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عببببببببببر  تهمبببببببببب       بببببببببب    مبببببببببب  ت     بببببببببب   مصبببببببببب      بببببببببب    
ن ب هفس د ن تهوط ي  و ئيس د وتن ته أمي   ته أمي 

 

 
وووو مووووع ال لووووم  ع    وووون  علوووووحم ك  وووو     ام علوووون الوووووا  كال لووووم  ووووا م  الملووووك     

   لم . هللا ك     مع الجحل  ع   جب  

 علي  ع   ي طالب

 

 االتهام
 

 دوووولاع  30الفو ووو ك  ال  لوووول ال وووالي   وووالو  و ووول ال ووووا عووودر ال وووا وال  وووي مك  ووو   وووي 
  وقل وص   ل واً: 2919

 
  ووواا ا موووا ع وووا الجلوووول مووواول عوموووي ال قاعوووا ال اموووي  وووي  ووول ي ال ووواموع ال لا ووووي او وووا موووع  ووو ل 

 ع      ماول عام ال اموع ال لا وي كاو ا 

ا و ووكع عووك  وواول دكجووي ا مووا ع ووا الجلووول مكرفووي  ووي  وول ي ال وودموع الكطووووي كعووواما  وو عب اوفووا
عوحوووا  الك الوووي كاامموووا وووو ع كع اوفوووااار  وووكوي عوفوووال  وووم كع كا موووا ع وووا الجلوووول ك عووووا    ووواكع 

 ي ال ل ار ك الف اا االاالي ك المالي  فاصول  ثول و  ع
1
 

 

  وقل وص   ل واً  و اً: 2019 مكد  2كو ل   لوقاً ثاوواً   الو  

 
ال وواموع الكطووووي موحووا صوولت  دمووووار ةووول  اوكووووي ك ملفووار  ثووولل  ووكل   وواا موواول عووام  وول ي 

 كم وووووار كوقوووول مووووكرفوع و ال ووووكع الف وووواا االاالي ك  وووولال عقووووالار  ووووي ال ووووول ك   ووووااا 

كالكالوار الم  ال ك ةولعا كا ع   ض الكثامل عوا ك  فاصول  ثولل
2
 

 

                                                 
1 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=554238185044298&story_fbid=662810
857520363 

 ال ي ولو  مع صاول و لت اع مامي  ال دع الـ دمووي  ي ال لاق.كصلوي ع ا اللا ط كاللا ط 
 
2 https://www.facebook.com/65X56/posts/663883097413139 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=554238185044298&story_fbid=662810857520363
https://www.facebook.com/permalink.php?id=554238185044298&story_fbid=662810857520363
https://www.facebook.com/65X56/posts/663883097413139
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ا  وموووا ولوووي  ووودوا ر   وووض مووواكلا  وووي عووو وع ال  لوقووووع ك  لوقوووار   ووول    ووووفر  وموووا   ووو
 كصكل الكثامل المل قي  حما.   د  ل األ مال مع  فر األلقاب.

 

 تعليق عام
 

ال  عوولت مووا عووي ع  ووي عوودر ال ووا وال  الو وواط ال وودمووي ال لا ووي.  لووم و  وولت عووو   ع لوو  
ض لحوووا  وووي مقا   ووو  ك  ا ا ووو   حوووك و  وووا   وووي  اع مامووواً  ق ووواوا ال ووودموع ك ال  ووواع  وووا   ووولو

الكثوووامل الم ووول  ي ال وووي عل وووحا  وووي   وووا    ل ووولر لووو  موووع .     ووولض  ع  ووو كع م  لفوووي
  وووض ملواوووو   وووي  ووول ي ال ووودموع الكطووووويس ك ع موووع  ل لحاة ل ووول   ل موووا لحوووا م ووو لي موووع 

 ك  اكل  لطو   م ي ال ل ي ك اال حا.  االار  ل ي ال دموع الكطووي

 

 صووكولعا  دعووم  ع الكثووامل  قوقووويس ةووول موودكللس ل ووع  حمحووا مو لوول علوون مووع  امة اموور  
ل حووا  لوون ال ووا وال.  كال ووا وال وف وو س  ووي   لوقا وو س و  ووت عووع عووام  حووم   حووا ت   ووي ك ك 
ك ووي    ووع ال وواالر  صووكل  ووي  حووم م   ووي ال وودموع كاو  ووالعا الوواكلي ك  ووالوب ال  اموول 
الم حوووكال  ووووع  ووول ار ال ووودموع الم ا ووول ك ووول ار  عووواال ال ووودموع كالك وووطال كاال   وووالووع 

س كمووا و وووي  وول  لوو  مووع لوع  ووي مجووال ال ووامار ال وواوال لل موول ال وودموويكةووولعم مووع ال ووام
 .  كول لأللصال  وع األطلات الم ووي   ملوي  عاال ال دموع

 

  ع الكثووامل الم لك ووي  ووي   وواب ال ووا وال وا صوويس كعووك ال وووك ل للقوولال  لفوووي  وول كثوقووي
  وووول  ال   موووول ا ووووم .  كا ووووال موحووووا ال وم ووووع  لال حوووواس كل  ووووحول  حووووم  عمو حووووا كم داعووووا

الجحووووي المصووووالل كال   موووول  الو وووواً.  كعوووووا  كثوقووووي    لوووول   وووواا  ةوووولق دكلق كلووووو  
كا ووو اً موووا عوووك المووولاا موووع و ووول مطال وووي اا لووووي  صوووولل عوووو    وووم ا  لا ووواً  اال ووو  اوي 

   وولل مكرووت  ووا ل  ووي  وول ي ال وودموع الكطووووي م موول   ووي عملوو .
3
 وول  عوول  ع عوو ا لوو    

"صووولت  دموووووار ةوووول  اوكوووووي" موووع ةوووض الورووول عوووع   وووكلع  وووي  موووا جوووال  وووي   لوقووو  
 ةواب الا ي  ي ال   ول.

 

 مووا جك ووي الم لقوووع علوون مووا و وولإ ال ووا وال  ووحع   لوقووا حم  و ووت جحوو ً  ال وودموعس ك  وو وجا 
لاا   موواً ةووول  ا  الوواعال اهالعووي علوون   ووض ال وواملوع كال ووام ر  ووي  طووا  ال وودموعس ك وو

                                                 
ك    وع  حم ال ل يس ك ل ار  دموع  عوا  عاا مع الم مل وع الم قاعاوع  اوكا و ملكع  ي  ل ي ال دموع الكطووي 3

   ل س للورل  ي   ض   اوا ال دموعس ك ي ال الوب  و اًس  ما     وع  حم الم ا م ال لا وي  دص اب   لل.
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 ً ؛  ومووويس مجووولا  ووو م  ووو الا ي جووواعدس ةوووول مووو قعس ال و ووووت  لووون م ل  ووووا  ال ووودموع  ووووما
 كالقلول جااً مع ع إ ال  لوقار    الل عع ص ي ما  كلاإ ال ا وال.

