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هبببحاومة مبببدانو ببب  نن ام  ببب امببب امصببب كمال*بببك   ا

 تأمالتاف ابنيكنامنخ راا طكعانوتأمي ؟
 

 

البرلمرنوولىلحكووةلمحتدوويلد نووولاوو ليلبر ووت ب  ل وو ل .لل2022تشووم البل  لل27صووت 

  ر ل ووو لبلرلووولرلرىلبرلم ووولد لبروووت برجلرك حتدووويلبرًو ووووةل  ووو ل  وووت ب لد  ك ووويل

بلسلسووو يلد لر ووويلبر  ووول ل حاووومبللحصووولملالحلاكووويل ووو لبر  لحووولالدتضوووتح  لل

لبالق صل  يل برنلر يل بر ود ي.

ل

اغيكبانو*   

ل

لالل ووم ل وو لبرلم وولد لر وويلحاوولرةلدللاوومةلر لق ووملدللاوومةلر  ووليلبر وو د ا لبر وول لر 

بالر ووو ب ل   وووو  ل رقووويلحصووولم يلبق صووول  يلاووولدكيلبر ووول .لل دوووللاوووللل  ووو ل شووو ىل 

 لم وولد لت   ووودجلد ووو ل ضوووم رةلبر  ش ووولحكووةلح شووولللبرصوو و  لبر ووو ل جلدمتل وويل

 لالل نحووالقمبلتووو لحكوووةلر ووو لس شووون ل ووودبل لح لوولرصلصووونل لبلدووولىلرقا ووول لبر ل دوووي

بر  وولي.لل روو ال وودبل ووللدملبرلم ووعلح لروو ل و وومالحووالبر حتدوولالبر مبق ووي ل وو لشوو ل

شوو ل حووتىلبر وو د الاوو لب لدووالبر  ووت  لبال  نوول ل   ووليلبر وو د الرقوو ل حتبت ووللبرن وو نمةل

 ووالبرنتقوول ل كوو لتصووورلحووال بر  وولالبر وول .لل شوولىلرشوومشلالبر وو د ال ان  لت وولل

ان  ووويلبر ووو د البر مبق ووويلتصوووم  ل لر ل  ل ووول لموووت لبر حتدووويلبرًو ووووةل ت  ووو ال   ووومةل

برنلر ووي.للد وو ل وودصلبر  ووتربال وو لد لسووللالر ووم لدتبقوولل د لرووعلبرًن  وويل ت ووو  ل

لالبرت  مة/بر حتديل  نلل  صل بقعل د   ل لق ليلبر  د ا. رس لدللت تق  للد

ل

ب  ظم وولل  دوو لرىل  وومرلدتقل/س لسوولال  برةلبرنلر وويلتًوولصلق ووليلبر وو د ا ل رحووالم ووةل

 قووكلش ل وويل وودبلبرن وول لروو ل  وو  علرىل مصووولدوولل   ووولصووو رل  وولىلمووت لس لسوولال

د ل  وويلبرووت برة ل لر   وو طلدووعلرىوومبالررووم،ل وو لبر حتدووي للر برووت برةلتًوولصلبر  ووليل

ر لت ووو  ل رقوويلل1للل)بر ل كوويلرك  وول  إلصوولملالبر  ووليلشنوولل ر ال وو لبرترقوويلبرل  وول

لحن لدال رلمبل لبرت برةلالس شمبالد   ل ل دبلبر  لي.

 
لم تتقدم شركات التأمين بأطروحاتها تجاه ما جاء في الورقة البيضاء إلصالح قطاع التأمين.  ظل نقد الورقة محصوورا    1

موقع شبعة  شبمن هم خارج العمول فوي القطواعن مونعم الخ واجي نشور مقواا  بعنووان االورقوة البيضواء وقطواع التوأمين ا  
 ناالقتصاديينشالعراقيين

 pdf (iraqieconomists.net).-منعم-الخ اجي-نهائيIEN-الورقة-البيضاء-والتأمين

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-IEN%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-.pdf
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ل

اطي اسكم ،اوزيرةانو*كويد

ل

الدتضووعل  شوولىل وودبلبر   وولل2 وو لبلا ووللل  وومرلرلووملت  وو الى ووللسوولد ل   وومةلركنلر ووي 

تمم ووعلدووال  ووملبر وولدك ال وو لق ووليلبر وو د ال لح للر وول لشنووللقوول لرمووولبروو دلل ل

   وووكلبروووت برة ل حكوووةلاووو للدوووالبرورب ووويل شوووع ىلبر  ووولي.للشنوووللرىلت     وووللشووولىل

دتضووعلتمم ووعلدووالقلوو لد  ووول باوو  الر  لسوولالبرشووم لبل  ووة ل  ووولاووللل وو لد وول ل

دتقوووعلبرن  وووول  ووو لسووو ل للقصووو ملركحووولتل الدووو لقوووو  ل رر وووفل ل ترسوووح ل شووومل ووو 

ل برنلر يل دحل  يلبر  ل  لدلل ك :

