
 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  1 صفحة تعيي   مدراء شر

 

رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام  مصباح كمال*:  
ي الوزارة

 
  -ف

 
كات التأمي   العامة نموذجا  تعيي   مدراء شر

 
(1) 

دعلد  يييدد1فيييقدمة مييي دغييييي دديييؤخرد يييقددييي ردمييي  ر   بييي د رمخيييرددقدذغيييرأن
،زخييرد  مي خيي د  مليييةخب دعويبييت د،ب،يي ديييض خر د  ييظدب،يي د خيي، د  و ييي دد2 ييي،  
.دد،قيي دعريييردفييقدرلييي  د2003جييزا  دمييلدو ييي د  ذغيي دموييذددرغيي د وييتدغيييل  ةييي،  د

يد م لليييي دد2022آ دد16بييييييرخ دد3 ليييييةي يتد  ة،خ يييي دا (ييييردديييي ذيأ د فضييييذ 

د   لي دفقد  ،ر قد،قضيخيدمهم دمير بة دمعدب،ضهيد،ملدبخوهي:
د

بد  غبخييردفييقدم لليييأد   ، يي دا،قيي دلييميويدب ، يي د  ز،مبييق د، ليييخياد رذييز  د  خهيييد    ييد
دا ،لدعلدخلمقدوذهد رذز  دع،دخة، دبي،دخ هي .

د
لييخةرشد(ييبغ د   لييي د  ييظدقةي يييأد خقيدييي د  م ي  يي  د،لييذبهيد م خييير أد  يي ،خر أدمييلد

د،  م خ(خيأد،ق،ىدعجوبخ . زخو د   ،   د،بذميخ دملد  بر ميلد، رذز  د
د

ذميخيي د  و ييي د  لخيلييقد   لييي دا،ويي،دميييدعلييمد ييتد خذييييبد رمرخغييقد غوييتدخدخ(ييخرد  ييظد
دييرخ د   لي دفقد  ،ر ق د،و،دميدخضملد ز ويرد   لي .

د
ذغ،ميي د  غييي مقدغخييردقييي رشد  ييظد  ،قيي،ددفييقد،جييتد  ييي  بد رجوبييقدا ،لديلييمخ د  يي ،بد

  ،ر ق.  يقديميرمد  ي  ب دفقد( ،لدد
د4

د

 
  2022امغيب د  يضمخلد  ،ر قق ددالورقة البيضاء وقطاع التأمين العراقيمدبيحدغميب دد1
 لير د رلميادمعدذ  د ر ةي .د2
 خمغلدقر اشد  وصد  غيمبد  رلي  دفقدم،قعد  ل،مرخ : 3

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/429617/%D8%A7%
D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-

%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 
 .8-7  دصد2022امغيب د  يضمخلد  ،ر قق دالورقة البيضاء وقطاع التأمين العراقي مدبيحدغميب دد4

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/429617/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/429617/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/429617/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/429617/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/429617/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  2 صفحة تعيي   مدراء شر

 

،بيي،  دفييقدوييذ د  مةيييبد  ةدييخردعلدعي،لييعدق ييخيدبي غييبيي د ييلدلخيليي د خلييي    د
فييقد،ز رشد  مي خيي دغميييد رضييهيد  يي،زخرد  مليييةخبد ذدغييي د ييلد  يهيير دفييقد ، يي د

د آليق:دد2003ميدب، دد

د
آ خيي د  ذغ،ميي دفييقد  لييو، أد   مييمد (ييرددي،رفييأد  ييظد  ذةخةيي د  مر، يي دب(يييلدميي ىدييي و،ر

  ميضيييخ .دفةييي ديييي د خلييييخياد  يييظدم يديييبد، لييي، دميييلد   ، ييي دف، خييييدميييلدقبيييبد خذيييز  د
  لخيلييخ د،جمي يييأد  مدييي صد   يديي .د،غيوييأد  يي،ز رشدا  د  مي خيي  دو لييهيدبيييد فيي درغرييرد

ذ يي  دغيوييأدمييلد ةيي .د،غيييلد ذيي د،زر ،هيييدقيي د قخييبدبلييب دمييز   د ييلد خ، ،ييتد رويييبخخل.دب،يي د
  يي،ز رشدييي  ردمييلدقبييبد،زر ادبي ،غي يي دمغ  ييخلدمييلد،ز ر أد  ييرى.دغيييلد يي خه د  ة خييبدمييلد
   هييي د  (ييي ،لد  مي خييي  د،بي ييييي قد ييي دخيمغوييي، دميييلديييي،فخرد ةييييرد  لخيلييي د  مي خييي د  ب ييي   د
، ليييةر دبييي ة،ب:دد ةيي دغيوييأد،ز رشد  مي خيي د  يييقدغوييأدعيرعلييهيد(ييبذيدبي مةيرويي د ميييدغيوييأد

