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 شروط النشر في المجلة

 تقبــــل البحـــــوث باللغتـــــٌن العربٌــــــــة و االنكلٌزٌــــــــة . -1

 م ٌسبق نشره أو قبوله للنشر فً مجلة اخرى أو مؤتمر .ـداً ولــث جدٌــــون البحـــان ٌك -2

 تخضــــــع البحــــــوث المقدمـــــة للنشــــر للتقوٌــــــم العلمــــً. -3

ة ــ( بمساف Microsoft Wordج )ــة ببرنامــخ مطبوعــث بثالث نســـل البحـــدم أصــٌق -4

( , اما  Simplified Arabic( نوع ) 14م خط )ـــر وبحجـــاالسطواحد ونص بٌن 

(   Times new Romanون الخط نوع )ـــة فٌكـــاالنكلٌزٌة ـــللبحوث باللغ   بة ــبالنس

 بنسخة تزوٌدنا ٌتم ان ( على A4ه واحد من ورق قٌاس )ـــى وجـــوعل   (14وبحجم )

 التقٌٌم . بعد مدمج  وقرص ةــــــورقٌ

داول ـا فً ذلك الجــصفحة( بم22ث المقدم عن )ـــات البحــدد صفحـــد عــال ٌزٌ -5

 التوضٌحٌة.  واد ــــوالم

 ـة,ة واالنكلٌزٌــاً باللغتٌن العربٌـــحث , مستخلصــوان البـــث : عنـــن البحــٌجب ان ٌتضم -6

ـــث ٌة  البحـــة , منهجــ( , المقدم Key Wordsث )ـــٌة للبحــــات الرئٌســـالكلم  

االستنتاجات ري , اإلطار العملً, ـــار النظـــدت , اإلطـــة ان وجــالسابق والدراســات 

 المراجع. والتوصٌات , قائمة 

( مئتً كلمة , وٌوضح فً أعلــى المستخلص 222ن )ـــال تزٌد عـدد كلمات المستخلص ع -7

) العربً واالنكلٌزي( عنوان البحث , اسم الباحث , مكان العمل ) والمراسلة ان كان مختلفاً 

التً تربط بٌن االسم ومكان عن مكان العمل( , مـع وضع رقم أو رمز بشكل نجمة ) * ( 

 العمل .

 ترقــم الجـــداول واالشكـال علــى التوالـــً حسب ورودها فً البحث , وتزود بعناوٌن . -8

تً :) اسم الباحث ,السنة : ً متن البحث او الدراسة كما ٌأـــدر فـــى المصــارة الـــاإلش -9

 الصفحة ( رقم

 در كامال فً نهاٌة الدراسة حسب حروف األبجدٌة وفق السٌاق ــــى المصــارة الـــاإلش-12

 االكادٌمً المعتمد .    

         Standard Internationalٌفضل استعمال وحدات القٌاس الخاصة بالنظام الدولً  -11

Units  .  فً البحث 

 وذة من الدورٌات ٌجب ان ٌحدد رقم المجلد ورقم العدد وأرقام ــع المأخــبالنسبة للمراج  -12

 صفحات بداٌة ونهاٌة البحث.    

ٌُرقم التذٌٌل لكل صفحة على حدة   -13 ٌُستخدم التذٌٌل لتوضٌح المعلومة وفً هذه الحالة   قد 

 بأرقام متسلسلة.    

 (  Turnitinتخضع جمٌع البحوث المقدمة للنشر الى االستالل باستخدام برنامج )   -14

 % . 22االلكترونً على ان ال تزٌد نسبة االستالل عن     
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيدات والسادة الحضور المحترمين

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
ال يخفى عميكم أىمية قطاع التأمين في القطاعات االقتصادية لدول العالم حيث يعتبر 

وتخفيف العبء ركن ميم وأساسي في التنمية االقتصادية وتطور القطاع الخاص 
الواقع عمى الدولة وبالنظر لكون قطاع التامين العراقي أحد اقدم وأعرق قطاعات 
التامين في منطقتنا حيث نشا في خمسينيات القرن الماضي وقد ساىم خبراء التامين 
العراقيين في بناء قطاعات التامين في دول المنطقة ولكن لألسف الشديد وبسبب 

لحروب والحضر االقتصادي والتي اثرت بشكل كبير عمى تعرض العراق الى ظروف ا
ىذا القطاع وتسببت بتراجعو بشكل مخيف وجعمت  تأثيره في القطاع االقتصادي يكاد 

 ال يذكر.

حيث كان  3002لقد أخذ قطاع التامين بالظيور والعودة الى الواجية بعد احداث عام 
الكبير الحاصل في ىذا القطاع االنفتاح عمى دول العالم المختمفة ومشاىدة التطور 

االثر في حث المسؤولين عمى تنشيط ىذا القطاع وقد تم تشريع قانون تنظيم اعمال 
وقد تأسس بموجبو ديوان التامين ليكون الجية المسؤولة  3002لسنة  00التامين رقم 

عن تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع التامين في العراق رغم وجود بعض المالحظات 
 القانون الواجب تعديميا لمواكبة التطور في سوق التامين.عمى ىذا 

إن سوق التأمين العراقي يتألف من شركات القطاع العام والخاص حيث ان عدد 
الشركات الممنوحة ليا اجازة ممارسة اعمال التامين من ديوان التامين في العراق منذ 

العاممة حاليًا منيا ( شركة إال ان الشركات 10بداية تأسيسو ولغاية االن ىي ) 
                       -( شركة موزعة كمت يأتي:32والمستوفية لمشروط القانونية تبمغ )

  كممة السيد معالي الوزير



 

 ل

 شركات 3شركات التامين العامة  -1
 شركة 24شركات التامين الخاصة  -2
 فرع 2فروع شركات التامين االجنبية  -3
 شركات 5شركات وساطة التامين  -4
 شركة 2شركات وساطة اعادة التامين  -5

 مميار دينار. 287عمى سبيل المثال فقد بمغت حوالي  2119أما اقساط التامين لعام 

جدا وىو ان معدل قسط التامين لكل فرد عراقي يبمغ حوالي وىذا يشير الى مؤشر ميم 
دينار شيريا لكل مواطن، وىذا الرقم اذا ما قرناه بحجم االقتصاد العراقي وحجم  631

الشعب العراقي فيو رقم ضئيل جدًا من جية ويشير من جية اخرى الى الفرص 
 قبلالمستقبمية الكامنة في السوق العراقي وىي فرص واعدة في المست

إن الفرص الكامنة في السوق العراقي في المستقبل يكمن بإتجاىين االول يتعمق بزيادة 
عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية وخصوصا فيما يتعمق بالمنتجات العديدة 
كمنتجات تأمين السيارات والقروض والحياة والحريق واالعتمادات المستندية واالموال 

 وغيرىا العديد من المنتجات التأمينية.المنقولة وغير المنقولة 

إن الرغبة في تطوير قطاع التامين البد ان يصاحبو رؤية واضحة وعميقة ليذا القطاع 
تستند الى منيجية سميمة لالصالح في ىذا القطاع االقتصادي الميم تبدأ بتشخيص 

ليات واقع الحالي ومشاكمو لنحدد االىداف التي نرجو الوصول الييا من اجل وضع آال
واجراءات االصالح موضع التنفيذ وىذا ما تم انتياجو في الورقة البيضاء التي اقرتيا 

 الحكومة العراقية بجزئييا االول والثاني.



 

 م

البد لي من االشارة الى ضرورة تحديد مسارنا المستقبمي ىل نعتمد المركزية وتحكم 
 الدولة ودخوليا لمختمف انواع االعمال ومزاحمتيا لمقطاع الخاص بمنافسة غير كفوءة 
وغير عادلة في نفس الوقت أم التخمي عن القطاعات االقتصادية لمقطاع الخاص 

والراعي و لألعمال ومنيا قطاع التامين بطبيعة ر المنظم و واكتفاء الدولة بد
الحال...أن التامين بطريقة عصرية وعمى وفق افضل الممارسات الموجودة في العالم 
وبما يؤمن مناخ تنظيمي لمعمل يتسم بالوضوح والشفافية والمنافسة العادلة تقف فيو 

 تامين.الدولة كمنظم لمقطاع وضامن لحقوق جميع االطراف المتعاممة في ال

أن جميع ما ذكرناه اعاله ال يمكن لو ان ينجح بدون وجود حممة اعالمية تثقيفية 
لمفاىيم التامين وفوائده ودوره التكافمي بتوزيع المخاطر بما يعود بالفائدة لمختمف 

 قطاعات االعمال وبما ينعكس بااليجاب عمى مجمل االقتصاد العراقي.

والتقدير لكل من ساىم في انعقاد ىذا المؤتمر وفي الختام البد لي من تقديم الشكر 
والتحضير لو ألىمية قطاع التامين ودوره الكبير في تطوير االقتصاد 

 العراقي...والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.

 
                                                                                                      

    

 علي عبد األمير عالوي د.                                                                                           
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 .صاحب المعالي السيد وزير المالية المحترم
 الضيوف الكرام

 االفاضلالسيدات والسادة 
 اسعد اهلل صباحكم بكل خير 

كم بافتترررررررررا  اللررررررررر تلر العملررررررررر  السررررررررر و  االول تحرررررررررت شرررررررررعار   كشرررررررررار أيسرررررررررر   ان 
اللسررررررتابل   اتارررررردم إصررررررع  لتررررررا  التررررررحلين فرررررر  العرررررررا    تحررررررديات الوالرررررر  وفررررررر  

بالشرررركر ال ليررررل للعررررال  السرررريد وليررررر اللاليررررل اللحترررررم لر ايترررر  ل رررر ا اللرررر تلر   كلررررا 
اخررررر  بالشررررركر الرررررا ده احلرررررد  رررررواد الررررردممك  لررررردير ام اللركرررررل اللرررررال  واللحاسرررررب  
وشررررررررركات التررررررررالين الخاصررررررررل والشرررررررركر لوصررررررررول الررررررررا كررررررررل لررررررررن سررررررررامم واشررررررررتر  

 بالل تلر ه
برررررررال لو االلتصررررررراد  فررررررر  الررررررردول اللتادلرررررررل مررررررر  لرررررررن اللعمررررررروم ان  علرررررررل الترررررررالين 

 علرررررررل لويرررررررل   فضرررررررع  رررررررن ا ررررررر  اداة مالرررررررل فررررررر  ل  ولرررررررل الضرررررررلان اال تلرررررررا   
لملرررروات ين   حيررررث يعررررد لتررررا  التررررالين في ررررا لررررن الاتا ررررات ال الررررل والحيويررررل   رررررا 
لمررررردور الرايسررررر  الررررر   تلارسررررر  شرررررركات الترررررالين فررررر  الل  ولرررررل االلتصررررراديل بشررررركل 

اتر وتعرررررويت اللتضرررررررين بلرررررا يررررر د  الرررررا تترررررور واسرررررتارار  رررررام فررررر  تاميرررررل اللخررررر
 ال شات االلتصاد  ه

لاررررررد  ررررررا ا لتررررررا  التررررررالين لررررررن االملررررررال و رررررردم االكتررررررراث خررررررعل االربعررررررين سرررررر ل 
لم  رررررروت ب رررررر ا  3002اللاضرررررريل   وردررررررم   ررررررود الحكولررررررات اللتعالبررررررل بعررررررد  ررررررام 

ا   ولاررررد الاتررررا  لكررررن لعسررررف لررررم تتبمررررور سياسررررل واضررررح  لعخرررر  ب رررر ا الاتررررا   رررردي
ختررررروة باالت رررررا   3002لسررررر ل  00 رررررار صررررردور لرررررا ون ت  ررررريم ا لرررررال الترررررالين رلرررررم 

السررررررميم ردررررررم  يوبرررررر  ولررررررا ي خرررررر   ميرررررر  الرررررر   بلو برررررر  تررررررم تحسرررررري  ديرررررروان التررررررالين 
با تبررررار    رررر  رلابيررررل وتاترررريت  مررررا ا لررررال شررررركات التررررالين لررررن ا ررررل خمرررر  سررررو  

 ا رررررررروضعف كاارة اداا  ل اللشرو   ردم لمل كوادر ل والل افسررررررررر  بالشاافيررررررريتلت

 

  كممة مدير عام ديوان التأمين
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ونقصصصصصصصص  ي اعصصصصصصصصاب  صصصصصصصصا ي عصصصصصصصصث  ي امثعصصصصصصصص  و نن صصصصصصصص   ي صصصصصصصص   صصصصصصصص   ي  صصصصصصصصاي  ي  ثع صصصصصصصصث  
وي ع ثهصصصصصصص  ي  ايمعصصصصصصص   صصصصصصصا ي مصصصصصصصثي  اي صصصصصصص  ي  صصصصصصص عع  ي هععصصصصصصص  ي  صصصصصصصا ع صصصصصصص  ق ث    قصصصصصصص  
ي مصصصصصصص  وامصصصصصصص  ي اصصصصصصصلب ي   صصصصصصصوعا د ي وامصصصصصصص  ي عع صصصصصصصثي د يه عثعصصصصصصصث  صصصصصصص عث عع ث  صصصصصصص  
 ب عثع ثنعصصصصصا ي  صصصصصثعع  عصصصصص  ي  صصصصص م وععصصصصصث    صصصصص ب وااصصصصص ا عععصصصصصاو ع  ع  صصصصصعنا  صصصصص

ع صصصص    ث  عع عصصصص  ع  عصصصصثا اصصصصثا ا يلي عصصصصث نهصصصصل  عث عصصصص   ي عا صصصصو    صصصصث وع صصصصو  مصصصص  
و صصصصصع ممصصصصصثف ي  صصصصصثعع   صصصصصا ي ع صصصصصثا ي اصصصصص عؤ وياعصصصصصاي   ننصصصصصث ن عصصصصص  عصصصصص  هصصصصصلي ي عصصصصص  عا 
ي ع يعصصصص  عصصصص  اصصصصل  ي اصصصصل و مععصصصصا عث صصصصعااط عصصصصا عصصصص   واصصصصعث    صصصص    صصصصا  مصصصصوعا 

  اغثئ   ممثف ي   عع  و ا   ي م اث  ي ومنا  لعل      وع اي  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد معالي وزير المالية االستاذ الدكتور عمي عبد االمير عالوي المحترم

 السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب المحترمون 
 السيدات والسادة المستشارون ووكالء الوزارات ورؤوساء الجامعات المحترمون 
السيدات والسادة مساعدي رؤوساء الجامعات والمدراء العامون وعمداء الكميات 

 المحترمون
 السيدات والسادة أعضاء الهيأة التدريسية في الكميات المحترمون 

 سيداتي وسادتي الحضور مع حفظ القابكم الموقرة 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته

 اسعد اهلل صباحكم بكل خير وسرور
يسعععععععدني فععععععي بدايععععععة الكممععععععة ان ارحععععععب بكععععععم جميعععععععا اجمععععععل ترحيععععععب فععععععي المععععععؤتمر 
العممععععي الععععدولي السععععنوي االول لإصععععالي قلععععاع التععععأمين فععععي العععععرا  تحععععديات الواقععععع 

( العععععععذي يقيمعععععععه مركعععععععز التعععععععدريب المعععععععالي والمحاسعععععععبي فعععععععي وزارة وفعععععععرق المسعععععععتقبل 
الماليععععععععععة برعايععععععععععة معععععععععععالي السععععععععععيد وزيععععععععععر الماليععععععععععة   وتحععععععععععت شعععععععععععار  االصععععععععععالي 
االقتصععععععععادي لريقنععععععععا لتحسععععععععين اداء المؤسسععععععععات الماليععععععععة   وبالتعععععععععاون مععععععععع ديععععععععوان 
التعععععأمين وشعععععركة التعععععأمين الولنيعععععة وشعععععركة التعععععأمين العراقيعععععة وشعععععركة اععععععادة التعععععأمين 

راقيععععععععة وكميععععععععة االدارة واالقتصععععععععاد ي الجامعععععععععة المستنصععععععععرية وكميععععععععة اقتصععععععععاديات الع
 –جامعععععععععة النهععععععععرين والمعهععععععععد العععععععععالي لمدراسععععععععات المحاسععععععععبية والماليععععععععة  –االعمععععععععال 

فععععععي رحععععععاب جامعععععععة  0205أيععععععار 51-51جامعععععععة باععععععداد والععععععذي يقععععععام لممععععععدة مععععععن 
 النهرين .

ا مععععععععع التوجععععععععه ان مععععععععؤتمر اصععععععععالي قلععععععععاع التععععععععأمين فععععععععي العععععععععرا  يععععععععأتي انسععععععععجام
االصعععععالحي فعععععي قلعععععاع التعععععأمين العععععذي تتبنعععععاا الحكومعععععة فعععععي إلعععععار الورقعععععة البيضعععععاء 

 ذي يهدف الى تحقي  بيئة مستقرة لالقتصاد   وزيادة مساهمة هذا القلاع ععععععععوال

كممة السيد مدير عام مركز 
  التدريب المالي والمحاسبي 



 

 ف

فيييييا ج اييييي اال ج لي يييييا جزيلييييي  ا فاليييييوا مييييي  لىييييي       ييييي   جزفييييي ج   ج ل   ييييي   م ييييي  
 ج األى  .

ايييييي  ىل ج ليييييي  ا  ج لي  يييييي ا   كييييييل ج ليييييي ال  ج ا لييييييا ج  ييييييا   ج يييييي   ى ىليييييي  ل كييييييل ج 
ليييييي      ى يييييىة  ايييييإل ج ليييييي   جز    يايييييو  جز ج    ج  ييييي ا اا  ةم ييييي  ج  اييييي

ج لاايييييييييييي   ج األىاىييييييييييية   شييييييييييي ك   ج اييييييييييي لى   ايييييييييييي   ج ليييييييييييي   ج    ييييييييييي   ايييييييييييي ى 
 ج ييييا جاىيى   ا يييي ى ن  فييييا يييييى  اايييي    ج لييييي   ج  ج يييي   جز ىيييي  جزفيييي   ج ل ييييا   ىة 

  اا مة ج ا لى  فا ج ا ج  .
 ى يييييا  ج لييييي ال   ايييييو   يييييي ا ج اييييي لى  فيييييا ج اييييي ج  ج ييييي  جىالييييي   ج ييييي    ج ك ىييييي  
  ييييي ا ج ايييي لى  فييييا جز اايييي   ج يييي ياا ليييي   ييييو    ج يييية  ميييي   ج  يييي إل ج لا ييييي  

ج ج  يييييييييي ا  ا ييييييييي ىي ج الييييييييي   م ييييييييي  ج لىييييييييية ج يييييييييا  ج  ج ي  ييييييييي ة  اكا   يىييييييييي   نييييييييي 
ج لا  ليييييي    جزاايييييي ز  كييييييأ   ل يييييي م   زابليييييية ج اييييييألى   ج اييييييا اايييييي  جز يييييي ل فييييييا 

 لي   ج ا  ى      ج  ي   ج األىاىة فا ج     ج ا ج ىة .
أ ىيييي ج أا يييي      شييييك   ج ا يييي ى   يلىيييي  ج يييي جملى   ج ل يييي  لى  فييييا م يييي   يييي ج ج ليييي ال  

ا ل ييييي لان  لاييييي  ا  لىييييي  ج ل  ىييييية ج لياييييي   م يييييا م ييييي  جزلىييييي  ميييييو     م ىاييييي   فييييي
لييييي ال  جايييييو   يييييي ا ج ايييييألى    ييييي  ل شييييي  م ييييي  ل ا  ىييييي  ج يك لييييية لييييي  ج الييييي   
 نييييي ج ج  يييييي ا  ج لىاييييي  فيييييا  مييييي    فييييي  مي ييييية ج ايييييي ى  جز ااييييي    . كلييييي  جا ييييي   
 ا    شييييييييك   ج  ايييييييي    يييييييي  ىب جماليييييييي   لي ييييييييب ل كييييييييل ج ايييييييي  ىل ج ليييييييي  ا  ج لي  يييييييي

 ييييي ملن  ج ك ىييييي  فيييييا ج ل جف ييييية م ييييي  م ييييي  ج ل كيييييل لييييي ال ج  م لىييييية  يييييا ى  ا ييييي    
فيييييا ايييييي ى  جز ج   ج ل  ىييييية  ج ييييي  ىل ج الييييي  لييييي   يييييو  ج  يييييي   ج ا لىييييية .  جا ييييي   
جىاليييي     شييييك   ج ا يييي ى  ج يييي   ىيييي ج  ج اييييألى   شيييي كة ج ايييي لى  ج  ياىيييية  شيييي كة جميييي    

فييييييا م يييييي   يييييي ج ج ليييييي ال   شيييييي ك   ج ايييييي لى  ج ا ج ىيييييية  ل يييييي  لان  ج ك ىيييييي     ملنيييييي  
ج ايييييي لى  ج   ايييييية  ل يييييي  ل ان  ج ا لىيييييية فييييييا ج ليييييي ال   زى يييييي ااا ج  جا يييييي      شييييييك  

 جج ي لا  ج ل ااا ىة  ك ىة ج اا  ى    –ج   ك ىة جز ج    جز اا   



 

 ص

–ج معاااااااان االماااااااالي  لاامعمااااااااب ااعاااااااا ا  ا بلا اااااااا   اام   اااااااا ي  لاام اياااااااا   –االعماااااااا   
ج معاااا    ااااباب ااااابعممل لم اااا دممل اام ياااال  اعوااااب ااماااا  مل ل   اااا  ااجلالاااا  ااع مياااا  
ماااااا   ااااااف  اامجاااااا لم  واااااا  اا جاااااا   ااع مياااااا  لاا   اااااايلي  لابال  ج  اااااا   ااماااااا  مل 

ا واااابل اي اااا    اجاااامل  لعوااااب ااماااا  مل واااا  ل اااا   ج معاااا  االماااالي    لي ياااا  ااااا  ا 
لاا وااااابيل ااااااال اا جلااااا  ااع ميااااا  لاا جلااااا  اا   ااااايلي  لاا ااااا   ي  لاا  ااااالا  لاامجااااا لمي  
وااااا  اامااااا  مل مااااا  با ااااا  ااعااااالاد ل  لجااااان امااااا   ااااابمل  مااااا  جمااااالب لمجااااا لم   اعواااااب 

 اام  مل  
 لا ل بعلال  ا  اا مب هلل ل  ااع امي  لاا فل ع يمل لل م  اهلل ل لم  ن

 
 
 

                                                                                                      

 

      

 

 

 د. أحمد جواد الدهمكي                                                    
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 "وقل أعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسوله والمؤمنون"

 صدق اهلل العظيم
 الحضور الكرام أسعدتم صباحا  

تقدم المنتجات  المنظماتمجموعة من  ىي شآت التأمينن، ومصناعة أصبح التأمين
تمثل بدائل متقاربة فيما بينيا وليا القدرة عمى و  الزبائنحاجات  تمبيالخدمات التي و 

صناعة التأمين تمثل مجموعة من ف. منتجات جديدة تبعا  لدرجة المنافسةالقيام بتقديم 
في تحسين تسيم ولطالبي التأمين وكذلك  زبائنالشركات التي تقدم الخدمات التأمينية لم

فالتأمين  مخاطر رأس المال. دارة المخاطر وخفضإالتجارة واالقتصاد والمساىمة في 
ذا بعد قانوني ، اقتصادي، مالي. عميو ينظر الى التأمين من وجيات نظر ثالث 

 قانونية، واقتصادية ، ومالية.
بين طرفين المؤمن والمؤمن لو يقوم  عقد ىوالقانونية  وجهة النظرالتأمين من ف

تقديم و سمم ىذه االقساط بت )مؤسسة التأمين(المؤمن لو بدفع االقساط ويقوم المؤمن 
عند حدوث الخسارة عمى وفق شروط متفق عمييا  قيمة متفق عمييا التعويض، وىو

ن ال يكون ىناك تحايل من قبل المؤمن لو عند حدوث أو البوليصة. بشرط أفي العقد 
 نظاممين أن التإ من ةاالقتصادي وجهة نظر التأمين منمفهوم وجرى تناول  .الخسارة

س المال وما يترتب أثار االقتصادية المترتبة عمى ىالك ر يعمل عمى التخفيف من اآل
س أعنو من توقف العمل واالنتاج فيو يؤدي الى توفر الضمانات الكفيمة الستمرار ر 

س المال سواء أالمال حيث يقوم بميمة التعويض عن االضرار الناتجة عن ىالك ر 
يقوم عمى  نظام فيو لمفيوم التأمينة المالي وجهة النظر أما و كميا.أكان جزئيا 

تجميع االموال عمى شكل اقساط ومن ثم دفع تعويضات تقمل من االضرار المالية 
ينطوي عمى  ويميل عدد من الكتاب الى تقديم مفهوم شاملالناجمة عن الخسائر.

 تقمل الخطر، من  مؤسسة أقتصاديةفيو الجوانب القانونية والفنية واالقتصادية لمتأمين 

   كممة السيد رئيس المجنة العممية
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مكن من التكين بالخسائر لعدد من المحال المتوزعة بما ي   دإرتهاإ  و خالل تجميعيا, 
عد بموجبيا و ي ويقوم عمى عقود قانونية معينة, المتوقعة عمى مستوى المجموعة,

 المؤمن تعويض المؤمن لو, ويقدم لو الخدمات في حالة تعرضو لخسائر معينة خالل
 .العقدسريان  مدة

, وىذا تعمل مؤسسات التأمين اليوم في ظل بيئة تنافسية غير مستقرة ودائمة التطور 
مفيوم الميزة التنافسية عمى الكيفية التي  يعتمد ,ميزة تنافسيةاألمر يحتم عمييا تحقيق 

,ىذه (المنافسين) المنظمات األقران أكبر مقارنة معقيمة تستطيع المنظمات بيا خمق 
نوعية السمعة أو ب ممثمة إلزبائن ناحية في رضىمن  تنعكسأن القيمة التي يجب 

بالعوإئد إلتي وتتمثل  ذاتيا تممسيا المنظمات ىخر آ ناحيةالخدمة المقدمة الييم ومن 
وحتى تتمكن مؤسسات التأمين من تحقيق  .تكسبها من ورإء زيادة حصتها إلسوقية

إلتفكير قادرة عمى  المؤسساتالعميا لتمك  اإلدارية القيادةيتطمب أن تكون  ميزة تنافسية
صياغة  جراءبين المنافسين  تنافسيةإلميزة إلخمق الذي يؤدي الى  إالسترإتيجي

أتخاذ القرارات في االنشطة المختمفة التي تأخذ بالحسبان أستغالل الموارد و ىداف ألا
 .المتاحة كافة بالطريقة التي تعود بالنفع بمستويات قياسية

ين عمى االبتكار وتقديم أفكار جديدة يصعب عمى المنافس اإلستراتيجي التفكير يعتمد
تقميدىا إال بتكمفة عالية أو بعد وقت طويل, وىو ميمة ليست سيمة لمديري اليوم فما 

, وقت قصير كان يحدث في الماضي من تطورات في مئات السنين يحدث اآلن في
الذي ىو نمط مختمف  بالتفكير إالسترإتيجيأن نمط التفكير الذي بات يعرف اليوم 

لذلك فأن , إالسترإتيجيةاطًا وثيقًا بمفيوم لتفكير التشغيمي وىو مرتبط إرتبعن ا
ستراتيجي سوف تستطيع تحقيق أفضل سبل االمنظمات من خالل قيادات ذات فكر 

  واألرتقاء بمستوى أدائيا. النجاح لممنظمة,
 بعد هذه إلمقدمة عن صناعة إلتأمين

 

  

http://www.4ph.net/vb/showthread.php?t=9526&s=51c225f3f9d65d704086f3d9494a44a0
http://www.4ph.net/vb/showthread.php?t=9526&s=51c225f3f9d65d704086f3d9494a44a0


 

 ش

نتحول الى ما قامت به المجنة العممية لممؤتمر بتعميم محاور المؤتمر عمى المؤسسات 
االكاديمية وشركات التأمين داخل وخارج العراق وجاءت اإلستجابة اإليجابية من قبل 

( بحث موزعة عمى محاور المؤتمر، وعقدت المجنة 34الباحثين، فقد تسممت المجنة )
ر الى مقيمين عمميين حسب متل البحوث المقدمة لممؤ اجتماعين تقرر بموجبهما أرسا

 23السياقات العممية لتقييم البحوث، وُقبمت جميع البحوث لممؤتمر. وجرى أختيار 
في اليوم األول  جمسة صباحيةبحث منها لأللقاء في جمسات المؤتمر بواقع جمستين، 

بحوث أيضًا.  6في اليوم الثاني وبواقع  وجمسة صباحيةلممؤتمر بواقع ستة بحوث، 
بحوث لمنشر في عدد خاص بالمؤتمر في مجمة العموم المالية  21وسيجري أختيار 

والمحاسبية وهي مجمة عممية محكمة، والبحوث األخرى أيضًا تنشر في نفس العدد 
 كوقائع مؤتمر. 

وفي الختام نأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في االصالح المنشود لألرتقاء 
 صناعة التأمين في العراق وبما يخدم الصالح العام. بأداء منشآت

 العراق العظيم.  –راجين من اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لخدمة بمدنا العزيز 
 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته

 
 

 أ.د.محمد عمي ابراهيم العامري                                                 
 رئيس المجنة العممية لممؤتمر                                                  

                                                         51\9\0205 
 



 ت

 يُٓاج انًؤتًر                              

 0205أٌهٕل  53 انٍٕو األٔل                                 
 االفتتاح انرضًً  52:53 – 52:22
 قراءج آٌاٍخ يٍ انقرآٌ انكرٌى  

 ًُانطالو انٕط  
 كهًاخ انتردٍة ٔاالفتتاح   55:22 – 52:53
 ًرئيس اللجىح التحضيريح للمؤتمر  –  مذير عام مركس التذرية المالي والمحاسثي  انذكتٕر أدًذ جٕاد انذْهك 
 معالي وزير الماليح  انذكتٕر عهً عثذ األيٍر عالٔي 
 رئيس ديوان التأميه  انطٍذج إضراء صانخ دأد 
 رئيس اللجىح العلميح للمؤتمر االضتار انذكتٕر يذًذ عهً اتراٍْى انعايري 

55:22 – 55:12  

 ٍٍافتتاح يعرض شركاخ انتأي 
  اضترادح انشاي ٔانقٕٓج 
 انٍٕو األٔل  جهطح 5:12 – 55:12

 الجامعح المستىصريح  –كليح االدارج واالقتصاد  –فالح دطٍ ثًٌُٕ . د.أ: ادارج انجهطح

 عُٕاٌ انثذث اضًاء انثادثٍٍ خ

 يرزِ االضتار ضعٍذ عثاش 5
 العراقيحوائة رئيس مجلس ادارج شركح التأميه 

دٔر اَتقاء االخطار فً تذذٌذ 

 اضعار انتأيٍٍ

 االضتار ٔنٍذ عٍذي عثذ انُثً 0
 المذير المفوض للشركح العراقيح لضمان الودائع

ٔاقع قطاع انتأيٍٍ ٔضًاٌ 

انٕدائع انًصرفٍح فً انعراق 

 ٔضثم تطٌٕرِ

1 

 فاطًح جاضى يذًذ.د.أ
 جامعح الثصرج –كليح االدارج واالقتصاد 

 عالء انذٌٍ عثذ انْٕاب دطٌٕ.د.و.أ
 كليح شظ العرب الجامعح

 55يعٍار االتالغ انًانً رقى 
 عقٕد انتأيٍٍ

تقليص فجوج المقاروح تيه قطاع 

 التأميه والقطاعاخ األخرى

2 

 انطٍذج غادج ْاًَ ضهًٍاٌ
 انطٍذج دعاء قاضى ريضاٌ

 انطٍذج رشا أٍَص عثذ انعسٌس
 انطٍذج يرٔج يذطٍ عثذ انذطٍٍ

 الحمراء للتأميهشركح 

انتأيٍٍ انصذً انتكًٍهً 

 نهضًاٌ انصذً

3 
 فالح دطٍ عذاي انذطًٍُ.د.أ

 حكومح الشارقح –مذير مكتة الشؤون الضريثيح 
 دولح االماراخ العرتيح المتحذج

تذهٍم انًخاطر انتأيٍٍُح ٔأثرْا 

فً تعسٌس انتصٍُف االئتًاًَ 

دراسح  –نشركاخ انتأيٍٍ 

تطثيقيح في دول مجلس التعاون 

 8180-8102الخليجي للسىواخ 

4 

 أدًذ جٕاد انذْهكً. د
 مذير عام مركس التذرية المالي والمحاسثي

 انطٍذج اٌفاٌ ضًٍر عثذ انصادة
 المصرف العراقي للتجارج

انعٕايم انًؤثرج فً رتذٍح 

 انشركاخ
دراسح تطثيقيح في شركاخ 

 التأميه العامح في العراق

 انطٍذ عًر عثذ انكرٌى عثذ جاضى 5
 شركح التأميه الوطىيح العامح

( C.I.F)عقذ انثٍع عهى اضاش 
ٔاَعكاضّ عهى دجى اقطاط 

 تضائع -انتأيٍٍ انثذري
تحث تطثيقي في قطاع التأميه 

 العراقي
 
 

 دعٕج انغذاء

 
 



 ث

 يُهبج انًؤتًش                                 

 0206أَهىل  66انُىو انثبٍَ                                 
 

 اندهسخ األونً  66:22 – 62:22
  جامعح النهرٌن  –عمٍذ كلٍح اقتصادٌاخ االعمال  –َغى حسٍُ َعًخ . د.أ: اداسح اندهسخ

 عُىاٌ انجحث اسًبء انجبحثٍُ د

6 

 عًش خًعخ خهُفخ انحهجىسٍ انسُذ
 تاحث

 انسُذ حُذس سعذ يحًذ
 مركز التذرٌة المالً والمحاسثً

 حدــــىة احًـــذ .د.أ
 المغــــــرب -الشركــــح المغرتٍــــح لتأمـٍن الصـادراخ 

دوس انجشاعخ انتُظًُُخ فٍ خزة 

دراسح  - عًالء ششكبد انتأيٍُ

استطالعٍح فً شركح التأمٍن 

 االنثارالىطنٍح فرع 

0 
 صبدق طعًه خهف. د.و

 الجامعح المستصرٌح –كلٍح االدارج واالقتصاد 

انجُئخ  - تًكٍُ انتأيٍُ انزكٍ

 نتطىَش انًشتمت انحبضُخ وانذوس
 انعشاق فٍ انتأيٍُ لطبع

3 
 سهُهخ حسبٌ انفشطىسٍ. د. و

 النجف -جامعح االمام الصادق 

َحى استشاتُدُبد إصالذ اداسٌ 

اكثش فبعهُخ نششكبد انتأيٍُ 

انعشالُخ فٍ إطبس يذخم 

انًسؤونُخ االختًبعُخ نهًُظًبد 

دراسح تشخٍصٍح تحلٍلٍح وفق  -

 رؤٌح مقترحح

4 

 انسُذح سَذ شبكش يحًىد
 انسُذ فبضم اَبد فبضم

 هللا انسُذح اَه َدى عجذ
 انسُذ احًذ كشَى شبطٍ

 عطبانسُذح يًُ خجبس 
 شركح الحمراء للتأمٍن

انتأيٍُ انجحشٌ عٍ طشَك 

 انًُصخ االنكتشوَُخ

  يشبسكبد نجبحثٍُ وخجشاء خبسخٍُُ       66:32 – 66:22
 استشاحخ انشبٌ وانمهىح      60:22 – 66:32
 اندهسخ انثبَُخ       6:22 – 60:22

 جامعح تغذاد   –المعهذ العالً للذراساخ المحاسثٍح والمالٍح   – هُثى عجذ انخبنك. د: اداسح اندهسخ

 عُىاٌ انجحث اسًبء انجبحثٍُ د

6 
 َضاس سعذوٌ دواٌ انفهذ
 شركح التأمٍن الىطنٍح

انعىايم انًؤثشح عهً لطبع 

يٍُ فٍ انعشاق ثعذ عبو أانت

0223 

0 

 َعُى صجبذ خشاذ. د. أ
 جامعح الثصرج –كلٍح االدارج واالقتصاد 

 يصطفً يحًذ اثشاهُى.د
 الثنك المركزي العراقً

انتُجؤ ثعىائذ اسهى ششكبد 

انتأيٍُ انخبصخ انًذسخخ فٍ 

سىق انعشاق نألوساق انًبنُخ 

 ARIMAثبستخذاو ًَىرج 

 0202 –0265نهًذح يٍ 

3 

 عبدل عُسً انىصٍَ. د.و.أ
 جامعح كرتالء  – كلٍح العلىم السٍاحٍح

 َسشٍَ غبنٍ لبسى. د.و
 الجامعح التقنٍح الىسطى  –التقنٍح االدارٌح تغذاد   الكلٍح

دوس انتشوَح فٍ َشش ثمبفخ 

تأيٍُ انسفش نذي انًىاطٍ 

دراسح استطالعٍح  –انعشالٍ 

 لعٍنح من المسافرٌن

4 
 سواء َبسش يهذٌ. د.و
 صَذ عبئذ يشداٌ. د. و

 جامعح االمام الصادق

انتذلُك انًستذاو إلداسح يخبطش 

وانتحىط نهب أَشطخ االستثًبس 

 فٍ ششكبد انتأيٍُ
 
 

 وانتكشَى وانختبو انتىصُبد    0:22 –6:22
 

 دعىح انغذاء



 خ

 المحتويات

 

 وثػػػػالبح
 ص البحث ت

1 
 العنواف

ؼ األئتماني ػػػز التصنيػػي تعزيػػا فػػػة وأثرهػػػر التأمينيػػػالمخاط تحميؿ
لشركات التأميف/ دراسة تطبيقية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي 

64-1 .8181-8112لمسنوات   

 الباحث
  .الدائرة المالية المركزية ي / ػػػػػف عداي الحسينػػػػالح حسػػػػػفأ.د

   . المتحدةالعربية ارات ػػػة /األمػػػػػة الشارقػػػػحكوم

8 

 العنواف
ػػػػػػيف ات التأمػػػػالء شركػػػذب عمػػػي جػػػة فػػػة التنظيميػػػػدور البراع

 دراسة استطالعية في شركة التأميف الوطنية / فرع األنبار
64-41 

 الباحث
  .احمد حجوب/ الشركة المغربية لتأميف الصادرات/ المغرب أ. د  
  .مركز التدريب المالي والمحاسبي حيدر سعد محمد / ـ.ـ 
  عمر جمعة خميفة الحمبوسي. 

3 
 العنواف

ي ػػػػة فػػػة المدرجػػػػيف الخاصػػػػات التأمػػػـ شركػػػسهالتنبػػػؤ بعوائػػػد أ
  ARIMAوذج ػػػػػداـ نمػػػػة بأستخػػػراؽ لألوراؽ الماليػػػػوؽ العػػػس
 111-41 .8181 – 8112ف ػػػػدة مػػػػلمم

 الباحث
 ػة االدارة واالقتصادكمي // جامعة البصرة راح ػػػاح جػػػػـ صبػػأ.د. نعي 
  /ي ػػػػػػػػزي العراقػػػػػػؾ المركػػػالبند.  مصطفى محمد ابراهيـ. 

6 
 العنواف

رض ػػػرورة العػػػالض يفػود التامػػػػعق14ـ ػي رقػالغ المالػاالب يارػػمع
 131-111 ةػػػػػة ميدانيػػػدراس/ات المحاسبية ػودة المعمومػػيف جػػػاح وتحسػػواالفص

 الباحث
  رب الجامعة ػط العػػػكمية شحسوف /أ.ـ.د. عػػالء الديف عبد الوهاب 
 أ.د. فاطمة جاسـ محمد / جامعة البصرة /كمية االدارة واألقتصاد 

2 
 يفػػػػػػػػػػار التأمػػػػد أسعػػػػي تحديػػػػار فػػػػػقاء االخطػػػػدور انت العنواف

131-128 
 الباحث

 ة ػػػػػػشرك/ نائب رئيس مجمس إدارة  رزه. سعيد عباس عمي مأ.ـ
  التأميف العراقية .



 ذ 

 المحتويات

 

 وثـــــالبح
 ص البحث ت

6 

 العنوان
أمين السفر لدى المواطن العراقي ة تـــــر ثقافـــج في نشــــدور التروي

 سة استطالعية لعينة من المسافرين.درا
351-381  

 الباحث
 كربالء / كمية العموم السياحية  عادل عيسى الوزني / جامعة .أ.م.د 
 التقنية  كميةال /نسرين غالي قاسم / الجامعة التقنية الوسطى .م.د

      بغداد . – األدارية

7 

 العنوان
 ات ـــــــــــــــــــــــة الشركـــــــي ربحيــــــرة فـــــــــوامل المؤثـــــالع

 شركات التأمين العامة في العراق دراسة تطبيقية في
383-838 

 الباحث
 ب ــــــز التدريـــــمرك مدير عـــام أحمد جواد حسن الدهمكي /. د. م

 .بي ــــي والمحاســــالمال
 ارة ـــــــي لمتجــــرف العراقــــب / المصــلصاحير عبد اـــان سمــــايف. 

8 
 العنوان

ب ـــــــــــــــدور المرتقـــــة والـــة الحاضنــــي البيئـــــين الذكـــــين التأمـــتمك
 .راق ـــــي العــــين فــــــاع التأمـــــــر قطــــــــــلتطوي

839-841 
 الباحث

 .ف / الجامعة المستنصرية / كمية االدارة ــة خمـــادق طعمــد. صم
 د.اـــــــواألقتص

9 
 العنوان

م أقساط ــــه عمى حجــــ( وانعكاسC.I.Fاس )ــــى أســـع عمـــد البيــــعق
 867-843 بحث تطبيقي في قطاع التأمين العراقي /  عـــبضائ بحري /ـــين الــالتأم

 ة ـــــــــين الوطنيــــة التأمــــم / شركــد جاســـم عبــــر عبد الكريـــعم  الباحث



 ض

 المحتويات

 

 المستخمصات
 ص البحث ت

1 
 العنوان

ات ــــــــــــــــــة لشركـــثر فاعميـــــالح إداري أكــــــات إصــــــو استراتيجيـــــنح
 المسؤؤلية االجتماعية لممنظمات التأمين العراقية في إطار مدخل 

 271-269 ةـــــة مقترحـــــق رؤيــــة وفـــة تحميميــــة تشخيصيـــدراس

/ جامعة االمام الصادق )ع( فرع م.د. سهيمة حسان الفرطوسي   الباحث
 النجف األشرف .

2 
 ة ــــــــــــــدول الناميـــــــــــي الـــــي فـــــــين الصحـــــــع التأمــــــواق العنوان

 274-272 نموذجــــــــــــــــــــــــاكـــــــــة دلينــــــا لمتأمـــــــين الخاصــــــــة شر  
 دائــــــرة البحـــــوث.  –واب ــــــس النــــد. ساكار عمر عمي / مجم  الباحث

3 

ة في ـــــــبة السحابيـــبة الحوســـــول الى محاســـــرار التحـــــيد قــــترش العنوان
 ة ـــــين العراقيـــــات التأمـــــي شركــــادي فـــــاء األقتصــــــوء الذكــــــض

275-277 
 الباحث

 د. رسالن عبدالزهرة / جامعة االمام الصادق عميه السالم 
 المــــد. زيد عائد مردان / جامعة االمام الصادق عميه الس 
 م. المعتز ستار نوري / جامعة االمام الصادق عميه السالم 

4 
 يــــــــض المدنـــــي والتعويـــــض التأمينــــويــــالتع العنوان

278-279 
 ابراهيم خزرج عبد المجيد / شركة اعادة التأمين العراقية .م.م  الباحث

5 
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 المستخمص 
 شدكاي ع  تددنلةفعل يد  علددفعع الئتلددي  تعد عمليةدتعتيقةددضع مسدوعلمددتلتعلدفع  ت د ة ع

  لهلددتع  تدد عتمددعاعهدداتع  شددكاي ع  دداعتيقةقهدديعلا دد علددفع ةددوعع المددتك تةةةت ألهدد   ع
  ي ددلوعميدداع مسددوعل ددي كعللمدديئوع  تللةددوع تيمددةفعلمددتلتع  قي يةددتعميدداع  لمددي ع
 ي تز ليتهيعم ع  تلقةتي ع  زل ةتع  ت عتتفضعميةهيعلعع  للل ةفعل  لمتفة ةفعلفعخ ليتهيع

ل  دا عمدل عةعدززعلدفعقد ك عهداتعع  تنلة ةدتع  لت لمدتكعالديعتدلمكع  تللةدوع شدكلةعلةمدك 
لتةدددلةكع  ل تةدددي ع  تنلة ةدددتع  تددد عتي ددد علتةي دددي ع  لتعددديليةفكعع  تاددديك  شدددكاي عميددداع

 مساًلعمياع  هيعتعززعلفع  لكازع  ت يمم ع هاتع  شكاي عم علة  فع ملي هي.ع
 فعشدددكاي ع  تددديلةفعمددد ع لوعلةيدددخع  تعددديلفع  خيةةددد عا قةدددتع  شدددكاي عميددداعلمدددتلتع

علالتز وعتل ةهع  ع ة علفع  لخيةكعل  تي ةي عل  ت عق عتؤثكعمي ةًيعميا  عي معل ةه ع
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ع  ت ع عل   يةت ع  ظكل ع ألقت ي ةت عم عظو ع  شكاي علخي ت ع هات ع  لي ةت   لال  
عةل ةهه ع  م ةت ع الثيك عللف ع  عي م عع ةيئيتي عت   ع19المة  علف عال   عمي ه عل ي تي   ك

عسليفعع متك تةةةي  ع ه   علا   ع  لتع    ع  تنلة ةت ع  لخيةك عهات ع لل ةهت ميميت
ع  لكازع عمتيمةف ع  ل تاك ك ع  تنلة ةت ع  خ لي  علةيو عم  عل  تةلك عل   لل  ألمتلك ك
ع  ت  ة ع عشكاي  عخالو علف عمي   ع ئتلي   عت  ة  عميا عل  ي لو  الئتلي  

ئتلي  ع  عي لةتعمة ممعلةعززعق ك  عهاتع  شكاي عم ع  ي لوعمياعلل ك علي ةتع أل
علفعل ي كعلت لمتعل شكلةعلةمك .

  لخيةكع  تنلة ةتعم عتعزةزع  ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ععةه  ع   يثع  اعقةيخع ثك
ع  تعيلفعع  تنلةف علةيخ ع لو عم  ع  تنلةف عشكاي  علف عمة ت عميا عتة ةقةت ا ك مت

ع عللفع  خيةة  ع  شكاي  عهات عم  ع  عيليةف ع  للظفةف علف عمة ت ع ختةيك عتم كيةث
ع) عشلي  ع  عة ت عهات ع  شكاي ك عهات علع ع   كةتع100  لتعيليةف ع لمتلةي  عللظ  )

 ل  لي  عل ال  ك عل  لخيةك.علةيال عملوعلختيفتعلل هيع  تنلةفلع
عالتغةك  عع ع  تنلة ةت علفع  لتغةك  ع  ت عتقةخعلةيال ع  لخيةك علةللمت عتي ة  تم

ع لل ةهتع ع ألمتكتةةةت ع أل ل   عتلثو ع  ت  ع  لمةةت ع  لتغةك   علف عللةللمت لمتقيت
  لخيةكعللةللمتعلفع  لؤشك  ع قةيخع  ت  ة ع ألئتلي  عالتغةك  علعتل  كعلق ع

ع مت  علمةيت ع  لعيللي علفعخالو عةلع عتي ة عتم عتم علق  ع  غكضك ةيفع لل ع ها 
ع" ع  هي عم  ع ي يث ع ألل ا ع  فكسةت عتلثي  عمكسةي  عةلة“ثالث ع ال تعع ثكع ال ال

 يلخيةكع  تنلة ةتعم ع  ت  ة ع ألئتلي  عع(  0.05)ي يئةتعم  علمتلتع ال تعإ
عةلة ع"ال ع  ه عتلثي عم  عمق  ع  ثي ةت ع  فكسةت ع لي ع"ك ع  تنلةف ع ال تعع ثكع  شكاي  ال

ع أل ل  ع ألمتك تةةةتع لل ةهتع  لخيةكعم (ع   0.05)ي يئةتعم  علمتلتع ال تعإ
ع  فكسةتع  ثي ثتعمق عتلثي عم ع"الع عكع لي تعزةزع  ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةف"

 يلخيةكع  تنلة ةتعم ع(ع  0.05)ي يئةتعم  علمتلتع ال تعإالع ال تعع ثكع ةلة
ختةيكع أل ل  ع ع شكاي ع  تنلةف."ع ألمتك تةةةتع لل ةهتع  لخيةكتي ة عل  
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ع  اع فعتييةوع  لخةكع  تيلة ةتعللسعععع تل ي ع   ك متع  اع تةةتعكئةمةتعلفي هي
عمل عةؤ  ع  اعتيمةفعلتعزةزع  ت  ة ع ع لل ةهتهي ع  لالئلت  ال ل  ع المتك تةةةت

  ألئتلي  ع هاتع  شكاي .
علايال عع:الكممات المفتاحية عك ع ألئتلي   ع  ت  ة  عك ع  تنلة ةت ع  لخيةك عك   تنلةف
ع.  ت  ة ع ألئتلي  ع

Abstract 
The process of achieving the best level of credit rating for 
insurance companies is one of the most important strategic goals 
that these companies seek to achieve in searching for the best 
sources and means of financing to improve their ability to meet 
obligations in the timelines agreed upon with the financiers and 
beneficiaries of their various insurance services, and provides 
financing with concessional terms which will enhance the ability 
of these companies to innovate and develop insurance products 
that meet the requirements of customers, as well as enhance the 
competitive position of these companies in the industry. The 
insurance companies in the GCC, like the rest of the companies 
in the world, have faced and are still facing many risks and 
challenges that may negatively affect the financial suitability of 
these companies, especially in light of the economic and health 
conditions facing the world and the negative effects of the Covid-
19 pandemic, and therefore it is necessary to adopt effective 
strategies to confront these multiple insurance risks in order to 
ensure the continuity, growth and development in the field of 
innovative insurance services. Improving the credit position and 
obtaining a high credit rating through international credit rating 
companies will support and enhance the capabilities of these 
companies in obtaining financial resources from various sources 
and on concessional terms. 
This research aims to measure the impact of insurance risks in 
enhancing the credit rating of insurance companies as an applied 
study on a sample of insurance companies in the GCC with a 
sample of 100 employees from administrative and various fields 
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of work, including insurance, financial, and administrative and 
risk. 
A set of variables that measure insurance risks as independent 
variables, a set of intermediate variables that represent the 
strategic tools for facing risks, and a set of indicators for 
measuring credit rating as dependent variables, the information 
was collected through a questionnaire designed for this purpose, 
and three hypotheses were identified, the first is to research that 
“there is no statistically significant effect at the level of 

significance (  0.05) for insurance risks in the credit rating of 
insurance companies.” The second hypothesis was that “there 

was no statistically significant effect at the level of significance 
(  0.05) for the strategic tools for facing risks in enhancing the 
credit rating of insurance companies.” As for the third 

hypothesis, it was represented in “there is no statistically 

significant effect at the level of significance (  0.05) for 
insurance risks in determining and choosing the strategic tools to 
face risks for insurance companies.” 
The study reached a main conclusion that the analysis of the 
insurance risk and the development of appropriate strategic tools 
to confront it, will lead to improving and strengthening the credit 
rating of these companies. 
Keywords: Insurance , Insurance Risks , Credit Rating , Credit 

Rating Agencies 
 المقدمة: 

تمعاعشكاي ع  دتنلةفعإ اع  ي علتةلةكعل ظللتعتنلة ةتعللي ةتعلتايليتعللتق لتعم ع
عل ألل لةي ع ع  لةيال  عم  عتلظةفهي عميا عل  علو ع  لتييت ع  لي ةت علل ك هي    ك 
 ألمتك تةةةتعل الةتليمةتعل ألمتثليكةتع  ت عتيقضع هيعقةلتعلسيمتعلتعززعلفعلكازهيع

عل ال ع  لي   عللكازهي ع شكاي ع  ت يمم  ع أله   ع ألمتك تةةةت ع هم علف عل عو ئتلي  ك
ع ألئتلي  علا  علفع عتعزةزعت  ةفهي ع   يثعم عاةفةت   تنلةفعم ع  لق ع  ك هفعهل
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خالوعلةللمتعلفع ألمي ةبعل  تق ةي ع  ت عتمتخ لهيعم عتييةوعلتقيةوع ثكع  لخيةكع
ع.(.(Golebiewski, Palumbo, & Zaporowski, 2020   تنلة ةتعم عقةيعع ملي هي.

ع فعتيمةفع  ت  ة ع ألئتلي  عمل عةيقضع  فعلعظمعشكاي ع  تنلةفعق ع  كا علؤخكً 
 هيع  ع ة علفع  لز ةيعم علةيوع  ي لوعمياع  تللةوع  لةيلبع ظكل علشكلةعلةمك ع
ع  لخيةكع علتغةةت عل  للل ةف ع  لقكسةف عتةيت ع ي تز ليتهي ع  لمي  عميا عق كتهي علف لمةزة 

ئهيعلةلمكع هيع  ع ة علفعمك ع   للعل المتلك كعل  تةلكعل  ل يممتكعيةثع  تنلة ةتع علال
ع  لي ةتع عتلتي ع  لال   ع  شكاي عال هي عهات  فعثقتع  للل ةفعل  لقكسةفعمتز   عم عق ك 

ع ع عالتهي. عم  ع  لتكت ت ع   ةلف ع خ لت  & ,Cornaggia. Cornaggia)  ايمةت
Israelsen, 2017).ع

ع علتعزةز عتيمةف عمليةت عةتةيبع متك تةةةتع ف ع  لي ع شكاي ع  تنلةف   ت  ة ع ألئتلي  
ع ك متع عم  ع لاًل عة    ع ئتلي  ك عت  ة  ع مسو عميا ع  ي لو ع ةو علف علميميت لتايليت
ع  تق ةةي عل ألمتك تةةةي ع ع  لخيةكع ألئتلي ةتع  لتلقعتعل  علوعمياع ةةي  لتييةوعلتقةةم

ع عل ي لل ك  ع  ظكل  علختي  عم  ع لل ةهتهي عللي  فيميت ع  لتييت ع فععل أللاي ةي  ةلاف
ةتةلكعلفعهاتع  لل ك علمتق اًلكعل ا  عال  ع فعته  عهاتع  شكاي ع ةيكً علتايلاًلع  ك متع
لتييةوعل تخياع  خةل  ع ألمت يقةتعألاتشي عهاتع  لخيةكعل  تيلةع هيع ه  علل ةهتهيع

عل ألئتلي  ع هي.علتقيةوعآثيكهيع  مي ةتعل  ت عق عتؤثكعمي ةًيعمياع  لكازع  لي  
 فعتةلةكع  خ لي ع  تنلة ةتعل  تايكعلميئوعللةز عم عتق ةلهيعلفعخالوع متخ  مع  تق ةي ع
ع ألثكع ع ه عمةالف ع  لمتفة ةف ع  خ لي علع ع هات عل  تق ةم ع  تل  و عم  ع  ي ةثت ل ال ظلت

ع ث ت عظكل عالمة ع ا  عيةثعتلا  عع19  فعيوعم ع   ةلللتعل   للعل المتلك كعلالي
اتع  شكاي علفع المتلك كعم عتق ةمعخ ليتهيعلفعخالوع  تة ةقي عل ال ظلتع أل اتكل ةتعه

علخ لتعشك ئحع  لتعيليةف.
ع  لخيةكع  تنلة ةتعمياع  ت  ة ع ألئتلي  ع ةه  ع   يثع  اعقةيخع ثكعتييةوعلتي ة 
ع ألمتك تةةةي ع علتي ة  عك ع  خيةة  ع  تعيلف علةيخ ع لو عم  ع  عيليت ع  دتنلةف  شكاي 
  ل يم تع لل ةهتعهاتع  لخيةكعل ليعةؤ  ع  اعتعزةزعت  ةفهيع ألئتلي  علتعزةزعق ك تهيع

 مياعلليكمتع  شةتهيع  تنلة ةتعلةعيهيعتتلتعع لكازعت يمم عللةز.
ع
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 : منهجية البحث ونتائج الدراسات السابقةالفصل االول1- 
ع:عمشكمة البحث1.1- 

علشا عيتالف عة ةعت ع  ك   عم م عم  ع   يث عتييةوعت علف عاو ع ةف عل  تنثةك   عالقت
عم علةيخع  تعيلفع ع  عيليت عل  ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةف ع  تنلة ةت   لخيةك
  خيةة كعلاا  ع  عالقتعل  تنثةكع ةفعتييةوع  لخيةكع  تنلة ةتعل أل ل  ع المتك تةةةتع

ع لل ةهتهيعل ثكعا  عم عتيمةفع  ت  ة ع ألئتلي  ع هاتع  شكاي .
 

