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برنبببامج الحبببزب غيببباب التبببأمين فبببي  :*كمبببالمصبببباح 

 )للمناقشة(المعروض  الشيوعي العراقي
 
 

 .مجلة التأمين العراقيأيضاً في نشرت   .2016، أيار 382، العدد الثقافة الجديدةنشرت في مجلة 

 
 

 مقدمة
 

)للمناقشة(، المنشور في برنامج الحزب الشيوعي العراقي المعروض وصلني مؤخراً 

.  وهو، كما جاء في الجريدة، 2016 /3 /24، الخميس 8–5ص  ،طريق الشعبجريدة 

، والذي هو بمثابة 2012برنامج الحزب الذي اقره المؤتمر الوطني التاسع في عام "

 ."المؤتمر القادم مشروع البرنامج الجديد المطروح للمناقشة واالقرار في
 

 2012في كانون الثاني كتبت مقالة  2012شرررت مسررودة برنامج الحزب عام عندما ن  

بعنوان "حاشية حول التأمين في مسودة موضوعات سياسية للمؤتمر الوطني التاسع 
لكن أياً من المقترحات التي ضررررمتما لم تجد لما مكاناً   1".للحزب الشرررريوعي العراقي

تبناه المؤتمر الوطني التاسرررررررع.  وهو ما يؤسررررررر  ل   ن الحزب  في البرنامج الذي
الشررررريوعي العراقي كان متميزاً عن بقية ا حزاب العراقية ميضء موضررررروع التأمين 

التي وردت تحت عنوان "الطريق الى اهتماماً.  ففي تلك المقالة اقتبست الفقرة التالية 

 من مسودة الموضوعات: 84الفقرة من تنمية مستدامة" 
 

اعادة الحياة للمنشرر ت والمؤسررسررات االنتاجية الصررناعية والزراعية، عبر ... 
اصرررررضح االدارة الفنية والمالية لقطاع الدولة، وتوفير مسرررررتلزمات نموضررررر  

                                                 
 .2011آب/أغسطس  18، الخميس طريق الشعب 1

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-
31.html 

 النص ا صلي لمذه المقالة متوفرة بصيغة بي دي إ  لدي لمن يرغب الحصول علي .

http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html
http://www.iraqicp.com/2010-12-30-11-08-49/5959-2011-08-18-19-43-31.html
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واعادة بنائ  على اسرررس المردود االقتصرررادي والمنفعة االجتماعية، وتشرررجيع 
الحماية ل  من االغراق والمنافسة غير العادلة، ودعم القطاع الخاص، وتأمين 

وتوفير التسررررميضت المصرررررفية والتأمين والخدمات، كي يسررررتعيد هذا القطاع 
 عافيت  ودوره في رفد االقتصاد الوطني.

 
 وقلت في تعليقي:

 
بمذه امشرررارة ربما يكون الحزب الشررريوعي العراقي أول حزب سرررياسررري في 

تأمين، بم مة ال يدخل كل ت  العراق  يا عناها االصرررررررطضحي، في واحدة من أدب
المممة.  لكن التأمين في صررررررورة التأمينات االجتماعية ليس غائباً في أدبيات 

 وقد وصفنا اهتمام الحزب بمذه التأمينات بالقول:  2الحزب.
 

إن الحزب الشرررريوعي يبدي اهتماماً، مع بعض التفصرررريل، بموضرررروع التأمين 
حماية ا فراد والشرررركات ضرررد الخسرررائر  ولكن ليس في صررريغت  التجارية في

التي تصيبما، وليس أيضاً ك لية تمويلية للنشاط االقتصادي االستثماري، وإنما 
من منظور ا شكال المختلفة للضمان االجتماعي التي يحصرها بالدولة إذ ال 

 يرد أي دور للسوق بمذا الشأن.
 

