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 مقدمة
 

بعددا تنارددار  وقددل الددامت تلعكومدد  تلعرتققدد  بمشددروت مصددًلح ق ددات تلادد مق  

 (.2020م  خًلل تلورق  تلبقضاء )اشرق  تألول 

 
مدد  مصدداار بددق  تلعددق  وتكخددر كنددا نلددرأ خددًلل تلةددنوتت تلماضددق  اصددرقعات 

بدد   تلعكومدد  اعمددل دلددق اعدداقل قددوتنق  تلادد مق  واددداا   قكلدد  ق ددات مخالفدد  
وقددا رعبنددا مقددر مددرا  بددنكر تلادد مق  فددي بددرتم  عكومددات مددا بعددا   تلادد مق .
لناداندددا ب نتدددا اىشدددر دلدددق ت امدددا  وعادددق او  معرفاندددا بالافاصدددقل ل 2003

رلددت رةددمي بموضددوت تلادد مق .  لكدد  ارامدد   ددنف تلاصددرقعات فددي ارتةددات 
مةاشددارق  رساةدد  تلددوحرتء وتللاندد  ت قاصددااق  فددي لددا  ومددا اددحتل عبقةدد  

رتددرت بعددم مًلمعدد  بةددق   نددا ح عةددم دلمدديح تةددا ناء   .مالددا تلددوحرتء
 1في ورق  نشر ا ا. دبا تلعةق  تلعنبكي.

 
واعددت  58-57وحت تمصددًلعات تلملارعدد  لل ددات تلادد مق  دلددق تلصددفعات اادد 

ح ضددم  تلمعدددور تل دداني مصدددًلح تلنردددا  م. ق ددات تلاددد مق تلعنددوت  تلفرددددي 
.  ةددنلابا تلددنك تلكامددل للملارعددات ونلددو  بددالاعلق  تلمصددرفي وق ددات تلادد مق 

 وتلاعلق .ا منتا لاةتقل ماابع  تللارئ لًلقاباا عدلق كل وت
 

 األهداف في خطة إصالح قطاع التأمين

 
 موقع شبكة االقتصاديين العراقيين:مصباح كمالح "أ.ا. دبا تلعةق  تلعنبكي واصًلح ق ات تلا مق ح  1

 أ.ا. دبا تلعةق  تلعنبكي*: تلمناعات تلعشر مااات .. منت  عكومي ماكامل
 

http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3607
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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 تلاالق : تل ًل   تأل اتف رةمت خلق  تل وترئ

 
 تطوير قطاع التأمين بما يضمن تحقيق بيئة مستقرة لالقتصاد ▪
 

امقفاددرم ك   خ دد  تمصددًلح أ  تللددارئ دلددق ارتقدد  بدداور ق ددات تلادد مق  فددي  اددا
ا ولددو بةددق اا اعلقدد  بقسدد  مةددالر  لًلقاصدداا تلددو ني ح ولددنل  لدد  قلدداموت شددرعا

نعدددرف بددد   دناصدددر تمنادددا  تألةاةدددق   دددي تألرم وتلعمدددل   .لتدددنت تلددداور
ورأا تلمددالح كمددا اعلمنددا فددي كاددم ت قاصدداا تلمارةددق .  ونعددرف بدد   تلادد مق  

اات ف ضددم  ق ددات تلخدداماتح و ددو بتددنت تلمعنددق اددابع ل ناددا  ولددقا م  صددنا ق   ولددا
لكننددا نعددرف مدد  تلااربدد  تلاارقخقدد  ومدد  ممارةددات أصددعام رأا تلمددال   لدد .

  2فددي تلدداول تلمالامدد  أ  تمقددات  دلددق تمناددا    قددا  بدداو  اددوفقر عماقدد  تلادد مق .
قددا  تلمةددافقا مدد  ونعددرف أ  تلمىةةددات تلمالقدد  تلاولقدد  اشددار  فددي قروضددتا ق

 تللرم شرتء داا م  و اس  تلا مق .
 

عادددق بعدددا ا دددوقرفح أ  أر  أ  خ ددد  تمصدددًلح ا لدددم مددد  ق دددات تلاددد مق ح 
قةدددا   فدددي ضدددما  بقسددد  مةدددالر  لًلقاصدددااح و دددو م لدددم قااددداوح امكانقدددات 
ت ولددقا  ق ددات تلادد مق .  ا  ق ددات تلادد مق  قحا ددر دندداما قكددو  ت قاصدداا مةددالرا

لخةدداسر تلمارابدد  دلددق تلدداور تلماوقددع مدد  تلل ددات  ددو ت ةدداااب  لتلعكددا.  ا  
تألخ ددار تلبشددرق  والدد  تلناشددس  مدد  اقنامقكقدد  تلصددناد  تلكددوترا تل بقعقدد  و

وخةدددار  تألربددداح تلمارابددد  دلدددق اوقدددف تلعمدددلح  حتلادددي العددد  بالممالكدددات
  .تلمددىم  دلقتددا للاعددوقم مدد  تلخةدداسرووتلمةددىولقات تللانونقدد  تلناشددس  دنتددا 

تلشدددر   ندددا وادددوا اددد مق  قت دددي تلممالكدددات واوقدددف تلعمدددل وتلمةدددىولقات.  
وتلم ددال تلشددا ا دلددق نلدد   ددو تللضددق  تللانونقدد  تلاددي أ قددرت فددي برق انقددا 
ومقر دددا مددد  تلددداول عدددول اعدددوقم تلشدددركات تلصدددتقر  وتلماوةددد   تلعاددد  

 .19-بةبم أو ناقا  لااسع  كوفقا
 
 "اعلقدد  بقسدد  مةددالر  لًلقاصدداا دداف " ددنت ت ااتدداا ربمددا   قا دداب  مددع ا  

رتا مددد   دددنت تلتدددافح لاةدددتقل ل  واوضدددقل تلمددد  فصددد  م   ودلدددق خلقددد  تل دددوترئ
 اعلقل .

 
 زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي ▪

 
ح اعرقر: اقةدددددقر تلارقكي )بقروت: منادا  مقااال  ومراجعاا  حال الخطر والتاأمينمصدددددبداح كمدال: ارامد  وادداتاح   2

- 1700(ح تلفصدل تلرتبع دشدر: تلا مق  دلق تل ور  تلصدنادق : تلا مق  ضدا تلعرق  في برق انقا تلعرمقح 2019عارفح تلم

 .175-171ح ك 1850
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اح قفادددرم كاددد  م خ ددد  تمصدددًلح أ  تللدددارئ دلدددق ارتقددد  بمعرفددد  ا ندددا أقضدددا

ا  قكفددي ماددرا تمشددار ح فددي تلمددا  كدد تلمفتددو  تلددنت قخافددي ورتء  ددنت تلتدداف.  
مىشدددر تلاتلتدددل تلاددد مقني ا قعدددرف بأو تلتدددامأح أ  تلمدددرتا  دددو اعردددق  مددد 

insurance penetration  نةددب  اخددل أقةددا  تلادد مق  تلددنت قةدداخا  للقدداا

ح و ددو gross domestic productعلددي تمامددالي الددق تلندداا  تلمتلمكاابدد  

  مكاندد  تلادد مق  فددي ت قاصدداا تلددو ني وا ددور نشددا  تلادد مق  ملارندد  با ددور قبددقا 
 ت قاصاا تلو ني ككل.

 

 insuranceتلك افددد  تلا مقنقددد  عدددرف بمىشدددر وكدددنل  تمشدددار  الدددق مدددا ق  
density  ر دددد  لرصدددا انفددداد تلفدددرا دلدددق شدددرتء تلعماقددد  تلا مقنقددد ح وقعبدددا

ا الددق ددداا تلةددكا .  وبفضددل  اامددالي أقةددا  تلادد مق  تلماعلدد  فددي تلبلددا منةددوبا
  نت تلمىشر قمك  ققاا عا  تل لم دلق تلا مق  في ت قاصاا تلو ني.