 أهمية البحث: -2.1
ت كزع هلةتع   يثعلفعخالوع  ت   ع  ك متعلتييةوعالي ع  للسلمي ع المتك تةةتع 

ع  ت ع ع  تنلة ةت ع  لخيةك عتييةو ع ألعلهل ع  تنلةف عقةيع عم عقةيععيةل علهل   لهلت
عمياع علتنثةكهي ع  خيةة  ع  تعيلف علةيخ ع لو عم  ع  عيليت ع  تنلةف عشكاي  تل ةههي

الفع فعتعزةزع  ت  ة ع ألئتلي  ع هاتع  شكاي عةلثوعه مًيع  ت  ة ع ألئتلي  ع هيع
ع  شةتهيع عتللةو عم  ع  شكاي  عهات عق ك  عميا عا ةك  ع  كةت عةؤثك علتة  ً   متك تةةةًي
علاا  ع ع  لتع   ك ع  لي ةت ع ي تز ليتهي ع  لمي  عم  ع  لي ةت ع مت  لتهي علف علةعزز   تنلة ةت

عت ع ألمتثليكةتعم علييال علتع    ع  ك يةتعلتقيوعلفعلخيةكهيكعة ممعق ك تهي لمكع هي
ع  تنلة ةتع ع  لخيةك ع لل ةهت ع ال ل  ع ألمتك تةةةت ع   يثعم عتي ة  ع هلةت عت كز الي
ع هيع علتسلف ع ألئتلي   عت  ةفهي عتعزةز عميا ع ةةي ةًي عمت عاخ عل  ت  ل ألمتثليكةت

ع ملي هي. عقةيع عم  ع  ت يممةت علف عمي   عللمتلت عل   لل  ,Zikalala  ألمتلك ك
Mutambara, & Mthuli, 2020)..)ع

 

 أهداف البحث: -3.1
ةه  ع   يثع  اعقةيخع ثكعتييةوعلتي ة ع  لخيةكع  تنلة ةتعم ع  ت  ة ع ألئتلي  عع

ع ألمتك تةةةي ع علتي ة  ع  خيةة ك ع  تعيلف علةيخ ع لو عم  ع  عيليت ع  تنلةف  شكاي 
علتعزةزع ع ألئتلي   عت  ةفهي عتعزةز ع  ا عةؤ   عل لي ع  لخيةك عهات ع لل ةهت   ل يم ت

 ة ةتعلةعيهيعتتلتعع لكازعت يمم عللةز.عق ك تهيعمياعلليكمتع  شةتهيع  تنل
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ع:مجتمع وعينة البحثع-4.1ع
ع   يثع  ل ف ع  لة    ع  تييةي ع عل هةةت  متل  ع   ك متعلفع ةوعتيقةضع ه  مهي

تلثوعلةتلعع   يثعم ع  للظفةفع  لي ةةفعل المتك تةةةةفعل ال  كةةفع  عيليةفعم ععلق 
(عشكاتعل هيع19شكاي ع  تنلةفع  عيليتعم علةيخع  تعيلفع  خيةة كعلق عتمع ختةيكع)

ع  للظفةفع عهؤال  علف عمة ت ع ختةيك عتم علق  ع هيك ع ألئتلي   ع  ت  ة  علمتلت  لعكمت
للؤممي علععشكاي ع  تنلةفعل ي ا  عم ع ل تعلغةكهمعلفع  لتعيليةفعلفعشكاي ع
ع) علم  هم ع  لتي   ع  عك ةت عهؤال ع100 الليك   ع ختةيك عتم علق  عللتعيلو عللظ  )

  لمتةة ةفع ةكةقتعمشل ئةتكعلق عتمعةلعع  لعيللي عل همعلفعخالوع متليك ع مت ةيفع
ع) ع ع عضع37تشتلوعمياع يل ع ةك   عتم عالي عمؤ وعلمضعلقةيخع ةاك ع  خليم . )

ع عضع عتناة  ع ه   ع  تنلةف عقةيع عم  عل  لخت ةف عل  خ ك   ع  ل ك   علع   لقي ال 
عتعزةزع عللتةي ي  ع  تنلة ةت ع  لخيةك علل ةهت عم  ع ألمتك تةةي  ع   ي   إلةي ي 

   ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةف.
 

 فرضية البحث: -5.1
 ةقلمع   يثع  يي  عمياع خت يكعثالثعمكسةي علفي هلي:عع
ع
عم  ع(HO1)الفرضية االولى 1.5.1- ع عإي يئةت ع ال ت عال ع ثك عةلة  ع"ال ع  ه ع :

ع ع ال ت ع  0.05)لمتلت ع شكاي ع( ع ألئتلي   ع  ت  ة  عم  ع  تنلة ةت  يلخيةك
ع  تنلةفع".

 

:ع  هع"العةلة ع ثكعالع ال تعإي يئةتعم  علمتلتع(HO2)الفرضية الثانية 2.5.1-  
ع ع  0.05) ال ت ع ألمتك تةةةت ع أل ل   عم ( ع  لخيةك ع  ت  ة عع لل ةهت تعزةز

ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةفع".
ع
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عم  ع(HO3)الفرضية الثالثة 3.5.1-   عإي يئةت ع ال ت عال ع ثك عةلة  ع"ال ع  ه ع :
ع ع ال ت ع أل ل  ع  0.05)لمتلت ختةيك عل   عتي ة  عم  ع  تنلة ةت ع يلخيةك ع ع ع ع )

ع شكاي ع  تنلةف."عع ألمتك تةةةتع لل ةهتع  لخيةك
 

ع:النموذج االفتراضي لمدراسة ووصف متغيرات الدراسةع-6.1عع
 شتلوع   للاجع ألمتك س ع ي يثعمياعتي ة عثالثعلةللمي علفع  لتغةك  كعتلثي ع
عمتتع ع عله  ع ع  لمتقو عتقةخع  لتغةك ع  ت  ع)  لقيةةخ( ع ي لؤشك   ع ألل ا   لةللمت

ع  لةللمت ع لي   ثي ةتعمق عشلي ععلتغةك  علمتقيتع قةيخع  لخيةكع  تنلة ةتع  لختيفتك
ع أل ل  ع ألمتك تةةةتع ع  لمةةعل  ا عةلثو ع  ت عتقةخع  لتغةك   لؤشك  ع)  لقيةةخ(
 لل ةهتع  لخيةكع  تنلة ةتعله عمتتعلتغةك  علمةةتع ل فهيعتلثوع  ل  ع متك تةةةتع
 لل ةهتع  لخيةكع  لختيفتعل  تقيةوعلفعآثيكهيع  مي ةتعمياع  ت  ة ع ألئتلي  ع  ا ع

 لةللمتع  ثي ثتعمه عتلثوع  لتغةكع  تي ععيةثعتمعاعلعظمعشكاي ع  تنلةفع  اع ليع 
ع علتعزةزت ععلتةلةكتتيمة ه عه ً  ع  لي  عع متك تةةةي ل فه ع المتقك ك ع هي عةسلف  هي

عخلمتع عخالو علف عقةيمه عتم علق  ع  لي ةتك عل المت  لت ع   لل عميا عق كتهي علف لةعزز
ع ع  تي   عل  شاو عكئةمةت ع)لقيةةخ( ع  لتغةك  .)لؤشك   عهات ع ةف ع  عالقت  )ةلسح
Booth, A., & de Bruin, B. (2019).ك Zhang, 2019).)ع
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 مخطط يوضح النموذج األفتراضي لمبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع
 
 
 
 
 
 
 

تالمستقل اثالمتغير  المتغيراث الوسيطت المتغير التابغ 

. خسائر 1
 األستثمار

. زيادة الذمم 2
المدينة والديون 

 المعدومة
 

 المنافسة. قوة 3
. أنخفاض قدرة 4

 إعادة التأمين
. المخاطر 5

 السيادية 
. تباطؤ نمو 6

 األقساط

. النمو وتحسين 1
 الربحية

. المركز 2
 التنافسي 

. أبتكار خدمات 3
 تأمينية جديدة

. تبني 4
أستراتيجيات فاعمة 
لمواجهة المخاطر 

 في األزمات
. كفاية رأس 5

 المال
. األنظمة 6

 ت الحديثةنياوالتق

Ho 1 

التصنيف  
 األئتماني لمشركة

مجاالت المخاطر 
 التأمينية

Ho2 

األدوات األستراتيجية 
 لمواجهة المخاطر

. القدرة ػلى 1

 األقتراض
. القدرة ػلى 2

 السداد
 
. القدرة ػلى 3

 توفير السيولت
 

. الحوكمت 4

واالستقرار 

 التنظيمي
. األستدامت 5

 الماليت



 
 

   
 

 

 

 

 
 

10 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

 األجرائية: تالتعريفا -7.1
ع  لال  عالتصنيف األئتماني: -1.7.1 ع  ة  ك ع لع كةت عةلثو ع كةت علمتلت يةث

إلاي ةي ع  شكاتع لع يةثعةعاخعل تعكععقكلضع يي لوعمياع   اليةتع لع ألهيةت
  شخ ع لع   ل تع  لي ةتكعلل تع ئتلي هيعمياع  قكضعلق كتهيع  لي ةتعمياعتم ة ِتكع

علع ع ألمت يك ع  ظك علت كمهيعةؤخا ع   ل ت ع ل ع  شكات ع ي شخ ع ل ع  خي ت   مةال 
 .لميلاهيعم ع  ليس ع ي  م تعإ اعقةيلهيع تم ة ع ةل هي

  سككع لع  لةيزمتكععإلاي ةتع  تعكضعإ اع  خميك ع لع:ةالتأمينيالمخاطرة  -2.7.1
عتتسلفع يتلي ةتعي لوع ي  ثعغةكعلكغلبعمةهي عمإ هي عل مليوععلميةه م ع  شةت

   تنلةفع  لت لمت.
عةلافع مواجهة المخاطر: ةاستراتيجي -3.7.1  ع  ت  ع أل ل   علف علةللع له 

عم علختي ع  ظكل عانةيكعلت لععلميموع لل ةهتعمة يكةلهي ع  يشكاي ع متخ  لهي
لفع  لخيةكع  تنلة ةتكع  ع  هيع ميلبع يتيمبعم ع   ك ع  لمتق وع ةكةقتعلتع   عم  ع

  يتك مةتعل تفي  ع    لي ع  مي ةتع  لؤثك .
ع:Gross Written Premium (GPW)عأجمالي األقساط المكتوبة -4.7.1

عق وع ع  تنلةف عشكات عق و علف ع  لاتل ت عل  لفتكست( ع)  ل يشك  ع ألقمية إةلي  
ع.  خ للي ع  خي تع إمي  ع  تنلةفعل  عللال ع  لت يزوعم هي

نتائج التصنيف األئتماني لبعض شركات التأمين في دول مجمس  خالصة -8.1
 التعاون الخميجي:

ع  ع ألئتلي   ع  ت  ة  ع تيئج ع  تي   ع  ة لو ع لوعةلسح عم  ع  تنلةف   عضعشكاي 
 (:S&P Rating:2021لةيخع  تعيلفع  خيةة كع)

 
 
 
ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
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ع(1ة لوعكقمع)
علمتلتع  ت  ة ع ألئتلي  ع يشكاي عمة تع   يث

 GCC Insurance Compaies Samples 

 Country Company Name Rating  year 

1 Kuwait Gulf Insurance Company KSCC A- 2021 

2 Qatar Qatar Insurance Company A 2021 

3 UAE Al Fujairah National Insurance Company PSC BAA1 2021 

4 Oman  Oman Insurance Company PSC A 2021 

5 Qatar Qatar Islamic Insurance Group Q.P.S.C. A- 2021 

6 UAE Abu Dhabi National Insurance Company PSC A 2021 

7 Qatar Al-Khaleej Takaful Insurance Co. Q.P.S.C. BBB 2021 

8 UAE Al Buhaira National Insurance Company PSC BB+ 2021 

9 UAE Al Dhafra Insurance Company PSC B++ 2021 

10 
UAE 

Damaan Islamic Insurance Company "Beema" 
(Q.S.C.C) 

A3 2021 

11 Kuwait Al Ahleia Insurance Company KSCC A- 2021 

12 Qatar Sharq Insurance LLC BBB 2021 

13 UAE Dubai Insurance Company PSC A- 2021 

14 UAE Dubai Insurance Company PSC A- 2020 

15 KSA Saudi Arabian Insurance Company BSC B++ 2020 

16 Bahrain Bahrain National Insurance Co. BSC B++ 2020 

17 Bahrain Bahrain Kuwait Insurance Company BSC  A- 2020 

18 Kuwait Kuwait Insurance Company KSCC A- 2020 
19 UAE Boubyan Takaful Insurance Company KSC BAA3 2020 
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 يتضح من الجدول أعاله مايمي:
ع   يثعيةثع يغ ع)ع1. ع  شكاي ع  ت عتلثوعمة ت عل هيع19 فعم   (عشكاتعللزمت

ع  ت  ة ع عل  ت عي ي عميا ع  خيةة  علةيخع  تعيلف ع لو عم  ع ئتلي ةت ت  ةفي 
 .ع2021 ألئتلي  عل  ا عتمعتكتة تعيمبع م قةتع  م ل  علفعميمع

لوعمياع فعلعظمعشكاي ع  تنلةفعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة عتمعاع يي 2. 
ت  ة ع ئتلي  علفع ي تعلايال ع  ت  ة ع ألئتلي  ع   ل ةتع ه  عتعزةزعق ك تهيع

   تللةيةتع  لتع   .
 .ع++B  اعلمتلتعلتلمةععA3هاتع  شكاي علفعلمتلتعمي  عع ت  ةفيتك لي ع3. 
ع4. ع مالت ع  ة لو علف ع  لتي  عع  شكاي ةتسح ع  عك ةت ع الليك   ع ل ت عم    تنلةف

ع ي ت  ةفي ع علقيك ت ع ألئتلي ةت ع  ت  ةفي  ع مسو عميا عي ي  عق  علقةك ل  الة 
  ألئتلي ةتع يشكاي عم ع   يكةفعل  معل ةتعلُمليف.

 لعظمعهاتع  شكاي عتعلوعم ع ةئتع قت ي ةتعلمتقك ع لمًيعلي.5. 
ع ش6.  كاي عميفع  شكاي ع  ت عتتلتعع ت  ة عم عسل ع  ت  ةفي ع ألئتلي ةتع هات

ع ععA3مي   ععBBBل علةمك ععBAA3 ل ع القتك ضع شكلة عميا عمي ةت ع ق ك  تتلتع
 ل ي تي  عتتلافعلفع  لمي ع ي تز ليتهيع  لي ةتعلتيمةفعلكازهيع  لي  .

 

في  Gross Written Premium (GPW)أجمالي األقساط المكتوبة  -9.1
 دول المجمس التعاون الخميجي:

 شكاي عع الاتتيبتلسحع  لخةةي ع   ةي ةتع  تي ةتعلمتلتع  تةلكع  ا عي وعم ع
ع  تيلةفعم ع لوعلةيخع  تنلةفعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة ع  ع  تةيهي عقةيع

ل  ا عةلسحع فعه ي عتةلك عع2021ل  لتلقعع عيمععع2018  تعيلفع  خيةة عخالوع  فتك ع
ع علتق ةم ع  دتنلةف علثيئض ع    ك علعظمعم  عتلا   ع يةث علت لمت عتنلة ةت ل تةي 

ع الةك    عللليكمتع  شةتهيع ع   لوعلفع المتلك كعل   للعم عتل ة    شكاي عم عهات
ع.19المة ععقت ي ةتعل   يةتعلل هيعم عظوعةيئيت  تنلة ةتعم عظوع  ظكل ع أل
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  معل ةتعيةثع فعقةيعع  دتنلةفعم عاوعلفع الليك  ع  عك ةتع  لتي  عل  للياتع  عك ةتع
عم عمليةي ع عيقضع لل  عل  الة عق  عخالوعع الاتتيبلقةك ع  خ لي ع  تنلة ةت لتق ةم

كع الع فعقةيعع تنلةفعم عاوعلفعللياتع   يكةفعلمية تعع2021-2018  م ل  ع
 GWP) Gross Writtenم ع ةلي  ع القميةع  لاتل تعع  خفيسيُمليفعق عيقضع

Premium)عع عةلثو ع) ل  ا  ع ألقمية عق وعإةلي   علف ع  لاتل ت عل  لفتكست(  ل يشك 
شكاتع  تنلةفعق وع  خ للي ع  خي تع إمي  ع  تنلةفعل  عللال ع  لت يزوعم هي.عةشلوع
 قميةعإسيمةتعلع/ع لعميئ .عاتي  عالعةع  ع  تي ةوعكعل افعإةلي  عقمةع   ل ة تع

ع.ةتمعتي ةيهع مت يًك علفعتيكةخعإ   كع  لثةقتعكع غضع   ظكعمفعخةتع  م   
عل  ت  ة عع  ا  عةلافع المت تيجعلفعخالوعتييةوع  تك  ةع ةفع  لكازع  لي  ع يياللت

ع  تنلة ع شكاي  ع ألئتلي   ع  ت  ة  عل ةف ع هي ع زلتع ألئتلي   عظو عم  ع  ه عيةث عمةهي ف
 فعللياتع   يكةفعلمية تعُمليفعق عتنثك ع  شةتهيع ألقت ي ةتعل  تنلة ةتع  كةتعع  ةيئيت

لييلظتعلفعخالوع  ع ة علفع  لؤشك  ع ألقت ي ةتكعلها عق ع  تع ي  تةةتع  اع  خفيضع
م ع ةلي  ع ألقميةع  ت عتمع الاتتيبع هيع)لثيئضع  دتنلةفع  لُ  ك (كعلاليعةتسحع فع ل تع

علقيك تع  قةتع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة ع الليك  ع  عك ةتع   لتي  عه ع ألاثكع متقك كً 
مل  علفعيةثع   شيةع القت ي  عمياع  لمتلتع  اي ع لعمياعلمتلتع شيةعشكاي ع

ع) ع يل ع   ل ت عم  ع يشكاي ع  عيليت ع  تنلة   ع   شية عيةثع يغ عقةلت عمةهي (ع12  تنلةف
علةعلع ع   ك متك عقة  ع  م ل   عةةيت ع لالك ع  كؤةتعليةيك عتلمك ع  ا عا   عم  ع  م ب  

ع تيقةضع ع ألميمةت ع  كايئز علتلمةك ع ي ي  ع ألقت ي ةت ع ال  ك  عم  ع  لتايليت ل المتك تةةةت
ع عل  م ل   ع الزلت عةةيت عل   ي  ع ألقت ي   ع   ع  ع ةف ع ألمتك تةة  -2018  تل زف

تعيتاعلها عليعشةعع   ل تعمياع ةيغتع متك تةةةتعشيليتع يخلمةفعم تع  قي لع2021
 لها عة وعمياع ل بع  تلةهع المتك تةة ع يقةي  عم عها ع   ي .ع2071  عيمع
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 2- الفصل الثاني : اإلطار النظري 
ع يل ع   ظكةت ع  لييلك ع هم علمكض عل يقشت ع  يي   ع  ف و ع  تنلة ةتعةت يلو خيةك

عل هلةتهع الئتلي  ع ل  ت  ة ع  تنلةف عللفهلم ع يالسيمت ع ك ع  لخيةكع متعك ض هم
عك ع الخةك ك ع  فتك  عخالو ع  تنلةف عشكاي  عل ةهتهي ع  ت  عها ععيالع  تنلة ةت مةت  ت

ع  ع  ف و ع ألمتكتةةةت  ا عتت  يعع أل ل   ع ف عةلاف ع يت   ع  ت  ع  شكاي  عهات هي
عمكضع ع  ا ع  ف و علمةتعكضعها  ع  مي ةتك عآثيكهي عتقيةو علاةفةت ع  تنلة ةت  يلخيةك

ةزع  ت  ة ع ألئتلي  عم عظوع ألزلي علل هيعللةزع  اع لكع  تق ةي ع  ي ةثتعم عتعزع
ع عالمة  عتفش  ع تةةت ع  عي م ع لو عتعكس ع هي ع  ت  عل ألقت ي ةت ع   يةت ع19 ألزلت

علا  علفعخالوعتلاةفع  شكاي عم عتق ةمعخ ليتهيع  تنلة ةتع يلةتلع.
ع:عتأمين وأهميتةمفهوم ال -1.2

ع لل ةهتع ع يتةية  عتالةف ع  ا عةه   ع ةتليم  ع ظيم ع ن ه ع  اليًي ع ي تنلةف ةق  
  خميئكعغةكع  لؤا  ع  ت عةتعكضع هيعك خع  ليوعمفعةكةضع قوعمب ع  خةكعلفع

ع عة لم ع ظيم ع  ه ع شخي ع   عم   ع  ا ع  تنا عع تخفةضشخ عل ي  عم م ظيهك 
ع.(2012:6 يخميئكع  لي ةتعمفعةكةضع قوعمب ع  خةكع)ل عبك

 ليعلفع   ييةتع  قي لة تعمي تنلةفعهلع"لمةيتع تعلةضع  فك عمفع  خميئكع  لي ةتع  ت ع
تيوع هع تةةتعلقلععخةكعلعةفكعلا  ع ل مةتعتلزةعع  خميك عمياعلةللمتعا ةك علفع
عمي ض"كع ع تفيض ع لقتسا علا   ع  خةكك ع  فخ علعكسةف عةلةعهم عةال لف  ألمك  

ع(.ع2006:24)م  ك هك
ع  فك علةعك ع  تنلةفع ع تقيةوع  خةكع  ا عةل ةهه ع     ع" ع ن ه ع ألقت ي ةت لفع   ييةت

كعاي مةيك ع  ل زومفعةكةضعتةلةععم  عاي علفع  لي   ع  لتعكستع  فخع  خةكع)
ع  فتع ع يتلقع عقي يت عمك  عاو ع هي عةتعكض ع ت  ع  خميئك ع ةعو ع....(ك   لمتل عك

ع ألش عةلافع اوع ييبعلي   علفعثم ا  ع  خةك".ع لبعتك  ع   ةبعل مةليمةتك
ع(.ع15-14:ع2008   ةفع الحكع)مز
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 ث ي ع  لل  هعم عاةي هع ل  إل ميفعِ ُلل ةهتع  لخيةكع  ت عةتعكَّضع هيعلمةيت ع التأمين و
متك عيةيتهعم عم ةوع  تخفة علفعلةنتهي.عةلهُكعهاتع  لمةيتعهلع  تعيلفع  ا عةتيقضع
 يشتك  ع ألشخي ع  ُلعكَّسةفعِ ا  ع  خةكعم عُلل ةهتع آلثيكع  ت عت ةمعمفعتيقةقهع

يتع الشتك  ع لع كعلا  ع  مععاوعل همع ي  م تعِ  عسهم  قمٍةكعلُتةلَّعع  ل ي غع  ُلتي ِّ
ع همع  ايكثت ع.ُثمَّعُتلزَّععمياعلفعتيوُّ

ل ا  عةتسحع فع  تنلةفعمليةتعل هةةتعللتايليتعته  ع  اعتلزةعع الخةيكعل  خميئكع
ع ه  عتلزةعع  سككعمياع اثكعلفعةهتعل سليفعم مع   لي ةتعمياع ةك  علتع   

ع  لسععتي عميا ع  لييمظت عل سليف ع  لي ةت عل السك ك ع  خميئك عقةلت عل ي   عمك  لو
ع القت ي  عل الةتليم ع يلمتفة ةفع  ع  هعةقلمعمياعميمفتع  تعيلف.ع

ع ةتليمةتع علظيئ  ع ع   عةقلم عيةث ع ميم  ع لك عمي تنلةف ع ع  تنلةفك ع هلةت علف  لي
ع(.73ل فمةتعل قت ي ةتعلل هيع)ةفةي  كع لفعااكع  م ت:

علف1.  عميا عةمت   ع  تنلةف ع ف ع ألةتليمةت: ع   ييةت ع المك  عهلف ع ةف ع  تعيلف لم
ع شتك  ع ع ل عقمة ع  مع عل هم عاو عةقلم عيةث علعةفك عخةك ع ه  عسليف ل  شكاي 

  ت عةلافع فعةتعكضع هيع  عل ي عل همكعلت كزعهاتع  لظةفتع يتنلةفعع تغةةتع  خميئك
مياعا  عم عتنمةخعلؤممي ععبلليعةتكتم عتشكةعي ع  علوكعل  تنلة ي ع ألةتليمةتع

 مفع أللك ضعل  يل  ثع  له ةتعلغةكعا  .علتخ  تع يتعلةض
لتلثوعهاتع ألهلةتعم عتلمةكع ألليفعل ز  تع  خل علفعماكعلفع   ييةتع   فمةت:ع2. 

عل ا عةشعكع ي ةلن ة تعمياعلمتق يهع عةتعكضع هيك   لؤلفع هعلفع ألخةيكع  ت عق 
عمن  ع شيةيته عةةعيهعللمتق و ع  ا  ع أللك ع   شيةي ك عتي  عميا ع  تنلةف ع  ا عةيةن ه

عماك ع عالي عةتعكضع هيك ةتيياع كلحع  لمؤل ةتعلةتخي ع ا  علفع  لخيل ع  ت عق 
   تنلةفعةلافع فعتتةيلزع  لؤلفع هعلة تفععل هيع  غةك.

لفع   ييةتع ألقت ي ةت:عيةثعةلثوع  تنلةفع ي ع مي ةبع أل خيكع ألميمةتعلا  ع3. 
ميةعل شتك اي ع  لؤلفع همعل  ا عل  كعةكةضعتةلةععكؤلخع أللل وعلفع ألقعمف

كئةم ع تغةةتع تيئجع  لخيةكع  ت عةتعكسلفع هيكعل فعها ع  ك ة عةلظ عم عمك ع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84


 
 

   
 

 

 

 

 
 

17 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

عليتاعل فعي ث ع  متثليكةتعتيقضعمل ئ علعة تكعلا  عألفع ألخةيكعالعتتيقضع  ئلًي
 من هيع فعتي ثعةلةعهيعم عةلمعل ي .

 

 : فهوم المخاطر التأمينيةم -2.2
ع قيللخع)   تعكضعإ اع  خميك ع لععت ن هي:عإلاي ة(عWebesterتعك ع  لخيةك علمقًي

   سككع لع  لةيزمتكعلميةهعمإ هيعتتسلفع يتلي ةتعي لوع ي  ثعغةكعلكغلبعمةهي".
عه ي ع عاي   عكمإا  عخيةئت ع  ت  ؤ   ع تيئج عتالف ع ف ع" يتلي ةت عه  ع ةسًي ل  لخيةك 
 يتلي ةتعمي ةتعم ع فعتالفع  ت  ؤ  عخيةئتعمع  عا  عمتالفع كةتع  لخيةك عمي ةتع

 ل خفستع ةسي". كةتع  لخيةك عمتالفععل خفستعميفإا عاي  ع اليتلي ةتعع ةسيع لي
  ي لوعمياعميئ عمعي علختي عمفع  عيئ ععتي ةإلا“ ن هيعلةق  ع ي لخيةك عاا  عع

عم عمل ئ ع المتثليك"له عاا  ع" كةتعتقيبعع  لتلقعك له عتشةكعإ اع فعه ي  عتقي ًي
  عل ئ عم ع  لمتق وعكميألمهمعا  ع  لخيةكع  لكتفعتعة  غ ع فعتالفعمل ئ هيعلكتفعتع

ع  لم عإةك   ته علف ع  تنا  عم م عيي ت عمف ع  لمتثلك عتعلض ع ا   تق يةت"لا  

Babu,2021).) 
"ه ع  فك تعم عي لثع عضع  ييال ععRisk"ع  هعةق  ع ي لخيةك عwestonلةكتع"

ع" علفهلم علع علةتفض ع  لكغل ت. ع ل ع  لفسيت علفعwestonغةك عاو ع يلخيةك  "
"Campsey & Brighamعمك تع ع" ال هي ع ي لخيةك  عةق   عيةثعةشةك فعإ اع  ه "

عتشةكعإ اع يتلي ةتع فع  عل ئ عظهلكع لعتيقضع عضع ألي  ثعغةكع   لكغل تكعل  هي
ل ا  عمي هعال  علفعتقةةمعلتييةوعع  لمتق يةتع  فعيةتعتالفع قوعلفع  عل ئ ع  لتلقعت".

علتقيةوع ع  لؤممي علا  علفع ةوعسليفع المتلك كةت عتتعكضع هي   لخيةكع  ت عق 
ع ع هي. ع  مي ةت عتقممعل ع (.(Sevim, Yildiz, & Dalkiliç, 2016 آلثيك عميم شاو

ع  لخيةك ع  ا:
ع
ع
ع
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     Systematic Riskاطرة النظامية :المخ -1.2.2
ع   لععلفع  لخيةك ع   ظيلةتعتملةي علتع   عل هيعكلخيةك ع  ملضع لةةيضعمياعها 

(Market Risk(ع ع يت لةع ع  قي يت عغةك عكل  لخيةك  )Undiversifiable Riskع)
 (.Ordinary Riskكل  لخيةك ع  عي ةتع)

لةق  ع ي لخيةك ع   ظيلةتع ن هيع"ا  ع  ةز علفع  تغةك  ع  ايةتعم ع  عيئ عل  ت عت تجع
عمي تغةك  ع عميمك ع شاو ع  لي ةت ع أللك ض ع معيك عميا ع  لؤثك  ع  عل لو عخالو لف
ع   ظيلةت".ع ع يلخيةك  عل ي ك عه  عل  تا ل لةةت عل الةتليمةت عل  مةيمةت  القت ي ةت

ع عاا   ع   ظيلةت ع  لخيةك  علفعلتعك  عا ةك ع ع   عتؤثك ع  ت  ع  لخيةك ع"تي   ن هي
ع. ع  للةل   " عهات عم  ع  تنثةك ع كةت عكلتت يةف عةلافعع  للةل    عمي ه ع      ل ها 

ع   ظيلة علغةك ع   ظيلةت ع  لخيةك  ع ةف ع  تلةةز علؤشك   عخالو علف عل  قةيخعت    شن 
 (..(Löffler, 2019 لفع:   لخيةك ع   ظيلةتت شنعيةثعلع
 ميلتعتؤثكعمياعةلةعع  شكاي عم ع  ملض.ت شنعلفعمل لوع •
 العةلافعإز  تهيع ي ت لةععل افعةلافعتع ةيهي. •
 تقيخع لعيلوع ةتي. •

     Unsystematic Riskالمخاطرة غير النظامية: -2.2.2
ةيضعمياع  لخيةك عغةكع   ظيلةتعتملةي علتع   عل هيع  لخيةك ع  ت عةلافعتة  هيعة
(Avoidable Riskعكل  لخيةك ع)(قي يتع يت لةعع  Diversifiable Riskكعل  لخيةك ع)

ع) ع"ا  ع  ةز علفعSpecific Risk  خي ت ع ن هي عغةكع   ظيلةت عكلتعك ع  لخيةك  )
ع  لخيةك عع.  لخيةك ع  ايةتعل  ت عتالفعمكة  ع لعخي تع ي شكاتع لع ي   يمت لت شن

عغةكع   ظيلةتعلف:ع
 لةقت كعتنثةكهيعمياع  شكاتعا تهي.ت شنعمفعمل لوعلتلةز علمكة  عخي تع ي شكاتع •
 ةلافعإز  تهيع لعتقيةوعآثيكهيع  مي ةتعلفعخالوعميمفتع  ت لةع. •
 تقيخع لعيلوع  ت يةف. •
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 Total Risk   المخاطرة الكمية: -3.2.2
ةق  ع ي لخيةك ع  ايةتعمياع  هيع"  ت يةفع  اي عم علع وع  عيئ عمياع المتثليكعم ع

     ع متثليكةتع خكت". أللك ضع  لي ةتكع لعم ع
عغةكع عل  لقيئع ع ألي  ث ع عض عي لث عمك ت ع  هي ع"ميا ع  ايةت ع  لخيةك  لتعك 

ع   ظيلةتع “  لفسيت ع  ايةتعمفعيي وعةلععقةلتع  لخيةك  عت ةمع  لخيةك  علي لغي  ًي
 .لعع  لخيةك عغةكع   ظيلةت

 مصادر المخاطرة النظامية:ع4.2.2-ع
 ع ع  شك ئةت ع  قل  علفععPurchasing Power Risksلخيةك ع   لع ع ها  لةق  

مفع المتثليكعم عإلاي ةتعع  لمتق يةتع  لتيققت  لخيةك ع ال هيع"م معافيةتع  عل ئ ع
   ي لوعمياع  ميععل  خ لي عل  ت عةلافع  ي لوعميةهيع يألمعيكع  يي ةت"

 عع ع  فيئ   علع و ع ن هيعع Interest Rate Riskلخيةك  ع  لخيةك  عهات لتعك 
ع  عم ع"  تقي ي  ع  يي يت ع يتغةك   ع تةةت ع المتثليكةت ع أل ل   عمل ئ  عم    يةلت

 لمتلةي علع ال ع  فيئ  "ع
 لخيةك ع  ملضععMarket Riskلتلثوعا  ع  ةز علفع  لخيةك ع  ت عتتعكضع هعع:

ع  لي ةتع ع أللك ض عملض علظكل عةتعكضع هي عألي  ث ع تةةت ع المتثليكةت  أل ل  
 لفعخالوع  ت لةعععل  ت عالعةلافعتفي ةهيع لعتة  هي

 مصادر المخاطرة غير النظامية:  5.2.2-
 ع ع إل  ك  عقك ك  ععManagement Risksلخيةك ع تةةت ع  لخيةك  عهات عت شن :

 ع.خيةئتعم علةيوع إل تيجع لع  تملةضع لع المتثليك
 لخيةكع    يمتععIndustrial Risksع  لخيةك عمفعظكل عتتعيضعع :ت ةمعهات

ع يعليةي ع ع  الزلت ع ألل ةت ع  لل   عتلمةك عم  ع عل ت عكالةل  ع    يم   ي قةيع
  إل تيةةتعك لعلةل عخالمي علمتلك ع ةفع إل  ك عل  عيليةفع

 ع  خي ت ع  تةيكةت ع   لك   له ع:Special Trade Cycle Risks علخيةك
 مياع  يمتع لعل شن علعة تع   لك  ع  تةيكةتعا  ع  تنثةكع  لي  
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 ع ع ال تز لي  عم    عمف ع  تلق  ع  لخيةكععDefault Risksلخيةك عهات :لت شن
  تةةتع يتغةكع  يي وعم عماللتع  لكازع  لي  ع يل شن عك

 ليع  خةكعمهلعظيهك ع لعيي تعلع لةتعتالزمع  شخ عم  ع تخياع  قك ك  ع ث ي عيةيتهع
ع  ش علف عيي ت عميةه عةتكتب عللي عتي ع  ةللةت ع تيئج علف ع  تنا  عم  ع ل ع  خل  ع ل  

ع)  علك ك علعةف ع للسلع ع ي  م ت ع  شخ  عها  عةتخاهي ع  ت  (.كع2012:7  قك ك  
ل ي تي  عمي خةكعةلثوعيي ثعليتلوع  لقلععالةتلق عمياع ك   ع  علفع  ةكمةف.علق ع

  عةتمعت   ع  ع ة علفع المتك تةةةي ع يتعيلوعلععهاتع الخةيكعلل هيعتييش ع لعتفي
خالوع ليعل عع  لخيةك ع لع  تيامعمةهيعلفعخالوععف  لخيةك عل  لخيةك كع لعتقيةوع

عةلافعتيلةوع  لخيةك ع  ك لجع  ماللتعل  ت   ةكع  لتع  ع  ت عتقيوعلفع  خميئككعالي
ع  لخيةك ع عةلافع تميم عل خةك  ع تيلوع  لخيةك ك ع اثكع متع   ً  لفعشخ ع  اعآخك

علةللمت.عتألم  ليعةتمع يتليوع  خميك علفعمك ع
 : اطر التأمينية أنواع المخ-3.2ع

ع ع ةكتهي ع  ت  ع   ك مت ع  لخيةكععS&P Global Ratings (2021)م عسل  يلو
  تنلة ةتع  ت عتل ةههيعشكاي ع  تنلةفع  عيليتعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة عخالوع

ع ع ي لخيةكعع2021-2018  فتك  ع   يت عا   ع  تي ةت ع  ةل  ب ع  ا ع الشيك  عتل  مق 
علل هي:

 القت ي ةتعلع/ع لع  مةيمةتعلكتفعتعإ اعي عليعم ع  الة عل  للياتعتظوع  لخيةكع -
 .  عك ةتع  معل ةتعكعللكتفعتعم ع   يكةفعلمية تعمليف

تمتفة ع مل ضع  تنلةفعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة عمي ً علفعلخيةكع  ل تةي ع -
 ع.  ل خفستعل   للع  لكس علتلقعي ع ألك يح

ع  كئةع - ع  لخيةك عتتعيض علي ع  ليوعمي   علك خ ع ألك يح عم  ع  ليتليت ع ي تقي ي  مةت
 ع.   يةمعمفع  تعكضع أل لوعمي ةتع  لخيةكعل  ل يممتع  ش ة  

عيةثعت كع - عك عللكاز  علز يلت ع مل ضع  تنلةفعم ع  ل ةقت ع فعلعظم  اليظع ةًسي
ةلي  ع   يتجع  ليي 60 ا كعخلخعشكاي عتنلةفع اثكعلفع ع.٪علفعإةلي  ع ألك يحعل  
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ع  ع  كز ع  تعيلفعللف علةيخ ع لو عم  ع  تنلةف عشكاي  ع عهات عتلةههي ع  ت   لخيةك
ع  خيةة عليةي :

 : خسائر االستثمار1.3.2- 
عزةي  عع عإ ا ع  تنلةف ع عضعشكاي  ع   ق ةت ع  ل  ئع عميا ع  ل خفست ع  عيئ     مع 

عتعيم ع علف ع  كغم عميا ع  لخيةك. عمي ةت ع أل لو علف عغةكهي ع ل ع ألمهم تعكسهي
كعمإفعمل  ع  تقي ي ع  ليتليتعم عع2020     ع  ثي  علفعميمع ألمل ضع  لي ةتعم ع

عتؤ  عإ اعإسعي عظكل ع الئتليفع شكاي ع  تنلةفعم عميمع  مل ضعك خع  ليوعق 
عم علق عاليضعع2021 عكمع ع    ل ع  لكازةتعت   ةكع  تيلوعت كةةةًي عإا  كعالعمةلي

عةت(.كع)لهاتعةالفعتنثةكهيعمياعشكاي ع  تنلةفعمي لفعها ع  عيم
 :زيادة الذمم المدينة والمشطوبات2.3.2- 

ع ع  لتلقع عتؤخكعلف ع  شكاي  علف ع  ع ة  عألف ع ةةئت ع  لتلةز  ع  تي ةال  عتظو  ف
ل ملميتهيعم علييل تع ي قي عمياعقة ع  يةي .علفع  ليتلوع فعةؤ  عا  عإ اعزةي  عم ع

لةل  ع أل لوعكع  المع  ل ة تعلمليةي ع  شةبعكعلليعةزة علفع  سغةعمياع  مةل تع
ع ظك ي علةهت علف عك ع شكاي ع  تنلةف ع الئتليف عمياعشكاي ع)عل ي تي  عشكلة تنثةكهي

ع.لتلمةت(  تنلةفع
 منخفضة وضعيفة: نتائج اكتتاب3.3.2- 

كع م بع  قةل ع  لفكلستعمياعع2020مياع  كغمعلفعم  ع  لةي  ي ع  قيةيتعم عميمع
ع  ت ع م ع ي ل ي  عل  لةي  ي ع  لتعيقت ع  مةيمي عكعع  يكات ع للةبعلعظم عتغةةتهي تتم

ع كتفيعع عم  عةتم ب عق  ع  سكلك  عغةك ع  ة   ع  عالج عل متئ ي  ع  ل يممت عزةي   مإف
  لةي  ي عإ اعلمتلةي عة ةعةتع اثكعكعل ي تي  عكعةؤ  عإ اعسع عل افعالعةز وع

ع عم عميم عم عيةفع فعلةي  ي عتلق ع  علوع)2021 تيئجع الاتتيبع  لك يت .BIع)
العةتمعت يل هيعمي ً ع للةبعمةيمي ع  لياةتعكعليعز  يع تلقعععCOVID-19  لتعيقتع دع

عةتعيضع ي لةي  ي عم عميمعع2021 معي ع مياعلفع  لتلقععم عميمع كعع2020مةلي
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ع ألك يح عميا ع ا ك ع شاو عةؤثك ع)عللي ع  تنلةف عشكاي  عميا عتنثةكهي عةالف لفعلهات
ع.ل خفستع  اعلتلمةت

 :درة إعادة التأميننخفاض قأ4.3.2- 
ع  فيئ  ع عم ع معيك عإ اعزةي   عقلةت عم ع  ل ةقت ع  ل خفست ع  تنلةف عإمي      عق ك 

.علمياع  كغمعلفع فعها عمةفة عشكاي عإمي  ع2021ل تلقعع فعةمتلكعا  عم عميمع
  تنلةفعمياعلمتلتع مياعل ألك يحعكعإالع  هعق عةزة علفع  سغةعمياعهل لشع  تنلةفع

ع عإمي  ع ألل ةت عشكاي  عإ ا ع  ليتلو ع  تيلو عةؤ   ع ف عةلاف عالي ع  تنلةف.  شكاي 
  تنلةفعا  ع  ت  ة ع  ل خفضع لعغةكع  ل  فةفع يثًيعمفعلع ال ع قوعإ اعزةي  ع

ع الئتليف ع)لخيةك ع. ع  تنلةف عشكاي  عميا عتنثةكهي عةالف ع  اعلهات عل خفست لف
علتلمةت(

 :تباطؤ نمو األقساط5.3.2- 
عم عخةلةع  مةيك  ع  تعسع ع   شيةع  القت ي  عإ اعإااي ع  ل يممتعكعالعمةلي

٪علفعإةلي  ع قميةع  تنلةفع  لاتت تعمياع60ل  ة ةتعكعل  ت عتشاوعلًعيع اثكعلفع
(عم عاوعملض.عمياع  كغمعلفع   يع تلقععتعيمًةيع قت ي ًةيعم عميمعGWPغةكع  يةي ع)

ةالضع قيحعع2021 م ع  ل ةقتعكعمإفععCOVID-19كع ظًك عالكتفيعع معيكع   فةعل  
علثوع  عقيك  ع ع  مايفعل  سغةع  لمتلكعم ع  قةيمي ع  كئةمةت  ال خفيضعم عم  

ع ع لل عمةعةض عل  سةيمت ع المتهالا ععGWPل  تةزئت ع ال فيض عةالف ع ف عةلاف .
ع  ل تعمياع  ةيبعمياع  مةيمتعغةكع إل ز لةت عآثيكعق ةك  لهاتع)ع  ل خفضع ةًسي

علفعل خفستع  اعلتلمةت(.  تنلةفععةالفعتنثةكهيعمياعشكاي 
   ((Cheikh,. Hmiden, Zaied, & Boubaker, 2020 :المخاطر السيادية6.3.2- 

عزةي  عع عإ ا ع  مةي   ع الئتليف علةل   ع  سعةفت ع  ظكل ع القت ي ةت عتؤ   ع ف ةلاف
تقةة ع  ة  ك ع الئتلي ةتع شكاي ع  تنلةفعم ع   ي  فعا  ع  ت  ة ع  مةي  ع  ل خفضع

عل خفست(لهاتعةالفعتنثةكهيعمياعشكاي ع  تنلةفع)ع م ًةيعكعلثوع   يكةفعلُمليف
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  Credit Rating:  التصنيف األئتمانيمفهوم عع-4.2 
 كةتع  لالئلتع ل كةتع  ة  ك كعلهلعتييةوع لعتق ةكعتقلمع هععهلع  ت  ة ع الئتلي  

ق ك عل هيةتعةك عليع لعكمتع ي تعلايال ع  ت  ة ع ألئتلي  ع   ل ةتع  لتخ  تع
ع   ةف. عم    علميا ع القتك ضك عللقةيخعع  ت  ة ع الئتلي  عةعت كعميا عهلةت  لثي ت

ع. تق ةكعل تعق ك ع  ةهتع  لقتكستعمياع  لمي ع ي تز ليتهيعتةيتع  لقكسةف
ت  ة عال ع ية  ك ع الئتلي ةتع يلقتكضع شاوعميمكع لعليع هعمالقتع  ةفعلي  علهلع

عال علي  ك ع  تز م ع فع ل عةييلو ع  ت  ة ع الئتلي  عأل عاةيف عتي ة  عةتم ع ف عةلاف ي
ةقتكضع أللل وكعمل ً عايفعمك كعلؤممتكع ل تكعميةتعإقيةلةتكع لعياللتعا  عمةي  كع

 تعلايال ع  ت  ة ع ألئتلي  ع   ل ةت. يإلسيمتعإ اع  هعةتمعت  ةفهع ل مةتع ي 
ع ع ألئتلي   ع  ت  ة  ع ف ع يي لوععلمتلت ةلثوالي عشخ  ع هيةت ع ل  اليةت

 يةثعةعاخعل تع يي لوعمياعقكلضكع  ل تع لعيتا شكاتع لعة  ك  قكلضعميا
إلاي ةي ع  شكاتع لع  شخ ع لع   ل تع  لي ةتكعلل تع ئتلي هيعمياع  قكضعلق كتهيع

  مةال ع  خي تع ي شخ ع لع  شكاتع لعةؤخاع  ظكع ألمت يكع  لي ةتعمياعتم ة ِتكعلع
 ,Rafailov )).س ع ي  م تعإ اعقةيلهيع تم ة ع ةل هي   ل تعلت كمهيعلميلاهيعم ع  لي

ع2020
  ت  ة ع الئتلي  ع لع  ة  ك ع الئتلي ةتع ن هع" كةتعتظهكعيامعمت وعلليعتق مع نفعلة

عمياعم   ع ع ل تع لعلؤممتعلي لايال ع  ت  ة ع الئتلي  ع  عي لةتعمياعل تعق ك 
ةمتةةعع  ل ةفع  لمي ع ي تز ليتهكع ةل هي"عملع اعت  ة عسعة ع فعه ي ع يتليالع نالع

عمياع ع  لكتفع ع  ت  ة  علةمهو ع اليتليو. ع مت عي  عمةع   ع  لكتفع ع  ت  ة   لي
ع لع ع    خيةت ع ألمل ض علف   ياللي عل  شكاي ع  ي لوعمياعتللةوعلقكلضعمل  
ع هلهيع ع  ت  ة ع  ي عمياعلعيةةكع قت ي ةتعللييم ةتعلعق   علتتمعمليةت   خيكةةت.

ع ع  لي  ع  ك يةتك ع  لسع عتلسح ع  ت  ع  لي ةت عل  ت مقي  ع أل لوك ع ل ع  للةل    ثم
ع يلؤممتع يلؤممت عقةلت عةسة  ع ألئتلي   ع  ت  ة  ع ف ع ي ااك ع  ة ةك عللف ك

Parlour & Rajan, 2019)..كووه يعز الثقت في مصذاقيت بياواته وتقاريرها ) 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


 
 

   
 

 

 

 

 
 

24 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

 :أنواع التصنيف األئتماني -5.2
ع  ت  ة ع ع  ل ع عت  ة ع  ألئتلي  عمتتع   عمهل ع  زل ةت علفعيةثع  فتك  ئتلي  عل  

 Shorلت  ة ع ئتلي  عق ةكع ألةوععLong Term Credit Ratingةلةوع ألةوع
Term Credit Rating عل هيعع عمه علتع    عمياع أل    ع  ت عتكاز ع أل ل ع ع لي ك

ع  قلع ع يل يك علت  ة  عل  ت  ة ع ألئتلي   ع  مةي   ع  لي ةتع  ت  ة ع ألئتلي    
ل تعق ك ع ل تع لعلؤممتعليعمياعع  ت  ة ع الئتلي  علُتِظهكع كةت شكاي ع  تنلةفكع

ع  يي ةتع ع  لي ةت ع ال تز لي  عظو عم  عميةه( ع  لتكت ت عل ألقمية ع)  فل ئ  ع ةل هي خ لت
عمةع   ع شاوعايلوعلم ع  لق ع  لي  ك عق ك عع  ت  ة ع الئتلي  عل  لمتق يةت   لكتفع

ممتعمياع إلةفي ع ي تز ليتهيكعمةليعةع  ع  ل خفضعلةل ع يتليوع فعالع   ل تع لع  لؤع
علتعتل علايال ع  ت  ة ع ألئتلي  ع   ل ةتع  كللزع  تي ةتعيةثعتمتةةعع   ل تع  لمي 

علف ع الئتلي ةتعت    ع ل  ع  ة  ك  انمياع AAA  عتمتعلوعلايال ع  ت  ة عكللز 
ع ع ألقو ع يت  ةفي  ع زلال ع ئتلي   ع  يكل ت  ة  عم ك ع  ع, A ع  (AA عة  ك 

(BBB ,لهاا كعاليعةلسحع  ة لوع  تي  ع: 

 
 ((2جدول رقم ))

 صنيفات من قبل وكاالت التصنيف األئتماني الدوليةترموز ال
 

  كللزع  لمتعليتعلفعق وعلايال ع  ت  ة  
S&Pع  ل  علل ةزعمةتشع
AAAعAAAعAaaع ألاثكع لي يع
AA+عAA+عAa1ع

عمي ةتعة  ك ع ئتلي ةت AAعAAعAa2ع
AA-عAA-عAa3ع
A+عA+عA1ة  ك ع ئتلي ةتعلتلمةتعإ اعع

عمي ةت AعAعA2ع
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A-عA-عA3ع
BBB+عBBB+عBaa1ع

ة  ك ع ئتلي ةتعلتلمةتعإ اع قوع
علفعلتلمةت BBBعBBBعBaa2ع

BBB-عBBB-عBaa3ع
BB+عBB+عBa1ع

عغةكع متثليكةت BBعBBعBa2ع
BB-عBB-عBa3ع
B+عB+عB1ع

علخيةك  BعBعB2ع
B-عB-عB3ع

CCCعCCC+عCaa1ع

علخيةك عمي ةت
عCaa2عCCCعع
عCaa3ع-CCCعع
عCaعععع
عCعععع

علتعثك 
DDDععععع
DDععععع
D Dعع

 

 :    التصنيف األئتمانيمية هأ -6.2
لمتلتع  فيئ  ع  ت عع ع  تنثةكعم   ي لوعمياعت  ة ع ئتلي  ع مياعملتالفع هلةتع

عةتلة عمايلي ع معهيك ع   ةلف عل  ك عميا ع ب عايلي ع الئتلي   ع  ت  ة   خفضع كتفع
 خفضع  ت  ة ع الئتلي  عايليعز  عمعكع  فيئ  ع  ت عةتةيبع لمتلتع  فيئ  كعلايليع

ع ع  ل  ك . ع  ةهت عق و علف ع هلع معهي ع  ي لوعمياعت  ة ع ئتليفتالف مي  ععلةت
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ةكغ لفعم عشك  عإ   كع ةفعلعةفكعم  ع  لمتثلكةفع  اةفعزةي  عم ععمل عةميهمع
لا  ع ظك عألفع  ع ة علفع  لؤممي ع  لي ةتعل  ي ةضع المتثليكعالعتمتثلكعإالعم ع
ع  خفيضع  ت  ة عإل   كع ع ا  عمإف ع  لكتفعت ع الئتلي ةت   ل  ع   ةفعا  ع  ة  ك 
ع عزل عهاتع ع ظك  عتغةةتهيك عل عل ت عميةهي ع  خفيضع إلق يو ع ي سكلك  عةع   لعةف

عشك ئهي    عمف ع  لي ةت عل  لؤممي   & ,Alkhawaldeh,   Jaber, Boughaci ي ةض

Ismail,. 2021).) 
علةلافعتي ة ع هلةتع  ي لوعمياعت  ة ع ئتلي  ع يآلت : 

  لاي ةتع  ي لوعمياع معيكعميئ  عل خفست.
   ي لوعمياعشكلةعم   علةمك . .1
   ي لوعمياعمتك عزل ةتعةلةيتع يم   . .2
 مياع ألاتتيبعم ع مهمعهاتع  شكاي . ق يوع  لمتثلكةفع .3
 مهل تع    كع ال ع لعم    علتق يةت. .4
 تعزةزعثقتع  للل ةفع آلخكةفع ق ك ع  شكاتعمياعمياع  م   عل  لمي ع ي تز ليتهي. .5
مهل تع  ي لوعمياعقكلضعللل ك عتللةوع سيمةتعلفعلؤممي عتللةوعلييةتع .6

 ل ل ةت.
  ت عتلتياهيع  شكات.ةعاخعلمتلتع  ة  ك ع لع  لال  ع  لي ةتع  .7
 ق عةؤ  ع  اعزةية  ع  قةلتع  ملقةتعألمهمعهاتع  شكاي عم ع  ملضع  لي  . .8
 ق عةعززعلفعلكازهيع  ت يمم عمخع المل ضع  ت عتعلوعمةهي. .9

ةعززعلفعق كتهيعم ع قيلتعلتةلةكع  شك اي ع ألمتك تةةةتع هيعم علختي ع .10
   لةيال .

 ةيقضعقةلتعلسيمتع يشكات. .11
 

 : التصنيف األئتمانيأهم وكاالت  -7.2 
لايال ع  ت  ة ع الئتلي  ع شاوعميمع تقةةمع  لخيةكع  لتعيقتع إ   ك  ع   ةفععتقلم

.ع.(  (Kisgen, Nickerson, Osborn, & Reuter, 2019 مل  ع يشكاي ع لع  ياللي 
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لؤشكعلتع عق ك ع  ل  كعمياع  لمي ع تم ة عمل ئ ع   ةفعل ألقميةع  لتكت تعميةهع همع
ع  ع ة ع علةلة  ع  لايال . ع  ت  ةفي علفعق وعهات ع  ت عت  اعميةهي ع الئتلي ةت  ية  ك 
لفعلايال ع  ت  ة ع الئتلي  عيلوع  عي معإالع فعه ي عثالثعشكاي ع ي تي ة عةةيضع

.علتع عق ك ع  ل  كعمياعميةهيع  شكاي ع  ثالثع  ا كتعلايهيعشكاي ع لكةاةتع  ل شن
عمل ئ  ع تم ة  ع  ت عع  لمي  ع الئتلي ةت ع ية  ك  علؤشك ع هم عميةه    ةفعل ألقميةع  لتكت ت

ع عميةهي ع  لايال ت  ا عهات عق و علف عكئةمةت  ت  ةفي  عشكاي  عثالث عله ي  عك
ع(.  (Bradshaw,2020له 
ع1 .S&P Global Ratings  تابعة لشركة "ماكجرو هيل" المدرجة بسوق وهي وحدة

 .آ  ع لكلمي قًيعاي  عتملاعتمي  كع، نيويورك

 Moody's Investors Service. موديز 2

3 .Fitch Ratings Inc. 

