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بعدددن ظار دددل قدمدددل رودددنلع ظقيةدلدددو ظقع ظ مدددو بلأددد دن خالددد
ظقد و ظقبمضلء (رأ م ظألدل .)2020

قدددلن ظقرددد لم لددد

ددد ل

بددم ظقيددم دظك دد ةاددل او د و دد ل ظقةددادظع ظقللضددمو رال د ميلع لدد لالددلن ل ر ددو بدد
ظقيةدلددو رعلددل ت ددل رعددنمل دددظام ظقردد لم دقتددلنل أمة ددو قددلن ظقردد لم  .د ددن يباددل مدد
لددد ب ل بدددتة ظقرددد لم حدددا بددد ظل يةدلدددلع لدددل بعدددن  2003ديردددل ند لع حرادددل بلقر لالدددمل
ق والترادددددل ب اشدددددل رتأددددد ت دددددل ظأرلدددددلك ةدددددلا بلدضددددددن ظقرددددد لم  .قةددددد ر لدددددو أدددددت
ظقرالدددد ميلع حددددا ن ظةددددلع ددددع دلددددل ردددد ظل يبمةددددو قددددن لةرأددددل مو لةددددو ظقددددد ظء
دظق ادددو ظص رالدددلنمو حدددا ل ددد ظقدددد ظء .أادددلحس يةددد ،ت لددداس ظةدددر الء بةدددمق شددد ع
1
بعض ل ليه حا د و اأ أل ن .تبن ظقيةم ظقعابةا.
ررددددد ن ظخالدددد يلع ظقلور يددددو قوقددددلن ظقردددد لم ت ددددل ظقالدددد يلع  58-57دريددددع ظقعادددددظ
ظق تددددا  .،قددددلن ظقردددد لم س ضددددل ظقليددددد ظق ددددلاا خالدددد ظقا ددددلك ظقلالدددد حا د قددددلن
ظقرددد لم  .ةددداورب ظقدددام ظقةللدددل ق لور يدددلع داوددددك بدددلقرع م ت دددل ةدددل دظيدددن لاشدددل قرةدددشمل
لرلبعو ظقول ئ ق ربل دظقرع م .

األهداف في خطة إصالح قطاع التأمين
ةلع

مو ظققدظ ئ ظألأنظف ظق

و ظقرلقمو:

 تطوير قطاع التأمين بما يضمن تحقيق بيئة مستقرة لالقتصاد

قلن ظقر لم س موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:
 1لالبل ةلللس "و.ن .تبن ظقيةم ظقعابةا دقال
و.ن .تبن ظقيةم ظقعابةا* :ظقلا يلع ظقعأ ل ننظ  ..لاش يةدلا لرةللل
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أوراق تأمينية
م ر د ض ّةربددل ،قددو ظخالدد و ظقوددل ئ ت ددل ن ظمددو بددند قددلن ظقردد لم حددا ريومدد بم ددو
لةدددرو ل ق رالدددلن ظقددددقااس دقدددتقح قدددك مودددنلدظ أددد ديل دقدددد بةدددم د
قل قشدددتظ ظقدددند  .اعددد ف بددد
تالالدددد ظخاردددددل ظألةلةدددددمو أددددا ظأل ض دظقعلدددددل د و ظقلدددددللس ةلددددل رع لادددددل حدددددا ةرددددد،
ظص رالددددلن ظقلن ةددددمو .داعدددد ف بدددد ظقردددد لم مّالددددابف ضددددل قددددلن ظق ددددنللعس دأددددد بشددددتظ
ظقلعاددل رددلبن قجارددل دقددم ّلدقب دندظ قدده .قةااددل اع د ف ل د ظقر بددو ظقرل م مددو دل د للل ةددلع
والدددديل ،و ظقلددددلل حددددا ظقددددندل ظقلرونلددددو و ظخ ددددنظك ت ددددل ظخارددددل ص مددددرك بددددند ردددددحم
يللمددددو ظقردددد لم  2.داعدددد ف و ظقلتةةددددلع ظقللقمددددو ظقندقمددددو رأددددر ق حددددا دضددددشل مددددلك
ظقلةر من ل ظقو ض أ ظء تنن ل د ل ظقر لم .
و و قددددو ظخالدددد رق دددد ،لدددد قددددلن ظقردددد لم س يرددددل بعددددن رقدددددم س و مةددددلأك حددددا
ضدددلل بم دددو لةدددرو ل ق رالدددلنس دأدددد لق ددد ،مر دددلد قلةلامدددلع قدددلن ظقرددد لم  .ق قدددلن
ظقردددد لم م نأدددد تاددددنلل مةددددد ظص رالددددلن لةددددرو د ظ دقددددم ظقعةدددد  .ق ظقددددند ظقلرد ددددن لدددد
ظقوقددلن أددد ظصةددر لبو ق ةددل ظقلر ربددو ت ددل ظقةدددظ خ ظققبمعمددو دظأل قددل ظقبأدد مو در ددح
ظقالأددد و لددد نماللمةمدددو ظقالدددالتو ظقردددا ر يددد بلقللر ةدددلعس د ةدددل ل ظأل بدددل ظقلر ربدددو ت دددل
رد دددددف ظقعلدددددلس دظقلةدددددتدقملع ظقولادامدددددو ظقالأددددد و تاشدددددل دظقلدددددتل ت مشدددددل ق رعددددددمض لددددد
ظق ةددددل  .ظقأدددد ق أاددددل د دددددن ردددد لم ماقددددا ظقللر ةددددلع درد ددددف ظقعلددددل دظقلةددددتدقملع.
دظقل دددلل ظقأدددلأن ت دددل تقدددح أدددد ظقوضدددمو ظقولادامدددو ظقردددا و مددد ع حدددا ب مقلامدددل د م أدددل لددد
ظقددددندل يدددددل رعدددددمض ظقأدددد ةلع ظقالددددام ل دظقلردةددددقو ظقي ددددك بةددددب ،ود ارم ددددو ق ل يددددو
ةدحمن.19-
ق أدددتظ ظص رشدددلن بلدددل ص مرقدددلب لدددن أدددنف "ريومددد بم دددو لةدددرو ل ق رالدددلن" دت دددل
ال و دردضمح ظق ّل ظن ل أتظ ظقشنفس قرةشمل ريوموه.
ظققدظ ئ َل َ

مدددو

 زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي
ضدددلس م رددد ض ةردددل ،قدددو ظخالددد و ظقودددل ئ ت دددل ن ظمدددو بلع حدددو ظقل شددددك ظقدددت
أادددل وم د
م ر دددا د ظء أدددتظ ظقشدددنف .ةدددل مة دددا ل ددد ن ظخأدددل لس حدددا ظقلدددر ود ظقشدددلل س و ظقلددد ظن
أددددد رع ددددمك لددددل معدددد ف بلتأدددد ظقرا اددددل ظقردددد لماا  insurance penetrationظقددددت
مةدددر نك قومدددل اةدددبو ن دددل و ةدددلق ظقرددد لم ظقلةرربدددو ققدددل ظقادددلر ظقلي دددا ظخ لدددلقا gross

 2لالددبل ةلددلل :ر لددو دقتددنظنس مقاااالو ومراجعاااو حاار الخطاار والتااأمينس ري م د  :رمةددم ظقر مةددا (بم د دع :لارددن
ظقلعل فس ) 2019س ظق الل ظق ظبن تأ  :ظقر لم ت ل ظق د ل ظقالالتمو :ظقر لم ضن ظقي م حا ب مقلامل ظقع للس -1700
1850س م .175-171
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domestic productس دأدددد مبدددمب لة لادددو ظقرددد لم حدددا ظص رالدددلن ظقددددقاا درقدددد اأدددلق
ظقر لم لول او برقد ظص راللن ظقدقاا ةةل.
دةدددتقح ظخأدددل ل ققدددل لدددل مّعددد ف بلتأددد ظقة لحدددو ظقر لمامدددو  insurance densityق الدددن
قا ددلا ظق دد ن ت ددل أدد ظء ظقيللمددو ظقر لمامددوس دمعببدد تدد ق لددلقا و ةددلق ظقردد لم ظقلريودد حددا
ظقب دددن لاةددددبل د ق قدددل تدددنن ظقةدددةل  .دب ضدددل أدددتظ ظقلتأددد ملةددد مدددل ي دددك ظقق ددد ،ت دددل
ظقر لم حا ظص راللن ظقدقاا.
 زيادة إقبار االفراد والمؤسساو على التأمين
ظقلددد ظن لددد أدددتظ ظقشدددنف أدددد حدددن لةدددرد ظقة لحدددو ظقر لمامدددو .ق ظقاوقدددو ظألةلةدددمو ظقةللادددو
د ظء أددتظ ظقشدددنف أدددد ظقق ددد ،ت دددل ظقرددد لم س دظقةدددتظل ظقلددد ربق بددده :قلدددلتظ ةدددل ظقق ددد ،ت دددل
ظقردددد لم س رل م مدددددلس ضددددعم دل حددددا ظقعدددد ظا د لالددددو ظقق دددد ،ظق دددد ن س رلممدددد د ظ قدددده تدددد ق دددد،
ظقأ ةلع/ظقلتةةدددلعب بعدددض ظقدةدددل ل ظقلور يدددو خالددد ظقوقدددلن رالددد ،حدددا ريومددد أدددتظ
ظقشددددنفس دلاشددددل " :قحةددددل ظقل ددددلل ولددددلك أدددد ةلع ظقردددد لم ظقع ظ مددددو قردةددددمن ددددنللرشل حددددا
ظقعددد ظا" (ظقلورددد ()1س د"ققددد ظك ل ر دددف ظق شدددلع ظق ةدددلمو د مددد ظق ةدددلمو برددددحم ظقراقمدددو
ظقر لمامو" (ظقلور .)8

