا  المنقوليية وغييير بتنيياول موضييون األسييتاذ مصييباح كمييال احسيينت عزيييز  األ
وقيييا  ان ييييتم شيييمول األ ،حسيييب رأييييي المتواضيييع ،المنقولييية.  المطليييوب باختصيييار

بالتأمين اإللزاميي، وان ييتم تشيريع قيانون لهيذا الغير ، وان ييتم التيأمين ليد  شيركة 
تيييأمين مييين القطيييان العيييام ذلييير الن االوقيييا  االسييي مية وغيييير االسييي مية ينبغيييي ان 

ادارة االوقيا  االسي مية ليسيت مهمية دينيية  .  إنالرعاية من قبل الدولة مي  تحرى ب
من قبل الوق  السني والوقي  الشييعي عليى وفي  الاقيه الشييعي والاقيه السيني وحسيب 

مييوال االوقييا  وتنميتهييا وان تلعييب أدارة متخصصيية السييت مار إبييل ميين المهييم تييوفر 
 هل لذلر.أوهي  ،تماعيةاالوقا  دورها في التنمية االقتصادية واالج

 
 مع التقدير

 2221شباط  17

 
 

 عزيز  األستاذ فاروق
 

أشييكرر علييى توسيييع داقييرة النقيياش حييول تييأمين األوقييا  المنقوليية وغييير المنقوليية، 
اإلسي مية وغيير اإلسي مية، خاصيية وأن الموضيون ليم يخضييع للمناقشية فيي الماضييي 

 التأمينو. من قبل األطرا  المعنية  مؤسسات األوقا  وشركات
 

 إن تعليقر يقتضي مناقشة جملة من األمور في الجانب التأميني ومنها:
 

                                                 
 شبكة االقتصاديين العراقيين 1

 شيبكة االقتصياديين العيراقيين –مصباح كمال*: مقدمة في التأمين عليى عقيارت االوقيا  الدينيية ومواقيع العبيادة** 
(iraqieconomists.net) 

http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%aa/#comment-2906
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/08/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%aa/#comment-2906
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تيييأمين مييياذاش المراقيييد الدينيييية والجواميييع والحسيييينيات والكنييياقس وغيرهيييا مييين دور -
 العبادة، والممتلكات، غير الدينية، العاقدة لهيقات األوقا ش

 
ليييى أنواعهيييا، المسيييؤولية أ  األخطيييار يجيييب التيييأمين عليهييياش الحريييي  والحيييواد  ع-

المدنية تجياه األغييار، التيأمين مين الحيواد  الشخصيية للعياملين فيي هيقيات األوقيا ، 
 التأمين الهندسي على المشاريع تحت اإلنشاء ال ش

 
 أ  من أنوان التأمين يجب أن يخضع للتأمين اإللزاميش-
 
 لماذا التأمين لد  شركة تأمين من القطان العامش-
 

االسييت مار  فييي عمييل هيقييات األوقييا ، ودورهييا فييي التنمييية االقتصييادية أمييا الجانييب 
 واالجتماعية فننه بحاجة إلى مساهمة االقتصاديين.

 
آمييل ميين ممارسييي التييأمين التقييدم بأفكييارهم لتطييوير منتجييات التييأمين المناسييبة لهيقييات 

ا بمنتجات أخر  لتأمين المتاح .  األوقا ، والتاكير أيض 
 

 2221شباط  17

 
 
 اروق يونس:ف
 

 عزيز  االستاذ مصباح
 

جييوابي علييى أسييقلتر المشييروعة هييو ان التييأمين المطلييوب لجميييع دور العبييادة، لكيين 
السييؤال الييذ  ي ييار هييو: ميين يتحمييل اقسيياط التييأمينش  هنييا تبييرز أهمييية تييدخل الدوليية 

 -كمييا تعلييم  -لحماييية المراقييد الدينييية ضييد السييطو واالرهيياب والعنيي  السياسييي.  انييا 
 مختصا بصناعة التأمين.لست 
 

 2221شباط  18

 
 

 اخي مصباح كمال
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سؤالر تيأمين مياذاش  سيؤال مهيم نريرا لضيخامة عيدد دور العبيادة وللتنيون الكبيير فيي 
اموال االوقا .  م  ، كي  يتم تيأمين البسياتين العاقيدة لشوقيا ش  يتطليب االفيادة مين 

جيراء التيأمين عليى الحيياة مين جهية وعليى الممتلكيات إتجارب الدول االخر .  المهم 
خيير  التييي تتعيير  للحرييي  والسييطو والعنيي  واالرهيياب والسييرقة   اليي .  أميين جهيية 

ليى جيواب.  الجيواب ليد  إقساط التيأمينش  سيؤال بحاجية أكي  يتم التعامل مع مشكلة 
 خبراء التأمين.  وشكرا.

 

 2221شباط  19

 
 

 عزيز  األستاذ فاروق
 

 لى هذين التعليقين.أشكرر ع
 

[1] 
 

ا بصناعة  لكنر ت يير أسيقلة ذات قيمية تحايز عليى  التأمينأنت، كما تقول، لست مختص 
ا في التعلي  على ميا أنشيره فيي موقيع الشيبكة.   التعلي .  وهذا هو ما كنَت تقوم به داقم 

ا ليير علييى اهتماميير بموضييون   التييأمينحبييذا لييو نحرييى نحيين مجتمييع  . التييأمينشييكر 
 باهتمام مما ل لتوسيع داقرة النقاش.

 
، أقييول بييأن هيقييات األوقييا ، وخاصيية التييأمينجواب ييا علييى سييؤلر: ميين يتحمييل أقسيياط 

الوقييي  الشييييعي والوقييي  السيييني، هيييي مؤسسيييات اقتصيييادية ولهيييا أرصيييدتها الماليييية 
، وهي التيي يجيب أن تتحميل أقسياط  الكبيرة، كما أشرتُ   التيأمينإليها في مقالتي أص  

 المناسبة. التأمينحال شراقها لو اق  في 
 

مييين رأييييي أن دور الدولييية ينحصييير بتيييوفير األمييين واألميييان للميييواطنين والشيييركات 
، التييأمينييية فهييي ميين وريايية شييركات التأمينأمييا الحماييية   وهيقييات األوقييا  وغيرهييا.

ويتعييين علييى هيقييات األوقييا  ناسييها أن تقييوم بييندارة األخطييار   العاميية أو الخاصيية.
قد تتعير  لهيا الممتلكيات الموجيودة فيي عهيدتها والمسيؤوليات القانونيية الناشيقة  التي

 ية من عدمه.التأمينمنها بغ  النرر عن شراقها للحماية 
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[2] 
 

جوابيير علييى سييؤال "تييأمين ميياذاش" يؤشيير علييى بعيي  الخطييوات التييي تسييتح  ميين 
يبحيي  فيهييا ومنهييا إ ييارة أسييقلة جديييدة للبحيي  فييي أنييوان الممتلكييات العاقييدة لشوقييا  

بهيييذا الصيييدد تيييأمين البسييياتين العاقيييدة  يييية المناسيييبة لهيييا.  وذكيييرتَ التأمينوالحمايييية 
.  كيل ميا اإلمكيان تقيديم جيواب شيا   لشوقا .  في غياب المعرفية بالمعلوميات لييس ب

ن هنار و ياق  للتيأمين الزراعيي  المحاصييل الزراعيية والمواشييو إأستطيع أن أقوله 
من أخطيار الطبيعية وغيرهيا، ويمكين أن تكيون موضيوع ا للكشي  عين ميد  م قمتهيا 
لبسيياتين األوقيييا  التييي ربميييا تُييدار مييين قبييل ميييزارعين بموجييب عقيييود معينيية تحيييدد 

يييا، واجبيييات وحقيييو وتسيييمية مييين يقيييوم  التيييأمينق أطيييرا  العقيييد وبضيييمنها، افتراض 
 .التأمينب
 

يا  عليى حيياة العياملين فيي  التيأمينعليى الحيياة، وافتير  أنير تعنيي  التيأمينتذكر أيض 
عليى ممتلكيات األوقيا  مين حيواد  الحريي  والسيطو  التيأميناألوقا .  وتذكر كذلر 

 والعن  السياسي بما فيه اإلرهاب.
 

، وهيييي ليسيييت مشيييكلة ألن هيقيييات األوقيييا  التيييأمينن يييارة مشيييكلة أقسييياط وتختيييتم ب
مؤسسيييات اقتصيييادية  ريييية، وباضيييل تعاملهيييا ميييع األميييوال النقديييية والعينيييية نهضيييت 
فر  للاساد المالي هو م يار تعليي  فيي وسياقل اإلعي م.  إن هيقية األوقيا ، كغيرهيا 

أحييد  وتمويييل نشيياطها. ميين المؤسسييات االقتصييادية، عليهييا أن تضييع ميزانييية إلدارة 
 ية.التأمينفي حال إقرار شراء الحماية  التأمينماردات الميزانية هو 

 
 على ممتلكاتها ومسؤولياتها. التأمينآمل أن نقرأ المزيد عن األوقا  و

 
 مصباح كمال

 2221شباط  22
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وعلمانياة وغياب عمد التأمين في الفم  اتساظمي عبد الرلاق السنهور  
 التأمينم سسة 

 
 

نريييرة  –التعليقيييات التاليييية تتعلييي  بمقيييال مصيييباح كميييال: التيييأمين كمؤسسييية علمانيييية 
تاريخية موجزة.

1
 

 
 

 اال  االستاذ مصباح كمال
 

 .لد  م حرتان
 

قولر  وكل ذلر يلخ  بشعار فصل اليدين عين الدولية بحيي  يكيون اليدين    ،االولى

 و.1933-1883والوطن للجميع حسب مقولة الملر فيصل االول 

 
سيعد زغليول ا نياء قييام  المصير الدين   والوطن للجميعو هذه العبارة قالها اليزعيم  

او  الشييعب وقييد اطلقهييا لتوحيييد صيي ،لمصيير البريطييانيضييد االحييت ل  1919 ييورة 

الييوطن لكييل الشييعب بيياخت    أ  ان ارسيياء مبييدأفقييد ر ،كلييه ضييد االحييت ل  المصيير
 .مهم جدا لنهضة الشعوب ءاديانهم والوانهم شي

 
الشييريعة  ألحكييام تأسيييسقوليير  كانييت مجليية االحكييام العدلييية بم ابيية اعييادة  ،ال انييية

 و.وليس المذاهب االخر  الحناياالس مية وف  المذهب 
 

بعيييد توقييي  حيييرب القيييرم االوليييى بيييين  Mecelle مجلييية االحكيييام العدليييية انشييياْت

السلطان عبيد المجييد لجنية مين الاقهياء الحنايية ميع  فأنشأوالروس  الع مانيينالمسلمين 
 فييي اإلسيي مياول تييدوين للاقييه  هيييمسيياهمين ميين المييذاهب االخيير  وهييذه المجليية 

حنياية النعميان ومعيرو  بيان اطيار بنيود قانونيية عليى ميذهب ابيى  في المدنيالمجال 

                                                 
 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: 1

مصيييييباح كميييييال: التيييييأمين كمؤسسييييية علمانيييييية – نريييييرة تاريخيييييية ميييييوجزة – شيييييبكة االقتصييييياديين العيييييراقيين  
(iraqieconomists.net) 

 .2215، تشرين ال اني 379-378وقد نشر أص  في ال قافة الجديدة، العدد المزدو  

http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%83%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2015/12/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%83%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8/#comments
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الدوليية الع مانييية كانييت علييى مييذهب ابييى حنيايية وليسييت حنبلييية وكانييت هييذه المجليية 
وهييى  األعرمييي،كلييية الحقييوق العراقييية ومدرسييها االسييتاذ حسييين علييى  فيييتييدرس 

 .بع  الدول العربية ي فياالساس للقانون المدن
 

 .مع التقدير

 2215 ألولكانون ا 28
 

 
 فاروقعزيز  األستاذ 

 
ينسيب خطيأ   "اليدين   واليوطن للجمييع"أشكرر عليى تنبيهيي وإفيادة القيراء أن مقولية 

 .للملر فيصل األول، وأن صاحب هذه المقولة هو سعد زغلول، زعيم حزب الوفد
 

ربما تكون ملكية هذه المقولة موضع اخيت   فقيد قيرأت ميرة  ال أذكير التااصييلو أن 

وفييييي اسييييتخدامي للمقوليييية   و.1883-1819ي  صيييياحبها األول هييييو بطييييرس البسييييتان

 :اعتمدت على مؤر  عراقي أشرت إليه ومقالته في هامش كما يلي
 

، ودوره فيي تأسييس الدولية 1933-1921الملير فيصيل األول، "إبراهيم خليل الع  ، 

 2214.2 آب 23الحوار المتمدن،  "العراقية الحدي ة،

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=429600&r=0 

 
فيمييا يخيي  األسيياس المييذهبي لمجليية األحكييام العدلييية فهييو حقييا  حناييي وليييس حنبلييي، 

 وجاء الخلط بسبب خطأ في الطبع من جانبي.
 

 مع خال  التقدير.

 2215كانون األول  29

 
 
 العزيز مصباح يخأ
 

                                                 
 ودوره فييييي تأسيييييس الدوليييية العراقييييية الحدي يييية 1933-1921المليييير فيصييييل االول  -خليييييل العيييي   ابييييراهيم  2

(ahewar.org) 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=429600&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=429600&r=0
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=429600&r=0
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=429600&r=0
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والتمنيييات بقضيياء اسييعد االوقييات بحلييول السيينة المي دييية  بالتهييانيابعيي  الييير  ،اوال

 2216الجديدة 

 
ت قولييه بييان درجعييت الييى مقييال االسييتاذ الييدكتور ابييراهيم خليييل العيي   ووجيي – انيييا 

المليير فيصييل االول  كييان يْوكييد بييان حكومتييه مدنييية ديمقراطييية وان شييعاره الييدين   

 .12من  7والوطن للجميعو ولذلر كان اقتباسر غير دقي  واعطير عليه 
 

مقاليير  يوبغيييه اعطيياء فكييرة مييوجزة عيين موقيي  الشييي  س عبييده الييذ  جيياء ذكييره فيي
عضييو مجلييس ادارة  البحييير الييير هييذا الحييوار الييذ  جيير  بينييه وبييين الشيييح س 

 .العلوم الحدي ةاالزهر حول موضون مطالبة س عبده بتعليم ط ب االزهر 
 

 الحوار
 

 .: اننا نعلمهم كما تعلمناالبحير الشي  
 

 .الشي  س عبده: وهذا هو الذ  اخا  منه
 

العلييم  مراقييياالزهيير وقييد بلغييت مييا بلغييت ميين  فيييالييم تييتعلم انييت  البحييير :الشييي  
 .وصرت فيه العلم الارد

 
ليم احصيله اال  فينننيحير مين العليم الصيحيح اليذ  تيذكر  يالشي  س عبده: ان كيان لي

مييا عليي  فيييه ميين وسيياخة االزهيير وهييو  دميياغيبعييد ان مك ييت عشيير سيينين اكيينس ميين 
 .حتى االن لم يبلغ ما اريده له من النرافة

 

كيذلر انريير  . 178   ،1974-1972بييروت  –االعميال الكامليية  -انرير س عبيده  

 والدكتور رفعت السعيد –ساحة العقل والحرية  فيعماقم لبرالية 
 

 مع التقدير

 2219كانون األول  29

 
 مع خال  التقدير

 .2215كانون األول  29
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 عزيز  األستاذ فاروق
 

 تحية طيبة
 

وهيذا درس للميرء   مرة  انية، أنا مدين لر بالكشي  عين عيدم الدقية فيي نقيل معلومية.
 .أن ال يتسرن في القراءة والنقل من نصو  غيره

 
ليييس بالغريييب علييى ميين اعتمييد  "العقييل والحريييةعميياقم ليبرالييية فييي سيياحة "وجييود 

 .م يكن غريبا  على بع  األس  لواستااد من المناهت العلمية الحدي ة م لما 
 

 .دمت بخير  لر الصحة الوفيرة بحلول العام الجديد.

