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مالحظبب أملية ببلمحببي ماةببيينماة بب م  نممصببح كمامبب    م
 فنماةعراق

 
 

مناةيينماة  م  نمييالق همح ةيينماالج م ي
يمكننا نظر ننى اظنني نظننمين نظاننكميرن كعر كننعم ظيننمين نالامننعينع  ميننن نظ ننيع  نظ ىن ننن ا 
يمكننا  ا رام نن   ا يكننما نظننمين نظاننكميرن مااننكمع  يرننكمع يكننما نظننمين نالامننعين ما ي ننع  

ملمميننا نظم ننعويل منظاتننمىنا مناىنع منظم ااننكنا نظكنىلننا ظننك  ن يننىنك   م مر رننن  نن  
  نظط انننعا نالامعيينننا نظم اي ننناع  مظنننيم  ععمكنننعا  ينننعل مينننن ظنننك  ي نننعا منننر ل   م ظنننك 

اطننمى منظ نلامننعين ملننعظن مميننك يننن  ننا نظايننىمل نظيننعظن نظماكتننا يننن اا ننيل نظ مننا
الماكننعيل ظم ننام  نظننمين نالامننعين  ماينن ن وننمن نظننمين  ننيا نظننكيرن منظااييننك  نظا يننن نظ

ا يننا نظننمين نالامننعين ا مننا  ننمعمنظ يمننن ريننى نظمالننمى   ننك مام  ىنانن  نظم اي نناع  
نظم نننكاا نظ عظينننا ظيمينننا ينننن نظمكيرنننا منظىينننا    نننا نظ انننى  ماىنلننن  م نننام  نظم يينننا  
منظا ليننى  مفنن ا ك ننععا نظر ننعل نظا ييمنننع  ميننىا ط مظننا  ا ننع ل نظ ننعكنا منظااعظيننك نظ عظيننا 

ظياننم  ماييننعع نظ يننع ىياظ ام يننا  ننيل نظ يننيىا م يىني ننع نظ عظيننا  ننعظا نما منن  كمى مكمننا 
نع ننالميا يننن ام يننا وننمل نظاننيل ظتننعظك ميننىمي ع  مكييننك  سظيننعا نظ ننيطىا نظ يع ننياع  

اانن  يننن تننميل نظمر ممننا  -موننن منيننكا مننا نظننماعنا نظااييكيننا  –ياننك تننعىا نظ يننيىا 
 نظ اع كيا ظإل الل نظ يع ن ين نظ ىن ع

 

م د نماةيينماة  م  نمفنماةعراق
رن يننن نظننمين  عظاننكميا يىل  ننع نظنن  ب اظنني نظيننى  اننك نظوننمن نظامتننيا نظ ننعل يرط نن  يينني 

( ممنننع ا  ننن  منننا 1990( منظغننن م نظ ىن نننن ظيكمينننا  1988-1980نظ ىن ينننا نعيىنرينننا  

(ع  ميمكننا  ا رفننيا اظي ننع  ننرمنا 2003ايىيننى نظكميننا  منظغنن م ن مىيكننن ظي ننىن   

طريا ( نظاننن  ننعوما  يننكا م عيننى يننن امكننا ك ننا نظمننمن2003-1990نظ ام ننعا نظكمظيننا  

ماياننعىولع  ظكننا وننمل نعيعظننا ظننل اااننىا  كىن ننا مملاننا المنن   ننيا نظ نن   منظرايلننا ام  ر ننع 
ماعىرننا  ننيا نظ  نظا ييننا يينني مىكا يننن  ننيع  ماننع الا تنني يا  ننىي ا  مرعظ ننع  مننع اىكنن  

نظمفنن  نظاننع ل ممننع كننعا ييينن  يننن  نن  يريعا نظاننىا نظمعفنننع  ا ااننميى ظننكيرع نعيتننع يعا 
مين نظانننكميرن ينننن اطنننمىل نظانننعىي ن ي نننمل م منننا  يلينننا ااننن   نننعى  ظاينننعم م نننام  نظننن
 1امكعريعارع نظيعظياع

 

 
 يفتقر قطاع التأمين العراقي إلى إحصائيات تاريخية حول حجم أقساط التأأأمين التتتت أأة عالتعوياأأات الت  و أأة  1

 التقارنة.، مثال، يتتن الرجوع إليها ألغراض  ي  رعع التأمين التختلفة
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م ك  ى رنع يىفنع لينكن ظن  ب لمنرن  انكرن ونمن نظنمين ينن مانعا مرينمى ينن مم ن  رىينا 
 العىا  غكنكظ

 
 منا  نن   اننكومى نظننمين نظاننكميرن ظننك  نظمننمنطا نظ ىن ننن وننم نظ ننىما نظاننن مننى

اننكىيليع مننىمىن   ننرمنا  نظاننكميرن  ننع نظ ننىن  منظاننن نكا نظنني نري ننعى نظننمين 
ظ  ننا كمىن ك يننىن يننن ميننم وننمن نظننمين   نن   اننىك  نامفننع   نظيتننعى منظاننن

لنننىنع  ينننا نظنننك ا منر منننعا نظرنننعم مياننني نظم نننا  نا اتنننعكيا ظيمنننمنطا نظ نننعك 
 نظىنواع

 
 انننمك مظنننك  نظانننعلى ظنننك  نظمنننمنطا نظ ىن نننن م نظانننكميرنمرينننا رانننما نا نظنننمين 

 2نظم  رىر    ع ميكمك مظكا ظيم  عظم ام  نظاكميرننظمين 
 

 insuranceا يننننىك يننننن نظكاع ننننعا  عظيغننننا نعرليي يننننا ا  يننننى نظننننمين نظاننننكميرن 
consciousness   اا رنننعكىن ظكررنننع رلنننك ي نننعىا  ىي نننا مرنننInsurance awareness 

منظطينن  يينني   مظكننا نظلع ننا يننن وننمل نظكاع ننعا وننم نظيننكي  يننا نظطينن  يينني نظاننكمياع
يننن نظ ننرمنا  نظاننكميا يننن نظ ننىن  فنن يا كمننع يا ننيا مننا نظيلننل نعلمننعظن    ننعط نظاننكميا

 عنظمعفيا
 

 ننك ياننما نظنن  ب  ا يننىب نظاننكميا ي ينن  نظطينن  يينني نظيمعيننا نظاكميريننا يينني رننىنى 
ورننعا نظ يننىنا مننا يننىكعا نظاننكميا نظ عتننا  افننعيا نا اتننعك  نظ ىر ننن  طىميننا 

 نني ا نظاننكميا ظكر ننع ظننل اننرلك يننن ا ننمي  م ينن  اظنني يننىكعا نظاننكميا نظ عمننا  ا ننىب 
نظمرنناا نظاننكميرن يينني رطننع  من نن ع  ميكيننا يلننل المننعظن    ننعط نظاننكميا نظمكاا ننا ييننا 
ن طىمينننا  ميينننا يكنننىا  ا اك نننيم نظم ينننك منننا ينننىكعا نظانننكميا  ننني يك منننا يلنننل 

 ن   عطع
 

مطح علماةسلعلماة  م   ل
ى مر ننمىا  وننم ميننك  ا ننميب نظمنن ما ظنن  يننن يا ننيا يييرننع  ا راننمكى  ننكا نظاننكميا  نني ا رينن

ب وننم  م  ممنظنن  اظنني فننىى  موننم فننما وننمن نظمر ننمى  كمننا م ليننا ا  نظم نناا ا اا ا ننى 

 
 التوقع اإللتترعني لغر ة تجارة بغ اد: منتهى الشتري، "الو ي التأميني عالتطلوب  ي الترحلة الراهنة،" 2

=article&sid=12http://www.baghdadchamber.com/modules.php?name=News&file
957 

 قرأت هذا التوضوع ق ل سنوات عاحتفظت بهذا التقطع، لتن الرابط غير قابل للفتح اآلن. 