اسررررات حول قضررررايا للمناقشررررة مواق  وسرررري اآلن تضررررمن برنامج الحزب المعروض
االجتماعية، المديونية -مختلفة: بناء الدولة والنظام السرررياسررري، السرررياسرررة االقتصرررادية

الخارجية والتعويضات، ضوابط االستثمار الخارجي، القطاعات االقتصادية )القطاع 
ناعة، الزراعة، التجارة الداخلية  النفطي االسرررررررتخراجي، الطاقة والكمرباء، الصررررررر

االجتماعية والخدمية، التربية  القطاعاتة، التشرررررييد وامعمار(، السرررررياح ،والخارجية
الثقرررافرررة، امعضم، ، البيئرررةالصرررررررحرررة، الموارد المرررائيرررة، والتعليم والبحرررل العلمي، 

شبيبة االتصاالت، النقل، المواصضت، الرياضة،  شؤون العمال والشغيلة، المرأة، ال

                                                 
ت االجتماعيرررة فررري العرررراق: قرررراءة لموقررر  الحرررزب الشررريوعي العراقررري"، التأمينرررامصرررباح كمرررال، " 2

  مجلة التأمين العراقي.  نشرت أيضاً في 2010، 338، العدد الثقافة الجديدة

http://misbahkamal.blogspot.com/2010/08/338-2010-56-65.html 
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القوات المسلحة، حقوق القوميات، منظمات المجتمع المدني،  والطلبة، حقوق الطفل،
 العضقات الخارجية.

 
يرد ذكر التأمين ضمن هذه التفاصيل؟  الجواب هو عند اللجنة التي قامت  م  ل   م  ترى ل  

بصررياغة البرنامج.  ولعلنا نقرأ رأياً لما بمذا الشررأن.  ويكفي هنا القول بأن التأمين لم 
 نامج الحزب.يحتل مكاناً ل  في التفكير العام لواضعي بر

 

 مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق
 

ما يممنا هو اسرررتعادة ما كتبناه في الماضررري فيما يخص وضرررع سرررياسرررة مرحلية تجاه 
الخطوط العامة لمذه السياسة اقترحت .  الجديدة النشاط التأميني مع بعض امضافات

 :كي تتناسب مع الطبيعة العامة لبرنامج سياسي حزبي كما يلي
 

الذي يلعب  في  "اإلنتاجي" للدوريسرررتحق قطاع التأمين اهتماماً خاصررراً نظراً 
التعويض عن ا ضررررررررار والخسررررررررائر المادية التي تلحق با فراد والعوائل 

من خضل تجميع أقساط التأمين.   الدور االستثماريوالشركات على أنواعما، و
سرررررريزداد هذا الدور أهمية مع التطور االقتصررررررادي واالجتماعي للعراق مع و

ستفادة شركات التأمين العامة  ساط التأمين، وضرورة ضمان ا تعاظم حجم أق
والخاصة المرخصة بالعمل في العراق من هذه ا قساط إذ أن قد راً كبيراً من 

ة النظر بقانون على إعاد اآلنا قساط يتسرب إلى الخارج.  لذلك يجب العمل 

لتغيير الرؤية الخاطئة التي يقوم عليما هذا  2005تنظيم أعمال التأمين لسررررنة 

سة للقطاع يحول دون التسرب  سيا القانون وأحكام  الضارة بالقطاع، ورسم 
 3.غير القانوني  قساط التأمين خارج العراق

                                                 
الخزرجررري، سرررعدون الربيعررري، فرررؤاد شرررمقار، محمرررد الكبيسررري، مصرررباح كمرررال،  قعبرررد الخرررالجبرررار  3

، تحريرررر: 2005 لسااانة التاااأمين أعماااا  تنظاااي  قاااانون ومراجعاااة نقاااد فاااي مساااا مةمرررنعم الخفررراجي، 

 (.2013مصباح كمال، )مكتبة التأمين العراقي، 

)بغررررداد:  دراساااااد نقديااااة: تقيااااي  و2005قااااانون تنظااااي  أعمااااا  التااااأمين لساااانة مصررررباح كمررررال، 

 (.2014منشورات شركة التأمين الوطنية، 
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مي تضرررم مع فالتي أتيت على ذكرها أما تفاصررريل هذه السرررياسرررة ووسرررائل تحقيقيما 
 4بعض امضافات الجديدة ما يلي:

 
 توطين التأمين –أوال 
 

اشررررتراط إجررررراء التررررأمين علررررى ا صررررول الماديررررة والمسررررؤوليات القانونيررررة  -1
الناشررئة عنمرررا حصررراً لررردى شرررركات تررأمين مسرررجلة لرردى الررردوائر المختصرررة 

 في العراق ومجازة من قبل ديوان التأمين العراقي.
خرررارج العرررراق، أي خرررارج القواعرررد الرقابيرررة التررري تحرررريم إجرررراء الترررأمين  -2

 يديرها ديوان التأمين العراقي.
 

