
 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 8 من 1 صفحة مستشار وزارة المالية والتأمي    مصباح كمال

 

 مستشار وزارة المالية والتأمي    مصباح كمال:*
 
 

: غياب العمل المنظم والمتواصل  الترصيحات الرسمية حول قطاع التأمي  

 
ضتصععؤاآلنم  ععن يطلععع يلا ععن اععان واآلععان ضوالععؤ ليععو واستععرضاان ضواستن ععنكان واؤ ععساان ل   ععنك 

لالل ض نئل وإليالم حول ضوقع وان  ان  ي وايؤوق ضتطوكه، ثم ييمُّ واتكوم لنصع  ضن   عن اعم  م 
  ن نضكوق نضاا  نض لآلثا   ي وان  ان نض  ن اه يالق  لنان  ان ال تجم طؤاق ن إاى وا  ؤ، ضا عاو ال
تصعععمو  واعععوينا الس نق ععع ل  ضيعععم، يلعععى ني حعععنل، ةاعععؤ  ي اعععان لن ن عععنك  وا اعععؤل   تعععسع يعععن 
و ن ععنك  يعععاو ضيو  اعععان واآلععان ضوالعععؤ،  عععن نولععل قطعععنك وانععع  ان نض لنك ععه، ا عععن وال ن عععنك  ال 
تجعؤي ل ععكل  عع تم ض نووصعل، ضال  ععمكي إ   ن ععا  ثعل يععاه وال نسنيععنم وال ن عنكا  تععنم وينسععننوا 

كنوب  نض ت ن ي لكننل   آلضؤ ك سي اوقنئع وال نسنكل  ضاالحظ يلعى يعاو واواعع، يلى نضكوق  
ضقم وقنصم ن  ي يؤاه، ن  وألطؤوف واني تتن اؤ ال ت تق  اسن اا  ن، ضقم يكو  يعاو  نئعًنا  عن 

 ونينء طؤف نض  ةاؤه ل  ه وألنكى لنا    وان  ا ي امل ن  تنتن ؤ واج ونل
 

، يلععى  ععمال واسثععل،  ععع ضيفواعع  والقععنءوم ايسععل واسنووصععل ضوان ععناضقععم ولنمؤ ععن ئععاًنا  ععن ةاععن  و
، ض ن   ن  تسع له  ن قانم ياً  واستن نكان واننلع اسكنب 1 فؤنوم وان  ان  ي وامؤ ن ج واآلكو ي

كئاس واوزكوء امكو   قطنك وان  ان ضوقنؤوح واآللول انطواؤه، ض ن لالل  ن  قل  رلؤوا ين  آلعن ظ 

                                                 
 ل63-51، ص 2014، ت ؤان واثن ي 370، وايمن الثقافة الجديدةالتأمين في المنهاج الحكومي: قراءة أولية،"  صمنح  سنل، " 1

   ؤم نيضنا  ي  وقع ئمك  والقنصنن ان وايؤوقاان 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Misbah-Kamal-Insurance-in-the-
Government-Programme-for-TJ-IEN.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Misbah-Kamal-Insurance-in-the-Government-Programme-for-TJ-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Misbah-Kamal-Insurance-in-the-Government-Programme-for-TJ-IEN.pdf
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 8 من 2 صفحة مستشار وزارة المالية والتأمي    مصباح كمال

 

 نك يلى ين ش  عرتسؤ وانع  ان وايؤوقعي، ضقعم قس عن ليعؤر ن  عنكه  عن  وقع  وام ك واسؤ زي  ن ن 
 2 قميل

 

 تصريحات مستشار وزارة المالية
 2018آيوك  3 ي يوم وافنعؤ  وانعي تآلعمي  ا عن واسآلعن ظ، نث عنء و يقعنن  عرتسؤ وانع  ان وايؤوقعي  عي 

وك  واسنااععع  نل  سعععنل استن ععنك ضز ُ تعععما  ععي ل عععمون،   قل ععا ليعععو واموولععنم وإلا نؤض اععع  تصععؤاآلنم 
   قل ي ن  ن نناى له  ن تصؤاآلنم ض ن ثم  يلق يلا ن لنلنصنك:  3وامصؤيل

 
"نيلن  تن نك ضزوك  واسناا   سنل وامصؤي، وألكبينء، ين قعؤ  و جعنز ضكقع  لنصع  لنانع  ان، نوياعن إاعى 