الوسائر المقترحة إلصالح قطاع التأمين
قددددلن ظقردددد لم مشددددنف ظقددددل "رقدددددم قددددلن
ددددلء حددددا ظقد ددددو ظقبمضددددلء و قددددو قالدددد
ظقرددد لم بلدددل مضدددل ريومددد بم دددو لةدددرو ل ق رالدددلنس د مدددلنل لةدددلألو ظقوقدددلن حدددا ظقادددلر
ظقلي دددا ظخ لدددلقاس د مدددلنل ق بددددلل ظصحددد ظن دظقلتةةدددلع ت دددل ظقردددد لم "س دتقدددح لددد دددد ل
تل برع موال:
للامو دةل ل اوربةشل ي حمدل برة ة شل لربد د
إفسااااح المجاااار رماااال شاااركاو التاااأمين العراقياااة لتوسااايع خااادمات ا فاااي العااارا عااان
.1
طريااااق وضااااع مخصصاااااو للشاااارك او العاملااااة فااااي هااااسا المجااااار لالساااات ادة ماااان شااااركاو
التااااأمين العراقيااااة لتأطيااااة التااااأمين علااااى األصااااور فااااي العاااارا وسلاااا ماااان خااااالر تعاااادير
التشريعاو ساو الصلة.
أدددل ظقل دددلل ّلا ددد ولدددلك أددد ةلع ظقرددد لم ظقع ظ مدددو قردةدددمن دددنللرشلب حدددا ادددا و ّةربدددل،
قددددلن ظقردددد لم قددددك مبي دددددظ لددددلتظ م ر ددددا د ظء ظألبدددددظ ،ظقلا وددددو ظقرددددا ص
لأدددد دن قالدددد
د
رةددرقمن أ د ةلع ظقر د لم دقد شددل .قددد ةددلادظ يوددل ددن ددللدظ بلقبيددخ قةددلادظ ظةرأ د دظ ةمددف و
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اأدددلق ظقرددد لم معةددد ظقدظ دددن ظص رالدددلن ظص رلدددلتا ق عددد ظاس دو ردددل م ظقرددد لم ص ملةددد
ند بقددده بلقردددل م ظص رالدددلن ق عددد ظاس دةدددتقح ظقرأددد معلع ظقلا لدددو ق اأدددلق
و مّددد ن
ظقردددد لماا .دأددددت ص راأدددد حددددا ظق دددد ظم دقالددددل ر ددددد لر ظلاددددو لددددن ظقرد شددددلع ظص رالددددلنمو
دظخمنمدقد مو ظقلشملاو.
أادددلح ظ ربدددلح حدددا الدددمل و أدددتظ ظقلورددد حدددا بدددق قحةدددل ظقل دددلل ولدددلك أددد ةلع ظقرددد لم
د" دضددن ل الالددلع ق أدد ةلع ظقعلل ددو حددا أددتظ ظقل ددلل ".لدد أددا أددتظ ظقأدد ةلعب ةرددل،
أدددتظ ظقلورددد و ظند بشدددت ظقأددد ةلع ر دددح ظقأددد ةلع ظقردددا ص رأدددر ظقرددد لم دت مشدددل دضدددن
ل الاللع قأ ظء ظقر لم حا لم ظاملرشل قة ظقون ل ظقرعبم مو بلل لارشك.
دص مأدددم ظقلورددد ققدددل ذقمدددو را مدددت لددد ددد ل عدددل ظقرددد لم ت دددل بعدددض ظأل قدددل ظقردددا
ررعددد ض قشدددل ظقأددد ةلع قق ظلمددددلس ةلدددل أدددد ظقيدددلل حدددا ظقعنمدددن لددد ظقدددندلس دةلدددل اوددد و حدددا
ظقلورددددد  8يددددددل "ققددددد ظك ل ر دددددف ظق شدددددلع ظق ةدددددلمو د مددددد ظق ةدددددلمو برددددددحم ظقراقمدددددو
ظقر لماموس دل تقح ظق شلع ظقلأا و ق ليدصع ظقةش بل موس دليقلع ظقد دن "...
ق قددك مة د ظخق د ظك ّلةددريبدل ألادده مرعددل ض ل د ل ددلأمك ظق مب ظقمددو ظق نمددنل دتددنك رددن ب ل ظقندق دو
حددددا دددد ظ ظع ظقةملاددددلع ظص رالددددلنموس حشددددل قدددد ت ددددل بددددلل ةرددددل ،ظقلوردددد و مددددنحعدظ
ظقأددد ةلعس ظق لالدددو دظقعللدددوس ت دددل أددد ظء ظقيللمدددو ظقر لمامدددو لددد ددد ل قأدددلتو ل دددلأمك قنظ ل
ظق قددد س دق ادددلن ظقأددد ةلع بلةدددرمعل ،أدددت ظقل دددلأمك درقبموشدددل بيمدددخ مةدددد ظقرددد لم دظيدددندظ
3
ل ظألندظع ظقلةر نلو حا قنظ ل ظق ق .
أادددلح ظ ربدددلح حدددا ظقالدددمل و مر بدددل حدددا اشلمدددو ظقلورددد يمدددخ اوددد و ظقدددنتدل مددد ظقلةرل دددو
" قراقمددددو ظقردددد لم ت ددددل ظألالدددددل حددددا ظقعدددد ظاس دتقددددح لدددد دددد ل رعددددنمل ظقرأدددد معلع تظع
ظقالددد و ".لدددل أدددا ظقرأددد معلع ظقول لدددو ظقردددا رّدددا ك در ّ ددد ك ظقأددد ةلع بأددد ظء ظقرددد لم دريردددل
ققدددل رعدددنملب رّددد أدددل و أدددتظ ظقلورددد ر لدددو ال الدددو قدددام لةردددد ،بلق ادددو ظخا م مدددوب
ق لابدددددل لدددد أددددتظ ظقلدضدددددن مرع دددد بردددد لم ظقلأددددل من ظقيةدلمددددو قددددن أدددد ةلع ردددد لم
ت ظ مدددو .حدددا ةدددلقو قدددا ق دددنةرد بدددل ا أدددب بردددل م  27ي مددد ظ  2017رعومبددددل ت دددل لدددل
دددلء حدددا لاردددن يددددظ ت دددل ظقدظرةدددل( ،قةدددعّ لأدددل دةل حمددده) يددددل ر عمدددل ند أددد ةلع
ظقر لم ظقع ظ مو حا ر لم ظقلأل من ظقيةدلموس ةربعّ ظكرا:

 3لالددبل ةلددللس "أددل أاددلح رة ددو ق رالددلن تاددنلل مةددد ظقر د لم
ظقع ظ مم Cost to Economy whre Insurance is Absent
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"ظقلدضددددن ظق ّل دددل أادددل م ر دددلد ظقرددد لم قدددن أددد ةلع ظقرددد لم ظقع ظ مدددو لددد بدددل
ظقدددد ظ ظعس دظقأددد ةلع ظأل ابمدددو د م أدددل .د دددن دددلء أدددتظ ظقر دددلد قلدددل شددد دس ود
أل توددددن ظقدددد ظ ظع ص رضدددك حوددد ل تددد ظقرددد لم قق دددلدس ود ررددد ح ي مدددو ق ددد ظء
ظقرددد لم ق لودددلدل (ةلدددل أدددد ظقيدددلل حدددا دددلاد ظصةدددر لل )س ود ب ضدددل ةدددةدع دددلاد
را ددددمك وتلددددلل ظقردددد لم قةدددداو  2005بددددمق ظك قددددلقبا ظقردددد لم س تدددد ظ مم دو لادددد،س
ظقرددد لم لدددن أددد ة و رددد لم لةددد و حدددا ظقعددد ظا دل الدددو بلقعلدددل لددد بدددل نمددددظ
ظقرددد لم ظقع ظ دددا .قودددن دحهددد أدددتظ ظقودددلاد ظقاقدددلء ظقودددلاداا ق رددد لم قدددن أددد ةلع
رددد لم مددد ت ظ مدددو .حودددن د ن حدددا ظقلدددلنل ( 81ودصد) لددد ظقودددلاد لدددل م دددا" :أل
أدددد م قبمعددددا ود لعاددددد تددددلك ود ددددلم ظقيدددد حددددا ظص رمددددل بأدددد ظء لار ددددلع
ظقردد لم ود نللردده لدد و لددتل ود لعمددن ردد لم لددل قددك مددام ظقوددلاد ت ددل دد ف
تقح".
دية ،ت لال قك مام ظقولاد بام تقح.
قوددن رالدقددعّ أددتظ ظقلدضددددن حددا بعددض حالدددل ةردددلبا قااانون تنماايل رعمااار التاااأمين
لسااااانة  :2005تقيااااايل ودراسااااااو نقدياااااة (لاأدددددد ظع أددددد ةو ظقرددددد لم ظقدقامدددددوس
".)2014
تعيااااين مستشااااار خااااارجي إلعااااداد مخطااااط هيكلااااي لشااااركاو التااااأمين الحكوميااااة
.2
ورفااااع المسااااتول ال نااااي للكااااوادر العاملااااة وتنشاااايط الااااوعي التااااأميني لاااادل الجم ااااور
واعداد دراسة جدول لشبكة فروع الشركاو.
مرضددددل أددددتظ ظقلوردددد و بعددددو ليددددلد و ّ يلددددع لددددن بعضددددشل قت ظ ددددر ق ظق لادددد ،ظقرا ملددددا
(ل قدددق أمة دددا د دددند أدددبةو حددد دن ظقأددد ةلع) لدددن ولدددد و ددد ( حدددن ظقلةدددرد ظق ادددا
ق ةدظن دظقدتا ظقر لماا قن ظق لشد ) اع ضشل ةلل م ا:
-