ل
قووول ن وو  لت  وو الى ووللسوولد ل   وومةلركنلر وويلر ووتةلح ًل  ووي.ل كحت  ووللدت  وويل...ل

محتد وويلد  م وويل وو لبرووت برة لد    وولل  برةلبر لرا وويلبلدم ح وويلبرًوول  ةلبرو ر وويل

 لبر وومب لح ووودللركنوومرةلبرشووًلحيلت ووو مب لرً ت  وولل وو لدحل  وويلبر  وول لبرنوولر ل وو

شل ووكل ل ووعلبرووت  م.ل  وولر ظملحرووةلت  ووولبر ووت ب  ل نحل  وويلبر  وول  ل  ووولتك ووعلسوولد ل

  رب لد نووول ل ووو لدلووول رةلمحتد ووويلتشووو ولبر لاووويلحر  ووول.ل  ووو لبرن ل ووو  لقوووولتتباووو ل

ت و ووووبالد ووو نمةلدوووالا ووولال لحكووويلرل  ووويلت ووولر لرجلا وووت لاو ووويلرنحل  ووويل

ل3بر  ل .

ل

عل  وووملبر ووولدك ال لر  ووولي ل وووحىلبروووت  مةلت ظوووةل  حووودب ل لإلضووول يلحروووةلتمم ووول

    وو لدصوولرولبرتال وولالبرن  وووةل وو ل نللرشوويل وودبلبرن  ووولبلدم حوو لبروودجل  نوو لر

بر وو د البر مبق وويلتظوو لسوولش ي.لل روو ل   وومال  ووولحكووةلل.للرحووالان  وويبرشووم لبل سوو 

لدتقلللمولدوربللامشلالبر  د ا.

ل

 
 وألحقه بمقال آخر بعنوان اعودة إلى الورقة البيضاء والتأمين ا نشر أيضا  في موقع الشبكةن

 pdf (iraqieconomists.net).منعم-الخ اجي-عودة-إلى-الورقة-البيضاء-والتأمين
( يضوم خمةوة 2022)مكتبوة التوأمين العراقوي     الورقع شالةياعاوشوقععالشالتع مينشالعراقع وكذلك كتاب مصباح كموال   

 فصول  نشرت معظمها كمقاات في موقع شبكة ااقتصاديين العراقيين.  يمكن قراءة الكتاب باةتخدام هذا الرابطن
White-Paper-and-the-Insurance-Sector.pdf (iraqieconomists.net) 

 ةيرد ذكر األةماء بدون ألقاب. 2
 
  The Washington Institute |من هو محمد شياع الةوداني؟ 3

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mn-hw-mhmd-shya-alswdany 
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/White-Paper-and-the-Insurance-Sector.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mn-hw-mhmd-shya-alswdany
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mn-hw-mhmd-shya-alswdany
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  ووت ل  ووملبر وولدك ال وو لاوومشلالبر وو د البر لدوويلبروو لال)اوومشيلبر وو د البرتى  ووي ل

اوومشيلبر وو د البر مبق ووي لاوومشيلححوول ةلبر وو د البر مبق ووي لرىلبر لقوويلا وووةل وو الى وولل

تلتشوو  صل لووو ل وو ل وول مصلد   وول ل ح ًل  وول لرحووالسوولد ل دوووربلل وودصلبرشوومشلا.لل  وول

روو ل حت ووتبل   ووو ال ل وو لبر وول طل ووعالللبرنوووربلرد وول لدووللس  وو ملح وو لدتضووعلاووفللىل

بسووو لل ل ووودصلبر لقووويلر    وووطل د ووول الاللحوووالبل وووتبلل بال   ووول بالبر ل   وووي 

كشووومشلالبرن   ووويلرنحل ووويلبر    ووو لر رووو الر ووو ل رك وووم ل الدووو   لدحلسوووعلا صووو يل

  دوو لرىل حووتىلبرتضووعلبرًو وووللل  ووت مص.بر لصوويل   لسوولالبر  مد وو ليلبر وو د ال ق وول

 لد كنوولل  دوو لرىل ن ووول دحل  وويلبر  وول  لحرووةلق ووليلبر وو د الرقوو لبرووو رلبرلوول الد  ك وول ل

 .بر ل  لرك  لي

 

لم ووةلب ىلروو الد م  وول لح ل ب لشل وومب لدووالب  نلدوولاىلشوولىلق ووليلبر وو د الس شوول لم وو 

حروومب لضوونلىللشنووللشل ووكل وو لبرنلضوو  لسوو حتىلد وو لمقيل وو رلصوويل ر  وول للبرووت  مة

  وووملد ل  ووويلر نوووللسووو  ن لحكوووةلل كوووكلد ك وووي .لل2022)دتب  ووويلل2023دتب  ووويل

 ر نووللبر نوو لحكووةللبإلصوولملالبر لصوويل لر وو د البر وو ل ر ال وو لبرترقوويلبرل  وولل

