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ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  1 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

اقتصاد السوق االجتماعي : صباح كمال*م
ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  ن ما بي  والتأمي 

2021 
  

 

 تقديم (1)

 
كااااأل تاذاااراق يااااقد  شااادتع يااال تلاااق تمرالشااال تمراااام   لااا    اااام   تمرااا  شأل يااا  

  تم تلاااااادق ياااااا   دياااااا  لاااااا ك  ت ير ااااااالششأل 2021 دتزتاااااا   لااااااقدن ياااااااتدأل 

 تماقتيششأل.  دهقت هد تص رالش ه:
 

 ااااامقادن تماااا  تملذااااردق تماقتياااا  تااااال تأل   لشاااا  ت  اااا   ش كااااأل تأل رذاااارتل تد 
 ( دت ها:٢٥رتطلل  أل تم الة )

 
)ركفااا تملدماا  ت اا   ت ير ااال تماقتياا  دياال تذااع تير ااالش   لش اا  د  ااا ش اا أل 

 دتقله درتدش    القه درلاش  تم طان تمخاص درت شره(.تذر  اق كا ا  
 

شفذااااق  اااااال ك اااااق ت ير ااااالششأل تماااااقتيششأل تم اتااااشأل  املاااا أل ت ير ااااال  تماقتياااا  
 اااأل ت  اا   ت ير ااال  )دياال تذااع تير ااالش   لش اا ( راتاا   لاا  دياال )تير ااال 
ن تمذاااد  ت ار ا شااا (  شااال ررااالخا تملدمااا  يااا  رتكاااشل ت ير اااال ديااا   لكشااا  تم طاااا

تماااال دتم طاااان تمخااااص دتم خااارلط دلدق تملدمااا  يااا   ا اااا تما لشااا  ت ترااشااا  در ااالشل 
 تمخل ات.

 
هاااقت  اااا تااااله تمشااادل يااا  تلتقة درتكاااشل ت ير اااال  اااأل ي اااا تملدمااا  يااا  تم اتشاااا  لااا  

 ذ شا تم  اا   تم  ق.
 

 د ااااادن ت  ااااا   ت ير اااااال  شااااااع تأل شلااااا ا ا شااااا  تم طا اااااات )تم اااااتا   
ت( تماااااال دتمخاااااص دتم خاااارلط دتمراااااادت   اااا  ت طااااا  ته شاااا  دتمزقت اااا  دتمخاااال ا

 خا   مل لاقش  تم تا ش  تم غشقة تم  ااتع رلاش  تم تا ات تم قيش .



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  2 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

 
ديااال كر ااات رالش  اااا  لااا  هاااقت تمرالشااال دمكاااأل اذااا اع يتشااا  رااااق ق تلاااقه يااا   ديااا  
لااا ك  ت ير اااالششأل تمااااقتيششألق دماااقم  تيراااق   تذااال تملااا ك  تمااالكردق  ااااق  لااا ق 

ه ك  اااا  ذاار ا  اا  تإلاااقة اماا  تير ااال تمذااد  ت ار ااا   درط ش ارااه ياا  تلااق
أم اتشااا.  دهااقت  ااا يالرااه  اا  الخاااا رااالش ت  تاذاا    لاا  رالش اا . داتتاا  مذاات 
اااا   اااا شكفااا   امرط ش اااات تكرفشااات  اإلااااقة امااا  تالاااخاص تماااقشأل كااااتدت دقت   ُ ل  

اتشااااا ت ر اااال ت  لاااا  رطااادشق تكقشاااا  درط شااال تير ااااال تمذاااد  ت ار ااااا   يااا  أم 
تم الد اااااات تم رلتدمااااا   لااااا  أ اااااا أأل ش ااااادل تم خر ااااادأل  راقشااااا  ياااااا ل  لااااا  
تم اقيااا   امتكقشااا  دتمرط شااال يااا  أم اتشاااا دتمت ذااااق ده اااا ألاااهق ت ااادقاشأل مهاااقت 

 ت ير ال.
 

فييييه م اييييدم لستقييييتد لي ييييدع له تمييييت ه دمييييت ي  ييييي   تي  يييي   يق ييييت   (2)

 ليتأمين
 

ت ماااه  لااا  رالش اااه اتاااه ش ااا   ذااا م  ا ااا   يطاااان  كر ااات ماذاااراق يااااقد  لااااكق 
تمرااا  شأل يااا  اطااااق ا ااا   ت ير اااال تماقتيااا ق ك اااا ش  ااا   اااقم  تملذاااردق يااا  

  ته. 25تم الة 

 
يااال شكااادأل هتاااا  تخااار   يااا  رفذاااشق  اااا شاتشاااه  ركفاااا تملدمااا  ت ااا   ت ير اااال 
تماقتيااا  ديااال تذاااع تير اااالش   لش ااا .   ق  اااا ش شاااا تمرفذاااشق م اااام   تير اااال 