 

http://www.baghdadchamber.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12957
http://www.baghdadchamber.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12957
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 نا  ر نع  كمنا  ع مننا ييني نايامنعا يعظ كمنا  ننك اايان   من  م ن  فننىى من ما مرن (  م  ننك 
ا منننر ل ا اايانن   يرا ننن  لنننا نظاننكميا كما م نننم  نظفننىى(ع  مكمنننع  ننعا نظ مينننا نظليينن

م  ننل نظرننعم ا ي اينن ىما نظيعلننا ظملننا   3نظ  ننعلن يننيا نظاننكميا  نني ا ات ننع  ما اينناى ع
وننمن نظميننك كمركننل  ننكىا ل نظمعظيننا يينني يننىنع وننمن نظميننكع  وننل  كلننى  رعيننا     ننا نظااعظيننك 

ع ك انن   ي  ر ع ا ا  منن  ا يتتنن  ا ظنن  ت  ي ننا نظطننعظ  منظمننمىم  نظننكيرن   ننعظا ما  عظافننعع منظاننكىظ  ننت    َّللا 
رتما    مىا نظام ا  نايا  ْ م  ك ا  نْظمت ي ي ي َّللا   ي ْيي ا م  ر ع ۚ م  ْما   (51ظ ر ع وتم  م 

 

مغ  بماةيينمح ة  م ن؟م
رينننع  نظنننمين  عظانننكميا رعظ نننع  منننع يتيتنننى  نننع يىنك  يرمنننع يمانننك رينننع  نظنننمين ظيينننما 
م   ننعا نظاطننع  نظ ننعل منظ ننعع  ي نن  م يممعارننع يننيا نظاننكميا ا يننك ا ك اننىا م نناايا 

حمفهبببي مينننن ممن رعا نننع(ع  منننا نظمرع ننن  ورنننع نظاككينننك  نننكا نظنننمين  عظانننكميا ونننم نظنننمين 
مطياننعع   ننك يكنننما ورننعا مينننن  ملننمك مرالنننعا نظاننكميا  مريع نن  نظنننم  يكننعك  ا يكنننما 

اكميريننا م يرننا  كعظاننكميا يينني نظ ننيعىنا  ظكننا وننمن نظننمين ا يماننك ظييننما اكىنا ن  طننعى 
ينننن     م  كمنا اكنىا نظ طنننى ن  نننى  نظانننن اينننيط  عظرنننعم ممملنننمكنا ل مكمى نظانننكميا

عا نظفننىي ا  نظايننمط مننا سلعىوننعع  مظننيم رىي ننع  ا ي ا ننى نظنن  ب نظاننكميا يننكال مننا  يننك
 4ظم  مل/م   ا نظاكمياع ي نع موم مع ي يى ييي مين ميّمل

 
"راننى  كن مننع  يننن نظتننيعيا ميننن نظاتننىييعا نظى ننميا كا ننا يننن ايننك  كىن ننعان  كررننع 

 طع ننع  ياننما  ننكا نظمننمنطا نظ ىن ننن ا يمايننا مييننع   عظاننكميا  موننم مننع يرطننم  يينني ا مننيل 
ريننى م ننىى ميينني ن ننا عرا  مننع وننم مملننمكع  ييننم يتننىرع نظننمين منظلاعيننا  م  ننمل نظاننكميا 

 ع  مى مننع  كلننى  ي ميننما منظم ىيننا ظننك  يننىكعا نظاننكميا  ي رننعا مننع ا ياننا يننا  ظ ننن ينن
يتنننىن  ينننن  طنننع  نظانننكميا  يفنننعا ظ نننل ن ينننىنك منظم   نننعا نظتنننرعييا منظالعىينننا 
منظ كميننا نظاننن اينناى   رطيننا اكميريننا م اي ننا مننا يننىكعا نظاننكميا نظ ىن ينناع  كننا ونن اع 

 ا يرات ل نظمين  عظاكميا  غب نظر ى يا م ام  ومن نظمينع
 

ا ىيننى ىكننمك   م فنن ا اطننمى   طننع  نظاننكميا كما مرعظ ننع  مننع ي ننا كل وننمن نظ طننع  ظ
نظغننمع يننن ن  نن ع  نظاعىي يننا منا اتننعكيا منالامعييننا ظ ننمن نظىكننمكع   تننيع  وننمن 

 
نظما تتا  ي ما نا اتعك من يمعا    24ين  ىرعما ظارعا نظ ىن  جاء ذلك ضمن مشاركة الزميل منعم  3

يي  ايك    ال ا ممفمح ظمكا ى    عيا يا   ب  فعيع  طع  نظاكميا نظ ىن نظ  
https://youtu.be/BBqE8EJeHN8 

أ تل  ي شع ة التعوياات  ي قسم التأمين الهن سي  ي  ن ما كنت ستعت هذا التالم من بعض التقاعلين  4

شركة التأمين الوطنية  ي س عينيات القرن التاضي، علم يعر وا قيتة التأمين إال  ن ما اكتشفوا بأن عثيقة التأمين  

الهن سي التي كانوا ملزمين بشرائها يتتن أن تتون مص را لتعويض الخسائر التادية للتشاريع الهن سية التي 

 قومون بتنفيذها. ي

https://youtu.be/BBqE8EJeHN8
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%  م   يننك مننا نظمننمنطريا نظ ننىن ييا ي ييننما ايننا  ننط نظ اننى  35نظ طننع  يارع ننما  ا 

 ننعى  نظطينن   ا يمايكننما مننع يك ننن مننا ك ننا ظامميننا يعلننعا ل ن  ع ننياع  ي رنني وننمن  ر ننل
 نظ  ّعا ييي نظيمعيا نظاكميرياع

 
اا نظا كنن   يينني نيااننعى نظمننمنطا ظيننمين منظلاعيننا  نظاكميرينناا  مومننع ماىن طننعا  يننن يننىح 
ىكننمك نظ ننم  يننىوا نظ ننعوىا نا اتننعكيا  يعظننا يكىيننا  نظمااننى  نظننمنان(  ننكا  مننا ميعمظننا 