ل دصل ق م للت عل  لرل يلبر ح  لا.لل.ت     ل

ل
اسة تا طكعانوتأمي 

ل

ت مل ووولل ل دووولل صوووورلد  ووولل دووو     حتدووويل بر    ووولالبرًو ووووةلركوووت ربلحىلتل  وووملبر

  ووو  ل رقوويلركووت  مةلت وو ل  ووملر مصوويلرشوومشلالبر وو د ال ان  وويلبر وو د البر مبق وويل

ق ووليلل بر وو لتشوول ل وول لبر و ووو ال وولتًوولصلانكوويلدووالبر  وول لللبرن لرووعلر لبرن  مموولا

بر ظوومل وول ملقووتب  البر وو د ا لدووال    وول لحكووةلسوول  لبرن وو ل  وو  لححوول ةلبر وو د ال

 ح بروويلبر  وولرالبر وول  ل وو ال وودصلبر ووتب  ا ل ت   وو لبرووو رلبرمقوول  لرووو تبىلبر وو د ا ل

بر ووو د الحووول ةل.للد كنووولل نحوووالرشووومشيلح ق م ووولل  دووو لاووومشلالبر ووو د البرصووول مة

دووالروول لبر مبق وويلبالسوو  ل ةلدووال وودصلبر مصوويلر  ش ووول  ر وولل بر  وول ج ل وو لبر ووت ل

يلرك    ووطلر    وو لدحل   ووللششوومشيلححوول ةلتوو د ال ى  وويل نحووالر ووللرىلد  مموولالقل كوول

اووومشيلرقوووت ل ووودبللىل  رللل4تك وووعل  رب ل ووو لد ووو بىلبرنوووو تحلالق وووملبرن ظوووترة.

بر مبق وويلد ووترج ل رلصوويل لر  ووليلرشوومشلالبر وو د البر لصووي ل لووو ىلبر وو د ال ةلححوول

الل نحووالرن ظوو ل وودصلل ووي  لبر وو لت  ووو للدووعلاوومشلالححوول ةلبر وو د البر لرنبت لق لت وول

 
)أطروحوة دبلووم عوالي بوةدارة التوأمين  جامعوة  إعادةشالت مينشوميزانشالمدفوعاتشف شالدولشالناميع عبد الزهرة علي     4
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 شووودرفل ضوووعلبر مت لووولالر  ل وووطل ظووول لتوووور ل لللبرشووومشلالبالسووو نمبرل ووو لبر نووو .

صوولر لرم ووعلد وو ت،لبر م  وويل وو لر بللبر نوو  ل ح روول لبل ظنوويلبإلرح م   وويلبر و  وويل

لرك  لد لدعلبرل ل لا ل بر ودلالبالش تبر ي ل ق م ل.

ل

اف اإ نرةاشرلكتانوتأمي انوعكمدااتغيير
ل

توو بدالتشووح  لبر حتدوويلبرًو وووةل وول ملبر ل  وومبال وو لح برةلاوومشلالبر وو د البر لدوويل

بر ل  ووويلروووت برةلبرنلر وووي.لل  ووو لتل  ووومبالاللتعاوووملحكوووةل  كووويل تح ووويل ووو لس لسووويل

بسوو  وب لبرنوووربللبرن ل وويلدووالقلوو ل  برةلبرنلر وويلد وودلحسوو لىلبر ظوول لبروووش لتترجلسوو يل

 لروووو ل لالبلدم ح وووي.لل ووولرت برةلر نوووللتونلاووو لس لسووويلمحتدووويلبر وووت ب  ل ووو لل2003

ر لل شووول م يبر    ووويلر لبرصووولالبر   ووو لرشووولىل روووفل وووم  الد ووو لسوووتبللت  ووو البرنول

لبر ك يل  البرح ل لالبر  لس ي.لقتبحولبرن لصصيلالق  ل ر ل  طلل ل   يبر

ل

  نوولل كوو لحووم لسووم علرك ل  وومبال وو لح برةلبرشوومشلالبر لدوويلبح نوول ب لحكووةلدوولل ر  وولل

لبس لبرنو ملبر ل .  ن  للدالد كتدلالل

ل

 ل2021ت ووو  ال ووو ل  برل ل سووول لد نوووولدتسوووةلبر مسووولىل–لنوتبببأمي انوعرن يبببدشبببرلدا

.لل  وو لد   ظوول ل نتق وو للروو الد م  وول لروو لحىلشوولىلدووو مب لحلدوول ل للصوولريلر ل لرتشلرووي. 

ل5ح برت لر لت كتلدالدنلرسلالشل كلد لرب لرك  و.