ت ار ا شاااا   ك ااااا ت لااااتا  ااااأل دقت  ك اااااق ت ير ااااالششأل تماااااقتيششأل.   ااااا  تمذااااد 
تمااق  شاتشااه هااقت ت ير ااالا  ياا    اماا  ماا   اتاادتأل  تمراا  شأل:  د اادن  ه ااا ياا  

ق 2010ق 336ق تمااااالل ليثقتفيييي  لي ديييييد تمكرا ااااات ت ير ااااالش  تماقتيشاااا ق   الاااا  

  ادمت ت يرقتع  ته  ام دا األ 1ق49-36ص

 
تير ااااال تمذااااد  ت ار ااااا   ألاااا ه  ااااا شكاااادأل   لااااقدن  تااااا   طقشاااال  اماااال   ااااشأل 
تملش قتمشاااا  )تير اااااال تمذاااااد ق تم  اااااالقة تمفقلشاااا ق تم تايذااااا ( دت لااااارقتكش  )تمالتمااااا  

 ليم تف ييييي ت ار ا شااااا (.  دشرطلاااااع ر  ش اااااه ت ر اااااال ذشاذاااااات ر ااااادل  لااااا  ر كشااااال 
 ااشأل  تكييتفا لي يي   شاال )دتمداااه ترخااق مااه هااد  تاا  ت  ركاااق(ق رااديشق تملااقدط مر 

دتيييد   تمكشاتاااات ت ير اااالش  دراطشاااا ذاااشطقة ي ااا   لااا    امشااال ت ير اااال تمااادطت ق 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  3 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

ياااا  ألت  لدقه )لدق ت ااااطقتق (.  دياااال ش ااااا  اماااا   ليددييييي    ييييد ف يييي  لي ييييدع
مرل شااا   اااااات تار ا شااا   تيييد   ليدديييي  يتد يييي  لس  يييتع دله يييتثمت هاااقه تمذشاذاااات 

شات دغشقهاااا  اااأل خااا ا  لااااقك  تملدمااا   ااا  )هشاكاااا تقركازشااا ق  ااالتقعق  ذرلاااف
تم طاااان تمخااااص تمااادطت  أد تاات ااا  أد ت ذااار  اق تم  الاااق دهاااقت تاخشاااق هاااد تماااق  
شتااركل ل اادتت ت ذاارفالة  ااأل تمقشاا  تمتفطاا  اغااقتال تم تشاا  تمر رشاا ق تم الشاا  دغشااق 

 تم الش ق   ا يشها تمرالشل دتم    دتم فاك  ل  تم ش  (.

 
اااا يااا  تفاااع  تم  امااا  تماااركهأل   اااا شاتشاااه هاااقت ت ير اااال  امتذااا   ملتلااااط  ادمااات أش  

 تمر  شت  ي  تماقت :
 

ق  ااا شاتاا  خااقدل تملدماا   ااأل تمذااد  تمرااااق  ملراا  شأل.  دش ر اا  هااقت خ خ اا  
لاااقكات تمرااا  شأل دا اااالة تمرااا  شأل تمرا اااا  مهااااق د  اااق لدقهاااا )لدق تملدمااا (  راااديشق 

ياااا ل  تهااااق ك اااا هاااد تم ااااا يااا  أت ااااط  اااأل تمرااا  شأل ت ار اااا  ق أد رطااادشق  اااا هاااد 
ااااا  رااااا  شت  م  ا لااااا  تمخذاااااا ق دتا اااااقتق  تمااااالش  قتطشات تمغق شااااا ق أد ركااااادشأل ُ ا  
تم الشاااا  تم رقر اااا   لاااا  تمكاااادتقل أد خطااااق تإقهاااااع.  دياااال شكاااادأل هااااقت تم ا اااا  
  اااد    اااأل تم شزتتشااا  تماا ااا  أد  اااأل  ذااااه   تملاااقكات أد قذااادل  فقد ااا   لااا  

أل  لاااقد ا   لااارقكا   اااشأل لاااقكات تمرااا  شأل دتملدمااا .  د اااا ل رااا  شأل  اشتااا ق ديااال شكاااد
 .مكتتا تذر ل  ا ذشذفق أد   شذفق  ته تم ذر  ا

 
 اااشأل لاااقكات تمرااا  شألق  ضيييمتن ليدديييي  يةم تف ييي  )م ييي  له تكيييت (شاتااا  قمااا  أش اااا  