عينننا نظاكميرينننا ن اكينننعا  نننم  ميمنمنننا ممفنننمييا اننن لى م عينننىا ييننني ينننىب نظيم
منظطينن  ييي ننعع  ا يننا  ا نظاكننميا نالامننعين  نظ ع يننا منظ يننيىا( ممننع يننىا ط  نن  مننا 
نظم ننعويل نظااييكيننا نظ ننع كا  نعيمننعا  عظافننعع منظاننكى  نااكعظيننا  نظا عفننك ن  ننى  منظاىن ننن 
منظ ينننع ى   مى منننع نظاينننىيل نظنننكيرن( يينننكا  ي ينننا م منننا ينننن تنننيعرا نظنننمين  عظانننكميا 

 ننعا ييينن  مننا يكمنن  مكننمظا اطننميى لاعيننا نظاننك ى ظيم نناا ا مننا  ننالا نظ ننكن ا نظيكيلننا منع 
كعاك ننعى منايامننعك يينني سظيننا نظاننكمياع  وننمل نظ ي يننا نظلاعييننا  منن  ا ايننكنا ع نظاننن ارا ننى 
نظكيننا  ظ ننع اننكليى يينني يلننل نظطينن  يينني نظاننكمياع  ظكننا نايامننعك يينني وننمن نظامتننيا 

عظننا ىكننمك  ننم  نظاننكمياع  يييرننع  افننعيا ظننمظا  نظ ينن  يننن يلننل ظميننكل ظننيم كعييننع  ظيننىح ي
نظننك ا نظماننميى ظإلر ننع  يينني نظيمعيننا نظاكميريننا  منظاكييننا نظاننعرمرن ظيننىنع نظاننكميا  فننمر  
اظ نميننا نظاننكميا يينني  رننمن  م يرننا مننا ن  طننعى  منظيننك مننا ا ننى     ننعط نظاننكميا اظنني 

  م  نن عى نظاننكميا  مك ننععا 2005ظ ننرا   ننعى  نظ ننىن    نن    ننعرما ار ننيل  يمننعا نظاننكميا

ااننكيل نظ ننكمعا نظاكميريننا م عتننا يننن ا ننميا نظمطعظ ننعا مريىوننع  مننع يي ننع نظاننىميا ظياننكميا 
يرننك ا ننكيك يننىكا نظاننكميا ظا ننميب ك يننى  –مننا  ننالا نعيالرننعا م"نظكيعيننا نظم ننييا" 

 5ماي مع ىّك ا يىكا نظاكميا ييي نا ا عكا مر ع"
 

 
 موقع ش تة االقتصاديين العراقيين"قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير،"  مص اح كتال، 5

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 

 

content/uploads/sites/2/2019/09/-http://iraqieconomists.net/ar/wpالعراقي-التأمين-قطاع-

 pdf.كتال-مص اح -عمقترحات -قاايا
 

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
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 insuranceوننم مننا  ننيا نظ منمننا نظاننن اايننع مننا نظاغيغننا نظاننكميرن  اا نظل ننا  عظاننكميا
penetration  مياتننك  عظاغيغننا نظاننكميرن ر نن ا ك ننا    ننعط نظاننكميا اظنني نظرننعاا نظمييننن 

نعلمننعظن  ي يننى يينني  وميننا  طننع  نظاننكميا يننن نا اتننعك نظننمطرن ماطننمى وننمن نظاطننع  
  عظر  ا ظال اتعك نظمطرن ككا(ع

 
نظاننع ييا  فنن ا  م ريننع  نظننمين نظاننكميرن اننكميمن  مننع ييمينن  وننمن نظا  يننى مننا م رنني   وننا 

 مع وم نظم ري نظمفمى ين ومن نظاما 
 

  وم نظمين  مرالعا نظاكميا  ▪
 

وىميننا ر ىيننا  وننم ن اينن عى نظيعلننا ظياننكميا  يننن ريننع  ايننىي  مينن ل( فننما  ▪
 Maslow’s hierarchy of needsنظيعلننعا نظاننن يىفنن ع   ىنوننعل مع ننيم 

 يياننا  يينن  اااننكل يعلننعا ن مننعا    ننك اينن ع  نعر ننعا ظييعلننعا نظ  ننيمظمليّا
  ييننني نظيعلنننعا ن  نننى ع  ااملنننا يعلنننعا ن منننعا  عظ نننالما نظمىا نننا ن مظننني(

نظل نننكيا   ينننكن  ينننا نايانننكنع منظ رنننا  ن منننعا ينننن نظم ي نننا  ن منننا نظر  نننن 
نظممايكننعا نظي تننيّا فننك منظم رننم   ن مننا كن ننا ن  ننىا  ن مننا نظتننين   مننا 

م  ننل نظ رعتننى نظكن يننا يننن يعلننعا ن مننعا يمكننا  ا اكننما   6.نظيننمنك  منظلننىن ل

 ممفميع ظييمعيا نظاكميرياع
 

 وننم نظننمين  عظم ننعويل نظاننن ارننا ل اكنىا نظ طننى يينن  يياننا نظاننكميا نظمم نن  ن  يننى  ▪
 فما م ع ا ايميا ي ع نظ طى اظي نظغيى 

 
يمننعىم نظغننل منظا ميننى يمايننا اكىنكننع يمياننع ظمننع ر ننىا  ننكا نظمنن ما ظنن  نظننم   ▪

  ي ننل يا ننا يينني يننىنع نظاننكميا ي رينن  نظاننكميا  اكىنا نظم ي ننا نظا ميفننيا ظياننكميا(
 عظاياي  مك   ما  الا نيا عا نظيمنك  

 

 
 للتعريف السريع بنظرية هرمية الحاجات أنقر  لى هذا الرابط:  6

https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D
8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88 

 لقراءة التفاصيل كتا  رضها ماسلو راجع: 

A. H. Maslow, “A Theory of Human Motivation,” in Readings in Managerial 
Psychology, edited by Harold J. Levitt and Louis Pondy (The University of Chicago 
Press, 1964), pp 6-24 

 

https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
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مإي دةماة ظرمحيس ئ م شرماةيينماة  م ن
 ع ظريننى نظننمين طننع  نظاننكميا نظ ىن ننن  يعلننا اظنني ايننعكا نظر ننى  عظم ننع ا نظاننن ي ننا كم 

كميرن مياافنننن مظنننا فنننمرع اينننعكا ااينننيل يي ننن ا نظا نننمي  نظم امنننكا ونننمن  نننعياىنب  ا نظاننن
  يننىا  ا يننىكا نظاننكميا نظمطريننا كعرننا ظ ننع  يننىكعا نظاننكميا امايننا  ططننع ظيا ننمي 