%عع80"عل"لل ةز"عمياعت  ة ع اثكعلفعع S&P Global Ratingsلتمةةكعاوعلفع"
لفعإ   ك  ع   ةفعيلوع  عي معمل  ع يشكاي ع لع  ياللي ع لع   ي ةي عل  ياللي ع
  لييةتعمةليعتع ع"مةتش"ع قوعملعتع م ةيكعلقيك تع ي شكاتةفع ألخكةةف.عل ي عللمكعمإفع

لفع%علفعملضعإ   ك ع   ةع95لع90  شكاي ع  ثالثعتمةةكعمياعليعةك لحع ةفع
 .م ع  عي م

وتحسين التصنيف  األدوات األستراتيجية لمواجهة المخاطر التأمينية -8.2 
 األئتماني لشركات التأمين:

ع  لي ةتعع ع  شؤلف عم  ع  لتخ  ت ع ال ييث عل تيئج ع   ك مي  علف ع  ع ة  عسل  م 
ع ألمتك تةة ع  ت عتسلفع ع ال ل  عا  ع  ةي ععل   ع  ل ألقت ي ةتعل  ت عي   ع هم
أل علؤممتع لعشكاتعلفع ةوعسليفع   للعم عقةيعع ملي هيعل المتلك كعمي هعال  ع

ع المتك تةةةت ع ال ل   علف ع  ع ة  عتت  ا ع ه  مهيعع ف عتيقةض ع هي عتسلف عتسلف   ت 
ع  لي  ع ع المتلك كعم عتيمةفع   ئهي ع المتك تةةةتعلهاتعلعكلمتع يةلةععل هي ل ل لةتهي
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ع ألمتك تةة عل عوع عا  ع  ةي ع ع  لؤشك  ع  لي ةت علف ع ع ة  ل المتك تةة علفعخالو
تع ال فيضع هلهيعتيمةفع  لكازع  ت يمم عم ع  ملضعلزةي  عيةمع الك يحعلتقيةوعلمتلع

لتةلةكعغةكع  ل ككعتقيةوعيةمعللمتلتع  لخيةكع  لي ةتعل  ملقةتعللمتلتع أل تايكع
ع  لتع   عم علةيوعتق ةمعخ لي .عيتق ةيته

لاليع شك ع  ع ة علفع  ك مي عمي هعةلافع  تعيلوعلعع  لخيةكعلفعخالوعتييش ع لع
ع أليتفيظع تفي  ع  خةككعتقيةوع  لخيةككعتيلةوع  لخيةككع قتميمع  لخيةكعكعل خةكً 

ع علتيلو ع لعع تيئةهي ي لخيةك علعهي ع  تعيلو عميا ع  ق ك  عم م عظو عم  خي ت
 (2015تفي ةهي(.) ييل  كع
 يي  عق ع متعكضعم عسل ع تيئجعهاتع   ك مي عل  تةيكبع  لة   ةتع ا  عمنفع   يثع 

ع عشكات علفعشكاي ع  ت  ة ع ألئتلي  علل هي ل  ت عتعت كهيععS&P Ratings يع ة 
عم ع عضع أليةيفعمك ع تعزةزعت  ة ع  شكاي ع ألئتلي  علل هيع نخت يكعليةي :

علمتلتع   للعم علةيوع مليوعلل تةي ع  شكاتعل  ل ه .1 علتيمةفعلمتلتعزةي   ي
ع ةك    ع عت فةا عةتةيب ع  ك يةت علمتلت عتيمةف عمنف عل ي تناة  ع نمتلك كك   ك يةت
 متك تةةةتعلتشغةيةتعلتع   كعل هيعزةي  عيةمعل  ل عع  خ لي ع  تنلة ةتكعتكشة علسغةع
 أل فيضكعتقيةوعيةمع المتثليك  عغةكع  لك يتعلا  ع  لخيةك ع  عي ةتكعت لةتعلتةلةكع

 ك  ع  لل ك ع   شكةتعلتيفةزهيعمياع  كةي  عل أل تايك.لهيك  علق 
ُتيمفع  لكازع  ت يمم ع يشكاتعم عقةيعع ملي هيع  عم ع المل ضع  ت عتعلوعمةهيع .2

لها عةتيقضعلفعخالوعلةللمتعلفع  عل لوع ألمتك تةةةتعلل هيعزةي  ع  ي تع  ملقةتكع
ع  ل يممة عميا علةع ب عللتةلك  عة ة   عت يممةت علز ةي  ع الل عتيقةض عم  عتقية هي ف

ع ك متع عم  ع المتلك ك عل  تةلةكك ع ي يث ع  لي ةت ع  لخ  ي  عيةم عزةي     ق ةكك
ع) عل  لمتق يةت. ع  يي ةت علمتلتع  فك عل  لخيةك   ,Bae المل ضعل  ل يممةفعلتي ة 

Kang,  & Wang, 2015).) 
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ليعمليع  ئعيئفعل  لتعيليةفعة يثلف فع  زعة ة  عيةثع ع(عةت)عتنلة   تايكعخ لي عع .3
هلعة ة علللةزعلغةكعلن ل عمل  علفعيةثع  خ لتع لعم ي كهيعلليعةكت ةع هيعلفع
ليفز  عللز ةيعةيا تع لعلفعيةثعةكةقتعل ميلبعتلمةكعلتق ةمعهاتع  خ لي كعل ا  ع
مي تلةزعل ألختال عمفع آلخكةفعتلثوعل ي  علفع المتك تةةةي ع  فيميتعم عها ع  قةيعع

 فع عضعع  كا ع  ع ة علفعشكاي ع  ت  ة ع ألئتلي  ع ل ا   تنلة ةت.علفع  خ لي ع
عإا ع ع  تنلةف ع معيك عتنثةك ع تقةةم عةقلللف ع  خيةة  علةيخع  تعيلف عم ع لو   ل ظلةف
عة ة  ع عتنلةف عخ لي  عتةلةك ع  تنلةف ع شكاي  عةلاف ع ألل ئت. علخيةك عتغةةت تل 

 ظًك عألفعم ً  ع ا كععلخ لي عغةكعلتعيقتع ي تنلةفعتغة ع  تغةةك  عم ع  ليةع  يةي عك
ع.لفع ألشخي عةعليلفعلفع  ل زو

ت   ع متك تةةةي عميميتع لل ةهتعلخيةكع ألزلي كعلهاتعتع عل ي  علفع همع  لهيمع .4
ل ال ل  ع  ت عتعززعق ك ع  شكاي عم ع   للعل المتلك كعلتيقةضعلمتلةي علفع  تةلكع

ع  عميا علتع    عمة يكةلهي  علسع عمعليةت عك ع ال    عم  ع نيتلي ةتع ةيل ت عةتعيض مةلي
ع2020لخيةكعلعة تعةتمع  تلقعع هيعمل عةة بع  شكاي عليي ثعم عميمععي لث

ل  ت ع معةتلقعع ي ع فعتالفعآثيكهيع  مي ةتع ها ع  لمتلتعع19م  عظهلكع زلتعالمة ع
مياع  لسعع ألقت ي  ع يشكاي عل  لةتلععلاا  عمياع  لسعع   ي عل  ت ع مق  ع

ي عمياعتيقةضع  تل زفع ةفع   ع ع القت ي  عل   ع ع   ي عيةثعق ك ع   لوعل  لةتلع
عيقضع ع   ي عللي ع يلييمظعمياع  لسع ع القت ي ةت     عم ع الغالقي ع أل شةت
 تيئجعايكثةتعمياع  ةي بع ألقت ي  علهاتعلعكلمتع يةلةععلفعزةي  علمتلتع   ةي تع

عل ا  عمياع  شكاي ع فعت تا علؤشكع  فقكعلغةكعا  . كع متك تةةةي علت لمتعلزةي  
  لل ةهتع  لخيةكعم عظوع ألزلي ع تفي  ع   تيئجع  مي ةت.ع
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خع  ليوع ي تع   ميلي ع ألميمةتع يشكاي عك عافيةتعك خع  ليوكعيةثعةعت كع}ع .5
 S&Pمل  عم علل ةهتع  لخيةكعل  خميئكع لعم عتعزةزعلكازهيع ألئتلي  عل شيك ع

Ratingsنلةفعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة ع٪علفعشكاي ع  ت84ع  اع فعيل   ع
"عم ع للاجعك خع  ليوع  خي عAAAتييمظعمياعافيةتعك خع  ليوعملضعلمتلتع  ثقتع"

مكةقةي.59  يعكعلقيك تع يل   ع للععا  عكعع٪عم عةلةعع  يي ع لكل يعل  شكضع أللمةعل  
فع فعمإفع  يةمع إلةلي  ع ك خعليوعلعظمعشكاي ع  تنلةفع غةكع م ًةيعل ي تي  عةلا

ايفع   للع  قل عكع لع ألي  ثع  فك ةتعكع لع  خميئكع  لتك التعلفعكعلععةتقيبع مكمت
عم ع ع  تع عضعشكاي ع  تنلةف عال خفيضع يتةيةةي عك خع  ليو  ألم يبع  كئةمةت

 ع.عع  م ل  ع ألخةك 
  تع  ل ي عإ اعتمكةععتةلكع  ل ةعي ع  كقلةتعيةثعل  تلزةعع  كقل ععزةي  ع ألتلتتعع .6

عل  تكاةزع ع ألتلتت علف ع  لزة  ع  خيةة . علةيخع  تعيلف ع لو عم  ع  لةي  ي  للعي ةت
ع الةتليم عةلافع فعةمهوع ع  ت يم  ع تعلةضعت   ةك مياعل  ي ع  ل ةعي ع  كقلةت

ع  علةوعم ع  لمتق و ع هيععل لو ع  ت عتتعيلو ع  اع  خ لي ع  دتنلة  ت علةمك  مهل ت
مفع ع عم ع   ك عشؤلفع  شكاي عل  تل  وعشكاي ع  تنلةفكعاليع فعملوع  للظفةفع

لعع  لتعيليةفعلفعخالوعهاتع  تق ةي عميهمع شاوع ةةي  عم ع  لييمظعمياع  لل ك ع
علتيمةفعلمتلتع  خ لي ع  لق لت.ع   شكةتعلفع ال ي ي علشةعهمعمياع ال تايك

 تحميل النتائج وأختبار الفرضيات: لثالفصل الثا3- 
 همع   تيئجع  ت عتل ي ع  ةهيع   ك متعلفعخالوعةشتلوع  ف وع  يي  عمياعمكضعع

عل نمتخ  مع ع   ك مت عمة ت علف عميةهي ع  ي لو عتم ع  ت  ع ي ةي ي  ع الي يئ    تييةو
علعيلال ع ع ختةيك عتم علق  عل  ث ي  ع    ض عيةث علف عل خت يكهي ع المت ةيف  متليك 

    ضع  تةكة  كع يةثع يغعلعيلوع الكت يةع الكت يةع ةفع  لتغةك  ع  ت عةعتل عميةهيع
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(كع0.98 ةفع  لتغةك  ع  ت عتمعقةيمهيعلفعخالوع المئيتعم ع متليك ع المت ةيفع يلع)
لها عةلسحعل تع قتع المئيتعللسليهيعلمهلهيعلفعق وع  لمتةة ةفع يةثعالتيتلوع

ع  عتنلةوع لعتفمةكعخية  .
 ع:عمنهج الدراسة -1.3

تيقةضع ه  مهيعل هةةتع   يثع  ل ف ع  لة    ع  تييةي كعمعياعم عمتل  ع   ك متع 
ع  لمحع  لات  كعل الةالععمياع   ك مي ع   ظكةتع عإةك   عتم ع   يثع  ل ف ك  عة 
ع ي ك مت.ع ليعمياع عة ع   يثع  لة    ع عيةلةًي ل  لة   ةتع  مي قتكعل  ت عتشاوعك م ً 

ع ع المتةالم  ع  لمح عإةك   عتم عمق  علي    عة  تييةي ك ع   ةي ي عع ت عايمت لتييةو
متخ مع   لةلعتعلفعخالوع إلةي تعمفع مئيتع المت ي تع  ت ع متل تهيع   ك متكعيةثع

 ك متعلتييةوع ألثكع ةفعمليةتعتييةوع  ل هجع  ل ف ع  تييةي ع  لة    علا  ع ه  ع
لفعلةيال ع  لخيةكع  تنلة ةتعل  ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةفعم علةيخع  تعي

  خيةة كعلاا  عقةيخع الثكع ةفع أل ل  ع ألمتك تةةةتع لل ةهتعهاتع  لخيةكعلتعزةزع
ع  ت  ة ع ألئتلي  ع هاتع  شكاي .

ع:أداة الدراسة -2.3
ع   ع   ك متعلفعثالثتع ةز  عاي  عمياع   يلع  تي  : عتسل  

لاديفع  هد  علدفعشتلوعمياع ةي ي ع  ل يدلثةفعمد عليد  ع  تييةدوع لعع: األولالجزء 1.2.3- 
ةلعع   ةي ي عم عها ع  ةز ع ك متعلتييةدوع  خ ديئ ع   ةللغك مةدتعل  لظةفةدتع يل يدلثةفعمد ع

عمة تع   ك متع)  ة خكعل  علككعل  لمتلتع  عيل كعل  لملاع  لظةف كعلم ل  ع  خ ك (.
فع  لخدديةكع  تنلة ةددتععل  ددا عتددمعقةيمددهعلددعكع  لمددتقو:علت دديلوع  لتغةددعالجــزء الثــاني2.2.3- 

خمدديئكع ألمددتثليككعزةددي  ع  ددالمع  ل ة ددتعل  لشددةل ي كع)خددالوعلةللمددتعلددفع  لتغةددك  علهدد ع
ععع.(قل ع  ل يممتكع  خفيضعق ك عإمي  ع  تنلةفكع  لخيةكع  مةي ةتكعت يةؤع للع ألقمية
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عالجزء الثالث3.2.3-  ع لل ةهتع: ع ألمتك تةةةت ع أل ل   عتلثو عله  ع  لمةةت   لتغةك  
ع عإ تايكعخ لي ع  لخيةكع  تنلة ةت ع  لكازع  ت يمم ك لتلثي عم ع)   للعلتيمةفع  ك يةتك

ع أل ظلتع ع  ليوك عك خ عافيةت ع ألزلي ك ع لل ةهت عميميت ع متك تةةةي  عت    عة ة  ك تنلة ةت
عل  تق ةي ع  ي ةثت(.

)عع  ت  ة ع ألئتلي  علتمعقةيمهعلفعخالوع  لتغةك  :ع  لتغةكع  تي ععرابعالجزء ال4.2.3- 
اع ألقتك ضكع  ق ك عمياع  م   كع  ق ك عمياعتلمةكع  مةل تعكع  يلالتعل ألمتقك كعق ك عمي  

ع(ع.  ت ظةل كع ألمت  لتع  لي ةت
   :الدراسة مقياس -3.3

ع ع   ك متكإلةي تعمفع لقةيخع ةاك ع  خليم ع متل  ع   ك مت ل مةة ععمقك  ع    
ع  تي   ع ةي تعمياع   يل ع كةت ع)اوع ةي ت ع كةت ع5: ع) ش   ل مضع( ع4ك ع) ل مض( (ع3ك

ع.الع ل مضعمياع إلةالض(ع1كع)الع ل مض(2كع) ل مضعإ اعي علي
 

 :خصائص عينة الدراسة -4.3
ةددوع  ل ددلوع  دداعل دد ع قةددضع خ دديئ عمة ددتع   ك مددتع  شخ ددةتعل   ةلغك مةددتعلددفع علددف

خالوعلي  ع  تييةوعتمع متخ  مع  تادك ك  عل   مدبع  لئلةدتكعيةدثعاي د ع  لؤشدك  ع  لتعيقدتع
ل  فئدددتع  علكةدددتكع  ةددد خكع)ع هددداتع  خ ددديئ علتلثيدددتعمددد ع   ةي دددي ع  شخ دددةتعل   ةلغك مةدددت

ةلسددحعع(1)كقددمعع  ةدد لولععك(كعلمدد  عمدد ل  ع  خ ددك ل  لمددتلتع  تعيةلدد كعل  لمددلاع  ددلظةف 
ع تيئجع  تييةوع هاتع  لتغةك  .

 :المخاطر التأمينيةتحميل نتائج  -5.3
ع ع  ة لو عةلسح ع  ل يلثةف ع تيئج ع  ت ع, شنف  تي   ع  تنلة ةت ع  لخيةك ع هم تي ة 

تل ةههيعشكاي ع  تنلةفعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة عل  ت عتلسيهيعلفعلةللمتع
ع. المئيتع الك عتعمشكع)  ةز ع اللوعم ع متليك ع المت ةيفعللسيتعم علييضع   يث(

ع
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ع

عم ل  ع  خ ك ع  لملاع  لظةف عع  لمتلتع  تعيةل ع  فئتع  علكةتع  ة خع  لتغةك  

التكرا النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الفئات
 ر

 النسبة

عععععع  ع%67 67عااك

عععععع   %33 33ع  ثا
ع20 قوعلدفع
عم تعع

عع 4% 4  
عع

عع

ع30عع-ع21
عم تع

عع 29% 29  
عع

عع

ع40ع-ع31
عم تعععععععععععع

عع 35% 35  
عع

عع

 اثددددددددكعلددددددددفع
عم تع40

عع 32% 32  
عع

عع

عععع %6 6    عثي لةتعميلت

عععع %14 14    ع  يلمع

عععع %68 68    عي لكةلخا 

عععع %9 9    عليةمتةك

عععع %3 3    ع اتلك ت

  ع%24ع24  ععععععع ةكع   ك ل

  ع%29ع29  عععععل ةكعلي  
لددددددددددددددددددددددددددددددد ةكع

عيمي ي 
عع

عع
  ع%16ع16  

  ع%3ع3  عععععخ ةكعلي  

  ع%16ع16  عععععكئةخعقمم
لييدددددددددددددددددددددددددددددوع

عخيةكل
 ع

عع
   %12ع12  

ع5 قدددددوعلدددددفع
عم ت

عع
عع

  
  

ع%8ع8

ع%16ع16    ععععع10ع-5
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ع
أوافق الى  أوافق أوافق بشدة 

 حد ما

ال أوافق  الاوافق

 االطالقػلى 

مجموع 

 اإلجاباث

 1400 1 2 3 4 5 المقياس

 %100 12 24 68 273 1023 االجاباث

األهميت 

 النسبيت
73% 20% 5% 2% 1%  

  12 48 204 1092 5115 الوزن

  5 4 3 2 1 الترتيب
 

ع ع  تييةو ع تيئج عم ع ظهك  عتلثي  عل  ت  ع  تنلة ةت ع  لخيةك ع ف ع  ل يلثةف ألةي ي 
ع ألمتثليكك) عإمي  ععخميئك ع  خفيضعق ك  ع  ل يممتك عقل  عل  لشةل ي ك ع  ل ة ت ع  الم زةي  

ع ألقمية ع لل عت يةؤ ع  مةي ةتك ع  لخيةك عتل ةههيعع(  تنلةفك ع  ت  ع  كئةمةت ع  لخيةك ه 
ع ل مضع عيةثعشاي ع الةي ت ع  خيةة ك عم ع لوعلةيخع  تعيلف ع  عيليت شكاي ع  تنلةف

(عل ا  ع يتي ع  لكت تع5*1023لفع)(عةي  ع5115%(عل لزفع يلع)73 ش  عع يلع)
%(علفع  لمتةة ةفع فع1 الل اعم عتي ة ع  لخيةكع  تنلة ةتع  لاالك كعم عيةفعةكتع)

ع.ه ي علخيةكع خكتعق عتل ةههيعشكاي ع  تنلةفعم علةيخع  تعيلفع  خيةة 
ت ع ليع شيفعك  ع  لمتةة ةفعم عتي ة ع همع ال ل  ع المتك تةةةتع لل ةهتعهاتع  لخيةكعل  

تلثي عم ع)   للعلتيمةفع  ك يةتكع  لكازع  ت يمم كعإ تايكعخ لي عتنلة ةتعة ة  كعت   ع
 متك تةةةي عميميتع لل ةهتع ألزلي كعافيةتعك خع  ليوكع أل ظلتعل  تق ةي ع  ي ةثت(عل  ت ع

  ةز ع  ثي  كعمي ة لوع  تي  عةلسحعتييةوعتي عع–تلثيهيع ألمئيتع  ثالثتعمشكعم ع المتليك ع
ع الةي ي :

عم ت
ع10-15
عم ت

عع
عع

  
  

ع%54ع54

مددددددددددددددددد تعع15
عمناثك

عع
عع

  
  

ع%22ع22

ع%100 100ع%100 100ع%100 100ع%100 100ع%100 100ع  لةللع
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أوافق  

 بشدة
أوافق الى  أوافق

 حد ما

ال أوافق ػلى  الاوافق

 االطالق

مجموع 

 اإلجاباث

 1300 1 2 3 4 5 المقياس

 %100 17 17 28 180 1058 االجاباث
األهميت 

 النسبيت
81% 14% 2% 1% 1%  

  17 34 84 720 5290 الوزن

  5 4 3 2 1 الترتيب

ع) ع يل ع ع ش   ع ل مض ع الةي ت عشاي  ع)81يةث ع يل عل لزف علفع%5290( عةي   )
عل ا  ع يتي ع  لكت تع الل اعم عتي ة ع5*1058) ع ال ل  ع المتك تةةةتع لل ةهتع(  هم

  ل  ع متك تةةةتع خكتعع%(علفع  لمتةة ةفع فعه ي ع1كعم عيةفعةكتع)هاتع  لخيةكع
ع.يةة م علةيخع  تعيلفع  خ لل ةهتعهاتع  لخيةكع

ع شكاي ع ع ألئتلي   ع  ت  ة  عتقةخ ع  ت  ع  عل لو عتي ة  عم  ع  لمتةة ةف عك   ع شيف  لي
ل  ت عةلافع يلخيةكع  دتنلة ةتع فعتؤثكعمةهيكعع.  تنلةفع  عيليتعم علةيخع  تعيلفع  خيةة 

لاا  علةهتع ظكهمعم عتي ة ع همع ال ل  ع المتك تةةةتعع لل ةهتعهاتع  لخيةكع  تنلة تع
افع هيع فعتيعبع لكً عل سييعم عتعزةزع  ت  ة ع ألئتلي  ع هاتع  شكاي كعلق عل  ت عةل

ق ك عمياع ألقتك ضكع  ق ك عمياع  عتلثي علةيال عتعزةزع  ت  ة ع ألئتلي  ع يشكاي عم ع)
يةثعتمعع(  م   كع  ق ك عمياعتلمةكع  مةل تكع  يلالتعل ألمتقك كع  ت ظةل كع ألمت  لتع  لي ةت

ع  ثي ثعلفع المتليك  عم ع  ةز  ع  عشك  ع ألمئيت علفعخالو ع  تي  عةلسحععقةيمهي مي ة لو
عتييةوعتي ع الةي ي :

أوافق  

 بشدة
أوافق الى حد  أوافق

 ما

ال أوافق ػلى  الاوافق

 االطالق

مجموع 

 اإلجاباث

 1000 1 2 3 4 5 المقياس

 %100 6 12 13 96 873 االجاباث
األهميت 

 النسبيت
87% 10% 1.3% 1.2% 0.6%  

  6 24 39 384 4365 الوزن

  5 4 3 2 1 الترتيب

ع
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ع) ع يل ع ع ش   ع ل مض ع الةي ت عشاي  ع)87يةث ع يل عل لزف علفع%4365( عةي   )
ع5*873) عتي ة  عم  ع الل ا ع  لكت ت ع يتي  عل ا   عةلافع( ع  ت  ع  لكتاز  عل  لز ةي  هم

 يشكاي ع فعتام هيعلفعخالوعتعزةزعت  ةفهيع ألئتلي  علهاتعتلثوعلقيةةخعلآ ةي عملوع
ع ع  لمتةة ةف ع ظك علةهت علف ع ألئتلي   ع  ت  ة  ع) تيمةف عةكت عيةف عم  علفع1ك )%

عقةيخعلمتلتع  ت  ة ع ألئتلي  ععع  لمتةة ةفع فعه ي ع مل لوع خكتعةلافعلفعخال هي
ع.م علةيخع  تعيلفع  خيةة  يشكاي ع  عيليتع

 المخاطر التأمينية في التصنيف األئتماني:تحميل أثر  - 6.3
عم  علمتقيت علتغةك   ع ل فهي ع  تنلة ةت ع  لخيةك علتغةك   ع ثك عقةيخ التصنيف  تم

 ل فهيعلتغةكعلعتل ع)تي ع(علفعخالوعخلمتعلؤشك  ع ميمةتعتلثي عم ععاألئتماني
عإمي  عخميئكع) ع  خفيضعق ك  ع  ل يممتك عقل  عل  لشةل ي ك ع  ل ة ت ع  الم عزةي    ألمتثليكك

ع ألقمية ع لل عت يةؤ ع  مةي ةتك ع  لخيةك ع ألئتلي  عع(  تنلةفك ع  ت  ة  علؤشك   م 
ق ك عمياع ألقتك ضكع  ق ك عمياع)ع   ل فهيعلتغةكً عتي عًيعيةثعتلثي عهاتع  لؤشك  عم ع

ع عتلمةك عميا ع  ق ك  ع  لي ةت  م   ك ع ألمت  لت ع  ت ظةل ك عل ألمتقك ك ع  يلالت عكع(  مةل تك
عتمع  تل وع  اع   تيئجع  تي ةت.عF-testل نمتخ  معتييةوع ال ي  كع  لتع  عل خت يكع

ي يئةتعم  علمتلتعإالع ال تعع ثكع العةلة(عHO1)عاألولى أختبار الفرضية1.6.3- 
 .  ت  ة ع ألئتلي  يلخيةكع  تنلة ةتعم ع (ع  0.05)  ال ت

ع(2ة لوعكقمع)
عع  لتع  ع  ةيفعتنثةكع  لخةكع  تنلة ةتعم ع  ت  ة ع ألئتلي  عخت يكعتييةوع ال ي  ك  تيئجعع

 RعMultiple Rع  لتتغةكع  تي عع  لتغةكع  لمتقو
Square F- test t- test 

ع  لخيةكع  تنلة ةت
  ت  ة ع
ع ألئتلي  

0.988 0.977 128.6 11.34 

ع عةلسح علؤشك  2)  ة لو ع ثك ع  تنلةفعع( عشكاي  عتل ةههي ع  ت  ع  تنلة ةت   لخيةك
ع  خيةة  عم ع لوعلةيخع  تعيلف عزةي  ع)ل  ت عتلثي عم عع  عيليت خميئكع ألمتثليكك
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  المع  ل ة تعل  لشةل ي كعقل ع  ل يممتكع  خفيضعق ك عإمي  ع  تنلةفكع  لخيةكع  مةي ةتكع
م علؤشك  ع  ت  ة ع ألئتلي  ع ل فهيعلتغةكً عتي عًيعل  ت عتلثي عع(ت يةؤع للع ألقمية

ع ع  م  ع  يلالتع) ع  مةل تك عتلمةك عميا ع  ق ك  ع  م   ك عميا ع  ق ك  ع ألقتك ضك عميا ق ك 
ع  لي ةت ع ألمت  لت ع  ت ظةل ك ع(ل ألمتقك ك ع العك علعيلال  ع يغ  عإا ع  لتع  ك ع: ي  ك

ع0.988) ع)( علمتلت ع  0.05م   علعيلوع(ك عخالو علف ع  تنثةك ع م ت ع يغ  الي
ع ع0.977)عR2  تي ة  ع خت يك عقةلت عالي يغ  عمالقتع128.6)عF- test(ك عله  )

ع(.11.34 يلع)ع t-testلع لةتعللؤثك كعم عيةفع يغ عقةلتع
ع عم م عميا ع ا  عللي ع  فكسةت عق لو ع ألل اع يت عك عتم ع   فكةت ا  عكمضع  فكسةت

علق يةزئةي ع    ةيتع ك عع  فكسةت ع ةسي عةزئةي ععتؤا   ت  ععميا: ع ال تعع ثكلةل  ال
يلخيةكعع  تنلة ةتعم ع  ت  ة ع ألئتلي  ع (ع  0.05) ي يئةتعم  علمتلتع ال تإ

 . شكاي ع  تنلةفع  عيليتعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة 

ع(HO2)الثانية أختبار الفرضية2.6.3-  عةلة: ع"ال عع ثكع   ه ع ال ت عم  عإال ي يئةت
ع ع ال ت ع  0.05)لمتلت عم ( ع  لخيةك ع لل ةهت ع ألمتك تةةةت تعزةزعع أل ل  

 ".  ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةفع
ع(3ة لوعكقمع)

  لتع  ع  ةيفعتنثةكع أل ل  ع ألمتك تةةةتع لل ةهتععخت يكعتييةوع ال ي  ك  تيئجعع
عع  لخيةكعم ع  ت  ة ع ألئتلي  

 R Square F- test t- testعMultiple Rع  لتتغةكع  تي ععلمةة  لتغةكع  

أل ل  ع 
 ألمتك تةةةتع
 لل ةهتع
ع  لخيةك

  ت  ة ع
ع ألئتلي  

0.998 0.996 963.9 31.05 
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 أل ل  ع ألمتك تةةةتع لل ةهتع  لخيةكع  ت عتل ةههيعع ثكعلؤشك  (ع3ةلسحع  ة لو)
ع ع  تعيلف علةيخ ع لو عم  ع  عيليت ع  تنلةف عع  خيةة شكاي  عم  عتلثي  )   للعل  ت 

لتيمةفع  ك يةتكع  لكازع  ت يمم كعإ تايكعخ لي عتنلة ةتعة ة  كعت   ع متك تةةةي عميميتع
م علؤشك  ع  ت  ة ع لل ةهتع ألزلي كعافيةتعك خع  ليوكع أل ظلتعل  تق ةي ع  ي ةثت(ع

ع عتلثي عم  عل  ت  عتي عًي علتغةكً  ع ل فهي ع   ألئتلي   عمياع أل) عمياعق ك  ع  ق ك  قتك ضك
كعإاععكع(  م   كع  ق ك عمياعتلمةكع  مةل تكع  يلالتعل ألمتقك كع  ت ظةل كع ألمت  لتع  لي ةت

اليع يغ ع(كع  0.05م  علمتلتع)(ع0.998)ع: ي  كع  لتع   يغ علعيلال ع ال
ع ع  تنثةكعلفعخالوعلعيلوع  تي ة  ع خت يكع0.996)عR2 م ت عالي يغ عقةلت  -F(ك

testع963.9)ع عقةلت ع يغ  عيةف عم  عللؤثك ك علع لةت عمالقت عله  )t-test يلعع 
ع(.31.05)

ع عم م عميا ع ا  عللي ع  فكسةت عق لو ع يت ع  ثي ةت عك عتم ع   فكةت ا  عكمضع  فكسةت
علق يةزئةي ع    ةيتع ك عع  فكسةت ع ةسي عةزئةي ععتؤا   ت  ععميا: ع ال تعع ثكلةل  ال

علمتلتع ال تإ ع  0.05) ي يئةتعم   ع  لخيةكعع ال ل  ( ع لل ةهت  ألمتك تةةةت
 .م ع  ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةفع  عيليتعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة 

ي يئةتعم  عإالع ال تعع ثكع   هع"العةلةع:ع(HO3) الثالثة أختبار الفرضية3.6.3- 
ختةيكع أل ل  ع(ع  0.05)لمتلتع ال تع  ألمتك تةةةتع يلخيةكع  تنلة ةتعم عتي ة عل  

  شكاي ع  تنلةف."ع لل ةهتع  لخيةك
ع(4ة لوعكقمع)

  لتع  ع  ةيفعتنثةكع  لخيةكع  تنلة ةتعم ع أل ل  ععخت يكعتييةوع ال ي  ك  تيئجعع
عع ألمتك تةةةتع لل ةهتع  لخيةك
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 Multipleع  لتتغةكع  تي ععلمةة  لتغةكع  
Rع

R 
Square F- test t- test 

  لخيةكعع
ع  تنلة ةت

أل ل  ع ألمتك تةةةتع 
ع لل ةهتع  لخيةك

0.995 0.990 309.57 17.59 

ع  ة لو) ع4ةلسح علؤش( ع  تنلةفع ثك عشكاي  عتل ةههي ع  ت  ع  تنلة ةت ع  لخيةك ك  
ع  خيةة  عم ع لوعلةيخع  تعيلف عزةي  ع)ل  ت عتلثي عم عع  عيليت خميئكع ألمتثليكك

ق ك عإمي  ع  تنلةفكع  لخيةكع  مةي ةتكع  المع  ل ة تعل  لشةل ي كعقل ع  ل يممتكع  خفيضع
م علؤشك  ع أل ل  ع ألمتك تةةةتع لل ةهتع  لخيةكعل  ت عتلثي عم ععع(ت يةؤع للع ألقمية

)   للعلتيمةفع  ك يةتكع  لكازع  ت يمم كعإ تايكعخ لي عتنلة ةتعة ة  كعت   ع متك تةةةي ع
إاع يغ علعيلال عتق ةي ع  ي ةثت(عميميتع لل ةهتع ألزلي كعافيةتعك خع  ليوكع أل ظلتعل  

اليع يغ ع م تع  تنثةكعلفع(كع  0.05م  علمتلتع)(ع0.995)ع: ي  كع  لتع   ال
(ع309.57)عF- test(كعاليع يغ عقةلتع خت يكع0.990)عR2خالوعلعيلوع  تي ة ع

ع(.17.59 يلع)ع t-testله عمالقتعلع لةتعللؤثك كعم عيةفع يغ عقةلتع
ع عم م عميا ع ا  عللي ع  فكسةت عق لو ع يت ع  ثي ثت عك عتم ع   فكةت ا  عكمضع  فكسةت

علق يةزئةي ع    ةيتع ك عع  فكسةت ع ةسي عةزئةي ععتؤا   ت  ععميا: ع ال تعع ثكلةل  ال
ع ال تإ علمتلت عم   ع  0.05) ي يئةت ع( ع ختةيك عم  ع  تنلة ةت  ال ل  ع يلخيةك

ع عم  ع  عيليت ع  تنلةف ع شكاي  ع  لخيةك ع لل ةهت ع  تعيلفع ألمتك تةةةت علةيخ  لو
ع.  خيةة 

 الفصل الرابع : األستنتاجات والتوصيات4- 
 األستنتاجات: 1.4-
ع   ك متع  اعلةللمتعلفع المت تيةي عل  ت عةلافع ةةيزهيع يآلت :عتل ي 

 فعلعظمعشكاي ع  تنلةفعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة عتمعاع  اع  ي لوع .1
ع علايال  ع ي ت عخالو علف ع ئتلي   عت  ة  ع   ل ةتعميا ع الئتلي     ت  ة 

   لعتل  .
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ت ية  ع  ت  ةفي ع ألئتلي ةتع شكاي ع  تنلةفعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة ع .2
عل تسحع ي هعه ي عمالقتع ةفعع+B  اعلمتلتعل خفضععA3لفعلمتلتعمي  ع ك

 تي   ة ع  ئتلي  ع ي ل تعل  ت  ة ع  ئتلي  ع يشكاي ع  عيليتعمةهي.
ععم عمليةيتهيعلفعخالوعيةمعيقق ع عضع  شكاي عم عع .3  عضع   لوع متقك كً 

علقةيخع عخالو علف ع ع  تنلةف( علثيئض ع    ك ع)   ع ةلي  ع عGWP ألاتتيب لهل
اليعهلع  ييوعم عع2021ل  لتلقعع عيمععع2018 ألقميةع  لاتل تعخالوع  م ل  ع

علفع عاو عم  عل ألاتتيب ع ال   ك عيةم عم  علزةي   ع  لتي   ع  عك ةت ع الليك    ل ت
ة علقةكعل  معل ةتكع ألعه ي ع  خفيسًيعم عيةمع ال   كعم عاوعلفع   يكةفع  الع

ع  لسعع عظكل  عل  ا ع ييةت علف ع  ةييت عظكل  عا   عم  ع  م  ب علةعل  لُمليف
عت   ع عل ع م ع ال شةت ع الغالض عمليةت عم  ع  كةت عتنثك ع  ا  ع ي ي   ألقت ي  

  متك تةةةي عميميتعم ع  تيمبع يلخيةك.
ع  تنع .4 ع  لخيةك علخيةكعي    ع خلمت ع  خيةة  ع  تعيلف علةيخ ع لو عم  لة ةت

كئةمةتعلا  علفعخالوع  ع ة علفع   ك مي علليع شكتهعشاي ع  ت  ة ع ألئتلي  ع
ع ع  شكاي عل ي ا  عشكات ع ألئتلي  ع هات ع  لكاز عتقةةم عم   عS&P Rating   ل ةت

قل ع  ل يممتكععخميئكع ألمتثليككعزةي  ع  المع  ل ة تعل  لشةل ي ك)لهاتع  لخيةكعه عع
 .ع(  خفيضعق ك عإمي  ع  تنلةفكع  لخيةكع  مةي ةتكعت يةؤع للع ألقمية

ع مسوع .5 علتييةو ع ألئتلي   ع  ت  ة  ع شكاي  عل ال ييث ع   ك مي  عخالو لف
 ألمي ةبعل ال ل  ع ألمتك تةةةتع لل ةهتعهاتع  لخيةكع  ت عتل ةههيعشكاي ع  تنلةفع

ع ة عللف ع  خيةة  علةيخع  تعيلف ع لو عمق عم  ع هي ع  ت  ة ع ألئتلي   عتيمةف و
ع ع عله  علؤثك  ع  ل   ع متت ع ال ل   عهات ع  لكازعي    ع  ك يةتك علتيمةف )   لل

  ت يمم كعإ تايكعخ لي عتنلة ةتعة ة  كعت   ع متك تةةةي عميميتع لل ةهتع ألزلي كعافيةتع
لل ةهتع  لخةكععك خع  ليوكع أل ظلتعل  تق ةي ع  ي ةثت(كعلهاتع  عل لوع ث ت عميميةتهيعم 

ع2020  تنلة ةتع شاوعلمتلكعلخي تعخالوعمتك ع  ةييتعل  كال ع ألقت ي  عخالوعميمع
 .2021ل متلك كع  لسعع  اع هيةتع     ع أللوعلفعميمع
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ع .6 عشكاي ع  ت  ة ع ألئتلي  علل هي  اةكع ث ت ع   ك مي عل   يلثع  ت عتق ل ع هي
 Ratings (S&P), Moody's,  S&P Globalعثالثعلايال ع يت  ة ع ألئتلي  ع

.and Fitch Group   ق ك عمياع)ع  تتلثوعم عع فعلؤشك  عقةيخع  لكازع ألئتلي
 ألقتك ضكع  ق ك عمياع  م   كع  ق ك عمياعتلمةكع  مةل تكع  يلالتعل ألمتقك كع  ت ظةل كع

ع  لي ةت ع  شكاي عع( ألمت  لت عم ع  علفعهات ع  عل لوعل  لؤشك  عم عيي تعتلمكهي لهات
 من هيعمتعززعلفعق كتهيعم ع  ي لوعمياع مسوعت  ة ع ئتلي  .

   كدددددددددددددددددددددتع ال يدددددددد ث  ع  تييةوع الي يئ علفعخالوعقةلتع ال ي  كع  لتع  علقةل .7
ع  تي ة (  علعيلو ( R2 ع عه يعFلقةم ع  ه ع ال تع  ليمل ت علال عل سح عتنثةك  

 ي يئةتعلع لةتع يلخيةكع  تنلة ةتعم ع  ت  ة ع ألئتلي  ع شكاي ع  تنلةفع  عيليتع
 م ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة ع.

ع .8 ع ال ي  ك عقةلت عخالو علف ع الي يئ  ع  تييةو علقةلت ث    أل ي  كعع  لتع  
 ال تع ي يئةتع  ليمل تع  هعه ي عتنثةكعل سحعلالععFلقةمععR2)لعيلوع  تي ة (ع

لع لةتع يلخيةكع  تنلة ةتعم عتي ة علتةلةكعل ختةيكع أل ل  عل  تق ةي ع ألمك تةةةتع
ع  تعيلفع علةيخ ع لو عم  ع  عيليت ع  تنلةف عشكاي  ع عم  ع  لخيةك عهات  لل ةهت

   خيةة ع.
ع أل ي  كع .9 علقةلت ع ع  لتع   ع ال ي  ك عقةلت عخالو علف ع الي يئ  ع  تييةو  ث  

  ليمل تع  هعه ي عتنثةكعل سحعلالع ال تع ي يئةتععFلقةمععR2)لعيلوع  تي ة (ع
ع  لخيةكع ع لل ةهت ع  شكاي  عتختيكهي ع  ت  ع ألمك تةةةت عل  تق ةي  ع أل ل   لع لةت
  تنلة ةتعم ععشكاي ع  تنلةفع  عيليتعم ع لوعلةيخع  تعيلفع  خيةة عم ع  ت  ة ع

  ألئتلي  ع هاتع  شكاي .
ع ةي ي ع  لمتةة ةف .10 ع  لخيةكعع شيك علعظم عتييةوعلتقةةةم كاز عمياعسكلك 

  تنلة ةتعلت   ع ألمتك تةةةي ع  فيميتع لل ةهتهيعم عاوع  ظكل عل  تيمبع  ل ةق ع
عز  لكا هاتع  لخيةكعلك ةعهاتع  لخيةكعم عتنثةكهيع  ل يشكعمياعتعزةزعلتةلةكع

   لي  عل  ت يمم عل ألئتلي  ع هاتع  شكاي .
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 التوصيات: 2.4-
عمتع  اعلةللمتعلفع  تل ةي عل  ت عةلافع ةةيزهيع يآلت :تل ي ع   ك 

علفع .1 علةللمت عةتسلف ع متك تةةةًي ع ةيك عتت  اعشكاي ع  دتنلةف ع  سكلك ع ف لف
 أله   عل ألل لةي ع ألمتك تةةةتعلل هيعتيمةفعلمتلتع  ت  ة ع ألئتلي  علا  ع

  زةي  عق كتهيعمياع  تللةوعل  لمي ع ي تز ليتهيع  لي ةت.
ع .2 عل متخ  معسكلك  ع ألئتلي ةت ع يلخيةك عل  تقةةم عل  تييةو ع يت  ؤ علتايلاًل ت   ع ةيكً 

عهاتع عي لث ع يتلي ةت عليمب ع  لخيةك ع هات ع  لل ةهت عم  ع  مة يكةلهي  ل هج
   لخيةكعلظكل علل ةهتهي.

ع  ياللةتعع .3 عل  ةهي  ع  لي ةت علز ك  علع عل  تل  و ع  ت مةض عآ ةي  عتةلةك سكلك 
  يتع ه  ع  علوعمياع لاي ةتع  ك ةع ةفع  ت  ة عل  لؤممي ع الخكتعا  ع 

 ألئتلي  ع  عيمع ي ل تعل ةفعت  ة ع  شكاي عل  لؤممي ع الخكتعلل هيعشكاي ع
   تنلةفعلفعخالوع  ي لوعمياع   ممع  يالل ع  لةيلب.

ع  لخيةكع .4 علل ةهت عل  ل   ع  ت  ة ع ألئتلي   عللؤشك   علعيةةك عتةلةك سكلك 
تعلوعمياععTargeted Kpi’sلؤشك  ع    علمته متع  تنلة ةتعلفعخالوعلسعع

ع  شكاي ع تيقةقهيعسلفعة لوعزل  ع ع ال  ك  عل  لع ةةفعم عهات عل  ز م تيقةقهي
 لي  .

سكلك عتةلةكعتق ةي عل  ل  ع   ك ع  لخيةكعم عشكاي ع  تنلةفعلتلمةكعلتةي يتهيع .5
الئلتع لل ةهتهيع ي خ ك  عل  تق ةي ع ه  ع  ت  ؤع هاتع  لخيةكعللسعع أل ل  ع  ل

لا  علفع ةوعسليفعتيقةضعلمتلتعلتق معلفع  ت  ة ع ألئتلي  عمياعلمتلتع
 (Simon, & Simon-András, 2019 ) ألقت ي ع  اي .

لفع ةوعتعزةزع  ت  ة ع ألئتلي  ع هاتع  شكاي عمن هعال  علفعتةلةكعلؤشك  ع .6
لةللمتعلفعل  علوعمياع للهيعلا  علفعخالوععGWP ةلي  ع ألقميةع  لاتل تع

 أل ل  علل هيع  تايكعل تةي عتنلة ةتعة ة  كعتعزةزع  لكازع  ت يمم كع   يثعمفع



 
 

   
 

 

 

 

 
 

43 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

عتق ةمع عم  عل أل ظلت ع  تق ةي  عتةلةك ع متثليكتهيك عليفظ عت لةع عة ة  ك  مل ض
   خ لي ع  تنلة ةتع يتمهةوعمياع  لتعيليةفعلتخفةضعتاي ة عتق ةمع  خ لي .

ع  .7 ع  ي  عميا ع  تنلةف عشكاي  عتعلو ع  تللةوع ف عةهي  علع ع ألمتك تةةةت  شك اي 
عتعلوع عل ف عك ع هي ع  لي ةت ع ألمت  لت ع مي ةبعتيقةض ل  لؤممي ع الخكتعلتةلةك
عا  ع ع  لي ةت ع  تز ليتهي عتقيةو عخالو علف ع  ليو عك خ عافيةت علؤشك عتيمةف ميا
  لخيةكع  عي ةتعل  ت عتتلخضعمفع متثليك علي ةتعم علةيال عةتا ابع  عيئ ع

 ا ةك .مةهيع  كةتع
علععلايال ع  ت  ة ع .8  فعتعلوعشكاي ع  تنلةفع نمتلك كعمياعتةلةكعمالقيتهي

ع  لايال عم عشفيقةتع عهات عثقت عت مةم ع ةو علف ع لتةي يتهي عل المتةي ت  ألئتلي  ع
علمتلةي ع ع مسو عميا ع  ي لو عل سليف ع  لي ةت عل  تقيكةك ع   ةي ي  مكض

   ت  ة ع ألئتلي  .
ع تنلةف .9 عشكاي  عميا ع  سكلك  علللياتععلف عُمليف عمية ت علف عاو عم    عيليت

ع أل علكازهي عتيمةف عميا عتعلو ع ف عخ ليتهيععئتلي     يكةف عتةلةك عخالو لف
ع  لاتل تع ع ألقمية علمتلتع ةلي   عتيمةف ع  ا عمةؤ   علأل ه ع  تنلة ةت لل تةيتهي
ع  لمي ع عميا عق كتهي علف عةزة  عل ي تي   ع  شكاي  ع هات ع  لي   ع  للك  عتلثو ال هي

  ي تز ليتهيعلتلمةكع  مةل تعل  لال  ع  لي ةتع  لةيل ت.
لهيك  علق ك  ع  لل ك ع   شكةتعم ععسكلك علسعع ك يلجعملوعلتايلوع تةلةك .10

علةيوع علم  ع  تنلة ةت ع  لخيةك علتييةو ع ك مت علةيو عم  علا   ع  تنلةف شكاي 
  متخ  معلتةلةكع  تق ةي عل ال ظلتع  لمتخ لتعم عتق ةمع  خ لي ع  تنلة ةت.

سكلك عتةلةكع    ةتع  تق ةتع شكاي ع  تنلةفع نمتلك كعل  علوعم ع  ي لوعمياع .11
ع  تة ةق عايمتع مسو ع  ا ع  ل لو علف ع  شكاي  عهات عتلاف ع  ت  عل أل ظلت ي 

ع ألزلي ع عم عظو عم ع الةك    عل  تل  وعلخي ت عل  ت مةةعميةهم   لتعيليةف
  ألقت ي ةتعل   يةت.ع

ع



 
 

   
 

 

 

 

 
 

44 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

 المراجع العربية واألجنبية:
ع .1 ع  للخطر والعمليت العلميت األصول عطا، محمذ ومحمذ  محمذ شريف  علك ك

 2112السعوديت،  األولى، الطبعت والتأميه،
 مىشورة، غير ماجستير رسالت األخطار، إلدارة كأداة التأميه ، ي  عل عبععع .2

 المسيلت، جامعت التسيير، وعلوم .التجاريت والعلوم االقتصاديت العلوم كليت

 .    2012 الجزائر،
  ةز ئككعكع لعمالمكع  تنلة ةي عم ع  ةز ئككع ةل فع  لة لمي ع  ةيلعةتكعةفةي   .3

 عع لفعااكع  م ت.
م  عك هكع  ك هةمعمي ع  ك هةمكعل ي ت ع  تنلةفكع    كع  ةيلعةتكع  قيهك كعل ككعع .4

 ععع.2006
ع.2112األردن،  عمان، أٍمت، دار وأوواعه، مبادئه التأميهمز   ةفع الحكععع .5

6- Alkhawaldeh, A. A. K., Jaber, J. J., Boughaci, D., & Ismail, N. 
(2021). A novel investigation of the influence of corporate 
governance on firms’ credit ratings. PLOS ONE, 16(5), 1-21. 
https://doi.org/doi:10.1371/journal.pone.0250242 

7- Babu, B. N. (2021). Emerging Risks in Insurance - A Futuristic 
Scenario. Journal of the Insurance Institute of India, 8(4), 69–75. 
https://search-ebscohost-
com.ezp.waldenulibrary.org/login.aspx?direct=true&db=bth&AN
=151420489&site=eds-live&scope=site 

8- Bae, K.-H., Kang, J.-K., & Wang, J. (2015). Does Increased 
Competition Affect Credit Ratings? A Reexamination of the 
Effect of Fitch’s Market Share on Credit Ratings in the Corporate 

Bond Market. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 
50(5), 1011–1035. 
https://doi.org/doi:10.1017/s0022109015000472 

9- Booth, A., & de Bruin, B. (2019). Stakes Sensitivity and Credit 
Rating: A New Challenge for Regulators. Journal of Business 
Ethics, 169(1), 169–179. https://doi.org/doi:10.1007/s10551-019-
04260-2 



 
 

   
 

 

 

 

 
 

45 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

10- Bradshaw, C. (2020). Notes & comments credit rating agencies: 
regulation and liability. Lewis & Clark Law Review, 24(4), 1489-
1526. 
https://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K
=148848051&S=R&D=a9h&EbscoContent=dGJyMMTo50SeqK
44v%2BvlOLCmsEmep7BSs6q4SbWWxWXS&ContentCustome
r=dGJyMPGss0q1qK5IuePfgeyx43zx 

11- Cheikh, N. B., Hmiden, O. B., Zaied, Y. B., & Boubaker, S. 
(2020). Do sovereign credit ratings matter for corporate credit 
ratings?. Annals of Operations Research, 297(1-2), 77–114. 
https://doi.org/doi:10.1007/s10479-020-03590-z 

12- Cornaggia, J., Cornaggia, K. J., & Israelsen, R. D. (2017). Credit 
Ratings and the Cost of Municipal Financing. The Review of 
Financial Studies, 31(6), 2038–2079. 
https://doi.org/doi:10.1093/rfs/hhx094 

13- Golebiewski, J. A., Palumbo, G., & Zaporowski, M. P. (2020). 
The Impact of Recalibration on Credit Ratings: The Asymmetric 
Treatment across Types and Sizes of Local Government in the 
U.S. International Journal of Business & Economics Perspectives, 
15(1), 20–31. https://search-ebscohost-
com.ezp.waldenulibrary.org/login.aspx?direct=true&db=bth&AN
=148444449&site=eds-live&scope=site 

14- Kisgen, D. J., Nickerson, J., Osborn, M., & Reuter, J. (2019). 
Analyst Promotions within Credit Rating Agencies: Accuracy or 
Bias?. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 55(3), 
869–896. https://doi.org/doi:10.1017/s0022109019000243 

15- Löffler, G. (2019). The Systemic Risk Implications of Using 
Credit Ratings Versus Quantitative Measures to Limit Bond 
Portfolio Risk. Journal of Financial Services Research, 58(1), 39–

57. https://doi.org/doi:10.1007/s10693-019-00321-9 

16- Parlour, C. A., & Rajan, U. (2019). Contracting on Credit Ratings: 
Adding Value to Public Information. The Review of Financial 
Studies, 33(4), 1412–1444. https://doi.org/doi:10.1093/rfs/hhz083 

17- Rafailov, D. (2020). Regulation of Credit Rating Agencies - 
Different Views and Solutions. Izvestia Journal of the Union of 



 
 

   
 

 

 

 

 
 

46 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

Scientists - Varna. Economic Sciences Series, 9(2), 13–22. 
https://doi.org/doi:10.36997/ijusv-ess/2020.9.2.13 

18- Sevim, Ş., Yildiz, B., & Dalkiliç, N. (2016). Risk assessment for 

accounting professional liability insurance. Sosyoekonomi, 24(29). 
https://doi.org/doi:10.17233/se.2016.06.004 

19- Simon, J., & Simon-András, H. (2019). Assessment of the 
Macroeconomic Risk Analysis of International Credit Rating 
Agencies against the Principles of Soundness and Credibility. 
Pénzügyi Szemle = Public Finance Quarterly, 64(3), 337–349. 
https://doi.org/doi:10.35551/pfq_2019_3_2 

20- S&P Global Rating, GCC annual report, 2021> 

21- Zhang, E. X. (2019). The impact of cash flow management versus 
accruals management on credit rating performance and usage. 
Review of Quantitative Finance and Accounting, 54(4), 1163–

1193. https://doi.org/doi:10.1007/s11156-019-00821-8 

22- Zikalala, S., Mutambara, E., & Mthuli, S. A. (2020). The 
Influence of Credit Rating Agencies on State Governance: The 
Case of South Africa. Gender & Behaviour, 18(4), 16732–16752. 
https://search-ebscohost-com.ezp.waldenulibrary .org/login.aspx? 

direct=true&db=a9h&AN=147761883&site=eds-live&scope=sit 

https://doi.org/doi:10.35551/pfq_2019_3_2
https://search-ebscohost-com.ezp.waldenulibrary/


47 
 

 

 عالقـــــة البراعــــة التنظيمية في جـــذب زبائــن شركـــات التأمــــين
 فرع األنبار - في شركة التأمين الوطنية بحث استطالعي 

The Role of Organizational Ingenuity in Attracting 
Customers of Insurance Companies: An Exploratory Study 

in the National Insurance Company, Anbar Governorate 
Branch  

 أ.د. أحمد حجوب / الشركة المغربية لتأمين الصادرات / المغرب.
 م.م. حيدر سعد محمد  / مركز التدريب المالي والمحاسبي.

 عمر جمعة خميفة الحمبوسي 
 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الدولي  
 

 
 

 المستخمص 
 العمالء جذب في التنظيمية البراعة بين االرتباط عالقة بيان إلى البحث ىذه ىدف

 في مؤثراً  عامالً  التنظيمية البراعة وتعد, األنبار محافظة في الوطنية التأمين شركة في
 المحيطة البيئة في الحاصمة التغيرات لمواكبة وتطورىا المنظمات نجاح تحقيق

 من وتألفت المعمومات لجمع رئيسية كأداة االستبانة عمى االعتماد تم فقد, بالمنظمة
 تكونت, الخماسية األوزان ذو( Likart) لمقياس وفقا األبعاد قياس لغرض فقرة( 25)

 األساليب استخدام تم وقد ,الشركة في العاممين من شخصاً ( 30) من بحثال عينة
 برنامج عمى باالعتماد النتائج إلى الوصول لغرض البيانات لمعالجة اإلحصائية

كما تم وضع فرضية رئيسية مفادىما ىناك عالقة ذات  ,(SPSS) االحصائي التحميل
داللة احصائية بين البراعة التنظيمية وجذب الزبائن وتفرعت عنيا ثالثة فرضيات 

أهمها تتىاسب الخدماث التي  تاجاتفرعية, توصل البحث إلى مجموعة من االستن

 تقدمها المىظمت مع احتياجاث ورغباث السبائه, 
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أبرزها كسب ثقت السبان عه طريق اوشاء  كما خلص البحث إلى مجمىعت تىصياث

                   سمعت المىظمت.عالقاث جيدة معهم مع تعسيس 
 .زبائن , جذب البراعة التنظيمية الكممات المفتاحية:

 Abstract 

This study aimed to show the correlation between organizational 
ingenuity in attracting customers in the National Insurance 
Company in Anbar Governorate, and organizational ingenuity is 
an influential factor in achieving the success and development of 
organizations to keep pace with the changes in the environment 
surrounding the organization, (25) paragraphs for the purpose of 
measuring dimensions according to the (Likart) scale with five-
weights, the study sample consisted of (30) employees of the 
company, and statistical methods were used to process the data 
for the purpose of arriving at the results based on the statistical 
analysis program (SPSS).A major hypothesis was also developed 
that there is a statistically significant relationship between 
organizational ingenuity and customer attraction and three new 
hypotheses were branched from it. The study reached a set of 
conclusions, the most important of which is that services 
provided by the organization commensurate with the needs and 
desires of customers. The study also concluded a set of 
recommendations, most notably gaining the trust of customers by 
establishing good relations with them while enhancing the 
reputation of the organization.                                                                                                             
Keywords:  Organizational ingenuity, attracting customers 

 المقدمة:
في بيئة العمل أدت إلى ظيور  أحدثت الثورة التكنولوجية واالقتصادية تغييرات كبيرة

الكثير من التحديات الكبيرة التي فرضت عمى المنظمات ضرورة العمل الجاد لمواكبة 
ىذه التغيرات المتسارعة في بيئة العمل لمواصمة العمل و البقاء في المنافسة, لذلك 

ربط كان لزامًا عمى إدارة المنظمات أن تمجأ إلى استخدام البراعة التنظيمية التي ت
 الماضي بالحاضر و تستشرف المستقبل و جعميا منيجًا مؤسسيًا تساىم في خمق 
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تكامل بين ما تممكو من عناصر وموارد متنوعة تسيم في إحداث نيضة لممنظمة من 
خالل استكشاف و استغالل الفرص وبناء ىيكل تنظيمي مرن يتناسب مع طبيعة عمل 
المنظمة في بيئتين الداخمية و الخارجية, و التعرف عمى الفرص و استغالليا بالشكل 

تشيدىا بيئة العمل يتطمب من المنظمة العمل  األمثل, كما أن المنافسة الكبيرة التي
الجاد عمى استخدام االساليب والوسائل المساعدة عمى جذب الزبائن في السوق الحالية 
و كذلك دخول أسواق جديدة لجذب زبائن جدد وتوسيع عمل المنظمة والمحافظة عمى 

سوقية كبيرة, إذ الزبائن و زيادة والئيم ليا لما يضمن ليا تحقيق ميزة تنافسية وحصة 
أن البراعة التنظيمية تمكن المنظمة من جذب زبائن جدد من خالل اجراء استباقي 
واستغالل الفرص التي تجذب المزيد الزبائن الذين يشكمون قوة لممنظمة, مما يعزز 
البراعة التنظيمية في جذب الزبائن, إذ احتوى المبحث االول عمى منيجية البحث في 

لثاني االطار النظري لمتغيرات البحث , اما المبحث الثالث فشمل حين كان المبحث ا
الجانب التطبيقي او الميداني واخيرًا خمص البحث بمجموعة من االستنتاجات 

 والتوصيات.  
 المبحث األول/ منيجية البحث1- 
 مشكمة البحث وتساؤالتو : -1.1

و االكاديميين لما لو  يحظى موضوع البراعة التنظيمية اىتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين
الدور الكبير في إحداث نيضة في عمل المنظمات و تحقيق أىدافيا بما يضمن 
اتساع نشاط المنظمة و انتشارىا, لكن ىناك تجافي من قبل ادارة شركة التأمين 
الوطنية فرع األنبار لموضوع البراعة التنظيمية الذي قد يكون إما بسبب عدم فيم 

يمية أو عدم االستعداد إلحداث تغييرات في ىيكل المنظمة والذي مفيوم البراعة التنظ
ولد ضعفا كبيرا في عمل الشركة وانشطتيا و انعكس سمبا عمى عمميا و تراجعا كبيرا 

 في عممياتيا التأمينية, و عمى ضوء ىذه المشكمة تبرز التساؤالت التالية:
ا شامال عن مفيوم ىل تمتمك إدارة شركة التأمين الوطنية فرع األنبار تصور  -1

 البراعة التنظيمية؟
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ىل تمتمك إدارة شركة التأمين الوطنية فرع األنبار الجرأة عمى إحداث تغييرات في  -2

 الييكل التنظيمي؟
ىل تمتمك إدارة شركة التأمين الوطنية فرع األنبار خطط واضحة لجذب الزبائن و  -3

 المحافظة عمييم؟
 أىمية البحث: -1.1

 الجوانب التالية: تبرز أىمية البحث في
يستمد البحث أىميتو من كونو يتناول موضوعين في غاية األىمية ىما البراعة  -1

 التنظيمية وجذب الزبائن.
تساعد نتائج ىذا البحث في زيادة كفاءة العمل اإلداري و تطويره في شركة  -2

 التأمين الوطنية فرع األنبار.
لزبائن أو عدم وجود تبرز أىمية البحث من خالل معالجة مشكمة عدم جذب ا -3

الوعي لدى الزبائن, فتعمل عمى زيادة الوعي لدى الزبائن و زيادة والئيم لشركة 
 التأمين الوطنية فرع األنبار.