ل

   ووو لش ووولالدوووال  برةلت ووو ال.للد نوووولسووون ملحلووول ل–لنوتبببأمي انو طنيبببدشبببرلدا

دتاووو لحروووةلبلدل ووويلبر لدووويلرنًكوووالل2022تشوووم البر ووول  لل9برنلر ووويلدوووعر ل ووو ل

 شلروويلحضوول يلحرووةللشوكوولل ووح برةلبرشوومشيبرووت ربلل بق وومىل نتب  وويلر وو البرنًكووا.لل

اللبرماووو لل.ل لشنوووو ملحووول لرنصووومالبر  وووم البإلسووولد ل)دصووومالمحوووتد  حنكووول

 وو ل ووتلال ووطل   وودصلبرصوو يل و وولرلبر ووعب :لل.لحلقوويلروو لدووالقم ووعلر ل   ووول لر وو د ا

 وو نملىووت ل لرووال لبر  د   ووي للب  ووم لرىل اووت صل وو ل وودبلبرنتقووعل دع وو لركت   ووي

ل ش صل رم؛لر نللرشتىلرلىئل ل  لت و مج.ل س   لو 

ل

 
راجع مصباح كمال  اهل تم إفشال مشروع عقد تأمين فاةد؟ التأمين علوى شوركة خطووط األنابيوب الن طيوة العراقيوة ا   5

 موقع شبكة ااقتصاديين العراقيينن
 pdf (iraqieconomists.net).مصباح-كمال-هل-تم-إفشال-مشروع-عقد-تأمين-فاةد؟

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%9F.pdf
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دوووالبرن ووو لمالرىلاللت  وووم لبروووت برةلحكوووةلر ووو البروووت ربللتحك وووللاووو صلإل برةل

برشوومشيلدووال برك ووللر لدووال بروو لق ووليلبر وو د ال وووال لدووالت  وو الاوو صل لووو لر وو ل

لد  صصل لر ن لبرنصم  .

ل

  وو لش وولال  برةلالر  وول ل .للت وو  لرمنووولبرووو كح ل–لنوعرن يببدنوتببأمي اإعببك ةاشببرلدا

دووو مب لحلدوول لل2021د وو لصوول  لحلوول ل ت وووجلبروودجلت وو ال وو ل اللبرنلر ووي ل موو  ل

ح  وو ل   ووملبرنلر وويلرمنووولبرووو كح ل ووتل   وو لرمنووول ووعب لبرووو كح لبروودجلر وو لل شلرووي .ل

لر  ووومةلقصووو مةلبر مبق ووويلرإلحووول ة شلرووويلدوووو مب لحلدووول لحكووو لحلوووولبلد وووملحووول جل

نوووعتنملحصووول لرماووو لبرووودجل ظووو  لدوووللسووون ل   وووتل  وووالبلل. 2021 ال-)م  ووومبى

. ل لووووب 2021ر كوووت لل16-15ق وووليلبر ووو د ال ووو لبر ووومب  ل
6
رووول لح برتووو لرإلحووول ةللل

لبر مبق يلر ل  مكلرامب ل ش ملحرةلر علد  ت،لبرشمشيلر لد  ت،لبر لدك ا.

ل

د صووعلبرنووو ملبر وول لركشوومشيل ر وو الدًكووالروو الد م  وول لرىلبرووو كح لبروودجل  ووترةل

روو ل  وولطلح لن كووفلبرن وولرال برن وولربالبر   وويل بالبر لقوويل ححوول ةلبر وو د ا لح برت وولل 

 لركلوويلبإل ًك   وويلد   وويلالل  ن ووعل ن م وويلر نوولل   ووي ل ت د   وويلروو لحىلحنوو ل وو لح برةل

دووعلتًنووعلبرشوومشيلل بر ووليلرك نوو ل  حوو لبر لقوويل   وو ل بموووةلدووالبرن  كلوولالبرم   وول

ت وو    لدووعلد  كلوولالل وو رك  تووم،ل وو لرىلد  وووجلبر وو د ال برتسوو لللروولر لبر وومب .لل

 رووم ال وو لحرووةلبصوو  ل  لدووال وو اللبرنلر وويلدووللبروودجلموووبل ووت برةل لدتق وو لبرًو ووو

ر  وو  لل رحوو لالل ظكوو لبرماوو ل ح وو لبروود ال  ووت م ىلحكووةلدووع لاللبإلحوول ةلبر مبق ووي

 نح وو لتت    ووللر  ووت ملررووم،لح بر وويل ر نوولل ن كووفلد وولرال د وولربالق ووملت د   وويل

ل7بإلحل ةلبر مبق ي ل  تلبرنمتًة.

ل

رىل   ووول الحكوووةلح برت وووللل 1960)ت س وووكلسووو يللر  وووللرن  ووويلرإلحووول ةلبر مبق وووي

راوو ل لاللحلقوويلر وو ل صوو لحيلبر وو د ال شوو ىلبرشوومشيلدك ووعلر لوول  لبرن لحووولبر ل   وويل

 
)مكتبوة التوأمين العراقوي   االدعاوشوالواق -مؤتمراتشالت مينشف شالعراقراجع نقد هذا المؤتمر في كتاب مصباح كمال    6

 .  الكتاب متوفر في موقع شبكة ااقتصاديين العراقيينن101-60(  ص 2022
Insurance-Conferences-in-Iraq.pdf (iraqieconomists.net) 

( بالنةبة لتعيين مدير عام جديد لإلعادة العراقية لكنه لم يحقق ما كان مرجوا  منه.  راجع 2015هذا ما قلناه في الةابق )  7
 مجل شالت مينشالعراق :قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية ا -بهذا الشأن مصباح كمال  امهام جديدة

http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-
co.html 

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Insurance-Conferences-in-Iraq.pdf
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2015/12/new-tasks-before-iraq-reinsurance-co.html
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ت ل  ت   وو  لم ووعلبر لاوويلر لر لاوو للدووالبرنلوول  لبر وو ل ن كح ووللموو ال   وو لد وو ال  وول

لم علقتةلدمبش لبر  ت ل  لبر  ا/بر ل  ي لحكةلدم و  .