 

 ع الل وووي ال وووي ا ووو  امحا ال وووا وال لو ووور ا وقوووي.   اعوووك القووولال  لووون  عووواال  ووولالل ال  لوووول 
 ووو مي ال   وووول كال   وووي الموطقووووي  ووووع ال  وووالار.   ووول  عووول  ع عووو إ موووا  األكل ل قووواول 

الح ا ووووووي  وووووو  حا ال  وووووول   ال  ا ووووووي  ك عووووووام ك ووووووك  ال ف ووووووول  ك الجوووووولي كلال الل ووووووي 
الفو ووووو ك وي عووووووا ال ثوووووول موووووع م ووووو  اموحا كال وووووي ال   وووووول اع مامووووواً  القكاعوووووا كك وووووك  

 المقصا؟

 

وووور  ووووا ال وووااكل  وووي  كامووول  وووحل  ووواوكع  ووو  لوي   لوقوووار ال وووا وال  ل وووالي  ل  لكوووووي  ا
س مك وووكعحا: " رلوووم موووكرفي  ووول ي اعووواال ال ووواموعس" م وكووووي  لووون عووواا   وووول 2018األكل 

موووع  ووول ار ال ووودموع ال لا ووووي ك طووولات   ووول  كالقلوووول موووع األ ووو ا س ك   اطوووب الل وووالي 
 ا وووم لفووووت موووع موووكرفي  ووول ي اعووواال ال ووودموع ال لا ووووي جحوووار ل وووموي عاووووال موووع  ووحوووا: 

.لموووو  الجمحكلوووويس لموووو  الوووكدلالس كدوووول المالووووي كةوووولعم
4
س    لوقوووار  حووو إ الل وووالي  

  وحا  جوي ك قكم علن جحالي  ا  ي  مفاعوم كممال ار  عاال ال دموع. ال ا والس

 

 والتشهير برئيس ديوان التأمين قذفال
 

عوووام مواصوووب مووواول  ٤و  وووب ال وووا وال  وووي   وووا    ع   موووا ع وووا الجلوووول ال ووواعاي "لاوووو  
ال قاعوووا كلموووو  اووووكاع ال ووودموع كال وووماع االج مووواعي ك ووول ي الووواكاجع ال لوووت ال ووووكاوي 

  لحا  الك الي."

 

 ع و  ووول  ووو   كا وووا  ل  وووي مكا وووع  االووووي و  ووو   لووو ً  وووي الوروووام ال وا وووي اال  صوووااي 
.   ع  وووواع مووووا    وووو  ال ووووا وال صوووو وً ا  وووواع علوووون 2003الم اصصووووي الوووو ي  و وووو    ووووا 

 ع ال وق ووول  حووو إ المواصوووبس محموووا  اوووور  الا ووو   س موووع ل وووويسال ووواعاي  موووا ع وووا الجلوووول 
اهاالووووي   وووووللس كل وووو ب   ووووط كعووووك  ع الك وووور الم وووك ل لوووو   وووو ل ووووكم ال موووول ال و فووووو  

                                                 
مص ا   مالس " وع و  كل اال   ت  كل   اوا  ووي  لن ماال لل  حول كاه الل لدم ل ال مل:  الي  ل ي  عاال  4

 :شبكة االقتصاديين العراقيينمك ع ال دموع ال لا ويس" 
Misbah Kamal-Defamation of Iraq Re Personnel 

ص ا   مال:*  وع و  كل اال   ت  كل   اوا  ووي  لن ماال لل  حول كاه الل لدم ل ال مل:  الي  ل ي  عاال م
 ”ال لا وي ال دموع

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Misbah-Kamal-Defamation-of-Iraq-Re-Personnel.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2019/02/27/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/02/27/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a/
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اهاالار ال ووووي وقكاعووووا.    ووووا ي  لوووون  لوووو   ووووحع  وووو ً مووووع عوووو إ جموووووع ل ع مووووام   وووو كع 
 اع ووووو  كو  اك ع  ك ل ووووو ك ل لاوووووو اهاالار   طلوووووب ا  صاصووووواً م ل وووووواً كمحووووووواً  وووووا ال   ووووو

س .   دال عوو ا الك وووع  ووحع الم  وولل عوووي ال وول ار ال ووي ول  وووحا.  كو ووحا علوون  لووو عدولووي
)مووواولعا ال وووام  الك الوووي و ووو ل موصووو اً   ووولاً  ك وووع  ووول ي  عووواال ال ووودموع ال لا ووووي  مثوووالس

كلوووك  ع   وووض   ووواواعا   وووكا  لووون الما وووي.  وووي كدالل المالووووي 
5
 حوووي لوووم   وووحا  قووواماً   

ك  ووون اووووكاع ال ووودموع  حوووو  وووولاك   وووي م اوووو  موووو     قوقوووواً   ووور  االا ووو  كاهاالل ال وووا قي.
 س كمع ال لوب  ع  اال حا مو   ل  الك ر  اور  الك الي.2005 د و    وي 

 

جووووال   مووووا ع ووووا الجلووووول ال وووواعاي  لوووون اوووووكاع ال وووودموع عقووووب او حووووال عموووول صووووااق ع ووووا 
) وو ل  ووا قاً مك ووع الموواول ال ووام ل وول ي ال وودموع ال لا وووي كمووع ثووم  وول ي  الوول مع ال الوواي
 مووا لمووا ا ا  ووول ه وو ال لمووو  الوواوكاع  الك الووي  حووك  وو ال جكا وو  عوووا   ال وودموع الكطووووي .

 مع ومل كع صوع القلالار  صلاً  حمس  لو  لوا مجل   امي م  قل لوقكم  اال  وال.

 
 ووي كةولعمووا كع عو وون ك  مووا ع ووا الجلووول ال وواعاي  وووع الف وواا  ووي ا وو لا  عوفووال  ووم 

اهوفوووااار الج ماعوووار  جاووووا ا فا ووووار  عووواال ال ووودموع ال وووي  ووواولعا  ووول ي  عووواال ال ووودموع 
لصوووالت  ووول ار ال ووودموع ال لا وووويس ال اصوووي كال امووويس الم ووو فوال موووع  دموووي عووو إ  ال لا ووووي
 ؟اال فا وار

 
.  2003عووو إ االج ماعوووار رحووولر   وووا  ع "رووواعلل" ا ووو لا  الل  وووال كالموووالال  وووي مثووول 

 فلووول ال فوواكض ال لا ووي  ووا وصوول   واووواً  لوون   وو ي   وو ا .  لووو  عوووا   وولكلل لمثوول 
عووو ا ال ووواا كل وووع و ووواك  ع  ووو ت القوووالار   ووو اعو  ل وووماع عووولض    ووول ل جل وووي  وووكق 
ال وووودموع ال لا ووووي كالم لكمووووار اه صوووواموي كاال   ا وووووي كال  وووووولار المطلك ووووي  ووووي  وووولكط 

.   ووي  ووي المفاك ووار مووع م وووا ال وودموع القامووا )عوواال مووا و ووكع ممووث ً    صوووع  ا ووواراال ف
 اوووور  ووول ي ال ووودموع الكطووووويس علووون  ووو ول المثووولس  ك وووا مووواول   وووم  2003الف ووولل موووا   ووول 

  ك   وووووا مكرفوحوووووا الفووووووووع  عووووواال ال ووووودموع كل موووووا مووووواول   وووووا األ  وووووام الفوووووووي األ ووووول 
لل فووواكض علووون  جاووووا ا فا ووووار  عووواال ال ووودموع.  لوووم و وووع ال ووودموع الحوا وووي   وووالطولاع  ك )

ال   وو  ل  ع ع ووا ال ووا ي ل وواس عووواما  وواع موواولاً عاموواً   الموواول ال ووام م ووال اً  ووي اهوفوواا.
 س  ووووووال   ووووووي مفاك ووووووار  جاوووووووا ا فا وووووووار 1978-1966ل وووووول ي ال وووووودموع الكطووووووووي )

 ال ل ي.
 