يعد ىذا البحث من الدراسات القالئل التي تناولت موضوع البراعة التنظيمية في  -4
 قطاع التأمين, لذا تعد أضافة ميمة.

 أىداف البحث: -1.1
 أىداف البحث بالنقاط التالية:تكمن 

تسميط الضوء عمى المفاىيم النظرية لمبراعة التنظيمية و أبعادىا و جذب الزبائن  -1
 و أىميتو.

تقديم التوصيات التي من شأنيا مساعدة إدارة شركة التأمين الوطنية عمى تطبيق  -2
 البراعة التنظيمية .

 في الشركة التأمين الوطنية. معرفة مدى تطبيق البراعة التنظيمية بأبعادىا الثالث -3
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الكشف عن عالقة االرتباط و عالقة التأثير بين البراعة التنظيمية و جذب  -4
 الزبائن.

 فرضيات البحث: -1.1
ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين البراعة التنظيمية الفرضية الرئيسية: 1.4.1- 

 وجذب الزبائن, وتنبثق عنيا ثالث فرضيات فرعية التالية:
ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين استكشاف الفرضية الفرعية األولى: 2.4.1- 

 الفرص وجذب الزبائن.
ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين استثمار الفرضية الفرعية الثانية: 3.4.1- 

 الفرص وجذب الزبائن.
ىناك عالقة ذات داللة احصائية بين المرونة الفرضية الفرعية الثالثة:  4.4.1- 

 الييكمية وجذب الزبائن.
 المخطط الفرضي لمبحث: -1.1

 ( نموذج الدراسة1جدول رقم)
 

 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثين              
 .الحدود الزمانية و المكانية1.1

 1/8/2021إلى  2021/ 7/ 1الحدود الزمانية: 
 

 الحدود المكانية: شركة التأمين الوطنية فرع األنبار
 
 

البزاعة التنظيمية                 المتغير المستقل  
 

الفزصاستثمار   المزونة الهيكلية استكشاف الفزص 

ــذب الــــــزبــــــــــــائـــــــــــــنجــــ          المتغير التابع  
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 عينة البحث -6.1
محافظة تكونت عينة البحث من األفراد العاممين في )شركة التأمين الوطنية( في 

( فردا 30األنبار, وتم إجراء المسح الشامل وذلك لصغر حجم المجتمع والبالغ عددىم)
(, ويعتبر 100( استبانة نسبة االسترجاع )%30من العاممين في الشركة, تم توزيع )

 %( ويعود ذلك لمتابعة الباحثين المستمرة.75معدل االستجابة عاليا يفوق )
 أساليب تحميل البيانات -7.1

( و معامل كرونباخ الفا والتحميل الوصفي و Reliabilityم استخدام معامل الثبات )ت
 المتوسط و االنحراف المعياري.

 نبذة عن الشركة المبحوثة -8.1
تعد شركة التأمين الوطنية فرع األنبار أحد الفروع شركة التأمين الوطنية التي تمتمك 

ية و التي توفر مجموعة من خدمات عدد من الفروع المنتشرة في المحافظات العراق
التأمين, يوفر مكتب األنبار عدد من خدمات التأمين أىميا ) تأمين ضد الحريق, 
تأمين ضد السرقة, تأمين الحوادث الشخصية, تأمين عمى السيارات, التأمين 
اليندسي, تأمين عمى الحياة, التأمين الزراعي, التأمين حماية األسرة و مسكنيا(, وليا 

من المكاتب المنتشرة في عدد من مناطق محافظة األنبار ) مكتب الرمادي,  عدد
 مكتب قضاء حديثة, مكتب ناحية النخيب, مكتب قضاء القائم, مكتب طربيل(.

 المبحث الثاني /اإلطار النظري2- 
 البراعة التنظيمية 1.2-

ي بين في ظل التطورات المتسارعة في بيئة العمل والذي عزز من الصراع التنافس
المنظمات مما حتم عمييا أن تكون بارعة في استكشاف الفرص وحسن استغالليا من 
أجل تحقيق الميزة التنافسية والبقاء في سوق المنافسة وىذا يتطمب مرونة ىيكمية تسمح 
بإحداث تغييرات تناسب مع انشطتيا وتكون قادرة عمى التكيف مع البيئة الخارجية 

(Soares,et.al,2018,P201) إذ تحقق البراعة التنظيمية التوازن بين القدرة عمى ,
استكشاف الفرص واستغالليا و القدرة عمى القيام بنشاطين في آن واحد مختمفين دون 
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حدوث أي ارباك في العمل مما يعزز قدرة المنظمة عمى المنافسة و التفوق و التغمب 
 (.Yigit,2013,P30عمى العقبات التي تواجييا)

 البراعة التنظيمية:مفيوم 2.2- 
تتمثل البراعة التنظيمية بقدرة المنظمة عمى القيام بعممين غير متشابيين في آن واحد 
واستكشاف الفرص واستغالليا بالشكل األمثل وتمبية احتياجات الزبائن وتحقيق 

 &Karrer(, كما أكد كل من )Luo& Rui,2009,P102االرباح)
Fleck,2015,P60 التنظيمية ىي القدرة عمى تحقيق التوازن بين ( أن البراعة

استكشاف الفرص و استثمارىا بما يعود عمى الشركة بالنفع و القدرة عمى التكيف مع 
( بأن Bodwell,2011,P201المتغيرات البيئية و استدامة عمل الشركة, فيما بين)

امكانية استشراف البراعة التنظيمية تمثل التكامل المزدوج في إدارة الموارد الحالية و 
المستقبل في الوقت نفسة وادارة التناقضات الحالية والمستقبمية عمى جميع مستويات 
انشطة الشركة, كما أنيا امكانية القيام باألنشطة التقميدية اليومية و تطوير انشطة 
أخرى مستحدثة تساىم في توسيع عمل المنظمة و تحقيق الميزة التنافسية من خالل 

 (.Kraner,2018,P167رص قبل منافسييم)استغالل الف
 خصائص البراعة التنظيمية: -3.2

 &Bodwell( و)Dewhurst& Navarro,2007,P125بين كل من )
Chermack,2010,P80:أن خصائص البراعة التنظيمية تتجمى فيما يمي ) 

 قيام العاممين بالمبادرة و استغالل الفرص بما يحقق استدامة اعمال الشركة. -1
 لعاممين عمى التصرف بشكل ذاتي بما يخدم الشركة دون اذن رؤسائيم.تشجيع ا -2
 ادراك الفرص واقتناصيا والحد من تأثير التيديدات في البيئة الخارجية. -3
 إعادة تشكيل االصول والموارد والييكل التنظيمي بما يالءم التطورات السوقية. -4
جديدة أو جذب زبائن استثمار الفرص المتاحة في بيئة العمل أو دخول اسواق  -5

 جدد.
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 أبعاد البراعة التنظيمية: -4.2
ويقصد بو استشراف المستقبل بحثا عن فرص جديدة  استكشاف الفرص:1.4.2-

متاحة في بيئة العمل أو خمق فرص جديدة من خالل ابتكار منتجات أو خدمات 
تعزز من مكانة الشركة في السوق واستيداف زبائن جدد و جذبيم 

(Chaharmahali&Siadat,2010,P77 كما يجب عمى الشركة أن تكثف من ,)
جيودىا االستكشافية لمعرفة حاالت التغيير التي قد تطرأ سواء في بيئة العمل أو 
أذواق الزبائن وتقديم ابتكارات جديدة ودخول اسواق جديدة وقنوات توزيع جديدة 

(Preda,2014,P20.) 
و استثمار الفرص بالشكل األمثل و اقتناصيا ويقصد ب استثمار الفرص:2.4.2- 

قبل المنافسين بغية تحقيق االسبقية التنافسية من خالل التغيير المستمر في انشطة 
(, كما تشير إلى تحسين Pai,2007,P88المنظمة لموصول إلى كفاءة عالية )

ريب االنشطة وتمبية احتياجات الزبائن الحاليين وخمق قيمة لمشركة في األمدين الق
والبعيد وزيادة المعرفة والميارات وتقديم خدمات ومنتجات جديدة تزيد أرباح الشركة 

 (.Bai&Ren,2016,196وقيمتيا السوقية)
تشير إلى اجراء تغييرات من قبل ادارة الشركة بإضافة أو  المرونة الييكمية:3.4.2- 

مفين وتسييل االستغناء  عن وحدات معينة أو فصميا عن بعضيا كونيما نشاطين مخت
(, كما تشير أيضا إلى اجراء Chang,et…al,2009,P52العمميات وعدم تعقيدىا)

تغييرات ىيكمية لمواكبة المتغيرات الحاصمة في بيئة العمل الديناميكية وعطاء 
صالحيات لموحدات الرئيسية لخمق المواءمة بين المنتجات واالسواق 

 (.Raisch,et…al,2008,P63الحالية)
 جذب الزبائن 5.2-
 مفيوم جذب الزبائن: -1.5.2

( ىو االنشطة المتنوعة لمشركة اليادفة لجذب الزبائن 45,ص 3013عرفو )أبو النجا,
المرتقبين من خالل تقديم منتجات أو خدمات ذات اسعار مناسبة أو جودة عالية و 
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( ىو عمل 75, ص2006اشباع حاجاتيم و رغباتيم, كما بين)ستون و آخرين,
ي تسعى الشركة من خاللو لجذب المزيد من الزبائن وسحبيم من المنافسين من تنافس

خالل تقديم العروض المناسبة وارضاء أذواقيم والمحافظة عمييم كون العميل يمثل 
القيمة الالزمة الستمرار عمل الشركة ونجاحيا, كما أنو استخدام الشركة لوسائل تكون 

سعمة أو الخدمة و مالئمتيا مع توقعات الزبائن كفيمة بجذب الزبائن من خالل جودة ال
 (.Kotler,Armstrong,2017,P159واشباع حاجاتيم و توثيق العالقة معيم)

 أىمية جذب الزبائن: -2.5.2
تعد ميمة جذب الزبائن عممية معقدة و بنفس الوقت ذات أىمية كبيرة لمشركة, إذ ال 

اممون معيا وىم جزء أساسي من يمكن لمشركة أن تنجح دون أن يكون ليا زبائن يتع
قوة الشركة و يقاس عميو تفوق الشركة, إذ أن الشركة كمما زاد زبائنيا زادة قوتيا 
السوقية و بالتالي زيادة األرباح وىم أساس 

(, كما أن عمى الشركة ليس فقط جذب Hanvanich,et…al,2003,P243وجودىا)
تمبي احتياجاتيم وتشبع رغابتيم  الزبائن, بل إسعادىم من خالل تقديم عروض متنوعة

وبنفس الوقت تكون ذا جودة عالية وأسعارا تنافسية بغية استمرارىم بالتعامل مع 
 (.39,ص  2013الشركة ألطول فترة )داؤد,

 الحفاظ عمى الزبائن وتنمية والئيم:3.5.2- 
 تسعى منظمات األعمال إلى تكوين عالقات متينة مع الزبائن بعد جذبيم والمحافظة

عمييم كونيم األساس في نجاح المنظمات واستدامة اعماليا, لذلك تعمل الشركة عمى 
خمق قيمة مضافة لمزبون والمحافظة عميو من خالل تمبية احتياجاتو واشباع رغباتو 
واالبتكار المستدام ومعرفة ما يفكر بو الزبون وما يرغب بالحصول عميو )ستون 

عمى تحقيق رضا الزبون اليادف إلى  (, إذ تعمل الشركة73,ص 2006وآخرون,
تكوين صورة ذىنية ايجابية عن الشركة لدى الزبائن وىو ما ينمي والئيم و يعززه تجاه 
الشركة التي استطاعت أن تحقق لو كل ما يبغي بجودة عالية واسعار تنافسية وعالقة 
 متينة, وىو ما سينعكس إيجابا عمى الشركة من خالل زيادة حصتيا السوقية و
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يعطييا قوة تفاوضية ويزيد من قدرة الشركة التنافسية وزيادة األرباح ويقاس والء 
الزبائن من خالل تكرار الشراء وعدم حساسية السعر واالستعداد لمدفع 

(Pezeshki,2009,P89.) 
 

 المبحث الثالث/ اإلطار العممي3- 
 اختبار صدق و ثبات أداة الدراسة: 1.3-

(: وىو يعني استقرار المقياس وعدم تناقضو مع نفسو, Reliabilityمعامل الثبات )
أي أنو يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقو عمى نفس العينة إلجراء اختبار الثبات 

( وىو Cronbach alphaألسئمة االستبانة, استخدم الباحث معامل كرونباخ ألفا )
لم يكن ىناك ثبات في البيانات يأخذ قيما تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح, فإذا 

فإن قيمة المعامل تكون مساوية لمصفر, وعمى العكس إذا كان ىناك ثبات تام تكون 
قيمة المعامل مساوية لمواحد الصحيح, وكمما اقتربت قيمة معامل الثبات من الواحد 
الصحيح كان الثبات مرتفعا وكمما اقتربت من الصفر كان الثبات منخفضا, وكقاعدة 

يعتبر  70%)( يعتبر ضعيفا, والذي في حدود)60%ة فإن المعامل األقل من)عام
( والذي Validity%(  يعتبر جيد, أما معامل الصدق )80مقبواًل, أما الذي يبمغ)

يقصد بو أن المقياس يقيس ما وضع لقياسو ويساوي رياضيًا الجذر التربيعي لقيمة 
 معامل الثبات.

 

الصدق لمحاور االستبانة معامالت الثبات و (1جدول رقم)  
 الصدق الذاتي معامل الفاكرونباخ عدد الفقرات المحاور

 0.72 518. 15 المتغير المستقل
 0.65 421. 10 المتغير التابع

 0.68 462. 25 محاور االستبانة
 (SPSS-2019الميدانية باستخدام برنامج ) ين من بيانات البحثالمصدر/ إعداد الباحث

 معامالت الصدق و الثبات لمحاور االستبيان( 1جدول رقم)
 الصدق الذاتي معامل الفاكرونباخ عدد الفقرات المحاور

 0.68 462. 25 االستبانة كاممة
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 SPSS-(2018الميدانية باستخدام برنامج ) بحثمن بيانات ال ينالمصدر/ إعداد الباحث
 لمقياس الكمية والدرجة  الفرعية بعادلأل الثبات معامالت نتائج( 3)رقم جدوليوضح 
 .الحالي البحث بمجتمع تطبيقو عند النيائية صورتو  في المحاور

 الكمية ولمدرجة االبعاد جميع لدرجات الثبات معامالت معظم نأ (3رقم) الجدول يشير
 المقياس ىذا مالئمة يؤكد الذي االمر(  0.60) من كبرأ االستبيان محاور لمقياس

 .الحالي البحث بمجتمع االستبيان محاور لقياس النيائية بصورتو
 التحميل الوصفي لممتغيرات الشخصية لمدراسة:2.3- 

 ( توزيع األفراد المبحوثين وفقا لخصائصيم الفردية1جدول رقم)
 النسبة التكرارات  خصائص العينة ت
 %80,0 24 ذكر الجنس 1
 %20,0 6 أناث  
 %13,3 4 سنة29-20  
 %40,0 12 سنة30-39 العمر 1
 %30,0 9 سنة49-40  
 %16,7 5 فأكثر  50  
 %16,7 5 متوسطة  
 %20,0 6 إعدادية  
 %20,0 6 دبموم التحصيل الدراسي 1
 %36,7 11 ماجستير  
 %6,7 2 دكتوراه  
 %30,0 9 سنة 5-0  
 %30,0 9 سنة 10-6  
عدد سنوات الخدمة  1

 الوظيفية
 %20,0 6 سنة 15-11

 %6,7 2 سنة 20-16  
 %13,3 4 سنة فأكثر  20  

 (SPSS-2021الميدانية باستخدام برنامج )بحث من بيانات ال ينالمصدر/ إعداد الباحث
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 البراعة التنظيمية 1.2.3- 
( التحميل الوصفي لعبارات االستبيان والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 1جدول رقم )

 ومستوى المعنوية
    مستوى الموافقة 

اتفق  العبارة
 تمام

ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق
 تمام

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى
 العينة

 المنظمة ادارة تقوم
 البيئة بتحميل

 الستكشاف الخارجية
 الفرص

20% 50% %20 6,7% 3,3% 3.77 .971 .000 

 باستمرار االدارة تقدم
 ومعارف خبرات
  لمعاممين جديدة

23,3
% 

%46,7 %30   3.93 .740 .000 

 االدارة استجابة سرعة
 البيئة لمتغيرات
 يضمن بما الخارجية

 و المنظمة بقاء
 تطورىا

%16,
7 

%43,3 %26,7 10% 3,3% 3.60 1.003 .000 

 المنظمة ادارة تممك
 التخطيط ميارات
 الستكشاف والتنبؤ

 الجديدة الفرص

20% 46,7% %33,3   3.60 .730 .000 

 المنظمة ادارة تقدم
 لمعاممين الحوافز

 عمى لتشجيعيم
 االبتكار و االبداع

 جديدة أفكار وخمق

20% %26,7 36,7% 6,7% 10% 3.40 1.192 .000 

 المنظمة تستثمر إدارة
 في الجديدة الفرص

 الجديدة االسواق

6,7% 60% 23,3% 3,3% 6,7% 3.57 .935 .000 

 زمني جدول وضع
 الالزمة الميام لتنفيذ

10% 36,7% %33,3 16,73,3% 3.33 .994 .000 
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 % الفرص واستغالل
 تشكيمة المنظمة تقدم

 الخدمات من واسعة
 الحاليين لمزبائن

%36,
7 

36,7% %23,3 3,3%  4.07 .868 .000 

 في المنظمة تبدع
 جديدة خدمات تقديم

 جدد زبائن تجذب

%36,
7 

46,7% 16,7%   4.20 .714 .000 

 تقديم طرق تحسين
 لتمبية الخدمات
 الزبائن متطمبات

20% 50% 30%   3.90 .712 .000 

 التغيير إحداث سيولة
 التنظيمي الييكل في

 لمواجية  لممنظمة
 الخارجية التغييرات

3,3% 43,3% 10% 26,7
% 

%16,
7 

2.90 1.242 .000 

 المعمومات تدفق
 بين التواصل وسيولة

 المنظمة اقسام

13,3
% 

46,7% 36,7% %3,3  3.70 .750 .000 

 اقساما استحداث
 لمواكبة جديدة

  البيئة في التغيرات
 الديناميكية

23,3
% 

33,3% %23,3 %20  3.70 1.070 .000 

 المنظمة اقسام تتوافق
 الوظائف طبيعة مع

 ليا المحددة

13,3
% 

%53,3 %26,7 3,3% %3,3 3,70 .877 .000 

 عدم و العمل انسيابية
 الييكل في التعقيد

 التقميل و التنظيمي
 الروتين من

26,7
% 

33,3% %30 %6,7 %3,3 3.73 1.048 .000 

19,33 المجموع
% 

43,56
% 

26,67% %7,1
1 

3,33
% 

   

 (SPSS-2021الميدانية باستخدام برنامج ) بحثمن بيانات ال ينالمصدر/ إعداد الباحث
 متفقون (%43,56)نأ التنظيمية البراعة محور بعبارات والخاص( 5)رقم الجدول

 بنسبة المحور موافقة بمعنى أي تماما   متفقين (%(19,33و,  العبارات عمى
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,  المحور في الواردة العبارة عمى متفقين غير (%(10,44  و, (%(62,89تراكمية
 عبارات نأ نجد عميوو , %(26,67)المحور عبارات عمى محايد نسبة بمغت بينما

  المعياري واالنحرافالحسابي  المتوسط, أما بخصوص ايجابية كانت المحور
 أكبر  العبارات اجابات متوسط قيم جميع التنظيمية البراعة لمحور المعنوية ومستوى

 عبارات جميع أن يتضح وعميو, الدراسة اجراءات في اليو المشار الفرضي الوسط من
  المعنوية مستوى أيضا  ,  جدا   كبيره بصورة عمييا وموافقة االيجابي االتجاه في المحور

 انحراف وأدنى أعمى بين والفرق, الداللة لمستوى المعياريةالقيمة 0.05) ) من أقل
 اجابات تجانس عمى يدل  الصحيح الواحد من أقل 0.714-1.242)) معياري

 .المبحوثين
 جذب الزبائن 2.2.3-

( التحميل الوصفي لعبارات االستبيان و المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و 1جدول رقم)
 مستوى المعنوية

    مستوى الموافقة 
اتفق  العبارة

 تماما
ال اتفق  ال اتفق محايد اتفق

 تماما
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 المعنوية

 المنظمة استخدم
 جديدة استراتيجيات

 الزبائن لجذب

16.7% 50% 26.7% 3.3% %3.3 3.73 .907 .000 

 الخدمات تتناسب
 المنظمة تقدميا التي

 و احتياجات مع
 الزبائن رغبات

33.3% %53.3 %13.3   4.20 .664 .000 

 إلى المنظمة تسعى
 جيدة عالقة إنشاء

 الزبائن مع

%33.3 53.3% %13.3   4.20 .664 .000 

 بعين المنظمة تأخذ
 الزبائن آراء االعتبار
 خدماتيا لتحسين

26.7% 33.3% %16.7 %13.3 10% 3.53 1.306 .000 
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 عمى اإلدارة تعمل
 المنظمة سمعة تعزيز

 وبناء الزبائن لدى
 طيب ذىني تصور

 عنيا

26.7% 66.7% 3.3% 3.3%  4.17 .648 .000 

 جودة تتناسب
 مع المنظمة خدمات
 الزبائن توقعات

20% %30 %46.7 3.3%  3.67 .844 .000 

 المنظمة توفر
 وسائط مجموعة

 عممية تسيل تواصل
 بيا الزبون تواصل

10% %53.3 %16.7 10% 10% 3.43 1.135 .000 

 عمى العاممين تدريب
 مع التعامل كيفية

 الثقة وبناء الزبائن
 معيم

13,3% 50% 30% 3.3% 3.3% 3.67 .889 .000 

 المنظمة تواكب
 و أذواق في التغيرات

 و الزبائن اىتمامات
 الرضائيم تسعى

%13.3 46.7% 30% 3.3% 6.7% 3.57 1.006 .000 

 المنظمة تولى
 في كبيرا اىتماما
 تعزيز و الزبائن
 ليا والئيم

%16.7 36.7% 43.3% 3.3%  3.67 .802 .000 

 000.   %3.33 %4.33 %24.0 47.33% %21.0 المجموع

 (SPSS-2021) برنامج باستخدام الميدانية بحثال بيانات من ينالباحث إعداد/ المصدر
 متفقون (47.33%)نأ العمالء جذب محور بعبارات والخاص (6رقم) الجدولفي 
 بنسبة المحور موافقة بمعنى أي تماما   متفقين(21.0%)و, العبارات عمى

,  المحور في الواردة العبارة عمى متفقين غير 7.66%)) و, 68.33%))تراكمية
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 المحور عبارات نأ نجد عميو, %(24) المحور عبارات عمى محايد نسبة بمغت بينما
  المعنوية ومستوى المعياري واالنحرافالحسابي  المتوسط بخصوص, أما ايجابية كانت

 الوسط من أكبر  العبارات اجابات متوسط قيم جميع الزبائن جذب  الثاني لممحور
 في المحور عبارات جميع أن يتضح وعميو, الدراسة اجراءات في اليو المشار الفرضي
 من أقل  المعنوية مستوى ايضا  ,  جدا   كبيره بصورة عمييا وموافقة االيجابي االتجاه

 معياري انحراف وأدنى أعمى بين والفرق, الداللة لمستوى المعيارية القيمة (0.05)
, المبحوثين اجابات تجانس عمى يدل  الصحيح الواحد من أقل 1.306-0.664))

 . المبحوثين اجابات بين ما عالقة أو أثر وجود إلى يشير مما
 :اختبار الفرضيات 3.3-

 جذب و التنظيمية البراعة بين احصائية داللة ذات عالقة ىنالكالفرضية الرئيسية: 
 .الزبائن

 ( اختبار الفرضية الرئيسية7جدول رقم)
(t(  معامال االنحدار    اختبار    التفسير القيمة االحتمالية 

 معنوية 000. 5.047 3.818   
 معنوية 964. 046. 009. البراعة التنظيمية   

  R .009)معامل االرتباط )
  000. (R²معامل التحديد )

 964.النموذج غير معنوي  002. (fاختبار )
                  النموذج

 (SPSS-2021) برنامج باستخدام الميدانية البحث بيانات من ينالباحث إعداد/ المصدر
 و مستقل كمتغير التنظيمية البراعة بين طردي ارتباط وجود التقدير نتائج اظيرت -1

 (.0.009) البسيط االرتباط معامل قيمة بمغت حيث تابع كمتغير الزبائن جذب
 التنظيمية البراعة نأ عمى تدل القيمة ىذه0.000)) التحديد معامل قيمة بمغت  -2

 . تابع كمتغير الزبائن جذب في تساىم ال
 .التنظيمية البراعة توجد ال عندما الزبائن جذب متوسط( 3.818)  -3
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 وحدة التنظيمية البراعة تزيد  عندما الزبائن جذب نقصان ( تعني 009.) -4
                        .واحده

 داللة ذات عالقة توجد بمعنى أي تحققت الرئيسية الفرضية أن نستنتج تقدم مما
 تابع. كمتغير الزبائن جذب و مستقل كمتغير التنظيمية البراعة بين احصائية

 استكشاف بين احصائية داللة ذات عالقة ىنالك الفرضية الفرعية األولى:1.3.3- 
 .الزبائن وجذب الفرص

 (اختبار الفرضية الفرعية األولى8جدول رقم )
معامالت  

 االنحدار
 التفسير القيمة االحتمالية (tاختبار )

 معنوية 000. 9.201 4.250   
 غير معنوية 316. 1.021 126. استكشاف الفرص   

  0.190 (Rمعامل االرتباط )
  0.036 (R²معامل التحديد )

 0.316النموذج غير معنوي  f 1.043) اختبار )
                  النموذج

 (SPSS-2021) برنامج باستخدام الميدانية بحثال بيانات من ينالباحث إعداد/ المصدر
 الزبائن وجذب الفرص استكشاف بين طردي ارتباط وجود التقدير نتائج اظيرت -1

 (.0.190) البسيط االرتباط معامل قيمة بمغت حيث تابع كمتغير
 الفرص استكشاف نأ عمى تدل القيمة ىذه0.036)) التحديد معامل قيمة بمغت -2

 . تابع كمتغير الزبائن جذب في3.6%)) بنسبة  تساىم
 .الفرص استكشاف توجد ال عندما الزبائن جذب متوسط (4.250) -3
 وحدة الفرص استكشاف تزيد  عندما الزبائن جذب نقصان ( تعني126.) -4

 .واحده
ضعيفة وذلك بسبب وجود  بشكل تحققت الفرعية األولى الفرضية أن نستنتج تقدم مما

 .عوامل مؤثرة تتمثل في البيئة و المجتمع و انعدام الثقافة التأمينية
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  استثمار بين احصائية داللة ذات عالقة ىنالك الفرضية الفرعية الثانية: 2.3.3-
 .تابع كمتغير الزبائن وجذب الفرص

 
 

 ( اختبار الفرضية الفرعية الثانية9جدول رقم)
معامالت  

 االنحدار
 التفسير القيمة االحتمالية (tاختبار )

 معنوية 000. 4.404 6.945   
 غير معنوية 333. 163. 984. استثمار الفرص   

  R 0.182) االرتباط )معامل 
  0.033 (R²معامل التحديد)

 333a.النموذج غير معنوي  969. (fاختبار )
                  النموذج

 (SPSS-2021) برنامج باستخدام الميدانية بحثال بيانات من ينالباحث إعداد/ المصدر
 الزبائن جذب و الفرص استغالل بين طردي ارتباط وجود التقدير نتائج اظيرت -1

 (.0.182) البسيط االرتباط معامل قيمة بمغت حيث تابع كمتغير
 الفرص استغالل نأ عمى تدل القيمة ىذه (0.033)التحديد معامل قيمة بمغت -2

 . تابع كمتغير الزبائن جذب في(3.3%)  بنسبة  تساىم
 .الفرص استغالل توجد ال عندما الزبائن جذب متوسط6.945)) -3
 .واحده وحدة الفرص استغالل تزيد  عندما الزبائن جذب نقصان (تعني0.984) -4

 داللة ذات عالقة توجد بمعنى أي قتتحق الفرعية الثانية الفرضية نأ نستنتج تقدم مما
 .تابع كمتغير الزبائن وجذب الفرص استغالل بين احصائية
 المرونة بين احصائية داللة ذات عالقة ىنالك الفرضية الفرعية الثالثة: 3.3.3-

 .تابع كمتغير الزبائن وجذب الييكمية
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 (10جدول رقم)
 التفسير القيمة االحتمالية (tاختبار) معامالت االنحدار 
 معنوية 000. 8.729 3.248   

 غير معنوية 155. 1.462 152. المرونة الييكمية   
  0.266 (Rمعامل االرتباط )
  071. (R²معامل التحديد)

 155a.النموذج غير معنوي  2.136 (fاختبار )
                  النموذج

 (SPSS-2021) برنامج باستخدام الميدانية بحثال بيانات من ينالباحث إعداد/ المصدر
 الزبائن وجذب الييكمية المرونة بين طردي ارتباط وجود التقدير نتائج اظيرت -1

 (.0.266) البسيط االرتباط معامل قيمة بمغت حيث تابع كمتغير
 الييكمية المرونة ان عمى تدل القيمة ىذه(0.071)التحديد معامل قيمة بمغت -2

 . تابع كمتغير الزبائن جذب ( في7.1%)بنسبة  تساىم
 .الييكمية المرونة توجد ال عندما الزبائن جذب متوسط 3.248)) -3
 .واحده وحدة الييكمية المرونة تزيد  عندما الزبائن جذب نقصان تعنى (152.) -4

 داللة ذات عالقة توجد بمعنى أي قتتحق الفرعية الثالثة الفرضية نأ نستنتج تقدم مما
 .تابع كمتغير الزبائن وجذب الييكمية المرونة بين احصائية

 ترتيب الفرضيات: 4.3-
 ( ترتيب الفرضيات حسب األىمية11جدول رقم )

 البراعة التنظيمية
 

 جذب الزبائن

 معامل
 االرتباط

المستقل في مساىمة 
 التابع

 مستوى
 المعنوية

 000. %7.1 0.266 المرونة الييكمية
 000. %3.6 0.190 استكشاف الفرص
 000. %1.81 0.182 استثمار الفرص
 000. 0.000 0.009 البراعة التنظيمية

 (SPSS-2021) برنامج باستخدام الميدانيةبحث ال بيانات من ينالباحث إعداد/ المصدر
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 قيمة أعمى نأ نالحظ ىميةاأل حسب الفرضيات بترتيب الخاص (12رقم) الجدول
 في فرضية ىمأ نأ عمى يدل مما, الزبائن بوجذ الييكمية المرنة بين كانت ارتباط

  الزبائن. بجذ ( في %7.1) بنسبة تساىم نياأل الييكمية المرونة ىي بحثال
 

 

 المبحث الرابع/ االستنتاجات و التوصيات4- 
 االستنتاجات:1.4-
 : التالية النتائج لىإ الباحث توصل

تبين لمباحثين وجود ضعف في تحقق الفرضية األولى , بسبب العوامل  -1
 االجتماعية والبيئية لممجتمع وانعدام الثقافة التأمينية لدا المجتمع المبحوث.

 التنظيمية البراعة بين احصائية داللة ذات عالقة ىنالك نأ لىإ البحث توصل -2
 .المنظمة داخل الزبائن وجذب

ىناك ضعف كبير في عمل الشركة الذي انعكس سمبيا عمى التراجع في تقديم  -3
 الخدمات في االنبار.

 التغييرات لمواجية لمشركة التنظيمي الييكل في تغيير إحداث جدا   الصعب من -4
 .الخارجية

 الفرص باستثمار ىناك ضعف من قبل إدارة شركة التأمين الوطنية فرع األنبار -5
 .زبائن جدد جذب وبالشكل األمثل مما يؤدي إلى 

 تعزيز عمى اإلدارة تعمل كما الزبائن مع جيدة عالقة إنشاء إلى الشركة تسعى -6
 .لدييم الشركة سمعة

 مع شركة التأمين الوطنية فرع األنبار تقدميا التي الخدمات تناسبعدم  -7
 الزبائن. رغبات و احتياجات

مراقبة السوق و استكشاف الفرص المتاحة, ولكنيا ما زالت تيتم إدارة الشركة في  -8
 ضعيفة .
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تركيز السمطة وعم توزيعيا بالشكل المناسب انعكس سمبا عمى عمل الشركة وعدم  -9
 تطورىا و الضعف الكبير الذي اصاب انشطتيا.

 التوصيات: 2.4-
 : باالتي الباحث يوصي عالهأ النتائج عمى بناءً 

 الزبائن بجذب لعالقتيا التنظيمية البراعة ابعاد تطبيق يوصي الباحثين بضرورة -1
 . الشركة داخل

 وتحفيز جدد زبائن جذبالالزمة ل الخدمات تقديمعمى إدارة الشركة أن تبدع في  -2
 . الحاليين الزبائن

 في لدورىا الصحيح لممسار وتوجيييا  المنظمة داخل الفرص  من االستفادة -3
 .الزبائن جذب

 التغييرات لمواجية لممنظمة التنظيمي الييكل في تغيير إحداث عمى العمل -4
 .الخارجية

 .المطموبة بالسرعة الفرص استغالل يجب -5
 جيدة عالقات إنشاء طريق عن الزبائن ثقة كسبعمى إدارة الشركة العمل عمى  -6

 .لدييم الشركة سمعة تعزيز معيم و
 بالصورة الشركةضرورة االستماع آلراء الزبائن و تطبيقيا في تطوير خدمات  -7

 .ورغبات الزبائن احتياجات وتحقيق المطموبة
 نحو جذبيم و المجتمع أفراد أنظار لفت شأنيا من التي تأمينية ثقافة خمق -8

 .التأمين
يوصي الباحثين بإجراء الدراسات البحثية التي تعالج مشكالت انعدام الثقافة  -9

بضرورة تقديم الخدمات التأمينية لدا المجتمع, و يوصي شركة التأمين الوطنية 
 التي تتناسب مع العادات الدينية والمجتمعية لممجتمع.
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  ARIMA وذجنمإخدام ـــة بإستـــين الخاصـــات التأمـــم شركـــؤ بعوائد اسهـــلتنبا
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 المستخمص 
ينظر إلى قطاع التأمين بأنو القطاع الميم والحيوي في السوق األقتصادي والسيما في 

إنخفضت عوائد قطاع التأمين بشكل كبير نتيجة  2003إال إّن بعد عام  العراق
اإلجراءات المعمنو من قبل شركات التأمين وكذلك ضعف الوعي التأميني لدى 
الجميور وىذا ماساىم في جعل سعر السيم لشركات التأمين في السوق المالي 

المصرفي الذي يدر  العراقي ينخفض تدريجيًا نتيجة لجوء الجميور نحو أسيم القطاع
عائدًا، فقد تمثمت مشكمة البحث بالتساؤل ىل تستمر عوائد أسيم قطاع التأمين 
المدرجة في السوق بإنخفاض وعدم الطمب عمييا، في حين تمثمت فرضية البحث 
باألتي إّن عوائد أسيم قطاع التأمين تحقق المتطمبات الالزمة لتحقيق نظام تأميني 

وصل البحث إلى أىم أستنتاج ىو إّن النموذج األنسب وىو مناسب في العراق.إْذ ت
( والذي اليتناسب مع بيانات السمسمة ألن 0.2.2( بالمقارنة مع النموذج )1.0.0)

شركة األمين ستحذف من النموذج المقدر وذلك لتحقيق عائد عمى السيم بشكل جيد 
 ، SPSS.25رنامج جدًا في سوق العراق لألوراق المالية وىذا ماتم استخراجو في ب
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، إّما إدنى عائد يحقق في سوق العراق لألوراق المالية كانت شركة الحمراء إْذ بمغت 
( 551( وبخطأ معياري بمغ ).097.-) t( وان نسبة 928درجة المعنوية فييا ).

( مما يدل عمى أن عائد أسيم ليذه الشركة ضعيف جدًا في سوق 053.-وبتقدير )
العراق لألوراق المالية . في حين كانت أىم توصيو خرج بيا البحث ىي الحاجة إلى 
تطوير القطاع الـتأميني في العراق من خالل إدخال عنصر التكنولجيا سواء في 

 لتأمين العامة أو الخاصة فضاًل عن تبسيط أجراءات التأمين لدى المؤمن لو. شركات ا
 ،عوائد األسيم ،سوق العراق لألوراق المالية  ،قطاع التأمين :مفتاحيةالكممات ال

 . ARIMAنموذج 
Abstract: 
The insurance sector is seen as an important and vital sector in 
the economic market, especially in Iraq. However, after 2003, the 
returns of the insurance sector decreased significantly as a result 
of the measures announced by insurance companies, as well as 
the lack of insurance awareness among the public, and this 
contributed to making the share price of insurance companies in 
the Iraqi financial market It gradually decreases as a result of the 
public’s resort to the banking sector shares that generate a return. 

The research problem was represented by the question whether 
the returns of the shares of the insurance sector listed in the 
market continue to decrease and the lack of demand for them, 
while the research hypothesis was as follows that the returns of 
the shares of the insurance sector fulfill the requirements 
necessary to achieve an appropriate insurance system In Iraq. As 
the research reached the most important conclusion is that the 
most appropriate model is (1.0.0) compared to the model (0.2.2), 
which does not fit with the series data because Al-Ameen 
Company will be removed from the estimated model in order to 
achieve a very good return on the stock in the Iraqi market For 
securities, and this is what was extracted in the SPSS.25 
program. As for the lowest return achieved in the Iraqi Stock 
Exchange, it was Al-Hamra Company, with a significant degree 
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of (.928) and a percentage of t (-.097), with an error with me. My 
opinion is (.551) and with a rating of (-053), which indicates that 
the return on shares for this company is very weak in the Iraqi 
Stock Exchange. While the most important recommendation that 
the research came out with was the need to develop the insurance 
sector in Iraq by introducing the element of technology, whether 
in public or private insurance companies, as well as simplifying 
the insurance procedures for the insured. 
Keywords: Insurance sector - Iraq stock exchange - stock returns 
- ARIMA model. 

 مقدمــــــــــة: 
يتطرق ىذا البحث الى قطاع التأمين الخاص المدرج في سوق العراق لألوراق المالية 
بغية تصحيح مساره وتحقيق عوائد كبيرة من أجل منافسة القطاع المصرفي في السوق 
المالي فضاًل عن ان ىذا القطاع يعمل بالسوقين اي السوق النظامي والسوق الموازي 
والذي يؤكد عمى ان ىذا القطاع ميم وحيوي في العراق سواء في الحياة االجتماعية او 

  .االقتصادية بغية تنمية وتطوير القطاع االقتصادي بشكل عام
 األول: منهجية البحث  المبحث1- 

 البحث:مشكمة 1.1- 
 تكمن مشكمة البحث بالتساؤالت األتية:. 

لماذا شركات التأمين الخاصة في سوق العراق لالوراق المالية يعاني من انخفاض  -1
 في عوائد االسيم؟ 

 ماىي األجراءات الواجب أتخذىا من قبل قطاع التأمين لغرض زيادة العوائد؟  -2
 باالنخفاض ام باالرتفاع مستقباًل؟ ىل تستمر عوائد اسيم شركات التامين الخاصة  -3

 :أهمية البحث 2.1- 
إّن التأمين في العراق في غايو األىمية لذلك يبين البحث األطار النظري في قطاع  

التأمين فضاًل عن التنبؤ في عوائد القطاع التأميني في العراق والمدرجة في سوق 
العراق لألوراق المالية والوصول إلى نتائج حقيقية وتوصيات تخدم القطاع التأميني في 
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ىمال كبير من قبل الحكومة فضاًل عن ضعف الوعي لدى العراق لما يمر بو أن من أ
 التجار بشكل خاص والجميور بشكل عام. 

 هدف البحث3.1- 
 يسعى البحث إلى تحقيق األتي:. 

 بيان القطاع التأميني في العراق بشكل حقيقي.  -1
التنبؤ بعوائد أسيم الشركات التأمينية المدرجة في السوق لما يحقق من قطاع  -2

 ي مستدام . أقتصاد
 :فرضيات البحث 4.1-

 تنطمق فرضية البحث:. 
الفرضية الصفرية: ان عوائد اسيم شركات التامين الخاصة التحقق عائد مستقبميًا في 

 سوق االوراق المالية
الفرضية البديمة: ان عوائد اسيم شركات التامين تحقق عائد مستقبميًا في سوق العراق 

 لالوراق المالية. 
 : البحثحدود  5.1-

 الحدود المكانية: شركات التأمين الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية. 
 . 2020-2018الحدود الزمانية: المدة من 

 سادسًا: األسموب االحصائي المستخدم في البحث: 
( وىو النموذج القياسي ARIMAنموذج األنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل )

 نبؤ بعوائد األسيم. المختص بالت
 معدل العائد الفعمي:-1

RJ=Ct+Pt-(Pt-1)/Pt-1……..(1) 
 معدل العائد المتحقق -2

R=Rj/N…….(2) 
 معدل العائد المطموب -3
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Ke=Rf+E(Rm)-RfBi…..(3) 
 تم استخدام عوائد االسيم وليس العائد عمى الموجودات ام العائد عمى راس المال.

 
 الثاني: اإلطار النظري لمبحث  المبحث2- 

 مفهوم عوائد األسهم: 1.2-
ُتعّد عوائد األسيم من أىم الجوانب في إجراء تحميل األستثمار. عائد األسيم ىو  

مستوى الربح الذي سيستمتع بو المستثمرون مقابل أستثمار ما يقومون بو. ويمكن 
تثمرون فيما يتعمق بحدوث رؤية مقدار عوائد األسيم من العائد الذي حصل عميو المس

أحداث تجزئة األسيم ، والعائد غير الطبيعي ىو الفرق بين العائد الفعمي الذي يحدث 
مع العائد المتوقع. تشير العوائد اإليجابية غير الطبيعية إلى أن العائد المستمم أكبر 
ع من العائد المتوقع،عمى العكس من ذلك إذا كان العائد المستمم أصغر من المتوق

فيناك عده تعاريف لعوائد األسيم ومنيا ىو  .(1)يطمق عميو عائد سمبي غير طبيعي
التدفق النقدي الحقيقي الذي يحصل عميو المستثمر خالل مدة ومنية معينة مقابل 
توظيف أموالو في شكل من أشكال األستثمار. ويعرف ايضًا بأنو المكافاة التي يحصل 

باألسيم العادية إّما بصيغة مفيوم أرباح نقدية عمييا المستثمر عند توظيف أموال 
طبقًا إلرباح الشركة وسيولتيا النقدية أو بشكل مفيوم أرباح األسيم، ويمكن لحممة 

، من خالل التوزيعات التي الطريقة األولىاألسيم العادية من األستثمار بطريقتين:
ة وتقرر توزيعيا يحصل عمييا صاحب السيم من االرباح السنوية التي تحققيا الشرك

إْذ تعمل   (Revenue Returnعمى المساىمين وىو مايعرف بالعائد اإليرادي )
الشركات عمى توزيع أرباح نقدية لممساىمين في األسيم العادية من خالل إعالن 

وىي األكثر . إّما الطريقة الثانية مجمس إدارة الشركة عن توزيع األرباح في وقت معين

                                                 
1 ( Bintara Rista,Tanjung Putri Renalita SutraAnalysis of Fundamental Factors on Stock 
Return,International Journal of Academic Research in Accounting , Finance and 
Management Sciences,Vol.9,No.2 ,(2019),P.153 
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أىمية فتتم من خالل األرباح الرأسمالية الناتجة عن الفرق بين قيمة شراء السيم وقيمة 
( إْذ يعرف Capital Returnبيعو في تاريخ الحق وىو مايعرف بالعائد الرأسمالي )

العائد الرأسمالي لألسيم العادية بأنو زيادة القيمة الرأسمالية لتمك األسيم ويرتبط العائد 
أسمالي بالقيمة السوقية لمسيم الذي يباع ويشترى السيم العادي في السوق المالي الر 

  .(2)بالقيمة السوقية لمسيم الواحد والتي تتغير دائمًا وفقًا لتغيرات الطمب والعرض
 أنواع عوائد األسهم:2.2- 

ىناك أنواع متعددة من العوائد تختمف حسب التقسيمات أو الدراسات التي يتبعيا 
  الباحث وأن أكثر التقسيمات شيوعًا وقبواًل من المفكرين والباحثين ىي:.

يشير معدل العائد السنوي الفعمي عمى األستثمار معدل العائد المتحقق )الفعمي(:  -1
إلى معدل العائد الفعمي المتحقق عن النشاط التشغيمي لمشركة الذي يحسب من خالل 

العمومية السنوية لمشركة، ويعرف بأنو التغير  بيانات كشف الدخل السنوي والميزانية
في ثروة المستثمر في نياية المدة عما كانت عميو في بداية المدة. ويحسب معدل 

 .:(3)العائد المتحقق من األستثمار باألسيم العادية وفق الصيغة األتية
RJ=Ct+Pt-(Pt-1)/Pt-1……..(1) 

 إْذ إّن:
RJ.العائد المتحقق : 
Ct .التدفق النقدي الناجم عن األستثمار : 
Pt .السعر الحالي لمسيم : 

Pt-1.السعر السابق لمسيم : 

                                                 
2

فٙ تمٛٛى االداء انًبنٙ انًصشفٙ ٔاحشِ ػهٗ ػٕائذ االسٓى  CAMELS( يسهى ػمٛم ػجذانضسٍٛ، استخذاو إًَرد  

خبصخ،  سسبنخ يبرستٛش، ػهٕو يبنٛخ ٔيصشفٛخ ، كهٛخ االداسح دساسخ يمبسَخ نؼُٛخ يٍ انًصبسف االساليٛخ ٔانتزبسٚخ ان

 .  83-83(، انؼشاق، ص 0202ٔااللتصبد، ربيؼخ انمبدسٛخ، )
3

 74(، ص0222( يضًذ ػهٙ اثشاْٛى انؼبيش٘، االداسح انًبنٛخ انًتمذيخ ،احشاء نهُشش ٔانتٕصٚغ ، انطجؼخ االٔنٗ،ػًبٌ،) 

 . 
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يعرف العائد المتوقع عمى أنو المتوسط الموزون لنتائج العائد معدل العائد المتوقع: -2
المحتمل إْذ تكون كل نتيجة مرتبطة بإحتمال حدوثيا، ويعرف أيضًا بأنو المتوسط 

تماالت معدالت العائد في كل سيناريو أو أنو مجرد المتوسط المرجح المرجح من أح
 لمعائد الممكن مع ترجيح احتماالت حدوثيا، ويحسب وفق الصيغة األتية:.

R=Rj/N…….(2) 
 إْذ إّن:

Rj .مجموع العائد المتحقق لمدة زمنية معينة : 
N .المدة الزمنية المطموب حسابيا : 
R .العائد المتوقع : 

إْذ يعكس العائد المتوقع عمى األصول العائد الذي يحتمل أن يستممو المستثمر من 
خالل األستثمار في ىذه االصول خالل المدة المخطط ليا، فمن األجدر تقدير ىذا 
العائد من خالل النظر الى النتائج الممكنة واألحتماالت المرتبطة بيا، ومن ثم فأننا 

ع فيذا يعني حالة عدم التأكد والتي يكون فييا صعوبة عندما نتحدث عن العائد المتوق
تحديد العائد المتوقع وأن المستثمر سوف يواجو صعوبة في تحديد ىذا العائد لذلك 
يسعى المستثمر إلى تقدير العائد المتوقع إْذ أن ذلك يساعده عمى تحديد المخاطر 

  .(4)المحيطة بيذا العائد
يمثل العائد الضروري لتعويض المستثمر عن المخاطرة  معدل العائد المطموب: -3

التي تنطوي عمييا عممية األستثمار ويستخدم نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية 
لتحديد معدل العائد المطموب عمى الموجودات ويأخذ النموذج في األعتبار حساسية 

مخاطر النظامية أو عائد الموجودات لممخاطر غير القابمة لمتنويع )المعروفة بأسم ال
وكذلك العائد المتوقع من السوق والعائد  مخاطر السوق( والتي تمثل بمعامل 

                                                 
4

انؼبئذ ٔانًخبطشح ٔلشاس االستخًبس فٙ االداء انًبنٙ نهًصشف )دساسخ تضهٛهٛخ ( صسٍٛ ػجذ انضسٍ ػهٙ انضشة،احش  

نؼُٛخ يٍ انًصبسف انًذسرخ فٙ سٕق انؼشاق نالٔساق انًبنٛخ، سسبنخ يبرستٛش، ػهٕو اداسح اػًبل، كهٛخ االداسح 

 . 02-07(،ص0224ٔااللتصبد، ربيؼخ كشثالء، انؼشاق، )
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( فأن معدل العائد المطموب لمسيم CAPMالخالي من المخاطرة وبمقتضى نموذج )
 .:(5)يحسب وفق الصيغة األتية

Ke=Rf+E(Rm)-RfBi…..(3) 
 محددات عوائد األسهم3.2- 

 .:(6)ويندرج تحت محددات عوائد األسيم عدة مقاييس وىي عمى النحو اآلتي :
تّعد نسبة مضاعف السعر إمتدادًا طبيعيًا لنسبة نصيب نسبة مضاعف السعر: -1

السيم من األرباح وىي نسبة ميمة من نسب تقييم األسيم وتستخدم من جانب 
حيث تبين ىذه النسبة عدد المحممين الماليين لتعرف عمى األسعار النسبية لألسيم 

المرات التي يحصل عمييا المساىم من األرباح بحيث تغطي القيمة السوقية التي 
دفعيا لمحصول عمى ىذا السيم، وتقاس ىذه النسبة من خالل سعر السيم السوقي 
عمى ربحية السيم ،ىناك سيولة في الحصول عمى سعر السيم السوقي لكن ىناك 

عتماد عمى ربحية السيم التي يتم حسابيا من البيانات يمجأ المستخدمون في األ
المنشورة لمشركات وتتحدد نسبة سعر السيم الى ربحية السيم من خالل ثالثة عوامل 

المحتجزه، ومعدل العائد عمى حقوق الممكية(  )معدل العائد المطموب، ونسبة األرباح
لمسيم، وكمما كان مضاعف ويقيس ىذا المؤشر طول مدة األسترداد لألموال المستثمره 

السعر أقل كمما كان جاذبًا لألستثمار،ويزداد الطمب عمية ثم ارتفاع سعره، ويرتبط ىذا 
المؤشر بعالقة عكسية مع المخاطرة ألن المستثمر يقيم السيم بناء عمى معدل نمو 

 ربحيتو.
و المتوقع تعكس ىذه النسبة مؤشرات النم نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية:-2

لمسيم ومدى أقتراب أو أبتعاد سعر السيم السوقي من قيمتة الدفترية وأيضًا تستخدم 
                                                 

5
ش اصتزبص االسثبس ػهٗ ػٕائذ االسٓى انؼبدٚخ دساسخ تطجٛمٛخ فٙ سٕق انؼشاق ( صسبو ػهٙ صسٍٛ فٛبض انغبًَٙ،اح 

(،ص 0222نالٔساق انًبنٛخ، سسبنخ يبرستٛش، ػهٕو اداسح اػًبل، كهٛخ االداسح ٔااللتصبد، ربيؼخ كشثالء،  انؼشاق، )

72  . 
6

( ػجٛش ػجذ االيٛش يتؼت ػهٕاٌ،تمٛٛى االداء انًبنٙ ثبستخذاو انمًٛخ االلتصبدٚخ انًضبفخ ٔاحشْب ػهٗ ػبئذ انسٓى دساسخ  

، سسبنخ 0222-0222لٛبسٛخ ػهٗ ػُٛخ يٍ انًصبسف انخبصخ انًذسرخ فٙ سٕق انؼشاق نالٔساق انًبنٛخ نهًذح 

 .  27-28(، ص0223صبد، ربيؼخ انكٕفخ، انؼشاق،)يبرستٛش، ػهٕو يبنٛخ ٔيصشفٛخ، كهٛخ االداسح ٔااللت
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ىذه النسبة لمعرفة مستوى األسعار، حيث زيادة ىذه النسبة تدل عمى أن الشركة كانت 
موفقة في قراراتيا االستثمارية وتقاس ىذه النسبة بقسمة القيمة السوقية عمى القيمة 

 الدفترية. 
يرتبط حجم المؤسسة بالعديد من األمور االقتصادية المالية  معدل النمو بالحجم:-3

لذا يكون عمى درجة كبيرة من األىمية، لكن التوجد مقاييس متفق عمييا لتمثيل حجم 
المؤسسة، أّن المقصود بحجم المؤسسات ىو تصنيفيا إلى كبيرة أو متوسطة أو 

جم المؤسسة منيا : اجمالي الموجودات صغيرة الحجم، وتوجد عدة مقاييس لقياس ح
 أو حقوق الممكية أو عدد العاممين أو صافي المبيعات أو القيمة السوقية.

