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ن  كمالمصباح   ي الورقة البيضاءمالحظات نقدية حول إصالح اإلطار التنظيمي لقطاع التأمي 

 16من  1 صفحة فن
 

 

مالحظببببببببببببببببببب       بببببببببببببببببببة مصببببببببببببببببببب      ببببببببببببببببببب     
حبببببببببببببببببببببببب     ببببببببببببببببببببببببال  ا  بببببببببببببببببببببببب ر ا   ظببببببببببببببببببببببببي   
  طبببببببببببببببب م ا  ببببببببببببببببأم    وا  بببببببببببببببب م   ا  أمينيببببببببببببببببة 

  ا  رقة ا بيض ء
 
 ف
  
 
 مقدمة [1]
 

، يجلرررقيم  ررر  البيضةةة  الورقةةةة نشررم قع رررة شرررصاد ين الرررقييي  يجزرررمي يي  يج ررر   يج ررقن  قررر  
، عياضررررق  ارررر ي يج رررر   رناررررد ان،يرررر  صمنررررقق  ي لرررر  ،ر عااررررع   2021اررررقنع  يج ررررقن  

 1يجناد على  سقي : يجقسم يألعل: يجحعاقد، عيجقسم يج قن : يجقشقمية.
 

ع ررري  قنرررق سرررقصقرق صنشرررم يميسرررد صزنرررعي  ر ررر  نقررري نارررد  لررر    ارررق  يجاررر قي   ررر  يجعم رررد 
يج ررر   يألعل قرررر  يجعم ررررد يجصيضرررق  يجلررررقيم  رررر  اشررررمي  يألعل يجصيضرررق ر اقررررق عمي   رررر  

2020.2 

 
سررررنما   رررر  ارررر ا يجعم ررررد، اقررررق  زلنررررق سررررقصقرق، علررررى قشررررمع  ي لرررر   يجنررررق  صقاررررق  
يجاررر قي ، قرررة ق حترررد ن  اارررعم عنقرررع يجقارررق  يرررماصا صحمارررد ين الرررقي،   رررع  ارررق  ارررقصة 

 الررررقي.  ع صررررل عرررري  صقزنررررى ن  ي ياررررقما عماررررعيا يررررماصا، صشررررال عررررقم، صقررررق يحلررررل ج 
 سنعي  ااب ي. قيح  يجقميش  ص  ي يجش  :

                                                 
 يقا   مي   يجن  يجاققل    قع ة يجشصاد صقسانييم ا ي يجميصا: 1

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/-   يجعم د-يجصيضق -يج
 pdf.-يج قن 

 
 نشم     عي  قعي ة ق  صين ق قع ة شصاد ين القييي  يجزمي يي : 2

http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-
%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-
%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/الورقة-البيضاء-الجزء-الثاني-.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/الورقة-البيضاء-الجزء-الثاني-.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ن  كمالمصباح   ي الورقة البيضاءمالحظات نقدية حول إصالح اإلطار التنظيمي لقطاع التأمي 

 16من  2 صفحة فن
 

 
عصنلررررع  عي ررررة عقشررررا   يجقاررررق   ررررج  يجارررر قي   رررر    ن يا رررر ن قرررر  يجقاررررق  
ين الررررقيع يجزررررقم، عأل  ين الررررقي يجزمي رررر  يزررررقن  اررررياعمير نايررررمير  رررر   قيررررة 

 يررررد يجق ررررقن  ععلررررى نحررررع قاررررميام قنرررر  صيييررررد يج ققنينيررررق ،  قصارررريي  صررررقجحمعب يجزص
يجاررر  اعيجررر   ررر  يجزرررميا، عقرررمعمير صقجحلرررقم ين الرررقيع عيجشرررققل ع يرررم يجقسرررصعا 
ر، عينا ررررق ر صترررر ع يجزررررميا عيحا جرررر  عانميررررب  قيررررة  يجرررر ع ييم ي نارررر  عشررررم عققررررق
قؤسسرررق  يجيعجرررد ينقنيرررد عين الرررقييد، ارررل اررر ي نيل  جرررى ارررياعم  ارررق  يجاررر قي ، 

  ا رررق، عنررريقق ازاقررري علرررى  عارررع نقرررم جررري. صقجتميرررب.  عيجحاعقرررق  يجقازق صرررد، قررر 
قلرررقيم  يرررم ييتقيرررد جاقعيرررل  ررر   قررر  ينن،رررقا يجزرررقم عيجقاق رررل صقجقصرررقج  يجقررريعم  
جلسررررند نع يجسررررنعي  يجقنلررررمقد  رررر  اتايررررد ع رررر  يجقعي نررررد يناحقييررررد  ررررج   جرررر  
يزارر. ع رر  يجسيقسررد يجققجيررد يجقاصزررد عرر   ي ررقي عااررعيم قلررقيم يجاقعيررل يجييتقيررد 

يجزققررررد  ايررررو يقارررر  اع ررررة يااقررررقم يجحاعقررررق  صقاررررق   عاتييررررم امايصررررد ي يررررمييي 
يجاررر قي  عارررع نحررري قاعنرررق  قرررعيمي يجقعي نرررد.  ععليررر  يقاررر  يجقرررعل ص نررر    ي جرررم يرررام 
 لرررر   يجعضررررة يجزررررقم  رررر  يجصلرررري ن يقارررر  ااررررعيم عانقيررررد  اررررق  يجارررر قي   رررر  

 3يجزميا.
 

  اررررمل اررررل ن  نليررررد يجاررررعيما جحلرررر   احررررمت  رررر  يجصحررررم نم ن  شررررمعا يجاحررررعل  رررر
ين الررررقي عصقجاررررقج   رررر   اررررق  يجارررر قي  علررررى عشرررر  يجنضررررع  م ررررم يجقحقللررررد عيج،سررررقي 

 يجقا  مي     يجنتقم عاتيق  يجمية يجن،ا  ع يقب اعيد ج  القي يجعان ؟
 

جلازليرررل علي رررق     والخةةةدم ل الينميميةةةة اإلطةةة ر اليمييمةةة سرررنناقم صزرررا ق،رررميي   لررر   
نننرررق  قنرررق صيميسرررد ا،لررريليد جقزترررم يجق،رررميي  يجاررر  عمي  اققامحرررق   ررر  يج ررر   يألعل قررر  

 يجعم د يجصيضق     عم انق ر   نقي ناد  ل    اق  يجا قي     يجعم د يجصيضق ر
 
 [ غي ب مس همة قط ع الينمين ف  اإلط ر اليمييم  والخدم ل الينميمية2]

                                                 
)قااصرد يجار قي   الينمين فة  اليكييةر الويةوم  وغيةر الويةوم جااقب قلصق  اققل، ي. قيح  يجقميش ، اقييم  3

 .10-9(،   2015يجزمي  ، 
 

 يجااقب قاع م    قع ة شصاد ين القييي  يجزمي يي :

-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-http://iraqieconomists.net/ar/wp
Insurance.pdf-and-Governments 