) ااالل رف اااشا  تكيييتفا لي ييي    يييين ليكيت يييت  لهستقيييتدي دراااديشق تملاااقدط مر  شااال 
لااااقك  راااا  شأل  لاااا  غشقهااااا ياااا  تمراااا  شأل  لاااا  تا اااادا تم الشاااا  دتم ذاااا دمشات 
تم الشاا ( دراطشااا ذااشطقة ي اا   لاا    امشاال تمتلاااط تمراا  شت  )ت تاال ال  ااشأل  ا د اا  

دتييييد    ااااأل لااااقكات تمراااا  شأل  هاااال  تمذااااشطقة  لاااا  تمذااااد  مراكااااشل أق ا هااااا(ق 
لدق ت ااااطقتق  ق  ااااا ياااال ) ليددييييي    ييييد ف يييي   يييي كت  ليتييييأمين فييييه  دل  دد  ييييت

رلاااا  امشاااه  تااال ايااا ع لاااقك  رااا  شأل مل فااااك  لااا    اااد    لااا  د اااا ل تمرااا  شأل ك اااا 
هاااد تم ااااا  امتذااا   مل ااادل شأل يااا  تم  ااااق (.  ديااال ش اااا  امااا  هاااقه تمذشاذاااات 

)دهااااد  ااااا  تييييد   ليددييييي  يتد ييييي  لس  ييييتع دله ييييتثمت  يتة ييييي   ت ييييت  ل تمت ييييي 
ر اقذاااه تملدمااا   اااأل خااا ا تإتفاااا  تمااااال تماااق  شخلااال ياااقص الشااالة ملاااقت  أغطشااا  
تمرااا  شألق در لشااال  ااااا ت تذااار  اق  اااتالشل تمرااا  شألق دتمذشاذااا  تم اااقش ش  تمخا ااا  
 امتلاااااط تمراااا  شت  د تهااااا  اااالل يااااقال  ااااقش    لاااا    اااادل تمراااا  شأل  لاااا  تم شاااااة 

لشاااااا تم اااااغط  لااااا  تمخااااال ات مرلااااااش  ت لخااااااقق أد د اااااا ل تمرااااا  شأل تم ااااا   مر 
 تم  ش  تمر  ر ل ها تملدم (.



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  4 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

 
)رلاااقشأل تادا  ليد سييي  لي يضيييت   شاااقل   اااا هاااقه تايكااااق  د اااد  در كشااال يااا  

.  أيااادا هاااقت ت ر اااال ت  لااا   اااا 2021فيييه م ييي د  سيييت دن ليمدل  ييي  ( أد 2020

كر راااه يااا    اااامر   يااا  ت ااال خطااا  ا ااا   يطاااان تمرااا  شأل يااا  تمدقيااا  تم ش اااا   
ة ي   دي  ل ك  ت ير الششأل تماقتيششأل.تم تلدق

2
 

 

تماااق  رتادمراااه  امت ااال  2021دياااا   اااا قمااا  يش اااا شخاااص  لاااقدن يااااتدأل تم دتزتااا  

ق   دياااا  لاااا ك  ت ير ااااالششأل 2021ياااا    ااااامر   تمراااا  شأل ياااا   لااااقدن  دتزتاااا  

تماقتيششأل.
3
 

 

 د تد   ماد ي  لي  لع دلستقتد لي دع له تمت ه (3)

 

تملذااااااردق  تم  اااااااد  ت ير ااااااالش  دت ار ا شااااااا    اااااااأل 36-22رُلااااااك ا تم اااااادتل 

دتم  ايشاااا   دكااااقم  لش اااااا  تملذااااردق:  ر تاااا  أذاااالدع تمردزشاااا  تماااااالا مل ااااقدةق 
د ااات  ياااقص ركااااي  تمفاااقص ملا شااا  

4
أق اااش   تاذااا   ملرتكشاااق  ير اااال تمذاااد   

ت ار ااااا   درط ش ارااااه  ا ذاااارفالة  ااااأل تمراق اااا  تم  شاااازة ملا هدقشاااا  ت ر الشاااا  
تام اتشاااا .

5
مكااااأل هااااقه تم اااادتل لاااا ه  اطلاااا  ك ااااا شر ااااشأل  ااااأل تذااااراقال ذااااقش    

 م ا ها.
 

 22تم الة 

ايااقتق  اال تما ااا مكااا تماااقتيششألق درتكااشل تما ياا   ااشأل تما اااا دأ اا اع تما اااا 
 اااا   قت اااااة يدت اااال تمالتماااا  ت ار ا شاااا ق د اااال ر ذااااشع تمت ا ااااات دت ر ااااالتت 

 تم هتش .
 