تعيين مستشار خارجي إلعداد مخطط هيكلي لشركاو التأمين الحكومية

ق حةدددد ل "رعمددددم لةرأددددل ددددل ا ختددددنظن ل قددددق أمة ددددا قأدددد ةلع ظقردددد لم
قمةددددع نمددددنل حوددددن ددددلءع لددددن ظصيددددر ل ظألل مةددددا ةدددداو  2003تاددددنلل ظةددددر
ظص دددر ف ظقلد ردددو بمددد د ظ ب مقلامددددل  C R Weatherleyختدددلنل أمة دددو أددد
ظقعللددددو رلشمددددندظ ق ال الددددرشل دددد ل حردددد ل الددددم ل (بضددددعو أددددشد ) دحدددد ا
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بلقالدددنلو 4.د دددن ربابدددل ظقبادددح ظقدددندقا لأددد دن قتدددلنل أمة دددو أددد ةلع ظقرددد لم حدددا رو مددد
5
ظقت ميلل ظقعادظ ظقب ء القطاع المالي العراقي (ظقباح ظقندقاس امدمد حس .)2011
ضددبلبمو "قتددنظن ل قددق أمة ددا قأدد ةلع ظقردد لم ظقيةدلمددو" رتأدد ت ددل د دددن لأدد دن لددل
مريدددنن حمددده لالدددم ظقأددد ةلع ظقيةدلمدددو ظقردددا قدددك رةدددلمشل ظقد دددو ظقبمضدددلءس دأدددا أددد ةو
ظقرددددد لم ظقدقامدددددو ()1950س أددددد ةو ظقرددددد لم ظقع ظ مدددددو ( )1959دأددددد ةو قتدددددلنل ظقرددددد لم
ظقع ظ مددددو ( .)1960دأددددا أدددد ةلع رلبعددددو قددددد ظ ل ظقللقمددددوس دص مّعدددد ف تاشددددل واشددددل أددددة ع
تب دددل ت ددل لم ظامددو ظقندقددوس حشددا أدد ةلع تظرمددو ظقرلدمددلس دأددا لالددن ق ضدد ظ  ،دظق ةدددك
درأدددامل ل دددلع ظقلدددد م  .حلدددل ظق ّلددد ظن لددد ظقل قدددق ظقشمة ددداب وأدددا ظق ال الدددوس وك نلددد
أددددد ةو ظقرددددد لم ظقدقامدددددو دأددددد ةو ظقرددددد لم ظقع ظ مدددددوس 6وك رالددددد مو أددددد ةو قتدددددلنل ظقرددددد لم
ظقع ظ موب

 4ق رع ف ت ل ر لالمل لأ دن قتلنل ظقشمة دو داودنأل ظ دن :لالدبل ةلدللس قاانون تنمايل رعماار التاأمين لسانة :2005
تقييل ودراساو نقدية (بانظن :لاأد ظع أ ةو ظقرد لم ظقدقامدوس )1914س حالدل "اودن لأد دن قتدلنل أمة دو ةددا ظقرد لم
ظقع ظ اس" م  .48-33ظقاة و ظخقةر دامو ق ةرل ،لردح ل حا لد ن شبكة االقتصاديين العراقيين.
 5ظ ن اونال ألق ديو ظقباح ظقندقا ديلل ظقل يدك ن .لشن ظقيلح قلدل د ن حدا رو مد ظقبادح :لالدبل ةلدللس "ظقبادح
ظقدددددددددندقا د قدددددددددلن ظقرددددددددد لم ظقع ظ دددددددددا :لال أدددددددددو قرو مددددددددد ظقبادددددددددح ظقدددددددددندقاس" مجلاااااااااة التاااااااااأمين العراقاااااااااي
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html
 6ق رع ف ت ل مو دقأةلقمو ظقنل وا ظقلولصع ظقرلقمو قلالبل ةلللس
"لأ دن نل أ ةلع ظقر لم ظقعللوس" اأ ع أت ظقلولقو حا مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
دةتقح حا لد ن شبكة االقتصاديين العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
ظءظع ظقة ملو دلرق بلع ظقولاد "

" ظ د ظ ل ظقللقمو بنل أ ةو ظقر لم ظقدقامو دأ ةو ظقر لم ظقع ظ مو :ر لد ظخ
اأ حا لد ن شبكة االقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac%d8%b4%d8%b1/
"تدنل ققل لأ دن نل أ ةلع ظقر لم ظقعللوس" لد ن شبكة االقتصاديين العراقيين دمجلة التأمين العراقي
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رفع المستول ال ني للكوادر العاملة
أددتظ لق دد ،لشددك ماقبدد ت ددل أدد ةلع ظقردد لم ظقيةدلمددو دظق لالددو ت ددل يددن ةدددظءس ح لمددن
أدددت ظقأددد ةلع بيل دددو ققدددل حدددن لةدددرد ظقةددددظن ظق امدددو حدددا ظصةرردددل ،دظقرعددددمض دقتدددلنل
ظقر لم دظصةر لل .
ةلاددددع قددددا د ددددو لددددن أددددتظ ظقلدضدددددن بددددل لددددل مودددد  ،لدددد توددددن .حوددددن ةربددددع وادددده يةدددد،
ظقلع دلدددلع ظقلرددددح ل ص مد دددن حدددا ظقد دددع ظقيلضددد ةملةدددو رن مبمدددو دظضددديو قدددن لعمدددو
ظقردد لم ظقع ظ مددو ود نمدددظ ظقردد لم ّل لددو ق وقددلنس دقددك مروددنك ظقددنمدظ لاددت ر ةمةدده بب اددلل
ق رددددن م " .،اعددددك أاددددلح ند ظع رن مبمددددو رودددددك بشددددل ظق لعمددددو ود قيددددن ظقأدددد ةلعس دأاددددلح
ظقلأدددل ةو حدددا ادددندل ود د أدددو حدددا ظق دددل قص و أدددت ردددرك لددد لد دددف ظصةدددر لنل للدددل أدددد
لردددح دقددم را مددتظ د ق لرق بددلع ظق لبمددو درورالدد ت ددل ظقعالالدد ظقأددلبو ظق نمددنل ظقعلل ددو حددا
ظقوقدددددددلن .دص اعددددددد ف ق ةلادددددددع ظقدددددددند ظع ظقرن مبمدددددددو رأدددددددلل ظقلرل ةدددددددم خيدددددددلقرشك
بلةدددددر نظع ظقلع حدددددو ظقر لمامدددددو دظقلار دددددلع ظقلةدددددرين و .ةلدددددل ص اعددددد ف ق ةدددددل أادددددلح
continuous
رالدددددد س نداةدددددك ةملةدددددو دظضددددديوس بأددددد ظقرقددددددم ظقلشادددددا ظقلةدددددرل
 professional developmentدأدددددد اأدددددلق م ضدددددن ق لبدددددو حدددددا وةددددددظا ظقرددددد لم
7
ظقلرونلو".
مدددو ظققددددظ ئ دضدددن قدددو ر الدددم مو ق حدددن ظقلةدددرد ظق ادددا ق ةددددظن ظقعلل دددو
ظقلق دددد ،لددد
حدددا ظقوقدددلن بأدددةل تدددلك دقدددم حدددا أددد ةلع ظقرددد لم ظقعللدددو قت و أددد ةلع ظقرددد لم ظق لالدددو
رعلاا ل اوم حا ظقةدظن ظق امو ظقلرل ةو.

