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Abstract : The agricultural sector suffers from continuous declining in its
Economic returns because of the following reasons :1) The drought and agricultural diseases.
2) The declining of subsidiaries from government and the
ineffective
Role of banks in supporting farmers with loans.
3) The valid regulations are still old and need substantial changes
so
To become consistent with market economy and under the
Absolute control of the government.
4) Most of the farmers have limited information about the
importance
Of insurance in covering their agricultural activities with
economic
Guarantees of insurance.
For all these reasons ,we are trying through this paper to
understand
This issue and to recognize the role of insurance sector in Iraq to
Participate in providing the necessary guarantees and to activate
the
Insurance programs on agricultural products to avoid increasing
Losses in agricultural work or to distribute these losses among
all
The farmers .
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المستخلص :
ٌعانً القطاع الزراعً فً العراق من تراجع مستمر فً مردوداته اإلقتصادٌة لألسباب
التالٌة-:
 -1لتعرضه للجفاؾ واآلفات .
 -2لتراجع اإلعانات الحكومٌة وضعؾ دور المصارؾ فً رفد المزارعٌن بالقروض .
 -3وألن القوانٌن النافذة ال زالت قدٌمة وتحتاج إلى تؽٌٌرات جذرٌة تتناسب مع اقتصاد السوق
بعٌدا عن السٌطرة المركزٌة للدولة .
 -4وألن أؼلب المزارعٌن ٌفتقرون إلى الوعً التؤمٌنً الذي ٌرشدهم إلى كٌفٌة تؽطٌة فعالٌاتهم
الزراعٌة بضمانات اقتصادٌة تؤمٌنٌة مناسبة .
حاولنا فً هذا البحث أن نتفهم هذه المشكلة ونشخص دور قطاع التؤمٌن العراقً فً المشاركة فً
توفٌر الضمانات الالزمة وتفعٌل برامج التؤمٌن على المزروعات لتفادي تفاقم الخسابر فً العمل
الزراعً أولتشتٌتها بٌن المزارعٌن كافة .

المقدمة
ٌحتاج القطاع الزراعً فً العراق كل الخدمات التً ٌقدمها التؤمٌن سواء تمثلت هذه بالحماٌة
من المخاطر الزراعٌة وآثارها المادٌة السلبٌة أو فً التعوٌض عن التلؾ الجزبً أو الكلً الذي ٌلحق
المنتج الزراعً بسبب تعرضه لكارثة ما مع دفع كافة التكالٌؾ التبعٌة الالزمة إلعادة الحراث
والزراعة وتجدٌد التسمٌد  ,وهذا سٌشجع المزارعٌن على بذل الجهد المضاؾ لتوسٌع أنشطتهم
زراعة أو خزنا أو تسوٌقا ومن ثم تحسٌن مستوى الدخـل الفردي لكل منهم .فالتـؤمٌن ٌشارك حتما
فً تحقٌق منــــاخ إقتصادي أكثر إستقرارا لكل من األفـراد والمإسسـات وفً تطوٌر سوق رأس المـال
 .وقد أسهم قطـاع التؤمٌن العراقً فً تقدٌم هذه الخدمات لشرابح واسعة من جمهور المإمن لهم من
المزارعٌن األشخاص منهم أو الهٌبات الزراعٌـة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة  ,وذلك مـن خالل ثالثة
أنواع من األؼطٌة المطروحــة للتداول فً السوق المحلٌة وهً وثابق تؤمٌن( اإلنتاج النباتً
والمواشً و الدواجن) وهً وثابق شاملة ٌمكن بها تؽطٌة الكثٌر من المحاصٌل والخضــراوات
والحقــول الزراعٌة والحٌوانات بؤصنافها العـدٌدة والمداجن والمفاقس وؼٌرها  .ولهذا النوع من
التؤمـٌن سمة خاصة هً التعامل مع أخطار مجهـولة ال تتوفرعنها معلومــات إحصابٌـة كافٌة إضافة
إلى ضعؾ الخبـرة المكتسبة فً هذا الحقل من التجـارب اإلقلٌمٌة والعالمٌة بسبب الظروؾ التً مر بها
البلد.
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منهجية البحث
أوال  :أهمٌة البحث
تؤتً أهمٌة البحث من دراسة الواقع العملً للعملٌة التؤمٌنٌة فً هذا القطاع المهم وتؤكٌد
ضرورة التواصل بٌن المزارعٌن وشركات التؤمٌن بما ٌخدم النشاط الزراعً خاصة واألقتصاد
الوطنً عامة  ,إذا ما علمنا أن هنالك قصــورا كبٌرا فً هذا الجانـب من قبـل الطرفٌن سواء من هذه
الشركـات التً عجزت عن توفٌر التؽطٌات التؤمٌنٌة التً بحتاجها المزارعون وما ٌلٌها من خدمات
مكملة لها  ,أوما تم إتخاذه من قبل المزارعٌن بصورة جدٌة للحصول على هذه الخدمات لتعطٌة كافة
أنشطتهم الحقلٌة األستراتٌجٌة منها أو الموسمٌة .

ثانٌا  :هدؾ البحث :
تعزٌز العالقة بٌن المزارعٌن وشركات التؤمٌن وإدامة التواصل بٌنهم  ,وبٌان مساهمة هذه
الشركات فً تقلٌل الخسابر المادٌة التً من الممكن أن ٌتعرض لها المزارعون خالل العملٌة
األنتاجٌة عنـد اإلصابة بؤي من الكوارث الطبٌعٌـة أو عند مواجهة المشاكـل التقنـٌة قً إنتاج بعض
المحاصـٌل المهمة كالقمح والشعٌرواألعالؾ جراء ارتفاع التكلفة اإلنتاجٌة وقلة توفر المٌاه  ,وكذلك
زٌادة الوعً التؤمٌنً بما ٌدفعهم بقناعتهم لشراء الخدمات التؤمٌنٌة حٌث ٌخلو الؽطاء اإلختٌاري
للتؤمٌن الزراعً فً العراق من أي إلزام قانونً فال إجبار وال إشتراط بإستثاء التؤمٌن على حٌاتهم
لمصلحة المصارؾ المقرضة .