 2215كانون األول  32

 
 

 عزيز  اال  مصباح كمال
 

انقييل الييير باختصييار شييديد را  الييدكتور عبييدالرزاق السيينهور  حييول العقييد فييي الاقييه 
 :ذ كتب يقولإاالس مي 

 

لم يضع فقهاء الشريعة اإلس مية تقسيمات للعقد فيي ذاتيه بيل تنياولوا عقيودا سيموها -1

 . خرأوليم يراعيوا فيي ترتيبهيا فكيرة معينية او صيلة رياهرة بيين متقيدم ومتي ،عقدا عقدا
 ،وبوجيه عييام ل اال يوجيد فييي الاقيه اإلسيي مي عقيود اخير  غييير هيذه العقييودش ويتسياء

  أوقبيول التعاقيد عليى  بنيجيابالتعاقيد فيجيوز  حريية أهل عير  الاقيه اإلسي مي مبيد
 شا دابمر ال يخال  النرام العام وال أ

 
 شهل العقود في الاقه اإلس مي مذكورة على سبيل الحصر-2

 
فايي كتيب الاقيه اإلسي مي ال نجيد نرريية عامية  ،انهيا كيذلر ةوهلي ألول م يقول: يبدو 

 عقييدا بعييد عقييد علييى ترتيييب تييأتيللعقيد بييل نجييد علييى النقييي  ميين ذليير عقييودا مسييماة 
غير منطقي ويختل  هيذا الترتييب فيي كتياب عنيه فيي كتياب اخير حتيى لييرن الباحي  
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ان الاقييه اإلسيي مي ال يعيير  اال هييذه العقييود المسييماة وان ا  اتايياق ال يييدخل تحييت 
 يقول:عقد من هذه العقود ال يكون مشروعا  م 

 
ن الباحيي  يلمييح ميين خيي ل نولكيين هييذه النرييرة الييى الاقييه اإلسيي مي نرييرة سييطحية فيي

ان  كييانبنماالحكييام التييي يقررهييا الاقهيياء فييي صييدد هييذه العقييود المسييماة انهييم يسييلمون 
يمتز  عقدين او اك ر من هذه العقود في عقد واحد يجميع بيين خصياق  العقيود التيي 
امتييزت فيييه بييل ويلمييح ان هنييار قاعييدة فقهييية مسييلمة هييي ان المسييلمين عنييد شييروطهم 
 .وان كل اتااق تتواف  فيه الشروط التي يقررها الاقه اإلس مي تكون عقدا مشروعا

 

 هشييروطهم فريياهر دالمسيلمون عنيي :السيي م انييه قييالرو  عين النبييي عليييه الصي ة و-3

يقتضييي ان يكييون كييل مسييلم  ألنييهيقتضييي لييزوم الوفيياء بكييل شييرط اال مييا خيي  بييدليل 
صيييل ان تصييير  ن األعنييد شيييرطه وانمييا يكيييون كيييذلر اذا لزمييه الوفييياء بيييه وهييذا أل

يية للتعير  والمحيل قابلية وليه وال االنسان يقع على الوجه الذ  اوقعه اال اذا كان اهي 
ان ما ذكره الاقهاء من العقود المسماة انميا هيي العقيود التيي يغليب ان يقيع فيهيا  . عليه

التعامييل فييي زميينهم فيينذا اسييتحد ت الحضييارة عقييودا اخيير  تييوافرت فيهييا الشييروط 
 المقررة فيها كانت عقود مشروعة 

 

ميييين كتيييياب الع ميييية  82-78عزيييييز  مصييييباح كمييييال ارجييييو مراجعيييية الصيييياحات 

 .الستكمال را  الع مة السنهور  ر الحك في الفم  اتسظميمصادالسنهور  
 

 .مع التقدير

 2221شياط  12

 
 

 عزيز  األستاذ فاروق
 

ييا علييى تنييوير  بموقيي  التييأمينأشييكرر علييى اهتماميير الييداقم بالشييأن  ي.  أشييكرر أيض 
الدكتور عبد الرزاق السينهور  مين نرريية العقيد فيي الاقيه اإلسي مي، إذ أن معرفتيي 
بأفكيييار اليييدكتور السييينهور  ال تتجييياوز دوره فيييي صيييياغة القيييوانين المدنيييية ليييبع  

ن .  فايي هيذا القيانو1951لسينة  42البلدان العربية ومنها القانون المدني العراقي رقيم 

  يييكمؤسسيية علمانييية إذ ال يييرد فيييه ذكيير للاقييه اإلسيي مي فييي تعر التييأمينتعامييل مييع 
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تعّرفنا عليى تعريايه للتيأمين فيي الميادة  التأمينوتكوينه.  وفي أول عهدنا ب التأمينعقد 

 من القانون: 983

 
"التأمين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤد  اليى الميؤمن ليه او اليى المسيتايد مبلغيا  

ال او ايييرادا  مرتبييا  او أ  عييو  مييالي آخيير، فييي حاليية وقييون الحيياد  ميين الميي
المؤمن ضده، وذلر في مقابل اقساط او ايية دفعية ماليية اخير  يؤديهيا الميؤمن 

 له للمؤمن."
 

ا لييه  التييأمينوألن ميا أورده ميين مييواد بشييأن  ال تشييكل بحيد ذاتهييا قانون ييا للتييأمين  تمييييز 
يو فقييد جيياء فييي القييانون المييدني، فيمييا يخيي  مينالتييأعيين القييوانين الُمنرميية للنشيياط 

و، أن "المسيياقل المتعلقيية بعقييد التييأمين 1227القييوانين الخاصيية بعقييد التييأمين  المييادة 

 التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنرمها القوانين الخاصة."
 

إن مييا أوردتييه فييي تعليقيير ميين نصييو  للييدكتور السيينهور  يؤكييد، فييي رأيييي، علييى 
، ال بيل أنيه يؤكيد عليى مبيدأ حريية التيأمينعلمياني مين العقيود، وضيمن ا عقيود مقتربه ال

التعاقيييد "فيجيييوز بنيجييياب وقبيييول التعاقيييد عليييى ا  امييير ال يخيييال  النريييام العيييام وال 
 ا داب."  وت حر هنا أنه ال يشير إلى ضوابط دينية للتعاقد.

 

 :ي العالم العربي" أنهف التأمينلقد كتبُت في مقالي "إط لة على ابن خلدون وجذور 
 

ألن هييييذا النشيييياط  التييييأمين"ال يييييرد فييييي كتييييب الاقييييه والحييييدي  إشييييارة إلييييى 
االقتصاد  لم يكن معروفا  في العالم العربيي قبيل القيرن التاسيع عشير.  تصياّح 
أ  مييين هيييذا الكتيييب، صيييحيح البخيييار  مييي   ، سيييتجد عنيييده كتييياب المغييياز ، 

ون، والكااليييية، واإلجييييارة، والغسييييل، والحييييي ، والصيييي ة، والزكيييياة، والبييييي
والحيير  والمزارعيية، واالسييتقرا ، والشييركة، والييرهن، والهبيية والشييروط، 

أو ميا يقيرب منييه.  وقيل م ييل ذلير عيين  التييأمينإلي  لكنير ليين تع ير علييى كتياب 
 غيره من كتب الاقه والحدي ."

 
 رابط المقال:

http://iraqieconomists.net/ar/2019/04/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-
%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d9%86-
%d8%ae%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/04/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/04/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/04/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/04/06/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1/
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ا عليى كتياب  و 1991 القياهرة: مركيز الكتياب للنشير،   رياة العمادنوقد اطلعيت ميؤخر 

البيين تيمييية ووجييدت أنييه ال يبحيي  فييي النررييية العاميية للعقييد بييل عقييود مسييماة ال يييرد 
.  وهيييذا يؤييييد ميييا ذهيييب إلييييه اليييدكتور السييينهور  بشيييأن التيييأمينفيهيييا أ  ذكييير لعقيييد 

سسيية مصييناات فقهيياء الشييريعة اإلسيي مية، كمييا أوضييحته فييي تعليقيير، ويؤكييد أن مؤ
لييم تكيين معروفيية فييي زميين الاقهيياء، ولييم يصييبح موضييوع ا الهتمييامهم إال بعييد  التييأمين

 التيييأميني إليييى البليييدان العربيييية عييين طريييي  فيييرون ووكييياالت التيييأميندخيييول النشييياط 
األجنبية، وقد ارتبط ذلير بالتوسيع الرأسيمالي ل قتصيادات األوروبيية وسيعيها للتوسيع 

 االستعمار  وإيجاد مناط  ناوذ.

 
ليييو تيييوفكَر ليييي كتييياب الع مييية السييينهور   مصيييادر الحييي  فيييي الاقيييه اإلسييي ميو فيييي 

 كما اقترحت. 82-78المستقبل فسأقرأ الصاحات 

 

 .2215أشكرر  انية على إ ارة الموضون الذ  ناقشناه عام 

 
 مع خال  التقدير.

 
 مصباح كمال

 2221شباط  21
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والدين في سياق أوسع التأمينمنالشة 
1
 

 
 

 عزيز  االستاذ مصباح
 

ألهميييية الموضيييون اجيييد مييين الماييييد االشيييارة اليييى ميييا ذكيييره اليييدكتور عبيييد اليييرزاق 
معهييد الدراسييات  -السيينهور  فييي كتابييه القيييم  مصييادر الحيي  فييي الاقييه اإلسيي مي 

 حيي  كتيب ان ابيرز كتيب الاقيه اإلسي مي -كميا يليي: 1954 -1953 -العربية العالية 

هييو كتيياب البييداقع للكاسيياني فييي الاقييه الحناييي وبعييد تعييداد العقييود عقييدا عقييدا تسيياءل 
السنهور  اال يوجد فيي الاقيه اإلسي مي عقيود اخير  غيير هيذه العقيودش  وبوجيه عيام 
هل عير  الاقيه اإلسي مي مبيدأ حريية التعاقيد فيجيوز بنيجياب وقبيول التعاقيد عليى ا  

دابش  تسأل هل العقيود فيي الاقيه اإلسي مي ميذكورة أمر ال يخال  النرام العام وال ا 
علييى سييبيل الحصييرش  واجيياب: يبييدو ألول وهليية انهييا كييذلر فاييي كتييب الاقييه ال نجييد 
نرريية عاميية للعقييد بييل نجييد علييى النقييي  ميين ذليير عقييود مسييماة تييأتي عقييدا بعييد عقييد 
عليى ترتيييب غييير منطقيي ويختليي  هييذا الترتيييب فيي كتيياب عنييه فيي كتيياب آخيير حتييى 

ن الباحيي  ان الاقييه اإلسيي مي ال يعيير  اال هييذه العقييود المسييماة وان ا  اتايياق ال يريي
يييدخل تحييت عقييد ميين هيييذه العقييود ال يكييون مشييروعا ولكييين هييذه النرييرة فييي الاقيييه 
اإلس مي نررة سطحية فان الباح  يلمح من خي ل االحكيام التيي يقررهيا الاقهياء فيي 

ن ان يمتييز  عقييدا او اك يير فييي هييذه صييدد هييذه العقييود المسييماة انهييم يسييلمون بنمكييا
العقييود فييي عقييد واحييد يجمييع بييين خصيياق  العقييود التييي امتزجييت فيييه بييل ويلمييح ان 

 :هنار قاعدة فقهية مسلمة هي ان المسلمين عند شروطهم  م يقول السنهور 
 

فميا ذكيره الاقهياء فيي العقيود المسيماة انميا هيي العقيود التيي يغليب ان يقيع بهيا التعامييل 
فنذا اسيتحد ت الحضيارة عقيودا اخير  توافقيت فيهيا الشيروط المقيررة فقهيا في زمنهم 

كانت عقود مشروعة وعلى هذه السياسة جر  القيانون الميدني العراقيي  يم يشيير اليى 

ميين القييانون المييدني العراقييي ونصييها  يصييح ان يييرد العقييد علييى ا  شيييء  82المييادة 

 للنرام العام أو ا دابو  آخر ال يكون االلتزام به ممنوعا بالقانون او مخلاا
 

 مع الشكر والتقدير

                                                 
 شييييبكة االقتصيييياديين العييييراقيين –مصييييباح كمييييال*: مناقشيييية التييييأمين واألديييييان فييييي سييييياق  قييييافي أوسييييع  1

(iraqieconomists.net) 

http://iraqieconomists.net/ar/2022/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2022/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a/#comments
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 2222آذار  27
 

 
 عزيز  األستاذ فاروق

 
 

 و1 
أشيييكرر عليييى تعليقيييير الجدييييد وعلييييى دوام اهتمامييير بمييييا ينشييير فييييي موقيييع شييييبكة 
ييا بتعليقاتير ألنيير ت ييير  االقتصياديين العييراقيين.  وبيود  هنييا أن أقيّر بييأنني أرحيب داقم 

لتوضيييح مييا هييو غييام  أو مسييتور وتنييير جوانييب لييم تخطيير األسييقلة بتواضييع العييالم 
علييى بييالي ألنهييا، ببسيياطة، ليسييت ميين صييلب اختصاصييي لكنيير تييدفعني إلييى الييتعلم 

 وتوسيع المدارر.
 

 و2 
ق بين الدين الذ  يتمتع بقداسية مطلقية قاقمية عليى ني   ابيت، وبيين من المايد أن نارّ 

  وهيو ميا يخضيع، فيميا يتوصيل إلييه الاكر الديني الذ  يستدعي إعمال التاكير البشر
من نتاقت، للصواب والخطيأ وفي  قواعيد مينهت العليم الحيدي .  ونعير  أن هيذا الاكير 
يييا فيييي فيييرا( بيييل يتيييأ ر بالمصيييالح السياسيييية واالقتصيييادية وا يديولوجيييية  لييييس قاقم 
المسيييتترة.  وهيييو ميييا نشيييهده عنيييد اسيييتنطاق النصيييو  الدينيييية، ميييع تاييياوت درجييية 

ل الاقهاء على مر العصيور.  وهكيذا نقيرأ عنيد اليبع  أن اإلسي م، أو قدسيتها، من قب
ميا يسييمى باالقتصيياد اإلسيي مي، يييدعو إليى الحريييات االقتصييادية ومنهييا حرييية التعاقييد 
ꟷ فييي المجيياالت المادييية طالمييا أن هييذه الحرييية ال تلييزم ناسييها بالتعامييل مييع الربييا 

م بيين  مقييدس.  ولييم يكيين هييذا غاقب ييا فييي مشيي  التييأمينرون مييا صييار يعيير  بالُمحييرك
اإلسييي مي وإيجييياد المبيييررات المختلاييية ليييه.  وقبيييل أن تاييير  الرأسيييمالية المعولمييية 
شييروطها علييى العييالم كييان الييبع  يرسييم م مييح اشييتراكية ل قتصيياد اإلسيي مي.  فييي 

اكتشييا  المصيييالح السياسييية واالقتصيييادية  ، مييين خيي ل البحييي ،كلتييا الحيييالتين يمكيين
 في هذا أتبع، بشكل عام، مقولة:وا يديولوجية.  و

 
"ان انتا  الوساقل المادية الضرورية للعيش ومين  يم درجية التطيور االقتصياد  المحققية 

سيياس الييذ  تقييوم عليييه مؤسسييات الدوليية ميين طيير  شييعب مييا او فييي حقبيية مييا تشييكل األ
والمااهيم الشرعية والان وحتى االفكار حول اليدين التيي يخيت  بهيا هيذا الشيعب او ذار 

فرييدرير انجليز، فيي ذكير  رحييل وعلى ضوقها يجب ان تاسر وليس العكس كما هو الحال."  

خطيييييييييييييييييييييييياب علييييييييييييييييييييييييى قبيييييييييييييييييييييييير كييييييييييييييييييييييييارل ميييييييييييييييييييييييياركس  –كييييييييييييييييييييييييارل ميييييييييييييييييييييييياركس 

 https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1883/burial.htm 

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1883/burial.htm
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نخلي  ميين هييذا أن النصييو  الدينييية قابلية لتاسيييرات مختلايية تعكييس مصييالح متباينيية 
علييى مسييتو  الاكيير والممارسيية مييع تقييدير اإلسييهامات الكبيييرة للاقهيياء فييي العيير  
والشييرح والتأويييل وتطويييع النصييو  لمتطلبييات العصيير الييذ  كييانوا يعيشييون فيييه، 

ع قيية مييع الحيياكم.  لقييد كييانوا سييواء مييا تعليي  منهييا بمجييال الاكيير أو الممارسيية أو ال
يتعاملون مع واقعهم في تجلياته المختلاة فيي سيياق التيراكم فيي األفكيار والممارسيات.  

قاقميية فييي زمييانهم فننهييا لييم تكيين موضييوع ا لتاكيييرهم إال  التييأمينا لييم تكيين مؤسسيية ولّمي
 في وقت متأخر.

 

 و3 
ا فييي عصييريته ومرونتييه العالييية فييي التعامييل مييع التييرا .   لقييد كييان السيينهور  متميييز 

 وهو ما يتبين مما نقلَت عنه في تعليقر:
 

"ان هنار قاعدة فقهيية ُمسيلكمة هيي ان المسيلمين عنيد شيروطهم ... فميا ذكيره الاقهياء فيي 
العقود المسماة انما هي العقيود التيي يغليب ان يقيع بهيا التعاميل فيي زمينهم فينذا اسيتحد ت 

وط المقيررة فقهيا كانيت عقيود مشيروعة وعليى الحضارة عقودا اخر  توافقيت فيهيا الشير
]الصيحيح هيو الميادة  82هذه السياسة جر  القانون المدني العراقيي  يم يشيير اليى الميادة 

[ ميين القييانون المييدني العراقييي ونصييها  يصييح ان يييرد العقييد علييى ا  شيييء آخيير ال 75

 يكون االلتزام به ممنوعا بالقانون او مخلاا للنرام العام أو ا داب."

 
والسينهور  فييي موقاييه هييذا يسيياير رأ  مدرسية فييي الاقييه اإلسيي مي تقييول إن األصييل 
فييي المعييام ت ميين عقييود وشييروط هييو اإلباحيية  ابيين تيميييةو، ال الحريير والمنييع  ابيين 
تيمييية كم ييال فييي موقاييه المييانع للتييأمينو.  هنييار مدرسيية أخيير  تييدعو إلييى الحريير 

عقييود والشيروط، وعير  عين أبيو حنيايية  كالحنايية، لكنهيا اسيتعانت بيالعُر  لتحلييل ال
ميين  التييأميناسييتخدام مييا يعيير  بالحيييل الشييرعية لتسييويغ ممارسييات معينيية، لييم يكيين 

يا فيي زمانيه، القيرن ال يامن الميي د و.  وقيد ُكتيب الك يير حيول  بينها ألنيه ليم يكين قاقم 
مين عدميه منيذ القيرن ال يامن عشير  ابين عابيدينو وحتيى زماننيا اليذ   التيأمينشرعية 

شيييهد انتصيييار مدرسييية اإلباحييية التيييي شيييكلت األرضيييية النرريييية لتأسييييس ميييا يسيييمى 
 اإلس مي. التأمينبشركات 

 

 و4 
نعر  بأن العقد يقوم على اجتمان إرادتيين ييراد منهميا إحيدا  أ ير قيانوني.  وهيو ميا 

ميين القييانون المييدني العراقييي رقييم  73أبييرزه السيينهور  فييي تعرياييه للعقييد فييي المييادة 
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علييى أنييه "ارتبيياط اإليجيياب الصييادر ميين أحييد العاقييدين بقبييول ا خيير  1951لسيينة  42

.  والعقيد التيأمينعلى وجه ي بت أ يره فيي المعقيود علييه."  وهيو ميا ينطبي  عليى عقيد 
ي، التجار ، بهيذا المعنيي يسيتدعي وجيود إرادتيين لقياميه وهيو ميا ييرتبط بمبيدأ التأمين

شيي  الشييكلي الييذ  يسييتوجب عنصيير الرضيياقية سييلطان اإلرادة الييذ  يضييم شييقين.  ال
للتعبيييير عييين اإلرادة لار يييا أو كتابييية  أو ضيييمني ا.  الشييي  ال ييياني يسيييتوجب تحدييييد آ يييار 
التصيير ، وهنييا يمكيين لييإلرادة إنشيياء عقييد غييير محييدد  غييير ُمسييمىو فييي القييانون أو 

 الشرن.
 

، "يصيح 75دة وهنا تكمن أهمية اإلشيارة التيي نقلتَهيا فيي تعليقير عين السينهور   الميا

ان يييرد العقييد علييى أ  شيييء آخيير ال يكييون االلتييزام بييه ممنوعييا  بالقييانون او مخالاييا  
للنريييام العيييام او لييي"داب"، و "أن المسيييلمين عنيييد شيييروطهم."و  إذ ن حييير هنيييا أنيييه 
يحصيير المنييع بالقييانون أو المخالايية للنرييام العييام أو ليي"داب، أ  أن المنييع أو المخالايية 

ة بأحكام الشريعة أو بأ  ني  دينيي معيين.  ييدّل هيذا عليى إخيرا  ليس لهما أ  ع ق
العقود من الداقرة الدينية ونقلها إليى اليداقرة الدنيويية لتسيهيل حيياة البشير فيي تعياملهم.  

