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 من باب التقديم-1
 

وفععا تيممامععه ما ععي تي تععاتي  ت    ععياته  مععا تدعع اتا تي تععاتي  تي ععا تمععا   ععي تي ععات 
تيخطتعععاب و عععافا معععن مب عععر تياعععوت  ل عععاا  تيترومعععه تي ات تعععه  عععن طاتععع  و تاب 

الورقةةةل البي ةةةاح ل  ةةة    اعععوتن  تيمييتعععه خطعععه ي ا عععود  ي    عععيا تي ات عععا  تععع  
 أاتععا تيمطي ععي  تيمييتعععه  -   ضععما  تيوا ععه فععا متوااععي تي ععياا االقت ةةادا المةةام 

واععو مععي اععا ايوي    ععة  تيوا ععه مععن  تعع  و ات  اتععيوا  تأهيةة  قعةةات التةةأمينما ععي  –
لن  رعععون دععععيم ه يرععععا مععععي بععععي  فععععا تيتمعععات  تي مععععين  تعععع  موضععععو   أاتععععا  طععععي  

ن تألمععوا تيضععاواته   ععور و طععوا اععةت تيمطععي  يترععون معع او تي ععأمتن ورتااععي معع
ي اتتعععععة و يلتععععع  تيماعععععيااب وتيماعععععياامه فعععععا ا عععععور و  طعععععوتا ت    عععععيا تي ات عععععا 

 وتا ماتا تيتتيب ت ب مي ته.
 

 و  ا تي ا  فا  ت  تألموا تيضاواته يإل ور ابت    ى تيا تا تي ييا:
 

 ما هو التأمين ولماذا؟
تي عععأمتن  اعععد تيا عععا  عععن ماتتعععا  طعععوا   ياتختعععي ت عععان  تييتعععي  أاععع  واعععت ه   عععيون 
 عععتن مبمو عععه معععن تألدعععخيب عم اوتعععه وط ت تعععه  م اضعععتن يخطعععا م عععتن ت عععت    
 ععععأموتي   ولاتاعععع   لو تيماعععع ويتي  تي ععععا  ععععا   ا عععع    ععععت     ععععأن ت تمععععا تيمبمععععو  

  م ععا  أ اععيط تي ععأمتن تيضععاا تيععةي ت ععت   ععاات   ععتوص مععا  .  و ععتاه تي  ععيون اععة  
تي عععا تاعععيا  فت عععي رعععا وتتعععا معععن تيمبمو عععه  دعععرا ت اياععع  معععا تيخطعععواب ورمتععععه 
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تيضعععاا تيم و عععا  تمم معععي. واوا دعععاره تي عععأمتن اعععو  ا عععت  اعععة  تي و عععه  عععتن اعععة  
 تيمبمو ه تي ا تط     ت ي عتيم من ي   .

 
 لماذا التأمين؟

تيت ععيا فععا تيماععيااب وتيماععيامه ضععاواب تي ععأمتن  ععأ ا مععن لامتععه اععةت تيادععيط واوا  
واتمومعععه تي طعععوا ت    عععياي وتاععع ماتا تيتتعععيب ت ب مي تعععه ي تعععاا و تي يل عععه    عععوفتا 
تيمعععيا تيعععو   فعععا تيو ععع  تيماياععع    عععياب  اعععي  وا عععور معععي ت ضعععاا معععن تيمدعععياتا 
ت    عععياته  أاوت  عععي تي عععاي ته  تي بياتعععه  تي ات تعععه  وتيخامتعععه  تعععيا  مععع من ماععع  

تألرطتععععه تي أمتاتععععه ل اععععي  امعععععا تي ضععععيلا و رععععاا تيمدععععياتا اتخععععا وخعععععيا  و ععععوفتا 
تي عععععات   و عععععأمتن تيمعععععاود ...تيعععععؤ  رعععععا  اععععع أا  اعععععة  تيم ااعععععي  اوااعععععي فعععععا 
تيماععيامه فعععا تي طععوا ت    عععياي اون   رععع   ورععةيل تي عععأمتن   ععى تيتتعععيب وتيتعععوتا  

 تيدخ ته ي تاا وتي أمتن   ى مم  ري   تيدخ ته...تيؤ.
 