 ع طط ع نظا ميايا/نعراعليا ين    يريعا ملمعريريعا نظاىا نظمعفن(
 

  ننب اكنىنا نظاننكميا ا ااننك  ر ننع اريننى نظننمين نظاننكميرن يرننكمع اننر ل رننكما  م ميعفننىا 
مونننم رينننعط امينننم  مينننكمك نظانننكليى  ا  لنننىل يااتنننى ييننني مر مي نننع مينننكك  يينننا منننا 

كيا يي ننعع   ننك يكننما  لىوننع   ننم  اا كعرننا اننر ل  ع ننامىنى يينني مننكنى نظ ننرا  نظميننعى
 ايىا يي ع ي عا م اي ا ما نظم ما ظ ل منظم ما ظ ل نظمىاا ياع

 
يمكننا  ظ ننم  نظاننكميا نظمتننى  الننعى  ليننكا يننن ايننعيا نظننمين مام ينن  مرالننعا نظاننكميا

 ىمامكننماا ا ننعما منن  ع  ياننك يمننك ناايننعك نظمتننى  ظياننكميا اظنني ام ينن  نا ننا عكا مر ننع
  ننب نظل ننعاع  ايننك  وننمل نظ ىمامكننماا كعرننا منن  نظ ي ننا نظامميننا ظي ىيننك  ا ننكا اظنني 
ارميننن   رنننمنا ام يننن  نظانننكميا ظيمتنننما اظننني نظمينننىميعا نظتنننغيىا ممارعوينننا نظتنننغى 

ن ما  ينن  نظارميننا نالامعيينناع  من يننىنك من  ننى ميننن ر ننم نظم ننا ريننى نظننمين نظاننكمير
منيامننك ناايننعك ار ننيل  ي ننيا مننا مىل نظ مننا نظاميميننا يننن ن مننعكا ن كلننى يىفننا 
ظينننمنك  نظيىيننن   مونننن نظمرنننعط  نظانننن املنننك يي نننع نظنننمىل نظيىيينننا منظتنننرعييا  مننن  
نظاىكينن  يينني  تننيع  نظننمىل ميمننعظ لع  كمننع يمننا ناايننعك يينني ريننى نظننمين  عظم ننعطى 

مننا  ننالا  كمنا لمن ننا ما عيييننا م نن ياع  ملننعع يننن ن   ننعى  ا نظ ننكا مننا   ننيا ن ط ننعا
مظننا وننم مفنن  سظيننعا ظامييننك ل ننمك نايننعك نظتننرعيعا نظمتننىيا منظم   ننا نظمعظيننا نظكمظيننا 
 نظاع  ننا ظي رننا نظننكمظن منظم ريننا  ننكيل نظاطننع  نظ ننعع( ظاننمييى نظننكيل نظ رننن نظننال ل ظييننك مننا 

ع نظتننرعيعا نظمتننىيا  مننا  ننالا اننمييى نظاغطيننا سلننعى نظم ننعطى نظاننن  ننك اا ننىب ظ نن
 7نظاكميريا مميعىكا م يممعا نظاكميا نظان  ك يياعل ع نظاطع  نظترعينع

 
  ننمن  نظاننكميا ن  ننى  م ننع ي ع ن  ننى  كاكننىيم   نن م  ظيامييننا  عظاننكميا نظمارننعون 

اىكيننع(  نظتننغى  نظ ييي ننيا(  نم نظاننكميا مننا  طننى نظنن ا ا    ننك م مي ننع  كمننع يتننا يننن 
رينننى نظم ىينننا ينننا اكميرنننعا نظيينننعا  ع نننا كنل م نننع ا نعينننالل  م ار نننيل يمينننا مر منننا ظ

 عنظمى يا  يىيط ييكيم(

 
 للتعرف  لى تفاصيل إضا ية راجع: 7

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-
Article/id/74187/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-federation-signs-cooperation-
protocols 

 

https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/74187/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-federation-signs-cooperation-protocols
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/74187/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-federation-signs-cooperation-protocols
https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/74187/Type/MiddleEast/Egypt-Insurance-federation-signs-cooperation-protocols
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 ومل ن مليا ا ا ار ك ن كمنا نظان يمكا ظيىكعا نظاكميا نظيلمع اظي عع

 
 رننعيان  ا تننرعيا نظاننكميا يننن نظ ننىن  ى مننع ا اينن ى   ننب  طىني ننع  وميننا نظيعلننا اظنني 

  اا  ر ننع ا ااننى اظنني نظم ننعىنا ما  ينن  مننع وننم  ننع ل نظننمين  عظاننكميا ظننك  نظمننمنطريا ينن  
 منعىنكا نظال ما ظار يم  ىنما نظامييا ممف  نظا تيتعا نظمعظيا نظمرع  ا ظ عع

 
لم يننا نظاننكميا نظ ىن يننا  م يننىكعا نظاننكميا مر ننىكا ظننل ا مننا يينني اطننميى نظا عمننا منن  

ن ا انننىب  ا وننن اع يمايكنننما نظم ىينننا نظ رينننا نظكعيينننا ي نننمنننلال  نظتننني ييا نظ نننىن ييا  
ظيايننعمىع  ظننل ي طننى   ننعا نظلم يننا  م نظيننىكعا ار ننيل كمىا/كمىنا اكميريننا ظر  ننا مننا 
نظتننني ييا نظ نننعمييا ينننن ملنننعا نا اتنننعك منظمنننعا من يمنننعاو  م  ا اانننمل  ام يننن  نمىن  

اننع الاع  م ننا ملننا مظننا   ب ن  ع ننيعا نظاكميريننا يينني ل   ننا الننىنع نظمنظا ىيننا  ننافننل 
 يا كيمنا نظاكمياع

 
مننا نظم ننىما  ا م ننطعع نظاننكميا ممكننالع نعراننع  يننن   ننمن  نظاننكميا نظمااكمننا يي  ننما 
كمىن م منننع ينننن انننىميا نظمرننناا نظانننكميرن ظكنننا  نننم  نظانننكميا نظ ىن نننن ي اانننى ينننن نظم نننا 

ع/مكننعاا ظاننك كننعا ظمكال نظيعفننى اظنني وننمن نظننكمى  مظننمظا ي ننا ام ينن  نظمرنناا فنن ي عع 
نعراننع  يننن  م ننيريعا ميانني نظ نن  يريعا كمى   ع ننن يننن  ينن  ملننع   نظاننكمياع  ميننىا 

 يا نظيىكا نظ ىن يا ظياكميا ييي نظييعا يىيا ع نظرعلك ما مم  ن نعراع ع
 

ا ا نناطي  نظ كيننك مننا يننىكعا نظاننكميا يانني نعيننعىا اظنني ينننع ميمننمم منيننك ي يانن  
ا نظملنننا  ا تنننيع  منننعاا كىن نننيا ظطنننال  ظيملامننن  نظنننم  ا منننا ييننن ع  ييننني  ننن ي
ظننن  يال نننا  م   نننا نظانننكميا  ىيعينننا   نننب منننع نظيننن عكنا نظ يينننع ينننن ملنننعا نظانننكميا  م 

