
 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  1 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

مالحظبببببات نقديبببببة عبببببىل برنبببببامج وتوصبببببيات مبببببؤتمر مصبببببباح كمبببببال   
ي العراق، 

ن فن  ، بغداد2021أيلول  16-15إصالح قطاع التأمي 

 
 

 1العراق.هذا المقال هو استكمال لمقاالت نشرت سابقًا حول مؤتمر إصالح قطاع التأمين في 

 

[1] 
 هل هناك عالقة بين أوراق المؤتمر وإصالح قطاع التأمين؟

 
إصالالالح قطالالاع التالالأمين العراقالالي مو،الالوع واسالالال لالالر يسالالتطا المالالؤتمرل الالالذ   قالال  مالالن    الال ل 
الكشالالالن  الالالن االاالالالتالالت الليك يالالال  والقانونيالالال  فالالالي القطالالالاع.  ويةلالالالر ذلالالال    ي الالالا مالالالن قالالالرا   

فمعةملالالالا يتع الالالئ بمسالالالابل االكتتالالالا  باااطالالالار فالالالي  2 نالالالاوين ااوراق المق مالالال  فالالالي المالالالؤتمر
شالالالركات التالالالأمينل والتوسالالالا فالالالي ممارسالالال  فالالالروع معينالالال  ل تالالالأمينل وربحيالالال  هالالالذ  الشالالالركاتل 
واالسالالالترمارات التالالالي تقالالالور بلالالالال واسالالالتا ار المنصالالالات اللكترونيالالال .  فيمالالالا ي الالالي نقتالالالب   نالالالاوين 

ن   ى نوع الق،ايا المرار  ااوراق  :ل تعر 
 

 ر في تح ي   سعار التأمين ور انتقا  اااطا 
  واقا قطاع التأمين و،مان الو ابا المصرفي  في العراق وسبل تطوير 
  قو  التأمين 17معيار البالغ المالي  
 التأمين الصحي التكمي ي ل ،مان الصحي 

                                                 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينمصباح كمالل "مركز الت ري  المالي والمحاسبي ومؤتمر إصالح قطاع التأمين في العراقل"  1

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

%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/ 

 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينل بغ ا ل" 2021 ي ول  16-15مصباح كمالل "  ى هامش مؤتمر إصالح قطاع التأمين في العراقل 

-Insurance-Kamal-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp
fIEN.pd-2021-September-Conference 

 

 ي الول  16-15فالي مالؤتمر إصالالح قطالاع التالأمين فالي العالراقل بغال ا ل  مصباح كمالل "في نق  ك م  وزير المالي    ي  ب  اامير  الو 

 :شبكة االقتصاديين العراقيينل" 2021

-Insurance-Kamal-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp
IEN.pdf-Speech-Finance-of-Minister-2021-September-Conference 

 
 من برنامج المؤتمر والتوصيات. شكر الزميل منعر الافا ي   ى إرسال نسا   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/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Minister-of-Finance-Speech-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Insurance-Conference-September-2021-Minister-of-Finance-Speech-IEN.pdf


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  2 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

  تح يالالالل الماالالالاطر التأمينيالالال  و ررهالالالا فالالالي تعزيالالالز التصالالالنين االبتمالالالاني لشالالالركات
 التأمين

  ربحي  الشركاتالعوامل المؤرر  في 
   قالالال  البيالالالا   الالالى  سالالالا CIF  وانعكاسالالال    الالالى ح الالالر  قسالالالاط التالالالأمين البحالالالر-

 ب،ابا
 ور البرا   التنةيمي  في      مال  شركات التأمين  
 البيبالالالال  الحا،الالالالن  والالالالال ور المرتقالالالال  لتطالالالالوير قطالالالالاع -تمكالالالالين التالالالالأمين الالالالالذكي

 التأمين في العراق
 التالالالأمين العراقيالالالال   نحالالالو اسالالالتراتي يات إصالالالالالح إ ار   كرالالالر فا  يالالال  لشالالالالركات

 في إطار م ال المسؤولي  اال تما ي  ل منةمات
  التأمين البحر   ن طريئ المنص  اللكتروني 
  2003العوامل المؤرر    ى قطاع التأمين في العراق بع   ار 
  التنبالالالؤ بعوابالالال   سالالاللر شالالالركات التالالالأمين الااصالالال  الم ر الالال  فالالالي سالالالوق العالالالراق

 2020-2015ل فتر   3ARIMAلألوراق المالي  باستا ار نموذج 
 ور الترويج في نشر رقاف  تأمين السفر ل ى المواطن العراقي  
  التالالالالال قيئ المسالالالالالت ار ل ار  ماالالالالالاطر  نشالالالالالط  االسالالالالالترمار والتحالالالالالوط للالالالالالا فالالالالالي

 شركات التأمين
 

هنالالالالا  ورقالالالال  ل زميالالالالل ال  يالالالالل مالالالالنعر الافالالالالا ي بعنالالالالوان " ور التالالالال ري  فالالالالي نلالالالالو  قطالالالالاع 
ال ت الالالال   GIZ4االمانيالالالال  ل تنميالالالال  والتعالالالالاون التالالالالأمين وتطالالالالوير " قالالالال ملا نيابالالالال   الالالالن المنةمالالالال  

ذكالالالًرا للالالالا فالالالي وقالالالابا المالالالؤتمر.  ال نعالالالرن سالالالب   الالال  ر إ راج هالالالذ  الورقالالال  ،الالالمن الوقالالالابا.  
 (1ي المؤتمر في الم حئ رقر )را ا تفاصيل ااوراق المق م  ف

 
 الال ا ذلالال  فالالدن م الالر  مراكمالال  العنالالاوين واالسالالتغراق فالالي "بحالال " المسالالابل ال زبيالال  الااصالال  
بعمالالالالل شالالالالركات التالالالالأمين ال يشالالالالكل مشالالالالروً ا ل صالالالالالح.  ولالالالالذل  يبالالالال و  ن ال  نالالالال  الع ميالالالال  
ل مالالالؤتمر التالالالي قامالالالت بصالالالياق  التوصالالاليات قالالال مت توصالالالياتلا ا تمالالالاً ا   الالالى رؤيالالال   و معرفالالال  

                                                 
 ل تعرين بلذا النموذج المستا ر في الحصا  واالقتصا  القياسي را ا: 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average 

 
 :شبكة االقتصاديين العراقييننص الورق  منشور  في  4

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Muneam-Al-Akhafaji-Training-
Paper-submitted-to-the-insurance-conference-September-2021-Draft-3-IEN.pdf 
Training and its Role in Developing Iraq’s Insurance Sector 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Muneam-Al-Akhafaji-Training-Paper-submitted-to-the-insurance-conference-September-2021-Draft-3-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Muneam-Al-Akhafaji-Training-Paper-submitted-to-the-insurance-conference-September-2021-Draft-3-IEN.pdf
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Firaqinsurance.wordpress.com%2F2021%2F10%2F03%2Ftraining-and-its-role-in-developing-iraqs-insurance-sector%2F&sr=1&signature=e384392203046a888f6a2384204c1a64&user=16631212&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTYwMjU5ODUsImJsb2dfbGFuZyI6ImVuIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiZW1haWxfbmFtZSI6ImVtYWlsX3N1YnNjcmlwdGlvbiIsIl91aSI6MTY2MzEyMTIsImVtYWlsX2lkIjoiZTAxMjJkM2RkNTRjYzEzOGJiM2I1ZTIwMjQ1M2M2NTYiLCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIxLTEwLTAzIiwibG9jYWxlIjoiZW4iLCJjdXJyZW5jeSI6IkdCUCIsImNvdW50cnlfY29kZV9zaWdudXAiOiJHQiIsImRvbWFpbiI6ImlyYXFpbnN1cmFuY2Uud29yZHByZXNzLmNvbSIsImZyZXF1ZW5jeSI6IjAiLCJkaWdlc3QiOiIwIiwiaGFzX2h0bWwiOiIxIiwiYW5jaG9yX3RleHQiOiJUcmFpbmluZyBhbmQgaXRzIFJvbGUgaW4gRGV2ZWxvcGluZyBJcmFxXHUyMDE5cyBJbnN1cmFuY2VcdTAwYTBTZWN0b3IiLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6Ilwvd3BcL3YyXC9zaXRlc1wvMTYwMjU5ODVcL3Bvc3RzXC8xNDI2P19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT1jNzAwNDM4ODVmJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl91dCI6IndwY29tOnVzZXJfaWQiLCJfdWwiOiJpcmFxaW5zdXJhbmNlIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2MzMyOTgwMjM3ODAsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJibG9nX3R6IjoiMSIsInVzZXJfbGFuZyI6ImVuIn0&_z=z


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  3 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

ابلا ل م الالالال  مالالالالن ق،الالالالايا التالالالالأمين ليسالالالالت ااصالالالال  بقطالالالالاع التالالالالأمين فالالالالي العالالالالراق إذ  نلالالالالا   ،الالالال
 5ق،ايا مرار  في  سواق التأمين العربي  وقيرها.

 
إن التوصالالاليات هالالالي ت االالاليص افكالالالار وتصالالالورات فالالالي التالالال اول العالالالار فالالالي الصالالالحاف  التأمينيالالال  

اقالالالي.  ال يعيالالال  العربيالالال  واا نبيالالال  وليسالالالت نابعالالال  مالالالن بحالالال  واسالالالا لواقالالالا قطالالالاع التالالالأمين العر
هالالالذا مالالالن قيمالالال  التوصالالاليات بقالالال ر مالالالا يؤشالالالر   الالالى انفصالالالار بالالالين الواقالالالا والطمالالالوحل فقطالالالاع 
التالالالأمين العراقالالالي يفتقالالالر إلالالالى "البنيالالال  التحتيالالال  الفنيالالال ل" والتشالالالريعي ل التالالالي يمكالالالن  ن يالالالنل  

   يلا مشروع الصالحل كما سيتبين فيما بع .
 

نأمالالالل  ن ال تةالالالل مار اتالالال ل رقالالالر  ال ننكالالالر ال لالالال  المبالالالذول فالالالي  قالالال  هالالالذا المالالالؤتمرل لكننالالالا
نواقصالالاللال محصالالالور  لالالال ى مالالالن قالالالار بتنةيمالالال .  نأمالالالل  يً،الالالا مالالالن منةمالالالي المالالالؤتمر االسالالالتماع 

 إلى آرا  ممارسي التأمين في العراق في شركات التأمين العام  والااص .
 
[2] 

 إهمال اإلصالح التأميني وبعض آثاره السلبية
 

التالالالأمينل ومالالا تقالالال مت بلالالا مالالالن "بالالرامج" ل تالالالأمين قطالالاع  2003 هم الالت حكومالالالات مالالا بعالالال  لقالال  

فالالالالي بعالالالال  الم الالالالاالت ة الالالالت ملم الالالال   ون  ن تا،الالالالا ل متابعالالالال  ولالالالالر يبالالالال   التحالالالالر  الحقيقالالالالي 
بات الالا  الصالالالالح إال مالالالا الورقالالال  البي،الالا  رقالالالر بعالالال  العيالالالو  فيمالالا ياالالالص إصالالالالح الطالالالار 

 6التنةيمي لقطاع التأمين و ه اف .

                                                 
ل التأأمين العربأيل" 2021-2020 نةر   الى سالبيل المرالل: شالكي   بالو زيال ل "ساليناريوهات التطالور المرتقال  لصالنا   التالأمين العربيال   5

حيالال  يعالالر  كاتالال  المقالالالل وهالالو اامالالين العالالار لالتحالالا  العالالار العربالالي  10ل وبالتاصالاليص ص 10-7ل ص 2021ل سالالبتمبر 150العالال   

 واق لب وغ  ه ان طموح ."ل تأمينل "الوسابل المتاح   مار ااس
شأأبكة االقتصأأاديين مصالالباح كمالالالل "مالحةالالات وتالالأمالت فالالي نقالال  بعالال   وانالال  الورقالال  البي،الالا  لحكومالال  مصالالطفى الكالالاةميل"  6

 :العراقيين

-Paper-White-Kamal-content/uploads/sites/2/2020/10/Misbah-://iraqieconomists.net/ar/wphttp
IEN.pdf 

 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينمصباح كمالل "في نق  اط  إصالح قطاع التأمين في الورق  البي،ا ل" 

-http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad
-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%d9%8a-3%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8
-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 

 
شأأبكة مصالالباح كمالالالل "مالحةالالات نق يالال  حالالول إصالالالح الطالالار التنةيمالالي لقطالالاع التالالأمين والاالال مات التأمينيالال  فالالي الورقالال  البي،الالا ل 

 االقتصاديين العراقيين:

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

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Misbah-Kamal-White-Paper-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Misbah-Kamal-White-Paper-IEN.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/
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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 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  4 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 
 الالالا  فالالالي الورقالالال  البي،الالالا ل هالالالذا إذا ا تبرنالالالا ك مالالال   ويالالالأتي هالالالذا المالالالؤتمر وكأنالالال  اسالالالتكمال لمالالالا

وزيالالر الماليالال  الطالالار العالالار لرسالالر سياسالال  لقطالالاع التالالأمين رقالالر  نلالالا كانالالت ك مالال  تفتقالال  ال قالال  
 7والو،وح الكافي.

 
إن ت كالالالالؤ الحكومالالالالات وامالالالالول  يالالالالوان التالالالالأمين فالالالالي االنتبالالالالا  لرسالالالالر معالالالالالر الصالالالالالح وتنفيالالالالذ 

 التي يمكن رص  بع  مؤشراتلا في اآلتي: ال را ات الااص  ب  ل  آرار  الس بي 
 

انافالالالالا  معالالالال الت نمالالالالو  قسالالالالاط التالالالالأمين ونصالالالالي  الفالالالالر  مقارنالالالال  بمالالالالا يقاب لالالالالا فالالالالي 
  سواق التأمين العربي   ونكر  سواق التأمين العالمي .

 
 .2005مراوح   يوان التأمين في مكان  منذ تأسيس  سن  

 
كقالالانون تأسالالي  شالالرك  التالالأمين  التنالالازع بالالين بعالال  القالالوانين المنةمالال  لنشالالاط التالالأمين

 .2005وقانون تنةير   مال التأمين لسن   1950الوطني  لسن  

 
الالالالالبط  فالالالالي إ االالالالال منت الالالالات التالالالالأمين ال  يالالالال   وحتالالالالى  نالالالال  إ االلالالالالا تالالالالأتي مقترنالالالال  

 بنواقص في الصياق  كما في وريق  التأمين ال ما ي لقرو  السيارات.
 

االالال مات إ الالالا   التالالالأمين.  القطالالالاع  لالالالي  لقطالالالاع التالالالأمين العراقالالالي     ور فالالالي تصالالال ير
مسالالالتور  صالالالرن للالالالذ  الاالالال مات.  ولالالالر تعمالالالل شالالالرك  إ الالالا   التالالالأمين العراقيالالال    الالالى 
مرا عالالالال   ورهالالالالا واسالالالالت لار شالالالالي  مالالالالن تاريالالالالالا السالالالالابئ لالكتتالالالالا  بأ مالالالالال إ الالالالا   

 التأمين في  سواق التأمين العربي  و سواق  ول ال نو .
 