 :مفهوم التأمين4.2- 
 ىنالك عده مفاىيم لمتأمين منيا:

انو نظام يقمل من ظاىرة عدم التأكد الموجودة لدى المستأمن وذلك عن طريق نقل 
عبء اخطار معينة الى المؤمن الذي يتعيد بتعويض المؤمن لو عن كل جزء من 
الخسارة المالية التي يتكبدىا او انو وسيمة تيدف بصفة اساسية الى حماية االفراد 

تحقق االخطار المحتممة الحدوث والتي  والييئات من الخسائر المادية الناشئة عن
االفراد او  إلرادةيمكن ان تقع مستقباًل وتسبب خسائر يمكن قياسيا ماديًا والدخل 

 .(7)الييئات في حدوثيا
 أهمية التأمين:5.2- 

لمتأمين أىمية كبيرة في الحياة األقتصادية واألجتماعية، إذ تقوم شركات التأمين 
جميع األقساط التي يدفعيا اإلفراد ومن ثم يتكون من بتجميع المدخرات من خالل ت

مجموع األقساط رصيد من األموال فتقوم بأستثمار جزء كبير منيا في اإلوجو المختمفة 
لألستثمار. وبما إّن التأمين يتميز بتوفير التغطيات التأمينية من إخطار كثيرة يشجع 

دة كما يعمل التامين عمى اإلفراد والشركات عمى الدخول في مجاالت أنتاجية جدي
                                                 

7
( يٛبدح سشٛذ كبيم،االستخًبس فٙ ششكبد انتبيٍٛ ٔاحشِ ػهٗ انتًُٛخ االلتصبدٚخ فٙ انؼشاق دساسخ يٛذاَٛخ فٙ ششكتٙ  

 .  33(، ص 0222، انؼشاق،)03، يزهخ االلتصبد٘ انخهٛزٙ، انؼذد 0227-0222انتبيٍٛ انٕطُٛخ ٔانؼشالٛخ نهًذح 
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زيادة القدرة األنتاجية ليذه المشروعات، فضاًل عن زيادة الكفاية األنتاجية لمعامل كما 
يعد وسيمة فاعمة من وسائل تنشيط األئتمان، إْذ يوفر التأمين لممدين ضمانات تسيل 
لو عممية األقتراض إْذ يحل عوض التأمين محل الشيء المرىون اذا ىمك نتيجة 

  .(8)حقق الخطر منولت
 :التحديات التي تواجه قطاع التأمين في العراق6.2- 

إّن تطوير قطاع التأمين في العراق يحتاج الى تعاون مشترك بين العاممين في ىذا  
القطاع واجيزة الحكومة اضافة الى جيود جمعية التأمين العراقية، ويتطمب اغتنام 

تقديم األتفاقيات التي تحتوي شروط غير الفرص المناسبة من أجل التطوير من حيث 
إعتيادية من أجل المساعدة في تغطية األخطار المتعارف عمييا واألخطار غير 

 المتداولة في السوق العراقي، ويمكن توضيح أىم التحديات بما يمي:.
إّن اغمب الشركات العاممة في السوق العراقي في وقتنا محدودية الغطاء التأميني:  -1

الحالي ينحصر إنتاجيا بالوثائق الكالسيكية لمتأمين كوثائق الحريق والحوادث العادية 
ووثائق التأمين البحري واليندسي، وان انقطاع العراق وسوقو التأميني عن األسواق 

ميع المجاالت التأمينية ومنيا العالمية قد حرمو من األطالع عمى أخر التطورات في ج
 إغطية التأمين المستحدثة او التي تم تعديميا عن األغطية القديمة. 

كان األمل  2003بعد ان تم رفع الحصار األقتصادي عام  القوانين والتشريعات: -2
كبير إّن يعود سوق التأمين العراقي ويسترد مكانتو المرموقو إال ان ماحدث ىو 

الذي قام بتحديد فرص تطور  2005( لسنة 10انون التأمين رقم )العكس، إْذ صدر ق
شركات التأمين التي تعمل في العراق من خالل عدم أشتراطو وجوب التأمين عمى 
االموال الموجودة داخل العراق أو التي ترد اليو لدى شركات التأمين في العراق أو إي 

ىذا القانون بتقميص العمل  إْذ تسبب فرع لمشركات األجنبية المسجمة في العراق،
 األنتاجي لمشركات العراقية بشكل ممحوظ وكبير وخروج إقساط التأمين خارج العراق. 

                                                 
8

، داس ٔائم نهُشش، 0صشثٙ يضًذ ػشٚمبد، سؼٛذ رًؼخ ػمٛم،انتبيٍٛ ٔاداسح انخطش)انُظشٚخ ٔانتطجٛك(، ط ( 

 .  73(، ص 0222ػًبٌ،)



 
             

 
 

 

 

81 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

إّن المشرع العراقي وقبل صدور قانون االرىاب ودوره في تحديد النشاط الـتأميني:  -3
لم يضع إي تعريف لمصطمح األرىاب سواء  2005( لسنة 13مكافحة األرىاب رقم )

ة مستقمة أو ظرفًا مشددًا في الجرائم القائمة في قانون العقوبات العام أو القوانين جريم
وضع المشرع  2005الخاصة األخرى، وعند صدور قانون مكافحة األرىاب سنة 

التعريف لألرىاب عمى انو: كل فعل أجرامي يقوم بو فرد أو جماعة منظمة بإستيداف 
مؤسسات رسمية وغير رسمية أوقع األضرار فردًا أو مجموعة إفراد أو جماعات أو 

بالممتمكات العامة أو الخاصة بغية األخالل بالوضع األمني أو األستقرار والوحدة 
الوطنية في العراق أو إدخال الرعب والخوف والفزع أو إثارة الفوضى تحقيقًا لغايات 

 ا:.أرىابية. ىذا ويمثل األرىاب تحدي خاص لشركات التأمين لعده أسباب مني
إمكانية وقوع خسائر ىائمة: يّعد ىذا األمر اكبر تحدي ييدد وجود الشركات في  -أ

قطاع التأمين فقد وضعت سيناريوىات تم التوقع من خالليا حجم الخسائر المؤمنة 
 ( مميار التي تيدد القطاع. 250اكثر من )

ألرىابية صعوبة التسعير: إّن نقص السجالت التاريخية وعدم معرفة العمميات ا -ب
والتنبؤ بيا كل ىذه العوامل جعمت من المستحيل عمى شركة الـتأمين إن تقوم بتسعير 
تأمين األرىاب، إْذ إن األسعار العالية تقمل من عممية شراء التأمين في حين األسعار 

 القميمة تؤدي إلى إنييار مالي لشركات التأمين. 
كبيرة وغير المتكررة يطمب تكوين الخسائر النادرة: إّن أحتمال وقوع خسائر ال -ج

أحتياطي عبر الزمن األمر الذي يخمق مشكمتين ىي أن الخسارة قد تحدث قبل تجميع 
 األحتياطيات وأن الضرائب تزيد من صعوبة بناء التعويضات. 

إّن شركات التأمين لم تقوم بإستيداف المواطنين سواء من غياب الوعي التأميني: -4
ميني لدييم أو من حيث توفير الخدمات التي يحتاجونيا ويقوم حيث زيادة الوعي التأ

بقبوليا ولم تكن ىناك محاوالت حقيقية لألستفادة من ىذا المجال بالشكل الذي يحقق 
لمزبائن خدمات تأمينية مع الحاجات األخرى التي تشبع رغبات اإلفراد وأن من 

قيام بتحسين صورة القطاع الضروري القيام بخمق ثقافات تأمينية لدى المواطنين وال
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الـتأميني لدييم وبناء جسور الثقة المتبادلة بين شركات التأمين وبين المواطنين وذلك 
بترسيخ وتعميق الفكر لدى الجميور بأن شركات التأمين لدييا ميمة أساسية ىي 

  .(9)تعويض المواطن عما يصيبو من الخطر وليس جمع االقساط منو فقط
 اإلطار العممي )التطبيقي( لمبحث :المبحث الثالث3- 

بمغ عدد  شركات التأمين الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية: 1.3- 
( 2020-2015شركات التأمين المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية لممدة من )

( شركات خاصة كل من )األىمية، الحمراء،األمين، دار السالم، الخميج(، ففي عام 5)
-2019( كانت أسيم شركات التأمين تدرج بشكل عام، إّما عام )2015-2018)

( إْذ صنفت الشركات لمدخول في السوق إلى نوعين وىي السوق النظامية أو 2020
، إّما السوق الثانوي أو الموازي فضم كل من (♦10)األولي إْذ ضم )األمين، الخميج(

الخامسة وىي )الحمراء( لم تدخل في )دار السالم، األىمية(، في حين كانت الشركة 
وفي ىذا العام إدرجت بالسوق الموازي وكان عدد  2019السوق المالي إلى عام 

لم تقدم بياناتيا المالية وفقًا لدليل  2020األسيم المتداولة ضعيف جدًا ، إّما عام 
( يوضح عدد األسيم المتداولة 1، والجدول )2019الشركات المساىمة المدرجة لعام

 لشركات التأمين المدرجة في السوق النظامي والموازي.
 
 
 
 
 

                                                 
9

( ثٕساٌ فبضم صبنش يٓذ٘، انتضذٚبد انتٙ تٕارّ لطبع انتأيٍٛ فٙ انؼشاق دساسخ تضهٛهٛخ فٙ ششكبد انتأيٍٛ  

،  07، انًزهذ 227يزهخ انؼهٕو االلتصبدٚخ ٔاالداسٚخ، انؼذد  انؼشالٛخ )ششكخ انتأيٍٛ انٕطُٛخ إًَرربً(،

 .  028-020(، ص 0223انؼشاق،)
10

( صست تمبسٚش ْٛأح االٔساق 0202، 0223( ثذأ تصُٛف ششكبد انتأيٍٛ فٙ انسٕق انُظبيٙ ٔانًٕاص٘ ػبو ) 

 انًبنٛخ نسُٕاد ػُٛخ انجضج. 
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 (1جدول)
 عدد األسيم المتداولة لشركات التأمين الخاصة                  )مميون سيم(                                  

 لمصدر: ىيأة األوراق المالية، التقرير السنوي، سنوات عينة البحث. ا
يتبين من تحميل معدل العائد الفعمي لشركات قطاع التأمين الخاصة العراقية: 2.3- 
( إّن معدل العائد الفعمي )المتحقق( عمى السيم في شركات قطاع التأمين 2الجدول )
إْذ تأتي شركة الحمراء في المستوى األول فقد بمغ  (،2020-2015لمسنوات )

( بما يفوق المتوسط العام لمؤشر السوق )الصناعة( 0.10المتوسط الحسابي ليا )
(، ومن 0.04(، تمييا شركتا األمين والخميج بمتوسط حسابي ليما )0.04والبالغ )

كة األىمية ( ثم شر 0.03بعدىا شركة دار السالم إْذ بمغ المتوسط الحسابي فييا )
( عمى مستوى 0.01(. اّما عمى مستوى األنحراف المعياري الذي كان بمقدار )0.00)

قطاع التأمين، فقد جاءت شركتا األمين والخميج إْذ بمغ األنحراف المعياري فييما 
(، إّما 0.02(، وتأتي بعدىا شركة الحمراء إْذ بمغ األنحراف المعياري فييا )0.04)

 السنة 
اسم 
 الشركة 

2015 
 

 2016 
   

2017 
 

2018 
 

2019 
    

2020 
  

سوق  524.5 1731.5 229.7 775.2 304.9 810.2 األمين 
 91.8 113.6 170.6 216.6 667.2 400.9 الخميج نظامي

دار 
 السالم 

سوق  10.6 105.6 35.6 347.3 10.9 108.4
 موازي 

 1302.1 335.3 127.3 19.4 71.1 79.0 األىمية 
 - 0.7 - - - - الحمراء
SUM 1398.5 1054.1 1358.5 563.2 2286.7 1929 
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(، وكان األنحراف المعياري 0.01غ فييا األنحراف المعياري )شركة دار السالم بم
 (0.00لمشركة األىمية بمغ )

 (2جدول)
معدل العائد الفعمي لشركات التأمين الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية 

 لممدة
(2015-2020) 

السنة/اسم 
 (1الشركة )

2015 
(2) 

2016 
 (3) 

2017 
   (4) 

2018 
  (5) 

2019 
 (6) 

2020 
   (7) 

 
Mea

n 
(8) 

S.D  
(9) 

 0.04 0.04 0.008 0.006 0.026 - 0.060 0.113 األمين
 0.04 0.04 0.001 0.005 0.087 0.098 0.030 0.029 الخميج

 0.01 0.03 0.024 0.020 0.006 0.018 0.033 0.063 دار السالم
 - - - - - - - - األىمية 
 0.02 0.10 0.079 0.083 0.088 0.130 0.096 0.147 الحمراء
SUM 0.352 0.219 0.240 0.207 0.114 0.112 0.21 0.11 

INDEXM(11

) 
0.07 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.01 

السنوي لشركات التأمين الخاصة، سنوات عينة  المالية التقريرالمصدر: سوق العراق لألوراق 
 البحث. 

 . Excel( من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج 9و) (8العمود ) -
  .Excel( من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج 9و) (8الصف ) -

لشركات قطاع التأمين الخاصة العراقية:  (12)تحميل معدل العائد المطموب 3.3- 
( تتجاوزه جميع 0.02( إّن نتائج المتوسط العام لو بمقدار )3من الجدول ) يالحظ

                                                 
11 )INDXMٍٛانخبصخ انًذسرخ فٙ انسٕق . : تؼُٙ يؤشش انسٕق نكبفّ ششكبد انتأي 

12
 .   Spss.V.02( ثبالػتًبد ػهٗ ثشَبيذ 8( تى استخشاد يؼذل انؼبئذ انًطهٕة ٔفك انًؼبدنخ انًزكٕسح فٙ انزذٔل ) 
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وأنما جاءت جميع الشركات بقيم ترتفع عن المتوسط العام  شركات التأمين الخاصة،
( والذي 0.002لمعدل العائد المطموب، إّما االنحراف المعياري الذي كان بمقدار )

ت بإنحراف معياري أعمى من المعدل تتجاوزه جميع شركات التأمين الخاصة وجاء
 المعياري.  لالنحرافالعام 

 تم استخراجيا من خالل برنامج :SPSS.25  بقسمة عائد السيم عمى اجمالي
 عوائد السيم لمشركة.

 (3جدول )
معدل العائد المطموب لشركات التأمين الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق 

 (2020-2015المالية لممدة)
S.D Mean K=RF(13)+(Erm)-RF

(14) اسم الشركة 
 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

 األمين 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.005
 الخميج 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.005
 دار السالم 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.004

 األىمية - - - - - - - -
 الحمراء 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0

0.014 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 SUM 
0.002 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 INDEXM 

المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى تقارير السنوية لشركات التأمين الخاصة، سنوات عينة 
 البحث. 

  يٍ إػذاد انجبصخٍٛ ثبإلػتًبد ػهٗ ثشَبيذ ( 9)ٔ( 8)انؼًٕد. 

  يٍ إػذاد انجبصخٍٛ ثبإلػتًبد ػهٗ ثشَبيذ ( 9)ٔ( 8)انصف. 

  ٔفك انًؼبدنخ انًزكٕسح اَفبً ( 3)تى أستخشاد يؼذل انؼبئذ انًطهٕة فٙ رذٔل

 . ..52ثئستخذاو ثشَبيذ ( 3)ثبنزذٔل 

                                                 
13

 ( انجُك انًشكض٘ انؼشالٙ ، دائشح االصصبء ٔاالثضبث ، انتمشٚش االلتصبد٘ انسُٕ٘ نؼُٛخ انجضج.  
14

اِ َذٖ ػجذانمبدس ػجذ انستبس انششٚذح، انذٔس انتفبػهٙ ألًَٕرد انؼٕائذ االػهٗ يٍ ( نهًضٚذ سارغ اطشٔصخ دكتٕس 

انًؼذل فٙ انؼاللخ ثٍٛ اثؼبد انًُطك االستشاتٛزٙ ٔلًٛخ االسٓى، ػهٕو اداسح اػًبل، كهٛخ االداسح ٔااللتصبد، ربيؼخ 

 .  228(، انؼشاق، ص 0222انجصشح، )
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( من متوسط أسعار فائدة البنك RFمن المخاطر ) تم أستخراج معدل العائد الخالي -
 (04( فكان متوسطو ).2020-2015المركزي العراقي لممدة )

 
تم تطبيق معدل العائد المتوقع لشركات قطاع التأمين الخاصة العراقية:  4.3-

( من البحث لشركات قطاع التأمين 2( في األطار النظري في الجدول )2المعادلة )
 في سوق العراق لألوراق المالية. الخاصة المدرجة 

التنبؤ بعوائد اسيم شركات التأمين الخاصة المدرجة في سوق العراق لالوراق  5.3- 
 المالية: 
وىي تمك المنيجية التي   :Box-Jenkins(15)جنكينز  -منيجية بوكس -1.5.3

عمى السالسل  G.WILYN JENKINSو  GEORGE BOXطبقيا كل من 
وتقدم ىذه المنيجية نظرة قوية لحل الكثير من مشاكل السالسل  1970الزمنية عام 

طريقة منظمة  ARIMAالزمنية وتعطي تنبؤات دقيقة لمسالسل الزمنية، إْذ تّعد نماذج 
لبناء وتحميل النماذج وذلك إليجاد )النموذج اإلمثل( من بين النماذج المبنية عمى 
بيانات السالسل الزمنية والنموذج اإلمثل يتم الحصول عميو بالحد األدنى لألخطاء 
ويّعد نموذجًا أمثل اذا كانت كل المعمومات فيو ىامو إحصائيًا واألخطاء في النموذج 

. وتعتمد ىذه المنيجية عمى أربع مراحل لغرض التنبؤ (16)مستقلموزعة بشكل 
  .:(17)وىي

: في ىذه المرحمة يتم رسم Identificationمرحمة تشخيص النموذج  1.1.5.3-
لمالحظة مكونات السمسمة االساسية ثم حساب معامالت  Yt بيانات السمسة الزمنية 

                                                 
15

ستٛش نهطبنجخ َٕس صبصو يضًذ انتًًٛٙ، االيكبَبد انًستمجهٛخ ثبستخذاو ادٔاد نهًضٚذ يٍ االطالع سارغ سسبنخ يبر  

 . 222-222انتضهٛم انًبنٙ ، ص 
16

( َٕس صبصو يضًذ انتًًٛٙ، األيكبَبد انًستمجهٛخ ثبستخذاو ادٔاد انتضهٛم انًبنٙ فٙ سٕق انؼشاق نألٔساق انًبنٛخ،  

 . 222(، ص 0222اللتصبد، ربيؼخ ٔاسظ، انؼشاق،)سسبنخ يبرستٛش ، ػهٕو التصبدٚخ، كهٛخ االداسح ٔا
17

رُٛكٛض نًؤشش اَزاس يجكش نهتُجؤ ثبالصيخ انًبنٛخ )صبنخ دساسٛخ فٙ انمطبع  -( يبحم كبيم حبيش،ثُبء ًَٕرد ثٕكس 

 .  072(، ص 0223، انؼشاق، )08، انؼذد22انًبنٙ انؼشالٙ(، يزهخ ربيؼخ االَجبس نهؼهٕو االلتصبدٚخ ٔاالداسٚخ، انًزهذ 
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سم وأختيار أصناف من نموذج األرتباط الذاتي والجزئي وأي معمومات أخرى مع الر 
ARIMA  .وذلك إلجل تقدير قيمة مالئمة الى رتبة النموذج 

: يتم تقدير معالم النموذج )معالم نموذج Estimationمرحمة التقدير 2.1.5.3- 
األنحدار الذاتي ومعالم نموذج المتوسط المتحرك والنموذج المختمط( وفق الرتبة 

 المشخصة لمنموذج. 
: يتم فحص النموذج المالئم Diagnostic Checkingمرحمة الفحص   3.1.5.3-

من ناحية مدى مقبوليتو من خالل األختبارات األحصائية وعالقتيا باإلخطاء وذلك 
 بإعتبار أن إخطاء النموذج عبارة عن سمسمة عشوائية. 

: أستخدام معالم النموذج المقدرة لوصف Forecastingمرحمة التنبؤ  4.1.5.3-
موذج ثم حساب القيم التنبؤية لمسمسمة الزمنية سواء كان تنبؤ نقطة أو مدة مع الن

 مقاييس الكفاءة لمقيم التنبؤية. 
 جنكيز وىي كاألتي:. -وىنالك عده أنواع لنموذج بوكس

: يرمز الى Autoregressive Modelنموذج األنحدار الذاتي  -1.4.1.5.3
 ( وتحسب وفق الصيغة األتية:. P)AR بالرمز Pنموذج األنحدار الذاتي من درجة 

Xt-Y+1Xt-1+2Xt-2+…….+FXt-F+t…..(4) 
 إْذ إّن:

t=0,1,2,p    xt-1  تمثل المشاىدات,i=       1,2,3,….p  تمثل مجموعة اإلوزان
 لمقيم السابقة. 
الى نموذج  :يرمزMoving Averageنموذج األوساط المتحركة  -2.4.1.5.3

 وكاألتي:.  MA (qويرمز لو بالرمز ) qاألوساط المتحركة من درجة 
Xt=t-1t-1-2t-2……-a1-a…….(5) 

 إْذ إّن:
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Xt ( تمثل قيمة المشاىدة لمفترةt)، i=1,2,3……q ،   ، معالم ثابتة لألنموذج 
  .(18)يمثل األخطاء العشوائية

 Mixed Autoregressive Moving (19)النموذج المختمط  -3.4.1.5.3
Average Model( يرمز ليذا النموذج بالرمز :p,q) ARMA ( إْذ تمثلp درجة )

 ( درجة األوساط المتحركة وتكتب وفق الصيغة كاألتي:. qاألنحدار الذاتي وتمثل )
ZT-M-Q1ZT-1+Q2ZT-2+…..+ QpZT-p+t-1t-1-2t-2-……4t-

4……(6) 
سيتم التطبيق عمى :SPSS.25باستخدام برنامج  ARIMAتوصيف نموذج  6.3-

سمسمة زمنية لشركات التأمين الخاصة والمدرجة في سوق العراق لألوراق المالية 
 من خالل المراحل أدناه :.  2020-2015ولممدة من 

التعرف عمى النموذج: تيدف ىذه المرحمة إلى التعرف عمى نموذج أو أكثر  -1.6.3
لشركات التأمين المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، وأن  ARIMAمن نماذج 

( يوضح الرسم 1أولى الخطوات ىي تحديد مدى سكون السمسمة من عدمو وشكل )
البياني لسمسمة البيانات لشركات التأمين الخاصة وجود أتجاه عام نحو األنخفاض لذا 

م ثبات التباين مما يمزم سيتم اخذ الفروق األولى لتثبيت الوسط الحسابي وكذلك عد
( يوضح أن التحويمة الموغارتمية أحدثت تغيرًا 2أخذ تحويمة مناسبة من خالل شكل )

طفيفًا في السمسمة من خالل الفروق الثانية ومن ثم الداعي ألخذ التحويمة الموغارتمية 
 لتثبيت التباين أو يتم أخذ تحويمة أخرى 

 
 

 

                                                 
18

رُكٛض ٔاالَضذاس انخطٙ نًجٛؼبد –( ْٔبة سبنى يضًذ، اصًذ سصاق ػجذ سيضبٌ ،انتُجؤ ثبستؼًبل طشٚمتٙ ثٕكس  

 .  22(، ص 0202،انؼشاق، ) 2، انؼذد 2ششكخ دٚبنٗ نهصُبػبد انكٓشثبئٛخ، يزهخ كهٛخ انكٕد انزبيؼخ، انًزهذ 
19

ُٛخ انًكٛفخ نتضذٚذ افضم ًَٕرد نهتُجؤ ثتهٕث يٛبِ َٓش رُكٛض ٔانتم -( ػمٛم صًٛذ فشصبٌ،استخذاو طشٚمتٙ ثٕكس 

 .  222(،ص 0223، انؼشاق ،) 22، انؼذد 28درهخ ثبستخذاو انسالسم انضيُٛخ انفئٕٚخ ، يزهخ انؼهٕو االلتصبدٚخ، انًزهذ 
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 ط الحسابي التحويمة الموغارتمية لسمسمة البيانات ( الفروق األولى لتثبيت الوس1شكل )
 

 
  . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج 

 
( الفروق من درجة الثانية لتثبيت الوسط الحسابي التحويمة الموغارتمية لسمسمة 2شكل )

 البيانات 
 

 
 .  SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج برنامج 
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( إّن دالة 4( وجدول)3فحص دالة األرتباط الذاتي والجزئي: نالحظ من الشكل )
( وأن 05( لشركة األمين الخاصة بمغت درجة المعنوية ).ACFاألرتباط الذاتي )

الذاتي متكاممة المعالم لنموذج ( وأن دالة األرتباط 02الخطأ المعياري بمغ ).
( PACF(، إّما دالة األرتباط الجزئي )3المتوسطات المتحركة كما في الشكل )

 متكاممة ايضًا عمى أعتبار األرتباط الذاتي متكامل . 
 األرتباط الذاتي لشركة األمين 

 

Autocorrelations 
Series:   almeen   

Lag Autocorrelation Std. Errora 
Box-Ljung Statistic 

Value df Sig.b 
1 -.499 .258 3.742 1 .053 

 
 SPSS.25انًصذس: يٍ اػذاد انجبصخٍٛ ثبالػتًبد ػهٗ َتبئذ ثشَبيذ 

 

 ( األرتباط الذاتي لشركة األمين لسمسمة البيانات .3شكل)

 

 
 .  SPSS.25المصدر:من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج 

( والشكل 5فحص دالة األرتباط الذاتي والجزئي لشركة الخميج: يالحظ من الجدول )
( دالة األرتباط الذاتي والجزئي لشركة الخميج لسمسمة البيانات والتي توضح بأن 4)

( 02( لألبطاء األول و).03المدد متقطعة المعالم لمنموذج، إْذ بمغت درجة المعنوية ).
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( 02( و).03ة األبطاء الثالث وبخطأ معياري بمغ ).( لمد01لألبطاء الثاني و).
 ( عمى التوالي. 02و).

 (5جدول )
 األرتباط الذاتي لشركة الخميج

Autocorrelations 
Series:   gulf   

Lag Autocorrelation Std. Errora 
Box-Ljung Statistic 

Value df Sig.b 
1 .321 .338 .901 1 .343 
2 -.422 .293 2.983 2 .225 

3 -.332 .239 4.907 3 .179 

 

 . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج 
 

 ( األرتباط الذاتي والجزئي لشركة الخميج لسمسمة البيانات .4شكل )

 

  
 .SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج 
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( 6فحص دالة األرتباط الذاتي والجزئي لشركة دار السالم: يالحظ من الجدول )
( عمى التوالي لمدد 07( و).08( و).08( ان درجة المعنوية بمغت ).5والشكل )

( مما يعني أّن معالم 02( و).02( و).03أبطاء متوالية وبخطأ معياري بمغ ).
 ( 5النموذج متقطعة كما في الشكل )

 (6جدول )
 رتباط الذاتي لشركة دار السالماأل

Autocorrelations 
Series:   alsalm   

Lag Autocorrelation Std. Errora 
Box-Ljung Statistic 

Value df Sig.b 
1 -.054 .338 .026 1 .872 
2 -.154 .293 .302 2 .860 
3 -.240 .239 1.309 3 .727 

  . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج 
 

( األرتباط الذاتي والجزئي لشركة دار السالم لسمسمة البيانات5شكل )  
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  . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين بإإلعتماد عمى نتائج برنامج 

( 7الجدول )فحص دالة األرتباط الذاتي والجزئي لشركة الحمراء: يالحظ من 
(عمى التوالي لمدد أبطاء متوالية 01().07().03( أّن درجة المعنوية بمغت).6والشكل)

( مما يعني أّن معالم النموذج متقطعة كما 02( ).02( ).03وبخطأ معياري بمغ ).
 (6في الشكل )

 (7جدول )
 األرتباط الذاتي لشركة الحمراء

Autocorrelations 
Series:   alhmrra   

Lag Autocorrelation Std. Errora 
Box-Ljung Statistic 

Value df Sig.b 
1 -.720 .338 4.538 1 .033 
2 .250 .293 5.265 2 .072 
3 .034 .239 5.285 3 .152 

 
 . SPSS.25انًصذس:يٍ إػذاد انجبصخٍٛ ثبإلػتًبد ػهٗ َتبئذ ثشَبيذ 
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  لسمسمة البيانات الحمراء( األرتباط الذاتي والجزئي لشركة 6شكل )
 

 

 
  . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين بإإلعتماد عمى نتائج برنامج 

تقدير النموذج: في ىذه المرحمة يتم تقدير معالم النموذج لمالئمة البيانات السنوية  -2.6.3
( والخطأ Estimate( التقديرات لمعالم كل نموذج )8لمسمسمة الزمنية ويوضح جدول )

( الخاصة بإختبار معنوية كل معممة عند t-ratio( والنسبة )St.errorالمعياري المقدر )
إْذ نالحظ من جدول إدناه أّن شركة األمين بمغت درجة المعنوية  % .5مستوى معنوية 

( 442( وبخطأ معياري بمغ ).1.605) t% وبنسبة 5( وىي أقل من 207).
( والذي 0.2.2( بالمقارنة مع النموذج )1.0.0( وفق النموذج األنسب وىو )709والمقدر).

اليتناسب مع بيانات السمسمة ألن شركة األمين ستحذف من النموذج المقدر وذلك لتحقيق 
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ماتم استخراجو في عائد عمى السيم بشكل جيد جدًا في سوق العراق لألوراق المالية وىذا 
، إّما إدنى عائد يحقق في سوق العراق لألوراق المالية كانت شركة  SPSS.25برنامج 

( وبخطأ معياري بمغ 097.-) t( وان نسبة 928الحمراء إْذ بمغت درجة المعنوية فييا ).
( مما يدل عمى أن عائد أسيم ليذه الشركة ضعيف جدًا في سوق 053.-( وبتقدير )551).

بناًء عمى  SPSS.25لألوراق المالية،عممًا تم استبعاد شركة األىمية لمتأمين ببرنامج  العراق
 عدم توفر البيانات خالل مدة البحث. 

 (8جدول )
 تقديرات معالم النموذج المقترحة

Sig. t-ratio St.error Estimate Model  اسم الشركة 
 األمين (1.0.0) 709. 442. 1.605 207.
 الخميج  (1.0.0) 242. 545. 445. 680.
 دار السالم  (1.0.0) 575. 393. 1.462 218.
 الحمراء (1.0.0) 053.- 551. 097.- 928.

 . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج  
( نالحظ إّن معالم النموذج يحقق 9بحث السكون واألنعكاس:من جدول ) -3.6.3
األنعكاس إْذ إّن قيمة معممة المتوسط المتحرك أقل من الواحد الصحيح ، من خالل شرط 

المعايير األحصائية الخاصة بالنموذج المقدر، إْذ نالحظ ظيور معيار اكايكي ومعيار 
بييز شوارتز لمنموذج األول وعدم ظيور المعياريين في النموذج الثاني بسبب شركتا 

ويحققان عائد عمى  2019في السوق النظامي منذ عام  األمين والخميج مدرجة أسميما
 في قطاع التأمين لعوائد األسيم.السيم بشكل مستقر الذي يؤدي إلى أستقرار 

 (9جدول)
 المقدر ARIMA( 1.0.0المعايير األحصائية لنموذج )

SBC AIC Model 
2603.1 2674.1 ARIMA(1.0.0) 

- - ARIMA(0.2.2) 
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 . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج  
وفحصو لمتأكد من مالئمتو  ARIMA(1.0.0التنبؤ: بعد تقدير النموذج ) -4.6.3

لسمسمة البيانات لقطاع التأمين المدرج في سوق العراق لألوراق المالية فإنو تم أستخدام 
طاع التأمين في السوق المالي لمسنوات الخمس ىذا النموذج لمتنبؤ بالقيم المستقبمية لق

القادمة، إْذ نالحظ من الجدول أدناه عدم وجود تقارب بين القيمة الفعمية والقيمة المتنبأ 
بيا وىو فرق كبير مما يعني رفض الفرضية الصفرية القائمة )إّن عوائد أسيم قطاع 

ب في العراق( وقبول التأمين تحقق المتطمبات الالزمة لتحقيق نظام تأميني مناس
الفرضية البديمة وىو مايعني تحقيق عوائد أسيم لقطاع التأمين مستقباًل في سوق 

( مما 87.-العراق لألوراق المالية بأستثناء شركة الحمراء لمتأمين فظيرت لنا الفرق )
يعني بحاجة ىذه الشركة إلى األستقرار في استثمار أسيميا فضاًل عن تقديم البيانات 

صاح والشفافية بالمعمومات بشكل مستمر حتى يتحسن الوضع األستثماري واألف
 لسوق العراق لألوراق المالية.  لمشركة والمدرجة في السوق الموازي

 
 (10جدول )

والقيم الفعمية لقطاع التأمين المدرج  ARIMA( 1.0.0القيم المتنبأ بيا من نموذج )
 في سوق العراق 

Error Forecast Value Observed Value Name Company Date 
 2022 األمين 227. 051. 176.
 2023 الخميج 167. 039. 128.
 2024 دار السالم 097. 032. 065.

 2025 الحمراء 016. 103. 087.-

 المحور . SPSS.25المصدر: من إعداد الباحثين باإلعتماد عمى نتائج برنامج  
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 األستنتاجات والتوصيات 4-
 األستنتاجات:  1.4-

إي زيادة في القيمة السوقية ألسيم الشركة يؤدي الى زيادة أرباح الشركة المتداولة في  -1
 السوق المالي سواء كان السوق نظامي او موازي.

تعد نسبة مضاعف السعر أمتداد طبيعيًا لنسبة نصيب السيم من األرباح وىي نسبة  -2
ميمة من نسب تقييم األسيم وتستخدم من جانب المحممين الماليين لتعرف عمى األسعار 

النسبية لألسيم حيث تبين ىذه النسبة عدد المرات التي يحصل عمييا المساىم من األرباح 
التي دفعيا لمحصول عمى ىذا السيم، وتقاس ىذه النسبة من  بحيث تغطي القيمة السوقية

 خالل سعر السيم السوقي عمى ربحية السيم. 
تنمية األدخار وتطوير الوعي األستثماري عن طريق تشجيع األستثمار في األوراق  -3

 المالية وتوجيو المدخرات لخدمة االقتصاد الوطني.
ادية واألجتماعية، إذ تقوم شركات التأمين بتجميع لمتأمين أىمية كبيرة في الحياة األقتص -4

المدخرات من خالل تجميع األقساط التي يدفعيا اإلفراد ومن ثم يتكون من مجموع األقساط 
 رصيد من األموال فتقوم بأستثمار جزء كبير منيا في اإلوجو المختمفة لألستثمار. 

بتحديد فرص تطور شركات  الذي قام 2005( لسنة 10إْذ صدر قانون التأمين رقم ) -5
التأمين التي تعمل في العراق من خالل عدم أشتراطو وجوب التأمين عمى االموال الموجودة 
داخل العراق أو التي ترد اليو لدى شركات التأمين في العراق أو إي فرع لمشركات األجنبية 

ت العراقية بشكل المسجمة في العراق،إْذ تسبب ىذا القانون بتقميص العمل األنتاجي لمشركا
 ممحوظ وكبير وخروج إقساط التأمين خارج العراق.

صنفت شركات التأمين لمدخول في السوق إلى نوعين وىي السوق النظامية أو األولي إْذ  -6
ضم )األمين، الخميج(، إّما السوق الثانوي أو الموازي فضم كل من )دار السالم، األىمية(، 

 2019)الحمراء( لم تدخل في السوق المالي إلى عام  في حين كانت الشركة الخامسة وىي
وفي ىذا العام إدرجت بالسوق الموازي وكان عدد األسيم المتداولة ضعيف جدًا ، إّما عام 

 . 2019لم تقدم بياناتيا المالية وفقًا لدليل الشركات المساىمة المدرجة لعام 2020
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( والذي اليتناسب مع 0.2.2( بالمقارنة مع النموذج )1.0.0إّن النموذج األنسب وىو ) -7
بيانات السمسمة ألن شركة األمين ستحذف من النموذج المقدر وذلك لتحقيق عائد عمى 
السيم بشكل جيد جدًا في سوق العراق لألوراق المالية وىذا ماتم استخراجو في برنامج 

SPSS.25 ئد يحقق في سوق العراق لألوراق المالية كانت شركة الحمراء إْذ ، إّما إدنى عا
( 551( وبخطأ معياري بمغ ).097.-) t( وان نسبة 928بمغت درجة المعنوية فييا ).

( مما يدل عمى أن عائد أسيم ليذه الشركة ضعيف جدًا في سوق العراق 053.-وبتقدير )
 لألوراق المالية .

 التوصيات 2.4- 
مل عمى أستقرار القيمة السوقية لشركتي )األمين، الخميج( وذلك ألستقرار ضرورة الع -1

 عائد األسيم لقطاع التأمين. 
نوصي بزيادة الوعي التأميني لدى الجميور من خالل الوسائل الترويجية ومواقع  -2

التواصل األجتماعي فضاًل عن الوسائل المسموعة والمرئية والسيما بعد حدوث الحرائق في 
 نة األخيرة.  األو 
الحاجة إلى تطوير القطاع الـتأميني في العراق من خالل إدخال عنصر التكنولجيا سواء  -3

 في شركات التأمين العامة أو الخاصة فضاًل عن تبسيط أجراءات التأمين لدى المؤمن لو. 
فية في ينبغي األستقرار وبالوقت نفسو تقديم البيانات الفصمية والسنوية واألفصاح والشفا -4

المعمومات من قبل شركات التأمين الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية حتى 
 .ARIMAتحقق عوائد أسيم مقاربة لما تم التنبؤ بيا في البحث من خالل نموذج 

ضرورة إعادة النظر بشركة التأمين األىمية لما لم تحقق من عوائد أسيم خالل مدة  -5
بب ضعف األداء المالي ليا وكذلك عدم تقديم البيانات ( بس2020-2015البحث )

 والمعمومات المالية الخاصة بالشركة . 
 المصـــــــــــــــــــادر: 

 اواًل: المصادر العربية
 :الوثائق -1

  التقرير األقتصادي السنوي لعينة البحث.البنك المركزي العراقي، دائرة األحصاء واألبحاث، 
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 واإلطاريح:الرسائل  -2
قياس وتحميل العوامل المحددة لنمو األنتاجية الكمية في معن ارثيع عبد حمادي الفالحي،  -أ

،  اطروحة دكتوراه، عموم اقتصادية، كمية 2017-2009سوق العراق لألوراق المالية لممدة 
 (، العراق.2020األدارة واألقتصاد، جامعة االنبار، )

الدور التفاعمي ألنموذج العوائد اإلعمى من المعدل لشريدة، ندى عبدالقادر عبد الستار ا -ب
، أطروحة دكتوراه، عموم إدارة في العالقة بين أبعاد المنطق األستراتيجي وقيمة األسيم

 (، العراق.2015اعمال، كمية األدارة واألقتصاد، جامعة البصرة، )
داء المالي في تقييم اإل CAMELSأستخدام إنموذج مسمم عقيل عبد الحسين،  -ج

ثره عمى عوائد األسيم دراسة مقارنة لعينة من المصارف األسالمية والتجارية  المصرفي وا 
، رسالة ماجستير، عموم مالية ومصرفية ، كمية األدارة واألقتصاد، جامعة القادسية، الخاصة

 (، العراق.2021)
األستثمار في اإلداء المالي أثر العائد والمخاطرة وقرار حسين عبد الحسن عمي الضرب، -د

، لممصرف)دراسة تحميمية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية(
(، 2017رسالة ماجستير، عموم أدارة إعمال، كمية األدارة واألقتصاد، جامعة كربالء، )

 العراق. 
يم العادية دراسة أثر احتجاز اإلرباح عمى عوائد األسحسام عمي حسين فياض الغانمي، -ه

،رسالة ماجستير، عموم أدارة إعمال، كمية األدارة تطبيقية في سوق العراق لألوراق المالية
 (، العراق.2015واألقتصاد، جامعة كربالء، )

تقييم اإلداء المالي بإستخدام القيمة األقتصادية المضافة عبير عبد االمير متعب عموان، -و
ثرىا عمى عائد السيم دراسة ق ياسية عمى عينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق وا 
، رسالة ماجستير، عموم مالية ومصرفية، كمية 2016-2005العراق لألوراق المالية لممدة 

 (، العراق.2019األدارة واألقتصاد، جامعة الكوفة،)
سوق األمكانات المستقبمية بإستخدام أدوات التحميل المالي في نور حازم محمد التميمي،  -ل

، رسالة ماجستير،عموم اقتصادية، كمية األدارة واألقتصاد، جامعة العراق لألوراق المالية
 (، العراق. 2015واسط، )
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وتوصمت نتائج البحث الى وجود عبلقة معنوية بيف تطبيؽ المعيار و كؿ مف تحسيف 
،  يدعـ فرضيات البحث الثبلثالية والقياس واالفصاح وىو ما جودة المعمومات الم

اما اىـ التوصيات . كما دلت نتائج البحث الى وجود صعوبات جمة تواجو التطبيؽ
الذي خمص البحث  بيا  فيي  التييؤ واالستعداد  لتطبيؽ المعيار بوجود قاعدة 

 فنية واالقساـ المالية.بيانات وتدريب موظفي شركات التاميف العامميف في االقساـ ال
. عقود التأميف، الكشوفات المالية، 17معياراالببلغ المالي الدولي  الكممات المفتاحية:

 .جودة المعمومات المحاسبية ، الفجوة بيف قطاع التأميف والقطاعات األخرى
 
Abstract: 
This research aims to conduct a study to show the Impact of 
Applying the International Financial reporting standards 17 when 
preparing financial statements Regarding recognition, 
measurement and accounting disclosure on the ono hand , and 
improving the quality of accounting information on the other, for 
comparing financial statement of Iraqi insurance companies with 
financial statements in other sectors in order to reduce the gap 
between  insurance companies  sector and companies in other 
sectors , and for the purpose of access to the aim of the study the 
two researchers made a comprehensive theoretical study of the 
paragraphs related to the aspect of  recognition ,measurement, 
presentation and disclosure, accompanied by a practical aspect. 
The questionnaire which distributed to a group of faculty 
members in the accounting department and external auditors in 
the financial supreme Bureau, private office and employees of 
some public and private insurance companies was enhanced the 
result of the theoretical study. The study concluded that there is a 
significant relationship between the application of the IFRS 17 
and Improving the Quality of financial information, recognition, 
measurement and disclosures, which supports the three 
hypothesis study, and the results of the study indicated that there 
are grate difficulties facing application. As for the most 
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important recommendations that the study concluded with, it`s 
the preparation and readiness to implement the IFRS 17 by 
having a database and training the employees of insurance 
companies working in the technical and financial departments. 
Keywords: IFRS 17, Insurance contracts< Financial Statements, 
The quality of accounting information, the gap between 
insurance sector and other sectors.  
 

 المقدمة:
شأف إعداد التقارير المالية لما يتصؼ بو مف حيث بحالة خاصة بقطاع التأميف  يتميز

طبيعو ذات المدى الطويؿ اضافة الى الصعوبة الضمنية في تحديد "العائد" التعقيد و 
مما يؤدي إلى  -موجود في أي نشاط تجاري آخر تجعمو مختمًفا عف غيره  مقارنة بما

اختبلؼ القوائـ المالية لشركة التأميف عف أي قوائـ أخرى ، وكما ىو معمـو أف 
القتصادي والتجاري لمعالـ وما شيده شركات التأميف تمثؿ انعكاسا لواقع النشاط ا

مما ادى الى انييار كبرى شركات   2008العالـ مف انتكاسات  ىائمة في عاـ 
 Americanالمجموعة االمريكية لمتأميف  تعرضالتاميف في العالـ لعؿ ابرزىا 

Insurance Group  . ولمحد مف ىذه  االزمات  يجب عمى الى اعسار مالي شديد
ـ بإجراءات لتحسيف كشوفاتيا المالية مف ناحية القياس والعرض الشركات  القيا

. كما الزمت المؤسسات المالية الدولية نفسيا  (Porzio C, et al.2016)واالفصاح 
بالقياـ بإصدار التعميمات واالجراءات والمعايير ومف ىذه المؤسسات مجمس معايير 

 International Accounting Standards Boardsالمحاسبة المالية الدولي
IASB)) عقود  17االببلغ المالي الدولي رقـ  معيار 2017حيث اصدر في عاـ(
ومعالجة المشاكؿ  4معيار اإلببلغ المالي الدولي رقـ لذي سيحؿ محؿ ا التأميف(

والصعوبات التي واجيت تطبيؽ المعيار السابؽ وما لو مف اثار عمى جودة 
سنوات عمى اصدار  4مرور مدة تجاوزت الػػ المعمومات المحاسبية، وبالرغـ مف 

اال انو لـ يأخذ طريقو لمتطبيؽ لغاية الوقت   2018 /18/5المعيار حيث صدر في 
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وىو ما يؤشر الى صعوبة  2023الحاضر ومف المحتمؿ اف يطبؽ المعيار في عاـ 
 خبلؿ المدة القادمة. ويعد أوؿ معيارتنفيذ المعيار حيز ال تطبيؽ المعيار وسيدخؿ

 17الرغـ مف أف متطمبات معيار االببلغ المالي وعمى دولي حقيقي لعقود التأميف. 
تختمؼ اختبلًفا كبيًرا عف المحاسبة الحالية لعقود التأميف ، إال أنيا تستند إلى مبادئ 

 International Financialمعروفة جيًدا في معايير االببلغ المالي الدولية
Reporting Standards IFRS لذلؾ سيساعد ىذا المعيارفي تقميص فجوة  ،خرىاأل

المقارنة بيف المحاسبة في قطاع التأميف والمحاسبة في القطاعات  االخرى في البيئة 
العراقة ومنيا قطاع المصارؼ الخاصة التي بدأت بتطبيؽ معيار االببلغ المالي 

اؽ حكومية اخذيف بعيف االعتبر اف شركات التاميف العاممة في العر  9الدولي رقـ 
وخاصة تطبيؽ النظاـ المحاسبي الموحد في المصارؼ والتاميف والذي يظير فروقات 

 كبيرة بيف المعيار والنظاـ المطبؽ حاليآ.
 المبحث االول -7

 مشكمة البحث: 1.1- 
ذكر اىمية قطاع التاميف والدور الذي يمعبو في التنمية االقتصادية نافمة القوؿ مف 

لثروات المجتمع مف  ضامفؿ العالـ المتقدمة والنامية. فيو الواالجتماعية في كؿ دو 
لضرر المؤمف ضده ، وشيد ويشيد ا حيث اعادة المتضرر الى وضعو السابؽ عند

قطاع التاميف نمو متسارع  في اغمب دوؿ العالـ ولغرض الخروج مف ىذه االزمة قاـ 
 Gambaro et)  17ـ مجمس المعايير المحاسبية الدولية بإصدار المعيار الدولي رق

al,. 2018)  ومنيا عمى  4التخمص مف مشاكؿ تطبيؽ المعيار الدولي رقـ لغرض
سبيؿ المثاؿ مشاكؿ تخص تجميع عقود التأميف ، ومشاكؿ تكاليؼ التممؾ ومشاكؿ 
االعتراؼ بإيرادات والتزامات التأميف ،ومشاكؿ تقييـ المخاطر وتحسيف العرض 

. ىذا مف جية (Gambaro et al, 2018)محاسبية واالفصاح وجودة المعمومات ال
ومف جية اخرى نرى اف قطاع التاميف العراقي اصابو ما اصاب القطاعات 
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االقتصادية االخرى ولعؿ اضرار قطاع التاميف عانت الشيء الكثير في اآلونة االخيرة 
ؽ في قطاع التاميف العراقي طري 17ويمكف اف يكوف في تطبيؽ المعيار الدولي رقـ 

 :خبلؿ طرح التساؤالت التاليةلمخروج مف ازمة القطاع الفنية والمالية من
ما ىي اوجو القصور في البيانات المالية التي يتـ اعدادىا بموجب  النظاـ  -1

 المحاسبي الموحد في المصارؼ والتاميف.
ىؿ لمبيانات المالية الصادرة مف قبؿ شركات التاميف العامة والخاصة القدرة عمى  -2

اء  بمتطمبات مستخدمي المعمومات المحاسبية الواردة في تمؾ التقارير لغرض االيف
 اتخاذ لقرارات االستثمارية المبلئمة 

ىؿ ىناؾ قصور بالقياس واالفصاح  في الكشوفات المالية الصادرة  في ظؿ  -3
 النظاـ الحالي المستخدـ. 

يف شركات ىؿ يمكف اجراء مقارنات بيف شركات التأميف في القطاع الواحد وب -4
التاميف والشركات في القطاعات االخرى  بخصوص عرض إيرادات والتزامات 

 التاميف.
 فرضيات البحث:2.1- 

 استناداإلى مشكمة البحث تـ وضع الفرضيات التالية:
 الفرضية االولى: 

 17ىناؾ عبلقة ذات تأثير معنوي عند تطبيؽ معيار االببلغ المالي الدولي رقـ  -
 اؼ والقياس واالفصاح المحاسبي في الكشوفات المالية.عمى كؿ  مف االعتر 

 الفرضية الثانية:
 17ىناـ عبلقة ذات تاثير معنوي عند تطبيؽ معيار االببلغ المالي الدولي رقـ   -

 وجودة البيانات المحاسبية الواردة في الكشوفات المالية.
 الفرضية الثالثة:
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الصعوبات التي تواجو التطبيؽ ىناؾ عبلقة ذات تاثر معنوي بيف تطبيؽ المعيار و  -
لعدـ توفر قاعة بيانات توفر األرضية البلزمة لتقييـ األخطار التامينية فضآل عف 

 عدـ توفر المبلؾ التأميني البلـز لدراسة االخطار التأمينية المراد التاميف عمييا
 أهداف البحث:3-1- 

 تتمثؿ اىداؼ البحث بما يمي:
القياس والعرض المحاسبييف في  17لي الدولي رقـ بياف تحقيؽ معيار االببلغ الما - أ

 الكشوفات المالية المعدة مف قبؿ شركات التاميف عند تطبيؽ المعيار.
اصدار بيانات مالية تتمتع بالجودة لغرض قياـ المستثمريف باتخاذ القرارات  - ب

 المبلئمة لما توفره تمؾ الكشوفات مف معمومات .
 تاميف في حالة تطبيؽ المعيار.بياف الصعوبات التي توجو شركات ال - ج

 اهمية البحث: 4.1- 
مف خبللتناوؿ المقدمة والمشكمة وفرضية البحث ولما يوفره تطبيؽ المعيارمف ناحيتي 
القياس واالفصاح وجودة المعمومات المحاسبية تظير اىمية البحث الذي يوفر كافة 

لمالكيف اضافة الى متطمبات الجيات ذات العبلقة  وىي شركات التاميف واالدارة وا
 السمطات الضريبة والمحمميف المالييف.

 محددات وصعوبات البحث:5.1- 
البد مف الذكر بعدـ وجود بحوث او دراسات تتسـ بالكماؿ وىذا البحث يعاني مف 

 محددات واوجو قصور يمكف اجماليا باآلتي:
 عدـ توفر الدراسات والبحوث الكافية التي قامت بدراسة المعيار. -1
داـ طريقة االستبياف في معالجة موضوعات تخص تطوير قطاع التاميف استخ -2

 الذي يعاني مف معوقات قد اليكوف االسموب االنسب.
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اقتصر البحث عمى ثبلث جوانب وىى القياس والعرض واالفصاح وجودة  -3
المعمومات المحاسبية وما يترتب عمى ذلؾ مف توفر الكادر الفني والمالي القادر الذي 

 رات فنية وادارية قادرة عمى تطبيؽ المعيار.يتمتع بخب
تضمف الجانب االوؿ الدراسات السابقة التي  ثبلثة جوانبقد تـ اعداد البحث في 

تناولت المعيار والبد مف الذكر انو تـ االعتماد بشكؿ كبيرعمى فقرات المعيار الخاصة 
خصص لبياف بالقياس والعرض واالفصاح وجودة المعمومات ، اما الجانب الثاني ف

مبررات اصدار المعيار بشكؿ مختصر ومف ثـ بياف اثر تطبيؽ المعيارعمى االعتراؼ 
والقياس واالفصاح  في شركات التاميف مع بياف وجية نظر الباحثاف بشأف الصعوبة 
التي تواجو شركات التأميف . أما الجانب الثالث  فقد خصص لمدراسة الميدانية حيث 

معالجة وتحميؿ النتائج مف خبلليا وانب المعيار والتي سيتـ اعدت استبياف شممكافة ج
 لمخروج باالستنتاجات والتوصيات الخاصة بذلؾ.

 الجانب االول6.1- 
 الدراسات السابقة:1.6.1- 

( ىدؼ البحث الى تحديد متطمبات االعتراؼ  2020دراسة )المشيداني ومالؾ  -1
وقد تـ بحث التحديات التي  17 بعقود التأميف بموجب معيار االببلغ المالي رقـ

سيتـ مواجيتيا لدى تطبيؽ المعيار مف قبؿ شركات التاميف العراقية الحكومية 
والخاصة والتي تستخدـ حاليا النظاـ المحاسبي الموحد في المصارؼ والتاميف 

استمارة استبياف عمى  45ألعداد البيانات المالية وتوصؿ الباحثاف مف خبلؿ توزيع 
ومية وخاصة الى وجود اختبلفات جوىرية في كؿ مف مفاىيـ واسس شركات حك 6

االعتراؼ وكذلؾ مداخؿ قياس االلتزامات واالصوؿ  وكذلؾ لئليرادات وىو ما يشكؿ 
تحدي اماـ شركات التاميف لدى تطبيؽ المعيار كما قدـ الباحثاف عدد مف 

ات متكامؿ يمكف التوصيات .اىميا قياـ ادارات شركات التأميف بتصميـ نظاـ معموم
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االقساـ المحاسبية مف التنفيذ السميـ ألسس االعتراؼ بعقود التاميف ومف ثـ القياس 
 بموجب المعيار.

( بينت ىذه الدراسة االثار المترتبة عمى تطبؽ معايير Kouki A. 2018دراسة ) -1
اعداد التقارير المالية عمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية لتكوف اكثر 

ئمة لمستخدمي المعمومات المحاسبية حيث قاـ الباحث باجراء دراسة بيف عدة مبل
شركات عاممة في دوؿ االتحاد االوربي مسجمة في االسواؽ المالية لبلوراؽ المالية 
ليذه الدوؿ قبؿ تطبيؽ المعيار وبعد التطبيؽ ودلت نتائج الدراسة الى وجود فروقات 

.االمر الذي ادى الى اف يكوف تطبيؽ معايير في التطبيقات المحاسبية بيف الدوؿ  
االببلغ المالي الدولية ضرورة البد منيا لغرض الوصوؿ الى تحسيف جودة المعمومات 
المحاسبية وىو ما يؤدي الى تعزيز الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وجعميا 

 اكثر مبلئمة.
( بينت Kouki A. 2018) عمى غرار دراسة Alnodel A, 2018)دراسة )  -2

االثار المترتبة لتطبيؽ معايير االببلغ المالي عمى تعزيز خاصية المبلئمة في 
المعمومات المحاسبية في التقارير المالية لشركات التاميف المسجمة في سوؽ االوراؽ 

لقياس  Ohisonباالضافة الى نموذج  Harrisالمالية واستخدمت الدراسة نموذج تقييـ 
الدفترية والقيمة السوقية وارباح اسيـ الشركات في عينة الدراسة العبلقة بيف القيمة 

وبينت نتائج الدراسة عمى وجود تاثير معنوي بيف قيمة االرباح قبؿ تطبيؽ المعايير 
إلى أف لخصائص الشركات تاثير معنوي عمى تعزيز  تكما توصموبعد التطبيؽ ، 

 الية.خاصية المبلئمة لممعمومات المحاسبية في القوائـ الم
( إجريت ىذه الدراسة في مصر قييـ مدى فاعمية  2018دراسة )غالي والفار  -3

عمى تعزيز الخصائص النوعية 17محتوى المعمومات الناتجة عف تطبيؽ المعيار رقـ 
لممعمومات المحاسبية التي تفصح عنيا الكشوفات المالية في شركات التأميف ودلت 

عف المحتوى المعموماتي واثره عمى تحسيف  نتائج الدراسة عمى اتفاؽ عينة الدراسة
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جودة المعمومات المحاسبية وما ينتج عف ذلؾ مف ضرورة تبني المعيار او تحسيف 
 المعيار المحمي.

أوضحت الدراسة التعديبلت التي    (Yanik S. & Bas E. 2017)دراسة -5
دة في المعيار الخاصة بالقياس واالفصاح لعقود التأميف الوار  17اوردىا المعيار رقـ 

مف خبلؿ دراسة لعينة مف الشركات العاممة في االتحاد االوربي. دلت نتائج  4رقـ 
سيساىـ في تحسيف متطمبات  17الدراسة اف تطبيؽ التعديبلت في المعيار رقـ 

القياس واالفصاح االمر الذي يعزز جودة المعمومات المحاسبية لتصبح اكثر مبلئمة 
 كات االخرى.وقابمة لممقارنة مع الشر 

اوردت اىـ التعديبلت والتغييرات في المعيار رقـ   (Istrate C. 2017)دراسة  -6
في تحسيف جودة التقارير المالية مف خبلؿ دراسة متطمبات  17ودور المعيار رقـ  4

القياس واالفصاح وتقييـ الموجودات بالقيمة الجارية الواردة بواسطة استخداـ التدفقات 
بمية واوضحت نتائج الدراسة أف اختبلؼ المعالجات المحاسبية الواردة النقدية المستق

قد اثرت سمبآ عمى جودة المعمومات المحاسبية االمر الذي يستمـز  4في المعيار رقـ 
 17تبني وتطبيؽ المعيار رقـ 

ىدفت الى ايضاح اثر االجراءات القانونية   (Mariana V. 2017)دراسة -7
اع التأميف في تحسيف مستوى الشفافية واالفصاح في والمعايير المرتبطة بقط

الكشوفات المالية واثرىا عمى ادارة المخاطر وتـ اجراء الدراسة عمى عينة مف 
الشركات العاممة في سوؽ االوراؽ المالية في رومانيا ودلت نتائج الدراسة الى اف 

تشويو المعمومات  التعارض بيف االجراءات القانونية والمعايير المحاسبية سيؤدي الى
الواردة بالكشوفات المالية والبد مف تنسيؽ النصوص القانونية لتكوف اكثر انسجاما مع 

 المعايير الدولية.
سعت الدراسة الى  توضيح اثر تطبيؽ المعيار   (Mignolet F.2017)دراسة -8

عمى جودة المعمومات المحاسبية لتكوف اكثر مبلئمة وقابمة لممقارنة   17رقـ 
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مستخدميف عمى المستوييف المحمي والدولي مف خبلؿ التعرؼ عمى متطمبات القياس لم
واالفصاح ومتطمبات االعتراؼ بااليراد في االرباح والخسائر والدخؿ الشامؿ وكانت 

جاء عمى اثر االنتقادات الواسعة  17اىـ نتائج الدراسة . اف اصدر المعيار رقـ 
تبني المعيار الجديد لغرض تحسيف جودة  عميو البد مف 4الموجية لممعيار رقـ 
 المعمومات المحاسبية .