مؤسسييية علمانيييية رغيييم كيييل المسيييميات  التيييأمينوهيييو ميييا يؤييييد ميييا كتبنييياه سيييابق ا أن 
 والمسوح الدينية التي تضاى عليها.

 

 و5 
مسيتايدين مين  التيأمينأخل  من هذا العر  إلى أننا متاقان في الموقي  تجياه إباحية 

النصيو  التييي اقتبسييتها ميين الييدكتور السينهور .  مييا أود أن أؤكييد عليييه هييو قنيياعتي 
 .التأمينبمقتربه العلماني من العقود، وضمن ا عقود 

 
 مصباح كمال

 2222آذار  28

 

 

 تصحيح
 

وضيمن فقيرة "والسينهور  فيي موقايه هيذا يسياير ..." وفيي و من تعليقيي 3في القسم  

  السطر ال اني منه ورد بين قوسيين اسيم  ابين تيميية كم يال فيي موقايه الميانع للتيأمينو.
.  رجعييت إلييى اليين  التييأمينيس معروف ييا أن ابيين تيمييية كتييب عيين لييوهييذا خطييأ إذ 
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ااقيدة القيراء أنقيل األصلي لتعليقي حي  أوردت اسم ابن عابدين  ولييس ابين تيمييةو.  ل
 ن  هذه الاقرة بالكامل:

 
والسنهور  في موقاه هيذا يسياير رأ  مدرسية فيي الاقيه اإلسي مي تقيول إن األصيل "

فييي المعييام ت ميين عقييود وشييروط هييو اإلباحيية  ابيين تيميييةو، ال الحريير والمنييع  ابيين 
 كم ييال فييي موقاييه المييانع للتييأمينو.  هنييار مدرسيية أخيير  تييدعو إلييى الحريير عابييدين

 كالحنايية، لكنهيا اسيتعانت بيالعُر  لتحلييل العقييود والشيروط، وعير  عين أبيو حنيايية 
ميين  التييأميناسييتخدام مييا يعيير  بالحيييل الشييرعية لتسييويغ ممارسييات معينيية، لييم يكيين 

يا فيي زمانيه، القيرن ال يامن الميي د و.  وقيد ُكتيب الك يير حيول  بينها ألنيه ليم يكين قاقم 
ن ال يامن عشير  ابين عابيدينو وحتيى زماننيا اليذ  مين عدميه منيذ القير التيأمينشرعية 

شيييهد انتصيييار مدرسييية اإلباحييية التيييي شيييكلت األرضيييية النرريييية لتأسييييس ميييا يسيييمى 
 اإلس مي." التأمينبشركات 

 
 مصباح كمال

 2222آذار  31
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 تأمين ااستكمارات مع شركات تأمين عرالية

 
 

 ٕ٘ٓٓلسييينة  ٓٔتنرييييم اعميييال التيييامين رقيييم مييين قيييانون  ١ٔجييياءت مناقشييية الميييادة 
ساسيا مين المصيلحة الوطنيية وتعزييز مكانية قطيان مناقشة قانونية موضيوعية تنطلي  أ

.التامين في االقتصاد الوطني
1
 

 
ولتصييحيح الخلييل الواضييح فييي المييادة المييذكورة يتطلييب اليين  علييى الييزام الشييركات 

مين العراقيييية ألييد  شيييركات التييمين أالتييي بيينجراءوالمسييت مرين العييياملين فييي العيييراق 
 .لى خار  العراقإمين أقساط التأ المسجلة في العراقو لضمان عدم تسرب 

 
 .مينأمصباح كمال على بحو ه القيمة في قطان الت لشستاذشكرا 
 

 .مع التقدير
 

 فاروق يونس

 2218شباط  21

 
 

 عزيز  األستاذ فاروق
 

مين قيانون تنرييم أعميال التيأمين لسينة  81لقد أصبَت في إبيرازر لش ير السيلبي للميادة 

علييى واقييع ومسييتقبل قطييان التييأمين، ومعالجيية ذليير بتعييديل هييذه المييادة بييالن   2225

إلزام الشركات والمست مرين العاملين فيي العيراق بينجراء التيامين ليد  شيركات "على 
راقو لضمان عيدم تسيرب اقسياط التيامين اليى خيار  التامين العراقية  المسجلة في الع

لكنييير تعييير  بيييأن هنيييار قيييوانين أخييير ، كقيييانون االسيييت مار االتحييياد   " العيييراق.
العييراق، تتييرر الحرييية للمسييت مر التييأمين مييع شييركات -وردياييه فييي إقليييم كوردسييتان

اليية ييتاهم الميرء التوجيه الحكيومي، ميدعوما  بالمؤسسيات الم  تأمين عراقية أو أجنبية.

                                                 
تعلي  فاروق يونس هنا يتعل  بمقالة مصباح كمال، "قيراءة أوليية لمشيرون حصير تأمينيات الدولية بشيركة التيأمين  1

 اقيين:الوطنية،" موقع شبكة االقتصاديين العر
مصباح كمال: قراءة أولية لمشرون حصير تأمينيات الدولية بشيركة التيأمين الوطنيية – شيبكة االقتصياديين العيراقيين  
(iraqieconomists.net) 

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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الدولية، الستدرا  االست مار األجنبي ومنح أصيحابه حريية موسيعة فيي مجيال التيأمين 
والعمالييية وغيرهيييا، لكييين هيييذه الرؤيييية تصيييطدم ميييع مشيييرون التنميييية لبنييياء القيييدرات 

ر شييركات التييأمين م ييل هييذا الوضييع يسييتدعي تحييرل   الوطنييية فييي مختليي  المجيياالت.
ة والخييييدمات المرتبطيييية بهييييا للمشيييياريع العراقييييية لتييييوفير أفضييييل األغطييييية التأمينييييي

 االست مارية بغية جذب أصحاب االست مارات لها.
 

يحييدونا األمييل داقمييا  أن تكييون التعييدي ت المقترحيية ألحكييام هييذا القييانون لصييالح قطييان 
 التأمين العراقي برمته.

 
 مع خال  التقدير.

 
 مصباح كمال

 2218شباط  22

 
 

 عزيز  االستاذ مصباح كمال
 

 من قانون االست مار العراقي: ٔٔرة رابعا من المادة ن  الاق
 

يتمتييع المسييت مر بالمزايييا االتييية: رابعييا  التييأمين علييى المشييرون االسييت مار  لييد  ا  
 شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها م ءمةو

 
 المشرن لم يقل يح  للمست مر التأمين لد  شركة اجنبية مسجلة خار  العراق.

 
الييين  فييينحن ليييدينا جنسيييية المسيييت مر وليييدينا جنسيييية راس الميييال  انيييا هكيييذا فهميييت

 المست مر ولدينا شركات تأمين وطنية وأجنبية داخل العراق.
 

المشرن حسب فهمي المتواضيع ليم يمينح الحي  للمسيت مر العراقيي او االجنبيي التيأمين 
 لد  شركة اجنبية مسجلة وتعمل خار  العراق.

 
اوال  ال يجييوز التيييأمين ليييد  شيييركة  ٢ٕقييارن ذلييير بقيييانون التييأمين االردنيييي الميييادة 

تامين خار  المملكة على المسيؤولية واالميوال المنقولية وغيير المنقولية الموجيودة فيي 
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المملكيية وذليير باسييت ناء تييامين الطيياقرات العامليية لييد  شييركة عالييية/الخطوط الجوييية 
 والملكية االردنية وطاقرات الشركات

 
الغمو  يسود الن  العراقي والوضوح يغني عين كيل اجتهياد فيي القيانون االردنيي.  

 واترر التاسير والتوضيح ألصحاب الرا  القانوني.
 

 مع خال  تقدير .

 
 فاروق يونس

 2218شباط  23

 
 

 عزيز  األستاذ فاروق
 

 أشكرر على متابعة التعلي ، وبود  أن أوضح ا تي:
 

الح  للتأمين ليد  شيركة تيأمين أجنبيية مسيجلة خيار  العيراق.   أنا لم أقل إن للمست مر
مييا قلتييه أن قييانون االسييت مار االتحيياد  وقييانون االسييت مار فييي اإلقليييم تييرر الحرييية 

مييع شييركات تييأمين عراقيييية أو أجنبييية.  وقييد ذكييرُت فييي كتابيييات  التييأمينللمسييت مر 
سييابقة، ال أسييتطيع الوصييول إليهييا ا ن بسييهولة، أن المسييت مر األجنبييي، اعتمييادا  علييى 

مييع شييركة تييأمين فييي  التييأمين، يميييل، وألسييباب مختلايية، إلييى ينأحكييام هييذين القييانون
 موطنه مباشرة أو من خ ل وسيط تأمين.

 
نق   عن القانون األردني للتأمين، هو الذ  ياتقير إلييه قيانون تنرييم أعميال إن ما قُلتَه، 

 ، كما عرضته في العديد من كتاباتي ودعوت إلى تعديله.2225لسنة  التأمين

 

ومنهييا مييا  2225لسيينة  التييأمينوقييد كانييت لييي وقاييات عديييدة مييع قييانون تنريييم أعمييال 

 التيأمينق والخييارات البديلية: قطيان كتبته في ورقتي "السياسات االقتصادية في العيرا

، 2229، 334-333نموذجا "  نشيرت هيذه الدراسية فيي مجلية ال قافية الجدييدة، العيدد 

العراقيييييييييييي:  التيييييييييييأمين.  نشيييييييييييرت بعيييييييييييد ذلييييييييييير فيييييييييييي مجلييييييييييية 82-91  

 k/2009/12/2009.htmlhttp://misbahkamal.blogspot.co.u  اقتييييييبس

 منها الاقرات التالية:

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html
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 الوطني التأمين: تعطيل قدرات قطان 2225لسنة  التأمين"قانون تنريم أعمال 

 
وإذا تمعنا في سلبية السلور، أو الخلل، في جانبهيا القيانوني نير  أن الحكومية ليم تعير 

ميين نزييي  فاضييح  2225لسيينة  التييأميناهتمامييا  بمييا أسييار عنييه قييانون تنريييم أعمييال 

إلى شيركات تيأمين أجنبيية غيير مسيجلة فيي العيراق وغيير مجيازة مين  التأمينألقساط 
جا  عراقيا  بمعنيى وضيعه مين قبيل السيلطة العراقي.  فهو لم يكن ُمنتَ  التأمينقبل ديوان 

التشريعية بعد إخضاعه للنقاش والتعديل.  هو فيي الواقيع ُمنيتت أمريكيي شيبه مسيروق 

وقيد صيا( مسيودته الخبيير األمريكيي  1999لسينة  33األردني رقم  ينالتأممن قانون 

بطلييب ميين الوكاليية األمريكييية للتنمييية العالمييية  Mike Pekinsالسيييد ماييير بيكنييز 

[ وتُييرجم فيمييا بعييد إلييى اللغيية العربييية وخضييع لييبع  التعييدي ت 1باللغيية اإلنجليزييية،]

 البسيطة.
 

ولذلر فقد جاء هيذا القيانون ُمعبيرا  عين مصيالح معينية، تسيتح  البحي  للكشي  عنهيا، 

اليييذ  ينيييترم ماهيييوم  optimalityوهيييو مييين منريييور تحقيييي  هيييد  الوضيييع األم يييل 

السياسيية االقتصييادية لييم يأخييذ بنريير االعتبييار الخيييارات التييي كانييت ومييا زالييت تشييغل 
 خاصة.العراقية العامة وال التأمينبال إدارات شركات 

 
فييي العييراق  التييأمينلقيد ضييمنك الخبييير األمريكييي فييي القييانون ضيوابط لمزاوليية أعمييال 

العراقيي إال أنيه أهميل، ربميا عين قصيد، الينّ  عليى منيع  التأمينتحت إشرا  ديوان 
علييى األصييول العراقييية مييع شييركات تييأمين غييير مسييجلة فييي العييراق  التييأمينإجييراء 

نييزعم أن اإلهمييال كييان مقصييودا  ألن الخبييير   .التييأمينوغييير مجييازة ميين قبييل ديييوان 

و لوالييية 1997-2225  التييأمينأدر  ميين غيييره بهييذا الموضييون فقييد كييان ماييو  

فييي الوالييية  التييأمينأركنسيياس فييي الواليييات المتحييدة األمريكييية.  ويييرد فييي قييانون 
قواعيييد لتنرييييم ممارسييية العميييل مييين قبيييل شيييركات غيييير خاضيييعة إلشيييرا  ماوضيييية 

فكييل شييركة  non-admitted insurerوالييية وهييو مييا يعيير  باسييم فييي ال التييأمين

تييأمين، مسييجلة فييي والييية أخيير ، ترغييب فييي ممارسيية العمييل فييي الوالييية مطالبيية 

 ["2بالحصول على موافقة الماوضية.]
 

نأميييل أن يقيييوم أصيييحاب اليييرأ  القيييانوني بالتاسيييير والتوضييييح، م لميييا نأميييل أن ييييتم 
 نتهت تأميناتها مع شركات تأمين خار  العراق.الكش  عن حاالت االست مار التي ا
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 مع خال  التقدير.
 

 مصباح كمال

 2218شباط/فبراير  24

 
 Iraq‖ : مراجعية للخلايية وبعي  ا  يار االقتصيادية2225قيانون تنرييم أعميال التيأمين لسينة ―[ مصيباح كميال 1]

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_07_01_archive.htmlInsurance Review  

 

 .2226، 318نشرت الدراسة أص   في مجلة ال قافة الجديدة، بغداد، العدد 

اء التييأمين ميين شييركات غييير مسييجلة فييي [ . يييرد اليين  التييالي فييي قييانون التييأمين لوالييية أركنسيياس بشييأن شيير2]

 الوالية:

―When licensed insurers are unwilling or unable to provide needed coverage ،
consumers can secure coverage with an approved surplus line insurer (also 
known as a “non-admitted” insurer) through a licensed surplus line broker. 
(RULE AND REG 24‖و 
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/Pand
C/CommPage.htm+arkansas+non-
admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk 

 
 
 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk
http://209.85.229.132/search?q=cache:BIiN23tyTBAJ:insurance.arkansas.gov/PandC/CommPage.htm+arkansas+non-admitted+insurance+regulations&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=uk


 

 
 

 
 114 | صفحة

احتياطياات شاركة الوسااطة المالياة،  كيف يتأكر االتصاد بغياب التأمين؟ 
 ومحف تها ااستكمارية التأمين

 
 

مصييباح كميال: هيل هنييار تكلاية ل قتصيياد عنيدما يكييون التاليية تتعليي  بمقيال  التعليقيات
.التأمين غاقبا ش م حرات أولية

1
 

 
 نل ننان تكلفة لظلتصاد عندما يكون التأمين غائبا؟

 
 شغاقبا التأمينعنوان المقال : هل هنار تكلاة ل قتصاد عندما يكون 

 
وسيييلة لمواجهيية المخيياطر التييي يتعيير  لهييا االنسييان فييي  التييأمينن أل ،جييوابي : نعييم

ولهيذا السيبب ازدهير  وطأتهيا،كيانه او امواله ا ناء فترة حياته في سيبيل التخايي  مين 
 الخساقر. وطأةيعمل على التخاي  من  التأمينف.  وتنوعت مجاالته التأمين
 

خطيير ميين خيي ل اشييرار االشييخا   افييرادا وشييركاتو المعرضييين لييذات ال كييي ش 
 ،عليى سيبيل الم يال.  وعلى اساس تعياوني فيي مواجهية اال يار التيي تينجم عين تحقيقيه

 ييؤد ضيد الحريي   التيأمينن نفي الحراقي نتيجة  خساقرت قد تتحمل قالشركات والمنش
 ضييقيلةالييى توزيييع هييذه المخيياطر علييى عييدد كبييير ميين  الشييركات واالفييرادو بتكلايية 

ت تم يل ناقيات تخصيم قالتيي تيدفعها المنشي تيأمينالن اقسياط ننسبيا لكل منهم وبالتالي في
ت قامييا المنشييالتييأمين.  عنييد قييياس الييدخل ميين ايييرادات الاتييرة المحاسييبية التييي يغطيهييا 

بحيي  ال تتحميل ايية  الخسياقرضيد هيذه  التيأمينالتي تختار تحميل المخياطرة بيدال مين 
الخسيييارة ذا حيييد  الحريييي  فيتعيييين عليهيييا ا بيييات نفييي التيييأمينالتزاميييات بيييدفع اقسييياط 

محاسبيا وخصمها من ايرادات الاتيرة المحاسيبية التيي تقيع فيهيا الكار ية وهيذا يقتضيي 
 .ضدها التأمينالتي ال يتم  الخساقرال زمة لتغطية  باألعباءة أتحميل ايرادات المنش

 
 .مع التقدير

 2217أيلول  21

                                                 
 شبكة االقتصاديين العراقيين –مصباح كمال: هل هنار تكلاة ل قتصاد عندما يكون التأمين غاقبا ش م حرات أولية  1

(iraqieconomists.net) 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/09/20/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2017/09/20/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85/#comments
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 عزيز  أستاذ فاروق

 
 كيف يتأكر االتصاد بغياب التأمين

 
رككيييزَت فيييي تعليقييير عليييى آليييية   اهتمامييير بميييا كتبيييُت وتعليقييير علييييه.أشيييكرر عليييى 

التأمين، وهي في أبسيط صيورها تقيوم عليى تجمييع أقسياط التيأمين مين عيدد كبيير مين 
األفييراد والشييركات فييي صييندوق يُسييتااد منييه فييي تعييوي  عييدد قليييل ميينهم عنييد وقييون 

الييذ  كييان عليييه  ضييرر أو خسييارة مادييية أو إصييابة بشييرية  اسييتعادة الوضييع المييالي
وكييذلر االسييتاادة ميين هييذا الصييندوق، بعييد   المييؤمن قبييل وقييون الضييرر أو الخسييارةو.

مقابلة االلتزامات بتعوي  األفيراد والشيركات، للقييام باسيت مار الرصييد الاياق  لهيذا 
والحيدي  هنيا ينصيبل عليى دور اقتصياد   الصندوق لتعريم إيرادات شيركة التيأمين. 