 .ين ن الن  ان وايؤوقي 2018ن  يكو  ينم 
 

ي عن  “، إ  ”يوو عل اعؤ “واؤ عسا  ضوطليعا يلاعه ” واصعمنح“ضقنل وامصؤي  ي تصعؤاو وضكنتعه صعآلاف  
 تععنيي اال نسععنك  ععع  سثلععي ئععؤ نم وانعع  ان  ععي وايععؤوق قؤامععنا إل جععنز ضكقعع  لنصعع  لنانعع  ان تنضععسن 

 .”تقميم  ل  ن  لزم ال  ور اووقع وان  ان ل ا  وينسننين لسن  ميم و جنح يسل ئؤ نم وان  ان
 

،  يؤبععن يععن ن لععه ليقععم وال نسععنك لععالل ”ين ععن النعع  ان وايؤوقععي 2018يكععو  يععنم “نيععن وامصععؤي إاععى ن  
 .ياو ]ول[ئ ؤ آيوك واآلناي

 

                                                 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينن تؤ:  صمنح  سنل، " آلن ظ وام ك واسؤ زي وايؤوقي ضقطنك وان  ان،"  وقع  2

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/13/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-
%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/ 

 
: االقتصاد نيوزض ااك  مون ضكق  لنص  لنان  انواسناا  تينزم وي: عواجل برسن تؤ:  3

http://ar.iraqnow.news/TopArticles/118511 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/13/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/13/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/13/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/13/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
http://awajelpress.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://ar.iraqnow.news/TopArticles/118511
http://ar.iraqnow.news/TopArticles/118511
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 8 من 3 صفحة مستشار وزارة المالية والتأمي    مصباح كمال

 

اس نق عع  آااععنم و عع نم  4ضو طلقععا  ععي واثناععل  ععن وا عع ؤ واآلععناي ويسععنل  ععرتسؤ ض يععؤر وانعع  ان وايؤوقععي
لس ععنكاع وانععي ئععؤ نم وانعع  ان وايؤوقاعع   ععي وايسلاعع  والقنصععنني  ضنضكيععن  ععي ت طاعع  واللطععنك وان  ا اعع  ا

 ".تنطلم ن واسؤحل  واؤوي  
 

ي ترصيحات مستشار وزارة المالية
 
 األفكار األساسية ف

 
 ي ن    ؤتن  ن ن انن   ي ياه وانصؤاآلنمل

 
 انجاز ورقة خاصة بالتأمين (1)

نض   عععا  2003إ  طمايععع  يعععاه واوكقععع  ةاعععؤ  يؤض ععع  اكبسعععن يعععي كصعععم اووقعععع قطعععنك وانععع  ان   عععا 
(ل  واقول لقعؤ  إ جنزيعن  واعع ئعك إي ن عه  عن زواعا 2000لنص  ينم ت  اس نضل ئؤ   ت  ان 

 تنيي اال نسنك  ع  سثلي ئؤ نم وان  ان  ي وايؤوق قؤامنا إل جنز ضكق  لنصع  لنانع  ان ي ن  "
تنضععسن تقععميم  ععل  ععن  لععزم ال  ععور اووقععع وانعع  ان ل اعع  وينسننيععن لسععن  ععميم و جععنح يسععل ئععؤ نم 

مف  ن ياه واوكق  واسؤ و  يو تقميس ن  مؤ ن ج يسل "ل ا  وينسننين" وان  انل"  ضا ن  ممض ن  وا 
 ني لطوط ين   تيؤر الس نق  ل –إل جنح يسل ئؤ نم وان  ان 

 
تؤى يل ن   صاؤ ياه واستنيي ايقم و نسنك  عع  سثلعي ئعؤ نم وانع  ان  عن ن ي " عوق واؤ عوف 

ليقععععم وال نسععععنك لععععالل يععععاو فتععععه "واينااعععع "ق   قععععول يععععاو أل   تن ععععنك ضزوك  واسنااعععع   ععععن   ر ععععل  
 "  ا ن آيوك قم  ؤَّ ضبنم  اتن  قؤامنا  ن وال ن نء!.]ول[ئ ؤ آيوك واآلناي

 

                                                 
ة شبكيوو ش  قمي  يلى  رتسؤ وان  ان وايؤوقي ضتوصانته،" اسن  نته وانيّؤف يلى ياو واسرتسؤ يسكن واؤ وك إاى  قناني " 4

 االقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-
%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
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 8 من 4 صفحة مستشار وزارة المالية والتأمي    مصباح كمال

 

 عامًا للتأمين العراقي 2018إعالن عام  (2)
ين ن الن  ان وايؤوقيل"  ال  مكي إاى ني نكاا   2018يكو  ينم “نين نل  سنل وامصؤي إاى ن  

