
ظاه��رة املت�سولني االجانب م��ن الظواهراخلطرة 
الت��ي تتفاقم يف جميع حمافظات العراق خا�سة 
يف االحياء ال�سكنية , و�سط اهمال امل�سوؤولني لها 
, وي��رى مراقب��ون ان ت�ساعف اع��داد املت�سولني 
"غ��ري العراقي��ني" يف االآونة االخرية يك�سف عن 
خمطط خارجي ي�سعى اىل ا�ستنزاف موارد البالد 
يف الوق��ت ال��ذي ت�سري الي��ه �سج��الت البنوك عن 

وجود ار�سدة كبرية ملت�سولني اجانب. 
يف اأح��دى تقاطعات بغ��داد كان رجل كبري ال�سن 
يب��دو عليه اأن��ه باك�ستاين يت�سابق م��ع ال�سيارات 
حت��ى ي�ستج��دي عطف و�سفق��ة النا���س, ومل تكن 
م��ع  يتوا�س��ل  كان  وا�سح��ة  لهجت��ه  وال  لغت��ه 
ويح��اول  والهمهم��ات,  باالإمي��اءات  االخري��ن 
التحدث مع �سائقي ال�سيارات. حاولنا ان ن�ستفهم 
من��ه ع��ن وجهت��ه وكيف و�س��ل اىل الع��راق لكن 
م��ن دون جدوى, ثم تبعه زميل��ه االخر الذي اأخذ 
ينتق��ل من م��كان اىل اآخر, وي�س��ري بيديه ويطلب 
النق��ود حلاجت��ه املا�س��ة اليه��ا. وا�ستم��ر الرجل 
الكبري برحلته واجتيازه لل�سوارع, ومالحمه يبدو 

عليها ال�سياع والتيه وكان يتزاحم ويتجول بني 
ال�سي��ارات, ومي�سك ب��ني احلني واالخ��ر بحقيبته 
ال�سغ��رية التي يحتفظ بها باالأموال التي يح�سل 
عليها م��ن الت�س��ول, ومل يكن يفهم اللغ��ة الدائرة 
حول��ه وترت�سم على مالحمه االأ�سى واحلزن. ومع 
ا�ستم��رار الباك�ستاين بتجوال��ه وتنقله من �سارع 
اىل اخ��ر, فت��ارة مي�س��ي بب��طء ويرت�س��ف قطرات 
من امل��اء من قنينت��ه التي يحملها بي��ده, وتارة 
اخ��رى يرك�س بجنون كاأنه يح��اول اللحاق بكل 
ال�سيارات املوجودة واملارة حتى ال ي�سيع حلظة 
واح��دة قد متر دون ان يك�س��ب بع�س املال, حتى 
و�س��ل اىل مفرتق ط��رق كان يتجمع فيه عدد من 
زمالئ��ه وبداأوا يتحدثون بلغتهم االأم, التي كانت 
ع�س��رية على الفهم. ويف مكان اخر يف بغداد ترى 
�سيدة ذات ب�رشة �سمراء ب��دت وا�سحة عليها اثار 
ال�سم���س وتغ��ريات املن��اخ, تتخ��ذ م��ن م�ساطب 
اح��دى احلدائ��ق م��كان ن��وم له��ا, وه��ي ترتدي 
زيه��ا الباك�ست��اين الرث واملغ��ر اي�سا وحتت�سن 
ب��ني ذراعيه��ا حقيب��ة �سغرية وتن��ام بعمق, ومل 