 .  الجزقي والكليللتأمين على المستو
 

السييؤال الييذ  حاولييُت اإلجابيية عليييه هييو: كييي  يتييأ ر االقتصيياد عنييدما يكييون التييأمين 
 :غاقبا ش أشرُت في ورقتي إلى بع  مراهر التأ ر السلبي ومنها وباختصار

 

ضيييان فيير  مسيياهمة التييأمين  أرصييدة األقسيياط المتراكمييةو فييي االسييت مار  -
 لي المساهمة في النمو االقتصاد تالعيني وفي األوراق المالية وبالتا

 labour النشييياط التييييأميني ك يييي  العماليييية ضييييان فيييير  تيييوفير العماليييية  -

intensive وتشغيل كيانيات اقتصيادية أخير  مين خي ل االرتباطيات األماميية و

 والخلايةت

خسارة لخزانة الدولية مين حصييلة الرسيوم والضيراقب عليى إييرادات شيركات  -
 التأمينت

تحويييل جييزء ميين المييوارد المالييية للدوليية لتعييوي  المتضييررين ميين كييوار   -
نااقهييييا علييييى األشييييغال العاميييية، والرعاييييية االجتماعييييية، االطبيعيييية بييييدال  ميييين 

 واالست مارات اإلنتاجية األخر ت

وكييذلر الحييال عنييدما ال يكييون التييأمين قاقمييا  علييى األخطييار الطبيعييية والبشييرية  -
الممتلكيات العامية، كالمبياني والمصيانع وغيرهيا التي تسبب أضرارا  وخسياقر ب

ميين المنشييقت، تتطلييب تمييوي   ميين قبييل السييلطات المحلييية أو المركزييية إلعييادة 
 .البناء أو التصليح
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وبييالطبع، يمكيين التاكييير بمريياهر أخيير  للتييأ ير السييلبي لغييياب التييأمين علييى األفييراد 
ر وأضيرار ماديية ومالييية والكيانيات االقتصيادية الخاصية وميا يترتيب عليهييا مين خسياق
 .بنمكان التأمين التخاي  من وطأتها وتسهيل عودة اإلنتا 

 
إن الييدافع وراء الكتابيية عيين هييذا الموضييون هييو تكييريس االهتمييام بالييدور االقتصيياد  
الييذ  يمكيين أن تلعبييه مؤسسيية التييأمين فييي العييراق علييى المسييتو  الجزقييي والكلييي، 

 .وكذلر مكانتها في المجتمع

 
 .التقديرمع 

 2217أيلول  22

 
 

 عزيز  االستاذ مصباح كمال
 

 .اشكرر على االضافة والتوضيح
 

مين أ: هيل التيالسيؤالمين وهنيا يبيرز أمن الواضيح ان تعليقيي تمحيور حيول ورياية التي
 .والجواب واضح في مقالكم وال داعي للتكرار ورياة اقتصادية مطلوب اداءهاش 

 
 الوداقيعرياية تخلي  العضيوو بمعنيى ان ورياية قبيول ن  الوأبالمناسبة هنار من يقول ب

وهييييي الوريايييية  ،المختلايييية واسييييتخدامها فييييي القييييرو  والتسييييلياات واالسييييت مارات
 ،المصيار  التجاريية ورياق للمصيار  التجاريية وتعتبير مين اهيم واخطير  الرقيسيية

 اقتمانييييةن االميييوال التيييي تمنحهيييا البنيييور كتسيييهي ت ورياييية مطليييوب اداءهيييا ذلييير أل
ألداء هييذه ليسييت ملكييا لهييا بييل هييي امييوال المييودعين وقييد وجييدت المصييار  التجارييية 

ل عمليييية التبيييادل يتسيييهلكميييا رهييير التسيييوي  كوسييييلة للتبيييادل فيييي السيييوق الورياييية.  
التجار  بين الناس وتدعم الكاياءة االقتصيادية مين خي ل اختصيار الوقيت المصيرو  

وريايية اقتصييادية  ألداءين كوسيييلة مأوهكييذا رهيير التيي . فييي تبييادل السييلع والخييدمات
فييي مواجهيية المخيياطر التييي  ،كمييا هييو معلييوم، وتتم ييل هييذه الوريايية . مطلييوب اداءهييا

يتعيير  لهييا االنسييان فييي كيانييه او اموالييه ا نيياء فتييرة حياتييه فييي سييبيل التخاييي  ميين 
 وطأتها.

 
 الداقم.اتمنى لر اخي العزيز مصباح موفور الصحة والعطاء 
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 مع خال  تقدير 
 2217أيلول  23

 
 

 الوساطة المالية: الو يفة المشتركة بين المصارف وشركات التأمين
 

 عزيز  األستاذ فاروق
 

أشييكرر علييى هييذا التعلييي  الجديييد والمهييم الييذ  ينقلنييا إلييى جانييب آخيير ميين النشيياط 
التييأميني، وأعنييي بييه الوسيياطة المالييية، وهييي الوريايية التييي يشييترر بهييا مييع النشيياط 

ورياية قبيول الوداقيع " وكما ذكيرَت فيميا يخي  المصيار  التجاريية فينن  المصرفي.
المختلاة واستخدامها فيي القيرو  والتسيلياات واالسيت مارات وهيي الورياية الرقيسيية 
للمصييار  التجارييية وتعتبيير ميين اهييم وأخطيير وريياق  المصييار  التجارييية وريايية 

 ت اقتمانيية ليسيت ملكيا مطلوب اداءهيا ذلير الن االميوال التيي تمنحهيا البنيور كتسيهي
 ."لها بل هي اموال المودعين وقد وجدت المصار  التجارية ألداء هذه الورياة

 
أ  أن المصييار  التجارييية تسييتايد ميين وداقييع زباقنهييا وبعييد احتسيياب التزاماتهييا تجيياه 

وهييي بييذلر تسيياهم فييي  "القييرو  والتسييلياات واالسييت مارات،"الزبيياقن، فييي تقييديم 
أ  أنهييا الوسيييط المييالي بييين الزبيياقن واألسييواق المالييية، وتسييتايد   النمييو االقتصيياد .

ميين إيييرادات نشيياطها هييذا فييي تعريييم أرباحهييا وتخصييي  جييزء منهييا كاواقييد علييى 
 هنييار أفييراد ومؤسسييات تقييوم بنشيياط مباشيير فييي األسييواق المالييية أو عيين   الوداقييع.

 و.طري  وسطاء مختصين خار  المصار 
 

وكميا كتبيت فيي سيياق آخير فينن    تقوم بالوساطة الماليية. شركات التأمين هي األخر
األقسيياط التييي تسييتوفيها شييركة التييأمين ميين المييؤمن لهييم توضييع فييي صييندوق، بعييد 
  استقطان المصاري  المختلاة، لمقابلة طلبيات التعيوي  أو لحيين انتهياء أجيل التيأمين.

فة إليى االحتياطييات هيذه االحتياطييات، إضيا وهذا هو ما يعر  باالحتياطيات الانيية. 
إييييرادات  الحيييرة ورأسيييمال الشيييركة، تشيييكل الصيييندوق الميييالي القابيييل ل سيييت مار. 

االست مار تساهم فيي تعرييم أربياح شيركة التيأمين، وسيد العجيز فيي أرصيدتها، عنيدما 
يكييون حجييم أقسيياط التييأمين المكتتبيية غييير كييا   لتمويييل كلايية تعييوي  خسيياقر المييؤمن 

م شييركاء فييي أربيياح شييركة التييأمين  عييدا بعيي  و يياق  ليين يكييون المييؤمن لهيي لهييم. 
التييأمين علييى الحييياة المرتبطيية باألربيياح التييي تحققهييا الشييركةو ذليير ألن التييأمين، فيمييا 



 

 
 

 
 118 | صفحة

يخ  المؤمن له، ال يسيتهد  تحقيي  اليربح ليه بيل الحايار عليى وضيعه الميالي اليذ  
  لحاد  مسبب لخسارة مادية لمسكنه، على سبيل الم نكان عليه قبل وقو

 
يمكن النرر إلى ما ذكرنا على أنيه جيزء مين منرومية توجييه الوداقيع ليد  المصيار  

فالمصيار  وشيركات التيأمين   وأقساط التيأمين ليد  شيركات التيأمين نحيو االسيت مار.
هييي بهييذا المعنيييى قنييوات اسييت مارية وسييييطة بييين أصييحاب الوداقيييع ودافعييي أقسييياط 

 .ا بالضرورة مست مرينالتأمين واألسواق المالية فهؤالء هم ليسو

 
 Bancassurance فالتأمين عبر المصار

 
هنار أمر آخير مشيترر بيين المصيار  وشيركات التيأمين، وهيو مجيال نايوذ مؤسسيي 

فهييذه تقييوم ببيييع   يجمييع بييين اال نييين ميين خيي ل مييا يعيير  بالتييأمين عبيير المصييار .
منتجييات تأمينييية لزباقنهييا وبييذلر فهييي، أ  المصييار ، تصييبح نقطيية بيييع وجييزءا  ميين 

وقد بيدأ التيأمين عبير المصيار  أوال  فيي   منرومة قنوات توزيع المنتوجات التأمينية.
فرنسيا فييي  مانينييات القييرن الماضيي وانتشيير فييي أسيوق التييأمين المتقدمية وفييي بعيي  

 الدول النامية
 

 المعذرة من أصحاب االختصا  ذلر ألن ما عرضته فيه تبسيط أرجو
 

 .مع فاق  التقدير لمتابعتر

 

 2217أيلول  23
 

 
 عزيز  االستاذ مصباح كمال

 
موضييون اسييت مار االحتياطيييات الانييية كمييا اشييرتم اليييه باختصييار شييديد بحاجيية الييى 

 وان كان ذلر بصورة مختصرة، ا  تاصيل غير ممل. -تاصيل 
 

تعلييم بييان ماهييوم االحتياطيييات الانييية فييي شييركات التييأمين يختليي  عيين ماهييوم وكمييا 
ارجييو ميين ꟷ االحتياطيييات فييي الشييركات التجارييية االخيير  ميين الناحييية المحاسييبية 

اسييتاذ  الييدكتور صييباح قييدور  الييذ  عليي  علييى مقييال آخيير لكييم عيين الع قيية بييين 
 ل بذلر.المحاسبة والتأمين ان يدلي برأيه في هذا الموضون إن تاض
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وكمييييا تعلمييييون فيييينن بعيييي  القييييوانين تحييييدد نسييييب معينيييية ميييين هييييذه االحتياطيييييات 
-ل ست مارات في فرون النشاط االقتصياد  المختلاية كميا فعيل القيانون االردنيي مي   

ذليير ألن الييدور االسيياس للتييأمين يتم ييل فييي مواكبيية تطييور األخطييار علييى اخييت    -
للمضيياربة تايير  الدوليية رقابيية خاصيية علييى أنواعهييا لكييي ال يكييون التييأمين وسيييلة 

شركات التيأمين تتم يل فيي المحافرية عليى التزامياتهم إزاء الميؤمن لهيم وذلير بتكيوين 
 احتياطيات مختلاة  اتمنى من الدكتور صباح قدور  بيانها من الناحية المحاسبيةو

 
م وألن شييييركات التييييأمين ال تكتنييييز األمييييوال بييييل توراهييييا إال أن األمييييوال التييييي تقييييو
باسييت مارها أو معرمهييا هييي أمييوال حمليية الو يياق  وهييي، أ  شييركات التييأمين، مدينيية 
بهييا، ويجييب ان تراعييي شييركات التييأمين فييي سياسييتها االسييت مارية انهييا مطالبيية بسييداد 

كما تعلم انا أجهيل كيي  ييتم توزييع اسيت مارات شيركات ꟷ التعويضات ومبلغ التأمين 
ن اسيت مارات شيركات التيأمين العراقيية قيد تكيون التأمين لكن اتوقع بان نسبة كبييرة مي

 .وداقع في البنور
 

سييييبعة مليييييارات دوالر امريكييييي  ٢وللعلييييم قييييام البنيييير المركييييز  بتخصييييي  مبلييييغ 
ن المسييييت مرين أللمشيييياريع الصييييغيرة فييييي القطييييان الخييييا  وحسييييب المعلومييييات بيييي

ات المحتملييين مييين القطيييان الصيييناعي الخيييا  لييم يجيييدوا الكاييييل اليييذ  تتطلبيييه تعليمييي
المصيييار  التجاريييية فكيييم هيييي حصييية شيييركات التيييأمين العراقيييية مييين االسيييت مارات 

 خر شأالمتاحة لهم في الصناعة والزراعة واالسكان وخدمات 
 
تمنى من العاملين في شركات التيأمين التصيريح واالفصياح عميا ليديهم مين معلوميات أ

لحكوميية واسيهم حقيقية عن استمارات شركاتهم فيي العقيارات والرهونيات والسيندات ا
جيييل أالشيييركات التجاريييية وايييية اسيييت مارات اخييير  متاحييية فيييي السيييوق العراقيييية مييين 

تحويييل االمييوال المكتنييزة لييد  القطييان العيياقلي العراقييي الييى مجيياالت االسييت مار فييي 
 الصناعة والزراعة والخدمات.

 
 مع التقدير.

 2217أيلول  28

 
 

 األستاذ فاروق يونس عزيز 
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والمتابعيية وإ ييارة األسييقلة.  سييأحاول فيمييا يلييي التعلييي  علييى  أشييكرر علييى االهتمييام
بع  األفكار التي أوردتها في تعليقير، واعتيذر عين تقيديم تااصييل مملية لكنهيا مهمية 

 إلدارات شركات التأمين.
 

 احتياطيات شركة التأمين
 

يُلزم القانون شيركات التيأمين االحتايار بمخصصيات فنيية  احتياطييات فنييةو.  فالميادة 

أسيييييس احتسييييياب  – 2226لسييييينة  2أوال  مييييين تعليميييييات دييييييوان التيييييأمين رقيييييم -2

تحييدد المقصييود بالمخصصييات الانييية بأقسيياط التييأمين المنتجيية  –المخصصييات الانييية 
خيي ل السيينة المالييية، بعييد طييرح أقسيياط إعييادة التييأمين، للوصييول إلييى صييافي أقسيياط 

 التأمين المسجلة للسنة المالية.
 

المخصصيية لمقابليية المطالبييات  technical reserveانييية إضييافة ل حتياطيييات ال

بالتعوي  في جميع األوقات، وذلير ألن توقييت المطالبيات غيير معروفية مسيبقا ، فينن 
المشّرن قد يتدخل لوضع الضوابط في احتساب هيذا االحتيياطي وغييره.  وهيذه تشيمل 

ويغطيييي  unearned premium reserveاحتيييياطي األقسييياط غيييير المكتسيييبة 

ألخطييار التييي تتحملهييا شييركة التييأمين بعييد انتهيياء السيينة المحاسييبية بموجييب عقييود ا

 unexpiredالتأمين المبرمة قبل انقضاء السنة.  واحتياطي األخطيار غيير المنتهيية 
risk reserve  وتحتسيب عنيدما تزييد قيمية التعويضيات الموقوفية عين قيمية األقسياط

وفة الُمبلكغ عنهيا خي ل السينة وليم تخضيع غير المكتسبة.  واحتياطي التعويضات الموق

.  وهنيييار احتيييياطي outstanding claims reserveبعيييُد للتسيييوية النهاقيييية 

المطالبيييات عييين الخسييياقر التيييي ياتييير  أنهيييا وقعيييت وليييم تُبلكيييغ بهيييا شيييركة التيييأمين 

incurred but not reported reserve  واحتيييييياطي للكيييييوار  .

catastrophe reserveشيأ الحاجية الحتياطييات أخير  لموازنية التقلبيات .  وقد تن

.  وهنييار claims equalisation reserveفييي المطالبييات ميين سيينة إلييى أخيير  

التييييي تم ييييل الاييييرق بييييين أصييييول الشييييركة  free reserveاالحتياطيييييات الحييييرة 

واالحتياطييييات الانيييية لمقابلييية المطالبيييات.  وهيييذه االحتياطييييات تعميييل عليييى موازنييية 
ي للشييركة تجيياه التقلبييات فييي حركيية التعويضييات نحييو األسييوأ م لمييا هييو المركييز المييال

 reinsuranceالحيييال عنيييد وقيييون الكيييوار ، وعنيييد عيييدم تيييوفر حمايييية إعاديييية 
protection  كافييية، وكيييذلر الخسييياقر المترتبييية عليييى االسيييت مارات.  ووجيييود هيييذه

 االحتياطيات الحّرة ضرورية لضمان الم ءة المالية لشركة التأمين.
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 الصندوق ااستكمار  لشركة التأمين
 

إن األمييوال القابليية ل سييت مار لييد  شييركة التييأمين تضييم األمييوال العاقييدة للمسيياهمين 
 رأسيمال الشيركةو، واألقسيياط التيي تسييتوفيها الشيركة ميين الميؤمن لهييم، بعيد اسييتقطان 
المصيييياري  المختلايييية، لمقابليييية طلبييييات التعييييوي  أو لحييييين انتهيييياء أجييييل التييييأمين 

حتياطيييات الانيييةو، واالحتياطيييات الحييرة.  وهييذه تشييكل الصييندوق المييالي القابييل  اال
 ل ست مار.

 
وقييد يتييدخل المشييّرن لوضييع الخطييوط العاميية لسياسيية االسييت مار التييي تتبعهييا شييركة 

، ومخيييياطر السيييييولة credit risksالتييييأمين: للتقليييييل ميييين المخيييياطر االقتمانييييية 

liquidity risksية ، والمخياطر التشيغيلoperational risks وضيمان الحصيول  .

على عواقد مناسبة على االست مارات  فواقيد، أربياح األسيهم، مكاسيب رأسيماليةو، فيي 
المييد  القصييير أو المييد  البعيييد لضييمان الحصييول علييى تييدف  نقييد  ضييرور  لييدعم 
السيييولة أو إعييادة االسييت مار ولكيين ليييس علييى حسيياب أهييدا  أخيير   كضييمان القييدرة 

د المطالبييات بييالتعوي و.  وإذا كانييت للحكوميية بييرامت اقتصييادية فننهييا قييد علييى تسييدي
 تدفع شركة التأمين نحو سياسة است مارية تخدم هذه البرامت.