 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf
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ن  كمالمصباح   ي الورقة البيضاءمالحظات نقدية حول إصالح اإلطار التنظيمي لقطاع التأمي 

 16من  3 صفحة فن
 

 
جشررررماق  يجارررر قي  ضررررق  يج  ررررق  يجقن،رررر   عيجسررررقني   يقررررق ينرررر   ي حررررت  يررررقب نع يعم

ي ارررقم يجانتيقررر  عيجنررريقق  يجا قينيرررد )اقالرررم اررر ا يج  رررق  علرررى ييرررعي  يجاررر قي ، ع يم  
يجققجيرررد، يجصنررر  يجقماررر ع يجزمي ررر ، يج يترررد يجعانيرررد ج سرررا ققم، قرررة  ضرررق د يج يترررد يجعانيرررد 

يجلرررزب  شرررمي   قيرررة شرررماق  يجاررر قي ، ج سرررا ققم  يقرررق ينررر  يجنررريقق  يجا قينيرررد(.  قررر  
يجزققررررد عيجنقلررررد،  رررر  ناررررد ي لرررر   م ررررم ن  ل ررررقم  عررررقي  اشررررايل ي اررررقم يجانتيقرررر  
عيجنررررريقق  يجا قينيرررررد عااعيمارررررق سينسرررررحب علرررررى اررررر ا يجشرررررماق .     ج ررررر ا يجشرررررماق  
ي يساشرررقميرق يق رررل قلرررقج    قزيا رررق،  قزيرررد يجاررر قي  يجزمي يرررد، يجاررر  يقان رررق ن  الزرررب يعمر

ت ق، ق لقرررررق اسرررررااية  لرررررييم يجاع ي رررررق  يجقنقسرررررصد عيجررررريععي  جقنق شرررررد يجقشرررررقمية نعضرررررق
 يجقامعحد  ل    اق  يجا قي ، عمصقق ازقي نيع  نع نيعي  صش   قشمع  ي ل  .

 
يصرريع ن  انررق  قشررالد  رر  عقليررد يجقررقتقي  علررى لرريق د ناررم يجانترريم عيجنرريقق  اقررعم علررى 

عقيرررد  قرررا  لررري. انرررق  قررر  يق رررل شرررماق  يجننصعيرررد ععلرررى حلرررم ي لررر   ص  رررق  حا
ا قزيررررد يجارررر قي  يجزمي يررررد.  ع رررري نص نررررق  جررررى  قنررررب قرررر  ارررر ي  عيجزققررررد يجارررر قي  يجنقلررررد

يجقعضرررع   ررر  ازليرررل علرررى نيرررد نليرررد يجارررعيما جحلررر  ،  ررر  يج ررر   يألعل قررر  يجعم رررد 
 يجصيضرررق ، صجعرررييي عررريي قررر  يجق حرررل يج،نيرررد ريجاررر  سررريام  لرررييماق صشرررال قن،لرررل جلصرررقح ي 
يجرررر ي  يم صررررع   رررر  يجحلررررعل علررررى ق يرررري قرررر  يجا،قلرررريل حررررعل يألسررررصقب يجاققنررررد عمي  

 اعليقانق عيساناق قانق ]اعليق  يجنليد[ر
 

يُ، رررم قررر  اررر ي ن  يجق حرررل يج،نيرررد سرررااع  قحلرررعم  صررري  يجصرررقح ي ، عاررر ي يزاررر. 
قررري ر ننصعيررررق جررريل نليرررد يجارررعيما، صرررينر قررر   زل رررق قشرررقعد عقارررع م  علرررى نارررقا 

د عن  ل قماررق اقرر. شررميت  عاصقررق  ي اققعيررد عيسررزد.  عارر ي يجقيرررل ن عيسررة نقلرر
ياسرررقعا قرررة يجررريععي  يجييققميايرررد جازقيرررل يجقشرررقماد يجزققرررد  ررر  اشرررايل يجنيرررقمي  

 4يج ققعيد.
 

                                                 
صزا  عينب يجعم د يجصيضق  جحاعقد قلرا،ى يجارقتق ،ر قع رة قلصق  اققل، رق حتق  عا ق      نقي  4

 شصاد ين القييي  يجزمي يي :

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

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

 

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/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/
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ن  كمالمصباح   ي الورقة البيضاءمالحظات نقدية حول إصالح اإلطار التنظيمي لقطاع التأمي 

 16من  4 صفحة فن
 

جررررري. قزمع ررررررق    اقنررررر  نليرررررد يجارررررعيما جحلررررر   سررررراقعم صنشرررررم يميسرررررقا ق يجا،لررررريليد 
يجا قينيرررررد.     يجزنرررررقعي  يجاصيرررررم  ج ررررر ا يجنقلرررررد صق،رررررميي  ي ارررررقم يجانتيقررررر  عيجنررررريقق  

يجق،ررررميي  )ع رررري  قنررررق صاقررررييم نقرررري جصزضرررر ق  رررر  يميسررررانق يجسررررقصقد(  رررري اصرررريع صميتررررد عجارررر  
رررق  ررر  يجا،قلررريل، عاررر  قرررق ن،اقرررياق  ررر  يجعم رررد يجصيضرررق ، عن يقاررر   يجشرررياق  ياقررر  ييتقر

 جألشاقل يجصيقنيد يجقلعند ن  اتا  علي ق.
 

(، عاررر  شررررماد 1960يجاررر قي  يجزمي يررررد )ا سسررر  سررررند  اقرررق ن حرررت  اقررررقل شرررماد  عررررقي 

 عرررقي  يجاررر قي  يجعحيررري   ررر  يجزرررميا، عص،ضرررل ع عيارررق اسرررااية يجزييررري قررر  شرررماق  يجاررر قي  
يجنقلررررد ق يعجررررد يجزقررررل.     ارررر ا يجشررررماق ، يجضررررزي،د  رررر  منسررررققج ق عقعيمياررررق يجققجيررررد 

د ارررع م ج رررق حققيرررد  عرررقي  عاعييمارررق يج،نيرررد، اررر يعل يجزقرررل أل  شرررماد  عرررقي  يجاررر قي  يجزمي يررر
يجارررر قي .   رررر   يررررقب ارررر ا يجحققيررررد  ررررج  ارررر ا يجشررررماق  يجنقلررررد ساضررررام نع ن  ييررررعي  

 يجا قي  سيضاماق  جى يجاع و.
 