يالالال  والتالالالي يمكالالالن شالالالموللا مالالالن االالالالل بقالالالا  فبالالالات ا تما يالالال  واسالالالع   ون حمايالالال  تأمين
 .microinsuranceالتأمين المتناهي الصغر 

 

                                                                                                                                            
 

 ي الول  16-15مصباح كمالل "في نق  ك م  وزير المالي    ي  ب  اامير  الو  في مؤتمر إصالح قطاع التأمين فالي العالراقل بغال ا ل  7

 :شبكة االقتصاديين العراقييننشر في ل" 2021
-Insurance-Kamal-/2021/09/Misbahcontent/uploads/sites/2-http://iraqieconomists.net/ar/wp

IEN.pdf-Speech-Finance-of-Minister-2021-September-Conference 
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 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  5 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

وااصالالالال  فالالالالي  insurance gapقيالالالالا  العمالالالالل   الالالالى تق الالالاليص الف الالالالو  التأمينيالالالال  

م الالالال التالالالأمين   الالالى كالالالوار  الطبيعالالال  والتالالالأمين الزرا الالالي المتعرالالالر منالالالذ ت شالالالين  فالالالي 
  وابل رمانينيات القرن الما،ي.

 
 واالفتقار إلى الت ري  الملني المستمر. ت ني مستوى الت ري  الملني

 
قيالالالالا  سالالالالوق تالالالالأميني اتحالالالالا   متكامالالالالل )حكومالالالال  إق الالالالير كر سالالالالتان ال تسالالالالم  بو الالالالو  

 فروع لشركات التأمين العراقي  في الق ير.
 

إن و،الالالا القطالالالاع مالالالن السالالالو  بحيالالال   ن االسالالالترمار اا نبالالالي مالالالا يالالالزال بعيالالالً ا  نالالال  إال 
ترمار اا نبالالالاليل ذلالالالال   ن البيبالالالال  فالالالالي حالالالال و  ،الالالاليق   الالالالً ا رقالالالالر و الالالالو  قالالالالانون لالسالالالال

 8االسترماري  طار   لالسترمار.
 

إن معةالالالر هالالالذ  السالالال بيات وقيرهالالالا ممالالالا لالالالر نالالالأتي   الالالى ذكرهالالالا كانالالالت مو،الالالوً ا ل ع يالالال  مالالالن 
المقالالالاالت وال راسالالالات التالالالي نشالالالرناها االالالالل العقالالال ين الما،الالالينل متالالالوفر  فالالالي م  الالال  التالالالأمين 

 ن  ارى.العراقي وموقا شبك  االقتصا يين العراقيين و ماك
 
[3] 

 وقفة مع مفهوم اإلصالح التأميني
 

مالالالالن المعالالالالرون  ن الصالالالالالح االقتصالالالالا    و إ الالالالا   الليك الالالال   و التكييالالالالن االقتصالالالالا  ل كمالالالالا 
ن الصالالالح بأنالال   يالالر  فالالي   بيالالات المؤسسالالات الماليالال  ال وليالال  ومراكالالز البحالال  الغربيالال ل تعالالر 

الليك يالالالال  لالقتصالالالالا  الالالالالوطني م مو الالالال  مالالالالن اال الالالالرا ات اللا فالالالال  إلالالالالى معال الالالال  االاالالالالتالالت 
وتحسالالالين الكفالالالا   االقتصالالالا ي  فالالالي اسالالالتا ار مالالالوار  النتالالالاج وصالالالواًل إلالالالى االنتقالالالال إلالالالى نةالالالار 
يقالالالور   الالالى تحريالالالر ااسالالالواق )سالالاليا   نةالالالار السالالالوق( وتعزيالالالز المنافسالالال  وتق الالاليص  ور ال ولالالال  
االقتصالالالالالا  ل بمالالالالالا فيالالالالال  التاطالالالالاليط المركالالالالالز  لالقتصالالالالالا  الالالالالالوطنيل واصاصالالالالال  الشالالالالالركات 

لتحقيالالالالئ التنميالالالال  وتحسالالالالين مسالالالالتوى المعيشالالالال  فالالالالي بيبالالالال  اقتصالالالالا ي  ك يالالالال  مسالالالالتقر ل العامالالالال ل 
 وتحسين ميزان الم فو ات.

 

                                                 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينرا ا   ى سيل المرل:  ب  الحسين العنبكيل "االسترمار في العراق بين فاين: التعقي  والتفريطل"  8

content/uploads/sites/2/2021/09-http://iraqieconomists.net/ar/wpفالالالالالي-االسالالالالالترمار-العنبكالالالالالي-/ . . ب الحسالالالالالين-

 pdf.2-محرر -طوالتفري-التعقي -فاين-بين-..-العراق
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 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  6 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

هالالالذ  اطالالالوط  امالالال  ل صالالالالح االقتصالالالا  ل فالالالي مفلومالالال  الغربالالاليل ال تفالالالي المو،الالالوع حقالالال  
و تينالالالالالا   الالالالالى ذكرهالالالالالا ان تح يالالالالال  مفلالالالالالور الصالالالالالالح يملالالالالال  السالالالالالبيل لرسالالالالالر السياسالالالالالات.  إذا 

لعامالالال  لنالالالا  ن نسالالالأل إن كالالالان القالالالابمون   الالالى تنةالالالير هالالالذا المالالالؤتمر اسالالالتل ينا بلالالالذ  الاطالالالوط ا
يمت كالالالون رؤيالالال  لصالالالالح قطالالالاع التالالالأمين.  ربمالالالا.  لكالالالن  نالالالاوين ااوراق المق مالالال  ال تؤشالالالر 

   ى و و  فلر وا،  لما يرا  من الصالح.
 

لقالالال  كانالالالت لنالالالا وقفالالال  مالالالا ورقالالال   .  بالالال  الحسالالالين العنبكالالالي "المن حالالالات العشالالالر م الالال ً ا: مالالالنلج 
 ررنالالا فيلالالا هالالذا السالالؤال:   الالى مالالاذا ينصالال   الصالالالح    هالالول   الالى سالالبيل  9متكامالالل"حكالالومي 

المرالالالالاللل إ الالالالالا   هيك الالالالال  الشالالالالالركات العامالالالالال  )الاصاصالالالالال (ل  و تشالالالالال يا الشالالالالالركات الااصالالالالال  
لالنالالال ماج لا الالالئ  الالال   صالالالغير مالالالن الشالالالركات الكبيالالالر    فقالالال   را  الالالال كتور العنبكالالالي  ن ي،الالالر 

اً لقطالالالالالاع التالالالالالأمين "ليكالالالالالون ،الالالالالامناً [ المك الالالالالن إصالالالالالالح2018برنالالالالالامج ربالالالالالي  الالالالالالوزرا   

لالسالالالترمار ومق الالالالً ل ماالالالاطر وتحسالالالين  الالال وى االسالالالترمار والفالالالرص المربحالالال ."  وهالالالو بالالالذل  
الالالالل قطالالالالاع التالالالالأمين ملالالالالار ال يتالالالالوفر ل يالالالال  اا وات المناسالالالالب  لتحقيقلالالالالا.  لتسالالالالليل الر الالالالوع  يُحم 

 ا  ا  في .إلى تع يقنا وموقفنا من  طروح   . العنبكي في م ال االسترمار ننقل هنا م
 

 ضمان االستثمار
إن شالالالركات التالالالأمين ت،الالالمن االسالالالترمار فالالالي المشالالالاريا النشالالالابي  واللن سالالالي  مالالالن االالالالل ورالالالابئ 
التالالالأمين اللن سالالاليل وهالالالذ  متالالالوفر  فالالالي العالالالراقل وكالالالان سالالالوق التالالالأمين العراقالالالي متقالالال ماً فالالالي 
م الالالال التالالالأمين اللن سالالالي فالالالي سالالالبعينيات القالالالرن الما،الالالي ولحالالالئ بالالال  التالالال هور بسالالالب  الحالالالرو  

مالالالالا  فالالالالرز  االحالالالالتالل اامريكالالالالي.  وينصالالالال   هالالالالذا التالالالالأمين   الالالالى تعالالالالوي  ر  العمالالالالل  و و
المقالالالاول  الالالن ك فالالال  اا،الالالرار الما يالالال  العر،الالالي  التالالالي قالالال  يتعالالالر  للالالالا المشالالالروع وكالالالذل  

 المسؤوليات الم ني  ت ا  الغير والتي تنشأ من تنفيذ   مال المشروع.
 

ى مالالالالا يعالالالالرن بالماالالالالاطر السياسالالالالي  لكالالالن شالالالالركات التالالالالأمين العراقيالالالال  ال تسالالالالتطيا التالالالالأمين   الالالال
المرتبطالالالالالال  باالسالالالالالالترمار اا نبالالالالالالي فالالالالالالي العالالالالالالراق كاطالالالالالالر المصالالالالالالا ر  والتالالالالالالأمير لمشالالالالالالروع 
االسالالالالترمارل و الالالال ر قالالالال ر  المسالالالالترمر   الالالالى تحويالالالالل  صالالالالل اسالالالالترمار  و/ و  وابالالالال   بالعم الالالال  
الصالالالعب  إلالالالى االالالارج العالالالراقل واطالالالر الاالالالالل بالعقالالال  مالالالن قبالالالل الطالالالرن العراقالالالي.  ويكمالالالن 

فالالالي تالالالوفير الغطالالالا  التالالالأميني إلالالالى واقالالالا  ن هالالالذ  الماالالالاطر تتأسالالال    الالالى  سالالالب   الالال ر القالالال ر 
قالالالرارات سالالاليا ي  ال تسالالالتطيا شالالالركات التالالالأمين معار،الالالتلا و الالال ر االلتالالالزار بلالالالا.  إن ،الالالمان 
مرالالالل هالالالالذ  الماالالالاطر تقالالالالور بلالالالالا هيبالالالات متاصصالالالال  كالمؤسسالالالال  العربيالالال  ل،الالالالمان االسالالالالترمار 

                                                 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينمصباح كمالل " . .  ب  الحسين العنبكي وإصالح قطاع التأمينل"  9
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 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  7 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 Euler)فرنسالالالالالا(ل  Cofaceوابتمالالالالالان الصالالالالالا رات )مقرهالالالالالا الربيسالالالالالي فالالالالالي الكويالالالالالت(ل 
Hermes  لمانيالالالالالالا(ل (ECGD  ل)بريطانيالالالالالالا(Export-Import Bank of USA 

 )الواليات المتح  ( وهيبات حكومي  وت اري  )شركات تأمين( في  ول  ارى.
 

 تقليل مخاطر االستثمار
 مالالالا تق يالالالل ماالالالاطر االسالالالترمار المنصالالال    الالالى المشالالالاريا النشالالالابي  واللن سالالالي  فالالالدن القالالال رات 

المتالالالوفر  لالالال ى شالالالركات التالالالأمين العراقيالالال  هالالالي  ون المسالالالتوى المعالالالرون  الميالالالاً.  لكالالالن الفنيالالال  
هالالالذ  الشالالالركات تسالالالتطيا االسالالالتفا   مالالالن الاالالال مات اللن سالالالي  لشالالالركات إ الالالا   التالالالأمين اا نبيالالال  
وكالالالالذل  وسالالالالطا  التالالالالأمين العالالالالالميين التالالالالي تتعامالالالالل معلالالالالا شالالالالركات التالالالالأمين العراقيالالالال  لتغطيالالالال  

يا االحتفالالالالاة بلالالالالا.  إن هالالالالذ  الشالالالالركات ت،الالالالر ملن سالالالالين  اطالالالالار المشالالالالاريا التالالالالي ال تسالالالالتط
متاصصالالين فالالي الكشالالن الميالال اني   الالى المواقالالا النشالالابي  للالالر الابالالر  فالالي تقالال ير التوصالاليات 

 لتق يل المااطر وتحسين إ ارتلا.
 

 تحسين جدوى االستثمار
يريالالالال  الالالالال كتور العنبكالالالالي  ي،الالالالاً إصالالالالالح قطالالالالاع التالالالالأمين لي عالالالال   وراً فالالالالي "تحسالالالالين  الالالال وى 

ر والفالالالالرص المربحالالالال ."  إن و الالالالو  شالالالالركات تالالالالأمين  راقيالالالال  قويالالالال  هالالالالو مالالالالن بالالالالين االسالالالالترما
الحقالالالابئ التالالالي تؤاالالالذ بنةالالالر اال تبالالالار لالالال ى مالالالن يقالالالور ب راسالالال   الالال وى المشالالالروع االسالالالترمار .  
لكنالالالي ال   الالالرن كيالالالن يمكالالالن لمالالالن   إصالالالالح قطالالالاع التالالالأمين "تحسالالالين الفالالالرص المربحالالال ."  

كات التالالالأمين العامالالال  والااصالالال ل ربمالالالا تنصالالال     الالالو  الصالالالالح   الالالى رفالالالا مسالالالتوى   ا  شالالالر
وتحسالالالين نو يالالال  الاالالال مات التالالالي تقالالال ملا كدصالالال ار وريقالالال  التالالالأمين  ون ت كالالالؤل وتسالالالريا  م يالالال  
تسالالالالوي  المطالبالالالال  بالالالالالتعوي ل واالهتمالالالالار بمسالالالالتوى ال غالالالال  الن  يزيالالالال  )لتسالالالالليل التعامالالالالل مالالالالا 

 المسترمر اا نبي(.
 

ور بالتالالالالالأمين   الالالالالى إن تحسالالالالالين  الالالالال وى االسالالالالالترمار يفتالالالالالر   ن المسالالالالالترمر اا نبالالالالالي سالالالالاليق
مشالالالرو   مالالالا شالالالرك  تالالالأمين مسالالال    فالالالي العالالالراق وم الالالاز  لمزاولالالال  العمالالالل مالالالن قبالالالل  يالالالوان 

تشالالالير إلالالالى ت نالالال  المسالالالترمر  2003التالالالأمين.  لكالالالن الت ربالالال  منالالالذ االحالالالتالل اامريكالالالي سالالالن  

اا نبالالالي التالالالأمين مالالالا شالالالرك  تالالالأمين  راقيالالال ل وحتالالالى  قالالالو   الالالوالت التالالالراايص لالالالر يحصالالالل 
راقيالالال  إال النالالالزر اليسالالالير.  إ،الالالاف  إلالالالى ذلالالال ل فالالالدن قالالالانون االسالالالترمار منلالالالا شالالالركات التالالالأمين الع

االتحالالالا   وقالالالانون االسالالالترمار فالالالي إق الالالير كور سالالالتان العالالالراق ال ي الالالزر المسالالالترمر بالتالالالأمين مالالالا 
شالالالركات تالالالأمين  راقيالالال  ويتالالالر  الحريالالال  لالالال  ل تالالالأمين مالالالا شالالالرك  تالالالأمين   نبيالالال   و وطنيالالال ل 

لالال  ال تالالنص  ابمالالاً   الالى إ الالرا  التالالأمينل وكالالل عقالالو  النشالالابي  ل  وحسالال  ااتيالالار .  كمالالا  ن ال
 هذا يعني  ن المسترمر حٌر في إ را  التأمين اارج العراق.

 

[4] 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  8 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 غياب التراكم المعرفي في اإلصالح التأميني
المق مالالالال  فالالالالي المالالالالؤتمر والتوصالالالاليات الرالرالالالال   1هنالالالالا  مفارقالالالال  بالالالالين ااوراق الامالالالال   شالالالالر  

والعشالالرينل إذ  ن التوصالاليات ال تعكالال  تماًمالالا مالالا تالالوحي بالال   نالالاوين هالالذ  ااوراق )لالالر نط الالالا 
 10  ى هذ  ااوراق انلا ليست متوفر (.