نظ ي نننعا نالامعيينننا نظ يىينننا  ا تنننيع مكعينننكا ظ يننن  انننكميرن  ا رنننن مينننىم  ظالمينننا 
يننعى   م نظا ننى   كانن  ظيمننكنىم  ىيعيننا  تننيع  نايايعلننعا نظ عتننا  م يننكعا   ننى  

ع  يننن ملامنن  ط اننن ميننيا ا يكننما ورننعا يكننى م ىرننعما sponsorshipsظىيعيننا مننا ن

يننكيم اظنني ا عمننا م ننعمنا يايايننا  مظننيم ملننىك نظننكيما ظاكننعي  نظ ننىع ام مننع  يمننا وننمل 
يننن ملننا وننمن نظمفنن  يتنن ك نظ مننا يينني  ونظ ننىع يرننكمع اكننما نظيننىمط نظييعايننا ما عيرننا

ا منظىيعيننا م ينكاو موننم منع ظننل ارا ن  ظنن  اي نيا ن مفننع  منا  ننالا  يمنعا نظ يننى منعي نع
 ع يىكعا نظاكميا ار   مالييا نظلري عا ين ومن نظملعا( يىكعا نظاكميا نظ ىن يا

 
يننن ماننعا كا نن   ميننا متننكي  ي ينن    ننا مننع ياننى  مننا ياننكيا  ا يىرنن   عظريننى  م مكننى 

 ن م   يما ا مي  مرالعا نظاكميا ييي نظييعا مكى  ر  ما
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رطننع  يننعل  ا رلننعح يننى  نظييننعا يياننع  اظنني ل ننع  ا ننمي  نظم ننىما يينني 
 ي ننعا لننكن(  م ىلننم  ا يكننما م يممننع  ررننن يرننكمع  ايننك  يننا نظا ننمي  
ينننيررن ا ن تنننك يميينننعا  يننن  ملنننع   نظانننكميا  ارمنننع  يرننني  عظا نننمي  مظنننا 

 نظم يا نظا ميان نظمكما ما يمييعاظ
 
 م ك نظ م  مايكيك نظطي ع (1

 (عSale Forceنظ ي   ا ي ا ماكويا ىلعا  (2

 مف  نظ طا نعيالميا نظ رميا مماع  ا ار يموعع (3

 مف  نظ طا نعراعليا  نظاىي ا منظ  يكا( مماع  ا ار يموعع (4

را   (5  (  ممنك ا ىر عا نظ م عProductا  اطميى نظمت

 م يا لمنر    ى  ي   ط ي ا نظ م  مماطي عا ع (6

 
 ن  منن   مال ن  ينن  ن  يريعا نظاننىا نظمعفننع  مونم مننع ماملنا ونمل نظ رعتنى مننع كنعا يانمل 

يمننا نظمىيننمل  ننييل ييننن نظننمىك  مننا  لينن  مننا  ننالا اننىميا م ننعويل نظا ننمي  ما طننيط 
 8نعراع ع

 
ي نن  ييمننن ظننل يلننى  يننعم ظيننى   الننعل نظاننكمياع   طننع  نظاننكميا نظ ىن ننن يراتنن  ن ننا يعا 
يمكننا ظراع لنن   ا ي ننيا م ننام  نظننمين  عظاننكميا ظننك  نظط اننعا نالامعييننا نظم اي نناع  اا 
راننع ا ملننا وننمن نا ننا يعا  نناكما مليننىا ظي ننعمييا يننن  طننع  نظاننكمياع  يننن ن ننا يعا يننن 

 رنن  ا ينن نا  مننعل  IBM Institute for Business Value  نظمايننعا نظمايننكا  عمننا  نن

% مننا نظم ننا يكيا ا 42يننىكعا نظاننكميا طىينن  طميننا ظااط نن   ام ملننك نا ننا يعا  ا 

ع  منن مك نظاننكميا نظ ننعع   ننلع رالينن  ورننع  ا يننكل نظلاننا يرتنن     9ي نظننما ا يلاننما امعمنن 
 ييي مل    نظاكميا مظيم م   ا نظاكميا منا عع

 

 
  تسويق خدمات التأمينسليم  لى الوردي، عمشاركة  الء     التريم ال ل اعي، عج ار ص ري محت  العن تي،  8

(.  عكذلك كتاب جارلس دع ت، ترجتة عإ  اد سليم  لي  1993لتعاه  الفنية، عزارة التعليم العالي، )بغ اد: هيئة ا

 (. 2002)بغ اد: متتب ال لورة،  تسويق التأمينالوردي 

 

في استذكار أز راجع أياا مقالته "معايشتي لتجربة التخطيط  ي شركة التأمين الوطنية،" التنشورة ضتن كتاب 

 . 54-45(، ص 2016إ  اد عتحرير مص اح كتال )متت ة التأمين العراقي،  (، 2015-1942د. سليم الوردي ) 

 
 Insurance has transformed from a product that is sold to one that is boughtراجع:    9

s UK (insurancebusinessmag.com)| Insurance Busines 

 

https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/insurance-has-transformed-from-a-product-that-is-sold-to-one-that-is-bought-239931.aspx
https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/insurance-has-transformed-from-a-product-that-is-sold-to-one-that-is-bought-239931.aspx
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ي العراق  مصباح كمال 

ي ف 
 14ن م 9 صفحة مالحظات أولية حول الوعي التأمين 

 

ماة  م  نمس يىماةيينرفعمم
ورننعا م ننع ا يكيننكا ظىينن  م ننام  نظننمين  عظاننكميا ممىرننع يينني   فنن ع  ممر ننع  يينني 

مرع يننا مننع يريننى مننا كاع ننعا مماننع الا يننما نظاننكميا يننن نظتننيعيا  نن يا نظملننا ياننط  
   م مننع ظنن  مننا يال ننا  عظاننكميا  م ننم  يننعك  يىينن  ك يننى ينن ك  اظنني مييننعا ماظنني نظ ىن يننا

اينننعل لم ينننا ككيع ينننا نظيمنننالا   نظميعفنننىنا منظ رنننكمنا (  ار نننيل نظافنننىى نظممايكنننعا 
 يننعل يننىكعا نظاننكميا   " ظيامييننا  عظاننكميا م   نن م  نظاننكميا نظ ىن يننا  ار ننيل "يننمل مطرننن

نظا نننعما مننن  رنننىا نظالنننعىا  ناينننعك نظتنننرعيعا    نعيالرنننعا   يننن ىيا ا  ار نننيل يمنننال
ريننى  ىظمعريننا  نظرا ع ننعا ا نظياننىميا ظم   ننا نظاننكميا نا ننا عكا مننا نظمرع نن عا   نظراع ننعا 

 نظيكممننا منا نظ ال ننا  عظاننكميام ننىنما الننعل  يع ننعا  طننع  نظاننكميا ممن ننا  ا ننيا  نمى 

ظينننا(  اتنننكنى  م مم نننل ن 10مياننني نظار يننن  اظننني م نننعطى م يرنننا ينننن يننن ى ىمفنننعا