قعع  وانععي يطسععو إل جنزيععن ضاآلقععق ا ععن وا قلعع  وا وياعع  اقطععنك يقعع  اععايلن يععاه واععميو ل  يععل يععي واوك 
ق  2018وان  ان  ي وان تام ضوألنوء ضوان ؤاعق  نم يو وان ااؤ واتان ي واسؤتقب ليم و نخنلنم نينك 

نم يعو وزنيععنن يععمن واوحععموم واسيؤضاعع  النعع  ان لفضعل ليععو وايقععون ضواويععون  ععي  ععرتسؤ وا واععا 
ق  نض ةاؤيععن 2018، ضواسر ععل وانوقاععع يلا ععن لععالل 2018ي ئععمنط واععمضاي إليععنن  إيسععنك وايععؤوق  عع

  ن وافؤص واآلناؤ   ي يي ه ضواميام  ين تصوكوت نق
 

 توق ياه وأل ًل  السقنك   واتؤاي   ع  ن يجؤي  ي نضل نلؤىل   ي واسسل ع  وايؤباع  واتعيوني ، 
سععنا  م ععموا الطلععب يلععى ، ضيععاو  ا ععكل  صععمكوا   2018 ععنممن وا تععنء لقاععنن  واتععانك   ععي حزاععؤو  

واآلسنيععع  وان  ا اععع  اضيلعععى واخعععم نم واسؤتمطععع  لناتعععانكوم(ل   عععي  صعععؤ، تعععمَّ إطعععالق "ئععع نن  ن عععنم 
ض ععي تؤ اعععن، ي ععن    ععؤضك اجيعععل   5واسصععؤاان" وانععي تجسععع اعععان وانعع  ان يلععى واآلاعععن  ضوالنلععنكل

لس عععنك    عععن  ،  سعععن ن  وايسعععل  عععنكي يلعععى ت  عععاس ئعععؤ   تععع  انوانععع  ان يلعععى واسصعععنيم إازو اعععنا 
 صععلآل  وامؤاععم وانؤ اعع  ضرحععمى ئععؤ نم وانعع  ان وإليطنااعع  وايؤاقعع  انععو اؤ اععؤو ج  ينئععنم تقنيميعع  

عمؤو ا  ضواتعانكوم يوتاع   ؤني  ل  ض عي ن عووق وانع  ان وا ؤباع   عزنون واطلعب يلعى تع  ان وأللطعنك واتا
 واقانن  ضض نئل وانين ل  ع  ووكي واطماي  لللواخل

 
 ي قطنك وان  ان وايؤوقعيق   عن  ي عن   عرتسؤ وانع  ان وايؤوقعي نض     م  قنال ياك،  نيو ئ م ن 

واعععععععععاي و يقعععععععععم لفضعععععععععل   عععععععععون واس  م ععععععععع   ععععععععع نن وافؤطو عععععععععي، تيسعععععععععل  عععععععععم ؤ  ت فاايععععععععع  اعععععععععمى 
TEDxBaghdad  ض ععن  يجسععع اععان  ععرتسؤ  آلععمضن وا طععنق ض يؤاععنا اععميو ئععؤ نم وانعع  انل ،

                                                 
 :مرصد التأمين العراقيوان  ان يلى واآلان  ضوالنلنك: ئ ننوم وأل ن   ي  صؤ،"  صمنح  سنل، " 5

https://iraqinsurance.wordpress.com/2018/04/26/life-insurance-saving-a-new-policy-in-egypt/ 
 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2018/04/26/life-insurance-saving-a-new-policy-in-egypt/
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 8 من 5 صفحة مستشار وزارة المالية والتأمي    مصباح كمال

 

ضكوق لآلثاعع ، ضاععم تيععؤر توصععانم  ععن واسععرتسؤ اصععا ا وانوصععانم اععم يقنععؤ  واسععرتسؤ انوزاععع ن
لععنكا واسععرتسؤ ليععم و ن نئععه(ل   ععنيو ليععمق  تياععان كئععاس لناو ناعع  اععم وو  وانعع  ان  ععن لععنكا قطععنك 
وانع  ان  تياععان  ععم ؤ يععنم لناو ناعع  ا ععؤ   إيععنن  وانع  ان وايؤوقاعع   ةععو وا تععؤ يععن   ععؤضك ن ععج 