 اااا   قت اااااة يدت اااال تمالتماااا  األ  رتكااااشل تما ياااا   ااااشأل تما اااااا دأ اااا اع تما ااااا 
ت ار ا شاااا   هااااد أ اااال  قركاااازتت تير ااااال تمذااااد  ت ار ااااا  ق مكااااأل تماااااقت    
شلااهل   ااا هااقت تمرتكااشلق دماال رطااق  ي ااش  ر لشاال تم اال تالتاا  ماااادق مل تايلاا  

ديااال كراااع ل.  ااااق  لااا  ق  ااادا تمراق ااا  تام اتشااا   هاااقت در تااا  ذشاذااا   تاذااا  .  
 تمل أل:

http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/27/%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%8f%d8%a8%d9%91%d9%8e%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/27/%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%8f%d8%a8%d9%91%d9%8e%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/27/%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%b4%d9%8f%d8%a8%d9%91%d9%8e%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  5 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

 
ا   شر شااااز  ااااأل  اكاااال تتك اااا  تمذااااد  تمقأذاااا امش    تااااه تأل تكااااال تمذااااد  ت ار اااا

ت طااا  تم قشااا  م تك اااات تق ااااع تما اااا دت ا اااات تما ااااا ملرفاااادال  لااا   ذاااردشات 
ت اااادق يااا   خرلااا  تم طا اااات ت ير اااالش  دتمرد اااا تمااا    ااادل  لز ااا  ملطاااقيشأل 
م ااالل   اااللة  لااا  تذااااع ت ترااشااا  يااا  تم طاااان تم ااااشأل د اااال ت تمر اااخل تمااااالق 

ل   ااالتقت اشااالت  اااأل ت ذااار قتق ت ار اااا    ام  اقتااا   ااا  د ااا  تمت ا اااات   اااا ش  ااا
 6تما امش  ي  يقتذا دتشطامشا.

 
م ااال يلااالت تملدمااا  يااا   ااا األ  ااال تما اااا مكاااا تمااااقتيششأل ي  ااالتل تماااااطلشأل  اااأل 
تما اااا ك شاااقة )رخرلااا  تاقياااال  ذاااع تمذاااتدتت دتمف اااات ت ار ا شااا (.  د ذاااع 

% ذاااات  13تم طاماااا  ياااا  تزلشااااال )كاتاااات ر اااالشقتت دزتقة تمرخطااااشط ياااا أل تذاااا   

(ق  ازشاااا  هااااقت 2019% )22%  ااااال أأل كاتاااات   اااالدل 40( در رااااقع  ااااأل 2018

 ت قرفان ام  تمكقد  تمر  قتي ت تترلاق د ا  كدقدتا.
 

دياااال تيرقتاااات تذااااع تم طاماااا  تماامشاااا   رزتشاااال تذااااع تمف ااااقق ي اااال ق اااالت دزتقة 

ر شاااا امااا  تمر ااااشأل %ق دهااا  تذااا   20 تااال  2018تمرخطاااشط  اااال ت تمف اااق ذااات  

دت قرفاااااان ديااااال تمتلااااااطات ت ير اااااالش  دخا ااااا  يااااا  تم  ايكاااااات تماتد شااااا .  
دياا  ا اطااا  م الااع تا اااأل تماالدم  ردياااات تم   لاا  تمخا ااا  ما ااشأل تمااااال ما ااال 

 اااا   2020ياااا  تم  اااا  ياااا   40تم ر اااالة تقرفااااان  ااااال ت تمف ااااق اماااا   اااادتم  

.تتك اش ت ير ال تماقتي 
7
 

 

 23تم الة 

تم لكشاااا  تمخا اااا ق د اااالل ااااادتز تاااازن تم لكشاااا  ا  اغااااقتال تم تفااااا   ااااشات  
 تماا  .

 
اااا اق ت اااقأ يااا  تاخ ااااق ت ذااارش    لااا   لكشااا  تمغشاااق  اااأل  يلااالت تملدمااا  هتاااا أش  
خااا ا تمرزدشاااق تما ااااق  د ردتطااا   اااأل أاهااازة تملدمااا  أد  ااااال تم اااا  شأل  لااا  

اااا  اااأل ت  رااالت  دتمرخقشاااع  لااا   ااااال تم  ااا  ت تمرااقشااا  التقرهاااا.  دت اااقأ أش  
 )ده   لكش  خا  ( األ  اال تم شلشلشات   ر  ا   ا ر شاه هقه تم   ت.

 



 
 

 تأمينيةأوراق 
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 25تم الة 

ركفااااا تملدماااا  ت اااا   ت ير ااااال تماقتياااا  دياااال تذااااع تير ااااالش   لش اااا  د  ااااا 
ش اااا أل تذاااار  اق كا ااااا  اااادتقله درتدشاااا    ااااالقه درلاااااش  تم طااااان تمخاااااص 

 درت شره.
 

كشااا  ش كاااأل تذااار  اق كا اااا  ااادتقل   ذااااا تملدمااا  يااا  تإ ااا   ش كااال تمفلاااا.