 
 توليع استكمارات شركة التأمين

 
تتييوزن اسييت مارات شييركات التييأمين العراقييية علييى العقييارات والرهونييات  ضييمانات 

وحييواالت الخزينييةو واسييهم الشييركات التجارييية، اإلقييرا و والسييندات  سييندات الييدين 
وكميا قليَت فيي تعليقير فينن نسيبة كبيييرة مين االسيت مارات هيي بشيكل وداقيع بااقيدة فييي 
البنييور.  وسييبب احتاييار شييركات التييأمين بوداقييع، قابليية للسييحب السييريع، هييو ضييمان 
فييي  درجيية ميين السيييولة النقدييية لمقابليية التزاماتهييا بتعييوي  المييؤمن لهييم المتضييررين

ممتلكيياتهم المييؤمن عليهييا أو تعييوي  المسييتايدين ميين و يياق  التييأمين علييى الحييواد  
 الشخصية والتأمين على الحياة  سداد مبلغ التأمينو.

 

تعليميات أسيس اسيت مار أميوال  – 2226لسينة  6وتحدد تعليميات دييوان التيأمين رقيم 

فقييييا  للنرييييام "طبيعيييية اسييييت مار أمييييوال المييييؤمنين ]شييييركات التييييأمين[ و –المييييؤمنين 

-1المحاسبي الموحد للمصار  وشركات التأمين."  وتحيدد هيذه التعليميات فيي الميادة 
 أوال  االست مارات بالتالي:
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اسيييت مارات عقارييييية  أراضييييي اسييييت مارية ومبيييياني اسييييت ماريةوت اسييييت مارات مالييييية 
  است مارات مالية طويلة األجل واست مارات مالية قصيرة األجلو.

 
يانات المهمة في بح  السيدة نور شيدهان عيّدا  عين حجيم اسيت مارات هنار بع  الب

شييركات التييأمين العراقييية العاميية  قطييان التييأمين فييي العييراق: اإلمكانيييات والتحييديات، 
إعداد السييدة نيور شيدهان عيدا ، باح ية فيي وزارة الماليية، اليداقرة االقتصيادية، قسيم 

شييور فييي الموقييع الرسييمي لييوزارة ومن 2215السياسيات االقتصييادية، صييدر فييي بغييداد/

الماليييييييييييييييييييييييييية تحيييييييييييييييييييييييييت بييييييييييييييييييييييييياب البحيييييييييييييييييييييييييو  والدراسيييييييييييييييييييييييييات: 

 http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx   و 1فاييييييي الجييييييدول
، أرقييام تاصيييلية لشييركة التييأمين الوطنييية وشييركة 14، صيياحة 2214-2223للاتييرة 

راقييية وشييركة إعييادة التييأمين العراقييية.  وكييان مجمييون حجييم االسييت مارات التييأمين الع
 خ ل هذه السنوات كالتالي:

 
  أل  دينارو

 692,224,336 –شركة التأمين الوطنية 

 173,125,664,222 –شركة التأمين العراقية 

 224,224,522 –شركة إعادة التأمين العراقية 

 
شييركة التييأمين العراقييية بأنهييا "تسيياهم بشييكل وتعلييل الباح يية ارتاييان حجييم اسييت مارات 

وواصيلت اسيت ماراتها فيي  2223كبير في اسيت ماراتها فيي هيقية األوراق الماليية بعيد 

 و.15الوداقع المصرفية وشراء العقارات."    
 

نأمل من السيدة الباح ة تحدي  هذه البيانات وربميا العميل إلبيراز اسيت مارات شيركات 
 رها في سوق التأمين العراقي.الخاصة وكذلر تقييم دو

 
 تخصيصات البنن المركل  للمشاريع الصغيرة ودور التأمين

 
ليسيييت ليييد  معلوميييات عييين عيييدد وحجيييم المشييياريع الصيييغيرة التيييي اسيييتاادت مييين 
تخصيصييات البنيير المركييز  العراقييي.  كييذلر، ليسييت هنييار إحصيياقيات صييادرة ميين 

اب المشيياريع الصييغيرة الييذين شييركات التييأمين أو جمعييية التييأمين العراقييية عيين أصييح
تقييدموا بطلييب التييأمين علييى هييذه المشيياريع أو التييأمين علييى حييياة أصييحابها كضييمان 
لتسييديد القيير  المقييدم ميين البنيير المركييز .   أنريير مصييباح كمييال، "برنييامت البنيير 

http://www.mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx
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المركييز  للقييرو  الصييناعية والزراعييية واإلسييكان ومكانيية التييأمين،" مجليية التييأمين 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-العراقييييييييييييييييي 
2015.html  و 

 
فيميييا يخييي  "حصييية شيييركات التيييأمين العراقيييية مييين االسيييت مارات المتاحييية لهيييم فيييي 

التيييأمين الصيييناعة والزراعييية واالسيييكان وخيييدمات أخييير ،" ال أعتقيييد بيييأن شيييركات 
استاادت من االست مارات المتاحية، وهيي، عليى العميوم، لين تلجيأ إليى اسيت مارات فيي 
مشاريع جديدة بسبب المخاطر التي قيد تنطيو  عليهيا.  االسيت ناء فيي هيذا السيياق هيو 
االسيييت مار فيييي تشيييييد المبييياني أو شيييراء مبييياني ل سيييتاادة منهيييا كمكاتيييب للشيييركة أو 

من االست مار يتمل تمويليه فيي العيادة مين الميوارد الماليية بغر  التأجير.  وهذا الشكل 
الداخلية للشيركة.  هكيذا كانيت التجربية، عليى ميا أعتقيد، فيي شيركات التيأمين العامية، 
وأريين أن التجربيية ذاتهييا موجييودة لييد  شييركات التييأمين الخاصيية.  نأمييل ميين العيياملين 

 في شركات التأمين التعلي  على صحة هذا الك م.
 

 مة في منالشة لضايا التأمينالمسان
 

تتمنيييى عليييى العييياملين فيييي شيييركات التيييأمين التصيييريح واالفصييياح عميييا ليييديهم مييين 
معلومييات حقيقييية عيين اسييت مارات شييركاتهم.  أشيياركر هييذا التمنييي، وهييو بعيييد المنييال 
اعتمييادا  علييى تجربتييي الشخصييي فييي نشيير كتابييات تأمينييية وتوزيعهييا باإليميييل علييى 

داخيل العيراق دون أن ينبير  أ  مين ممارسيي التيأمين بيالتعلي   أزيد من ماقة عنيوان
عليهييا سييو  بعيي  الرسيياقل اليتيميية التييي تردنييي، أحيانييا ، ميين الييبع .  هنييار فقيير، 
وبييياألحر  غيييياب للمناقشييية والكتابييية عييين الشيييأن التيييأميني، وهيييو يمتيييد ليشيييمل، ميييع 

علينيا أن نُبقيي علييى  اسيت ناءات قليلية، قيراء شيبكة االقتصياديين العييراقيين.  رغيم ذلير
 التمني.

 
 مصباح كمال

 2217أيلول  29

 
 
 العزيز مصباح كمال اخي
 

علميا وعمي  ال توفتير  التيأمينكم انت كريم واريحي ك يير البحي  والعطياء فيي شيؤون 
شيياردة وال واردة منشيييورة هنيييا وهنيييار اال وبح ييت عنهيييا وعرضيييتها لجمهيييور القيييراء 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
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عسييى ان تسياعد  ك ييرة اليدق ومواصييلة الطييرق   .التيأمينواليراغبين فييي معرفية حقيقيية 
 و، ومن سعى في الخير فسعيه مشكور على فر اللحيم

 
 خال  تقدير  لشخصكم الكريم

 2217أيلول  32
 
 

 عزيز  األستاذ فاروق
 

أشيييكرر عليييى مشييياعرر الكريمييية وتقيييديرر لميييا أكتيييب.  آميييل أن تسيييتمر تعليقاتييير 
مقيياالت الكتيياب ا خييرين، ألن  ك ييرة الييدق وتعليقييات الغييير، سييواء علييى مقيياالتي أو 

ومواصيلة الَطيْرق يسيياعد عليى فيّر اللحيييمو.  أنيا علييى قناعية بيأن النقييد يسياعد الكاتييب 
على مراجعة أفكاره وتوضييحها وعرضيها بشيكل أفضيل، وربميا ييدفع باتجياه الكشي  

 عّما هو جديد
 

 .مع فاق  تقدير  لمساهماتر المستمرة
 

 مصباح كمال

 2217ول تشرين األ 3
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 ديادة  طاة طرياكرفاي  ال الادعوة لخا التاأمينالمطاع الخاص والطلب علاق 
 للكروة النفطية

 
 

 اال  العزيز االستاذ مصباح كمال
 

إنييير تقيييول وهيييو نعيييم القيييول  الكيييل يتحيييد  عييين العصيييا السيييحرية المتم لييية بالقطيييان 
نسييمع جعجعيية وال نيير   الخييا  والخصخصيية لحييل ازميية االقتصيياد العراقييي لكننييا

طحناو.
1
 

 
 تعري  القطان الخا 

 
القطيييان الخيييا  ذلييير الجيييزء مييين االقتصييياد العراقيييي اليييذ  ييييديره رجيييال االعميييال 
العراقيييون واصييحاب رؤوس االمييوال ميين صييناعيين وتجييار ومييزارعين واصييحاب 
المحييال والشييركات والمرافيي  الخدمييية.  مييا هييي مشييكلة القطييان الخييا  العراقيييش  

تتم يل بارتبياط وتبعيية القطيان الخيا  العراقيي ارتباطيا مباشيرا بالدولية التيي  المشكلة
 هي رب العمل االول.

 
 اخي مصباح

 
ال يمكيين تحايييز الطلييب علييى الخييدمات التأمينييية مييا لييم يييتم تطييوير مسيياهمة القطييان 
الخييا  فييي ممارسيية االنشييطة التجارييية والصييناعية واالسييت مارية بمييا يتناسييب مييع 

يييات هييذا القطييان.  يعيياني القطييان الخييا  العراقييي ميين ضييع  قدراتييه اهمييية وامكان
التنريمييية والتمويلييية وهجييرة اموالييه وك ييير ميين العيياملين فيييه الييى الخييار ، ونييزوح 

الخييا  الصييناعي الييى القطييان التجييار  والخييدمي بح ييا وراء الييربح السييريع  القطييان

                                                 
مصباح كمال، "م حرات حول مساهمة رقيس جمعية التأمين العراقية في مناقشة ورقة الخبيرين الناطييين طيارق  1

 جياد: الدعوة لخارطة طري  جديدة" شاي  واحمد موسى

http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-
%d8%ac%d9%85/comment-page-1/#comment-13985 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%85/comment-page-1/#comment-13985
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%85/comment-page-1/#comment-13985
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%85/comment-page-1/#comment-13985
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%85/comment-page-1/#comment-13985
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d9%85/comment-page-1/#comment-13985
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لقطييان الخييا  ميين خيي ل تأسيييس مشيياريع فردييية وعاقلييية صييغيرة ويبقييى طمييوح ا
ل سييت مار فييي قطييان الصييناعة الناطييية طموحييا مشييروعا الييى جانييب القطييان العييام 

 والقطان الخا  االجنبي.
 

 مع التقدير.
 

 فاروق يونس

 2217نيسان  15

 
 

 عزيز  األستاذ فاروق يونس
 

أ  مكانية  –أشكرر على تعليقر وتوسعر فييه خيار  ميا كنيت أرميي إلييه فيي مقيالتي 
 المحلي ودوره في حماية ال روات الوطنية واالست مارات العامة والخاصة. التأمين
 

صييحيح أن الدوليية هييي رب العمييل األكبيير فييي العييراق  م لمييا هييو الحييال فييي الواليييات 
المتحيييدة األمريكييييةو إال أن هيييذا ال يعنيييي وال يسيييتلزم بالضيييرورة أن يكيييون القطيييان 

فضياء واسيع خيار  الدولية يتحيرر فييه  الخا  بأكمليه مرتبطيا  وتابعيا  للدولية.  هنيار
القطييان الخييا  مميي    بميين أسييميتهم "رجييال االعمييال العراقيييون واصييحاب رؤوس 
االمييوال ميين صييناعيين وتجييار ومييزارعين واصييحاب المحييال والشييركات والمرافيي  
الخدمييييية" يسييييتطيع أن يتحييييرر فييييي مجيييياالت عقييييود الدوليييية اإلنشيييياقية أو جييييوالت 

"طمييوح القطييان الخييا  ل سييت مار فييي قطييان الصييناعة التييراخي  الناطييية وكييذلر 
الناطييية."  وقييد أشييرت فييي مقييالتي إلييى أهمييية المحتييو  المحلييي فييي عقييود جييوالت 

 التراخي .
 

 التييأمينفيمييا يخيي  طلييب القطييان الخييا ، أو لنقييل شييركات القطييان الخييا ، علييى 
 فننييه، حسييب علمييي، ضييعي .  ربمييا يعكييس هييذا الوضييع "ضييع  قدراتييه التنريمييية
والتمويلييية" ومنهييا أيضييا  ضييع  مسييايرة التطييورات الحدي يية فييي إدارة األخطييار التييي 
تكتن  األعمال من الداخل أو تتعير  لهيا مين الخيار .  والقطيان الخيا  ال يختلي  
ك ييييرا  بهيييذا الشيييأن عييين القطيييان العيييام وبضيييمنه القطيييان الناطيييي، خيييار  جيييوالت 

ار واعتميييياد الوسييياقل المناسييييبة التيييراخي ، اليييذ  ياتقيييير إليييى رؤييييية إلدارة األخطييي
.  وقيد قييل ليي أن بعي  مصيافي اليناط غيير محميية التيأمينلمواجهتها من خ ل آليية 

 منذ فترة. التأمينب
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لقييد كانييت مقييالتي تتركييز علييى أهمييية االسييتاادة ميين الايير  إلبييراز الييدور المحلييي 
للتييأمين، فييي حماييية ال ييروات الوطنييية، العاميية والخاصيية، ميين قبييل أركييان صييناعة 

العراقيية.  هنيار شيركتين عيامتين، ستخضيعان لليدمت بموجيب أمير صيدر مين  التأمين

،2217آذار  22قبييل وزارة المالييية بتيياري  
2
، إضييافة التييأميناألكبيير فييي سييوق وهمييا  

إلييى مييا يزيييد عيين    ييين شييركة مملوكيية للقطييان الخييا .  لميياذا ال تجييد كييل هييذه 
العراقيية حضيورا  لهيا فيي المجيالس العامية  التيأمينالشركات مناردة أو مم لية بجمعيية 
 والندوات وغيرها من الملتقياتش

 
 مع خال  التقدير.

 
 مصباح كمال

 2217آذار  15

 
 
 
 

                                                 
ا فيي جيدول أعميال وزارة الماليية.  ال يعنيي هيذا أن ملي   2 حسب آخر المعلومات فنن موضون الدمت لم يعيد ميدرج 

الدمت قد أغل  نهاقي ا فدعوات إعادة هيكلة قطان التأمين  شركات التأمين العاميةو تتيردد فيي مشياريع اإلصي ح التيي 
 العراقية.تطرحها الحكومات 
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 العرالي التأمينحول ركود لطاع 

 
 

اقتييبس ميين المقييال
1
 فيينن التييأمين جييزء ال يتجييزأ ميين القطييان االقتصيياد  العييام والن  

 ....االقتصاد العراقي يعاني تدهورا خطييرا فيي جمييع المجياالت وعليى نحيو متيراكم 
 .اد  الى تدهور قطان التأمينو انتهى االقتباس

 
الاقير  فيي الاكير  ة شيديدة ميا هيي القضيايا االساسيية التيي تشيكل العميودببساط السؤل

االنتيييا  والتوزييييع  :تجسيييد الاكييير االقتصييياد  فيييي    ييية محييياور هييييي االقتصييياد ش 
السيييلع  :وميين خيي ل عملييية االنتييا  نحصيييل علييى    يية تييدفقات وهييي ،واالسييته ر

عناصيير االنتييا   انيييا والعييوادم  عواقييدوالخييدمات اوال والييدخول المم ليية لحصيي  او 
 . ال ا
 

 :في بلدنا العزيز ي حر
 

الميييوارد السيييلعية معرمهيييا مسيييتوردة مييين الخيييار  قطيييان التيييأمين العراقيييي متخلييي  
 .ويعاني من المنافسة لصالح شركات التأمين االجنبية

 
الاييرد العراقييي ياتقيير الييى  قافيية االدخييار واالسييت مار لييد  شييركات التييأمين وبييدال عيين 

كميا  ،الر واليديناروذلر يميل الى االكتناز في البيوت ويشيمل ذلير اكتنياز اليذهب واليد
 .ان ال قة بالجهاز المصرفي وبشركات التأمين ليست على ما يرام

 
 الخ صة

 

                                                 
مصييباح كمييال، "م حرييات نقدييية حييول إصيي ح اإلطييار التنريمييي لقطييان التييأمين والخييدمات التأمينييية فييي الورقيية  1

 البيضاء،" شبكة االقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-
%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
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  االنتييييا  والتوزيييييع أاالصيييي ح االقتصيييياد  يجييييب ان يشييييمل القطاعييييات ال   يييية 
 .واالسته ر

 
 .الاكر االقتصاد  من التناق  الى النضو  -البستاني للمزيد انرر الدكتور باسل 

 
 مع التقدير

 
 فاروق يونس

 2221آذار  1

 

 
 عزيز  األستاذ فاروق

 
لمجميييل االقتصييياد  التيييأمينأشيييكرر عليييى تعليقييير اليييذ  يؤكيييد أطروحييية تبعيييية قطيييان 

وبيالطبع فينن هيذه  ي ميرتبط بازدهيار االقتصياد. التيأمينالوطني، وأن ازدهيار النشياط 
ي  الطليب عليى التيأميناألطروحة ال تستبعد تأ ير عوامل أخر  عليى مسيتو  النشياط 

فييي االسييتجابة لهييذا  التييأميني وعيير  القييدرات االسييتيعابية لشييركات التييأمينالمنييتت 
ناييياق عليييى شيييراء الحمايييية الطليييبو: كحجيييم اليييدخل النقيييد  المتيييوفر ليييد  األفيييراد لإل

، التيييأميننييييات الشيييركات والمؤسسيييات لمخصييي  شيييراء يييية، وتضيييمين ميزاالتأمين
والموق  من ال يقين  عدم التأكدو مين وقيون الحيواد  فيي المسيتقبل والتيدبر ليه  مين 

 ي وغيرها.التأمينأو اعتماد وساقل أخر و، والقوانين المنرمة للنشاط  التأمينخ ل 
 

و قطيان بصيواب إليى بعي  األسيباب التيي سياهمت فيي ركيود وضيع  نمي لقد أشيرتَ 
العراقي: الموارد السلعية مستوردة  وهيي قيد ال تخضيع للتيأمين أ نياء النقيل أو  التأمين

والشيحن، مميا  التيأمينأ  الكلاية و CIFالخزن، أو أن عقد االسيتيراد يقيوم عليى قاعيدة 

خييار  العييراقوت االفتقييار إلييى  قافيية االدخييار واالسييت مار  اكتنيياز المييال  التييأمينيعنييي 
وت ضييع  ال قيية بالجهيياز المصييرفي  بييدال  ميين شييراء و يقيية تييأمين علييى الحييياة، ميي   

قيد يعيود سييبب ضيع  ال قيية إليى التييأخر  التييأمين بالنسييبة لشيركات  التيأمينوبشيركات 
 ملينو.في تسديد المطالبات بالتعوي ، وضع  كااءة العا

 
يعكيييس إليييى حيييد كبيييير واقيييع  التيييأمينلعليييه مييين المناسيييب أن نضيييي  أن واقيييع قطيييان 

االقتصيياد العراقييي بكييل عيوبييه.  وعلييى أ  حييال فيينن الموضييون أكبيير ميين أن تغطيهييا 
 تعليقاتنا، ونتمنى على الغير المساهمة في النقد والتنوير.
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لاكيير االقتصيياد  ميين أشييرت فييي ختييام تعليقيير إلييى كتيياب الييدكتور باسييل البسييتاني  ا

التنيياق  الييى النضييو و.  أقتييرح علييير تقييديم هييذا الكتيياب لقييراء الشييبكة خاصيية وأن 
 البع  منّا، وأنا منهم، لم يطلع على الكتاب وليس له وسيلة للوصول إليه.