ل

لر  ووول ل   ووو لش ووولال  برةلبرنلر ووويلك ووولت   لحسووومبللصووولرول ب  .للل–ل يببب ننانوتبببأمي 

راوو مل دووالل6ت ووكلبر ًم وويلرنوووةل.لل دووالبرلم ووعلر  ووللسوو حتىل  ووتبىلبر وو د ارم لسوويل

 لم ووعلبرن كتدوولالبر وو لبدووللرصوولريلب ل شلرووير لسوو  للركووو تبىلاوو ل وو  لم وو لردوومل

 اوو لبرلمب وويل حنووال وو لب توو .لرىلبرنووو م اللل.ت ووم كل  ووولصووو رلش وولالت     وول

شل ووكلدحك وويللحسوومبللصوولرول ب  ب رووم الروو ل   وو للرن وو ل وودصلبر  وومةلبر ًم ل ووي؛ل رىل

 ووو لح برةلاووومشيلبر ووو د البرتى  وووي لد ووودلر كوووت ل وووح برةلبروووو تبى لحضووول يلحروووةلحنك ووولل

ل8.لل)شلىل  لكلت لرال  لبرًنعل  الد صل الشنللمص لدعلق م ل .2020

ل

حىلدوولل شوو علر ووللشووم  الركووو تبىل ووتلرك  وويلقل ت  وويل ظم وويل ت ل   ووي ل ح برةل ووميل

 لح بدووويلحنووو لبر وووميلرا وووللل ووول   وووت،لرشووومشيلبر ووو د البرتى  ووويل)ر لوووكل  رب لد نووول ل

 ح برةلبر وو د البرتى  وويل برووو تبىلد ووللرنوولل  وومالدووالسوو   ا.للل9بالموو ل لبروبحشوو   

لتتقعلتل  مل تح ل  لحن لبرو تبى.لل  دبلدلل ماتص.ل  تلدلل و   للحرة

ل

للبرن  وول لبرووت برجلبروودجلرحوووصلر وو البرووت ربللبرنحكوو لقووولت ل ووملبرصووترة لح ل ر ل وو ل

د لرًوويلبر نووو ل لرتشلروويل وو لح برةلدعس وولالبرو روويلرووول ل لد نووولاوو ليلبر ووت ب  

 الوولاللراوو ملدووالتشووح  لبر حتدوويل حرسوولر للبرووةلدًكووالبر ووتبالحكووةلاوولال6  وومةل

قوووول حوووتىلبرنووووربللبرن   وووتىلا وووو ال ووو لدًووولالالحنك ووو للل10 رك صوووت كلحك  ووول.

 
مالحظعاتشحعولش ا فصول فوي كتواب التأمين العراقين نظرة على تضارب المصوال رئاةة ديوان  مصباح كمال  ا  راجع  8

.  الكتواب متووفر فوي موقوع شوبكة 76-68(  ص  2021 )مكتبوة التوأمين العراقوي   الرقاة شعلىشقعالشالتع مينشالعراقع 
 ااقتصاديين العراقيينن

Insurance-Regulation-in-Iraq-draft.pdf (iraqieconomists.net) 
 
زميلي تيةير التريكي وأنا أجرينا معها حوارا  مطوا   فّصلت فيه تعاملها مع األوضاع الصعبة آنذاك  ةيكون  9

  من المؤمل أن يصدر عن منتدى المعارف ةنة  حوارات-المرأةشف شقعالشالت مينشالعرة  في كتابنا فصال  
2023 . 

 
 ق نيوزن وكالة ش 10

https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D
9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-
%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Insurance-Regulation-in-Iraq-draft.pdf
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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بلروووم،لحاللرىل روووفلالل   ووو لر  ووو ل ن كحوووتىلبرن ووولرالبلسلسووو يلإل برةلاووومشلال

بر وو د ا.لل وودبلدووللمصوو لحكووةل اوو لبر  و ووول لر  ووليلرشوومشيلححوول ةلبر وو د البر مبق وويل

البر نوو لبرل دووي ل ل  ووكلبرشوومشيلحكووةلبل ن كحووتىلر  بتبر وو لر بر ووللدوووربللروو ل حت وول

ل11ملر لل  ىلرىلتش ولت ترب لم    ل .