تك��ن ت�سع��ر مبن يق��رتب منه��ا او يتوق��ف ليلقي 
نظرة عليه��ا. ويف مديرية �سوؤون االقامة التابعة 
ل��وزارة الداخلية كانت اع��داد كبرية من االجانب 
والعرب واجلن�سيات االخرى , يتجولون يف اروقة 
املكان حت��ى يكملوا اجراءات االقام��ة  ليتمكنوا 
م��ن مزاولة اعماله��م, ويقول مدير ع��ام مديرية 
�سوؤون االقامة الل��واء هيثم الغرباوي اإن: »هناك 
اع��داداً كبرية م��ن االجانب املقيم��ني يف العراق 
دخلوا عن طريق �رشكات تابعة لوزارات خمتلفة, 
م��ن بينها ال�سح��ة والنق��ل واالعم��ار واال�سكان 
ليعمل��وا يف وظائف خمتلف��ة, وال متنح املديرية 
االقام��ة لالأجنبي م��ا مل يتم التاأك��د من ح�سوله 
عل��ى عم��ل داخل ال��وزارة او اي م��كان اخر تابع 
للوزارة املعني��ة, كما ا�ستقطب م���رشوع ب�سماية 
ال�سكن��ي اعداداً كبرية م��ن املوظفني, و�سلت  اىل 
ع���رشة اآالف اجنب��ي, ف�س��ال عن م�سف��ى كربالء 
ال��ذي ا�ستقبل ب��دوره اعدادا كبرية م��ن االجانب 

العاملني يف جمال النفط والغاز«. 
املتحدث با�سم وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية 
عمار منع��م يقول, بعد ان تلقت ال��وزارة �سكاوى 
متعددة وتوج�س املواطنني من وجود املت�سولني 
االجان��ب, مت اتخ��اذ االجراءات ورف��ع الطلب اىل 
الوزي��ر ال��ذي اوع��ز بت�سكي��ل جلن��ة م�سرتكة مع 
وزارة الداخلية لبح��ث اخلطوات واتخاذ ما يلزم, 
لذل��ك اأولت الوزارة اهتماما كبريا وبالتعاون مع 
اجلهات املخت�سة االخ��رى مبو�سوع الت�سول ملا 
ميثله من ظاهرة غري ح�سارية, ف�سال عن تاأثريه 
يف اجلوان��ب االمنية واالجتماعي��ة, كما تعاملت 
م��ع ع���رشات احل��االت ال�سابق��ة وف��ق القان��ون 

واالجراءات النافذة”.
العم��ل  رخ���س  تعط��ي  العم��ل  وزارة  واأ�س��ار,   
لعم��ال اخلدمة من اجلن�سي��ات غري العراقية وفقا 
لل�سوابط وال�رشوط املعم��ول بها وبالتن�سيق مع 
وزارة الداخلي��ة والدوائ��ر االخ��رى ذات العالق��ة 
ف�س��ال ع��ن ان متابع��ة العمال تتم م��ع ا�سحاب 
العم��ل ويف حالة وجود خمالف��ات يوؤ�رشها ق�سم 
تفتي���س العمل التابع لدائ��رة الت�سغيل والقرو�س 
يف ال��وزارة, يت��م اب��الغ اجله��ات املخت�س��ة عن 
املخالفات والقاء القب�س على العمال املخالفني 

غري العراقيني وت�سحيح املخالفة.
 كان��ت مالم��ح اال�ستي��اء والغ�س��ب بادي��ة على 
وج��ه �سائق )الكي��ا( ر�سول غال��ب �ساحب )46( 
عام��ًا وه��و يتح��دث ع��ن املت�سول��ني االجان��ب, 
وكي��ف غ��زوا بع�س �س��وارع بغداد باأع��داد الفتة 
للنظر , اذ يق��ول مهنتي ك�سائق )كيا( التنقل بني 
املناط��ق املختلفة وعدم التقي��د برقعة جغرافية 
معين��ة, ويف اثن��اء جت��وايل �ساه��دت الع���رشات 

من املت�سول��ني االجانب لي�س��وا �سوريني فقط بل 
باك�ستاني��ني وهنود , ف�س��ال عن جن�سيات اخرى 
ان هذا الأم��ر خطري يف ظل الظروف التي تعي�سها 
البالد, فنحن مهددون باالنفجارات واملفخخات, 
فكي��ف ن�ستطيع ان نتاأكد من ان هوؤالء لن ي�سببوا 
�رشرا لنا, م�سيفًا ,قد تكون ال�سياحة الدينية احد 
املنافذ لدخول البالد, اذ كثريين يدعون زيارتهم 
للعتب��ات املقد�سة, وحامل��ا ي�سلون ينطلقون يف 