 عمليا/ملالا اكميريا مط ميا  م اظكاىمريا
 

  مىيننن  م نننامنل ااننن    نننب نظم ننن مظيا ييننني ينننعا  نظكمظنننا ينننن النننعىا نظنننمين نظانننكميرن
يعظاننكميا متننكى م ننل ا نناكنما نظننك ا مننا نظفننىن   يينني    ننعط نظاننكميا  كمننع وننم نظيننعا 

  نظيننعا يننن نظ ننىن (عيننن نا اتننعكنا نظغى يننا( مى ننل نظطننع   مفننىي ا نظننك ا  كمننع وننم 
يكيمنننع ا مننن  نظنننمين  عظانننكميا كيمنننع  نكا ينننىع نع  نننعا ييننني ينننىنع مرالنننعا نظانننكميا 
م عظاننعظن ا  ننيل يلننل    ننعط نظاننكميا ممننع ياىانن  ييينن  مننا ك ننا يتنن     فنن  يننن   يرننا 

 نظكمظاع
 

 تننىا نظر ننى يننا مظننا  يننيا ا  ينن  نظننمين نظاننكميرن يننال يرننكمع ااننمل يننىكا نظاننكميا  ننكي  
عظ ننعا ينننن نظم نننا نظمرع ننن   ميرنننكمع يكننما نعينننالا ينننا نظمرننناا نظانننكميرن تنننعك ع  نظمط

 ميرننكمع اكننما نظ مييننا نظاكميريننا  ع مننا يينني نظينن عيياع  ميا نن    يفننع مننا  ننالا نظا يننيل
موننم مننع ياافننن ىينن  نظم ننام    ع موننم ممفننم   يعلننا اظنني  ييننا مننا نظاكمننا منظ ينن (

ظاننكميا منننا  نننالا نظانننكىي  منظا ينننيل نظم رنننن نظم رننن ظي نننعمييا منظ نننعمالا ينننن ينننىكعا ن
 نظم امىع

 
عا  م مننع اطننمى م ننام  نظننمين  عظاننكميا ييرنن  ا ينن ك   عظفننىمىا اظنني  يننعكا نظطينن  نظ  ننّ
يينني نظيمعيننا نظاكميرينناع  ي رننن وننمن  ا نظننمين ي انني ميتننمىن  يينني م ننام  نظ كننى  يننا يل 

اتننعك نظننمطرن كما  ا ياننىلل طعظنن  نظلعم ننا يننا نظاننكميا م وميانن  ظييننىنك من  ننى منا 
 ملا ومن نظمين ر    ين يىنع ملياا/ملع   ظياكميا(

 
كان لي موقف أثرته  ي عرقة بعنوان "رماان عالتأمين  ي العراق،"  صار الفصل الثاني  شر من  كتابي   10

 .160-155(، ص2022)بيرعت: منت ى التعارف،   التأمين: مقتربات تاريخية واقتصادية ومعاصرة
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ي رننن وننمن  يفننع  نا يييرننع نا ركايننا  تننما ا يا/يننكل اطننمى نظطينن  يينني نظاننكميا يننن 
نظ رنننعع نظمنننعك  ظال اتنننعك  مينننن ام يننن  نظنننك ما  مينننن نظانننمنريا نظمر منننا ظيطيننن  ييننني 

ا ياماننن    نننم ا طي نننا ينننن نظملامننن   ا نظانننكميا  نظانننكمياع  ما ي مارنننع ورنننع نظاككينننك ييننني
يننمكى  ننييل نظننمىك  م مييينن  نظميننعىكيا يننن   سببي خممببدم أماة بب م ننظ ىن نننع  يننن كاننع  

 اكظيا نظكاع   ا نظ رعتى نظان ايكك نظطي  افل مع يينظ
 

 ي اىب نظطي  ملمك نظيعلا ظك  نظم ا يا اظي نظ ي ا نظم رياع- 
 نظي مى   مل نظيعلا ظك  نظم ا ياع- 
 ايما نظي مى  عظيعلا اظي نظ ي ا اظي ىر ا ين نظيتما ييي عع- 
 امنيى نظاكىا نظمعظيا ظك  نظم ا يا ييي يىنع نظ ي اع-ك
 اطع   نظاكىا نظمعظيا ظيم ا يا م    ى نظ ي اع-ل
نظامنينن  نظ مرننن  مننا   ننياا ايانن  نظىر ننا منظاننكىا نظمعظيننا ظننك  نظم ننا يا مننا لعرنن   منظننلما -م

 11نظم نان  عظر  ا ظيم ا ياع

 
 ي ا نظاكميرياظمي تع نظ منما نظاعظيا نظان ا لى ييي طي  نظ 

 
   ى نظاكمياع- 
 اظ نميا نظاكمياع- 
  كن ا نظاكميا نظمرعي اع- 
    عى نظمراملعا ن  ى ع-ك
 12نظمين نظاكميرنع-ل

 

مثق فلماة  م ن
رايننك  يننا لاعيننا نا ننامع  منظا عطنن  ملاعيننا نظمننما  ظننل ا رايننك  يننا لاعيننا نظاننكميا   

    ننعطا  اكىنا  ميننن( نظ طننى نظميننيط  رننع يننن ييعارننعمننع نظماتننمك  لاعيننا نظاننكميا   ار ننع  
  وننم نظا عمننا منن  نظ طننى منظايننمط مننا سلننعىل  وننن اى نني  ااعظيننك نظاننك ى كننكيىنك مم   ننعا 

 ننكا مننا نايامننعك يينني يمعيننا يننن نظ ننمعع  مالننميى نظننمين نظ يمننن  منايايننعط ظيم نناا ا
ظرننع ييننمل اننميى م ع  مننا يي ننعلنن عن  مننا نظ ي ننا نظاننن رايننىا مر  عيا ننعىل ظيا عمننا منن  نظ طننى

 م نياننمن ل  م نعيتننعع منظىيعفننيعا م كمنا اكنىا نظ طننى م ننع ا ظيا ننعيل منن  نظ طننى 
 نظيمعيا ما سلعىل ما  الا م   ا نظاكمياع

 

 
 .21سليم الوردي عمشاركوه، تسويق خ مات التأمين، ص  11
 . 24سليم الوردي عمشاركوه، مص ر سابق، ص  12
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  ننك ريننى ماننعظان "نظ يننك نظينن يا مريننع  اكنىا نظ طننى منظاننكمياظ ا يينن  يينني يننعك  رننى  

عىا يننن ل يننىا  ل نظننى ي يا  ن ننايما ى ننعظا مننا  مييننا يعفننيا يننن  غننكنك  13نظ ننيعييا"ي ننّ

 يننعىا يي ننع اظنني تنن م عا نظ مننا نظاننكميرن يننن ميعي ننا ريرننم   مميننعكا ايننعكا اك ننيم 
نظ ال ننعا منن  نظننكمن ى نظى ننميا منظيننىكعا  مفنن ا نع  ننعا يينني يننىنع يمعيننا نظاننكميا 