 

 وو لبرتقووكلبر لضووم ل  ووم لدووال وودبلبر ووم لبر ووم عل لسوو   ل لرىلبر ل  وومبال وو ل

ح بربال وودصلبرنعس وولالبر لدوويلسووكل يلاللتعاووملحكووةل اووت لر  وويلر ل  وومل بقووعلتووو  ل

لبر مبق لشح .حن ل دصلبرنعس لال  بقعلق ليلبر  د ال

ل

اح  اسيكسدانالستخدنماف اشرلكتانوتأمي انوعكمد

ل

   وولال  وومت الد وو .لل  ووللقلوو لدوولل   ووولحكووةلح ووولش ل ووللد وولال ل  وو لدوولل   ووولدتضووتح لل

لش ل للب ت :لبس  لر يلامشلالبر  د ا  نلل  صل

ل
الل ووت ل  ووللبرتقووتالىووت ل لدووعلم   وويلرىلاوومشلالبر وو د ال وو لدعس وولالالل  وو    ل

 وووللدوووعلبر تا ووولال بر وووورلالبر  لسووو يل بر    ووويل بر ل   وووي.لل حكنوووللت كصوووكلحنك

بسوو  لر يل وودصلبرشوومشلالدلر وول ل ح بر وول لشكنووللضوو  كلش للت وولل وو لبل بلل بر  ووت مل

  ووتلدوولل شوو ولحك وو لموول لبر و ووولدووالاوومشلالبر  ووليلبر وول ل وو لبر و ووولدووالبرووو  لح ل

ًوومةلرووتاللبرً ووولبرحل ووم ل وو لت ترووكل نووم رلبروو دالحرووةل  لشوو ل  م قمبى وويلد  

بر لروويلبر مبق ووي لرننلرسوو لبر وو د ال وو لبإل  وولللحكووةل راوويلدووالبر  ت وويل بالر وو ب ل

 لرن وول  ملبر   وويل ر وووةلح ووت لركووكلرقوو لبرن ل وولال د وول لبر نووعلبر وول ل بر ووم ال

ل بر صلرلبرو ر .

ل

لش ل للب ت :للنختيكرامدرنءاشرلكتانوتأمي انوعكمد   نلل  صل

ل

 
%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A 

 
هجوما  منظما  على مؤةةات القطوواع العووام بوةووائل مختل ووة  آيديولوجيووة منذ ااحتالل األمريكي    شهد العراق  11

ومالية مع إهمال متعمد وغيرها  بهدف تص يتها باعتبارها مؤةةات فاشلة بعد أن تعرضت العديد من المنشوو ت 
.  ةياةووة ااةووتخدام التووي اتبعتهووا حكومووات المحاصصووة وتحويوول 2003الصناعية إلى التدمير األمريكي ةوونة 

ةةات الدولة الخدمية والصناعية إلى حاضنات اةتيعاب أعداد هائلة من مريدي األحزاب الطائ يووة واابنبووة مؤ
 هي من بين الوةائل لتقويض القطاع العام.

https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ح بلل وودبلبرتضووع ل  ل وويلت ووت مص ل ووحىلبر  وولرلدوووربللبرشوومشلال ًووعلرىل حووتىل

قل نووول لحكوووةلبر ووووربالبإل بر ووويل بر   ووويل برن ووولربالبر  ل  ووويلر وووعالللاللرىل حوووتىل

برن  ووولرل ال  ووو لركوووت  ملر لر   ووو لر لىل   ووو .للقوووول ً نوووعلبروووتالللدوووعلبرن ووولربال

لر وو د ا لرووو،لبروول ملشنووللشوولىلبإل بر وويل بر  ل  ووي ل  وو لق وولالبرن م وويلبر   وويل 

بر وول  لم ووعلبح  ل  وول لدووعلبر  وولرلدووو ملحوول لاوومشيلبر وو د البرتى  وويلدووالروولر ل

.لل  ووولشل ووكلروو ل2006ق ووليلبر وو د ال بروودجلبق  وو لد سووت ل لحك وو ل وو لتشووم البل  ل

رلوومةلحنك وويل وو لق ووليلبروو   ل د م وويلا وووةل لركلوويلبإل ًك   وويل  ربسوويلرشل  ن وويل وو ل

الد ووويل م  ل  وووي.لل قوووولبسووو تحعلبرح  وووملدوووالت لصووو  لبر نووو للم ووو لبإل برةل ووو 

ل12.بر  د   لرل ل  مةلقص مةل لالس نليلرك    ال  لبرشمشيل بالس ئ ل ل آرب   

ل

 لبرووودجلبسووو  ل ل2022-2020قوووولشووولىلحكووو لحلوووولبلد وووملحووول ج ل   وووملبرنلر ووويل) 

ل  وووولدعس ووويلبر  ووول ل ووو لبر ووومب ل ق ووول لصوووم  ل ل ووو لل2022 الل16  ووولر  ل

ررووم، ل   ووملدووللاووللل وو لرسوولريلبسوو  لر  لبر ت كوويلشوولىلد  ل  وول لدووعلش ل وو لقلوو ل

حووالس لسوويلبالسوو  وب ل وو ل  برةلبرنلر وويلح لش ووعلحووالبر  ووم ل وو ل  روويلدوولل  وووللسوو تبا