ثالثا  :مشكلة البحث :
تتمثل مشكلـة البحث فً عـدم لجوء أؼلب المزارعٌـن إلى شركات التؤمٌن لتؽطٌة األنشطـة
والفعالٌات الزراعٌة بضمانات اقتصادٌة و قانونٌة ٌجسدها التؤمٌن الزراعً والذي ٌضمن توزٌع
عبء الخطر على أكبر عدد ممكن من المشاركٌن ومنع تركٌزه فً فبة صؽٌرة  ,وهً مشكلة تتؤتى
من عدم إلزامٌة األؼطٌة التؤمٌنٌة على المقترضٌن من المصارؾ لتموٌل أعمالهم الزراعٌة ولجوء
الكثٌر منهم إلى إستثمار هذه القروض فً مجاالت ؼٌر زراعٌة كشراء السٌارات واآللٌات الكمالٌة ,
ومن مؽذٌات هـذه المشكلة أٌضا  :إرتفـاع سعر الفابدة إلى  %23على هذه القروض  ,وتوقؾ
اإلعانات الحكومٌـة تماما ُ  ,و ضعؾ الوعً التؤمٌنً لدى المزارعٌـن  ,وعدم قٌام شركة التؤمٌن
الوطنٌة بتؽطٌة االصـول اإلنتاجٌة بالكامل.

رابعا  :فرضٌة البحث
إن التؤمٌن على األنتاج الزراعً ٌعتبر عامال فعاال فً تطور العملٌة الزراعٌة والحفاظ علٌها
)1
وهو أفضل السبل لمعالجة آثار األخطار المحتملة وذلك بتوزٌعها على أكبر عدد ممكن من
المزارعٌن الذٌن ٌشتركون فً مواجهتهم وتحملهم لهذه األخطار التً تصٌب محاصٌلهم فً وقت
واحد .
ؼٌاب عنصر الوعً التؤمٌنً لدى المزارعٌن وعدم الجدٌة من قبل شركات التؤمٌن فً السعً
)2
لتقدٌم الخدمات التؤمٌنٌة المختلفة فً قطاع اإلنتاج الزراعً .
إن التؤمٌن على اإلنتاج الزراعً هو تؤمٌن إختٌاري ولٌس إلزامٌا وهذا ٌعطً الحق للمزارع
)3
بالرجوع أو عدم الرجوع إلى شركات التؤمٌن بهدؾ الحصول على الخدمات التؤمٌنٌة لحملٌة إنتاجه.

خامساً  :منهج البحث
لؽرض التوصل إلى أهداؾ البحث إعتمدنا منهجا نظرٌـا وصفٌا مبسطا وحاولنـا من خـالل ما
تم الحصول علٌه من معلومات وإحصابٌات من شركة التؤمٌن الوطنٌة العامة المسوقة الوحٌدة لهذا
النوع من الخدمـات التؤمٌنٌة فً السـوق العراقٌة أن نضع مإشـرات حول ضعؾ تطبٌقـات الوثٌقـة
المعتمـد تداولها فً العراق فً تؤمٌن المزروعات ومنها توصلنا إلى إستنتاجاتنا وتوصٌاتنا.
(( )) 2