 لشاااااااق لد ق  ذااااااع  ااااااا شُااااااقكق ياااااا  تاخ اااااااق  684ت ير ااااااال أ ااااااال تهااااااع 

تم رلتدم ا
8
دشك ق تم لشل  أل رتدش  تم  الق دمكأل لدأل طا ا.  
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 (27)تم الة 
   األ  ق   تا دتا تماا   د  اشرها دتاع كا  دتطأل.

 
دتم  اشاا ق مكااأل تم تااال    شااقل قكااق  ااقش  مااالدق تملدماا  ياا   اا األ هاااقه تم ق اا 

 اتش اااا  اااأل هاااقه تم اااالة ش  ااا   رلاااقش  يااااتدأل ما كاااال تمخا ااا     فاااك أ ااا   
تملدمااا  دالتقرهاااا دلاااقدط تمر اااق   هااااق دتم ااالدل تمرااا    شاااادز يشهاااا تمتااازدا 

  أل ل ٍ   أل هقه تا دتا. 
 

يااا  هتاااا دمكتهاااا  اااأل تمدذااا    شااال أتهاااا ر ااال تم تلااا ت  تا ااادتا تماا ااا  غشاااق ُ اق 
)لاااقكات تم طاااان تمااااال( دماااشع ي اااط تم ذرلااافشات دتم ااالتقع دتماذااادق تماا ااا  

 دتمطق  دتمذك  تم لشلش  دغشقها.
 

تمُ  اااا ق ياااا  هااااقه تم ااااالة هااااد تمر هشاااال ملخ خ اااا  ياملذااااردق شاااادي ق تإطاااااق 
 تم اتدت  مر قشق تم قتق تمذشاذ   هقت تمل أل.

 
   ااادتل األ هاااقه تم ااادتلق د ا اااها شخ ااا  مرلاااقشاات رف اااشلش     ااا ق ا ااااي  امااا

أخااااقع ررالاااال  كفاماااا  تملدماااا    اشاااا  تا د اااا  دتمطفدماااا  دتملااااشخدخ ق  كااااق 
ت ذاااااارغ ا ت ير ااااااال  ماطفااااااااق دتم اااااا األ ت ار ااااااا   دتم اااااا   ملفااااااقل 
دماذاااقةق دتم ااا األ ت ار اااا   دتم ااا   يااا   ااااا تملاااشخدخ  أد تم اااقال أد 

م ااا ش  تماااااز  اااأل تما اااا أد تمرلاااقل أد تمشااارل أد تم طامااا ق دتم ااال يااا  تمق اشااا  ت



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  7 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

كلهاااا ر لاااق امااا  ا كاتشااا  ر ذاااشع تكاااال ش ااادل  لااا  تمقيااااه ت ار اااا  .  دهاااد ―
 اااا ش ق اااهق تكقش ااااق  اااأل أتك ااا    ا لااا  يااا  أدقد اااا مكاااأل دتيااا  تم ااااا تماقتيااا  
تم تلاااغا  ام  ا  ااا  دتم غااااتل دت ذااار  ايات تمطا فشااا  دتإ تشااا   اشااال  اااأل هاااقت 

 تم لل تمتكق .
 

 مت يتلستقتد لي دع له تمت ه فه  ي (4)

 
شقاااا  رااااقشم ت هر اااال  امااتاااع ت ار اااا   ملتكاااال ت ير اااال  يااا  أم اتشاااا امااا  
أدتخاااق تم اااقأل تمراذااا   لاااق دتماااق  ااااا   رااا  شق  اااأل دتذاااراا   م طاماااع تم قكااا  

 ذاااا اق   ت لاااارقتكش .  يلكاااا  شخفاااا   ااااأل تمت ااااد تم رااااااكل مهااااقه تم قكاااا  يااااال

(ق  ذرلاااااااق )ق ااااااشع دزقت ( تإ  قتطدقشاااااا  تام اتشاااااا ق  رلااااااقش  1815-1898)

ا لاااا   ااااأل تم اااادتتشأل ملراااا  شأل تم اااا   تإمزت اااا  دتمراااا  شأل  ااااأل  اااادتلل تما ااااا 
 دتمر  شأل تم     أل تملشخدخ  دغشقها.

 
األ أدا  اااااأل  ااااااق   اااااطل   تير اااااال تمذاااااد  ت ار اااااا    هاااااد أذاااااراق  لااااال 

(ق 1901-1978) Alfred Müller-Armack  ت ير ااااااال أمفقشاااااال  اااااادملق دق ااااااا

 تااال ا أ ااالق كرا اااه التقة ت ير اااال دتير اااال تمذاااد .   1946دكااااأل قمااا  ذااات  

ديااال ق اااط يشاااه  اااشأل ت ير اااال تم اااق دتمالتمااا  ت ار ا شااا   ااا  ر كشااال أأل ت ير اااال 
 هد مخل   تإتذاأل.