أثر تطبيؽ معيار االببلغ المالي الدولي  (Soye Y. & Raji O.2016)دراسة  -9
عمى تحسيف خصائص المعمومات المحاسبية في شركات التأميف مف خبلؿ  4رقـ 

المعيار وكانت اىـ  اجراء المقارنات لعينتيف مف الشركات النيجيرية قبؿ وبعد تطبيؽ
نتائج الدراسة. توجو شركات التاميف نحو تطبيؽ المعيار والذي ساىـ بشكؿ واضح في 
تحسيف مستوى االفصاح والشفافية في الكشوفات المالية حيث اصبحت اكثر مبلئمة 

 وقابمة لممقارنة مف قبؿ مستخدمي المعمومات. 
معيار االببلغ المالي الدولي رقـ ( قياس اثر تطبيؽ 2016) عبدالحميـ وجار اهلل -10
في شركات التاميف العراقية عمى مستوى تحسف جودة المعمومات في الكشوفات  4

المالية باإلضافة الى بياف مدى االعتراؼ باإليراد وكانت اىـ نتائج الدراسة ىي الزاـ 
ة شركات التاميف بمعايير االببلغ المالي لغرض تحسيف جودة المعمومات مع المتابع

لغرض الوصوؿ الى اصدار معيار شامؿ لعقود التاميف مف اجؿ اف تكوف الكشوفات 
 المالية قابمة لممقارنة والتوحيد عمى المستوى الدولي. 

 

 المبحث الثاني2- 
عمى  االعتراف والقياس واالفصاح  في  مبررات اصدار المعيار واثر التطبيق 1.2-

 شركات التامين
لكشوفات المالية في شركات التأميف تتسـ بالخصوصية البد مف الذكر اف اعداد ا

بسبب التعقيد والمدة الطويمة نسبياوالصعوبة الضمنية في تحديد العائد مقارنة 
بالكشوفات المالية الصادرة عف الشركات العاممة في القطاعات األخرى وىو ما يؤدي 
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لدى  4ولي رقـ الى وجود اختبلفات جوىرية، وكاف ىدؼ معيار االببلغ المالي الد
اصداره  تحسيف اسس االعتراؼ والقياس لغرض تحسيف جودة المعمومات المحاسبية 
لمساعدة متخذي القرارفي تقييميـ لمتدفقات النقدية المستقبمية وحالة عدـ التأكد 

ساؽ مجمس  17المرتبطة بتمؾ التدفقات ، ولدى اصدار معيار االببلغ المالي رقـ 
صدر لتمبية  4ة الدولي جممة مف المبررات منيا اف المعياررقـ معايير المحاسبة المالي
(كما أف ىذا المعيار يسمح باستخداـ سياسات (KPMG 2017حاجات آنية مؤقتة 

مف التعقيدات  دد، مع وجود ع (PWC 2017)محاسبية مختمفة مع عقود التأميف 
والتعقيد التي  المرتبطة بالقياس لعقود التأميف وطوؿ مدةالتأميف. عميو ولمصعوبة

ليحؿ  2017 /18/5في  17اكتنفت مدة التطبيؽ قاـ المجمس بإصدار المعيار رقـ 
والتخمص مف نتائج تطبيقو حيث تـ وضع قواعد واجراءات  4محؿ المعيار رقـ 

متناسقة لبلعتراؼ والقياس واالفصاح مف ناحية تحديداالرباح والخسائرالمتعمقة 
ستثمارات االقساط باإلضافة الى اصدار تقارير بخدمات التاميف وارباح وخسائرا

لمخاطر التأميف اكثر شفافية وىو ما يسمح بتحسيف جودة المعمومات المحاسبية 
 وامكانية مقارنة الكشوفات المالية لشركات التاميف مع الكشوفات المالية الدولية. 
ف خبلؿ وبخصوص اثار تطبيؽ المعيار عمى تحسيف االعتراؼ والقياس واالفصاح وم

 يجد الباحثاف اف ىناؾ نطاؽ محدد لعقود التأميف وكما يمي:  3الفقرة 
حيث عرؼ المعيار عقد التأميف عمى  :العقود التي تصدرها شركات التأمين2.2- 

انو " عقد يقبؿ بموجبو احد الطرفيف بتحمؿ المخاطر اليامة مف حامؿ الوثيقة بواسطة 
 IFRS)قبمي  المؤمف ضده وغير المؤكد تعويض المؤمف لو عند وقوع الخطرالمست

Appendix A) مف 4. وىذا التعريؼ لـ يتغير مع ما ورد في تعريؼ المعيار رقـ .
حيث الخطر المؤمف ضده ، واف ىذا الخطر ميـ اي ينتج عف وقوع الخطراي اف 
القيمة الحالية لمتدفقات  النقدية الصادرة اكبر مف القيمة الحالية لمتدفقات النقدية 

 IFRS 17الواردة وىو ما يبرر استخداـ معدؿ خصـ يعكس القيمة الزمنية لمنقود )
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IN4 واف يكوف الخطر مستقبمي وغير مؤكد واخيرا ىناؾ اثار سمبية عند وقوع ، )
الخطر.لذا فاف كاف الخطر المؤمف ضده يحوؿ لشركة التاميف مخاطر مالية فقط فبل 

ر المالية مخاطر تأمينية وليس شرطا اف يعتبر عقد تأميف إال اذا حوؿ مع المخاط
ىذه المخاطر التأمينية في بداية العقد بؿ مف الممكف اف تحوؿ اثناء سرياف العقد ) 

 التأميف اليندسي وتأميف الحياة(.
تمجأ شركات التأميف عند قبوؿ خطر يفوؽ طاقتيا  :عقود اعادة التأمين1.2.2- 

ر مف خبلؿ شركات اعادة التأميف حماية ليا االكتتابية والمالية إلى تجزأه ىذا الخط
مف الخسائر الكبيرة وىو ما يتـ عبر اعماؿ اختيارية او اتفاقيات  نسبية كانت 

بالقياس واالفصاح عف عقود اعادة التاميف المحتفظ  17أوغيرنسبية ، وألـز المعيار 
 بيا بشكؿ منفصؿ عف عقود التاميف المصدرة بيدؼ توفير معمومات عف طبيعة

، (Widding B, & Jansson , 2018)العقود واثرىا عمى االداء المالي لمشركة 
بعبارة أخرى يمثؿ عقد اعادة التأميف بيف شركة التأميف وشركة اعادة التأميف نفس 
متطمبات عقد التاميف المباشر بيف شركة التاميف والمؤمف لو ، اخذيف بنظر االعتبارأف 

عيار كونيـ جية تنسيقية بيف شركات التأميف وشركات وسطاء التأميف لـ يتأثروا بالم
 االعادة وال يتـ اصدار عقود تأمينية مف قبميـ.

عقد االستثمار  17: عرؼ المعيار عقود االستثمار ذات الميزة االختيارية2.2.2- 
ذو الميزة االختيارية انو" عقد يمنح حاممو حؽ استبلـ دفعات اضافية تكممة لمنافع 

ف يؤخذ بنطر االعتبار  تحديد مبمغ وتوقيت ىذه المزايا لتقدير مصدر مضمونة عمى ا
العقد ومف المزايا ىي : )اداء نوع محدد مف العقود، وعوائد االستثمار المتحققة و 

أوغيرالمتحققة لمجموعة محددة مف الموجودات التي تحتفظ بيا الشركة المصدرة /
صدرة العقدوبالرغـ مف توافر الشكؿ لمعقد، و االرباح  والخسائر الخاصة بالشركة م

كونيا  17القانوني لعقود التاميف فإف ىذه العقود تمثبلىـ مشاكؿ تطبيؽ المعيار رقـ 
تفتقر لجوىر تعريؼ عقد التأميف منحيث عدـ تحويميا مخاطر تأميف ىامة. باإلضافة 
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ؽ عمييا ليذه العقود ال تعتبر ادوات مالية ينطب17الى ذلؾ  فاف نطاؽ المعيار رقـ 
وبشرط اف تصدر نفس الشركة عقود التأميف  9معيار االببلغ المالي الدولي رقـ 

(Para 3 PWC, 2017)  ومع ذلؾ فيذه العقود تحقؽ العديد مف المزايا اىميا انيا
تستخدـ نفس المعالجة المحاسبية مما يؤدي الى توفر المعمومات، اضافة الى تجنبيا 

اجو شركات التأميف المصدرة لعقود االستثمارمف ناحية اف التعقيدات المحاسبية التي تو 
بعض مزايا ىذه العقود يمكف فصميا الى مكوف حقوؽ الممكية ، كما اف المعيار رقـ 

يتطمب تكاليؼ مرتفعة نسبيآ مف الصعب اف تتحمميا شركات التاميف التي ال  17
معة والمستقمة لمشركات تصدر عقود التأميف، واخيرا عدـ تاثر  الكشوفات المالية المج

التابعة عندما تصدر ىذه الشركات عقود التأميف، والمشكمة ما اذا كانت الشركة 
التابعة ال تصدر عقود التأميف واف الشركة االـ ىي التي تتصدر العقود ىنا ينطبؽ 

 .(KPMG2017)9معيار االببلغ المالي رقـ 
د التي يعتمد فييا مستوى وىي العقو المحددة: عقود الخدمة ذات االجور -3.2.2

الخدمة عمى حدث مستقبمي غير مؤكد كما ىو الحاؿ في خدمات صيانة االجيزة 
والمعدات اي اف قيمة اجور الصيانة تعتمد عمى عدد مرات االعطاؿ او التوقفات  

ومع ذلؾ فقد ال تحدث ىذه االعطاؿ  (KPMG 2017 )التي مف المتوقع حدوثيا 
يف قد ينطبؽ عمى عقود الخدمة ذات االجور المحددة اي اف تعريؼ  عقود التأم

 )بالرغـ مف اف بعض الدوؿ ال تعتبر عقود الخدمة ذات االجور المحددة كعقود تاميف
Rudolph A. 2017, Widing B, and Jansson J, 2018) عمى اساس اف

األخطار غير المؤكدة ىي الحاجة لمصيانة ، واف المصمحة التأمينية وىي تأثر 
ؤمف لو سمبا بوقوع الخطر ثـ تعويض المؤمف لو مف قبؿ المؤمف )شركة التأميف( الم

عند وقوع الخطر غير المؤكد وما اذا كانت ىناؾ حاجة إلى تصميح. ىذا وسمح 
 عند تحقؽ اآلتي:(IFRS 17 Para 8, KPMG 2017)منو  8المعيار في البند 

 ة بالمؤمف لو.سعر العقد لممؤمف لو ال يعكس تقدير المخاطر المرتبط -1
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 التعويض المقدـ لممؤمف لو خدمة وليس مقابؿ نقدي. -2
تتحقؽ مخاطر التأميف المحولة لممؤمف بشكؿ أساسي مف تكرر استخداـ المؤمف  -3

 لو لمخدمة وليس مف عدـ التأكد مف تكمفة ىذه الخدمة . 
، 17وفي حالة عدـ توفر ىذه الشروط فاف الشركة تمتـز بتطبيؽ المعيار الدولي 

كما يمكف القوؿ اف منيج تخصيص االقساط بالنسبة لعقود  17ستنادا لمعيار رقـ وا
الخدمة ذات االجورالمحددة سيعطي نتيجة قياس مشابية لتمؾ التي سيتـ الحصوؿ 

يركز عمى  17وحيث اف المعيار رقـ 15عمييا عند تطبيؽ المعيار الدولي رقـ 
ركات التي تصدر عقود تأميف اال نشاط التأميف وليس الكياف فمف االفضؿ لتمؾ الش

بدآل مف المعيار رقـ 15انيا تصدر عقود خدمات محددة تطبيؽ المعيار الدولي رقـ 
 .(Yanik S and E. 2017)عند تحقؽ الشروط  17
في حالة احتواء عقد التأميف عمى مكوف أو اكثر :فصل مكونات عقد التأمين -3.2

ثمار ومكوف خدمة عمى الشركة يقع ضمف معيار آخر كما في حالة مكوف است
تحميؿ العقد لتحديد ما اذا كاف يحتوي عمى مكوف غير تأميني يجب فصمو 

البدمف فصؿ ثبلث  17ومعالجتيا بموجب معايير اخرى وحس ب المعيار رقـ 
وىي )المشتقات الضمنية ، ومكونات  (PWC 2017)مكونات غير تأمينية 

او خدمة غير تأمينية يمكف تمييزىا بذاتيا  االستثمار ، وتعيداتالشركة بتحويؿ مبمغ
 الى المؤمف لو(.

موضوع تجميع  7في البند  15عالج المعيار الدولي رقـ :تجميع عقود التأمين -4.2
العقود والـز الشركة بتجميع عقديف او اكثر مف العقود في نفس االطار الزمني مع 

تتـ المحاسبة عف ىذه عميؿ محدد او مع اطراؼ ذات عبلقة مع ىذا العميؿ حيث 
 . (IFRS !5 Para 7)العقود كما لوكانت عقد واحد

ومف  الجدير بالذكراف المجموعة الواحدة مف العقود ىي العقود الصادرة خبلؿ نفس 
السنة لعدة اسباب منيا ) عدـ االعتراؼ باألرباح عف المجموعات في حالة وجود 
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وقت المناسب اال في حالة وجود محفظة تاميف طويمة االجؿ )أكثر مف سنة(  في ال
خسائر محققة بسبب استمرار ىامش الخدمة ، والمشاكؿ المتعمقة بالعبئ التشغيمي ، 
وتمثؿ سنوية العقد اجراءات عممية تتعمؽ بالتكاليؼ والعوائد( اف منع اجراء المقاصة 

 بيف مجموعات عقود التأميف لغرض تحسيف جودة المعمومات المحاسبية .
 عمى عدة 17يركز المعيار رقـ :راف بعقود التأميناالعت -5.2
 ىي: (KPMG,2017)أمور

يجب عمى المؤمف االعتراؼ بمجموعة مف االمور ىي  توقيت االعتراف:1.5.2-  
بداية مدة التغطية ، وتاريخ استحقاؽ اوؿ قسط مف المؤمف لو، والظروؼ الي تتحقؽ 

 عندما تكوف مجموعة التاميف محممة بالخسائر.
البد مف االعتراؼ باألصوؿ  االعتراف بالتدفقات النقدية لعقود التأمين:2.5.2- 

وااللتزامات التدفقات النقدية  الكتساب التأميف بمجموعة عقود التأميف المصدرة ، بعده 
يتـ الغاء االعتراؼ باألصوؿ أو االلتزامات التي تنشأ عف التدفقات النقدية الكتساب 

 التأميف.
العقود منظمة لغرض تغطية  وىذه عتراف بعقد ععادة التأمين:توقيت اال3.5.2-  

التعويضات الحاصمة عمى عقود التأميف االصمية عمى اف يتـ االعتراؼ بيا في بداية 
مدة التغطية او عند االعتراؼ المبدئ بعقود التاميف االساسية اييما اقرب عندما 

ة فيتـ االعتراؼ بيا في تكوف التغطية عمى اساس نسبية اما اذا كانت غير نسبي
 بداية مدة التغطية.

يتـ  توقيت االعتراف بعقد االستثمارالمتضمن ميزة مشاركة اختيارية:4.5.2- 
 (PWC, 2017 )االعتراؼ بذلؾ في الوقت الذي تكوف فيو الشركة طرفا في العقد 

 14البنديف  بموجباالعتراف عند تجميع االعمال وتمويل عقود التأمين:5.5.2- 
يتـ االعتراؼ عندما تستحوذ الشركة عمى عقود تاميف مصدرة  17مف المعيار  16و

 .(IFRS 17)او عقود محتفظ بيا
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وينطبؽ ذلؾ عمى جميع عقود التاميف باستثناء العقود  :القياس المبدأي6.5.2- 
التي تتسـ بميزة المشاركة المباشرة ) ويطبؽ عمييا الرسوـ المتغيرة( وعقود التأميف 

 الجؿ ويطبؽ عمييا تخصيص االقساط وىذا النيج يركز عمى:قصيرة ا
الوفاء بالتدفقات النقدية اي تقدير التدفقات النقدية المستقبمية ومعدؿ الخصـ وتعديؿ -

المخاطر) لممخاطر غير المالية( اي مقابؿ الخطر ليعكس التعويض الذي تطمبو 
تجة عف المخاطر غير المالية الشركة لتحمؿ عدـ التأكد وتوقيت التدفقات النقدية النا

(England et al 2108)  وتعديؿ المخاطر غير المالية في القياس ال يعكس ،
 .13القيمة العادلة بؿ يعكس العبء االقتصادي الوارد بالمعيار الدولي رقـ 

ىامش الخدمة التعاقدية: وىو احد مكونات القيمة الدفترية لموجودات او مطموبات -
يصور االرباح التي تتوقع الشركة تحقيقيا خبلؿ مدة تقديـ  مجموعة عقود الذي

الخدمة عمما اف المعيار ال يسمح لمشركة في االعتراؼ باي زيادة في التدفقات 
الداخمة كربح لدى االعتراؼ المبدئ وانما االعتراؼ بالربح عمى مدى مدة التغطية 

نت المجموعة محممة . وفي حالة ما اذا كا15وىو ما يتفؽ والمعيار الدولي رقـ 
 بخسائر فيتـ االعتراؼ بيا فورا.

في نياية كؿ مدة مالية البد مف وجود تقاريرتتضمف  : القياس الالحق -7.5.2
التغيرات التي حدثت خبلؿ المدةعمى مكونات التزامات التاميف.لتحديد اي مف ىذه 

 (Mignolet F, 2017)التغيرات تتعمؽ بالخدمات المستقبمية 
ىذا المبدأ عمى اساس اف حصة الشركة في  يقوـخل االقساط المتغيرة:مد8.5.2- 

البنود الضمنية ال تمثؿ في جوىرىا ما يعادؿ حيازة مباشرة لمموجودات ولكنيا تعادؿ 
  (KPMG  2107)االقساط المتغيرة المفروضة عؿ المؤمف لو

الغاء  ال يحؽ لشركة التأميف: تعديل والغاء االعتراف بعقود التأمين9.5.2- 
االعتراؼ بعقد التأميف  اال في حالة انتياء العقد وحالة إجراء تعديبلت عمى شروط 
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 ,IFRS 17)واحكاـ العقد والتي تؤدي الى تغيرات جوىرية في المعالجة المحاسبية 
PWC2017)  

شركة التأميف عرض   17يمـز المعيار رقـ  عرض الكشوفات المالية:10.5.2- 
التاميف الصادرة وعقود إعادة التأميف المحتفظ بيا في قائمة  اصوؿ والتزامات  عقود

 المركز المالي بشكؿ منفصؿ.
مف المعيار عمى  83نصت الفقرة  :العرض في قائمة االرباح والخسائر11.5.2- 

عرض ايرادات التاميف التي تغطي الخطأ الناشئة عف مجموعات عقود التأميف ، مع 
مف خدمات التأميف) ايرادات ومصروفات خدمات  استبعاد اي مكوف استثماري ناتج

التأميف( ، وعرض ايرادات ومصروفات عقود إعادة التأميف المحتفظ بيا بشكؿ 
. واستبعاد مكونات  (IFRS 17 KPMG 2017)منفصؿ عف عقود التاميف الصادرة 

االستثمار ييدؼ الى عدـ تضخيـ ايرادات العمميات التأمينية التي تؤثر عمى قرارات 
 مستخدمي المعمومات المحاسبية

مف المعيار بوجوب  82حددت الفقرة :دخل او مصروفات تمويل التأمين12.5.2- 
عرض فقرات منفصمة وضمف االرباح والخسائر ومنيا تكاليؼ التمويؿ الناتجة عف 

 . (PWC 2017)خدمات التأميف 
االىداؼ  يمثؿ االفصاح ىدؼ رئيس مف االفصاح في الكشوفات المالية:13.5.2- 

لتحسيف جودة المعمومات المحاسبية وتوفير معمومات   17التي وردت بالمعيار رقـ 
وبيانات لتخذي القرارات لغرض تقييـ اثر العقود التي الواقعة ضمف المركز 

مف المعيار رقـ  117، ىذا ويحدد البند  (KPMG 2017 , Kouki 2018)المالي
غيرات في ىذه االحكاـ لدى تطبيؽ المعيار عمى االفصاح عف االحكاـ الميمة والت17

وبشكؿ اخص يجب عمى الشركة االفصاح عف المدخبلت واالفتراضات واسموب 
مف اجؿ تحسيف مستوى االفصاح    (IFRS para117)التقدير المستخدمة 

  والشفافية في الكشوؼ المالية.
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 : الدراسة الميدانية المبحث الثالث -3
اثبات فرضيات البحث البد مف ربط الجانب النظري لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث و 

بالجانب العممي ، وبسبب عدـ تطبيؽ المعيار لغاية الوقت الحاضر قاـ الباحثاف 
بتصميـ استبانة تـ توزيعيا عمى عدد مف االختصاصيف في مجاؿ التأميف والمحاسبة 

ؿ النتائج والتدقيؽ الستطبلع وجيات نظرىـ حوؿ الموضوع بعدىا يتـ معالجة وتحمي
 Statistical Package for Socialباستخداـ البرنامج االحصائي لمعموـ االجتماعية

Science SPSS     عضو ىيئة  20استمارة استبياف شممت )  60 وقد تـ توزيع
 20موظؼ عامؿ في شركات التأميف ، و 20تدريس جامعي في مجاؿ المحاسبة ، و
رقابة المالية ومكاتب التدقيؽ الخاصة(. اعيد مراقب حسابات مف العامميف في ديواف ال

استمارات  10مراقب حسابات و 17عضو ىيئة تدريس جامعي ، و 18استبانة )  45
 في شركات التأميف(تشمؿ العامميف 

 معالجة البيانات والتحميل االحصائي: 1.3- 
 الصدؽ والثبات الستمارة استبياف  البحث ) معامؿ كرونباخ الفا( -1

 (1جدوؿ )

 معامؿ الصدؽ  معامؿ الثبات )الفا(  ئمة االستبياف البحث الكمية اس

44 0.720 0.743 
أما  0.72(  معامؿ الصدؽ والثبات حيث بمغ معامؿ الثبات 1يبيف الجدوؿ رقـ )
 %.70عمما اف الحد االدنى المقبوؿ يبغ اكثر مف  0.743معامؿ الصدؽ فبمغ 

 لبلئسمة االستبيافحساب الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  -2
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 (2جدوؿ )

الوسط  المتغير المستقؿ                
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري 

( عمى القياس واالعتراؼ والعرض 17أوآل: أثر تطبيؽ المتغير المستقؿ )المعيار رقـ 
 واالفصاح والصعوبات

يتميز قطاع التأميف بالتعقيد  في اعداد الكشوفات  -1
 طبيعتو وصعوبة تحديد العائد المالية مف حيث 

4.34 0.479 

عف  17بالرغـ مف اختبلؼ متطمبات المعيار رقـ  -2
متطمبات المحاسبة الحالية لعقود التأميف ، اال انيا تستند 

 IFRSالى مبادى معروفة في معايير الػػ 

4.23 0.522 

يمثؿ المعيار تغيرا جوىريا ليس لشركات التاميف  -3
لممستخدميف الذيف يقوموف  التي ستستخدمو فقط ظف بؿ

 بتغطية القطاع عمى مستوى العالـ

4.11 0.655 

يتطمب تطبيؽ المعيار توفر المعرفة والخبرة البلزمة  -4
لقياس االخطار التأمينية إضافة لوجود قاعدة  بيانات 

 تخص طبيعة االخطار المراد التاميف ضدىا

4.14 0.554 

 عتراؼ بعقود التأميفعمى اال 17ثانيآ: اثر تطبيؽ  المعيار رقـ 

يتـ االعتراؼ في عقود االستثمار المتضمنة مزايا  -1
المشاركة االختيارية عندما تكوف شركة التأميف  طرفا في 

 العقد

4.34 0.526 
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سيمـز المعيار شركات التأميف  باستخداـ تقديرات  -2
تعتمد عمى افتراضات حالية متناسقة مع المعمومات 

وعدـ التاكد مف التدفقات السوقية تعكس مبمغ وتوقيت 
 لموفاء بعقود التاميف. النقدية البلزمة 

4.27 0.451 

يتـ استخداـ مدخؿ الرسـو المتغيرة التي تتضمف  -3
ميزة المشاركة االختيارية التي تعكس الطبيعة المختمفة 

 لتمؾ العقود

4.25 0.651 

يؤدي استبعاد مكونات االستثمار مف بند االيرادات  -4
ى الشافية وعدـ تضخيـ حجـ ايرادات الى تحسيف مستو 

 التاميف .

4.34 0.566 

يتوافؽ ىذا المعيار مع معيار االببلغ المالي رقـ  -5
) اإليرادات مف العقود مع العمبلء( مف ناحية  15

االعتراؼ بالربح في نفس الوقت الذي يتـ فيو تقديـ 
   –مثؿ التغطية التأمينية  -الخدمات 

4.14 0.554 

لمخاطر غير المالية الى تحسيف جودة يؤدي تعديؿ ا -6
الكشوفات المالية بواسطة التمييز بيف االلتزامات الناشئة 

والخالية مف المخاطر وتوفير معمومات عف الربح 
 المعترؼ بو والعبى االقتصادي نتيجة تحمؿ تمؾ المخاطر

4.25 0.576 

تكوف تكاليؼ االستحواذ ضمف  القيمة الدفترية  -7
 اميفلمجموعات عقود الت

4.25 0.615 

 عمى قياس  بعقود التأميف 17ثالثآ: اثر تطبيؽ  المعيار رقـ 
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لقياس  يستخدـ المعيار نموذج محاسبي موحد -1
فكرة تجميع عقود التاميف عند التقديرات المستندة عمى 

بناء عمى ارباحيا او خسائرىا المتوقعة  ياالعتراؼ االول
 العقود  ويمنع اجراء اية مقاصة بيف ارباح وخسائر

4.25 0.585 

يمكف االعتماد  ومؤيدةتحتاج الشركات  معمومات دقيقة -2
عمييا لتتمكف مف تجميع العقود بشكؿ يعكس ربحيتيا التي 
ف  لف يعترؼ بيا فورا بؿ ستوزع عمى مدى مدة التغطية وا 
 وخسائرىا المتوقعة سيتماالعتراؼ بيا فورا فى االرباح 

 .الخسائر

4.27 0.509 

قدية الناشئة عف نب المعيار خصـ التدفقات اليتطم -3
التزامات عقود  التاميف باستخداـ معدالت خصـ حالية 
تعكس خصائصيا وليس معدالت تستند الى خصائص 

 االصوؿ المعززة اللتزامات عقود التاميف.

4.27 0.509 

االرباح غير المحققة عمى  يستمـز المعيار تقدير -4
الخدمة التعاقدية كونو  ة بواسطة ىامشمدى مدة التغطية

 إحد مكونات قياس التزامات التأميف المحورية.

414 0.601 

ييتـ المعيار بضرورة وجود مقابؿ لمخاطر التاميف  -5
لزامي ضمف مكونات قياس  الميمة مقاس بشكؿ صريح وا 
تمؾ االلتزامات ىذا المقابؿ سيعبر عنو بمصطمح تعديؿ 

ضو الشركة المخاطر، والذى سيصور المقابؿ الذى تفر 
نظير تحمميا المخاطر غير المالية الناشئة عف تمؾ 

 العقود.

4.30 0.660 

التزامات التأميف  بموجب ىذا المعيار تعتبر -6
)التدفقات النقدية لموفاء باإلضافة إلى ىامش الخدمة 
التعاقدية( مكونة مف عنصريف المسؤولية عف التغطية 

4.30 0.560 
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( 15ار الدولي ) احتياطي االخطار السارية المعيالمتبقية 
)احتياطي التعويضات المسؤولية عف المطالبات المتكبدة و 

 (.37الموقوفة( معيار المحاسبة الدولي رقـ 
تعديؿ توقيت يتطمب المعيار مف شركة التأميف  -7

ومخاطر تمؾ المبالغ )التدفقات النقدية لموفاء( والربح 
الخدمة  المتوقع لتوفير تغطية تأمينية مستقبمية )ىامش

 التعاقدية(.

4.14 0.347 

لقياس التزاـ العقد في نياية المدة تقـو شركة التأميف   -8
بتعديؿ مبمغ اإليرادات التي يعترؼ بيا في بداية المدة 

 وتعديؿ التزامات العقد بمقدار تمؾ اإليرادات

4.27 0.628 

 يفعمى العرض واالفصاح لعقود التأم 17رابعآ:  اثر تطبيؽ  المعيار رقـ 
سيؤدي تطبيؽ المعيار إلى تحمؿ شركة التأميف  -1

المالية لؤلحداث المستقبمية غير المؤكدة نتيجة  نتائجال
وقد ال يكوف الربح أو الخسارة لشركة التأميف ، العقد 

 معروفة لسنوات.  

4.14 0.615 

يتطمب المعيار مف شركة التأميف اإلببلغ في  -2
عقود التأميف بإجمالي  فيالميزانية العمومية عف التزاماتيا 

التقديرات الحالية لممبالغ التي تتوقع شركة التأميف 
تحصيميا مف األقساط ودفع المطالبات والمزايا 

 والمصروفات  

4.02 0. 601 

تنتج المحاسبة عمى عقود اعادة التاميف بشكؿ  -3
منفصؿ عف عقود التاميف الصادرة   معمومات اكثر 

 شفافية 

4.25 0.462 

شفافية جودة و تقديـ معمومات اكثر يار إلى ييدؼ المع -4
4.32 0.639 
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كي يتمكنوا مف ليوفر رؤية ادؽ لمستخدمي القوائـ المالية و 
تقييـ اثر العقود التي تدخؿ عمى المركز المالي واالداء 

 المالي.
يتماشى قياس االلتزامات بالقيمة الحالية مع  -5

،)المخصصات 37متطمبات معيار المحاسبة الدولي 
لتزامات الطارئة واألصوؿ المحتممة لممخصصات( واال

)األدوات المالية  9وكذلؾ معيار االببلغ المالي 
لممطموبات المالية( بخصوص المطموبات ذات 
الخصائص المشابية اللتزامات التأميف ،  مف جية 
القياس المستند إلى التقديرات الحالية لمتدفقات النقدية 

 المستقبمية. 

4.30 0.462 

ب ىذا المعيار قياـ شركات التأميف بعرض يتطم -6
إيرادات خدمات التأميف المحددة في كشؼ الدخؿ بطريقة 

 15رقـ  االببلغ المالي تتفؽ مع المبادئ العامة معيار 

4.32 0.639 

تعرض مجموعة  الحقوؽ وااللتزامات بالصافي لكؿ  -7
منيما في بند واحد كما لو كانت اصوؿ او التزامات عقد 

د والذي سيؤدي الى تحسيف جودة التقارير تاميف واح
 المالية 

4.20 0.594 

يؤدي عرض ايرادات ومصروفات تحويؿ التاميف  -8
مف خبلؿ ادراجيا بالكامؿ في االرباح والخسائر او 
تقسيميا بيف االرباح والخسائر والدخؿ الشامؿ  الى تحقيؽ 

 التوازف بيف القابمية لمفيـ والمقارنة

4.16 0.568 

 عمى صعوبات التطبيؽ 17اثر تطبيؽ  المعيار رقـ  خامسآ: 
عقود التاميف( إلى )17سيؤدي تطبيؽ المعيار  -1

4.14 0.594 
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التأميف والخدمات  خدمات بيفالمقارنة  تقميص فجوة
 األخرى

عند ومخاوؼ اضطرابات  حدوثيتوقع البعض  -2
بداية تنفيذ ىذا المعيار، ومع ذلؾ يعتقد محممو قطاع 

توى العالـ أنو سيحدث تغيًرا ىائبًل فيما التأميف وعمى مس
 يتعمؽ بتوافؽ شركات التأميف

4.16 0.608 

مستثمريف والمشاركيف فى سوؽ سيمكف المعيار كآل منال -3
التاميف العالمي مف اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة وفى 
التوقيت المناسب ، ومف ثـ سيستقر القطاع االقتصادي 

 عمى المدى البعيد.

4.18 0620 

مف خبلؿ تفحص اجابات عينة البحث يبلحظ اف محور االجابات تركز باالجابات اتفؽ 
تماما او اتفؽ وقسـ قميؿ كانت اجاباتيـ لبعض االسئمة محايد حيث بمغ اعمى وسط 

(  في المتغير المستقؿ والخاص 1بانحراؼ معياري  وىو السؤاؿ رقـ ) 4.34حسابي 
د الكشوفات المالية مف حيث طبيعتو وصعوبة تحديد بتميز قطاع التأميف بالتعقيدفي اعدا

( في المتغير التابع االعتراؼ الخاص باالعتراؼ في 1العائد معياري ، والسؤاؿ رقـ )
طرفا في  ختيارية عندما تكوف شركة التأميفعقود االستثمار المتضمنة مزايا المشاركة اال

االيرادات يؤدي الى تحسيف  ( باستبعاد مكونات االستثمار مف4والسؤاؿ رقـ ) العقد
في   4.02مستوى الشفافية وعدـ تضخيـ ايرادات التأميف ، كما بمغ اقؿ وسط حسابي 

 شركة التأميف ( لممتغير التابع العرض واالفصاح الذي يحدد التزامات 2السؤاؿ رقـ )
لغ التي عقود التأميف بإجمالي التقديرات الحالية لممبا فياإلببلغ في الميزانية العمومية 

تتوقع شركة التأميف تحصيميا مف األقساط ودفع المطالبات والمزايا والمصروفاتاما بقية 
اسئمة االستبياف فبمغت اوساطيا الحسابية بيف الحد االدنى والحد االعمى كما يمبلحظ اف 

وىي نحرافات قميمة جدا   0.347واقؿ انحراؼ معياري  0.701اعمى انحراؼ معياري بمغ 
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ساس فانو يمكف الخروج بنتيجة اف جوانب اسئمة االستبياف تتركز باالتفاؽ  وعمى ىذا
  حوؿ كافة اسئمة االستبياف.

 (ANOVA- TEST)قياس تحميؿ التبايف. -4
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .701a .810 .83 .22560 
a. Predictors: (Constant), المستقؿ 
b. Dependent Variable: االعتراؼ 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression .590 1 1.490 .569 2.791b 
Residual 2.138 42 .051   
Total 2.228 43    

a. Dependent Variable: الصعوبات 
b. Predictors: (Constant), المستقؿ 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0.610 1 0.63 0.494 .486b 
Residual 1.635 42 .039   
Total 1.696 43    

a. Dependent Variable: القياس 
b. Predictors: (Constant), المستقؿ 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.86a .87 .86 .22904 

a. Predictors: (Constant), المستقؿ 
b. Dependent Variable: االفصاح 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression .74 1 .76 0.749 6.160b 
Residual .253 42 .232   

Total .993 43    
a. Dependent Variable: االفصاح 
b. Predictors: (Constant), المستقؿ 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .67a .69 -.73- .34543 

a. Predictors: (Constant), المستقؿ 
b. Dependent Variable: الصعوبات 

ANOVA 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression .736 1 .006 .751 3.822b 
Residual .212 42 .119   

Total .948 43    



 
 

              
 
 

 

 

127 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

a. Dependent Variable: الصعوبات 
b. Predictors: (Constant), المستقؿ 

 

الى عدـ وجود فروقات في اراء عينة البحث النسبة   Fتشير  نتائج معنوية اختبارات 
لممتغيرات المستقمة ) االعتراؼ ،  والقيايس ، والعرض واالفصاح ، والصعوبات ( اي 

( عمى المتغيرات المعتمدة 17يمكف القوؿ اف ىناؾ تاثير معنوي لممعيار الدولي رقـ )
% لممتغير المعتمد 86لتفسير حيث بمغ حده االعمى ، كما تشير نتائج معامؿ ا

% لممتغير المعتمد القياس ويستنتج 61العرض واالفصاح كما بمغ في حده االدنى 
الباحثاف الى قبوؿ فرضيات البحث التي تشير إلى وجود عبلقة معنوية لمعيار 

( عمى كؿ مف االعتراؼ ، والقياس والعرض 17االببلغ المالي الدولي رقـ )
 .االفصاح كما توجد صعوبات بشأف تطبيؽ المعيارو 

 استنتاجات وتوصيات:4-
 استنتاجات: 1.4- 

( تطور نوعي ييدؼ الى االعتراؼ 17يمثؿ معيار االببلغ المالي الدولي رقـ )  -1
والقياس واالفصاح في الكشوفات المالية وصوآل الى معمومات محاسبية تتسـ بالجودة 

 الرئيسية لممعياروالشفافية وىو احد االىداؼ 
 -وثائؽ التأميف –تحدٍّ جديد  لشركات التأميف وحممة الوثائؽ  17مثؿ المعيار الػ  -2

Policy Holder  الف شركات التأميف تطبؽ النظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ والتا/يف
 وىو يختمؼ عف المعيار اختبلؼ كبير

د عمى افتراضات حالية ألـز المعيار كؿ شركات التأميف باستخداـ تقديرات تعتم  -3
 متسقة مع المعمومات السوقية

المالية حسب ما ينص  المخاطر غير Non-Financial Risksالبد مف تعديؿ  -4
 ( لغرض تحسيف جودة المعمومات المحاسبية.17عميو معيار االببلغ المالي الدولي رقـ )
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اعادة البد مف عرض اجمالي اصوؿ والتزامات عقودد التاميف المصدرة وعقود  -5
التأميف المحتفظ بيا بصورة منفصمة في قائمة المركز المالي لغرض عرض معمومات 

 حيث اوضح العيار طريقة العرض واالفصاح , محاسبية اكثر شفافية
يرتبط المعيار معنويآ  وكؿ مف االعتراؼ والقياس والعرض واالفصاح وىو ما جاء   -6

 5و 4في الجدوليف رقـ  
تطبيؽ المعيار والصعوبات التي تواجو التطبيؽ ومما يدؿ ىناؾ عبلقة معنوية بيف  -7

لذات السبب والذي ذكر أكثر مف مرة  2023عمى ذلؾ تأجيؿ تطبيؽ المعيار إلى سنة 
 في البحث وىو تطبيؽ النظاـ المحاسبي الموحد لممصارؼ وشركات التأميف.

 التوصيات: 4.2
 يوصي الباحثان 

والتحميؿ  والشركات ذات العبلقة عمى ضرورة الدراسةقياـ  شركات التأميف في العراؽ  .7
والعمؿ عمى تنفيذ التطبيقات التي اوردىا المعيار الخاصة باستخداـ قاعدة بيانات ، الف 

بشرية مؤىمة عمميا  المعيار يتطمب نظما وبرامج آلية، واستثمارات في استقطاب موارد
 وعمميا في مجاؿ التأميف.

يضمف توافر كؿ قواعد البيانات  توفرمعمومات دقيقة مؤيدة  تحديث األنظمة اآللية بما .4
واالفصاح بشكؿ  يمكف االعتماد عمييا لكي تجمع العقود ألغراض القياس والعرض

 يعكس ربحيتيا
تطوير إدارة المخاطر لتدقيؽ المخاطر وتحديد النزعة لممخاطر عمى أسس عممية 3- 

 إحصائية دقيقة.
توفير مبلكات لدى مكاتب التدقيؽ التي لدييا الخبرة في قطاع التأميف وتطبيقاتو 4- 
لماـ بفيـ أنواع الوثائؽ وما تحممو مف ضمانات والتزامات اضافة الى تكو  ف عمى دراية وا 

امتبلكيا الخبرة في البرامج اآللية المستخدمة لدى شركات التأميف والتي تحقؽ متطمبات 
 17 المعيار
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 البحوث المستقبمية:4-
لشركات يوصي الباحثاف دراسة اثر المعيار غمى ممارسات التحاسب الضريبي 1-  

عادة التأميف.  التأميف وا 

 قبي الحسابات عند تطبيؽ المعيار.المتوقع مف قياـ مرا بدراسة الدورقياـ الباحثيف 2- 

 مصادر البحث:
 اوآل: العربية:

)المشيداني  بشرى نجـ عبداهلل و مالؾ ياسر صاحب " تحديات تطبيؽ المعيار الدولي  -1
البيئة العراقية . بحث مستؿ مف اطروحة دكتوراه "عقود التأميف" في 17لئلببلغ المالي رقـ 

 محاسبة مف جامعة بغداد  

bushra.najm@coadec.uobaghdad.edu.iq 
محمد سميماف " تقييـ مدة فعالية المحتوى المعمومات  اشرؼ محمد و الفار غالي -2

عمى تعيزيز الخائص النوعية لممعمومات المحاسبية: دليؿ  17IFRSلمعيار عقود التأميف 
ميداني مف البيئة المصرية ، مجمة الفكر المحاسبي ، كمية التجارة جامعة عيف شمس، العدد 

 .2018الثاني، يوليو 
عبدالحميـ،صفواف قصي و جار اهلل حسيف حوشاف " مدى مبلئمة تطبيؽ مبدأ  -3

"   4IFRSاالعتراؼ بااليراد لعقود التأميف المحمية في إطار معيار االببلغ المالي الدولي رقـ 
 2016مجمة جامعة ذي قار المجمد الحادي عشر ، العدد األوؿ، العراؽ 

 ثانيآ: االجنبية
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2- Alnodel; A.,” The impact of IFRS adoption on the value relevance of 
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2018 pp.138-148. 
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 المستخمص 
ااا للاحتاايةت تناال الاحث ااثلة اساايلةستنتقاايلالنتااالدلاال طاال ل ة  سلااا لت ةتااةلاساا ل ل
ث اااةللاحتااايةت اطاال ت لنظااا بل تطثتاااا التقاااةنتلاحة اسااايلاحنظ تااايلانتاااالدلاال طااال لاااا ل

 ل احة ا االاحتا ل ا لط تاياللتاتملاحتايةتنت قتحلةنلهتملاح ط لثلحة نىلاح لمل احة نىل
تاايل طاا حلاح  اا الاحتيةتنانتااالدلاال طاال لةاا ل اابلالة اساايلاحثتلناالتلاحةت  ااايلثلح ة تاايل

  ىلاح طا ل ةا ل املتاملاحتطا حلاحاىللاحتيةت   تيلل اال تثل اتلاحت لتةك لة يللقث ال
ناااةلت ةتاااةل احشااا  طلاحتااا لتنثذااا لاال ااا لثيااالل لاحتااايةت ة  سلاااا ل ة تااايلت ةتاااةلاسااا ل ل

اةللاالطل للاحتيةت األس ل ل ةةىلتي ت هلل  ىلنتلئجلا ةلالة نظيلكالن علة لان اعل
احتطثتا لاح بلا تةةل  ىلاحثتلنلتل اال  لئتلتلاحةستالةلة لاحتال ت لاحسان تيلحشا كيل

ل(ل قاااةلتقاااة لت  تاااالنساااثيل٥١٠٢–٥١٠٢اح  اقتااايلاح لةااايل ااابلالاحسااان اتل لاحتااايةت 
(ل قااةلتقااة لت  تااالل٥١٠٢–٥١٠٢قتاايلاح لةاايل اابلالاحساان اتل اح  الاحتاايةت حشاا كيل

نسثيلاجةلح لاحت  تقلتلاحةةا  يلاحىلاجةلح لاالقسلطلاحةت اايل بلالات ةلاحة اسيل ل
للاست  اجل ة ةالاحت  تقلت(

ل
ل
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لتك  ل ل تث لاحت ةت تي ل احت  تقلت لاحةكتسثي لاالقسلط لثت  لاحنسثي ل  ى لت تةة اح ب
ل حتسلا  ال لاك  لشة حتيلة لاالقسلطلاحةت اايل احت  تقلتلاحةةا  يل ا ت ا نتلئجيل
لثت ل لاحنسثي لة ل بلا لاح سل ة( ل ة ةا لاحتطثتا لاست  اج لاحث ثلا لاطل س تقة 

بلت تث لاالسلسلا لا تسلبلاحاسطلاح لا لاح لاحتيةت اجةلح لاحت  تقلتل ةثلحغل
للاحتيةت ألن اعل لش كي لاحت لتت ة يل  نةلةزا حتيلللاحتيةت  ث ةلاقلايلاال ثلدلاحةلحتي
ل ل  تايلاحتيةتناحنشلط لت ثتلا  لاح ب لاحتجل ب لاحاسط لاست  اج لتتم لاح لا  لح اسط  
بلتؤةتهلانتالدل تتملت  ت هلة لاحةؤة لحهل تيت لاهةتيلاحث ثلة لاحة  لاح لاحتيةت 

احت لتنثذ لا لةةلاحنظ لثيللثت لات سللاحتيةت اال طل ل االهتةلملثهلا لت ةتةلاس ل ل
اال  ىلة للاحتيةت  ا  ىلحةجلثييلنتلئجل ةةلكال ط لة لنل تيل ةنلاسيلش كلتل

لا ل ل احت سع لثيل لاحةكتتب لاال طل  لثت  لت از  لكن دة لاةا ة لاتجلة لةع لا  ى نل تي
 ااحتيةت اح سل ةلاح بلتاتق لاست  اجهلحكالة نظيلة لان اعلشة حيلل احلة ةال
لالاحتيةت :لانتالدلاال طل ل,لاس ل للالكممات المفتاحية

Abstract: 
The research takes up a study on investing financial surpluses in 
insurance companies   & the extent of its influence on the 
insurance policy on the one hand   & affected by economic 
inflation on the other hand. I took two aspects of my theory   &

practice. thus, the study included two main axes. the first axis 
dealt with the concept of investment in general   & investment in 
insurance companies in particular in terms of conditions 
investment size, sources   & main investment areas that insurance 
companies should follow in order to achieve the goals for which 
their financial surpluses are invested the areas that it follow for 
that is profitability while ensuring the true origin of the invested 
money while maintaining an adequate amount of cash liquidity to 
cover its liability towards policy holder   & the expenses incurred 
by it when practicing its insurance activity   & the extent to which 
the returns on its investment are used to follow an insurance 
policy through which it can increase its activity   & expand its 
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operations in competition with other companies in addition to 
compensation for life insurance policy holders for the deer ease 
in the real value of their insurance amounts due to economic 
inflation during the insurance period . As for the second axis, 
these concepts were applied to the investment of financial 
surpluses in the Iraqi General Insurance Company, as it included 
the areas of the investment, its size   & development   & the returns 
resulting from the investment of the financial through the year 

2015-2019  &analyzing &measuring them indicating their rates 

 &returns   & drawing conclusions   & recommendations through 
that. 
Keywords: selection the risks , insurance rates. 

 : المقدمة
ل  ل لث قيل لتتةلتز ل ةتن  ي ل ةتةس لأل طل  ل تلته لة ا ا لتت  ضلا  لاالنسل  ا 
لاالقت لةتيل لا  لاحش  تي لت  الته لنتتجي لاال طل  له س لتك   لقة لا  احث ضلاال  
  حكلة ل بلالاحا ا اتلاحت لتت  هلل نةلكال ةالتا ملثهل بلال تلتهلةةللتسثبلحهل

 هلغت لا لاالنسل لةج ةل ج ةسل  ىلا لاحنيلتيل سل ةلةلةتهلتؤةبلاحىلت نتضلة 
قتةلاح تلةلقةلتت  ضلأل طل ل ةتةسلك ط لاحة ضلا لةللتؤةبلاحىل جزسلجزئتللا ل
لك حكلنجةل لانهلة  ضلحبلناطلعل  لاح ةال احثطلحيل احشت   يا لكةل لا لاح الة ك تل
لة ل لت  ايم ل ةل لثت  تضلاحذت  لت زةه لاح ب لاحالن   لتت  ضلحةطلحثلت لقة االنسل 

ل ا لاق ل لقلن نل لاحت لتك  لةسؤ ال نيم لتسثثهلحةست ةةته ا لنتتجيلت  التهلا لةل
جةتعله سلاال طل لاحت لقةلتت  ضلحيللاالنسل لا ل تلتهلاحت ةتيلا ل ة تلتسثبل

لتتط بل لةلةته ل سل ة لاحنيلتي لا  للاحتيةت حه لش كلت لا  ل ح حك تا مللاحتيةت   تيلا
لحاث ا لة للثلنتالدلاال طل لاحت لت  ضل  تيل لتنتجل نيل ت  تضلاح سلئ لاحت لقة

 بلالاج ادلا زهلل سبلن  يلل  ةتيللحذ ضلت ةتةلاس ل لتلةت لكالةنيللحي الال ل
لا لنتلئجلا ةلال لةيةل لاالس ل لت  بلة  ا لا لت ةتة لانتالدلاال طل ل ة  هل  ة تي
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 أ  هللةةللتنثذ لت جتهلاحة اسلتلح  ق فل  ىل ة تيلانتالدلاال طل للاحتيةت ش كلتل
 احة ت نيالاحتيةت ح    الاحىلة ةالاح سل ةلألن اعللاحتيةت ا لت ةتةلاس ل ل

 منهجية البحث المبحث االول1-
  :مشكمة البحث 1.1-

  ةملة اكثتيللحنتلئجلة لاظيللألن اعللاحتيةت ة لجة ةلاس ل للاحتيةت ت لن لش كلتل
احت لتةل سيلل احل ةةلكال ط لة لاال طل لاحةؤة ل  تيلل  ةملا تةلةهلللاحتيةت 

لا لاتجلثلل ث حكلال ل لانتالدلاال طل ل ت ازنيللةعلنتلئجله سلاحة لاظلس ثل   ىلةثةأ
ل- :ةشك يلاحث ثلتكة لا لاتجلةلاح   الح تسلؤالتلاحتلحتي

ل.تيةت احكتفلتةك لا لت احلانتالدلاال طل لاحت از لا لة نظيل- 
ل .ةةىلأ  لانتالدلاال طل لا لت ةتةلنسثيل ةةلكال ط - 
كتفلتتملا تسلبلاس ل لتيةت لتتنحلةعل ةةلكال ط ل احظ  فلاحة تطيلثهلة ل- 

ل.جييل نتلئجلكالة نظيلة لجييلأ  ى
 :اهمية البحث -2.1

ل لاس ل  لا لت ةتة لاال طل  لانتالد لاح بلت  ثه لاحة   لاحث ثلة  لاهةتي لاحتيةت تيت 
حةجلثييلنتلئجل ةةلكال ط لة لنل تيل ةنلاسيلاحش كلتلاال  ىلة لنل تيل لنتيلةعل
ل احت سعلا لشة الا طل لا  ىلح تلةت ل لةت ازنيلحؤل طل لاحةكتتبلثيل  قعلاةا ة

ل.  تيل
 :فرضية البحث -3.1

  ىلانتالدلاال طل لاحةكتتبللاحتيةت تستنةلاحث ثل  ىلا قتيلا تةلةلت ةتةلاس ل ل 
لألن اعل ل نتلئجلة لاظيل للاحتيةت ثيل لاحت از لاحتيةتن ةةىلتي  لستلستيل تيلة ل ة تي

احةكتتبلثهل  ةةلكال ط لة لاال طل لاحةؤة لةنيلل تثلك ةلللاحتيةت ثت لس  ل
 .احتيةت زاةتل ةةلاح ط لزاةلة يللس  ل

 
ل
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 اهداف البحث:  -4.1
اح   الاحىلاحط تايلاحةنلسثيلاحت لت احلاحت از لاحةط  بلتتة الاهةافلاحث ثلا ل 

ل لاس ل  ل ت ةتة لاال طل  لانتالد ل احظ  فللاحتيةت ثت  ل ط  لكا ل ةة ل اح   تيل
ة لجييلا  ىل ثةلللاحتيةت احة تطيلثهلة لجييل  سبلنتلئجلكالة نظيلة لان اعل

ل.ة لاحةؤة لحيملاحتيةت ت احلاح ةاحيلا لاستتنلدلاقسلطل
  :ج الدراسةمنه -5.1

اتث تلاحة اسيلاحةنيجلاح  ن لا لاحجلنبلاحنظ بل احةنيجلاحت  ت  لح ثتلنلتلاحت لتمل 
 اح   ال  تيللا لاحجلنبلاحتطثتا 

  :حدود البحث -6.1
ل ة ةلاحة ق ع:1.6.1-

ل  لاس ل  لت ةتة لا  لاال طل  لانتالد لة   لاحث ث لستلستيلللاحتيةت تنل ا لتي    ةةى
ل.  تهلاحتيةت تيلة ل ة تيلاحت از لثت ل ةةلكال ط ل س  لاحتيةتن

لاح ة ةلاحةكلنتي:2.6.1- 
لاحتيةت ة لاجالت اتحلاهةافلاحث ثلا لاهةتيلة  لانتالدلاال طل لحت ةتةلاس ل ل

اح  اقتيلاح لةيل ه لا ةىلةؤسسلتل زا ةلاحةلحتيلاحت لحيلللاحتيةت ااةلتملا تتل لش كيل
لجةتع لا لةةل ساي للثلعلط تا لسنيلاحتيةت ان اع لتيستسيل   حكلح  ق فلل٠٢٢٢ةن 

ل.  ىلاالقسلطلاالجةلحتيل احت  تقلتلاحةةا  ي
(لح    ال  ىل٥١٠٢ل-ل٥١٠٢تملا تتل لاحسن اتل ل-اح ة ةلاحزةلنتي:ل3.6.1- 

ل لث ة لاحش كي ل ةا لاستا ا  لثسثب لنسثتللل٥١١٢احثتلنلت لةبلئةي لا  لئتلت  ت ا 
ل ثيلالح ة اسيل احث ثلتةك لاالستةالا

ل- :ة لة لجةعلاحة   ةلتل احثتلنلتل7.1-
لاستكةلال  لاحة   ةلتل احثتلنلتلاحت لتتط ثيل لحجةع لة لة  لاحث ثل  ىل ةة ا تةة

ل- :احة اسيل احت لتةك لاتجلزهللثلآلت 
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ل ج يلل -  لاحة اسي لة  لاحنظ ب لث   صلاإلطل  لاحةت ا ة ل االجنثتي لاح  ثتي احكتب
ل كتلبلحيملاسيلةلتيملثة ق علاحث ثا لة ةل  لةؤسسلتلة تةةسل

اح  اقتيلاح لةيللاحتيةت احثتلنلتل اال  لئتلتلاحةستالةلة لاحتال ت لاحسن تيلحش كيلل-
لاحةبلئةيلحئلطل لاحتطثتا لة لاحث ثا

 
 اإلطار النظري المبحث الثاني2- 
ل :التأمينانتقاء االخطار في  -1.2

ل ةني ملاح ط  1.1.2- 
لا ت فل ل لحاة لقةللاحتيةت  جلالاالقت لة ل اقحلحت  تفلاح ط لا  ا لا طلدلةني م

ل  اه لاتةل لةلحته( لتت  حلث ة ثل سل س لاتةل لاحتيكة ل  ةم لث ضلاحكتلبلثلنه    اه
(MILLER) لثلنهل لاحته لاهلللتنظ  ل ثة لا لسبلةه لغت  ل ا تةلال ة ثل سل س( ثلنه

لاحا ا  اتلا نلدل تلتهلاحت ةتيلةةلل  لحهلا لظله سلة ن تهلتبلزملاحش صل نةلات ل س
لت كلاحا ا اتلاحت ل لة لنتلئج لاحتيكة ل ةم لاح  فلا  لاحشكلا  لة  ل لحه تت تبل  ته

لا حلاالستل  لاتةل لحة ق علة ت ل( لاحش صلثلحنسثي له ا ثت ل (KNIGHT) تت  هل
ل نل  هلل لت ةتة لةةك  لة ن ته لظله ة لاح ط  لاسلسلا  ل  ى لاحتيكة ل  ةم اح ط 

لاسلسل ل  ى لتة ال قتلسيل لاحتيكةا ل ةم لثتنةل لاحا ا ات لنظ تي لاال تةلالتلا  نظ تي
اح لالتلاحت لاللتت ا لاتيللةالتتسلإ  لئتيلحبل تةلالتل ة ل ملتت كلتاةت هللاحىل