   يجقزنيرري  صقجشرر   يجارر قين  يجزمي رر  ن ي رريع   رر  يج رر   يج ررقن  قرر  يجعم ررد يجصيضررق  قررق 
و علرررى قلررريم ي عرررقي  يجزمي يرررد. يشرررصة م صرررا م  ررر  يجازرررما

عص،ضرررل انلررر  ي عرررقي    5
يجزمي يرررد  لررري. اق يررررق حشرررماق قرررة شرررماا  يجاررر قي  يجحارررعقياي  )يجاررر قي  يجعانيرررد عيجاررر قي  

 يجزمي يد( جااع  قعضععرق جـ رقناا ايال ر سيقعم ص  رقساشقم نقم  .ر
 

 الجدول الزمم  ليمكيذ مش ريع إصالح قط ع الينمين [3]

 
ي  24عياررع   يج رريعل يج قنرر  جان،يرر  قشررقمية  لرر    اررق  يجارر قي  علررى شرر م عيحرري  شرر مر

 48قرررر  صرررري   ارررر ا ناررررد يجان،يرررر  صقجنسررررصد  لرررر   يجنرررريقق  يجا قينيررررد، عشرررر م عيحرررري ع
ي صقجنسررررصد جحاررررقم يجانتيقرررر  جقاررررق  يجارررر قي .  جاننررررق نقررررمن يجاررررقج   رررر  ققيقررررد يج رررر    شرررر مر

 يج قن :
 

ي اضررررق  احعيررررل قاعنررررق  يجعم ررررد يجصيضررررق  يجررررى صمنررررقق  نقررررق يجقسررررم يج ررررقن   قرررر

قشرررمععق يشررراقل  64ينلررر   يجررر ع يضرررم ق قععرررد قررر  يجقشرررقمية، صلررر  عررريياق 

اررل قن ررق علررى  قلررد قسررا ي ق  اقررعي عقليررد ان،يرر اق علررى نحررع قااققررل يجررى ين ررق  
ر جان ررر  صمنرررقق  ينلررر   اارررل. قرررة  ارررل قشرررمع ، عاااققرررل يجقشرررقمية قرررة صزضررر ق

ل قررر  الرر  يجقسررا ي ق  انارررعع علررى   ررمي ي  ا،لررريليد يلررقم يجرررى ق حتررد ن  ارر

                                                 
وةوار مةع را ةد فة  إ ة دأ اليةنمين  جلازميو صارقمي  ي عرقي  يجزمي يرد مي رة ايسريم يجاميار  عقلرصق  اقرقل،  5

(.  جازميو  ضق   قة عما جصزا  ضرقيق يجشرماد 2020، )صيمع : قنايل يجقزقمو: الدييور مصطكى رجب

 (2018)نعم جلنشم،  شرية إ  دأ الينمين العراقية  م  له  وم   ليه ، مي ة قلصق  اققل
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ن  كمالمصباح   ي الورقة البيضاءمالحظات نقدية حول إصالح اإلطار التنظيمي لقطاع التأمي 
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احييرررياق قرررة يج  رررق  يجقسرررؤعجد عررر  ارررل قشرررمع ، عضرررق  اع يارررق  يرررام ينا،رررقا 
 6علي ق     اقم قي  يجناد.

 
 يقرررق ينررر   ارررق  يجاررر قي (  55، 54جقررري حررريي  يجعم رررد يجصيضرررق   ررر  يج ررر   يج رررقن  )  

،   رررل ن  اررر ي  يجقععررريي  يقعقرررق  علرررى اع يارررق  قععررري يجصيييرررد عقععررري يجن قيرررد جارررل ق،رررمي 
يجقسررررا ي ق  اناررررعع اقييميررررد يع  ن  يلررررم  ص ررررق يجقررررقتقي  علررررى يجعم ررررد يجصيضررررق ، عن  ر

علرررى   رررمي ي  ا،لررريليد يلرررقم يجرررى احييرررياق قرررة يج  رررق  يجقسرررؤعجد عررر  ارررل قشرررمع ، 
ررررق ن  اع ياررررق  ي ن ررررق  عضررررق  اع ياررررق  يررررام ينا،ررررقا علي ررررق  رررر   اررررقم قرررري  يجناررررد.ر  علقر

 (.2سنعي  )اقق  ق     يجققيقد،    5-3يألاييو    صمنقق  ي ل   حيي  صقي  
 

 د م "المجيمع الدول " للورقة البيض   [4]
 

 نقمن    يجققيقد ن  يجعم د يجصيضق :
 

 ررري حتيررر  صقجررريعم يجاققرررل قررر  يجق اقرررة يجررريعج ، عارررع قرررق ا سررري  ررر  ينشرررق  ج نرررد 

 Iraq] "ين الرررررقيع جلزررررررميانقلرررررد جلررررريعم، سررررررقي  رق قععرررررد ينالررررررقل 
Economic Contact Group] IECG عق قا رررررق ارررررع يم يجررررريعم جزقليرررررد ،

ي لررررر   ين الرررررقيع  ررررر  يجزرررررميا  ررررر   ارررررقم يجعم رررررد يجصيضرررررق ، عاضرررررم اررررر ا 

عيجصنررر  يجررريعج  علرررنيعا يجنقررري يجررريعج ،  ،G 7يجق قععرررد يجررريعل يجلرررنقعيد يجسرررصة 

 (3صق ضق د يجى يناحقي يألعمص . )  
 

جاققرررررل رجلق اقرررررة يجرررريعج ر ق، رررررعم أل  يجعم رررررد يجصيضررررق  ااسرررررقعا قرررررة يجقاقجرررررب يجرررريعم ي
ر علرررى   ققرررد نترررقم  ر عقن،احرررق يجسيقسررريد عين الرررقييد ج ررر ي يجق اقرررة: ن  يارررع  يجزرررميا ق،اعحرررق
سيقسررر  عي الرررقيع يصزررري يجزرررميا قررر  اررر  يمي  يعل ننرررمل نرررقم  اررر ي ريجق اقرررةر ع ارررم 

يج ييرررري .  ي حررررت انررررق يجتيررررقب يجقالررررل جرررريعم ي الررررقيع ن يُسررررقتل نامعحررررق  يجليصميجيررررد 
عمصرر  يقارر  جلزررميا ن  يسررا،يي قنرر   رر  ق ررقل يجارر قي  )نقلررد  رر  ق ررقل يجارريميب صقجلتررد 

 7يجزمصيد(.

                                                 
 .5يجعم د يجصيضق ، يج    يج قن ،    6
   يجايميب صقجلتد ي ن لي يد نقم  يجزميا، على  لا  ن ل يجزقرعي يجققضريد، جرم يرؤا   قرقما ألسرصقب قنال،رد  7

قن ق: عيم يقا   يجقايمصي  قزم د اق يد صقجلتد ي ن لي يد، سع  ينايقم صزا يجقايمصي  ق   يم يج،نيي ،  يرقب 
ق تقرد صرميق  يجاريميب يأل نصيرد قرة قاالصرق  سرعا  سيقسد قحيي  جلايميب جيل شماق  يجا قي  يجزمي يرد، عريم

 يجا قي  يجزمي  .
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ق    ن،. يجل،حد:  عنقمن نيضر

 
    حررررريل يجق رررررقم يألسقسررررريد ج ررررر ا يجق قععرررررد ]ق قععرررررد ينالرررررقل ين الرررررقيع 