اشرررتراط ان تكرررون اسرررتيرادات العرررراق بشرررروط الكلفرررة والشرررحن )سررري أنرررد  -3
-( ولررريس بشرررروط الكلفرررة والترررأمين والشرررحن )سررري آي ا  C & F -ا  

CIF . عند فتح االعتمادات المستندية مع المصار ) 
 

التررررأمين لرررردى فرررررض غرامررررات ماليررررة وغيررررر ماليررررة عنررررد مخالفررررة شرررررط  -4
طرررر  عراقررري أي شرررركات مجرررازة مرررن قبرررل ديررروان الترررأمين العراقررري علرررى 

)أي المرررؤمن لررر (، وإلرررزام الطرررر  المخرررال   يعمرررل فررري العرررراق أجنبررريأو 
 بشراء التأمين من شركة تأمين مسجلة ومجازة في العراق.

 

ضه وضررمان تطبيقمررا مررن خررضل التنسرريق تعزيررز االلتررزام بمررذه الشررروط أعرر -5
مرررع امدارات الجمركيرررة لتقييرررد إخرررراج البضرررائع المسرررتوردة علرررى أنواعمرررا 
مرررن المررروانا العراقيرررة البريرررة أو البحريرررة أو الجويرررة وذلرررك باشرررتراط إبرررراز 
وثيقررررة تررررأمين أصررررولية صررررادرة مررررن شررررركة تررررأمين مسررررجلة ومجررررازة فرررري 

 العراق.

                                                 
، الثقافااااة الجدياااادةمعظررررم هررررذه التفاصرررريل كانررررت موضرررروعات لدراسررررات ومقرررراالت منشررررورة فرررري  4

سأشرررير إلرررى   .شااا اة االقتيااااديين العاااراقيينت مرياااد التاااأمين العراقاااي ومجلاااة التاااأمين العراقاااي

 بعضما في الموامش.
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لررررى الحسرررراب أو إجررررراء التسرررروية النمائيررررة ل  أو الرررردفع ععرررردم تقررررديم الس رررر -6
لعقرررود المقررراوالت دون إبررررراز وثيقرررة ترررأمين أصررررولية صرررادرة مرررن شررررركة 

 تأمين مسجلة ومجازة في العراق.
 

الرررنص فررري عقرررود الدولرررة علرررى إجرررراء الترررأمين مرررع شرررركات ترررأمين مسرررجلة  -7
ومجررررازة فرررري العررررراق.  وكررررذلك وضررررع نمرررراذج موحرررردة لشررررروط التررررأمين 

 الدولة مع شركات المقاوالت العراقية وا جنبية. والتعويض في عقود
 

ترررأمين صرررناعة الرررنفط والغررراز، فررري جميرررع مراحلمرررا، لررردى شرررركات الترررأمين  -8
 المسجلة في العراق العامة أو الخاصة منما.

 

تشرررجيع تأسررريس شرررركات ترررأمين كبيررررة ذات قررردرات ماليرررة قويرررة وكررروادر  -9
الخاصرررررة وظيفيرررررة عاليرررررة الكفررررراءة مرررررن خرررررضل دمرررررج شرررررركات الترررررأمين 

 الصغيرة.
 