 
ويبالال و  ن القالالابمين   الالى هالالذا المالالؤتمر لالالر يسالالتفي وا مالالن بعالال  التوصالاليات التالالي  الالا ت  قالال  

العراقالالالي بالالال  و  مالالالن مركالالالز البالالال اع لتنميالالال  الشالالالبا  والم تمالالالا فالالالي تنةالالالير مالالالؤتمر التالالالأمين 
.  لفابالالالالال   القالالالالالرا  وبغالالالالالر  المقارنالالالالال  ننقالالالالالل نالالالالالص هالالالالالذ  2018آذار  3بغالالالالال ا  يالالالالالور السالالالالالبت 

 التوصيات حرفيًا اقرا  المقارن :
 

التوصالالالالالي  ااولالالالالالى: صالالالالال ور التشالالالالالريعات بالزاميالالالالال  التالالالالالأمين ومنلالالالالالا التالالالالالأمين   الالالالالى 
 ال اا ين ل عراق. السيارات والتأمين   ى اا ان 

 
بفقراتلالالالا الرالرالال  مالالالن قالالالانون  81التوصالالي  الرانيالالال : صالال ور تشالالالريا بتعالال يل بالالالأن المالالا   

التعالالال يل بالالالأن ي الالالر  التالالالأمين بأسالالالتيرا  ل ب،الالالابا االسالالالتيرا ي   2005( لسالالالن  10رقالالالر )

 ل ى شركات التأمين العراقي  ااص  و ام  ب الً من المنشي .
 

 ير كر ستان.التوصي  الرالر : فت  فروع في  ق 
 

التوصالالالالي  الرابعالالالال : اسالالالالتا ار التقنيالالالال  التكنولو يالالالال  فالالالالي  م يالالالال  االكتتالالالالا  والتسالالالالعير 
 وتح ي  المااطر.

 
التوصالالالالي  الاامسالالالال :  الاالالالالذ بنةالالالالر اال تبالالالالار قيالالالالار المسالالالالترمرين باال مالالالالار بالالالالا را  

 التأمين   ى المشاريا من قبل شركات تأمين  راقي .
 

                                                 
اكتفت  امع  النلرين والمعل  العالي ل  راسالات المحاسالبي  والماليال  بت االيص بعال   نالاوين التوصاليات: "ومالن  هالر التوصاليات التالي  10

زيالا   فا  يتال  وق راتال  التنافسالي  مالن االالل إنلالا  احتكالار الشالركات توصل للا المؤتمر هي   ا   هيك   قطاع التأمين في العراق بات ا  
الحكومي  ل نشاط التأمينيل وبنا  وتطوير نموذج  يناميكي يالبر شركات التالأمين العراقيال ل يسالتو   التغيالرات البيبيال  فالي قطالاع التالأمين 

تي ي لمالا لال  مالن  هميال  فالي صالنا   التالأمين وتحقيالئ الريالا   فالي المح ي  وال ولي ل وتبني القيا ات ال اري  الع يا لمفلالور التفكيالر السالترا
اا مال ل و اتيار القيا ات ال اري    ى وفئ معيار ال  ار  والكفا  ل وتفعيل مفلور المسالؤولي  ال تما يال  ل منةمالات كمالنلج  االقالي 

ااسالالالي  التروي يالال  المسالالتن     الالى التقنيالالات  لألرتقالالا  بالالالم تما   الالى ااصالالع   كافالال  ل وتبنالالي إسالالتراتي يات تسالالويئ مبتكالالر  و سالالتا ار
 الح ير ."
  نةر:

https://www.nahrainuniv.edu.iq/en/node/8728 
https://pgiafs.uobaghdad.edu.iq/ 

 

https://www.nahrainuniv.edu.iq/en/node/8728
https://www.nahrainuniv.edu.iq/en/node/8728
https://pgiafs.uobaghdad.edu.iq/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  9 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

الماتصالالالال  المسالالالالؤول  )البنالالالال  المركالالالالز  التوصالالالالي  السا سالالالال : التنسالالالاليئ بالالالالين ال لالالالالات 
ومركالالالالز االبالالالال اع لتنميالالالال  الشالالالالبا  والم تمالالالالا ورابطالالالال  المصالالالالارن و تحالالالالا  ر الالالالال 

 اا مال( وبين  يوان التأمين و معي  التأمين العراقي .
 

ويالالأتي ذكرنالالا للالالا هنالالا ل شالالار  إلالالى قيالالا   11وقالال  كالالان لنالالا موقالالن نقالال   مالالن هالالذ  التوصالاليات
ة الالت هالالذ  التوصالاليات ملم الال  فالالي مكالالان مالالال ولالالر ينتبالال  للالالا  المتابعالال  والتالالراكر المعرفالاليل فقالال 

  ح .
 

فالالي م حالالئ مقالنالالا "هالالوامش نق يالال    الالى مالالؤتمر التالالأمين العراقالالي وتوصالاليات ل" نق نالالا مالالا كتبنالالا  
سالالابقًا لصالالياق  سياسالال  مرح يالال  لقطالالاع التالالأمين فالالي العالالراق" واقترحنالالا الاطالالوط العامالال  للالالذ  

 السياس .  وكم ال كتبنا اآلتي:
 

الالالالذ  ي عبالالال  فالالالي  "اإلنتأأأاجي" للأأأدوراع التالالالأمين اهتمامالالالاً ااصالالالاً نةالالالراً يسالالالتحئ قطالالال
التعالالالالالوي   الالالالالن اا،الالالالالرار والاسالالالالالابر الما يالالالالال  التالالالالالي ت حالالالالالئ بالالالالالاافرا  والعوابالالالالالل 

مالالالن االالالالل ت ميالالالا  قسالالالاط التالالالأمين.   الأأأدور االسأأأتثمار والشالالالركات   الالالى  نوا لالالالال و
وسالالالاليز ا  هالالالالذا الالالالال ور  هميالالالال  مالالالالا التطالالالالور االقتصالالالالا   واال تمالالالالا ي ل عالالالالراق مالالالالا 
تعالالالاةر ح الالالر  قسالالالاط التالالالأمينل و،الالالرور  ،الالالمان اسالالالتفا   شالالالركات التالالالأمين العامالالال  
راً كبيالالالراً مالالالن  والااصالالال  المراصالالال  بالعمالالالل فالالالي العالالالراق مالالالن هالالالذ  ااقسالالالاط إذ  ن قالالال  

  الالالى إ الالالا   النةالالالر بقالالالانون  اآلنج.  لالالالذل  ي الالال  العمالالالل ااقسالالالاط يتسالالالر  إلالالالى الاالالالار
لتغييالالالر الرؤيالالال  الااطبالالال  التالالالي يقالالالور   يلالالالا هالالالذا  2005تنةالالالير   مالالالال التالالالأمين لسالالالن  

القالالالالانون و حكامالالالال  ال،الالالالار  بالقطالالالالاعل ورسالالالالر سياسالالالال  ل قطالالالالاع يحالالالالول  ون التسالالالالر  
 12.قير القانوني اقساط التأمين اارج العراق

 

                                                 
 شبكة االقتصاديين العراقيين:مصباح كمالل "هوامش نق ي    ى مؤتمر التأمين العراقي وتوصيات ل"  11

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

%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/ 

 
 نقأأد فأأي مسأأاهمةلئ الازر الاليل سالالع ون الربيعالاليل فالالؤا  شالالمقارل محمالال  الكبيسالاليل مصالالباح كمالالالل مالالنعر الافالالا يل  بالالار  بالال  الاالالا 12

 (.2013ل تحرير: مصباح كمالل )مكتب  التأمين العراقيل 2005 لسنة التأمين أعمال تنظيم قانون ومراجعة

 

 (.2014)بغ ا : منشورات شرك  التأمين الوطني ل  ة: تقييم ودراسات نقدي2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة مصباح كمالل 

 

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  40من  10 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

ان "قطالالالالاع التالالالالأمين العراقالالالالي: ق،الالالالايا ومقترحالالالالات فالالالالي وقالالالالت الحالالالالئ نشالالالالرنا  راسالالالال  بعنالالالالو
 ر،الالالالنا فيلالالالالا ل مناقشالالالال   م الالالال  مالالالالن الق،الالالالايا التالالالالي يوا للالالالالا قطالالالالاع التالالالالأمين  13ل تطالالالالويرل"

العراقالالالالي ومقترحالالالالات ل تعامالالالالل مالالالالا آرارهالالالالا السالالالال بي  لتحقيالالالالئ تطالالالالور فالالالالي القطالالالالاع.  ولتسالالالالليل 
 ر وع القرا  إلى ما كتبنا  بلذا الشأن نقتب  منلا اآلتي:

 
 (10)األمر رقم  2005نون تنظيم أعمال التأمين لسنة تعديل قا -1
 

ل ومنلالالا المالالا   2005إ الالا   النةالالر بالالبع   حكالالار قالالانون تنةالالير   مالالال التالالأمين لسالالن   -1

وذلالالال  بالالالالنصل كقا الالال    امالالال ل   الالالى تحالالالرير التالالالأمين مباشالالالر    الالالى  شالالالااص  و  81

 14 قارات  و  موال مو و   في العراق  و مسؤوليات ق  تتحقئ في .
والقالالالالالوانين القابمالالالالال  المنةمالالالالال  ل نشالالالالالاط  2005مالالالالالن التنالالالالالازع بالالالالالين قالالالالالانون الالالالالالتا ص  -2

 التأميني.
 إ ا   صياق  نص القانون لغوياً. -3

 
 توطين صناعة التأمين -2

 
 من االل العمل   ى ما ي ي:

 
اشالالالالتراط إ الالالالرا  التالالالالأمين   الالالالى ااصالالالالول الما يالالالال  والمسالالالالؤوليات القانونيالالالال  الناشالالالالب   -1

 ى الالالالال وابر الماتصالالالال  فالالالالي العالالالالراق  نلالالالالا حصالالالالراً لالالالال ى شالالالالركات تالالالالأمين مسالالالال    لالالالال
 وم از  من قبل  يوان التأمين العراقي.

 
تحالالالرير إ الالالالرا  التالالالالأمين االالالارج العالالالالراقل    االالالالارج القوا الالال  الرقابيالالالال  التالالالالي يالالالال يرها  -2

  يوان التأمين العراقي.
 

 C -اشالالالتراط ان تكالالالون اسالالالتيرا ات العالالالراق بشالالالروط الك فالالال  والشالالالحن )سالالالي  نالالال  ان  -3
& Fسالالالالي آ  ان ( ولالالالالي  بشالالالالروط الك فالالالال  والتالالالالأ( مين والشالالالالحن-CIF  نالالالال  فالالالالت  )

 اال تما ات المستن ي  ما المصارن.
                                                 

 :شبكة االقتصاديين العراقيينبع  ذل  نشرنا  راس  بعنوان "قطاع التأمين العراقي: ق،ايا ومقترحات ل تطويرل"  13
content/uploads/sites/2/2019/09-http://iraqieconomists.net/ar/wpومقترحالالالات-ق،الالالايا-العراقالالالي-التالالالأمين-/قطالالالاع-

 pdfكمال.-مصباح

 
ل الثقافأة الجديأد (: المال ال لتغييالر القالانونل" 10)اامالر رقالر  2005من قانون تنةالير   مالال التالأمين لسالن   81مالل "الما   مصباح ك 14

 :2012ل كانون ااول 354-353    مز وج 

http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074-----353-354-----.html 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/قطاع-التأمين-العراقي-قضايا-ومقترحات-مصباح-كمال.pdf
http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074-----353-354-----.html


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  11 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 
 نالالال  ماالفالالالال  شالالالالرط التالالالأمين لالالالال ى شالالالالركات  -فالالالر  قرامالالالالات ماليالالال  وقيالالالالر ماليالالالال   -4

  الالى    طالالرن  راقالاليل  الالار  و االالاصل  -م الالاز  مالالن قبالالل  يالالوان التالالأمين العراقالالي 
الن بشالالالرا   و   نبالالالي يعمالالالل فالالالي العالالالراق )   المالالالؤمن لالالال (ل وإلالالالزار الطالالالرن الماالالال

 التأمين من شرك  تأمين مس    وم از  في العراق.
 

تعزيالالالالز االلتالالالالزار بلالالالالذ  الشالالالالروط   الالالالال  و،الالالالمان تطبيقلالالالالا مالالالالن االالالالالل التنسالالالاليئ مالالالالا  -5
ال ارات ال مركيالالال  لتقييالالال  إاالالالراج الب،الالالابا المسالالالتور     الالالى  نوا لالالالا مالالالن المالالالوان  

تالالالأمين  صالالالولي   العراقيالالال  البريالالال   و البحريالالال   و ال ويالالال  وذلالالال  باشالالالتراط إبالالالراز وريقالالال 
 صا ر  من شرك  تأمين مس    وم از  في العراق.

 
 الالالال ر تقالالالال ير السالالالال ن  و الالالالال فا   الالالالى الحسالالالالا   و إ الالالالرا  التسالالالالوي  النلابيالالالال  لعقالالالالو   -6

المقالالالالاوالت  ون إبالالالالراز وريقالالالال  تالالالالأمين  صالالالالولي  صالالالالا ر  مالالالالن شالالالالرك  تالالالالأمين مسالالالال    
 وم از  في العراق.

 
شالالالركات تالالالأمين مسالالال    وم الالالاز  الالالالنص فالالالي  قالالالو  ال ولالالال    الالالى إ الالالرا  التالالالأمين مالالالا  -7

 في العراق.
 

تالالالأمين صالالالنا   الالالالنفط والغالالالازل فالالالي  ميالالالا مراح لالالالال لالالال ى شالالالركات التالالالأمين المسالالال     -8
 في العراق العام   و الااص  منلا.

 
 ديوان التأمين -3

 
 راسالالالال  فالالالال  ارتبالالالالالاط  يالالالالوان التالالالالالأمين بالالالالوزار  الماليالالالال  وربطالالالالال  بالبنالالالال  المركالالالالالز   -1

 العراقي.
 

التالالالالأمين ا ا  ملامالالالال  الرقابيالالالال  بشالالالالكل  ف،الالالاللل وتعيالالالالين ربالالالالي  تفعيالالالالل  ور  يالالالالوان  -2
 15 صيلل ولي  وكيالًل ل ارت .

 

                                                 
 :مجلة التأمين العراقيمصباح كمالل "في "استقاللي "  يوان التأمين العراقي ورباست ل"  15

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-diwan-and-its.html 
 

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/12/on-independence-of-diwan-and-its.html


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  12 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

إ الالالالالا   النةالالالالالر بالحالالالالال و  الالالالالال نيا لر سالالالالالمال الشالالالالالركات لوقالالالالالن تأسالالالالالي  المزيالالالالال  مالالالالالن  -3
تشالالال يا الالالال مج بالالالين شالالالركات التالالالأمين الصالالالغير  لتعةالالالير ح الالالر " كالالالاكين" التالالالأمينل و

 الكوا ر العام  .ر   المالل وزيا   االحتياطياتل ورفا مستوى 
 

قيالالار  يالالوان التالالأمين بدصالال ار تع يمالالات ت الالزر كالالل شالالرك  ل تالالأمين فالالي العالالراق اسالالتا ار  -4
ابيالالالالر اكتالالالالوار   و االسالالالالتفا   مالالالالن االالالال مات ابيالالالالر اكتالالالالوار  مالالالالن االالالالارج الشالالالالرك ل 

 وإملال الشركات فتر  مناسب  لترتي   و،ا لا بلذا الشأن.
 
 جمعية التأمين العراقية -4

 
عيالالالال  التالالالالأمين العراقيالالالال  )االالالالارج  ابالالالالر  شالالالالركات التالالالالأمين( توسالالالاليا  ابالالالالر  تحالالالالر   م -1

لولالالالوج كالالالل الم الالالاالت ذات العالقالالال  بالنشالالالاط التالالالأميني )مشالالالاريا القالالالوانين كمشالالالروع 
قالالالانون شالالالرك  الالالالنفط الوطنيالالال  العراقيالالال ل ومشالالالروع قالالالانون صالالالن وق ال مالالالار والتنميالالال  

 (ل مشالالالالاريا إ الالالالا   ال مالالالالارل حالالالالوا   الحريالالالالئ المتكالالالالرر ل الفي،الالالالاناتل16العراقالالالالي
 قرق العبار  في الموصل ... الخ.