http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
 7لالبل ةلللس "ظقرن م ،ظقلشاا بم ظق لعمو دظقنمدظ  :ل ي لع ودقموس" مرصد التأمين العراقي:
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
ةدل ل مدندظ
د ن ةر ،لنم تلك ةلب قأ ةو قتلنل ظقر لم ظقع ظ مو ل ي لع ملو يدل ةملةو ظقرن م ،حا ظقأد ةو رودنك ن د
ق ةك ةملةو رن مبمو:
م ظقلن س "ظةرتةل لةم ل ظقعلل حا أ ةو قتلنل ظقر لم ظقع ظ موس" مرصد التأمين العراقي:
http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-timeat-iraq-re-2/
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تنشيط الوعي التأميني لدل الجم ور
رددد ن لةددد قو ظقددددتا ظقرددد لماا ة لدددل ددد يدددنمخ تددد ودضدددلن قدددلن ظقرددد لم  .أدددت ظقلةددد قو
قددك ر ضددن ق بيددخس دلددل ةردد ،تاشددل حمشددل ررةددك بلقعلدلمددوس حرددل ل مّ د ك ظق لشددد ت ددل ضددعف
ود مدددل ،ظقددددتا قنمدددهس دردددل ل رّددد ك أددد ةلع ظقرددد لم ت دددل تدددنك مللشدددل بدددند أل حدددا قأدددلتو
وألمو ظقر لم .
قلددلتظ أددتظ ظقر ةمددن ت ددل راأددمق ظقدددتا ظقردد لمااس دةدد أددتظ ظقدددتا حددا يلقددو ةددبلعب لشلددل
رقدددد لةدددرد ظقددددتا بلقرددد لم حماددده ص مدددتن بلقضددد د ل ققدددل مدددلنل ظقق ددد ،ظق عبدددلل ت دددل
ظقيللمدددو ظقر لمامدددو .معادددا أدددتظ و ظقددددتا مبودددل ليالدددد ظ د ت دددل لةدددرد ظق ةددد (لددد د س مدددرع ك
قلقددد ،ظق للعدددو تددد ظقرددد لم دوألمرددده ققحددد ظن دظألةددد دظص رالدددلن ظقددددقاا ند و مرددد ك
ل ددددل أددددتظ ظقدددددتا ا ةدددده حددددا أدددد ظء د موددددو/د ل ق ردددد لم ) .معاددددا أددددتظ ق ظقلق ددددد ،أددددد
ظقةأدددف تددد والددددل ر بف/تدددنك رقدددد ظقق ددد ،ت دددل ظقرددد لم حدددا ظقبادددلء ظقلدددلن ق رالدددلنس
ضدددل
دحدددا رد مدددن ظقدددن دلس دحدددا ظقوددددظام ظق ّلا لدددو ق ق ددد ،ت دددل ظقرددد لم  .دأدددد معادددا وم د
ظقر ةمددد ب ق ديدددو ولحدددو ظقرددد لم ظقال بدددوس دأدددا ظقل ربقدددو بلقردددنب ق لةدددروبل دظقريددددق لددد
ظأل قددددل ظقليمقددددو بددددلألح ظن دظقلتةةددددلع بددددن دص لدددد ظقردظةددددل ت ددددل يللمددددو ةددددللدمو .ق
ظق ّل يددد أدددد رأدددد ب ا ظقددددتا ظص رلددددلتا بدددم ظقددددنماا (ظقدددت ميالدددد ظقدددبعض بلقردظةددددل)
دظقرو مدددن ظقوب دددا (ظقرعلضدددن حدددا ظقل لدددلع دظةدددر نظك ظقرةددددمو ظقعأدددل مو حدددا يدددلل ظقاددد ظنس
ةلدددل حدددا وضددد ظ ظقةدددمل ظع) دظقع لدددا مددد ظقلر دددت بعدددن (ظتربدددل ظق قددد ددد ءظ د لددد ظقبم دددو
ظقرددددا اريدددد ح داعلددددل حمشددددل دقاددددل حددددا ت دددددك ظخيالددددلء دظق ملضددددملع دوندظع قنظ ل ظق قدددد
ل لتةةو ظقر لم ).
دةل ل ق رعلم لن ظق ق د ن ود ظقيللمو ل ذ ل ل
إعداد دراسة جدول لشبكة فروع الشركاو [الحكومية]
لدددد ظقلعدددد دف و أدددد ةلع ظقردددد لم ر دددد ققددددل ر ةددددم حدددد دن قشددددل بشددددنف ظقدالدددددل ققددددل
ظقلدددتل قشدددك ظقلددد روبم لددد ظألحددد ظن دظقأددد ةلع حدددا ولدددلة د ددددنأك .حدددا ظقعدددلنلس رّدددن
ظق ددددند ظص رالددددلنمو قر ةددددم ظق دددد دن بددددل ظخ ددددنظك ت ددددل ظقر ةددددم  .د ددددن ةلاددددع أدددد ةو
ظقرددد لم ظقدقامدددو بدددل  2003أدددا ظألة ددد اأدددل د
قل حدددا ردةدددمن يضدددد أل حدددا ظقعلالدددلو بادددنظن
دحا لمن ظقليلح لع دةتقح ظقلالحت ظقيندنمو (حملل م م ظقر لم ت ل ظقةمل ظع).
لدددد وماددددل ق ظقلضددددل حددددا ن ظةددددو ددددند د دددددن أددددبةو حدددد دن ق أدددد ةرم ظقيةدددددلمرم
(ظقردد لم ظقدقامددو دظقردد لم ظقع ظ مددو) أددد قتددلنل ظقا دد بد دددن حدد دن ق أدد ةرم  .ردد أددل
و أدددت ظقن ظةدددو أددددا ظةدددر لبو خن ددددلل ظقرعللدددل ظخقةر داددددا ظك دددت بددددلقرقد حدددا ظقعدددد ظا
دقةدددد بددددبقءا و قلةلامددددو أدددد ظء ظقردددد لم س د لالددددو د ددددل ظقردددد لم ظقالقمددددوس لدددد دددد ل
لاالدددلع ققةر دامدددو بد د
ددنص لددد حددد دن دلةلرددد ،لد تدددو ت دددل ظقليلح دددلعس وك و أادددلح ةدددب،
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ذ ددد ب حدددا ظقلورددد ( )4ردددنتد مدددو ظققددددظ ئ ققدددل "رضدددلم قدددلن ظقرددد لم ظخقةر دادددا
رن م مل د" قة قاو أتظ ظقلور قمةع دظضيو :لل أد ظق ّل ظن ل ظقرضلم ب
أدددل و أدددت ظقن ظةدددو قشدددل ت دددو بلورددد
قأ ةلع ظقر لم ظقيةدلمو"ب

"رعمدددم لةرأدددل

دددل

ا ختدددنظن ل قدددق أمة دددا

زيااااادة السااااقوف التأمينيااااة التااااي تمكاااان شااااركاو التااااأمين ماااان تأطيااااة المشاااااريع
.3
االقتصااااادية الكبياااارة وضاااامان ح صااااور الشااااركاو األجنبيااااة العاملااااة فااااي العاااارا علااااى
التأطياااااة التأمينياااااة مااااان الشاااااركاو العراقياااااة وقياااااال دياااااوان التاااااأمين بتحليااااار ررسااااامار
الشركاو للعمر مع ا على زيادته تدريجيا.
ص أددح و ي ددك وةددللل أدد ةو ظقردد لم مودد س ا مدددلس ددن ل أدد ةو ظقردد لم ت ددل ظصةررددل،
بلأل قدددل ققدددل يدددندن لعماددد و ررالةددد ،دأدددتظ ظقي دددك دظصيرملقمدددلع ظقيددد ل ظقلر ظةلدددو قدددنمشل.
قةددددد ظقلعددددد دف و أددددد ةو ظقرددددد لم ص رعرلدددددن حودددددق ت دددددل و ظقلدددددلل دظقلددددددظ ن ظقللقمدددددو
ظأل د ظقلردددح ل قددنمشل بددل ر د ققددل يللمددو قتددلنل ظقر د لم  .أددتظ لددل ةلاددع رعلددل بدده أ د ةو
ظقرددد لم ظقدقامدددو بدددل  2003تادددنلل ةلادددع راقدددا ظقلأدددل من ظخاأدددل مو دظقالدددالتمو ظقةبمددد ل
(ةلاع ظقأ ةو ظقديمنل ظقرا رةرر ،بلقر لمالع ظقعللو).
ق ي ددددك ظأل قددددل قددددك مّأدددد بةل لأددددة و حامددددو قأدددد ةو ظقردددد لم ألاشددددل ةلاددددع رلر ددددح ظقدةددددل ل
ظقلالةدددددبو قرةدددددعم ظأل قدددددل ددضدددددن أددددد دق ظقرددددد لم ظترلدددددلنظ د ت دددددل لدظ نأدددددل ظقنظ مدددددو
(لشانةدددم دلةرربدددم ) دتادددن ظةدددرا لن تقدددح دق رق ددد ،ظأللددد (رعومدددن ليدددل ظقرددد لم د ةدددللو
لب ددددت ظقردددد لم س ت ددددل ةددددبمل ظقل ددددل)س حماشددددل ر دددد ققددددل ظقرعددددلد لددددن وةدددددظا قتددددلنل ظقردددد لم
ظقعلقلمدددو قلدددل بلصرالددددلل ظقلبلأددد ود لددد دددد ل دةدددقلء ليرددد حم ختددددلنل ظقرددد لم  .دلدددد
8
ر برا ةل تقح مرك حا ةدا قان حا لع ك ظقيلصع.