 تعزيز مؤسساد التأمين –ثانياً 
 

العمررررل علررررى ضررررمان اسررررتقضلية ديرررروان التررررأمين العراقرررري رغررررم تابعيترررر   -10
لررروزارة الماليرررة وتكرررريس مكانتررر  كمؤسسرررة شرررب  حكوميرررة، وتعزيرررز جمرررازه 
الفنرررري مررررن خررررضل الترررردريب لرررردى هيئررررات الرقابررررة العربيررررة المتمرسررررة فرررري 

؛ وكرررررذلك ضرررررمان عررررردم تضرررررارب مصرررررر أو ا ردن علرررررى سررررربيل المثرررررل
 .المصالح بين  وبين شركات التأمين

 

تحسررررين مسررررتوى الرقابررررة الترررري يمارسررررما ديرررروان التررررأمين لضررررمان عرررردم  -11
؛ وكرررذلك التأكرررد مرررن تسررررب أقسررراط الترررأمين، دون وجررر  حرررق، إلرررى الخرررارج

صررررحة عقررررود إعررررادة التررررأمين الترررري تبرممررررا شررررركات التررررأمين الخاضررررعة 
 .لرقابت 
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والوقرررو   التعامرررل مرررع شرررركات الترررأمين العامرررة والخاصرررةالمسررراواة فررري  -12
علرررى مسرررافة واحررردة منمرررا مرررن قبرررل ديررروان الترررأمين وشرررركة إعرررادة الترررأمين 

 .العراقية
 

جعررررل جمعيررررة التررررأمين العراقيررررة مؤسسررررة مفتوحررررة لجميررررع أعضررررائما مررررن  -13
والتأكيرررررد علرررررى المويرررررة غيرررررر الحكوميرررررة للجمعيرررررة،  ،شرررررركات الترررررأمين

لتررررأمين العامررررة والخاصررررة فرررري تشرررركيل أجمررررزة والمسرررراواة بررررين شررررركات ا
الجمعيرررررة، وضرررررمان اسرررررتقضل عملمرررررا، واسرررررتكمال كادرهرررررا الفنررررري ورفرررررع 

 مستوى البيانات والمطبوعات التي تصدرها.
 

 5تكثي  التدريب الممني للعاملين والعامضت في قطاع التأمين. -14
 

دعررررم مكانررررة ودور شررررركة إعررررادة التررررأمين العراقيررررة، أو التفكيررررر ب عررررادة  -15
 يكلتما باستلمام ماضيما في الستينيات والسبعينيات.ه
 

 سوق فيدرالي للتأمينتأسيس  –ثالثاً 
 

معالجرررة إرل النظرررام السرررابق فيمرررا يخرررص مصرررالح ا طررررا  المتضرررررة  -16
رررروا بذريعرررة التبعيرررة، وحرررل أيرررة إشررركاالت قائمرررة  وخاصرررة أولئرررك الرررذين ه جع

يررررة التمميررررد بررررين شررررركات التررررأمين العامررررة وحكومررررة إقلرررريم كوردسررررتان بغ
لرجرررروع فررررروع شررررركات التررررأمين العامررررة إلررررى امقلرررريم، وسررررماح حكومررررة 

 امقليم بتأسيس فروع للشركات العامة والخاصة في امقليم.
العمررل علررى تأسرريس سرروق تررأميني فيرردرالي موحررد مررن خررضل نظررام رقررابي  -17

موحرررد علرررى النشررراط الترررأميني، لتجنرررب ازدواجيرررة الرقابرررة وكلفتمرررا امداريرررة 

                                                 
مريااااد التااااأمين مصررررباح كمررررال، الترررردريب الممنرررري بررررين الجمعيررررة والررررديوان: مضحظررررات أوليررررة،  5

 :العراقي

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-
professional-development/ 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
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ة علرررى شررررركات الترررأمين، وضررررمان حريرررة عمررررل شرررركات التررررأمين والماليررر
 في جميع أنحاء العراق.

 
اتخرراذ خطرروات جررادة للبرردء باسررتخدام اللغررة الكرديررة فرري مجررال التررأمين فرري  -18

 إقليم كوردستان.
 