 
قيالالالالار  معيالالالال  التالالالالأمين العراقيالالالال  بتصالالالالنين الم اصالالالالات الحصالالالالابي  التاريايالالالال   الالالالن  -2

 نشاط التأمين في العراق لتوفير اام  ل باحرينل ونشر البحو  التأميني .
 

تعالالالاون قطالالالاع التالالالأمينل ممالالالرالً ب معيالالال  التالالالأمين العراقيالالال ل مالالالا الالالال وابر ذات العالقالالال   -3
فالالالي قيالالالا  مشالالالروع اشالالالتراكي ل عالالالراقل لو،الالالا  سالالال  لنةالالالار التالالالأمين اال تمالالالا يل 

لو،الالالالا نةالالالالار يمكالالالالن لقطالالالالاع التالالالالأمين  ن ي عالالالال   وراً مكمالالالالالً فيالالالال  إلالالالالى  انالالالال   ور 
 17ال ول .

 
 شركة إعاد  التأمين العراقية -5

 

                                                 
 شبكة االقتصاديين العراقيين:مصباح كمالل "قيا  التأمين في مشروع قانون صن وق ال مار والتنمي  العراقيل"  16

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-
%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/ 
 
17 Hans F. Zacher, Social Insurance and Human Rights, chapter in Reform and Perspectives on Social 
Insurance: Lessons from the East and West, edited by Ming-Cheng Kuo, Hans F. Zacher and Hou-
Sheng Chan (The Hague: Klwer Law International, 2002), p 1-19. 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%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/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%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/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%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/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%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/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  13 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 18ان  شرك  إ ا   التأمين العراقي  من االل:تعزيز مك
 

تعيالالين مالال ير  الالار  صالاليل يتمتالالا بقالال رات إ اريالال   و فنيالال  فالالي م الالال التالالأمين ال  القالال   -1
 ل  بالمحاصص .

 
 العمل   ى زيا   ر سمال الشرك  بشكل ت ري ي ل  ر المكان  المالي  ل شرك . -2

 
 6تق،الالالي بالالالذل  المالالالا   تكريالالالن تالالال ري  الكالالالوا ر الفنيالالال   ااالالالل واالالالارج العالالالراقل كمالالالا  -3

( ل الالالا   تأسالالالي  1998مالالالن بيالالالان تأسالالالي  شالالالرك  إ الالالا   التالالالأمين العراقيالالال  العامالالال  )

)تأسسالالالالت الشالالالالرك   1997لسالالالالن   22الشالالالالرك  وفقالالالالاً احكالالالالار قالالالالانون الشالالالالركات رقالالالالر 

 (.1960 صالً سن  
 

(: "السالالاللار فالالالي تطالالالوير سالالالوق 1998مالالالن بيالالالان تأسالالالي  الشالالالرك  ) 7تفعيالالالل المالالالا    -4

ونشالالالالر التو يالالالال  التأمينيالالالال  وكالالالالذل  المشالالالالارك  فالالالالي إ الالالالرا ات التالالالالأمين فالالالالي العالالالالراق 
 الوقاي  من اااطار وتق يل الاسابر."

 
 رفا مستوى الملارات ال غوي  وااص  ال غ  الن  يزي . -5

 
الحصالالالول   الالالى تصالالالنين ابتمالالالاني ل تمليالالال  لالكتتالالالا  بأ مالالالال إ الالالا   التالالالأمين االالالارج  -6

 العراق.
يالالالالالا محالالالالالافة شالالالالالركات التالالالالالأمين اسالالالالالتعا   السالالالالالنا  اللزامالالالالالي تالالالالال ري ياً ليشالالالالالمل  م -7

 المباشر .
 

 مقترحات أخرى -6

 
إشالالالا   التالالالأمين الزرا الالالي )تالالالأمين إنتالالالاج المحاصالالاليل النباتيالالال ل تالالالأمين المواشالالاليل تالالالأمين  -1

 ال وا ن(.
 

تطالالالالوير ورالالالالابئ التالالالالأمين   الالالالى الحيالالالالا  وااصالالالال  مالالالالا يتع الالالالئ منلالالالالا بتالالالالوفير المعالالالالاش  -2
 التقا    )السناهي (.

 

                                                 
 (.2018)نور ل نشرل  شركة إعاد  التأمين العراقية: ما لها وما عليهامصباح كمالل  18



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  14 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

أمين   الالى بعالالال  اااطالالار إلزاميالالاً بقالالالو  الشالالروع بو،الالا  راسالالات  الالال وى ل عالالل التالال -3
القالالالالالالانون )كتالالالالالالأمين الحريالالالالالالئل والفي،الالالالالالانل ومسالالالالالالؤولي  ر  العمالالالالالاللل والمسالالالالالالؤولي  
العشالالالالري (   و بقالالالالو  قوا الالالال  الع،الالالالوي  لممارسالالالال  بعالالالال  الملالالالالن )كتالالالالأمين المسالالالالؤولي  
الملنيالالالال  الناشالالالالب  مالالالالن ممارسالالالال  الملنالالالال  كالطالالالال  والمحامالالالالا  واللن سالالالال  االستشالالالالاري  

الالالالال فا نحالالالالو تالالالالأمين المرافالالالالئ العامالالالال  مالالالالن مالالالالوان  وكالالالالذل   والمعماريالالالال  وقيرهالالالالا(. 
 بحري  و وي  و سور ومباني وقيرها من المنشآت.

 
العمالالل   الالى ا الالئ سالالوق تالالأمين وطنالالي اتحالالا   تا،الالا لنةالالار رقالالابي واحالال ل وتسالالليل  -4

 19تأسي  شركات  و فروع لشركات التأمين العراقي  في إق ير كور ستان.
 

الوطنيالالال  العامالالال  وشالالالرك  التالالالأمين العراقيالالال  قالالال  النةالالالر  الالالن  مالالالج شالالالرك  التالالالأمين  -5
العامالالال ل واسالالالتعا   تاصالالالص شالالالرك  التالالالأمين العراقيالالال  بأ مالالالال التالالالأمين   الالالى الحيالالالا  

 (.1988) لغي التاصص سن  
 

و،الالالالالالالالالالا سياسالالالالالالالالالال  ل تالالالالالالالالالال ري  الملنالالالالالالالالالالي والالالالالالالالالالال فا بات الالالالالالالالالالا  حرفنالالالالالالالالالال  التالالالالالالالالالالأمين  -6

professionalisation 
 

كالالالالوار  الطبيعيالالالال   راسالالالال  إمكانيالالالال  تأسالالالالي  صالالالالن وق وطنالالالالي ل تعالالالالوي  مالالالالن آرالالالالار ال -7
 وااص  ل منت ين الزرا يين.

 
االسترشالالالا  بت ربالالال   سالالالواق التالالالأمين فالالالي  ول ال نالالالو  ل االالالال  شالالالكال   يالالال   مالالالن  -8

التالالالالأمين لالالالالذو  الالالالال اول الواطبالالالال ل وهالالالالو التالالالالأمين المعالالالالرون باسالالالالر التالالالالأمين متنالالالالاهي 
 microinsuranceالصغر 

 
 ي  الكبيالالالر ل تأسالالالي   قسالالالار متاصصالالال  ل تالالالأمين وإ ار  الاطالالالر فالالالي الشالالالركات الصالالالنا -9

 العام  والااص ل والمحافةات والوزارات.
 

مسالالاهم  شالالالركات التالالالأمين فالالالي المشالالالاريا الايريالال  ك الالالز  مالالالن مسالالالؤوليتلا اال تما يالالال   -10
 وكوسي   لشا   رقاف  التأمين.

 

                                                 
مجلأأأأة التأأأأأمين العراقأأأأي: مصالالالالباح كمالالالالالل "متالالالالى تسالالالالتطيا شالالالالركات التالالالالأمين العراقيالالالال  العمالالالالل فالالالالي إق الالالالير كور سالالالالتان العالالالالراق ل"  19

post_26.html-http://misbahkamal.blogspot.com/2008/02/blog 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/02/blog-post_26.html


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  15 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

تشالال يا البحالال  فالالي ق،الالايا التالالأمينل وتأسالالي   الالابز  مناسالالب  بشالالأنلا تحمالالل اسالالر  حالال   -11
 الروا .

 
ال غالالال  العربيالالال  متاصصالالال  بالنشالالالاط التالالالأميني )توقفالالالت إطالالالالق م  الالال  فصالالال ي  رصالالالين  ب -12

 (.1981سن   رسالة التأمينم    

 
 المبا ر  إلى تأسي   معي  لمكافح  الحريئ. -13

 

[5] 
 مناقشة لبعض توصيات المؤتمر

 
توصالالالالي   اترنالالالالا بع،الالالاللا لتكالالالالون مو،الالالالوً ا ل مناقشالالالال   23قالالالال مت ال  نالالالال  الع ميالالالال  ل مالالالالؤتمر 

 يساهر ممارسو التأمين في مناقش   ميا التوصيات.بل ن تطوير محتواها.  نأمل  ن 
 

 1التوصي  
إ الالا   هيك الال  قطالالاع التالالأمين فالالي العالالراق بات الالا  زيالالا   فا  يتالال  وق راتالال  التنافسالالي  مالالن 
االالالالل التفكيالالالر  الالال يا بدنلالالالا  احتكالالالار الشالالالركات الحكوميالالال  ل نشالالالاط التالالالأميني وتحوي لالالالا 

وري  لتشالالالال يا تأسالالالالي  تالالالال ري يا الالالالالى القطالالالالاع الماالالالالت ط واصالالالال ار التشالالالالريعات ال،الالالالر
وتطالالالوير شالالالركات التالالالأمين وإ الالالا   التالالالأمين فالالالي القطالالالاع الاالالالاص وفقالالالا لمعالالالايير ماليالالال  
وملنيالالالال  يحالالالال  ها القالالالالانون ومسالالالال ل الشالالالالركات لتتالالالالولى ال الالالالز  ااكبالالالالر مالالالالن  م يالالالالات 

 التأمين في العراق بدشران ورقاب  ال لات الحكومي  ذات العالق .
 

ال قالالال .   واًلل القالالالول باحتكالالالار الشالالالركات  ت مالالالا هالالالذ  التوصالالالي  بالالالين  الالال    مالالالور تفتقالالالر إلالالالى
الحكوميالال  ل نشالالاط التالالالأميني فيالال  ت الالاوز   الالالى الواقالالا.  هنالالا  شالالالركات حكوميتالالان همالالا شالالالرك  
التالالالأمين الوطنيالالال  وشالالالرك  التالالالأمين العراقيالالال  تالالالزاوالن االكتتالالالا  بالتأمينالالالات العامالالال  والتأمينالالالات 

صالالال  بالعمالالالل فالالالي   الالالى الحيالالالا .  وهنالالالا  مالالالا يقالالالر  مالالالن رالرالالالين شالالالرك  تالالالأمين ااصالالال  مرا
 قطاع التأمين العراقي.

 
رانياًلالالال الالالال  و  لصالالال ار التشالالالريعات ال،الالالروري  لتشالالال يا تأسالالالي  وتطالالالوير شالالالركات التالالالأمين 
وإ الالا   التالالأمين فالالي القطالالاع الاالالاص ال لالالزور للالالا لو الالو  قالالانون تنةالالير   مالالال التالالأمين لسالالن  

 تأمين..  وي،ر هذا القانون المعايير المالي  والملني  لمزاول  نشاط ال2005

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  16 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

رالراًلالالالال لالالالالي  لمسالالالال ل الشالالالالركات  ور فالالالالي تح يالالالال  المعالالالالايير الماليالالالال  والملنيالالالال  لعمالالالالل شالالالالركات 
التالالأمين فلالالذ  تقالالا ،الالمن الوةالالابن التالالي يقالالور بلالالا  يالالوان التالالأمين والقالالول بغيالالر ذلالال  فيالال  سالالو  

 فلر ل وةيف  التي يقور بلا مس ل الشركات.
 

ى ال الالالالز  ااكبالالالالر مالالالالن  م يالالالالات رابعاًلالالالال الالالالال  و  لا،الالالالاع شالالالالركات التالالالالأمين ال  يالالالال   "لتتالالالالول
التالالأمين فالالالي العالالراق بدشالالالران ورقابالالال  ال لالالات الحكوميالالال  ذات العالقالالال " ينطالالو    الالالى افتبالالالات 

 وإنكار لو و  هيب  رقابي  هي  يوان التأمين.
 

و يالالالوان التالالالأمين قابباًلالالا فالالالي ذهالالالن  2005تالالالرى هالالالل كالالالان قالالالانون تنةالالالير   مالالالال التالالالأمين لسالالالن  

انالالالت التوصالالالي  رمالالر   لالالال   مالالالا ي لمالالالاذا لالالالر ينتبالالال   حالالال  مالالن قالالالار بكتابالالال  هالالالذ  التوصالالالي    إذا ك
 من   ،ا  ال  ن  الع مي  ل مؤتمر ل قانون وال يوان 

 
اامًسالالالال الالالال  و  لتأسالالالي  شالالالركات ل الالالا   التالالالأمينل ربمالالالا بلالالال ن ا الالالئ منافسالالال  مالالالا شالالالرك  
إ الالالالا   التالالالالأمين العراقيالالالال  الحكوميالالالال ل ال تأاالالالالذ بنةالالالالر اال تبالالالالار  ن سالالالالوق التالالالالأمين العراقالالالاليل 

ني  قسالالالالاط التالالالالأمين المكتتبالالالال  و،الالالالعن الكالالالالوا ر الملنيالالالال  وال ار  قيالالالالر الكفالالالالؤ  بسالالالالب  تالالالال 
لشالالالركات التالالالأمينل ال يحتمالالالل و الالالو  شالالالرك   االالالرى ل الالالا   التالالالأمين  ونكالالالر شالالالركات ل الالالا   
التالالالأمين.  ربمالالالا فالالالات   الالالى مالالالن قالالالار بصالالالياق  التوصالالالي   ن شالالالركات التالالالأمين الااصالالال  القابمالالال  

   التالالالأمين العراقيالالال  وفالالالرت للالالالا طالالالوق الن الالالا  كانالالالت سالالالتقفل " كاكينلالالالا" لالالالوال  ن شالالالرك  إ الالالا
 من االل حماي  إ ا   التأمين االتفاقي للذ  الشركات.