  ليييب .د،(ييؤبد  ميي ر ادمويدييبه د  ر،خليي د  ييير أدقدييخرشدفةيية د،،قييعد  ، خيي دد  خييتدفييق
مييوه ديذييأديييضرخرد خذييز  د  لخيلييخ .د، يي دخغييلدجمخييعد  ميي خرخلد  ،يييمخلدمويلييبخلد ،دميي و خلد
  ، ييي،دد  يييقدغيييو، دمليي ، خلد وهييي.د، ةيي دييي دية ييخصد يي  دغبيييرد  ميي،  خلد  ييذخلدغوييأد  ييظد

بخيير دمييلد يييبدذيييخأد  يةي يي د،  ةيير د، خليييةيخأدب(ييغبدغد٢٠٠٦ ر خيي دبهيي دفييقد ييي د
،ذيييظد  ةيييب.د، و  ضييأد  م،يييخخرد  ييظدملييي،ىدمييي وقد  ؤيخيي .د،غيوييأد،ز رشد  مي خيي دم خ،يي د
بير(يي يصدذ، د  ميي ويأد  م(ييغ، دفخهييي د، ييخمد يي خه د بيير أدذ أدمؤييزىد ،دمهييير أ د

 خ  رشد  مي خيي .د،قييي دغخييردمييعد  ة خييبدمييلد   هيي د  مميرليييأد  ذ خريي دفييقد خ  رشد  ،يميي د ،د
د خغ ياد،  ميد خلدبي لخيلخ دبإز ذ د خ  رخخلد  مهرشد،   ،ي خل.

د
د  دميضيييمو يد   وييي د لخيلييييأد،مميرلييييأد   يييبديد ةخييير دخضييي دويييذ د خقيبييييمدغيمييي 

،ز رشد  مي خييي  د، غويييتدخ، يييقدو ليييتدموهيييي.دد ييي دخيييذغرد  ييي،زخرد  ملييييةخبد  ييي،زر اد
، ذييي شد  يييظد قي ييي دعذييي و دوخ، ،يييتد  مز ييي، د  يييذخلدليييبة،هدبيخلييي دلييي،ىد (ييييرشد

وروييييبخخل د، غيييلد  م،ييير،ددعلدويييذ د  ييي،زخردوييي،در فيييعد  ،خليييي، .دد،خبييي ،دووييييد
،غضوييتدخيذيي طدفةييةد ييلدميييدغيييلدخجيير د   ييبد  يي،ز رش د غييلدغيمييتدخمييي دبلييه،  د
 خ(يييمبد  م للييييأد  ييب،ييي د  ييي،ز رش د،موهييييد(يييرغيأد  ييييضمخلد  ،يمييي د، خييي، لد

دوذ د  مةيب.دد  يضمخل د،وقدم،ض،ع
د

(2) 
 دذيييظد2003فخميييدخ ييقدلييو،ر د لييمياد،زر اد  مي خيي دموييذدفيييرشدمج ييمد  ذغيي داد

  ،قيييأد  ذيضييير د،ويييذغردب،ييي د  ي،خخوييييأدميييلدقبيييبد  ييي،ز رشدو  رشدم للييييأد
يويييي، د  يييظدد5.ددذلييي د  م،لييي،  د  ذيييرشدميييعدي، خةييييأدقديييخرشدد  ييييضمخلد  ،يمييي 

د،ز رشد  مي خ دغبدمل:
 

  //:en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Finance_(Iraqhttpsد5

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Finance_(Iraq)


 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  3 صفحة تعيي   مدراء شر

 

د
د20046-2003غيمبدمب رد  غخيوق ددد1

د2005-2004 ي بد ب د  مه   ددد2

د2006-2005  ظد ي،  ددد3

د2010-2006بيقردجبرد  زبخ   ددد4

فييقد هيي هدييي دي،خييخلدعذيي دميي،  قد(ييرغ د  يييضمخلد  ،ر قخيي دميي خر د يميييد (ييرغ د
 د ليييمردفييقد   ريييتدمييلد شد  يييضمخل د ييخمد ييتد  مييي دبإ ييي  ييي شد  يييضمخلد  ،ر قخيي 