   ان وايؤوقا لئؤ   وان  ان واوط ا  ضئؤ   وان
 

يععل  ن ععا ي ععن  نكو ععنم ت  ا اعع    سعع  لعع قالم يؤوقاعع  لععالل واتعع نان واسناععانان،  ععثالاق  حتععب 
يلس ن، ض ؤ و ن    و   خطًان، ام    ؤ  وى واقلال  موا ض   ن نكو   ضوحم  ض نن  التام   يم 

ل  7اآلتعن وازاعننييمعم و، ضن  نك حول ت  ان واسآلالم وانجنكاع   عن لطعؤ واآلؤاعق التعام 6واخفن ي
إيو  ن عععا  يلو نت عععن صعععآلاآل   ععع   يعععاو واواعععع  عععمّل يلعععى ي نئععع ي ضبعععر ي  عععي وإل نعععنا واف عععؤي 
وان  ا يل   ا  يسكن تآلقاق وانآلول وا ويي اقطنك وان  ان ضيو  قاؤ  ي واف ؤ، ضاين ي  ن  مك  

 وا وونك  ن نصآلن  واثقن   وان  ا ا  واؤ اي  ضحنى واضي   ي وال  ل
 

                                                 
 شبكة االقتصاديين العراقيين:   يم واخفن ي، "وانآلمينم واني  وو   ن قطنك وان  ان  ي وايؤوق،" 6

http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-
%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-
%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/ 

 كنو  ال     ل ، ييؤر  مننئ  ام (ل  ضيو  نن   مك ي 2018اااؤضم:   نمى واسينكف،  مدخل لدراسة التأمين  يم واخفن ي، 
 وان  ان وأل ن ا  ض ؤضك  خنلف  الن  انل

 
 شبكة االقتصاديين العراقيين:يمم واآلتن يمام يزضز وازانني، "ن  نك حول ن من  حؤوئق واسآلالم وانجنكا  ضاؤضك   يناجن ن،"  7

http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-
%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-
%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/01/24/%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%ac%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
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او نتاآلا اه  ؤص  والطالك يلى تتنؤالت ن، ضاو يفصو ين  تؤته وام نوك وامصؤي ن     ل  ن 
ين عععنا النععع  ان  عععي ال  2018ن عععه  عععن   عععن وألحعععؤى ن  ييعععؤر ليضعععنا  عععن تصعععوكوته ل ععع    يعععل 

  ضاع  ي وايسو انمل
 

  فخنا  ي واؤ ننل 2018   ل ن  ال يكو  إيال ه ين ينم 
 

؟ هل ما زال هناك أمل لتحسي   قطاع  التأمي  

 
ضزوك   وا  عععي تن عععنك ل   قعععم يسعععل 2003ئععع ل نل  سعععنل وامصعععؤي   نصعععب يم عععم   عععي وايعععؤوق ليعععم 

 افنععععؤ  قصععععاؤ  ي ععععم ن  ععععن  نل يمععععم وأل اععععؤ يععععالضي ضزاععععؤوا السنااعععع  وزوك  واسنااعععع اعععع وانجععععنك ، ضض ععععاالا 
نا  ععي ، ضبيععمين صععنك  لآلقععنا تجنكاععياًعع  واستن ععنكان اععؤئاس واععوزكوء قععل ليععم ياععك إاععى ، (2005ا

و ن عا   ن عه  ضزوك  واسناا ن ه تؤن   ؤاقنا و ن نكانا طويانا  ي قال ا ن ض  ل واتفنك  وايؤوقا   ي ا م 
ي عسل وال ن عنك   عي ئعرض  وانع  ان، ضيعو وا  ل  ضامعمض ن   وقيعه 2018إيمون  ووز    ع و ن نء 

ضيعععو اعععاس امياعععم يعععن وا ععع   وانععع  ا ي إي ن  اعععه نكو عععنان ن جزيسعععن   8 ععن  تن عععفه  عععن تصعععؤاآلنتهل
 :ي م ن  ن  ييسل  ي اؤاطن ان

 
 سويا و نجنل  وايسالء ا ؤ   وان  ان: حنا  وان  ان يلى واسؤو ل اوا اّلينم(ل  
  سا ععع   طنامعععنم وانععع  ان اعععم وامطناععع  ضواعععؤين وايقعععنكي: نكو ععع  حناععع  اجسياععع  يناافعععن س 

 9الم نءل

                                                 
  صمه ين   ا ،،  ن لن  وا فن ن واسر   ن  وانوصا  واوظافي ااس ضواآلنا ضنقاقنا  ي  ل واآلنالمل  اااك، ا ن ن   ت ل 8