 8ق رع مف ب دظا ،ل ظقعل مو ظصةررلبمو ق لأل من ظقشانةمو ظقةبم ل ظ دن :لالدبل ةلدللس "لتمدن ظقالد ل  :لةررد ،دلدنم
حا أ ةو ر لم تللوس" لد ن شبكة االقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
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الدددديمح ق ظخلةلامددددلع ظق امددددو قأدددد ةلع ظقردددد لم ظقعللددددو دظق لالددددو ص ر روددددا حددددا ظقد ددددع
ظقيلضددد ققدددل لدددل ةلادددع ت مددده حدددا ظقللضددداس قةاشدددل رةدددرقمن ظقرعللدددل لدددن رددد لم ظقلأدددل من
ظقةبمددد ل بدددلق دء ققدددل أددد ةلع قتدددلنل ظقرددد لم ظقعلقلمدددو قلدددل لبلأددد ل ود لددد ددد ل دةدددقلء
قتلنل ظقر لم .
ظقدددنتدل حدددا أدددتظ ظقلورددد ققدددل مدددلك نمددددظ ظقرددد لم بري مدددل وةدددللل ظقأددد ةلع ق علدددل لعشدددل
ت دددل ملنرددده ردددن م مدل نتددددل لعودقدددو أددد مقو رينمدددن حرددد ل لامدددو قرا مدددت ظق مدددلنل .دقةددد قتظ
ةددددل ظقلق ددددد ،مددددلك أدددد ةلع ردددد لم ةبمدددد ل حلدددد ظألحضددددل مددددلك نمدددددظ ظقردددد لم بمالددددنظ
رع ملدددلع ق حدددن وةدددللل أددد ةلع ظقرددد لم ددد ل حرددد ل ةددداو ود ةدددارم س لدددن حدددرح ظقبدددل ،ولدددلك
أددد ةلع ظقرددد لم ظقالدددام ل ق ادددنلل ةدددا رةدددرقمن ظصلر دددلل ق وةدددللل ظق نمدددن ظقعدددلقا دقص
ت مشدددل و رالددد ا وتللقشدددل .دأدددتظ ق ددد ظء ق ددد ع ققمددده ظقعنمدددن لددد وةددددظا ظقرددد لم  .ق ةددددا
ظقرددد لم ظقع ظ دددا ص ميردددل ققدددل لدددل م مدددن تددد  30أددد ةو ررولةدددك حملدددل بماشدددل ةعةدددو ظقرددد لم
ظقالام ل.
تطااااوير المنتجاااااو التأمينيااااة الحاليااااة وإضااااافة رخاااارل جدياااادة لتوساااايع القطاااااع
.4
وتحساااااين التحليااااار التاااااأميني لمختلاااااف الشاااااركاو والساااااكان وتضااااامين قطااااااع التاااااأمين
اإللكتروني تدريجياً.
ص ملةدددد تطااااوير تااااأمين المنتجاااااو التأمينيااااة لددددل قددددك مةدددد أاددددلح ق دددد ،حعبددددلل ت ددددل أددددت
ظقلار ددددلع .ملةدددد ظقبددددنء بريةددددم أددددت ظقلار ددددلع قادمدددددل دظقددددر م لدددد تمددددد ،ظقالددددمل و
حمشدددل 9بدددلقر ظل لدددن ن ظةدددو قن دددلل بعدددض ظقلار دددلع ظق نمدددنل .ق قضدددلحو لار دددلع ر لمامدددو
نمددددنل م دددد ،و موردددد برددددن مّ ،لة ددددف ت مشددددل لدددد اليمددددو ظصةررددددل ،دظقرعدددددمض دقتددددلنل
ظقر لم س دةتقح رةدم أت ظقلار لع.
مرضدددل أدددتظ ظص رددد ظ ظقدددنتدل ققدددل "تحساااين التحليااار التاااأميني قل ر دددف ظقأددد ةلع" دقدددم
دظض د ديل لددلتظ ر لددا ققمدده أددت ظقددنتدلس دلدد أددا ظق شددو ظقرددا رودددك بلقري مددل .وأددا أدد ةلع
ظقرددد لم وك لدددن ظء ظق قددد دظقرددد لم حدددا ظقأددد ةلع ظقالدددالتمو دظقر ل مدددو د م أدددل (دأدددتصء
ص د ددددن يومودددا قشدددك حدددا أدددت ظقأددد ةلع) .أدددل و أادددلح يوددددل ري مدددل رددد لماا قدددن أددد ةلع
ظققلقبو قيللمو ظقر لم دو أتظ ظقري مل بيل و ققل ريةم ب
ظقر لم دظقأ ةلع ظأل
 9لاعك ظق ل اس نحو قطاع تأميني عراقي فعّار-تحدياو وحلور (لاأد ظع أبةو ظص راللنمم ظقع ظ مم س )2020س حالل
"ل ظ عو االدم د ل ظقر لم س" م .23-20
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-andSolutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
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لددد ظقلعددد دف و أددد ةلع ظقرددد لم روددددك بري مدددل دظاددد ،تنمدددنل قللر ةدددلع ظقأددد ةو ظقردددا
رودددددك بلقردددد لم ت مشددددل دلددددل ررعدددد ض قشددددل لدددد و قددددل نظ مددددو د ل مددددو حددددا لد ددددن أددددت
ظقللر ةددلع لدد دد ل ظقةأددف ظقشانةددا ظقلمدددنظااس دةددتقح ري مددل يةددلبلع ظقأدد ةو حددا يدددلل
ظقردد لم ت دددل ةددل ل ظألتلدددلل (رد دددف ظألتلددلل)س درودددنم ظق ةدددل ل ظقوالددد ظقردددا ملةددد و
ررع ض قشل أت ظقللر ةلع د م أل.
التحلياااار التااااأميني للسااااكان نتدددددل مددددنلس دأددددا ضدددد د مو حددددا ر لماددددلع ظقيمددددلل دةددددتقح
الددد لددد أدددت
ظقر لمادددلع ظقالددديمو در لمادددلع ظقلعدددل ظقرولتدددن  .قدددلن ظقرددد لم ظقع ظ دددا ّلو ب
ظقاليمدددو ديردددل و ظقوقدددلن ب لمدددن أددد ةلره ص مضدددك بددد ظء ظةرددددظ مم  .ةدددل بدددلألي و
10
رنتد مو ظققدظ ئ ققل قن لل ظق ب ظع ظصةردظ مو ققل أ ةلع ظقر لم .
ظقعاالدد ظق لقددخ حددا أددتظ ظقلوردد أددد "رضددلم قددلن التااأمين اإللكترونااي رددن م ملد ".و دد
و أدددتظ ظقعاالددد لرددد ك لددد ظخا م مدددو قت واددده قدددم دظضددد ديل ق ةدددل ظق ّلددد ظن أدددد ق ضدددلن
ظقعل مددددلع ظقر لمامددددو نظ ددددل أدددد ةلع ظقردددد لم ققددددل ظقلعلق ددددو ظخقةر دامددددوس ود ظقردددد لم ت ددددل
مدددو ظققددددظ ئ لدددنتدل قردضدددمح لدددل
ظأل قدددل ظخقةر دامدددو (ظق اةدددب ظامو) .ت دددل و يدددللس ق
ربامه.
تحساااين إدارة االساااتنمار مااان خاااالر ف ااال السااانداو االساااتنمارية الحقيقياااة لشاااركاو
.5
التااااأمين وتوميااااف األمااااوار ماااان خااااالر زيااااادة االسااااتنمار فااااي مختلااااف المشاااااريع وفااااي
رسااااوا المااااار األجنبيااااة تماشاااايا ً مااااع رفضاااار الممارساااااو العالميااااة مقاباااار تقلياااار الودائااااع
المصرفية بشكر تدريجي.
ق تحسااااين إدارة االسااااتنمار لق دددد ،لشددددك لالددددو دو و دددد ،أدددد ةلع ظقردددد لم ظقع ظ مددددو ص
رضك قنظ ل لر الالو بلصةر لل .