وحسةةةب بةةة  ل تةةةأمين دور ميةةةم مةةةا حمايةةةل الدم ةةةل ال ةةةدبل مةةةن اليةةةدر  لةةةيذ هةةةذا
بإيقةةةاس تسةةةربيا لةةةارك الدةةةراي  أقسةةةاع تةةةأمين تةةةدم  لمةةةر ا  تةةةأمين    بيةةةل  مةةةا 

و ةةةةذلم المسةةةةاهمل ال د يةةةةل مةةةةا االسةةةةتامار الةةةةوع ا  و دار  القةةةةوا ين 1يح ةةةة  ا ن
ةلكامةةةا   ةةة  المتد قةةةل بالتأمي ةةةا  اةلكاميةةةل  مةةةا هةةةو الحةةةا  مةةةا قةةةا ون التةةةأمين ا

 .السيارا  وقا ون الدم  وال مان اال تما ا وغيرها
 

وي  طعععععوا تير تعععععا فعععععا مخ  ععععع  تألادعععععطه ت    عععععياته وضعععععخيمه ا ور تألمعععععوتا 
تيماعع  ماب و  ععاا تيبععي  تيتععاا ل عع ل مععن رتععا تيممرععن ت اعع ااي   ععن تي ععأمتن  اععةت 

اععععع ماتا تيمافععععع  تيتتعععععوي تيضعععععاواي  اتمعععععه وتاععععع ماتا تألادعععععطه ت    عععععياته وت
 تيتتيب ت ب مي ته.

 
ميمةةةا ي ةةةا سةةة تعري  لةةة   هةةةم ا مةةةور التةةةا تحتةةةاك ل تقةةةويم واة ةةة   والتةةةا ليةةةا 
الةةدور ال دةةا  مةةا ب ةةاح قعةةات تةةأمي ا مدةةا  ل سةةت ابل  لةة  اة ةة حا  التةةا ت مةةدها 

 .الورقل البي اح
                                                

  ومي 31    تته ع2020عا اتات  د ره ت    ياتتن تي ات تتن    حو قعات تأمين  راقا مدا اتبا ما   تيختيبا  1

   ااي.

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-
Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
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تياويعععه لن  ضعععط ا تيترومعععه تيم م  عععه فعععا و تا عععا تيمييتعععه وتي خطعععتط وم ااعععي   -1

تألخعععام ومب عععر تياعععوت    اععع تا  دعععاتا تيمعععوتاتن تيم   معععه  يي عععأمتن ومات  عععه  اتتعععةاي 
 وا اتا تي وبت ي  وتألوتما تيضاواته ي اي   طي   أمتن م طوا.

 

 هي  ل قعات التأمين -2
 

  دعععاره  ععأمتن  عععو  ما عععي 40ت رععون  طعععي  تي عععأمتن تي ات ععا تييتعععي ممعععي تمععا  معععن ع

ل مععععيا تي ععععأمتن تيم يدععععا وتي يي ععععه   ععععياب تي ععععأمتن وتي متععععه  ترومتععععه ت ا ععععين  عععع توا
دعععاري    عععوا ي مطعععي  تيخعععيب  واعععة  تيدعععاري   ييمبمعععا اعععا   عععياب  عععن رتياعععي  
 عععاتاب   تعععاب رعععا تي  عععا  معععي تبععع  لن  رعععون   تععع  دعععاري  تي عععأمتن واعععا  ت معععا 

ت تتععععي   ي رتععععي ت  وتيخ ععععاب تيو مععععه  اتاب تي م تععععه تي أمتاتععععه وتيمععععو ب تي ععععا   ا  ععععي
 يي  تمي  ععي  بععي  تم ععه تيو ععيل   ت ععى ان تير تععا ما ععي يععتر ي ععي تيمععااب تيمياتععه ي تععياب 

م تعععيات  اتاعععياد  و عععاا رتعععا  خمعععرا ور لموتي عععي ي  عععا ايعععى تيتعععا تألااعععى تي عععيي  
   تا ما ي داري   يل ته  اتا من دخب وتتا و امى خطأْ  داري  مايامه.