                                                 
  .2018)وكل للو لس  شركة إعادة التأمين العراقية: ما لها وما عليهامص ا   مالس  5
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 الك ووا ال لا ووي المفوواكض  حووك لة ووي  ع  وواع عوووا  مووا و وولل ال  وواق لمووو  اوووكاع ال وودموع 
ل ي الووواوكاع  وووكل األك وووا  القاوكوووووي لل ووودموع كموووا عوووك علووون ت م ووووا ال ووودموع القاموووا لل  ووول  

 سمل ووووكم ل طووووكول  ك ووووا  ال وووودموعس  ووووكع الوووواوكاع عومووووي الل ا ووووي علوووون الو وووواط ال وووودمووي
وم  عموووال كال  لوموووار الصووواالل عوحوووا   ووواا  وووكا ط ال مووول كاالم ثوووال لم طل وووار  ووواوكع  ورووو

ك وووا  وووال   وووي الما وووي لمو ووواع للووواوكاع  وووي اج ماعوووار  جاووووا ا فا ووووار  ووول ي   ال ووودموع.
 عوووواال ال وووودموع ال لا وووووي.  لوووو ل   ووووحع م ووووال ي   مووووا ع ووووا الجلووووول ال وووواعاي لووووو   موووولاً 

 م  جااً.
 

 إساءة فهم "الكومشنات"
 

ي  ووول وي كموووع و ووو  ام ال وووا وال كةوووولإ مفووولال " كم ووووار" األجو ووووي لموووا   ملووو  موووع  ووو و
ل وووض  وووي الكجوووااع ال وووام ك اصوووي الكجوووااع الجاعووول ةوووول ال وووالت  م ووومكع المصوووطلت.  

 كعاا  ل   حع ال ا وال لم و اا مصاال ع إ ال كم وار.
 

  ووو  ام مفووولال "ال مكلوووي" ك"ال موووكالر"  ووواالً موووع كالم حوووكال  ع  ا ووووار ال ووودموع الل وووموي 
 لن  وكا  كموحا:.  كال مكالر عcommissionالمصطلت اهوجلودي 

 

عمكلوووي اه ووووااةعمكلي  عووواال ال ووودموعس  مو حوووا  ووول ي  عووواال ال ووودموع ل ووول ي ال ووودموع  -
ْ وِال .  الم ا ل )ال ل ي الم 

اع موواااً علوون و وجووي  عمكلووي األل ووا س  مو حووا  وول ي  عوواال ال وودموع لل وول ي الم وووال -
 .األعمال الم مكوي  ي ا فا وي  عاال ال دموع

 ؛و حوووا  ووول ي ال ووودموع الم ا ووول لك ووووط ال ووودموع الموووو   لألعموووالعمكلوووي الك ووواطيس  م -
  ك عي ال مكلي ال ي  مو حا  ل ي  عاال ال دموع ل ل ي ك اطي  عاال ال دموع.

 
قو وووال   وووكا ط  اوكوووووي ك  ووول  عل ووووي وا  وووي موووع  عووو إ ال موووكالر كةولعووواس الم فووول علوحووواس م 

 6ال الو  الطكول للو اط ال دمووي.

                                                 
6 Hugh Cockerell and Gordon Shaw, Insurance Broking and Agency: The Law and 
Practice (London: Witherby & Co Ltd, 1979). 

 
مقاالت ومراجعات حول مص ا   مالس لل  لت علن   ض  وكا  عمكالر الك اطي كاه  الوار المل  طي  حا لاجع: 

لا  لكوادس   س الفصل ال ا ل: م ا دل ك وط ال دموع2019س  لجمي ك عااا ) ولكر: مو ا  الم التس الخطر والتأمين
  137-146. 
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 ووووال  ك ووول ي  عووواال   ك ووووط  ووووع  ووول ي ال ووودموع الم ا ووول )ال ووول ي الم  عوووواما و وووكع عووووا

ال وودموع  ووحع   ووا  كرووامت الك وووط عووك   صووول    وواط  عوواال ال وودموع مووع ال وول ي الم وووال 
ل  ووواواعا  لوون  ووول ي  عوواال ال وودموع.  كموووع المفوووا عووووا  ع  لاووو  ك فرحووا  ووي   ووواب  ووا 

داموووار ال وووي  قوووع علووون ك ووووط  عووواال ا  ووو   موووا    ووو  مموووال   ووودمووي علوووول  وووكل االل 
 ال دموع كمع  ووحا   صول    اط  عاال ال دموع:

 
االل ووودام  وووا ع م وووالإ األ  ووواط  لووون م وووواي ال ووودموعس كم وووالإ ال  كو وووار  لووون ال ووول ي الم ووووال.  
وقوووكم الك ووووط  ا ووو  م    ووواط  عووواال ال ووودموع موووع ال ووول ي الم ووووال   ووولض ا  حوووا  لووون م وووواي 

وقوووكم  ا ووو  م م وووالإ ال  كو وووار الم ووواال موووع   ووول م وووواي ال ووودموع   ووولض  ال ووودموعس  موووا  وووو 
ا  حوووا  لووون ال ووول ي الم ووووال.  كوقوووع علووون ك ووووط  عووواال ال ووودموع القووووام    صوووول  لووو  الم وووالإ موووع 

 7الجحي الماووي ك  كولحا  لن الجحي الم   قي لحا مع   ل الحمي الم قكلي ...

 
 ووووي  ك  ووول ي ال ووودموع الكطوووووي  ك  ووووي  ووول ي  ووودموع كلحووو ا  وووحع  ووول ي  عووواال ال ووودموع ال لا

  ووول  عاملوووي  وووي ال ووولاق ك   امووول موووع  ووو ل الك وووطال موووع   وووكاق  عووواال ال ووودموع الاكلووووي 
  ك اال  ووووووووالي treaty reinsurance وووووووي مجوووووووال  عووووووواال ال ووووووودموع اال فوووووووا ي 

facultative reinsuranceل م وووالإ    ووواط  عووواال ال ووودموع  لووون ك ووووط  عووواا 8س ل   وووك 
  وووواوا عوووو إ الم ووووالإ لم ووووواي ال وووودموع   ووووا ا وووو قطا  م لووووإ عمكلووووي  ال وووودموع لوقووووكم  وووواكلإ 
 الك اطي الم فل علوحا.

 
 وا  حا كمع و  لمحا؟ اع  ل   ي مع ال مكالر  اور  اكل  ي  عع ال ا والس كمع 

 

 مزاعم الفساد المالي واإلداري في شركة التأمين الوطنية
 

                                                                                                                                            
 
 .30-29 س   1991)لواع: اال كو ل ي ك ل اإس  مقدمة في إعادة التأمينعاال ااكاس  7
 
طلوقي هعاال  دموع األ طال ال ي ال  كجا   دوحا ا فا وي هعاال ال دموع ال لقامي علوحا.   مكجب ع إ الطلوقي  قكم  8

  لض  ل  طل  دمووي لك اإ علن م وا ال دموعس كللم وا  لوي   كل  ك ل ض  عاال  دموع ال طل  ال ل ي الم وال
 الم لكض علو س كمع عوا مو د اال  وال.

 
 س   2016س الجدل األكل )عماع: اال الثقا يس المعجم الوسيط في مصطلحات وشروط التأمين حال  حو    ليس 

574-575. 
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و  وووب ال وووا وال  ع عووووا  "ملفوووار  ثوووولل  وووكل   ووواا مووواول عوووام  ووول ي ال ووواموع الكطوووووي" 
كالمقصوووكا  المووواول عووووا عوووك عوفوووال  وووم كع عو ووون ال وووي جوووال   وووحوووا مووواولاً عامووواً  الك الوووي 

س ك ووطووور  حوووا  و ووواً  االل  ووول ي ال ووودموع ال لا وووويس ك ووو لر لك ووور  صوووول 2017 وووي   ال 
كو ووووووول   9 .2018  ال -2018ال لا وووووووي ) وووووواوكع الثوووووواوي  االل  وووووول ي  عوووووواال ال وووووودموع 

ال ووووا وال  لوووون الكثووووامل ال ووووي و وووولعا ل وووووي ال  ل   ووووي عوووو إ الكثووووامل االموووول علوووون الف وووواا 
 المالي؛ ل ل    مون علو   وكولوا   وثوار ع ا الف اا.