 ععع مريىوع
 

كمنننا  ا ارا ننن  ينننىكعا نظانننكميا ينننن لنننمن ن ظي ميينننا نظ عفنننيا كا نننا ناانننن  نرايننن  ورنننع  
 ملم يا نظاكميا نظ ىن يا اظي كمىوع نظارميى ظ

 
يرننكمع كا ننات  ننكررن ظننل   ننى  ى يننع   م مم  ننع  مننا  يننا يننىكا اننكميا  م مننا لم يننا نظاننكميا 
نظ ىن يننا  ظننل يكننا مورننن مرتننىيع  اظنني نظ مننا نظيننممن نعراننعلن ظيننىكعا نظاننكميا  ننا مم ننا 

عىاع م   ننا نظاننكميا نظ ىن يننا مننا ظاننك كننعا رىفننن مننا الننعىا نظ نن نا   يننعك  رننى  نظ  ننّ

 
مص اح كتال: العي  الحزين عغياب إدارة الخطر عالتأمين تعليق  لى حادث غرق   ّارة  ي جزيرة أم  13

  (iraqieconomists.net)ش تة االقتصاديين العراقيين –الربيعين السياحية 

 تن متابعة التزي  من التتابات بهذا الشأن باستخ ام هذه الرعابط:يت

http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-
%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-
%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-
%d8%a7%d9%84/ 

 مص اح كتال: نظرة  لى بعض اآلثار االقتصادية عالتأمينية لأ" اجعة" غرق الع ّارة  ي التوصل 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Misbah-Kamal-
Ferry-Disaster-Implications.pdf 
https://misbahkamal.blogspot.com/2019/03/economic-insurantial-implication-
of.html 
https://iraqinsurance.wordpress.com/2019/03/29/economic-insurantial-
implications-of-the-mosul-ferry-disaster/ 

 مالتي عمشغلي عسائط النقل د وة للتأمين إلزامياً  لىجري ة الص اح، الصفحة االقتصادية: 
http://alsabaah.iq/6560/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-
%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84 

 

http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/2019/03/22/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Misbah-Kamal-Ferry-Disaster-Implications.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Misbah-Kamal-Ferry-Disaster-Implications.pdf
https://misbahkamal.blogspot.com/2019/03/economic-insurantial-implication-of.html
https://misbahkamal.blogspot.com/2019/03/economic-insurantial-implication-of.html
https://iraqinsurance.wordpress.com/2019/03/29/economic-insurantial-implications-of-the-mosul-ferry-disaster/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2019/03/29/economic-insurantial-implications-of-the-mosul-ferry-disaster/
http://alsabaah.iq/6560/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://alsabaah.iq/6560/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://alsabaah.iq/6560/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://alsabaah.iq/6560/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://alsabaah.iq/6560/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://alsabaah.iq/6560/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84


 
 

 أوراق تأمينية 
 

 

 

 
ي العراق  مصباح كمال 

ي ف 
 14ن م 12 صفحة مالحظات أولية حول الوعي التأمين 

 

نظ ننعل نظملامنن  ككننا  كمننع  عطننعا اكليىوننان اننيننا نظمم ننا وننم  ا يننمنك  مننا وننمن نظرننم  نظ
 ل انننا نظاانننعىيى نظتننني يا منظاغطينننا نظمى ينننا ينننن نظارنننمنا نظ فنننع يا نظ ىن ينننا منظ ى ينننا  

طي   م كعرننا ا نناطي   ا اننميى يىتننا ظم   ننا نظاننكميا كننن ا يننا يننا ر  نن ع  م مننع ا ننا
 م رنني س ننى  وننم ى ننط م   ننا نظاننكميا  مننع يننكمى   ااكمنن  يرننك م ننم  ملننا وننمل نظيننمنك ع

ظننمظا    يننن نظييننعا نظ عمننا  م ننمظا ا ننعول نظم   ننا يننن ايننعيا لاعيننا نظاننكميا يننن نظملامنن ع
ظننل يكننا نظغننىب وننم نرا ننع  نظ ىتننا ظ ينن  ملياننا اننكميا م يرننا  ننا نعيننالا يننا يفننمى 

كمظيننا مننا سظيننعا اكنىا نظ طننى ا نناطي   ا اننميى يننكال  مننا  يننكعا نظيمعيننا نظمعكيننا نظاننكميا 
 تننننيع  نظمريننننما  نظ ننننيعييا مريىوننننع  منظ ننننعمييا يي ننننع منظم ننننا كميا ظ ننننكمعا ع  م 

موكننمن  ى مننع  يتنن ك نظاننكميا   مننىمى نظم ننا  مالننمىن  يننن نظا كيننى نظلم ننن   مرالعا ننعع
مونمن ونم منع يعمظنا  ا   نمل     لنعىل نظمعكينا منظمعظيناعكمظيا منا سظينعا نظا عمنا من  نظ طنى مس

يننيا ظننل    نن   م امرنني  ا ااننمل نظلم يننا  نن  موننن نظممليننا نظى ننميا ظيننىكعا نظاننكميا نظ ىن ينناع
 ا  ا يياال يىكعا نظاكميا  مر ىكا    مل نظم ماع

 

ماةيينماة  م  نمفنماةصح فلماةما يحل
ظكننا م  ننل وننمن  14نظاننكميرن يننن نظتننيعيا نظمكام ننا راننى  مر ننم  كالمننع كليننىن يننا نظننمين 

نظكننالل ظننل ياننىلل ر  نن  كن مننع اظنني الننىنعنا ميمم ننا  م اظنني  يننعكا يننن يلننل ن   ننعط 

 
  لى س يل التثل:  14

http://altamin.hooxs.com/t35-ماج ة حسين ربيعة، "عظيفة اال الم  ي نشر الو ي التأميني،" 
topic#36 

دراسة  -عظيفة اال الم  ي نشر الو ي التأميني السر  لي سع ، "عهو منقول نصا، دعن ذكر التص ر، من بحث 

/:www.wata.cc/forums/archive/index.php/t/http-تط يقية  لى شركة ال ركة للتأمين )السودان(:
35349.html 

 

ناهي العامري عمرعة  طا، "بع  ان قطع اشواطا متق مة  ن  الشعوب.. الو ي التأميني مازال متراجعاً  ي 

 2011-11-01، الثالثاء جريدة التآخيالعراق،" 

 بع  ان قطع اشواطا متق مة  ن  الشعوب.. الو ي التأميني مازال متراجعاً  ي العراق -صحيفة التآخي 
(altaakhipress.com) 

 

ؤسسات ال علة  ي  بين غياب الو ي الثقا ي للتواطن عإهتال م  ..صفاء السع ي، "شركة التأمين الوطنية 

 العت ة الحسينية التق سة –نشرة األحرار كربالء،" 

http://www.imamhussain.org/isdarat/magazine_alahrar/display2857.htm 

 

