
 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق،  مصباح كمال

ن فن  8من  1 صفحة 2021أيلول  16-15عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

ي العراق، مصباح كمال*: 
ن فن عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 

 ، بغداد2021أيلول  15-16
 

 

تركزززذ  زززرق  على زززغ يةزززخ  عية لزززغ  إصالحىقزززغ عتزززنتتر إلشززز إ   زززح   عيززز  ل     إ زززحى  إلعزززخ 

 ززز   الزززا  نوصزززحن تلشزززذ   كمزززح يةتلزززغ   كتزززح ت زززلر  على زززغ ضزززهذ  زززرق  عية لزززغ  صحشزززغ 

إلعزززخ  ل زززذ  مقزززر  عتحعلزززغ  ززز  إلشززز إ  عو زززح   عةززز  ة ل  عززز صل   ززز   زززر    كو قزززغ عةةتيززز  

    ا  عرجل  إلعلمح     عتصيوالا 

 

 

ك ززززر  ركززززذ  عيزززز ىقم  عتززززحع    عتاحوززززال  صالززززر    ززززل    جيتززززح   2021كلصززززحل  29 يززززحىق  

إ ح ززززغ  ززززح وززززت   ززززحعتنتتر  عهةتزززز   عزززز  ع   عصززززنل   ا    عززززر   عينصززززلو   ا    وززززيه  ة  

تازززز قحن  -وززززلولت   ريحقززززغ  مقززززر  عتحعلززززغ   هنززززل ل يإلشزززز إ   ززززح   عيزززز  ل   زززز   عهززززر   

 عل  زززف   زززرت  عتصزززيوالا ي    يمزززح ك زززرن تهةلو زززح كوززز ق ح يةزززخ  زززر   ع الزززر  ززز   ل زززف  زززالةغ 

    يصحةقل   عهر  لل 
1
 

 

    حعيهززززح ل  ززززف 2021أقةززززل   16-15جح هززززغ  عنمززززرق  قززززل     زززز   كهوزززز   ززززر   عتززززنتتر  زززز  

ةقزززل ل  عيززز  ل    زززركغ  عيززز  ل   عللنلزززغ   زززركغ  عيززز  ل   عهر  لزززغ   زززركغ إليزززحة   عيززز  ل  

 - عجح هززززغ  عتصينصززززرقغ  كةلززززغ   يصززززحةقحن   يتززززح   - عهر  لززززغ  كةلززززغ   ة ى      يصززززحة 

 جح هغ  ة  ة  -  عتحعلغ  جح هغ  عنمرق    عتهم   عهحع  عة ى وحن  عتاحواللغ

 

 ييتززززحة   يةززززخ  عتهةل ززززحن  عتن ززززلى  يزززز   عتززززنتتر  زززز   ل  ززززف  هزززز   عصززززاذ   ل  ززززف 

 عجمززززحن  عت ززززحىكغ  زززز   عتززززنتتر   كززززح ن  اكالززززح     زززز  عزززز  تيتلززززذ  ية لززززغ  ح تززززغ يةززززخ 

 هر زززغ كح لزززغ  تنوصزززغ  عيززز  ل   قالززز   أل  عتزززنتتر  عزززر  تزززلم  يةزززخ أى هزززغ  ازززح ى 
2
ة ل  

                                                 
شبكة االقتصابيينن امصباح كمال، "مركز التدريب المالي والمحاسبي ومؤتمر إصالح قطاع التأمين في العررا،،" موقر   1

 :اللعرالتنن 

http://iraqieconomists.net/ar/2021/05/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/ 

 
 2021أيلول  13، اللاكيحمؤتمر علمي دولي إلصالح قطاع التأمين في العرا،،" "مصطفى الهاشمي،  2

http://iraqieconomists.net/ar/2021/05/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/05/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/05/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/05/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/05/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق،  مصباح كمال