 
لقووا وا  وور مك ووك  الف وواا المووالي كاهاالي  ووي  طووا  ال وودموع ال لا ووي مووع  ووارم   وووب.  

لفامووووال ال ووووا وال كملواووووو  كللقوووولال  كا  ع ا  وووو   مووووا     وووو   حوووو ا ال وووودع   وووور ال وووووكاع ك
الفلعوووي "ال وا وووي اال  صوووااوي كال وا وووي ال اموووي كالف ووواا: عووول  ووواع الف ووواا ةام ووواً  وووي  طوووا  

  ووووالار  موووو  الما ووووي  ك وووووت لوووو  ض   وووو ال الف وووواا ك فووووو    10؟"2003ال وووودموع   وووول 
 القلوب.

 
الف ووواا موووع  ووو ل ل وووط ال وا وووي اال  صوووااوي  ال وا وووي ال امووويس كورووولاً و وووواكل ا.  وووارم   ووووب 

 ألعموي المك ك  كك     ي  طالإ الص وت  د     مطكالً مما     س  حك وقكل  ي ال ال:
 

 ال   ماموووواً كمق وووووع جووووااً  وووودع ال وا ووووي اال  صووووااوي  ووووي  لووووا مووووا   وووو ل الكجوووو  الثوووواوي 
ل ملوووي كا وووالس ك ووووع و وووكع الوروووام ال وا وووي لل وا وووي ال اموووي لل لوووا  ا ووو س  حموووا كجحووواع 

 ا ووووااً كم وووو  ااً ك ا ووووااً لل وووولعوي الا وووو كلويس  وووو  وم ووووع  ع و ووووكع اال  صوووواا وروفوووواً 
كاومقلاطووووواً كموفوووو اً هلاال مصووووالت ال وووو ب. كمووووع عووووار اال  صوووواا  ووووي   وووولل ال  وووو  

ل قوووكا الطكولوووي األمووواس ووووال   ووووت  ووواع اال ووو  ااا كالرلوووم كالف ووواا مو  ووولاً  وووي   ووواوا ا
 كالو اط ال جالي 

 
 ك  ا  ل  ووا ر   كل الف اا مع عام   ي  طا  ال دموع  ما ولي:

 
 عووولت جووووااً  ووودع األ ووو ا  الفا ووول كال  وووول المحووووي ال  وووولس  وووي مجوووال ال ووودموع كلموووو  
ال ووول ي الكطوووووي لل ووودموع األا ع وووا ال وووا ي ل ووواس الووو ي   وووع لووو   ووول اال  ووولام كال قووواولس 

ن عملوو  كودووو   ووي عملوو س ك وو ا ال ثووول مووع ال وواملوع  ووي جحوواد وروووت جووااً ك وولو  علوو
ال ووودموع ال وووا ع للاكلووويس كمووووحم   صووو م ال ووولومس مصووو ا   موووال. كل وووع عووو ا ال و ووووي  ع 

                                                 
المالال ال امكع ل ل ي  عاال  -9س مصال  ا لس مل ل التأمين العراقية: ما لها وما عليها شركة إعادةمص ا   مالس  9

 .105س   2018-1960ال دموع ال لا ويس 
 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينمص ا   مالس "ا.  ارم   وب ك  ض   اوا ال دموع  ال لاقس" مك ع  10

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Kadhim-Habib-
further-discussion-on-insurance-issues.pdf 
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Kadhim-Habib-further-discussion-on-insurance-issues.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Kadhim-Habib-further-discussion-on-insurance-issues.pdf
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 وول جحوواد ال وودموع ك عوواال ال وودموع كال وول ار ال املووي  ووي عوو ا القطووا   اووور  لحووا وروفوويً 
 كودوحيً ك لوصيً علن  مكال الاكلي كالمج مع.

 
  ووواث ر عوووع  ووووطلل الاكلوووي علووون القطاعوووار اال  صوووااويس  موووا  وحوووا  طوووا  ال ووودموع  ك وووع

ك عوووواال ال وووودموعس  اع مووووااي و وووو وا  لوووون ط و ووووي الاكلووووي كمجموووول ال وا ووووي اال  صووووااوي 
كاالج ماعووووي ككجح حوووا  وووي ال ومووووي االوفجالووووي ال وووي   ل حوووا   كموووي ال  ووو   وووي المووو  مل 

 .1974القطلي الثامع  ي ال ام 
 

ل عووو ا الوروووام الوووامكي الم ووو  ا كالفا وووا كاألعوووكأ ال وم وووع  ع   صوووكل  ع  طوووا   وووي مثووو
ال وودموع  ووا  وولم مووع الف وواا  ووي  جوودال مووو س  ع لووم و ووع  لوو س كلووو   ال وولكلل  م ل ووي 
لمووووو  ال وووول ي الكطووووووي لل وووودموع  ك   ووووض ال وووواملوع  ووووو . كا فوووول  ماموووواً مووووع  وووولكلل 

 حامار المكجحي لقطا  ال دموع او اً.الا ي ع إ الف لل كال م ع كال ا ول  ي اال 
 

لوووو  موووع ال وووحل موا  وووي مق ووولب ا.  وووارم لمك وووك  الف ووواا  وووي  طوووا  ال ووودموع  وووي   ووولل موووا   ووول 
.  ك ووووا و ووووكع مووووع المفوووووا عوووووا اه ووووالل  لوووون مصوووواال الف وووواا المووووالي كاهاالي الم  ملووووي.  2003

 كوم ع  وجاد    حا  وما و   الف اا المالي  اآل ي:
 

 د  وووواط ال وووودموع )  فو ووووحا اكع كجوووو   وووولس علوووون  وووو ول المثوووول   ال  عووووب 
لصووووالت   وووو ا  م وووووووع مقوووول وع مووووع م   ووووب ال وووودموع  ووووي  وووول ي ال وووودموع  ك لحووووم 

 ع  ار م ا لل  ك ةول م ا لل  ال لطي ال ا مي.
 

ال  ووواعل  وووي   وووكوي المطال وووار  وووال  كوضس الم ووو ك    ووومكلحا   طوووال كثوقوووي  
ن م ال وووار  وووي  قووواول  جوووم األ ووولال ك  وووالوت ال صووولوت ال ووودموع  ك ال وووي  وطوووكي علووو

كاال وووو  اال   ووووب مق  وووون ال ووووالس ل امووووي ك ل وووووي  صوووو اب ال وووولطي كالمقوووول وع 
 موحم.
 

ال كاطووو  علووون   وووكوي مطال وووار ال  وووكوض  ووود ثل موووع  وم حوووا ال قوقووووي كموووع ثوووم  
ي ال  وووكوض  وووي  ووول ي ال ووو دموع ا   وووام القوموووي الفام وووي عوووع القوموووي ال قوقووووي  ووووع م وووك 

 كالم مع ل .
 

 صووول  عموووال  عووواال ال ووودموع اال  وووواليس اكع م ووولل  قوقووويس موووع   ووول  االل  
 عووواال ال ووودموع  وووي  ووول ي ال ووودموع موووع ك ووووط اكلوووي هعووواال ال ووودموع  ك  ووول ي  عووواال 

  دموع اكلوي مقا ل الل ن.
 