((المبحث األول))
الوثٌقة النمطٌة لتؤمٌن اإلنتاج الزراعً
أوال  :نظرة تارٌخٌة
ٌعتبراالتحاد السوفٌتً السابق من الدول الرابدة فً ممارسة أعمال التؤمٌن الزراعً إذ تم تنظٌم
شإونه فً العام  1223وجعله إجبارٌا على كافة المزارعٌـن وجمعٌات الفالحٌن  .أماالوالٌات المتحـدة
األمرٌكٌة فقد مورس فٌها هذاالتؤمٌـن منذ العام  1231بموجب قانون تؤمٌـن المحاصٌـل الفدرالً الذي
نص على تؤسٌس مإسسة حكومٌة برأسمال قدره مابة ملٌون دوالر لمزاولة هذه األعمال  .ثم الٌابان
فً العام  1231أٌضـا بموجب قانون التؤمٌن الزراعـً الٌابانً الذي أقتصر فً البداٌة على تؽطٌة
محاصٌل األرز والشعٌر و شرانق الحرٌر ومن ثم البطاطا وبعض المحاصٌل األخرى ( .عبد
الحلٌم:1294:ع)33
أما فً العراق فقد ُبذلت فً العام  1213الجهـود المشتركة بٌن وزارتـً التخطٌط والزراعة وشركـة
التؤمٌن الوطنٌة والمصرؾ الزراعً بالتعاون مع المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة بؽٌة دراسة
التجارب العربٌة والعالمٌة المتاحة للتؤمٌن الزراعً وتكٌٌفها فً ضوء معطٌات واقعنا المحلً وأنشطته
التجارٌة وظواهره الجوٌة وإمكاناته المادٌة .
ونتٌجة ذلك أن استحدثت شركة التؤمٌن الوطنٌة ألجله فرعا متخصصا فً جهازها وهٌكلها التنظٌمً
ٌتولى مهام التؤمٌن الزراعً فقط والذي مارس عمله فعال فً (.1211/3/1البلداوي:1216:ع)1
وفً بداٌةالعام  1212طرحت الشركة ثالثة وثابق للتداول فً السوق العراقٌة المحلٌة تؽطً كل منها
على التوالً ( اإلنتاج النباتً  ,المواشً  ,حقول الدواجن ) ثم توسعت لتوفر األؼطٌـة الالزمة لتؤمٌـن
األؼنام والماعز والمجازر والبساتٌن والمشاتل والزراعة المحمٌة  ,ثم التطور باتجاه تؤمٌن المركبات
الزراعٌة والمكابن واآلالت والمضخات بكل أنواعها والمسقفات والمخازن وؼٌرها (.البرنامج الثانً)
ثانٌا  :أطراؾ التؤمٌن الزراعً :
تكون شركة التؤمٌن من الناحٌة القانونٌة الطرؾ الذي ٌلتزم بؤن ٌإدي إلى المإمن له أوالمستفٌد
مبلؽا من المال أو أي عوض مالً آخر فً حالـة وقوع الحـادث المإمن ضد آثاره  .وٌتمثـل المإمن فً
التؤمٌن الزراعً فً العراق بفرع التؤمٌن الزراعً فً شركة التؤمٌن الوطنٌة .
أما المإمن له صاحب العالقة فً التؤمٌن الزراعً فهو كل من ٌإد االلتزامات المقابلة اللتزامات المإمن
وقد ٌكـون شخصـا طبٌعٌا أو حكـمٌا  ,فهو إذن كل مزارع أو فالح ٌعمل بجهـده الفردي أو ضمن جهـود
جماعٌة فً ملك خاص وكل هٌبة زراعٌة سواء تمثلــت فً جمعٌة فالحٌن أو منشؤة أو مزرعة حكومٌـة
أومصرؾ زراعً أو ؼٌرها طالما كانت تمارس األعمال الزراعٌة فً أرض مخصصة لذلك الؽرض مع
وجود العالقة القانونٌـة التً تربط بٌن المإمن لـه وبٌـن األرض ومحصولها والمنشآت المقامة علٌـها
والمراد تؤمٌنها من األخطار .
ثالثاً  :أهمٌة التؤمٌن الزراعً :
ٌسهم التؤمٌن الزراعً بفروعه المتشعبة كتؤمٌنات المحاصٌل النباتٌة ,األبقار  ,األؼنام والماعز
 ,الدواجن ,البساتٌن المجازر,الخٌول وؼٌرها فً تحقٌق الكثٌرمن الخدمات واألهداؾ اآلنٌة
والستراتٌجٌة التً تسعى إلٌها الدولة وجمهور المزارعٌن من أهمها ألؼراض هذا البحث ما ٌؤتً -:
ٌ -1وفر للمزارعٌن األفراد وللمإسسات الزراعٌة الحماٌة الكافٌة من آثار المخاطر الزراعٌة
المتنوعة وما ٌنجم عنها من هالك كلً أو تلؾ جزبً فً محاصٌلهم أوممتلكاتهم الحٌوانٌة
وذلك بدفع التعوٌض عن أٌة خسابر أو أضرار ُتعزى فً طبٌعتها إلى هذه المخاطر المإمن منها
 .والتعوٌض عن تكالٌـؾ إعادة الزراعة والحـراث ونثر السمـاد وردم السواقً والتسمٌد
وتكالٌـؾ العملٌـات الٌدوٌة والمٌكانٌكٌة وأٌة مستلـزمات زراعٌة الزمـة وكذلك تقدٌم اإلرشادات
الزراعٌـة واالقتراحات الالزمة لألمان والتقلٌل من حدة المخاطر والتً ٌقدمها خبراء الكشؾ
والتسوٌة قبل وبعد حدوث الحادث .
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 -2فً حالة تعمٌم الضمان التؤمٌنً على كافة المزارعٌن مع انخفاض أقساطه وكلفة خدماته فإن
ذلك سٌشجع المإمن لهم من هإالء المزارعٌـن علـى اإلستقرارفً أراضٌـهم وعدم الهجرة إلى
المـدن وتكثٌؾ جهودهم وتوسٌع رقعة المساحات المزروعـة ومن ثم زٌادة إنتاجهم ودخلهم هذا
سٌعنـً بالتؤكـٌد زٌادة حجم اإلنتاج الوطنً وتحقٌـق واالكتفـاء الذاتً والتقلٌل من االستٌرادات
الخارجٌة العمالت الصعبة .
 -3ولما كان التؤمٌن الزراعً ٌشمل بؽطابه الواسع احتمال تعرض المحاصٌـل والمنتجـات
المخزونة فً المخازن والمستودعـات إلى أخطار الحرٌق والسرقـة والفٌضان واألمراض
وؼٌـرها فإن ذلك ٌسهم فً تطوٌر خزن الفابض من ناتج الموسـم الجٌد و تحقٌق االستقرار فً
أسعار السـوق فً
أوقات الشحة أوالوفرة معا .
 -4تسهم المإسسات التؤمٌنٌـة إلى جانب المإسسات المصرفٌـة والتعاونٌـة فً دعــم المزارعٌـن
وتجمعاتهم عند التعرض إلى المواسم الردٌبـة من خالل تقدٌـم السلؾ والقروض ذات الفوابـد
المنخفضة نسبٌا مما سٌخفؾ بدوره من العبء المالً عن كاهل الدولة إذ إنه سٌقلل من حاجة
المزارعٌن إلى اإلعانات الحكومٌة الممنوحة لهم لمواجهة المواسم الكارثٌة ونتابجها السلبٌة .
ٌ -5ساعـد فرض إلزامٌة التؤمٌـن الزراعً بقوة القانون فً خلق نوع من االدخـار على المستوى
الوطنً خالل السنٌن الجٌدة لمواجهةالخسابر المستقبلٌة المحتملة .