 
تيدعععاوط تيمياواتعععه وتيم اتعععه تيو معععه ي أاعععتر اعععةت تيخ عععا اععع    ضععع   و عععا   ط تععع  

دعععاري  تي عععأمتن تتععع  ان معععال ابعععي ت  تي أاعععتر معععن   عععا اتلعععاب  اعععبتا تيدعععاري  
واخعععب م تويعععه تي معععا معععن   عععا اتعععوتن تي عععأمتن  ععع     اعععياا ر تعععا اون  عععوفتا تيتعععا 
تألااعععى معععن تألاعععر وتيدعععاوط تيم اتعععه تيو معععه  اتاب دعععاري  تي عععأمتن اضعععيفه ايعععى 

 تيا ي ه   ت ي.تا ات  
 

ت وبععع  اتمعععي  معععال ابعععي ت  يدعععاري   عععأمتن باتعععاب يتعععتن وضعععا لاعععر باتعععاب  -لو 
 يم ط  ي  مال ت بي ب   ايا  وتيط ت ه تيخي ه ي ما اة  تيداري .

 
 تتععع   رعععون رتياعععي  ر تعععاب عوةيعععل    ةةةاد  هي  ةةةل مةةةر ا  التةةةأمين الحاليةةةل -و ياتعععي

امعععل تيدعععاري  تيتييتعععه    ضععع ي   افعععا اعععم  تيتعععا تألااعععى يعععالر تيمعععيا و دعععبتا 
 ععيااب   عععى  امتععه رعععوتاا م ا عععه  اتاب تي م تععه تي أمتاتعععه  ابعععير وم مراععه معععن ت تتعععي  

  يي  تمي  ي  بي  تم ه و يل  تي أمتن اون   ر .
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اععةت  مععاا    ععع  تألمععا  دععاري  تيمطعععي  تيخععيب.  لمععي  عععن تيدععاري  تي يمععه تيععع و  
 ععه  اتا  ععي  واععأ طا  ااععي ايععى دععاره تي ععأمتن ف ععا لتضععي  ت مععا ايععى تيرععوتاا تيم ا

تيوطاتعععه تي عععا    ععع    أاتخ عععي تيمدعععا  واوااعععي تيت عععيا فعععا  طعععوا  طعععي  تي عععأمتن 
فعععا تي عععات  تيعععةي رععععين تو ععع   أاععع  فعععا ممامععععه اوا تيماطمعععه معععن تتععع  تيرتععععي ب 
وتيمعععااب تيتاتعععه فعععا ااتاب تي م تعععه تي أمتاتعععه واعععا  م عععل  ي عععاب مياتعععه ر تعععاب روا  عععي 

ويرعععن ي اععع   1952معععام اعععاتن  مااعععي تيمم عععاب ماعععة م توي  عععي تي معععا اعععاه   عععى 

 عععال     رعععا  اععع   تي اتبعععا تير تعععا فعععا تيادعععيط تي عععأمتاا وتف ميااعععي ي رعععوتاا تيتاتعععه 
تيمعععيااب   عععى تأل عععا اتمعععي  اعععةت تي  رعععا تيعععاتخ ا تيوتضعععل معععن خعععوا تي ماتعععا تياعععاوي 

عععععن عت 31/12/2018وتي ماتعععععا تياعععععاوي رمعععععي فعععععا  2017ي عععععي   اععععع   اعععععمت    .  وما

ت  عععتل اعععةتن تي ماتعععاتن اعععتبا اا معععي  عععا ل  عععات ا تعععي م تتعععي  تامعععي ا عععيلل تي م تعععي  
تيت  تععه ي ععي تن تياععا تن اععا خاععيلا  عع   اطت  ععي  ععن طاتعع  اطععو  م ععيي  ر تععاب مععن 

   و عععه ولا  عععون م تعععيا واععع ميله م تعععون 43, 6تت تععيطا تيطعععوتات   اععع  لر عععا معععن ع

اععععيل موت ععععي  لخععععام تععععوا اععععةتن تي ماتععععاتن ي اععععا تن اتاععععيا خععععوا اععععا تن.  وا
   مبيا يةرااي فا اة  تيوا ه تي ا اادا ما ي ت  ور. 2018و  22017

 
اععةت  ييااعع ه يدععاره تي ععأمتن تيوطاتععه  لمععي  مععاا    عع  تألمععا  دععاره تي ععأمتن تي ات تععه 

 تي يمه وداره ا ياب تي أمتن تي يمه فو ل  ما اا مي لتان تي .
 