 
 زيادة إقبال االفراد والمؤسسا  على التأمين ▪
 

تلنل دد  تألةاةددق  تلمددرتا مدد   ددنت تلتدداف  ددو رفددع مةدداو  تلك افدد  تلا مقنقدد .  ا  
تلكامندد  ورتء  ددنت تلتدداف  ددو تل لددم دلددق تلادد مق ح وتلةددىتل تلمددراب  بدد : لمددانت 

اح ضدددعقفاا  وخاصددد  تل لدددم فدددي تلعدددرتد كدددا  تل لدددم دلدددق تلاددد مق ح اارقخقدددا
ت لدد  ددد   لددم تلشركات وةدداسل تلملارعدد  بعددم تل  ؟تلمىةةددات/تلفددراتح امققددحا

افةدداح تلماددال أمددا  مصددًلح تلل ددات اصددمح فددي اعلقدد   ددنت تلتددافح ومنتددا: "

الددحت  "ح و(1" )تلملاددرح )شددركات تلادد مق  تلعرتققدد  لاوةددقع خددامااتا فددي تلعددرتد

" )تلملاددرح مخالددف تلاتددات تلرةددمق  ومقددر تلرةددمق  باددوفقر تلات قدد  تلا مقنقدد 

8). 
 

 قطاع التأمينالوسائل المقترحة إلصالح 
 

تلددق "ا ددوقر قتدداف صددًلح ق ددات تلادد مق  اخ دد  ادداء فددي تلورقدد  تلبقضدداء أ  
ق ددات تلاددد مق  بمدددا قضدددم  اعلقددد  بقسدد  مةدددالر  لًلقاصدددااح وحقددداا  مةدددا م  
تلل ددات فددي تلندداا  تلمعلددي تمامدداليح وحقدداا  اقبددال ت فددرتا وتلمىةةددات دلددق 

ا ب مانقددد  وةددداسل نلابةدددتا  تلاددد مق "ح ونلددد  مددد  خدددًلل ا عرفقدددا اةلةدددلتا مابوددددا
 :باعلقلنا
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إفسااااح المجاااال رماااال شاااركا  التاااأمين العراقياااة لتوسااايع خااادمات ا فاااي  .1

العاااراعن عااان طرياااق وضاااع مخصصاااا  للشاااركا  العاملاااة فاااي هااا ا المجاااال 
لالسااتدادة ماان شااركا  التااأمين العراقيااة لتيطيااة التااأمين علااى األصااول فااي 

 خالل تعديل التشريعا   ا  الصلة.  العراعن و لك من
 

تلدد  أمددا  شددركات تلادد مق  تلعرتققدد  لاوةددقع خددامااتا؟  فددي رنددي  ددل تلماددال م  
ام مشددروت اصددًلح ق ددات تلادد مق  لدد  قبع ددوت مددانت قخافددي ورتء تألبددوتم اددا أ  ك  

ا قددا قدداموت  تلمتللدد  تلاددي   اةددا قع شددركات تلادد مق  ولواتددا.  لددو كددانوت علددا
بالبعدددا لكدددانوت تكاشدددفوت كقدددف أ  نشدددا  تلاددد مق  قعكدددا تلوتقدددع ت قاصددداات 

ارا او  رب دددد  ت اامددددادي للعددددرتدح وأ  اددددارقي تلادددد مق    قمكدددد  أ  قدددد  
 بالادددارقي ت قاصددداات للعدددرتدح وكدددنل  تلاشدددرقعات تلمنرمددد  للنشدددا  تلاددد مقني. 

ماحتمنددد  مدددع تلاواتدددات ت قاصدددااق  و دددنف   انشددد  فدددي تلفدددرت  وانمدددا ااددد  
 وتمقاقولواق  تلمتقمن .

 
 نددا  ترابددا  فددي صددقام   ددنت تلملاددرح فددي ربدد  افةدداح تلماددال أمددا  شددركات 

وضددع مخصصددات للشددركات تلعاملدد  فددي  ددنت تلماددال."  مدد   ددي تلادد مق  و"
بتددنف تلشددركات الدد  تلشددركات تلاددي  وم  ددنت تلملاددرح أرتاا؟  كادد  ددنت تلشددركات

فددي مقحتنقااتددا   اشددارت تلادد مق  ودلقتددا وضددع مخصصددات لشددرتء تلادد مق  
 . خاناتربما لك  تللار  تلاعبقرق  

 
و  قشدددقر تلملادددرح الدددق ذلقددد  انفقدددنف مددد  خدددًلل اعدددل تلاددد مق  دلدددق بعدددم 

اح كمددا  ددو تلعددال فددي  تلعاقددا مدد  تألخ ددار تلاددي ااعددرم لتددا تلشددركات الحتمقددا

عددول "الددحت  مخالددف تلاتددات تلرةددمق  ومقددر  8ح وكمددا نلددرأ فددي تلملاددرح تلدداول

تلرةدددمق  بادددوفقر تلات قددد  تلا مقنقددد ح ومددد  نلددد  تلاتدددات تلمشدددتل  للمعدددو ت 
 تلكترباسق ح ومع ات تلوقوا ..."

 
مفددا ق  تللقبرتلقدد  تلااقددا  ودددا  ةدداعباا ألندد  قاعددارم مدد  ا  لدد  قكدد  تملددحت  م  

م افددي قددرترتت تلكقانددات ت قاصددااق ح فتددل خ ددر دلددق بددال كادد   تلاولدد ل ادداخا 
تلشددركاتح تلخاصدد  وتلعامدد ح دلددق شددرتء تلعماقدد  تلا مقنقدد   وتتلملاددرح أ  قددافع

نف  ددد  واقندددات تلشدددركات باةددداقعام حمددد  خدددًلل اشددداد  مفدددا ق  ااتر  تلخ دددر
ي فددد   وا بقلتدددا بعقدددا قكدددو  تلاددد مق  وتعددداات مددد  تألاوتت تلمةددداخامتلمفدددا ق  

 3ااتر  تلخ ر.

 
مصددددباح كمالح " ل  نا  اكلف  لًلقاصدددداا دناما قكو  تلا مق  ماسباا؟  مًلعرات أولق ح" موقع شددددبك  ت قاصددددااقق   3

 hre Insurance is AbsentCost to Economy wتلعرتققق   

 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Cost-to-Economy-whre-Insurance-is-Absent.pdf
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ق فددي نتاقدد  تلملاددرح  فددي ترابددا  نددا   مقددر عقددا نلددرأ تلددادو  تلصددقام  قاالددا

لات قدد  تلادد مق  دلددق تألصددول فددي تلعددرتدح ونلدد  مدد  خددًلل اعدداقل "تلمكاملدد  
لدددح  نر  وا  "  مدددا  دددي تلاشدددرقعات تللاسمددد  تلادددي اددد  تلاشدددرقعات نتت تلصدددل .

ر   دددل أ   دددنت تلملادددرح اددد    اعددداقل؟تلشدددركات بشدددرتء تلاددد مق  واعادددا  الدددق 
ا مدد   ددنت تلموضددوت   ارامدد  ناقصدد  لددنك مكاددوم باللتدد  تمنالقحقدد ؟ ا  اانبددا

.  فددي رةددال  لددي درتققدد لددا  شددركات ادد مق   تلمشددارقع تلعكومقدد  قاعلدد  بادد مق 
ا دلددق مددا ادداء فددي  2017عحقددرت   27بر باددارقي للدداكاور بددارد شدد  مناددا  اعلقبددا

)لةددت  مشدداركاا فقدد ( عددول افعقددل اور شددركات تلادد مق   عددوترت دلددق تلوتاةددام
 تلعرتقق  في ا مق  تلمشارقع تلعكومق ح كابت  تكاي:

 
اادداوح تلادد مق  لددا  شددركات تلادد مق  تلعرتققدد  قتلموضددوت تلم  ددار  نددا "

وقدددا اددداء  دددنت   تلدددوحترتتح وتلشدددركات تألانبقددد  ومقر دددا.مددد  قبدددل 
تلاادداوح امددا اتددًلاح أو أل  دلددوا تلددوحترتت   اضدد  فلددر  ددد  تلادد مق  
اح أو ااددر  عرقدد  ااددرتء تلادد مق  للملدداول )كمددا  ددو تلعددال فددي  ا ًلقددا
قددانو  ت ةددا مار(ح أو بفضددل ةددكوت قددانو  انرددق  أدمددال تلادد مق  لةددن  

 مق ح ددددرتققق  وأااندددمح تلاددد مق  مدددع شدددرك  بدددالحت   دددالبي تلاددد  2005
ادد مق  مةددال  فددي تلعددرتد ومرخصدد  بالعمددل مدد  قبددل اقددوت  تلادد مق  

ر  ددنت تللددانو  تلت دداء تللددانوني للادد مق  لددا  شددركات   تلعرتقددي. للددا وفددذ
)أو ا( مددد  تللدددانو  مدددا  81فلدددا ورا فدددي تلمددداا    اددد مق  مقدددر درتققددد .