 
 مع خال  التقدير.

 
 مصباح كمال

 2221آذار  1
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البعااد المفمااود فااي الكتابااات حااول إدارة المااروض والمشاااريع الصااغيرة: 
 اللراعي مكااا  التأمين

 
 

 *: إدارة القرو  والمشاريع الصغيرةعبداللنرة دمحم الهنداو 

 هيقة التحرير IEN Editorsبواسطة شبكة االقتصاديين العراقيين 

 18/12/2217نشر في  –

 
الميييدرة لليييدخل مرتكيييزا مهميييا لتنميييية وتنشييييط تم يييل القيييرو  والمشييياريع الصيييغيرة 

الواقييع االقتصيياد  ميين خيي ل ا رهييا الاعييال فييي خايي  مسييتويات الاقيير والبطاليية فييي 
اليييب د التيييي تشيييهد تزاييييدا واضيييحا فيييي معيييدالتها نتيجييية الريييرو  االقتصيييادية التيييي 
يواجهها العراق .. ولكن كي  يمكين االفيادة مين هيذه القيرو  والمشياريع فيي تحقيي  

 شهدا  التنموية المطلوبة من وراقهااال
 

ميين خيي ل القييراءة البسيييطة لييبع  التجييارب والمحيياوالت التييي شييهدها العييراق خيي ل 
السيينوات الماضييية فييي اطييار سياسيية مكافحيية الاقيير نجييد ان النتيياقت لييم تكيين بالمسييتو  
المطلييوب، ربمييا نتيجيية لعييدم وجييود رؤييية واضييحة يمكيين ميين خ لهييا تحديييد مسييارات 

 قرو  والمشاريع من الوجهة التنموية المطلوبة.تلر ال
 

، بقييرة 822جيير  اسييتيراد نحييو  2212م ولنأخييذ ميي   احييد هييذه المشيياريع، فاييي العييا

وزعت في محافرية صي ح اليدين عليى وجيه التحدييد لشسير الاقييرة والنسياء االراميل 
ييير فيي القيير  واألريييا  ميين دون مقابييل، وهييي تجربيية كييان يمكنهييا ان تسييهم بنحييو كب

فييي تحسييين المسييتو  المعيشييي لهييذه االسيير، ولكيين الييذ  حييد  ان المشييرون ت شييى 
ولييم يحقيي  ا  هييد  ميين اهدافييه ألسييباب ك يييرة ميين بينهييا ، ان االبقييار المسييتوردة لييم 

، ميييا اد  إليييى نايييوق يكييين بنمكانهيييا التيييأقلم ميييع منيييا  العيييراق ذ  الحيييرارة المرتاعييية
ها لضيييمان لرييرو  المناسييبة لمعيشييت، فييي حييين كييان ينبغييي ان ييييتم تييوفير ابعضييها

 ، السيما انها من النون الحلوب.تحقي  النتاقت واألهدا 
 

فضيي  عيين ذليير ان الييبع  ميين تليير االبقييار وزعييت فييي منيياط  ناقييية وبعيييدة عيين 
مراكيييز الميييدن، فليييم يكييين بنمكيييان االسييير المسيييتايدة ايصيييال الحلييييب ومشيييتقاته إليييى 

كانت تأخذ حاجتها منها  م تتلي  المتبقيي، هيذا ميع انخايا   فننهاالمستهلكين وبالتالي 
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 انتاجية البقرة الواحدة بسبب ررو  المنا .
 

ليختايي ا  ا ير للمشيرون،  "داعيش"ورهيور  2214 م بعد ذلر جياءت ريرو  العيام 

حالييه حييال مشيياريع اخيير  و ميية تجربيية اخيير  هييي تجربيية القييرو  الصييغيرة التييي 
االجتماعييية خيي ل السيينوات الماضييية والتييي تشييير إلييى  ناييذتها وزارة العمييل والشييؤون

 12 – 5ليي  مسييتايد ميين تليير القييرو  وبمعييدل يتييراوح بييين أ 11ان هنييار اك يير ميين 
مينح للعياطلين عين العمييل ة لليدخل تُ درّ م ييين دينيار للقير  الواحيد، وهيي قييرو  ُمي

 وتم يييل فيييي مجموعهيييا مبيييالغ ليسيييت سيييهلة، وميييع الجيييزم ان الك يييير مييين المقترضيييين
اسييتاادوا ميين القيير  وتمكنييوا ميين اقاميية مشيياريع صييغيرة غيييرت ك يييرا ميين واقعهييم 

 المعيشي، ولكن ليست هنار مؤشرات تقييم دقيقة لنتاقت المشرون برمته.
 

فم ل هذه المؤشرات مين شيأنها ان ترسيم صيورة واضيحة تسياعد المعنييين فيي تعيديل 
لعياطلين بتلير القيرو ، المسارات المنحرفة وتطيوير المشيرون وشيمول المزييد مين ا

ونتيجية لغيياب التقييييم ربميا لين تييتمكن الجهيات المعنيية ميين اسيترداد القيرو ، فضيي  
 عن عدم ضمان است مارها بنحو سليم من قبل المقتر  ناسه.

 
مييا يهمنييا هنييا ان البلييد مقبييل علييى مرحليية جديييدة ستشييهد    يية مسييارات تتعليي  بميينح 

ردييية وهييذه المسييارات تت مييل بخطيية اعييادة القييرو  الصييغيرة إلقاميية المشيياريع الا
االعمييار للمنيياط  المحييررة ومييا تتضييمنه ميين محييور يتعليي  بتعييوي  المييواطنين عيين 

 خساقرهم المادية وكذلر تمكينهم من تحسين واقعهم المعيشي.
 

امييا المسييار ال يياني فيييرتبط بقييرب اطيي ق السييتراتيجية ال انييية لتخاييي  الاقيير للسيينوات 

االخييير  تتضيييمن محصيييلة خاصييية بتحسيييين مسيييتو  اليييدخل وهيييي  2222 – 2218

 للاقراء من خ ل سياسة منح القرو .
 

امييا المسييار ال اليي  يييرتبط بصييندوق التنمييية االجتميياعي الييذ  سيييتولى تمويييل مشيياريع 
التخاي  من الاقير التيي تشيمل تيوفير الخيدمات وتمكيين الاقيراء ومين المتوقيع ان يلجيأ 

وفييي كييل االحييوال ينبغييي ان تكييون لييدينا رؤييية  الصييندوق ايضييا إلييى ميينح القييرو ،
واضحة تتضمن رسيم السياسيات الخاصية بمينح القيرو  وضيرورة ان تكيون النتياقت 
المتوخاة منها ذات ا ر واضح في تحقيي  االهيدا  التنمويية وان يكيون مسيار القير  

واضييحا وهيذا ليين يتحقيي  ميا لييم تكين هنييار آليييات دقيقية للمتابعيية والتقييييم  "ا  قير "
 اإلدارة للمشاريع والقرو  الصغيرةو
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 وزارة التخطيط باسم *و المتحد  االع مي 

 16/12/2217المصدر جريدة الصباح 

 
 

 فاروق يونس:
 

موضيييون ادارة القيييرو  للمشيييارن الصيييغيرة مييين المواضييييع المهمييية والحيويييية فيييي 
عبييد الزهييرة س  لشسييتاذالوقييت الحاضيير لتطييوير وتنمييية االقتصيياد العراقييي فشييكرا 

.الهنداو  على مقاله القيم
1
 

 
بقيرة فيي محافرية صي ح اليدين عليى  ١ٓٓجاء في المقال االشارة الى تجربية توزييع 

االسيير الاقيييرة واالرامييل فييي القيير  واالريييا  ميين دون مقابييل لكيين المشييرون ت شييى 
ة ليم يكين ك ييرة مين بينهيا ان االبقيار المسيتورد ألسيبابولم يحق  ا  هد  من اهدافه 

اليي  كمييا هييو موضييح فييي  ...مييع منييا  العييراق ذ  الحييرارة المرتاعيية  التييأقلم بنمكانهييا
 .المقال
 

تحييت بيياب  ٕٕٔٓفقييد نشييرت السييومرية نيييوز فييي ه تمييوز  ٕٕٔٓبييالعودة الييى عييام 
الطيب البيطير  فيي  داقيرةييل جيور  ميدير ق  السيد ابراهيم كارناأالشارن العراقي ر

ح اليدين حيي  ذكير ان هيذه االبقيار المسيتوردة مين سي لة قضاء الدور بمحافرية صي 
الاريزن وتحتيا  اليى رعايية خاصية مين حيي  الطعيام والمنيا  والعي   وان الجيدو  

مناسيبة  بأسيعاراالقتصادية ستكون ضعياة ما ليم ييتم تيوفير العلي  والرعايية الصيحية 
 ييل تييم تطبيقييه الطيب البيطييرة فييي قضيياء الييدور بيان برنييامت مما داقييرةكميا ذكيير مييدير 

عاميا وليم يعيط النتيجية المرجيوة وان الريرو  المناخيية القاسيية تسيببت  ٕٓقبل نحيو 
بمييوت االبقييار المسييتوردة حينهييا بعييد ميييدة سييتة اشييهر ميين دخولهييا العييراق  راجيييع 

 العراقيةو الاضاقيةالسومرية الشبكة 
 

التعيياوني هييو ن النرييام أبيي لرأينييالييو نررنييا الييى تجييارب الييدول المتقدميية م ييل المانيييا 
 .الدعامة االساسية ل قتصاد الا حي

 

                                                 
 عبدالزهرة س الهنداو ، "إدارة القرو  والمشاريع الصغيرة،" مزقع شبكة االقتصاديين العراقيين: 1

 شييييييبكة االقتصيييييياديين العييييييراقيين –رة س الهنييييييداو : إدارة القييييييرو  والمشيييييياريع الصييييييغيرة عبييييييدالزه
(iraqieconomists.net) 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b6/


 

 
 

 
 134 | صفحة

م ييل هييذه المشيياريع  – لشبقييارالاقيييرة واالرامييل ادارة مييزارن  العواقييل بنمكييانليييس 
تتطليييب تخصيييي  اراضيييي لزراعييية العلييي  لقطعيييان االبقيييار وتحتيييا  اليييى مركيييز 
ا لصناعة االع   كميا تحتيا  اليى مركيز لتخيزين الحلييب وكلميا زاد المشيرون تعقييد

 .تزداد الحاجة الى التخطيط
 

ايذ دون اعيداد نُ  ألنيهالخ صة فشيل مشيرون االبقيار فيي محافرية صي ح اليدين وذلير 
دراسيييات جيييدو  اقتصيييادية وفنيييية كميييا يبيييدو ودون التاكيييير ملييييا فيييي مرحلييية بيييدء 

 .المشرون
 

 مع خال  التقدير
 

 2217تشرين األول  18
 

 
 مصباح كمال:

 

 و1 
بعد أن انتهيت من قراءة مقالية األسيتاذ عبيد الزهيرة الهنيداو  وتعليي  األسيتاذ فياروق 
ييييونس عليهيييا خرجيييت بانطبيييان وقناعييية بيييأن النييييات الطيبييية لوحيييدها ليسيييت كافيييية 
ألغييرا  التنمييية ال بييل أنهييا تييؤد  إلييى نتيياقت سييلبية غييير متوقعيية.  فاسييتيراد "نحييو 

لييى وجييه التحديييد لشسيير الاقيييرة بقييرة، وزعييت فييي محافريية صيي ح الييدين ع 822

والنسيياء االرامييل فييي القيير  واألريييا  ميين دون مقابييل" كييان هييدرا  واضييحا  للمييوارد 
كمييا يتبييين ميين المعلومييات التييي أفيياد بهييا األسييتاذان عبييد الزهييرة الهنييداو  وفيياروق 
يونس.  ويبدو أن النيات الطيبة في هذه الحالة ارتبطت بالجهيل، كميا جياء فيي اقتبياس 

سييتاذ فيياروق يييونس نيياق   عيين  السييومرية، الشييبكة الاضيياقية العراقيييةو رأ  السيييد األ
ابييراهيم كارناقيييل جييور ، مييدير داقييرة الطييب البيطيير  فييي قضيياء الييدور بمحافريية 

 Friesianص ح الدين، حيي  ذكير ان هيذه االبقيار المسيتوردة مين سي لة الاريزييان 

ا  والعيييي   وان الجييييدو  وتحتييييا  الييييى رعاييييية خاصيييية ميييين حييييي  الطعييييام والمنيييي
االقتصادية ستكون ضعياة ما ليم ييتم تيوفير العلي  والرعايية الصيحية بأسيعار مناسيبة 

عاميا  ليم يعيط النتيجية المرجيوة، وان  ٕٓ... وأن برنامجا  مميا    تيم تطبيقيه قبيل نحيو 
الررو  المناخية القاسية تسببت بموت االبقيار المسيتوردة حينهيا بعيد ميدة سيتة اشيهر 

 دخولها العراق.من 
 



 

 
 

 
 135 | صفحة

 و2 
يييذّكرني توزيييع األبقييار بمييا تقييوم بيييه بعيي  القنييوات الاضيياقية العربييية فييي توزييييع 
األعطيييات والهييدايا النقدييية والعينييية وكأنهييا بييذلر تقضييي علييى مؤسسيية الاقيير، وهييي 
بيييذلر ال تبتعيييد ك ييييرا  عييين التاكيييير اليييديني اليييداعي إليييى الرفييي  بيييالاقراء.  الهبيييات 

ميين غلييواء الاقيير علييى الييبع  ولييبع  الوقييت لكنهييا ال تحمييل  اإلحسييانية قييد تخايي 
معهييا مشييروعا  حقيقيييا  قيياب   ل سييتدامة والمسيياهمة فييي التنمييية االقتصييادية.  وهييذا مييا 
تنبهييت لييه العديييد ميين الجمعيييات اإلحسييانية فييي الغييرب إذ ربطييت نشيياطاتها بمشيياريع 

 ميدانية في الدول النامية وخاصة في األريا .
 

 و3 
اتاييي  ميييع رأ  األسيييتاذ فييياروق بيييأن "النريييام التعييياوني هيييو الدعامييية االساسيييية  وهنيييا

ل قتصيياد الا حييي" إذ "ليييس بنمكييان العواقييل الاقيييرة واالرامييل ادارة مييزارن لشبقييار 
م يييل هيييذه المشييياريع تتطليييب تخصيييي  اراضيييي لزراعييية العلييي  لقطعيييان االبقيييار  –

مركيز لتخيزين الحلييب، وكلميا وتحتا  اليى مركيز لصيناعة االعي   كميا تحتيا  اليى 
زاد المشيييرون تعقييييدا تيييزداد الحاجييية اليييى التخطييييط."  مهمييية التخطييييط للمشيييرون ال 
يمكييين أن تقيييع فقيييط عليييى عيييات  أصيييحاب المشييياريع الصيييغيرة ألن اليييبع  مييينهم ال 
يمتلكون القدرات لتخطيط أعميالهم.  هيم بحاجية إليى مين يقيوم بتيوفير المسياعدة الانيية 

 على الدولة توجيه القرو  لتنسجم مع التنويع الهيكلي ل قتصاد. لهم، م لما يتعين
 

وهنيييا ييييرد عليييى البيييال ميييا نشيييره موقيييع شيييبكة االقتصييياديين العيييراقيين فيييي الماضيييي 
 الحاضنات الريادية المتخصصة.  أنرر:-ومؤخرا : ساينة نوح

http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-
%d9%86%d9%88%d8%ad-
%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9/ 

 

 و4 
وبييود  أن أضييي  بييأن م ييل هييذه المشيياريع تحتييا  أيضييا  إلييى حماييية تأمينييية يوفرهييا 

اعيييي اليييذ  يمكييين أن تقيييوم بيييه الدولييية أو شيييركات التيييأمين التجاريييية أو التيييأمين الزر
الهيقيييات التأمينيييية التبادليييية.  والتيييأمين الزراعيييي، عليييى أسييياس تجيييار ، متيييوفر فيييي 
العييييراق منييييذ أواقييييل  مانينيييييات القييييرن الماضييييي، ويشييييمل تييييأمين اإلنتييييا  النبيييياتي 

الجيييواميس، العجيييول،   المحاصييييل الزراعييييةو، تيييأمين المواشيييي  األبقيييار، ال ييييران،
األغنام، المواعزو، وتيأمين الخييول، وتيأمين اليدواجن.   راجيع: فيؤاد عبيد   عزييز، 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/10/18/%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a9/
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.  وكانيت شيركة 163-135و،   2225التأمين في العراق: الواقيع وآفياق المسيتقبل، 

التأمين الوطنية الحكومية هي الوحييدة التيي تقيدم هيذه األشيكال مين التيأمين الزراعيي.  
فييييا  إن كانييييت شييييركات التييييأمين الخاصيييية فييييي العييييراق تمييييارس التييييأمين ليييييس معرو
 الزراعي.