،فييقد هيي هدعخضييي دييي دي،خييخلدميي خردمرغييزد  ييي رخ د  مييي قددد2015.7 ؤيخيي دد2007

،  مذيليييبقدفيييقد  ييي،ز رشد خغييي،لد  مييي خرد  ،يييي د (يييرغ د  يييي شد  ييييضمخلد  ،ر قخييي د
،  رجييبد ييخمد ييتدعخيي د يقيي دبي يييضمخلدع،د  ييي شد  يييضمخل.دد ذيييبدد8  2017-2015اد

ذييز  دروييتدغيييلدم ديي،خدلخيلييخيدخويمي،ييتد  ييظدعذيي د رد دربميييدمغيفييضشد ييتم،ق،ييت
د9   خوخ .

د
،فييقد هيي هدغييذ  دجييرىدي،خييخلدعذيي دميي،  قد(ييرغ د  يييضمخلد  ،ةوخيي د خغيي،لدميي خر  د

يد  (يييرغ داد يد يييلد  ييييضمخلدفةييي د ميييبد2015-2006 يميي   .دد ييي دخغيييلد  رجيييبدغرخبيي 

فييقدب،يي دعقلييي د  (ييرغ .دد، غييلدوييبدغيييلدويي،د رفضييبدمييلدبييخلد  ،يييم خلدفييقد
ي د  ويييذغردعلدب،يي دغيي،  رد  (ييرغ ددد(ييرغ د  يييضمخلد  ،ةوخيي د خغيي،لدميي خر  د يميي 

د2003 ي خيي د  م،رفيي د،  مهيييرشدفييقد  يييضمخل د  يييقد غيلييبيهيدفييقد  ،ةيي، دميييدقبييبد

يمييي د  ييظدع،  ييردليييخوخيأد  ةييرلد  ميضييقدغيوييأدخدز  ييأدي،مييبدفييقد  (ييرغ .دد
، غوهيييد يي ديغييلديذمييبد  م، ديي يأد  ةي، خيي دع،د خويمييياد  ذزبييقد  مويليي د ي(ييؤبد

د ظ.م، قعد  مل ، خ د ر،

 
بةر ردملدل ة د خ،ييدد  م،ذ شدال غ د خذييب د،غيلددد2003ع،بد،زخردمي خ دفقدمج مد  ذغ د  ذ ديضلمدفقديم،زددد6

   مرذ، دمه،،ل يدب د د ددوي  د  و ةد  ،ر قخ .
  ي،رخددبم،قددوة  ديجيهدي،خخلدم ر اد(يرغيأد  ييضمخلد  ،يمي دعو ير:دمديبيحدغمييب د ذي،بدي،خيخلدمي ر اد(يرغيأددد7

 دم،ه د  ية  د  لخيليأد وومي،خ .دد  د ذي  دببخيويأد  و(ر.دغيبيأد  مةييبدفيقدحوارمج  دلد  ،ر قخ د  ،يم   دو(ردفقد  يضمخد
دد.21-17  دصد2019اوي،رد  و(ير ددددمةا لاةا ومةا عاياةا-شركة إعادة التأمين العراقيةة د،و،دفدبدفقدغييبويدد2007آذ ردد

  .خمغووقدي،فخرد  وصد  غيمبد  غير،وخ يد ملدخرغ
ق خم دعمي د(ر د  ي شد  يضمخلد  ،ر قخ   ديضملدب، د  مةيرذيأ د  دييير د- و دي،خخوتدغيبأدمةيخ دب،و، لد مهي دج خ شدد8

 مجاة التأمين العراقي:عرر  د  ىد   رشد  (رغ .ددو(رد  مةيبدفقد
co.html-reinsurance-iraq-before-tasks-http://misbahkamal.blogspot.com/2015/12/new 

ب،وي، لد آرييرد  يي شد  م دي،بدفقد ر ل دم،ض،عد ، شد  م د، خلد  لخيلخخلد  ظد، ي، ه دفقدمةييبدد غيوأد ويدمذي، دد9

 :مجاة التأمين العراقي  لخيلقد  ظد، خ يتدفقد(رغيأد  يضمخل  د
dismissed.html-llypolitica-of-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement 

http://misbahkamal.blogspot.com/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2013/03/reinstatement-of-politically-dismissed.html


 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  4 صفحة تعيي   مدراء شر

 