رابعا  :التؤمٌن الزراعً على المحاصٌل بٌن االختٌار وااللزام
إن تحدٌدالموقؾ من الحاجة للتؤمٌن الزراعً وبٌن جعله إختٌارٌا أو إلزامٌا قانونا ٌخضع
للكثٌر من االجتهاد والجدل والمناقشة ولكل رأي فرٌقه المسـاند له ,إذ ٌإٌد الفرٌق األول فكـرة
إبقاء خدمات هذا التؤمٌن إختٌارٌة بحته  ,ومبرره فً ذلك:
 -1إن بعض المزارعٌن ممن ٌقل تعرضهم لالخطار المحتملة بحكم موقع أراضٌهم الزراعٌـة
وتوفرالمصادر االروابٌة المناسبة لهامع قربها من مراكز البٌع والتسوٌق سوؾ ٌتحمل كلفا
إضافٌة توجه فً حقٌقتها لخدمة فبة أخرى من المزارعٌن ممن ٌزٌد إحتمال تعرضهم
ومزارعهم لسبب أو ألخرللمخاطر المختلفة وهو أمرسٌإدي فً تقدٌرهم إلى سوء إستؽالل هذه
الخدمـات وإلى االندفـاع إلى زراعـة محاصٌـل ؼٌر ناجحة أو استخدام أراضً ؼٌـر جٌدة تكون
خسابـر إستؽاللها مإكدة ومن ثم تتركز المنافع لمصلحة فبة دون أخرى .
 -2من الصعوبة توفٌرأؼطٌة متنوعة شاملة ُترضً حاجات كافة المزارعٌن فً القطرعلى
إختالؾ أنشطتهم
 -3ضعؾ وقلة المعلومـات المتوفـرة عن األخطارالزراعٌـة الدارجـة فً العراق وعدم توزعهـا
بؤشكال نموذجٌة وقٌاسٌة على المناطق المشمولة بالتؤمٌن (.البلداوي:1216:ع)1
 -4قوة تؤثٌرالمإثرات المعنوٌة المتمثلة بالطبٌعة اإلنسانٌة للعاملٌن فً الموقع المإمن علٌه
من حٌث أداء العمل أواإلهمال فً اإلنجاز والسعً دوما من قبل المإمن لهم إلى تحقٌق
فوابد ؼٌر قانونٌة على حساب التؤمٌن .
أما الفرٌق اآلخر وعلى رأسهم رجال التؤمٌن فٌفندون هذا الرأي كلٌا وحجتهم فً ذلك -:
آ) ضرورة توزٌع أعباء الخطر المتحقق على كافة أفراد المجتمع بحكم تكاتفه فً مواجهة الملمات
معتبرٌن فً ذلك ما ٌُالحظ جلٌا فً قانون التؤمٌن االلزامً من حوادث السٌارات وقانون التؤمٌن
األلزامً على السفن النهرٌة وتعلٌمات البنك المركزي العراقً فً تؤمٌن االستٌرادات التجارٌة ,
وكذلك فً تؤمٌن المشارٌع والمقاوالت الهندسٌة واالنشابٌة .
ب)إن إلزامٌة التؤمٌن برأي هذا الفرٌق تطبٌـق صحٌح لقانون االعـداد الكبٌرة الذي ٌضمن االبتعـاد
عن سوء إنتقاء األخطار وتجمٌع للجهود فً مواجهة كافة األخطارالكبٌرة والصؽٌرة على حد
سواء.
(( )) 4

ج) تخفٌؾ لألعباءالملقاة على عاتق الدولة وتعزٌز للوعً التؤمٌنً بٌن الفالحٌن والمزارعٌن
والهٌبات الرسمٌة ذات العالقة وتخفٌض مستمر فً معدالت أسعار التؤمٌن وأقساطه وكلفه .

خامسا  :ؼطاء تؤمٌن اإلنتاج الزراعً :
ٌتفق طرفا العقد ( المإمن والمإمن له ) على قٌام األول بتوفٌر الؽطاء التؤمٌنً ودفع
التعوٌض نقدا أوعٌنا عن األضرار الالحقة بالؽلة أو المحصول الزراعً العابد للمإمن له والناجمة
عن أخطار محددة ٌرد ذكرها عادة فً الوثٌقة وهً األخطار التً لٌس باإلمكان تفادٌها  ,ومنها-:
الحرٌق والصاعقة و الفٌضان واإلنؽمار والعواصؾ والرٌاح الشدٌدة وال َب َرد ( الحالوب ) و
األمطار الؽزٌرة والتجمـد وتساقط الثلوج واألجسام المتساقطة من الجـو واآلفـات الزراعٌة التً ال
ٌمكـن السٌطرة علٌها بالمكافحة ( كالجراد الصحراوي وحشرة السونة ).
أما الجفاؾ فتقتصر تؽطٌة هذاالعقدعلى الجفاؾ الحاصل فً المناطق الدٌمٌة المعتمدة فً زراعتها
على األمطار  ,وال ٌؽطً أضرار الجفاؾ الحاصل فً المناطق المروٌة مهما أختلؾ مصدر الري.
وال ٌؽطً هذا العقد تقلبات األسعار بشكل مباشر وإن كان ٌحتوي على تؽطٌة ؼٌر مباشرة لتقلب
وإنخفاض األسعار مستقبال عن طرٌق تحدٌد سعر المحصول مقدما .
إال إن إلتزام المإمن بضمان األموال من هذه األخطار لٌس مطلقا ( أي لٌس عن كامل قٌمة هذه
األموال ) وإنما ٌتحدد بنسبة %93من القٌمة الكلٌة لؽلة المحصـول تجوز زٌادتـها باإلتفاق علـى
ضوء تحسن نتابج أعمال المإمن له فً نهاٌة مدة التؤمٌن,
وٌإخذ بالحسبان عند تحدٌد مبلػ التؤمٌن على المحاصٌل الزراعٌة مقدار المساحة المزروعة لكل
محصول وموقع األرض وقٌمة العابدالمعتاد الذي ٌحصل علٌه المزارع من األرض المزروعة فً
األوقات األعتٌادٌة  .على إنه ٌجب أن ٌتحمل المإمن له فً كل األحوال نسبة من الخسارة المهدرة
تتراوح بٌن  %25 - %5عن كل حادث أوخسارة تحفٌزا له على بذل الجهود وإتخاذ اإلجراءات
الكفٌلة بتقلٌل الخسابر قدراإلمكان وتقلٌصا لحجم المصارٌؾ اإلدارٌة المتكبدة فً تعوٌض المطالبات
الصؽٌرة .