 

 Walter Euckenياااااامرق تدشكاااااأل دماااااشع  اشااااال ت  تاااااه  ااااااق أذاااااراق ت ير اااااال 

( أطقد راااه  لااا أل يشاااال تملدمااا   راااديشق تإطااااق تمذشاذااا   زلهااااق 1891-1950)

تم قشاااا  ت ير ااااالش   اااا  د اااا   اااالدل مل اااادة ت ير ااااالش  مايااااقتل دتملااااقكات 
 Ordoliberalismدت ر ااااالتتق دهد ااااا  اااااق شاااااق   اذاااال تملش قتمشاااا  تمتاك اااا  

ِكل مر  شاااال )تم غاااااشقة ملش قتمشاااا  ت ير ااااالش ( تمراااا  ر كاااال  لاااا  لدق تملدماااا  تمُ اااات
تم قاد  أل تم قش  ت ير الش  ي  تمذد .
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دكااااأل أدا  اااأل ط ااال تكقشااا  تير اااال تمذاااد  ت ار اااا   هاااد مدليشااا  اشقهااااقت 

Ludwig Erhard (1897-1977( ت م ير ااااااال -1949(  تاااااال ا كاااااااأل دزشااااااق 

 ( دهد ت ير ال  تمق  تقر ط تذ ه  ام اازة ت ير الش  تام اتش .1963

 
يااا  هاااقت ت ير اااال هااا  رااالخا تملدمااا  مرتكاااشل تمذاااد  )ر ااا ش   تم ا ااالة تاذاذاااش 

تاخطاااااا  دتإخفاياااااات يااااا  تمذاااااد  دتم ذاااااا لة يااااا   اااااا تم لااااااكا( د  اشااااا  
تم ااادتطتشأل  اااأل خااا ا  ز ااا   اااأل تم ااا اتات ت ار ا شااا   ااال تم اااقال دتم طامااا  
دتملاااشخدخ .   ا ااااقة أخاااقعق األ تم ذااارهل  هاااد تما ااا  دتمرد شااال  اااشأل تم قشااا  

تم اااا األ ت ار ااااا  ق مخلاااال راااادتزأل ياااا  تمذااااد   ااااشأل   ااااام  ت ير ااااالش   اااا  
تمقأذااا امششأل دتما ااااا.  دهاااد  اااا ر ااادل  اااه تملدمااا   اااأل خااا ا ذشاذاااات تم ااال  اااأل 
تم طاماااا ق ر كااااشأل تم فاد ااااات تما ا شاااا   ااااشأل ت ا ااااات تما اااااا دأق اااااع تما اااااق 
ر  شااااا تما اااااا ياااا   اااااامع تإلتقةق ر  شاااال تمقياااااه ت ار ااااا  ق  اااا األ ركاااااي  

 الغاا تمدكا   درديشق تمرالشل دتمرلقشع تم هت .تمفقص ي  
 

األ تم ااااتدأل تاذاذااا  ام اتشاااا ش كااال  لااا  أتهاااا لدمااا  تار ا شااا  لش  قتطشااا .  ديااا  
 هقت ر كشل  ل  لدق تملدم  ت ار ا  .

 

(  اااأل لذاااردق ا هدقشااا  تمااااقت  أأل تكاااال تم كااال  ا هااادق  1شاااقل يااا  تم اااالة )

 هقت ر كشل  ل  تمااتع تمذشاذ .تشا   ) قم ات ( لش  قتط  ...  دي  
 

ر ااااااع تم  اقتااااا   ااااا  أم اتشاااااا اتهاااااا لدمااااا   ر ل ااااا ق رر رااااا   تكاااااال تير اااااال  
تار ااا    رااشألق   رار اال ياا   دتقلهااا  لااا    االق دت االق ك ااا هااد تم اااا يااا  
تمااااااقت ق د  رخ ااااا  م اااااغدط تم  ا  ااااا  دتم قااشاااااات دتم شلشلاااااشات.  يااااا  

 الااااع تمخ ااااقت  ر ل  د ااااأل  شتهااااا أم اتشااااا هتااااا   قتكااااز    شاااا  تير ااااالش   ذاااا
ت ير اااالششأل )تم ك اااا  تمخ ذااا (  ش  لااادأل تم قااشااا  ت ير اااالش  يااا  تمااا  ل يااا  

 ااا ر لشل تم لدقة م شاغ  درتفشق تمذشاذات ت ير الش  تم كد ش . 
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ر اااق   كاااد   ت اااد رلغااا  أ   2021األ تمركاااامش  ت ار ا شااا  تماامشااا  م دتزتااا  