لب ت :ل2003

ل
 ر ووويلبر حتدوويل ووو لبر ووو تباللت م ووكلحكوووةلبر    وويلبرنم حووويل شووولىلدووو،لتوووو تر

بر نووالحشووملبرنلضوو ي.ل  ووولتوو لبالسوو  لللحكووةلد لصوو ل بسوو يلدووالبرو روويل  ك ووللدووال

قلووو لبالموووو بالبر  لسووو يل انلحوووولالبرنصووولرولبر لصووووي.ل شل وووكلبرووووت برةل)بجل

برنلر ووي ل   وو لل وولل  وويللش ووملدووالح ووو.ل شوولىلبمووول  رب  ووللقووولبق وو ل  وولعلدوو بح ل

 روووف لشل وووكلبروووت برةلتووووبرلدوووالقلووو ل  ربلل لرتشلرووويلحوووالح تب ووو لحر ووول   ا.ل  وووول

دحك وو الدووال  بربالبرووم،.لشوولىلرووو   لبر ك وو لدووالبر  وو لركشووع ىلبرنلر ووي ل  لر وولر ل

روو ل  نح ووتبلدووالتووت  ملبىوولرلبر  لسوويلبرنلر وويلركلكووو  ل بسوو  م ل وولر ت : لر ووولشل ووكل

بر ووول ط.لل  برةلبرنلر وويلبر وو لش وووكلرتمرسوو للاووول لل لرن لر وويلرنوووللشل ووكلحك ووو ل وو 

 اوول لبرنوووربللد لصوول  لبرم   وويلر  وومبالقصوو مةل  وو  ل  قووعلبر و ووولدوو   لت ووكل

توو ا ملبالموو بالبر  لسوو ي.ل روو ل حووالان ووعلبرنووو م البر وولد الد لسوول الب لدووع ك ال

ركت وول للبر وو لشوول تبلد ووع ر الح  وول.ل ر ووولتوو لت كوو صلحووو لشلوولرلبرنووت   البروود ال

ل ووم لدووالروول لموولالالبر  لحووول شووح لشل٢٠٠٦ش ووكلحكووةل رب وويل  وو ل وو لحوول ل

 بر ووم ل بالسوو  لالال م ووةلبر  وو .ل ب    ووكلبرن وول  ملحرووةلد وو ت،لد ووو  لركلل ووي.ل

 شل وووكل  برةلبرنلر ووويلدك ئووويل للاووو ل ل  جلبرنوووع لالبرنشوووحتكل   ووول ل رووو ال

رووو   لرلوومبال بالدلوو ،لب لد وولربا لدووعلبر ك وو لدووالبر  وو لركننلرسوولالبر و  وويل

 
  معهود التقودم للةياةوات الحعوارمصباح كمال  احول تعيين مدراء شركات التأمين العراقية العامة ا نشرت في مجلة    12
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؟ مصباح كمال  ن ي موقف من قطاع التأمي 

 11ن م 9 صفحة هل لحكومة السودانن
 

 قووول لق وووملبالش وووللل برن صوووك ال لر  لسووو يلللبال برةلبرنلر وووي. ووو لبال برةلبر لدووويلب ل

  ح بميلبال بر  البرن مةل بر  لر ا.
ل

رووال  ل وومل وودبلبرتضووعلدووللروو لت ل ووملبلسووالبرن لصصوولت يلبر وو لت ووت لحك  ووللس لسوويل

لبالس  وب ل  لا ل لبرو ريل   لدعس لالبر  د البر لدي.

ل

شتقييمشقعالشالت مينشالعراق شإعادة
ل

ر حوو ل وو ىلق ووليلبر وو د البر مبقوو لروو ل   ووعلإلحوول ةلت  وو   ل روو لت  ووعلدنلرسوولت ل

 بر ووتب  البرن ظنوويلروو ل   رصل وو لبالق صوول لبرووتى  لروربسوولالحكن وويلد ن وويل دتا ووي ل

 حوو لدووللرووو  لل ووو رلمووت لد وول  لت ك و وويلدووعل  ووملبالرنلحوولال  وولل   وولك.لل دووعل

ت ترووكلبرو رووي لبر وو ل ضووعلرس وو للبرن  وو لل2003 حوو لرك وومب لسوو يلبالموو ل لبلدم

 مقكووويلر  وووت ملبلدم حووو ل لر  ووول ىلدوووعلبلمووو بالبر ل   ووويل بالا  وووي لحروووةلرب  ووويلدول

ق ووليلبر وو د البروودجل شوو ول  بروو ل وو لبرتقووكلبر لضووم.لل دووللس لسوويلبالسوو  وب لبر وو ل

ي.للرضووللحرووةل رووفلرىلرت  ووللحكووةل شم ووللحالل نت اوول لم وول لحكووةلال ووعلدووال وودصلبر مقكوول

 ررشوولى لبر وو د ال وو لبر وومب ل    ووو ىلحرووةلتصووتر لر  ووي لرن وولرلق ووليلبر وو د ا ل

لر  وول شوو لدوولل صووورلدوو   لدووالت ك  وولال تصووم  لال نحووالرىلتتصوولل لر ًلاوويل رووتل

شنووللششوو  للل-مووت لبر وو د اللدووالبرن ووع ر الر  وو لدووالتصووم  لالبرووت ربلل ق ووم  

ل  لبر و ولدالد لالت ل.