عقساشررررقمي  يعجيرررري  جقسررررقعي  يجحاعقررررد جلزررررميا[ اررررع انسرررريل ازيرررري  قانللرررري  
يجزمي يرررد  ررر  يجق رررقن  يألسقسررريد جحلررر  ، عحي قرررق اارررع  انرررق  حق رررد جلقسرررقعي  

 .يجاقنيد عي ييميد
 

   ازيررررري  قانللررررري  عقساشرررررقمي  يعجيررررري ، صقجنسرررررصد جقارررررق  يجاررررر قي ، ياققشرررررى قرررررة 
ي  قساشرررقم يجقشرررمع  يألعل  ررر   قتقرررد  لررر   ي ارررقم يجانتيقررر  ج ررر ي يجقارررق  عارررع رازيررر

نرررقم    عرررييي قنارررا ايالررر  جشرررماق  يجاررر قي  يجحاعقيرررد.ر  عارررع يررريل  علرررى ن  نليرررد 
يجاررررعيما جحلرررر  ، عيجنصررررمي  يجزررررققلي  قز ررررق، ا،اقررررم  جررررى يجقزم ررررد  رررر  ق ررررقل  عررررييي 
قنارررا ج يالرررد، نع صرررقألحمل،  عرررقي  ايالرررد شرررماق  يجاررر قي  يجحاعقيرررد  عاررر ي ي،سرررم يجل رررع  

  جى رقساشقم نقم  .ر
 
ي. قررر  يجقنقسررررب م رررا يجرررريعم  ررر  ترررل يجررررنق   ررر  يجقررررعيمي يجاانعجع يرررد عيجصشررررميد، جررر

عجارر  ياع ررب علررى نليررد يجاررعيما عرريم ينسررا قند يجاليررد صقررق اررع قاررع م قحليرررق، عينسررا،قي  
( يجاررر  2003قررر  يمع.  عرررقي  يج يالرررد يجاررر  ي امحا رررق يجعاقجرررد يألقميايرررد جلانقيرررد يجيعجيرررد )

 رررق جرررم ااررر  عي زيرررد ع ريجزررر   صقجلررريقدر جررري. يجحرررل يجقما رررى ألن 8جرررم يُاارررب ج رررق يجن رررق 
جقزضررررر    ارررررق  يجاررررر قي  يجزمي ررررر .  يررررر ا  يجقانلررررر  عينساشرررررقمع يجررررريعج  جلزرررررميا 
قازقجيررررق صنتماررر  يجاعجعنيقجيرررد عصزلقررر  يجققصرررل جلُقسرررق جد ععررريم قزم اررر  صارررقمي  يجاررر قي   ررر  

 يرررم ُقلرررم صارررقمي  يجصلررري عننقرررقا يجزرررميا عيجقرررعيني  يجقنتقرررد جلنشرررقا يجاررر قين ، يررر ا  عارررع 
يجزقرررل عيجقررريم عال رررق ق قلرررد ص عصرررق  يجارررقمي  عصحق رررد  جرررى اارررعيم جقعياصرررد قرررق ي رررمع  ررر  
نسرررعيا يجاررر قي  يجقاقيقرررد عمصيررررق ععقجقيررررق.  عانرررق يحضرررمن  قرررق ااصررر  ي الرررقيع ق رررمع  ررر  

اررقييقيي  يميسررد جرر  حررعل ين الررقي ينناقررقج  جقررق صزرري ينشرراميايد  رر  اقيرريم جرر  حررعل يعم يأل
 )عاع يعم جي. صصزيي ع  يعم ينساشقمع(:

 
قررق ي جررع اقنرر  يج،اررم  يجارر  ن،ضررل ق  ي ررب ن  نحررقعل ن  نضررة اعلرريقانق صاعيضررة. 

قررق ي جررع جررم ااايررو صشررال اررقو قررة يجتررمعو يجقحليررد يجارر  ن   يررم  قصلررد جلااصيررل؟ 

                                                 
  يقيةيم 2005ق مون يميةيم ع مة ل اليةنمين لسةمة جلازميو صقجنل،يد عققايد  عقي  يج يالد مي ة قلصق  اققل،  8

(، عنقلرد  لرل رنقري قشرمع   عرقي  ايالرد 2014)صتييي: قنشرعمي  شرماد يجار قي  يجعانيرد،  ودراس ل مقدية

 .  يجنسند ي جاامعنيد جلااقب قاع م    قع ة شصاد ين القييي  يجزمي يي .49-33سعا يجا قي  يجزمي  ،ر   
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؟   ، أل  ن ناررع  عرريعينيي ، عنقحررم ن اقمنررق صرر ع  قررن  يععنررق  نزم  ررق صشررال اررقو 
 9 ج   ي يماي علينق عيشعا سقزد عقل ال يجقساشقمي .

 
 إصالح اإلط ر اليمييم  [5]

 
ي ارررقم يجانتيقررر  جقارررق  يجاررر قي ، اقرررق عمي   ررر     يقرررق يلررر  ا،قلررريل قشرررقمية  لررر   

 يج    يج قن .-ق  يجعم د يجصيضق  54

 
)صقألشررر م صررري ير قررر  يناررر ا )حررر  نق يجزقرررعي يجصيرررقن  يجررر ع يصررري  ريج ررريعل يج قنررر  جلان،يررر  

ناررررد يجان،يرررر  أل  قععرررري يجصيييررررد عقععرررري يجن قيررررد قرررر اعمي   رررر  عقررررعي يج  ررررق  يجقن،رررر   
 عيجسقني  عينسا،قي  ق  يجقسقحد جااصيم ح م يجنا(

                                                 
9 Janos Kornai, Highways and Byways, Studies on Reform and Post-Communist 
Transition (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995), p 227. 
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سررررنزلل علررررى صزررررا ق،ررررميي   لرررر   ي اررررقم يجانتيقرررر  ألننررررق سررررصل عن  نشررررمنق نقرررريري 
 جقزتق ق    يميسد سقصقد.

 
 

 مسيش ر خ رج  إل داد مخطط هييل  لشري ل الينمين الويوميةيعيين 
ارررل ن  شرررماق  يجاررر قي  يجحاعقيرررد اررر  حقررررق صحق رررد جقنارررا ايالررر ؟  نجررري. انرررق   رررعيني  
نقلرررد صانتررريم يجشرررماق  يجررر  ت )شرررماد يجاررر قي  يجعانيرررد، شرررماد يجاررر قي  يجزمي يرررد، شرررماد 

عقررق ارر  اعيررد يجقساشررقم يجنررقم  ؟   عررقي  يجارر قي  يجزمي يررد(؟  قررق اررع يجقناررا يج يالرر ؟  
رنرررقم  ر صقزنرررى ننررر  قررر  نرررقم   ارررق  يجاررر قي  نم رنرررقم  ر صقزنرررى قساشرررقم ن نصررر ؟  



 
 

 تأمينيةأوراق 
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ع  ي اررررق  يجقزنرررر  اررررع يجقساشررررقم يأل نصرررر   جنرررر  يزنرررر  ن  يجزررررميا  رررري نرررر  قرررر  يجقرررريمي  
يجعانيررررد جمسررررم قناررررا ايالرررر  جلشررررماق ، عاررررع  رررر   ي  يجع رررر  يناررررعع علررررى يسررررا قند 

  يجررر ع جررر  ارررقمي  اعيرررل  ررر   عرررقي  ايالرررد شرررماد يجاررر قي  يجعانيرررد عشرررماد صقج  ررري يجرررعان
يجاررر قي  يجزمي يرررد  ررر  يجققضررر ، ع ررر  يقررر  يجشرررماق   ررر  يجسررراينيق ، ع ررر  احعيل رررق  جرررى 

 ايقنق   ي  اقعيل  يا     اسزينيق  يجقم  يجققض .
 