د
،(يييه د هييي د  ييي،زخردبييييقرد  زبخييي  دي،خيييخلد  ملي(ييييرد  مي ق ،غخيييبد،ز رشد  مي خييي د

 .دد،وييذ دمريييبد  ييظد خز ، جخيي دفييقد2007-2006 ر،يليي د خيي، لد  يييضمخلدبي ،غي يي دا

،غييضلد  ،يير قد يي دخغييلدخضيي دميييدخغ ييقدمييلدغيي،  ردقيو،وخيي د،مهوخيي دد (ييؤيبد  موديي 
د10. يد صدخذييبدم، قعد  مل ، خ

د
د2013-2010ر فعد  ،خلي،  ددد5

د د2013  قدخ،لدد(غر  ددد6

د د2013د ياد  ديفق ددد7

د د2014وجخب دوجخ  ددد8

د2016-2014و،(خيردزخبير  ددد9

فييقد هيي هدع،دفييقد هيي د بيي د  ييرز قد  ،خلييظدجييرىدي،خييخلد  ميي خرد  ،ييي د يي  ،رشد
  مذيلييب دفييقد،ز رشد  مي خيي دو  رشد(ييرغ د  ييي شد  يييضمخلد  ،ر قخيي د،غي يي .دد ييخمد

،ر،فيييد وييتد لدغيوييأد ييتد يقيي دبي يييضمخلدع،د  ييي شد  يييضمخل.ددويي،د آل ييرد ذيييبدم
دم،ق،تدروتدغيلدملد  م د، خلد  لخيلخخلدخويمي،تد  ظدعذ د رذز  د   خوخ .

د
د2018-2016 ب د  رز قد  ،خلظ ددد10

مييلد  ؤر ،يي دفييقد هيي هدييي، قدميي خرد ييي د(ييرغ د  يييضمخلد  ،ةوخيي د   رشد خيي، لد  يييضمخلد
  دف ييقدوييذ د  ي،خييخلديضييير دفييقد  جمييعدبييخلد  مودييبخلد  ييذ د يي دخهييي د2018-2016ا

 ةيي ددد11بييتد  يي،زخرد،غييذ  د(يييغبد  مودييبخلد،غضوييتدعمييرد ييي  دخدخليييذ د  ي، خيي .
م(يير،عد مييكد(ييرغ د  يييضمخلديبوييظدد(يييغبد  مودييبخلدغيييلدووييي ديضييير دذةخةييقدرل

يد2016  ،ر قخيي دب(ييرغ د  يييضمخلد  ،ةوخيي دفييقد  ،قييأد  ييذ دغيييلدفخييتدا  دميي خر  د يميي 

يد يد (يييرغ د  ييييضمخلد  ،ر قخييي  د،ر،خلييي   (يييرغ د  ييييضمخلد  ،ةوخييي دا،قب هييييدمييي خر  د يمييي 
م(يي،ب يدب ةييرد خ يييز  دبي ة،  يي ددتد  يي مك يي خ، لد  يييضمخلد،غي يي .دد،قيي دغيييلدم(يير، 

 
دشةبكة اققتاةاديين العةراقيين:ر جعدمدبيحدغميب د ر،يل د خ، لد  يضمخلد  ،ر قق:دو رشد  يظديضيير د  مديي ص  دددد10

-Diwan-Kamal-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-http://iraqieconomists.net/ar/wp
IEN.pdf-final-interest-of-conflictد

د:مجاة التأمين العراقيو(ردغذ  دفقد
diwan.html-insurance-of-bahkamal.blogspot.com/2021/09/presidencyhttps://mis 

 مدبيحدغميب د ر،يل د خ، لد  يضمخلد  ،ر قق:دو رشد  ظديضير د  مدي ص  دمد ردليب .د11

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Diwan-conflict-of-interest-final-IEN.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/Misbah-Kamal-Diwan-conflict-of-interest-final-IEN.pdf
https://misbahkamal.blogspot.com/2021/09/presidency-of-insurance-diwan.html


 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  5 صفحة تعيي   مدراء شر

 

د2005،يجييي،ز  د هيييدرذغييي دقيييو،لديو ييخ دع ميييبد  يييضمخلد لييو دد وجر ،خيي د  دييذخذ 

د12.  م ير دموتديةبخةهي
د
ددد2020-2018ف   دذلخل ددد11

فيييقد هييي هدفييي،جتدقةييييعد  ييييضمخلدبي،خيييخلدعذييي دمييي،  قد(يييرغ د  يييي شد  ييييضمخلد
  ،ر قخيي دمييلدغخييرد   وخييخلدميي خر د يم(ييخ دع ميييبد  (ييرغ .دد  مييأد   ريييتدبضيي، د