أو خدداك تلعدد  فددي ت خاقددار قلددي: "ألت شددخك  بقعددي أو معنددوت دددا  
بشددرتء منااددات تلادد مق  أو خاماادد  مدد  أت مددىم  أو معقددا ادد مق  مددا لدد  

 قنك تللانو  دلق خًلف نل ."
 

 وعةم دلمنا ل  قنك تللانو  بتقر نل .
 

قاااانون تن ااايل للدددا اناولدددت   دددنت تلموضدددوت فدددي بعدددم فصدددول كادددابي 
تت )منشددددور : تقياااايل ودراسااااا  نقديااااة2005رعمااااال التااااأمين لساااانة 
 ".(2014شرك  تلا مق  تلو نق ح 

 
تعياااين مستشاااار خاااارجي إلعاااداد مخطاااط هيكلاااي لشاااركا  التاااأمين  .2

الحكوميااةن ورفااع المسااتوي الدنااي للكااوادر العاملااةن وتنشاايط الااوعي التااأميني 
 لدي الجم ورن واعداد دراسة جدوي لشبكة فروع الشركا .
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قعمددت مدددع بعضددتا ان تخدددال  تلااندددم بعددد  معددداور أ  قاضددم   دددنت تلملاددرح أر
أمددور أخددر  مددع )مخ دد   قكلددي وادداو  شددبك  فددروت تلشددركات( تلانرقمددي 

)رفددع تلمةدداو  تلفنددي للكددوتار وتلددودي تلادد مقني لددا  تلامتددور( نعرضددتا كمددا 
 :قلي
 
تعياااين مستشاااار خاااارجي إلعاااداد مخطاااط هيكلاااي لشاااركا  التاااأمين  -

 الحكومية
 

خددداراي مدددداتا مخ ددد   قكلدددي لشدددركات تلاددد مق  ا  فكدددر  "اعقدددق  مةاشدددار 
دندداما  2003تلعكومقدد " لقةددت ااقددا  فلددا ادداءت مددع ت عدداًلل تألمرقكددي ةددن  

ا ت برق انقدددا  C R Weatherley تةددداخامت ةدددل   ت سددداًلف تلموقاددد  خبقدددرا

خددًلل فاددر  قصددقر  مددداا   قكلدد  شددركات تلادد مق  تلعامدد  امتقدداات لخصخصدداتا 
ق تلبنددد  تلددداولي وقدددا ابندددا   4لعدددًل  بالصدددام .وفددد  نردددا  ت)بضدددع  شدددتور( 

الرقددرف تلددنت قعمددل تلعنددوت  تلبددرتء  مشددروت اددداا   قكلدد  شددركات تلادد مق  فددي

 5(.2011)تلبن  تلاوليح نقوقور ح   القطاع المالي العراقي

 
ضددبابق  "اددداتا مخ دد   قكلددي لشددركات تلادد مق  تلعكومقدد " اىشددر دلددق واددوا 

مددا قاعدداا فقدد  مصددقر تلشددركات تلعكومقدد  تلاددي لدد  اةددمقتا تلورقدد   مشددروت  
(ح شدددرك  تلاددد مق  تلعرتققددد  1950تلبقضددداءح و دددي شدددرك  تلاددد مق  تلو نقددد  )

(.  و دددي شدددركات اابعدددد  1960( وشدددرك  ادددداا  تلاددد مق  تلعرتققدددد  )1959)

ا دلددق مقحتنقدد  تلاولدد ح فتددي لددوحتر  تلمالقدد ح و  ق عددرف دنتددا أنتددا شددكلت دبسددا 
كات نتاقددد  تلاموقدددلح و دددي مصدددار للضدددرتسم وتلرةدددو  واشدددتقل مسدددات شدددر

رتا مددد  تلمخ ددد  تلتقكلدددي؟  أ دددي تلخصخصددد ح أ  امددد   تلمدددورفق .  فمدددا تلمددد 
أ  اصدددفق  شدددرك  ادددداا   6شدددرك  تلاددد مق  تلو نقددد  وشدددرك  تلاددد مق  تلعرتققددد ح

 تلا مق  تلعرتقق ؟

 
:  2005قانون تن يل رعمال التأمين لساانة  للاعرف دلق افاصددقل مشددروت اداا  تلتقكل  ونلا ا رتاع: مصددباح كمالح   4

(ح فصددل "نلا مشددروت اداا   قكل  ةددود تلا مق   1914)بتاتا: منشددورتت شددرك  تلا مق  تلو نق ح   تقييل ودراسااا  نقدية

 .شبكة االقتصاديين العراقيين.  تلنةخ  تملكارونق  للكاام ماوفر  في موقع 48-33تلعرتقيح" ك  

 
رتاع نلداندا أل روعد  تلبند  تلداولي وعمداا تلمرعو  ا. متدات تلعدافر لمدا ورا في الرقر تلبند : مصدددددبداح كمدالح "تلبند     5

تلددداولدديح"   تلددبددنددد   لدداددلددرقددر  مددنددداقشددددددد   تلددعددرتقددي:  تلدداددد مددقدد   وقدد دددات  الااعااراقااي  تلددداولددي  الااتاااأمااياان  مااجاالاااة 
sector.html-insurance-iraqs-bank-http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world 

 
 للاعرف دلق خلفق  واشكالق  تلام  أنرر تلملا ت تلاالق  لمصباح كمالح 6

 مجلة التأمين العراقي"مشروت ام  شركات تلا مق  تلعام ح" نشرت  نف تلملال  في 
owned.html-state-of-merger-http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed 

 شبكة االقتصاديين العراقيينوكنل  في موقع 

http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/world-bank-iraqs-insurance-sector.html
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/2016/02/proposed-merger-of-state-owned.html
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 رفع المستوي الدني للكوادر العاملة -
قن بدد  دلددق شددركات تلادد مق  تلعكومقدد  وتلخاصدد  دلددق عددا  ددنت م لددم متدد  

ةددوتءح فامقددع  ددنف تلشددركات بعاادد  الددق رفددع مةدداو  تلكددوتار تلفنقدد  فددي 
 ت كااام وتلاعوقم واداا  تلا مق  وت ةا مار.

 
قبددل مددا قلددرم مدد  دلددا.  فلددا كابددت أندد   تولموضدد تكانددت لددي وقفدد  مددع  ددنت 

ت تلعاضدددر ةقاةددد  اارقبقددد    قوادددا فدددي تلوقددد  ةدددم تلمعلومدددات تلمادددوفر ع
لحمدد  للل دداتح ولدد  تلادد مق  أو اقددوت  امعقدد  تلادد مق  تلعرتققدد  وتضددع  لددا   م 

نعدد   نددا  اورتت اارقبقدد  الددو  "قالددا  تلدداقوت  منددن ا ةقةدد  ببرنددام  للاددارقم.  
بتددا تلامعقدد  أو اعددا  تلشددركاتح و نددا  تلمشددارك  فددي ندداو  أو ورشدد  فددي 

ت ةددافاا  ممددا  ددو ماددوفر ولددقا انفقددنتا  تلخددار  ا  أ   ددنف اددا  مدد  موقددف
للما لبددات تلرقابقدد  والاصددر دلددق تلعناصددر تلشدداب  تلااقددا  تلعاملدد  فددي تلل ددات.  
و  نعددددرف ا  كانددددت تلدددداورتت تلاارقبقدددد  اشددددمل تلمامرةددددق  معددددا ات  
بمةدداااتت تلمعرفدد  تلا مقنقدد  وتلمنااددات تلمةدداعا  .  كمددا   نعددرف ا  كددا  

اةددد  وتضدددع ح بشددد   تلا دددوقر تلمتندددي تلمةدددامر  ندددا  اصدددورح اونكددد  ةق
continuous professional development  و دددددو نشدددددا  قخضدددددع

 7"للرقاب  في أةوتد تلا مق  تلمالام .