 
سا ًسالالالالال "التفكيالالالالر  الالالال يا بدنلالالالالا  احتكالالالالار الشالالالالركات الحكوميالالالال  ل نشالالالالاط التالالالالأميني وتحوي لالالالالا 
تالال ري يا الالالى القطالالاع الماالالت ط" يعكالال  شالاليبًا مالالن التوا،الالا الع مالالي فالالي التعامالالل مالالا مالالا يسالالمى 

الشالالركات الحكوميالال  ل نشالالاط التالالأميني.  لالالر نط الالا   الالى  راسالال  بلالالذا الشالالأن.  مشالالك    باحتكالالار
هالالالذ  الشالالالركات ال تنحصالالالر بر سالالالماللا كالالالي ي الالالر  تطعيملالالالا بمشالالالارك  مالالالن القطالالالاع الاالالالاصل 
وال بكوا رهالالالالا فلالالالالي التالالالالي "تصالالالال ر" الكالالالالوا ر لشالالالالركات التالالالالأمين الااصالالالال .  هالالالالل النيالالالال  لالالالال ى 

الالزمالالالال  واسالالالالتعرا  ايالالالالارات  االالالالرى قيالالالالر  القالالالالابمين   الالالالى المالالالالؤتمر القيالالالالار بال راسالالالالات
 20تحويالالالالل هالالالالذ  الشالالالالركات إلالالالالى القطالالالالاع الماالالالالت طل وهالالالالو ايالالالالار يقالالالالا بالالالالين  مالالالالج الشالالالالركات

                                                 
 ي : نةر المقاالت التال 20

شأأبكة "قالالرار وزار  الماليالال  بالال مج شالالرك  التالالأمين الوطنيالال  وشالالرك  التالالأمين العراقيالال : ت الالاوز ال الالرا ات السالال يم  ومتط بالالات القالالانونل" 
 :االقتصاديين العراقيين

-iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%adhttp://
-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84

%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/ 

 
 مجلة التأمين العراقي:عام ل" "مشروع  مج شركات التأمين ال

owned.html-state-of-merger-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed 

http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2017/04/12/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  17 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

واصاصالالالالالتلا.  هالالالالالل فكالالالالالروال مالالالالالراًلل باالسالالالالالتفا   مالالالالالن الت ربالالالالال  الصالالالالاليني  فالالالالالي الصالالالالالالح 
االقتصالالالالا  :  مالالالالل القطالالالالاع الحكالالالالومي )و الالالال ر اصاصالالالالتلا( والقطالالالالاع الاالالالالاص بالالالالالتواز ل 

ار لألفالالالرا  والشالالالركات.     ،الالالمان اسالالالتمرار المنافسالالال  بالالالين القطالالالا ين.  وتالالالر  حريالالال  االاتيالالال
هنالالا  ف،الالا  واسالالا االالارج ال ولالال  يتحالالر  فيالال  القطالالاع الاالالاص كمالالا يشالالل    الالى ذلالال  تالالاريخ 

(ل وحتالالالى فالالالي هالالالذ  الحقبالالال  كالالالان 1997-1964التالالالأمين فالالالي العالالالراق باسالالالترنا  حقبالالال  التالالالأمير )

 ركتين الحكوميتين.القطاع الااص نشًطا في إنتاج   مال التأمين ل ش

 
 2التوصي  

يالبالالالالالر شالالالالالركات التالالالالالأمين العراقيالالالالال ل يسالالالالالتو    نمأأأأأونا دينأأأأأاميكيبنالالالالالا  وتطالالالالالوير 
التغييالالرات البيبيالالال  المتسالالالار   فالالالي بيبالالال  قطالالاع التالالالأمين المح يالالال  وال وليالالال ل واالسالالالت اب  
ل تحالالال يات والتغييالالالرات المتسالالالار   فالالالي البيبالالال  وتزايالالال  المنافسالالال   ااالالالل سالالالوق التالالالأمين 

ن المؤسسالالالات الماليالالال  اااالالالرى  بالالالر التغييالالالر فالالالي اللياكالالالل التنةيميالالال  ومالالالن اار لالالالا مالالال
ميأأأأ   واكتسالالالالا   خلأأأأق القيمأأأأةوانمالالالالاط العمالالالالل التق ي يالالالال  وبمالالالالا يالالالال  ر قالالالال رتلا فالالالالي 

 .  التأكي  في ااصل[حصتها السوقيةوزيا    تنافسية
 

ياامرنالالالا شالالالعور بالالالأن هالالالذ  التوصالالالي  متر مالالال  مالالالن ال غالالال  الن  يزيالالال ل ف الالالر يشالالالل  القطالالالاع قبالالالل 
قطالالالاع التالالالأمين المح يالالال  ربمالالالا باسالالالترنا   وبعالالال ها تغييالالالرات بيبيالالال  متسالالالار   فالالالي بيبالالال  2003

الفتالالالر  التالالالي اقترنالالالت بمالالالا سالالالمي الاطالالال  االنف اريالالال  فالالالي سالالالبعينيات القالالالرن الما،الالالي حيالالال  
تعالالالالاةر ح الالالالر  قسالالالالاط التالالالالأمين المكتتبالالالال ل وااصالالالال  فالالالالي فر الالالالي التالالالالأمين اللن سالالالالي والتالالالالأمين 

 منذ ذل  الوقت.البحر ل بشكل قير مسبوق ولر يتكرر 
 

 1 مالالالا تزايالالال  المنافسالالال   ااالالالل سالالالوق التالالالأمين فلالالالو يالالالأتي   الالالى  كالالال  مالالالا  الالالا  فالالالي التوصالالالي  
باحتكالالالالار الشالالالالركات الحكوميالالالال  ل نشالالالالاط التالالالالأميني.  و الالالال ا ذلالالالال  فالالالالدن المنافسالالالال  قابمالالالال  بالالالالين 

                                                                                                                                            
 شبكة االقتصاديين العراقيين:

-ttp://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%adh
-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa

%d8%a7%d9%84%d8%b9/ 

 
 :شبكة االقتصاديين العراقيين مج شركات التأمين العام ل"  " و   إلى مشروع

-http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad
-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%b4%d8%b1%-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9

%d8%a7%d9%84/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/11/19/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  18 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

شالالالركات التالالالالأمين العراقيالالال  كافالالالال  وتتركالالالالز   الالالى م الالالالر  المنافسالالالال  السالالالعري  ولالالالالي  المنافسالالالال  
 افس  بوريق  التأمين والمنافس  بالا مات المرتبط  بوريق  التأمين(.قير السعري  )المن

 
  الالالوى تزايالالال  المنافسالالال  مالالالن االالالارج سالالالوق التالالالأمين مالالالن مؤسسالالالات ماليالالال   االالالرى ال و الالالو  للالالالا 
فالالي سالالوق التالالأمين العراقالالي.  لعالالل  بالالرز شالالكل مالالن  شالالكال المنافسالال  التالالي تتحالال    نلالالا هالالذ  
التوصالالالالالالالي  )المنافسالالالالالالال  مالالالالالالالن مؤسسالالالالالالالات ماليالالالالالالال   االالالالالالالرى( هالالالالالالالو التالالالالالالالأمين  بالالالالالالالر البنالالالالالالالو  

bancassurance  المعالالالالالرون فالالالالالي  سالالالالالواق التالالالالالأمين الغربيالالالالال  وبعالالالالال   سالالالالالواق التالالالالالأمين

 العربي  ولكن لي  للا و و  في العراق.
 

تتكالالالرر مفالالالر   البيبالالال  فالالالي هالالالذ  التوصالالالي   ون تعريالالالن للالالالا.  ال نةالالالن  ن مالالالن صالالالاغ التوصالالالي  
فا الالالل بالالالين الكابنالالالات الحيالالال  المتفا  الالال  مالالالا بع،الالاللا وبيبتلالالالا الما يالالال ل وهالالالو كالالالان فالالالي بالالالال  الت

فالالالي فالالالروع  ecosystemتعريالالالن بالالالايولو ي لنةالالالار البيبالالال ل وإنمالالالا االسالالالتعمال العالالالار لمفلالالالور 

معرفيالالال   االالالرى وفالالالي الصالالالحاف  والتوسالالالا فالالالي اسالالالتعمال  ليشالالالمل قطالالالاع التالالالأمين بمعنالالالى الشالالالبك  
هالالل هنالالالا  ،الالالرور  السالالتا ار مرالالالل هالالالذ     قطالالالاع.المعقالال   مالالالن الكيانالالالات  و النةالالار المتالالالرابط ل

 الك يشيلات والمو،ات العابر  التي شا ت ما الحرك  اليكولو ي  الح ير  
 

يمكالالالن ل نمالالالوذج الالالال يناميكي التالالالي تالالال  و إليالالال  التوصالالالي   ن يالالال  ر اكتسالالالا  شالالالركات التالالالأمين 
  الالالالى لميالالالالز  تنافسالالالالي  وزيالالالالا   حصالالالالتلا السالالالالوقي  بتحسالالالالين القالالالال رات االكتتابيالالالال  واال تمالالالالا  

ل لكالالالن risk modellingالبيانالالالات الكبيالالالر  والتح يالالالل االكتالالالوار  وتطالالالوير نمالالالاذج اااطالالالار 

  الالالر قالالال رتلا فالالالي ا الالالئ القيمالالال  يريالالالر سالالالؤال: ا الالالئ القيمالالال  لمالالالن   لحم الالال  ورالالالابئ التالالالأمين  ر 
 21لمالكي شركات التأمين 

 

 7التوصي  
الماليالالال  لشالالالركات ا تمالالالا  المعالالالايير الماليالالال  المحاسالالالبي  ال وليالالال  فالالالي إ الالال ا  الكشالالالوفات 

( وتطبيقالالال  فالالالي الوقالالالت المناسالالال ل 17التالالالأمينل ال سالالاليما معيالالالار البالالالالغ المالالالالي رقالالالر )

 لكون  يمرل تطور نو ي ل قيا  والفصاح لشركات التأمين.
 

هالالالذ  التوصالالالي  مرالالالل  يالالال    الالالى  فالالالا شالالالركات التالالالأمين العراقيالالال  إلالالالى ا تمالالالا  معيالالالار التقريالالالر 
ذ   صالال ر  م  الالال  معالالايير المحاسالالالب  ال وليالال  سالالالن  لعقالالو  التالالالأمينل الالال 17المالالالي الالال ولي رقالالالر 

 22ل فالالالالي حالالالالين  ن الع يالالالال  مالالالالن هالالالالذ  الشالالالالركات ومحاسالالالالبيلا ب،الالالالمنلر مالالالال ققو حسالالالالاباتلا2017

                                                 
اقتصاديات التأمين: تخليأق القيمأة للمسأاهمين فأي شأركات التأأمينة ترجمأة تيسأير التريكأي  ون هانكو ل بول هوبرل باب و كوخل  21

 ( 2015)بيروت: منت ى المعارنل ومصباح كمال 

 
 :العراقيين شبكة االقتصاديينمنعر الافا يل "االحتياطيات في حسابات التأمينل"  22
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يفتقالالالرون إلالالالى فلالالالر متكامالالالل لالالالبع   ساسالالاليات المحاسالالالب  فالالالي شالالالركات التالالالأمينل فكيالالالن للالالالر 

 23 2021رص  وتطبيئ هذا المعيار ال  ي  الذ   ال حيز التنفيذ سن  

 
ا مرالالالل  يالالال  إلالالالى  ن تحقيالالالئ التوصالالالي  يقت،الالالي تالالالوفر مالالالا يمكالالالن  ن نسالالالمي  بالبنيالالال  وهالالالي  يً،الالال

التحتيالالال  الفنيالالال : محاسالالالبون   الالالى  ر الالال   اليالالالال  مالالالن الفلالالالر لمحاسالالالب  التالالالأمين لالالال ى شالالالالركات 
 التأمين ول ى  يوان التأمينل وكذل  م ققو الحسابات.
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 العراقيأأأة لضأأأمان الودا أأأعالشأأأركة قيالالالار المصالالالارن كافالالال  بتعريالالالن زبابنلالالالا بملالالالار 
و ورهالالالالا فالالالالي حمايالالالال  و ابالالالالا ال ملالالالالور ااصالالالال  ذو  اارصالالالال   الصالالالالغير  لغالالالالر  
تحقيالالالالئ االسالالالالتقرار المالالالالالي والمصالالالالرفي وزيالالالالا   الرقالالالال  بالالالال  والمسالالالالاهم  فالالالالي معال الالالال  

 ةاهر  االكتناز.
 

لالالالالي  وا،الالالالًحا مغالالالالزى هالالالالذ  التوصالالالالي  ااصالالالال  و ن شالالالالركات التالالالالأمين العامالالالال  والااصالالالال  ال 
 الشأأأركة العراقيأأأة لضأأأمان الودا أأأأعتأسالالالي  ال،الالالمان.  لقالالالال   الالالا  تمالالالار  هالالالذا النالالالوع مالالالن 

الالالالالالذ    الالالالالاز ل بنالالالالال   2016( لسالالالالالن  3بمو الالالالال  نةالالالالالار ،الالالالالمان الو ابالالالالالا المصالالالالالرفي  رقالالالالالر )

المركالالالز  العراقالالالي ان يمالالالن  ا الالالاز  ممارسالالال  ،الالالمان الو ابالالالا المصالالالرفي  لشالالالرك  مسالالالاهم  
سالالالالاهم  .  و و الالالال  النةالالالالار م1997( لسالالالالن  21تؤسالالالال  وفالالالالئ  حكالالالالار قالالالالانون الشالالالالركات رقالالالالر )

 ميالالا المصالالارن العراقيالال  فالالي الشالالرك .  وكانالالت شالالرك  التالالأمين الوطنيالال  قالال  سالالاهمت بالالر   
المالالالال المكتتالالال  بالالال  مالالالن قبالالالل المؤسسالالالين.  لالالالي  معروفاًلالالا إن قامالالالت بعالالال  شالالالركات التالالالأمين 

 الااص  المساهم  في ر سمال شرك  ،مان الو ابا 
 

 2018كالالالانون الرالالالاني  31 وقالالال   ور ت وكالالالاالت اانبالالالا  العراقيالالال  إ الالالالن البنالالال  المركالالالز  فالالالي

 الالالالن توقيالالالالا  قالالالال  تأسالالالالي  شالالالالرك  ،الالالالمان الو ابالالالالا المصالالالالرفي  مالالالالا الليبالالالال  المؤسسالالالال  التالالالالي 
مصالالالالالرفا  44"،الالالالالمت المصالالالالالارن الحكوميالالالالال  والااصالالالالال  ب،الالالالالمنلا اال نبيالالالالال  وم مو لالالالالالا 

                                                                                                                                            
content/uploads/sites/2/2017/11-http://iraqieconomists.net/ar/wpحسالالالالابات-فالالالالي-االحتياطيالالالالات-الافالالالالا ي-/مالالالالنعر-

 pdfالتأمين.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%
82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF

%82%D9%85_17_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9
84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/منعم-الخفاجي-الاحتياطيات-في-حسابات-التأمين.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/منعم-الخفاجي-الاحتياطيات-في-حسابات-التأمين.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_17_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_17_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_17_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_17_%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  20 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

مصالالالالالالرن   نبالالالالالالي."   16مصالالالالالالرن ت الالالالالالار  و 22مصالالالالالالارن حكوميالالالالالال   6موز الالالالالال  بواقالالالالالالا 

 ن الو ابا.شركات التأمين لر تكن من المؤسسين لشرك  ،ما
 

إن شالالالركات التالالالأمين الحكوميالالال  وشالالالركات التالالالأمين الااصالالال  ليسالالالت  الالالزً ا مالالالن هالالالذ  الشالالالرك .  
وهالالالذ  الشالالالرك  ليسالالالت  الالالزً ا مالالالن قطالالالاع التالالالأمين التق يالالال  ل وهالالالي معنيالالال  فقالالالط بحمايالالال  و ابالالالا 
ال ملالالالالالور مالالالالالن اافالالالالالرا  والشالالالالالركات لالالالالال ى المصالالالالالارن لتعزيالالالالالز الرقالالالالال  بالنةالالالالالار المصالالالالالرفي 

لتعالالالوي  المالالالو  ينل بالكامالالالل  و  زبياًلالالال  الالالن و ابعلالالالر فالالالي العراقالالالي.  وهالالالي لالالالذل  شالالالرك  
حالالالال تعرالالالر  و إ سالالالار  حالالال  المصالالالارن اا ،الالالا  باليفالالالا  بالتزاماتالالال  ت الالالا  الالالالو  ينل وتفالالالا   
اطالالالالالر امتالالالالال ا   الالالالال وى ال سالالالالالار إلالالالالالى المصالالالالالارن اااالالالالالرى.  إن شالالالالالرك  ،الالالالالمان الو ابالالالالالا 

نةالالار مسالالالتقل المصالالرفي  تعمالالل   الالى تحويالالالل  الال   تعالالوي  المالالالو  ين مالالن قبالالل ال ولالالال  إلالالى 
قالالالابر   الالالى  سالالالا  تحصالالاليل ااقسالالالاط )التمويالالالل المسالالالبئ لحقالالالوق المالالالو  ين( مالالالن المصالالالارن 

 اا ،ا ل وربما كان هذا  ح   سبا  تأسي  مرل هذ  الشرك .
 