ينا،ررر   ررر  ضرررع  يجاع ررر  يجزرررقم نحرررع يجرررانل  قررر  قنشرررن  يجقارررق  يجزرررقم ارررمل ارررل ن  قرررق 
عمي  يجزصررررقم  يجصميتررررد ) عررررييي قناررررا ايالرررر ( اررررع مسررررم قناررررا جنلنلررررد يجشررررماق  

(، نع يقرررر  يجارررر قي  2003يجرررر  ت )اقررررق حقعجرررر  يجعاقجررررد يألقميايررررد جلانقيررررد يجيعجيررررد سررررند 

يجعانيرررررد عيجاررررر قي  يجزمي يرررررد )عارررررع قشرررررمع  قزلرررررل  ررررر  يجع ررررر  يجحقضرررررم(، نع يسرررررازقي  
يرررد )يجررر ع نجتررر   ررر   ققنينيرررق  يجقرررم  يجققضررر ( يجانلررر  يجحلرررمع جشرررماد يجاررر قي  يجزمي 

    ق قل ا قينق  يجحيق  )صضقن ق ا قي  يجقزقشق  يجاققعييد(.
 

اررم ارررق  سررياع  سررر  ر ا نررب ق رررل اررر ا يجاا نررق ، يجاررر   رري اارررع  نقاتررد نع لرررحيحد، جرررع 
ج ررر ا يج  تيرررد  consultation papersن  نليرررد ي لررر    ررري نشرررم  نعميا يساشرررقميد 

   تيق   ل    اق  يجا قي .ع يماق ق  
 

 إ داد دراسة جدوى لشبية فروع شري ل الينمين الويومية
ي نقررررقم يجلرررريق د يجلتعيررررد ريميسررررد  رررريعل جشررررصاد  ررررمع  شررررماق   يقررررو يجعيحرررري قنررررق حررررقتمر
يجاررر قي  يجحاعقيررردر ألن رررق ارررعح  ن  اررر ا يجشرررماق  جررري. ج رررق  رررمع   ررر  يجع ررر  يجحقضرررم، 

 ينااع  جيميسد ا سي.  مع  جلشماق . عن  يجسقي  يجنصمي  عمي  ي ل  
 

مصقرررق نميي قررر   رررقم ص ررر ا يجلررريق د يميسرررد  نرررعي   ييررري  جاع يرررة قنا رررق  يجاررر قي ، نرررقم  
يج،ررررمع  عيجقاقاررررب عيجقليررررل قرررر  عارررر   ي ناررررق ، قرررر  نرررر ل يجارررر قي  عصررررم يجقلررررقمو 

bancassurance م نع يجارررر قي  عصررررم يجقنلررررق  ي جاامعنيررررد، نع يجرررري ة صقا ررررقا از يرررر  يع

عارررقن  يجاررر قي  قررر  يأل رررميي عيجشرررماق   ررر  ي نارررق  صلررريتد قاقيقرررد، نع  ينرررقل يجعارررقن  
 يناااقصيد.

 
مصقرررق ن  يجنيرررد اا ررر   جرررى  عرررقي  يجنترررم، صقجنسرررصد جشرررماد يجاررر قي  يجعانيرررد قررر  ر، صقاقارررب 
يجشرررررماد عصرررررقج،مع  يج تمي يرررررد )جلاسرررررعيل عيجنررررريقق ( عصرررررقج،مع  يج،نيرررررد يجققتقرررررد علرررررى 

 (1977ي ييم  يجزققد جلشماد )يجانل     
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يعةةةديل اليشةةةريع ل ذال العالقةةةة بجفسةةة ح المجةةة ل عمةةة م شةةةري ل اليةةةنمين العراقيةةةة ليوسةةةيع 
 خدم يه 

 
يضررم ي اررقم يجانتيقرر  قشررمع   ررقتم ص يارر  احرر  يجزنررعي  نعرر ا، عاررع عنررعي  ا قرر  ألنرر  

يضرررق ق  رررقنع  انتررريم يقاررر  ن  يزنررر  ازرررييل يجقرررعيي يجضرررقم  صقارررق  يجاررر قي  يجزمي ررر  يجاررر  
( يجررر ع  رررقم يجقحارررل يألقمياررر  صلررريق ا   نع 10)يألقرررم م رررم  2005نعقرررقل يجاررر قي  جسرررند 

ازررررييل اشررررميزق  ننررررمل ر ي  ع  رررردر جزررررل قرررر  صين ررررق  ررررقنع  ا سرررري. شررررماد يجارررر قي  
يجررر ع يحلرررم ا قينرررق  يجررريعيتم عيجقؤسسرررق  يجحاعقيرررد ص ررر ا يجشرررماد،  1950يجعانيرررد جسرررند 

 10نق  ري. عاع  قنع  قق ي يل
 

ق سرررصب   رررميي صرررقب ج ررر ا يجاشرررميزق  نقلرررد عن  صرررقب رازرررييل  رررقنع  يجاررر قي ر  جررري. عيضرررحر
عجارررر  يصرررريع ن  يجازررررييل يجقالررررعب   يقارررر  ن  يسرررراععب ازررررييل يجاشررررميزق   ي  يجز  ررررد.

يلررررب جلررررقج  شررررماق  يجارررر قي  يجنقلررررد يجارررر  ااشرررراى، عارررر  علررررى حررررل، قرررر  حلررررم 
جعانيرررد، ققرررق حررريي صنليرررد يجارررعيما جحلررر     رررميي يجا قينرررق  يجحاعقيرررد صشرررماد يجاررر قي  ي

 صقب قساقل ج .
 