 (ييرشدع(يي يص د،ويي،دعمييردد2015ظد   رشد  (ييرغ دموييذد(ييه،ر.دد ةيي ديوييي، د  ييد

مربييي د يييا  رشد  لييي خم د،،ضيييعد ةيييةد  ومييي،د،بويييياد  ةييي ر أ.دد،ويييذ دوييي،دعذييي د
د.ذيظد  ،قأد  ذيضرددعلبي دمر ،ذ د  (رغ دفقدمغيوهي

د
يدييي دي،خييخلدعذميي د بيي د  ج خييبد  لييي   دو  رشد خيي، لد  يييضمخلد ،فييقد هيي هدعخضيي 

  رشد  ييي خ، لدرغييي د (يييؤي تد م،قيييعد  مييي خرد .دد ةييي دجييييادي،خخويييتدو2019-2018اد

  ،ييي د هخ،يي د  يةي يي  د،  ضييميلد خجيمييي ق د،(ييرغ د  يي ، جلد،  ، ييدد  ذخيي، وق.دد
ايضغخيي د  و ييي د  ةييي، قد  ييظد  يي،د  ،يير قدد،غي يي ي ،غيييلد (ييؤي تد  م، قييعد ررب،يي دب

ميييلدقبيييبد  ةييي، أد رموخييي د ديييي ،ردد2020.دد  يةيييبدفيييقدعخ ييي،بدميييلد  غ ييييا أ  د

ضييي،خ دبذةييتدمييلدقبييبدوخ،يي د  وز ويي د ضيي ، تدب،م خيييأدفلييي دمييي قدفييقدع، مييردقد
دتوخ،يي د  يةي يي .ددعرب،يي دم، قييعدم ي  يي دخذي هيييد(يي صد، ذيي دفييقدو ييمد  ،قييأد،غضوييد

يد وييتدعوييتدديييذ د  يي د، ر خيي دموةييذدرزميي د  غ يييا أدفييقد  ،يير قد   .دد ييخمدم،ر،فيي 
بييتد  ييظدد  رقيبيي د  ييظد مييبد(ييرغيأد  يييضمخل دفغخييددجييقاد  يييضمخلدع،دفييقدمجيييبد

 ر،يل د خ، لد  يضمخل د
 

،قيي دغيبييأدفييقدمةيييبدليييب دعلد (ييؤيبد(يي صد، ذيي دعرب،يي دم، قييعد   رخيي دخ،غييمد
.دد يي د2003  ييي دفييقد  و ييي د  لخيلييقد خقيدييي  د  مذيددييقد  ييذ دعو(ييتدب،يي د

وييذهد  م، قييعدبييرف دي،خخوييتدمهميييدغيوييأدق ر يييتد و  رخيي دغبخييرش ددذ خ غييرددييي
،فرد ييتد يييبدخيي، د  ،مييبدخدخغ خييتد يويمييي د، لييب دبلييخةد،ويي،دعلد  ،قييأد  ميييد

ب(ييي ،لدجمخيييعد و  ر أد  ييييقدخة، ويييي.دد ضييييف د  يييظدذ ييي دفيييإلدغيييي دميييلدويييذهد

 
 شبكة اققتااديين العراقيينم،قعد م(ر،عد مكد(رغيأد  يضمخلد  ،يم   دمدبيحدغميب دد12

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

%d8%a7%d9%84%d8%b9/-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86 

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/


 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  6 صفحة تعيي   مدراء شر

 

 و  ر أديية يييي د  يديدييييي دم،رفخييييي د،مهوخييييي دقيييي دخديييييي،فرد  خييييتد، لدي،فرييييييد
فليييييغ،ويلدوزخ يييي .دد، ليييييويجأدعوييييتد ز ادوييييذ د  ،ضييييعدفييييإلد  ميضييييرردوييييقد

د. يي قد  جمه،رد  ذ دخي،يمبدم،هي د،بي  (رغيأد  يقدخرعلهي
د

،فييقد هيي هدغييذ  دييي دي،خييخلدر(ييي د ضييخرد،ذخيي د  يي  خوقدو  رشد(ييرغ د  يييضمخلد
  د غييلدمويلييبقد  (ييرغ دمو،يي،هدمييلد  يي،بدمبوييظد  (ييرغ د2020  ،ر قخيي دا(ييبيةد

ييي دي،خخييخلد  ميي خرد  ،ييي دبيردييي  د مرغييزدد2020فييقدآذ رددد13 يلييو دمهييي د م ييت.