سادسا  :االستثناءات - :
تستثنً وثٌقة تؤمٌن اإلنتاج الزراعً بعض األخطار الزراعٌة التً ال ٌمكن تؤمٌنها لفداحة خسابرها
وعدم إمكان تحملها  ,وأخطار أخرى تعارؾ قطاع التؤمٌن على عدم ضمان أضرارها بشكل مطلق فً
كافة أنواع الوثابق  .ونوجز هذه اإلستثناءات بما ٌؤتً (-:عبدالزهرة:1292:ع)32
 )1التقصٌر المتعمد من قبل المإمن له أو مستخدمٌه أو أحد أفراد عابلته العاملٌن بمعٌته فً الحقل.
 )2التعمد فً إحداث الضرر فً األموال والمزروعات سواء كان ذلك من قبل المإمن له أوأحد
مستخدمٌه أو أحد أفراد عابلته أو من قبل الشخص الثالث المتواطا معه .
 )3األضرار الناجمة عن اآلفات الزراعٌة التً ٌمكن مكافحتها بالوسابل المتاحة .
 )4األضرار الناجمة عن اإلهمال فً إجراءات الوقاٌة الواجب إتخاذها فً أوقاتها المحددة لها .
 )5أضرار ملوحة التربة وعدم إتباع الطرق العلمٌة فً العملٌة الزراعٌة .
 )6إحراق وإتالؾ األموال من قبل السلطة الرسمٌة وألي سبب كان .
 )9األضرار الناجمة عن الحرب  ,الؽزو  ,أعمال العدو األجنبً  ,العدوان والعملٌات العسكرٌة (
سواء أُعلنت الحرب أو لم ُتعلن )  ,الحرب األهلٌة  ,التمرد  ,الشؽب  ,العصٌان  ,الثورة ,
السلطة العسكرٌة المؽتصبة  ,األحكام العرفٌة  ,حالة الطوارئ .
 )1األضرار الناجمة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر عن الفعالٌات النووٌة بكافة أشكالها الحربٌة
والسلمٌة كاألسلحة والمواد النووٌة والتلوث باإلشعاع الصادر عن أي وقود نووي أو فضالت
نووٌة .
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 )2وأخٌرا فإن هذا التؤمٌن ٌستثنً من ؼطابه أٌة خسابر تبعٌة تلحق المإمن له بسبب توقؾ عمله
أوتعطل مكابنه ومعداته نتٌجة االنخفاض فً مستوى المحصول أو نتٌجة تحقق أي من األخطار
المؽطاة بهذا التؤمٌن .

)1

)2

)3

)4

)5

)6

سابعا  :الشروط العامة -:
من أهم الشروط التً تنظم العقد بٌن الطرفٌن وتحدد حقوق والتزامات كل منهما خالل فترة
التؤمٌن قبل وبعد وقوع أي حادث مإمن منه -:
وصؾ المحاصٌل :
لزم هذا الشرط المإمن له باإلدالء بالمعلومات عن المحصول المإمن علٌه وموقع ومساحة
ٌُ ِ
زراعته واإلجراءات الواجب إتخاذها لضمان سالمته ووقاٌته من األمراض والعوارض  .وٌوفر هذا
الشرط فرصة وافٌة لشركة التؤمٌن لمراقبة سٌر أعمال المزرعة واإلنتاج فً الحقل والسٌطرة على
العوامل المعنوٌة التً تزٌد من درجة الخطر وتقلل من إعتماد المزارع المإمن له كلٌا على ؼطاء
التؤمٌن فٌحجم عن بذل العناٌة الالزمة لحقله .
مدة التؤمٌن :
تمتد مدة تؤمٌن هذه الوثٌقة من موعد البذار ولؽاٌة نهاٌة فترة الحصاد  ,وتختلؾ هذه المدة
بإختالؾ المحاصٌل وتوقٌت زراعتها  ,أي إن العقد قد ٌكون سنوٌا أو موسمٌا أو مستمرا لفترة
أطول من ذلك .
حاالت توقؾ التؤمٌن :
ٌتوقؾ ؼطاء هذا التؤمٌن عن إتٌان أثره فً ضمان المحاصٌل واألموال فً حالتٌن فقط هما :
أ) إنتقال المصلحة التؤمٌنٌة فً األموال المإمنة إلى ؼٌر المإمن له وبؤي شكل من أشكال
اإلنتقال( كالبٌع أو اإلعارة أو التنازل أو الرهن أو الوصٌة أو الهبة أو اإلرث)  ,ما لم ٌتم
إبالغ شركة التؤمٌن بهذا اإلنتقال وخالل مدة شهرٌن من تؤرٌخه لٌجري تثبٌت المالك الجدٌد
وإستمرار سرٌان العقد .
ب) إنتهاء مدة التؤمٌن بإنتهاء فترة الحصاد المتفق علٌها ما لم ٌرؼب المإمن له فً تمدٌدها