ي  ن ررق  اررر ي ي لرر    رر  ق ررقل يجاشررمية يجارر قين .  ارررمل  12ا،ررمي يجعم ررد يجصيضررق   شرر مر

ازرررييل يجاشرررميزق   ي  يجز  ررردر نقلرررد عن  لررريتد يج قرررة ارررل ن  اررر ا يج،ارررم  اق يرررد جرررـ ر
 تم يجقمي زد عيجازييل.اعح  ص   انق  يجزييي ق  يجاشميزق  يجا  انا

 
 يعديل ق مون الينمين

 2005نزاقرررري ن  يجققلررررعي صقررررقنع  يجارررر قي  انررررق اررررع  ررررقنع  انترررريم نعقررررقل يجارررر قي  جسررررند 

.  جررري. قزمع ررررق     رررقم نصرررمي  يجحاعقرررد صيميسرررد اررر ي يجقرررقنع  نع نشرررمعي (10)يألقرررم م رررم 

نع  رررمنعي قرررق ااصررر  صزرررا قققمسرررع يجاررر قي   ررر   يميسرررق  عنررر  جلارررييعل  ررر  يجق رررقل يجزرررقم

                                                 
ر ررمي   نعجيررد جقشررمع  حلررم ا قينررق  يجيعجررد صشررماد يجارر قي  يجعانيررد،ر  رر  قع ررة شررصاد قلررصق  اقررقل،  10

 ين القييي  يجزمي يي :
-ttp://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%adh
-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9
-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9

%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%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%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%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%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%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%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%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%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%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%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
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يجزررررميا نع يساشررررقمعي نصررررمي   ررررقنعنيي  يينررررل يجزررررميا جلاشررررو عرررر  ازقمضرررر  قررررة  ررررعيني  
 .ا قينيد  قتقد

 
جرررع اررررق  قشررررمع   لرررر   ي اررررقم يجانتيقرررر  نقضررررزرق جليميسررررد، عينساشررررقم  قررررة ايقنررررق  

 رررد صج سرررق  يجق رررقل نقرررقم يجاررر قي  يجزمي يرررد، جقرررق  رررمل  لرررل رازرررييل يجاشرررميزق   ي  يجز 
شررررماق  يجارررر قي  يجزمي يررررد جاعسررررية نرررريققا قر عرررر  ي لرررر   احرررر  صررررقب رازررررييل  ررررقنع  
يجاررر قي .ر  جررر ج  نتررر  ن  ق،رررميي  ي لررر   لررريت  نلررر ر اققامحرررق  قن،لرررلد يع  ن  
ي قرررر  ناررررد يسررررامياي يد  عررررقي  انترررريم شررررماق  يجارررر قي  يجحاعقيررررد ع اررررق   ااررررع   رررر  ر

 يجا قي  صشال عقم.
 
ي  ن ررررق  ارررر ي ي اررررقم يجانتيقرررر . 18،ررررمي يجعم ررررد يجصيضررررق  ا عارررر   اررررم  اقعحررررد   شرررر مر

نقلرررد    ي اضرررى يجازرررييل يساشرررقم  شرررماق  يجاررر قي  حرررعل قرررعيي يجقرررقنع  يجاررر  اقاضررر  
 يجازييل.     نليد يجاعيما جم االة علينق صا،قليل يجقعيي يجا  سانضة جلازييل.

 
 إصالح الخدم ل الينميمية [6]

 

قرررر   55يجنرررريقق  يجا قينيررررد، اقررررق عمي   رررر     يقررررق يلرررر  ا،قلرررريل قشررررقمية  لرررر   

 يج رررر   يج ررررقن .  ع رررري عمي صزضرررر ق  رررر  يج رررر   يألعل اعسررررقتل ققامحررررد-يجعم ررررد يجصيضررررق 
لررريتد يجزنرررقعي   نع نن رررق جرررم اقارررم   اررر ا يجعسرررقتل ، عجرررم اا رررقع  لررر    ارررق  يجاررر قي 

 حاى صصزا يجشمع  يجصسياد.
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 رر  صيييررد ارر ا يجعم ررد  جننررق جرر  ننررق ح قررقعمي  رر   لرر   يجنرريقق  يجا قينيررد    اقررق  امنررق 
نننرررق  ررريقنق يميسرررد عن رررق سرررقصقرق.  جاننرررق سرررناع و  لررري ر عنررري يجزنرررعي  ريجنررريقق  يجا قينيررردر ع 

 را،زيل شماد ا قي  يجعييتةر يجقنقا ان،ي ا صقجصن  يجقما ع يجزمي  .
 

 الخدم ل الينميميةمكهوم ل ه خلية الطوارئ واسيخدام
ي، رررم قررر  نررريقق  يجاررر قي ،  ررر  نصسرررا ازميرررو ج رررق، علرررى نن رررق  قلرررد قررر  يجنررريقق  )علرررى 
سررصيل يجق ررل،  لررييم ع يقررد ارر قي ، اسررعيد قاقجصررد صررقجازعيا، يجاشررو يجقيرريين  علررى قحررل 
يجارررر قي ، اقررررييم ينساشررررقم  جلقررررؤق  جرررر   يقررررق ينرررر   ييم  يألناررررقم يجقررررؤق  علي ررررق يجرررر ( 

نا ررق  )ع ررقتل يجارر قي  نسقسرررق( يجارر  اقرريق ق شررماد يجارر قي  قرر  نرر ل  نررعي  ععررييري قرر  يجق
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اقليييرررد جاع يرررة يجقنرررا  ارررقجصية يجقصقشرررم نع قررر  نررر ل عسررريا نع عايرررل جلاررر قي  نع يجقلرررقمو 
 نع يجقنلق  ي جاامعنيد.

 
"إضةةة فة مميجةةة ل ينميميةةةة ع  "يطةةةوير مميجةةة ل اليةةةنمين الو ليةةةة"ضرررق  اررر ي ي ارررقم  رررج  

ر ال رررررق اُلرررررناو يمشةةةةةيط الةةةةةو   اليةةةةةنميم  لةةةةةدى الجمهةةةةةورع ر سةةةةةيع القطةةةةة ع"جديةةةةةدأ ليو
"يوسةةةين اليوليةةةل عحارررى   يضةةةمين قطةةة ع اليةةةنمين اإللييرومةةة  يةةةدريجي   "انيقرررد، عاررر ج  ر

يقارررر  ن  ينتررررم  جيرررر   رررر   اررررقم يجنرررريقق  يجارررر   اليةةةةنميم  لمخيلةةةةت الشةةةةري ل والسةةةةي ن"
يقاررر  جشرررماد يجاررر قي  اقرررييق ق صقعاصرررقم ن  ريجاحليرررل يجاررر قين ر جررريل يجشرررماق  )علرررى سرررصيل 
يجق رررل، يميسرررد قلرررقيم يجنارررم يجاررر  اازرررما ج رررق يجشرررماق ، عسرررقتل  ييم  يجنارررم، احليرررل 

ق يرررد صقؤسسرررد عقرررعي يجاررر قي  ع يمارررق( عيجسررراق  )علرررى سرررصيل يجق رررل، اعسرررية يجقزم رررد يجا
يجاررر قي  عقرررق ارررع ما قررر  حققيرررد جألسرررم ، ع لسررر،د يجاررريصم جلقسررراقصل قررر  نررر ل يجاررر قي ، عارررع 

 قق يماصا صـ رانشيا يجعع  يجا قين  جيل يج ق عم.ر
 

إلةةةزام مخيلةةةت الجهةةة ل الرسةةةمية وغيةةةر الرسةةةمية بيةةةوفير الي طيةةةة عجاررر  جقرررق ي يُلرررناو ر
نحررري قلرررقيم يجالرررب علرررى يجاررر قي  صقرررع   ر انيقرررد ا قينيرررد  ررر  حررري  ننررر  يُشررراالالينميميةةةة

"وضةةةع يجاشررمية )عارر ي قررق ن، قرر  قرر  يسررانييم القرررد ر جرر يمر(.  ع ررل ق ررل  جرر  صقجنسررصد جررـ 
مخصصةةةة ل للشةةةةري ل الع ملةةةةة فةةةة  العةةةةراا لالسةةةةيك دأ مةةةةن شةةةةري ل اليةةةةنمين العراقيةةةةةة 

 لي طية الينمين  لى األصول ف  العراا "
 

ملةةةة فةةة  العةةةراا  لةةةى الي طيةةةة الينميميةةةة مةةةن "ضةةةم ن وصةةةول الشةةةري ل األجمبيةةةة الع نقرررق 
  ررررع يقررررة ضررررق  ي اررررقم يجانتيقررررر ،  "]شررررماق  يجارررر قي  يجزمي يررررد[ الشةةةةري ل العراقيةةةةة

 2005.11عيقام  صضمعم  ازييل صزا نحاقم  قنع  انتيم نعققل يجا قي  جسند 

 

                                                 
(: يجقرينل جاتييرم 10)يألقرم م رم  2005ق   قنع  انتيم نعققل يجا قي  جسند  81قل، ريجققي  مي ة قلصق  اق 11

.  عيجيميسررد اشررال  لرر ر قرر  ااررقص  2012، اررقنع  يألعل 354-353، عرريي قرر يع  الثق فةةة الجديةةدأيجقررقنع ،ر 

يجارر قي  يجعانيررد، )صتررييي: قنشررعمي  شررماد    يقيةةيم ودراسةة ل مقديةةة2005قةة مون يميةةيم ع مةة ل اليةةنمين لسةةمة 

2014   ،)171-183. 

 
 يجااقب قاع م    قع ة شصاد ين القييي  يجزمي يي :

-Insurance-ds/sites/2/2015/02/2005content/uploa-http://iraqieconomists.net/ar/wp
edition.pdf-NIC-critique-Law 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
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"زيةةةةة دأ السةةةةةقوت الينميميةةةةةة اليةةةةة  يميةةةةةن شةةةةةري ل اليةةةةةنمين مةةةةةن ي طيةةةةةة  يقرررررق ينررررر  
 جن رررق قسررر جد يينليرررد جشرررماق  يجاررر قي  عقسررر جد انتيقيرررد.   االقيصةةة دية اليبيةةةرأ"المشةةةرو  ل 

عاقرررق ااصنرررق  ررر  يميسرررد سرررقصقد  ررر  نقررري يج ررر   يألعل قررر  يجعم رررد يجصيضرررق  عررر  يج قنرررب 
 يجيينل :

 
يقرررمم، نتميررررق،  ررريم  شرررماد يجاررر قي  علرررى  وجةةةم رعسةةةم ل شةةةرية اليةةةنمينن شررر  ن  

ينااارررقب صقألنارررقم  جرررى حررريعي قزينرررد اانقسرررب عاررر ي يجح رررم عينحايقايرررق  يجحرررم  
يجقامياقررررد جرررريي ق.  جارررر  يجقزررررمعو ن  شررررماد يجارررر قي  ن ازاقرررري  قررررا علررررى من. 

وم يةةةةة إ ةةةة دأ يجقررررقل عيجقررررعيمي يجققجيررررد يألنررررمل يجقاررررع م  جرررريي ق صررررل ال رررر   جررررى 
عنرريقق اقنرر   2003قررق اقنرر  ازقررل صرر  شررماد يجارر قي  يجعانيررد  صررل  .  ارر ياليةةنمين

اتارررر  يجقشررررقمية ي نشررررقتيد عيجلررررنقعيد يجاصيررررم  )اقنرررر  يجشررررماد يجعحيرررري  يجارررر  
 ااااب صقجا قينق  يجزققد(.

 
   ح ررم يألناررقم جررم يُشرراال قشررالد  نيررد جشررماد يجارر قي  ألن ررق اقنرر  اقالرر  يجعسررقتل 

شرررمعا يجاررر قي  يعاقرررقيير علرررى قعيميارررق يجيينليرررد  يجقنقسرررصد جاسرررزيم يألنارررقم ععضرررة
)ق نيسررري  عقاااصررري ( ععنررري يسررران،قي  جررر  ع   االرررب يألقرررم )ازقيررري قحرررل يجاررر قي  
ع سرررققد قصلررر  يجاررر قي ، علرررى سرررصيل يجق رررل(،  جن رررق ال ررر   جرررى يجازرررقع  قرررة نسرررعيا 
 عررررقي  يجارررر قي  يجزقجقيررررد  قررررق صقنالررررقل يجقصقشررررم نع قرررر  نرررر ل عسرررراق  قحاررررم ي  

 قي  يجا قي .  عق  ا مصا  اق   ج  يام    سعا جني     قزتم يجحقن . ع
 

نقررق يجقسرر جد يجانتيقيررد   رر  اازلررل صقجرريعم يجم ررقص  جررييعي  يجارر قي   رر  احييرري يجحرريعي يجررينيق 
جمنسرررققل شرررماق  يجاررر قي  )ازليقرررق  يجقصلررر  يألينرررى جلضرررقق ( عارررققح يجقررر   .  ع ررري يررر ا  

 risk basedمن. يجقرررقل يجقزاقررري علرررى يجقنرررقام ي  قزيرررقم يجيرررعم يجررر ع يزاقررري  يررر  يجرررييع
capital  جانتررريم  يرررق. يجحررري يألينرررى قررر  من. يجقرررقل يجقنقسرررب جشرررماق  يجاررر قي  اقاقرررل نع

 صييل جمن. يجققل يج قص  ا يي  نسقسيد جقمي صد يجق    يجققجيد جشماق  يجا قي .
 

 يكعيل  مل شرية ينمين الودا ع
نعلررر  يجصنررر  يجقماررر ع عررر  اع يرررة عقررري ا سررري. شرررماد ضرررقق   2018ارررقنع  يج رررقن   31 ررر  

يجعييتررررة يجقلررررم يد قررررة يج يتررررد يجقؤسسررررد يجارررر  رضررررق  يجقلررررقمو يجحاعقيررررد عيجنقلررررد 

 22قلرررررقمو حاعقيرررررد  6قلرررررم ق قع عررررر  صعي رررررة  44صضرررررقن ق ين نصيرررررد عق قعع رررررق 
 12قلمو ن نص .ر 16عقلمو ا قمع 