ن   ةة   يقةةاس هةةذا التو ةة  لمو ةةودا  هةةذا المةةر ا  وبةةا ل  مةةر ل التةةأمين لةةذا مةة
الوع يةةةل الدامةةةل والح ةةةاة   ةةةة  سةةةمدل هةةةذا المةةةةر ل اللار يةةةل  ر   ن يةةةتم دمةةةة  
ومةةةةن اةةةةم ل ل ةةةةل هةةةةذا المةةةةر ا  ولةةةةو  ككيةةةةا  و  ن تةةةةتم الل ل ةةةةل بمةةةة   

 .ا  رادا ل   مر ل لتتحو   ل  مر ا  ملت عل تدار من قب  القعات اللا 
 

 فتمرن لن  رون ريآل ا: هي  ل قعات التأمينلمي 
 
لو ماتاتععععه  يمععععه فععععا و تاب تيمييتععععه  ضععععط ا  م مععععي  تيا ي ععععه  -اتععععوتن تي ععععأمتن  -

 و مته و يل  تياتوتن.
دعععاري  تي عععأمتن ودعععاري  تي عععأمتن تي ريف تعععه تيمخ  عععه  م تويعععه ل معععيا تي أمتاعععي   -

 Marine/cargoتي يمععععه  ضععععما ي تي ععععأمتن تي تععععاي عتيامععععا   أاوت عععع  امععععا تي ضععععيلا 

 .Hull and Aviationووايلا تياما اتيرا تياتن وتيطيلات  
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يفته   عععى دعععاري  تي عععأمتن   عععى تيتتعععيب و عععأمتن تيتعععوتا  تيدخ عععته رمات عععه اضععع -
 و تمه تيتتيب وتي أمتن تي تا.

 داري  ا ياب تي أمتن. -
 بم ته  أمتن  اضوي  ت  ي را داري  تي أمتن وا ياب تي أمتن. -
 

 تعوير ال  احا  التأمي يل -3
 

معععن لبعععا لن تعععا د  طعععي  تي عععأمتن تي ات عععا  م معععه ااتاب تي م تعععه تي أمتاتعععه  ابعععير  
فععا  اععي  دععاري   ععأمتن وا ععياب  ععأمتن   تععاب  ت وبعع  لن   ععوفا يعع  ريفععه اعع ا تي طععوا

  عععوفا ي عععي و رعععون  عععيااب  ماعععيااب اتلعععي  ت دعععات    عععى تي عععأمتن تي ا تعععه وم يواعععه 
م ااععععي  وخ ععععات   ععععا  ولبياعععع  ومععععي   مععععى مععععن خ ععععات   ععععات تتن   ععععى  طععععوتا 
رععععوتاا م ا ععععه  اتاب تي م تععععه تي أمتاتععععه  دععععر  ي تي ععععتتل.  و  ععععى لن تدععععما اععععةت 

تيمتعععيوا تيالتاعععته تي عععا  اععع اا ي عععي دعععاري  تي عععأمتن وا عععياب تي عععأمتن تي طعععوتا بمتعععا 
 فا ااتا  ي واا:

 
وخامععععععه و ععععععيل  تي ععععععأمتن و اععععععوته تي  وتضععععععي  ع   تي اععععععوت  ع    2عل  ت ر  ععععععي 

ت اععع  ميا  ولتضعععي تيتاعععي ي  ألن تير تعععا معععن تي عععيم تن فعععا اعععة  تأل اعععي  و عععاا رتعععا 
 ٍافععه  خ و ععته تاععي ي  تي ععأمتن تي ععا   تععا مععن مععا ما تيتاععي ي  تت مععاون ايععى تيم

 .3  ب ى  ي ت تيطتي  عتيمخ  ي   تيتاته وطا  م ييب  ي
 
  2005  يااه 10ا   ع  ون ت ةيم   ما  التأمين ي

  عععا لن معععار ا عععاتا اعععةت تيمعععياون  ماتتعععا  اتعععاب ت  عععات ص معععن  عععاد ماعععواب تيمعععياون 
ماترععععا ميتععععل  رتععععار تي ععععا  ععععام ي تيخ تععععا تيما ععععا  مععععن   ععععا اعععع طي  ت تعععع وا تأل

  متعععود تي عععأمتن فعععا و تعععه لارااعععير تألماترتعععه تيعععةي فدعععا فعععا Mike Pekinsع