ر  شااال تير اااال تمذاااد  ت ار اااا  ق هاااقت  اااايرقتال أأل هاااقت تمردااااه  ا اااق يااا  
قهاااأل أ ااا اع تم اااقتق.  األ تم اااال تمط  ااا  ما ااا  ات ركلااا   اااش   ت اااد  تاااا  
ا   تكد ااا  تم  ا  ااا  تمطا فشااا  تإ تشااا  دتم قت شااا  )ك اااا  تكاااا   قأذااا ام   ااال   

يااا  ايلاااشل كدقلذاااراأل( دتم كاراااع ت ير اااالش 
12
ا شُااااق   لاااااأل  تم را ااااات د ااا 

تا تشااا  
13
ا ااازتع تمذااالط  دتم لشلاااشات تمرا اااا  مهاااا )أد تم دتمشااا  مااالدا أخاااقع(  

ياااا  تماااادزتقتت دتم تايااااق تم لدلشاااا 
14
د فا ااااا أخااااقع ياااا  تملدماااا . 

15
هتااااا  )  

 اااالل ك شااااق  ااااأل تمر اااااقشق تم كرد اااا  دتم ق شاااا   رااااديقة ياااا  تملاااا ك  تماتك درشاااا ق 
اقتت تمااالد قتت يااا  تمااااقت   ملرااااق   شكفااا  أأل ر  ااال  اااأل  أشاااأل تخرفااات  لشااا

  ل  ألكاا د ال تمتهع ي  تماقت .(
 

دإقيييييالع س يييييت   2020ليد سييييي  لي يضيييييت  دم ييييي د  سيييييت دن مدل  ييييي   (6)

 ليتأمين لي  لسه
 

األ  ااااا دقل ياااا  تمدقياااا  تم ش ااااا 
16
  شلااااك ا  2021د لااااقدن ياااااتدأل  دتزتاااا   

يااا  ديااال   اااال   لاااقد  ا دت ااا  تم ااااامل إ اااالة ر ذاااشع يطاااان تمرااا  شأل تماقت
تير ااااااال ذااااااد  تمراااااا  شأل ت ار ااااااا  .  د  شقياااااا  اماااااا   ذااااااردع تم ااااااقتقتت 
تمرداشهشاااا  تمدت اااا  ق تم قر طاااا   ااااالدا ز تاااا ق تمراااا  رر الاااا   اااا   رطل ااااات 
تمرت شااا  د ااا  ذشاذااا  ت ذااارفالة تم  ااادع  اااأل تم ااادتقل تمر  شتشااا  تم  لشااا   لااا شها 

تم ااااام   ااااأل   تإتراااااا   ياااا    اشاااا  تا اااادا تم الشاااا   ااااأل خاااا ا تمرااااادشال
تا اااقتق دتمخذاااا ق تم الشااا ق دكاااقم  خذااااقة تاق اااا  األ كاتااات هاااقه  د اااد ا  
ملرااا  شألق تمرااا  رل ااال  هاااقه تا اااداق دكاااقم  لدق هاااقه تم ااادتقل  ت ذااار  اق   
 اااأل خااا ا ردكشااا  أق ااالة أيذااااط تمرااا  شأل تم را اااا  مااالع لاااقكات تمرااا  شأل يااا  

شت  )تم فاااك  لاا  لقااا  أ اادا  الشاا  أد  امشاا  ررتاذااع  اا  ط شااا  تمتلاااط تمراا  
  تاذ    أل تمذشدم  تمت لش  مرل ش  تم طام ات  امرادشال(.

 
 

 كارع ي  ي اشا تمر  شأل ا ل د*( )
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 تإلااقة  لاقط تمتلاق    االة تمااقتيششأل.  شذا   ت ير االششأل ملا ك    فدكا  تمتلاق   اد 
 2021كاتدأل تم ات   14 .ام  تم  لق

 
http://iraqieconomists.net/ 

                                                 
1
 .81-58(، ص 2014، )مكتبة التأمين العراقي، التأمين في الكتابات االقتصادية العراقيةقمت بضمها إلى كتابي  
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 -Paper-White-Kamal-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp

IEN.pdf-Insurance 
 
3
 (iraqieconomists.net)شبكة االقتصاديين العراقيين  – 2021ي مشروع قانون موازنة مصباح كمال*: التأمين ف 

-Insurance-Reforming-2021-content/uploads/sites/2/2020/12/Budget-http://iraqieconomists.net/ar/wp

2.pdf-draft-IEN 
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 .7، ص 2013الطبعة السابعة، بغداد،  دستور جمهورية العراق،مجلس النواب، الدائرة اإلعالمية،  
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راجع مقال د. بارق شبر، "االقتصاد األلماني بين تحقيق المعجزات ومخاوف االنكماش" موقع شبكة االقتصاديين  

 العراقيين:
-economy-German-content/uploads/sites/2/2019/03/BSchuber-http://iraqieconomists.net/ar/wp

1.pdf-2019-in-fears-recession-and-miracles-between 

 
6
 بارق شبّر، مصدر سابق. 
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 -https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9

-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9

-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D9%8A

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1

-40-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84 
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توفر في اليوتيوب ، مanbمهدي جاسم، برنامج بكل جرأة، الشبكة العربية لألخبار  

https://www.youtube.com/watch?v=aaripD31Rck&feature=youtu.be 35، يمكن متابعة الموضوع في الدقيقة 

 من البرنامج.