�سوارع العا�سمة حتى يتنقلوا بني املحافظات. 
م��ن جان��ب اخ��ر اأ�س��ار مدي��ر اح��دى  ال���رشكات  
لل�سياحة وال�سفر, ان �رشكات ال�سفر تعمل برامج 
ال�سياح��ة الديني��ة ب�سوابط واآلي��ات عمل معينة, 
فعل��ى الرغم م��ن جلبها الأعداد كب��رية من الزوار 
االجان��ب, اال انه��ا تتكف��ل باتخ��اذ االج��راءات 
االمني��ة الالزم��ة, اذ يك��ون هن��اك تن�سي��ق م��ع 
الدول��ة ووج��ود وثائ��ق ثبوتي��ة للراغ��ب بزيارة 
العتب��ات املقد�سة, ف�س��ال عن ا�ستح�س��ال الفيزا 
للزائ��ر ومتابع��ة االمر مع اجله��ات االمنية, التي 
متن��ح املوافق��ة ليت��م ا�ستقباله��م اما ع��ن طريق 

مط��ار بغداد الدويل, او ع��ن طريق منفذ زرباطية 
احل��دودي, ف�سال ع��ن اعدادها لرام��ج �سياحية 
باأي��ام حم��ددة ع���رشة او ثماني��ة اي��ام, حتر�س 
خاللها كل احلر���س على التزام الزوار بتعليمات 
ال�رشكة, وجتوالهم يف املناطق ال�سياحية, ال�سيما 
العتبات املقد�سة يف النجف وكربالء والكاظمية. 
بينم��ا يوؤك��د مدي��ر عام مديري��ة �س��وؤون االقامة 
باأن هن��اك متابع��ة م�ستمرة للمناف��ذ احلدودية, 
خ�سو�س��ا يف فرتة الزيارة االربعينية الن اعدادا 
كب��رية تدخ��ل اىل الب��الد, الأداء طقو���س الزيارة 
ولذلك فان تلك املنافذ م��زودة باأماكن ا�ستقبال 
للزوار ومزودة باأحدث االجهزة التقنية, حتى يتم 
التاأك��د من �سالحي��ة جوازات �سفره��م واوراقهم 

الثبوتية وحفظا على امن وا�ستقرار العراق. 
من جانبه يقول امل�ست�س��ار القانوين زياد حممد, 
يدخ��ل الكثري م��ن االجان��ب اىل الع��راق, خا�سة 
الهن��ود والباك�ستانيني يف مو�سم زيارة اربعينية 
الب��الد  داخ��ل  يبق��ون  ذل��ك  احل�س��ني)ع( وبع��د 
وينت���رشون يف ازق��ة و�س��وارع الب��الد خ�سو�سا 

حمافظ��ة كربالء, ف�سال ع��ن الزائرين االيرانيني 
في��زا  دون  الزي��ارات  اح��دى  يف  دخل��وا  الذي��ن 
وبع��د متابعة املو�سوع من قب��ل حمكمة حتقيق 
االعظمي��ة غ��ادروا الب��الد ب�رشع��ة يف حني كان 
م��ن اال�س��ح ان تتخذ بحقه��م اج��راءات قانونية 

لدخولهم بطرق غري �رشعية.
واأَ�س��اف زياد, يف حال ح��دوث خمالفة من قبل 
العام��ل االجنب��ي, تت��م معاقبت��ه وف��ق القانون 
العراقي وتخلى م�سوؤولية ال�رشكة التي ا�ستقدمته 
للعم��ل, الأن��ه يع��د ت�رشف��ًا فردي��ًا, ال�رشك��ة غري 
م�سوؤول��ة عن��ه, ولك��ن االه��م ه��و ان تراق��ب تلك 
ال�رشكات بحذر حتى ال جتلب عمااًل وتر�سلهم اىل 

ال�سوارع دون �سمانة او تاأمني عليهم. 
وابدى مواطن��ون تخوفهم من ه��وؤالء املت�سولني 
الذي��ن ينت�رشون يف بع�س االحي��اء والتقاطعات 
املروري��ة مطالب��ني اجله��ات االمني��ة ب���رشورة 
الق�س��اء عل��ى هذه الظاه��رة وترحيل ه��وؤالء اىل 

بلدانهم التي جاءوا منها.

واعتق��اد البع���س باأن لي���س هناك �سم��ان حقيقي 
باإمكاني��ة احل�سول على احلق��وق املرتتبة على هذا 
التاأم��ني وه��ذا يعود اىل غياب الوع��ي لدى املواطن 
العراقي بطبيعة عمل هذه ال�رشكات ف�سال عن غياب 
الطبق��ة الو�سطى الواعية واملثقف��ة عن �ساحة الفعل 
االجتماع��ي املوؤث��ر, ووج��ود مرجعي��ات ع�سائرية 
ودينية جتعل الفرد غري ميال ملثل هكذا ت�رشيعات.

  ولك��ن �رشع��ان ما تدخلت �رشك��ة التاأمني العراقية 
ب�س��ورة �رشيع��ة الإنعا���س مب��داأ الثق��ة بينه��ا وبني 
املوؤ�س�س��ات واملجتمع قب��ل دخولها يف حالة املوت 
البيولوجي, من خالل اإن�ساء �سفحة ر�سمية لل�رشكة 
عل��ى موق��ع »facebook«, وت�سميم برنامج على 
»google play« لالأجه��زة الذكي��ة الت��ي تعم��ل 
التاأمين��ي  الوع��ي  لن���رش   »Android« بنظ��ام 
وتعري��ف املواطن ب��ه, اإذ و�سل ع��دد املتابعني اىل 
)16( األ��ف متاب��ع, وهذا ما اأكدت��ه مدير عام �رشكة 

التاأمني العراقية هيفاء �سمعون عي�سى.
التي اأ�س��ارت, �رشكة التاأمني العراقي��ة تاأ�س�ست منذ 
الع��ام 1950 واأً�سبح��ت �رشك��ة عام��ة يف الع��ام 
1997متار���س جمي��ع اأعمال التاأم��ني وتهدف اىل 
امل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية وتقدمي خدماتها 
للمواطنني من اأجل تخفيف املخاطر ودرء املخاوف 
الت��ي م��ن املمك��ن اأن يتعر�سوا له��ا, وتوفري جميع 
اأنواع االئتمانات ال�سمانية لهم ومنها التاأمني على 
احلياة, والتاأم��ني ال�سحي اجلماع��ي والتاأمني �سد 
احل��وادث االإرهابية, وكذل��ك التاأمني على ال�سيارات 
ونقل الب�سائ��ع )البحري( والتاأمني الهند�سي, ولكن 
التقلب��ات التي حتدث �س��واء يف اجلانب االقت�سادي 
اأو االأمن��ي يف الع��راق اأثرت ب�س��كل مبا�رش يف رغبة 

املواطن يف اقتناء وثائق التاأمني باأنواعها.
وع��ن هذا املو�س��وع يق��ول اخلبري القان��وين طارق 
ح��رب مو�سحًا, �رشكات التاأم��ني مبجملها �رشكات 
حكومي��ة اىل االأن مل يدخ��ل القط��اع اخلا���س اىل 
���رشكات التاأم��ني حتى قان��ون اال�ستثم��ار ا�ستثنى 
التاأم��ني من القطاع اخلا�س لذلك بقي حم�سورا يف 

نطاق اال�ستثمار احلكومي. 
واأَ�س��اف, امل�سكل��ة احلقيقية لي�س��ت يف تراجع دور 
���رشكات التاأم��ني ولك��ن يف غياب الوع��ي باأهميته 
ل��دى املواطن العراق��ي وعدم توفر �س��ورة وا�سحة 
لدي��ه ع��ن اآلي��ة عمل ه��ذه ال���رشكات وم��ا ميكن ان 
تقدم��ه ل��ه, لذل��ك جندها بال��كاد تف��ي باملتطلبات 
الب�سيط��ة اذ ان هناك فرق �سا�س��ع بني االأرباح التي 
تتقا�ساها ���رشكات التاأمني هن��ا مقارنة ب�رشكات 

التاأمني يف العامل. 

 وتاب��ع, يع��د التاأم��ني اأف�س��ل �سناع��ة يف ال��دول 
االأخرى لكننا هنا ال نوليها اهتماما كافيا وال نعمل 
على تطويرها كما هو احلال يف باقي البلدان, ولهذا 
ال�سبب نحت��اج اىل قوانني تاأمني جديدة تكون ثورة 
حقيق��ة عل��ى ن�سو���س التاأمني الرتيب��ة واىل حملة 

توعية تو�سل للمواطن اأهمية عمل هذه ال�رشكات.
 وق��ال ح��رب, التاأم��ني �س��د احل��وادث االإرهابي��ة 
معم��وال به منذ الع��ام  2009و لي�س فيه اأي �رشوط 
,فف��ي حالة احلوادث االإرهابية يكون التاأمني مطلق 
وغ��ري م�رشوط فبمجرد ان يكت��ب يف العقد ان هناك 
تاأمني �سد احلوادث االإرهابية هكذا تكون ال�رشكات 

ملزمة بالتعوي�س .
وعن �رشوط التاأمني اأ�سار طارق حرب ,"لي�س هناك 
اأي ���رشوط يف التاأمني من حق اأي �سخ�س ان يوؤمن 
على حياته وم�ساريعه لكنه ُيحرم منه يف حالة عدم 
التزامه بال���رشوط او خروجه عن الن�س القانوين او 
ال�رشق��ة وع��دم دف��ع املبال��غ امل�ستحق��ة وبالتاأكيد 
ان التاأم��ني ه��و م�ساألة طردية فكلم��ا زادت املبالغ 

املدفوعة كلما كان التاأمني اأكر" 
 وتق��ول اأ�ست��اذة عل��م االجتم��اع الدكت��ورة اأ�س��واق 
عب��د احل�س��ن, اإن ثقاف��ة التاأمني ب�س��ورة عامة من 
م�ستلزمات و���رشورات احلياة الع�رشية, فاملجتمع 

يك��ون اأق��رب اىل التح���رش واملدني��ة كلم��ا كان��ت 
ثقافت��ه التاأميني��ة وا�سع��ة االنت�سار وعل��ى اأ�سدها, 
فالعق��ل واملنط��ق يق��رران ويجزمان ب��اأن التاأمني 
�سمان��ة تدفع باملخاط��ر املحتملة التي من املمكن 
اأن يتعر���س له��ا االإن�س��ان اأو ممتلكات��ه اأو ال�س��يء 
املوؤم��ن علي��ه, ويف اأغل��ب االأحي��ان تك��ون الثق��ة 
حا���رشة وموجودة ب��ني االأف��راد واملوؤ�س�سات وكل 
منهما لدي��ه جمموعة اأو جملة م��ن ال�سمانات التي 
حتفظ فيها حقوقه, ف��اإذا اأردنا التحدث عن التاأمني 
م��ن الناحي��ة القانوني��ة فالتاأم��ني بجمي��ع اأنواعه 
و�سيلة من و�سائ��ل االئتمان التجاري واال�ستثماري 
وحت��ى االإن�س��اين املتعلق بكل نواح��ي احلياة ولكن 

من الناحية
 العملية.

 وتكم��ل عب��د احل�س��ن حديثه��ا ع��ن ثقاف��ة التاأمني 
مو�سح��ة ب��اأن ,مرحل��ة ال�سبعيني��ات يف جمتمعن��ا 
كانت مرحل��ة عامرة بفكرة التاأم��ني وكانت الدولة 
ه��ي م��ن تق��وم بالرتويج له��ذه الفك��رة ويف بع�س 
االأحي��ان تق��وم بفر�سه��ا عل��ى النا���س حت��ى عن��د 
���رشاء عقار اأو �سيارة, وق��د تكون ال�رشكات اخلا�سة 
بالتاأم��ني قا���رشة اأو مق�رشة يف اإقن��اع الزبون اأو 
الف��رد للتاأمني عل��ى حياته اأو ممتلكات��ه اأو اأ�سيائه, 

وهذا االأمر عائد اىل �سعف هذه ال�رشكات وحداثتها, 
و�سعف اجلانب العلمي واملعريف لديها, هذا غري اأن 
بع�س ال���رشكات رمبا تكون غري ج��ادة يف االلتزام 
بتعهداتها املادي��ة واملعنوية, اأو تكون تعوي�ساتها 
لي�س بالقدر الذي ي�سجع اأفراد املجتمع على االإقبال 
وال�سري قدمًا يف طريق التاأمني, وبالتايل وجود هذه 
العوامل جمتمعة ومنفردة كلها اأ�سهمت يف غياب اأو 

�سعف ثقافة التاأمني.
 وعل��ى �سعيد مت�سل يقول م�ست�س��ار جمل�س النواب 
العراق��ي الدكت��ور عم��ار املياح��ي, ان ت�رشيع��ات 
التاأم��ني يف الع��راق يف حال��ة م��وت فعل��ي, فكيف 
لن��ا اأن نت�س��ور وج��ود ت�رشي��ع متق��دم للتاأمني وال 
توجد ل��دى املجتمع اأية فكرة ع��ن م�سمون واأهمية 
فك��رة التاأم��ني, وكيف ميك��ن لنا اأن نت�س��ور وجود 
قان��ون تاأمني فاع��ل بدون وج��ود االإدارات املدربة 
باملقايي���س العاملي��ة الإدارة مل��ف التاأم��ني وغ��ري 
ذلك م��ن االإ�سكاالت!؟, لذلك نحت��اج اىل وقفة جادة 
الإعادة ه��ذا الكائن الت�رشيعي مبا يتالءم مع الواقع 
ال��ذي و�سل اإليه علم التاأم��ني العاملي, والتمعن يف 
�سياغ��ة اإجراءاته ب�سورة فعلي��ة مبا ينا�سب طبيعة 
وحاج��ات جمتمعن��ا وق��درة اإدارات��ه الفعلي��ة على 
تنفي��ذ ت�رشيعات التاأم��ني, واإال �سنق��ع يف املحظور 

ب�سب��ب قدم بع���س الت�رشيعات وجهله��ا باأب�سط قيم 
احلماي��ة االئتماني��ة, و�سع��ف ق��درة االإدارات التي 
تدي��ر ملف التاأمني على �سناع��ة الثقة املطلوبة مع 
املواط��ن الذي يح��رك باأمواله عجلة ه��ذا النوع من 

الت�رشيعات.
وتلق��ي مدير �رشك��ة التاأم��ني العراقي��ة ال�سوء على 
التاأم��ني  قائل��ة,  التاأم��ني  م��ن  الغر���س احلقيق��ي 
عق��د يل��زم املوؤم��ن مبقت�س��اه اأن ي��وؤدي للموؤمن له 
اأو امل�ستعي��د )طال��ب التاأم��ني( مبلغا حم��ددا اأو اأي 
عر���س مايل اآخر عند وقوع خط��ر خالل مدة معينة 
مقاب��ل ق�س��ط التاأمني ال��ذي يوؤدي��ه للموؤم��ن, فعقد 
التاأم��ني مت��ت �سياغته عل��ى اأ�س�س قانوني��ة وفنية 
ليت�سم��ن حق��وق الطرف��ني ف��ردا كان اأو موؤ�س�س��ة, 
ويرم برتا�سي الطرفني بكل و�سوح دون ا�ستغالل, 
فالتاأم��ني هو )توزيع اخلطر ال��ذي ي�سيب فردا بني 