 
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/ 

 
   تلعرتقق : اااوح تمارتءتت تلةلقم  وما لبات تللانو ""قرتر وحتر  تلمالق  بام  شرك  تلا مق  تلو نق  وشرك  تلا مق

 :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"دوا  الق مشروت ام  شركات تلا مق  تلعام ح" 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/ 
 

 :مرصد التأمين العراقيمصباح كمالح "تلاارقم تلمتني بق  تلامعق  وتلاقوت : مًلعرات أولق ح"  7

https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/ 
ا مفقاات  وقا كام ماقر دا  ةداب  لشدرك  اداا  تلا مق  تلعرتقق  مًلعرات ققم  عول ةدقاةد  تلاارقم في تلشدرك  الا  ارةدا

 لرة  ةقاة  اارقبق :

http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://iraqieconomists.net/ar/2016/02/21/%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/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://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/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
http://misbahkamal.blogspot.co.uk/
https://iraqinsurance.wordpress.com/2011/12/03/training-professional-development/
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رفدددع تلمةددداو  تلفندددي تلم لدددوم مددد  خلقددد  تل دددوترئ وضدددع خ ددد  افصدددقلق  ل

ان أ   شددكل دددا  ولددقا فددي شددركات تلادد مق  تلعامدد بفددي تلل ددات  للكددوتار تلعاملدد 
 .شركات تلا مق  تلخاص  اعاني م  نلك في تلكوتار تلفنق  تلمامرة 

 
 تنشيط الوعي التأميني لدي الجم ور -

ت ق ددات تلادد مق .  اضدد أومةدد ل  تلددودي تلادد مقني كلمددا اددر  عدداقا ددد  اددرا 
عمومقدد ح فاددار  اةدد  بالق ددنف تلمةدد ل  لدد  اخضددع للبعدداح ومددا كاددم دنتددا فقتددا 

ًل  شددركات تلادد مق  ًل  تلامتددور دلددق ضددعف أو مقددام تلددودي لاقدد ح واددار  ادد  قدد  
 في اشاد  أ مق  تلا مق .دلق دا  ققامتا باور ا 

 
لمددانت  ددنت تلا كقددا دلددق انشددق  تلددودي تلادد مقنيح وكدد    ددنت تلددودي فددي عالدد  

متمددا ا ددور مةدداو  تلددودي بالادد مق  فاندد    قددىات بالضددرور  الددق ةددبات؟  
ال دلدددق تلعماقددد  تلا مقنقددد .  قعندددي  دددنت أ  تلدددودي قبلدددق  حقددداا  تل لدددم تلفعدددا

ح معصدددورتا دلدددق مةددداو  تلفكدددر ) مق  قددداعل   الدددم تلاامعددد  دددد  تلاددد مددد ًلا
وأ مقادد  لرفددرتا وتألةددر وت قاصدداا تلددو ني او  أ  قاددرا  م ددل  ددنت تلددودي 

تلم لددوم  ددو تلكشددف   اقعنددي  ددنت .  نفةدد  فددي شددرتء و قلدد /و اس  للادد مق (
ف/ددددا  ا دددور تل لدددم دلدددق تلاددد مق  فدددي تلبنددداء تلمددداات أصدددول اخلا  دددد 

  .ادد مق نرمدد  لل لددم دلددق تللًلقاصددااح وفددي اوحقددع تلدداخولح وفددي تللددوتنق  تلم  
ا  تلافكقدددر ب  روعددد   لافددد  تلاددد مق  تلتاسبددد ح و دددي تلمراب ددد  و ددو قعندددي أقضدددا

 ا ابالاددابر للمةددالبل وتلاعددو  مدد  تألخ ددار تلمعق دد  بدداألفرتا وتلمىةةددات بدد 
ي تلددودي ت اامددادي اشددرا ًلعددر  ددو تلم  ا  مدد  تلاوتكددل دلددق عماقدد  ةددماوق .  

بددق  تلدداقني )تلددنت قعصددرف تلددبعم بالاوتكددل( وتلاللقددات تللبلددي )تلاعاضددا فددي 
فدددي عدددال تلندددحتتح كمدددا فدددي أضدددرتر تلملمدددات وتةددداخات  تلاةدددوق  تلعشددداسرق  

)تدابددار تلخ ددر اددحءتا مدد  تلبقسدد  تلاددي  وتلعلمددي مقددر تلمااددنر بعدداتلةددقارتت( 
وتلرقاضدددقات وأاوتت ااتر  ناعدددر  ونعمدددل فقتدددا ولندددا فدددي دلدددو  تمعصددداء 

تلخ دددر وةددداسل للاعددداقأ مدددع تلخ دددر وراف أو تلعماقددد  مددد  ذ دددارف مددد  خدددًلل 
 .مىةة  تلا مق (

 
 ]الحكومية[ عداد دراسة جدوي لشبكة فروع الشركا إ -

بتدداف تلوصددول  امدد  تلمعددروف أ  شددركات تلادد مق  الادد  الددق ا ةددقا فددروت لتدد 
الددق تلمددىم  لتدد  تلمددرالبق  مدد  تألفددرتا وتلشددركات فددي أمدداك  واددوا  .  فددي 

 
 مرصد التأمين العراقي: تلعمل في شرك  اداا  تلا مق  تلعرتقق ح" مةقر انكار ققا تلماراح "تة

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

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/
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قبدددل تمقدددات  دلدددق  ارا تلاددداو  ت قاصدددااق  لا ةدددقا تلفدددروتتلعددداا ح اددد  
 ددي تألك ددر نشددا اا  2003.  وقددا كانددت شددرك  تلادد مق  تلو نقدد  قبددل تلا ةددقا

تلمعافردددات وكدددنل  فدددي امقدددع تلعاصدددم  بتددداتا وفدددي فدددي اوةدددقع عضدددور ا 
 تلمنافن تلعاواق  )فقما قخك تلا مق  دلق تلةقارتت(.

 
اق  لشدددركلشدددبك  فدددروت وادددوا ارتةددد  اددداو  تلمضدددمر فدددي مددد  رأقندددا ا  

اق  )تلاددد مق  تلو نقددد  وتلاددد مق  تلعرتققددد (  دددو ادددداا  تلنردددر بوادددوا تلعكدددومق
تلاعامددل تةدداااب  ماخددال  ددي .  اددر   ددل أ   ددنف تلارتةدد  فددروت للشددركاق 

؛ أت امكانقددد  شدددرتء تملكاروندددي تكخدددن بدددالا ور فدددي تلعدددرتد ولكددد  بدددب ء
تلادد مق ح وخاصدد  و دداس  تلادد مق  تلنم قدد ح مدد  خددًلل منصددات الكارونقدد  بددا ا 

فددي   ح أ  أ   نددا  ةددبم ذخددر؟مدد  فددروت ومكااددم موحددد  دلددق تلمعافرددات

كارونددي اضددمق  ق ددات تلادد مق  تمل( اددادو خلقدد  تل ددوترئ الددق "4تلملاددرح )

ا  رتا م  تلاضمق ؟ "اارقاقا  لك  لت   نت تلملارح لقةت وتضع : ما  و تلم 
 

اعقدددق  مةاشدددار خددداراي مدددداتا  دددنف تلارتةددد  لتدددا دًلقددد  بملادددرح "أ   دددل 
 "؟مخ    قكلي لشركات تلا مق  تلعكومق 

 

زياااادة الساااقوف التأمينياااة التاااي تمكااان شاااركا  التاااأمين مااان تيطياااة  .3

المشااااريع االقتصاااادية الكبيااارةن وضااامان حصاااول الشاااركا  األجنبياااة العاملاااة 
فاااي العاااراع علاااى التيطياااة التأمينياااة مااان الشاااركا  العراقياااةن وقياااال دياااوان 

 التأمين بتحليل ررسمال الشركا  للعمل مع ا على زيادته تدريجيا.
 

اح قددار  شددرك  تلادد مق    شدد   أ  عادد  رأةددمال شددرك  تلادد مق  قلددررح نررقددا
دلددق ت كااددام باألخ ددار الددق عدداوا معقندد  ااناةددم و ددنت تلعادد  وت عاقا قددات 

.  لكدد  تلمعددروف أ  شددرك  تلادد مق    اعامددا فلدد  دلددق تلعددر  تلمارتكمدد  لدداقتا
عماقدد  اددداا   بددل الادد  الددق اتلماددوفر  لدداقت  رأا تلمددال وتلمددوترا تلمالقدد  تألخددر

دندداما  2003تلادد مق .   ددنت مددا كانددت اعمددل بدد  شددرك  تلادد مق  تلو نقدد  قبددل 

)كانددت تلشددرك  تلوعقددا   كانددت ات ددي تلمشددارقع تمنشدداسق  وتلصددنادق  تلكبقددر 
 .تلاي اكاام بالا مقنات تلعام (

 
امالدد  كانددت ألنتددا تلادد مق    مشددكل  فنقدد  لشددركل شددكا لدد  ق  عادد  تألخ ددار  ا 

تلوةددداسل تلمناةدددب  لاةدددعقر تألخ دددار ووضدددع شدددرو  تلاددد مق  تدامدددااتا دلدددق 
وا  ا لددم تألمددر ودنددا تةددانفاا نلدد  )متناةددق  ومكاابددق ( موترا ددا تلاتخلقدد  

)اعلقددا معددل تلادد مق  واةددام  مبلدد  تلادد مق ح دلددق ةددبقل تلم ددل(ح فانتددا الادد  الددق 
اصددال تلمباشددر أو مدد  خددًلل تلادد مق  تلعالمقدد  امددا با اددداا  تلاعدداو  مددع أةددوتد 
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فددي ةددود لنددا  .  ومدد  اارباددي كددا  نلدد  قددا  وةدد اء معاددرفق  مددداا  تلادد مق 
 8في معر  تلعا ت.