 ماتعععا اعععة  تيماعععواب   عععا ماي دععع  ي معععا تيمعععاات  تي اتتعععةتتن يدعععاري  تي عععأمتن تي يمعععه 

                                                
 مدل  لدراسل التأمينت ر  ي  ت اا   وا لو افد طي   تي أمتن وا اتا تيو يل  وخام  ي.  اتبا  ما   تيختيبا   -2

 .43 -42    تته 2018ع تاو : ما ام تيم ا   

 
ت ي ا  ف م  من   ا تي  د فما تا    د ت ا ت ت تيطتي  فا تي أمتن  -3   يل يام اتام داري  موضو  م   وا اص

تي أمتن  اا تي تيا  تيضات ا.  يةت لا و تيمخ  تن ت ا مي    ةت تيموضو  وضمين م ييب   وفمي يم يتتا تيمتيا ه تياويته.  
 .من بيا ا اأتيوا ر ي ه مميا توا اةت تيموضو 
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وتيخي عععه ومعععي لاعععتا  اعععة  تيماي دعععي   عععن  معععات  مم اتعععي      ععع    ضعععيفه وتعععة  
ن تي ات عععا لمعععي  تيدعععاري  تألبا تعععه ورتااعععي معععن معععوتا ي عععي  و عععه  تععع ل اعععو  تي عععأمت

تيمعععوتا تي عععا  عععامب معععن اعععتياب تي عععات   تضعععطا تياعععتا ميتعععل  رتعععار لن ت  عععا   عععة  
تيم مععععه وتتتععععا ماععععواب اععععةت تيمععععياون ايععععى و تاب تيمييتععععه ي  رتععععا  ييم مععععه  تا  ععععي ص 

مععععا  1999ياععععاه  33 يا ااععععيخ   ععععن  ععععياون  ا ععععت  ل مععععيا تي ععععأمتن تألاااععععا ا عععع  

  عععد تي  عععاتو  تياععع  ته  معععي تضعععمن فععع ل تياعععو    عععى م عععات ت  ي دعععاري   ابعععات 
معععن   عععا  2005  ياعععاه 10تألبا تعععه.  و ععع  ا عععاتا اعععةت تيمعععياون   بييعععه  عععيألما ا ععع  ع

تيترومععععه  الياععععه تيععععار وا لتععععيا  ععععووي  تتعععع  رععععين ي ععععي تعععع  تي دععععاتا وا ععععاتا 
يعععع  ت ععععاد   عععععى تيمععععوتاتن و اتتععععةاي اون لن تمعععععا  ماتتععععا تي دععععاتا ت   تياتعععععه و

تي ععيم تن فععا تمععا تي ععأمتن  اععةتل.  ومععن تيط ت ععا فععا م ععا اععة  تيتييععه لن تدععو  اععةت 
تي دععاتا لر عععا معععن خ ععا  ومعععن تيط ت عععا لتضععي لن تععع     ات ععع  ي وفععا لي خ عععا تدعععو   

  خمعععر 15لو لخطععي  ومععي لر ااعععي  ويرععن اعععةت يعع  تععع    ععييار  معععن مععاوا لر عععا مععن ع

ن  ععع  خوي عععي امعععا ر تعععا معععن معععوتا  و وضعععتل  دعععاب اعععاه   عععى  دعععاتا اعععةت تيمعععياو
ص  ععععا ليتعععع   لخطيلعععع  مععععن   ععععا تيم  مععععتن وتي ععععيم تن فععععا تمععععا تي ععععأمتن ت ععععى ان ر  ععععي
وط  ععي   اتععاب  ععام  ي  ععاتا   ععد مععن مععوتا  تي ععا دععر   خ ععوص ر تععات اععيا   ت ييتععه 
فعععا  اتبعععا ل معععيا تي عععأمتن فعععا تي عععات   تتععع  يععع  ت طعععا  تيمعععياون ألاععع  موضعععو  

وهةةةةو و ةةةةوب تةةةةأمين الممت  ةةةةا  المو ةةةةود  مةةةةا الدةةةةراي تي ععععأمتن ل   يتميتععععه  طععععي 
والب ةةةاك  والدةةةدد القادمةةةل  ليةةةت والمسةةةتوليا  التةةةا قةةةد تتحقةةة  ميةةةت لةةةد  مةةةر ا  