لتؽطٌة المحاصٌل أثناء خزنها من أخطار الحرٌق والصاعقة .
حقوق شركة التؤمٌن :
آ)الكشؾ  :للشركة وخبرابها من مهندسٌها أن تقوم بالكشؾ الموقعً على األموال المإمنة
ودراستها من كافة الوجوه ألؼراض االكتتاب بالخطر وتسعٌره وتعٌٌن القسط المناسب عنه
وتثبٌت عوامل الخطر المادٌة والمعنوٌة وكذلك لتحدٌد الخسابر الفعلٌة عند وقوع الخطر .
ب)المخلفات :للشركة الحق فً إستالم مخلفات أي من المحاصٌل المتضررة والتصرؾ بها بطرٌق
البٌع أو التصفٌة أو اإلحتفاظ بها لحٌن تقرٌر مصٌرها .
حاالت إنهاء التؤمٌن :
ٌتم إنهاء التؤمٌن ورد الحقوق الناشبة عنه فً حاالت ثالث هً :
آ ) للمإمن له إنهاء التؤمٌن فً أي وقت كان بناء على طلب تحرٌري منه  ,وتحتفظ الشركة فً هذه
الحالة بالقسط حسب الفترة التً كان التؤمٌن خاللها ساري المفعول .
ب )للمإمن له أٌضا أن ٌطلب إنهاء التؤمٌن ألسباب خارجة عن إرادته وفً هذه الحالة ٌتم إحتساب
القسط المرجع طبقا لنسبة الفترة المنقضٌة إلى كل فترة التؤمٌن مضروبة فً حجم القسط السنوي .
ج ) للشركة إنهاء التؤمٌن بشرط أن تخطر المإمن له قبل ذلك بخمسة عشر ٌوما وفً هذه
الحالة تعٌد جزءا نسبٌا من القسط عن المدة المتبقٌة من التؤمٌن إعتبارا من تؤرٌخ اإلنهاء .
سقوط حق المإمن له فً التعوٌض :
ٌسقط حق المإمن له فً المطالبة بالتعوٌض إذا ث ُبت عند تحقق الخطر المإمن منه أنه قد تعمد
الؽش أو التدلٌس أو الكذب فً تقدٌم المعلومات والتً من شؤنها أن تزٌد من شدة الخطر وتساعد
فً وقوعه .
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 )9اإلخطار بالحادث :
تمنح الشركة المإمن له مهلة زمنٌة ال تتجاوز (  ) 92ساعة من تؤرٌخ وقوع الحادث لكً
ٌقوم بتبلٌؽها عنه هاتفٌا أو تحرٌرٌا أو بالمراجعة الشخصٌة  ,ومهلة (  ) 5أٌام لتقدٌم تقرٌر
مفصل عن هذا الحادث وخسابره وأضراره والوسابل التً أ ُتخذت فً التقلٌل منها وفً وقاٌة
بقٌة المحاصٌل ؼٌرالمتضررة .
)1تصحٌح مبلػ التؤمٌن :
ٌخفض مبلػ التؤمٌن بعد كل حادث بما ٌعادل قٌمة األضرار التً أقرتها الشركة ودفعت
تعوٌضا عنها وٌجوز للمإمن له أن ٌطلب إعادة مبلػ التؤمٌن إلى أصله لقاء دفع قسط نسبً عن
الفترة الباقٌة لحٌن إنتهاء مدة الوثٌقة ( بقدر تعلق األمر باألبنٌة والمكابن والمعدات ) .
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((المبحث الثانً))
التأمين الزراعي في العراق
حاولنا فً هذا المبحث أن نجمع ونرتب األرقام المتوافرة عن نشاط التؤمٌن الزراعً العراقً
مستقاة من التقارٌر واإلحصابٌات السنوٌة التً تعدها شركة التؤمٌن الوطنٌة بصفتها المسوق
الوحٌد عراقٌا ألؼطٌة التؤمٌن الزراعً
الجدول ( ) 1
الحجم المخطط والمتحقق فعال من األقساط السنوٌة وحجم التعوٌضات المدفوعة
للفترة ( 2339-2331األرقام باالؾ الدنانٌر )
التعوٌضات
نسبة
نسبة النمو
األقساط
االقساط
السنة
المدفوعة
تنفٌذ
عن السنة
المتحققة
المخططة
الخطة
السابقة
1115
%2
1135
95333
2331
149
%1
%51129
95333
2332
1223
%1
%2
295
95333
2333
291
%9
%1125
11241
93333
2334
9429
%134
%616
23121
93333
2335
92
%52
%4452422
133333
2336
1662
%11
%941149
63333
2339
المصدر  :التقارٌر واإلحصابٌات السنوٌة الصادرة عن شركة التؤمٌن الوطنٌة لألعوام 2339 -2332

األقساط المخططة والمتحققة في فرع
التأمين الزراعي لألعوام2007-2001

األقساط المخططة
األقساط المتحققة
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السنوات
المصدر :الشكل البٌانً من عمل الباحثٌن باإلستناد إلى بٌانات الجدول ( ) 1

الجدول (  ) 1أعاله ٌبٌن حجم األقساط المخططة والمتحققة فعال ونسبة النمو اإلٌجابٌة أو السلبٌة
لكل سنة قٌاسا بالسنة التً قبلها مع بٌان نسبةالتنفٌذ ومن خالل هذا الجدول الحظنا -:
 )1السنة  2332نسبة النمو فً األقساط (  ) %51-وذلك ألنها تشكل أقساط التؤمٌن
الزراعً(الحٌوانً والنباتً) مستبعدا منه أقساط تؤمٌن الحرٌق الزراعً وحوادث المركبات
الزراعٌة  ,وفً حالة إضافتها فستكون نسبة النمو فً األقساط .%23
(( )) 1