جمموعة من االأفراد(.
وت�سي��ف عي�سى ب�س��وت مليء باالأ�س��ى, اأغلب دول 
العامل تفر�س التاأم��ني ب�سكل اإلزامي على مواطنيها 
كالتاأمني ال�سحي والتاأمني على احلياة واملمتلكات 
وكذل��ك التاأم��ني عل��ى الب�سائ��ع املنقول��ة وهذا ما 
نفتق��ر اإليه يف بلدنا, ف�سال ع��ن بع�س رجال الدين 
الذين ي�سوهون الغر�س احلقيقي للتاأمني بفتاوى قد 

تكون غري �رشعية.
بينم��ا توؤك��د عي�س��ى اأن, �رشك��ة التاأم��ني العراقي��ة 
اأخ��ذت عل��ى عاتقه��ا م�سوؤولي��ة توزي��ع )فولدرات( 
وعق��د الندوات التثقيفي��ة يف املوؤ�س�سات االأكادميية 
والنقابات تبني من خاللها اأهمية التاأمني واأنواعه, 
ف�سال ع��ن ن�رش االإعالن��ات االلكرتونية يف املتاجر 

الكبرية )املوالت(.
وتختت��م مدي��ر �رشكة التاأمني العراقي��ة حديثها عن 
التاأمين��ات اخلا�س��ة باحلي��اة املنج��زة م��ن قبلهم 
والت��ي تقت�س��ي )قر���س االإ�س��كان( م��ن �سن��دوق 
م��ن  رات��ب   )١٠٠( مقرت�س��ي  وكذل��ك  االإ�س��كان, 
م���رشيف الرافدي��ن والر�سيد ل�رشاء وح��دات �سكنية, 
ومبوج��ب ه��ذا التاأمني تقدم ال�رشك��ة بدفع املتبقي 
م��ن اأق�س��اط بذمة املقرت���س ب�عد وفات��ه اىل اجلهة 
املقرت�س��ة ليك��ون امل�سك��ن مل��كًا خال�س��ا لعائل��ة 
املقرت���س, ف�سال عن التاأمني عل��ى حياة مقرت�سي 
�سلف ال��زواج ومقرت�سي �رشاء ال�سيارات وامل�ساريع 
االأخ��رى, وبه��ذا قام��ت ال�رشك��ة بتغطي��ة �رشائ��ح 
كب��رية ومتعددة م��ن املجتمع خدمة له��م و�سمانا 

مل�ستقبلهم وم�ستقبل عائالتهم.
يذك��ر انه ال يجوز مزاول��ة اعمال التاأمني يف العراق 
ال���رشكات  العام��ة,  العراقي��ة  "ال���رشكات  م��ن  اال 
العراقي��ة امل�ساهم��ة اخلا�س��ة او املختلط��ة, ف��روع 

ب�رشكات التاأمني االأجنبية امل�سجلة يف العراق"

تضخم ارصدتهم في البنوك

المتسولون األجانب.. استنزاف لموارد العراق وتهديد لسكانه
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تق�سم اعم�ل الت�أمني 
اىل نوعني رئي�سيني 

هم� الت�أمني على احلي�ة 
والت�أمين�ت الع�مة 

ويدخل يف اأي منهم� كل 
ن�س�ط يعد يف العرف 

والع�دة من اعم�ل 
الت�أمني , لكن الت�أمني يف 
العراق مبختلف جم�الته 

يف ح�لة موت �سريري 
بعد توقف دور ال�سرك�ت 

عن اخلفق�ن ب�إيق�ع 
منتظم, وتراكم �سعفه� 

يف ظل �سي�دة ثق�فة 
اخلوف وعدم و�سوح 

الروؤية
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