 
صددعقل ا  تممكانقددات تلفنقدد  لشددركات تلادد مق  تلعامدد  وتلخاصدد    ارالددي فددي 
تلوقددت تلعاضددر الددق مددا كانددت دلقدد  فددي تلماضدديح لكنتددا اةددا قع تلاعامددل مددع 

تلمشدددارقع تلكبقدددر  بددداللاوء الدددق شدددركات ادددداا  تلاددد مق  تلعالمقددد  امدددا اددد مق  
 مباشر  أو م  خًلل وة اء اداا  تلا مق .

 
ققددا  اقددوت  تلادد مق  باعلقددل رأةددمال تلشددركات تلددادو  فددي  ددنت تلملاددرح الددق 

حمنقدد  فاددر  اعاقددا ادددو  معلولدد  شددرق    اللعمددل معتددا دلددق حقااادد  اددارقاقا 
انت كدددا  تلم لدددوم ققدددا  شدددركات اددد مق  كبقدددر  فمددد   لكددد وانفقدددن تلحقددداا .  ل

تألفضددل ققددا  اقددوت  تلادد مق  باصدداتر اعلقمددات لرفددع رأةددمال شددركات تلادد مق  
ح مددع فددال تلبددام أمددا  شددركات تلادد مق  تلصددتقر  خددًلل فاددر  ةددن  أو ةددناق 

لًلندداما  كددي اةددا قع ت ما ددال للرأةددمال تلااقددا تلعددالي وا  دلقتددا أ  اصددفي 
 ددنت ااددرتء لادد ت القدد  تلعاقددا مدد  أةددوتد تلادد مق .  ا  ةددود تلادد مق  و  أدمالتددا.

شددرك  االاةدد  فقمددا بقنتددا كعكدد  تلادد مق   30تلعرتقددي   قعاددا  الددق مددا قحقددا ددد  
 تلصتقر .

 
تطاااوير المنتجاااا  التأمينياااة الحالياااةن وإضاااافة رخاااري جديااادة لتوسااايع  .4

انن وتضااامين القطااااعن وتحساااين التحليااال التاااأميني لمختلاااف الشاااركا  والساااك
 قطاع التأمين اإللكتروني تدريجياً.

 
ال  مددا لدد  قكدد   نددا   لددم   تطااوير تااأمين المنتجااا  التأمينيااة  قمكدد   دلددق فعددا

ا وتلددداخلك مددد  تلبددداء ب دددنف تلمناادددات.  قمكددد   اعةدددق   دددنف تلمناادددات لتوقدددا
 بددالاحتم  مددع ارتةدد  ااخددال بعددم تلمنااددات تلااقددا .  9فقتددا دقددوم تلصددقام 

 
مكاام وماقر مصددباح كمالح "مىقا تلصددفار:  للمشددارقع تلتناةددق  تلكبقر  رتاع:    للاعرقف باوتنم م  تلعملق  ت كااابق  8

 :شبكة االقتصاديين العراقيين موقع في شرك  ا مق  دام ح"
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/ 

 
(ح فصدل  2020منشدورتت شدبك  ت قاصدااقق  تلعرتققق ح  تحديا  وحلول )-قطاع تأميني عراقي فعّالنحو منع  تلخفاايح   9

 .23-20"مرتاع  نصوك و اس  تلا مق ح" ك  
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/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/
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/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


 مصباح كمال 

 

 

 

 

 
ي الورقة البيضاء 

ن فن ي نقد خطة إصالح قطاع التأمي 
 19من   11صفحة    فن

 

ك ددف دلقتددا مدد  اضدداف  منااددات ا مقنقدد  ااقددا  قاددم أ  قلاددر  باددارقم م  ا  
 ناعق  ت كااام وتلاعوقم واداا  تلا مق ح وكنل  اةوق   نف تلمنااات.

 
لمخالدددف  تحساااين التحليااال التاااأمينيقاضدددم   دددنت ت قادددرتح تلدددادو  الدددق "

ا مددانت ارمددي القدد   ددنف تلددادو تلشددركات ومدد   ددي تلاتدد  تلاددي  ح" ولددقا وتضددعا
الددو  بالاعلقددل.  أ ددي شددركات تلادد مق  أ  مددارتء تلخ ددر وتلادد مق  فددي تلشددركات 
تلصدددنادق  وتلااارقدددد  ومقر دددا )و ددددى ء   وادددوا علقلددددي لتددد  فددددي  ددددنف 

ا اعلقددل ادد مقني لددا  شددركات تلادد مق  وتلشددركات   تلشددركات(.  ددل أ   نددا  علددا
 بعاا  الق اعةق ؟لقل وأ   نت تلاعتألخر  تل الب  لعماق  تلا مق  

 
مددد  تلمعدددروف أ  شدددركات تلاددد مق  الدددو  باعلقدددل اوتندددم داقدددا  لممالكدددات 
تلشدددرك  تلادددي الدددو  بالاددد مق  دلقتدددا ومدددا ااعدددرم لتدددا مددد  أخ دددار اتخلقددد  
وخاراقدد  فددي موقددع  دددنف تلممالكددات مدد  خدددًلل تلكشددف تلتناةددي تلمقددداتنيح 

)اوقددف    تألدمددالوكددنل  اعلقددل عةددابات تلشددرك  فددي عددال تلادد مق  دلددق خةددار
تألدمدددال(ح والددداقر تلخةدددار  تللصدددو  تلادددي قمكددد  أ  ااعدددرم لتدددا  دددنف 

 تلممالكات ومقر ا.
 

ادددو  اقددا ح و ددي ضددرورق  فددي ا مقنددات تلعقددا   التحلياال التااأميني للسااكان
وكدددنل  تلا مقنددددات تلصدددعق  وا مقنددددات تلمعدددداأ تلالاددددات.  ق ددددات تلادددد مق  

أ  تلل ددات بامقددع شددركاا    قضدد   قر مدد   ددنف تلناعقدد  وعادد لصددا تلعرتقددي م  
خبدددرتء تكادددوترقق .  كدددا  بددداألعر  أ  ادددادو خلقددد  تل دددوترئ الدددق ااخدددال 

 10ات تلا مق .تلخبرتت ت كاوترق  الق شرك
 

 التاااأمين اإللكتروناااياضدددمق  ق دددات تلعنصدددر تل الدددا فدددي  دددنت تلملادددرح  دددو "
ا. ا اددارقاقا "  أردد  أ   ددنت تلعنصددر ماددرا  مدد  تمنالقحقدد  ان أندد  لددقا وتضددعا

رتا  ددو اخضددات تلعملقدددات تلا مقنقدد  اتخددل شددركات تلادد مق  الدددق تلمدد  كددا  ا  
برتنق (.  و تلاددد مق  دلدددق تلمعالاددد  تملكارونقددد ح أ تألخ دددار تملكارونقددد  )تلةددد 

 دلق أت عالح ا  خلق  تل وترئ مادو  لاوضقل ما ابتق .
 

 
شاااابكة  مصدددباح كمالح "تلااتول ت كاوترق : رقاا  ةدددود تلا مق  تلمصدددرت وركوا ةدددود تلا مق  تلعرتقيح" موقع   10

 :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/
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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تحسااااين إدارة االسااااتخمار ماااان خااااالل ف اااال السااااندا  االسااااتخمارية  .5

الحقيقيااة لشااركا  التااأمينن وتو يااف األمااوال ماان خااالل زيااادة االسااتخمار فااي 
األجنبيااااة تماشااااياً مااااع رفضاااال مختلااااف المشاااااريعن وفااااي رسااااواع المااااال 

 الممارسا  العالميةن مقابل تقليل الودائع المصرفية بشكل تدريجي.
 
م لدددم متددد  خاصددد  وأ  أملدددم شدددركات تلاددد مق   تحساااين إدارة االساااتخمارا  

 تلعرتقق    اض  ااتر  ماخصص  با ةا مار.
 