 )2السنة  2336نسبة النمو فً األقساط (  ) %44-وسبب اإلنخفاض فنً  ,وٌعود إلى إنتقال
وثابق المطاحن من محفظة الزراعً إلى محفظة الحرٌق وعدم توفرالشروط بوثٌقة التؤمٌن
الزراعً فً أؼلب المشارٌع المتوفرة والعاملة فعال مع صعوبة إجراء الكشؾ الموقعً
بسبب الظرؾ األمنً .
 )3السنة  2339نسبة النمو فً األقساط (  ) %9-وذلك لصعوبة تسوٌق الوثٌقة بسبب البعد
الجؽرافً والظرؾ األمنً ؼٌرالمالبم للعمل .
ٌ )4الحظ أنه فً كل السنوات ٌتركز العمل لفرع التامٌن الزراعً على محافظة بؽداد وال ٌوجد
أي دور لفروع المحافظات فً تسوٌق أوإصدار أٌة وثٌقة تؤمٌن زراعً وهوعكس المفروض
برأٌنا ألن الزراعة مكانها فً المحافظات ولٌس بؽداد فقط .
الجدول ( ) 2
مبالػ األقساط والتعوٌضات لفرع التؤمٌن الزراعً موزعة حسب القطاعٌن العام والخاص
(األرقام باآلؾ الدنانٌر)
مجموع
تعوٌضات
تعوٌضات
أقساط القطاع المجموع
أقساط
السنة
التعوٌضات
القطاع
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ٌالحظ األختالؾ الكبٌر فً ما ٌرد فً الجدولٌن ( )1و ( )2حول بٌان رقم األقساط المتحققة فً
األعوام  2331و  2332و  2333فٌما بٌن التقرٌر السنوي والمجموعة االحصابٌة الصادرٌن عن
شعبة االحصاء فً شركة التؤمٌن الوطنٌة  .ولو حللنا المصادر التً أُستوفٌت منها األقساط فً سنة
 2339على سبٌل المثال وكذلك التعوٌضات المصروفة ألصحابها من المإمن لهم من القطاع الخاص
سنجدها كما فً الجدول (  ) 3أدناه حٌث ال أثر ألٌة تؤمٌنات زراعٌة حقٌقٌة على اإلنتاج أو المحاصٌل
الزراعٌة أو اإلنتاج الحٌوانً بل أقتصر عموم العمل على مخاطر ؼٌر زراعٌة مثل حوادث الحرٌق فً
المزارع أو حوادث المركبات الزراعٌة التً من الممكن شمولها بوثابق أخرى مثل وثابق تؤمٌن
المركبات العامة المتداولة فً السوق العراقٌة .
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الفرع

الجدول ( ) 3
توزٌع أقساط التؤمٌن الزراعً المستوفاة لسنة 2339
المسوق
حسب القطاع العام والخاص وحسب نوع الؽطاء
ّ
(األرقام باآلؾ الدنانٌر)
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كما ٌُالحظ إنعدام دفع التعوٌضات للمنشآت الزراعٌة فً القطاع العام وتركزها فً القطاع الخاص وكؤن
األخطار الزراعٌة تصٌب المنشآت الخاصة دون العامة و ٌُعزى ذلك إلى ضعؾ الخبرة العملٌة لدى
العاملٌن فً هذه المنشآت الحكومٌة فً كٌفٌة التعامل مع شركة التؤمٌن عند حدوث ضرر ما .
الجدول ( ) 4
نسبة أقساط التؤمٌن الزراعً إلى إجمالً أقساط شركة التؤمٌن الوطنٌة
للفترة  ( 2339-2331القٌم باالؾ الدنانٌر )
النسبة %
أقساط التؤمٌن العامة أقساط التؤمٌن الزراعً
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((المبحث الثالث))
االستنتاجات و التوصٌات
أوال  :االستنتاجات :
من خالل المقابالت التً اجرٌناها مع المسإولٌن فً قسم التؤمٌن الزراعً فً شركة التؤمٌن
الوطنٌة العامة وما توفر من تقارٌر وإحصابٌات سنوٌة ٌمكن األستنتاج بما ٌؤتً :
 )1إن عدد عقود التؤمٌن الزراعً التً أبرمتها الشركة قلٌلة جدا قٌاسا بالرقعة الجؽرافٌة
الزراعٌة الكبٌرة فً البلد وهذا ناجم عن عوامل مشتركة متعلقة بؤطراؾ العقد التؤمٌنً
وألسباب كثٌرة .
 )2إن التؤمٌن على اإلنتاج الزراعً هو من التؤمٌنات األختٌارٌة  ,فالمزارع مخٌر فً إقتنابه من
عدمه  ,وإذا ما علمنا بؤن هـذا األنتاج ٌشكل قناة مهمـة فً األقتصاد الوطنً فإن أي خسـارة
سوؾ ٌتحملها المزارع ستعم على الدولة والمواطنٌن كافـة وستكون النتابج خطرة فٌمـا لو
كانت األخطار كوارثٌة تصٌب مساحات واسعة من األراضً الزراعٌة .
 )3وجود نقص كبٌر فً الوعً التؤمٌنً لدى المزارعٌن العراقٌٌن بؤهمٌة تفعٌل برامج التؤمٌن
الزراعً رؼم ما تمثله من أهمٌة واضحة فً التخفٌؾ من تبعـات التؽٌرات المفاجبـة التً
تتعرض لها المحاصٌل الزراعٌة هذا إضافة إلى عدم قناعة الكثٌر من المنشآت الزراعٌة
الحكومٌة بؤهمٌة هذا النوع من التؤمٌن بل إنها تعتبرها بمثابة أعباء إضافٌة مفروضة على
مٌزانٌة ومصروفات المنشؤة .
 )4لوحظ أن تعرفة تؤمٌن االنتاج الزراعً فً العراق تقتصر على تسعٌر التؽطٌة على بعض
المحاصٌل التً تعتمد على اسلوب الزراعة االروابٌة الممكن التحكم بها وهً الحنطة والشعٌر
والقطن والذرة الصفراء وزهرة الشمس والمزروعة فً المحافظات الوسطى والجنوبٌة من
القطر  ,أما بالنسبة لمحصول الرز فتقتصر التؽطٌة على محافظات دٌالى وصالح الدٌن والقادسٌة
والنجؾ والمثنى وذي قار ومٌسان والبصرة  ,على أنه ٌجب توسٌع التؽطٌة بهذه الوثٌقة لتشمل
محاصٌل أخرى كالتبػ والبطاطا والخضروات فً محافظات أخرى بعدوضع االسعار المالبمة
حسب نوعٌة المحصول وموقع زراعته.
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)5تنتهج شركة التؤمٌن فً حساب األقساط أسسا فنٌة موضوعة إستنادا إلى الزٌارات المٌدانٌة
وإلى مجموعة كبٌرة من االحصاءات والبٌانات ولسنوات متتالٌة ولفترة طوٌله حول أنواع
المحاصٌل الزراعٌة ومساحاتها الحقلٌة مقاسة بالدونم لكل محافظة وقٌمة االنتاج االجمالً
لهذه االراضً وحجم المتضرر من الحاصل ونسب الخسارة لكل محصول  ,هذا إضافة إلى
تحمٌل السعر نسبة معٌنة عن المصارٌؾ االدارٌة واالرباح وإحتٌاطً الطوارئ والكوارث مما
أدى إلى أن ٌعتبر المزارع العراقً هذا القسط عببا آخر مضافا إلى كاهله إلى جانب المصارٌؾ
التً تتطلبها العملٌات األنتاجٌة المختلفة .
 )5تعدد األطراؾ التً تربطها عالقة ما باألرض وناتجها  ,فهناك المالك أو المالكٌن المتعددٌن
والفالح العامل فٌها  ,وهناك المإجر إلى جانب المالك ومقابلهما المستؤجر وبٌن هذه األطراؾ
على إختالفها تضٌع المصلحة التؤمٌنٌة التً تمثل العالقة القانونٌة باألرض والتً تبحث عنها
شركة التؤمٌن عند إبرام العقد وبالتالً ٌصبح من الصعب إجراء التؤمٌن .
)9إفتقار شركة التؤمٌن الوطنٌة إلى اإلحتٌاطٌات المالٌة الكبٌرة الالزمة لتؽطٌة المخاطر الكبٌرة
وإلى المستلزمات الفنٌة الضرورٌة لتطوٌر التؤمٌن الزراعً من كادر متخصص ملم بدقابق
وتفاصٌل العملٌة الزراعٌة وبالعدد الكافً لتؽطٌة مناطق العراق كافة  ,كما والٌنكر عدم توفر
وسابط النقل الكافٌة التً تحتاجها الشركة فً عملها.