  مععي ان اععةت تيموضععو  مط عع  فععا ريفععه تيععاوا تي ا تععه تةةأمين مسةة  ل مةةا الدةةراي  
 تعععععي  وت   تمتعععععه وت عععععى تي ييمتعععععه   عععععتاه لو  عععععأخام ت عععععى ان تير تعععععا معععععن تيو

تألماترتععه    اععمل  ععأبات  تي ععأمتن   ععى تألمععوتا تيموبععواب فت ععي فععا و تععه لماترتععه 
لخعععام ا   دععععاوط وما ععععي   عععى اعععع تا تيم ععععيا و تععععه لارااعععير تيو تععععه تي ععععا رععععين 
تياععععتا ميتععععل  راعععع  تدععععاا فت ععععي متععععود تي ععععأمتن   تاععععمل  ععععياون تي ععععأمتن فععععا اععععة  

ي  تي ععأمتن تيماععب ه فععا و تععي  لماترتععه تيو تععه مميااععه تي ععأمتن فت ععي مععن   ععا دععار
لخعععام ا ن وفمعععي ي دعععاط تي عععييا   اعععامي  رعععون دعععاري  تي عععأمتن تيماعععب ه فعععا تيو تعععه 
رتعععا اتر ععععه لو رتععععا  ععععيااب   ععععى    تعععه تياطععععي  تيمط ععععو  تاعععع طتا طييعععع  تي ععععأمتن 
تيت ععوا   ععى تي اطتععه مععن دععاري   ععأمتن رتععا خيضعع ه  دععات  متوضععته تي ععأمتن 

 .4فا تيو ته 
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  مععععي لن دععععاط تي ععععأمتن   ععععى تألمععععوتا وتألدععععخيب تيموبععععواتن فععععا تي ععععات  يععععام 
دععاري  تي ععأمتن تي ات تععه رععين مط مععي فععا تي ععات  ماععة  أاععتر دععاره تي ععأمتن تيوطاتععه 

.  ان  ط تعععع  اععععةت 2003يايتععععه تتعععع وا تي ععععات  اععععاه  1952وم تويععععه ل ميي ععععي اععععاه 

معععيويتن  دععععاري  لو لفعععاتا  مععععن تيموضعععو    ت   عععا م و ععععي يواععع  ميا و  تماععععا تيم
تي مععا ألن تيبمتععا ت  عع   ععأن تي ععأمتن تعع   اتخععا تي  ععا تيععةي ت وتبععا فتعع  تيمدععاو  وي ععةت 

 تيااد ت وب  ابات  مي ت ا:
 
  مععععن اععععةت 14  وتيتمععععاب  ياتععععي مععععن تيمععععياب ع13تععععة  تيتمععععاب خيماععععي مععععن تيمععععياب ع -

م عععات ت  يدعععاري   تيمعععياون ألن ا عععت مي تدعععا ين فععع ل اعععو  تي عععأمتن تي ات عععا   عععى
 تي أمتن تألبا ته وتااؤ تي أمتن خيا  تي ات .

 
 اضيفه تيمياب تي ييته ايى تيمياون: -

 تبععع  لبعععات  تي عععأمتن   عععى تي ضعععيلا وتألمعععوتا تيموبعععواب اتخعععا تي عععات  لو تيميامعععه 
ايتعععع  روب ععععه ا يلتععععه وتيماعععع ويتي  تي ععععا  ععععا   ا عععع  اتخععععا تي ععععات  يععععام دععععاري  

 ماب ه فا تي ات . 
معععن  عععياون ت اععع  ميا  -11-  معععياب 4تعععة  ر معععه  لو لبا تعععه  معععن اعععب تيتمعععاب ع -بععع  

 .2006  يااه 13ا   ع

 
م تعععع  م ط  ععععي  تي ععععأمتن يو ععععيل  تيماي  ععععي  تيامععععوةبا تيم ععععا مععععن   ععععا و تاب  -ا

 تي خطتط تاب   ى:
 

 ت  عععتن   عععى تيممعععيوا تيت عععوا  اتاععع  لو  عععن طاتععع  واعععتط   عععى تياطعععي  تي عععأمتاا 
تيمتعععععاا...تيؤ. وت وبععععع    عععععى تيممعععععيوا تيت عععععوا   عععععى موتفمعععععه  عععععيت  تي معععععا 