 10لالددبل ةلددللس "ظق ددنظدل ظصةردظ مددو :مددلنل ةدددا ظقر د لم ظقلال د
االقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
د ةدددن ةدددا ظقر د لم ظقع ظ دداس" لد ددن شاابكة
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ولددل زيااادة االسااتنمار فااي مختلااف المشاااريع حشددا نتدددل راقددد ت ددل ل ددلق ألاشددل راددض
ظقا دد تدد قب معددو "ظخارددل " حددا ظقردد لم ظقددت ص مريودد س تاددن قبدد ظك توددن ظقردد لم دقالددنظ
د مودددو ظقرددد لم بدددل تادددن ظقرعددددمض لددد ةدددل ل ود ضددد س و و ظخاردددل قدددم ذامددددل ةلدددل حدددا
قارددددل ظقةدددد ن ظقللنمددددو ظقرددددا ددددن رةددددرش ح د ددددع ظقأدددد ظء حددددا يددددم و د موددددو ظقردددد لم ددددن ص
"رةرش ح" ل لنل تون ظقر لم ود "رةرش ح" ب عل د دن ةل ل لب و ق رعدمض.
لدد ظقلعدد دف و أدد ةلع ظقردد لم رلمددلس ت ددل ظقعلدددكس ققددل ةملةددو ليلح ددو حددا ظصةددر لل
ق ي دددل ت دددل ن دددو لددد ظقةدددمدقو ظقاونمدددو رةدددرقمن ب ضددد شل رةدددنمن ظقلقلقبدددلع بدددلقرعدمض.
دبلقاةدددبو قأددد ةلع ظقرددد لم ظقع ظ مدددو حدددمااا و تدددك ظ ظةدددر لل أل مورالددد ت دددل أددد ظء ظألةدددشك
تل أددددد حددددا ل ددددلل
حددددا بعددددض ظقأدددد ةلع ظقالددددالتمو ظقول لددددو .دظصةددددر لل ظألة دددد أددددمد د
ظقعول ظع.
ولددددل ظقددددنتدل ققددددل االسااااتنمار فااااي رسااااوا المااااار األجنبيااااة رللأددددمل د لددددن وحضددددل ظقللل ةددددلع
ظقعلقلمددددو س حشددددا نتدددددل ص ر ددددت با دددد ظصتربددددل دظ ددددن أدددد ةلع ظقردددد لم ظقع ظ مددددو ظقلرل ددددل
بامدددل ،قنظ ظع ظةدددر لل لر الالدددو حدددا أدددت ظقأددد ةلعس دتدددنك رددددح بددد ل يومومدددو ةدددلبوو
حدددا ظصةدددر لل حدددا وةددددظا ظقلدددلل ظأل ابمدددو .ق ظصةدددر لل حدددا وةددددظا ظقلدددلل ظأل ابمدددو ظقردددا
روددددددك ت دددددل ظقلضدددددل بو دظقلار دددددلع ظقللقمدددددو ظقلأدددددروو دظألندظع ظقللقمدددددو ظأل ددددد ررلمددددد
بلصضدددق ظ ،دررعددد ض قق لدددلع ةلدددل يالدددل ةددداو  2007ونع ققدددل ردددن ل ظقيةدلدددلعس حدددا
ب مقلامدددل دظقدصمدددلع ظقلريدددنل ظألل مةمدددو لددد د س خاودددلت بعدددض ظقلتةةدددلع دأددد ةلع ظقرددد لم
دظقرالدددد مو .ق ظصةددددر لل حددددا وةدددددظا ظقردددد لم ظأل ابمددددو
ظقضدددد لو در امبشددددل لدددد ظخحدددد
نتدل ّلض و بلل رةد ّلةر و ل ردالملع بعض ظقلتةةلع ظقندقمو ظقللقمو ظقابمو.
دظقدددنتدل ققدددل اساااتبدار الودائاااع المصااارفية بأدددةل ردددن م ا بلصةدددر لل حدددا وةددددظا ظقلدددلل
ظأل ابمددو أددا ظأل د نتدددل بمددو البعددو ل د لالددن و ابددا ص ر ددت بعددم ظصتربددل ظقودظتددن
ظق لبمدددو ظق لالدددو بدددلقل ءل ظقللقمدددو قأددد ةلع ظقرددد لم دضددد د ل ظصير دددل بةدددمدقو ررالةددد،
11
لن ظقر ظللرشل ظقرعل نمو.

 11ظ ددن :لالددبل ةلددللس التااأمين فااي كوردسااتان العاارا  :دراساااو نقديااة (لةربددو ظقر د لم ظقع ظ دداس )2014س د لالددو
ظقال يلع ت ند ظألالدل ظقللقمو دظقدةلقو ظقللقمو دظألةدظا ظقللقمو حا رةدم و ظقلدللس ظخاردل دظقرلدمدلس ظقةملةدو
ظصةر لل مو قأ ةلع ظقر لم س ظقومدن ظقل دضو ت ل ظقةملةو ظصةر لل موس ظقع و بم ظقعل ملع ظصةررلبمو قأد ةلع ظقرد لم
دتل ملرشل ظصةر لل موس م ( . 30-11ظقةرل ،لردح تان بالماو با ن قف قل م  ،بلقيالدل ت ل اة و لاه).

مصباح كمال

ن
التأمي ن يف الورقة البيضاء صفحة  12من 19
ن يف نقد خطة إصالح قطاع

أوراق تأمينية
وضااااع ضااااوابط تاااانمل الحصااااور علااااى ونيقااااة التااااأمين فااااي حاااااالو عقااااود االيجااااار
.6
والبياااااع للعقااااااراو (التجارياااااة فقاااااطر واالساااااتيراداو والقااااارو الساااااكنية والصاااااناعية
والساااماح للقطااااع
وقااارو الساااياراو والتاااأمين الصاااحي فاااي القطااااعين العاااال والخاااا
بتأطية القرو والتس يالو المصرفية.
رديا ظقنتدل حا أتظ ظقلور

بد دن حدضل حا ظقيالدل ت ل د ل

ر لم لعماو.

وةدددرا  ،أدددتظ ظصاأدددالل ظقر الدددم ا بددد ادظن لعمادددو لددد د دددل ظقرددد لم ند م أدددل دلاشدددل
ت دددل ةدددبمل ظقل دددل حودددق ظقرددد لم لددد ظقي مددد س دظقرددد لم ظقشانةدددا ت دددل ظقلأدددل من ظخاأدددل موس
دردددد لم ظقلةددددتدقملع ظقولادامددددو .دقتظ ةددددل " دضددددن ضدددددظبق رددددا ك ظقيالدددددل ت ددددل د موددددو
ددك قَدددك
ظقرددد لم حدددا يدددلصع توددددن ظصم دددل دظقبمدددن ق عودددل ظع (ظقر ل مدددو حودددق)" مبدددند نمدددندظ ح اد َ
نمدددنلس بلقاةدددبو قةددددا ظقرددد لم ظقع ظ ددداس لددد و قمدددو
ر ددد ظخأدددل ل ققدددل واددددظن و ددد
ظقرددد لم ل دددل رددد لم ظقلةدددتدقمو ظقعأددد موس درددد لم ظأل قدددل ظقةدددمب ظاموس درددد لم لةدددتدقمو
ظقلدددن ظءس درددد لم رددد لم ظقضدددلل دظقرعددددمض ( )Warranty and Indemnityقيللمدددو
ظقبل ن دظقلأر تان ق ظء لعلل ع ظصانلل دظصةريدظتب
اساااااتحداا رحكاااااال للبناااااو بالتعااااااون ماااااع البنااااا المركاااااز العراقاااااي والجمعياااااة
7
المصااااارفية العراقياااااة الخاصاااااة لتزوياااااد شاااااركاو التاااااأمين بالخااااادماو المصااااارفية التاااااي
تقدم ا.
وقددددم لةددددرا بدل ظةددددرينظخ ويةددددلك ق بادددددح "قر دمددددن أدددد ةلع ظقردددد لم بلق ددددنللع ظقلالدددد حمو
ظقرددا روددنلشل ".أددل أاددلح رأددد حددا تأ د ل د ددلك بالددمل و أددت ظق و د ل دظةددرابلء قأ د ةلع
ظقرددد لم ألاشدددل ص رعددد ف لدددل رونلددده ظقباددددح لددد دددنللع لالددد حموب بلدددل و ظن ةردددل ،أدددت
ظق ودددد ل قأددددلتو حةدددد ل ظقردددد لم تبدددد ظقلالددددل ف  bancassuranceقةدددداشك قددددك مةددددرقمعدظ
د
ودص حدددددا ح اةدددددلس لدددددل أدددددد قص
ظقرعبمددددد تاشدددددل .دظقرددددد لم تبددددد ظقلالدددددل فس ظقدددددت نأددددد
دةددم و /الل قرد مددن ظق ّلاددر َ ظقردد لماا قضددلحو ققددل ادددظع ظقرد مددن ظقرو منمددو :ظقبمددن ظقلبلأدد لدد
ل دة ء ق أ ةلع ود دةقلء ظقر لم .
بل أ ةلع ظقر لم ود ظقبمن ل
ظتروددددن ق حةدددد ل ظقردددد لم تبدددد ظقلالددددل ف ر ر ددددا د ظء أددددت ظق ودددد ل بددددنقمل و ظةددددرينظخ
ويةدددلك ق باددددح حدددا أدددتظ ظقل دددلل مدددرك "بلقرعدددلد لدددن ظقبادددح ظقل ةددد دظق لعمدددو ظقلالددد حمو
ظقع ظ مددددو ظق لالددددو ".ظقرعددددلد أاددددل لوالددددد ت ددددل ظقباددددح ظقل ةدددد دظق لعمددددو ظقلالدددد حمو
قددددلن
ظقع ظ مدددد و ظق لالددددوا ردددد أددددل و اددددلل رد مددددن ظقلاددددر ظقردددد لمااس ب ضددددل قالدددد