فتددي ادددو  ان ددوت دلددق مخددا ر  زيااادة االسااتخمار فااي مختلااف المشاااريعأمددا 
قاعلدد ح دنددا    ألنتددا اتددم تلنرددر ددد   بقعدد  "تمناددا " فددي تلادد مق  تلددنت

تلاعددوقم مدد  خةددار  أو  اابددرت  دلددا تلادد مق  واصدداتر و قلدد  تلادد مق  بددل دندد 
ا كمددا فددي اناددا  تلةددلع تلمااقدد  تلاددي قددا اةدداتل   ضددررح أت أ  تمناددا  لددقا ذنقددا

خدددًلل مدددا  دلدددا تل " اةددد الاددد مق  قدددا   "تو قلددد  وقدددت تلشدددرتء فدددي عدددق  أ  
 ت خةار  قابل  للاعوقم.وتلا مق  أو "اةاتل " بفعل وق

 
مدد  تلمعددروف أ  شددركات تلادد مق  امقددلح دلددق تلعمددو ح الددق ةقاةدد  معافردد  
فددي ت ةددا مار للعفددار دلددق ارادد  مدد  تلةددقول  تلنلاقدد  اةددا قع بفضددلتا اةدداقا 
تلم البدددات بدددالاعوقم.  وبالنةدددب  لشدددركات تلاددد مق  تلعرتققددد  فدددانني أحدددد  ت  

للاسمدد .  ةددت  فددي بعددم تلشددركات تلصددنادق  تتألتةددا مار ا قلاصددر دلددق شددرتء 
 وت ةا مار تألك ر شقوداا  و في ماال تلعلارتت.

 
ا مدددع أفضدددل  رساااواع الماااال األجنبياااةاالساااتخمار فاااي أمدددا تلدددادو  الدددق  اماشدددقا
ح فتددي ادددو    ا خددن بنرددر ت دابددار وتقددع شددركات تلادد مق  تلممارةددات تلعالمقدد 

تلشددركاتح ودددا  تلعرتققدد  تلمام ددل بتقددام ااترتت تةددا مار ماخصصدد  فددي  ددنف 
ا    ادددوفر خبدددر  علقلقددد  ةدددابل  فدددي ت ةدددا مار فدددي أةدددوتد تلمدددال تألانبقددد .

ت ةددا مار فددي أةددوتد تلمددال تألانبقدد  تلاددي الددو  دلددق تلمضددارب  وتلمنااددات 
اامقدددح با ضددد رتم وااعدددرم تلمالقددد  تلمشدددال  وتألاوتت تلمالقددد  تألخدددر  

فددي برق انقدددا  حأات الدددق ادداخل تلعكومدددات 2007لرحمددات كمددا عصدددل ةددن  

ح شددركات تلادد مق  تلمىةةددات ومنلددان بعددم  وتلو قددات تلماعددا  تألمرقكقدد  مدد ًلا
ا  ت ةددا مار فددي أةددوتد تلادد مق  تلضددخم  واانقبتددا مدد  تمفددًلا وتلاصددفق .  

ةددال  مدد  اوصددقات بعددم تلمىةةددات ضددلل  ربمددا اكددو  م  ادددو  م  تألانبقدد  
 تلاولق  تلمالق  تلتبق .

 
با ةدددا مار فدددي  بشدددكل ادددارقاي الودائاااع المصااارفيةاساااتبدال وتلدددادو  الدددق 

أةددوتد تلمددال تألانبقدد   ددي تألخددر  ادددو  مبقدد  نابعدد  مدد  مصددار أانبددي   
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ا خدددن بعدددق  ت دابدددار تللوتددددا تلرقابقددد  تلخاصددد  بدددالمًلء  تلمالقددد  لشدددركات 
 11تلاحتمااتا تلاعاقاق .   ت عافار بةقول  ااناةم معرتلا مق  وضرو

 
وضااع ضااوابط تاان ل الحصااول علااى وخيقااة التااأمين فااي حاااال  عقااود  .6

االيجااااار والبيااااع للعقااااارا  )التجاريااااة فقااااطرن واالسااااتيرادا ن والقاااارو  
الساااكنية والصاااناعيةن وقااارو  السااايارا ن والتاااأمين الصاااحي فاااي القطااااعين 

 المصرفية.العال والخاصن والسماح للقطاع بتيطية القرو  والتس يال  
 

واددوا فوضددق فددي تلعصددول دلددق و دداس  باددوعي تلددادو  فددي  ددنت تلملاددرح 
 ا مق  معقن .

 
او  مقر ددا  أةدداترم  ددنت ت نشددتال تلافصددقلي بدد نوتت معقندد  مدد  و دداس  تلادد مق 

ومنتددا دلددق ةددبقل تلم ددل فلدد  تلادد مق  مدد  تلعرقدد ح وتلادد مق  تلتناةددي دلددق 
وضددع ضددوتب  تلمشددارقع تمنشدداسق ح وادد مق  تلمةددىولقات تللانونقدد .  وانت كددا  "

اددنر  تلعصددول دلددق و قلدد  تلادد مق  فددي عددا ت دلددوا ت قاددار وتلبقددع للعلددارتت 
 حااددرت تمشددار  الددق أنددوتت أخددر  ااقددا     لدد      " قبدداو ااقدداات فلدد  )تلااارقدد  فلدد (

م ددل ادد مق  تلمةددىولق   مدد  أم قدد  تلادد مق بالنةددب  لةددود تلادد مق  تلعرتقدديح 
ح واددد مق  تلعشدددرق ح واددد مق  تألخ دددار تلةدددقبرتنق ح واددد مق  مةدددىولق  تلمدددارتء

( لعماقدد  تلبدداسع Warranty and Indemnityادد مق  تلضددما  وتلاعددوقم )

 ؟ت ت ناما  وت ةاعوتنوتلمشارت دنا اارتء معامًل
 

اسااااتحداك رحكااااال للبنااااوكن بالتعاااااون مااااع البنااااك المركااااز  العراقااااي  7

والجمعياااة المصااارفية العراقياااة الخاصاااةن لتزوياااد شاااركا  التاااأمين بالخااادما  
 المصرفية التي تقدم ا.

 
شددركات تلادد مق  بالخددامات  لبنددو  "لاحوقددالألددقا مةدداترباا تةدداعاتا أعكددا  

 ددل  نددا  اشددوأ فددي ن دد  مدد  قددا  بصددقام   ددنف   الددامتا."تلمصددرفق  تلاددي 
و  مدد  خددامات ندد شددركات تلادد مق  ألنتددا   اعددرف مددا الامدد  تلبلتلفلددر  وتةدداتباء 

تلادد مق  دبددر تلمصددارف فكددر  م  ددنف تلفلددر  اشدداد  امصددرفق ؟  ربمددا أرتا كادد 

bancassurance وتلادددد مق  دبددددر   .تدددداتلاعبقددددر دن وتعقلدددد  قةددددا   لكددددنت

 
(ح وخاصدددد   2014)مكاب  تلا مق  تلعرتقيح  التأمين في كوردسااااتان العراع: دراسااااا  نقديةتاع: مصددددباح كمالح  ر 11

تلصدفعات د  اور تألصدول تلمالق  وتلوةدا   تلمالق  وتألةدوتد تلمالق  في اكوق  رأا تلمالح تمناا  وتلاموقلح تلةدقاةد  
تلا مق   ت ةدا مارق  لشدركات تلا مق ح تللقوا تلمفروضد  دلق تلةدقاةد  ت ةدا مارق ح تلعًلق  بق  تلعملقات ت كااابق  لشدركات 

 .  )تلكاام ماوفر دنات بصقت  بي ات اف لم  قرمم بالعصول دلق نةخ  من (.30-11ودملقااتا ت ةا مارق ح ك  
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  نددا  تلمصددارفح تلددنت اشدد  أو ا فددي فرنةدداح مددا  ددو ا  وةددقل /قنا  لاوحقددع تلم  
تلادد مقني اضدداف  الددق قنددوتت تلاوحقددع تلاللقاقدد : تلبقددع تلمباشددر مدد  قبددل شددركات 

 تلا مق  أو تلبقع م  خًلل وكًلء للشركات أو وة اء تلا مق .
 