 نالالال ما ك الالالن ربالالالي  الالالالوزرا   . مةلالالالر محمالالال   2014ير الالالا تالالالاريخ هالالالذ  الشالالالرك  إلالالالى سالالالن  

تأسالالالالي  شالالالالرك  ل،الالالالمان الو ابالالالالا صالالالالال ل  نالالالال  تعيينالالالال  مستشالالالالاًرا مالياًلالالالال إ الالالال ا   راسالالالال  ل
المصالالالرفي .  مالالالن  م الالال  اافكالالالار التالالالي اقترحلالالالا  . مةلالالالر تحويالالالل شالالالرك  التالالالأمين العراقيالالال  
إلالالالى شالالالرك  ل،الالالمان الو ابالالالا.  لالالالر يؤاالالالذ بلالالالذا االقتالالالراح.  هالالالذا االقتالالالراح ومسالالالاهم  شالالالرك  
التالالالالأمين الوطنيالالالال  فالالالالي ر سالالالالمال شالالالالرك  ،الالالالمان الو ابالالالالا ال يعنيالالالالان  نلمالالالالا يكتتبالالالالان ب،الالالالمان 

 ا.الو اب
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نشالالر الالالو ي التالالأميني ل ق،الالا    الالى المعوقالالات اال تما يالال  التالالي تمرالالل موانالالا ل رقافالال  
التأمينيالالالالال  وذلالالالالال  بمالالالالالا يحم الالالالال  الم تمالالالالالا مالالالالالن  الالالالالا ات وتقاليالالالالال  وتو لالالالالالات فكريالالالالال ل 
ومكتسالالبات  قاب يالال   و  ينيالال ل التالالي يعالالاني منلالالا سالالوق التالالأمين العراقالالي بشالالكل كبيالالر.  

الوطنيالال   ن تغيالالر مالالن منلا لالالا فالالي التالالرويج لا مالال  تالالأمين ي الال    الالى شالالرك  التالالأمين 
السالالفر بالشالالالكل الالالالذ  يرفالالالا مالالن مسالالالتوى الرقافالالال  التأمينيالالال  لالال ى المسالالالافر العراقالالالي مالالالن 
االالالالل متابعالالال  نتالالالابج العم يالالال  التسالالالويقي  ومالالال ى فا  يتلالالالا بشالالالكل يصالالالل تالالالأرير  إلالالالى 

  ميا  فرا  الم تما.

 
التالالالأميني و الالال ر ا طالالال  بو الالالو  تغييالالالر كالالالان مالالالن المناسالالال  تكالالالري  التوصالالالي  لنشالالالر الالالالو ي 

شالالالالرك  التالالالالأمين الوطنيالالالال  لمنلا لالالالالا فالالالالي التالالالالرويج لا مالالالال  تالالالالأمين السالالالالفر فالالالالاااير  مسالالالالأل  
تفصالالالي ي  وال تتع الالالئ بشالالالرك  التالالالأمين الوطنيالالال  فقالالالط إذ  ن بعالالال  شالالالركات التالالالأمين الااصالالال  

.  هالالالال   ن هنالالالالا  حكمالالالال  ورا  انتقالالالالا  شالالالالرك  التالالالالأمين  يً،الالالالا تمالالالالار  التالالالالأمين   الالالالى السالالالالفر
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طنيالال  ووريقتلالالا لتالالأمين السالالفرل لمالالاذا التركيالالز   الالى هالالذ  الوريقالال  ولالالي  وريقالال /ورابئ تالالأمين الو
  ارى 

 
ت الفرصالالال    الالالى مالالالن صالالالاغ التوصالالالي  بدشالالالباع مو،الالالوع الالالالو ي التالالالأميني  إن هالالالذا الا الالالط فالالالو 
والرقافالال  التأمينيالال  بمالالا يسالالتحق  مالالن معال الالات بالال اًل مالالن ربالالط رقافالال  التالالأمين بالمسالالافرين.  بالال اًل 

ن بالمكالالالان التفكيالالالر بالالالااطران التالالالي يمكالالالن  ن تقالالالور بنشالالالر الالالالو ي التالالالأميني: مالالالن ذلالالال  كالالالا
شالالالركات التالالالأمينل  معيالالال  التالالالأمين العراقيالالال ل  يالالالوان التالالالأمين.  وكالالالذل  التفكيالالالر بسالالالبل ترسالالاليخ 
ح،الالالور مؤسسالالال  التالالالأمين فالالالي الحيالالالا  العامالالال  بالالالدبراز  ورهالالالا الحقيقالالالي والممكالالالن مالالالن االالالالل 

ات معينالالال .    الالالى سالالالبيل المرالالاللل إبالالالراز مكانالالال  الوسالالالابل المتاحالالال   نالالال  وقالالالوع  حالالال ا  وتطالالالور
اطالالالر  25قالالالرق العبالالالار  فالالالي الموصالالاللل 24مؤسسالالال  التالالالأمين وموقفلالالالا مالالالن: حالالالوا   الحريالالالئل

 28مشالالالالروع قالالالالانون تأسالالالالي  شالالالالرك  الالالالالنفط الوطنيالالالال ل 27االنتفا،الالالال  التشالالالالريني ل 26الفي،الالالالانل
 وقيرها(. 29صن وق السكانل موازن  الحكوم 

 

                                                 
شبكة االقتصأاديين مصباح كمالل " فكار حول حرابئ المحالت الت اري : تع يئ   ى ورق  السي   ب  الحسن  بي   زوز الزيا  ل"  24

 :العراقيين

-Compulsory-Insurance-content/uploads/sites/2/2018/04/Fire-http://iraqieconomists.net/ar/wp
2.pdf-Zayyadi-Al-ssanHa-Abdul-on-Comment 

 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينمصباح كمالل "نةر    ى بع  اآلرار االقتصا ي  والتأميني  لـ"فا ع " قرق العب ار  في الموصلل"  25

-Disaster-Ferry-Kamal-content/uploads/sites/2/2019/03/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp
Implications.pdf 

 
 شبكة االقتصاديين العراقيين:مصباح كمالل "اطر الفي،ان في العراق و ور ال ول  والتأمينل"  26

http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/ 

 
 شبكة االقتصاديين العراقيين:ل" 2019مصباح كمالل "محاول  لتشايص بع  اآلرار التأميني  النتفا،  تشرين ااول  27
-and-Uprising-Kamal-content/uploads/sites/2/2019/11/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp

Insurance.pdf 

 
شأبكة االقتصأاديين مصباح كمالل "مشروع قانون شرك  النفط الوطنيال  العراقيال  وقيالا  التالأمين فالي التشالكيالت ال اريال  ل شالرك ل"  28

 قيين:العرا
-http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad
-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86

%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7/ 

 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينل" 2021مصباح كمالل "التأمين في مشروع قانون موازن   29

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

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Fire-Insurance-Compulsory-Comment-on-Abdul-Hassan-Al-Zayyadi-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Fire-Insurance-Compulsory-Comment-on-Abdul-Hassan-Al-Zayyadi-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Misbah-Kamal-Ferry-Disaster-Implications.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Misbah-Kamal-Ferry-Disaster-Implications.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Misbah-Kamal-Uprising-and-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Misbah-Kamal-Uprising-and-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/03/23/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7/
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


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  22 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

ا    الالالى المعوقالالالات اال تما يالالال  التالالالي تمرالالالل وتةالالالل  طروحالالال  "نشالالالر الالالالو ي التالالالأميني ل ق،الالال
موانالالالا ل رقافالالال  التأمينيالالال  وذلالالال  بمالالالا يحم الالال  الم تمالالالا مالالالن  الالالا ات وتقاليالالال  وتو لالالالات فكريالالال ل 
ومكتسالالالالبات  قاب يالالالال   و  ينيالالالال " مو،الالالالوً ا  ريالالالالًرا فالالالالي الكتابالالالالات التأمينيالالالال  ولالالالال ى شالالالالركات 

 ني  قسالالالاط التالالالأمين وحتالالالى  نالالال  المسالالالؤولين مالالالن االالالارج قطالالالاع التالالالأمين  نالالال ما ترالالالار ق،الالالي  تالالال
التالالالالأمين المكتتبالالالال  ومسالالالالاهم  قطالالالالاع التالالالالأمين فالالالالي النالالالالاتج المح الالالالي.  إن م الالالالر  الالالالال  و  لنشالالالالر 
الالالالالو ي التالالالالأميني لالالالالي  كافياًلالالالال وكالالالالان مالالالالن المناسالالالال  ربالالالالط هالالالالذ  الالالالال  و  بالالالالد را  البحالالالالو  

 شالالالرنا ل تعريالالالن الم مالالالو  بالمعوقالالالات اال تما يالالال  وال ينيالالال  التالالالي توا للالالالا مؤسسالالال  التالالالأمين.  
مواقأأأي دينيأأأة تجأأأاه التأأأأمين: الع يالالال  مالالالن كتاباتنالالالا وكالالالان آارهالالالا كتابنالالالا للالالالذا المو،الالالوع فالالالي 

 (.  ي،ر الكتا  الفصول التالي :2021)مكتب  التأمين العراقيل  مقاربات نقدية

 
 م ال: ال ين والتأمين

 التفاصيل   ي السيستاني والتأمين: الشيطان في
 نصوص لبع  ر ال ال ين العراقيين حول التأمين

 نق  مؤسس  التأمين: قرا   لموقن إسالمي
 هل هنا   ق  ل تأمين في الفق  السالمي 

 إطالل    ى ابن ا  ون و ذور التأمين في العالر العربي
 التأمين كمؤسس    ماني 

 م حئ: مق م  في التأمين   ى  ور العبا   والمواقا ال يني  في العراق
 

إن التعكالالالز   الالالى ال،الالالعن فالالالي الالالالو ي بالتالالالأمين لالالالي  سالالالببدا كافياًلالالا لتفسالالالير واقالالالا تالالالر   قطالالالاع 
التالالالالأمين فالالالالي العالالالالراق.  إن "االقتصالالالالا  السياسالالالالي" ل قطالالالالاع يسالالالالت  ي و،الالالالا القطالالالالاع ،الالالالمن 

واز هالالالالار النشالالالالاط التالالالالأميني االقتصالالالالا  الالالالالوطني فالقطالالالالاع يحتالالالالل موقعاًلالالالا تابعاًلالالالا لالقتصالالالالا ل 
رنالالالا فالالالي تع يالالالئ لنالالالا  ن هالالالذ  ااطروحالالال  ال تسالالالتبع  مالالالرتبط باز هالالالار االقتصالالالا .  وقالالال  ذك

تالالالالأرير  وامالالالالل  االالالالرى   الالالالى مسالالالالتوى النشالالالالاط التالالالالأميني )الط الالالال    الالالالى المنالالالالتج التالالالالأميني 
و الالالالر  القالالالال رات االسالالالالتيعابي  لشالالالالركات التالالالالأمين فالالالالي االسالالالالت اب  للالالالالذا الط الالالال (: كح الالالالر 

مين الالالال ال النقالالال   المتالالالوفر لالالال ى اافالالالرا  لألنفالالالاق   الالالى شالالالرا  الحمايالالال  التأمينيالالال ل وت،الالال
ميزانيالالالالات الشالالالالركات والمؤسسالالالالات لماصالالالالص شالالالالرا  التالالالالأمينل والموقالالالالن مالالالالن الاليقالالالالين 
) الالالال ر التأكالالالال ( مالالالالن وقالالالالوع الحالالالالوا   فالالالالي المسالالالالتقبل والتالالالال بر لالالالال  )مالالالالن االالالالالل التالالالالأمين  و 

 ا تما  وسابل  ارى(ل والقوانين المنةم  ل نشاط التأميني وقيرها.
 

الزميالالالل ال  يالالالل فالالالاروق  إن مالالالا سالالالاهر فالالالي ركالالالو  و،الالالعن نمالالالو قطالالالاع التالالالأمينل وكمالالالا قالالالال
هالالالو  ن المالالالوار  السالالال عي  مسالالالتور   )وهالالالي قالالال  ال تا،الالالا ل تالالالأمين  رنالالالا  النقالالالل  و  30يالالالون 

                                                 
فاروق يون ل تع يئ   ى مقال مصباح كمال "مالحةات نق ي  حول إصالح الطار التنةيمي لقطاع التأمين والاال مات التأمينيال  فالي  30

 قتصاديين العراقيين:شبكة االالورق  البي،ا ل" 
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   الك فالالالال  والتالالالالأمين والشالالالالحنل  CIFالاالالالالزنل  و  ن  قالالالال  االسالالالالتيرا  يقالالالالور   الالالالى قا الالالال   

ممالالالا يعنالالالي التالالالأمين االالالارج العالالالراق(  االفتقالالالار إلالالالى رقافالالال  اال االالالار واالسالالالترمار )اكتنالالالاز 
 مالالالالالن شالالالالالرا  وريقالالالالال  تالالالالالأمين   الالالالالى الحيالالالالالا ل مالالالالالراًل(  ،الالالالالعن الرقالالالالال  بال لالالالالالاز المالالالالال بالالالالال الً 

المصالالالرفي وبشالالالركات التالالالأمين )بالنسالالالب  لشالالالركات التالالالأمين قالالال  يعالالالو  سالالالب  ،الالالعن الرقالالال  
 إلى التأار في تس ي  المطالبات بالتعوي ل و،عن كفا   العام ين(.

 
اقالالالي بكالالالل وهكالالالذا فالالالدن واقالالالا قطالالالاع التالالالأمين يعكالالال  إلالالالى حالالال  كبيالالالر واقالالالا االقتصالالالا  العر

 يوبالالال .  فمالالالن المعالالالرون  ن تطالالالور التالالالأمين واز هالالالار  فالالالي الع يالالال  مالالالن الالالال ول السالالالالمي  
لالالالر يتالالالأرر سالالال بًا بالالالالمواقن اآلي يولو يالالال  ال ينيالالال  ولنالالالا فالالالي ماليزيالالالا وباكسالالالتان وتركيالالالا و ول 
الا الالالالالاليج والالالالالالال ول العربيالالالالالال  اااالالالالالالرى ايالالالالالالر مرالالالالالالال.  لقالالالالالال  آن ااوان لمرا عالالالالالال  نق يالالالالالال  

التوصالالالالي   ن "مالالالالا يحم الالالال  الم تمالالالالا مالالالالن  الالالالا ات وتقاليالالالال  لألطروحالالالال  المق مالالالال  فالالالالي هالالالالذ  
 وتو لات فكري ل ومكتسبات  قاب ي   و  يني " يعيئ تطور التأمين.

 
 19التوصي  

مالالالن  قطالالالاع التالالالأمين اهتمالالالار  كبالالالر مالالالن قبالالالل ال لالالالات التشالالالريعي  وتالالالذليل العقبالالالات  مالالالار 
التالالالأمينل تطالالالوير  مالالالن االالالالل تعالالال يل وتفعيالالالل المنةومالالال  التشالالالريعي  والقانونيالالال  لقطالالالاع 

وو،الالالا اطالالال  اصالالالالحي  الزمالالال  بالتعالالالاون مالالالا الالالالوزارات اااالالالرى وال لالالالات قيالالالر 
 المرتبط  بالوزارات لتطوير هذا القطاع.

 
كالالالان مالالالن المفتالالالر   ن يكالالالون المالالالؤتمر مشالالالروً ا لتطالالالوير قطالالالاع التالالالأمين فالالالدذا بالالال  يحيالالالل هالالالذا 

معينالالال  المشالالالروع إلالالالى تعالالالاون ال لالالالات التشالالالريعي  مالالالا الالالالوزارات اااالالالرى  لالالالر تحالالال   وزار  
ف مالالالاذا الشالالالار  إلالالالى وزارات  االالالرى[ وال لالالالات قيالالالر المرتبطالالال  بالالالالوزارات   هالالالي مراكالالالز 

 البحو  ااكا يمي   و الليبات االستشاري  لربي  الوزرا ل  ر ماذا [.
 