ل

حووالدووللت وون  ل ححوول ةلتصووترلرحنوول للي ووملدووللت تروو ل  ووتالبر لوومةلبلا ل وولر  وومرل 

ل13بر  د ال  لبرشم لبل س .

 
ان ووعلدحلتووعلبر نوو ل ووولب ل وو للdigitisationبح نوول لبر ظوول لبرمقنوو ل وو لسوو نمبرلبال

ل  كووفلبر ووو لت نوو ل ووو ل دووالتككووفلبر ووو لت  لدوو لدللاووومةلدووعلبرنوووعدالر وو ل ب   ووولل 

لبرص تالبر ك  ي.

ل

ل  الامشلالبر  د ا.ل شلىلبال ودل ل بالس  تب لل ت    ل  ل ةبر ن لحكةل
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 11ن م 10 صفحة هل لحكومة السودانن
 

ل

ل.رر لبرنل ل برنللةلبرنلر يلحكةلمو  لبإلامبالبر  ظ ن ل تح  لل  ل ةل

ل

ر  و وووولبرن  ب وووولر ل وووملبرن ووول لرنتبا ووويلبن  ووو  يلبرن نووول  ةلبرن  ًووولالح رووول لبر

  ووتل لرك نل وويلدووال وودصلبرن وولىمل د   وول لبرن ًوودرةل وو لبر ظوول نل  وويلبرن وولىمل بر

 وو للدصلبرن وولىمحرووةلت ووت مل  وو لرحنووطلر وولسوو   ل لاوومشلالبر وو د ادوولل   وو لرىل

د ل ظ ووول ل ححووول ةل  وووللل نووول  لبرن ووولىمل ب  مبضووولالبر  ووو  م ل بر نووو لدوووعل

ل14.رن لحوت للحكةلبر    للدالد لىملبرن ل لبلرم،لبرن   يلبرن ظنلال

ل

ل  ملبرن لسووليل بر  وولر ملبرًو وووةلركن  وولرلبرووو ر لإلحوووب لن ووبإلسوومبيل وو لبر    وولل 

 IFRS 17 accounting and reportingل17بر  ووولر ملبرنلر ووويلرقووو ل

standardsلر  حالبر  نيلبالق صل  يلبر     يلر لد لبرن لىم.ل

ل

 core insuranceت   وووو لبر مش وووو لحكووووةلش ووووللةلبر وووو د البلسلسوووو يل
competencyل.ق ش يلق ملبلسلس يردعلححل ةلتصترلل-ل

ل

 .بر مش  لحكةلبالس وبديل بر تشنيلبرل ئ يل بالا نلح يل برنعس  ي
ل

 ر ووال وو لبروربسوولالللدووالححوول ةلبر صووترل وودص بر مبقوو لتووم،لر ووال  ووللق ووليلبر وو د ال

لبر  لت  ل  ل دصلبر  ل للبرن  ك ي 

 
اتن يه

بح نووو لل وو لش ل وويل وودبلبرن وول لحكووةل  ووملبرن كتدوولالق ووملبرنتا وويل لرحلدوو ل و كووكلحر  وولل

دووال دوولللبرن  ووي لروودرفلرراووتلدووالبر وومبللبرن  نوو التصوو  ولرجلر وو ل وو لصوو يل

لبرن كتدلال  لر لر لبر    نلالبر ل نيلحك  ل.

ل

ل

الرانألس*كء؟و*كذناذ

 حوووتىلحمضووويلل ًوووعلرىللىلرصووو ل  لل   كوووتىلدتبقوووعلحلدووويل شووو ل بموووولدووو   

ركن ووللريل بر  ووولملروو لموول لرجل   ووملر لرجلد ووع  ل رووم لسووتبلل وو لبر حتدوويلر ل وو ل

 
 Genevaالتووي تصوودرها جمعيووة جنيووف أعموول مووع زميلووي تيةووير التريكووي علووى ترجمووة عوود موون الدراةووات  14

Association .البحبية حول قضايا المناخ واانظمة الرقمية وآبارها على صناعة التأمين ومواضيع أخرى ذات صلة 
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بر  ووليلبر وول لر لبر وول لر ل وو لرجلا وول لدووالرا وو ةلبرو رووي ل ووعاملحنكوو ل قمبربتوو ل

ل■. بر ل رلر لبرنعس لالحكةلب رم ا
ل
 
ل

لشلتعل  لق ل للبر  د ال ل لمثل *)

ل

 بإلاولرة  شومى بر شوم  ححول ة بر ومبق  ا.لل  ونو بالق صول   ا رشولحي د  ت وي بر شوم م وت 
 2022تشم البر ل  للل29 .حرةلبرنصور
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