كجوووكا   وووب  جل  ووووا  وووي  كا ووول  ووو وووار كم روووم  ووووكار  ووو  وووار القووولع الما وووي لوووم ول ووور 
مثوووول عوووو إ الرووووكاعل  ووووي  وووول ي ال وووودموع الكطووووووي.   مووووا  ع ورووووام اال   وووواب ك  ووووكوي مطال ووووار 
ال  وووكوض  ووواع مقووووااً   وووو   ع القووولال ال و وووكع  لاوووواًس م صوووكلاً   ووو   كا وووا.  كل لووو  موووع 
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المفووووا  ووولالل موووا    وووواإ عوووع   وووا م    وووي  ووول ي ال ووودموع الكطوووووي لل  ووولت علووون جكاووووب موووع 
 11وي كموح    كوي ال  كو ار.ال ملوي اال   ا 

 
 ك ا و    الف اا اهاالي  ي  ل ار ال دموعس علن   ول المثلس   ض األ  ال ال الوي.

 
ً  وووا ل الوووكدلال كةوووولعم  وووي   وووووع   ووو ا  مووول  طوع  حوووم عا   ك طامفوًوووا  ملووووا

  ك  كموًا  ي  ل ار ال دموع ال امي  ك  ي م   ار  دموووي   ل .
 

 ملي اكع كج   ل ك ي مكا ع لو كا م علوع لحا.  ووع   لاا ال ا 
 

 وووم   ووولاا ةوووول  ووووووع ال و م  وووكع  م ل وووي الل وووي اهو لودوووويس ك وووولي ال  اطوووب  
الم  مووالس  لووون الك ووكا المل ووولي لل وووالأ لل  ا وو  موووع ك وووطال  عوواال ال ووودموع  ك  ووول ار 

  عاال ال دموع  ك   كل اكلار محووي  ي ال دموع.
 

اكع القوووووووام  الا ووووووار ك  قوقووووووار عووووووع  وووووو   موووووووت  وووووولكض عقالوووووووي  
المق ووولض: مكثك و ووو   لجووول  عموووالس  م اووا ووو  المالوووويس جووواك  الم ووولك  الووو ي وقوووكم 

   س  جل    ال ا قي  ي ال مل اال  ثمالي   ال .
 

ال  ا ووووي عووووع ال قك ووووار المالوووووي كةولعووووا المفلك ووووي علوووون الوووو  ض ال  وووول  
  قكوحا.م ا د حم    وووحم  ي مكا ع كروفوي ال و  

 
ك ووول عووو إ األ ووو ال موووع الف ووواا اهاالي كةولعوووا  امموووي اآلع  ف ووول وروووام الم اصصوووي الطامفووووي 

 .2003كاالثووي ال ي  د  ر مع اال   ل األملو ي عام 
 

                                                 
س  اوكع الثاوي 380س ال اا الثقافة الجديدةمص ا   مالس "م وا الصفال: م   ب كماول  ي  ل ي  دموع عاميس"  11

ً  ي مك ع 66-57س   2016 كوم ع  لالل الو   ا   اام ع ا  شبكة االقتصاديين العراقيين.  و لر المقالي  و ا
 اللا ط:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Misbah-Kamal-
Mouayyad-Al-Saffar-manager-and-undewriter-in-a-state-owned-insurance-com-
final.pdf 

  ك
https://www.academia.edu/24641469/Mouayyad_Al-
Saffar_Manager_and_Underwriter_in_a_State-Owned_Insurance_Company 
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ن بالفساد مصباح كمال ن الوطنية ورئيس ديوان التأمي  كة التأمي   22من  10صفحة  عزت الشابندر يتهم مدراء شر

 

 ووا ووول  الوو  ض اع عقووا مقالوووي مووع مووا  وواع  امموواً  ووي عحووا ال  وو  لووو  مواً وو ا مووع كجحووي وروول 
و ووولت  ووودع عووو ا ال حووواس ك موووا وصوووف  ا.  وووارمس  ووواع    وا ووووي ك ال وووالي وجوووب عوووام ال وووكض  وووو .

امكووووواً م وووو  ااً ك ا ووووااً ك عكجوووواًس كال  وووو ت  ووووي عوووو ا ال قووووووم ل ووووع ال  وووو  ال ووووالو ي و وووو اعي 
الك وووكت  موووام   وووض ال فاصوووولس كموووا و صووووا موحوووا ووصوووبك علووون  طوووا  ال ووودموع الووو ي  ووواع   ووولاً 

.  ك وووا  ووواع ا.  وووارم   ووووب  مووووواً 1997ك  ووون  1964علووون القطوووا  ال وووام   ووول ا   الوووث   موووو  
 ً موووع  ووولكلل الا وووي عووو إ الف ووولل كالووو م ع كال وووا ول  وووي  ل  ووو  ال وووالو ي  قكلووو  "كا فووول  ماموووا

 اال حامار المكجحي لقطا  ال دموع."
 

   ووي عحووا األ وو ا  ع ووا 1968و  فووي عوووا  وو  ل  جل  وووا  ووي ال  وووع  ووي  وول ي ال وودموع الكطووووي )
ك ووو ل  الووو م ع  وووي  قوقوووي  ع األ ووو ا  ع وووا ال وووا ي ل ووواس مووواول عوووام  ووول ي   12ال وووا ي ل وووا.

 س كالوووا  كل مصوووطفن لجوووبس مووواول عوووام  ووول ي  عووواال ال ووودموع 1978-1966ال ووودموع الكطوووووي )
 س ا  فرووووا  موصوووو وحما اكع  ع   ووووكع لحمووووا  وووووي ع  ووووي   وووودب ال  وووو .  1980-1960ال لا وووووي )

ا الصووفال  ل مووا عوووا  مووا وووو ق  موحوواس كلووع و وولت  لوو  كمووع ل ووووا  ع الصووكلل لو وور اامموواً  حوو 
  ال مع   ل ال    ال ي ال و ات مع و امج .

 

 العالقة بين االستشاري وشركات التأمين الحكومية
 

 وووي ثووو   كثوووامل و ووولعا ال وووا والس كعوووي ال ووول ي  IRC (UK) Ltdوووولا ا وووم  ووول ي 
اال   ووووالوي الم  مووووال مووووع   وووول  وووول ي  عوووواال ال وووودموع ال لا وووووي ك وووول ي ال وووودموع الكطووووووي 

مووووع   ووووض  وووول ار عوووو إ ال وووول ي س ك و وووول 2003ك وووول ي ال وووودموع ال لا وووووي مووووو   وووووي 
موووا ولوووي  د ووو  ام  و   وموووا و ووو   اج حوووا ل ماووووي  عووواال ال ووودموع. و ووواً ال ووودموع ال اصوووي 

  لمي "اال   الي" لإل الل لح إ ال ل ي.
 

 لجوووع  كلوووووار ع  وووي  ي  ل  ووووي مووووع  ووول ار ال وووودموع ال  كموووووي  لووون اع مووووام م   ووووحاس 
 ووو ا الجووواالس  ال ووودموع  وووي  طوووال  عمالووو  ال جالووووي الم  لفووويس كعملووو  موووع  ووول ي ك ووواطي 

.   ووواع 2003وي   ووول اال ووو  ل األملو وووي لل ووولاق  ووو Aonووووكع ال ووودموع ك عووواال ال ووودموع    
عووو ا ال مووول ووصوووبك علووون  د وووو  مك عة   فوووكلم  ل  لكووووي ل وووك ول ال ووودموع ال  ووولي علووون 
ال ووو وار المكجحوووي  لووون ال ووولاق  مكجوووب  لووووام  الووووفط مقا ووول ال ووو ال.  ك ووواع  د وووو  عووو ا 

                                                 
 ورل: ع ا ال ا ي ل اس  الكق وكو  كمص ا   مالس "  لار مع ال الو  الملكي كال  لوار ال  صوي  كل ال دموع  12

 شبكة االقتصاديين العراقيين: ي ال لاقس" 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Authors-team-
Fragments-from-the-History-of-Insurance-in-Iraq-final-editing.pdf 

لم  رسائل في السيرة الذاتية والتأمينلاي مجمكعي مع ل امل األ  ا  ع ا ال ا ي ل اس مجمكعي  م كال ل  اب   وكاع 
 وو ل   اس   م ك امع محمي  ي  اال   ل ل ي ال دموع الكطووي  ي عحا ال   .
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المك وووع ك ط  ووو  وق ووولب موووع اه موووال لوووكال  ع ال ووودك األملو وووي ك وووع وحاووووي لووو س ك ووومو ا وووع 
 الم لك .