 
آمييل أن يتقييدم ممارسييو التييأمين المعنيييين بتنويرنييا بواقييع التييأمين الزراعييي فييي الوقييت 
الحاضيير خاصيية وأن األدبيييات المتييوفرة عيين الموضييون، وهييي قليليية أصيي  ، قديميية.  

التييأمين بموضييون التييأمين ولييو بنشييارة آمييل أيضييا  أن يهييتم الكتيياب ميين خييار  قطييان 
 أولية كي يتولى ممارسو التأمين توفير الشروح واإليضاحات.

 
إن التعيياون بييين قطييان التييأمين والجهييات المعنييية بتقييديم القييرو  الصييغيرة للمشيياريع 
الزراعييية الاردييية ضييرورية إليجيياد حلييول تأمينييية بكلايية اقتصييادية تتناسييب مييع حجييم 

المالييييية للمقتيييير  ومييييا تسييييتطيع الجهيييية المقرضيييية تقديمييييه  القييييرو  واإلمكانيييييات
كمساهمة في تكلاة الحماية التأمينيية.  وبيالطبع فينن هيذا التعياون يمتيد ليشيمل مشياريع 

 في مجاالت اقتصادية أخر .
 

 تقدير  وشكر  لشستاذين عبد الزهرة الهنداو  وفاروق يونس.
 

 2217تشرين األول  22
 
 
 



 
 وتعليقات حوارات في تأمينية قضايا
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 اللراعي التأمينتعليمات ورسائل حول 
 

 *:فاروق يونس، كامل العضاض، مصباح كمال
 
 

 تمديم
 

نشر األستاذ فاروق يونس حوارا  في موقيع شيبكة االقتصياديين العيراقيين بعنيوان "حيوار بيين 
مزارن وخبير اقتصاد  حول اهمية االدخار من اجل التنمية االقتصيادية."

1
وقيد أصيبح هيذا   

فييي حماييية اإلنتييا   التييأمينالحييوار موضييوعا  للتعليقييات وتبييادل الرسيياقل رككييزت علييى دور 
الزراعي.  وبغية استدرا  المزيد من التعليقات استقر الرأ  عليى تجمييع ميا كتيب ونشير فيي 

عليييه قليييل جييدا .   التييأمينموقييع الشييبكة خاصيية وأن مييا يكتييب وينشيير عيين القطييان الزراعييي و
ييية والجمعيييات الا حييية وأصييحاب التأمينلييذلر نتمنييى علييى المهتمييين فييي الييدواقر الزراعييية و

الميييزارن المشييياركة فيييي مناقشييية الموضيييوعات المعروضييية باختصيييار فيييي هيييذه التعليقيييات 
 والرساقل.

 
 هيقة التحرير

 2218نيسان/أبريل  1

 
 

 مصباح كمال
 اللراعي في العراق التأمينشيا من تاريو 

 
 
 و1 

 التيأميني، وهيذه الميرة فيي فيرن التأمينمرة أخر  نشهد اهتمام الزميل فاروق يونس بالنشاط 
، عليى لسيان الميزارن، بتقصييرها فيي التيأمينالزراعيي.  فهيو فيي هيذا الحيوار يليوم شيركات 

قتصيياد ، تييوفير الحماييية للمشيياريع الزراعييية والصييناعية.  ويؤكييد، علييى لسييان الخبييير اال
 الزراعي. التأمينفي مجال تقصير هذه الشركات 

 
يضييم هييذا الحييوار أفكييارا  مهميية تسييتح  المناقشيية ميين قبييل أهييل االختصييا  ومنهييا: ضييع  

 ٘.ٙمساهمة القطان الزراعي فيي العيراق فيي النياتت المحليي اإلجميالي  بنسيية ال تزييد عليى 

                                                 
 لقراءة هذا الحوار راجع: 1

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/25/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-
%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-
%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-
%d9%88%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/25/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/25/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/25/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/25/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%82-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%88%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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بالماقيةو.  وهيو ميا يؤشير عليى  ٘.ٔبالماقةو، وكيذلر القطيان الصيناعي  بنسيبة ال تزييد عليى 
تييدهور القطييان الزراعييي، وحيير  االقتصيياد العراقييي ميين التوجييه نحييو التصيينيع بتمويييل ميين 
إيرادات الناط.   أنرر بهذا الشيأن د. صيبر  زايير السيعد ، "المشيرون االقتصياد  اليوطني 

، 469، العييدد المسااتمبل العرباايي برنييامت صييندوق النقييد الييدولي،" فييي العييراق: مقاربيية فيي

.  وهذه الدراسة تستح  دراسة متأنية فيي ريل التوجهيات االقتصيادية التيي 2218آذار/مارس 

 لم تحق  نقلة نوعية في مسار االقتصاد العراقيو.
 

 التيأمينركات ي فيما أورده الزمييل فياروق عين دور شيالتأمينلكننا سنكرس تعليقنا على البعد 
 في حماية مشاريع القطان الزراعي.

 
 التيأمينالزراعي في العراق ليؤكيد تقصيير شيركات  التأمينربما يمتلر الزميل معلومات عن 

.  ونأمل منه أن يكش  بع  هذه المعلوميات.  ننتهيز هيذه الارصية التأمينفي هذا الارن من 
فيي العيراق بأميل أن يقيوم ا خيرون الزراعيي  التأمينلتقديم عر  سريع لجوانب من تاري  
 تقديم ما لديهم من معلومات وتعليقات.

 

 و2 
الوطنييية تكيياد أن تكييون الوحيييدة فييي ممارسيية  التييأمينمييا لييدينا ميين معلومييات تايييد أن شييركة 

الزراعييي  التييأمين.  وكانييت محاريية 1982الزراعييي.  وقييد باشييرت فييي تطبيقييه عييام  التييأمين

التالييية: تييأمين المحاصيييل الزراعييية، تييأمين المركبييات الزراعييية، تييأمين  التييأمينتضييم و يياق  
 المواشي، تأمين الدواجن وتأمين خيول التربية أو السباق.

 
 التيأمينا حيين وغييرهم عليى جمييع هيذه الو ياق  قوييا  باسيت ناء لليم يكين إقبيال الميزارعين وا

ة الحيوانييية لشبقييار الهولندييية علييى المواشييي.  ربمييا يتييذكر الييبع  اسييتيراد مديرييية ال ييرو
وعرضها بأسعار متهاودة عليى الميزارعين بهيد  تطيوير زييادة إنتيا   Friesian]فريزيان[ 

الحليييب، وناييوق أعييداد كبيييرة ميين هييذه األبقييار وألسييباب عديييدة، ترتييب عليييه خسيياقر كبيييرة 
ل قيرو  عليى حقيول اليدواجن التيي انتشيرت باضي التيأمينالوطنيية.  وكيذلر  التيأمينلشركة 

المصر  الزراعي التعاوني.  وهي األخر  تعرضت إلى أضيرار كبييرة فاقميت مين خسياقر 
لييم يكيين هنييار طلييب حقيقييي للتييأمين علييى المحاصيييل الزراعييي فييي الشييركة.  و التييأمينفييرن 

األخيير ، رغييم أن الشييركة وبالتعيياون مييع جهييات مختلايية أطلقييت  التييأمينالزراعييية وو يياق  
 حملة ترويجية لهذه الو اق .

 
واعتمادا  على ذاكرة الزميل فؤاد عبد   عزييز  يعميل ا ن فيي البحيرينو، اليذ  أسيس فيرن 

و، "فقيد جيرت محاولية عبير مبيادرة مين 1982الوطنيية   التيأمينالزراعيي فيي شيركة  التأمين

الزراعييي بتأييييد ميين إدارة  التييأمينواالصيي ح الزراعييي وبالتعيياون مييع فييرن  وزارة الزراعيية
إلزاميييا  لمييا يحققييه ميين  التييأمينالوطنييية إلعييداد مشييرون لجعييل هييذا النييون ميين  التييأمينشييركة 

ابعيياد اجتماعييية وحماييية لل ييروة الزراعييية.  وقييد نجحييت الييوزارة فييي ايصييال المشييرون إلييى 
المجليييس للمشيييرون وتبيييين ليييي ان غالبيييية اعضييياء  المجليييس اليييوطني، وحضيييرُت مناقشيييات

المجلييس كييانوا ضييد اقييراره لمبييررات اهمهييا عييدم الرغبيية فييي إلييزام المييزارعين علييى اجييراء 
تأمين يقع ضمن داقرة اختيارهم ورغبتهم، عليه فقد جير  التصيويت عليى رفي  المشيرون.  

دات العليييا للدوليية وخرجييُت ميين المجلييس وانييا مقتنييع ان المشييرون لييم يكيين مييدعوما ميين القيييا
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ليحقي  التييأ ير المطلييوب علييى اعضيياء المجلييس إلقييراره وبييذلر خسييرت هييذه التجربيية فرصيية 
كبيييييرة فييييي ان تتطييييور بالشييييكل الييييذ  أصييييبحت عليييييه فييييي البلييييدان المييييذكورة ]بريطانيييييا، 

كظكاة عماود يوغوس فيا[ وبقيت أعماله محدودة لغاية الوقت الراهن."   فؤاد عبيد   عزييز، 
 ، مذكرات قيد اإلعدادو.الوطنية التأمينكة في شر

 

 و3 
الزراعيي شيحيحة.  هنيار دراسية مهمية للزمييل عبيد  التيأمينالكتابات العراقية المنشورة عين 

الزهيرة عبيد    يعمييل ا ن فيي األميارات العربييية المتحيدةو بعنيوان "نحييو تيأمين المحاصيييل 
.  59-52،   1979، حزييييران 39 ، العيييددالتاااأمينرساااالة الزراعيييية فيييي العيييراق"  مجلييية 

أشيكر الزمييل مينعم الخاياجي عليى إرسيال المجليةو.  وقيد كتبهيا عنيدما كيان يعميل فيي شييركة 
الزراعي ذكير أميورا  فيي غايية األهميية  التأمينالعراقية.  في عرضه لمشك ت  التأمينإعادة 

 التييأمينتأسيييس فييرن مييا زالييت آ ييار بعضييها قاقميية وبعضييها ا خيير تييمك تييذليلها أ نيياء اإلعييداد ل
ييية المختصيية التأمينميين خيي ل التييدريب المك يي  مييع المؤسسييات  التييأمينالزراعييي فييي شييركة 

خار  العراق، واالستاادة من المعرفة العلمية للعديد من العاملين في مجيال اإلنتيا  الزراعيي 
يل في العراق.  نقتبس هنا بالكامل ما عرضيه زميلنيا تحيت عنيوان "مشيك ت تيأمين المحاصي

 الزراعية":
 

بمختلي   التيأميني، وهي مشكلة عامة تق  عاققا  أمام التأمينانخاا  مستو  الوعي  -1"

أنواعه، إال أنها تزداد حدة بالنسيبة للا حيين نريرا  لتيدني المسيتو  ال قيافي العيام وانتشيار 
وفواقييده لييد   التييأميناألمييية، ممييا يتطلييب وضييع تخطيييط إع مييي لخليي  الييوعي بأهمييية 

  حين.الا

 
صعوبة الوصول إلى المناط  الزراعيية بالسيهولة والسيرعة والكلاية المعقولية، حيي   -2

ينيييدر هنيييار وجيييود الطيييرق المعبيييدة ووسييياقط النقيييل ال زمييية إضيييافة إليييى بعيييد المنييياط  
الزراعية عن مراكز اإلدارات المحليية أو مراكيز الشيرطة مميا يحيد مين إمكانيية التحير  

 .التأمينورروفها التي أدت إلى تحق  أضرار مشمولة بالكامل عن أسباب الحواد  
 
انخاا  مداخيل الا حين وقدرتهم المالية المحيدودة التيي يتعيذر علييهم معهيا التاكيير  -3

 ية.التأمينفي دفع  من ما مقابل حصولهم على الخدمة 
 

عدم توفر إحصاقيات كاملة ووافية ولسنوات عديدة بحيي  يمكين االعتمياد عليهيا عنيد  -4
 التييأمينة أ  مشييرون للتييأمين الزراعييي وتقييدير درجيية الخطييورة واحتسيياب قسييط دراسيي

 المناسب.
 

الزراعيي سيواء أكيان عليى مسيتو  القطيان  التيأمينعدم توفر الخبرة الانية في مجال  -5
 ."التأمينالزراعي أو على مستو  قطان 

 
كتيب الزمييل  في تعليقه على الجهة التي ستقوم بتطبي  مشيرون تيأمين المحاصييل الزراعيية،

 عبد الزهرة عبد   علي ا تي:
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"نررا  للطبيعة الخاصة لتيأمين المحاصييل الزراعيية مين حيي  المخياطر التيي تواجيه اإلنتيا  
، وصييعوبة اإلشيرا  والمتابعيية إضيافة إلييى التيأمينالزراعيي وارتاييان تكليي  هييذا النيون ميين 

تباعييد القيير  وغيرهييا ميين الخصيياق ، نيير  أن يكييون تييأمين المحاصيييل الزراعييية تأمينييا  
تعاونيييا  تقييوم بييه مديرييية تسييتحد  لهييذا الغيير  .... تكييون مرتبطيية ميين الناحييية اإلدارييية 

اعيي عليى أن يطبي  بمديرية التعاونيات الزراعية العامة فيي وزارة الزراعية واإلصي ح الزر
المشرون على الجمعيات التعاونية الزراعية."   ويضم هذا الجزء مين الدراسية حججيا  عدييدة 

 التجار ، وتستح  الدراسة إعادة النشرو. التأمينومباد  لتنريم تطبي  المشرون خار  
 
 و4 

نيب الزراعيي فيي العيراق أن عيدم تطورهيا ليم يكين بسيبب تقصيير مين جا التأمينتبين تجربة 
الزراعيي أو بعيد ذلير، فقيد تريافرت عواميل  التأمينالوطنية وقت تأسيس فرن  التأمينشركة 

.  وقد أتيى الزمييل عبيد الزهيرة التأمينخار  الشركة لتحول دون تحقي  روا  هذا النون من 
 عبد   علي على ذكر بع  هذه العوامل كما عرضنا في االقتباس منه أع ه.

 
وهييل أن تحقيقييه ال يتطلييب سييو  حمليية  التييأمينضييا  قضييية الييوعي بوت ييير هييذه التجربيية أي

، أم يجييب البحيي  عيين أسييباب أخيير  تتييوزن بييين االتكالييية التييأمينإع نييية ميين قبييل شييركات 
"، وضيع  فكيرة التيدبر لن يصييبنا إال ميا كتيب   لنياالمورو ة، ومنها الدينية على نمط "قل 

لمالييية المتييوفرة والااقضيية لشفييراد والجماعييات، للمسييتقبل والتحييوط ميين الطييوار ، والقييدرة ا
الحماييية ميين عييوار  شييراء بعييد االنايياق علييى الحاجييات األساسييية، وتوجيههييا ألغييرا  

 الطبيعة والحواد .
 

 و5 
التجييار   التييأمينالزراعييي ميين داقييرة  التييأمينربمييا آن األوان للنريير بيينخرا  بعيي  أشييكال 

كمييا اقتييرح الزميييل عبييد  –ميين قبييل هيقييات تعاونييية  التييأمينالمحيي ، والتاكييير بتييوفير هييذا 
 أو هيقات تبادلية. –الزهرة منذ أزيد من أربعة عقود 

 
نأمل أن يتقيدم أهيل االختصيا  فيي القطيان الزراعيي بيقراقهم لتطيوير القطيان والتعياون ميع 

فيييي العيييراق لمعالجييية مكيييامن القصيييور، والمسييياهمة فيييي دراسييية الكلاييية  التيييأمينممارسيييي 
ية المهييدرة لمييا يصيييب اإلنتييا  الزراعييي، بضييمنه المواشييي والييدواجن، ميين آفييات االقتصيياد

 وحواد  طبيعية وأخر  ناشقة من سير العمل.
 

 التييأمينشييكرا  للزميييل فيياروق يييونس لتييوفيره فرصيية كتابيية هييذا التعلييي  علييى بعيي  جوانييب 
 الزراعي.

 
 مصباح كمال

 2218آذار  25

 
 

 فاروق يونس
 اللراعيإدارة أخطار اتنتاد 
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 عزيز  االستاذ مصباح كمال

 
اشيييكرر اوال ألنييير تحييياول داقميييا ايجييياد عميييل منيييتت للعييياطلين عييين العميييل مييين ام يييالي مييين 

 المتقاعدين والمحالين  على المعاشو.
 

 اخي العزيز
 

 الخساقر التي يتعر  لها القطان الزراعي في العراق على نوعين هما:
 

الطبيعييية التييي تصيييب المنتجييات الزراعييية بقسييميها الخسيياقر الناجميية عيين الرييرو   -اوال 
 النباتي والحيواني.

 
 الخساقر الناجمة عن اسباب ادارية وفنية غير طبيعية. – انيا 
 

لدينا دواقر زراعيية وفنيية متخصصية مين واجبهيا التعياون ميع الميزارعين والا حيين للتقلييل 
 طبعييا االرشيياد الزراعييي يعنييي  ميين الخسيياقر الانييية واالدارييية ميين خيي ل االرشيياد الزراعييي

ادخييال العلييم والمعرفيية والتكنولوجييية الحدي يية والبييذور المحسيينة والخييدمات البيطرييية وطييرق 
اليير  الحدي يية غييير التقليدييية وتقييديم المعلومييات عيين االنييواء الجوييية م ييل تسيياقط االمطييار 

اليى البيرد  وارتاان درجات الحرارة او تعر  الحيوانات اليى البيرد او تعير  المزروعيات
او الجاا و، هذه وغيرها من المعلومات والخيدمات ينبغيي ان تقيدم اليى العياملين فيي البسيتنة 

 والحقول الزراعية واإلنتا  الحيواني.
 