ن فن  8من  2 صفحة 2021أيلول  16-15عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 مززززرق  عتاززززح ى    يوززززر إلعززززخ أ ى   عمززززح ي  ززززغ  الح ززززر    شزززز إ   ززززح   عيزززز  ل   عيهرقززززذ 

 عهر  ززز     تززز  صززز    عالاززز   ززز   عتل  زززف  وزززي هنح  عيهزززر  يةزززخ ينزززح ق   هززز   ا ى   

  عتو  غ     عتنتتر    و  جح      ل ف جح هغ  عنمرق   ح قة :

 
 وزززهحى  عيززز  ل       زززف   زززح   عيززز  ل  تضزززت   عتزززنتتر يززز    ازززلن  نمزززح ة ى  كيوزززح    ص زززحى  ززز  تا قززز  

يوزززلة  عيززز  ل   17 ضزززتحل  علة  زززف  عتصزززر لغ  ززز   عهزززر    وزززالا ت زززلقرمقل     هلزززحى    ززز    عتزززحع  ى ززز  

م ل توةززززلو  جززززل   عتوحىكززززغ  ززززل    ززززح   عيزززز  ل    عو حيززززحن  اصززززر      عهل  ززززا  عتززززن ر   زززز  ى الززززغ 

     عهر     ع ركحن ةى وغ ت اللولغ     ركحن  عي  ل   عهح غ

  
 ت زززر   عتزززنتتر  ززز  جةصزززي     عزززخ  عزززخ  عيززز  ل   عصزززا   عيةتلةززز  عةضزززتحل  عصزززا     تاةلزززا  عت زززحلر 

 (C.I.F)  عي  لنلزززغ  أ ر زززح  ززز  تهذقزززذ  عيصزززنلذ    يتزززحك  ع زززركغ  عيززز  ل     يوززز   عاللزززف يزززام ل  وزززح 
 3. ضح ف -  كهةحو  يام ل  ج    صحل  عي  ل   عالار 

 

                                                                                                                                            
https://alsabaah.iq/54237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D9%84%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%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 

من قراءتي لبعض األخبار والتعليقات التأمينية التي تحمل اسمه فإن مصطفى الهاشمي يبرز كواحد مرن أفلرل الصرحفيين 
في الكتابة عن الشأن الترأميني، ولكرن فاتره أن ي يرر السرؤال عرن ماميرة المحراور األربعرة للمرؤتمرا  ولسربب مرا أ فرل  كرر 

 األخيرتين من تقريره:اسمي في الفقرتين 
 

تجدر االشارة الى ان الخبر  كر شركات التأمين الحكومية ال الث، ولم يررد فيره  كرر لجمعيرة الترأمين العراقيرة، 
التي تلم في علويتها شركات التأمين الخاصة والعامة، التي يمكن ان يكرون حلرورما مفيردا لتم يرل شرركات 

 .التأمين الخاصة
 

بين كيانات اكاديمية وشركات التأمين من شأنه توليد أفكرار إصرالحية جديردة لعمروم  ويرى مختصون أن "الجم 
قطرراع التررأمين بررافتراض أن الجمرر  بررين المتررراكم مررن الدراسررات التأمينيررة لرردى المؤسسررات االكاديميررة مرر  خبرررة 

قرر  التررأمين شررركات التررأمين العامررة والخاصررة سيسررهم فرري تقررديم اصررالحات ملموسررة قابلررة للتطبيرر  فرري سرريا، وا
 الحاليا"

 
"مركز التدريب المالي والمحاسبي ومؤتمر إصالح قطاع التأمين فري العررا،،" المصردر وماتين الفقرتان وردتا في مقالي 

 أعالها
 

 16"جامعة النهرين تفتتح المؤتمر العلمي الدولي االول عن اصالح قطاع الترأمين فري العررا،،" موقر  جامعرة النهررين،  3
 https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8692: 2021أيلول 