 
 ع م  ووو  عووو ا المك وووع  ال  ووواكع موووع  ووول ي الك ووواطي  ووووكع  وووا ا صووول  وووحاالار    ووولض   

عال ووواً علوحوووا م ووولك  ال   فوووكلم لل ووودموع ال  ووولي  2003 ووول ار ال ووودموع ال اموووي   ووول 
علوون ال  ووامع ال ا وو ي ال فوواق الوووفط مقا وول ال وو ال.  ع وو ا  د  وور ال   ووي  وووع الطوول وعس 

  ما  ل .
 

لجووواال ك ووولو   اهوجلوووودي عملووو  ك وووام   د وووو   ووول ي  ي  ل  وووي   وووا اال ووو  لس كاصووول ا
 ووواعم موووع  ووول ي الك ووواطي ك حوووات  وووك ول  وووامار  دمووووووي ل وووكق ال ووودموع ال لا ووويس ك وووام 

 ووووكع  اال صوووال  ووو  ض م وووواي ال ووودموع مموووع  ووواع لحوووم ع  وووار علوقوووي موووع ال ووولاق كعلووون 
ل ووول ي ال ال ووودموع الحوا وووي ل  وووحم  ووول ي مووووكوو  هعووواال ال ووودموع ) اوووور  قوووكا ا فا ووووي  عوووا

ال وووي  اوووور  قكاعوووا  موووع  صوووي   وووولل  وووي ا فا ووووي  عووواال  ووودموع ال لوووولال ووودموع الكطوووووي 
  .ال ل ي ال كو لوي هعاال ال دموع

 
لوووم و وووع الجووواال ك ووول    عوووك الك ووووا  وووي ال وووا ي  قوووا  ووواع عووووا   ووول ي ك ووواطي  ووودموع 

ال كادي م ووو   وووي الف ووولل   مووول  ووو س   وووم   وووض ال واصووول ال ل وووويس  ووول   وووي  وووكق لوووواع
ل ووووووك ول  ماوووووووي  عوووووواال ال وووووودموع اال فووووووا ي لل وووووول ار ال  كموووووووي الووووووث    2003-2004

موووع  ار المصوووالس  ووول ي مووووكوو  ك)ال ووودموع الكطووووويس ال ووودموع ال لا وووويس اهعووواال ال لا ووووي  
 وووول ار  عوووواال  وووودموع   وووول .  ل ووووع م وووواكالر  وووول ي الك وووواطي   ووووا ي لهعوووواال ال وووودموع 

قووواول الجاووووب ال لا وووي لحوووا  كوحوووا   ووووي موووع  ووول ي ك ووواطي م مل وووي  اوووور لحوووا عووو إس لةوووم  
ع  ووار عموول م وواال مووع  ووكق ال وودموع ال لا وويس ك  وو ر جاو وواً لصووالت اال فوواق مووع  وول ي 

الوووث   لووو ل   ال لا ووووي  ووول ارالالجووواال كك ووووطوع   ووولوع موووع  عطوووال و ووو ي موووع  عموووال 
 الك وط.

 
 اعوووووووي ) كو ووووووكل وكم الك ووووووطال الووووووث    طووووووكل عوووووو ا ال ل وووووووب لو  وووووو ل  مجمكعووووووي ل

كاال   وووالي .   اوووور  ل و وووار ال وووامار المقاموووي  لووون  وووكق ال ووودموع ال لا ووويس موووع  ووو ل 
 وووول ي  عوووواال ال وووودموع ال لا ووووويس  وووو م  قوووووام اال   ووووالي  ال و ووووول  وووووع الجاوووووب ال لا ووووي 

 ك كو كل وكم الك طال.  كع إ ال ل و ار ما  دال جالوي.
 

ال ووووودموع الكطووووووويس ال ووووودموع لموووووا ا ا  وووووالر ال ووووول ار الوووووث   )  وووووا وووووووحض عووووووا  ووووو ال:
كلوووم    ووول   ي  ل  وووي ل قووواوم  وووامار ا   وووالوي لحوووا  ووول ي ال لا وووويس اهعووواال ال لا ووووي 

؟  عوول ألع اال   ووالي  وواع وقووام الك وووط اآل وول الوو ي عوولض علوحووا  ووامار  عوواال ال وودموع
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اوووووب ال لا ووووي؟  كل ووووع  وووواع  امووووي ال لجمووووي   وووو ب  وووو ت اهم اووووووار الل كوووووي لووووا  الج
)  وووا اوقطوووا    حم ووواع الك وووطال  قووواوم عووو إ ال اموووي.  ك  ووون  عووواال  ووو ت  ووووكار اال صوووال

كم ووووواي ال وووودموع  وووواع الووووث     وووووع ال وووول ار  2003-1990  وووو ب ال صووووال الوووواكليس 
 ع اال   وووالي .  ل موووا و وووكا ال ووو ب  لووون كعلووون   وووا  محووووي عوووال  اآل ووول ط وم ا ووواً للك ووو

 ووول ي الك ووواطي  ووووكعس كعوووي موووع    ووول  ووول ار الك ووواطي  وووي ال وووالم.   ووواع مووواعماً موووع 
 روووع  ع اهجا وووي ال املوووي  قوووع علووون عوووا ل و ووو  ل عووو ا المك وووك  المدووووا موووع ال  ووو س ك

 13. ال ل ار الث اال   الي كعلن 
 

الم ووولكت كالم لوووع  ع اال   وووالي ال و قا ووون  ووووي عمكلووويس  ك م ا ووودلس  ك  ي   وووكوض موووع 
 ووودموع ال لا وووي.  عووووا  ا فووواق م  وووكب ككا وووت موووع  كو وووكل وكم موووالي   ووول موووع  وووكق ال

الك ووووطالس ك  لووووم  ووووكق ال وووودموع ال لا وووويس علوووون  ع وقووووكم ال كو ووووكل وكم   كدوووووع عمكلووووي 
 ووووووع  س ال  ووووواكي سالك ووووواطي ال وووووي و ووووومت  حوووووا م وووووواك ال ووووودموعس اال فوووووا ي  ك اال  ووووووالي

 اال   الي ك ل ار الك اطي الث    ي ال كو كل وكم.
 