قياقم عليى مبيدأ التعياون، ومين هنيا  التيأمينالزراعيي فينن هيذا النيون مين  التيأمينفيما يتعلي  ب
الزراعييي والمصيير  التعيياوني الزراعييي واجهييزة اإلحصيياء  التييأمينيتطلييب تعيياون شييركات 

الزراعيي خاصية إذا ميا تيوفرت  التيأمينوالجمعيات الا حية التعاونية من اجل تحقي  اهدا  
المعلومييات اإلحصيياقية الدقيقيية عيين حجييم المسيياحات المزروعيية وبعيي  البيانييات المتعلقيية 

توفيرهييا إال ميين باألخطيار التييي تصيييب المنتجييات الزراعييية  طبعيا هييذه المعلومييات ال يمكيين 
 الزراعيو. التأمينقبل كادر متدرب على كياية اعداد هذه المعلومات بغية استخدامها في 

 
اإلنتييا  الزراعييي يتييأ ر بييالررو  الطبيعييية وهييذه متغيييرات ال يمكيين السيييطرة عليهييا وعليييه 

 تبعا لتغير الررو  الطبيعية. التأمينينبغي ان تتغير أسعار 
 

الييى الخسيارة وهيو موجيود امامنييا عليى االر  وكيذلر الحييال  المحصيول الزراعيي يتعير 
في تامين االبقار والمواشي فنن قيمتها تتناق  بسيبب تعرضيها لشميرا .  ويجيب ان تتيابع 

حركة خدمات التطعيم وتقديم االدوية البيطرية  علميا بانيه يتعيين عليى الجهيات  التأمينشركة 
عوميية او بالمجييانو ذليير الن الايي ح غييير قييادر المختصيية تقييديم االدوييية البيطرييية بأسييعار مد

 على دفع اجور الخدمات البيطرية في ك ير من االحيان.
 

حسب معلوماتي هنار معلومات كافية للتامين عليى المحاصييل االسيتراتيجية  الحنطية واليرز 
 والشعير والذرة الصاراءو كما ان المعلومات متاحة عن االبقار والمركبات الزراعية.
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الجهات الحكومية المختصية  حكوميات المحافرياتو شي  الطيرق التيي تيربط االقضيية وعلى 

والنيييواحي بيييالقر  وتمهييييد او تعبييييد الطيييرق الزراعيييية لتيييتمكن اليييدواقر الزراعيييية واليييدواقر 
 والمصار  من تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر. التأمينالخدمية االخر  ك

 
 مع التقدير

 
 فاروق يونس

 2218آذار  26

 
 

 مصباح كمال
 اللراعي في العراق التأمينحول تعكر 

 
 عزيز  األستاذ فاروق يونس

 
أشكرر على م حراتر المهمة عن بع  جوانب إدارة أخطيار اإلنتيا  الزراعيي والحييواني 

، والوريياق  المتوقعيية، التييي تتمناهييا، مييين التييأمينييية وكلايية هييذا التأمينوع قتهييا بالحماييية 
 وغيرها.األطرا  ذات الع قة 

 

[1] 
ليين أدخييل أو قُييل ليين أسييتطيع مناقشيية مييا أوردتييه ميين م حرييات ألن موضييوعاتها تقييع خييار  

الزراعيي فيي شيركة  التيأمينالمعرفة المتوفرة لي.  ليذلر، أتمنيى مين المختصيين والمهتميين ب
الخاصيية تقييوم  التييأمينالوطنييية وغيرهييا ميين الشييركات  بييافترا  أن بعيي  شييركات  التييأمين

الزراعييي كتييأمين المركبييات الزراعييية أو تييأمين حقييول  التييأمينال محييددة ميين بتييوفير أشييك
الدواجنو، وكذلر الهيقات األخر  التي أشرَت إليهيا  أجهيزة اإلحصياء الزراعيي والمصير  
التعيياوني الزراعييي والجمعيييات الا حييية التعاونييية وحكومييات المحافريياتو تقييديم تعليقيياتهم 

 ودراستهم.
 
[2] 

الوطنيية أواقيل  مانينييات القيرن الماضيي، وبنيعياز مين الحكومية  التيأمينكة عندما أقدمت شر
الزراعيي، قاميت أوال  بدراسية الموضيون  التيأمينآنذار، على إدخال أشكال مختلاة من و اق  

مع األطرا  الزراعية والبيطرية المعنيية وبعيدها أوفيدت ممي    عنهيا إليى بريطانييا للتيدريب 
كمييا هييو ا ن  –ولييم تسييتقدم شييركات استشييارية ميين خييار  العييراق  واالسييتاادة ميين تجربتهييا،

علييى شييراء االستشييارة ميين  2223حييي  اناقييت م يييين الييدوالرات منييذ تغيييير النرييام فييي 

الخار  فيي مجياالت مختلاية ولكين دون أن نلميس آ ارهيا فيي تطيور الخيدمات وتحسيين حيياة 
الوطنيية معياودة التجربية السيابقة  تأمينالالناس العاديين وأساليب العمل.  أليس بنمكان شركة 

الزراعيي واليدفع  التيأمينواالستاادة من تجارب عربية  تونس، الجزاقر، المغربو في مجيال 
 يةشالتأميننحو توسيع توفير الحماية 
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[3] 
الزراعيي  التيأمينالسؤال المهم اليذ  يسيتدعي البحي  مين أهيل االختصيا  هيو: لمياذا تع ير 

 رل إنتا  المحاصيل الزراعية والمواشي بدون حماية تأمينية حقيقيةشفي العراقش  ولماذا ي
 

.  أقيول هيذا اعتميادا  عليى معرفتيي التيأمينأحسب أن السبب وراء التع ير يكمين خيار  قطيان 
الوطنيية مين  التيأمينالسابقة، وهي محدودة وقديمة فيما يخ  التااصيل، بما قامت به شيركة 

عي في العراق منذ أواقل  مانينييات القيرن الماضيي، واليذ  الزرا التأمينجهد رياد  إلدخال 
تعييّر ، علييى أ  حييال، إلييى ا  ييار السييلبية الناجميية ميين حييروب النرييام وسيينوات الحصييار 

 الدولي الرالم.
 

الخاصيية علييى  التييأمينلييم تقييدم شييركات  2222منييذ تأسيييس أول شييركة تييأمين خاصيية سيينة 

تعمل الدولة على إدخيال نريام تعياوني تيأميني.   فيي ، م لما لم التأمينممارسة هذا النون من 
ريييل التوجهيييات االقتصيييادية القاقمييية فييينن التخطييييط للتعاونييييات أو تيييدخل الدولييية فيييي مجيييال 
 اقتصاد  يبدو غريبا  وقد يستهجنه البع  من دعاة إقصاء الدولة عن المجال االقتصاد و.

 

، حتييى ا ن، 1952أسسييت سيينة الوطنييية، وهييي شييركة تابعيية للدوليية، ت التييأمينترييل شييركة 

الوحيييدة التييي تييوفر بعيي  الحماييية لإلنتييا  الزراعييي والحيييواني.  ولكيين يييا لبييؤس حجييم هييذه 
العامليية بييالعراق  التييأمينالحماييية!  لميياذا هييذا الحكييم القاسيييش  ألن  إحصيياقية نشيياط شييركات 

تيوفرة ليدينا، العراقية، وهي آخر إحصياقية م التأمينو، الصادرة من جمعية 2216-2215لعام 

 الزراعي خ ل هذه الاترة كا تي  أرقام بقال  الدينارو: التأمينتورد أقساط 
 

 لم تكن هنار تعويضات. –و 2215  172,376

 21,188التعويضات  –و 2216  175,824

 
 أترر الحكم للقراء.

 
 مع خال  التقدير.

 
 مصباح كمال

 2218آذار  27

 
 

 كامل العضاض
 علق المروض اللراعية التأمين

 
 عزيز  وأخي مصباح

 
أشيد علييى يييدير، كالعييادة، بعييدما أقييرأ مقاالتيير وتعقيباتيير علييى كافيية القضييايا الخاصيية بنشيياط 

فيييي العيييراق، بكافيية فروعيييه وتخصصييياته ومشييياكله فييي العيييراق، فأنيييا أرار ذا بيييان  التييأمين
 وتمرس في هذا الحقل بامتياز.
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فيي العيراق مين خي ل  التيأمينأود أن أشير هنا إلى بع  الم حرات حول مشاكل ومعيقات 

تجربتي عند عملي خ ل سنتين تقريبا  في أواخير ال مانينييات كميدير عيام بالوكالية للمصير  
 الزراعي في العراق.

 
كان لد  هد  اعتبرته مهميا ، لوضيع ضيوابط لضيمان اسيترداد قيرو  المصير  للا حيين 

حاب المزارن في العراق.  ورنا  منيي إن وضيع شيروط عليى المقترضيين مين الا حيين وأص
والميييزارعين، بتقيييديم شيييهادات تيييأمين عليييى نشييياطاتهم الزراعيييية والحيوانيييية، سييييؤد  إليييى 

للتوعيييية  تخايييي  الااقيييدة عليييى قروضيييهم الممنوحييية.  وبعيييد جهيييود واتصييياالت ومحييياوالت
ة، خضييينا التجربييية بتأيييييد مييين اليييوزير.  وبعيييد الوطنيييي التيييأمينوبتشيييجيع متيييردد مييين شيييركة 

محاوالت عدة، فشيلت جهودنيا، عليى اليرغم مين تيدني القبيول لشيروطنا الجدييدة، السييما وأن 
أصحاب طلبيات القيرو  بيدأوا يحجميون عين تقيديم طلبيات قيرو  جدييدة.  وعنيدما ناقشينا 

ا لمينحهم قيرو ، قسما منهم، أفادوا بأنهم يضعون لدينا ضمانات حسب الشروط التي نضيعه
فلميياذا تبتلونييا بمشيياكل إضييافيةش  نحيين نقبييل بمييا يصيييبنا، ألن الييرزق علييى  .  تريييدوننا أن 

 نتكل  ونخسر وبالنتيجة تجعلونا نتردد في طلب قرو  منكم.
 

وهكييذا فشييل اإلجييراء الجديييد!  فقابلييت الييوزير د. حكمييت الحييدي ي وشييرحت لييه الموضييون، 
]فيي بياِلكم[ م الكُ بطي ، أنتم من تمنحون قيرو  للا حيين، خليوا أْبي فأجابني: "يابه يا تأمين يا

% منهييا."  فييرد 62% منهييا!"  فقلييت لييه: "دكتييور إحنييا نسييترجع مييا يزيييد عيين 82خسييارة 

بييالقول: "بعييد شييتريد!"  ومنييذ ذليير الحييين أسييقطنا ذليير الشييرط، ولربمييا، كمييا يبييدو، جربييوا 
 إعادته الحقا، ولكنني ال أدر .

 
ي وغيابييه فقيييط، ولكيين خصوصييييات ومشيياكل القطيييان التيييأمينلييييس الييوعي  :الخ صيية هييي

ي فيي العيراق التيأمينالزراعي كبيرة من جميع الجوانب، ال مجال لإلفاضة بها، فتدني الوعي 
عموما  ولد  الميزارعين خصوصيا  يتطليب وقتيا  وت قيايا  وابتيداعات أخير  ليينجح، خصوصيا 

 في القطان الزراعي.
 

لمساهماتر البناءة في هذا الحقل المهم، راجييا اسيتمرارر فيي رفيد المعرفية شكرا  أ  مصباح 
 .يتين في العراق للنهو  المستقبليالتأمينوالتجربة 

 
 2كامل العضا 

 2218آذار  31

 
 

 فاروق يونس
 ع ل الحكومة في تغطية الخسائر اللراعية، وأنمية البيانات اتحصائية

 

                                                 
شيبكة االقتصياديين العيراقيين تنعيي أنرير نعيي هيقية تحريير شيبكة االقتصياديين العيراقيين:  .2221توفي سنة  2

 شييييييبكة االقتصيييييياديين العييييييراقيين –د. كامييييييل العضييييييا   –رحيييييييل اقتصيييييياد  عراقييييييي محتييييييرم 
(iraqieconomists.net) 

http://iraqieconomists.net/ar/2021/09/22/%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-4/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/09/22/%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-4/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/09/22/%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-4/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/09/22/%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-4/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/09/22/%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b9%d9%8a-%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-4/
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 عزيز  الدكتور كامل العضا 

 
 طيبة تحية
 

 ي:التأمينرسالتر لخصت المشكلة ببعديها الزراعي و
 

الحكوميية ميين خيي ل المصيير  الزراعييي تقييدم القييرو  للمييزارعين والا حييين وال تتوقييع 
استرداد معرمها كأن الزراعة قطان غير منتت وال يساهم في تحقي  قييم مضيافة ولييس مهميا 

 ي يا بطي و.وگالوزير آنذار  يا رأن يساهم في الناتت المحلي االجمالي وحسب رأ  
 

فنن أقساطه حسب رأ  المزارعين تم يل خسيارة صيافية وشيعارهم كميا  التأمينأما من ناحية 
، حسييب هييذا الييرأ ، كلايية التييأمينجيياء فييي رسييالتر  نقبييل مييا يصيييبنا ألن الييرزق علييى  و ف

 إضافية وزيادة في الخسارة.
 

لسيياب  عجييزت عيين تغطييية خسيياقر المييزارعين وكمييا تعلمييون فيينن الحكوميية خيي ل الموسييم ا
والا حيييين وتعويضيييهم عييين الخسييياقر الناجمييية عييين غيييرق محاصييييلهم فيييي بعييي  المنييياط  
الزراعييية بييل أن الحكوميية تييأخرت ك يييرا  فييي دفييع مسييتحقات المييزارعين الييذين قيياموا بتسييليم 

 محاصيلهم الزراعية لوزارة التجارة نتيجة عجز الموازنة العامة.
 

بيانييات عيين  -ة البداييية هييي تييوفير قاعييدة معلومييات وبيانييات للتييأمين الزراعييي أر  أن نقطيي
 اإلنتا  وعن المخاطر والخساقر التي يتحملها المزارن وخاصة  المزارن الصغيرو.

 
ال أريييد اإلطاليية لكيين رسييالتكم القصيييرة عزيييز  الييدكتور كامييل العضييا  شييجعتني علييى 

 التعلي .
 

و المنافسية غيير العادلية وييگة وإلى متى يواجه مزارعيي  اليرإلى متى تستمر البطالة الموسمي
المستورد من إيران، ومتى يحق  العراق االكتااء الذاتي من ال يوم والبصيل وعيدم  ويگمن الر

االعتميياد علييى اسييتيراد ال ييوم ميين الصييين والبصييل ميين إيييران وميياء الشييرب ميين صييحراء 
 ع من السعودية.صنّ الكويت والحليب المُ 

 
وبِييَواد  َغْيييِر ِذ  َزْرن  يصيي  مكيية  قييال   

3
انقلبييت ا ييية فقييد أصييبح وسييط وجنييوب العييراق  
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 فاروق يونس، خبير ساب  في غرفة التجارة في بغداد. *
 د. كامل العضا ، مستشار إقليمي ساب  في األمم المتحدة.

 التأمينكمال، كاتب في قضايا  مصباح
 
 



 
 وتعليقات حوارات في تأمينية قضايا
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 ميكاق شبكة االتصاديين العراليين

(2249) 

 
 ر يتنا

نحين شييبكة غيير تجارييية ميين االقتصياديين العييراقيين المسييتقلين سياسييا  داخييل العييراق وخارجيه، تأسسييت سيينة 

. نهييد  إليييى المسيياهمة فيييي إعيييادة بنيياء االقتصييياد العراقييي وإقامييية أسييياس قييو  للتنميييية االقتصيييادية 2229

قييي يتجياوز أ  اخت فييات واالجتماعيية المسييتدامة، مين أجييل تحقيي  الرخيياء االقتصياد  والعداليية للشيعب العرا
سياسييية بييين األحييزاب السياسييية والجماعييات االجتماعييية. تتم ييل رؤيتنييا فييي بنيياء مؤسسييات فكرييية اقتصييادية 

 متخصصة تسهم في صياغة سياسة اقتصادية سليمة وتعزيز عملية بناء المؤسسات.

 
 مهمتنا

صيادية عاليية الجيودة مين قبيل البياح ين شبكة االقتصاديين العراقيين شبكة وطنية مكرسة لتعزييز البحيو  االقت
العييراقيين فييي جميييع الجامعييات والمؤسسييات البح ييية الوطنييية، وال سيييما تييوفير الييدعم ل قتصيياديين المبتييدقين. 
نحين ملتزميون بتشيخي  وتحلييل الحليول المقترحية للمشيياكل السياقدة فيي االقتصياد العراقيي. ونحين ملتزمييون 

ين الطبقيية السياسييية وصيينان القييرار، وكييذلر زيييادة الييوعي باالسييتراتيجية بنشيير التايياهم االقتصيياد  العمييي  بيي
 والسياسة االقتصادية القاقمة على أساس علمي والتي تستهد  مصالح الشعب العراقي.

 
 أندافنا
األهدا  األساسية لوشبكة االقتصاديين العراقيين هي بناء قيدرة بح يية قويية فيي العيراق وإنشياء ليوبي قيو  إن 
االقتصيياديين العييراقيين للتييأ ير فيي إعييداد وصييياغة االسييتراتيجيات االقتصيادية وعملييية اتخيياذ اإلجييراءات مين 

الخاصية بالسياسية االقتصيادية. نحين نهيد  أيضيا  إليى إنشياء مركيز فكير  وطنيي مسيتقل سياسييا ، متخصي  
صييحيح االسييتراتيجيات فييي البحييو  االقتصييادية وتقييديم المشييورة للحكوميية العراقييية فيمييا يتعليي  بصييياغة وت

 والبرامت والسياسات.

 
 أنشطتنا

من أجل تحقي  أهيدافنا، قاميت شيبكة االقتصياديين العيراقيين خي ل السينوات العشير الماضيية 
بتأسيس شبكة عالمية من االقتصاديين العراقيين من مختل  االختصاصات، أنتجيوا أك ير مين 

، قمنيا بتنرييم نيدوتنا األوليى 2213 أل  ورقة بح يية منشيورة عليى موقعنيا. فيي مارس/أبرييل

فييي بيييروت، ونخطييط لعقييد مزيييد ميين النييدوات والحلقييات الدراسييية وورش العمييل للبيياح ين 
العراقيين. كما أننا نقدم المشيورة االقتصيادية ليبع  المسيؤولين الحكيوميين رفيعيي المسيتو  

الدوليية العاملية والحاار على قنيوات االتصيال ميع كبيار المستشيارين الحكيوميين والمنرميات 
فييي مجييال التعيياون اإلنميياقي فييي العييراق. إن أحييد األنشييطة المهميية هييو تشييجيع االقتصيياديين 
والباح ين العراقيين الصغار. لقد قمنا بتقديم المساعدة إليى العدييد مين طي ب الدراسيات العلييا 

 العراقيين داخل العراق وخارجه ونعمل على تك ي  هذا النشاط.