 إضافاد للمشروع -را عاً 
 

كالتأسررريس لثقافرررة تأمينيرررة للسياسرررة التأمينيرررة  يمكرررن إضرررافة عنررراوين ثانويرررة أخررررى
فررري مختلررر  أشررركال   والترررأمين االجتمررراعي ؛مسرررتوى المؤسسرررات وا فررررادعلرررى 

؛ والتررررأمين الصررررحي ونظررررام طبيررررب ا سرررررة؛ ووضررررع القواعررررد المناسرررربة لتمويلرررر 
ادل السررررريارات ووإعرررررادة النظرررررر فررررري إدارة قرررررانون الترررررأمين املزامررررري مرررررن حررررر

وتعديضترررر (؛ ربررررط القررررروض العقاريررررة بالتررررأمين  1980لسررررنة  52)القررررانون رقررررم 

بنرررراء  6لررررى الحيرررراة وبأسررررعار تأمينيررررة ال تثقررررل كاهررررل المستقرضررررين الصررررغار؛ع
صرررندوق حكرررومي للتعرررويض عرررن ا ضررررار الماديرررة التررري تلحرررق برررا فراد نتيجرررة 

دراسرررة جعرررل الترررأمين مرررن الحريرررق علرررى منشررر ت ا عمرررال  7للكررروارل الطبيعيرررة؛
يررراً، إضرررافة التررري تسرررتخدم عررردداً معينررراً مرررن العررراملين أو رأسرررماالً بحرررد معرررين إلزام

رررر ن ت ج  والمسررررؤولية الممنيررررة فيمررررا يتعلررررق بالسررررلع ات إلررررى جعررررل التررررأمين علررررى الم 
وغيرهررررا مررررن  8والخرررردمات المنتجررررة اجباريرررراً وذلررررك لحمايررررة حقرررروق المسررررتملك؛

 الموضوعات.
 

                                                 
مكانة و سكانمبرنامج البنك المركزي للقروض الصناعية والزراعية وا ،مصباح كمال 6

 مجلة التأمين العراقي، التأمين
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html 

شااا اة االقتيااااديين ، ، خطرررر الفيضررران فررري العرررراق ودور الدولرررة والترررأمينمصرررباح كمرررال 7
 العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/ 
العررردد ، الثقافاااة الجديااادة، قرررراءة أوليرررة: الترررأمين فررري المنمررراج الحكرررومي ،مصرررباح كمرررال 8

 .63-51، ص 2014، تشرين الثاني 370

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/
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 9 من 8 صفحة ياب التأمين في برنامج الحزب الشيوعي العراقيغ كمالمصباح 

 

 خاتمة
 

.  فقبل فترة قصرررريرة في الفكر العراقي يبدو أننا نشررررمد موسررررماً جديداً لغياب التأمين
ة النفط الوطنية العراقية ومشررروع قانون صررندوق كمشررروع قانون شرررجرى تداول 

امعمار والتنمية العراقي، وكض المشرررروعين أهمض ذكر التأمين في الميكل التنظيمي 
 9المقترح للشركة والصندوق.

 
عد للمناقشررة لوال ربما لم نكن نعير غياب التأمين في برنامج لحزب سررياسرري عريق م  

بدى اهتماماً في الماضررررررري بالتأمين، وهو ما أثنينا علي  كما جاء أن الحزب كان قد أ
النفتاحما على مشررررررركورة  الثقافة الجديدة، مثلما رحبت مجلة في مقدمة هذه المقالة

.  نأمل أن يسترجع التأمين شيئاً من أهميت  في مقاالت حول التأمينالنشر العديد من 

                                                 
لضطررضع علرررى مررروقفي مررن هرررذا الغيررراب مشررروع قرررانون شررررطة الررنفط الوطنيرررة العراقيرررة ومشرررروع  9

 قانون صندوق امعمار والتنمية العراقي راجع:

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/iraq-national-oil-co-
draft-law-absence.html 
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%
a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-
%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-
%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86 
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/absence-of-insurance-in-
draft-law-on.html 
 
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%
a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-
%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-
%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/ 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/iraq-national-oil-co-draft-law-absence.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/iraq-national-oil-co-draft-law-absence.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/absence-of-insurance-in-draft-law-on.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/03/absence-of-insurance-in-draft-law-on.html
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/


 
 

 تأمينية قاأور 
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يتبنى موقفاً  سي عراقياسي حزبل برنامج الحزب الشيوعي العراقي ليكون بذلك أو
 تجاه مؤسسة التأمين.

 

 
 2016آذار  24 لندن

 

 

 وباحث في قضايا التأمين كاتب* 
 
 

 .الى المصدر االشارة بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 

http://iraqieconomists.net/ar/ 