هةةةذا ولةةةةن تيماععع مه   عععى اوتعععه ب عععه عدعععاره  تي ععععأمتن وامعععوة   ويت عععه تي عععأمتن.  
  .دقو يمت    و يتألر  احب الدم   ن   دار ه ذا موامقا  دون مبرر م

 
اعععةت تيعععاب ت طعععا تيتععع  ي ممعععيوا تألبا عععا لن تمعععو   ععع بات  تي عععأمتن يعععام دعععاري  
 ععععأمتن رتععععا  ات تععععه وتمععععو   يا ت ععععيا موتفمععععه  ععععيت  تي مععععا و  وتععععا   و ععععيل  
تي عععأمتن  يي اعععه ت ار ت تعععه تي عععا ت ععع     عععى  عععيت  تيمميويعععه  ط تم عععي معععا م ط  عععي  

تي عععاتا اعععو لن تدععع اط   تي معععا ألا عععي  ت عععي  ايعععى خ عععاب وم افعععه م خ  عععه  يي عععأمتن.
فعععا  معععا تيمميويعععه لن تععع   تي عععأمتن يعععام دعععاره  عععأمتن  ات تعععه ضعععمياي ي عععته تي م تعععه 
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اضععيفه ايععى  ععوفتا  م ععه  عع  ه وت اعع تياب مععن تيااععو  تيم م  ععه  ااعع  تيطععي ا تي ععيي  
% مععععن لا ععععير دععععاره تي ععععأمتن ضععععات ه.  يععععتر اععععةت 15% مععععن  اععععط تي ععععأمتن و3, 1

اتعععه   عععى  عععته وتاعععن  ط تععع  دعععاوط تي عععأمتن وتاععع   عععا فعععاد تياعععتطاب تيوط
  م افه وخ اب داره تي أمتن تيم ااب يو يل  تي أمتن.

 
ومعععن تيبعععاتا  ييعععةرا ان رعععا معععي بعععي  فعععا تيتمعععات  ل     بععع   ا ل عععو  رياععع  مط معععه 

وي ععا  تي طععا  ي ععة  تألمععوا فععا  2003 دععرا ريمععا فععا تي ععات    ععا ت تعع وا اععاه 

ا  لا عععي وتب عععه  2005ياعععاه  10 عععياا  عععيألما ا ععع   عععياون  ا عععت  ل معععيا تي عععأمتن تي

تي ط تععع   ياواعععي و معععاا    ععع  تألمعععا   أمتاعععي  تيترومعععه وم ااعععي  تياويعععه   عععى ل عععا 
  ماتا تا ايات ايى مي ت ا:

 
 1950  ياععععاه 56  مععععن  ععععياون  أاععععتر دععععاره تي ععععأمتن تيوطاتععععه ا عععع  ع7 عععع  تيمععععياب ع

   عععا ت عععات ايعععى تيدعععاره     عععى اوتلعععا تيترومعععه وتيم ااعععي  تيااعععمته لن:  عععاب
  م يمو  تي أمتن تي ا  بات ي .

 
بععي  فععا تيتمععاب  ياتععي  3/12/1998فععا  192 عع   ععاتا مب ععر  تععياب تي ععواب تيماتععا ا عع  

ماعع     تبععو  تي عععأمتن خععيا  تي عععات  م يدععاب   عععى لدععخيب لو لمعععوتا موبععواب فعععا 
 .  618ب  3757تي ععععات  لو ماعععع ويتي   ععععا   تمعععع  فتعععع  عتيو ععععيلا تي ات تععععه تي ععععاا 

 5تيماتا    تا اياي تيمت وا
 

 2005  ياعععاه 10  تيتمعععاب  يي عععي معععن  عععياون  ا عععت  ل معععيا تي عععأمتن ا ععع  ع31 ععع  تيمعععياب ع

 ا  ي:
 تبعععاي تي عععأمتن   عععى تألمعععوتا تي يمعععه وتألخطعععيا تي عععا  ارععع  تيعععو تات  لو اوتلعععا 

متعععا تيمععع ماتن تياويعععه فعععا تي عععأمتن ضعععااي  ييماي  عععه تي  اتعععه وفمعععي ألترعععي  تيمعععياون ويب
 تيمبي تن فا تي ات  ت  ت د اتل فت ي .