د  ي رخ د  مي قد،  مذيلبقدفقد،ز رشد  مي خ دو  رشد  (رغ .
د
عخييييردد9ا ليييي  دمهيميييتدفيييقدد2022-2020  يييقد بييي د رمخيييرد يييي،  دد12

د.ددع ر دي،خخوييتد  يضمخوخ دفقد   ةر أد  يي خ . د2020

د د-2022 ي  دبَيّيبدوج د ب دهللا ددد13

 

(3) 
 ةييي دجيييياد  يخييييردوييي خاد  ييي،زر اد  يييظدعلييييمدي،زخيييعد  مؤييييو د، يييخمدروهييي د
يد  يرغخبيي د  ةي، خيي د خروخيي د يد، بييرشدفييقدمجيييبد  مي خيي ًدجييياد و،غيليي   رفضييبد  ميي 
  ذغيي د  يييقد، ييي أد،ي،ييززأدمييعد خذيييييبد رمرخغييق.دد،غميييدجييييادفييقدرليييي  د

 دمييلد   ، يي دف، خيييدمييلد  يي،زخرد  مليييةخبد فةيي دييي د خليييخياد  ييظدم يدييبد، ليي،
،غيويييأد  ييي،ز رشدا  ددد14قبيييبد خذيييز  د  لخيليييخ د،جمي ييييأد  مديييي صد   يدييي .

  مي خيي  دو لييهيدبيييد فيي درغرييردمييلد ةيي . دد، ييذ  د يي ديغييلدقيير ر يه دفييقد ويةيييادمييلد
خ(يييؤبدم،قيييعد  مييي خرد  ،يييي د  م للييييأد  ييب،ييي د  ييي،ز رش د،خ(يييغبد يييي  د يييير د

 م للييييأد(يييرغيأد  ييييضمخلد  ،يمييي د  يييريط:د  يرغخبييي د  ةي، خييي .دد،يضييي دويييذهد 
(ييرغ د  يييضمخلد  ،ةوخيي  د(ييرغ د  يييضمخلد  ،ر قخيي  د(ييرغ د  ييي شد  يييضمخلد  ،ر قخيي  د

د، خ، لد  يضمخل.
د

(4) 

 
د:مجاة التأمين العراقيبدعلد(رغ د  يضمخلد  ،ر قخ دبذيج د  ظدم خرد ي دملد ير دقةيعد  يضمخل   دمدبيحدغميب د ود13

Iraq Insurance Co - an outsider director general 
يدروهيدفقدج،ورويدعذز  د خوخ دةي، خ د، روخ  د،  ب، دموهيدمخ خ(خييهي.دد جمي ييأد  مديي صددد14 وقدعذز  دلخيلخ د لم 

    يد  د خلأدب،خ شد لد خويمياد  ةي، ق.

http://misbahkamal.blogspot.com/2020/02/iraq-insurance-co-outsider-director.html


 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  7 صفحة تعيي   مدراء شر

 

-2020رغيي د ويةييي هد يي دلييبة،هدفييإلد  ييظد بيي د رمخييرد ييي، دغيي،زخرد  مي خيي داد

يدفيييقد ويةييييادمييي ر اد2022 (يييرغيأد د ييي دخ ي يييددغرخييير  د يييوه د، ييي دخغيييلدويجذييي 

  يييييرد  مييي خرد  ،يييي دبيرديييي  د مرغيييزدد2021  ييييضمخلد  ،يمييي .ددف يييقدذزخييير لد

  يييي رخ د  ميييي قد،  مذيليييبقدفيييقد،ز رشد  مي خييي د خ(يييؤبدمودييي د  مييي خرد  ،يييي د
  دربميييدروييتدقيي دذيييزد  ييظد2021آ د- (ييرغ د  ييي شد  يييضمخلد  ،ر قخيي داذزخيير ل

 .دد،فيييقد يةخخمهييييدتعةر،ذييييددخيييي،فرد وييييد(يييهي شدميجلييييخردفيييقد   رشد   ةيييرداخ
يدجييرىدي،خييخلد  ميي خرد  ،ييي د  ليييب د  غمييير دو  رشد و ييي شد  ،ر قخيي د  هيي هدعخضيي 

د  د  ب،خ د لد  يضمخلد،  ي شد  يضمخل.2021،غي  داآ دد

د
،فييقد هيي هدقييي دبيغيير ردميييدف، ييتدبيييقرد  زبخيي  د،ذ يي دبإويةيي د   رش يم(ييخ د خيي، لد

   رش يم(ييخ دع ميييبد(ييرغ د  يييضمخلد  ،ةوخيي  د  يييضمخلد  ييظد  ميي خرد  مليي ،بد ييلد
وييذ ددد15،ويي،دميييدخوةيي، د  ييظديضييير دفييقد  مديي ذ دبييخلد  يي خ، لد،  (ييرغ .