                                                 
 https://cbi.iq/news/view/585قع ة يجصن  يجقما ع يجزمي    12

https://cbi.iq/news/view/585
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ي  يُ، ررم قرر  ارر ي يجنصررم ن  شررماق  يجارر قي  يجحاعقيررد عشررماق  يجارر قي  يجنقلررد جيسرر   رر  ر
ي قرررر   اررررق  يجارررر قي   قررر  ارررر ا يجشررررماد.  ععلررررى نع حرررقل  ررررج  ارررر ا يجشررررماد جيسررر   رررر  ر
يجاقليررريع، عاررر  قزنيرررد  قرررا صحققيرررد عييترررة يج ق رررعم قررر  يأل رررميي عيجشرررماق  جاز يررر  يج قرررد 

جررر ج  شرررماد جازرررعيا يجقرررعيعي ، صقجاققرررل نع   تيررررق، صقجنترررقم يجقلرررم   يجزمي ررر .  عاررر  
عررر  عييتز رررم  ررر  حرررقل از رررم نع  عسرررقم نحررري يجقلرررقمو يألعضرررق ، عا،رررقيع نارررم يقارررييي 
عرررريعل ي عسررررقم  جررررى يجقلررررقمو يألنررررمل.     شررررماد ضررررقق  يجعييتررررة يجقلررررم يد ازقررررل 
. علررى احعيررل عررب  ازررعيا يجقررعيعي  قرر   صررل يجيعجررد  جررى نتررقم قسرراقل  ررقتم علررى نسررق

يجاحلررريل )اقعيرررل قسرررصل( قررر  يجقلرررقمو يألعضرررق ، عمصقرررق ارررق  اررر ي نحررري نسرررصقب ا سررري. 
 ق ل ا ا يجشماد.

 
.  نزاقررري ن  يجازرررعيا سرررياع  يجقنارررا يجاررر قين  جضرررقق  يجعييترررة جررري. قزمع ررررق حارررى ي  

قحرررييري صسرررقو نعلرررى، نع ن  يجازرررعيا جررر  يارررع   يرررم  ررر   لرررتيم قررر    قرررقج  يجعييترررة 
يجُقزسرررم.  جررري. قزمع ررررق ايرررو ارررام ينسرررا قصد  ررر  حرررقل  يرررقم ن قرررد يجقعيعرررد جررريل يجقلرررمو 

 قلم يد ققجيد نتققيد.  ال ااينل عنياق يجيعجد نع يجصن  يجقما ع  نقق  يجقلقمو؟
 

ارررم ارررق  ق،يررريري جرررع نشرررم  نليرررد يجارررعيما يميسرررا ق حرررعل ا،زيرررل شرررماد ضرررقق  يجعييترررة 
 يجقلم يد.

 
 يلمة عخيرأ [7]
 

ي لررر   يجاررر قين ،  ررر  اررر ا يجعم رررد، ععم انرررق يجقنشرررعم  سرررقصقد،  ررري يصررريع نقرررينق جقشرررمع  
 قسررريرق  ن ن  قرررق ااصنرررقا ي ررريو  جرررى   رررقم  يجنقرررقح  ررر   ضرررقيق اقررر. عي رررة عقسررراقصل شرررماق  
يجاررر قي  يجزمي يرررد عجررري. ينناقرررق  قررر  يج  ررري يجقصررر عل  ررر   عرررييي يجقشرررمع  م رررم اح،تنرررق 

صرررقجا،ميل صررري  ي ارررقم يجانتيقررر   علرررى   تيقاررر .  حسرررنرق عقلررر  نليرررد يجارررعيما جحلررر  
جنشررررقا يجارررر قي  عصرررري  يجنرررريقق  يجا قينيررررد م ررررم ن   نقعانررررق اقيررررل  جررررى يعاصررررقم يجنرررريقق  
رررق  رررقص ر جلاارررعم صقسررراقميم قرررة يجقاتيرررمي   ررر  ين الرررقي عيجقرررعيني   يجا قينيرررد ق رررقنر ق،اعحر

 ع يقم قلقيم  ييي  جلالب على يجقنا  يجا قين .
قنال،ررد جررع ن  ا،قلرريل ي لرر   ي اررم  صنشررم يجيميسررق  يجقماصاررد مصقررق انررق سررنااب صنصررم  

ص ررق.  انررق  اقليرري ق نرر   رر  سررعا يجارر قي  يجصمياررقن  ع يماررق قرر  يألسررعيا حيررت اسررايم  
يجحاعقرررد نع يج يترررد يجم قصيررررد قررر  يألاررررميو يجقزنيرررد صقجنشرررقا يجارررر قين  ي مي  حرررعل ازررررييل 
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يساشرررقميد.  عيصررريع ن  نليرررد يجارررعيما   رررعيني  نع جرررعيت  انتيقيرررد  قتقرررد قررر  نررر ل نعميا
جحلررر   اقنررر  ازقرررل نلرررو يجارررعيجي. صلرررق   لرررم يمشررر   ررر  عسرررقتل ي عررر م قرررق ي،يررري 
اارررعي  يجنليرررد عيعضرررقت ق عيألارررميو يجاررر  شرررقماا ق  ررر  يجيميسرررد عالررر  يجاررر  يسررراق    

 لمي اق    ي ل  .
 

  ارررع: ارررل ن  يجسرررؤيل يجررر ع ناقنرررى قررر  نلرررحقب يجشررر    ررر   ارررق  يجاررر قي  ي  قصرررد عنررر
قشرررقمية  لررر   يجقارررق   ررر  يجعم رررد يجصيضرررق ،  ررر  يج قنرررب يجانتيقررر  ع قنرررب يجنررريقق ، 
ام ررررى  جررررى نارررررد يسررررامياي يد  عرررررقي  اشررررايل عاز يررررر  سررررعا اررررر قين  عانرررر  ياحرررررقيع 
 ) يرريميج ( قااققرررل )ارر قي  قصقشرررم،  عررقي  اررر قي ، عسررقاد يجاررر قي ، عاررقن  اررر قي ، نررريقق 

نررررريقق  يااعيميرررررد، نررررريقق  انيسررررريد جاقيررررريم يألنارررررقم اسرررررعيد يجقاقجصرررررق ، قانللرررررد ج
 ع يماق ق  يجنيقق  يجسقني (؟

 
ناقنرررى علرررى  ييمي  شرررماق  يجاررر قي  ينااقرررقم صقضرررقع   لررر    ارررق  يجاررر قي  عا،ايررر  
ارررر ي يجقضررررقع  عقررررق يزنيرررر  جاررررل عيحرررري  قن ررررق.  ن نرررر ام     ققرررر  نيررررد شررررماد ارررر قي ، نع 

ي يررررد صجلررررييم عم ررررد قع ررررو ا ررررقا  ضررررقيق اازلررررل ييررررعي  يجارررر قي ، نع  قزيررررد يجارررر قي  يجزم
صعي ز رررررق عقسررررراقصل ق.     نشرررررم يجعم رررررد يجصيضرررررق  ص  تيررررر  يألعل عيج رررررقن  يرررررع م  ملرررررد 

 جحع   ع  قعي ، ق. يج،مييد عيج ققعيد ا قا قق يمسم ج ق.
 
 

 كاتب في قضايا التأمينباحث و *( )
لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة يسمح العراقيين.  االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 
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