ووردت نفس م ه العناوين في موق  جامعة بغرداد تحرت عنروان "ر ريس جامعرة بغرداد يشرارم فري المرؤتمر العلمري الردولي 
 :2021 أيلول 16لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية،" 

https://nc.uobaghdad.edu.iq/?p=55138 

https://alsabaah.iq/54237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%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%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://alsabaah.iq/54237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%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%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://alsabaah.iq/54237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%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%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://alsabaah.iq/54237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%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%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://alsabaah.iq/54237/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%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%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8692
https://nc.uobaghdad.edu.iq/?p=55138


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق،  مصباح كمال

ن فن  8من  3 صفحة 2021أيلول  16-15عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 زززز  ك ززززا  ل ززززف جح هززززغ  عنمززززرق  قززززرة  كززززر  ازززز   هنززززل ل يتاةلززززا   زززز  شزززز اغ   وززززغ 

ةى وززغ ت اللولزززغ  – عت ززحلر  عي  لنلززغ  أ ر زززح  زز  تهذقزززذ  عيصززنلذ    يتزززحك  ع ززركغ  عيززز  ل  

 ي2021-2018   ة    جةا  عيهح ل  ع ةلج  عةصنل ن 
4
 

 

كح أل كوززززرأ ةيززززل  يى ززززلا جح هززززغ  ةزززز  ة  عزززز كيلى  عصززززه    زززز  تصززززرق  صززززحت    زززز  وززززرق

ركزززذ  ع الزززر   حعجح هزززغ   عزززخ ت زززلقر  عاللطزززغ  عي زززرقهلغ عو زززح   عيززز  ل    رقوزززغ يصزززرقغ عةت

 عزززن أل  عوزززل كل   عتننتزززغ عةن زززحل   5". يةزززخ   ززز  أ ضزززا  عتتحىوزززحن  عتلجزززلة   ززز   عهزززحع 

 عيززز  لن   لمزززح تضزززحىإ   احجزززغ إلعزززخ  ر جهزززغ شزززحى غ عي ةلصزززمح  ززز   ا ةزززح   عتيضزززحى غ   

أ ةززززح   ززززحكلل ت وززززلا  ززززركغ  عيزززز  ل   عللنلززززغ عصززززنغ  يةززززخ وززززاللا  عتاززززا   عيضززززحىإ  ززززل 

   لتززززح   ززززو   يةحى ززززح عةيزززز  ل  يةززززخ  عتصززززحع   عاةل لززززغ    ززززحكلل تننززززل  أيتززززح  1950

 2005 عي  ل  عصنغ 
6
 

 

 ززز   عتنوزززذ أل  ايزززل   زززح يرضزززي   عتل  زززف  عجح هلزززغ يززز   زززنتتر إلشززز إ   زززح   عيززز  ل  

ززح تزززلىةق  هززز   كزززح  ن  اكالززح   عهر  لزززغ  ززز   لززز   عية لزززغ كززحل ضزززهل  ح   زززل   ق يةزززذ يتق

غلزززر  عتةيتةزززغ   زززاغ  عي حشزززلا   كلزززذ قتةززز  عتززز  عززز  قاضزززر  عتزززنتتر أل قيهزززرق  يةزززخ 

 عوضززززحقح  اوحوززززلغ  عيززززم يرضززززت  كل  ززززت  زززز   عتززززنتتر   إلل   كي ززززح   هززززر   عهنززززح ق  

 علا   ق   ي   عية لغ  عوح تغ يةخ  عتهر غ  حعي  ل  

 

                                                 
 https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8700: 2021أيلول  16، جيمع االلنهرن موق   4
جامعة بغداد يشارم في المؤتمر العلمي الدولي لمركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة ، "ر يس جيمع اكغياليموق   5

 https://nc.uobaghdad.edu.iq/?p=55138: 2021أيلول  16المالية،" 
حزيررران  7، شببكة االقتصاببيينن االلعببرالتنن ة،" موقرر  مصررباح كمررال، "دعرروة لحررل التنرراقض بررين قرروانين التررأمين العراقيرر 6

2020 :http://iraqieconomists.net/ 
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/ 

شكة االقتصايينن اكمال، "قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،" موق  راج  ك لم مصباح 
 :2018شباط  21، اللعرالتنن 