مصباح كمال

ن
التأمي ن يف الورقة البيضاء صفحة  13من 19
ن يف نقد خطة إصالح قطاع

أوراق تأمينية
ظقردددد لم س ةددددمةد لوالددددد د ظ ت ددددل ظقبادددددح ظق لالددددو دظةددددربعلن ظقبادددددح ظقعللددددو لاشددددلب وأددددا
ليلدقو قليل بو ظقبادح ظقعللو بلقين ل األقشلب
قددددلن ظقردددد لم ةددددلةرو تدددد لدضدددددن ظقردددد لم ظقرةددددلح ا ظقددددت تلددددل ظقباددددح
قددددو قالدددد
ظقل ةدددد ظقع ظ ددددا ت ددددل ق يللدددده حددددا ةدددددا ظقردددد لم ظقع ظ ددددا بلقرعددددلد لددددن ظقلالددددل ف
12
ظخة لمو ظق لالو (.)2019
إلااازال مختلاااف الج ااااو الرسااامية وبيااار الرسااامية بتاااوفير التأطياااة التأمينياااة ومااان
8
سلااااا الج ااااااو المشاااااألة للمحاااااوالو الك ربائياااااة ومحطااااااو الوقاااااود والتاااااأمين الصاااااحي
لمااااوم ي القطاااااع الح كااااومي والكياناااااو الصااااناعية والساااا ن والبضااااائع المنقولااااة علي ااااا
والمنشااااو الن طياااة والمصاااافي ومااازارع الااادواجن والشااااحناو الحاملاااة للمنتجااااو باااأكنر
من رربعة رطنان.
ا ددع ظقا دد أاددل ققددل ظق اددو ظكلدد ل حددا أددت ظق ودد ل" :ققدد ظك ل ر ددف ظق شددلع ظق ةددلمو د مدد
ظق ةلمو بردحم [أ ظء] ظقراقمو ظقر لمامو".
ظقةدددتظل ظقدددت م دددد أادددل أدددد :أدددل ةدددمور
وك م ل ظخق ظك لق بدل م لبل ق رقبم ب

قق ظلمدددو أددد ظء ظقرددد لم بمالدددنظ رأددد من ليدددننب

أاددددلح قمددددف دظةددددن لدددد و قمددددو (د ددددل ) ظقردددد لم  .قتظ ةددددل ظقردددد لم ظقالدددديا قلددددد ا
ظقوقدددلن ظقيةددددلا دظضددد ديلس حلدددل أدددد قدددلء ظقرددد لم ظق ّل ددد كس ت دددل ةدددبمل ظقل دددلس ق شدددلع
ظق ّل أدددا و ق ليددددصع ظقةش بل مدددوب وأدددد ظقرددد لم ت دددل للر ةدددلع أدددت ظق شدددلعس ود ظقلةدددتدقمو
ظقلنامدددو ق لأدددا م ر دددل ظألقددد ظف ظق لق دددوس ود رددد لم ظقعلدددلل قدددن أدددت ظق شدددلع لددد قالدددلبلع
ظقعللس ود ظقر لم ظقاليا ت ل ظقعللل دظقلةر نلم ظك م ب
 12لالدبل ةلدللس "رةدلتصع يددل ر ةدم
العراقيين:
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
ظقبادح ظقل ةد

ظقع ظ دا قأد ةو ظقرد لم ظقرةدلح اس" لد دن شابكة االقتصاااديين

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/

مصباح كمال

ن
التأمي ن يف الورقة البيضاء صفحة  14من 19
ن يف نقد خطة إصالح قطاع

أوراق تأمينية

لددد ومدددا ق ظقلو رددد م دددق بدددم ظق دددلع ظقردددا مددد ظن لاشدددل و رأدددر
الل ود لأد د
أل.
ليل ظقر لم  .دأتظ معة ر ةم د ظ ال د
ةربع حا ن ظةو قا لل م وا بعض ظقضدء ت ل لدضدن أتظ ظقلور

يللمدددو ظقرددد لم دبدددم
دوتاا به:

"ظقأدددد دن بدضددددن ن ظةددددلع ددددند ق عددددل ظقردددد لم ت ددددل بعددددض ظأل قددددل قق ظلمددددل د
بودددددل ظقوددددلاد (ةردددد لم ظقي مدددد س دظق مضددددل س دلةددددتدقمو  ،ظقعلددددلس دظقلةددددتدقمو
ظقعأدددد مو)ا ود بودددددل دظتددددن ظقعضدددددمو قللل ةددددو بعددددض ظقلشدددد (ةردددد لم ظقلةددددتدقمو
ظقلشامددددو ظقالأدددد و لدددد للل ةددددو ظقلشاددددو ةلققدددد ،دظقليللددددلل دظقشانةددددو ظصةرأددددل مو
دظقلعلل مددددو د م أددددل) .دةددددتقح ظقددددنحن ايددددد ردددد لم ظقل ظحدددد ظقعللددددو لدددد لدددددظاد
13
بي مو د دمو د ةد دلبلاا د م أل ل ظقلاأآع".

من باب الختال
أادددلح اودددم حدددا الشااا افية حددداي ص اعددد فس قتظ ظةدددر امال ظقدددد ظءس لددد أدددك وتضدددلء مدددو
ظققددددظ ئ ق رعددد ف ت ددددل ظقعضدددد ظقلر الددددم بلقرددد لم ظقددددت ةدددلأك حددددا ةرلبدددو لور يددددلع
قددلن ظقردد لم  .دتدددنظ تقددح حددم أددت ظقلور يدددلع مدد لةددادنل بن ظةددلع لاأدددد لس
قالدد
دص معدددد ف ظقوددددل ئ ظقلالددددلن ظقرددددا ظترلددددنع ت مدددده ظق مددددو حددددا الددددمل و لأدددد دن قالدددد
قلن ظقر لم .

 13لالبل ةلللس " قلن ظقر لم ظقع ظ ا :ضلمل دلور يلع ق رقدم س" لد ن أبةو ظص راللنمم ظقع ظ مم
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wpcontent/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
قددلن-ظقر د لم -ظقع ظ ددا -ضددلملhttp://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/-
.pdfدلور يلع-لالبل -ةللل

مصباح كمال

ن
التأمي ن يف الورقة البيضاء صفحة  15من 19
ن يف نقد خطة إصالح قطاع

أوراق تأمينية
قلددد م ددد ،بدددلقرع ف ت دددل قدددلن ظقرددد لم ظقع ظ دددا بأدددةل وحضدددل للدددل مددد ن حدددا ظقد دددو
ظقبمضدددلءس دلددد لد دددف لادددلم ق ر دددل ظقةدددل ن قدددن ظقيةدلدددو دلةرأدددل مشل واالدددح بوددد ظءل
د ردددا " قدددلن ظقرددد لم ظقع ظ دددا :ضدددلمل دلور يدددلع ق رقددددم " 14دةدددتقح ةددد ظ ظق لمدددل
15
لاعك ظق ل اس نحو قطاع تأميني عراقي فعّار-تحدياو وحلور.
م يددد ت دددل ظقدةدددل ل ظقلور يدددو ظقةدددةدع ظقلق ددد ت دددل د دددل التاااأمين علاااى الحيااااةس دأدددد
ولددد م مددد ظقرةدددلتل لالدددو دو حددد ن ظقرددد لم ت دددل ظقيمدددلل مرلمددد ببادددلء ظأل الدددنل ظقر لمامدددو
ق لن ظقبعمن دأا رعرب ل ظقلاللن ظقلشلو حا رلدمل ظصةر لل ظع.
ضدددل تددد تعااادير القاااوانين المنمماااة للنشااااط التاااأميني
قدددو قالددد
قدددلن ظقرددد لم ةدددلةرو وم د
16
دددك  .10ق
دت دددل وةدددشل دددلاد را دددمك وتلدددلل ظقرددد لم قةددداو  2005ظقلعددد دف بدددلألل
ن قرةدددد م ،و ةددددلق ظقردددد لم ددددل ظقعدددد ظا ديدددد ه َك
أددددتظ ظقوددددلاد س دظقلددددلنل  81لاددددهس أدددد ه َ
أدد ةلع ظقردد لم ظقع ظ مددو لدد يوشددل بلصةررددل ،ت ددل ظألالدددل ظقللنمددو ظقلد دددنل حددا ظقعدد ظا
دظقلةدددتدقملع ظقولادامدددو ظقالأددد و لاشدددل .قضدددلحو ققدددل تقدددح حدددم دددلاد ظصةدددر لل ظصريدددلن
دلددل مولب دده حددا ق ددمك ةد نةددرل ردد ح ي مددو ظقردد لم ت ددل ظقلأددل من ظصةددر لل مو ق لةددر ل س
ح ددده ظقيددد بلقرددد ل م لدددن أددد ةو رددد لم و ابمدددو ود أددد ةو رددد لم ت ظ مدددو .دردددنل ظقر بدددو و
ظقر لم مرك حا ظقالق ،ل ظقع ظا.
 14لد ن أبةو ظص راللنمم ظقع ظ مم
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wpcontent/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
قددلن-ظقر د لم -ظقع ظ ددا -ضددلملhttp://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/-
.pdfدلور يلع-لالبل -ةللل
 15لاأد ظع أبةو ظص راللنمم ظقع ظ مم س 2020
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-andSolutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
 16لالبل ةلللس "ظقللنل  81ل لاد را مك وتللل ظقر لم قةاو ( 2005ظألل
الجديدةس ظقعنن ظقل ند 354-353س ةلاد ظألدل 2012
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دةدددتقح ةدددةدع ظق قدددو تددد التضاااارب باااين قاااوانين التاااأمين :دددلاد را دددمك وتلدددلل ظقرددد لم
ددددك  )10د ددددلاد ر ةددددم أدددد ةو ظقردددد لم ظقدقامددددو ددددك  56قةدددداو
قةدددداو ( 2005ظأللدددد
ك (:)10
 .1950ظقرضل  ،ظألةل أد بم ظقللنل ( )81ل ظألل
"المادة-81-