  ةييير ردخغ(يييدد يييلدفهييي دمذييي ، د،غخيييرد قخييي د م للييي د  ييييضمخلد،  ضييي، بةد
د16  ةيو،وخ د،ق،   د  ،مبد  ذيغم د هي.

د
قييق:دو ييرشد  يييظد   ي،يي شدوةيييبمدمةيييةعدمييلدمةي ويييد ر،يليي د خيي، لد  يييضمخلد  ،ر 

ديضير د  مدي ص :
د

دconflict of interestميييلدبيييي د  يبليييخة دخو(يييضديضيييير د  مديييي صد

 وييي ميدخغييي،لد  (ييي ص د  ةبخ،يييقدع،د  م،وييي،  د يقييل م،ق،ييييلدييويفلييييلد
مييعدب،ضييهميد  ييب، د  ييظد،خاد  (يي صدييي ررد  ييظديدييرفتدع،دذغميييتد

 ييي د يجوييي دع،دقر ر ييييت.دد، يييذ  دي جيييضد  هخ،ييييأد  رقيبخييي د  يييظد،ضيييعد  ة، 
  ي،يييير د،  ذخ ، ييي د ،لد،ق، هييييد ييي ىد  (يييرغيأد  ييييقديةييي، دبي رقيبييي د
  ييظدو(يييةهي.دد  ييظدلييبخبد  مرييب دفييإلدوخ،يي د  رقيبيي د  ييظد  ةةيييعد  مييي ق د
دمييلدغيييي دق،  يي د  رقيبيي د دغيييمي  ،موييتد  يييضمخل دفييقدبرخةيوخيييدي يير دفدييي 

 
 مدبيحدغميب د ر،يل د خ، لد  يضمخلد  ،ر قق:دو رشد  ظديضير د  مدي ص  دمد ردليب .د15
درد   قخة د ، قد ب د رمخرد ي، د،موهي:غيبويدغخردمرشد لد  م، قددغخدد16

 :شبكة اققتااديين العراقيينمدبيحدغميب د   يضمخلدفقدبخيلد  مغي د و يمقد ،ز رشد  مي خ   دم،قعد
-http://iraqieconomists.net/ar/2020/12/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad
-%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84
-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8  

http://iraqieconomists.net/ar/2020/12/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/12/16/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9/
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 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  8 صفحة تعيي   مدراء شر

 

ية مييي د هيييذ د  م،ضييي،ع.ددغمييييدعلد(يييرغيأد  ييييضمخلدفيييقدعلييي، قد  ييييضمخلد  م
 هييييدق،  ييي ويد  يو خمخييي د ي(ييي خصدذييييخأديضيييير د  مديييي صد،ليييببد

د  ي،يمبدم،هي.
د

ووييييي دم(ييييغ  دقيييي ديو(ييييضدمييييلدجمييييعد  (يييي صدبييييخلدميييي،ق،خلدي،دييييدد
 د،خمغيييلديرجمييييتدبيخوذخييييزدregulatory captureبيووج خزخييي دبي ييييد

ع،د  ييي،خاد  م،ييييغمدع،د خلييييخياد  يو خميييق.دد،خ،ويييقدويييذ د ضييي،عدوخ،ييي د
رقيبيي دا خيي، لد  يييضمخل د يييضرخردع،دوخمويي د  جهيي د  يييقدي ضييعد و(يير دد،  

 رقيبيهييييدا(يييرغ د  ييييضمخلد  ،ةوخييي  .دد،ويييذ د ذيمييييبدقيييي، درغييي دعووييييد ييي د
دورد دملديدرفيأدي(خرد  خت.