 ل، ض مى يالقنه لنان  انواوظافي واؤ سي  ي ضزوك  واسناا 
 

ضيي تضم  اؤته وايلسا  ضواوظافا    ا تخؤ ه  ن  ن ي   /https://kamalfield.net/about سن ضكنم  ي واموول  واخنص  له  9
 ل1976وامصؤ  ينم 

https://kamalfield.net/about/
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كئععاس واسي ععم وايؤوقععي االصععالح والقنصععنني،  تسن ععن  ععه قععّمم  آلناععؤ   ععي ا ععم  لصععفنه ضني ععؤ ن
كولطعع  وأل ععننيساان وايععؤوقاان  ععي واسسل عع  واسنآلععم ، نئععنك  ا ععن،  ععن اععان ن ععوك نلععؤى، إاععى اععي  

 توو م ئؤ نم وان  ان، نض ةان  ياه وا ؤ نم  ي وايؤوق ا ر ف ي ن  ال نتا ؤ وانفنصال(ل
 

زيم لع   واعم نوك وامصعؤي كبسعن يكعو   نساعزوا يعن ةاعؤه أل  وانع  ان  عن  ي ع ل  عي اااك، يسكن وا
ضقاي  ن حاعزوا  عن وينسن عه وايلسعي ي عم ن  عن  ييسعل  عي اؤاطن اعن، ضكبسعن و عنسؤ وينسن عه لنانع  ان 
ليععععم ياععععكل  ض نوقععععع   ععععه ن   وظعععع  لمؤتععععه واسامو اعععع  ضوأل ننيساعععع   ععععي قطععععنك واسععععنل ضواسصععععنكف 

ي  نلععؤى انقععميم  تععنيس  ة اعع  اواععع ام ععنم ك ععع  تععنوى ننوء ئععؤ نم وانعع  ان ض  ععنطنم وقنصععنن
 ضنضكين  ي والقنصنن واوط يل

 
   ل امضك ن ن  تنآلول تصؤاآلنته نض ضكقنه واني ييسل يلى إ جنزيعن لستعنيس   عن  سثلعي ئعؤ نم 

ان وايؤوقاع ( وان  ان ا فنؤر ن  ت سل ئؤ نم وان  ان واين   ضواخنص  لسن  ا ن ئؤ   إينن  وانع  
إاععععى اؤ ععععن ج يضععععم، يلععععى  ععععمال واسثععععل ضاععععاس واآلصععععؤ: توصععععافنا ام اعععع   ععععوق وانعععع  ان وايؤوقععععي، 
واسيوقعععنم اضيعععي يم عععم ( وانعععي تجنا  عععن ئعععؤ نم وانععع  ان،  ان ععع  وانعععمكاب واس  عععي ضواعععم ع لنتجعععنه 

نععع  ا ي، ، وان عععنزك اعععان واقعععوو ان واقنئسععع  واس تسععع  ال  عععنط واprofessionalisationحؤ  ععع  وانععع  ان 
توطان وان  ان اتآلؤام وان  ان لنكا وايؤوق إال  ي حنالم لنص (،ضئؤضط وان  ان ضوانيواو  ي 
يقون وامضا ، إينن  وا تؤ لنا اً  واني تقوم اوظاف  واؤقنل  ضوإلئعؤوف، إيعنن  وا تعؤ لناآلعمضن واعم ان 

 ان للل واخلاؤن سنل وا ؤ نم، إازو ا  وان  ان يلى نلطنك  يا  ، إئني  ثقن   وان  
 

ض ن كن  ن ن  ضكق  ضوحم  ال يسكن ا ن ن  ت طي واقضنين وايقمي  اقطنك وان  انل  اعااك يفضعل ن  
يقوم واستن نك، ضواسنينض ان  يه، اواع نضكوق تن نضل  خنل  واقضنين واني تيؤقل تطوك واقطنك، 
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 نك واعمضوئؤ واسي اع  إلحعموي ضتضع  مضالا ز  انا إل جنزين، ضتآلمن وألطؤوف واني تنواى  ننلين ن ضرق
 وان ااؤ واسطلو   ي وألحكنم واقن و ا  واتنئم  واسنيلق  لنان  انل

 
ي قضايا التأمي   ( * )

 
 كاتب ف

 
اى إ ئنك وإل ل ؤط وا  ؤ ل ينن  وايؤوقاانل  يتسو والقنصنن ان ا مك   آلفوظ  وا  ؤ حقوق 

  20918وينك / ن و  4ل  .واسصمك

http://iraqieconomists.net/ar/ 