كالالان بالمكالالان إ الالا   صالالياق  هالالذ  التوصالالي  ل تركيالالز   الالى تعالال يل بعالال   حكالالار قالالانون تنةالالير 
فالالالالي إزالالالالال  التعالالالالار  بالالالالين هالالالالذا القالالالالانون وقالالالالانون ل والبحالالالال  2005  مالالالالال التالالالالأمين لسالالالالن  

ومرا عالالالالال  شالالالالالام   ل قالالالالالوانين والتع يمالالالالالات  1950تأسالالالالالي  شالالالالالرك  التالالالالالأمين الوطنيالالالالال  لسالالالالالن  

الااصالالال  بتنةالالالير نشالالالاط التالالالأمينل وكالالالذل  التشالالالاور  ااالالالل قطالالالاع التالالالأمين ومالالالا الحكومالالال  ل عالالالل 
اطالالالالر بعالالالال   نالالالالواع التالالالالأمين إلزامياًلالالالا.    الالالالى سالالالالبيل المرالالالاللل تالالالالأمين ممت كالالالالات معينالالالال  مالالالالن 

                                                                                                                                            
-http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad
-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%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%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%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%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%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%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/2021/02/28/%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%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5/#comments
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ن فن  40من  24 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 32وااطبالالالالالالالا  والمؤسسالالالالالالالات الصالالالالالالالحي  مالالالالالالالن  اطالالالالالالالار المسالالالالالالالؤولي  الملنيالالالالالالال ل 31الحريالالالالالالالئل
 والمسؤولي  العشري  وقيرها من المسؤوليات القانوني .

 
 22التوصي  

إ الالالالا   النةالالالالر فالالالالي تالالالالأمين السالالالاليارات مالالالالن االالالالالل تعالالالال يل مبالالالالال  التعوي،الالالالات ونشالالالالر 
سالالالاط التالالالأمين الالالالو ي التالالالأميني لالالال ى المسالالالتفي ين واسالالالترمار اامالالالوال النات الالال   الالالن  ق

الم فو الالالال  مالالالالن االالالالالل شالالالالرا  الوقالالالالو  فالالالالي تطالالالالوير هالالالالذا القطالالالالاع وتافالالالالي  نسالالالالب  
 االستقطاع الحكومي الى الح  اا نى.

 
هالالالذ  التوصالالالي  تنقصالالاللا ال قالالال  إذ  ن  بالالالار  "تالالالأمين السالالاليارات" ناقصالالال ل فالالالالمرا  هالالالو قالالالانون 

انالالالت لنالالالا وتع يالتالالال .  وقالالال  ك 1980لسالالالن   52التالالالأمين اللزامالالالي مالالالن حالالالوا   السالالاليارات رقالالالر 

 33ولزمال  آارين م ااالت   ي   حول هذا القانون.
 

هنالالالا  مسالالالأل   ساسالالالي  فالالالي هالالالذا القالالالانون تتع الالالئ بحصالالالر الوةيفيالالال  التعوي،الالالي  بشالالالرك  التالالالأمين 
الوطنيالالال ل وهالالالالي مرالالالار تسالالالالاؤل مالالالن قبالالالالل بعالالال  شالالالالركات التالالالأمين الااصالالالال .  لالالالر يكالالالالن هالالالالذا 

                                                 
 مصباح كمالل " فكار حول حرابئ المحالت الت اري ل مص ر سابئ. 31

 :شبكة االقتصاديين العراقيينوكذل : "إلزامي  تأمين مباني العمارات السكني  من اطر الحريئ: ت رب    ي   في مم ك  البحرينل" 
-8%d8%afhttp://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a
-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86
-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2

%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1/ 

 
 :شبكة االقتصاديين العراقيينمصباح كمالل "اقتيال ااطبا  في العراق والتأمين من المسؤولي  الملني ل"  32
-Medical-Kamal-content/uploads/sites/2/2017/08/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp

Insurance.pdf-and-eMalpractic 

 
لسالالن   52مصالباح كمالالل "رباسال  ال ملوريال  ونقابال  المحالامين ومشالروع تعالال يل قالانون التالأمين اللزامالي مالن حالوا   الساليارات رقالر  33

 :شبكة االقتصاديين العراقيينل" 1980

-Compulsory-Kamal-content/uploads/sites/2/2021/08/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp
IEN.pdf-Association-Bar-Iraqi-on-Comment-Insurance-Motor 

 
را ا  يً،ا: مصباح كمالل "وقف  ما م ااالت م    النوا  العراقي في القرا   الراني  لمشروع قانون تع يل قالانون التالأمين االلزامالي 

 :مجلة التأمين العراقيل" 1980( لسن  52من حوا   السيارات رقر )
of.html-amendment-debates-parliament-https://misbahkamal.blogspot.com/2015/07/iraqi 

 
شأأبكة مالحةالالات سالالريع  و  الالو  ل مناقشالال  حالالول التالالأمين اللزامالالي مالالن حالالوا   السالالياراتل" “موفالالئ حسالالن ر،الالال "تعقيالال    الالى مقالالال 

 االقتصاديين العراقيين:
-Comulsory-Ridha-H.-content/uploads/sites/2/2021/07/Muwafaq-http://iraqieconomists.net/ar/wp

final.pdf-comments-critical-1980-fo-52-Law-TPL-Motor 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/04/09/%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Misbah-Kamal-Medical-Malpractice-and-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/Misbah-Kamal-Medical-Malpractice-and-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/08/Misbah-Kamal-Compulsory-Motor-Insurance-Comment-on-Iraqi-Bar-Association-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/08/Misbah-Kamal-Compulsory-Motor-Insurance-Comment-on-Iraqi-Bar-Association-IEN.pdf
https://misbahkamal.blogspot.com/2015/07/iraqi-parliament-debates-amendment-of.html
https://misbahkamal.blogspot.com/2015/07/iraqi-parliament-debates-amendment-of.html
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Muwafaq-H.-Ridha-Comulsory-Motor-TPL-Law-52-of-1980-critical-comments-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Muwafaq-H.-Ridha-Comulsory-Motor-TPL-Law-52-of-1980-critical-comments-final.pdf


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  25 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

نيالالالال  كانالالالالت الوحيالالالال   فالالالالي التسالالالالاؤل وارً ا وقالالالالت صالالالال ور القالالالالانون إذ  ن شالالالالرك  التالالالالأمين الوط
 االكتتا  بأ مال التأمينات العام .

 
وقالالال  ذكرنالالالا فالالالي مقالالالال لنالالالا  ن إ ار  صالالالن وق التالالالأمين اللزامالالالي والتعالالالوي  مالالالن الصالالالابات 
الب نيالال  ب،الالمنلا الوفالالا  التالالي ت حالالئ بالالالطرن الرالالال  مالالن  الالرا  حالالوا   السالاليارات وحصالالرها 

إنشالالا  صالالن وق االالاص ت مالالا فيالال   بشالالرك  التالالأمين الوطنيالال  بحا الال  إلالالى مرا عالال .  فبالمكالالان
 قسالالالاط التالالالأمينل المسالالالتوفا  مالالالن سالالالعر الوقالالالو ل لتسالالال ي  المطالبالالالات منالالال .  وبلالالالذا ينتفالالالي  ور 
شالالالالالرك  التالالالالالأمين الوطنيالالالالال   و    شرك /شالالالالالركات تالالالالالأمين  االالالالالرىل إذ يمكالالالالالن تفالالالالالوي  إ ار  
الصالالن وق لليبالالال  مسالالالتق   ال  القالالال  للالالالا بالالالأ  مالالن شالالالركات التالالالأمين العامالالال   و الااصالالال .  وهالالالذا 

ماشالالالالى مالالالالا تو لالالالالات القالالالالانون إذ  ن القالالالالانون  لغالالالالى الوةيفالالالال  االكتتابيالالالال  التالالالالي تقالالالالور بلالالالالا يت
شالالالركات التالالالأمين فالالالي تقيالالالير اااطالالالار وو،الالالا الشالالالروط وااسالالالعار المناسالالالب  ل تالالالأمين   يلالالالا.  

 وبلذا المعنى لي  هنا  مبرر ان تقور شرك  التأمين الوطني  بوةيف  التعوي .
 

الالالالالى الحالالالال  اا نالالالالى" توصالالالالي  مقبولالالالال .  إن الشالالالالرك  "تافالالالالي  نسالالالالب  االسالالالالتقطاع الحكالالالالومي 
العامالالال  لتوزيالالالا المنت الالالات النفطيالالال  تقالالالور ب بايالالال   قسالالالاط التالالالأمينل مالالالن االالالالل  سالالالعار الوقالالالو ل 
وتحويالالالل نسالالالب  منلالالالا إلالالالى صالالالن وق التالالالأمين اللزامالالالي فالالالي شالالالرك  التالالالأمين الوطنيالالال ل ولالالالذل  

  يكون مص ًرا ل رب .فدنلا )المنت ات النفطي ( تستحئ   ًرا   ى هذا العمل   ى  ن ال
 

[6] 
 بعض ما لم يرد نكره في التوصيات

 
لالالالر تفالالالر  التوصالالاليات مكانالالال  ااصالالال  ل الالالا   التالالالأمين فالالالي قطالالالاع التالالالأمين العراقالالاليل ومكانالالال  

 شرك  إ ا   التأمين العراقي  بالذاتل وسبل النلو  بدمكانياتلا المتوا،ع  و  ملا.
 

لقطالالاع  بالبنيأأة التحتيأأة الفنيأأةلالالر يالالر  فالالي التوصالاليات نصالالوص ااصالال  لمالالا يمكالالن  ن يسالالمى 
 التأمين ومنلا: 

 
الاالالال مات السالالالان   لنشالالالاط التالالالأمين: تسالالالوي  الاسالالالابرل تقيالالالير الممت كالالالاتل الاالالال مات االكتواريالالال ل 

وااصالالال  فالالالي م الالالال  Third Party Administration (TPA)االالال مات الطالالالرن الرالالالال  

وتنةالالالير ملالالالنلر رقالالالر  ن  يالالالوان التالالالأمين كالالالان قالالال   صالالال ر تع يمالالالات لتنةالالالير التالالالأمين الصالالالحيل 
نشالالالالالاط وسالالالالالطا  التالالالالالأمين وإ الالالالالا   التالالالالالأمينل ووكالالالالالال  التالالالالالأمينل وابالالالالالرا  الكشالالالالالن وتقالالالالال ير 

 اا،رار وتسويتلا.
 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  26 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

التأمينالالالات اللزاميالالال  لالالالر ت الالال  للالالالا مكاناًلالالا فالالالي التوصالالاليات.  مر مالالالا قالالالا  ذكالالالر قالالالانون تنةالالالير 

(ل وكالالالذل   يالالالوان التالالالأمينل والتالالال ري  الملنالالالي 10مالالالر رقالالالر )اا 2005  مالالالال التالالالأمين لسالالالن  

ومكانالالالال  شالالالالركات التالالالالأمين الااصالالالال  فالالالالي إ الالالالا   هيك الالالال  قطالالالالاع التالالالالأمينل وموقالالالالا  34المسالالالتمرل
 35تأمينات الحيا ل وقيا    اول الوفيات العراقي ل والتأمين التكاف ي.

 

[7] 
 مالحظة ختامية

 
التوصالاليات.  هالالل هالالي قيالال  ال راسالال  مالالن  وقالالت كتابالال  ورقتنالالا لالالي  معروفاًلالا لنالالا مالالاذا حالالل  بلالالذ 

قبالالل وزيالالر الماليالال  ومستشالالاري  قبالالل تبنيلالالا كوريقالال  رسالالمي    وإذا تالالر تبنيلالالا هالالل سالالتناط بأحالال  
ابالالالالرا  وزار  الماليالالالال  لمتابعالالالال  تطبيقلالالالالا مالالالالن قبالالالالل ااطالالالالران المالالالالذكور ل  ون تح يالالالال ل فالالالالي 

كالالالز التوصالالاليات   وهالالالل سالالالتكون هالالالذ  التوصالالاليات مو،الالالوً ا ل راسالالالات مسالالالتق   مالالالن قبالالالل مر
التالالال ري  المالالالالي والمحاسالالالبي و امعالالال  بغالالال ا  و امعالالال  النلالالالرين و امعالالال  المستنصالالالري  وربمالالالا 
 امعالالالات ومعاهالالال   االالالرىل قبالالالل تر متلالالالا إلالالالى إ الالالرا ات وتشالالالريعات   ال نفتالالالر   ن  يالالالوان 

 التأمين ي،ر ق رات بحري  كافي  ل مشارك  في مرل هذ  ال راسات.
 

تقريالالالًرا شالالالاماًل  الالالن المالالالؤتمر ويقالالالور  تالالالرى هالالالل سالالاليق ر مركالالالز التالالال ري  المالالالالي والمحاسالالالبي
 بنشر  كمساهم  في نشر الو ي التأميني 

 
 

                                                 
 :  مرصد التأمين العراقيمصباح كمالل "الت ري  الملني بين ال معي  وال يوان: مالحةات  ولي ل"  34

development-professional-com/2011/12/03/traininghttps://iraqinsurance.wordpress. 

 
 :  شبكة االقتصاديين العراقيينمصباح كمالل "ال راس  التاصصي  ااكا يمي  ل تأمين في العراقل" 

-Insurance-and-content/uploads/sites/2/2017/09/Actuarial-http://www.iraqieconomists.net/ar/wp
Iraq.pdf-in-Studies 

 
 مصباح كمالل "مالحةات حول "تأسي " البن  المركز  العراقي لشرك  التأمين التكاف يل" شبك  االقتصا يين العراقيين: 35
-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-http://new
-7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%aa%d8%b3%d8%a-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d9%88%d9%84

%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83 

 
 شبكة االقتصاديين العراقيين:مصباح كمالل " و   لمو،وع تأسي  البن  المركز  العراقي لشرك  التأمين التكاف يل" 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Misbah-Kamal-
CBI-Takaful-2.pdf 

 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development
http://www.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Actuarial-and-Insurance-Studies-in-Iraq.pdf
http://www.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Actuarial-and-Insurance-Studies-in-Iraq.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Misbah-Kamal-CBI-Takaful-2.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Misbah-Kamal-CBI-Takaful-2.pdf


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  27 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 كات  في ق،ايا التأمينباح  و )*(

 
 الشالار  بشالرط النشالر بد الا   العالراقيين.  يسالم  االقتصالا يين لشالبك  محفوةال  النشالر حقالوق

 2021تشرين ااول  10  .إلى المص ر

 
http://iraqieconomists.net/ar/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/


 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  28 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 (1ملحق رقم )
 

 16-15الالالال ولي لصالالالالح قطالالالاع التالالالأمين فالالالي العالالالراقل ااوراق المق مالالال  فالالالي المالالالؤتمر الع مالالالي 
 .2021 ي ول 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  29 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  30 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  31 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 (2ملحق رقم )
 

تحالالال يات الواقالالالا وفالالالرص المسالالالتقبلل -توصالالاليات مالالالؤتمر إصالالالالح قطالالالاع التالالالأمين فالالالي العالالالراق
 .2021 ي ول  15-16

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  32 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  33 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  34 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 

 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي العراق  مصباح كمال

ن فن  40من  35 صفحة   مالحظات نقدية عىل برنامج وتوصيات مؤتمر إصالح قطاع التأمي 
 



 
 

 تأمينيةأوراق 

 
 

 

 
ي  نظرة عىل تضارب المصالح مصباح كمال

ن العراف   40من  36 صفحة رئاسة ديوان التأمي 
 

 (3ملحق رقم )
 

سياسالالال  لقطالالالاع التالالالأمين فالالالي العالالالراق قالالال مناها ل مناقشالالال .  و  مشالالالروع قيالالالر مشالالالروع لصالالالياق  
 مكتمل وق  قمنا بد ا   صياق  فقرات منلا كما هي معرو،  في متن ورقتنا الحالي .

 
 كتبنا في التق ير ل مشروع اآلتي:

 
ت،الالمنت مالالا  سالالميت  بمشالالروع لصالالياق  سياسالال  لقطالالاع التالالأمين فالالي  36كنالالت قالال  نشالالرت ورقالال 

ا هنالالا رانيالال  إذ قالال  ي الال  الالالبع  فيالال  مالالا يفيالال  فالالي التفكيالالر بالالبع  ق،الالايا سالالوق العالالراقل  نشالالره
 التأمين العراقي ورسر السياسات المناسب  لتطوير قطاع التأمين.

 
 مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق

 
مالالالا يلمنالالالا هالالالو اسالالالتعا   مالالالا كتبنالالالا  فالالالي الما،الالالي فيمالالالا ياالالالص و،الالالا سياسالالال  مرح يالالال  ت الالالا  

ي مالالالا بعالالال  ال،الالالافات ال  يالالال  .  اقترحالالالت الاطالالالوط العامالالال  للالالالذ  السياسالالال  النشالالالاط التالالالأمين
 كما ي ي كي تتناس  ما الطبيع  العام  لبرنامج سياسي حزبي:

 
الالالالذ  ي عبالالال  فالالالي  "اإلنتأأأاجي" للأأأدوريسالالالتحئ قطالالالاع التالالالأمين اهتمامالالالاً ااصالالالاً نةالالالراً 

التعالالالالالوي   الالالالالن اا،الالالالالرار والاسالالالالالابر الما يالالالالال  التالالالالالي ت حالالالالالئ بالالالالالاافرا  والعوابالالالالالل 
مالالالن االالالالل ت ميالالالا  قسالالالاط التالالالأمين.   الأأأدور االسأأأتثمار والشالالالركات   الالالى  نوا لالالالال و

وسالالالاليز ا  هالالالالذا الالالالال ور  هميالالالال  مالالالالا التطالالالالور االقتصالالالالا   واال تمالالالالا ي ل عالالالالراق مالالالالا 
   شالالالركات التالالالأمين العامالالال  تعالالالاةر ح الالالر  قسالالالاط التالالالأمينل و،الالالرور  ،الالالمان اسالالالتفا

راً كبيالالالراً مالالالن  والااصالالال  المراصالالال  بالعمالالالل فالالالي العالالالراق مالالالن هالالالذ  ااقسالالالاط إذ  ن قالالال  
  الالالى إ الالالا   النةالالالر بقالالالانون  اآلنااقسالالالاط يتسالالالر  إلالالالى الاالالالارج.  لالالالذل  ي الالال  العمالالالل 

لتغييالالالر الرؤيالالال  الااطبالالال  التالالالي يقالالالور   يلالالالا هالالالذا  2005تنةالالالير   مالالالال التالالالأمين لسالالالن  

ار  بالقطالالالالاعل ورسالالالالر سياسالالالال  ل قطالالالالاع يحالالالالول  ون التسالالالالر  القالالالالانون و حكامالالالال  ال،الالالال
 37.قير القانوني اقساط التأمين اارج العراق

                                                 
.  نشالرت 2016ل  يالار 382ل العال   الثقافة الجديد م    لمعرو  )ل مناقش (ل قيا  التأمين في برنامج الحز  الشيو ي العراقي ا" 36

 مجلة التأمين العراقي: ي،اً في 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/07/382-2016.html 
 
 نقأأد فأأي مسأأاهمة بالالار  بالال  الاالالالئ الازر الاليل سالالع ون الربيعالاليل فالالؤا  شالالمقارل محمالال  الكبيسالاليل مصالالباح كمالالالل مالالنعر الافالالا يل  37

 (.2013ل تحرير: مصباح كمالل )مكتب  التأمين العراقيل 2005 لسنة التأمين أعمال تنظيم قانون ومراجعة

 

 (.2014)بغ ا : منشورات شرك  التأمين الوطني ل  ودراسات نقدية : تقييم2005قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة مصباح كمالل 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/07/382-2016.html
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ي  نظرة عىل تضارب المصالح مصباح كمال

ن العراف   40من  37 صفحة رئاسة ديوان التأمي 
 

 
 مالالا تفاصالاليل هالالذ  السياسالال  ووسالالابل تحقيقيلالالا التالالي  تيالالت   الالى ذكرهالالا فلالالي ت،الالر مالالا بعالال  

 38ال،افات ال  ي   ما ي ي:
 

 توطين التأمين –أوال 
 

والمسالالالؤوليات القانونيالالال  الناشالالالب   نلالالالا اشالالالتراط إ الالالرا  التالالالأمين   الالالى ااصالالالول الما يالالال   -1
حصالالالراً لالالال ى شالالالركات تالالالأمين مسالالال    لالالال ى الالالال وابر الماتصالالال  فالالالي العالالالراق وم الالالاز  

 من قبل  يوان التأمين العراقي.
 

تحالالالالرير إ الالالالرا  التالالالالأمين االالالالارج العالالالالراقل    االالالالارج القوا الالالال  الرقابيالالالال  التالالالالي يالالالال يرها  -2
  يوان التأمين العراقي.

 
 & C -بشالالروط الك فالال  والشالالحن )سالالي  نالال  ان  اشالالتراط ان تكالالون اسالالتيرا ات العالالراق -3

F ( ولالالالالالي  بشالالالالالروط الك فالالالالال  والتالالالالالأمين والشالالالالالحن )سالالالالالي آ  ان-CIF   نالالالالال  فالالالالالت  )

 اال تما ات المستن ي  ما المصارن.
 

التالالأمين لالال ى شالالركات م الالاز  فالالر  قرامالالات ماليالال  وقيالالر ماليالال   نالال  ماالفالال  شالالرط  -4
يعمالالالالل فالالالالي طالالالالرن  راقالالالالي  و   نبالالالالي مالالالالن قبالالالالل  يالالالالوان التالالالالأمين العراقالالالالي   الالالالى    

العالالالالراق )   المالالالالؤمن لالالالال (ل وإلالالالالزار الطالالالالرن الماالالالالالن بشالالالالرا  التالالالالأمين مالالالالن شالالالالرك  
 تأمين مس    وم از  في العراق.

 
تعزيالالالالز االلتالالالالزار بلالالالالذ  الشالالالالروط   الالالالال  و،الالالالمان تطبيقلالالالالا مالالالالن االالالالالل التنسالالالاليئ مالالالالا  -5

ال ارات ال مركيالالال  لتقييالالال  إاالالالراج الب،الالالابا المسالالالتور     الالالى  نوا لالالالا مالالالن المالالالوان  
يالالال   و البحريالالال   و ال ويالالال  وذلالالال  باشالالالتراط إبالالالراز وريقالالال  تالالالأمين  صالالالولي  العراقيالالال  البر

 صا ر  من شرك  تأمين مس    وم از  في العراق.
 

 الالالالال ر تقالالالالال ير الُسالالالالال ن  و الالالالالال فا   الالالالالى الحسالالالالالا   و إ الالالالالرا  التسالالالالالوي  النلابيالالالالال  لعقالالالالالو   -6
المقالالالالاوالت  ون إبالالالالراز وريقالالالال  تالالالالأمين  صالالالالولي  صالالالالا ر  مالالالالن شالالالالرك  تالالالالأمين مسالالالال    

 ق.وم از  في العرا
 

                                                                                                                                            
 
معةر هذ  التفاصيل كانت مو،و ات ل راسات ومقاالت منشور  في الرقاف  ال  يال  ل شالبك  االقتصالا يين العالراقيينل مرصال  التالأمين  38

 العراقي وم    التأمين العراقي.  سأشير إلى بع،لا في اللوامش.
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ن العراف   40من  38 صفحة رئاسة ديوان التأمي 
 

الالالنص فالالي  قالالو  ال ولالال    الالى إ الالرا  التالالأمين مالالا شالالركات تالالأمين مسالال    وم الالاز  فالالي  -7
العالالراق.  وكالالذل  و،الالا نمالالاذج موحالال   لشالالروط التالالأمين والتعالالوي  فالالي  قالالو  ال ولالال  

 ما شركات المقاوالت العراقي  واا نبي .
 

تالالالأمين صالالالنا   الالالالنفط والغالالالازل فالالالي  ميالالالا مراح لالالالال لالالال ى شالالالركات التالالالأمين المسالالال     -8
 عراق العام   و الااص  منلا.في ال
 

تشالالالال يا تأسالالالالي  شالالالالركات تالالالالأمين كبيالالالالر  ذات قالالالال رات ماليالالالال  قويالالالال  وكالالالالوا ر وةيفيالالالال   -9
  الي  الكفا   من االل  مج شركات التأمين الااص  الصغير .

 
 تع ي  مؤسسات التأمين –ثانياً 
 

العمالالالل   الالالى ،الالالمان اسالالالتقاللي   يالالالوان التالالالأمين العراقالالالي رقالالالر تابعيتالالال  لالالالوزار  الماليالالال   -10
وتكالالري  مكانتالال  كمؤسسالال  شالالب  حكوميالال ل وتعزيالالز  لالالاز  الفنالالي مالالن االالالل التالال ري  
لالالالال ى هيبالالالالات الرقابالالالال  العربيالالالال  المتمرسالالالال  فالالالالي مصالالالالر  و اار ن   الالالالى سالالالالبيل المرالالالالل  

 وكذل  ،مان   ر ت،ار  المصال  بين  وبين شركات التأمين.
 

 قسالالالاط تحسالالالين مسالالالتوى الرقابالالال  التالالالي يمارسالالاللا  يالالالوان التالالالأمين ل،الالالمان  الالال ر تسالالالر   -11
التالالالالأمينل  ون و الالالال  حالالالالئل إلالالالالى الاالالالالارج  وكالالالالذل  التأكالالالال  مالالالالن صالالالالح   قالالالالو  إ الالالالا   

 التأمين التي تبرملا شركات التأمين الاا،ع  لرقابت .
المسالالالاوا  فالالالي التعامالالالل مالالالا شالالالركات التالالالأمين العامالالال  والااصالالال  والوقالالالون   الالالى مسالالالاف   -12

 واح   منلا من قبل  يوان التأمين وشرك  إ ا   التأمين العراقي .
 

ل  معيالالالال  التالالالالأمين العراقيالالالال  مؤسسالالالال  مفتوحالالالال  ل ميالالالالا   ،الالالالابلا مالالالالن شالالالالركات  عالالالال -13
التالالالأمينل والتأكيالالالال    الالالى اللويالالالال  قيالالالر الحكوميالالالال  ل  معيالالال ل والمسالالالالاوا  بالالالين شالالالالركات 
التالالالأمين العامالالال  والااصالالالال  فالالالي تشالالالالكيل   لالالالز  ال معيالالال ل و،الالالالمان اسالالالتقالل  م لالالالالال 

 ي تص رها.واستكمال كا رها الفني ورفا مستوى البيانات والمطبو ات الت
 

 39تكرين الت ري  الملني ل عام ين والعامالت في قطاع التأمين. -14
 

                                                 
 :مرصد التأمين العراقيريب المهني بين الجمعية والديوان: مالحظات أولية، مصباح كمال، التد 39

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/ 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
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  الالالالالر مكانالالالالال  و ور شالالالالالرك  إ الالالالالا   التالالالالالأمين العراقيالالالالال ل  و التفكيالالالالالر بد الالالالالا   هيك تلالالالالالا  -15
 باست لار ما،يلا في الستينيات والسبعينيات.

 
 سوق فيدرالي للتأمينتأسيس  –ثالثاً 
 

ل  ااطالالالالران المت،الالالالرر  وااصالالالال  معال الالالال  إر  النةالالالالار السالالالالابئ فيمالالالالا ياالالالالص مصالالالالا -16
الالروا بذريعالال  التبعيالال ل وحالالل  يالال  إشالالكاالت قابمالال  بالالين شالالركات التالالأمين   ولبالال  الالالذين ُه  
العامالالالال  وحكومالالالال  إق الالالالير كور سالالالالتان بغيالالالال  التمليالالالال  لر الالالالوع فالالالالروع شالالالالركات التالالالالأمين 
العامالالالال  إلالالالالى الق الالالاليرل وسالالالالماح حكومالالالال  الق الالالالير بتأسالالالالي  فالالالالروع ل شالالالالركات العامالالالال  

 والااص  في الق ير.
 

العمالالالل   الالالى تأسالالالي  سالالالوق تالالالأميني فيالالال رالي موحالالال  مالالالن االالالالل نةالالالار رقالالالابي موحالالال   -17
  الالالى النشالالالاط التالالالأمينيل لت نالالال  از وا يالالال  الرقابالالال  وك فتلالالالا ال اريالالال  والماليالالال    الالالى 

 شركات التأمينل و،مان حري   مل شركات التأمين في  ميا  نحا  العراق.
 

 الالالال التالالالأمين فالالالي إق الالالير اتاالالالاذ اطالالالوات  الالالا   ل بالالال   باسالالالتا ار ال غالالال  الكر يالالال  فالالالي م -18
 كور ستان.

 
 إضافات للمشروع -رابعاً 

 
يمكالالالالن إ،الالالالاف   نالالالالاوين رانويالالالال   االالالالرى ل سياسالالالال  التأمينيالالالال  كالتأسالالالالي  لرقافالالالال  تأمينيالالالال    الالالالى 
مسالالالتوى المؤسسالالالات واافالالالرا   والتالالالأمين اال تمالالالا ي فالالالي مات الالالن  شالالالكال  وو،الالالا القوا الالال  

  وإ الالالا   النةالالالر فالالالي إ ار  قالالالانون المناسالالالب  لتموي الالال   والتالالالأمين الصالالالحي ونةالالالار طبيالالال  ااسالالالر 
وتع يالتالالال (  ربالالالط  1980لسالالالن   52التالالالأمين اللزامالالالي مالالالن حالالالوا   السالالاليارات )القالالالانون رقالالالر 

القالالالالرو  العقاريالالالال  بالتالالالالأمين   الالالالى الحيالالالالا  وبأسالالالالعار تأمينيالالالال  ال ترقالالالالل كاهالالالالل المستقر،الالالالين 
بنالالالا  صالالالن وق حكالالالومي ل تعالالالوي   الالالن اا،الالالرار الما يالالال  التالالالي ت حالالالئ بالالالاافرا   40الصالالالغار 

 راسالال   عالالل التالالأمين مالالن الحريالالئ   الالى منشالالآت اا مالالال التالالي  41تي الال  ل كالالوار  الطبيعيالال  ن
تسالالتا ر  الال  اً معينالالاً مالالن العالالام ين  و ر سالالماالً بحالال  معالالين إلزاميالالاًل إ،الالاف  إلالالى  عالالل التالالأمين 

                                                 
 مجلة التأمين العراقيومكان  التأمينل  مصباح كمالل برنامج البن  المركز  ل قرو  الصنا ي  والزرا ي  والسكان 40

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html 
 
 شبكة االقتصاديين العراقيينل اطر الفي،ان في العراق و ور ال ول  والتأمينل مصباح كمال 41

http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/ 
 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/09/7-2015-2015.html
http://iraqieconomists.net/ar/2014/10/09/
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الالالات والمسالالالؤولي  الملنيالالال  فيمالالالا يتع الالالئ بالسالالال ا والاالالال مات المنت الالال  ا باريالالالاً وذلالالال     الالالى الُمن تد  
 وقيرها من المو،و ات. 42المستل    لحماي  حقوق
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