علوووون   طووووال اال  وووووالي ال وووودموع  عوووواال م وووو ثون مووووع عوووو إ ال ل و ووووار عووووك  عمووووال ال ع 

ال طووكط الجكووووي ال لا ووويس ال وووي  وواع ال ك وووط  وحووا مقصوووكلاً  ووي ال ااووووي علوون  ووول ي  ووووكع 
ِل ووووْ   س ل وووب Willisلك ووواطي  عووواال ال ووودموع ثوووم او قووول  لووون  ووول ي ك ووواطي   ووول   ا وووم ك 

ل ووووماع ا وووو ملال ال امووووي لل طووووكط الجكوووووي ال لا ووووويس     ع  لووووول  اال   ووووالي اكلاً  ووووو 
ل لل موول مووع  ِل وووْ .   ي  ع ال كو ووكل وكم لووم و ووع ال موول  ووي  وووكع ا وو قال مووع  وووكع ك  ووك  ك 

م ووو ل اً  وووي   طووووي  عموووال ال طوووكط الجكووووي ال لا ووووي.  )لوووو  لوووي م ل وووي   فاصوووول اال فووواق 
 وووي  ووو مع ال طوووكط الجكووووي ال لا وووويس ك ووول ي  ووووع اال   ووواليس ك ووول ي ال ووودموع الكطوووووي ال

ِل وْ  . ك 
14 

 

                                                 
ً  ي  13 عوا   ماع  قكق  ل ي ال دموع الكطووي ك ل ي  عاال ال دموع ال لا وي وما   ا  ول ب اال   الي اكلاً محما

 اور  ل ي ال دموع الكطووي ك ل ي  عاال ال دموع .      اع ع كاً  ي لجوي ال صفوي  ل  لواع- صفوي مصلت اللا اوع
 ل  لواع ل   فاال الفكلوي موحا ل مكول ال داما حا مع م واي ال دموع -لا  مصلت اللا اوع  ولل ال لا وي    فر  دلصال 

   ص حا  ي   كوض  كاا  ال  الل ال مكموي  ي ال دموع ال  لي.الفكلوي ك  ل  الم اعمي 
 
 اور ال طكط الجكوي ال لا وي م موي ل  ض الك ر مع  ل ي  دموع علا وي  اصي   ل  ع وو قل ال دموع  لن  ل ي  14

 7ال دموع الكطوويس  كوحا ال ل ي الم ووي  صلاً   دموع مم ل ار كم  كلوار الم   ار كالاكامل ال  كموي  مكجب الماال 
 .1950مع  اوكع  د و   ل ي ال دموع الكطووي ل وي 
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عوووا   وو ال  ووكل الل ووالي الصوواالل مووع  وول ي ال وودموع الكطوووويس الق ووم الموواليس   ووم  وروولك 
) وروووول المل وووول  ل  وووواوا م لووووإ  قومووووي مامووووي  2010ة9ة7ال  ووووا ار الفووووووي الم ل ووووي  ووووي 

   اب اال   الي. ور ل 51كثماووي ع ل  لت كمامي كاثواع كثماوكع اكالل ك 
 

   وحوووا 2   وحوووا   لوووك موووع اه وووالل  لووون مك وووك  ال  كوووول.  )1و  ووور علووون عووو إ الل وووالي )
  موول  كا ووووع   ثووول مووع م ووو كل  وووي ال وول ي مموووا و  ووول علوون  وحوووا مق لووووي   لووم   ثووول موووع 
جحوووي  مك وووكعحا كلوووو  موووع ال وووحل االاعوووال  ووودع ال  كوووول  وووا  وووم   كاطووو   ووووع الموووك  وع.  

حوووووا مكجحوووووي  لووووون  ووووول  ال وووووفع كالطوووووولاع ك عووووواال ال دموعة  وووووم ال وووووفع    ع و ووووو ي مو3)
كالطوووولاعس  ووو  ي الطوووولاع.  كعووو ا ووووك ي  ووودع ال  كوووول لووو  ع  وووي   ووودموع   طوووال ال طوووكط 

 .س  ما و  وع مع مل قوع  اواإالجكوي ال لا وي
 

لمووووا ا   وووواا  وووول ي ال وووودموع الكطووووووي م ل وووواً ل    ووووالي علموووواً  وووودع اال فوووواق  وووووو  ك وووووع 
ال ووول ار الوووث  س الووو ي وجووواا  ووول ثووو    ووووكارس وق وووي  دوحوووا ال   ووواا  جوووكلاً  ك    ا ووواً 

 ل    الي؟
 

ككلوووو   Aonالجوووكاب علووون  لووو  عوووك  ع اثوووووع موووع الك وووطال  وووي ال كو وووكل وكمس  ووووكع 
Willis  عموووا  وووول  اع  ملو و وووواع    ووو اع لألكاموووول ال وفو وووووي ال اصوووي   ط ووووول ال قك ووووار

 وع ال وووول  وع ال   وووو طو اع   وووواوا  جووووكل اال   ووووالي م ا وووولل علوووون اكل م ووووووي.   ع عوووو
 اع  وووال  ع اال   وووالي و  امووول موووع  ووول ار  وووي اكلوووي  ا وووال.  لووو ل   قوووا جووول  اال فووواق 
علوون   ووموع  جووكل اال   ووالي  ووي عمكلووي  وول ي ال وودموع الكطووووي ل قووكم ال وول ي    كووول 

ووووا ال ووودموع الووو ي وقووولل األجوووكل الم ووو  قي  لووون اال   وووالي؛  ي  ع مصوووال األجوووكل عوووك م 
 عمكلي اه واا كعمكلي الك طال.

 
عوووو ا اج حوووواا ل مووووا و ووووكع صووووام اً  ك  اطموووواًس كالجووووكاب الصوووو وت عووووك عوووووا اال   ووووالي  ك 

 .الم وووع ل ك الك طا  ل ي ال دموع الكطووي
 

 مآل التشهير بشركة التأمين الوطنية
 

كموووالالعا و ووواعم  وووي  قوووكوض الثقوووي  ع اه وووالل ل ووول ار ال ووودموع ال اموووي كاووووكاع ال ووودموع 
لوووو   حووو إ ال ووول ار  قوووط ك وموووا  ووول ار ال ووودموع ال املوووي  وووي ال ووولاق  ا وووي ك ووو ل  اووووكاع 

؛ كوثوووول  وووي  ار الك ووور ال ووو ك  لوووا  م وووواي ال ووودموع  وداعوووي ال مووول ال ووودمووي  وووي ال ووودموع
 وووي ر  ك وقوووا الممال ووواكاال ووو فحام .  كموووع الم  وووت  وووو   ووواالً موووع  ثوووالل ال ووو ال ال ووولاق



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
ن بالفساد مصباح كمال ن الوطنية ورئيس ديوان التأمي  كة التأمي   22من  14صفحة  عزت الشابندر يتهم مدراء شر

 

ال  ووووحولس ك ثقووووي ال ووووالت   ووووكاطع ال موووول القوووو ت كوجوووولي الط ووووع كال  لوقووووار الفو وووو ك وي 
 ال دمووي  ي  قو  الم ا ل كاهعاايس  األ  ا  كالوول مع وداع حم.

 
 لووو  مووع  كولوووا  ماوووي ثوولكار ال وولاق لووك  وواع مووا عل وو  ال ووا وال صوو و اً كمق و وواً  وو 

 قووواوم وقوووكم   اموووي علووون عووو الل األ ووو ا س  ك األكجوووب  ع ول وووع   ووووي  ووواا ع المصووول ي ال
 طلب لحومي الوداعي لل  لي عع ال حم ال ي وكجححا لحم؟

 
 ع  وحووووا   وووول ار ال وووودموع ال  كموووووي  الوقووووا الرووووالم ةووووول الم وووولل كاالو قووووا  مووووع عملحووووا 

لوووو  ل  مووووع عوووو إ ال محوووووا لوصووووبك  ووووي م وووولك     ووووام اللو لالوووووي الجاوووووال  ووووي ال وووولاق ك
 اكلوو  ا   ووالوك "الم وو  ا  وودملإ"  ووكل  لوموول الثالوو  مووع  وو ل  عوواال ال وول ارس كعووك مووا 

  ك  كولحووووا  لوووون  وووول ار م  صصووووي 2004-2003عو لووووي ال وووول ار ال  كموووووي الووووث   )
   ووواوكع  ورووووم  عموووال ال ووودموع 10ثوووم ةوووض  الورووول عوووو  كلجووود  لووون صوووواةي األمووول ل وووم )

الك ووووواملس ك ثوووووالل  ع  لووووووي   ووووو ات  طوووووا  ال ووووودموع ال  وووووكمي   ووووو ن   2005.15ل ووووووي 
ال وووو ك   ووووكل عملوووو س كمووووع ثووووم  ااو وووو  و فووووي كلالإ م وووولكعاً لإلااوووووي المطلقووووي للقطووووا س 
 قطوووا   ا ووولس ك ووو ت ال ووواب  موووام األجو وووي ك ال  ووواكعس   واوووواًس موووع ال وووكم لااكل الم لوووي 

 لوقكم  حص   الك ع )  ل : ال ص صي .
 