مجلة الش تة العراقية، "شركات التأمين  ي العراق .. بين غياب الو ي ع ق ان الثقة"  

http://www.magazine.imn.iq/articles/print.14150/ 

 

http://altamin.hooxs.com/t35-topic#36
http://altamin.hooxs.com/t35-topic#36
http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-35349.html
http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-35349.html
http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=4474
http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=4474
http://www.imamhussain.org/isdarat/magazine_alahrar/display2857.htm
http://www.magazine.imn.iq/articles/print.14150/


 
 

 أوراق تأمينية 
 

 

 

 
ي العراق  مصباح كمال 

ي ف 
 14ن م 13 صفحة مالحظات أولية حول الوعي التأمين 

 

نظمكاا ننناع  يا نننيا ظنننمظا ييننني اكنىنا ينننىكعا نظانننكميا مكنننمظا لم ينننا نظانننكميا نظ ىن ينننا 
ا نظمرع نن   يننعل وننمل مكيننمنا نظاننكميا امييننك نظل ننمك ظيا طننيط ظ ىرننعما ظ يننعكا نظننمينع  ممنن

نظكيعرنننعا  مى منننع  عظا نننعما مننن   طنننىنا  كعكيمينننا م  نننى  منننا نظننن الك نظ ى ينننا  ظار نننيل 
ركما/رننكمنا يننما نظننمين نظاننكميرنع  م يفننع نظايننعل  ار ننيل ن ننا يعا ظيا ننىا يينني ممن ننا 

 نظرعم العل نظاكميا مايييا راع ل  متما اظي مف  نظ يع عا نظمرع  اع
 

مدةماةيينماة  م  نمد يانماة  م نميز  
 ا نظننكيمنا ي ننكا  مننا  2005مننا  ننعرما ار ننيل  يمننعا نظاننكميا ظ ننرا  6لننعع يننن نظمننعكا 

 ننيا  مننمى   ننى   اظنني " يننعكا نظننمين نظاننكميرن مالننىنع نظكىن ننعا منظ يننم  نظاكميريننا 
 مط عيا عع" 

 
نظ نن نا نظك يننى ورننع وننمظ مننع نظننم  يمينن  نظننكيمنا مرننم اك ي نن  مننا  لننا " يننعكا نظننمين 

ظانننكميرن"   منننع ونننم ينننكك نظكىن نننعا منظ ينننم  نظاكميرينننا نظانننن  لىنونننع م نننعل  ط عيا نننع ن
مام ي  نننع ييننني ينننىكعا نظانننكميا من طنننىنا منا نظ ال نننا  عظانننكميا مرنننم اك ي ننن   نننرا 

     وم ياع م ال   يعكا نظمين نظاكميرن 2005

 

 مالحظلملم رةم
نظمننمىم  نظننكيرن منظااعظيننك ميننكل  مىكرننع يننن وننمل نظمى ننا ايننعىنا يكيننكا مارننعلىا ظننكمى 

اننميى ك ننا يننع ب  ع ننا ظإلر ننع  يينني مننع ي ا ننى ريننى ا ع ننن عكنمننا نظييننعا ميننكل الننمى 
نظمننر ا نظ يمننن مريىوننع مننا نايا ننعىنا  يننن نظر ننىا اظنني م   ننا نظاننكميا يننن نظ ننىن   
م ر ننع مااى ننعا ظا  ننيى فنن ا  م ريننع  نظننمين  عظاننكمياع  وننمل مريىوننع ارطننم  يينني مننع 

ل ا  ننيطع ظممفننم  نظننمين نظاننكميرن  ر ننع   ملممي ننع  ظننل ا فنن  ا ا ننعى ييمننن مننا رننىن
 نننالا ن ننناطاليعا نظنننى   منننلالع  ينننريا ا ر نننىا م ا  م م نننعوما ونننمل نظ رعتنننى ينننن 
نظانننكليى ييننني اينننكيا نظنننمين  عظانننكميا  ما ر نننىا وىمينننا اكليىونننعو ي نننا  ا نظمنننمىم  

 
  21( االربعاء 1056ة السياسية، الع د )حسن أبو الهيل يحاعر م ير  ام شركة التأمين الوطنية، جري ة ال  و

 م 2010تتوز 

http://www.adawaanews.net/old_newspaper/2010/1056/05Tahqiqat.html 

 التواطن"نشر الحوار بعنوان "نعتل  لى خلق شراكة حقيقية مع 

 

لق  ماى  ق   لى هذه اللقاءات دعن أ نشه  تغييرا حقيقا  ي التشه  التأميني، عهو ما يشير إلى عجود انفصام 

 .  ترى هل  ترع، عمن جاء بع هم، يوًما  ي هذا التناقض  ي تفتيرهم؟بين الطتوح عالواقع

 

http://www.adawaanews.net/old_newspaper/2010/1056/05Tahqiqat.html


 
 

 أوراق تأمينية 
 

 

 

 
ي العراق  مصباح كمال 

ي ف 
 14ن م 14 صفحة مالحظات أولية حول الوعي التأمين 

 

يينن  اننكليىل يينني  ننىنى ن يننىنك يننن يننىنع نظننكيرن  كلننى اننكليىن مننا ريننىل   ننمن نظيننكا مننا 
 يمعيا نظاكميا ما يكم  

 
اا نظننمين  عظاننكميا ظنن  مل ننعاع   يننكومع ياملننا  ننكمى يننىكعا نظاننكميا  يننىب مرالننعا 
نظاننكميا(  منا ننى ياملننا  ننعظم ما ظ ننل نظمننىاا يا  نظطينن  يينني وننمل نظمرالننعا(ع  مومننع 

يننىنك منظيننىكعا منظكيعرننعا ن  ننى  ياننكلىنا  ننكمى نظكمظننا   ننيطا نظايننىي ( يننن اظنن نل ن 
 يننىنع   ننب مرالننعا نظاننكمياع  ظننمظا   ننك يكننما نظ ينن  يننن وننمل نظ رعتننى نظلاللننا مايييي ننع 

ظ يرننع ا ر ننعظد يرننكمع راننما اا   وننم ن كلننى رلعيننا ظاكننميا ي ننل  يفننا ظيننمين  عظاننكمياع
نظ يميننا ام  اظيكنى نننا اتننعك  نظ يع ننن ظيننمين نظاننكميرن يننن نظ ننىن  ظننل ي فنن  يانني ناا 

 ■كا  يا اتمىنارع ظ من نظمينع  منظمى ا نظيعظيا  ع ما ييي اتمىناع  ررع مع  ظرع ر
 
 

 ين  فعيع نظاكميا ما تع  كعا   (  عي  م * 
 

  يننىط نظريننى   ييننعكا نظ ننىن يياع  ي ننمك  نا اتننعكييا  ظينن كا مي م ننا نظريننى  ياننم 
 2022 ييما   25  اظي نظمتكى  نعيعىا

.  

http://iraqieconomists.net/ar/ 

http://iraqieconomists.net/ar/