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/ 

https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8700
https://nc.uobaghdad.edu.iq/?p=55138
http://iraqieconomists.net/
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/
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/
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/
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/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق،  مصباح كمال

ن فن  8من  4 صفحة 2021أيلول  16-15عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 إعةير كلزززغ  وزززيم قنح إلعزززخ  ازززح ى  عتزززنتتر  ييتزززحة   يةزززخ  زززح   هززز   اززز  إلضزززح    ززز   عتل  زززف

ك زززرت  جح هزززغ  عنمزززرق  يززز   صييزززح   عتزززنتتر    جزززح   ززز   ع الزززر كوززز   يززز   عززز كيلى  كةززز  

  صل   عنهتغ  يتل   كةلغ   يصحةقحن   يتح      عجح هغ   آلت :

 
 ززز   علزززل   عازززحك   ضزززح ت  عنهتزززغ  صيزززي   عتزززنتتر  يتحعززز ن  ت زززحىكغ يززز ة  ززز   عالازززلن  ززز  ت 

 عةتنتتر يةخ  ةا جةصيل  تضتنت كا جةصغ ي ة     عالالن  عهةتلغ  

 

 جززززح   عتززززنتتر  حى هززززغ  اززززح ى ت ززززر   عتاززززلى  ا    عززززخ  إشزززز إ   ة ى    عوززززحكلك  

ع زززززركحن  عيززززز  ل   ة ى مقل  ززززز  تاصزززززل  ك زززززح    اة      زززززل   عتازززززلى  عازززززحك   عجل كزززززم 

 ل      ضزززز   عتاززززلى  عاحعزززز  لززززر  ت ززززلقر  عتنيجززززحن  عتحعلززززغ     يصززززحةقغ عو ززززح   عيززززح

 عي  لنلزززغ   وزززير تلجلحن تصزززلقومح    اززز   عتازززلى  عر  زززف  ززز     زززح   عتصزززيوالةلغ عصزززنحيغ 

 عي  ل      عهر   
7
 

 

ك يززززر  أل  ززززرق  عتاززززح ى  اى هززززغ تيضززززت  تا قزززز    عةوضززززحقح  إ ززززةحعلغ  عيزززز  قهززززحك   نمززززح 

 زززر  ع ى وزززحن  عترتال زززغ  مزززرق  عتازززح ى عةيهزززر    زززح   عيززز  ل   عهر  ززز     كاززز  كنينزززر ك

يةزززززخ  عي ززززز لو  عتةتزززززل  عةوضزززززحقح    عاةزززززل   عتوير زززززغ عيجح م زززززح    عجززززز     عذ نززززز  

 عياول   عنوةغ  عنليلغ     عن حل  عي  لن  

 

 ك زززرن  زززهالغ  عه  زززحن   إيززز    ززز   ركزززذ  عيززز ىقم  عتزززحع    عتاحوزززال   وزززر  يززز  أيتزززح  

  علل   عاحك  عةتنتتر:

 
  زززم   علزززل   عازززحك  عةتزززنتتر جةصزززيل  يةتليزززل  تززز   لمزززح  نح  زززغ  تحكلزززغ  ازززلن  كتزززح تززز  يوززز  جةصزززغ  حعازززغ 

عة الززززر     عالززززح ال   زززز   عهززززر     ة      ززززحى ن   عالاززززرق    صززززر   زززز   عتننتززززغ   عتحكلززززغ عةيهززززح ل 

8. عتنتتركتح  م  تةرق   ع الر     عالح ال   عت حىكل      عتنتتر  ض  ي  عجحل  .GIZ  ع  ع 
 

 
  أ حىن إلعخ تلشلحن  عتنتتر كتح قة :

 
( تلشززززلغ يةتلززززغ تصززززين   عززززخ ى قززززغ   ضززززاغ  يتلوززززغ   نمجلززززغ وززززةتلغ موززززةلتغل 23 صززززرم  عتززززنتتر إ 