ثانٌا  :التوصٌات :
 )1زٌادة األنشطة اإلعالمٌة لشركة التؤمٌن الوطنٌة بهدؾ زٌادة الوعً التؤمٌنً وفً مختلؾ
القنوات المقروءة والمسموعة والمربٌة وأٌة وسابل أخرى ٌمكن من خاللها إٌصال المعلومات
الكافٌة والالزمة عن التؤمٌن الزراعً وفوابده ومجاالته إلى العاملٌن فً حقل الزراعة وفً
كافة أنحاء العراق بقصد حثهم على اإلقبال على شراء الخدمات التؤمٌنٌة المختلفة .
 )2أن ٌكون التؤمٌن إلزامٌا ضد المخاطر والكوارث الطبٌعٌة ذات التؤثٌر الواسع ومنها مثال :
الجفاؾ والعواصؾ الترابٌة واألعاصٌر فً المنطقة الوسطى من العراق  ,والثلوج والصقٌع
واألمطارالؽزٌرة والبرد ( الحالوب ) فً المناطق الشمالٌة والفٌضان فً بعض مناطق
الجنوب  .مع تعمٌم تؤمٌن خطري الصاعقة والحرٌق على كافة أنواع المزارع وفً جمٌع
أنحاء العراق  ,أما عن المسإولٌة المدنٌة المتحققة على المزارع تجاه الؽٌر وعن مخازنه
وآالته ومكابنه الزراعٌة فٌبقى التؤمٌن علٌها اختٌارٌا مطلقا  ,أي أن ؼطاء التؤمٌن ٌجمع
بذلك بٌن صفتً اإللزام واإلختٌار فً آن واحد .
 ) 3التوسع فً منح القروض والتسهٌالت المصرفٌة للمزارعٌن والشركات ومكاتب المقاولٌن
التً تقدم الخدمات الزراعٌة لقاء مبالػ (كالحراثة وتسوٌة األرض والحصاد وتطهٌر السواقً
والجداول) ومكاتب بٌع البذور واألسمدة والمبٌدات فضال عن الصناعات الزراعٌة كمعامل
الدبس والراشً وتعلٌب الخضر والتمور ومعجون الطماطة والمربٌات وإلنشاء ورش تصلٌح
المكابن والمعدات الزراعٌة  .على أن ٌتم التنسٌق مع المصارؾ بحٌث ٌُشترط مسبقا لحصول
أي مزارع على القرض إبرامه لعقد التؤمٌن الزراعً الذي ٌناسبه .
أما قسط التؤمٌن ف ٌُحرص على دفعه من قبل المزارع إلى شركة التؤمٌن الوطنٌة أو فروعها
مباشرة ولٌس إلى المصرؾ على شكل إستقطاع من القرض وإال أدى ذلك إلى نشوء مواقؾ
سلبٌة لدٌه من التؤمٌن إذ سٌتم ربطه فً هذه الحالة بالضرابب المفروضة على األرض أو
على المزارع أو بالفوابد المحسوبة على القروض وفً ذلك محاذٌر كبٌرة .
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 )5قصر التؤمٌن فً مرحلته األولى على الزراعة الرابدة للمحاصٌل الستراتٌجٌة كالحنطة
والشعٌر والرز والذرة الصفراء والقطن والبذور الزٌتٌة كعباد الشمس والسمسم لما
تمتاز به من أسس علمٌة وعوامل متمٌزة كاألراضً الجٌدة والحصة المابٌة الكافٌة
والمناطق المضمونة األمطار .أما الؽطاء الخاص بالبساتٌن فٌجب أن ٌقتصر على حدود
محافظة واحدة ثم ٌُعمم بعد نجاحه  .أما بالنسبة لالنتاج الحٌوانً ف ُتعطى االولوٌة لتؽطٌة
االبقار والجاموس المستوردة منها أو المحلٌة فً حقول التربٌة والتسمٌن .كما ُتعطى
االولوٌة أٌضا لتؽطٌة حقول الدواجن المجازة والنظامٌة .
ألمصادر :
 شركة التؤمٌن الوطنٌة  :آ )البرنامج األول ألعمال فرع التؤمٌن الزراعً  /ؼٌر مإرخ وؼٌرمنشورب) البرنامج الثانً لتطوٌر أعمال فرع التؤمٌن الزراعً  /ؼٌر منشور
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