 

كانون  31، الحرة،" موقع ""الفساد في العراق.. معلومات وأسماء ووثائق تكشفها "الحرة معن الجيزاني،راجع أيًضا: 

 2020الثاني 
-https://www.alhurra.com/choice

-%D9%81%D9%8A-D8%AFalhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA

-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1

-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82

http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2020/12/30/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Budget-2021-Reforming-Insurance-IEN-draft-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Budget-2021-Reforming-Insurance-IEN-draft-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/BSchuber-German-economy-between-miracles-and-recession-fears-in-2019-1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/BSchuber-German-economy-between-miracles-and-recession-fears-in-2019-1.pdf
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alhurra.com/iraq/2020/05/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-40-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.youtube.com/watch?v=aaripD31Rck&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aaripD31Rck&feature=youtu.be
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
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ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  11 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

                                                                                                                                            
-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9 
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 Dr Amer K. Hirmis, "Iraqi Dinar needs political support…to serve the economy,” Iraq 

Business News: https://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2021/01/IQD-needs-

political-support-V1-Jan.-2021-c.pdf 

لقد أصبحت أطروحة تنويع االقتصاد العراقي من أساسيات التفكير االقتصادي العراقي، وحتى أفراد الطبقة الحاكمة 

 ء مجلس النواب.يتحدثون عنه دونك استشاريو رئيس الوزراء وأعضا
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 .5-3بارق شبر، مصدر سابق، ص  
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أرسل لي د. بارق شبر ورقة له )باور بوينت( بعنوان "مجلس الخبراء االقتصاديين   .10شبر، مصدر سابق، ص  

 األلماني ومراكز األبحاث االقتصادية الخمسة" وهي، إضافة لمجلس الخبراء االقتصاديين:

 

 .1914، تأسس سنة Kiel Institute for the World Economyالمعهد االقتصادي الدولي في مدينة كيل 

 .1925المعهد األلماني لالقتصاد، تأسس سنة 

 .1926، تأسس سنة Leibniz Institute for Economic Researchمعهد اليبنتز لألبحاث االقتصادية في مدينة إيّسن 

 .1949، تأسس سنة  Ifo Institute for Economic Researchلألبحاث االقتصادية في ميونيخ معهد ايفو
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كانون األول  8، العربي الجديد"المكاتب االقتصادية لألحزاب في الوزارات العراقية: منافذ تمويل األنشطة السياسية،"  

2020: 
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 
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المعلومات المتداولة في العراق تشير إلى ممارسات تخريبية لهذه المكاتب واللجان ومنها ابتزاز أصحاب المتاجر الكبيرة  

ورجال األعمال وممارسة نشاطات تجارية غير قانونية وتسريب إيرادات بعض المنافذ الحدودية وغيرها.  وقد فشلت 

 ات ومحاسبة القائمين عليها.الدولة العراقية في الوقف التم لهذه الممارس
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 :العربي الجديد محمد علي، "نهب منافذ العراق... المحاصصة تطّوق المعابر الحدودية والموازنة بال نصيب،" موقع 
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-

%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-

%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 
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 :صوت العراقطات الدولة ذاتها والشعب يتضَّور جوعاً!،" كاظم حبيب، "التمادي في نهب موارد الدولة من سل 

https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2020/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2021/01/IQD-needs-political-support-V1-Jan.-2021-c.pdf
https://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2021/01/IQD-needs-political-support-V1-Jan.-2021-c.pdf
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ن الدستور والورقة البيضاء وموازنة  مصباح كمال ن ما بي   12من  12 صفحة 2021اقتصاد السوق االجتماعي والتأمي 

 

                                                                                                                                            
https://www.sotaliraq.com/2020/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%

D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A8-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/ 
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موقع شبكة ت وتأمالت في نقد بعض جوانب الورقة البيضاء لحكومة مصطفى الكاظمي،" مصباح كمال، "مالحظا 

 االقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-

%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-

%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-

%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/ 

 

 "في نقد خطة إصالح قطاع التأمين في الورقة البيضاء،" موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-

Insurance-IEN.pdf 

 

https://www.sotaliraq.com/2020/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://www.sotaliraq.com/2020/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://www.sotaliraq.com/2020/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://www.sotaliraq.com/2020/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://www.sotaliraq.com/2020/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf

