
 

 

 
 1 | صفحة

 

 مكتبة التأمين العراقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيضاء الورقة
 العراقي التأمين وقطاع

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصباح كمال
 
2222 

 



 

 

 
 2 | صفحة

 

 العراقي التؤمين وقطاع البيضاء الورقة

 
 

 العراقي التؤمين وقطاع البيضاء الورقة :الكتاب عنوان
 
 

 كمال مصباح :المؤلف
 
 

 2222 :إلكترونية طبعة

 
 

 مصباح كمال-: مكتبة التؤمين العراقيالناشر
 

 
 

 المصدر. إلى اإلشارة مع الكتاب هذا من االقتباس يمكن
 
 

 أيممممة يتحمممممل ال فإنمممم  الكتمممماب هممممذا مإلمممم  التممممي والعنايممممة الجهممممد رغمممم 

 نقممممم  أو خطمممممؤ بمممممؤ  يتع ممممم  فيمممممما الكتممممماب مسمممممتعم ي تجممممما  مسمممممإولية

 مضمون . أو الكتاب شكل في أوعيب
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 المحتويات
 

 4 إهداء

 5 مقدمة

 21 مالحظات حول إلورقة إلبيضاء

ي إلورقة إلبيضاء
ن
ن ف ي نقد خطة ؤصالح قطاع إلتأمي 

ن
 25 ف

 51 مقدمة

ي  إألهدإف
ن
ن  قطاع ؤصالح خطة ف  51 إلتأمي 

حة إلوسائل ن  قطاع إلصالح إلمقتر  51 إلتأمي 

 43 إلختام باب من

ي نقد بعض جوإنب إلورقة إلبيضاء لحكومة مصطفن إلكاظمي 
ن
 93 مالحظات وتأمالت ف

ي إلورقة إلبيضاء
ن
ن وإلخدمات إلتأمينية ف  51 مالحظات نقدية حول ؤصالح إإلطار إلتنظيمي لقطاع إلتأمي 

 15 مقدمة [2]

ن  قطاع مساهمة غياب [1] ي  إلتأمي 
ن
 13 إلتأمينية وإلخدمات إلتنظيمي  إإلطار ف

ي  إلجدول [9]
ن  قطاع ؤصالح مشاري    ع لتنفيذ إلزمنن  11 إلتأمي 

" "إلمجتمع دعم [4]  15 ءإلبيضا  للورقة إلدولي

 15 إلتنظيمي  إإلطار ؤصالح [5]

 13 إلتأمينية إلخدمات ؤصالح [6]

ة كلمة [7]  15 أخت 

ي إلعرإق
ن
ن ف ي ودرإسة سوق إلتأمي 

يطانن  72 وزإرة إلمالية إلعرإقية ومعهد آدم سميث إلتر

 18 إلمالية وزإرة بيان ملحق: 
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 إهداء

 
 

اشىىىىىى  إلىىىىىىي اىىىىىىالفر قلة لىىىىىىة قللذقن ىىىىىىة قلس  ىىىىىىال   قلىىىىىى     ىىىىىى  ساق 
فىىىىر ة  وىىىىة لىىىىاق    قل ىىىىأا  ل قل  ىىىىة قلىىىىا شر قلىىىى   تأ ىىىى د قلة لىىىىة 

 ي ق  بىىىىىأل ل 2223لىىىىىر هح ذاىىىىىأل قيكىىىىى اق قناذ  ىىىىىر لملىىىىىذق   ىىىىىشة 
 .لأل قلسذ رةان   قرثا   ق قيك اق
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 مقدمة
 
 

 ل تذىىىىىىىىىىذ   قن قل قلىىىىىىىىىى ةذة قل    ىىىىىىىىىىة لشذىىىىىىىىىىذ قلارلىىىىىىىىىىة لذ ب ىىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىى ح   
ل  ةسىىىىىى  .    بىىىىىىة  لشىىىىىى خم ىىىىىىة قللىىىىىىاقرل ل صىىىىىىا  قلسىىىىىى لرقلب زىىىىىى   ل
فىىىىىىىر قلح ااىىىىىىىة أن قلقىىىىىىى ىس   رمىىىىىىىي إوقر   ىىىىىىى ق قلسا ىىىىىىىا   ُ قىىىىىىى  لشىىىىىىى ل
 رىىىىىىذم اىىىىىى  تىىىىىىر اىىىىىى  هل زاىىىىىىان قيك فىىىىىى ق ة ىىىىىى   قلسش  ىىىىىىبة قللذقن ىىىىىىة 

تسىىىىىىىات ق  ىىىىىىى تقد لسدىىىىىىى  ةف د قلارلىىىىىىىة.   للىىىىىىى  ة ىىىىىىى ن  تقر  قلس ل ىىىىىىىة  
 25(  ىىىىىىىىا أ ق قلر ىىىىىىىىة إن رذ ىىىىىىىى  قلىىىىىىىىاتقر  ق   تقت ىىىىىىىى  فىىىىىىىىر 2222
و لشقىىىىة    ىىىىا اىىىىةر  فىىىىر  ىىىى ق ف  ىىىى   12ل تش  لشىىىى  جقز  ىىىى تج رلىىىىر  قلىىىىة

 1(. ة لك  ص قلب  ن قلرر ذ قلك  ب
 

ا مىىىىىد قلىىىىىاترق  قلارلىىىىىىة قلب زىىىىى   ل صىىىىىا  قيل رىىىىى و  فىىىىىىر ألىىىىىذ  
لدىىىىىىىىىىىىىشة  148وساجىىىىىىىىىىىىىم لىىىىىىىىىىىىذقر  قلسىىىىىىىىىىىىىذلر  2222تذىىىىىىىىىىىىذ   قن ق  13

 .   لة صةرد قلارلة و زأ  :2222
 

                                                 
أنظممر: د. صممباح قممدور م "همموامع سممريعة ع ممى بيممان ووارة الماليممة حممول إنجاواتهمما فممي تطبيمم  بنممود الورقممة  1

 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:البيضاءم" 

 pdf.البيضماء-الورقمة-بنمود-تطبيم -فمي-إنجاواتهما-حمول-الماليمة-ووارة-بيان-ع ى-سريعة-هوامع-قدور -صباح-د.
(iraqieconomists.net) 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/%D8%AF.-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/%D8%AF.-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%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%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1.pdf
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قل ىىىىىىز  قن قل   زىىىىىىر قل قذ ىىىىىىذ قلش ىىىىىى ىر لخم ىىىىىىة قللىىىىىىاقرل ل صىىىىىىا  
 2222.2تذذ   قن ق  12قلس لرل كس  ت ر خ 

 
 كسىىىىىىى   2221كىىىىىىى  ان قل ىىىىىىى  ر  26قل ىىىىىىىز  قل ىىىىىىى  رل صىىىىىىىةر ة ىىىىىىى ر خ 

قللشىىىىىاقن قلفذرىىىىىر بلىىىىىة تشف ىىىىى  ةذ ىىىىى ا  قزصىىىىىا .    زىىىىىر لدىىىىىس  : 
 3قن قل قلحاةسةل قل   رل قلسذ ر ع.

 
 ىىىىزرر أن قلسرىىىىى ور قلفكذ ىىىىة لمارلىىىىىة قلب زىىىى   تكسىىىىى  فىىىىر قلد   ىىىىى د 

  ل ىىىىىىىىىىى  قلبشىىىىىىىىىىىك قلىىىىىىىىىىىة لر  صىىىىىىىىىىىشة   قلشقىىىىىىىىىىىة قلىىىىىىىىىىىة لر قل ىىىىىىىىىىىر  ىىىىىىىىىىىذ   
ر  ل احىىىىىىىىىا    ذىىىىىىىىى ر ة قلسذقكىىىىىىىىىز قي  قلسؤ دىىىىىىىىى د قلس ل ىىىىىىىىىة قناذ   ىىىىىىىىىة

ل ش  ىىىىىىىىىىىىىم أ  ىىىىىىىىىىىىى   قللىىىىىىىىىىىىىذق .  ةسىىىىىىىىىىىىى  ت ىىىىىىىىىىىىىة إر  صىىىىىىىىىىىىى ت   فىىىىىىىىىىىىىر 
رمىىىىىىي  ل اىىىىىىع كفىىىىىى  قنلقىىىىىى بلقلىىىىىى   أصىىىىىىةر  قل اثىىىىىىر 4الطانيفيدتتتتتت  

 23فىىىىىىىىر  ربىىىىىىىىة قنا ىىىىىىىىذ رىىىىىىىىا    لىىىىىىىىؤ  قلخل ىىىىىىىىم   بىىىىىىىى   ةىىىىىىىى لر
 .2217ك  ان قن ق 

 
                                                 

2 1.pdf-Iraq-https://rmc.gov.iq/assets/ViewerJS/#../pdfs/white 

 
3 iraq.pdf-JS/#../pdfs/whitehttps://rmc.gov.iq/assets/Viewer 

 
4 -content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9http://www.manifestogroup.org/ar/
-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7 

 

https://rmc.gov.iq/assets/ViewerJS/#../pdfs/white-Iraq-1.pdf
https://rmc.gov.iq/assets/ViewerJS/#../pdfs/white-iraq.pdf
http://www.manifestogroup.org/ar/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.manifestogroup.org/ar/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.manifestogroup.org/ar/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.manifestogroup.org/ar/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.manifestogroup.org/ar/content/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
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اىىىىىىى  رأ شىىىىىىىى  أن ا ىىىىىىىى   ىىىىىىىى   قلسذىىىىىىى ر ع قلسشسقىىىىىىىىة  فىىىىىىىىر لىىىىىىىى    ىىىىىىىى ب 
قلة لىىىىىىىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىىىىىىى  تىىىىىىىىىىىىىىىىىىش   وذىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ة اىىىىىىىىىىىىىىىىىى  نن  5قلسؤ دىىىىىىىىىىىىىىىىىى د

وفزىىىىىىىىىىىى  قلش ىىىىىىىىىىىى    نلىىىىىىىىىىىىك  ل ةىىىىىىىىىىىى لك قلدىىىىىىىىىىىىا   /اد زىىىىىىىىىىىىلفة ع فة
قلىىىىى    قيثشىىىىىرل قلقىىىىى ىر رمىىىىىي قلفدىىىىى و قلسىىىىىش ر قلسح صرىىىىىر قللىىىىى ىفر

هس ىىىىىة و ثىىىىى ر  رمىىىىىي قلدىىىىىا   كسىىىىىى   لىىىىىذ  نلىىىىىك اىىىىى  بىىىىىاق رصىىىىىىة   
   ىىىىىذ لىىىىىأل  أ دىىىىىأل قلىىىىى      للىىىىىبلي اىىىىى  ه ىىىىىذ  فىىىىىر للىىىىى   قل ىىىىىأا  (

 ت دىىىىىىة  ل ىىىىىىملة قل حىىىىىى ل  قلسؤل ىىىىىىة  بق ىىىىىىأل  لقيكىىىىىى اق قناذ  ىىىىىىر
 فىىىىىىىر قلح ااىىىىىىى د قل ىىىىىىىر جىىىىىىى  د ولىىىىىىىة  ك ىىىىىىىي  فىىىىىىىر ا مىىىىىىىد قلح ىىىىىىىر

 . ااش    ق
 

 لىىىىىة تشبىىىىىأل و. رمىىىىىي ربىىىىىة قنا ىىىىىذ رىىىىىا  ل  ت ىىىىىذ قلس ل ىىىىىة قلسدىىىىى ق  ل 
ق اىىى   قلقىىى ىرل ولىىىة تىىىأب ذل إلىىىي ولىىىي ر ىىىاب قلش ىىى   فقىىىة ةىىى ن جىىىز  

 مىىىىىىىة .  أثىىىىىىى ر فىىىىىىىر ر ىىىىىىى لة ق ىىىىىىى ق ل أل قللا 2223  ىىىىىىى   قلح ىىىىىىىر اشىىىىىىى  
  لسؤ دىىىىىىىىىىىىة فزىىىىىىىىىىىىح   2222آب  16ة ىىىىىىىىىىىى ر خ  رذىىىىىىىىىىىىذ صىىىىىىىىىىىىفح د( 

اىىىىىى    لزىىىىىى ه  ا سىىىىىىة ا ذقولىىىىىىة اىىىىىىع ولزىىىىىى      قلفدىىىىىى و فىىىىىىر قللىىىىىىذق 
 ة ش  :

 

                                                 
ممروام "التركيبمة المإسسمية وغيماب اسمتراتيجية وسياسماة تنميمة مسمتدامة فمي  يراجع الدراسة المهمة ل دكتور ع  5

 Merza_Institutional_Setup_Econ_Dev_in_Iraq.pdf كة االقتصماديين العمراقيين:بشمموقمع العمرا،م" 
(iraqieconomists.net) 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Merza_Institutional_Setup_Econ_Dev_in_Iraq.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Merza_Institutional_Setup_Econ_Dev_in_Iraq.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Merza_Institutional_Setup_Econ_Dev_in_Iraq.pdf
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قلخمىىىىىى  قلكب ىىىىىىذ فىىىىىىر اؤ دىىىىىى د قلة لىىىىىىة   لىىىىىىة  ىىىىىىس    ةة لىىىىىىة قلز ابىىىىىىر( 
أ  هقىىىىىىىا    ق ىىىىىىى  ا  قنكىىىىىىىزقب رم  ىىىىىىى   و ن أن هدىىىىىىىسر  ىىىىىىى   قنكىىىىىىىزقب

 (.ة اص ف  
 

لل رىىىىىى د قيل رىىىىىى و قلسخ مفىىىىىىةل   ىىىىىىحب    ىىىىىى لذ  لىىىىىىب ة قلفدىىىىىى و رمىىىىىىي 
لسم ىىىىىىىى رقد قلىىىىىىىىة يرقد اىىىىىىىى  بز شىىىىىىىىة قلة لىىىىىىىىةل   حس هىىىىىىىىة اىىىىىىىى  قلبذلسىىىىىىىى ن 

  قنكزقب  قلسم ذ  د  لاة أجشب ة.
 

كس هىىىىىىىىة قلش ىىىىىىىى   قلد   ىىىىىىىىر لمفدىىىىىىىى و    ىىىىىىىىا اىىىىىىىى  أ ىىىىىىىىد لىىىىىىىىأل قيكىىىىىىىى اق 
قناذ  ىىىىىىر لكشىىىىىىأل ي هذىىىىىى ذ إلىىىىىىي تىىىىىى ر خ قلفدىىىىىى و فىىىىىىر قللىىىىىىذق (   ىىىىىىا اىىىىىى  

 هزس  قتو  ر قلفد و.
 

اىىىىىىىىة قلكىىىىىىىى لسر و ىىىىىىىىذ لىىىىىىىى ور  رمىىىىىىىىي قلالىىىىىىىىا  فىىىىىىىىر  جىىىىىىىىأل قل ىىىىىىىىةب  ك ا 
فىىىىىىىر لىىىىىىىىؤ ن   ىىىىىىىىر تسىىىىىىى ر  قل ىىىىىىىىةب (ل و ن تدىىىىىىىىس ة قلىىىىىىىة ق ق قنجشبىىىىىىىر

 قللذق .
 

  ذجر ر ىىىىىى لة قي ىىىىىى ق لة  ىىىىىىي قر قىىىىىىة أ ىىىىىىأل فىىىىىىر لىىىىىى  اىىىىىى   ىىىىىىا لىىىىىى ىر 
ل ا مسىىىىىىىى  كرىىىىىىىى  اىىىىىىىىع  فدىىىىىىىى   فىىىىىىىىر إجىىىىىىىىذق قد ل حدىىىىىىىى   قن  ىىىىىىىى  

ف لل ىف ىىىىىىىىىة قلسلىىىىىىىىىىزت  و لسم ذىىىىىىىىى  د  قلسةرااىىىىىىىىىة اىىىىىىىىىى   قلس   ف دىىىىىىىىى ال
 .قة  : جا   شل   .جةس  ل ق رذ   ت ش تق ر  وش س     إ ذقن ل
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ر سىىىىى  ي تلشىىىىىر قلرىىىىىحا  قلس ىىىىىأبذ  لمىىىىىات ذ قلسدىىىىى ق   ة  ىىىىىذ ق لسرىىىىى ىذ 
قيل رىىىىىىىى و قللذقلىىىىىىىىر  لمش ىىىىىىىى   قلد   ىىىىىىىىر قلقىىىىىىىى ىرل  اىىىىىىىى    سشىىىىىىىى  اشىىىىىىىىأل 

 لل   قل أا  .
 

رىىىىىىا  ل قلىىىىىى   ةىىىىىى ن آ ىىىىىى ق   ت ىىىىىىذ ل صىىىىىىذ   رمىىىىىىر 2223 فىىىىىر قللىىىىىى   
قل  ىىىىىىىىى ر  فىىىىىىىىىر قلح ااىىىىىىىىىة قلسؤل ىىىىىىىىىةل  قلىىىىىىىىى   ُهل بىىىىىىىىىذ ا شىىىىىىىىىة  قلارلىىىىىىىىىة 
قلب زىىىىىىىىىى   قلح ل ىىىىىىىىىىة وأ شىىىىىىىىىى  جر   شىىىىىىىىىى  ودىىىىىىىىىىبم قلش ذ ىىىىىىىىىى د قيل رىىىىىىىىىى وهة 
قيلىىىىىى ذقك ة  قلس رةدىىىىىى ة  اىىىىىىى  ثىىىىىىر قلسحدىىىىىىىا  ة.  ق ن  اقجىىىىىىأل قك سىىىىىىى ق 
تلب ىىىىىل أصىىىىىال ة قلدىىىىىىا  قلحىىىىىذ ج.   ىىىىىى ق قلشىىىىىا  اىىىىىى  قنصىىىىىال ة    مىىىىىىي 

 6 ق   فر قلارلة قلب ز  .وذ   
 

 ق ىىىىىىى  اىىىىىىى   ىىىىىىى ق قيل بىىىىىىى   قلسالىىىىىىى  قلفكىىىىىىىذ  لمىىىىىىىات ذ قلسدىىىىىىى ق  .  
قلش ذ ىىىىىى د قيل رىىىىىى وهة قيلىىىىىى ذقك ة فقىىىىىىة رىىىىىىزق ال  ىىىىىى   قللىىىىىىذق  إلىىىىىىي ج

ج   ىىىىىى ق االىىىىىى  ن ىىىىىىأل قلك  ىىىىىىذ اىىىىىى   قلس رةدىىىىىى ة  اىىىىىى  ثىىىىىىر قلسحدىىىىىىا  ة
ل  ةىىىىىىىىأن صىىىىىىىىةق  قلةة  تار ىىىىىىىىة قلسق  ىىىىىىىىةف ىىىىىىىىر رقىىىىىىىىاو قلدىىىىىىىىلح ة فىىىىىىىىر 

قلش ذ ىىىىىىىىى د قيل رىىىىىىىىى وهة قيلىىىىىىىىى ذقك ة ةىىىىىىىىىى ج كدىىىىىىىىى   ةىىىىىىىىى ن هدىىىىىىىىى  ة 
 أ ىىىىىىىى  فىىىىىىىىر ك ىىىىىىىىذ  ة ىىىىىىىى   بقىىىىىىىى    فىىىىىىىىر إوقر  ك سىىىىىىىىأل. ج قلس رةدىىىىىىىى ة

قلةة  تار ىىىىىىة قلش ذ ىىىىىى د قلس رةدىىىىىى ة رمىىىىىىي للىىىىىى   قل ىىىىىىأا    أاىىىىىىر فىىىىىىر 
                                                 

 :2222تشرين الثاني  4ضاء: حين يطر، التكي  الهيك ي باب العرا،م" موقع الناسم سردار عويوم "الورقة البي 6

https://www.nasnews.com/view.php?cat=44357 

 

https://www.nasnews.com/view.php?cat=44357
https://www.nasnews.com/view.php?cat=44357


 
 العراقي التؤمين وقطاع البيضاء الورقة

 
 

 
 12 | صفحة

( قلىىىىىىى   قتو ىىىىىىىذ فىىىىىىىر نلىىىىىىىك قلالىىىىىىى  اق ر ىىىىىىىة ةا ىىىىىىىلأل 1964تسىىىىىىىات 
 قلس ذو  اش  إر و  تأ  د قلة لة رمي أ      ىفر قثشر.

 
 

ق اىىىىىى  قلفذ ىىىىىىل قلىىىىىى   رسىىىىىى  رمىىىىىىي ا لقىىىىىىة ةىىىىىى ن قلىىىىىى ت ذ قلسدىىىىىى ق   جىىىىىىز  
ةمىىىىىىىار  اىىىىىىى  ق ىىىىىىىس أل قلارلىىىىىىىة قلب زىىىىىىى   قلسدىىىىىىى  ةف د.    ىىىىىىى ق قلفذ ىىىىىىىلل 

  دىىىىى سذ فىىىىىر  ل قنرزىىىىى   قلسذىىىىىذة   ن ىىىىىأل( قلىىىىى   ي  لىىىىىذ   ا  ىىىىىأل
قيل ىىىىىىىىزق  وأصىىىىىىىىال ة قلدىىىىىىىىا  ةحىىىىىىىى   ىىىىىىىىحذ  لسلزىىىىىىىىاد قيل رىىىىىىىى و 

فىىىىىىىر   ىىىىىىى ب قلبىىىىىىىةقى   رىىىىىىىة  قي ىىىىىىى س   إلىىىىىىىي آرق  قللىىىىىىىةو   قللذقلىىىىىىىر
 .قيل ر و    قللذقل    قلسد قم   ا 
 

 ة ح في ةىىىىى ةذ ولىىىىىة  ذىىىىىذ ر ىىىىى لة قي ىىىىى ق لة لىىىىى د الذ ف ىىىىى  ة ىىىىى   ىىىىى ُ 
صىىىىىىة ر قلارلىىىىىىة قلب زىىىىىى   ب صىىىىىىة  قن قلىىىىىىات ذ قلسدىىىىىى ق   ةىىىىىى ن اىىىىىى  

و ت ىىىىى   برخرىىىىىة   ةىىىىى ن  ىىىىىةفع ل رق   ىىىىى  ل ىىىىى  ألىىىىىة قلسىىىىىةقفل   رش ىىىىى 
لىىىىىىذة د قلقلىىىىىى   قللىىىىىى    اش ىىىىىى  لىىىىىىذة د قل ىىىىىىأا   قلل اىىىىىىة  ب صىىىىىىة 
لىىىىىىىذةة قل ىىىىىىىأا   قلا ش ىىىىىىىة قل ىىىىىىىر ترىىىىىىى   بز شىىىىىىىة قلة لىىىىىىىة و ىىىىىىىز  اىىىىىىى  

لل لسىىىىىىىى   ىىىىىىىىأل   فدىىىىىىىىر: لسىىىىىىىى نق  ىىىىىىىى ق قي  سىىىىىىىى   قلىىىىىىىىةقىر   أر  ك ىىىىىىىى .
لخرخرىىىىىىىة لىىىىىىىذةة تىىىىىىىأا   ر اىىىىىىىة اسالىىىىىىىة نقت ىىىىىىى   ي تل سىىىىىىىة رمىىىىىىىي 

 بز شة قلة لة فر إوقر  لؤ    ؟
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اق يتشىىىىىىى  قل ىىىىىىىر تش  لشىىىىىىى  ف  ىىىىىىى  افىىىىىىىذوقد قلارلىىىىىىىة  ىىىىىىى ق قلك ىىىىىىى ب  هزىىىىىىىر
قلب زىىىىى   قلس لمقىىىىىة وقلىىىىى   قل ىىىىىأا  ل ادىىىىى  سة اشىىىىى  ل كىىىىىا   رأ  اىىىىى  
لبىىىى  قلقلىىىى   ت ىىىى   اىىىى   ذ ىىىىر لمقلىىىى   اىىىى  اخللىىىى د و ن اذىىىى رةة 

 ■ كق ق ة ا  لذة د قل أا  .
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 مالحغات ح ل ال رقة البيضاء
 
 

لخ يمممممممة  الورقةةةةةةةة البيضةةةةةةةاءحمممممممول نقمممممممديين قمممممممرأة قبمممممممل أيممممممما  مقمممممممالين 

 (:2222الطوارئ لإلصالح المالي )تشرين األول 

 
االنهيااااااااااا   : مااااااااااا   ااااااااااا     د. صمممممممممممبر  وايمممممممممممر السمممممممممممعد  "

" التاااااااف  اااااااا    اااااااف ال ااااااا  " الو  اااااااا ال ي ااااااا  "اال تصااااااا     
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3514 

 
الو  ااااااااااا “ ساااااااااا من     ااااااااااي  ماااااااااا  د. نبيممممممممممل المرسممممممممممومي "

ضااااااات ا  ااااااا   ق ااااااان الوضااااااا  ”  قشااااااا يا“اجااااااا ا ا  ”: ال ي ااااااا  

 "ال  لف ل  ال   ال واط   الس  
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3474 

 
لقمممممد قمممممد  الكاتبمممممان إضممممماءاة نقديمممممة ع مممممى محتمممممو  همممممذ  الورقمممممة التمممممي 
ا سمممممممب  وأن تممممممم  عمممممممر  المممممممبع  منهممممممما فمممممممي بمممممممرام   تجتمممممممر أفكمممممممارع
الحكوممممممممماة السممممممممابقة.  واكتعممممممممي لممممممممذل  بتقممممممممدي  بعمممممممم  المالحظمممممممماة 

 السريعة.
 

نمممممما  هنممممما  ممممممن سممممميرحب بهمممممذ  الورقممممممة وسممممميطب ل لهممممما آخمممممرون.  وه
ممممممن سممممميتعامل معهممممما ممممممن خمممممالل إثمممممارة األسمممممب ة ولممممميس تقمممممدي  البمممممديل 

تشمممممممرين األول  16نشمممممممر فمممممممي طريممممممم  الشمممممممعب بتممممممماريخ فعمممممممي خبمممممممر 

اعتبممممممار الورقمممممة مسممممممودة قاب ممممممة لنقمممممماع واسممممممع نقمممممرأ ممممممما يعيممممممد " 2222

غيممممممر محصممممممور فممممممي غممممممر  القممممممرارم وأن الورقممممممة تطممممممرح معالجمممممماة 
فكيمممممم  سممممممتنعذ الحكومممممممة التممممممي حممممممددة   سممممممنواة. 5–3تحتمممممما  الممممممى 

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3514
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3514
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3474
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3474
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عمرهمممممما بعمممممما  واحممممممد أو أكثممممممر ق مممممميالعم أجنممممممداة هممممممذ  الورقممممممة م وهممممممل 
 ان المإسسة الرسمية العراقية تمت   ثقافة العمل المتتابع "

 
الورقمممممممممة ال تمممممممممؤتي ع مممممممممى ذكمممممممممر تخطممممممممميط االقتصممممممممماد الممممممممموطنيم  إن

النشممممممممممممماط  regulationوتقصمممممممممممممر دور الدولمممممممممممممة ع مممممممممممممى تنظمممممممممممممي  

: تق مممممممي  القطممممممماع المرتكمممممممواة التاليمممممممةع مممممممى  االقتصممممممماد م إذ تإكمممممممد
العمممممما م وإبعمممممماد دور الدولممممممة المباشممممممر وغيممممممر المباشممممممر فممممممي االقتصمممممماد 

الممممممدور الريعممممممي ل دولممممممة فممممممي الورقممممممة المممممموطنيم وكممممممذل  ممممممما تسمممممممي  
مقتبسممممممة مممممممن مرتكممممممواة هممممممذ  ال تقممممممدي  الخممممممدماة العامممممممة ل مجتمممممممع. 

ي المشمممممروع النيممممموليبرالي المممممذ  دشمممممنت  حكوممممممة مارغريمممممة ثاتشمممممر فممممم
 بريطانيمممممما وصممممممار القالممممممب المعتممممممممد فممممممي العديممممممد مممممممن دول الجنممممممموب. 

تحمممممماول الحكوممممممماة العراقيممممممة التممممممي جمممممماءة بممممممدع  مممممممن  2223منممممممذ 

الممممممممدباباة األمريكيممممممممة إلممممممممى بنمممممممماء نظمممممممما  اقتصمممممممماد  رأسمممممممممالي فممممممممي 
لجه هممممما والعتبارهممممما ل حكممممم  واإليمممممراد نتيجمممممة العمممممرا، لكنهممممما لممممم  تمممممنج  

ا  ا ل  نيممممممة ولممممميس مصمممممدرع عويمممممو االسمممممتقالل المممممذاتي لتالنعطمممممي مصمممممدرع
إن أصمممممممحاب أطروحمممممممة تق مممممممي  وتحجمممممممي    تمويمممممممل التنميمممممممة.ل دولمممممممة و

دور الدولممممممة فممممممي االقتصمممممماد يتناسممممممون أن الدولممممممةم حتممممممى فممممممي ال ممممممربم 
ممممممما يمممممموال أكبممممممر مسممممممتخد  ل عمالممممممة وممممممممول ل بحممممممو  األساسممممممية فممممممي 
مجمممممممماالة الع ممممممممو  والتكنولوجيمممممممما.  كممممممممما أن الدولممممممممة تظممممممممل الم جمممممممممؤ 

 شركاة في التعامل مع الكوار  واألوببة.األخير لألفراد وال

 
تتحممممممد  الورقممممممة عممممممن الويممممممادة المعرطممممممة فممممممي عممممممدد الممممممموظعين لكنهمممممما 
تقممممممول الق يمممممممل عمممممممن سمممممممبب هممممممذ  الويمممممممادة )اعتبمممممممار الوظيعمممممممة العاممممممممة 

ا ل  نيمممممممة الطابعيممممممة واال وأنمممممما أقممممممرأ الورقممممممة بسممممممرعة  ثنيممممممة(. مصممممممدرع
كنممممممة أحممممممس بممممممؤن كتابهمممممما يضمممممممرون حقممممممدعا ع ممممممى شمممممماغ ي الوظمممممماب  
العاممممممممة وكمممممممؤن همممممممإالء هممممممم  المممممممذين خ قممممممموا أوممممممممة االقتصممممممماد ولممممممميس 
السياسمممممماة التممممممي يعتمممممممدها اإلسممممممال  السياسممممممي الحمممممماك  بممممممالتواف  مممممممع 
م النوعممممممممة القومانيممممممممة ل عمممممممماب تين الحمممممممماكمتين فممممممممي إق ممممممممي  كوردسممممممممتان
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ويتناسمممممممى كممممممماتبوا   .والعسممممممماد اإلدار  المتمثمممممممل بالتوظيعممممممماة الطابعيمممممممة
ين فممممممي أجهمممممموة الدولممممممةم وأولبمممممم  الورقممممممة األعممممممداد الكبيممممممرة ل عضممممممابي

المممممذين يسمممممت مون أكثمممممر ممممممن راتمممممبم ونعقممممماة الرباسممممماة المممممثال  التمممممي 
تتجمممممممماوو تخصيصمممممممماة بعمممممممم  المممممممموواراة.  وكممممممممذل  تعممممممممدد أجهمممممممموة 
العنممممممممممم : الجممممممممممميعم البيشممممممممممممركةم الشمممممممممممرطةم الحشمممممممممممد الشمممممممممممعبي 

 والم يشياة التابعةم إضافة إلى أجهوة األمن واالستخباراة.
 

ة الكبيممممممرة فممممممي عممممممدد السممممممكان لكنهمممممما ال وتتحممممممد  الورقممممممة عممممممن الويمممممماد
 .إدارة السياسة السكانيةتقد  أطروحة حول 

 
تتماشمممممممممى ممممممممممع إيديولوجيمممممممممة وتضممممممممم  الورقمممممممممة سياسممممممممماة مضممممممممممرة 

فممممممي بعمممممم  المجمممممماالة كصممممممندو، التقاعممممممد الممممممذ  ال يبراليممممممة الجديممممممدة 
م وهممممممي بممممممذل  تمهممممممد حسممممممب تقممممممديراة الورقممممممة صممممممار مممممممإهالع ل عجممممممو

 خممممممالل آليممممممة التممممممؤمين التجممممممار  السممممممبيل لتحويممممممل تمويممممممل التقاعممممممد مممممممن
ربمممممما ع مممممى نممممممط تحديمممممد االشمممممترا  وتمممممر  نسمممممبة التقاعمممممد لتتقمممممرر فمممممي 

إذ تصممممممب   م وكممممممذا األمممممممر بالنسممممممبة ل صممممممحةسممممممو، تممممممؤمين المعاشمممممماة
 .س عة قاب ة ل شراء من شركاة التؤمين

 
همممممممذ  الورقمممممممة ومالحقهممممممما العنيمممممممة ليسمممممممة موجهمممممممة ل ممممممممواطنين وإنمممممممما 

ين يرغبممممممون فممممممي الحصممممممول ع ممممممى ل نخممممممب السياسممممممية ول بمممممماحثين "الممممممذ
مويممممممممد مممممممممن التعاصمممممممميل" حممممممممول األسممممممممباب الكامنممممممممة وراء توصممممممممياة 

 ■ واستنتاجاة الورقة.
 

 2222تشرين األول  22

 
 نشرة في موقع البديل العراقي

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3523

http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3523
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 في نقد خظة إصالح قظاع ال أمين في ال رقة البيضاء
 
 

 هقذهت

 
بعمممد انتظممممار طويممممل تقمممدمة الحكومممممة العراقيممممة بمشمممروع إلصممممالح قطمممماع 

 (.2222التؤمين من خالل الورقة البيضاء )تشرين األول 

 
ممممن بمممين الحمممين وااخمممر كنممما نقمممرأ خمممالل السمممنواة الماضمممية تصمممريحاة 

بمممؤن الحكوممممة تعممممل ع مممى تعمممديل قممموانين التمممؤمين وإعمممادة مصمممادر مخت عمممة 
ة بمممذكر التمممؤمين فمممي بمممرام   هيك مممة قطممماع التمممؤمين.  وقمممد رحبنممما غيمممر ممممر 

قناعتنمممما بؤنهمممما وحتممممى دون معرفتنمممما بالتعاصمممميل ل 2223حكوممممماة ممممما بعممممد 

ا  رسممممممي بموضممممموع التمممممؤمين.  لكمممممن ترجممممممة همممممذ  تإشمممممر ع مممممى اهتمممممم
مستشممارية رباسممة لممد  ظ ممة وممما تمموال حبيسممة التصممريحاة فممي دراسمماة 

.  هنممممما م حسمممممب المممممووراء وال جنمممممة االقتصمممممادية فمممممي مج مممممس المممممووراء
ظهمممرة بعممم  مالمحممم  فمممي ورقمممة نشمممرها د. عبمممد بسممميط ع مممميم اسمممتثناء 
الحسين العنبكي.

7
 

 
 58-57التممممؤمين ع ممممى الصممممعحاة  تتممممووع اإلصممممالحاة المقترحممممة لقطمممماع

م ضممممممن المحمممممور الثممممماني وتحمممممة العنممممموان العرعمممممي ب. قطممممماع التمممممؤمين
.  سمممممنقتبس المممممن  الكاممممممل إلصممممالح النظممممما  المصمممممرفي وقطممممماع التممممؤمين

د منهممما لتسمممهيل متابعمممة القمممارئ حمممل مقترحممماة ونقمممو  بمممالتع ي  ع مممى كمممل وا
 لالقتباس والتع ي .

                                                 
 االقتصاديين العراقيين:موقع شبكة مصباح كمالم "أ.د. عبد الحسين العنبكي وإصالح قطاع التؤمينم  7

 أ.د. عبد الحسين العنبكي*: المنجحاة العشر مجددا .. منه  حكومي متكامل

 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/09/21/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ac%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d8%b1/
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 األهذاف في خطت إصالح قطاع التأهيي

 
 رسمة خ ية الطوارئ األهدا  الثالثة التالية:

 
 تطوير قطاع التأمين بما يضمن تحقيق بيئة مستقرة لالقتصاد 
 

يعتممممر  كبت ممممماب خطمممممة اإلصممممالح أن القمممممارئ ع مممممى درايممممة بمممممدور قطممممماع 
التممممؤمين فممممي تحقيمممم  بيبممممة مسممممتقرة لالقتصمممماد المممموطنيم ولممممذل  لمممم  يقممممدموا 

ا ولمممو بسممميطعا لهمممذا المممدور.  نعمممر  بمممؤن عناصمممر اإلنتممما  األساسمممية  شمممرحع
همممممي األر  والعممممممل ورأس الممممممالم كمممممما تع منممممما فمممممي كتمممممب االقتصممممماد 
المدرسمممية.  ونعمممر  بمممؤن التمممؤمين يبصمممن   ضممممن قطممماع الخمممدماةم وهمممو 
ا لممم .  لكننممما نعمممر  ممممن التجربمممة  ول مممدع بهمممذا المعنمممى تمممابع لإلنتممما  ولممميس مب

مممممة أن التاريخيممممة ومممممن ممارسمممماة أصممممحاب رأس المممممال فممممي الممممدول المتقد
اإلقممممدا  ع ممممى اإلنتمممما  ال يممممت  بممممدون تمممموفير حمايممممة التممممؤمين.

8
ونعممممر  أن   

المإسسممممماة الماليمممممة الدوليمممممة تشمممممترط فمممممي قروضمممممها قيممممما  المسمممممتعيد ممممممن 
 القر  شراء عدد من وثاب  التؤمين.

 
أر  أن خطمممة اإلصمممالح تط ممممب ممممن قطمممماع التمممؤمينم حتممممى بعمممد تطمممموير م 

م وهممممو مط ممممب يتجمممماوو أن يسمممماه  فممممي ضمممممان بيبممممة مسممممتقرة لالقتصمممماد
إمكانيمممممماة قطمممممماع التممممممؤمين.  إن قطمممممماع التممممممؤمين يودهممممممر عنممممممدما يكممممممون 
ا ولمممميس العكممممس.  إن الممممدور المتوقممممع مممممن القطمممماع هممممو  االقتصمممماد مسممممتقرع
االسمممتجابة ل خسمممابر المترتبمممة ع مممى الكممموار  الطبيعيمممة واألخطمممار البشمممرية 

وخسمممارة وت ممم  الناشمممبة ممممن ديناميكيمممة الصمممناعة التمممي ت حممم  بالممت كممماةم 
األربمممماح المترتبممممة ع ممممى توقمممم  العممممملم والمسممممإولياة القانونيممممة الناشممممبة 

                                                 
م تحريمر: تيسمير التريكمي )بيمروة: منتمد  مقاالت ومراجعات حل الخطةر والتةأمينمصباح كمال: ترجمة وإعدادم  8

ضمد الحريم  فمي بريطانيما العظممىم (م العصل الرابع عشر: التؤمين ع ى الثورة الصناعية: التمؤمين 2219المعار م 

 .175-171م   1722-1852
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عنهممما والممممإمن ع يهممما ل تعممموي  ممممن الخسمممابر.  الشمممرط هنممما وجمممود تمممؤمين 
ي طممممي الممت كمممماة وتوقمممم  العمممممل والمسممممإولياة.  والمثممممال الشمممماهد ع ممممى 
ذلممم  همممو القضمممية القانونيمممة التمممي أثيمممرة فمممي بريطانيممما وغيرهممما ممممن المممدول 

ل تعمممموي  الشممممركاة الصمممم يرة والمتوسممممطة الحجمممم  بسممممبب أو نتيجممممة حممممو
 .19-لجابحة كوفيد

 
تحقيممممم  بيبمممممة مسمممممتقرة إن همممممذا االجتهممممماد ربمممممما ال يتطممممماب  ممممممع همممممد  "

ممممراد مممممن هممممذا  " وع ممممى خ يممممة الطمممموارئلالقتصمممماد َمعَصمممم ة وتوضممممي  المب
 الهد م لتسهيل تحقيق .

 
 زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي 
 

مممممام يعتمممممر  كتممممماب خطمممممة اإلصمممممالح أن القمممممارئ ع مممممى درايمممممة  هنممممما أيضع
بمعرفممممة المعهمممممو  الممممذ  يختعمممممي وراء هممممذا الهمممممد .  كممممان يكعمممممي مجمممممرد 

مإشمممر اإلشمممارةم فمممي الممممتن أو الهمممامعم أن الممممراد همممو تعظمممي  مممما يعمممر  ب
المممممذ  يسمممممتخد  لقيممممماس  insurance penetrationالت   مممممل التمممممؤميني 

 grossإلممى النممات  المح ممي اإلجمممالي المكتتبممة نسممبة دخممل أقسمماط التممؤمين 
domestic product  ن مكانمممممة التمممممؤمين فمممممي االقتصممممماد م وهمممممو يبمممممي

 الوطني وتطور نشاط التؤمين مقارنة بتطور االقتصاد الوطني ككل.
 

 insuranceالكثافمممة التؤمينيمممة وكمممذل  اإلشمممارة إلمممى مممما يبعمممر  بمإشمممر 
density ر عمممن ايمممة التؤمينيمممةم ويعب ممملرصمممد إنعممما، العمممرد ع مممى شمممراء الحم

ع إلممممى عممممدد السممممكان.   إجمممممالي أقسمممماط التممممؤمين المتحقمممم  فممممي الب ممممد منسمممموبا
وبعضمممممل همممممذا المإشمممممر يمكمممممن قيممممماس حجممممم  الط مممممب ع مممممى التمممممؤمين فمممممي 

 االقتصاد الوطني.
 

 زيادة إقبال االفراد والمؤسسات على التأمين 
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النقطممممة  الممممراد ممممن هممممذا الهمممد  هممممو رفمممع مسمممتو  الكثافممممة التؤمينيمممة.  إن
األساسمممية الكامنمممة وراء همممذا الهمممد  همممو الط مممب ع مممى التمممؤمينم والسمممإال 
المممممرتبط بمممم : لممممماذا كممممان الط ممممب ع ممممى التممممؤمينم تاريخيعممممام ضممممعيععا فممممي 
ا لممممممممم  عمممممممممن ط مممممممممب  العمممممممممرا، وخاصمممممممممة الط مممممممممب العمممممممممرد م تمييممممممممموع
الشركاة/المإسسمممممماة   بعمممممم  الوسممممممابل المقترحممممممة إلصممممممالح القطمممممماع 

إفسمممماح المجممممال أممممما  شممممركاة ومنهمممما: "تصممممب  فممممي تحقيمممم  هممممذا الهممممد م 
إلمممموا  م و"(1" )المقتممممرح )التممممؤمين العراقيممممة لتوسمممميع خممممدماتها فممممي العممممرا،

" مخت ممممم  الجهممممماة الرسممممممية وغيمممممر الرسممممممية بتممممموفير الت طيمممممة التؤمينيمممممة
 (.8)المقترح 

 

 الوسائل الوقتزحت إلصالح قطاع التأهيي

 
الممممى يهممممد  صممممالح قطمممماع التممممؤمين إخطممممة جمممماء فممممي الورقممممة البيضمممماء أن 

"تطممممموير قطممممماع التمممممؤمين بمممممما يضممممممن تحقيممممم  بيبمممممة مسمممممتقرة لالقتصمممممادم 
وويممممادة مسمممماهمة القطمممماع فممممي النممممات  المح ممممي اإلجممممماليم وويممممادة إقبممممال 

ثمانيممممة وسممممابل  االفممممراد والمإسسمممماة ع ممممى التممممؤمين"م وذلمممم  مممممن خممممالل
 :نقتبسها حرفيعا بتس س ها متبوععا بتع يقنا

 
لمجةةةةال  مةةةةاا شةةةةركات التةةةةأمين العراقيةةةةة لتوسةةةةيع خةةةةدمات ا إفسةةةةاح ا .1

فةةةي العةةةراطر عةةةن طريةةةق وضةةةع مخصصةةةات للشةةةركات العاملةةةة فةةةي هةةة ا 
المجةةةةال لالسةةةةتشادة مةةةةن شةةةةركات التةةةةأمين العراقيةةةةة لت طيةةةةة التةةةةأمين علةةةةى 

 األصول في العراطر و لك من خالل تعديل التشريعات  ات الصلة.
 

التمممؤمين العراقيمممة لتوسممميع خمممدماتها   فمممي   ممم  أمممما  شمممركاة همممل المجمممال مب 
اب مشمممروع إصممممالح قطمممماع التمممؤمين لمممم  يبحثممموا ممممماذا يختعممممي ت ممممظنمممي أن كب 

وراء األبممممواب الم  قممممة التممممي ال تسممممتطيع شممممركاة التممممؤمين ولوجهمممما.  لممممو 
كممانوا حقعمما قممد قمماموا بالبحمم  لكممانوا اكتشممعوا كيمم  أن نشمماط التممؤمين يعكممس 

را،م وأن تمممماريخ التممممؤمين ال يمكممممن أن الواقممممع االقتصمممماد  االجتممممماعي ل عمممم
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درس دون ربطممممم  بالتممممماريخ االقتصممممماد  ل عمممممرا،م وكمممممذل  التشمممممريعاة يبممممم
المنظممممة ل نشممماط التمممؤميني.  وهمممذ  ال تنشمممؤ فمممي العمممرا  وإنمممما تجممما متوامنمممة 

 مع التوجهاة االقتصادية واإليديولوجية المهيمنة.
 

جمممال أمممما  هنممما  ارتبممما  فمممي صمممياغة همممذا المقتمممرح فمممي ربمممط إفسممماح الم
وضمممممع مخصصمممممماة ل شمممممركاة العام ممممممة فمممممي هممممممذا شمممممركاة التممممممؤمين و"

بهممممذ   وب هممممذا المقتممممرح أراداالمجممممال."  مممممن هممممي هممممذا الشممممركاة   كتمممم
الشممممممركاة ت مممممم  الشممممممركاة التممممممي ال تشممممممتر  التممممممؤمين وع يهمممممما وضممممممع 

ربممممما لكممممن القممممدرة التعبيريممممة فممممي ميوانياتهمممما مخصصمممماة لشممممراء التممممؤمين 
 . خانته
 

إلمممى آليمممة تنعيمممذ  ممممن خمممالل جعمممل التمممؤمين ع مممى بعممم   وال يشمممير المقتمممرح
األخطمممار التمممي تتعمممر  لهممما الشمممركاة إلواميعمممام كمممما همممو الحمممال فمممي العديمممد 

حممممول "إلمممموا  مخت مممم  الجهمممماة  8مممممن الممممدولم وكممممما نقممممرأ فممممي المقتممممرح 

الرسمممممية وغيممممر الرسمممممية بتمممموفير الت طيممممة التؤمينيممممةم ومممممن ذلمممم  الجهمممماة 
 ومحطاة الوقود ..." المش  ة ل محوالة الكهربابيةم

 
سمممتحبعا ألنممم  يتعمممار  ممممن معممماهي  ال يبراليمممة الجديمممدة إن لممم  يكمممن اإللممموا  مب 

فمممي قمممراراة الكيانممماة االقتصممماديةم فهمممل خطمممر ع مممى  ةل الدولممموعمممد  تمممدخ  
الشمممركاةم الخاصمممة والعاممممةم ع مممى شمممراء  واب المقتمممرح أن يمممدفعابمممال كتممم

الخطممممممرم وإقنمممممماع الحمايممممممة التؤمينيممممممة مممممممن خممممممالل إشمممممماعة معمممممماهي  إدارة 
ا ذ  المعممماهي  هممم الشمممركاة باسمممتيعاب وتطبيقهممما بحيممم  يكمممون التمممؤمين واحمممدع

من األدواة المستخدمة في إدارة الخطر.
9
 

 

                                                 
مصباح كمالم "هل هنا  تك عة لالقتصاد عندما يكون التؤمين غابباع   مالحظاة أوليمةم" موقمع شمبكة االقتصماديين  9

 Cost to Economy whre Insurance is Absentالعراقيين 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Cost-to-Economy-whre-Insurance-is-Absent.pdf
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الصمممياغة يتج  مممى فمممي نهايمممة المقتمممرح حيممم  نقمممرأ المممدعوة  فمممي ارتبممما هنممما  
لت طيممممة التممممؤمين ع ممممى األصممممول فممممي العممممرا،م وذلمممم  مممممن غيمممر المكتم ممممة "
التشمممريعاة ذاة الصممم ة."  مممما همممي التشمممريعاة القابممممة التمممي خمممالل تعمممديل 

ر  همممل أن  مممو  الشمممركاة بشمممراء التمممؤمين وتحتممما  إلمممى تعمممديل   تبمممنظ  وتب تبممم
إن جانبعممما   همممذا المقتمممرح ترجممممة ناقصمممة لمممن  مكتممموب بال  مممة اإلنج يويمممة 

لممممد  شممممركاة  المشمممماريع الحكوميممممة مممممن هممممذا الموضمممموع يتع مممم  بتممممؤمين
حويمممران  27سمممالة لمممي ل مممدكتور بمممار، شمممبر بتممماريخ تمممؤمين عراقيمممة.  فمممي ر

)لسممممةب  منتممممد  حمممموار  ع ممممى الواتسممممابتعقيبعممما ع ممممى ممممما جمممماء فممممي  2217

مشمممماركعا فيمممم ( حممممول تععيممممل دور شممممركاة التممممؤمين العراقيممممة فممممي تممممؤمين 
 المشاريع الحكوميةم كتبةب ااتي:

 
ثمممار هنممما " ن تجممماوو التمممؤمين لمممد  شمممركاة التمممؤمين العراقيمممة مممميالموضممموع المب

وقمممد جممماء همممذا التجممماوو إمممما   قبمممل الممموواراةم والشمممركاة األجنبيمممة وغيرهممما.
عم أو تتمممر   جهمممالعم أو ألن عقمممود الممموواراة ال تضممم  فقمممرة عمممن التمممؤمين إطالقممما
حريمممة إجمممراء التمممؤمين ل مقممماول )كمممما همممو الحمممال فمممي قمممانون االسمممتثمار(م أو 

بي بممممإلوا  طممممال 2005بعضممممل سممممكوة قممممانون تنظممممي  أعمممممال التممممؤمين لسممممنة 
التمممؤمينم عمممراقيين وأجانمممبم التمممؤمين ممممع شمممركة تمممؤمين مسمممج ة فمممي العمممرا، 

لقمممد وفهمممر همممذا القمممانون   ومرخصمممة بالعممممل ممممن قبمممل ديممموان التمممؤمين العراقمممي.
فقمممد ورد فمممي   ال طممماء القمممانوني ل تمممؤمين لمممد  شمممركاة تمممؤمين غيمممر عراقيمممة.

  )أوالع( مممممن القممممانون ممممما ي ممممي: "أل  شممممخ  طبيعممممي أو معنممممو 11المممممادة 
عممما  أو خممما  الحممم  فمممي االختيمممار بشمممراء منتجممماة التمممؤمين أو خدماتممم  ممممن 

 أ  مإمن أو معيد تؤمين ما ل  ين  القانون ع ى خال  ذل ."
 

 وحسب ع منا ل  ين  القانون ب ير ذل .
 

قةةانون تنمةةيا  عمةةال لقممد تناولممةب هممذا الموضمموع فممي بعمم  فصممول كتممابي 
)منشمممممموراة شممممممركة  : تقيةةةةةةيا ودراسةةةةةةات نقديةةةةةةة5002التةةةةةةأمين لسةةةةةةنة 
 ."(2014التؤمين الوطنيةم 
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تعيةةةين مستشةةةةار خةةةةارجي إلعةةةةداد مخطةةةةط هيكلةةةةي لشةةةةركات التةةةةأمين  .2

الحكوميةةةةةر ورفةةةةع المسةةةةتوا الشنةةةةي للكةةةةوادر العاملةةةةةر وتنشةةةةيط الةةةةوعي 
التةةةةةةأميني لةةةةةةدا الجم ةةةةةةورر واعةةةةةةداد دراسةةةةةةة جةةةةةةدوا لشةةةةةةبكة فةةةةةةروع 

 الشركات.
 

بعضمممممها إذ اخمممممت ط يتضممممممن همممممذا المقتمممممرح أربعمممممة محممممماور أبقحممممممة ممممممع 
الجانمممب التنظيممممي )مخطمممط هيك مممي وجمممدو  شمممبكة فمممروع الشمممركاة( ممممع 
أمممممور أخمممممر  )رفمممممع المسممممتو  العنمممممي ل كممممموادر والمممموعي التمممممؤميني لمممممد  

 الجمهور( نعرضها كما ي ي:
 
تعيةةةين مستشةةةةار خةةةةارجي إلعةةةةداد مخطةةةةط هيكلةةةةي لشةةةةركات التةةةةأمين  -

 الحكومية
 

إن فكمممممرة "تعيمممممين مستشمممممار خمممممارجي إلعمممممداد مخطمممممط هيك مممممي لشمممممركاة 
التمممؤمين الحكوميمممة" ليسمممة جديمممدة فقمممد جممماءة ممممع االحمممتالل األمريكمممي سمممنة 

ا بريطانيعممما  2223  C Rعنمممدما اسمممتخدمة سممم طة االبمممتال  الموقتمممة خبيمممرع
Weatherley  ا إلعممممممممادة هيك ممممممممة شممممممممركاة التممممممممؤمين العامممممممممة تمهيممممممممدع

وفمممم  نظمممما  العممممال  )بضممممعة شممممهور( خممممالل فتممممرة قصمممميرة لخصخصممممتها 
بالصممممدمة.

10
وقممممد تبن ممممى البنمممم  الممممدولي مشممممروع إعممممادة هيك ممممة شممممركاة   

 القطةةةاع المةةةالي العراقةةةيالتمممؤمين فمممي تقريمممر  المممذ  يحممممل العنممموان البمممر ء 
(.2211)البن  الدوليم نيويور م 

11
 

                                                 
قةانون تنمةيا  عمةةال التةأمين لسةةنة ل تعمر  ع مى تعاصمميل مشمروع إعممادة الهيك مة ونقمدها راجممع: مصمباح كمممالم  10

روع إعمادة هيك مة (م فصمل "نقمد مشم1914)ب داد: منشوراة شمركة التمؤمين الوطنيمةم  : تقييا ودراسات نقدية2225

 .شبكة االقتصاديين العراقيين.  النسخة اإللكترونية ل كتاب متوفرة في موقع 48-33سو، التؤمين العراقيم"   

 
راجع نقدنا ألطروحة البن  الدولي وحماس المرحمو  د. مهمد  الحمافظ لمما ورد فمي تقريمر البنم : مصمباح كممالم  11

مجلةةةةةةة التةةةةةةأمين العراقةةةةةةي "البنممممم  الممممممدولي وقطمممممماع التممممممؤمين العراقمممممي: مناقشممممممة لتقريممممممر البنمممممم  المممممدوليم" 

sector.html-insurance-iraqs-bank-http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world 

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html
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ضمممبابية "إعمممداد مخطمممط هيك مممي لشمممركاة التمممؤمين الحكوميمممة" تإشمممر ع مممى 

ممما يتحممدد فيمم  مصممير الشممركاة الحكوميممة التممي لمم  تسممميها  وجممود مشممروع  
(م شمممركة التمممؤمين 1952الورقمممة البيضممماءم وهمممي شمممركة التمممؤمين الوطنيمممة )

(.  وهممممممي 1962( وشممممممركة إعممممممادة التممممممؤمين العراقيممممممة )1959العراقيممممممة )

شمممركاة تابعمممة لمممووارة الماليمممةم وال يبعمممر  عنهممما أنهممما شمممك ة عببعممما ع مممى 
كاة ذاتيممممة التمويمممملم وهممممي مصممممدر ل ضممممرابب ميوانيممممة الدولممممةم فهممممي شممممر

مممراد ممممن المخطمممط الهيك مممي    والرسمممو  وتشممم يل مبممماة المممموظعين.  فمممما المب
أهمممممي الخصخصمممممةم أ  دمممممم  شمممممركة التمممممؤمين الوطنيمممممة وشمممممركة التمممممؤمين 

العراقيةم
12
 أ  تصعية شركة إعادة التؤمين العراقية  

                                                                                                                                                  
 
 ل تعر  ع ى خ عية وإشكالية الدم  أنظر المقاالة التالية لمصباح كمالم 12

 مجلة التأمين العراقي"مشروع دم  شركاة التؤمين العامةم" نشرة هذ  المقالة في 

owned.html-state-of-merger-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed 
 شبكة االقتصاديين العراقيينوكذل  في موقع 

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/ 

 
ن العراقيمة: تجماوو اإلجمراءاة السم يمة ومتط بماة "قرار ووارة الماليمة بمدم  شمركة التمؤمين الوطنيمة وشمركة التمؤمي

 القانون"
 :شبكة االقتصاديين العراقييننشر في موقع 

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/ 

 مجلة التأمين العراقيو شبكة االقتصاديين العراقيين"عودة إلى مشروع دم  شركاة التؤمين العامةم" موقع 

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

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/ 

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
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/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://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/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/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
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 رفع المستوا الشني للكوادر العاملة -

ينطبممم  ع مممى شمممركاة التمممؤمين الحكوميمممة والخاصمممة ع مممى همممذا مط مممب مهممم  
حممد سممواءم فجميممع هممذ  الشممركاة بحاجممة إلممى رفممع مسممتو  الكمموادر العنيممة 

 في االكتتاب والتعوي  وإعادة التؤمين واالستثمار.
 

كانممة لممي وقعممة مممع هممذا الموضمموع قبممل ممما يقممرب مممن عقممد.  فقممد كتبممة أنمم  
ة الحاضمممر سياسمممة تدريبيمممة ال يوجمممد فمممي الوقممم سمممب المع ومممماة المتممموفرةح

مب وممممة ل قطممماعم التمممؤمين أو ديممموان جمعيمممة التمممؤمين العراقيمممة واضمممحة لمممد  
نعمممم  هنمممما  دوراة "ولمممم  يتقممممد  الممممديوان منممممذ تؤسيسمممم  ببرنممممام  ل تممممدريب.  

تدريبيممممة تقممممو  بهمممما الجمعيممممة أو إحممممد  الشممممركاةم وهنمممما  المشمممماركة فممممي 
االسمممتعادة ممممما همممو  نمممدوة أو ورشمممة فمممي الخمممار  إال أن همممذ  تمممت  ممممن موقممم 

متممموفر ولممميس تنعيمممذاع ل متط بممماة الرقابيمممة وتقتصمممر ع مممى العناصمممر الشمممابة 
الجديممممدة العام ممممة فممممي القطمممماع.  وال نعممممر  إن كانممممة الممممدوراة التدريبيممممة 
تشمممممل المتمرسممممين إلحمممماطته  بمسمممممتجداة المعرفممممة التؤمينيممممة والمنتجممممماة 

اسممممممة المسممممممتحدثة.  كممممممما ال نعممممممر  إن كممممممان هنمممممما  تصممممممورم دونكمممممم  سي
 continuousواضممممممممحةم بشممممممممؤن التطمممممممموير المهنممممممممي المسممممممممتمر 

professional development  وهمممممو نشممممماط يخضمممممع ل رقابمممممة فمممممي

"أسوا، التؤمين المتقدمة.
13
 

 
رفممع المسممتو  العنمممي المط مموب مممن خ يممة الطممموارئ وضممع خطممة تعصمممي ية ل

فممي القطمماع بشممكل عمما  ولمميس فممي شممركاة التممؤمين العامممة  ل كمموادر العام ممة
                                                                                                                                                  
 

 :مرصد التأمين العراقيمصباح كمالم "التدريب المهني بين الجمعية والديوان: مالحظاة أوليةم"  13

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/ 
ما وقد كتب مدير عا  ساب  لشركة إعادة التؤمين العراقية مالحظاة قيمة حول سياسة التد ريب فمي الشمركة تقمد  درسع

 معيدعا لرس  سياسة تدريبية:
 مرصد التأمين العراقي: العمل في شركة إعادة التؤمين العراقيةم" مسيرةتذكار قيس المدرسم "اس

-my-of-recollections-mudaries-al-http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays
2/-re-iraq-at-time 

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-time-at-iraq-re-2/
http://iraqinsurance.wordpress.com/2014/08/12/kays-al-mudaries-recollections-of-my-time-at-iraq-re-2/


 
 العراقي التؤمين وقطاع البيضاء الورقة

 
 

 
 24 | صفحة

شممممركاة التممممؤمين الخاصممممة تعمممماني مممممن نقمممم  فممممي الكمممموادر العنيممممة إذ أن 
 المتمرسة.

 
 تنشيط الوعي التأميني لدا الجم ور -

تممممرد مسممممؤلة المممموعي التممممؤميني ك ممممما جممممر  حممممدي  عممممن أوضمممماع قطمممماع 
التممممؤمين.  هممممذ  المسممممؤلة لمممم  تخضممممع ل بحمممم م وممممما كتممممب عنهمممما فيهمممما تتسمممم  

غيمممماب المممموعي لديمممم م بالعموميممممةم فتممممارة يبممممال  الجمهممممور ع ممممى ضممممع  أو 
وتمممارة تبمممال  شمممركاة التمممؤمين ع مممى عمممد  قيامهممما بمممدورها فمممي إشممماعة أهميمممة 

 التؤمين.
 

لمممماذا همممذا التؤكيمممد ع مممى تنشممميط الممموعي التمممؤمينيم وكمممؤن همممذا الممموعي فمممي 
مهمممممما تطمممممور مسمممممتو  الممممموعي بالتمممممؤمين فإنممممم  ال يمممممإد  حالمممممة سمممممباة   

ؤمينيمممة.  يعنمممي همممذا بالضمممرورة إلمممى ويمممادة الط مممب العع مممال ع مممى الحمايمممة الت
م أن المممموعي يبقممممى محصمممموراع ع ممممى مسممممتو  العكممممر ) يممممتع   طالمممممب مممممثالع

الجامعمممة عممممن التممممؤمين وأهميتمممم  لألفممممراد واألسممممر واالقتصمممماد المممموطني دون 
يعنمممي .  أن يتمممرج  مثمممل همممذا الممموعي نعسممم  فمممي شمممراء وثيقمممة/وثاب  ل تمممؤمين(

 مممى  /عممد  تطممور الط ممب عأصممول تخ    المط مموب هممو الكشمم  عمممنن إهممذا 
التمممؤمين فمممي البنممماء المممماد  لالقتصمممادم وفمممي توويمممع المممدخولم وفمممي القممموانين 

ممما نظممممة ل ط مممب ع مممى التمممؤمينالمب  التعكيمممر بؤطروحمممة ثقافمممة .  وهمممو يعنمممي أيضع
التمممؤمين ال اببمممةم وهمممي المرتبطمممة بالتمممدبر ل مسمممتقبل والتحممموط ممممن األخطمممار 

ماوية.  الع مممممن التواكممممل ع ممممى حمايممممة سممممدالمحيطممممة بمممماألفراد والمإسسمممماة بمممم
ي الممموعي االجتمممماعي بمممين المممديني )المممذ  يحصمممر  تشمممظ  الحمممظ همممو المب إن 

الممممبع  بالتواكممممل( والتق يممممد  القب ممممي )التعاضممممد فممممي الم ممممماة واسممممتخدا  
التسممممموية العشمممممابرية فمممممي حمممممال النمممممواعم كمممممما فمممممي أضمممممرار السمممممياراة( 
والع مممي غيممر المتجممذر بعممد )اعتبممار الخطممر جمموءاع مممن البيبممة التممي نتحممر  

فيهممما ولنممما فمممي ع مممو  اإلحصممماء والرياضمممياة وأدواة إدارة الخطمممر  ونعممممل
وسمممممابل ل تعمممممايع ممممممع الخطمممممر ورد  أو الحمايمممممة ممممممن آثمممممار  ممممممن خمممممالل 

 مإسسة التؤمين(.
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 ]الحكومية[ عداد دراسة جدوا لشبكة فروع الشركاتإ -

ممممن المعمممرو  أن شمممركاة التمممؤمين ت جمممؤ إلمممى تؤسممميس فمممروع لهممما بهمممد  
  الممممرتقبين ممممن األفمممراد والشمممركاة فمممي أمممماكن الوصمممول إلمممى الممممإمن لهممم

وجممموده .  فمممي العمممادةم تبمممدرس الجمممدو  االقتصمممادية لتؤسممميس العمممروع قبمممل 
 2223اإلقممممدا  ع ممممى التؤسمممميس.  وقممممد كانممممة شممممركة التممممؤمين الوطنيممممة قبممممل 

همممي األكثمممر نشممماطعا فمممي توسممميع حضمممورها فمممي العاصممممة ب مممداد وفمممي جميمممع 
)فيممممممما يخمممممم  التممممممؤمين ع ممممممى المحافظمممممماة وكممممممذل  المنافممممممذ الحدوديممممممة 

 السياراة(.
 

تين  شمممركلشمممبكة فمممروع وجمممود دراسمممة جمممدو  ممممن رأينممما إن المضممممر فمممي 
تين )التمممممؤمين الوطنيمممممة والتمممممؤمين العراقيمممممة( همممممو إعمممممادة النظمممممر الحكمممممومي

اسمممممتجابة بوجممممود فمممممروع ل شمممممركتين.  تمممممر  همممممل أن همممممذ  الدراسمممممة همممممي 
العمممرا، ولكمممن بمممبطء  أ  إلدخمممال التعاممممل اإللكترونمممي ااخمممذ بمممالتطور فمممي 

إمكانيممممة شممممراء التممممؤمينم وخاصممممة وثمممماب  التممممؤمين النمطيممممةم مممممن خممممالل 
منصممماة إلكترونيمممة بمممدالع ممممن فمممروع ومكاتمممب مووعمممة ع مممى المحافظممماةم 

( تممممدعو خ يممممة الطمممموارئ إلممممى 4أ  أن هنمممما  سممممبب آخممممر   فممممي المقتممممرح )

ع "  " لكممممن ل ممممة هممممذا المقتممممرحتضمممممين قطمممماع التممممؤمين اإللكترونممممي تممممدريجيا
راد من التضمين   ليسة واضحة: ما هو المب

 
تعيمممين مستشمممار خمممارجي إلعمممداد همممل أن همممذ  الدراسمممة لهممما عالقمممة بمقتمممرح "
 " مخطط هيك ي لشركاة التؤمين الحكومية

 
زيةةةادة السةةةقوف التأمينيةةةة التةةةي تمكةةةن شةةةركات التةةةأمين مةةةن ت طيةةةة  .3

المشةةةةةاريع االقتصةةةةةادية الكبيةةةةةرةر وضةةةةةمان حصةةةةةول الشةةةةةركات األجنبيةةةةةة 
العاملةةةةة فةةةةي العةةةةراط علةةةةى الت طيةةةةة التأمينيةةةةة مةةةةن الشةةةةركات العراقيةةةةةر 
وقيةةةةةاا ديةةةةةوان التةةةةةأمين بتحليةةةةةل ر سةةةةةمال الشةةةةةركات للعمةةةةةل مع ةةةةةا علةةةةةى 

 زيادته تدريجيا.
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ال شمممم  أن حجمممم  رأسمممممال شممممركة التممممؤمين يقممممررم نظريعممممام قممممدرة شممممركة 
التمممؤمين ع مممى االكتتممماب باألخطمممار إلمممى حمممدود معينمممة تتناسمممب وهمممذا الحجممم  

االحتياطيمممممماة الحممممممرة المتراكمممممممة لممممممديها.  لكممممممن المعممممممرو  أن شممممممركة و
التمممممؤمين ال تعتممممممد فقمممممط ع مممممى رأس الممممممال والمممممموارد الماليمممممة األخمممممر  
المتممموفرة لمممديها بمممل ت جمممؤ إلمممى حمايمممة إعمممادة التمممؤمين.  همممذا مممما كانمممة تعممممل 

عنممممدما كانممممة ت طممممي المشمممماريع  2223بمممم  شممممركة التممممؤمين الوطنيممممة قبممممل 

ية الكبيمممممرة )كانمممممة الشمممممركة الوحيمممممدة التمممممي تكتتمممممب اإلنشمممممابية والصمممممناع
 بالتؤميناة العامة(.

 
كانممممة ألنهمممما التممممؤمين  ةمشممممك ة فنيممممة لشممممركلمممم  يبشممممك ل حجمممم  األخطممممار  إن

تمت ممممم  الوسمممممابل المناسمممممبة لتسمممممعير األخطمممممار ووضمممممع شمممممروط التمممممؤمين 
)مهندسمممين ومكتتبمممين( وعنمممد اسمممتنعاد ذلممم  اعتمممماداع ع مممى مواردهممما الداخ يمممة 

وإن تط ممممب األمممممر )تعقيممممد محممممل التممممؤمين وجسممممامة مب مممم  التممممؤمينم ع ممممى 
التمممؤمين العالميمممة إعمممادة سمممبيل المثمممل(م فإنهممما ت جمممؤ إلمممى التعممماون ممممع أسممموا، 

.  إمممما باالتصمممال المباشمممر أو ممممن خمممالل وسمممطاء محتمممرفين إلعمممادة التمممؤمين
في سو، لندن في معظ  الحاالة.ومن تجربتي كان ذل  يت  

14
 

 
اإلمكانيمممممماة العنيممممممة لشممممممركاة التممممممؤمين العامممممممة والخاصممممممة ال صمممممحي  إن 

ترتقممممي فممممي الوقممممة الحاضممممر إلممممى ممممما كانممممة ع يمممم  فممممي الماضمممميم لكنهمممما 
تسممتطيع التعاممممل مممع تمممؤمين المشمماريع الكبيمممرة بممال جوء إلمممى شممركاة إعمممادة 

 التؤمين العالمية إما مباشرة أو من خالل وسطاء إعادة التؤمين.

                                                 
مكتتمب مصمباح كممالم "مإيمد الصمعار: ل مشاريع الهندسية الكبيمرة راجمع:  ل تعري  بجوانب من العم ية االكتتابية 14

 :شبكة االقتصاديين العراقيين موقع ومدير في شركة تؤمين عامةم"

http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-
%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/04/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a4%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a/
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قيممممما  ديممممموان التمممممؤمين بتح يمممممل رأسممممممال لمممممى المممممدعوة فمممممي همممممذا المقتمممممرح إ

دعمموة معقولمممة شمممريطة تحديمممد  االشممركاة ل عممممل معهممما ع ممى ويادتممم  تمممدريجيع 
فتمممرة ومنيمممة لتنعيمممذ الويمممادة.  ولكمممن إذا كمممان المط ممموب قيممما  شمممركاة تمممؤمين 
كبيمممرة فممممن األفضمممل قيممما  ديممموان التمممؤمين بإصمممدار تع يمممماة لرفمممع رأسممممال 

أو سمممنتينم مممع فممت  البمماب أممما  شمممركاة شممركاة التممؤمين خممالل فتممرة سممنة 
التمممممؤمين الصممممم يرة لالنمممممدما  كمممممي تسمممممتطيع االمتثمممممال ل رأسممممممال الجديمممممد 
العممممالي وإال ع يهمممما أن تصممممعي أعمالهمممما.  وهممممذا إجممممراء لجممممؤة إليمممم  العديممممد 
ممممن أسممموا، التمممؤمين.  إن سمممو، التمممؤمين العراقمممي ال يحتممما  إلمممى مممما يويمممد 

 لتؤمين الص يرة.شركة تتقاس  فيما بينها كعكة ا 30عن 
 
تطةةةةةةوير المنتجةةةةةةات التأمينيةةةةةةة الحاليةةةةةةةر وإضةةةةةةافة  خةةةةةةرا جديةةةةةةدة  .4

لتوسةةةةةةيع القطةةةةةةاعر وتحسةةةةةةين التحليةةةةةةةل التةةةةةةأميني لمختلةةةةةةف الشةةةةةةةركات 
 والسكانر وتضمين قطاع التأمين اإللكتروني تدريجياً.

 
مممما لممم  يكمممن هنممما  ط مممب  فع مممال  تطةةةوير تةةةأمين المنتجةةةات التأمينيةةةةال يمكمممن 

ع مممممى همممممذ  المنتجممممماة.  يمكمممممن البمممممدء بتحسمممممين همممممذ  المنتجممممماة ل ويعممممما 
والممتخ   مممن عيمموب الصممياغة فيهمما

15
بممالتوامن مممع دراسممة إدخممال بعمم   

المنتجمممماة الجديممممدة.  إن إضممممافة منتجمممماة تؤمينيممممة جديممممدة يجممممب أن يقتممممرن 
كثممم  ع يهمممما ممممن ناحيممممة االكتتممماب والتعمممموي  وإعمممادة التممممؤمينم  بتمممدريب مب

 وكذل  تسوي  هذ  المنتجاة.
 

لمخت مممم   تحسةةةةين التحليةةةةل التةةةةأمينييتضمممممن هممممذا االقتممممراح الممممدعوة إلممممى "
ا ممماذا ترمممي إليممم  هممذ  الممدعوةم وممممن هممي الجهمممة الشممركاة " ولمميس واضمممحع

                                                 
(م 2222منشوراة شبكة االقتصاديين العراقيينم تحديات وحلول )-قطاع تأميني عراقي فعّالنحو منع  الخعاجيم  15

 .23-22فصل "مراجعة نصو  وثاب  التؤمينم"   
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-
Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
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التممممي تقممممو  بالتح يممممل.  أهممممي شممممركاة التممممؤمين أ  مممممدراء الخطممممر والتممممؤمين 
همممما )وهممممإالء ال وجممممود حقيقممممي فممممي الشممممركاة الصممممناعية والتجاريممممة وغير

لهممم  فمممي همممذ  الشمممركاة(.  همممل أن هنممما  حقعممما تح يمممل تمممؤميني لمممد  شمممركاة 
التممممؤمين والشممممركاة األخممممر  الطالبممممة لحمايممممة التممممؤمين وأن هممممذا التح يممممل 

 بحاجة إلى تحسين 
 

ممممن المعمممرو  أن شمممركاة التمممؤمين تقمممو  بتح يمممل جوانمممب عديمممدة لممت كممماة 
ع يهممما ومممما تتعمممر  لهممما ممممن أخطمممار داخ يمممة الشمممركة التمممي تقمممو  بالتمممؤمين 

وخارجيمممممة فمممممي موقمممممع همممممذ  الممت كممممماة ممممممن خمممممالل الكشممممم  الهندسمممممي 
الميمممدانيم وكمممذل  تح يمممل حسممماباة الشمممركة فمممي حمممال التمممؤمين ع مممى خسمممارة 
األعمممممال )توقمممم  األعمممممال(م وتقممممدير الخسممممارة القصممممو  التممممي يمكممممن أن 

 تتعر  لها هذ  الممت كاة وغيرها.
 

دعمممموة جيممممدةم وهممممي ضممممرورية فممممي تؤمينمممماة  ي للسةةةةكانالتحليةةةةل التةةةةأمين
الحيمممماة وكممممذل  التؤمينمممماة الصممممحية وتؤمينمممماة المعمممماع التقاعممممد .  قطمممماع 
مممممر ممممممن همممممذ  الناحيمممممة وحتمممممى أن القطممممماع بجميمممممع  قص  التمممممؤمين العراقمممممي مب
شمممممركات  ال يضممممم  خبمممممراء اكتمممممواريين.  كمممممان بممممماألحر  أن تمممممدعو خ يمممممة 

إلى شركاة التؤمين. الطوارئ إلى إدخال الخبراة االكتوارية
16
 

 
 التةةأمين اإللكترونةةةيتضمممين قطممماع العنصممر الثالمم  فمممي هممذا المقتمممرح هممو "

ع. "  أظممممن أن هممممذا العنصممممر متممممرج  مممممن اإلنج يويممممة إذ أنمممم  لمممميس تممممدريجيا
ممممراد همممو إخضمممماع العم يممماة التؤمينيممممة داخمممل شممممركاة  ا إن كمممان المب واضمممحع

                                                 
شةبكة مصباح كمالم "الجداول االكتوارية: ريادة سمو، التمؤمين المصمر  وركمود سمو، التمؤمين العراقميم" موقمع  16

 :العراقيين االقتصاديين

http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-
%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/ 
 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/08/09/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%b9/
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األخطمممار اإللكترونيمممة التمممؤمين إلمممى المعالجمممة اإللكترونيمممةم أو التمممؤمين ع مممى 
)الِسممممبرانية(.  ع ممممى أ  حممممالم إن خ يممممة الطمممموارئ مممممدعوة لتوضممممي  ممممما 

 تب ي .
 
تحسةةةةةين إدارة االسةةةةةتلمار مةةةةةن خةةةةةالل ف ةةةةةا السةةةةةندات االسةةةةةتلمارية  .5

الحقيقيةةةةةةة لشةةةةةةركات التةةةةةةأمينر وتوميةةةةةةف األمةةةةةةوال مةةةةةةن خةةةةةةالل زيةةةةةةادة 
ياً االسةةةتلمار فةةةي مختلةةةف المشةةةاريعر وفةةةي  سةةةواط المةةةال األجنبيةةةة تماشةةة

مةةةع  فضةةةل الممارسةةةات العالميةةةةر مقابةةةل تقليةةةل الودائةةةع المصةةةرفية بشةةةكل 
 تدريجي.

 
مط مممممب مهممممم  خاصمممممة وأن أغ مممممب شمممممركاة  تحسةةةةةين إدارة االسةةةةةتلمارإن 

 التؤمين العراقية ال تض  إدارة متخصصة باالستثمار.
 

فهممممي دعمممموة تنطممممو  ع ممممى  زيةةةةادة االسةةةةتلمار فةةةةي مختلةةةةف المشةةةةاريعأممممما 
مخممماطر ألنهممما ت ممم  النظمممر عمممن طبيعمممة "اإلنتممما " فمممي التمممؤمين المممذ  ال 
يتحقمم م عنممد إبممرا  عقممد التممؤمين وإصممدار وثيقممة التممؤمين بممل عنممد التعمموي  
مممممن خسممممارة أو ضممممررم أ  أن اإلنتمممما  لمممميس آنيعمممما كممممما فممممي إنتمممما  السمممم ع 

لتمممؤمين قمممد ال الماديمممة التمممي قمممد تسمممته   وقمممة الشمممراء فمممي حمممين أن وثيقمممة ا
"تسممته  " خممالل مممدة عقممد التممؤمين أو "تسممته  " بععممل وقمموع خسممارة قاب ممة 

 ل تعوي .
 

مممممن المعممممرو  أن شممممركاة التممممؤمين تميمممملم ع ممممى العمممممو م إلممممى سياسممممة 
محافظمممة فمممي االسمممتثمار ل حعممماظ ع مممى درجمممة ممممن السممميولة النقديمممة تسمممتطيع 

لتممممممؤمين بعضمممممم ها تسممممممديد المطالبمممممماة بممممممالتعوي .  وبالنسممممممبة لشممممممركاة ا
سممممه  فممممي األالعراقيممممة فممممإنني أوعمممم  ان اسممممتثمارها يقتصممممر ع ممممى شممممراء 

بعممم  الشمممركاة الصمممناعية القابممممة.  واالسمممتثمار األكثمممر شممميوععا همممو فمممي 
 مجال العقاراة.
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ع ممممع أفضمممل   سةةةواط المةةةال األجنبيةةةةاالسةةةتلمار فةةةي أمممما المممدعوة إلمممى  تماشممميا
االعتبمممار واقمممع شمممركاة م فهمممي دعممموة ال تؤخمممذ بنظمممر الممارسممماة العالميمممة

التممممؤمين العراقيممممة المتمثممممل ب يمممماب إداراة اسممممتثمار متخصصممممة فممممي هممممذ  
الشمممركاةم وعمممد  تممموفر خبمممرة حقيقيمممة سمممابقة فمممي االسمممتثمار فمممي أسممموا، 
المممال األجنبيممة.  إن االسممتثمار فمممي أسمموا، المممال األجنبيمممة التممي تقممو  ع مممى 

يممممة األخممممر  تتميممممو المضمممماربة والمنتجمممماة الماليممممة المشممممتقة واألدواة المال
أدة إلمممممى  2227باالضمممممطراب وتتعمممممر  لألومممممماة كمممممما حصمممممل سمممممنة 

م  تممممدخل الحكومممممماةم فمممممي بريطانيممممما والواليممممماة المتحمممممدة األمريكيمممممة ممممممثالع
إلنقممممماذ بعممممم  المإسسممممماة وشمممممركاة التمممممؤمين الضمممممخمة وتجنيبهممممما ممممممن 
اإلفممممالس والتصممممعية.  إن االسممممتثمار فممممي أسمممموا، التممممؤمين األجنبيممممة دعمممموة 

سممممت ة مممممن توصمممممياة بعمممم  المإسسمممماة الدوليمممممة  مبضمممم  ة ربممممما تكمممممون مب
 المالية ال بية.

 
باالسمممتثمار فمممي  بشمممكل تمممدريجي الودائةةةع المصةةةرفيةاسةةةتبدال والمممدعوة إلمممى 

أسمموا، المممال األجنبيممة هممي األخممر  دعمموة غبيممة نابعممة مممن مصممدر أجنبممي 
ال تؤخمممممذ بعمممممين االعتبمممممار القواعمممممد الرقابيمممممة الخاصمممممة بمممممالمالءة الماليممممممة 
لشممممركاة التممممؤمين وضممممرورة االحتعمممماظ بسمممميولة تتناسممممب مممممع التواماتهممممما 

التعاقدية.
17
 

 
حةةةةاالت  وضةةةةع ضةةةةوابط تةةةةنما الحصةةةةول علةةةةى وليقةةةةة التةةةةأمين فةةةةي .6

عقةةةةةةود االيجةةةةةةار والبيةةةةةةع للعقةةةةةةارات )التجاريةةةةةةة فقةةةةةةط ر واالسةةةةةةتيراداتر 
والقةةةةةةةروي السةةةةةةةكنية والصةةةةةةةناعيةر وقةةةةةةةروي السةةةةةةةياراتر والتةةةةةةةأمين 

                                                 
(م وخاصمة 2214)مكتبمة التمؤمين العراقميم  التأمين في كوردستان العراط: دراسةات نقديةةلم راجع: مصباح كما 17

الصعحاة عن دور األصمول الماليمة والوسماطة الماليمة واألسموا، الماليمة فمي تكموين رأس الممالم اإلنتما  والتمويملم 
يةم العالقمة بمين العم يماة االكتتابيمة السياسة االستثمارية لشركاة التؤمينم القيود المعروضة ع مى السياسمة االسمتثمار

.  )الكتمماب متممموفر عنممد  بصممي ة بممي د  إ  لمممن يرغمممب 32-11لشممركاة التممؤمين وعم ياتهمما االسممتثماريةم   

 بالحصول ع ى نسخة من (.
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الصةةةةةحي فةةةةةي القطةةةةةاعين العةةةةةاا والخةةةةةا ر والسةةةةةماح للقطةةةةةاع بت طيةةةةةة 
 القروي والتس يالت المصرفية.

 
ب  تمموحي الممدعوة فممي هممذا المقتممرح بوجممود فوضممى فممي الحصممول ع ممى وثمما

 تؤمين معينة.
 

أسمممت رب همممذا االنشممم ال التعصمممي ي بمممؤنواع معينمممة ممممن وثممماب  التمممؤمين دون 
غيرهمممما ومنهمممما ع ممممى سممممبيل المثممممل فقممممط التممممؤمين مممممن الحريمممم م والتممممؤمين 
الهندسمممي ع ممممى المشمممماريع اإلنشممممابيةم وتممممؤمين المسممممإولياة القانونيممممة.  وإذا 

حمممماالة وضممممع ضمممموابط تممممنظ  الحصممممول ع ممممى وثيقممممة التممممؤمين فممممي كممممان "
ا فِ ممممَ  لَمممم   عقممممود االيجممممار والبيممممع ل عقمممماراة )التجاريممممة فقممممط( " يبممممدو جديممممدع

تجمممممر  اإلشمممممارة إلمممممى أنمممممواع أخمممممر  جديمممممدةم بالنسمممممبة لسمممممو، التمممممؤمين 
العراقمممميم مممممن أغطيممممة التممممؤمين مثممممل تممممؤمين المسممممإولية العشممممريةم وتممممؤمين 

تمممؤمين الضممممان األخطمممار السممميبرانيةم وتمممؤمين مسمممإولية الممممدراءم وتمممؤمين 
( لحمايمممممممة البمممممممابع Warranty and Indemnityوالتعممممممموي  )

  والمشتر  عند إجراء معامالة االندما  واالستحواذ
 
اسةةةةتحداك  حكةةةةاا للبنةةةةوكر بالتعةةةةاون مةةةةع البنةةةةك المركةةةةز  العراقةةةةي  7

والجمعيةةةةةةة المصةةةةةةرفية العراقيةةةةةةة الخاصةةةةةةةر لتزويةةةةةةد شةةةةةةركات التةةةةةةأمين 
 بالخدمات المصرفية التي تقدم ا.

 
شمممممركاة التمممممؤمين  اسمممممتحدا  أحكممممما  ل بنمممممو  "لتوويمممممد ألممممميس مسمممممت ربعا

بالخمممدماة المصمممرفية التمممي تقمممدمها."  همممل هنممما  تشممموع فمممي ذهمممن ممممن قممما  
بصمممياغة همممذ  العقمممرة واسمممت باء لشمممركاة التمممؤمين ألنهممما ال تعمممر  مممما تقدمممم  

ب همممذ  العقمممرة إشممماعة فكمممرة االبنمممو  ممممن خمممدماة مصمممرفية   ربمممما أراد كتممم
 واعيلممممممم  يسمممممممتط  لكمممممممنه bancassuranceالتمممممممؤمين عبمممممممر المصمممممممار  

التعبيممر عنهممما.  والتممؤمين عبمممر المصممار م المممذ  دشممن أوالع فمممي فرنسممام مممما 
  التممممؤميني إضممممافة إلممممى قنممممواة التوويممممع نممممتَ هممممو إال وسممممي ة/قناة لتوويممممع المب 
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التق يديممممة: البيممممع المباشممممر مممممن قبممممل شممممركاة التممممؤمين أو البيممممع مممممن خممممالل 
 وكالء ل شركاة أو وسطاء التؤمين.

 
ن فكمممرة التمممؤمين عبمممر المصمممار  تختعمممي وراء همممذ  العقمممرة بمممدليل إاعتقمممد 

أن اسممممتحدا  أحكمممما  ل بنممممو  فممممي هممممذا المجممممال يممممت  "بالتعمممماون مممممع البنمممم  
المركممممممو  والجمعيممممممة المصممممممرفية العراقيممممممة الخاصممممممة."  التعمممممماون هنمممممما 
مقصممممور ع ممممى البنمممم  المركممممو  والجمعيممممة المصممممرفية العراقيممممة الخاصممممة  

ويمممع المنمممت  التمممؤمينيم بعضمممل إصمممالح قطممماع التمممؤمينم تمممر  همممل أن قنممماة تو
ا ع ممممى البنممممو  الخاصمممة واسممممتبعاد البنممممو  العامممممة منهمممما    سممميكون مقصممممورع

 أهي محاولة لمحاربة البنو  العامة بالحد من نشاطها 
 

خطمممة إصمممالح قطممماع التمممؤمين سممماكتة عمممن موضممموع التمممؤمين التكممماف ي المممذ  
فمممي سمممو، التمممؤمين العراقمممي عممممل البنممم  المركمممو  العراقمممي ع مممى إقحامممم  

(.2219بالتعاون مع المصار  اإلسالمية الخاصة )
18
 

 
إلةةةزاا مختلةةةف الج ةةةةات الرسةةةمية وتيةةةر الرسةةةةمية بتةةةوفير الت طيةةةةة  8

التأمينيةةةةر ومةةةن  لةةةك الج ةةةات المشةةة لة للمحةةةوالت الك ربائيةةةةر ومحطةةةات 
الوقةةةةةةودر والتةةةةةةأمين الصةةةةةةحي لمةةةةةةومشي القطةةةةةةاع الحكةةةةةةومير والكيانةةةةةةات 
الصةةةةةناعيةر والسةةةةةشن والبضةةةةةائع المنقولةةةةةة علي ةةةةةار والمنشةةةةة ت النشطيةةةةةة 

                                                 
شبكة االقتصاديين موقع  مصباح كمالم "تساإالة حول تؤسيس البن  المركو  العراقي لشركة التؤمين التكاف يم" 18

 :العراقيين

http://new-
site.iraqieconomists.net/ar/2019/08/14/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84%d8%a7%d8%aa-
%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-
%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments 

 

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

 

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://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/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/
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ر والشةةةةاحنات الحاملةةةةة للمنتجةةةةات بةةةةأكلر والمصةةةةافير ومةةةةزارع الةةةةدواجن
 من  ربعة  طنان.

 
ن عممة النظممر هنمما إلممى ال  ممة اامممرة فممي هممذ  العقممرة: "إلمموا  مخت مم  الجهمماة 

 الرسمية وغير الرسمية بتوفير ]شراء[ الت طية التؤمينية."
 

السممإال المممذ  يثمممور هنمما همممو: همممل سممميقترن إلواميممة شمممراء التمممؤمين بإصمممدار 
 يظل اإللوا  مط بعا غير قابل ل تطبي  تشريع محدد   أ  

 
هنممممما  طيممممم  واسمممممع ممممممن أغطيمممممة )وثممممماب ( التمممممؤمين.  إذا كمممممان التمممممؤمين 
ام فممممما هممممو غطمممماء التممممؤمين  الصممممحي لممممموظعي القطمممماع الحكممممومي واضممممحع

شممم  ة ل محممموالة الكهربابيمممة   أهمممو  مممو م ع مممى سمممبيل المثممملم ل جهممماة المب المب 
سممممإولية المدنيممممة ل مشمممم  ين التممممؤمين ع ممممى ممت كمممماة هممممذ  الجهمممماةم أو الم

تجممما  األطمممرا  الثالثمممةم أو تمممؤمين العممممال لمممد  همممذ  الجهممماة ممممن إصممماباة 
 العملم أو التؤمين الصحي ع ى العمال والمستخدمين ااخرين 

 
ن المقتممممرح يخ ممممط بممممين العبمممماة التممممي يممممراد منهمممما أن تشممممتر  إمممممن رأيممممي 

ا نا ممممما أو حمايمممممة التمممممؤمين وبمممممين محمممممل التمممممؤمين.  وهمممممذا يعكمممممس تعكيمممممرع قصع
 مشوشعا.

 
 كتبممة فممي دراسممة لممي ممما ي قممي بعمم  الضمموء ع ممى موضمموع هممذا المقتممرح

 :وأعني ب 
 

الشممممروع بوضممممع دراسمممماة جممممدو  لجعممممل التممممؤمين ع ممممى بعمممم  األخطممممار "
ع بقممموة القمممانون )كتمممؤمين الحريممم م والعيضمممانم ومسمممإولية رب العمممملم  إلواميممما

بعمممم  المهممممن  والمسممممإولية العشممممرية(  أو بقمممموة قواعممممد العضمممموية لممارسممممة
)كتمممؤمين المسمممإولية المهنيمممة الناشمممبة ممممن ممارسمممة المهنمممة كالطمممب والمحامممماة 

الممممدفع نحممممو تممممؤمين والهندسممممة االستشممممارية والمعماريممممة وغيرهمممما(.  وكممممذل  
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المرافممم  العاممممة ممممن مممموانا بحريمممة وجويمممة وجسمممور ومبممماني وغيرهممما ممممن 

"المنشآة.
19
 

 

 هي باب الختام

 
فمممنحن ال نعمممر م إذا اسمممتثنينا المممووراءم ممممن هممم   الشةةةشافيةهنممما  نقممم  فمممي 

أعضممماء خ يمممة الطممموارئ ل تعمممر  ع مممى العضمممو المتخصممم  بالتمممؤمين المممذ  
سممماه  فمممي كتابمممة مقترحممماة إصمممالح قطممماع التمممؤمين.  وعمممدا ذلممم  فمممإن همممذ  
المقترحمممممماة غيممممممر مسممممممنودة بدراسمممممماة منشممممممورةم وال يعممممممر  القممممممارئ 

شمممروع إصمممالح قطممماع فمممي صمممياغة مع يممم  الخ يمممة المصمممادر التمممي اعتممممدة 
 التؤمين.

 
لمممن يرغممب بممالتعر  ع ممى قطمماع التممؤمين العراقممي بشممكل أفضممل مممما يممرد 
فمممي الورقمممة البيضممماءم وممممن موقممم  م ممماير لالتجممما  السمممابد لمممد  الحكوممممة 
ومستشممممماريها أنصممممم  بقمممممراءة ورقتمممممي "قطممممماع التمممممؤمين العراقمممممي: قضمممممايا 

ومقترحمممماة ل تطمممموير"
20
نحةةةةو م وكممممذل  كممممراس الوميممممل مممممنع  الخعمممماجي 
تحديات وحلول.-قطاع تأميني عراقي فعّال

21
  

                                                 
 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين مصباح كمالم "قطاع التؤمين العراقي: قضايا ومقترحاة ل تطويرم" 19

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-
%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf 
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/-قطمممماع-التممممؤمين-العراقممممي
 pdf.قضايا-ومقترحاة-مصباح-كمال

 
 قتصاديين العراقيينموقع شبكة اال 20

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
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://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
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التةةةةأمين يالحممممظ ع ممممى الوسممممابل المقترحممممة السممممكوة المط مممم  ع ممممى وثمممماب  

م وهممممو أمممممر يثيممممر التسمممماإل خاصممممة وأن فممممرع التممممؤمين ع ممممى علةةةةى الحيةةةةاة
الحيمممماة يتميممممو ببنمممماء األرصممممدة التؤمينيممممة ل مممممد  البعيممممد وهممممي تعتبممممر مممممن 

 االستثماراة.المصادر المهمة في تمويل 
 

ممما عمممن  ةخطمممة إصمممالح قطممماع التمممؤمين سممماكت تعةةةديل القةةةوانين المنممةةةة أيضع
 2225وع مممى رأسمممها قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممؤمين لسمممنة  للنشةةةاط التةةةأميني

12.22المعممممرو  بمممماألمر رقمممم  
َع  81إن هممممذا القممممانونم والمممممادة    منمممم م شممممره

العراقيمممة  شمممركاة التمممؤمين  َ حمممره وأقسممماط التمممؤمين خمممار  العمممرا،  لتسمممريب
ممممممن حقهممممما باالكتتممممماب ع مممممى األصمممممول الماديمممممة الموجمممممودة فمممممي العمممممرا، 

قمممممانون فمممممإن إلمممممى ذلممممم   إضمممممافة  .والمسمممممإولياة القانونيمممممة الناشمممممبة منهممممما
تمممر  حريمممة التمممؤمين  االتحممماد  ومممما يقاب ممم  فمممي إق مممي  كوردسمممتان االسمممتثمار

التممممؤمين مممممع شممممركة بع ممممى المشمممماريع االسممممتثمارية ل مسممممتثمرم ف مممم  الحمممم  
 .  وتممدل التجربممة أن التممؤمين يممت   فمميين أجنبيممة أو شممركة تممؤمين عراقيممةتممؤم

 ال الب خار  العرا،.
 

                                                                                                                                                  
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-
%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf 
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/-قطمممماع-التممممؤمين-العراقممممي
 pdf.قضايا-ومقترحاة-مصباح-كمال

 
 2222منشوراة شبكة االقتصاديين العراقيينم  21

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-
Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf 

 
(: الممدخل لت ييمر القمانونم" 12)األمر رقم   2225من قانون تنظي  أعمال التؤمين لسنة  81مصباح كمالم "المادة  22

 2212م كانون األول 354-353م العدد المودو  اللقافة الجديدة

http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://new-site.iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
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://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Challenges-and-Solutions-to-Iraqs-Insurance-Problems-draft-3-3.pdf
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قمممانون تنظمممي  : التةةةأمين التضةةةارب بةةةين قةةةوانينعمممن الخطمممة  وكمممذل  سمممكوة
وقممممانون تؤسمممميس شممممركة  (12األمممممر رقمممم  ) 2225أعمممممال التممممؤمين لسممممنة 

.  التضمممممارب األسممممماس همممممو بمممممين 1952لسمممممنة  56رقممممم   التمممممؤمين الوطنيمممممة

 (:12( من األمر رق  )81المادة )

 
 -81-قلس و ج

ن  لىىىىىىىىىىىىخص  ب لىىىىىىىىىىىىر أ  الشىىىىىىىىىىىىا  رىىىىىىىىىىىى   أ  بىىىىىىىىىىىى   قلحىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىر  -أ ي  
قيب  ىىىىىىىىىىىىى ر وذىىىىىىىىىىىىىذق  اش  ىىىىىىىىىىىىى د قل ىىىىىىىىىىىىىأا   أ  بةا تىىىىىىىىىىىىىأل اىىىىىىىىىىىىى  أ  اىىىىىىىىىىىىىؤا  أ  

 جال ة تأا   ا  لر  شص قلق  ان رمي با  نلك.
 

 تؤسيس شركة التؤمين الوطنية:( من قانون 7والمادة )

 
ع مممممى دوابمممممر الحكوممممممة والمإسسممممماة الرسممممممية وشمممممب  الرسممممممية ان تعهمممممد "

."حصرا الى الشركة بمعامالة التامين التي تجريها
23 

 
ممما بموضممموع   تكامةةةل قطةةةاع التةةةأمين العراقةةةيال تعيمممر خطمممة اإلصمممالح اهتمامع

إذ لمممميس هنمممما  سممممو، وطنممممي مشممممتر  ل تممممؤمينم سممممو، فيممممدرالي حقيقمممميم 
فشمممممركاة التمممممؤمين العراقيمممممة ال تعممممممل/ال تسمممممتطيع أن تعممممممل فمممممي إق مممممي  
ممممما بتطممممموير الخمممممدماة العنيمممممة السممممماندة  كوردسمممممتان.  مث مممممما ال تعيمممممر اهتمامع
ل نشمممممماط التممممممؤميني ومنهمممممما الخممممممدماة االكتواريممممممةم والكشممممممو  الهندسممممممية 

ط بهممما ممممن تقمممدير مشممماهد الخسمممارة القصمممو  ألغمممرا  الميدانيمممة ومممما يمممرتب
االكتتمممممماب واالحتعمممممماظ باألخطممممممارم وتسمممممموية المطالبمممممماةم واالستشمممممماراة 

 الحقوقية.
 

                                                 
 االقتصاديين العراقيينشبكة مصباح كمالم "دعوة لحل التناق  بين قوانين التؤمين العراقيةم" موقع  23

http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-
%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/ 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
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عت ممممة التحممممول االقتصمممماد  المضمممممرة فممممي الورقممممة البيضمممماء هممممي القطمممماع 
خطةةةة إصةةةالح قطةةةاع التةةةأمين الخممما  واالسمممتثمار المباشمممر األجنبمممي.  لكمممن 

م وكممممذل  شةةةركات التةةةأمين العامةةةة والخاصةةةة ال تضةةةا موقشًةةةا واضةةةًحا مةةةن
شمممركة إعمممادة التمممؤمين الوحيمممدة فمممي العمممرا، )شمممركة إعمممادة التمممؤمين العراقيمممة 
العامممممممة(.  لقممممممد كممممممان الخبيممممممر االستشممممممار  ل حمممممماك  األمريكممممممي ل عممممممرا، 

ا فممممي تقممممدي  ممممما جمممماء االحممممتالل األمريكممممي مممممن أج مممم : 2223) ( صممممريحع

 العامة.تصعية القطاع العا  ومن  شركاة التؤمين 
 

نعتممممر  أن خ يممممة الطمممموارئ ستنشممممر م حقعمممما فنيعمممما يشممممرح ممممما يختعممممي وراء 
ا لكممممل مممممن  إصممممالح قطمممماع التممممؤمين.  نؤمممممل أن يكممممون هممممذا الم حمممم  متمممموفرع
يرغممممب بمممماالطالع ع يمممم  ولمممميس ل بمممماحثين فقممممطم ذلمممم  ألن النقمممماع الع نممممي 

 المعتوح ضرور  ل توصل إلى قناعاة غير متؤثرة بمصال  ضيقة.
 

نقممرأ فممي مقدمممة الورقممة   ترحةةات الورقةةة البيضةةاء إلةةى خطةةة هةةل ترقةةى مق
وضممع "خطممة تنعيذيممة تعصممي ية تشمممل اإلجممراءاة البيضمماء أنهمما ترمممي إلممى 

 المط وبممممة والجهممممة المعنيممممة بالتنعيممممذ والجممممدول الومنممممي وآليمممماة المتابعممممة". 
ا لعمممو  خطممة اإلصممالح االقتصمماد  لمم  ن حممظ ممما يعيممد  إذا كممان هممذا صممحيحع

"الجهمممة المعنيمممة بالتنعيمممذ والجمممدول الومنمممي وآليممماة التنعيمممذ" بالنسمممبة لقطممماع 
التمممؤمين.  وعمممدا ذلممم  فمممإن المقترحممماة تحمممة بممماب إصمممالح قطممماع التمممؤمين ال 
ترقمممى إلمممى خطمممة بسمممبب انشممم ال كتممماب الخطمممة بتعاصممميل جانبيمممةم وغيممماب 

قطممممماع التمممممؤمين العراقمممممي يبسمممممتهد  بهممممما القتمممممراح سياسمممممة لقطممممماع رإيمممممة ل
التممؤمين بشممقي  العممما  والخمما  وهمممو ممما حاولنممما االقتممراب منهممما فممي كتابممماة 

م "قطمممماع التممممؤمين العراقممممي: قضممممايا ومقترحمممماة ل تطمممموير"سممممابقة ومنهمممما 
"السياسممماة االقتصمممادية فمممي العمممرا، والخيممماراة الممممذكور أعمممال م وكمممذل  

ع البدي ة: قطاع ال ."تؤمين نموذجا
24
 

                                                 
 اللقافةة الجديةدةرمصباح كمالر "السياسات االقتصادية في العراط والخيةارات البديلةة: قطةاع التةأمين نمو جةاًر"  24

مممممممممممما فممممممممممممي 91-82م   2229م 334-333العممممممممممممدد  : مجلةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةأمين العراقةةةةةةةةةةةةي.  نشممممممممممممرة أيضع

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html 

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2009/12/2009.html
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إن مجممممرد سممممرد جم ممممة مممممن المقترحمممماة غيممممر المترابطممممة والمرتبكممممة فممممي 
بعممم  المواضمممع والخاليمممة ممممن التع يمممل ال يكعمممي ال يشمممك ل خطمممة إلصمممالح 
قطممماع التمممؤمين.  لقمممد تقمممد  ال يمممر بقابممممة مخت عمممة ممممن المقترحممماة لتطممموير 
اع قطممماع التمممؤمين العراقمممي ولممم  يط قممموا ع يهممما عنممموان خطمممة إلصمممالح قطممم

 التؤمين.
 

إن إصممممالح قطمممماع التممممؤمين ال يمكممممن أن يممممت  بوضممممع مقترحمممماة ال تممممنه  
ع ممممى رإيممممة لتمممماريخ النشمممماط التممممؤميني فممممي العممممرا، وواقعمممم  الحممممالي.  إن 

 ■جهدعا جماعيعا مط وب ل توصل إلى رس  خطة لتطوير قطاع التؤمين.
 
 2222تشرين الثاني  2

 
 نشر في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-
Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf 

 
 

                                                                                                                                                  
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf
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 في نقد بعض ج انب ال رقة البيضاء وتأمالت مالحغات
 لحك مة مصظفى الكاعطي

 
 
(1) 
 
وثيقمممممة  2222الحكوممممممة العراقيمممممة فمممممي تشمممممرين األول/أكتممممموبر  صمممممدرةأ

الورقةةةةة البيضةةةةاء
25
التممممي قامممممة خ يممممة الطمممموارئ لإلصممممالح االقتصمممماد   

بصممممممياغتها.  ورد فممممممي مقدمممممممة الورقممممممة ممممممما يعيممممممد أن الهممممممد  هممممممو إدارة 
الوضممممممع المممممممالي لتحقيمممممم  اإلصممممممالح المممممممالي وتحسممممممين أداء المإسسمممممماة 
الماليمممممة ووضمممممع برنمممممام  اإلصمممممالح االقتصممممماد  بهمممممد  إعمممممادة هيك مممممة 

 االقتصاد العراقي.
 

ول الورقممممة البيضمممماء يمكممممن قراءتهمممما كتبممممة سممممابقعا بعمممم  المالحظمممماة حمممم
.البةةةةديل العراقةةةيفمممي موقممممع 

26
أحمممماول هنمممما عمممر  مالحظمممماة وتممممؤمالة   

يرغمممب  ممممنإضمممافية انتقابيمممة حمممول بعممم  مممما ورد فمممي الورقمممة البيضممماء.  
االطمممالع ع مممى التح يمممل المتخصممم  ل ورقمممة البيضممماء يمكنممم  الرجممموع إلمممى 

الكتابمممماة المنشممممورة عنهمممما.
27
مسممممتق ة عممممن آمممممل أن أقممممو  بكتابممممة ورقممممة   

                                                 
 باستخدا  هذا الرابط: شبكة االقتصاديين العراقيينيمكن قراءة ن  الورقة البيضاء المنشور في موقع  25

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-10-11-2350-
WP.pdf 

 
 http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3523البديل العراقي موقع  26

 
م واضي  لهمما مقالمة األسمتاذ وليمد البديل العراقيأشرة إلى أثنين منها في مالحظاتي السابقة المنشورة في موقع  27

 [: 15322مـ رق  العدد ] 2222أكتوبر  22الشرط األوسطر خدور  "العرا،: محاولة لإلصالح االقتصاد م" جريدة 

https://aawsat.com/home/article/2574586االقتصاد -لإلصالح-محاولة-خدور /العرا،-/وليد 

 هنا  مقاالة أخر  ل  أط ع ع يها بعد.

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-10-11-2350-WP.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-10-11-2350-WP.pdf
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3523
https://aawsat.com/home/article/2574586/وليد-خدوري/العراق-محاولة-للإصلاح-الاقتصادي
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فممممي الورقممممة البيضمممماء( فممممي  85-57مكانممممة إصممممالح قطمممماع التممممؤمين )  

 وقة الح .
 
(2) 
 

مممممن الورقممممة أن الخ يممممة سممممتقو  بإعممممداد عممممدد ممممممن  3يممممرد فممممي الصممممعحة 

المالحمممم  العنيممممة "التممممي سمممميت  إصممممدارها بشممممكل منعصممممل ل بمممماحثين الممممذين 
يرغبمممون فمممي الحصمممول ع مممى مويمممد ممممن التعاصممميل حمممول األسمممباب الكامنمممة 

عهمممممم  مممممممن هممممممذا أن المالحمممممم  العنيممممممة وراء توصممممممياتنا واسممممممتنتاجاتنا."  يب 
يعكمممس مممميالع نخبويعممما لمممد  خ يمممة همممذا سمممتكون محصمممورة بمممين البممماحثينم و

بمممدالع ممممن جع هممما مشممماعة ومتممموفرة ع مممى نطممما، واسمممع خاصمممة  مالطممموارئ
هممممذا الميممممل ال و.  وأن آثارهمممما تمممممس شممممراب  وطبقمممماة اجتماعيممممة واسممممعة

تعميممم  المشممماركة العاممممة فمممي تشمممكيل ل الديمقراطيمممة دعواةيتسممماو، ممممع الممم
 الخياراة الجماعية.

 
(3) 
 

لممميس معروفعممما ممممن هممم  أعضممماء خ يمممة الطممموارئ لإلصمممالح الممممالي باالسممم  
سممممو  أن الخ يممممة هممممي "برباسممممة السمممميد ربمممميس مج ممممس الممممووراء مصممممطعى 
الكمممممماظمي وعضمممممموية الممممممووراء المختصممممممين ومحممممممافظ البنمممممم  المركممممممو  

والمستشممممارين."
28
ي هممممذا غيمممماب الشممممعافية إذ أن أسممممماء المستشممممارين يعنمممم  

ا فمممي الورقمممة البيضممماء.  نعتمممر  أن أفكمممار وويمممر الماليمممة د.  لممميس ممممذكورع
ع ممممي عبممممد األميممممر عممممالو م وويممممر الماليممممةم وهممممو واحممممد مممممن األعضمممماءم 

                                                 
 :2222أيار  16 الصباحرسمير النصير م "خ ية الطوارئ لإلصالح الماليم"  28

https://alsabaah.iq/25528/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-
%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A 

 

https://alsabaah.iq/25528/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://alsabaah.iq/25528/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://alsabaah.iq/25528/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://alsabaah.iq/25528/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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كانممممة حاضممممرة ومممممإثرة فممممي العديممممد مممممن األفكممممار التممممي تضمممممنتها الورقممممة 
وردة  فممممي الورقممممة صممممالحيةالبيضمممماء  ومعممممرو  أن بعمممم  األفكممممار اإل

المانيشيسةةةةتوأصممممالع فممممي وثيقممممة 
29
اسمممم   مالتممممي حم ممممةم مممممع حعممممظ األلقمممماب 

 23كممممل مممممن ع ممممى عممممالو م عبمممماس كمممماظ م لممممإ  النقيممممب وصممممدرة فممممي 
 .2217كانون األول/يناير 

 
(4) 
 

لقممممد كانممممة صممممياغة المانيعيسممممتو أكثممممر ثممممراءع مممممن الورقممممة البيضمممماء فممممي 
والسياسممممي والوضممممع االقتصمممماد  عممممر  شمممميء مممممن التمممماريخ االقتصمممماد  

ل عمممممرا،
30
رغمممممم  اشمممممترا  المممممموثيقتين فممممممي إقصممممماء موضمممممموع التخطمممممميط  

.  والموقمممم  السمممم بي أو الم تممممبس تجمممما  القطمممماع العمممما  االقتصمممماد  المممموطني
إن الورقممممممممة البيضمممممممماء تإكممممممممد ع ممممممممى حصممممممممر دور الدولممممممممة بممممممممالتنظي  

regulation  تنظممممي  عمممممل المإسسمممماة االقتصممممادية والماليممممة مممممن خممممالل(

يع والرقابمممممة( وتحصمممممر موضممممموع اإلصمممممالح الممممممالي واالقتصممممماد  التشمممممر
( إبعمممماد دور الدولممممة المباشممممر وغيممممر 2( تق ممممي  القطمممماع العمممما م )1فممممي: )

( ومممما تسممممي  الورقمممة المممدور الريعمممي 3المباشمممر فمممي االقتصممماد الممموطنيم )

 ل دولة في تقدي  الخدماة العامة ل مجتمع.

                                                 
 :العالا الجديدنشرة في الصحيعة اإللكترونية  29

https://al-aalem.com/news/47724-
%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8
8-%D9%84%D9%80 

 
30
ذ ع ى كبتاب المانيعيستو هو دعوته  لتبني ما أسمو  "القي  المتؤص ة في ثقافتنا الدينية واألخالقيمة"م ولكن مما يإاخ 

وكممذل  الممدعوة إلممى "ضمممان دعمم  الدولممة وتبنيهمما لهويممة إسممالمية متسممامحة عممابرة ل طوابمم ".  إن همماتين الممدعوتين 
َن أن نخمر  ممن تؤثيرهما ممن خمالل المدعوة تنطويان ع ى إشكاالة ذاة طمابع تماريخي وقضمايا مخت م  ع يهما وقمد آ

ل بعمد  2219األع  أن الدين هلل والوطن ل جميعم أ  فصل الدين عن الدولة.  وقد انتب  منتعضو تشمرين األول/أكتموبر 

ال أوج "م حينما رفعوا شعار "باس  الدين با  ون  الحرامية".گاالقتصاد  لسوء استخدا  الدينم ألن  "حم 

https://al-aalem.com/news/47724-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%80
https://al-aalem.com/news/47724-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%80
https://al-aalem.com/news/47724-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%80
https://al-aalem.com/news/47724-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%80
https://al-aalem.com/news/47724-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%80
https://al-aalem.com/news/47724-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88-%D9%84%D9%80
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(5) 
 

ا لهمممما فمممي مقتربمممماة  امكانعمممم ال تجمممد ظممماهرة العسمممماد الممممالي واإلدار  متميممموع
الورقممممة فممممي حممممين أن المانيعيسممممتو يعتبممممر العسمممماد تحممممديعا )التحممممد  التاسممممع( 

 يستوجب القضاء ع ي  ألن 
 

"أصمممب  أممممراع يهمممدد بقممماء األممممة والدولمممة فمممي العمممرا،. لقمممد ذهمممب العسممماد إلمممى 
ممممدياة أبعمممد ممممن العواقمممب االقتصمممادية فمممي تشممموي  المعمممامالة الماليمممة ورفمممع 
ك عتهمممام بمممل تسمممرب إلمممى الجسمممد السياسمممي العراقمممي ليسممممم  ويحمممر  نواهمممة 
النظمممما  السياسممممي واألنظمممممة االجتماعيممممة ويقممممو  بنيتهمممما األساسمممميةم ويممممدمر 

ومممما لممم  يسممميطر ع يممم م فمممإن  العسممماد  نوعيمممة العالقممماة اإلنسمممانية فمممي المجتممممع. 
 سيدمر في نهاية األمر الرإية المستقب ية إلحياء الب د."

 
كممممما ضمممم  المانيعيسممممتو الممممدعوة لوضممممع اسممممتراتيجياة لمكافحممممة العسمممماد مممممع 
عمممممر  لمممممبع  النتممممماب  المرجممممموة منهممممما باعتبمممممار العسممممماد "همممممو الخطمممممر 

إلمممى أعمممما، الدولمممة والمجتممممع العراقمممي."  مثمممل همممذ   العظمممي  المممذ  تسمممرب
المممدعوة غاببمممة فمممي الورقمممة البيضممماء.  تمممر  همممل أن همممذا ال يممماب جممماء فمممي 
غع مممة ممممن اهتمممما  أعضممماء خ يمممة الطممموارئ أ  أن هنممما  قمممو  مترسمممخة فمممي 
بنيممممة السمممم طة الطابعيممممة اإلثنيممممة تعمممممل ع ممممى ضمممممان عممممد  الكشمممم  عممممن 

  نتعاع من ثمار العسادألن الكش  قد يعقدها دوا  اال العساد
 
(6) 
 

 من الورقة البيضاء نقرأ ما ي ي: 9في الصعحة 

 
ارتععمممممممة نعقممممممماة رواتمممممممب المممممممموظعين  2222-2224فمممممممي العتمممممممرة بمممممممين 

% بالقيممممممة الحقيقيمممممةم وارتعمممممع العمممممدد اإلجممممممالي 422والمتقاعمممممدين بنحمممممو 

 لموظعي القطاع العا  بؤكثر من ثالثة أضعا .



 
 العراقي التؤمين وقطاع البيضاء الورقة

 
 

 
 43 | صفحة

 
جوابعممما ع يممم  فمممي الورقمممة البيضممماء همممو: لمممماذا  إن السمممإال المهممم  المممذ  نعتقمممد

وكيمممم  حصممممل هممممذا االرتعمممماع الهابممممل فممممي عممممدد المسممممتخدمين فممممي القطمممماع 
.  إن عمممد  إثمممارة السمممإال يشمممير إلمممى تجنمممب البحممم  فمممي الكيمممان  العممما  أصمممالع
الطمممابعي اإلثنمممي المممذ  تممم ه تؤسيسممم  ممممع االحمممتالل األمريكمممي ل عمممرا،م ومممما 

 وميممممة التممممي تسممممتوجب المعالجممممةم تعممممرع عنمممم  مممممن إشمممماعة أطروحممممة المظ
م وك همممما سمممماهمة فممممي ويممممادة عممممدد مممممن التممممرا  واسممممتعادة معمممماهي  ال نيمممممة

 العام ين في الوواراة ودوابر وشركاة الحكومة.
 

ألىىىىى  فزىىىىى ىر ةىىىىىة قىذ  622جىىىىى   فىىىىىر ولىىىىىي قلساقلىىىىىع قزبب ر ىىىىىة أن  شىىىىى   ج
 قلة لىىىىىىىةجل  أن  ىىىىىىى ق قللىىىىىىىةو جي هذىىىىىىىس  قلفزىىىىىىى ى    فىىىىىىىر قلمىىىىىىى ر ةذو ىىىىىىى  نجل  أن

ج شىىىىى   اىىىىىالف     ق  ىىىىىان أك ىىىىىذ اىىىىى  ثاثىىىىىة ر قتىىىىىمجل  أن قلة لىىىىىة ي تلىىىىىذ  
 31رةو االف     قا  ر   ت ذ قل خل ط.

 
(7) 
 

ال تضمممم  الورقممممة البيضمممماء تعريععمممما ل قطمممماع العمممما 
32
وهممممو ضممممرور  فممممي  
م الورقمممة البيضممماءمعممماهي  إطمممار سياسمممة تق مممي  القطممماع العممما  التمممي تنمممتظ  

                                                 
 https://iraqakhbar.com/2717709  خبار العراط:المثالم موقع أنظرم ع ى سبيل  31

 
نعتر  أن بع  أعضاء خ ية الطوارئ ه  من حم ة شهاداة الدكتورا  في االقتصادم ربما من جامعاة غربية   32

فوا ع ى القطاع العا  في كتمب االقتصماد التمي د رسموها ومكانمة همذا القطماع فمي االقتصماد الموطني.  ع مى وربما تعر 
 سبيل المثل:

Joseph E. Stiglitz, Economics of the Public Sector (New York/London: W. W. Norton & 
Company, 1986) 

 
البيضماء وتحمي م  من رأيينا أن التحديد الدقي  لمكوناة القطاع العا  قد يكش  خطل الهجو  الماح  ع ي  في الورقمة 

أومة االقتصاد العراقي وهو اختوال لتح يل هذ  األومة ال يستقي  مع المنه  الع مي في البحم م ويإشمر ع مى موقم  
 إيديولوجي مسب  راف  ل قطاع.

https://iraqakhbar.com/2717709
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الجديمممممدة ممممممع ق يمممممل ممممممن الكينويمممممة  بترديمممممد وصمممممعاة ال يبراليمممممةوتكتعمممممي 
باعتبممممار أن االقتصمممماد الحممممدي م فممممي ال ممممربم هممممو اقتصمممماد مخممممت ط بشممممكل 

 وهمممو التوصمممي  المضممممر فمممي الورقمممة البيضممماء رغممم  عمممد  إقمممرار . عممما 
بممممؤن الدولممممة فممممي هممممذ  االقتصمممماداة هممممي أكبممممر مسممممتخد  ل عمالممممة  الورقممممة

بشمممممكل مباشمممممر أو غيمممممر مباشمممممر ممممممن خمممممالل خ ممممم  سمممممو، داخمممممل بعممممم  
 إسساة تعمل فيها شركاة خاصة.الم
 
إلقممماء تبعمممة أوممممة النظممما  االقتصممماد  فمممي العمممرا، ع مممى القطممماع العممما  إن 

.  وأن حصمممممر المشمممممك ة االقتصمممممادية بوجمممممود وأداء فيممممم  اختممممموال ل تح يمممممل
القطممماع العممما م وحتمممى دون تعريممم  هويتممم  والعناصمممر المكونمممة لممم م وبعمممد 

وعممممد  تجديممممد أسمممماليب سممممنواة مممممن تممممؤثير الحممممروب واإلهمممممال المتعمممممدم 
وأدواة اإلنتممممممما م همممممممو تشمممممممخي  نممممممماق  ومشمممممممو   ألوممممممممة االقتصممممممماد 

 العراقي.
 

 من الورقة البيضاء 15ونقرأ في الصعحة 

 
ان وجمممود الشمممركاة العاممممة كعممماب  كبيمممر بوجممم  تنميمممة القطممماع الخممما  همممو 
أمممممر بممممال  األهميممممةم سمممميما فممممي القطمممماع الممممماليم حيمممم  تحتكممممر مصممممار  

%( مممممممن اجمممممممالي 86ن إجمممممممالي القممممممر  و )%( ممممممم82القطمممممماع العمممممما  )

الودابمممع فمممي العمممرا،م وهمممو اشمممب  باحتكمممار ك مممي بالنسمممبة ل قطممماع العممما  فمممي 

فممممي الورقممممة:  13الهممممامع القممممرو  والودابممممع وعم يمممماة التمويممممل التجممممار  )

االعتمممممماداة هنممممما همممممي ابتمانممممماة وال تشممممممل االبتممممممان الممممممرتبط بالتمويمممممل 
والمممذ  تكمممون معظممم  ودابعممم   – ( وكمممذل  بالنسمممبة ل قطممماع الخممما التجمممار 

االممممر المممذ  ال يعسممم  المجمممال أمممما   –وقروضممم  ممممع المصمممار  الحكوميمممة 
 تطور المصار  األه ية.

 
ال نتعممممر  فممممي الورقممممة البيضمممماء ع ممممى االيمممماة التممممي تحممممول دون تنميممممة 
القطممماع الخممما  )وخاصمممة فمممي القطممماع المممماليم أ  المصمممار  وشمممركاة 

ممما بمممؤن هنممما  أساسعممما التمممؤمين العديمممد ممممن المصمممار  الخاصمممة وفمممروع (م ع مع
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المصمممار  األجنبيمممة فمممي العمممرا،م وكمممذل  أويمممد ممممن ثالثمممين شمممركة تمممؤمين 
خاصممممة.

33
ا    دور شممممركاة التممممؤمين فممممي التنميممممة االقتصممممادية ضممممعي  جممممدع

ويكمممممماد أن يقتصممممممر ع ممممممى شممممممراء العقمممممماراة.  وع ممممممى أ  حممممممالم فممممممإن 
ب مممممة األرصمممممدة الماليمممممة المتممممموفرة لمممممد  شمممممركاة التمممممؤمين الخاصمممممة والقا

لالسمممممممتثمار منخعضمممممممةم وسياسمممممممة االسمممممممتثمار لمممممممد  شمممممممركاة التمممممممؤمين 
 الحكومية ل  تخضع ل مراجعة والتوسع.

 
كتمممب المرحمممو  موفممم  حسمممن محممممود فمممي مقالتممم  "واقمممع القطممماع المصمممرفي 

"تممممموفر سممممميولة عاليمممممة لمممممد   عمممممن ودور  فمممممي دعممممم  التنميمممممة االقتصمممممادية"
ع عممممن % االمممممر الممممذ  يعكممممس عجممممو القطمممما 62المصممممار  تقتممممرب مممممن 

تشمممم يل واسممممتثمار موجوداتمممم  وودابعمممم  بممممما يخممممد  االقتصمممماد المممموطني مممممن 
جهمممة ويمممإثر سممم با فمممي ربحيمممة المصمممار  ممممن جهمممة ثانيمممة بإضممماعة فمممر  

االستثمار المتاحة."
34
 

 

                                                 
سب  وأن نشرة بع  المقاالة حمول إشمكالياة سمو، التمؤمين العراقمي ممن بينهما "قمراءة أوليمة لمشمروع حصمر  33

 :شبكة االقتصاديين العراقيينبشركة التؤمين الوطنيةم" موقع تؤميناة الدولة 
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-
%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-
%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/ 

 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:"دعوة لحل التناق  بين قوانين التؤمين العراقيةم"  وكذل  مصباح كمال
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-
%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/ 

 
34 http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/22/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-
%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-
%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/06/07/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/22/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/22/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/22/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/22/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/22/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
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ال يكعمممي ترديمممد مقممموالة احتكمممار العممممل المصمممرفي والقمممرو  أو احتكمممار 
هممممذ   العمممممل التممممؤميني ألنهمممما تعمممممل ع ممممى ت طيممممة عيمممموب كامنممممة فممممي عمممممل

 .وتق   من فرصة إيجاد الح ول الم موسة القطاعاة
 
(8) 
 

ل تق مممي  ممممن قيممممة القطممماع العممما م المممذ  يمتمممد وجمممود  إلمممى تؤسممميس الدولمممة 
 العراقيةم نقرأ التالي:

 
لقممممد جمممماءة سياسمممماة توسمممميع دور الدولممممة فممممي االقتصمممماد والمجتمممممع ع ممممى 

رأس الممممال  حسممماب اإلنعممما، ع مممى البنيمممة التحتيمممة العاممممةم وع مممى حسممماب بنممماء
الثابممممةم وأدة الممممى إعاقممممة تقممممد  القطمممماع الخمممما .  )الورقممممة البيضمممماءم   

17) 

 
سياسمممماة توسمممميع دور الدولممممة فممممي االقتصمممماد والمجتمممممعم وكممممذل  التخطمممميط 

ممممع اخمممتال  صمممور م كانمممة بنمممة ومانهممما فقمممد  ماالقتصممماد  واالجتمممماعي
 شممممهدة العديمممممد مممممن ب مممممدان العممممال  بعمممممد الحممممرب العالميمممممة الثانيممممة تمممممدخالع 

ا ل دولممممممة فممممممي إدارة االقتصمممممماد نمممممماهيك  عممممممن نظمممممما  التخطمممممميط  واضممممممحع
.  وقبمممل ذلممم  لعمممب االقتصممماد  فمممي االتحممماد السممموفياتي وأوروبممما الشمممرقية

ا ربيسممميعا فمممي  نقممماذ االقتصممماد التنظيمممر إلجمممون مينمممارد كينمممو ومدرسمممت  دورع
.  لممممم  يكمممممن العمممممرا، بعيمممممدعا عمممممن همممممذ  بعمممممد الكسممممماد العظمممممي  الرأسممممممالي

سياسمممماة مج ممممس اإلعمممممار ومشمممماريع  عممممر  ذلمممم  مممممن نالتطمممموراة كممممما 
إسمممممقاط رإ  الحاضمممممر ع مممممى الماضمممممي فيممممم  افتبممممماة ع مممممى إن الكبمممممر .  
 التاريخ.

 
لقمممممد شمممممهد العهمممممد الم كممممميم وعهمممممد الجمهوريمممممة األولمممممىم وكمممممذل  العهمممممد 
ا ع مممممى البنيمممممة التحتيمممممة الماديمممممة والناعممممممةم  المممممدكتاتور م انعاقعممممما واضمممممحع

ممم رأس الممممال الثابمممة رغممم  مممما لحممم  القطممماع الخممما  ممممن لتكممموين  اوتعظيمع
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(.1997-1964وخاصممممة فممممي فتممممرة التممممؤمي  )لممممدور  حرمممممان 
35
  لقممممد تع همممم  

معظمنمممما وأكمممممل دراسممممت  الجامعيممممة فممممي العممممرا، فممممي مممممدارس وجامعمممماة 
عابمممممدة ل دولمممممةم وأظممممممن أن بعممممم  أعضمممممماء خ يمممممة الطمممممموارئ هممممم  مممممممن 

وممممع ذلممم  فإنهممما صمممارة موضممموععا   مخرجممماة همممذ  المإسسممماة العاممممة.
ا من القطاع العا .  لالستهانة باعتبارها جوءع

 
 كتب ما ي ي: عندماوكان وليد خدور  محقعا 

 
 2223عممممبء الخ ممممل االقتصمممماد  فممممي الممممبالد منممممذ احممممتالل « الورقممممة»ألقممممة 

ع مممى القطممماع العممما م وع مممى مجمممموع الشمممركاة الصمممناعية التمممي تممم  تؤسيسمممها 
بإسمممهاب ااثمممار السممم بية « الورقمممة»حمممتالل.  وشمممرحة فمممي العتمممرة مممما قبمممل اال

لهمممذ  الشمممركاةم وحم تهممما مسمممإولية عمممد  الكعممماءة وعمممد  تنافسمممية أسمممعارهام 
وعمممممن تكمممممديس اليمممممد العام مممممة فيهممممما دون الحاجمممممة لهمممممذا العمممممدد ممممممن العممممممال 

 والموظعين.
 

همممذ  عواممممل سمممهل اتهممما  القطممماع العممما  بهممما.  وممممن الواضممم  هنممما  شممموابب 
فممممي المصممممانع الحكوميممممة  لكممممن عنممممد سممممرد مسمممماوئ الصممممناعاة الحكوميممممة 
كممممان مممممن الضممممرورة اإلشممممارة إلممممى العسمممماد والمحاصصمممماة الطابعيممممة.  كممممان 
ع سمممممرد ضمممممخامة عم يممممماة التهريمممممب عبمممممر الحمممممدودم وممممممد   يتوجمممممب أيضممممما

عم هممممذا األضممممرار مممممن نعمممموذ الطبقممممة ا لسياسممممية فممممي تعيممممين المحسمممموبين جوافمممما
ع ناهيمممم  عممممن  الممممذين يقبضممممون المعاشمممماة دون الممممدوا  أو « العضممممابيين»طبعمممما

تنعيمممذ أ  عمممملم ويتسممم   المسمممإول السياسمممي المممذ  عيمممنه  جممموءاع ممممن راتمممبه .  

                                                 
لالطالع ع ى أمث ة من بناء الشركاة الصناعية العامة راجع: لي  الحمداني "هذا ما بنا  النظا  المدكتاتور  وهمذا  35

: History of Iraqممممممممممممممما دمرتمممممممممممممم  ديمقراطيممممممممممممممة العممممممممممممممرا، الجديممممممممممممممد"م موقممممممممممممممع 

post.html-https://iraqshistory.blogspot.com/2010/09/blog 

 
التجربةةة االقتصةةادية فةةي العةةراط الحةةديك: الةةنشط ول تعممم  فممي التمماريخ االقتصمماد  راجممع: صممبر  وايممر السممعد م 

 (.2229)ب داد: دار المد م   2226-1951االقتصاد  الوطني )والديمقراطية والسوط في المشروع 

 

 (.1969)بيروة: دار الط يعةم  تموز: دفاع إبراهيا كبه  ماا محكمة اللورة 14ه ه هو طريق وكذل  إبراهي  كب م 
 

https://iraqshistory.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
https://iraqshistory.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
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فممممي عهممممد نممممور  « العضممممابيين»ظمممماهرة  -كممممما هممممو معممممرو -وقممممد شمممماعة 
المالكي.

36 

 
م ب  ممممة 2218اء أنهمممما تإكممممد "بح ممممول عمممما  مممممن معارقمممماة الورقممممة البيضمممم

إنتاجيمممممة العمالمممممة فمممممي العمممممرا، حممممموالي ربمممممع المسمممممتوياة المرتععمممممة لعممممما  
لممممم  يكممممما    ."2224%( فقمممممط منمممممذ عممممما  2م وارتععمممممة حممممموالي )1979

أعضمممممماء خ يممممممة الطمممممموارئ أنعسممممممه  عنمممممماء البحمممممم  عممممممن السممممممبب وراء 
ر فمممممي اإلنتاجيمممممة العاليمممممة فمممممي وممممممن الديكتاتوريمممممة.  ربمممممما سممممميؤتينا الخبممممم

المالحمممم  التممممي ستصممممدرها الخ يممممة لمممممن يرغممممب مممممن البمممماحثينم كممممما جمممماء 
 في مقدمة الورقة.

 
(9) 
 

ألممميس  لالقتصممماد العراقمممي منا جمممدالع بالمممدور التخريبمممي ل قطممماع العممما لمممو سممم   
ع مممى دور  الضممممعي    ألممميس شممممراب  واسمممعة مممممن  القطممماع الخممما  مممممال   

الرأسممممماليين العممممراقيينم الكبممممار والصمممم ارم ع ممممى ارتبمممماط وثيمممم  بالطبقممممة 
الطابعيمممة اإلثنيمممة الحاكممممة ل حصمممول ع مممى منمممافع مباشمممرة فمممي العديمممد ممممن 
المجممماالة لمممميس أق همممما المتمممماجرة بالممممدوالر مممممن خممممالل مممممواد العم ممممة حيمممم  

ر )تهريممممب( ماليممممين الممممدوالراة تصممممديبتسممممهيل تقمممو  المصممممار  الخاصممممة 
يوميعمممما إلممممى خممممار  العممممرا، دون أن يقاب همممما اسممممتيراد المكممممابن والمعممممداة 
وأدواة اإلنتمممممما  األخممممممر  لبنمممممماء القطمممممماع الخمممممما  باسممممممتخدا  فممممممواتير 

ممممموورة.
37
وهمممممذا التهريممممب ل عم مممممة الصممممعبةم وغسممممميل األممممموالم يقاب ممممم    

                                                 
 خدور م مصدر ساب . 36

 
 كما جاء في تصريحاة لنواب عراقيين. أنظر ع ى سبيل المثل: 37

detal.aspx?jimare=55863-https://www.aleshraq.tv/all 

ا: دراسة المرحو  موف  حسن محمود "معتر، طر،: حواالة مصرفية نهبة المدوالر بموع  االسمتيراد أ   أنظر أيضع
 العراقيين: شبكة االقتصادييناعتماداة مستندية " موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Mowafaq-
Mahmoud-Cross-way-Tranfer-or-Letter-of-Credit.pdf 

https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55863
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55863
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Mowafaq-Mahmoud-Cross-way-Tranfer-or-Letter-of-Credit.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/Mowafaq-Mahmoud-Cross-way-Tranfer-or-Letter-of-Credit.pdf
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وكمممممذل  تهريمممممب ل مممممنعط ع مممممى مسمممممتو  االتحممممماد وفمممممي إق مممممي  كوردسمممممتانم 
 سرقة إيراداة المنافذ الحدودية.

 
 يذكر األستاذ وليد خدور :

 
دافعمممممة عمممممن دور القطممممماع الخممممما  والشمممممركاة الخاصمممممة  « الورقمممممة»أن 

لكنهممممما لممممم  تمممممذكر ممممممن قريمممممب أو بعيمممممد المممممدور المخمممممرب لحيتمممممان العسممممماد 
واالحتكمممماراة الممممذين أرهبمممموا القطمممماع الخمممما  خممممالل العقممممدين الماضمممميينم 

نعمممممموا مممممممن تؤسمممممميس ال شممممممركاة الصممممممناعية المنتجممممممةم أو نموهمممممما بشممممممكل ومب
أهميمممة بمممروو القطممماع « الورقمممة»طبيعمممي واقتصممماد  مسمممتدا .  كمممما لممم  تمممذكر 

المشتر م والدور الذ  يمكن أن ي عب  في اقتصاداة البالد.
38
 

 
م ع ممممى   الرأسممممماليون العراقيممممون أنعسممممه  كبممممديل مقنممممعحتممممى اان لمممم  يقممممد  

نتمممما  الصممممناعي.  قممممد يكممممون ل قطمممماع العمممما  فممممي مجممممال اإل أر  الواقممممعم
هنمممما  بعمممم  االسممممتثناء إال أنمممم  ال ي يممممر مممممن صممممورة القطمممماع الخمممما م 

ام ل دولممممةطعي مممميم كقطمممماع  مممماو لعممممر  االغتنمممماء   تممممابعم اختيممممارع وقطمممماع نه 
ولممممو عممممن طريمممم  غسممممل األممممموال والتالعممممب بممممالعقود والتصممممرفاة غيممممر 

.بالتواطإ مع مروجي أطروحاة فعالية القطاع الخا  القانونية
39
 

 
(12) 

                                                                                                                                                  
 شبكة االقتصاديين العراقيين:وكذل  مقالت  "القطاع المصرفي العراقيم واقع  وكيعية النهو  ب "م موقع 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Mowafaq-
Mahmoud-Iraqi-Banking-sector.pdf 

 
 وليد خدور م مصدر ساب . 38

 
جاء في تقرير ل سيد عبد السادة الياسر  بعنوان "وثاب  بريطانية تكش  عن فضيحة كبر  في ووارة الكهرباء..  39

لإ  الخطيب يوقع عقداع حصرياع مع شركت  المع سة في لندن!" ذكر ل عساد في قطاع الكهرباء والهدر الهابل لألموالم 
 سةةةةةةاحات التحريةةةةةةر:فممممممي موقممممممع  وهممممممو بحاجممممممة إلممممممى استقصمممممماء ل تؤكممممممد مممممممن صممممممحت . نشممممممر التقريممممممر

https://altahreernews.com/4660/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Mowafaq-Mahmoud-Iraqi-Banking-sector.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Mowafaq-Mahmoud-Iraqi-Banking-sector.pdf
https://altahreernews.com/4660/


 
 العراقي التؤمين وقطاع البيضاء الورقة

 
 

 
 52 | صفحة

 
ال تثيممممر الورقممممة سممممإال المسممممإولية عممممن العقممممر )أويممممد مممممن ثالثممممين م يممممون 
حسممممب البيانمممماة الصممممادرة مممممن ووارة التخطمممميط( والبطالممممة )التممممي تقمممممدر 

مممممما (.  كممممممما أنهمممممما ال تعيممممممر مسممممممؤلة مممممممن نعممممممس المصممممممدر بممممممالماليين أيضع
مممممما.  صممممممحي  أن هنمممممما  إشمممممماراة  الالمسمممممماواة )التعمممممماوة الطبقممممممي( اهتمامع

وضممممع ل تخعيمممم  مممممن غ ممممواء العقممممر وأعممممداد العقممممراء لكممممن ذلمممم  ال يعنممممي 
 قضمممماء ع ممممى ظمممماهرة العقممممرم وهممممي ظمممماهرة ليسممممة طبيعيممممة بممممل البممممرام  ل

 نتا  نظا  اقتصاد  وفكر متوار  من نصو  دينية.
 

الورقمممة ذكمممر ل عممممال وكمممؤن العمممرا، مجتممممع ال يعمممر  وجمممود  ال يمممرد فمممي
طبقممممماة اجتماعيمممممة  كمممممما ال يمممممرد ذكمممممر ل حركمممممة النقابيمممممة ودورهممممما فمممممي 
اإلصممممممالح االقتصمممممماد م وكممممممؤن العمممممممال ومإسسمممممماته  ال مصمممممم حة لهمممممم  
باإلصمممالح االقتصممماد .  همممذا اإلهممممال يعكمممس التعكيمممر النخبمممو  ألعضممماء 

 خ ية الطوارئ.
 

البيبمممممة المترديمممممة بععمممممل الحمممممروب وقصمممممور  هنممممما  سمممممكوة مط ممممم  تجممممما 
وغيمممماب اإلجممممراءاة الرادعممممة  ع ممممى أنواعهمممما أنظمممممة التصممممر  بالنعايمممماة

لإلضممممرار بالبيبممممة.  أال يحممممم  ل عممممراقيين أن يعيشممممموا اان وفممممي المسمممممتقبل 
فمممممممي بيبمممممممة نظيعمممممممة دون أن ت وثهممممممما الشمممممممركاة الصمممممممناعية الحكوميمممممممة 

 والخاصة 
 

رية ل مسممممماواة بمممممين هنممممما  سمممممكوة آخمممممرم يمممممرتبط ب يممممماب رإيمممممة عصممممم
عمممممر  بالشممممممول والتمكمممممين ل ممممممرأة فمممممي العمممممراقيين تتضممممممن مممممما صمممممار يب 

 االة الحياة.جمخت   م
 
(11) 
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رغمممم  الجهممممد المبممممذول فممممي إعممممداد الورقممممة البيضمممماء فممممإن العممممر  المممموارد 
فيهممما تنقصممم  الحجمممة  ربمممما سممميؤتي ذلممم  فمممي المالحممم  العنيمممة التمممي تنمممو  
خ يممممة الطمممموارئ إصممممدارها ل ممممراغبين مممممن البمممماحثين.  لقممممد خرجممممة مممممن 
قممممراءة الورقممممة بانطبمممماع عمممما  فيممممما يخمممم  مسممممار االقتصمممماد العراقممممي منممممذ 

"يممممد خعيممممة" قريممممب مممممن فكممممرة وجممممود  2223ة االحممممتالل األمريكممممي سممممن

 االقتصممممادوراء ع ممممل القطمممماع العمممما  وتعثممممر القطمممماع الخمممما  ومراوحممممة 
ممما فمممي مكانممم م ولهمممذا اكتعمممى كتممماب الورقمممة برصمممد الظمممواهر  العراقمممي عمومع

 ممممممن البحممممم  عمممممن مصمممممادر همممممذ  الظمممممواهر: األحمممممواب اإلسمممممالمية بمممممدالع 
م والقممماب  جتمممماعيوحتمممى اال المهيمنمممة ع مممى القمممرار االقتصممماد  والسياسمممي

م والمسمممت ر، فمممي وممممن ثقمممافي تك  مممس منمممذ ع مممى جهمممل باالقتصممماد الحمممدي 
 ■ .سنة 1422أويد من 

 
 2222تشرين األول/أكتوبر  24

 
 نشرة أصالع في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين

http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%
d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-
%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-
%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-
%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/ 
 

 العراقي نشرة بعد ذل  في موقع البديل

http://www.albadeeliraq.com/index.php/ar/node/3571 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://www.albadeeliraq.com/index.php/ar/node/3571
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مالحغات نقدية ح ل إصالح اإلطار ال ظغيطي لقظاع ال أمين 
 والخدمات ال أميظية في ال رقة البيضاء

 
 

 هقذهت [1]
 

الورقةةةةةة نشممممر موقممممع شممممبكة االقتصمممماديين العممممراقيين الجمممموء الثمممماني مممممن 
م ويتضممممن همممذا الجممموء "خطمممة 2221م الصمممادر فمممي كمممانون الثممماني البيضةةةاء

تنعيممممذ برنممممام  اإلصممممالحم" وتتممممووع الخطممممة ع ممممى قسمممممين: القسمممم  األول: 
الحوكمةم والقس  الثاني: المشاريع.

1
 

 
خطممممة إصممممالح قطمممماع  وقممممد قمنمممما سممممابقعا بنشممممر دراسممممة بعنمممموان "فممممي نقممممد

التمممؤمين فمممي الورقمممة البيضممماء" كمممما وردة فمممي الجممموء األول ممممن الورقمممة 
.2222البيضاء الصادر في تشرين األول 

2
 

 
سممممنركو فممممي هممممذ  الورقممممةم كممممما فع نمممما سممممابقعام ع ممممى مشممممروع اإلصممممالح 
الخمممما  بقطمممماع التممممؤمينم مممممع مالحظممممة أن تطممممور ونمممممو القطمممماع يممممرتبط 

بع بمعنمممى أن اودهمممار  وركمممود  يمممرتبطم بحركمممة االقتصمممادم فهمممو قطممماع تممما
                                                 

 يمكن قراءة الن  الكامل في موقع الشبكة باستخدا  هذا الرابط: 1

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/-الورقممممة-البيضمممماء-الجمممموء
 pdf.-الثاني

 
 اديين العراقيين:نشرة في عدة مواقع من بينها موقع شبكة االقتص 2

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

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/الورقة-البيضاء-الجزء-الثاني-.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/الورقة-البيضاء-الجزء-الثاني-.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
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بشمممكل عممما م بمممما يحصمممل لالقتصممماد.  وقبمممل عمممدة سمممنواة كتمممب د. ممممدحة 
 القريشي بهذا الشؤن:

 
وبخصممممو  واقممممع ومشممممكالة القطمممماع فممممإن التممممؤمين جمممموء  ال يتجمممموأ مممممن 
القطممماع االقتصممماد  العممما م وألن االقتصممماد العراقمممي يعممماني تمممدهوراع خطيمممراع 

نحممممو متممممراك  منممممذ بدايممممة الثمانينيمممماةم فابتممممداء  فممممي جميممممع المجمممماالة وع ممممى
بمممالحروب العبثيمممة التمممي توالمممة فمممي العمممرا،م وممممروراع بالحصمممار االقتصممماد  
عم وانتهممممماءع ب ممممموو  والشمممممامل وغيمممممر المسمممممبو، المممممذ  دا  اثنتمممممي عشمممممر عامممممما
العممممرا، واحتاللمممم  وتخريممممب جميممممع مإسسمممماة الدولممممة االمنيممممة واالقتصمممماديةم 

التمممممؤمينم وهمممممو أممممممر لممممميس بال ريمممممب.   كمممممل همممممذا أد  إلمممممى تمممممدهور قطممممماع
والحكومممماة المتعاقبمممةم ممممن جهتهمممام عنمممدما تعتممممد ع مممى مصمممادر غيمممر دابميمممة 
لتمويمممممل جممممموء ممممممن االنعممممما، العممممما  والمتمثمممممل بالمبمممممال  الممممممدورة ل سمممممنة أو 
السمممنواة المنصمممرمة فمممي ت طيمممة عجمممو المواونمممة االتحاديمممة فمممإن ذلممم  يعكمممس 

د وتطممموير مصممادر التمويمممل الدابميمممة عجممو السياسمممة الماليممة المتبعمممة عمممن إيجمما
وت ييممممر تركيبممممة اإليممممراداة العامممممة فكيمممم  يمكممممن توقممممع اهتممممما  الحكوممممماة 
بقطممماع التمممؤمين وهمممو أحمممد مكونممماة مممموارد المواونمممة.  وع يممم  يمكمممن القمممول 
بؤنمم  إذا لمم  يممت  إصممالح الوضممع العمما  فممي الب ممد ال يمكممن تطمموير وتنميممة قطمماع 

التؤمين في العرا،.
3
 

 
خ يمممة الطممموارئ لإلصمممالح تحمممر  فمممي البحمممر أ  أن شمممروط  تمممر  همممل أن

التحمممول فمممي االقتصممماد وبالتمممالي فمممي قطممماع التمممؤمين ع مممى وشممم  النضمممو  
رغممم  المحاصصمممة والعسممماد المتجمممذرين فمممي النظممما  وط يمممان الريمممع النعطمممي 

 وغياب هوية لالقتصاد الوطني 

                                                 
)مكتبممة التممؤمين  التةةأمين فةةي التشكيةةر الحكةةومي وتيةةر الحكةةوميد. مممدحة القريشمميم تقممدي  لكتمماب مصممباح كمممالم  3

 .12-9(م   2215العراقيم 
 

 الكتاب متوفر في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:

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

 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Iraqi-Governments-and-Insurance.pdf
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 والخةةةةدمات التأمينيةةةةة اإلطةةةةار التنميمةةةةيسممممنختار بعمممم  معممممرداة إصممممالح 

 تع يممممم  ع يهممممما إذ أننممممما قمنممممما بدراسمممممة تعصمممممي ية لمعظممممم  المعمممممرداة التمممممي ل
وردة كمقترحمممماة فممممي الجمممموء األول مممممن الورقممممة البيضمممماء فممممي ورقتنمممما 

 "في نقد خطة إصالح قطاع التؤمين في الورقة البيضاء"
 

 [ غياب هساهوت قطاع التأهيي في اإلطار التنظيوي والخذهاث التأهينيت2]
 

لشمممركاة التمممؤمين ضممممن الجهممماة المنعمممذة والسممماندة يالحمممظ غيممماب أ  دور 
فيمممما يخممم  اإلطمممار التنظيممممي والخمممدماة التؤمينيمممة )تقتصمممر همممذ  الجهممماة 
ع ممممى ديمممموان التممممؤمينم ووارة الماليممممةم البنمممم  المركممممو  العراقمممميم الهيبممممة 
الوطنيممممة لالسممممتثمارم مممممع إضممممافة الهيبممممة الوطنيممممة لالسممممتثمار فيممممما يخمممم  

لصمممعب إشمممرا  جميمممع شمممركاة التمممؤمينم العاممممة الخمممدماة التؤمينيمممة(.  ممممن ا
والخاصممممةم فممممي خطمممممة اإلصممممالح رغمممم  أن آثمممممار إعممممادة تشممممكيل اإلطمممممار 
التنظيممممي والخمممدماة التؤمينيمممة وتطويرهممما سينسمممحب ع مممى همممذ  الشمممركاة.  
إن لهممممذ  الشممممركاة جمعيتهممممام جمعيممممة التممممؤمين العراقيممممةم التممممي يمكنهمممما أن 

ا استشمممماريعا يمثممممل مصممممال  أعضمممماب هام مث ممممما تسممممتطيع إصممممدار ت عممممب دورع
التوجيهمممماة المناسممممبة والممممدعواة لمناقشممممة المشمممماريع المطروحممممة إلصممممالح 

 قطاع التؤمينم وربما تعقد ندوة أو ندواة بشؤن مشروع اإلصالح.
 

يبممممدو أن هنمممما  مشممممك ة فممممي عق يممممة القممممابمين ع ممممى صممممياغة أطممممر التنظممممي  
ميمممة والخمممدماة تقمممو  ع مممى النخبويمممة وع مممى حصمممر اإلصمممالح بجهممماة حكو

كجمعيمممة  والعاممممة فقمممط ف ممميس هنممما  ممممن يمثمممل شمممركاة التمممؤمين الخاصمممة
التمممؤمين العراقيمممة.  وقمممد نبهنممما إلمممى جانمممب ممممن همممذا الموضممموع فمممي تع يممم  
ع مممممى نيمممممة خ يمممممة الطممممموارئ لإلصمممممالحم فمممممي الجممممموء األول ممممممن الورقمممممة 
البيضممماءم بإعمممداد عمممدد ممممن المالحممم  العنيمممة "التمممي سممميت  إصمممدارها بشمممكل 

المممذين يرغبمممون فمممي الحصمممول ع مممى مويمممد ممممن التعاصممميل منعصمممل ل بممماحثين 
 حول األسباب الكامنة وراء توصياتنا واستنتاجاتنا ]توصياة الخ ية["
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يبعهممم  ممممن همممذا أن المالحممم  العنيمممة سمممتكون محصمممورة بمممين البممماحثينم وهمممذا 
يعكممس مممميالع نخبويعممما لمممد  خ يمممة الطمموارئم بمممدالع ممممن جع هممما مشممماعة ومتممموفرة 

وأن آثارهمممما تمممممس شممممراب  وطبقمممماة اجتماعيممممة  ع ممممى نطمممما، واسممممع خاصممممة
واسمممممعة.  وهمممممذا الميممممممل ال يتسممممماو، ممممممع الممممممدعواة الديمقراطيمممممة لتعميمممممم  

المشاركة العامة في تشكيل الخياراة الجماعية.
4
 

 
لممميس معروفعممما إن كانمممة خ يمممة الطممموارئ لإلصمممالح سمممتقو  بنشمممر دراسممماتها 

التؤمينيممممة.  إن التعصممممي ية الخاصممممة بمعممممرداة اإلطممممار التنظيمممممي والخممممدماة 
العنمممماوين الكبيممممرة لهممممذ  المعممممرداة )وقممممد قمنمممما بتقممممدي  نقممممد لبعضممممها فممممي 
ممممما فمممممي  دراسمممممتنا السمممممابقة( قمممممد تبمممممدو بريبمممممة ولكمممممن الشممممميطان يكممممممن دابمع
التعاصمممميلم وهممممي ممممما نعتقممممدها فممممي الورقممممة البيضمممماءم وال يمكممممن لألشممممكال 

 البيانية الم ونة أن ت طي ع يها.
 

(م 1962التمممؤمين العراقيمممة )تؤسسمممة سمممنة  كمممما نالحمممظ إهممممال شمممركة إعمممادة

وهمممممي شمممممركة إعمممممادة التمممممؤمين الوحيمممممدة فمممممي العمممممرا،م وبعضمممممل وجودهممممما 
تسممممتطيع العديممممد مممممن شممممركاة التممممؤمين الخاصممممة مواولممممة العمممممل.  إن هممممذ  
الشممممركاةم الضممممعيعة فممممي رأسمممممالها ومواردهمممما الماليممممة وكوادرهمممما العنيممممةم 

ة تممموفر لهممما حمايمممة إعمممادة تمممواول العممممل ألن شمممركة إعمممادة التمممؤمين العراقيممم
التمممؤمين.  فمممي غيممماب همممذ  الحمايمممة فمممإن همممذ  الشمممركاة الخاصمممة ستضمممطر 

 أو أن ديوان التؤمين سيضطرها إلى التوق .
 

                                                 
بع  جوانب الورقة البيضاء لحكومة مصطعى الكاظميم" موقع شبكة مصباح كمالم "مالحظاة وتؤمالة في نقد  4

 االقتصاديين العراقيين:

-http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%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
-%d9%81%d9%8a-aa%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%

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

 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/10/26/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a8%d8%b9%d8%b6/
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إن المعنيمممين بالشممممؤن التممممؤميني العراقممممي ال يجمممدون فممممي الجمممموء الثمممماني مممممن 
الورقممممة البيضمممماء ممممما يشممممبع رغبممممته  فممممي التعممممر   ع ممممى مصممممير اإلعممممادة 

العراقيمممة.
5
وبعضمممل تخصممم  اإلعمممادة العراقيمممة ف ممميس كافيعممما حشمممرها ممممع   

شمممركتي التمممؤمين الحكممموميتين )التمممؤمين الوطنيمممة والتمممؤمين العراقيمممة( لتكمممون 
 موضوععا لـ "مخطط هيك ي" سيقو  ب  "مستشار خارجي."

 

 الجذول الشهني لتنفيذ هشاريغ إصالح قطاع التأهيي [3]

 
الح قطممماع التمممؤمين ع مممى شمممهر يتمممووع الجمممدول الومنمممي لتنعيمممذ مشممماريع إصممم

ا ممممممن بمممممدء إطمممممال، خطمممممة التنعيمممممذ بالنسمممممبة إلصمممممالح  24وواحمممممد  شمممممهرع

ا بالنسممممبة لإلطممممار التنظيمممممي  48الخممممدماة التؤمينيممممةم وشممممهر واحممممد و شممممهرع

 لقطاع التؤمين.  لكننا نقرأ التالي في مقدمة الجوء الثاني:
 

المممى برنمممام  أمممما القسممم  الثممماني فقمممد تضممممن تحويمممل مكونممماة الورقمممة البيضممماء 

مشممممروعا  64االصممممالح الممممذ  يضمممم  مجموعممممة مممممن المشمممماريعم ب مممم  عممممددها 

يشممممتمل كممممل منهمممما ع ممممى جم ممممة مسممممتهدفاة تقممممود عم يممممة تنعيممممذها ع ممممى نحممممو 
ع لتنجممممو  متكاممممل الممممى انجممماو كممممل مشممممروعم وتتكاممممل المشمممماريع ممممع بعضممممها
برنمممام  االصمممالح ككمممل. ممممع مالحظمممة أن كمممل ممممن ت ممم  المسمممتهدفاة تنطمممو  

اة تعصمممي ية يصمممار المممى تحديمممدها ممممع الجهممماة المسمممإولة عمممن ع مممى إجمممراء
كل مشروعم وضمن توقيتاة يت  االتعا، ع يها في إطار مدة الخطة.

6
 

 
فيمممما يخممم   55م 54لقمممد حمممددة الورقمممة البيضممماء فمممي الجممموء الثممماني )  

قطممماع التمممؤمين( موعمممد البدايمممة وموعمممد النهايمممة لكمممل معمممردةم فهمممل أن همممذين 
وقيتمممماة تقديريممممة دون أن يصممممرح بهمممما القممممابمين الموعممممدين يقومممممان ع ممممى ت

المسممممممتهدفاة تنطممممممو  ع ممممممى إجممممممراءاة ع ممممممى الورقممممممة البيضمممممماءم وأن "

                                                 
حوار مع رائد فةي إعةادة التةأمين: الةدكتور ل تعري  بتاريخ اإلعادة العراقية راجع تيسير التريكي ومصباح كمالم  5

(.  لتعريمم  إضممافي مممع عممر  لممبع  قضممايا الشممركة راجممع 2222م )بيممروة: منتممد  المعممار : مصةةطشى رجةةب

 (2218)نور ل نشرم  شركة إعادة التأمين العراقية: ما ل ا وما علي ام مصباح كمال
 .5الورقة البيضاءم الجوء الثانيم    6
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تعصمممي ية يصمممار المممى تحديمممدها ممممع الجهممماة المسمممإولة عمممن كمممل مشمممروعم 
مممما أن  وضمممممن توقيتمممماة يممممت  االتعمممما، ع يهمممما فممممي إطممممار مممممدة الخطممممة."  ع مع

سمممنواة  5-3بممممدة  توقيتممماة انجممماو األهمممدا  فمممي برنمممام  اإلصمممالح حمممددة

 (.2)كما جاء في المقدمةم   
 

 دػن "الوجتوغ الذولي" للورقت البيضاء [4]
 

 نقرأ في المقدمة أن الورقة البيضاء:
 

قمممد حظيمممة بالمممدع  الكاممممل ممممن المجتممممع المممدوليم وهمممو مممما تجسمممد فمممي انشممماء 

 "لجنمممممة خاصمممممة ل مممممدع م سممممممية "مجموعمممممة االتصمممممال االقتصممممماد  ل عمممممرا،
[Iraq Economic Contact Group] IECG  م ومهمتهممما تممموفير المممدع

لعم يممة اإلصممالح االقتصمماد  فممي العممرا، فممي إطممار الورقممة البيضمماءم وتضمم  

م والبنممم  المممدولي وصممممندو، G 7همممذ  المجموعمممة المممدول الصمممناعية السمممبع 

 (3النقد الدوليم باإلضافة الى االتحاد األوربي. )  

 
الورقمممة البيضممماء تتسممماو، ممممع المممدع  الكاممممل "ل مجتممممع المممدولي" معهمممو  ألن 

ع  المطالمممب السياسمممية واالقتصمممادية لهمممذا المجتممممع: أن يكمممون العمممرا، معتوحممما
ع ع مممى إقاممممة نظممما  سياسمممي واقتصممماد  يبعمممد العمممرا، ممممن تمممؤثيراة  ومنعتحممما
دول أخمممر  خمممار  همممذا "المجتممممع" وفكمممر اقتصممماد  ال يبسمممابل أطروحممماة 

لمممممدور عربمممممي يمكمممممن  ال يبراليمممممة الجديمممممدة.  يالحمممممظ هنممممما ال يممممماب المط ممممم 
ل عمممرا، أن يسمممتعيد منممم  فمممي مجمممال التمممؤمين )خاصمممة فمممي مجمممال التممممدريب 

بال  ة العربية(.
7
 

 

                                                 
7
إن التدريب بال  ة اإلنج يوية خار  العرا،م ع ى ق ت  خالل العقود الماضيةم ل  يإتي ثمار  ألسمباب مخت عمة منهما:  

 يويةم سوء اختيار بعم  المتمدربين ممن غيمر العنيمينم غيماب سياسمة عد  امتال  المتدربين معرفة كافية بال  ة اإلنج
محممددة ل تممدريب لممد  شممركاة التممؤمين العراقيممةم عممد  مالبمممة بممرام  التممدريب األجنبيممة مممع متط بمماة سممو، التممؤمين 

 العراقي.
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ا في نعس الصعحة:  ونقرأ أيضع
 

إن إحمممد  المهممما  األساسمممية لهمممذ  المجموعمممة ]مجموعمممة االتصمممال االقتصممماد  
ل عمممممرا،[ همممممو تنسمممممي  تعيمممممين متخصصمممممين ومستشمممممارين دوليمممممين لمسممممماعدة 

العراقيمممة فمممي المجممماالة األساسمممية لإلصمممالحم وحيثمممما تكمممون هنممما  الحكوممممة 

 .حاجة ل مساعدة التقنية واإلدارية

 
إن تعيمممممين متخصصمممممين ومستشمممممارين دوليمممممينم بالنسمممممبة لقطممممماع التمممممؤمينم 
يتماشممممى مممممع المشممممروع األول فممممي قابمممممة إصممممالح اإلطممممار التنظيمممممي لهممممذا 

لشمممركاة  القطممماع وهمممو "تعيمممين مستشمممار خمممارجي إلعمممداد مخطمممط هيك مممي
التمممممؤمين الحكوميمممممة."  وهمممممو يمممممدل  ع مممممى أن خ يمممممة الطممممموارئ لإلصمممممالحم 
والخبمممراء العمممام ين معهمممام تعتقمممر إلمممى المعرفمممة فمممي مجمممال إعمممداد مخطمممط 
لهيك ممممةم أو بمممماألحر م إعممممادة هيك ممممة شممممركاة التممممؤمين الحكوميممممة  وهممممذا 

 يعسر ال جوء إلى "مستشار خارجي."
 

ق  فممي الممموارد التكنولوجيممة لمميس مممن المناسممب رفمم  الممدع  فممي ظممل الممن
والبشمممريةم ولكمممن يتوجمممب ع مممى خ يمممة الطممموارئ عمممد  االسمممتهانة الك يمممة بمممما 
همممو متممموفر مح يعممممام واالسمممتعادة ممممن دروس إعممممادة الهيك مممة التمممي اقترحتهمممما 

( التمممي لمممم  يبكتمممب لهممما النجمممماح2223الوكالمممة األمريكيمممة ل تنميممممة الدوليمممة )
8
 

ة" لممممميس الحمممممل المرتجمممممى ألنهممممما لممممم  تكمممممن واقعيمممممة و "العمممممال  بالصمممممدم
لمعضمممممالة قطممممماع التمممممؤمين العراقمممممي.  يمممممؤتي المتخصممممم  واالستشمممممار  
سممممماءلة  المممممدولي ل عمممممرا، متعاليعممممما بنظرتممممم  الكولونياليمممممة وبع مممممم  القابمممممل ل مب
وعممممد  معرفتمممم  بتمممماريخ التممممؤمين فممممي العممممرا، والقمممموانين المنظمممممة ل نشمممماط 

ل والقمممي  وك هممما التمممؤمينيم يمممؤتي وهمممو غيمممر مب ممم  بتممماريخ الب مممد وأنمممماط العمممم
مثق ممة بؤعبممماء التمماريخ وبحاجمممة إلممى تطممموير لمواكبممة مممما يجممر  فمممي أسممموا، 

                                                 
: تقيةةيا 2225قةةانون تنمةةيا  عمةةال التةةأمين لسةةنة ل تعريمم  بالخ عيممة وماهيممة إعممادة الهيك ممة راجممع مصممباح كمممالم  8

(م وخاصة فصمل "نقمد مشمروع إعمادة هيك مة سمو، 2214)ب داد: منشوراة شركة التؤمين الوطنيةم  ودراسات نقدية

 .  النسخة اإللكترونية ل كتاب متوفر في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين.49-33التؤمين العراقيم"   
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التممممؤمين المتقدمممممة عربيعمممما وعالميعمممما.  وهنمممما يحضممممرني ممممما كتبمممم  اقتصمممماد  
مجمممر  فمممي دراسمممة لممم  حمممول االقتصممماد االنتقمممالي لمممما بعمممد االشمممتراكية فمممي 
ر تقيممممممي  لمممممم  حممممممول دور األكمممممماديميين )وهممممممو دور لمممممميس ببعيممممممد عممممممن دو

 االستشار (:
 

مممماذا لمممو كانمممة العكمممرة التمممي  يجمممب أن نحممماول أن نضمممع توصمممياتنا بتواضمممع. 
ممماذا لممو لمم  تتكيمم  بشممكل كمما  مممع الظممرو   نعضمم ها غيممر قاب ممة ل تطبيمم   

ال نكممون عممدوانيينم ونقحمم  أن دعونمما  المح يممة التممي ال نعرفهمما بشممكل كمما    
سمممممعة عمممممل كممممل أفكارنمممما بممممؤ  ثمممممنم ألن ذلمممم  قممممد يرتممممد ع ينمممما ويشممممو  

المستشارين.
9
 

 

 إصالح اإلطار التنظيوي [5]

 
اإلطممار التنظيمممي لقطمماع التممؤمينم كممما فيممما ي ممي تعاصمميل مشمماريع إصممالح 

 الجوء الثاني.-من الورقة البيضاء 54وردة في   

 
)حممذفنا العممممود البيممماني المممذ  يبمممين "الجمممدول الومنمممي ل تنعيمممذ )باألشمممهر بمممدءاع 

ألن موعمممد البدايمممة وموعمممد النهايمممة ممممذكوران فمممي ممممن انطمممال، خطمممة التنعيمممذ 
عمممممود الجهمممماة المنعممممذة والسمممماندة واالسممممتعادة مممممن المسمممماحة لتكبيممممر حجمممم  

 الخط(

                                                 
9 Janos Kornai, Highways and Byways, Studies on Reform and Post-Communist 
Transition (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995), p 227. 
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سمممنع   ع مممى بعمممم  معمممرداة إصمممالح اإلطممممار التنظيممممي ألننممما سممممب  وأن 
 نشرنا نقدعا لمعظمها في دراسة سابقة.

 
ين تعيةةةةةةين مستشةةةةةةار خةةةةةةارجي إلعةةةةةةداد مخطةةةةةةط هيكلةةةةةةي لشةةةةةةركات التةةةةةةأم

 الحكومية
هممممل أن شممممركاة التممممؤمين الحكوميممممة هممممي حقعمممما بحاجممممة لمخطممممط هيك ممممي   
ألمممميس هنمممما  قمممموانين خاصممممة بتنظممممي  الشممممركاة الممممثال  )شممممركة التممممؤمين 
الوطنيمممةم شمممركة التمممؤمين العراقيمممةم شمممركة إعمممادة التمممؤمين العراقيمممة(   مممما 
همممو المخطمممط الهيك مممي   ومممما همممي هويمممة المستشمممار الخمممارجي   "خمممارجي" 
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بمعنمممممى أنممممم  ممممممن خمممممار  قطممممماع التمممممؤمين أ  "خمممممارجي" بمعنمممممى مستشمممممار 
أجنبمممي   وإذا كمممان المعنمممي همممو المستشمممار األجنبمممي فإنممم  يعنمممي أن العمممرا، 
قمممد خمممال ممممن القمممدراة الوطنيمممة لرسممم  مخطمممط هيك مممي ل شمممركاةم وهمممو فمممي 
ذاة الوقمممة ينطمممو  ع مممى اسمممتهانة بالجهمممد الممموطني المممذ  لممم  تممماريخ طويمممل 

ة التممممؤمين الوطنيمممة وشممممركة التمممؤمين العراقيممممة فممممي فمممي إعممممادة هيك مممة شممممرك
الماضممميم وفمممي دمممم  الشمممركاة فمممي السمممتينياةم وفمممي تحوي هممما إلمممى كيانممماة 

 ذاة تمويل ذاتي في تسعينياة القرن الماضي.
 

فممي ضمموء التوجمم  العمما  نحممو الممتخ   مممن منشممآة القطمماع العمما  تممر  هممل 
هيك ممممي( هممممو رسمممم  أن ممممما يختعممممي وراء العبممممارة البريبممممة )إعممممداد مخطممممط 

مخطممممط لخصخصممممة الشممممركاة الممممثال  )كممممما حاولممممة الوكالممممة األمريكيممممة 
(م أو دمممم  التمممؤمين الوطنيمممة والتمممؤمين العراقيمممة 2223ل تنميمممة الدوليمممة سمممنة 

)وهمممممو مشمممممروع مع ممممم  فمممممي الوقمممممة الحاضمممممر(م أو اسمممممتعادة التخصممممم  
الحصممممر  لشممممركة التممممؤمين العراقيممممة )الممممذ  أل ممممي فممممي ثمانينيمممماة القممممرن 

( فممممممي مجممممممال تؤمينمممممماة الحيمممممماة )بضمممممممنها تممممممؤمين المعاشمممممماة الماضممممممي
 التقاعدية(.

 
كممم  كمممان سممميكون سمممهالع تجنمممب مثمممل همممذ  التكهنممماةم التمممي قمممد تكمممون خاطبمممة 
أو صممممممحيحةم لممممممو أن خ يممممممة اإلصممممممالح قممممممد نشممممممرة أورا، استشمممممممارية 

consultation papers  لهمممذ  الجوبيمممة وغيرهممما ممممن جوبيممماة إصمممالح

 قطاع التؤمين.
 

 جدوا لشبكة فروع شركات التأمين الحكومية إعداد دراسة
ا أممممما  الصممممياغة ال  ويممممة "دراسممممة جممممدو  لشممممبكة  يقمممم  الواحممممد منمممما حممممابرع
فمممروع شمممركاة التمممؤمين الحكوميمممة" ألنهممما تممموحي أن همممذ  الشمممركاة لممميس 
لهمممما فممممروع فممممي الوقممممة الحاضممممرم وأن السممممادة الخبممممراء وراء اإلصممممالح 

 يخططون لدراسة تؤسيس فروع ل شركاة.
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ا أراد ممممن قممما  بهمممذ  الصمممياغة دراسمممة قنمممواة جديمممدة لتوويمممع منتجممماة ربمممم
التمممؤمينم خمممار  العمممروع والمكاتمممب والق يمممل ممممن وكمممالء اإلنتممما م ممممن خمممالل 

أو التممممؤمين عبممممر المنصمممماة  bancassuranceالتممممؤمين عبممممر المصممممار  

اإللكترونيممممةم أو الممممدفع باتجمممما  تعويممممو دور وكمممماالة التممممؤمين مممممن األفممممراد 
 اإلنتا  بصي ة متقدمةم أو إدخال الوكاالة االكتتابية. والشركاة في

 
ربمممما أن النيمممة تتجممم  إلمممى إعمممادة النظمممرم بالنسمممبة لشمممركة التمممؤمين الوطنيمممة 
مممممممثالعم بمكاتممممممب الشممممممركة وبممممممالعروع الج رافيممممممة )ل تسمممممموي  والخممممممدماة( 
وبمممممالعروع العنيمممممة القابممممممة ع مممممى التخصممممم  فمممممي اإلدارة العاممممممة ل شمممممركة 

(1977) 

 
شةةةةريعات  ات العالقةةةةة بمفسةةةةاح المجةةةةال  مةةةةاا شةةةةركات التةةةةأمين تعةةةةديل الت

 العراقية لتوسيع خدمات ا
 

يضممم  اإلطمممار التنظيممممي مشمممروع قممماب  بذاتممم  تحمممة العنممموان أعمممال م وهمممو 
عنممموان هالممممي ألنممم  يمكمممن أن يعنمممي تعمممديل الممممواد الضمممارة بقطممماع التمممؤمين 

)األممممر  2225العراقمممي التمممي يضممممها قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممؤمين لسمممنة 

( الممممذ  قمممما  المحتممممل األمريكممممي بصممممياغت   أو تعممممديل تشممممريعاة 12رقمممم  

أخمممممر  "ذاة عالقمممممة" لعمممممل ممممممن بينهممممما قمممممانون تؤسممممميس شمممممركة التمممممؤمين 
الممممممذ  يحصممممممر تؤمينمممممماة الممممممدوابر والمإسسمممممماة  1952الوطنيممممممة لسممممممنة 

الحكومية بهذ  الشركةم وهو قانون ما يوال نافذعا.
10 

 

                                                 
مصباح كمالم "قراءة أولية لمشروع حصر تؤميناة الدولة بشركة التؤمين الوطنيةم" في موقع شبكة االقتصماديين  10

 العراقيين:
-8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%adhttp://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d
-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9

%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d8%b5%d8%b1/ 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
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ا سمممبب إفمممراد بممماب لهمممذ  ا لتشمممريعاة خاصمممة وأن بممماب "تعمممديل لممميس واضمممحع
  قمممممانون التمممممؤمين" يمكمممممن أن يسمممممتوعب تعمممممديل التشمممممريعاة ذاة العالقمممممة.
ولكمممن يبمممدو أن التعمممديل المط ممموب يصمممب لصمممال  شمممركاة التمممؤمين الخاصمممة 
التمممي تتشمممكىم وهمممي ع مممى حممم م ممممن حصمممر التؤمينممماة الحكوميمممة بشمممركة 

د بممماب مسمممتقل التمممؤمين الوطنيمممةم ممممما حمممدا بخ يمممة الطممموارئ لإلصمممالح إفمممرا
 ل .
 

ا إلنجمماو هممذا اإلصممالح فممي مجممال التشممريع  12تعممرد الورقممة البيضمماء  شممهرع

تعممممديل التشممممريعاة ذاة التممممؤميني.  تممممر  هممممل أن هممممذ  العتممممرة كافيممممة لممممـ "
العالقمممممة" خاصمممممة وأن صمممممي ة الجممممممع تممممموحي بمممممؤن هنممممما  العديمممممد ممممممن 

 التشريعاة التي تنتظر المراجعة والتعديل.
 

 تعديل قانون التأمين
نعتقمممد أن المقصمممود بقمممانون التمممؤمين هنممما همممو قمممانون تنظمممي  أعممممال التمممؤمين 

.  لمممميس معروفعمممما إن قمممما  خبممممراء الحكومممممة (12)األمممممر رقمممم   2225لسممممنة 

 بدراسمممة همممذا القمممانون أو نشمممروا دراسممماة عنممم  ل تمممداول فمممي المجمممال العممما 
أو قممممرأوا ممممما كتبمممم  بعمممم  ممارسممممو التممممؤمين فممممي العممممرا، أو استشمممماروا 

ونيين داخمممل العمممرا، ل كشممم  عمممن تعارضممم  ممممع قممموانين تؤمينيمممة خبمممراء قمممان
 .قابمة
 

لمممممممو كمممممممان مشمممممممروع إصمممممممالح اإلطمممممممار التنظيممممممممي خاضمممممممععا ل دراسمممممممةم 
واالستشممممارة مممممع كيانممممماة التممممؤمين العراقيممممةم لمممممما جممممر  فصممممل "تعمممممديل 
التشممممريعاة ذاة العالقممممة بإفسمممماح المجممممال أممممما  شممممركاة التممممؤمين العراقيممممة 

الح تحممممة بمممماب "تعممممديل قممممانون التممممؤمين."  لتوسمممميع خممممدماتها" عممممن اإلصمممم
لممممذل  نظممممن أن معممممرداة اإلصممممالح صممممي ة أصممممالع كمقترحمممماة منعصمممم ة 
ا ممممممن خطمممممة اسمممممتراتيجية إلعمممممادة تنظمممممي  شمممممركاة  دون أن تكمممممون جممممموءع

 التؤمين الحكومية وقطاع التؤمين بشكل عا .
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ا إلنجمممماو هممممذا اإلطممممار التنظيمممممي. 18تعممممرد الورقممممة البيضمممماء  وهممممي   شممممهرع

وحمممة خاصمممة إن اقتضمممى التعمممديل استشمممارة شمممركاة التمممؤمين حمممول فتمممرة طم
ممممواد القمممانون التمممي تقتضمممي التعمممديل.  إن خ يمممة الطممموارئ لممم  تط مممع ع ينممما 

 بتعاصيل المواد التي ستخضع ل تعديل.
 

 إصالح الخذهاث التأهينيت [6]

 
الخمممدماة التؤمينيمممةم كمممما وردة فمممي فيمممما ي مممي تعاصممميل مشممماريع إصمممالح 

الجممممموء الثممممماني.  وقمممممد ورد بعضمممممها فمممممي -البيضممممماءممممممن الورقمممممة  55  

همممذ   م ولممم  تتجممماووإلصمممالح قطممماع التمممؤمين الجممموء األول كوسمممابل مقترحمممة
صمممممي ة العنمممماوين  أ  أنهممممما لمممم  تقتمممممرن حتممممى بمممممبع  الشمممممروح  الوسممممابل
 البسيطة.
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كمممما ذكرنممما فمممي بدايمممة همممذ  الورقمممة فإننممما لمممن ننممماقع مممماورد فمممي إصمممالح 
قمممدمنا دراسمممة عنهممما سمممابقعا.  لكننممما سمممنتوق  ق ممميالع الخمممدماة التؤمينيمممة إذ أننممما 

عنمممممد العنممممموان "الخمممممدماة التؤمينيمممممة" و "تععيمممممل شمممممركة تمممممؤمين الودابمممممع" 
 المناط تنعيذ  بالبن  المركو  العراقي.

 
 مش وا الخدمات التأمينيةل  اخلية الطوارئ واستخدام

يعهممم  ممممن خمممدماة التمممؤمينم فمممي أبسمممط تعريممم  لهمممام ع مممى أنهممما جم مممة ممممن 
الخمممممدماة )ع مممممى سمممممبيل المثممممملم إصمممممدار وثيقمممممة تمممممؤمينم تسممممموية مطالبمممممة 
بمممممالتعوي م الكشممممم  الميمممممداني ع مممممى محمممممل التمممممؤمينم تقمممممدي  االستشمممممارة 
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ا ممممن  ل ممممإمن لممم  فيمممما يخممم  إدارة األخطمممار الممممإمن ع يهممما المممخ( وعمممددع
ين أساسعممما( التمممي تقمممدمها شمممركة التمممؤمين ممممن خمممالل المنتجممماة )وثممماب  التمممؤم

قنممممواة تق يديممممة لتوويممممع المنممممت  كممممالبيع المباشممممر أو مممممن خممممالل وسمممميط أو 
 وكيل ل تؤمين أو المصار  أو المنصاة اإللكترونية.

 
"إضةةةافة و  "تطةةةوير منتجةةةات التةةةأمين الحاليةةةة"ضممممن همممذا اإلطمممار فمممإن 

يط الةةةةوعي التةةةةأميني تنشةةةةو " منتجةةةةات تأمينيةةةةة جديةةةةدة لتوسةةةةيع القطةةةةاع"
تضةةةةمين قطةةةةاع التةةةةأمين " ك همممما تبصممممن   كخدمممممةم وكممممذل  "لةةةةدا الجم ةةةةور

"تحسةةةةةين التحليةةةةةل التةةةةةأميني لمختلةةةةةف وحتمممممى   اإللكترونةةةةةي تةةةةةدريجيًا."
يمكمممن أن ينظمممر إليممم  فمممي إطمممار الخمممدماة التمممي يمكمممن  الشةةةركات والسةةةكان"

كاة لشممممركة التممممؤمين تقممممديمها باعتبممممار أن "التح يممممل التممممؤميني" لممممد  الشممممر
)ع ممى سمممبيل المثممملم دراسمممة مصمممادر الخطممر التمممي تتعمممر  لهممما الشمممركاةم 
وسممممابل إدارة الخطممممرم تح يممممل عقممممود التممممؤمين وغيرهمممما( والسممممكان )ع ممممى 
سمممبيل المثممملم توسممميع المعرفمممة الكافيمممة بمإسسمممة التمممؤمين ومممما تممموفر  مممممن 
حمايممممة لألسممممرةم وف سممممعة التممممدبر ل مسممممتقبل مممممن خممممالل التممممؤمينم وهممممو ممممما 

 نشيط الوعي التؤميني لد  الجمهور."يرتبط بـ "ت
 

إلةةةةزاا مختلةةةةف الج ةةةةات الرسةةةةمية وتيةةةةر الرسةةةةمية ولكممممن لممممماذا يبصممممن   "
" كخدمممممة تؤمينيممممة فممممي حممممين أنمممم  يبشممممك ل أحممممد بتةةةةوفير الت طيةةةةة التأمينيةةةةة

مصممادر الط ممب ع ممى التممؤمين بقمموة التشممريع )وهممذا ممما نعهممم  مممن اسممتخدا  
"وضةةةع مخصصةةةات للشةةةركات ك ممممة "إلممموا "(.  وقمممل مثمممل ذلممم  بالنسمممبة لمممـ 

العاملةةةةة فةةةةي العةةةةراط لالسةةةةتشادة مةةةةن شةةةةركات التةةةةأمين العراقيةةةةة لت طيةةةةة 
 التأمين على األصول في العراط."

 
"ضةةةةةمان حصةةةةةول الشةةةةةركات األجنبيةةةةةة العاملةةةةةة فةةةةةي العةةةةةراط علةةةةةى  أمممممما

 "]شممممركاة التممممؤمين العراقيممممة[ الت طيةةةةة التأمينيةةةةة مةةةةن الشةةةةركات العراقيةةةةة
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فهممو يقممع ضممممن اإلطممار التنظيمممميم ويقتممرن بضممرورة تعمممديل بعمم  أحكممما  
.2225قانون تنظي  أعمال التؤمين لسنة 

11
 

 
شةةةركات التةةةأمين مةةةن "زيةةةادة السةةةقوف التأمينيةةةة التةةةي تمكةةةن فيمممما يخممم  

فإنهممما مسممممؤلة داخ يمممة لشممممركاة  ت طيةةةة المشةةةةروعات االقتصةةةادية الكبيةةةةرة"
التمممؤمين ومسمممؤلة تنظيميمممة.  وكمممما كتبنممما فمممي دراسمممة سمممابقة فمممي نقمممد الجممموء 

 األول من الورقة البيضاء عن الجانب الداخ ي:
 

يقمممممررم نظريعمممممام قمممممدرة شمممممركة  حجةةةةةا ر سةةةةةمال شةةةةةركة التةةةةةأمينال شممممم  أن 
التمممؤمين ع مممى االكتتممماب باألخطمممار إلمممى حمممدود معينمممة تتناسمممب وهمممذا الحجممم  
واالحتياطيممماة الحمممرة المتراكممممة لممممديها.  لكمممن المعمممرو  أن شمممركة التممممؤمين 
ال تعتممممد فقمممط ع مممى رأس الممممال والمممموارد الماليمممة األخمممر  المتممموفرة لمممديها 

ممما كانممة تعمممل بمم  شممركة التممؤمين  .  هممذاحمايةةة إعةةادة التةةأمينبممل ت جممؤ إلممى 

عنممممدما كانممممة ت طممممي المشمممماريع اإلنشممممابية والصممممناعية  2223الوطنيممممة قبممممل 

 الكبيرة )كانة الشركة الوحيدة التي تكتتب بالتؤميناة العامة(.
 

إن حجممم  األخطمممار لممم  يبشمممك ل مشمممك ة فنيمممة لشمممركة التمممؤمين ألنهممما كانمممة تمت ممم  
شمممروط التمممؤمين اعتمممماداع ع مممى  الوسمممابل المناسمممبة لتسمممعير األخطمممار ووضمممع

مواردهمممما الداخ يممممة )مهندسممممين ومكتتبممممين( وعنممممد اسممممتنعاد ذلمممم  وإن تط ممممب 
األمممر )تعقيممد محممل التممؤمين وجسممامة مب مم  التممؤمينم ع ممى سممبيل المثممل(م فإنهمما 
ت جممؤ إلممى التعمماون مممع أسمموا، إعممادة التممؤمين العالميممة إممما باالتصممال المباشممر 

ادة التمممؤمين.  وممممن تجربتمممي كمممان ذلممم  أو ممممن خمممالل وسمممطاء محتمممرفين إلعممم
 يت  في سو، لندن في معظ  الحاالة.

                                                 
(: الممدخل لت ييمر 12)األممر رقم   2225 ممن قمانون تنظمي  أعممال التمؤمين لسمنة 81راجع مصمباح كممالم "الممادة  11

قةانون .  والدراسمة تشمكل فصمالع ممن كتمابي 2212م كمانون األول 354-353م عدد ممودو  اللقافة الجديدةالقانونم" 

(م   2214)ب مداد: منشموراة شمركة التمؤمين الوطنيمةم  : تقيةيا ودراسةات نقديةة2225تنميا  عمال التأمين لسنة 

171-183. 

 
 في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين: الكتاب متوفر

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

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf
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أممممما المسممممؤلة التنظيميممممة فهممممي تتع مممم  بالممممدور الرقممممابي لممممديوان التممممؤمين فممممي 
تحديمممد الحمممدود المممدنيا لرأسممممال شمممركاة التمممؤمين )تع يمممماة المب ممم  األدنمممى 
ان ل ضمممممان( وهممممامع المممممالءة.  وقممممد يممممؤتي اليممممو  الممممذ  يعتمممممد فيمممم  الممممديو

 risk based capitalرأس المممممال المعتمممممد ع ممممى المخمممماطر معيممممار 

لتنظممممي  قيمممماس الحممممد األدنممممى مممممن رأس المممممال المناسممممب لشممممركاة التممممؤمين 
كمكمممممل أو بمممممديل لمممممرأس المممممال الثابمممممة كمممممؤداة أساسممممية لمراقبمممممة الممممممالءة 

 المالية لشركاة التؤمين.
 

 تشعيل عمل شركة تأمين الودائع
أع مممممن البنممممم  المركمممممو  عمممممن توقيمممممع عقمممممد  2218كمممممانون الثممممماني  31فممممي 

تؤسمممميس شممممركة ضمممممان الودابممممع المصممممرفية مممممع الهيبممممة المإسسممممة التممممي 
"ضمممممة المصممممار  الحكوميممممة والخاصممممة بضمممممنها االجنبيممممة ومجموعهمممما 

مصممممر  تجممممار   22مصممممار  حكوميممممة  6مصممممرفا مووعمممم  بواقممممع  44

مصر  أجنبي." 16و
12
 

 
يبعهمممم  مممممن هممممذا الخبممممر أن شممممركاة التممممؤمين الحكوميممممة وشممممركاة التممممؤمين 
ا مممممن هممممذ  الشممممركة.  وع ممممى أ  حممممال فممممإن هممممذ   الخاصممممة ليسممممة جمممموءع
ا مممممن قطمممماع التممممؤمين التق يممممد م وهممممي معنيممممة فقممممط  الشممممركة ليسممممة جمممموءع
بحمايممممة ودابممممع الجمهممممور مممممن األفممممراد والشممممركاة لتعويممممو الثقممممة بالنظمممما  

لمممذل  شمممركة لتعممموي  الممممودعينم بالكاممممل أو المصمممرفي العراقمممي.  وهمممي 
جوبيعممممممام عممممممن ودابعهمممممم  فممممممي حممممممال تعثممممممر أو إعسممممممار أحممممممد المصممممممار  
األعضممممماءم وتعممممماد  خطمممممر امتمممممداد عمممممدو  اإلعسمممممار إلمممممى المصمممممار  
األخمممر .  إن شمممركة ضممممان الودابمممع المصمممرفية تعممممل ع مممى تحويمممل عمممبء 
س تعممموي  الممممودعين ممممن قبمممل الدولمممة إلمممى نظممما  مسمممتقل قممماب  ع مممى أسممما

                                                 
 https://cbi.iq/news/view/585موقع البن  المركو  العراقي  12

 

https://cbi.iq/news/view/585
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التحصمممميل )تمويممممل مسممممب ( مممممن المصممممار  األعضمممماءم وربممممما كممممان هممممذا 
 أحد أسباب تؤسيس مثل هذ  الشركة.

 
.  نعتقممممد أن المخطممممط التممممؤميني لضمممممان الودابممممع لمممميس معروفعمممما حتممممى اان

ا بسمممق  أع مممىم أ  أن التعممموي  لمممن يكمممون غيمممر  التعممموي  سممميكون محمممددع
عسممممر.  جمممموء صمممم ير مممممن إجمممممالي الودابممممع المودعممممة لممممد  المصممممر   المب

لممميس معروفعممما كيممم  تمممت  االسمممتجابة فمممي حمممال قيممما  أوممممة مصمممرفية ماليمممة 
 نظامية.  هل تتدخل عندها الدولة أو البن  المركو  إلنقاذ المصار  

 
ا لمممو نشمممرة خ يمممة الطممموارئ دراسمممتها حمممول تععيمممل شمممركة  كممم  كمممان معيمممدع

 ضمان الودابع المصرفية.
 

 كلوت أخيزة [7]
 

اإلصممممالح التمممؤمينيم فمممي هممممذ  الورقمممةم وورقتنمممما قمممد يبمممدو نقممممدنا لمشمممروع 
المنشممممورة سممممابقةم قاسمممميعا إال أن ممممما كتبنمممما  يهممممد  إلممممى إثممممارة النقمممماع فممممي 
قضمممايا تممممس واقمممع ومسمممتقبل شمممركاة التمممؤمين العراقيمممة ولممميس االنتقممما  
مممممن الجهممممد المبممممذول فممممي إعممممداد المشممممروع رغمممم  تحعظنمممما ع ممممى جوبياتمممم .  

بمممالتعري  بمممين اإلطمممار التنظيممممي  حسمممنعا عم مممة خ يمممة الطممموارئ لإلصمممالح
لنشمماط التمممؤمين وبممين الخمممدماة التؤمينيمممة رغمم  أن قناعتنممما تميممل إلمممى اعتبمممار 
ممما قمممابالع ل تطمممور باسمممتمرار ممممع المت يمممراة  الخمممدماة التؤمينيمممة مجممماالع معتوحع
فمممممي االقتصممممماد والقممممموانين وقيممممما  مصمممممادر جديمممممدة ل ط مممممب ع مممممى المنمممممت  

 التؤميني.
 

مخت عمممة لمممو أن تعاصممميل اإلصمممالح اقتمممرن بنشمممر ربمممما كنممما سمممنكتب بنبمممرة 
الدراسمماة المرتبطممة بهمما.  هنممما  تق يممد مهنممي فمممي سممو، التممؤمين البريطممماني 
وغيرهمممما مممممن األسمممموا، حيمممم  تسممممتدر  الحكومممممة أو الهيبممممة الرقابيممممة مممممن 
األطمممرا  المعنيمممة بالنشممماط التمممؤميني ااراء حمممول تعمممديل قممموانين أو لمممواب  
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استشممممارية.  ويبممممدو أن خ يممممة الطمممموارئ  تنظيميممممة قابمممممة مممممن خممممالل أورا،
لإلصمممالح كانممممة تعممممل خ مممم  الكمممواليس بصمممممة ف ممم  يرشمممم  فمممي وسممممابل 
اإلعمممال  مممما يعيمممد تكممموين الخ يمممة واعضمممابها واألطمممرا  التمممي شممماركتها فمممي 

 الدراسة وت   التي استموجة آراءها في اإلصالح.
 

  السمممإال المممذ  نتمنمممى ممممن أصمممحاب الشمممؤن فمممي قطممماع التمممؤمين اإلجابمممة عنممم
همممو: همممل أن مشممماريع إصمممالح القطممماع فمممي الورقمممة البيضممماءم فمممي الجانمممب 
التنظيممممي وجانمممب الخمممدماةم ترقمممى إلمممى خطمممة اسمممتراتيجية إلعمممادة تشمممكيل 
وتعويمممو سمممو، تمممؤميني وطنمممي اتحممماد  )فيمممدرالي( متكاممممل )تمممؤمين مباشمممرم 

متخصصمممممة  إعمممممادة تمممممؤمينم وسممممماطة التمممممؤمينم وكممممماالة تمممممؤمينم خمممممدماة
خممممدماة اكتواريممممةم خممممدماة هندسممممية لتقيممممي  األخطممممار تسمممموية المطالبمممماةم ل

 وغيرها من الخدماة الساندة( 
 

نتمنممممى ع ممممى إداراة شممممركاة التممممؤمين االهتممممما  بمضمممممون إصممممالح قطمممماع 
التمممؤمين وتعكيممم  همممذا المضممممون ومممما يعنيممم  لكمممل واحمممدة منهممما.  ال نمممذكر إن 

اقيمممة قاممممة أيمممة شمممركة تمممؤمينم أو ديممموان التمممؤمينم أو جمعيمممة التمممؤمين العر
بإصمممدار ورقمممة موقممم  تجممما  قضمممايا تتع ممم  بواقعهممما ومسمممتقب ها.  إن نشمممر 
الورقمممممة البيضممممماء بجوبيممممم  األول والثممممماني يممممموفر فرصمممممة لإلعمممممالن عمممممن 

 ■مواقعها العردية والجماعية تجا  ما يرس  لها.
 
 2221شباط  26

 
 

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

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Misbah-Kamal-Insurance-in-White-Paper-Part-2-IEN.pdf
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وزارة الطالية العراقية ومعهد آدم سطيث البريظاني 
 ودراسة س ق ال أمين في العراق

 
 

ا  2222تمممموو  29أرسمممل لمممي المممدكتور بمممار، شمممبر يمممو   مشمممكورع

ا مممممن ووارة الماليممممة نق تمممم  السممممومرية نيمممموو يممممو   بيانعمممما صممممادرع
تحممممة عنمممموان "بشممممؤن "الورقممممة  2222يوليو/تممممموو  27األربعمممماء 

ع من  نقطة." 25البيضاء".. المالية تصدر بيانا
1
 

 
 يرد في بيان ووارة المالية أن 

 
"العمممممممل مسممممممتمر بتطبيمممممم  المشمممممماريع المسممممممتهدفةم لكممممممون طبيعممممممة 
تنعيمممممذها ذاة جانمممممب مهنمممممي واقتصممممماد  بحمممممةم ولهممممما انعكاسممممماة 
ايجابيممممة ع ممممى اقتصمممماد الدولممممة وبشممممكل مسممممتمر ب مممم  النظممممر عممممن 

الحكومممممة ومنممممذ العمممما  الماضممممي ت ييممممر الحكوممممماةم حيمممم  شممممرعة 
بمممإجراءاة التطبيممم  العع مممي وهمممو مممما اثممممر عمممن انجممماو العديمممد ممممن 

 المست وماة الواردة في الورقة البيضاء ..."

 
ال تخ مممو صمممياغة همممذا البيمممان ممممن اإلعجممماب بمممالنعس فمممي تحقيممم  
"انجمماواة" هممي فممي جوهرهمما جمموء مممن نمممط االعمممال الروتينيممة 

همممو مممما  12ية.  االنجممماو رقممم  التمممي تقمممو  بهممما المإسسممماة الرسمممم

 يخصنا حي 
 

"تممم  تعيمممين مستشممممارين دوليمممين فمممي قطمممماع التمممؤمين وجمممار  العمممممل 
ع مممى دراسمممة سمممو، التمممؤمين فمممي العمممرا، تمهيمممدا لتعمممديل التشمممريعاة 

                                                 
 أنظر الن  الكامل ل بيان في م ح  هذا العصل. 1
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الخاصمممممة بالقطممممماع بالتعممممماون ممممممع منظممممممة اد  سممممممي  البريطانيمممممة 
باإلضممممافة الممممى اشممممرا  العممممام ين فممممي القطمممماع التممممؤميني بالممممدوراة 

 التخصصية المخت عة من اجل رفع كعابته  المهنية."

 
 تتمثل عناصر هذا اإلنجاو كما يرد في البيان بااتي:

 
 تعيين مستشارين دوليين في قطاع التؤمين. 1

العممممل ع مممى دراسمممة سمممو، التمممؤمين فمممي العمممرا، تمهيمممدا  2

لتعمممممديل التشمممممريعاة الخاصمممممة بالقطممممماع بالتعممممماون ممممممع 
 ريطانية.منظمة ]معهد[ اد  سمي  الب

اشممممممرا  العممممممام ين فممممممي القطمممممماع التممممممؤميني بالممممممدوراة  3

 التخصصية المخت عة من اجل رفع كعاءته  المهنية
 

سممنع   ع ممى هممذ  العناصممر فممي العقممراة التاليممة لكننمما لممن نتنمماول 
هنمممما الورقممممة البيضمممماءم الممممذ  يشممممير إليمممم  بيممممان الممممووارة.  لمممممن 
يرغممب بممالتعر  ع ممى موقعنمما النقممد  مممن الورقممة البيضمماء يمكنمم  

 الرجوع إلى كتاباتي المنشورة عنها. 
 
 تعيين مستشارين دوليين في قطاع التأمين  1)

 
وقمممة قبمممل أن ينكشممم  اس /اسمممماء "المستشمممارين سممميمر بعممم  ال

الممممممدوليين فممممممي قطمممممماع التممممممؤمين" الممممممذين قامممممممة ووارة الماليممممممة 
بتعييممممنه .  نعممممر  بممممؤن أحممممد المممممدراء العممممامين لشممممركة تممممؤمين 
وطنيمممة فمممي دولمممة اإلمممماراة العربيمممة المتحمممدة وافممم  ع مممى العممممل 
ممممممع ال جنمممممة المختصمممممة بقطممممماع التمممممؤمين المرتبطمممممة ممممممع الهيبمممممة 

.  الرجمممل 2221الع يممما لإلصمممالح.  كمممان ذلممم  فمممي آب المسمممإولة 

لمم  وونمم  التممؤميني ويعمممل بهممدوء وصمممة بالتعمماون مممع عممراقيين 
ذو  خبممممرة واختصمممما  حسممممب طبيعممممة المهمممممة فممممي شممممركاة 
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التمممؤمين الحكوميمممة وووارة العمممدل وآخمممرين )فيمممما يخممم  إعممممادة 
(.  وقمممممد  2225النظمممممر بقمممممانون تنظمممممي  أعممممممال التمممممؤمين لسمممممنة 

إلواميمممممة التمممممؤمين ع مممممى المسمممممإولية المهنيمممممةم  مقترحممممماة حمممممول
وهيك يمممة الشمممركاة بمممما فيهممما التنظمممي  اإلدار  واألتمتمممة والرقمنمممة 
وإجمممممراءاة إصمممممدار وثممممماب  التمممممؤمين وتقويمممممة كممممموادر شمممممركاة 
التمممؤمين ممممن خمممالل التمممدريب فمممي المعهمممد الممممالي فمممي البحمممرينم 
وتععيمممل دور ديممموان التمممؤمين باالسمممتعانة بخبمممراة هيبممماة رقابيمممة 
عربيمممةم ومسمممم  عممما  لجميممممع شممممركاة التمممؤمين العام ممممة ... الممممخ.  
ممما إن إدارة إحمممد  شمممركاة التمممؤمين العاممممة تمممدرس  ونعمممر  أيضع
ممما ورد فمممي الوقمممة البيضمماء بشمممؤن تطممموير قطمماع التمممؤمين.  ولكمممن 
لممميس هنممما  نقممماع معتممموح لقضمممايا التمممؤمين القانونيمممة والتنظيميمممة 

 والمهنية.
 

يمممة فمممي مجمممال االستشمممارة لتطممموير يبعهممم  ممممن "إنجممماو" ووارة المال
قطممماع التمممؤمين أن هنممما  مستشمممارين آخمممرين ربمممما ممممن بريطانيممما 

(م المممذ  IBBCممممن خمممالل مج مممس االعممممال العراقمممي البريطممماني )

يمممرو   ممممن بمممين أممممور أخمممر  ل خصخصمممةم  أو معهمممد آد  سممممي  
 Adam Smith Instituteأو ذراعمممممممم  الممممممممدولي 

International ة البريطانية.وربما بتمويل من الحكوم 

 
يبممممدو أن خبممممراء ومستشممممار  ووارة الماليممممة لمممم  يخطممممر ببمممماله  
االسممتعانة باستشمماريين مممن الب ممدان العربيمممة التممي هممي أقممرب إلمممى 
تعهممممم  مشمممممكالة التمممممؤمين فمممممي العمممممرا،م أو الخبمممممراة التؤمينيمممممة 
العراقيمممة التمممي لممم  تهجمممر العمممرا،م إذ أنهممم  يريمممدون القعمممو ل تماثمممل 

دة العالميمممة كسمممو، لنمممدن وكمممؤن قطممماع ممممع أسممموا، التمممؤمين وإعممما
التممؤمين العراقممي قممد أرسمممى لمم  قواعممد مح يمممة صمم بة يمكممن البنممماء 

 ع يها باستيراد نماذ  غربية جاهوة.
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لقمممممد ورد موضممممموع تعيمممممين مستشمممممار خمممممارجي إلعمممممداد مخطمممممط 
م  هيك مممي لشمممركاة التمممؤمين الحكوميمممة فمممي الورقمممة البيضممماء أصمممالع

ذ .  ممممن المعيمممد هنممما أن ومممما تقمممو  بممم  المممووارة همممو إجمممراء تنعيممم
 اقتبس ما كتبت  بهذا الشؤن:

 
إن فكمممممرة "تعيمممممين مستشمممممار خمممممارجي إلعمممممداد مخطمممممط هيك مممممي 
لشممممركاة التمممممؤمين الحكوميمممممة" ليسمممممة جديممممدة فقمممممد جممممماءة ممممممع 

عنممممممدما اسممممممتخدمة سمممممم طة  2223االحممممممتالل األمريكممممممي سممممممنة 

ا بريطانيعمما  إلعممادة  C R Weatherleyاالبممتال  الموقتممة خبيممرع

ة التمممؤمين العاممممة تمهيمممدعا لخصخصمممتها خمممالل فتمممرة هيك مممة شمممركا
قصمممميرة )بضممممعة شممممهور( وفمممم  نظمممما  العممممال  بالصممممدمة.  وقممممد 
تبن مممى البنممم  المممدولي مشمممروع إعمممادة هيك مممة شمممركاة التمممؤمين فمممي 
تقريمممر  الممممذ  يحممممل العنمممموان البممممر ء القطممماع المممممالي العراقممممي 

 (. 2211)البن  الدوليم نيويور م 

 
ي لشممممركاة التممممؤمين الحكوميممممة" ضممممبابية "إعممممداد مخطممممط هيك مممم

تإشممممر ع ممممى وجممممود مشممممروع  ممممما يتحممممدد فيمممم  مصممممير الشممممركاة 
الحكوميمممممة التمممممي لممممم  تسمممممميها الورقمممممة البيضممممماءم وهمممممي شمممممركة 

( 1959(م شمممممركة التمممممؤمين العراقيمممممة )1952التمممممؤمين الوطنيمممممة )

(.  وهمممي شمممركاة تابعمممة 1962وشمممركة إعمممادة التمممؤمين العراقيمممة )

عنهمما أنهمما شممك ة عببعمما ع ممى ميوانيممة لممووارة الماليممةم وال يبعممر  
الدولمممةم فهمممي شمممركاة ذاتيمممة التمويممملم وهمممي مصمممدر ل ضمممرابب 
مممراد ممممن المخطمممط  والرسمممو  وتشممم يل مبممماة المممموظعين.  فمممما المب
الهيك ممممي   أهممممي الخصخصممممةم أ  دممممم  شممممركة التممممؤمين الوطنيممممة 
وشمممممركة التمممممؤمين العراقيمممممةم أ  تصمممممعية شمممممركة إعمممممادة التمممممؤمين 

 العراقية  
 

ع وعندها سيكون لنا حدي  آخر.نؤمل   أن ينج ي الوضع قريبا
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دراسةةةةةةة سةةةةةةوط التةةةةةةأمين فةةةةةةي العةةةةةةراط تم يةةةةةةدا لتعةةةةةةديل   2)

التشةةةريعات الخاصةةةة بالقطةةةاع بالتعةةةاون مةةةع منممةةةة ]مع ةةةد[ ادا 
 سميك البريطانية

 
منمممذ سمممنواة والحكومممماة العراقيمممة المتعاقبمممة تمممد عي العممممل ع مممى 

ممما هممو مخت مم  اان هممو دراسممة سممو، التممؤمين فممي العممرا،م لكممن 
أن هممممذ  الدراسممممة )التممممي يبممممدو أنهمممما لمممم  تممممت  حتممممى اان حسممممب 
قراءتنمممممما لصممممممي ة بيممممممان الممممممووارة( سممممممتكون "تمهيممممممدا لتعممممممديل 
التشمممريعاة الخاصمممة بالقطممماع بالتعممماون ممممع منظممممة ]معهمممد[ اد  
سمممممي  البريطانيممممة."  يمممما لخيبممممة القممممانونيين العممممراقيين الممممذين ال 

سممممممتعانة بهمممممم  لتعممممممديل التشممممممريعاة تسممممممتطيع ووارة الماليممممممة اال
 التؤمينية القابمة وتستعين بمعهد آد  سمي  ألجل ذل !

 
لقمممد قممما  مركمممو التمممدريب الممممالي والمحاسمممبي فمممي ووارة الماليمممة 
بتنظمممي  ممممإتمر إصمممالح قطممماع التمممؤمين فمممي العمممرا، فمممي ب مممدادم 

.  وجممممماء همممممذا الممممممإتمر ضممممممن فعاليممممماة 2221أي مممممول  15-16

صمماد  فممي مجممال التممؤمين كممما دعممة إليمم  التمهيممد لإلصممالح االقت
الورقمممة البيضممماء.  رغممم  عيممموب همممذا الممممإتمرم  فقمممد جمممر  تقمممدي  
العديممممد مممممن األورا،م ولمممميس معروفعمممما إن اسممممتعادة منهمممما ووارة 
الماليممة )حتممى اان لمم  توثمم  أعمممال المممإتمر فممي كتمماب لالسممتعادة 

 من (.
 

تممممر  هممممل أن معهممممد آد  سمممممي  سمممميتولى دراسممممة سممممو، التممممؤمين 
العراقممممي ع ممممى غممممرار ممممما قامممممة بمممم  سمممم طة االبممممتال  المإقتممممة 
ل محتممممل األمريكممممي.   أرجمممم  ذلمممم  ألن المضمممممر فممممي "إنجمممماو" 
ووارة الماليمممة همممو التمهيمممد لخصخصمممة شمممركاة التمممؤمين العاممممة.   
فاالسمممممتعانة بهمممممذا المعهمممممدم دون غيمممممر م جممممماءة ألنممممم  معمممممرو  
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 بمممالتروي  والعممممل ع مممى تحقيممم  الخصخصمممة وفمممت  األسممموا، كمممما
فعممملم بمممدفع ممممن الحكومممماة البريطانيمممةم فمممي عمممدد ممممن الب مممدان.  
ا ممممن العمممر،  ربمممما يعمممر  المممبع  أن ممث مممي المعهمممد كمممانوا جممموءع

 .2223العام ة مع س طة االحتالل سنة 

 
عمممل المعهممد ع ممى إشمماعة وتبنممي ف سممعة  1977منممذ تؤسيسمم  سممنة 

األسمممموا، الحممممرة فممممي كممممل المجمممماالة القابمممممة ع ممممى تق ممممي  دور 
الدولمممممة فمممممي االقتصمممممادم وتق مممممي  الضمممممرابب ع مممممى الشمممممركاةم 
وخصخصمممممة الشمممممركاة التابعمممممة ل دولمممممة فمممممي مجمممممال التصمممممنيع 
والخممممدماة والتع ممممي .  لقممممد كممممان المعهممممدم ومعمممم  معهممممد الشممممإون 

 Institute of Economic Affairsصمممممممادية االقت

)ومصممممادر تمويممممل كالهممممما ليسممممة معروفممممة ع ممممى وجمممم  الدقممممة(  
وراء برنممممممام  الخصخصممممممة الممممممذ  تبنتمممممم  مارغريممممممة ثاتشممممممر.  
يتبنمممى المعهمممد مممما يشمممب  عقيمممدة "دينيمممة" تحممممل اسممم  الخصخصمممة 
يصممل حممد  خصخصممة القمممر.   وإذا أمكممن تع يممب الهممواء مممن قبممل 

ل  لمممميس ببعيممممد عممممن عقيممممدة المعهممممد شممممركاة خاصممممة وبيعمممم  فممممذ
كقناعتمممم  بممممدور الجيمممموع الخاصممممة )المرتوقممممة(م والتعتممممي  ع ممممى 
تممماريخ االمبرياليمممة والالمسممماواة فمممي توويمممع الثمممرواة فمممي العمممال م 
وتعكيممم  الهيبمممة الصمممحية الوطنيمممة فمممي بريطانيممما.  والمعهمممد يعممممل 
وربمممممما ينسممممم  ممممممع مإسسممممماة مماث مممممة فمممممي الواليممممماة المتحمممممدة 

 ,American Enterprise Instituteهممما: األمريكيمممة ومن
Heritage Foundation, Cato Institute 
American Legislative Council Exchange 

وبعضممممها تؤسسممممة بتمويممممل مممممن كبريمممماة الشممممركاة األمريكيممممة 
التمممي تم ممم  وتمممدير شمممبكة ضمممخمة  Koch Industriesومنهممما 

ممممممن األنابيمممممب النعطيمممممة فمممممي أمريكممممما وصمممممناعاة أخمممممر .   وإذ 
شممير إلممى هممذا التممرابط فإننمما نممود إبممراو ممما هممو مضمممر فممي عمممل ن

همممممذ  المإسسممممماة البحثيمممممة فمممممي التعتمممممي  ع مممممى الت مممممو  البيبمممممي 
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والمضممممممار الصممممممحية ل تممممممدخين وغيرهمممممما مممممممن آثممممممار الصممممممناعة 
 الحديثة.

 
ربممممما جمممماء اختيممممار المعهممممد لمعرفممممة بعمممم  كيانمممماة المعارضممممة 

ام ين العراقيمممة فمممي الخمممار  بممم  قبمممل سمممقوط النظممما  وبعممم  العممم
فيمممم م وبعممممد ذلمممم  العمممممل معهمممم  بعممممد االحممممتالل.   أو ربممممما جمممماء 
كمط مممب ممممن الحكوممممة البريطانيمممة ضممممن "مسممماعداتها" ل عمممرا،.  
همممذ  تكهنمممان واألفضمممل أن تبمممين ووارة الماليمممة لمممماذا اختمممارة أو 

 اختير لها معهد آد  سمي .
 

فممي غيممماب الشمممعافية ال يعمممر  الممممرء مممما يجمممر  وراء الكمممواليسم 
ر األمممموال المنعقمممة ع مممى أنشمممطة معينمممة )مممما يسممممى فمممي أو مصممماد

( لصمممممممناعة المممممممرأ  المإيمممممممد Dark Moneyأمريكمممممما بالمممممممـ 

ل سياسممماة اليمنيمممة فمممي االقتصممماد والسياسمممة واالجتمممماعم ولتحييمممد 
أو حممممر  الممممرأ  العمممما  ومعارضممممت  لقضممممايا الت ييممممر المنمممماخي 

 والت و  البيبي وعد  التعريط بالخدماة العامة.
 

ظمممممم  المعنيممممممين بتطمممممموير قطمممممماع التممممممؤمين فممممممي اعتقممممممد بممممممؤن مع
الحكومممممماة المتعاقبمممممةم بضممممممنه  الخبمممممراء واالستشممممماريين ممممممن 
العممممراقيين واألجانممممبم لمممم  يقممممرأ أحممممد مممممنه  ممممما كتبمممم  ممارسممممو 
التمممممؤمين فمممممي العمممممرا، عمممممن تشمممممريعاة التمممممؤمين والممارسممممماة 
المرتبطممممة بالنشمممماط التممممؤميني ليتعرفمممموا ع ممممى القضممممايا األساسممممية 

ا يعنمممي اننممما ال نسمممتمع لبعضمممنا.  الخمممال  إذن ل قطممماع.  وهمممو مممم
 هو بيد المإسساة األجنبية.

 
اشةةةةةةةراك العةةةةةةةاملين فةةةةةةةي القطةةةةةةةاع التةةةةةةةأميني بالةةةةةةةدورات   3)

 التخصصية المختلشة من اجل رفع كشاءت ا الم نية
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يمما لمم  مممن "انجمماو" هممذا الممذ  يخطممط إلشممرا  العممام ين بممدوراة 
  هممذا االنجمماو تخصصممية لرفممع الكعمماءة المهنيممة.  هممل كممان تحقيمم

يقتضمممممممي عقمممممممدين ل عممممممممل ع مممممممى تحقيقممممممم    وهمممممممل المممممممدوراة 
التخصصممممممية تقتصممممممر ع ممممممى العممممممام ين فممممممي شممممممركاة التممممممؤمين 
الحكوميممممممة أ  تمتممممممد لتشمممممممل العممممممام ين فممممممي شممممممركاة التممممممؤمين 
الخاصممممة   وهممممل سممممتنظ  الممممدوراة التخصصممممية فممممي العممممرا، أ  

 في الخار    ومن سيتولى التمويل 
 

سياسممة ل تممدريب المهنممي والممدفع  تممر  هممل جممر  التعكيممر بوضممع
أ  أن ذلمممممم   professionalizationباتجمممممما  حرفنممممممة التممممممؤمين 

 سيتر  ل مستشارين ولمعهد آد  سمي  
 

( تحمممة العنممموان العرعمممي "التمممدريب 2226كتبنممما فمممي الماضمممي )

المهنمممي ودور جمعيمممة شمممركاة التمممؤمين وإعمممادة التمممؤمين العراقيمممة 
 وديوان التؤمين العراقي" ااتي:

 
يكمممون المممنق  فمممي الكمممادر الممموظيعي الممممدرب واحمممدة ممممن أهممم   قمممد

المشممماكل التمممي تعممماني منهممما صمممناعة التمممؤمين فمممي العمممرا، وأسمممباب  
تنحصممممر فممممي هجممممرة وتهجيممممر الكمممموادر خممممالل ممممما يويممممد عممممن 
الثالثممممين سممممنة مممممن عمممممر الدكتاتوريممممةم  والحصممممار الممممدولي )آب 

( الممممذ  فمممماق  مممممن انعممممدا  فممممر  االرتبمممماط 2223أيممممار  -1992

لعممال  الخممارجي والممتع   فممي مجممال التممؤمين كممان مممن أحممد نتابجمم  با
تق مممممممممي  مهمممممممممارة العمممممممممام ين إلمممممممممى حمممممممممد نوعهممممممممما عمممممممممنه  

deprofessionlisation  هنمممممما  اان فجمممممموة بممممممين الصمممممم  .

األول والصممممم  الثممممماني والثالممممم .  ورد  همممممذ  العجممممموة يتط مممممب 
ع وتممممويالع ممممن داخمممل وخمممار  القطممماع.  وممممن هنممما  جهمممداع جماعيممما

إلمممممى حمممممد ممممممام ع مممممى الجمعيمممممة والمممممديوان فكالهمممممما التعويممممملم 
يسمممممتطيعان رسممممم  السياسممممماة وتممممموفير العمممممر  والتحمممممر  عمممممن 
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مصممممادر تمويممممل النشمممماط التممممدريبي.  أذكممممر أننممممي تع مممممة الكثيممممر 
ممممممن أصمممممول التمممممؤمين فمممممي دورة تؤمينيمممممة ابتدابيمممممة أواخمممممر عممممما  

عنمممممدما التحقمممممة بشمممممركة التمممممؤمين الوطنيمممممة فمممممي ب مممممداد.   1968

 افية في محاكاة تجارب الماضي أليس هنا  همة ك
 

بمممممدون الكمممممادر المتمممممدربم التكنولوجيممممما الحقيقيمممممة فمممممي صمممممناعة 
التممممؤمينم سمممميكون مممممن الصممممعب التعامممممل مممممع األخطممممار الكبيممممرة 
وسممممممتتعر   شممممممركاة التممممممؤمين لعقممممممدان دورهمممممما فممممممي العم يممممممة 
االكتتابيمممممة وحتمممممى التواصمممممل االحترافمممممي الالبممممم  ممممممع معيمممممد  

ع إبقممممماء التعاممممممل ووسمممممطاء التمممممؤمين المممممدوليين.  و لممممميس صمممممحيحا
محصممموراع فمممي اإلدارة الع يممما ل شمممركة فحتمممى اإلدارة تحتممما  إلمممى 
مشممماركة كوادرهممما ولمممذل  يصمممب  تؤهيمممل وإعمممادة تؤهيمممل هممممإالء 

ع.   ضروريا
 

حسممب ع مممي لمميس هنمما  نقمماع معتمموح حممول ممما تخططمم  ووارة 
الماليمممممة ومستشممممماريها لقطممممماع التمممممؤمين ممممممن قبمممممل العمممممام ين فمممممي 

أو مممممن جمعيممممة التممممؤمين العراقيممممةم ولمممم  يرشمممم   شممممركاة التممممؤمين
حتممممى اان أ  موقمممم  رسمممممي مممممن الجمعيممممة تجمممما  ممممما يجممممر .  
وهمممو أممممر مإسممم  إذ أن الشمممركاة سمممتكون فمممي النهايمممة خاضمممعة 

 ■لت ييراة ربما ل  تشار  في صنعها.
 
 

 2222تموو  31

 
 نشرة في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-
content/uploads/sites/2/2022/07/Adam-Smith-Institute-and-Iraqs-
Insurance-Sector-IEN-Draft-2-002.pdf 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Adam-Smith-Institute-and-Iraqs-Insurance-Sector-IEN-Draft-2-002.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Adam-Smith-Institute-and-Iraqs-Insurance-Sector-IEN-Draft-2-002.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Adam-Smith-Institute-and-Iraqs-Insurance-Sector-IEN-Draft-2-002.pdf
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 هلحق: بياى وسارة الواليت

 
وذىىىىأن جقلارلىىىىة قلب زىىىى  ج..   ىىىىات قلب ىىىى ن تحىىىى  رشىىىىاقن ج- ذىىىىذد قلدىىىىااذ ة

.  ن سىىىىى  5255 ال ا/تسىىىىىات  52لج  ىىىىىا  قنر لىىىىى    قلىىىىىة 52قلس ل ىىىىىة ترىىىىىةر ة   ىىىىى   اىىىىى  
 1 مر  ص قلب  ن:

 
الماليممممممةم اليممممممو  األربعمممممماءم تحقيمممممم  أع نممممممة ووارة  -)السممممممومرية نيمممممموو( 

خطممواة متقدمممة وناجحممة عبممر تطبيممم  بنممود "الورقممة البيضمماء"م فيممما حمممددة 

 إنجاواع تحققة بععل ت   "الورقة". 25

 
وقالمممممممة الماليمممممممة فمممممممي بيمممممممان ورد لمممممممـ السمممممممومرية نيمممممممووم إنممممممم  "تبنمممممممة 

تنعيممممممممذ  2221العراقيممممممممة فممممممممي بدايممممممممة شممممممممهر آب مممممممممن العمممممممما   الحكومممممممممة

صممماد  لتكمممون خارطمممة طريممم  شمممام ة همممدفها االساسمممي اإلصمممالح اإلقت ورقمممة
معالجمممممة التحممممممدياة الخطيمممممرة التممممممي تواجممممم  االقتصمممممماد العراقممممميم وتق يممممممل 
االعتمممممماد ع مممممى المممممنعط كممممممورد وحيمممممد ل دولمممممة وتحعيمممممو االنتممممما  بمخت ممممم  
القطاعممماة الحكوميمممة والخاصمممة وغيرهممما العشمممراة ممممن البمممرام  والمشممماريع 

 االصالحية".
 

لعراقيمممة ماضمممية بتطبيممم  بنمممود الورقمممة البيضممماءم و وأضممما م أن "الحكوممممة ا
ووارة الماليمممممة حققمممممة خطمممممواة متقدممممممة وناجحمممممة بتوجيممممم  وويمممممر الماليمممممةم 
والمضمممي بمممإجراءاة الورقمممة االصمممالحية لترسممميخ كافمممة االمكانيممماة وتسمممهيل 

 تطييقها ع ى كافة القطاعاة".
 

وأشمممممارة إلمممممى أن "العممممممل مسمممممتمر بتطبيممممم  المشممممماريع المسمممممتهدفةم لكمممممون 
بيعمممممة تنعيمممممذها ذاة جانمممممب مهنمممممي واقتصممممماد  بحمممممة م ولهممممما انعكاسممممماة ط

ايجابيممممة ع ممممى اقتصمممماد الدولممممة وبشممممكل مسممممتمر ب مممم  النظممممر عممممن ت ييممممر 
الحكومممممماةم حيممممم  شمممممرعة الحكوممممممة ومنمممممذ العممممما  الماضمممممي بمممممإجراءاة 

                                                 
1 https://www.alsumaria.tv/news/25-ممن-بيانماع -تصمدر-الماليمة-البيضماء-الورقمة-/بشؤن427743/اقتصاد-

 نقطة

https://www.alsumaria.tv/news/اقتصاد/427743/بشأن-الورقة-البيضاء-المالية-تصدر-بياناً-من-25-نقطة
https://www.alsumaria.tv/news/اقتصاد/427743/بشأن-الورقة-البيضاء-المالية-تصدر-بياناً-من-25-نقطة
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التطبيممم  العع مممي وهمممو مممما اثممممر عمممن انجممماو العديمممد ممممن المسمممت وماة المممواردة 
  ى سبيل المثال ال الحصر ما ي ي:في الورقة البيضاءم وهي ع

 

تممم  تطممموير قواعمممد تنظمممي  المواونمممة العاممممة ل دولمممة بحيممم  تكمممون المواونمممة -1

مرنممم  فمممي اعمممدادها وتنعيمممذها اذ تممم  صمممياغتها بحيممم  تتضممممن سمممعر أساسمممي 
ل مممنعط لتقمممدير اإليمممراداة وجمممداول نعقممماة مرنممم  تنعمممذ وفممم  ت يمممراة أسممممعار 

  وجمممود حكوممممة كام مممة الصمممالحياة قمممد المممنعط وااليمممراداة العع يمممةم اال ان عمممد
 أد  الى عد  ارسال المشروع الى مج س النواب.

 

تمممم  اصممممدار السممممنداة الداخ يممممة فممممي األسمممموا، المح يممممة وتمممم  االكتتمممماب بهمممما -2

 بالكامل.
 

تممممم  الشمممممروع فمممممي العديمممممد ممممممن التحضممممميراة والنمممممدواة بالتعممممماون ممممممع -3

تطبيممممم  مواونمممممة المنظمممممماة الدوليمممممة المخت عمممممة والمممممدول العديمممممدة لمحاولمممممة 
 البرام  واألداء.

 

تمممم  اعممممداد اسممممتراتيجية الممممدين الحكممممومي وتمممم  إقرارهمممما مممممن قبممممل مج ممممس -4

 الووراء.
 

تممم  االنتهممماء ممممن االعمممداد ألتمتمممة النظممما  الضمممريبي تمهيمممدا الصمممدار رقممم  -5

ضممممممريبي لكممممممل مممممممواطن ولكممممممل شممممممركة تعمممممممل فممممممي العممممممرا، وبانتظممممممار 
 مل.التخصيصاة المالية في المواونة النجاو الع

 

العمممممل مسممممتمر فممممي البنمممم  المركممممو  لتطمممموير اليمممماة متابعممممة المصممممار  -6

االه يمممة وتععيمممل عممممل شمممركة ضممممان الودابمممع العطممماء الثقمممة الكام مممة ل تعاممممل 
 مع المصار  االه ية.

 

تممم  حممم  جميمممع المصمممار  العام مممة فمممي العمممرا، لتععيمممل وويمممادة اسمممتخدا  -7

 الخدماة االلكترونية لها ولوبابنها.
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مصمممممر  الرافمممممدين ورفعممممم   ال إعمممممادة تعمممممديل النظممممما  المممممداخ ي لتممممم  اكمممممم-8

 مج س الدولة القرار  تمهيدا العادة هيك ة المصار  الحكومية كافة. ل
 

تمممم  اكمممممال مسممممودة مشممممروع قممممانون هيبممممة األورا، الماليممممة بالتعمممماون مممممع -9

 مخت   القطاعاة االقتصادية ومج س الدولة.
 

التمممؤمين وجمممار  العممممل ع مممى  تممم  تعيمممين مستشمممارين دوليمممين فمممي قطممماع-12

دراسممممة سمممممو، التممممؤمين فمممممي العممممرا، تمهيمممممدا لتعممممديل التشمممممريعاة الخاصمممممة 
بالقطممماع بالتعممماون ممممع منظممممة اد  سممممي  البريطانيمممة باإلضمممافة المممى اشمممرا  
العممممام ين فممممي القطمممماع التممممؤميني بالممممدوراة التخصصممممية المخت عممممة مممممن اجممممل 

 رفع كعابته  المهنية.
 

ل قممممانون الشممممركاة متضمممممنة معممممايير الحوكمممممة تمممم  اعممممداد مسممممودة تعممممدي -11

وفمم  افضممل الممارسمماة الدوليممة والممذ  مممن شممؤن  تطمموير البيبممة االسمممتثمارية 
 في العرا،.

 

تممممم  السمممممماح باسمممممتيراد السمممممياراة المتضمممممررة ضممممممن سمممممنواة الموديمممممل -12

المسمممموح بهممما وتصممم يحها داخمممل العمممرا، والمممذ  ممممن شمممؤن  ان يخ ممم  العديمممد 
 .من العر  االستثمارية

 

تمممم  إعممممادة تشممممكيل ال جنممممة الع يمممما لالقممممرا  والتععيممممل مبممممادراة البنمممم  -13

المركممممو  بمممماالقرا  سممممواء ضمممممن صممممندو، اإلسممممكان او قممممرو  الشممممراء 
ل وحمممداة السمممكنية ممممن المجمعممماة االسمممتثمارية والمممذ  ممممن شمممان  حمممل مشمممك ة 
السمممكن ممممن جهمممة وتممموفير فمممر  العممممل فمممي همممذ  المشممماريع ممممن جهمممة اخمممر  

 وفير التنمية االقتصادية بشكل عا .بما يعمل ع ى ت
 

تمممم  جمممممع بيانمممماة الشممممركاة الحكوميممممة وتصممممنيعها الممممى ناجحممممة ومتعثممممرة -14

وفاشممم ة تمهيمممدا لعرضمممها ع مممى الحكوممممة القادممممة ممممن اجمممل اتخممماذ اإلجمممراءاة 
 الالومة لعالجها.
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العرا، وفمممم  نظمممما   تمممم  الشممممروع بتطبيممممع إجممممراءاة اتمتممممة الجمممممار  ب-15

 جار  ب .االسيكودا والعمل 
 

تععيممممل مبممممادراة مممممن البنمممم  المركممممو  لالقممممرا  بممممما يشممممجع اسممممتخدا  -16

 الطاقة البدي ة ل كهراباء في العرا،.
 

 العمل جار  الستكمال الربط الكهربابي مع دول الجوار.-17

 

العمممل مسممتمر ع ممى السمميطرة ع ممى بوابمماة النعمماذ النهمماء حمماالة تهريمممب -18

 سعاة االنترنة.
 

 التكنولوجيا الجيل الرابع في العرا، .ادخال خدماة -19

 

 استكمال تشريع قانون الضمان الصحي والعمل ع ى تطبيق .-22

 

 ويادة الدع  ل عباة المشمولة بالحماية االجتماعية.-21

 

 اصالح الخ ل في البطاقة التموينية وويادة معرداتها.-22

 

ركاة مدرسممممة بالتعمممماون مممممع الشمممم 1222الشممممروع فممممي برنممممام  بنمممماء الممممـ -23

 الصينية.
 

 تطبي  النظا  االلكتروني ل توظي  في مج س الخدمة االتحاد .-24

 

 تععيل البترودوالر ل محافظاة ووارداة الكمار  مع المحافظاة".-25

 
وأتممم  البيمممانم ان "الورقمممة البيضممماء جممماءة المممى وضمممع خارطمممة طريممم  تسمممه  

ة والماليممممة فمممي النهمممو  بكافممممة القطاعممماة االقتصمممادية واالجتماعيممممة والثقافيممم
واالسممممتثمارية لتصممممحي  مسممممار التنميممممة المسممممتدامة فممممي الب ممممد والتوجمممم  نحممممو 
تحقيممم  ايمممراداة غيمممر ريعيمممة تسمممه  فمممي تحقيممم  اهمممدا  اسمممتراتيجية طوي مممة 
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االممممدم وتمممدعي  ركمممابو اقتصممماد وطنمممي متنممموع ومتمممواون وقمممو  خاصمممة فمممي 
 ظل التحدياة االقتصادية العالمية الراهنة".
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 مكتبة التأمين العراقي
 منشورات مصباح كمال

 
ع بنشممممر الكتابمممماة فممممي  مكتبممممة التممممؤمين العراقممممي مشممممروع طمممموعي ال يسممممتهد  الممممرب م يعنممممى أساسمممما
قضمممايا التممممؤمين العراقمممي وكتابمممماة تؤمينيممممة أخمممر .  ترحممممب المكتبمممة بممممما يردهمممما ممممن مسمممموداة كتممممب 

 ل نظر في نشرها.

 
 كتب منشورة

 

م الطبعمممممة 2211) مقةةةةةاالت فةةةةةي التةةةةأمين وإعةةةةةادة التةةةةةأمين فةةةةي العةةةةةراطمممممروان هاشممممم  القصممممابم 

 (م تحرير: مصباح كمال2214الثانية 

 
م تحريمممر: مصمممباح كممممال 2225مسةةةاهمة فةةةي نقةةةد ومراجعةةةة قةةةانون تنمةةةيا  عمةةةال التةةةأمين لسةةةنة 

(2213) 
 

 (2213) مقاالت و بحاك قانونيةمنذر عباس األسودم 

 

 (2214) العراط ومقاالت  خراالتأمين في كوردستان فإاد شمقارم 

 

 (2214) التأمين في كوردستان العراط: دراسات نقديةمصباح كمالم 

 

 (2214) مؤسسة التأمين: دراسات تاريخية ونقديةمصباح كمالم 

 

 (2214) وزارة النشط والتأمين: مالحمات نقديةمصباح كمالم 

 

 (2214) اقيشركات التأمين الخاصة وقطاع التأمين العرسعدون الربيعيم 

 

 (2214) مدخل لدراسة التأمين ممنع  الخعاجي

 
وليقةةةة الحريةةةق النمو جيةةةة ووليقةةةة الحريةةةق العربيةةةة الموحةةةدة: دراسةةةة مقارنةةةة ممممنع  الخعممماجيم 

(2214) 

 

 (2214) تأمين خسارة األرباح: عري موجزمنع  الخعاجيم 

 

 (2214) التأمين في الكتابات االقتصادية العراقيةمصباح كمالم 

 
)طبعممممة الكترونيممممة   وراط فةةةةي تةةةةارين التةةةةأمين فةةةةي العةةةةراط: نمةةةةرات انتقائيةةةةةمصممممباح كمممممالم 

(.  صممممممدرة الطبعمممممة الورقيممممممة األولمممممى ضممممممن منشمممممموراة شمممممركة التممممممؤمين 2214منقحمممممة مويمممممدة )

 (2212الوطنية )ب داد 

 



 
 العراقي التؤمين وقطاع البيضاء الورقة

 
 

 
 86 | صفحة

 (2215) 2215-2223 مالتأمين في التشكير الحكومي وتير الحكوميمصباح كمالم 

 

 (2216م إعداد وتحرير: مصباح كمال ) 2215-1942د. سليا الورد  ) في است كار  .
 

 (2216) كتابات وخواطر تأمينيةباقر المنشام 

 
االحةةةةزاب العراقيةةةةة والتةةةةأمين: قةةةةراءة  وليةةةةة فةةةةي موضةةةةوعة حضةةةةور وتيةةةةاب مصممممباح كمممممالم 

 ً  (2216) التأمين: الحزب الشيوعي العراقي نمو جا

 

 (2216إعداد وتقدي : إيمان عبد هللا شياع )م مقاالت في التأمينس ي  الورد م 

 

م الطبعممممممممة 2222م ب ممممممممداد )د.ن(م 1م ترجمممممممممة وإعممممممممدادم طتسةةةةةةةةويق التةةةةةةةةأمينسمممممممم ي  الممممممممورد م 

 (.2216اإللكترونيةم )
 

 الطبعممممممممة ن(م )د. 1999 ب ممممممممداد :الطبعممممممممة الورقيمممممممة إدارة الخطةةةةةةةر والتةةةةةةةةأمينرسممممممم ي  الممممممممورد م 

 (2216م )اإللكترونية

 
 (2217) م إعداد وترجمة وتحرير: مصباح كمالدب والتأمينما بين األدان سكوايرم 

 

 (2217م إعداد وتحرير: مصباح كمال )كتابات اقتصادية في التأمينس ي  الورد م 
 

صمممدرة الطبعمممة الورقيمممة  شةةةركة إعةةةادة التةةةأمين العراقيةةةة: مةةةا ل ةةةا ومةةةا علي ةةةا.مصمممباح كممممالم 

 (2218من دار نور ل نشر )ل كتاب 
 

 (2219. إعداد وتحرير: مصباح كمال )2218-1926 حمد السيشير في است كار بديع 

 

 (2219. إعداد وتحرير: مصباح كمال )2219-1924في است كار عطا عبد الوهابر 

 

 (2222) دراسات حول قطاع التأمين العاا في العراطمصباح كمالم 

 

 (2221) دراسات في التأمين البحر منذر عباس األسودم 

 

 (2221) دينية تجاه التأمين: مقاربات نقدية مواقفمصباح كمالم 

 

 (2221) تحديك نما ج من نصو  ولائق التأمينمنع  الخعاجيم 

 

 (2221) ل: تحديات وحلولانحو قطاع تأمين عراقي فعّ منع  الخعاجيم 

 
 (2021) نقدية حول بعي قضايا قطاع التأمين العراقي: نمراتمصباح كمالم 

 

 (2221)مالحمات حول الرقابة على قطاع التأمين العراقي مصباح كمالم 
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 إعممممداد وتحريممممر: مصممممباح كمممممالم رسةةةةائل فةةةةي تةةةةارين التةةةةأمين فةةةةي العةةةةراطربهمممماء بهممممي  شممممكر م 

(2221) 

 

 (2221. إعداد وتحرير: مصباح كمال )2221-1932في است كار عبد الباقي رضار 

 

 (2222) الواقعمؤتمرات التأمين في العراط: االدعاء ومصباح كمالم 

 

 (2222م إعداد وتحرير: مصباح كمال )رسائل في السيرة والتأمينعبد الباقي رضام 

 

 (2222إعداد وتحرير مصباح كمال ) المر ة في قطاع التأمين العراقير

 

 (2222م إعداد وتحرير مصباح كمال )مؤيد الصشار في است كار

 

 (2222كمال )م إعداد وتحرير مصباح سعد البيروتي في است كار

 

 (2222) وقطاع التأمين العراقي الورقة البيضاءمصباح كمالم 

 

 كتب بانتمار النشر

 
 لاللة عقود في شركة التأمين الوطنيةفإاد عبد هللا عويوم 

 