ل(٢احش صلننسهل االلح  اةالننستيل 
 له ل اح لةثلة تةالاح ق علاح بلت شلسلاحط ال لاحةت لقةا لاحتيةتنا لاح ط لثة نلسل

حةؤة لحهل ا لاللتت قفل ق  هل  ىلة ضلا اةةلابلةنيةل(ال تثلت ت فلاحةؤة ل ا
ا لا لاحن ةلتنظ لاحىللاحتيةت ةني ملاح ط لثلحنسثيلح ن ةل  لةني ةهلثلحنسثيلحش كلتل

لاحىل لاحنلتجيل  ل ق عل لةثلة ت ل ث حكلت جي لاحةلةتي اح ط ل  ىلاسلسلاح سل ة
اال طل لاحت لقةلتت  ضلحيللثةللا لا ةىلاحط حلاحةت ل فل  تيللح ةلتيلننسهلة ل

اح بلت تث لا ةلاحط حلح  ةلتيلة لاح سلئ لاحنلتجيل  لت احلاال طل للاحتيةت  حكل
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ال لاالة لت ت فلا لةني ةيلللاحتيةت ة ل بلالاحت  تضل نيلالاةللثلحنسثيلحش كلتل
لح  ط ال تثلانيللا ةىلاحيتئلتلاحةت   يلا لة اجييلاال طل الح حكلال لاح ط 
لتت احل له لة ططلحيلل سبلاالسسلاحننتيل ثت لةل لتة الاحن حلثت لةل ثلحنسثيلحيل

ل (٢ لاحتيةت ا بلل  له سلاال طل ل االلح  ا حل االحتزاةلتلاحت لتنظةيلل اةل
ل : ة تيلانتالدلاال طل 2.1.2- 

ل لش كلت لات ل للاحتيةت تا م لاجا لة  لحتذطتتيل لت  ضل  تيل لاحت  لاال طل  ثلنتالد
ل:احةنلسبلثشينيلل اح بلتك  ل ا ةالةةللت  لاحا ا 

ل  االلح ش  طلاح لةيل االس ل لاال تتلةتيالاحتيةت قث ال ة تيل1.2.1.2- 
لزاحتيةتنةعلا ضلش  طل ل هل ا لةعلزتلةةلس  للاحتيةت قث ال ة تيل2.2.1.2- 
لطلحبل3.2.1.2-  لح ت لقتلم لث ضلاالشت اطلتللاحتيةت تيجتالقث الاح ة تي ثتننت 

لااحتيةت ث ةلاج ادلاحكشفل  ىلة اللاحتيةت احت لتط ثيللش كيل
ل اقللةط الالاحتيةت  اضل ة تيل4.2.1.2- 

 ث حكلال لانتالدلاال طل لتتة الا لا زلاال طل ل تاستةيلل سبلن  يلل طثت تيلل
ل ا لجيي لة  ل ق  يل ل   لاحنلتجي ل اح سلئ  لتك ا هل ل ة ةا ل ةتيل حظ  فل ة جي

احة ق  تيل احةكلنتيلاحة تطيلثيلل احت لة لشينيللا لتزتةلا لتا الة لا صلت اايالل
تت  ىلغلتايلاحةقيل اح  صلا لانتاالدلاال طال للاحتيةت ة لجييلا  ىل ا لش كلتل

نيللاحةسؤ حيلاتجلهيمل ثل تثل هللا لاحة كزلاالةت ل  ىلة لححلجةي  لاحةؤة لحيمل ا 
لنةلت احلاال طل لاحةؤة ل  تيلح  الدلثلحتزاةلتيلل 

ل:ة ا الانتالدلاال طل 3.1.2- 
ل:ا ل ة تيلانتالدلاال طل لتتقة لة   تت لتةك لت  ت يللثلآلت 

ل- :احتيةت ة اسيلاحثتلنلتلاح ل يلث ة تيل1.3.1.2- 
لة للاحتيةت تا ملش كلتل  ثة اسيلةستنتقهلح ثتلنلتل احة   ةلتلاحت لت  ال  تيل

ل- :ة لة هللاح ل يل احةتة  يلثةللت  
ل - :احتيةت استةل ةلط بل 1.1.3.1.2- 
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 نةةللت غبلابلش صلثلح   ال  ىلغطلدلتيةتن لة ت لتتط بلةنهلاثتةادَالةادل
ل لط ب للاحتيةت استةل ة لش كلت لت ةهل لةلاحتيةت احت  لن ع لحكا ل اال لان اع لاحتيةت  

احت لة ل بلحيللتةك لاستا ادلاحةؤ  للاحتيةت   سبل لجتيللة لاحثتلنلتل  ل ة تيل
ل- :احة ن بل احةؤ  لاحةلةبلاح  ا لتؤ  ا ل  ىل ةةلاح ط 

لل-أ  لثطلحب لاح ل ي لاحة   ةلت ل بلا لة  لة  اته لتتم لاحة ن ب: لاحتيةت احةؤ  
 س  كل سة يلاحش صل احت لت تثطل اح لة ت لة هل احة تةةةل  ىلش  تيل  نلتل

ل االهةلال ل احنزاهي لاح  لئصلاأل بلقتي لاحناصلا  لا  لا  ل اتها لاالنسلن  ثلحس  ك
  ةملاح  صل  ةملاحشنلاتيلتك  ل الأ  لس دلتؤةبلاحىلزتلةةل ةةلاح ط لث كسل

لش كلتل لاحت لتنشةهل ا لاستا ا لا تةلاللاحتيةت األةلنيل احنزاهيل اح  صل احشنلاتي
ل.علاح ط لة  لزتلةة ق ل
 احظ  فلاحة تطيلثهلاحت لتت قفللاحتيةت احةؤ  لاحةلةب:ل اح بلتت  حلثة الل-بل

لاحةؤ  لتةك ل ل ه ا لا لاحة الاحةط  بلتيةتنه لظ اه لغت ل لةته   ىلةةىل ج ة
ة لاجاللاحتيةت ت ستنهلة ل بلالتننت لاالشت اطلتل احت  تلتلاحت لت ةةهللش كلتل

ل.ط لا لت نتضلاح سلئ لاحنلتجيل نهتا تالا صل ق علاح 
ل - :تا ت لاحكشفل2.1.3.1.2 -
اح بلثة  سلت ةللاحتيةت ثلنتةابل ثت لألج ادلاحكشفل  ىلة اللاحتيةت تا ملش كلتل

ل لةن بلل  ل اقعل ة تي اح بلتتقة لة   ةلتلةستنتقهل  لطلحبللاحتيةت تا ت ا
 احظ  فلاحة تطيلثهلة لجييلا  ىللاحتيةت  اح لة ت لة هلة لجييل ة اللاحتيةت 

ل: ا لاحيةفلة ل حكلتتة الثلآلت 
ل.احتيةت   يلاحثتلنلتل احة   ةلتلاحت لاةحىلثيللا لاستةل ةلط بلل-أل 
ل.احتيةت احظ  فلاحةلةتيل احة ن تيلاحة تطيلثة ال-بل 
ل.قةسلاحتيةت ح  ط لاحة اةللاحتيةت ةةىلاستيةافلة الل-جل 
لاةكلنت  لةةى لة  اي ل تا تالة: لاح ط  ل ةة لت ست  لشينيل لابلةات  لتلة  لتاةتم ي

لاح سلئ لاحنلتجيل  لت ااه
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ل- :  ىلاح ط لاحتيةت احتيكةلة لةةىلاةكلنتيل 2.3.1.2- 
ل  لتةك  لاال طل  لجةتع ل قلن نتهللاحتيةت حتست لانته لا تثل ات لهنلك ل انةل   تيل

ل: اقت لةتهلاللثةلة لت ا هلل احت لتةك لت قت يل
ل :اال تثل اتلاحننتي1.2.3.1.2- 

ل ه سل  ل  ته لح تلةت  لقلثبل لتك   لحك  لاح ط  لا  لت ا هل لتاتق  لانته هنلكل نلت
لاح نلتلتتة الا لاحت ل  ل احةال يل االست لنيلثا انت لاإل  لد:

احت لتنت ضل ج ةللاحتيةت احت ل  :لا لاحت ل  له لاالسلسلاح بلتا مل  تهلاك ةل-أل
اةهللح ط ل ا ةلا لأل طل لةتةل  هلتك ن  ل  تةلةشت كلجةل هلة تنهلتت  ضلاا ل

تسلهملاتهلكالةنيمل اح بلتةاعلةنهلاحت  تقلتلحة لت تثهلاحق  ل اح سل ةلنتتجيل
ل . ق عله الاح ط لاحةشت ك

لتاستةيللل-بل لة لاال طل ل اج اد لأكث ل ةة لاحةال يل  ىلجةع لت تةة احةال ي:
ل ةتجلنس لاحىلةجة  لتلةتشلثيي ل ق  يلل ت زت يل ل ةة لة ل تثلة جي ل ةتسل تي ي

ة لةاعللاحتيةت  اح سلئ لاحنلتجيل نيلال ا لاج ادلاحةال يله لاحت لتةك لش كلتل
احت  تقلتل  لاالق ا لاحنلتجيل نةل ق علاال طل ل تثلا ل بدلاح ط لاحةؤة ل

احت للاحتيةت ةنهلتت ة هلاحةؤة لحيملأننسيملة ل  تةلاالقسلطلاحةتجة يلحةىلش كلتل
ة لاج ادلاحةال يلتجبلا للاحتيةت اللتت ةالابلجزدلةنهل حك لتستطتعلش كلتل

تك  لاال طل لة لن عل ا ةل ةت ةةلا لة ق  يللا لاللتةك لاج ادلاحةال يلة بلل
ل.ثت ل ط لاح  تحل  ط لاحس قي

تجبلا لت  فلةاةةللةاةا لاحت  تقلتللاحتيةت ق انت لاال  لد:لا لش كلتلل-جل
ل لحتتةك لة لت ةتةلةاةا لاالقسلطلاحة تةالةا يل  نةلت احلاال طل لاحةؤة ل  تيل

لاحت  تقلتل ا لش كلتل له س لحة اجيي لت  ت يل اللتستطتعلة  ايللاحتيةت احت لتتم
ل بلال لاحت  تضل نيل لاح  اةثلاحت لتم ل ةة ل   لاحىلأ  لئتلتيل لثلح ج ع  حكلاال

كتسثيل بلالت كلاحنت ةلة لاجالس س هلزةنتهلسلثاهل ت  ت يلل ةال نتيللةعلاالقسلطلاحة
لة  صل ل  لاحت ةت ي لاحت  تقلت لتة ا لاح ب لاحت  تقلت( ل ة ةا است  اج
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احت  تقلتلا لا  لاحسنهلزائةالت  تقلتلاح لملةط   للةنيللة  صلاحت  تقلتل
ا لا الاحسنهل(لةاس ةلل  ىلةاةا لاالقسلطلاحةكتسثيل ة  صلاال طل لاحسل تيل

لاقسلطل لة  صلاأل طل لاحسل تيلا لا  لا لا الاحسنهلزائةا لةنيل اح لملةط   ل
ا لة  ايلاس ل للاحتيةت احسنهل(ال ث حكلال لق انت لاال  لدله لاحت لتةك لش كلتل

 احت لتاتق لا  هلل  ىلةسل يل اس هل ا لتشةالا ةاةلكثت سلة لاح لالتللاحتيةت 
ل. االلحالن  لاال ةاةلاحكثت ة

ل- :اال تثل اتلاحالن نتي2.2.3.1.2- 
ا لاال تثل اتلاحالن نتيلاحت لتستنةلا بلل  ىلاحنظلملاح لمل اآلةابلاح لةيله لاحت ل 

ل لت  تم لاحى لاحا انت  لة ظم لققت ل تث لح تلةت  لقلثبل لاح ط  قةللاحتيةت تج ا
ل لتةك  لال لا  لة  ةه لثيشتلد لاحت لةا ل   لاحنلتجي لاحة ة اتللاحتيةت اال طل    ى

ل االة االاحةي ثيل احةس  قيل احت لةبلتلغت لاحالن نتيل احة لحنيلحآلةابلاح لةيا
ل- :اال تثل اتلاالقت لةتي3.2.3.1.2- 

ل لتةك  لاحت  لاال طل  لتك   لا  لثيل لقثاللاحتيةت  تا ة لة  لاقت لةتل لةاث حي   تيل
ل:ةللت   ة لقثالاحةؤة لحيمل ه سلاال تثل اتلتتة الثلاحتيةت ش كلتل

ا لتك  لاحق  لاحنلتجل  لاح ط لة لاحس هلاحت لتؤةبلاحىل سل ةلاحةؤة لحهلل-أل
اللتث  لا ةا ل  لئحلتلةت ل اتلاحةثلحغللاحتيةت ةلحتلل تتي  لثيللكةللا لة ل تفل

احا ت يلال لاقسلطيللاللتذط لة ل تفلا ةا هللحي الاحسثبلتتمل قعل ش طلاح سل ةل
ل .ةاعلاحت  تقلتلاح ذت ةلاحت لتاالقتةتيلل  ل ةلة ت لاحةية ة(لاح بلتتقة ل ةم

اح بلت ثحللاحتيةت ةنلسثهل غت لة تن يلةةللتال بلةث غللاحتيةت ا لتك  لك نيلل-بل
ل لثة جيللاحتيةت ة هل ة تي لا لاال طل لاحت لتتسم لا  غت لق   تيل اللجة ىلةنيل

تذطتيلة اللاحتيةت  كلتلا تةلال لحتيلتك  لك نتيللة تن يل حي الاحسثبلاللتةك لحش
ل .ه سلاال طل 

  اىلاأل ثئاايللاحتيةت ا لاللتت تبل  ىل قا علاح طا ل سل ةلجستةااهلا لاللتةكا لل-جل
لتنتااجل ل احنتقلنلتل احشذبل االقط اثلتلاحت  لكلحزالزا لاح لةي لاال طل  له  احنتلكي
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لا  ى ل لةه ل نلت لهنلك ل حاك لاحى لثلإلقلاي لجستةه ل سلئ  ل ق  يل تنثذ لل  ى
ل   تيلل ة له سلاح نلتلةللت  ؛لاحتيةت ت ا هللا لاح ط ل تىلتةك ل

لتةك ل لاحت  لحؤل طل  لاألسلستي لاح نلت لة  لا تةلحتل: لاة ا لاح ط  ل ق ع لتك   ا 
ل:  تيللا لتك  ل لةثلة تةالاح ق عل اح بلتشت طلثهلاالت لاحتيةت 

لاح ق ل -  لةؤكةة لاحظ اه  لا  ل تث لاح ق ع: لةؤكة لتك   لال ل ط الا  لهنلك لحتس ع
ل .ثلحنسثيلحيللا لا له سلاحظ اه لاة ال اق للاللة لالةنهلة الاالستيبلكل االنة ل 

 ا لاللتك  لةست تالاحت اح:ل تثلا لاحظ اه لةست ت يلاحت احلابللتنتجل نيلل - 
لةسثثلتهل لالست لحي ل  حك لحيل ل ج ة ل ال لاتيل لة ة ةي لاال طل  لا  لاب ل ط  أب

ل طحلاح   ا تياكلحنتقلنلتلا لاحةنل
 ا لتك  ل ق  هلاة ال ل جل  لا اةةلاالنسل :ل تثلا لاللتك  لإل اةةلاالنسل ل - 

ابلة الا لت احلاح ط الا لا لش طلاال تةلالتنثذ لا لتت قفل ق علاح ط ل ح ل
لت تث ل لاالنسل  لقثا لة  لاحةت ةةة لاح  اةث لال  ل ث حك لاح ةاي ل  ى لجزئته ثط تاه

ل تنلا لحه لثلحنسثي لةؤكةس لاالسلسلت تث  له ا ل   ى لاال تةلا ل ن   لة يل لاحتيةت  
ل ثلطبللح   اةثلاح ةةتيا

لتجبلا لتك  لاح ط لة لاحةةك لتاةت سل -  ا لتك  لاح ط لقلثالح تاةت لاحكة :
 تثلتنثذ لة  ايلةاةا لاح سل ةلاحنلتجيل نةلت ااهلل  تهالاحتيةت كةتلل تىلتةك ل

ل.حتتسنىلا تسلبلةاةا لاحاسطلاحكلا لحتذطتهله سلاح سل ة
لكثت سل - لثة جه ل ة ز ل لةنتش ا لاح ط  لتك   لا  لتنثذ  لة كزا: لاح ط  لتك   لال ا 

لش كلتل ل ق علاال طل ل  ىلنطلحل اسعل ث حكلنجة الللاحتيةت ث تثلتقة ل ةم
لتتملت زت يلل  ىلاة اال ال ة ةلت كزل ة تلتيلل لقتملة تن يلااطل انةل   ىلاة اال ا

لقتمل لحتيلا ل لاللتت احلة هلت كزلاح ط ل ا ة ت نيلاحاتةيل ا لةنلطحلةتن  يلثةل
لاتةنطاهلة ةةسا
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لت تبل - لاح ب لاحن ع لة  لاح ط  لتك   لال لا  لث تث ل لةل: لاح ط  لتك   لال ا 
لكلحنتقلنلت لاح قت لننس لا  لكثت س لا للجةل لت ل االقط اثلت ل احشذب  احزالزا

ل.احتيةت اح   بلح حكلنجةهللةست نلةلة لاحتذطتيلا لجةتعل  لئحل
ا لاللتك  لاح ط لة لاح  بلا ثلته:لهنلكلا طل لة لاح  بلا ثلتلت اايلل -

لاللتةك للاحتيةت  ث حكلاللتةك ل لا  لا لاالة اضللاحتيةت   تيل   ىلق فلاح اك ة
ل.احت لاللتظي لا  اقيللثشكال اقحلتةك لتةتتزهل

ا لتك  لنلتجل ق علاح ط ل سل ةلةلةته:ل تا ةلثلح سل ةلهنللإنالصلقتةيلاحش دل - 
ا لا تنلدهللث   سلغت ل ةةتهلنتتجيل ق علاح ط ل ا لتك  لاح سل ةل القتةهلتةك ل

ل.  ىلش دلحهلقتةهلة ن تهلااطلةت احتيتاةت هللثلحنا ةل تثلاللتةك ل
ل- :احتيةت ت ةتةلاس ل ل2.3.1.2- 

 تثلهنلللاحتيةت ة لا اةل أ  بلةشك هلت اجهلش كلتللاحتيةت ت تث لت ةتةلاس ل ل 
حك لتك  لةنلسثللح ة تيللاحتيةت كش  طلاسلستهلتنثذ لاال  لثيلل نةلت ةتةلاس ل ل

ل- :ئتستيل ه سلاحش  طلتتة الثلآلت اح للاحتيةت  االلحكالن علة لان اعللاحتيةت 
لكال1.2.3.1.2-  ل ةة لةع لتتنح لتنلسثل لتتنلسبلاحس   لتتط بلا  لاحتنلسح: ش ط

ل ةاةا ل لاح ط  ل ق ع لا تةلا لة جي لة ا لة لتست زم لثة  س ل ه ا لاال طل  لة   ط 
لاستة ىلزتلةةل لا تةلال ق علاح ط لك ةل لزاة لتنتجل نهال تثلك ةل لاحت لقة اح سل ة

لتتنلسبلس  للت احتيةس  ل لةعللاحتيةت  ثلحاة لاح بلتكن لحتذطتتهلا  لط ةتل تنلسثل
 ةةلاح ط ل ةاةا لاح سل ةلاحت لتنتجل نهل ة لاجالت اتحله الاحش طلتنثذااا لتاستاااامل

حةجة  االتلةتشلثهل ةتجلنسيل ةتسل تيلا لة جيلت  قيلللاحتيةت اح  ةاتلة قا عل
ح ط لة ت لة لجييل ةاةا لاح سل ةلاحةت ق يلا لكالةنيللة لجييلا  ىلث تثلتتمل
ت ةتةلاالس ل لثط تايلتج الاح  ةاتلاالك  لت  قللح  ط لا لةجة  هل اتلس  ل

ل .ا  ىلة لةجة  يلاح  ةاتلاالقالت  قللةنيل
 تةلةل  ىلاح ث اتلاحةت اكةي:لتتط بلا لتك  لت ةتةلاس ل لش طلاال2.2.3.1.2- 

 لاح بلاحتيةتنة تةةال  ىلاح ث اتلاحسلثايل احةت اكةيلح ش كيلا لةجلالاح ةاللاحتيةت 
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ل  حكل لاحت  تقلت( ل ة ةا لة  اي له  لاحسلثاي لاح ث ة لا لت ةتة لاحة تل  ل ا  تةل سه
ل.ثاسةيلاحت  تقلتلاحة ة يل  ىلاالقسلطلاحةكتسثي

لتتط بلا لتك  لاس ل ل 3.2.3.1.2-  ل: لاحةش   ي ل  ىلاحةنلاسي ش طلاال تةلة
اح لة يلا لاحس حل تثللاحتيةت ة تةةسل  ىلاحةنلاسيلاحةش   يلثت لش كلتللاحتيةت 

ا الا تةةتلاحش كيلاحىلت نتضلة ةالاحس  لت نتقللانتللة تةةال  ىلنتتجيل ث اتيلل
لاحنلشئ ل ةلحيل لا لانتالدلاال طل لة للاحةت اكةيل  سبلنتلئجل ل ةقتيل   ل   يل

جييل ةةىلقذطيلل  ىلاحة   التلاحة ة يلة لجييلا  ىلثلإلقلايلاحىلج ةةل
لثلحةنلاسيل لاحته لتشل  لةل لا حك لحةتيل لاحةت ا ة لاحةلحتي لح ن ائض لاالست ةل تي ستلستيل

الاحتيةت احةش   يلاحت لتستنةل  ىلاسسلانتهلس تةيلتث  له الاحت نتضلا لاس ل ل
لحجيتلاحىلت نتضلاس ل ل لإ ا لاحةقل ثيلة لاجالاح   ال  ىللاحتيةت اةل حةج ة

ل ة تلتل لة  ل ةة للاحتيةت أكث  لأل  ا لةنلاتل لتك   ل حك ل ةلللاحتيةت ال    ل جل
ثل تثل هللاالةتنيل  ىل ا حل ة لححلاحةؤة لحيملةةلللاحتيةت تست جثهلةيةيلش كلتل

  تهلثلحةنلاسيلغت لاحةش   يلاحت لاللتجتزهللت  قيللح قتلعل احتثةتةل ه الةللتط حل
ل.احتيةت  احت لتؤةبلثة  هللاحىلتةه  لاس ل للاحتيةت ةثلةئلآةابل س  كلةينيل

ل4.2.3.1.2-  لة للاحتيةت تجبلا لتك  لس  لل-ش طلاحكنلتي: لتقلفلاحته  ةل
ل:ت ةتبلتلث تثلتك  لكلاتللا لتك تنهل  سلثهلحةالث يلاح نل  لاحتيحته

ل1.4.2.3.1.2-  لش كي ل نةللاحتيةت ةاة ة لاحةؤة لحيم لتجلس لثلحتزاةلتيل   ىلاح الد
ت احلاال طل لاحةؤة لةنيلل ا له سلاحةاة ةلة ل اجثلتيللاألسلستيلا لت تزملاحش كيل

ثةاعلاحت  تضل  لاح سل ةلاحةلةتيلاحنلتجيلت احلاح ط لاحةؤة للاحتيةت ثة جبل اةل
لةنها

لاحةنلاسي2.4.2.3.1.2-  لاسلسلللة اجيي لت تكز ل احت  لاال  ى لاحش كلت لقثا ة 
ل .ة لجييل اح ةةلتلاحت لتاةةيللة لجييلأ  ىلاحتيةت   ىلاس ل ل

لاحتيةت ةالث يلاحة   التلاإلةا تيل اح ة التلاحت لتةا يللح سطلدل3.4.2.3.1.2- 
لاح ط لالست  اجلاحاسطلاح لا لاح بلتتمللاحتيةت  تثلا لاس ل ل ل احل ةة ت ةة
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لث لتسةةسلت ةت ه لاح ب لاحتجل ب لاحاسط ل اح ة التلالست  اج لاحة ل تفلاإلةا تي نسثي
ل.احةؤة لحهل ثلحتلح لتتي  لثاةا لةللتتملت ةت هلة لة ل تفلاةا تهل  ة الت

ل4.4.2.3.1.2-  لنشلطيل  لا لاحتيةتنت اتحلهلةشلة ا الة لاح ثحلنتتجيلةزا حي
لةة لت ةتةلثة نهلاللتستطتعلش كلتلاالةت لة لةزا حيل ة يل لثهل نة لتنثذ لاال   ل

ل.احتيةت اس ل ل
ل ا ل5.4.2.3.1.2-  لاح كستي لاحتا ثلت لحةالث ي لاال تتلط  لة  لة ا ا لقة   قع

ل لاس ل  لت ةتة ل نة لاال تثل  لثنظ  لتؤ   لاال تتلط  له ا لح حكلاحتيةت ةاةا  ل اال ,
 ة لتك ت ل  ت يلكلاتهلحةالث يله سلاح  اةال ثةللا لةلاحتيةت تنثذ ل  ىلش كلتل

لثشكال لةال لا لتك تنيل لكالةنيم ل ا لتسلهم لأننسيم لاحةؤة لحيم لهم لاح  ت ي ه س
تتنلسبلةعلقتةيلاالة االاحةؤة ل  تيللة لجييل   ةةلاح ط لاحت لتت  ضلحيللت كل

ل.االة االة لجييلأ  ى
لت  ال  تهلش كلتل لاحةالثالاحةلةبلالحتزاةلتيلللاحتيةت  ا لةل له  ة لاحةؤة لحيم

تجلههلاح بلت  فلثلحاسطلاحةنلسبل ه لاحاسطلاح بلح لا ضل  ىلةجة  يلكثت ةل
ة ل ط لة ت لتنتجل نهل  ت يلكلاتيلحةالث يلاحت  تقلتل احة ل تفلاحةت تثيل  ىل

ل للاحتيةت  ة تي لحش كي لةنلسثل لتت كل ث ل لاتقللاحتيةت  ا  لتط حل  ته ثلحاسطلل ةل
 ا لاحاسطلاحةج ةل  لاحت ةتبلتلاإلقلاتيللاحتيةت احتجل بل اح بلتتملت ثتتهلا ل  تايل

لاح سل ةل ل احلة ةا ل  ىلاسسلانته لا تسلثه لثلحاسطلاح لا لاح بلتتم تط حل  ته
 .ثلحنسثيلحتلةت لاحةةت كلتل احت قعلاح تلق لثلحنسثيلحتلةت لاح تلة

ل:ثلحنسثيلحتلةت لاحةةت كلت —
ل  لاحت  تضللاحتيةت ا  لةاةا  لتت قفلاتيل لاحت  تضلاحت  ل ا ة لاحةةت كلتلة    ى

اح بلتتملةا هل نةلت احلاح ط لاحةؤة لةنهل  ىلةااةا لاح سل ةلاحن  تيلاحنلتجايل نهل
كلاتلل ث حكلالحاسطلاح لا لتتملا تسلثهل  ىلاسلسل ة ةاللاحتيةت طلحةللكال لةث غل

لاح بلتست  جلة ل بلالا  لاح سل ة(   لات اتلسلثاهل  حكللاحتيةت  لئتلتلش كي
ثتاستملةجة علةثلحغلاحت  تقلتل  لاح  اةثلاحةت اايل بلالات سلزةنتهلة ة ةةلة ل
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 بلالننسلاحنت ةل  حكل  ىلاسلسللاحتيةت احةلق لط ت هلنسثتلل  ىلةجة علةثلحغل
لا لاحة لاح  اةثلتست لا لاحةستاثالثننسلاحةسل لاح بلاتجيتلاحته لق لا لاتجلس

ل لان اع لة  لن ع لحكا لا تسلثه للاحتيةت  تتم لةث غ ل   ل ثل س لاح لا  لاحتيةت الحاسط
ل.ةق  ثللثة ةالاح سل ة

ا للاحتيةت    ىلاسلسيلتتملاست  اجلاحاسطلاح لا لة ل بلال ل الق بلةث غل
ة ةالاح سل ةل ة لاحة   ملك ةللزاةل ةةلاح  ةاتلاحت لتتقةنيللاال  لئتلتلكلنتل

احىلاح اقعل تثلتتقلئالاحن حلثت لاال تةلالاحت ق  ل اال تةلالاح اتا للاحنتتجيلأق ب
ل.احتيةت   حكل احلقلن  لاال ةاةلاحكثت ةلاح بلت تةةل  تيلا لا ةلال

ل ة ةالاح سل ة(لا ل سلبلاحاسطلاح لا لحجةتعل لاال تةلةل  ىلاست ةام ل تتم ه ا
لان اعلتلةت لاحةةت كلتلحك نيللت قعلحةثةألاحت  تضا

ل:لحنسثيلح تلةت ل  ىلاح تلةث—
غت لاحت  تقتيلا لاللت قعلحةثةألاحت  تضللاحتيةت   ىلاح تلةلة لان اعللاحتيةت ا ل

 تثلانهلة لاح ا ةلة ةةةلاحاتةيلاح بلت  بلة هلة لت ةتةلةاةا لاح سل ةلاحةلحتيل
لاحنلتجيلة لت احل ط لاح الةل ث حكلاإنيللت تث ل ة تهلنسثتهلاللتةك لا لك ت لة 
اح لالتلا قل يللح اتلسلاحكة الثالانيللتنط بل  ىلةزتجلة لاحج انبلاحةلةبله ل

لح حكلال لقسطل اح لا لتتمل  ىلاسلسلاحت قعلاح تلق لاح بللاحتيةت احننستيلة لا
لت ةتةل لثيةف لاح ش ائتي لاحظ اه  لثةا سي لتا م لاحت  لاال تةلالت لنظ تي ل  ى تثنى

 ةال تثلا لاحت قعلاح تلق لاحةتة الثةاةا ل  لئ يلل  لط تحلقلن  لاال ةاةلاحكثت
االشت اكلاح بلتةا هلاحش صلا لسثتالت قعلاح   ال  ىلاح هل لحهلاهةتيلكثت سل

لاحاسطلاح لا لألبل  تاهلة ل  لئحلاحتيةت ثلحنسثيلحش كلتل لا لت ةتة لا  لاحتيةت ا
لدلاحش صل  ىلاح تلةلت تةةل  ىلاحت قعلاح تلق لة لة  ايلا تةلالتلاح تلةل ابلثا

ل لاح تلةل تىلنيلتيلةةة لاحش صل بلالاحتيةت   ىلقتة ل ابل الة (ل ا تةلالتلاح الة
ل لاح اتلتل سبلاحةست تلتللاحتيةت ةةة ل  ةة لاال تلد ل  ىل ةة لاح   ا ل تةك  )

لاحة كزبل لاحجيلز ل بلا لة  لاح سةتي لاال  لئتلت لاحى لثلح ج ع لاحة ت ني اح ة تي
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لش كلتل لا  لغت  لةط اهللاللاحتيةت حئل  لد لاال  لئتلتلث   س له س ل  ى ت تةة
 انةللت تةةلثلإلقلايلاحىل حكل  ىل ث تيلل احةت اكمل نةهللة لثتلنلتلا له الاحةجلال

لش كلتل لت تةة لاح ة تي لاحث ضل حك لة لاحنل تي   ىللاحتيةت  ثلحت ل  لةعلث قيل
ل. جةا الاح الةل اح تلةلاألة تكتي

احة ت نيللاحتيةت سثيلحتلةت لاح تلةلتتمل احلةةةله ال ا لا تسلبلاحاسطلاح لا لثلحن
لحؤلقسلطل لاحنن  لاحنلئةة لة ةا ل سلب لةع ل اح تلة لاح الة لا تةلالت ل  ى لت تةة اح ب

ل تثلة للاحتيةت  اح بلتة الة ةالاالست ةل لحبل تتلط لاح سلث لا ل   ىلاح تلة
احة   ملا ل ط لاح الةلتتزاتةلثتاةمل ة لاالنسل لثتنةللتاالاحةث غلاح بلتت ة هلش كيل

 اح بلتة الاحن حلاحاتةيلاح لحتيللاحتيةت ا ل لحيل الةلاحةؤة ل  تهل بلالةةةللاحتيةت 
ابلا لل احاتةيلاح لحتيلحؤلقسلطلاحة تةالت  ت يلل احثلقتيل قتل سلثهل لاحتيةت حةث غل

لاحن حلثت لةث غل لاحةؤة ل  ته ل الة لتت ةال نة  اال تتلط لاح سلث للاحتيةت احش كي
تتمل  ىلاسلسلقسطلةتسل بللاحتيةت (ل تثلا لسةاةلاقسلطللاحتيةت احةتجةعلح  تايل

ل لان اة لس ب لات ة للاحتيةت  بلا لش كلت ل  ى لتست زم لا تتلط للاحتيةت ح حك تك ت 
لة  لاال حى لاحسن ات لا  لا للاحتيةت ل سلث  لاحةطلحثلت لةالث ي لاجا لة   است ةل س

احسن اتلاأل ت ةل تتمل حكل احل سلثلتلاكت ا تيل ل هلح حكلنجةلة لاألهةتيلثةكل ل
االهتةلملاحجلةلث ة تيلانتالدلاال طل ل اال تسلبلاحةقتحلحؤلقسلطلاحت لتتط بلاحكنلدةل

انتهل لحتيلاحةقيلةةز جيلل اح ث اتلاحةت اكةيلثي الاحةجلالحتك  لاالكتتلبل احلأسس
لتستطتعل لكلاته لحتك ت ل  ت ي لاحىلاقسلطل لةحه لاح   ا لة لاجا ل احكنلدة ثلح ث ة
ثة جثيللسةاةلاحت  تقلتل  لاح سلئ لاحةت قعل ة  يلل نةلت احلاح ط لاحةؤة لةنهل

اقلاهللاحتيةت ةعلةالث يلاحة   التلاإلةا تيلاحت لتت ة يللاحش كيل نةلةزا حتيلل ةال
 لةعل جزلاحتيةتنهلةشلة ا الة لاح ثحلكنلئةةلح أسةلحيللاحةست ة لا لنشلطيلللاحى

قة لة ا الال تتلط لاحط ا ئلحةجلثييلاحتا ثلتلاح كستيله الغت لاال تتلطتلتلاحننتيل
لح لة  ل  لئحل لك ا حلةكتسثه لاحة تةةة لا بلل احلاالسسلاحننتي لا تسلثيل احت لتم

لحة ق ايلث ةلانتيلدلاحسنيلاحةلحتيااحسل تيلا لاحت  تقلتلالاحتيةت 
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 اإلطار التطبيقي المبحث الثالث3- 
ل- :ت  تالاجةلح لاالقسلطل احت  تقلتلاحةةا  ي 1.3- 

ا لت  تالاجةلح لاالقسلطلاحةت   يل احت  تقلتلاحةةا  يل بلالات ةلزةنتيلة ةةةل 
 است  اجلنسثيلاحت  تقلتلاحىلاالقسلطلتك  لةؤش ل  ىلةةىلج ةةلنتلئجلأس ل ل

 احجة الاةنلسلت قحلةال نيلاحت  تقلتلاحةةا  يلثلألقسلطلاحةت اايلحتلةت للاحتيةت 
اح  اقتيلاح لةيل بلالاحنت ةللاحتيةت ةل  لا لش كيلاحةةت كلتل ةالاح تلةلاحن ةبل احج

ل(ا٥١٠٢–٥١٠٢ 
 (1جدول رقم )

ل لحتلةت لاحةةت كلتلا لش كي لثلألقسلطلاحةت ااي لاحت  تقلتلاحةةا  ي لاحتيةت ةال ني
ل ثلألحف(                                            (٥١٠٢-ل٥١٠٢اح  اق ل 

 النسبة التعويضات مجموع التأمينمجموع مبالغ  السنة

ل٪١,١٢ ٤٠٢٢٤٢ ٢٥١٢٤٩٢١١ ٥١٠٢

ل٪١,٥٥ ٥١٢٧٠٠٤ ٢٢٩٩٢١١١١ ٥١٠٩

ل٪١,٠٠ ا٠١٢٠١٢١ ٢٠٧١٠٢١١١ ٥١٠٧

ل٪١,٢٩ ٥٥٢٧١٢٢ ٩٢٥٢٤٢٢١١ ٥١٠٠

ل٪١,١٩ ٤٤٠٠٢٩ ٧٠٩٢٥٥٧٢١ ٥١٠٢

ل٪١,٠٩ ٩٥٢٢٢٧٠ ٢٧٢٢٢٢٧٧٢١ احةجة ع

ل
لاح  اقتيلاحتيةت (لاحتال ت لاحسن تيلحش كيل٢احة ة :ل 

ا لا  لئتلتلاحش كيلااةلا تةةتللاحتيةت ألن اعللاحتيةت ةبل ظيل ح ةملت ا لةثلحغل
ل٪(١,٤ة لا  لئتلتيللةق  ثللثة ةالةت سطلاحس  ل لاحتيةت   ىلاسلسلاقسلطل
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ل:تتقحلة لاحجة الا بلسلةللت   
ل-أ لسني لاحة اسيلل٥١٠٢ا  لسن ات ل بلا لاح  تح لتلةت  لا  ل سل ة لنسثي لاقا تة ا

ل.٪(١,١٩ثنسثيل ل٥١٠٢٪(لت تيللسنيل١,١٢ ثنسثيل
لل-ب ل ل٥١٠٠ة  تلسني لثنسثي لسن اتلاحة اسي ل بلا ل سل ة لنسثي ٪(ل١,٢٩ا  ى

ل٪(ا١,٠٠ثنسثيل ل٥١٠٧٪(ل سنيل١,٥٥ثنسثيل ل٥١٠٩ت تيللا لاال تنلعلسنيل
ل -ج لاحة اسي لسن ات لحجةتع لاح سل ة لة ةا لةت سط لثنسثيل٥١٠٢–٥١٠٢كل  )
احىلاح اقعلا لات ل سلكيسلسلال تسلبلاالقسلطلاح لاتيلل٪(ل اح بلتك  لأق ب١,٠٩ 

ل.ح سن اتلاحةستاث تي
ة ةالاحت  تقلتلتتملا تسلثهلحذ ضلاح ق فل  ىلةةىلتنلسبلة ةالاح سل ةلةعل- 

ل لح حكلة ةاللاحتيةت نتلئجلة نظي لكال ط  ل ةة لةع ل ت ازنه لاحنت اتلاحسلثاي  بلا
ل٪(١,٠٩ة ةالاح سل ةلحت كلاحنت ةل ٪(لا ل ت ل٥١,٢احت  تقلتلحسن اتلاحة اسيل 

ل:ا تسلبلاحاسطلاح لا ل احاسطلاحتجل ب2.3- 
  ىللاحتيةت   سبلكالن علة لان اعللاحتيةت تتملا تسلبلاحاسطلاح لا لح ة تلتل

اسلسلة ةالاح سل ةل بلالات ةلزةنتيلسلثايل  االلحن ضلاسلسيلاتجلسلاح  اةثلس فل
لاتجي لاح ب لةستاثبللثننسلاحةسل  لاللتست  لاحن قتي له س لاحةلق ل حك  لا  تلاحتي

ثإقلايل ن  لا  لحةجلثييللاحتيةت تت احلةائةلل ث   ةلةستة ةلح حكلتا ملش كلتل
ابلتا ثلتل كستيل غت لةت ق يلتط حل  تيلثل تتلط لاحط ا ئل  حكلحة ملاالقسلطل

ل.ا ل لحيلزتلةتيلل  لة ةالاح سل ةلاح بلتملا تةلةسلا لا تسلبلاحاسطلاح لا 
اي ل ثل ةل  لاحاسطللاحتيةت اةللاحاسطلاحتجل بلاح بلتتملت  ت هل احة ثتلا ل  تايل

ل ل لثلحة   التلاالةا تي لا  ىلةتة  ي لا ثلدلةلحتي لاحته لاحت لاحتيةتناح لا لةقلال تي
لش كلتل للاحتيةت تتكثةهل لنشلطيل لةزا حي لاحط ا ئلاحتيةتن   لا تتلط  لاحى  لاقلاي

ل :ك  لة لاح نل  لاحتلحتي ث حكلال لاحاسطلاحتجل بلتت
ل اح بلتسل بل ةث غل-أ لاحتيةت احاسطلاح لا لاح بلتتملا تسلثهل احلة ةالاح سل ة

لةق  ثللا لة ةالاح سل ة(
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ل.تيل اح ة التلاحت لتتكثةهللاحش كياحتيةتناحة ل تفلاالةا تيل لل-ب
ل.ا تتلط لاحتا ثلتلاح كستيل ا تتلط لاحط ا ئ(-ج
ل.احتيةت احق تثيلاحت لتسةةل  لةزا حيلنشلطل-ة
ل.هلةشلة ا الة لاح ثحلكنلئةةلحةةل سيلنشلطيلل- 

(ل٥ ث حكلنبل ظلاحن حلثت لا تسلبلة ةالاحت  تقلتل ة ةالاح سل ةلا لاحجة حت ل 
ة للاحتيةت (ل  ىلنتلئجلة نظيل٥(ل ةةىلتي ت لاحنسبلاح ا ةةلا لاحجة ال قمل ٢ ل 

لاح  لا  ل  ةمل تثلاح ثح لة لجيي لة نظي لحكا ل احل سلبلاال ثلحل اح سلئ  سل ة
ا تةلةسلا لا تسلبلة ةالاح سل ةلحتقةتنهل نل  لا  ىلالل بلقيلحيللث ةةلاح ط ل

ل. احظ  فلاحة تطيلثهلة لجييلأ  ى
 المبحث الرابع4- 

 االستنتاجات1.4- 
ل احتطثتاتيلا لش كيل لاحنظ تيلةنيل لاحة اسي لاا زتله س ح  اقتيلجة يلة لالاحتيةت حاة

لتلةت ل لاس ل  ل ت ةتة لاال طل  لانتالد ل ة تي لا  ل اق ي لةالحي ل ات االستنتلجلت
 احةةت كلتل احنتلئجلاحةت تثيل نيلل قةلاتقحلة ل حكلةللت  :ل

حتستلجةتعلاال طل لتةك لتيةتنيلل تثلهنلكلا تثل اتلانتيل قلن نتيل اقت لةتيلل-٠
 ك لاح ط لقلثبللح تلةت تنثذ لت ا هللةعل نلتل لةهلا  ىلحت

ل -٥ لاس ل  لت ةتة لة جيللاحتيةت ا  لت ةة لاحت  لاال طل  لانتالد ل  ى لاسلسل ت تةة
لحتكا  ل لثيل لاال   لتنثذ  لاحت  لاحش  ط لة اسي لث ة لثياال ل احظ  فلاحة تطي  ط  تيل

 ة ااالاحتنلسحل احكنلتيل احةنلاسيل اح ث اتلاحةت اكةيالاحتيةت احس ا لةنلسثللح ة تيل
ل -٢ لاس ل  لت ةتة لا  لحةثةأللاحتيةت اال تبلف لت قع لاحت  لاحةةت كلت لتلةت  ثت 

ل ل لاح سل ة( ل ة ةا ل  ى ل سلثه لا  لالللاحتيةت احت  تضل ت تةة لاح ب لاح تلة   ى
 ت قعلحةثةألاحت  تضل ت تةةلا ل سلثيل  ىلاحت قعلاح تلق ا
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ل احت  تقلتلل-٤ لاحةت ااي لاالقسلط لثت  لاحةال ني لةت سطلنسثي ل بلالكل  احةةا  ي
٪(لا ل٥٢٪(ل تثلكلنتلا  ىلنسثيل ٠٤,٢(له ل ٥١٠٢-٥١٠٢سن اتلاحة اسيل 

 (ا٥١٠٢٪(لغ لسنيل ٢,٢ اقالنسثيل ٥١٠٠سنيل
ل ل-٢ لاحة اسي لسن ات ل بلا لاحت  تقلت لة ةا لة ةال٥١,٢كل  لا  ى ل ا  )٪

ل٢٤,٩ ه ل ل٥١٠٧ح ت  تقلتلكل لا لسنيل ل اقالة ةالا لسني  ه لل٥١٠٢٪(
 ٪(ا٢,٧ 
ا لة ةالاحت  تقلتلأك  لشة حتيلة لنسثيلاالقسلطلاحةت اايلاحىلاحت  تقلتلل-٩

لاحةنتيتيل لغت  لاال طل  لا تتلط  ل حك لاحى لثلإلقلاي لتتقةنه لحةل ل  حك احةةا  ي
  احت  تقلتلت تلاحتس تيلح حكلكلنتلاحنسبلة ت نيلاتةللثتنيلا

٪(لا ل ت لا  ىلة ةال١,٠٩ كل لةت سطلة ةالاح سل ةل بلالسن اتلاحة اسيلل-٧
(ل٥١٠٢٪(ل اقالة ةالح  سل ةلا لسنيل ١,٢٤(ل ه ل ٥١٠٠ح  سل ةلكل لا لسنيل 

 ٪(ا١,١٢ ه ل 
حكلايلان اعللاحتيةت اح  اقتيلابلا  لئتيل  لةثلحغللاحتيةت حملتت ا لا لش كيلل-٠

ل لاحةةت كلتل ةا لاحسن تيللاحتيةت تلةت  لا لتال ت هل لابل ك  لحه لت ة ل حم   ىلاح تلة
لاحىلةت سطلاالس ل ل لاح ج د لح حكلتم لا لا تسلبلة ةالاح سل ة لة لأهةتته ثلح غم

 ٪(ا١,٤احة تسثيلحتلةت لاح  تحل ه ل 
ا لاحاسطلاحة تسبل  ىلاسلسلة ةالاح سل ةله ل احاسطلاح لا (لاةللاحاسطلل-٢

اي ل احاسطلاحتجل ب(لا لتا ملش كلتللاحتيةت ثتلث  تايلاح بلتسةةسلاحةؤة لحهل احة 
 لاحتيةتنثإقلايل نل  لا  ىل ه لا ثلدلةلحتيلتت ة يلل  لةزا حيلنشلطيلللاحتيةت 

ل الل بلقيلحيللث ةةلاح ط لاحىلاحاسطلاح لا ا
 المبحث الخامس5- 

 التوصيات1.5- 
ة ا لتيلل اال  لثيلللهنلكلث ضلاح لالتل احنتلئجلاحت لتملاست بل يللةةللتاتق ل

لا لانتالدلاال طل لا لت ةتةلاس ل ل لاا زتهلاحة اسيلة للاحتيةت س ادا ة لجييل ةل
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ل لاس ل  لاست  اج لث ة تي لاال تالد ل حذ ض لاحةةت كلت لتلةت  لة نظي لاحتيةت نتلئج
  ا تسلبلاالقسلطل احت لتةك لت قت يللثلآلت :

  ىللاحتيةت ست  اجل ة ةالاح سل ة(لا لثلحنسثيلاللاحتيةت ثلحنظ لألهةتيلةثلحغلل-٠ل
لاس ةل لاحسن تي لتال ت هل لا  لا  لئتلتيل لقة  لت ثتتيل لاحش كي ل  ى لتنثذ  احةةت كلت

لجييلللحتيةت ث لة  لاحنتلئج لةقي لاحى لاح   ا لا  لا لا لأ   لة  لحيل لحةل لاح تلة   ى
  اح ق فل  ىل جملاحةسؤ حتلتلاحةت تثيل  ىلاحش كيلة لجييلا  ى

حج ةةلنتلئجلتلةت لاحةةت كلتل سبلتةن ل اقعلة ةالاحت  تقلتل بلالثلحنظ لل-٥
 سن اتلاحة اسيلتنثذ ل  ىلاحش كيلةبل ظيلاالت :ل

كال ش لا لسثعلسن اتل  ىلاالك  ل  سبللاحتيةت ا لةةلاحنظ لثت ةتةلاس ل لل-ل
لة لاجالاحتيةت نتلئجلة نظيلكالن علة لان اعل ا لل  احلاح ثحلاحنن لاحنلتجل نيل
 تت از لاالقسلطلةعله سلاحنتلئجا

ل- لثةثلحغ لاالقا ل ةسلسن اتل  ى لكا لة  تل لاحنظ  لثيلللاحتيةت ا لةة لت تنظ احت 
 اح بلتط حللاحتيةت احش كيل  ىلةسؤ حتتيلل ة  لا لةةلتيةتنيلل حكالن علة لان اعل

سلطلح لح يلل  تهل ثلحطلقيلاال تنلظتي(لةةللتت تبل  تهلاال تنلظلثيكث لقة لة لاالق
 ااحتيةت  اح بلتؤةبلاحىلج ةةلنتلئجلة نظيل

لاجبلال- لة  لاح لا  لاحاسط لاحى لاقلاتيل لتتم لاحت  لاح نل   لثةاةا  لاحنظ  ا لةة
لاح ط ل احظ  فلاحة تطيلثهل لث ةة    الاحىلاحاسطلاحتجل بل احت لالل بلقيلحيل

  ا لتك  لةت ازنيلةعلاال ثلدلاحن  تيلاحت لتت ة يلا
  تيللث ةلاج ادلة اسلتل ةتايل ةقتايللاحتيةت ت ستعلشة الاال طل لاحت لتةك لل-٢

ل لنشلطيل لنتلئج لثه لتسةح لا  ىل احلةل لا طل  لت  تبللاحتيةتنالنتالد لاح بلاا زته  
 ألقسلطلاحةكتسثيل احت  تقلتل  سبلة ةالاح سل ةلاح بلتةك لاست بل ها

ل ل ا طلدهللاال ح تيلة ل تثلتة تبلك اة هللاالهتةلملاحجلةلث ة تيلانتالدلاال ط-٤
لتةك ل ل انتالدلةل ل  احللاحتيةت اح لة يل  ىلاالكتتلبلثلأل طل ل كتنتيلاا ازهل   تيل

 اس ل لةت ازنيلةعل ةةلكال ط ل احظ  فلاحة تطيلثها
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تاةتملاحن لئحل اال شلةاتلحجةي  لاحةؤة لحيملا لكتنتيلاح ةلة لاال طل ل تا تال-٢
احنلتجيل نيلل اسلحتبلاح قلتيلة لاح  اةثل  حكلة ل بلالاح ث اتلاحةت اكةيللاح سلئ 

 حة ظن لاحش كيلاح لة ت لا لانتالدلاال طل ل تج ثيلاحش كيلا له الاحةجلاا
 المصادر:

 المصادر العربية: -اوال
 ٠٢٩٢-احاله ةل-ةا لاحنيقيلاح  ثتيلح نش ل-لاحتيةت ل-ا ةةلجلةل ثةلاح  ة لل-٠
 ٠٢٧٥ةطث يلاحزه ادلل-  ةلل  ةبللاحتيةت -ا ةةلاحستن للثةتعل-٥ل
ل–اح اث يل-اال  الاح  ةتيل اح ة تيلاحطث يل٫لاحتيةت اح ط ل ل-سبلةيل ثةلاهلللل-٢

 ٠٢٧٤-احاله ةل-ةا لاحنيقيلاح  ثتيل
 ٥١١٩-ثذةاةل-احنظ تيل احةةل سيللاحتيةت ل-س تةل ثلسلة زةلل-٢
لاحكلشف-٩ لة ةة ل ل-ة ة ة لاح ط  لشةس-لحتيةت اا  ا ل ت  -احاله ةل-ةكتثي

٠٢٠٠ 
لاحيلشة ل-٧ لا لةثلةئلل-ة تل لة ة ة ل-احتيةت ةاةةي ل-احةا لاحجلة تي -احاله ة

٠٢٢٢ 
لاح   ان ل-٠ ل ثلس ل ل-كلةا لح طثل ي-احتيةت اح ط  لاح  ث  لاالت لة -احاله ة-ةا 

٠٢٧٢ 
 (٥١٠٢-٥١٠٢اح  اقتيل لاحتيةت احتال ت لاحسن تيلحش كيل-٢

 المصادر االجنبية: -ثانيا
1- Van’ Home’ Jamas CFinancial Mansgement and Policy’2nd 

ed1971PartV 
2-  Dover ‘ Vicor ‘Ahand Book Tomeriue Insurannce 
3- A ‘ H ‘ Willett ‘The Economic theory of risk and Insuranec 
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 المستخمص 
بأنواعيا في التأثير عمى  التأميفيتناوؿ ىذا البحث دور الترويج الذي تقوـ بو شركات 

السفر لدى المواطف العراقي، مف خالؿ استعراض االدبيات التي تناولت  تأميفثقافة 
مفيوـ الترويج السفر، فضال عف  تأميفعمى السفر وثقافة  التأميفمفاىيـ السفر و 

 التأميف، ومدى تأثير الترويج عمى رفع ثقافة ية لمسفرالتأمينوأىميتو في تنمية الثقافة 
بعد تحميؿ استمارات وقد توصمت الدراسة عمى السفر لدى المسافر العراقي،  

 لمسفر التأميفب الخاص الوعي في ضعؼ ىناؾ اف الى المسافريف عينة مفل االستبياف
 ومحاولة بالسفر، المتعمؽ التأميف في التخصص فارتأينا اليو التطرؽ ناحاول ما وىذا
 اذ ،يالالحموؿ  بعض لمسفر وتقديـ التأميف وعي لضعؼ الرئيسية األسباب معرفة
السفر  تأميفالمعمومات الالزمة عف  توفير عمى العمؿ التأميف شركات عمى يجب

 . بشكؿ عاـ ومحاولة زيادة وعي وثقافة المسافر مف خالؿ الترويج
 اتشرك –  الترويج – عمى السفر التأميفثقافة  –السفر تأميف:  المفتاحية الكممات
 .التأميف
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Abstract 
This research deals with the role of promotion carried out by 
insurance companies of all kinds in influencing the culture of 
travel insurance for the Iraqi citizen, by reviewing the literature 
that dealt with the concepts of travel, travel insurance and the 
culture of travel insurance, as well as the concept of promotion 
and its importance in developing the insurance culture for travel, 
and the extent of the impact Promotion to raise the culture of 
travel insurance for the Iraqi traveler, and the study, after 
analyzing the questionnaire forms for a sample of travelers, 
concluded that there is a weakness in the awareness of travel 
insurance, and this is what we tried to address. And provide some 
solutions to them, as insurance companies must work to provide 
the necessary information about travel insurance in general and 
try to increase the awareness and culture of the traveler through 
promotion. 
Keywords: travel insurance - travel insurance culture - 

promotion - insurance companies. 
 

 المبحث األوؿ1- 
   منهجية البحث 1.1-

 -المقدمة: 
 ما ىذا، التأميفضرورة االىتماـ بقطاع الى  العالـ، في الخدمات قطاع تطور ادى
ومنيا  لمزبائف، المتنوعة الحاجات مع تتماشى خدمات تخمؽ التأميف شركات جعؿ

 فيو يرغب ما اىـ وافالاليقيف ،   مف يخموا ال السفر اف نعمـاذ كما  خدمات السفر،
 المسافر شعر ما إذا باألخص المشاكؿ، مف خالية رحمتو تكوف اف ىو سفره اثناء الفرد

 المسافريف عمى التأميف شركات اقترحت ليذا سفره، اثناء مشاكؿ وقوع مف بالخوؼ
 وىذه باألماف، يشعر المسافر تجعؿ اف الخدمة ليذه ويمكف السفر، تأميف خدمة
 اف اال القدـ، منذ موجودة كانت بحيث ات،التأمين سوؽ في بالجديدة ليست الخدمة
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سببو  وىذا الكافية، المعمومات الخدمة ىذه عف يمتمكوف ال مواطني البمداف النامية
 عف الكافية المعمومات بإيصاؿ تقـو ال التي التأميف شركات ضعؼ الترويج مف قبؿ

 مما انعكس المواطنيف لدى يالتأمين الوعي نقص فضال عفلمسفر  التأميف ضرورة
 التأميف لثقافة غياب ىناؾ اف يعني ىذا، السفر تأميف عقد شراء عممية سمبا عمى

 بيف و متقدمة، دولة الى المنتمي الشخص سموؾ بمقارنة قمنا فاذا شاممة بصفة
 مف تصرفاتو في عقالنية اكثر األوؿ اف نجد نامية، دولة الى المنتمي الشخص
 وشعورىـ وعييـ، درجة في األشخاص بيف االختالؼ يكمف بحيث الثاني، الشخص

 انفسيـ. اتجاه سؤوليةبالم
 الدراسةمشكمة  2.1-

 -االتية:  تتثير مشكمة البحث التساؤال 
 المعمومات بإيصاؿ تقـو ال التي التأميف شركات الترويج مف قبؿىؿ اف ضعؼ  -1 

بشكؿ  لسفرعمى ا التأميفبشكؿ عاـ و  التأميفادت الى انعداـ او ضعؼ ثقافة  الكافية
 .عراؽالفي  التأميف قطاع مشاكؿ أىـ مف دعت يتالخاص و 

 .السفر تأميفداللة احصائية معنوية بيف الترويج وثقافة  ىؿ ىناؾ -2
 

 الدراسةأهمية  3.1-
 منيا يجبو الحموؿ  بعض لمسفر وتقديـ التأميف وعي لضعؼ الرئيسية األسباب معرفة
السفر ومحاولة  تأميفالمعمومات الالزمة عف  توفير عمى العمؿ التأميف شركات عمى

   .زيادة وعي وثقافة المسافر مف خالؿ الترويج
 أهداؼ الدراسة 4.1-

 :ييدؼ البحث الى 
 عف يمتنع تجعمو والتي المسافر العراقي ثقافة في المؤثرة العوامؿ الى الوصوؿ -1

 .لمسفر التأميف
 .العراقي مسافرال لدى يالتأمين الوعي عدـ أسباب معرفة   -2
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 .العراقي مسافرال لدى يالتأمين الوعي لزيادة الحموؿ بعض تقديـ  -3
 -لدراسة:ا اتفرضي 5.1- 

 المعمومات بإيصاؿ تقـو ال التي التأميف شركات الترويج مف قبؿضعؼ  أدى -1
بشكؿ  لسفرعمى ا التأميفبشكؿ عاـ و  التأميفالى انعداـ او ضعؼ ثقافة  الكافية
 .خاص

 تأميفوجد داللة احصائية معنوية بيف الترويج وثقافة ت: H0الفرضية الصفرية  -2
 السفر .