   ل  ع   ي  لن   فال ال  لول  كاي  ع   دل ال الي:
 

 كال  حول  لمو  ؟ق ت ما عك مك ت اوكاع ال دموع ال لا ي مع ال 
 

 كال  حول  ماولعا ال ام؟ ق تما عك مك ت  ل ي ال دموع الكطووي ال امي مع ال 
 

   موووا عوووك مك وووت جم ووووي ال ووودموع ال لا ووووي موووع و ووول عووو إ ال  لوقوووار  وووي الفو ووو ك
 كالكثامل الم ل  ي ال اصي  كا ال مع    ل  ع امحا؟

 
 

   وووور عوووو إ الكل ووووي اع موووواااً علوووون الم لكمووووار الم ووووك لل لووووي مووووع   ووووض االج حوووواا لقووووا 
ال  صوووي.    ووول  لموووع لووو  م لكموووار   ثووول ا وووي  قوووكوم موووا  ام ووو  عووووا.  ل موووا ولةوووب عووودر 

                                                 
)  ااا: مو كلار  ل ي ال دموع  : تقييم ودراسات نقدية2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة مص ا   مالس  15

س ك  ل   صل " ي وقا 48-33 س  اصي  صل "وقا م لك   عاال عو لي  كق ال دموع ال لا ي"س   2014الكطوويس 
 .76-57"س   2005  ل وي 10 اوكع  وروم  عمال ال دموع: األمل ل م )



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 

 
ن بالفساد مصباح كمال ن الوطنية ورئيس ديوان التأمي  كة التأمي   22من  15صفحة  عزت الشابندر يتهم مدراء شر

 

ال ووا وال  ك م  لووو  كملواووو    صوو وت مووا  ام وو .   لجووك  لوو  ل ووي وصوول  لوون  حووم    وول 
عووو ا المك وووع  ك علووون عووووكاوي اهل  لكووووي  للق ووواوا المثوووالل  الم اط وووي ال لوووووي موووع  ووو ل

  اواإ  لو  لي   اب مع الفو  ك .   ع   لا  الم وووع  المك ك   وفواوا جمو اً.
 

 مص ا   مال
 2019 مكد  10

misbahkamal@btinternet.com 
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 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 الرأسمالي  مصباح كمال

ن ي تاري    خ التأمي 
ن والعبودية: فصل بغيض فن  22ن م 16 صفحة التأمي 

 

 الوثائق التي نشرها عزت الشابندرملحق: 
 

 
 

س IRCال فاصوووول المووو  كلل  وووي عووو إ الكثوقوووي ةوووول كا ووو ي.  ا ووو ط ر  مووووود ا وووم مصووولت اللا ووواوعة ل  عمووواعس 
   ووواط ال طوووكط الجكووووي ال لا ووووي.  و ووواك  ع  ووووا الوكمووووي عووو ا لووو  ع  وووي  الكثوقوووي ال الووووي ل طوووا ل الم لوووإ الوووكالا  وووي 

 ك ا  اكلر  ع   ل  مك ك    كول الم لإ الم  كل  ي الكثوق وع.   ل ا الكثوق وع.

 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 الرأسمالي  مصباح كمال

ن ي تاري    خ التأمي 
ن والعبودية: فصل بغيض فن  22ن م 17 صفحة التأمي 

  



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 الرأسمالي  مصباح كمال

ن ي تاري    خ التأمي 
ن والعبودية: فصل بغيض فن  22ن م 18 صفحة التأمي 

 

 

 
 

عوو إ الكثوقووي وا صووي.    وو ا لووك  ووام ال ووا وال   ووك ول الصووف ي األكلوون الوا صووي مووع الكثوقووي لل  لووول علوحووا.  كو وواك  ع 
 عوا     الوي  ي   اوا ما عك م   ل ل    الي كالطلت الم  كل عع   اواإ.



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 الرأسمالي  مصباح كمال

ن ي تاري    خ التأمي 
ن والعبودية: فصل بغيض فن  22ن م 19 صفحة التأمي 

 

 
 

الكثوقووي  وولكط اال فوواق  وووع اال   ووالي ك وول ي  عوواال ال وودموع ال لا وووي ك وول ي ال وودموع الكطووووي ك وول ي   وواا عوو إ 
ال وودموع ال لا وووي.  المك  ووكع علوون اال فوواق عووم: جووكع اووول عووع  وول ي  ي  ل  ووي الم وواكالس طووالق  لووول   وولاعومس 

عووواال ال ووودموع ال لا ووووية صوووااق ع وووا مووواول عوووام  ووول ي ال ووودموع الكطووووويس  ووو اا ع وووا هللا عدوووودس مووواول عوووام  ووول ي  
الووول معس مووواول عوووام  ووول ي ال ووودموع ال لا ووووي.  الكثوقوووي ةوووول كا ووو ي كلوووم و وووع  اهم ووواع  لال حوووا لل  لوووول علووون 

 م مكوحا.
 

 و  ع لل جاوا  ل ث    وكار. ياال فاق  وع ال ل ار الث   كال ل ي اال   الو

 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 الرأسمالي  مصباح كمال

ن ي تاري    خ التأمي 
ن والعبودية: فصل بغيض فن  22ن م 20 صفحة التأمي 

 

 
 

ال وووال دووووي م وووالب م مووا مووع م ووو كلوي  االل   ووم ال ووفع كالطوووولاع مووع  وولالل عوو إ الكثوقوووي و لووم  ع  وو ب  عفوووال 
عوووك "مق  ووووار مصووول ي ال مووول" كعوووك موووا  اوووور  قوووكم  ووو   االار  وووا قي  وووي  عفوووال كموا لوووي المكرفوووار كالموووكرفوع.  
موووع الم ووولكت  ع اهاالار  وووي م  لوووت ال ووول ار  لجووود  لووون   ووواا    ووووولار  وووي  ووواةلي مكا وووع الم ووو كلوي اكع  ع 

ع األ ووو اب ال قوقووووي  فارووواً علووون  وووم ي موووع  طالحوووا مثووول عووو إ اهجووولالار.   موووا  ووووت وم وووع لمثووول عووو ا  فصوووت عووو
اهجووولال  ع و وووكع عقا ووواً لصوووا   حا لم ال ووو حا للف ووواا اهااليس  موووا وقوووكل ال وووا والس  وووال لم عوووواإ كل موووا و ووو طوع 

   امي الالول علن  ل .

 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 الرأسمالي  مصباح كمال

ن ي تاري    خ التأمي 
ن والعبودية: فصل بغيض فن  22ن م 21 صفحة التأمي 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 أوراق تأمينية

 
 

 

 
 الرأسمالي  مصباح كمال

ن ي تاري    خ التأمي 
ن والعبودية: فصل بغيض فن  22ن م 22 صفحة التأمي 

 

 
 

 ووواوكع  1الموووك  وعس ك  ووولل وفوووا  اال فا ووووي لموووال ثووو    ووووكار اع  وووالاً موووع وم وووع  ووولالل عووووكاع اال فا ووووي ك  ووومال 
 .  مع الص ب  لالل و  اال فا وي.2011الثاوي 

 

 
 

ي قضايا التأمي   
 

 * كاتب ف
 

 .لى المصدرإ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 
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