د
ويييذ د خوذخييييزد  يو خميييقد  يييذ دخو(يييضدميييلديضيييير د  مديييي صدغي،ييي دفيييقد

لدفييقدقيير ر أد،ز رشد  مي خيي د ويي دي،خخوهيييد (يي صد، ذيي دو(ييؤيبدميي،ق،خ
و يييمد  ،قيييأ.دد،خلييييؤر د  يييب، دغخيييي د  م،رفييي دبم،ضييي،عد  يضيييير د
ّة ييعد  ييظد   رشد  يي ىد،زخييرد  مي خيي د  ذييي قد  ييظد ييي، د يديي د،عوييتدمن

د  م لليأدفقد  ،ي  د  ؤربقدذخطدي ةظدم،  دي، خمتد  جيم،ق.
د

(5) 
(ييرغيأد  يييضمخلدبضوهيييدم لليييأدخدخليييةخ د م هيييدمييعدفييقدمةيييبدليييب د،ديي ويد

  ي،جهييييأد،  يييي  يأد  لخيليييخ د،  ذزبخييي د،  ةي، خييي .ددفغ مييييدية ديييأد لييييةي خ د
وييذهد  (ييرغيأدمي خييي د،   رخييي دغ ميييدضيي، أدغ يايهيييدفييقد ر  اد،  يةيي،خر.دد، ييذ  د

   وخيي دلد  يخيييردميي ر اد  (ييرغيأدخجيي دعلدخغيي،لدقي،مييي د  ييظد  ةيي ر أد و  رخيي د،فييإ
،  مهييييير أد  ةخي خيييي د هيييي خادخدعلدخغيييي،لد  م،خيييييرد،خ،هيييي د  يييي،زخردع،د ذزبييييتدع،د

د.ةي، يت
د

بييي م،وظدع يةيي دعلدم، يي د  ييذخلدييي دي،خخييوه دميي خرخلد يييمخلد يي دخغ،ويي، دةييي، خخلد
، غييوه د يي دخغ،ويي، دفييقدمديييددمية بيييأدمويدييبه  دع دعوهيي دغيييو، دغخييردد  ضييخ د

ديي يأد  ةخي خيي  دمةيرويي دبمييلدلييبة،و دقبييبدميي و خلدمييلدذخييطد  م،رفيي د  مهوخيي د،  
 د،غميييدذغييرد  يي،زخرد  مليييةخبد  يي دخغييلدجمخييعد  ميي خرخلد  ،يييمخلدمويلييبخلد2003

ذ، د  ميي ويأد ،دميي و خلد  ، ييي،دد  يييقدغيييو، دمليي ، خلد وهييي دع،دغيييو، دمييلد 
  م(ييغ، دفخهييي د، ييخمد يي خه د بيير أدذ أدمؤييزىد ،دمهييير أدمييعد  ة خييبدمييلد   هيي د



 
 

 أمينية المالية والت  اساتي في الس أوراق
 

 

 

 
ي الوزارة مصباح كمال 

  -رسالة استقالة وزير المالية وسياسة االستخدام ف 
 
كات التأمي   العامة نموذجا  9من  9 صفحة تعيي   مدراء شر

 

 لدغخييييي دوييييذهددذ خريييي دفييييقد خ  رشد  ،يميييي د ،د خ  رشد  مي خيييي . د  مميرليييييأد  
  ميي ويأدويي،دعذيي د  ،، مييب د يديي دفييقدذي يي د(ييرغ د  ييي شد  يييضمخلد  ،ر قخيي  د

فييي ب، دمييوه د(ييؤبدد  ييذ دخ لييرد  ذي يي د  ر غيي شدغخييرد  ميةيي،رشد هييذهد  (ييرغيأ.د
د  مود د  يرشدقدخرش دغميدجيادفقدرلي  د  ،زخرد  مليةخب. 

د
بييي،  د  يضغخييي دعوويييقدخدعذغييي د  يييظد  دييي يأد  ( ديييخ د هييي خاد  مييي ر ادفةييي د

يدةخبيييخلد،عديييذي د  ييي دفيييقد  ي،يميييبدي،رّد فيييأد  يييظد  يييب، دميييوه د،غييييو، دعويلييي 
 د غيييلدذ ييي دخدخذييي،بدم،يييق د، ييي ديبييي ردميييوه  دذلييي د  ميييق دع دم هيييردةيييي، قد

د.ه دملدمو ،ردوة  ، ،لديةخخ د (ؤي ه د م، قد
د

د■د ةضدفقد  ي، رخ د،  م، ،ميأدفقدوذ د  مةيب.عرج،دملد  ةر اديدذخصدع دد
د
د2022آ دددد27
د
د

 * كاتب في قضايا التأمين 
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