أولا -ألي شخ خ خ خ خ خ م نوي خ خ خ خ خخا أو ف خ خ خ خ خخءي ن خ خ خ خ خخا أو خ خ خ خ خخا ال خ خ خ خ خ خ
ال أفين أو دفاته فن أي فؤفن أو ف يد تأفين فا لم ي م القانءن نلى الف ذلك".

دظقللنل ( )7ل

خ خ خ خ خخا ال ي خ خ خ خ خخا

لاد ر ةم

خخخخخخ ا ف

خ خ خ خ خخا

أ ةو ظقر لم ظقدقامو:

" ت ددددل ندظ دددد ظقيةدلددددو دظقلتةةددددلع ظق ةددددلمو دأددددبه ظق ةددددلمو ظ رعشددددن يالدددد ظ ظقددددل ظقأدددد ةو
17
بلعلل ع ظقرللم ظقرا ر مشل".

ص رعمددد قدددو ظخالددد ظأرلل دلدددل بلدضددددن تكامااار قطااااع التاااأمين العراقاااي قت قدددم أادددلح
ةدددددا دقاددددا لأددددر ح ق ردددد لم س ةدددددا حمددددن ظقا يومودددداس حأدددد ةلع ظقردددد لم ظقع ظ مددددو ص
رعلدددل/ص رةدددرقمن و رعلدددل حدددا ق دددمك ةد نةدددرل  .ل لدددل ص رعمددد ظأرلل دلدددل برقددددم ظق دددنللع
ظق امدددو ظقةدددلانل ق اأدددلق ظقرددد لماا دلاشدددل ظق دددنللع ظصةردظ مدددوس دظقةأددددف ظقشانةدددمو ظقلمنظامدددو
دلددددل مدددد ربق بشددددل لدددد روددددنم لأددددلأن ظق ةددددل ل ظقوالددددد أل دددد ظض ظصةررددددل ،دظصير ددددل
بلأل قل س درةدمو ظقلقلقبلعس دظصةرأل ظع ظقيود مو.
تر دددو ظقريددددل ظص رالدددلن ظقلضدددل ل حدددا ظقد دددو ظقبمضدددلء أدددا ظقوقدددلن ظق دددلم دظصةدددر لل
ظقلبلأددد ظأل ابدددا .قةددد خطاااة إصاااالح قطااااع التاااأمين ال تضااال موق ًاااا واضااا ًحا مااان شاااركاو
التااأمين العامااة والخاصااةس دةددتقح أدد ةو قتددلنل ظقردد لم ظقديمددنل حددا ظقعدد ظا (أدد ةو قتددلنل
ظقرددددد لم ظقع ظ مدددددو ظقعللدددددو) .قودددددن ةدددددل ظق بمددددد ظصةرأدددددل ق يدددددلةك ظألل مةدددددا ق عددددد ظا
( )2003الددد م ديل حدددا رودددنمك لدددل دددلء ظصيدددر ل ظألل مةدددا لددد و ددده :رالددد مو ظقوقدددلن ظقعدددلك
دلاه أ ةلع ظقر لم ظقعللو.

17

لالبل ةلللس "نتدل قيل ظقرال ض بم دظام ظقر لم ظقع ظ موس" لد ن شبكة االقتصاديين العراقيين
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
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قددددلن
مددددو ظققدددددظ ئ ةراأدددد ل يودددددل حامدددددل مأدددد لددددل م ر ددددا د ظء قالدددد
ا ردددد ض و
ظقردددد لم  .ا لددددل و مةددددد أددددتظ ظقل يدددد لردددددح د ظ قةددددل لدددد م دددد ،بددددلصق ن ت مدددده دقددددم
ق بددددلي م حوددددقس تقددددح أل ظقاوددددل ظقع اددددا ظقل رددددد ضدددد د ق ردالددددل ققددددل التددددلع مدددد
لر ل بلاللقح ضموو.
هااار ترقاااى مقترحااااو الورقاااة البيضاااا إلاااى خطاااة اوددد و حدددا لونلدددو ظقد دددو ظقبمضدددلء واشدددل
ر لدددا ققدددل دضدددن " قدددو را متمدددو ر الدددم مو رأدددلل ظخ ددد ظءظع ظقلق دبدددو دظق شدددو ظقلعامددددو
بلقرا مدددت دظق دددندل ظق لادددا دذقمدددلع ظقلرلبعدددو" .قتظ ةدددل أدددتظ الددديم ديل قعلددددك قدددو ظخالددد
ظص رالدددلن قدددك ا يددد لدددل م مدددن "ظق شدددو ظقلعامدددو بلقرا مدددت دظق دددندل ظق لادددا دذقمدددلع ظقرا مدددت"
قدددلن ظقرددد لم ص
بلقاةدددبو قوقدددلن ظقرددد لم  .دتدددنظ تقدددح حدددم ظقلور يدددلع ريدددع بدددل ،قالددد
ر ددددل ققددددل قددددو بةددددب ،ظاأددددالل ةرددددل ،ظق قددددو بر لالددددمل لابمددددوس د مددددل ،تمددددو قوقددددلن
ظقرددد لم ظقع ظ دددا مّةدددرشن بشدددل ص رددد ظ ةملةدددو قوقدددلن ظقرددد لم بأدددومه ظقعدددلك دظق دددلم دأدددد
لددددل يلدقاددددل ظص ردددد ظ ،لاشددددل حددددا ةرلبددددلع ةددددلبوو دلاشددددل " قددددلن ظقردددد لم ظقع ظ ددددا :ضددددلمل
دلور يدددددلع ق رقددددددم "س ظقلدددددتةد وتددددد س دةدددددتقح "ظقةملةدددددلع ظص رالدددددلنمو حدددددا ظقعددددد ظا
18
دظق مل ظع ظقبنم و :قلن ظقر لم الدت ل د".
ق ل دددد ن ةدددد ن ل ددددو لدددد ظقلور يددددلع مدددد ظقلر ظبقددددو دظقل ربةددددو حددددا بعددددض ظقلدظضددددن
قدددلن ظقرددد لم  .قودددن رودددنك ظقامددد
دظق لقمدددو لددد ظقرع مدددل ص مة دددا ص مأددد بةل قدددو خالددد
بول لدددو ل ر دددو لددد ظقلور يدددلع قرقددددم قدددلن ظقرددد لم ظقع ظ دددا دقدددك مق وددددظ ت مشدددل تاددددظ
قلن ظقر لم .
قو خال
قدددلن ظقرددد لم ص ملةددد و مدددرك بدضدددن لور يدددلع ص رددداشض ت دددل تمدددو قردددل م
ق قالددد
ظقاأددددلق ظقردددد لماا حددددا ظقعدددد ظا ددظ عدددده ظقيددددلقا .ق شددددندظ للتمدددددل لق ددددد ،ق ردالددددل ققددددل
ةك قو قرقدم قلن ظقر لم .
(*) احث و كاتب ا قضايا ال أفين

 18مصباح كمار "السياساو االقتصادية في العرا والخياراو البديلة :قطاع التاأمين نموسجاا ً " النقافاة الجديادة ظقعدنن
ضدددددددددددددددددددل حدددددددددددددددددددا مجلاااااااااااااااااااة التاااااااااااااااااااأمين العراقاااااااااااااااااااي:
334-333س 2009س م  .91-80اأددددددددددددددددددد ع وم د
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html
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