  فكدددر  تلاددد مق  دبدددر تلمصدددارف اخافدددي ورتء  دددنف تلفلدددر  بدددالقل أ  اتدالدددا 
تةدداعاتا أعكددا  للبنددو  فددي  ددنت تلماددال قددا  "بالاعدداو  مددع تلبندد  تلمركددحت 
وتلامعقدد  تلمصددرفق  تلعرتققدد  تلخاصدد ."  تلاعدداو   نددا ملصددور دلددق تلبنددد  

قنددا  اوحقددع تلمركددحت وتلامعقدد  تلمصددرفق  تلعرتققدد  تلخاصدد ؛ اددر   ددل أ  
ت دلددق تلبنددو   اصددًلح ق ددات تلادد مق حنددا  تلادد مقنيح بفضددل تلم ةددقكو  ملصددورا

أ ددي معاولدد  لمعاربدد  تلبنددو  تلعامدد    تلخاصدد  وتةددابعاا تلبنددو  تلعامدد  منتددا؟
 بالعا م  نشا تا؟

 
ت دمددل نخ دد  اصددًلح ق ددات تلادد مق  ةدداكا  ددد  موضددوت تلادد مق  تلاكددافلي تلدد 

ةددود تلادد مق  تلعرتقددي بالاعدداو  مددع تلبندد  تلمركددحت تلعرتقددي دلددق اقعامدد  فددي 
 12.(2019) تلمصارف تمةًلمق  تلخاص 

 

إلااازال مختلاااف الج اااا  الرسااامية وبيااار الرسااامية بتاااوفير التيطياااة  8

التأمينياااةن ومااان  لاااك الج اااا  المشااايلة للمحاااوال  الك ربائياااةن ومحطاااا  
الوقااودن والتااأمين الصااحي لمااو دي القطاااع الحكااومين والكيانااا  الصااناعيةن 

ساادن والبضااائع المنقولااة علي ااان والمنشاا   الندطيااة والمصااافين وماازارع وال
 الدواجنن والشاحنا  الحاملة للمنتجا  بأكخر من رربعة رطنان.

 
: "الددحت  مخالددف تلاتددات فددي  ددنف تلفلددر  نلفددت تلنرددر  نددا الددق تللتدد  تكمددر 

 تلرةمق  ومقر تلرةمق  باوفقر ]شرتء[ تلات ق  تلا مقنق ."
 

تلةدددىتل تلدددنت ق دددور  ندددا  دددو:  دددل ةدددقلار  الحتمقددد  شدددرتء تلاددد مق  باصددداتر 
 اشرقع معاا؟  أ  قرل تملحت  م لباا مقر قابل للا بق ؟

 
شاابكة االقتصاااديين موقع   مصددباح كمالح "اةدداى ت عول ا ةددقا تلبن  تلمركحت تلعرتقي لشددرك  تلا مق  تلاكافليح" 12

 :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/%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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 نددا   قددف وتةددع مدد  أم قددد  )و دداس ( تلادد مق .  انت كددا  تلادد مق  تلصدددعي 

اح فمددا  ددو م دداء تلادد مق  تلم   لددح ح دلددق ةددبقل لمددورفي تلل ددات تلعكددومي وتضددعا
شددتل  للمعددو ت تلكترباسقدد ؟  أ ددو تلادد مق  دلددق ممالكددات لاتددات تلم  تلم ددلح ل

ادد مق   وتلمةددىولق  تلمانقدد  للمشددتلق  اادداف تأل ددرتف تل ال دد ح أ و ددنف تلاتدداتح أ
ح أو تلادد مق  تلصددعي دلددق تلعمددال تلعمددال لددا   ددنف تلاتددات مدد  اصددابات تلعمددل

 وتلمةاخامق  تكخرق ؟
 

أ  اشددارت عماقدد   اتلفسددات تلاددي قددرتا منتدد   تلملاددرح قخلدد  بددق  امدد  رأقددي 
ا أو مشوشاا.تلا مق  وبق  معل تلا مق  ت ناقصا  .  و نت قعكا افكقرا

 
 كابددت فددي ارتةدد  لددي مددا قللددي بعددم تلضددوء دلددق موضددوت  ددنت تلملاددرح

 :وأدني ب 
 

تلشددروت بوضددع ارتةددات ادداو  لاعددل تلادد مق  دلددق بعددم تألخ ددار "
ا بلدددو  تللدددانو  )كاددد مق  تلع رقددد ح وتلفقضدددا ح ومةدددىولق  رم الحتمقدددا

تلعمدددلح وتلمةدددىولق  تلعشدددرق (؛ أو بلدددو  قوتددددا تلعضدددوق  لممارةددد  
بعددم تلمتدد  )كادد مق  تلمةددىولق  تلمتنقدد  تلناشددس  مدد  ممارةدد  تلمتندد  
كال ددددم وتلمعامددددا  وتلتناةدددد  ت ةاشددددارق  وتلمعمارقدددد  ومقر ددددا(.  

بعرقدد  واوقدد  تلددافع نعددو ادد مق  تلمرتفدد  تلعامدد  مدد  مددوتن  وكددنل  
 13"واةور ومباني ومقر ا م  تلمنشآت.

 

 من باب الختال
 

 
 موقع شبك  ت قاصااقق  تلعرتققق  لا مق  تلعرتقي: قضاقا وملارعات للا وقرح"مصباح كمالح "ق ات ت 13

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/ -ق دات-تلاد مق -تلعرتقي-قضددددداقدا

 pdf.وملارعات-مصباح-كمال
 

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://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


 مصباح كمال 

 

 

 

 

 
ي الورقة البيضاء 

ن فن ي نقد خطة إصالح قطاع التأمي 
 19من   16صفحة    فن

 

فدددنع    نعدددرفح انت تةدددا نقنا تلدددوحرتءح مددد   ددد   الشااادافية ندددا  نلدددك فدددي 
أدضدداء خلقدد  تل ددوترئ للاعددرف دلددق تلعضددو تلماخصددك بالادد مق  تلددنت ةددا   
فددي كاابدد  ملارعددات اصددًلح ق ددات تلادد مق .  ودددات نلدد  فددا   ددنف تلملارعددات 
مقددر مةددنوا  بارتةددات منشددور ح و  قعددرف تللددارئ تلمصدداار تلاددي تدامددات 

 شروت اصًلح ق ات تلا مق .في صقام  متلخلق   ادلقت
 

لمدد  قرمددم بددالاعرف دلددق ق ددات تلادد مق  تلعرتقددي بشددكل أفضددل ممددا قددرا فددي 
تلورقدددد  تلبقضدددداءح ومدددد  موقددددف متدددداقر لًلاادددداف تلةدددداسا لددددا  تلعكومدددد  
ومةاشددددارقتا أنصددددل بلددددرتء  ورقاددددي "ق ددددات تلادددد مق  تلعرتقددددي: قضدددداقا 

نحاااو قطااااع  حوكدددنل  كدددرتا تلحمقدددل مدددنع  تلخفدددااي 14وملارعدددات للا دددوقر"
  15تحديا  وحلول.-تأميني عراقي فعّال

 
التااأمين علااى قًلعددر دلددق تلوةدداسل تلملارعدد  تلةددكوت تلم لدد  دلددق و دداس  

ح و ددو أمددر ق قددر تلاةدداىل خاصدد  وأ  فددرت تلادد مق  دلددق تلعقددا  قامقددح الحياااة
ببندداء تألرصددا  تلا مقنقدد  للمددا  تلبعقددا و ددي اعابددر مدد  تلمصدداار تلمتمدد  فددي 

 ت ةا مارتت.اموقل 
 

ا ددد    خ دد  اصددًلح ق ددات تلادد مق  ةدداكا تعااديل القااوانين المن مااة للنشاااط أقضددا
تلمعدددروف  2005ودلددق رأةددتا قددانو  انردددق  أدمددال تلادد مق  لةددن   التااأميني

ت  لاةددرقم 81ا   ددنت تللددانو ح وتلمدداا    10.16بدداألمر رقدد   أقةددا   مندد ح شددرذ

شددركات تلادد مق  تلعرتققدد  مدد  علتددا با كااددام     عددرذ وتلادد مق  خددار  تلعددرتد 

 
 ك  ت قاصااقق  تلعرتققق موقع شب 14

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/ -ق دات-تلاد مق -تلعرتقي-قضددددداقدا

 pdf.وملارعات-مصباح-كمال
 
 2020منشورتت شبك  ت قاصااقق  تلعرتققق ح   15

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

 
الخقافة (: تلماخل لاتققر تللانو ح" 10)تألمر رق     2005م  قانو  انرق  أدمال تلا مق  لةدن    81مصدباح كمالح "تلماا    16

 2012ح كانو  تألول 354-353ح تلعاا تلمحاو  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://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/2/2019/09/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


 مصباح كمال 

 

 

 

 

 
ي الورقة البيضاء 

ن فن ي نقد خطة إصالح قطاع التأمي 
 19من   17صفحة    فن

 