عإلشززز إ   عيززز   ززز   ززز كمح إلشززز إ   زززح   عيززز  ل   ززز   عهزززر    ززز  صززز   ت زززلقر  عاللطزززغ  عي زززرقهلغ عو زززح  

 عتتحىوزززحن  عتلجزززلة   ززز   عهزززحع    تزززح قزززن    نزززح  تننلتززز   عيززز  ل    رقوزززغ يصزززرقغ  يةزززخ   ززز  أ ضزززا 

عةهتززا قيصزز   حعلضززلإ   ع زز ح لغ   عتنح صززغ  عهحةعززغ توززذ  لزز   ع  عززغ كتززنن  عةو ززح   ضززح   عاوززل  جتلززف 

9.  لر    عتيهح ةغ     عي  ل 
 

 

                                                 
، "جامعررة النهرررين تختررتم اعمررال المررؤتمر العلمرري الرردولي االول عررن اصررالح قطرراع التررأمين فرري جيمعبب االلنهببرن موقرر   7

 https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8705: 2021أيلول  17العرا،،" 
 /https://www.facebook.com/pg/aaftciraq/postsمركز التدريب المالي والمحاسبي:  8
 مركز التدريب المالي والمحاسبيا 9

https://nahrainuniv.edu.iq/ar/node/8705
https://www.facebook.com/pg/aaftciraq/posts/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق،  مصباح كمال

ن فن  8من  5 صفحة 2021أيلول  16-15عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

كصززلت  ززرق  عيلشززلحن عزز  تن ززر  هزز    كززر  أل ك ززر ح  يةززخ ك ززح    وززف ة صززا  عتجيتززف 

 عهر  زززز   ززززل ر  رشززززغ عةتميتززززل   تزززز  عزززز  قةلكززززل   حضززززرق  أ    ززززحىكل   زززز    عيزززز  لن 

 عتزززنتتر   ى وزززيمح كوززز ق ح  الزززا تالنلمزززح  ززز   الزززر     ن  عه  زززغ    ززز  تصزززي ل   زززرق  الزززر   

     عتهر غ  عي  لنلغ  عتيل ر  ع    عةلر 
 

يلشززلحن عوزز   كهوزز ن  ززنتتر ن ت  لنلززغ  زز   عتحضزز   صرجززت  يلشززلحن عةزز  أق ززح  زز   ززرق  ع

عززز  تويزززرل  حعتيح هزززغ   عيرجتزززغ  ززز  صززز    عيهةلتزززحن   عي زززرقهحن  عوحكلكلزززغ    قزززرة  ززز   حعنزززح 

 نززح  عيلشززلحن  عيزز  شزز ىن  زز   ززنتتر  عيزز  ل   عهر  زز   زز يل   زز   ركززذ  إ زز    عينتلززغ 

(  عي   ولت  الر   يةخ  ى  2018آ  ى  3 ع الحإ   عتجيتف  
10
 

 

 نهززز    آقززز قلعلجل ح  عزززن أل  عيلشزززلحن   تن ززز   ززز   زززر   إلل  عيلشزززلغ  عهةتلزززغ  ززز  تاتزززا  همزززح 

 زززا تزززرتالا    ضزززح    صزززحع   هلنزززغ    حالر  زززغ  اوحوزززلغ  ززز   عية زززلو  عنزززح و أيززز ق 

عةتركزززذ  كتزززح كزززر   قهةزززا كمززز   وزززيالهحة  عززز  ى    يصزززحة  عة  عزززغ  زززح صززز  تننزززل    زززح  

 زززغ  عزززا ن   زززركغ  عيززز  ل    ى تزززح  عتضزززتر  ززز   زززر   عزززنم   زززل صص صزززغ  ع زززركحن  عهح

 عيززز  ل   عللنلزززغ   زززركغ  عيززز  ل   عهر  لزززغ   زززركغ إليزززحة   عيززز  ل   عهر  لزززغ(    ززز  قن زززل   زززر  

 عوزززل  يةزززخ  ةزززح    ززز   صزززح عغ   زززر   إلشززز إ   زززح   عيززز  ل   عةززز   عتصزززح عغ  ح تزززغ  وزززل  

 عت زززم   عزززر  ىوزززت   مقزززر  عتحعلزززغ  ززز  كةتيززز  أ زززح   زززنتتر إلشززز إ   زززح   عيززز  ل    أ زززحى 

 مقر  ة ل  ل ى غ إلعخ عل

 
ضزززر ى  تا قززز   صزززحىكح  عتصزززيولة   زززا  عتهيتززز   عتركذقزززغ  تاةززز   ع  عزززغ  ةصلعززز  عت يةزززذ   زززل   

  شززا   ر  تيمززح عةو زززح   ع ززحت  تنح صزززغ يالززر كيزززل    غلززر يحةعزززغ  زز  ك زززا  عل ززت     عي ةززز  

 يتززززح  يزززز   عو حيززززحن    يصززززحةقغ عةو ززززح   ع ززززحت   كي ززززح   ع  عززززغ  زززز  ى  عتززززنن    عر يزززز  ع

  نمزززح   زززح   عيزززح ل    اللهزززغ  عازززح     إلل  ييتحةكزززح عة لزززحى  عازززحك  قازززي  يةلنزززح  عهتزززا جح ززز ق  يةزززخ 

ت زززززلقر  عاللطزززززغ  عي زززززرقهلغ عو زززززح   عيززززز  ل    رقوزززززغ يصزززززرقغ  يةزززززخ   ززززز    ضزززززا  عتتحىوزززززحن 

 عتلجززززلة   زززز   عهززززحع    تززززح قززززن ر عتنززززح  تننلتزززز  عةهتززززا قيصزززز   حعلضززززلإ   ع زززز ح لغ   عتنح صززززغ 

 11.عغ توذ  ل   ع  عغ كتنن  عاول  جتلف   لر    عتيهح ةغ     عي  ل  عهحة

                                                 
آ ار  19"موامش نقدية علرى مرؤتمر الترأمين العراقري وتوصرياته،" موقر  شربكة االقتصراديين العرراقيين، مصباح كمال،  10

2018: 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-
%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 
ا موشاارف  ااق قرقتحاا  وااا" زواارام " ة ااا ا م  ماا   السوورية  االقتباا م قولاارف ًا مناا  قاا      اا   11

 :2021أيلرف  15يشيا ا ى اهمم  قط ع ا تأقي : ف   أس سق  ق ا تومم  االقتص دي ،" 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/03/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق،  مصباح كمال

ن فن  8من  6 صفحة 2021أيلول  16-15عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 
قي كزز   ل ززذ  مقززر  عتحعلززغ  زز   عو ززح   عهززح  إل  قوززل   الصببح   زز  تصززرق  أ ىةتزز  شززال غ 

 إلل

 
  ززح   عيزز  ل   عاةززل   قتةزز   شزز    حعجلزز   غلززر  كزز  تزز   نززح ق يةززخ كززل   زز     يةززحى  

 12  حشا يتة   قي ةم  ه    جر   ن عي لقر 

 

إلل  عتن ةزز   ع ةززر  عززلمقر  عتحعلززغ  صزز ىق  كتززح كنزز    عالنززن  عزز  ع     زز  تنح عنززح كوزز   عالنززن 

 لتزززح ق زززو   زززر   إلشززز إ   زززح   عيززز  ل   صص صزززغ  زززركحن  عيززز  ل   عهح زززغ  الزززا  زززح 

قوزززرإ  ززز  ي زززر وزززنل    كزززحل  عزززن  تنحوزززالغ شززز  ى تورقزززر  عالنزززن  زززل  إلشززز إ  عو زززح  

 عتزززحع 
13
ل   مززز    عازززح ج  تزززح جزززح   ززز   عيورقزززر ة ل  هر زززغ كح لزززغ  و زززح   تر لزززم  عتر ززز 

 عي  ل  
14
  و  جح     تورقر  عالنن  

 
 تضزز  أل  لتنززغ  ززركحن  عيزز  ل   عاةل لززغ أ  زز ن  زز  كتززل وززل   عيزز  ل    عززر   زز  أجززا 

أل قنتزززل وزززل    زززح   زززركحن  عيززز  ل   حعصزززريغ  ع اللهلزززغ  قجزززم  عي ةلزززر  ززز  صص صزززغ 

كغ عة  عغ  ركحن  عي  ل   عتتةل
15
 

 

  زز  تهةلونززح يةززخ  ززر   عتل ززذ آكززر ب كيالنززح أل ى ززا  ززا  كتززل وززل   عيزز  ل   عهر  زز   ملتنززغ 

 زززركحن  عيززز  ل   عاةل لزززغ ة ل تلضزززل   عه  زززغ  عصزززالاللغ  زززل   زززا   عنتزززل   عملتنزززغ  وزززينيحم 

 غلر  ن و   غلر  نوا يةخ   ح ف  أى ح  

 

شحع ( تهرضنح عر قغ    مح  ر   2009  الا  عن  
16
 عيا ق    ح   عي  ل   عهر     

                                                                                                                                            
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/3
96876/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%83%D9%86-
%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

 2021أيلول  14، بغداد، "وزير الماليَّة: نتوجه لتطوير قطاع التأمين،" القتصايياننوز 12
https://economy-news.net/content.php?id=26301 

 ا2011نيويورم، اللقطيعااللميليااللعرالتي،االبنم الدولي،  13
 :اللعرالتيمجل االلصأمن امناقشة لتقرير البنم الدولي،" مصباح كمال، "البنم الدولي وقطاع التأمين العراقي:  14

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html 
 )الترجمة العربية(ا 68البنم الدولي، مصدر ساب ، ص  15
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https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/396876/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/396876/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/396876/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html
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ن فن  8من  7 صفحة 2021أيلول  16-15عىل هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 

بعررررض قيةززززرى  عت ززززم    تزززز   آلل  عةزززز    ززززحى   صززززلا   ززززل أل  مقززززر  عتحعلززززغ قيازززز ن يزززز  

رررا: اسرررتبعاد الررردور االقتصررراد  للدولرررة  االجرررراءات لتطررروير مفاصرررل العمرررلا  لكرررن الهررردا األساسررري يدرررل قا مد
 في قطاع التأمينا

 

  كتح  ةنح     ةحل آصر   كنةر ضر ى   عيا ق  عتصحقر   عيةلر ن

 
  كززز ت   ج قززز   ززز   عوزززل   ل    يصزززحة  كزززرعن  عن زززحل  عيززز  لن   عتزززرتالا  ززز  ق ضزززف عةيةلزززر إل  أكززز  

 زززز   عتر ةززززغ  عاحعلززززغ   قيتيززززف  حع قنح لززززغ  عةح لززززغ عياولزززز  كوةززززغ كليلززززغ كيجززززح م لاللهيزززز   عرقهلززززغ 

 ززز   عينتلزززغ    يصزززحةقغ    زززر  علايزززا  عو زززح   عتزززحع    عتصزززر     عيززز  لن  كتازززح (  ةحكزززغ أكالزززر 

 علضزززف قهةزززا غلززززحإ  عر قزززغ    يصززززحةقغ   عصلحوزززحن  عتلجمززززغ  اةتزززح قهةززززا  حعزززغ ي عاصززززحىي 

غلززززر  عتهةنززززغ يةززززخ ك ززززحل  عو ززززح :  ززززل كل   يوززززلة غلززززر    تززززغ   ززززل كل   عيزززز  ل     وززززياتحى 

 لنلززززغ     زززر ل  عيزززز  ل   ززز  يوززززلة  ع  عزززغ(  ضززززهذ  عاتحقزززغ  إيحةقززززغ  غلزززحإ ولحوززززغ ت  لنلزززغ

 قضح  عمح   ح غ  عاوح غ  عي  لنلغ يةخ  عتصيل   عتنوص    ع هال 
17
 

 
 تصززززيةم  كةتززززغ  مقززززر  عتحعلززززغ  عتوير ززززحن  عتهيتزززز    زززز   على ززززغ  عاللضززززح  عي ززززلقر   ززززح  

  عي  ل :

 
 ل  عرغالززغ  زز  ت ززلقر   ززح   عيزز  ل    زز   زز   ل قصززح المح ى قززغ   ضززاغ  يتلوززغ عمززر  تصززين   عززخ 

شززز إ  ززز   زززر   عو زززح     يصزززحة   عتمززز  كالززز أ   زززف  عازززحع     زززحكة  عناززز ة  نمجلزززغ وزززةلتغ عإل

   ززز     عيززز  ترجزززل  علشزززل   علمزززح  ززز  أصزززا  ضزززف   ن   شززز إ  لضزززف  عين لززز    زززر   زززح  ززز  

م عززززنو  كيمحجزززز   زززز   على ززززغ  عاللضززززح   عيزززز    رتمززززح  عاةل ززززغ  عهر  لززززغ  جذ لمززززح  ا     عاززززحك   

  نول   ر ل ح     عصل رقغل

 
كزز    كاوززا  ززرق  على ززغ كالززا  عوززحى   عتمززي  إلعززخ أ ى  نززح  عصززح وغ  زز  كوزز   وير ززحن  على ززغ 

 عاللضززززح  عي ززززلقر   ززززح   عيزززز  ل  
18
ى تززززح وززززنهلة عمززززر   عتلضززززل   هزززز   صززززلعنح يةززززخ   

 تلشلحن  عتنتتر 

                                                                                                                                            
مجلبببب االلصببببأمن االلعرالتببببياصررررالح وإعررررادة رسررررملة وتحررررديث قطرررراع التررررأمين العراقرررري،"  مصررررباح كمررررال، "دا برررررمم 16

post_20.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog 
 :مرايااللصأمن االلعرالتينشر في "ركود سو، التأمين العراقي: مناقشة لرأ  اقتصاد " مصباح كمال  17

http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/ 

 .2010وشا   األ ف  11نشات بتلخمص  ق جا دة ا مدى بت ف خ 
مصباح كمال، "مالحدات نقدية حول إصالح اإلطار التنديمي لقطاع التأمين والخدمات التأمينية في الورقة البيلراء،"  18

 :شكة االقتصايينن االلعرالتنن موق  
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-
Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf 

http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/blog-post_20.html
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/11/10/stagnation-of-iraqs-insurance-market/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
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 ززز   عتصزززيةرإ أل قناي زززخ  ززز  ى  عو زززح   ع زززحت  تلوزززله  علةزززلل  عر  ززز   ززز     يصزززحة ة ل 

ع ززركحن  عيزز  ل   ع حشززغ    كي ززح   حإ ززحى  إلعززخ يزز ة ح    عةزز  ى تززح تيضززت    كززر  ولوزز 

 تلشلحن  عتنتتر إل حى  ع  ى  رق  ع ركحن 

 

   وب  ق قض ي  ا تأقي ب ًث    (*)
 

 اإلشاا فة بشااا  ا وشااا بإزاا دة ا تااااقيي .  يحاام  االقتصاا ديي   شااب   قافرظاا  ا وشااا ًلاار  

 2021أقةل   22  .إ ى ا مصدف

 
http://iraqieconomists.net/ar/ 

                                                                                                                                            
 

شببكة امصررباح كمررال، "مالحدررات وتررأمالت فرري نقررد بعررض جوانررب الورقررة البيلرراء لحكومررة مصررطفى الكررادمي،" موقرر  
 :القتصايينن االلعرالتنن 

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/ 

 
 :شكة االقتصايينن االلعرالتنن مصباح كمال، "في نقد خطة إصالح قطاع التأمين في الورقة البيلاء،" موق  

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/
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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/2020/11/03/%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/
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