 
.  2003ان رععععا اععععة  تيمععععوتا تيمياواتععععه رياعععع   ط عععع  فععععا تي ععععات   دععععرا ريمععععا   ععععا 

و عععييار  معععن اا عععي    تيععع  اعععياته تيمت عععوا ويععع    اعععى  عععأي  عععياون ا  لا عععي    ط ععع  
 اي  تياامته.تييتي  مات لو اامي  و  ت   ت ي  ت    ي و يألخب من   ا تيم ا
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 ديــوان الـــتأمين -4
 

  معععن  عععياون  ا عععت  ل معععيا تي عععأمتن وتعععاا  5 أاعععر تيعععاتوتن تاععع ايات ايعععى تيمعععياب ع

  ماععع   ععع  خب فعععا  ا عععت  وتألدعععات    عععى  طعععي  تي عععأمتن  6م يمععع   موبععع  تيمعععياب ع

تميتععه تمعععو  تيماعععيامتن   عععوفتا رتعععي ت  م ا عععه  اتاب ل معععيا تي عععأمتن  معععي فعععا ةيعععل 
ص  أاععععتر  م  ععععا ي ععععة  تيايتععععه   امتععععه تيععععو ا تي ععععأمتاا ...تيععععؤ   ععععى لن ت ععععتن التاععععي

  تومععععي مععععن  ععععأاتؤ اتععععية اععععةت تيمععععياون وتععععاا  م يمعععع   موبعععع  30ي ععععاتوتن خععععوا ع

  خمعععر  دعععاب 15  ماععع .  معععا تي  ععع  و  عععى تيعععار  معععن معععاوا لر عععا معععن ع8تيمعععياب ع

ييعععهص اععع  ه معععن اعععاه يععع  تععع     تعععتن العععتر ل عععتا ي عععاتوتن  عععا   ي ععع    عععى ااتا ععع  ور
تيمععععاات  تي ععععيمتن مععععن و تاب تيمييتععععه اون  تععععا  و ععععااتص مععععا      و ععععه يعععع   يي مععععا 

بعععع    دعععع اط  ععععأن  رععععون يععععالتر تيععععاتوتن  -تي ععععأمتاا  ععععييار  مععععن ان تيتمععععاب ع ياتععععي 
  اعععاوت .  ي عععة  تألاععع ي  ورتااعععي يععع  5مميااعععه فعععا ل معععيا تي عععأمتن    معععا  عععن ع

يتعع   ععا ل   ععا ادععيط  تيالتاععا   ععى بمععا تألمععوتا تععا د تيععاتوتن  ييم ععي  تيمور ععه ا
و خ تا ععي  ععا  مععن تاعع خاتم ي ي طععوا تي مععا تي ععأمتاا وافععا و امتععه رتععي ت  ي عععيم تن 
فععا تمععا تي عععأمتن و ادععتط تيعععو ا تي ععأمتاا ورتااععي معععن تألمععوا ت تبي تعععه تي ععا اعععب 

   ت ي تيمياون. ممي ايا  ةيل فا  اتبا  طي  تي أمتن.
 

ا اتععوتن تي ععأمتن  ععن طاتعع  افععا   يي اي ععا تيرتعع ب وفععا ممععام    تيمتععاود لن تت نعع
  تععععتن الععععتر م تععععا  ي ععععاتوتن مععععن تبععععا لن تععععا د تيععععاتوتن  مععععي لورععععا ايتعععع  مععععن 

 م مي .
 

 اللاتمل
 

اعععة  ت  عععوتي  تيمم اتعععه ضعععاواته يمطعععي  تي عععأمتن رعععا ترعععون مععع اوص ي اتتعععة اوا 
 عععه تي تضعععي .   عععاون ةيعععل   تي عععأمتن فعععا ت  عععور ت    عععياي تيعععةي  طمعععل يععع  تيوا

امرياتعععه و  لمعععا فعععا لن تأخعععة  طعععي  تي عععأمتن اوا  فعععا  م تعععه ت  عععور تيمااعععومه 
 ي .
 

 ما ديا  أمتن ما ماع*  
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 10من  10 صفحة الورقة البيضاء وقطاع التأمي    منعم الخفاج   

 

 بشوو   النشوو  بإعوويي  العوو اق      محوو   االقتصوويين   لشووة   محف ظوو  النشوو  حقوو   

 2020 داتن تي ياا/اوفم ا  22  .لى ال صدرإ شير اإل
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