دلددق تألصددول تلمااقدد  تلمواددوا  فددي تلعددرتد وتلمةددىولقات تللانونقدد  تلناشددس  
ت اعدداات ومددا قلابلدد  فددي اقلددق   قددانو  ت ةددا مارفددا  الددق نلدد   اضدداف   .منتددا

ةدددا مارق  للمةدددا مرح فلددد  ادددر  عرقددد  تلاددد مق  دلدددق تلمشدددارقع ت  كوراةددداا 
.  وادددال الاددد مق  مدددع شدددرك  اددد مق  أانبقددد  أو شدددرك  اددد مق  درتققددد بتلعددد  

 تلتالم خار  تلعرتد. في تلاارب  أ  تلا مق  قا ح 
 

قدددانو  انردددق  : التاااأمين التضاااارب باااين قاااوانيندددد  تلخ ددد   وكدددنل  ةدددكوت
وقددانو  ا ةددقا شددرك  تلادد مق   (10تألمددر رقدد  ) 2005أدمددال تلادد مق  لةددن  

( مدد  81.  تلاضددارم تألةدداا  ددو بددق  تلمدداا  )1950لةددن   56رقدد   تلو نقدد 

 (:10تألمر رق  )

 
 -81-المادة"

ألي شخخخخخخخخخخخخخعن ي عاخخخخخخخخخخخخخ  أو الاتخخخخخخخخخخخخخ ي  خخخخخخخخخخخخخا  أو  خخخخخخخخخخخخخا  ال خخخخخخخخخخخخخ   خخخخخخخخخخخخخ  ال  عخخخخخخخخخخخخخا    خخخخخخخخخخخخخ ا   -أولا 
الت جخخخخخخخخان ال خخخخخخخخنالأي أو   الا خخخخخخخخي الخخخخخخخخي أي الخخخخخخخخ الي أو الاأخخخخخخخخ   خخخخخخخخنالأي الخخخخخخخخا لخخخخخخخخ   خخخخخخخختن ال خخخخخخخخا      خخخخخخخخ  

 " الف ذلك.
 

 :( م  قانو  ا ةقا شرك  تلا مق  تلو نق 7وتلماا  )

 
دلددق اوتسددر تلعكومدد  وتلمىةةددات تلرةددمق  وشددب  تلرةددمق  ت  اعتددا عصددرت تلددق "

 17".تلشرك  بمعامًلت تلاامق  تلاي اارقتا
 
ا ب خ دد  تمصددًلحاعقددر    ان  تكاماال قطاااع التااأمين العراقاايموضددوت ت امامددا

لددقا  نددا  ةددود و نددي مشددار  للادد مق ح ةددود فقددارتلي علقلدديح فشددركات 
م لمددا     تلادد مق  تلعرتققدد    اعمددل/  اةددا قع أ  اعمددل فددي اقلددق  كوراةدداا .

ا با ددوقر تلخددامات تلفنقدد  تلةددانا  للنشددا  تلادد مقني ومنتددا تلخددامات  اعقددر ت امامددا
  بتددا مدد  الدداقر مشددا ا ت كاوترقدد ح وتلكشددوف تلتناةددق  تلمقاتنقدد  ومددا قددراب

ح واةددددوق  ألمددددرتم ت كااددددام وت عافددددار باألخ ددددار تلخةددددار  تللصددددو 
 تلم الباتح وت ةاشارتت تلعلوقق .

 
دالدد  تلاعددول ت قاصدداات تلمضددمر  فددي تلورقدد  تلبقضدداء  ددي تلل ددات تلخدداك 

خطاااة إصاااالح قطااااع التاااأمين ال تضااال لكددد    وت ةدددا مار تلمباشدددر تألانبدددي.
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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/
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/


 مصباح كمال 

 

 

 

 

 
ي الورقة البيضاء 

ن فن ي نقد خطة إصالح قطاع التأمي 
 19من   18صفحة    فن

 

ا واضااًحا ماان ح وكددنل  شددرك  اددداا  شااركا  التااأمين العامااة والخاصااة موقدااً
تلادد مق  تلوعقددا  فددي تلعددرتد )شددرك  اددداا  تلادد مق  تلعرتققدد  تلعامدد (.  للددا كددا  

ا فددي الدداق  مددا 2003تلخبقددر ت ةاشددارت للعدداك  تألمرقكددي للعددرتد ) ( صددرقعا

ادداء ت عدداًلل تألمرقكددي مدد  أالدد : اصددفق  تلل ددات تلعددا  ومندد  شددركات تلادد مق  
 تلعام .

 
ا قشددرح مددا قخافددي ورتء اصددًلح  ا فنقددا نفاددرم أ  خلقدد  تل ددوترئ ةانشددر ملعلددا
ت لكددل مدد  قرمددم بددا  ًلت  ق ددات تلادد مق .  ن مددل أ  قكددو   ددنت تلملعدد  ماددوفرا

نلددد  أل  تلنلددداأ تلعلندددي تلمفادددوح ضدددرورت ح لبددداع ق  فلددد لدلقددد  ولدددقا 
 للاوصل الق قنادات مقر ما  ر  بمصالل ضقل .

 
نلددرأ فدددي ملامدد  تلورقددد    رقااة البيضاااء إلاااى خطااة هاال ترقااى مقترحاااا  الو

وضدددع "خ ددد  انفقنقددد  افصدددقلق  اشدددمل تمادددرتءتت ارمدددي الدددق أنتدددا تلبقضددداء 
كددا   انت تلم لوبدد  وتلاتدد  تلمعنقدد  بالانفقددن وتلادداول تلحمنددي وذلقددات تلماابعدد ". 

ا لعمددو  خ دد  تمصددًلح ت قاصدداات لدد  نلعددر مددا قفقددا "تلاتددد    ددنت صددعقعا
  تلمعنقددد  بالانفقدددن وتلاددداول تلحمندددي وذلقدددات تلانفقدددن" بالنةدددب  لل دددات تلاددد مق .

  فددا  تلملارعددات اعددت بددام اصددًلح ق ددات تلادد مق    ارقددق الددق ودددات نلدد 
اانبقددد ح ومقدددام رىقددد  لل دددات خ ددد  بةدددبم تنشدددتال كادددام تلخ ددد  بافاصدددقل 

تلاددد مق  تلعرتقدددي ق ةددداتا  بتدددا  قادددرتح ةقاةددد  لل دددات تلاددد مق  بشدددلق  تلعدددا  
"ق ددات ومنتددا  فددي كاابددات ةددابل  او ددو مددا عاولنددا ت قاددرتم منتدد  وتلخدداك
ح تلمدددنكور أددددًلفح وكدددنل  عرتقدددي: قضددداقا وملارعدددات للا دددوقر"تلاددد مق  تل

"تلةقاةددددات ت قاصددددااق  فددددي تلعددددرتد وتلخقددددارتت تلباقلدددد : ق ددددات تلادددد مق  
ا   18."نموناا

 
ا  ماددرا ةددرا املدد  مدد  تلملارعددات مقددر تلمارتب دد  وتلمرابكدد  فددي بعددم 

ق دددات  قشدددكال خ ددد  مصدددًلح    قكفدددي أل وتلخالقددد  مددد  تلاعلقدددل تلموتضدددع
للددا الددا  تلتقددر بلاسمدد  مخالفدد  مدد  تلملارعددات لا ددوقر ق ددات تلادد مق    .تلادد مق 

 ق للوت دلقتا دنوت  خ   مصًلح ق ات تلا مق .تلعرتقي ول  
 

 
تلعاا   الخقافة الجديدةنسااياسااا  االقتصااادية في العراع والخيارا  البديلة: قطاع التأمين نمو جاًنل  مصااباح كمالن لال 18

ك  2009ح  333-334 فددددي  91-80ح  ا  أقضددددددددا نشددددددددرت  الااااعااااراقااااي.   الااااتااااأمااااياااان  : مااااجاااالااااة 

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

 

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


 مصباح كمال 

 

 

 

 

 
ي الورقة البيضاء 

ن فن ي نقد خطة إصالح قطاع التأمي 
 19من   19صفحة    فن

 

ا  اصددًلح ق ددات تلادد مق    قمكدد  أ  قددا  بوضددع ملارعددات   اددنتم دلددق 
ا رىقدد  لاددارقي تلنشددا  تلادد مقني فددي تلعددرتد ووتقعدد  تلعددالي.  ا  اتدد  اات امادقددا

 م لوم للاوصل الق رة  خ   لا وقر ق ات تلا مق .
 
 2020اشرق  تل اني    2