 تأميفوجد داللة احصائية معنوية بيف الترويج وثقافة ت: ال  H1الفرضية البديمة  -3
 السفر.
باالشخاص الذيف يسافروف تمثؿ مجتمع الدراسة ي :مجتمع وعينة الدراسة6.1- 

بعدد محدد مف المسافريف خالؿ فترة ، اما عينة الدراسة فقد تمثمت  خارج العراؽ
 مسافر. 66الدراسة بمغ عددىـ 

 

 المبحث الثاني 2- 
  االطار النظري لمبحث1.2- 

  االطار المفاهيمي لمسفر  2.1.2- 
السفر ىو االنتقاؿ مف مكاف الى اخر و قد يكوف  مفهـو السفر : 1.2.1.2-

االسباب المتعددة كالسياحة او التجارة او العبادة او الدراسة  االنتقاؿ لسبب معيف مف
 .(27ص :2612المعمار ، )  او اي غرض آخر

كما يشير السفر الى نشاط المسافريف . والمسافر ىو الشخص الذي ينتقؿ بيف مواقع  
،ويتأثر السفر بعوامؿ (.Marion ,2009: p2)جغرافية مختمفة ألي غرض وألي مدة

 Twain 2010) الوقت والماؿ والتنقؿ والشعور النسبي باألماف وغيرىاعديدة منيا 
:p32 .. ) 
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ويطمؽ عمى السفر داخؿ البمد مف جانب المقيميف السفر الداخمي ويطمؽ عمى السفر 
الى بمد ما مف جانب غير المقيميف السفر الوافد في حيف يطمؽ عمى السفر خارج بمد 

، والذيف يقوموف بالسفر سواء داخميا او وافدا او ما مف جانب المقيميف السفر المغادر
مغادرا يطمؽ عمييـ مسافريف داخميوف او وافدوف او مغادروف عمى التوالي ، وتشير 
الرحمة الى سفر الشخص مف وقت المغادرة مف محؿ اقامتو المعتاد حتى عودتو 

 مختمفةوبالتالي تشير الى رحمة ذىاب واياب وتتكوف الرحمة مف زيارات ألماكف 
 ( .9ص  :2611ياحة،التوصيات الدولية المتعمقة باحصاءات الس)

ىناؾ العديد مف دوافع السفر )سبب سفر األشخاص(  -دوافع السفر:2.2.1.2- 
 ( (Slabbert,2011:p299-والتي تختمؼ وفًقا لمغرض مف السفر وىي:

الثقافية : يشمؿ السفر لقضاء العطالت والفعاليات السفر الترفيهي 1.2.2.1.2-
 ورياضات االستجماـ.

: يشمؿ جميع الرحالت ألسباب تجارية مثؿ االجتماعات سفر العمؿ 2.2.2.1.2- 
والمؤتمرات والمعارض وعادًة ما يتـ دفع نفقات المسافريف مف رجاؿ األعماؿ مف قبؿ 

 شركتيـ.
تشمؿ جميع رحالت السفر  : (VFRزيارة األصدقاء واألقارب )3.2.2.1.2- 

 بغرض مقابمة األصدقاء واألقارب.
   -مف اىمية السفر و فوائده لالنساف : :أهمية وفوائد السفر -3.2.1.2

التخمص مف الضغوط المختمفة التي يتعّرض ليا اإلنساف، بما في ذلؾ ضغوط  -
 الحياة والمعيشة والعمؿ، عمى الرغـ مف أّف السفر قد يتطمب بعض الضغوط في
التحضير لو وتقسيـ الوقت عمى األعماؿ والنشاطات المراد القياـ بيا خالؿ رحمة 

 السفر، إال أّف ىذا النوع مف الضغط يعرؼ بالضغط اإليجابي الذي يحّسف النفسية.
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التخمص مف الرتابة والممؿ والحياة الروتينية النمطية، وذلؾ مف خالؿ تزويد   -
وتساعد في ما بعد العودة إلى الحياة الطبيعية  اإلنساف بكميٍة مف الطاقة اإليجابية

 والعمؿ بقوة.  
التعرؼ عمى ثقافات الشعوب المختمفة، والعادات والتقاليد المتبعة في كّؿ مجتمع،   -

وتوسيع دائرة المعمومات والمعارؼ. التعرؼ عمى ثقافة الطيي المتبعة في األماكف 
لمتعة لإلنساف. اكتساب طرٍؽ جديدٍة المختمفة مف العالـ، األمر الذي يضيؼ البيجة وا

في التفكير والسموكيات والتصرفات، واكتساب الحكمة والتعقؿ في بعض األمور، 
 باإلضافة إلى اإلدارة الناجحة لممشاكؿ.

استحضار ذكرياٍت عف مواقؼ ومشاعر مّر بيا المسافر، خصوصًا عندما يمّر   -
 في فتراٍت مف الضغط النفسي والعصبي.

 وابط العائمية وأواصر المحبة خاّصًة عند السفر برفقة األىؿ. تقوية الر   -
اكتساب خبرٍة في التعرؼ عمى الناس ومعادنيـ وطرؽ التعامؿ الصحيحة معيـ  -

 .عمى اختالؼ أجناسيـ وطباعيـ
 

  السفر تأميف 3.1.2-
 التأميفعمى السفر، واحد مف أىـ أنواع  التأميف: السفر تأميفمفهـو 1.3.1.2- 

والذى قد ال يمجأ إليو البعض إال إذا أجبروا عميو مف قبؿ الدولة التى يتوجيوف ليا، 
رغـ دوره فى الحفاظ عمى ممتمكات وأمتعة المسافر بؿ وحمايتو مف أى خطر مف 

 الممكف التعرض لو.
الصحي التي يتكبدىا المسافروف  التأميفالسفر عادًة بمصاريؼ السفر و  تأميفيتكفؿ 

يرتب اإلجالء الطبي الجوي لممسافريف بموجب شروط محددة في بوليصة في الخارج و 
السفر نظًرا لتكاليؼ العالج الطبي في الخارج والتكمفة العالية المرتبطة باإلخالء  تأميف

سفر شامؿ  تأميفالطبي الجوي ، يجب إخطار جميع المسافريف بالحاجة إلى 
تغطيتو والتحقؽ مف أي استثناءات . ونصحيـ بقراءة سياساتيـ بعناية لمعرفة ما يتـ 
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عمى وجو الخصوص ، قد يحتاج المسافروف الذيف عرفوا ظروًفا موجودة مسبًقا ، أو 
الذيف يعمموف في الخارج ، أو الذيف سيقوموف بأي شكؿ مف أشكاؿ المالحقات 

، والتي قد تجتذب  التأميفالترفييية الخطرة ، إلى الحصوؿ عمى سفر خاص بوليصة 
٪ مف 56-36أعمى. مف الناحية التحفظية ، تشير التقديرات إلى أف ما بيف قسًطا 

 (A. Leggat,2021:p243)المسافريف يمرضوف أو يصابوف أثناء السفر
 -: عمى السفر إلى ثالثة أنواع التأميفوينقسـ :لمسفر التأميفأنواع 2.3.1.2-

Leggat,2021:p243) A.) 
 الصحى: يشمؿ تغطية المصاريؼ الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية. التأميف  -
ضد مجموعة مف الحوادث وتشمؿ: إلغاء أو تقصير مدة الرحمة أو فوات  التأميف  -

موعد رحمة المغادرة، وفقداف الحقائب فى السفر، أو تأخر وصوليا فى الوقت 
 المناسب، ونقؿ الجثماف.

 التأميفالشروط واالستثناءات الموضحة فى وثيقة المسئولية تجاه الغير حسب   -
 الخاصة بكؿ دولة.

عمى السفر مباشرة  التأميفتقوـ بعض الشركات وبعض اتحادات الطيراف ببيع وثائؽ 
إلى المسافريف، كما يمكف شراء ىذه الوثيقة أيضًا مف خالؿ شركات الرحالت، بما في 

منظمي الرحالت السياحية، والتى ذلؾ شركات الطيراف، وخطوط الرحالت البحرية، و 
االختياري مباشرة لممستيمكيف. وفى بعض األحياف تكوف ىذه الوثيقة  التأميفتقدـ 

السفر  تأميفإلزامية حيث تشترط دوؿ معينة الحصوؿ عمييا قبؿ السفر إلييا، ووثيقة 
 بتغطية المخاطر المتعمقة بسفر المستفيد إلى التأميفىي عبارة عف تعيد مف شركة 

وفقًا لمشروط واالستثناءات  التأميفخارج بمد اإلقامة مقابؿ قسط يتـ دفعو إلى شركة 
. وتعد ىذه الوثيقة مف الخدمات التي التأميفالتي يتـ االتفاؽ عمييا بيف العميؿ وشركة 

باتت اجبارية تقريبًا عند التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى تأشيرة سفر إلى الخارج بالنسبة 
جموعة مف األشخاص( يريد السفر الى خارج البالد وباألساس الى كؿ شخص )أو م
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مع المسافريف عمى مدة تتراوح  التأميفنحو عدد مف البالد األوروبية، وتتعاقد شركات 
يتـ االتفاؽ عميو، واذا تجاوزت مدة السفر  تأميفيومًا مقابؿ قسط  96أياـ و 8بيف 
تقدميا الوثيقة، )بإستثناء بعض  يومًا فإف المؤمف لو  ال يتمتع بالخدمات التي 96

 يومًا(. 96التي تبـر عقودًا خاصة لممدة التي تتجاوز  التأميفشركات 
سفر دولي متعدد الرحالت  تأميفأغمب البنوؾ في العديد مف الدوؿ توفر لعمالئيا 

سفر  تأميفمجاني لكؿ فرد مف أفراد العائمو كذلؾ مقابؿ مبمغ بسيط جدًا يمكف اضافو 
 السنوي عمى السيارة. التأميفعقد دولي مع 

،  التأميفالسفر حتى اليوـ قبؿ السفر مف بعض شركات  تأميفويمكف الحصوؿ عمى 
ولكف كمما كاف شراء الوثيقة مبكرًا عف موعد السفر  كمما كاف ذلؾ أفضؿ. وعادة ما 

٪ مف تكمفة الرحمة المدفوعة مسبقا وغير 8و 4عمى السفر ما بيف  التأميفيتكمؼ 
القابمة لالسترداد. وقد تصبح الوثيقة أكثر تكمفة إذا كاف المؤمف لو أكبر سنا أو يعمؿ 

 في نشاط محفوؼ بالمخاطر يجعؿ المطالبة أكثر احتماال.
 كاف حيثما باألماف شعوره في اإلنساف راحة تكمف السفر: تأميف أهداؼ 3.3.1.2-

 وقوع فنسبة .األصمي بمكانو ليس إلى مكاف مسافر الشخص كاف ما إذا وخاصة
 واليدؼ السفر التأميف أىمية إلى نتطرؽ سوؼ وليذا ،.كبيرة جد الخطر حاالت
: 2615زواوي ، )التالي النقاط في السفر تأميف أىمية نمخص وفيما يمي .منو المرجو
 -( :38ص  

 لو المؤمف يتحصؿ قد: الرحمة الغاء تـ حاؿ في التعويض مف االستفادة ضماف  - أ
 تـ اذا ما حاؿ ففي .التأميف شركة مع عمييا المتفؽ حسب النسبة التعويض عمى
  حسب عاتقو، عمى ال تقع المسؤولية كانت أـ السبب ىو كاف سواء الرحمة، الغاء
 -:فيو نجد أف يمكف فينا العقد بند في موجود ىو ما

 .السفر جواز فقداف -
 .لمسفر الالزمة الوثائؽ أحد فقداف -
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 المسافر إىماؿ بسبب الرحمة عف التخمؼ -
 .رحمتو يمغي المسافر يجعؿ ما العائمة، أفراد أحد وفاة -
 .رحمتو يمغي المسافر يجعؿ مما العائمة، أفراد أحد مرض -
 أف يمكف التي المواقؼ أصعب مف:السرقة إلى التعرض حالة في التعويض  - ب

 ولكف .كارثية رحمتو يجعؿ قد ما لمسرقة السفر، تعرضو فترة خالؿ لمسائح تحدث
 تيدؼ بحيث .واضح فرؽ يخمؽ ىذا فإف السفر تأميف لوثيقة حيازتو حالة في

 المسافر تعرض حاؿ في حتى والقمؽ التفكير مف خالية رحمة ضماف إلى الوثيقة
 لمسرقة

 المسافر يجعؿ السفر تأميف األغراض: و الحقائب تضييع حالة في التعويض - ج
 لممسافر يسمح التعويض بحيث حقائبو منو ولو ضاعت حتى الباؿ، مرتاح

 .الضائعة األغراض مقابؿ مالية مستحقات عمى بالحصوؿ
المسافر  يتعرض قد :الطارئة الحاالت أو المرض نوبات حالة في التعويض  - د

 والمعمـو .وفاة حالة حدوث أو لممرض استثنائية كالتعرض حالة إلى رحمتو خالؿ
 ال أف فمف الممكف العالية، التكمفة ذات القطاعات مف يعتبر الصحة قطاع أف

 جثة كجمب عائمتو أفرد بأحد أو بو، الخاص العالج فاتورة السائح تسديد يستطيع
 الوثيقة خالؿ مف التأميف شركات تتدخؿ ىنا ولكف .الوطف مثال ألرض االبف

 المترتبة التكاليؼ بدفع تسمح السائح، فيي برفقة تكوف والتي طرفيا مف المحررة
 .ألىمو لممسافر أو الوفاة عف أو العالج عف

  السفر تأميفثقافة 4.1.2- 
: يقصد بثقافة المستيمؾ  السفر تأميفمفهـو ثقافة المستهمؾ لسوؽ 1.4.1.2- 

ىي احد المجاالت الرئيسة التي يظير مف خالليا عناصر التغيير االجتماعي في 
وفي عاـ  الحياة اليومية كما انيا احد أشكاؿ الثقافة المادية التي يقودىا السوؽ،

( مراجعة EIOPAوالمعاشات المينية ) تأميفأطمقت الييئة األوروبية لم 2618
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السفر بشكؿ أفضؿ ، لتحديد المصادر  تأميفى فيـ منتجات موضوعية تيدؼ إل
لحاؽ الضرر بالمستيمؾ، وذلؾ التخاذ اإلجراءات  المحتممة لمخاطر السموؾ وا 
اإلشرافية ذات الصمة إذا لـز األمر مع االنتعاش االقتصادي وفي أعقاب األزمة 

ف كؿ عاـ، وقد المالية ، إلى جانب انخفاض تكاليؼ السفر ، تزايدت أعداد المسافري
السفر في دائرة الضوء  تأميفالسفر، ومع ذلؾ  كاف  تأميفأدى ذلؾ إلى نمو سوؽ 

مف قبؿ المشرفيف في بعض البمداف األوروبية نظًرا لمخاطر السموؾ المحددة التي 
ينطوي عمييا ، والمتعمقة بتضارب المصالح الناشئ عف الحوافز الخاطئة في قنوات 
التوزيع ، وقضايا سموؾ المستيمؾ الناشئة فيما يسمى بػ "الوظيفة اإلضافية" األسواؽ ، 

السفر  تأميفاطر المترتبة عمى تدني القيمة عمى مستوى عرض المنتج. يعتبر والمخ
في الغالب مف األعماؿ التجارية "الصغيرة" ، ولكف يمكف أف يكوف أمًرا بالغ األىمية 

ال سيما  -لممستيمكيف ، نظًرا ألف تأثير التغطية غير الكافية أو المطالبات المرفوضة 
يمكف أف يكوف واسع النطاؽ عمى المستوى الفردي تـ  -النفقات الطبية أثناء السفر 

أيًضا تسميط الضوء عمى القضايا المتعمقة بالتغطية ، والمطالبات المرفوضة ، 
مع أصحاب  EIOPAوالشروط واألحكاـ غير الواضحة والمتضاربة في مشاركة 

المصمحة والمدخالت التي تـ جمعيا في ضوء التقارير حوؿ اتجاىات المستيمؾ. 
عمى السفر أيًضا تغييرات ميمة قد تجمب  التأميفعالوة عمى ذلؾ ، يواجو قطاع 

 .(.Marion,2019: p6) فرًصا مع زيادة المشكالت الحالية وجمب مخاطر جديدة
 السفر تأميفالعوامؿ المؤثرة في ثقافة 2.4.1.2- 

: 2616داود، )البياتي، السفر تأميفىناؾ العديد مف العوامؿ المؤثرة في تكويف ثقاقة 
 -(:336ص 

اف التغييرات التي يمر بيا الفرد تؤثر  العوامؿ االجتماعية والثقافية:1.2.4.1.2-  
في حياتو كالتغييرات التعميمية والقيمية وغيرىا التي ليا االثر الواضح في رسـ ثقافة 
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 االستيالكي، لذلؾ فأف السموؾ االستيالكي لمفرد تتحكـ فيو عوامؿ اجتماعية تتمثؿ
 بالعادات والقيـ والتعميـ والمكانة االجتماعية. 

لمعوامؿ االقتصادية اىمية كبيره في رسـ ثقافة  العوامؿ االقتصادية:2.2.4.1.2-  
لممسافر بشكؿ خاص ألف  التأميفاالستيالؾ لسكاف المجتمع  بشكؿ عاـ ولخدمة 

القدرات الشرائية لمفرد ترسـ مسارات االستيالؾ لديو ، فالقوة الشرائية ليا االثر في 
ثقافة االستيالؾ اذ كمما كانت القوة الشرائية جيدة كمما ساعد ذلؾ عمى تنوع 

 االستيالؾ.
في مجتمع تحكمو الضوابط الدينية واألعراؼ  العوامؿ الدينية:3.2.4.1.2-  

لتقميدية تتأثر الحياة االجتماعية واالقتصادية بتمؾ الضوابط ، فالديف لو أثر في حياة ا
عو الفرد والمجتمع ، ىو يضع القيـ والسموؾ وطبيعة الحياة مع االخريف مف افراد مجتم

 ليات العبادة والتعامؿ في المجتمع البشري . آفضال عف عالقة االنساف بربو و 
: البد لمسمطة والقانوف والسياسة التدخؿ ففي رسـ السياسيةالعوامؿ 4.2.4.1.2-  

السياسة االقتصادية لممجتمع فال يوحد مجتمع ليست لو ضوابط قانونية وسياسة في 
 رسـ سياساتو االستيالكية كونيا مف مؤشرات تنامي ثقافة المجتمع وتطوره .

يعرؼ ترويج  لمسفر:ية التأمينمفهـو الترويج وأهميته في تنمية الثقافة  5.1.2-
ية لتمبية رغبات التأمينبأنو عبارة عف مجموعة اعماؿ تقوـ بيا المؤسسة  التأميفخدمة 

زبائنيا وذلمؾ عف طريؽ اعداد دراسة مالئمة لكؿ الوسائؿ الضرورية لممؤسسة،  
سواء ىذه  التأميفولمترويج دور أساسي في توفير المعمومات عف مؤسسات 

لتوضيح ماىيو المنتج )الوثائؽ بإختالؼ أنواعيا( او  لممستيمكيف  المعمومات
وماذا يتوقعوا مف َشركتيـ، لمنحيـ اإلحساس بأف  التأميفلمموظفيف العامميف بشركة 

أو العمؿ لمصمحتيا كموظفيف،   اختيارىـ كاف سديدًا سواء في الشراء منيا كمستيمكيف
وسيمة لمحماية مف  التأميففكر وثقافة وليس مجرد منتج غير ممموس، ف التأميفويعد 

دارتيا بشكؿ صحيح، وحماية لمثروات ومف ثـ عمى الشركات اإلعتراؼ  االخطار وا 
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أىمية كبيرة لمترويج  التأميف، وقد أعطت مؤسسات بصعوبة ترويج وتسويؽ ىذه الثقافة
 -(:.22ص  :2617بف زعمة ، )وذلؾ لعدة اسباب منيا

المنافسة : ويعتبر مف العوامؿ الميمة والدافع االساسي الذي دفع مؤسسات  - أ
 التأميفلمتركيز واالىتماـ بالترويج وذلؾ لظيور عدة مؤسسات في سوؽ  التأميف

التي تيدؼ الى اشباع حاجات ورغبات الزبوف والحصوؿ عمى اكبر حصة في 
 السوؽ .

ر التكنولوجي اثر ممموس عمى التطور السريع في تكنولوجيا المعمومات: لمتطو   - ب
 .تأميفاالعماؿ الفنية لم

تيتـ بقدرات المستيمؾ وكيفية  التأميفقدرة المستيمكيف: اصبحت مؤسسات  - ج
 المحافظة عمييا.

اعطاء العالمة والصورة الجيدة لممؤسسة: وذلؾ عمى مستوى ما تقدمو مف  - د
 خدمات.

ة المكتوبة او المصورة او يكوف الترويج عف طريؽ االدوات الكالسيكية كالدعايوقد 
 المسموعة واالعالنات او عف طريؽ شبكات االنترنت ووسائؿ التواصؿ االجتماعي .

 

 السفر تأميففي نشر ثقافة  التأميفدور شركات  6.1.2-
( بموحب (NICالوطنية  التأميف شركة تأسستالوطنية  التأميفشركة 1.6.1.2- 
عمى  التأميففي بداية تأسيسيا ب واقتصر عمميا 1956( لسنة 56قانوف رقـ )

ممتمكات وامواؿ الدولة واستيراداتيا اال اف اعماليا تطورت وتوسعت وخصوصا بعد 
ية وتعددت انواع التأمينمما زاد معيا حجـ وعدد عممياتيا  1964قرار التأميـ عاـ 

ف البحري والسف التأميفواقسامو التي تمارسيا وىي االف تزاوؿ كافة انواع  التأميف
الزراعي  التأميفوالطيراف والحريؽ والحوادث المتنوعة والسيارات التكميمي وااللزامي و 

عداي )النقؿ والحوادث الشخصية تأميفواليندسي وضماف الموظفيف وضماف االمانة و 
 (.9: ص 2615
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السفر تقدـ الشركة كوبوف السفر وىي وثيقة حوادث شخصية  تأميفاما فيما يتعمؽ ب
سريعة التداوؿ لتجييز وتوفير الحماية لممسافر مف تاريخ تركو موقع سكنو وطيمة مدة 
السفر حتى عودتو ، يقدـ المسافر قبؿ السفر طمب شرط تقديـ االستمارة عمى ضوء 

غ حسب مدة سفره وتحدد مدة المعمومات الموجودة في االستمارة يتـ فييا تحديد المبم
السفر مف تاريخ سفره ويجب اف يذكر وسيمة النقؿ سواء كانت طائرة او باخرة او 

 سيارة  الى اف يصؿ الى مكاف اقامتو.
 نطاؽ التغطية 1.1.6.1.2- 

  -( :2621وزارة المالية ،  ) ويكوف نطاؽ التغطية ضمف ىذه الوثيقة ما يأتي
الناتجة عف مرض او حادث عرضي غير متوقع العمميات الجراحية الفجائية  -

 عمميات امراض وكسور العظاـ . حصؿ خالؿ فترة سرياف الوثيقة .
عمميات الناظور التشخيصي العالجي وعمميات الفحص بالرنيف المغناطيسي  -

 والعالجي.
 النوبو القمبية . -
 امراض الشراييف التي تستمـز اجراء عممية جراحية. -
 السكتة  الدماغية. -
 شؿ الكموي .الف -
 فقداف البصر التاـ. -

وتشمؿ التغطية المصاريؼ اليومية لمغرفة ومصاريؼ الطعاـ ومصاريؼ غرفة العناية 
وكؿ ما يتعمؽ بمصاريؼ خدمات المستشفى كأجور العممية والتخدير واالدوية 
والفحوصات المختبرية والشعاعية ومستمزمات ولواـز طبية داخؿ المستشفى ،كما 

خارج المستشفى، ويبدأ سرياف التغطية بعد مرور فترة انتظار مدتيا تشمؿ مصاريؼ 
 ( يـو .96)
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 شروط التغطية2.1.6.1.2- 
 -ىناؾ بعض الشروط التي تحددىا الشركة منيا: 
 بالمئة عف كؿ مطالبة مشمولة بيذه الوثيقة .16يتحمؿ المؤمف لو نسبة  -
سنويا ولمشركة حؽ اف ترفض تجديده او تجدده بسعر  التأميفيمكف تجديد  -

 مختمؼ ابتداء" مف أي تجديد سنوي اخر .
يخضع ىذا العقد الى أي تعميمات جديدة تصدرىا الشركة وتعتبر جزء ال يتجزء  -

 . التأميفمف وثيقة 
يجوز لمشركة تعديؿ او الغاء الحدود القصوى لممسؤولية بالتعويض الوارد في ىذه  -

 االتفاؽ التحريري مع المؤمف لو .الوثيقة ب
 تخضع ىذه الوثيقة لشرط التحكيـ المرفؽ بيا والذي يشكؿ جزءا منيا. -

  التأميفانتهاء 3.1.6.1.2- 
 -تمقائيا في الحاالت االتية: التأميفتنتيي سرياف  التأميفاما فيما يخص انتياء 

 ( ستوف سنة.66عند بموغ المؤمف لو مف العمر ) -
 ية .التأمينمؤمف لو خالؿ السنة في حالة وفاة ال -
 .التأميفعند استنفاذ حدود المنفعة القصوى خالؿ مدة  -

 لمسفر التأميفمعوقات 2.6.1.2- 
ة بشكؿ عاـ في السوؽ العراقية الكثير مف المعوقات التي تحوؿ التأمينتواجو الخدمة 

ية إلى أفراد المجتمع بطريقة فعالة، ومف خالؿ إلقاء الضوء التأميندوف وصوؿ الخدمة 
ي في العراؽ نالحظ أف المعوقات تتفرع إلى السياسية منيا التأمينعمى محيط العمؿ 

 واالقتصادية واالجتماعية ... إلخ، ويمكف إيجاز أىـ المعوقات بما يأتي
 -(:.15ص  :2619،كاظـ)

العامؿ السياسي ميـ جدا ألفراد المجتمع ويؤثر : المعوقات السياسية1.2.6.1.2- 
بشكؿ مباشر في األفراد ونفسيتيـ ويشعرىـ باألماف وعدـ القمؽ في المستقبؿ بعكس 
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حالة عدـ توفر االستقرار السياسي ذ إنيـ سيركزوف عمى شراء السمع األساسية ألنيـ 
التي يعتقدوف أنيا ال يعمموف ماذا سيكوف عميو المستقبؿ وينصرفوف عف السمع األخرى 

 كمالية حسب األولوية في سمـ احتياجاتيـ .
: إف عوامؿ السوؽ االقتصادية مف العوامؿ المعوقات األقتصادية2.2.6.1.2- 

الميمة في تحديد الخطط التسويقية، وتتمثؿ في حجـ السكاف وتوزيعيـ واالنماط 
غيرىا مف العوامؿ االستيالكية عمى وفؽ المستويات المختمفة لدخوؿ المستيمكيف و 

في التأثير في قرار  ، تؤدي العوامؿ االقتصادية دورا فعاالً ذات العالقة بالسكاف والدخؿ
ية وذلؾ لتأثيرىا المباشر في دخؿ الفرد وقدرتو الشرائية التي تعد التأمينشراء الخدمة 

ميما في قرار الشراء فضال عف الحاجة والرغبة، فقد تتوفر الحاجة والرغبة وال عامال 
قة طردية مع دخؿ الية ترتبط بعالتأمينتتوفر القدرة عمى الشراء، فعممية شراء الخدمة 

 الفرد.
يقصد بالمعوقات االجتماعية ما يحممو  المعوقات االجتماعية:3.2.6.1.2- 

ياتٍ  فكرية، ومكتسبات عقائدية أو دينية، فجميع المجتمع مف عادات وتقاليد وتوج
ية، ويعاني منيا سوؽ التأمينىذه العناصر المذكوره تشكؿ نوع مف موانع الثقافة 

العراقي بشكؿ كبير، إذ إف نسبة كبيرة مف أفراد المجتمع يؤيدوف أف خدمات  التأميف
مو الديف. ويختمؼ تتضمف في أحد أبعادىا نوعا مف المقامرة، وىي نشاط يحر  التأميف

بحسب التوزيع الجغرافي  التأميفنوع تأثير ىذه العناصر في تقبؿ أفراد المجتمع لثقافة 
 والمستوى الثقافي لالفراد.

: تعد التقنية المعموماتية أو االلكترونية واحدة مف المعوقات التقنية 4.2.6.1.2-
اساسيا لنجاح المنظمة في المزايا التنافسية التي تتمتع بيا المنظمات، وتعد مطمبا 

الوقت الحاضر الذي يتـ فيو إدارة جميع االنشطة بأسموب إلكتروني، وخاصة في 
مجاؿ التسويؽ. إذ يعد االنترنت طريقة جديده لمتواصؿ مع طالبي الخدمات وعرض 
المنتجات عمييـ بشكؿ أسيؿ وأسرع وأقؿ تكمفة مقارنة باالسموب التقميدي، ويمكف 
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العاممة في السوؽ العراقية ما زالت حديثة العيد االطالع  التأميفالقوؿ إف شركات 
عمى الثورة المعموماتية وعمى الرغـ مف وجود محاوالت جادة في مجاؿ استخداـ 

ة، اال أنيا محاوالت فردية تفتقر إلى إستراتيجية حقيقية التأمينالتكنولوجيا لنشر الثقافة 
 .   وأىداؼ بعيدة المدى

 

 الثالثالمبحث 3- 
  الجانب التطبيقي1.3- 
مف خالؿ االستبانة والتي لمبحث و لجانب العممي )التطبيقي( ا ىذا المبحث يوضح

( شخص وىي 49حكمت وفؽ متغيرات البحث ، بمغ عدد المشاركيف في االستبانة )
عينة البحث فيما كاف التحصيؿ الدراسي لممبحوثيف )ابتدائي، اعدادية ، بكالوريوس، 

وقد تـ استخداـ الوسط اضافة الى الوظيفة والدخؿ الشيري،  ماجستير ، دكتوراه(، 
( 3.6666نحراؼ المعياري ، إذ  بمغ الوسط الحسابي لمترويج بنسبة )الحسابي واال

( 3.2998السفر فبمغ الوسط الحسابي ) تأميف( اما 6.53216واالنحراؼ المعياري )
( 0.323( ، كما بمغ معامؿ اإلرتباط بيف المتغيريف )6.56516واالنحراؼ المعياري )

ا يعني االرتباط قوي ، اما معامؿ ( مم0.05وىو أقؿ بالمقارنة مع قيمة المعنوية )
( مما يعني قبوؿ 0.05( وىي أقؿ مف )0.000اإلنحدار ذو داللة معنوية بمغ )

 الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديمة .
 

 (1جدوؿ )
 عدد المشاركيف مف الذكور واإلناث في عينة البحث

 نوع الجنس العدد النسبة %
 ذكر 38 77.6
 انثى 11 22.4
100 49 Total 

 . Spss . 25المصدر: مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى نتائج برنامج   
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ويشكموف نسبة  38( بأف عدد المشاركيف مف الذكور ىـ 1نالحظ مف الجدوؿ)
امراة ويشكموف  11% مف عينة البحث اما عدد المشاركيف مف االناث فيو 77.6
 % مف عينة البحث.22.4نسبة 

 (2جدوؿ )
 الدراسي لعينة البحثالتحصيؿ 

 التحصيؿ الدراسي العدد النسبة %
 ابتدائي 3 6.1
 اعدادية 7 14.3
 سبكالوريو  13 26.5
 ماجستير 12 24.5
 دكتوراه 14 28.6
100 49 Total 

 . Spss . 25المصدر: مف اعداد الباحثيف باالعتماد عمى نتائج برنامج 
( بأف التحصيؿ العممي لعينة البحث ممف يحمموف  شيادة 2نالحظ مف الجدوؿ ) 

 7اما المذيف يحمموف شيادة اعدادية ىـ  6.1اشخاص ويشكموف نسبة  3ابتدائية ىـ 
ىـ  سالبكالوريو اما  االشخاص المذيف يحمموف شيادة  14.3اشخاص ويشكموف نسبة 

ذيف يحمموف شيادة الماجستير ىـ اما االشخاص الم 26.5شخص ويشكموف نسبة  13
اما االشخاص المذيف يحمموف شيادة الدكتوراه ىـ  24.5شخص ويشكموف نسبة  12
 .28.6شخص ويشكموف نسبة 14

 (3جدوؿ )
 الدخؿ الشهري لعينة البحث

 الدخؿ الشيري العدد النسبة %
 اقؿ مف مميوف 15 30.6
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 مميوف  11 22.5
 اكثر مف مميوف 23 46.9
100 49 Total 

 . Spss . 25المصدر: مف اعداد الباحثيف باالعتماد عمى نتائج برنامج 
نالحظ مف الجدوؿ اعاله باف الدخؿ الشيري لمذيف يممكوف راتبا شيريا اقؿ مف مميوف 

مف عينة البحث اما االشخاص  30.6شخص ويشكموف نسبة  15دينار عراقي ىـ 
 22.5شخص ويشكموف نسبة  11المذيف يممكوف راتبا شيريا مميوف دينار عراقي ىـ 

 23اما االشخاص المذيف يممكوف راتبا شيريا اكثر مف مميوف دينار عراقي ىـ 
 .46.9ويشكموف نسبة

 (4جدوؿ )
 الوظيفة لعينة البحث

 الوظيفة العدد النسبة %
 متقاعد 6 12.2
 موظؼ في القطاع العاـ 35 71.4
 موظؼ في القطاع الخاص 4 8.2
 العمؿ لمحساب الخاص 4 8.2
100 49 Total 

 . Spss.   25حثيف باالعتماد عمى نتائج برنامجالمصدر: مف اعداد البا
( بأف الوظيفة لعينة البحث موزعة عمى المتقاعديف وعددىـ 4نالحظ مف الجدوؿ )  
ويشكموف  35اما الموظفوف في القطاع العاـ فكاف عددىـ  12.2ويشكموف نسبة  6

 8.2ويشكموف نسبة  4اما الموظفوف في القطاع الخاص فكاف عددىـ  71.4نسبة 
  8.2اشخاص ويشكموف نسبة  4اما االشخاص المذيف يعمموف لحسابيـ الخاص فكانوا 
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وبانحراؼ   3.6660تبيف باف  متوسط اجابة الترويج بمغ  (1الممحؽ)مف خالؿ اما 
وقد حصمت الفقرة الحادية 73.32% ونسبة اجابة ايجابية بمغت  0.53216معياري 

عمى السفر مف  التأميفعشر والتي تنص )عمى الحكومة اف تمـز جميع المسافريف 
عمى السفر مف شركات اجنبية( عمى  تأميفالشركات المحمية بدؿ مف لجوء المسافر لم

% اما الفقرة 90.6ونسبة مشاركة  0.960وانحراؼ معياري   4.53  اعمى متوسط 
السفر( فقد حصمت عمى  تأميفاالولى والتي تنص)ىناؾ معمومات كافيو حوؿ أىمية 

 %.45.4ونسبة مشاركة 1.524 وانحراؼ معياري  2.27اقؿ متوسط
 وانحراؼ معياري  3.2998 السفر فكاف متوسط االجابة تأميفاما محور ثقافة 

وقد حصمت الفقرة الخامسة ليذا المحور والتي   65.996 نسبة مشاركةو 0.56510
 4.04السفر( عمى اعمى متوسط  تأميفتنص )المسافر العراقي لو ثقافة سمبية اتجاه 

%. اما اقؿ متوسط فقد حصمت عميو 80.8ونسبة مشاركة 1.485وانحراؼ معياري 
 2.37بؿ السفر( بمقدار دائما ق التأميفالفقرة التاسعة والتي تنص )أشتري عقد 

 %.47.4ونسبة مشاركة  1.616وانحراؼ معياري 
 

 (5جدوؿ )
 yالسفر  تأميفمعامؿ االرتباط بيف متغير الترويج ومتغير ثقافة 

 xالترويج    اسـ المتغير
 *y 0.323السفر  تأميفثقافة 

 . Spss . 25المصدر: مف اعداد الباحثيف باالعتماد عمى نتائج برنامج 
 

 %95تعني اف القيمة معنوية بدرجة عالية بثقة *
% 95معنوية عالية وبثقة  والذي يعني اف ىناؾ عالقة*0.323 بمغ معامؿ االرتباط

 السفر تأميفومتغير التابع ثقافة بيف متغير الترويج المستقؿ 
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 (6جدوؿ)
 السفر تأميفنتائج االثر )تحميؿ االنحدار( بيف متغير الترويج ومتغير ثقافة 

مستوى  طبيعة العالقة
الداللة 

P 

 Fقيمة 
 المحسوبة

 tقيمة 
 المحسوبة

معامؿ 
االنحدار 

β 

معامؿ 
 R2التحديد 

المتغير 
 المعتمد

 تأميفثقافة  0.330 0.610 4.811 23.141 0.000 العالقة معنوية
 y السفر

 . Spss . 25المصدر: مف اعداد الباحثيف باالعتماد عمى نتائج برنامج 
السفر  تأميفمما يعني اف الترويج تؤثر عمى ثقافة  0.330بمغ معامؿ التوضيح  

فيو معنوي االثر مما يعني اف معممات النموذج ىي ذات  t% اما اختبار 33بنسبة 
ويممؾ مستوى داللة   23.141المحسوبة  Fفبمغت قيمة  Fداللة معنوية اما اختبار 

P  مما يعني اف النموذج ذات داللة  0.05وىي اصغر مف  0.000والتي ىي
 معنوية.

 المبحث الرابع4- 
 االستنتاجات والتوصيات 
 االستنتاجات 1.4- 
% بيف متغير الترويج المستقؿ والمتغير التابع 95معنوية عالية وبثقة  ىناؾ عالقة -1

 السفر. تأميفثقافة 
ونسبة اجابة  0.53216وبانحراؼ معياري   3.6660متوسط اجابة الترويج بمغ  -2

 .73.32% ايجابية بمغت 
حصمت الفقرة الحادية عشر والتي تنص عمى اف الحكومة تمـز جميع المسافريف  -3

عمى السفر  تأميفلمسفر مف الشركات المحمية بدؿ مف لجوء المسافر لم التأميفعمى 
ونسبة  0.960وانحراؼ معياري   4.53  مف شركات اجنبية عمى اعمى متوسط 

 %.90.6مشاركة 
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السفر فقد  تأميفاما الفقرة االولى والتي تنص اف ىناؾ معمومات كافيو حوؿ أىمية  -4
ونسبة مشاركة 1.524وانحراؼ معياري   2.27حصمت عمى اقؿ متوسط

45.4.% 
في الفقرة الخامسة بأف المسافر العراقي لو ثقافة سمبية  4.64بمغ اعمى متوسط  -5

 %.86.8نسبة مشاركةو  1.485السفر وانحراؼ معياري  تأميفاتجاه 
دائما قبؿ السفر  التأميفبمغ اقؿ متوسط لمفقرة التاسعة والتي تنص عمى شراء عقد  -6

 %.47.4ونسبة مشاركة  1.616وانحراؼ معياري  2.37بمقدار 
 المسافريف عدد عف الوطنية التأميف شركة في تذكر احصائيات أي وجود عدـ -7

 .السفر عمى التأميف وثيقة بشراء قاموا الذيف
 . لمسفر التأميف تجاه وعي أو يةتأمين ثقافة أي يمتمؾ ال العراقي المسافر -8

 التوصيات 2.4-
 بشكؿ السفر تأميف عف الالزمة المعمومات توفير عمى العمؿ التأميف شركات عمى -1

 .  الترويج خالؿ مف المسافر وثقافة وعي زيادة ومحاولة عاـ
السفر  تأميفأف تغير مف منياجيا  في الترويج لخدمة  الوطنية التأميف ةعمى شرك -2

ية لدى المسافر العراقي مف خالؿ التأمينبالشكؿ الذي يرفع مف مستوى الثقافة 
متابعة نتائج العممية التسويقية ومدى فاعميتيا بشكؿ يصؿ تأثيره إلى جميع افراد 

 المجتمع .
 التأميفقاموا بشراء وثيقة االىتماـ بتوفير احصائيات عف عدد المسافريف الذيف  -3

 المحمية . التأميفعمى السفر في شركات 
العاممة في السوؽ العراقية االطالع عمى الثورة المعموماتية  التأميفعمى شركات  -4

ة، عف طريؽ محاوالت التأمينواالىتماـ بتطبيؽ وأستخداـ التكنولوجيا لنشر الثقافة 
 .   ؼ بعيدة المدىمنسقة وجادة ، ذات إستراتيجية حقيقية وأىدا
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ي لمقضاء عمى المعوقات االجتماعية التي تمثؿ موانع لمثقافة التأميننشر الوعي  -5
ية وذلؾ بما يحممو المجتمع مف عادات وتقاليد وتوجياتٍ  فكرية، ومكتسبات التأمين

 العراقي بشكؿ كبير. التأميفعقائدية أو دينية، والتي يعاني منيا سوؽ 
 لمصادر:ا

 اوال: الوثائؽ
، ادارة الشؤوف 2668التوصيات الدولية المتعمقة باحصاءات السياحة   -1

 .2611نيويورؾ،  –االقتصادية واالجتماعية ، االمـ المتحدة 
 -في العراؽ االمكانات والتحديات، وزارة المالية التأميفنور شدىاف عداي ، قطاع  -2

 .2615الدائرة االقتصادية قسـ السياسات االقتصادية، 
 التأميفعمى الحياة قسـ  التأميفالوطنية ، فرع  التأميفية ، شركة وزارة المال -3

 .2621الفردي، 
 ثانيا: الرسائؿ واألطاريح

ات السياحية لدى المواطف الجزائري ، دراسة مسحية التأمينزواوي ، حساـ ، ثقافة  -1
رسالة ماجستير في كمية  لمجموعة مف المسافريف فب والية البميدة، مستغانـ،

 .2615الجزائر، سطيؼ، تبسة ،  قتصادية والتجارية وعمـو التسيير،العمـو اال
سارة فاضؿ عباس عمي ، حرية السفر في العراؽ ) دراسة مقارنة(، ، المعمار -2

 .2612رسالة ماجستير كمية الحقوؽ ػ جامعة النيريف، 
دراسة حالة  -ية واثرىا عمى رضا الزبوفالتأمينتسويؽ الخدمة  ،سعاد بف زعمة، -3

وكالة مازونو بغميزاف، رسالة ماجستير في كمية  SAA  تأميفالشركة الوطنية لم
 .2617العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، الجزائر ، 

 : الدورياتثالثا 
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ية في اجمالي االقساط المتحققة في سوؽ التأمينرعد كاظـ، أثر الثقافة ، ( احمد 1
الوطنية، بحث منشور في مجمة كمية  التأميفالعراقي، بحث تطبيقي في شركة  التأميف

 .2619دجمة الجامعة االىمية، المجمد الثاني، العدد االوؿ ،
( البياتي ، فراس عباس فاضؿ، داود، فائز محمد، النمو السكاني وثقافة االستيالؾ 2

لسوؽ وحماية المستيمؾ،  دراسة ميدانية في مدينة اربيؿ ، المجمة العراقية لبحوث ا
 .2616( ، 1( العدد )8المجمد )

 رابعا: المصادر االجنبية
1) Marion libreros,tourism statistics: challenges and  good 
practices regional workshop for south east asian countries, basic 
concepts and definitions: travel and tourism, unwto/unsd ws 
vientiane june 16-19 2009.                                                              

                

2 (Mark Twain, The Traveling Public and Tourism Promoters, 
Journal of Travel Research, 2010, 49 (1) . 
3) Peter A. Leggat ,Judith Came, and Uyeporn ,Travel Insurance 
and Health, Journal of Travel Medicine, Volume 6, Number 4. 
4 (Van vuuren, elmarie slabbert, travel motivations and 
behaviour of tourists to a south african resort,  book of 
proceedings vol. i – international conference on tourism & 
management studies – algarve 2011. 
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 لمالحؽا
 (1ممحؽ )

 المعياريةتحميؿ اجابات المبحوثيف والمتوسطات واالنحرافات 
شدة 

 االجابة%
االنحراؼ 
 المعياري

اتفؽ  المتوسط
 تماما

ال  محايد اتفؽ
 اتفؽ

ال اتفؽ 
 بشدة

 السؤاؿ

45.4 1.524 2.27 8 2 10 4 25 1 
84 0.935 4.20 21 22 2 3 1 2 

77.2 1.225 3.86 24 1 19 3 2 3 
69.8 1.120 3.49 14 3 28 1 3 4 
89 1.062 4.45 33 12 0 1 3 5 

79.2 0.889 3.96 13 25 8 2 1 6 
68.6 0.890 3.43 7 12 26 3 1 7 
53 1.535 2.65 8 10 5 9 17 8 

73.8 1.065 3.69 15 9 22 1 2 9 
76 1.241 3.80 18 14 10 3 4 10 

90.6 0.960 4.53 36 8 1 3 1 11 
 xالترويج    3.6660 0.53216 73.32
55.6 1.517 2.78 11 1 20 0 17 1 
59.2 1.485 2.96 8 13 12 1 15 2 
68.2 1.442 3.41 18 3 16 5 7 3 
54.6 1.617 2.73 10 10 4 7 18 4 
80.8 1.485 4.04 30 8 1 3 7 5 
76 1.399 3.80 12 13 5 4 6 6 

70.2 1.227 3.51 7 27 6 2 7 7 
62.8 1.118 3.14 3 18 18 3 7 8 
47.4 1.616 2.37 11 2 3 11 22 9 
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67.4 0.883 3.37 8 6 32 2 1 10 
80 1.021 4.00 21 10 16 1 1 11 

68.2 1.682 3.41 19 11 4 1 14 12 
67.8 1.169 3.39 12 5 27 0 5 13 

 yالسفر  تأميفثقافة  3.2998 0.56510 65.996
 

 
 (2ممحؽ )

 ـ/استبانة السادة األفاضؿ...

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاته... 
 تأميف ثقافةنشر  في الترويج دور) استبانة بحث  بعنوافيكـ الكريمة اطرح بيف أيد

أعدت  (المسافريف مف لعينة استطالعية دراسة ...لدى المواطف العراقي لسفرا
الستكماؿ بحث في مجاؿ السفر التي تيدؼ إلى تحديد اتجاىاتكـ وتوجياتكـ 

 .السفر تأميفوموافقتكـ نحو ثقافة 
انكـ المعنيوف باألمر نرجو منكـ اإلجابة عمى ونظر لما تتميزوف بو مف معرفة وبما 

الذي يعبر عف وجيو  باختيار رقـ االجابةؿ دقة وموضوعيو وذلؾ جميع الفقرات بك
 نظركـ. 

شاكريف تعاونكـ معنا وذلؾ بتخصيص جزءًا مف وقتكـ الثميف دعما لمبحث العممي في 
حصرًا، واف  بمدنا العزيز .واف اجاباتكـ سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي

 الباحثيف مستعديف لإلجابة عف استفساراتكـ حوؿ عبارات االستبانة. 
 مع خالص التقدير واالحتراـ...

في   Xالجواب المناسب حسب نظرؾ مع مؿء الفراغ في االسئمة التالية )ضع عالمة  أختر
 -الخانة المناسبة(:
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 الجنس ؟ -1
  ذكر 
  انثى

 المستوى التعميمي؟  -2
  ابتدائي
  اعدادي

  بكالوريوس
  ماجستير
  دكتوراه

 الدخؿ الشهري؟  -3
  اقؿ مف مميوف

  مميوف
  اكثر مف مميوف

 ؟ الوظيفة -4
  متقاعد

  موظؼ في القطاع العاـ
  موظؼ في القطاع الخاص

  اعمؿ لحساب نفسي
 

السفر في العراق للتعرف علً مدي  تأمينسىف نطرح عليك مجمىعت من العباراث عن واقع      

 تأييدك او معارضتك لكل منها )من فضلك اكتب رقم االجابت المختارة في خانت الرمز(

  تأمينالترويج لل -:اوال

موافؽ  العبارة
 تماما

غير  محايد موافؽ
 موافؽ

غير 
موافؽ 

 الرمز
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

179 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

 تماما
ىناؾ معمومات كافيو حوؿ  -1

 السفر تأميفأىمية 
5 4 3 2 1  

 التأميفترويج خدمات شركة   -2
 عبر شركات السفر ميـ جدا 

5 4 3 2 1  

عدـ قناعة الكثيريف بشرعية  -3
ىو السبب الرئيسي في  التأميف

 نقص الوعي لدي المسافر 

5 4 3 2 1  

االنترنت األداة المناسبة لتوعية  -4
 المسافر العراقي

5 4 3 2 1  

الترويج وظيفة مناسبة لتوعية - -5
 المسافر العراقي

5 4 3 2 1  

لنشر  التأميفإىماؿ شركات - -6
ي السبب في التأمينالوعي 

 نقص التوعية لدى المسافر 

5 4 3 2 1  

السفر وسيمة اماف  تأميف -7
 وطمأنينة 

5 4 3 2 1  

الوطنية تروج  التأميفشركة  -8
 السفر تأميفلممسافريف  عف 

5 4 3 2 1  

المسافر العراقي يثؽ بشركات  -9
  التأميف

5 4 3 2 1  

 تأميفالمسافر ال يحتاج الى  -16
 السفر بوجود التكافؿ االسري 

5 4 3 2 1  

  1 2 3 4 5عمى الدولة اف تمـز جميع  -11
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عمى السفر  التأميفالمسافريف 
مف الشركات المحمية بدؿ مف 

عمى  تأميفلجوء المسافر لم
 السفر مف شركات اجنبية

 السفر تأميفثانيا: ثقافة 
موافؽ  العبارة

 تماما
غير  محايد موافؽ

 موافؽ
غير 

موافؽ 
 تماما

 الرمز
 

  1 2 3 4 5 السفر قبؿ السفر تأميفاشعر بحاجة الى  -1

  1 2 3 4 5 ضروريا عند السفر التأميفارى  -2

  1 2 3 4 5 السفر يتناقض مع االيماف بالقدر تأميف -3

في حاؿ واجيتؾ مشاكؿ في السفر تعتمد   -4
 التأميفعمى شركة 

5 4 3 2 1  

 تأميفالمسافر العراقي لو ثقافة سمبية اتجاه  -5
 السفر 

5 4 3 2 1  

السفر سعره مرتفع وىو مكمؼ  تأميف -6
 لميزانيتي المخصصة لمسفر

5 4 3 2 1  

  1 2 3 4 5 المسافر يفضؿ السفر مع عائمتو -7

يفضؿ المسافر اف تكوف مدة  السفر التي   -8
 يقضييا خارج القطر اكثر مف شير

5 4 3 2 1  

  1 2 3 4 5 دائما قبؿ السفر  التأميفأشتري عقد  -9

اتعرض دائما الى مشاكؿ اثناء السفر  -11
 خارج البالد.

5 4 3 2 1  

  1 2 3 4 5 أسافر خارج القطر أكثر مف مرة في السنة -11

  1 2 3 4 5 السفر مخالؼ لمشريعة االسالمية تأميف -12

  1 2 3 4 5 السفر مرتبط بالقدرة المادية تأميف -13
 



181 
 

 
 اتــــــــة الشركـــــــي ربحيــــــرة فـــــل المؤثــــــالعوام

 راقـــــي العـــة فـــالعام التأمينات ـــــشركي ـــة فــــة تطبيقيـــــدراس
Factors Affecting the Companies Profitability  

An Applied Study on Public Insurance Companies in Iraq 
 

 ايفان سمير عبد الصاحب                  ــيواد الدهمكـــد جـــم.د. أحم      
 المصــــرف العراقـــــي لمتجــــــارة    المالي والمحاسبي     مركز التدريبمدير عام 

 

 ISSN 2709-2852رلم التصىيف الذولي  
 

 
 

 المستخمص 
العامة في العراق.  التأمينييدف البحث الى تحديد العوامل المؤثرة في ربحية شركات 

من الحجم، والعمر،  وتشمل العوامل التي سيتم اختبار تاثيرىا في الربحية، كل
 والمديونية، ونسبة الخسارة، ونمو االقساط، وممموسية الموجوداتوالسيولة، 

. ولغرض تحقيق ىدف البحث تم استخدام بيانات شركة )الموجودات الممموسة(
 التأمينالعراقية العامة كونيما يمثالن سوق  التأمينالوطنية العامة وشركة  التأمين

تحميل االرتباط  استخدام(. وتم 0202( الى )0202الحكومي في العراق لممدة من )
 بين متغيرات البحث. وتظير نتائج البحثواألثر الختبار العالقة  واالنحدار المتعدد

ايجابيا بالمديونية ونسبة الخسارة وممموسية الموجودات تتاثر ربحية الشركتين  ان
، وىذا يتطمب من ر بمعدل نمو االقساطبالحجم والعمر والسيولة وال تتاثوسمبيا 
نظرا لدورىا الميم  لمربحية الداخمية المحددة بالعواملمزيدا من االىتمام ين ايالء الشركت

 .دائيا الماليا في
الربحية، الحجم، العمر، السيولة، الرافعة، نسبة الخسارة، نمو  الكممات المفتاحية:

 ودات.جاالقساط، ممموسية المو 
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Abstract 
The research aims to determine the factors affecting the 
profitability of public insurance companies in Iraq. The factors 
that will be tested for their effect on profitability include size, 
age, liquidity, indebtedness, loss ratio, premium growth, and 
tangibility of assets (tangible assets). For the purpose of 
achieving the goal of the research, the data of the National 
General Insurance Company and the Iraqi General Insurance 
Company were used, as they represent the government insurance 
market in Iraq for the period from (2010) to (2019). Correlation 
and multiple regression analysis were used to test the relationship 
and effect between the research's variables. The results of the 
research show that the profitability of the two companies is 
positively affected by the indebtedness, the percentage of loss 
and the tangibility of the assets and negatively by the size, age 
and liquidity and is not affected by the growth rate of premiums, 
and this requires the two companies to pay more attention to the 
internal factors determining profitability due to their important 
role in their financial performance. 
Key Words: Profitability ,Size, Age, Liquidity, Leverage, Loss 
Ratio, Premiums Growth, Assets Tangibility. 

 

  المبحث االول 1-
 ودراسات سابقة منهجية البحث 1.1- 

 مشكمة البحث-2.1
تعبر الربحية عن االداء المالي والقوة االيرادية لمشركة وتمثل احد العوامل االساسية 
في االدارة المالية الى جانب المخاطرة، وتسعى الشركات الى معرفة العوامل المؤثرة 

. وعمى الرغم من وجود العديد من البحوث والدراسات التي في الربحية لتحسين ادائيا
حدود اال ان ىناك اىتمام م التأمينوضوع محددات الربحية في شركات تناولت م
معالجة جزء من ىذه الفجوة من خالل اتي ىذا البحث لفي العراق وي التأمينلشركات 
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العامة في العراق لمعرفة العوامل  التأميندراسة العوامل المؤثرة في ربحية شركات 
 االكثر تاثيرا فييا.

 أهمية البحث3.1-
ودوره الميم في االقتصاد من خالل  التأمينتبرز أىمية البحث من أىمية قطاع 

مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي فضاًل عن تناولو إلى أحد األىداف االساسية في 
حقل االدارة المالية والمؤسسات المالية اال وىو الربحية كونيا تعد احد العاممين 

لى جانب المخاطرة فضال عن ان الربحية تعكس االداء االساسيين في االدارة المالية ا
المالي لمشركات وقوتيا االيرادية، وتسعى الشركات الى معرفة العوامل المؤثرة في 
الربحية لتحسين ادائيا، كما تبرز اىمية البحث ايضا في المساىمة بالجدل الفكري 

دات في الربحية في وقياس تاثير ىذه المحد التأمينحول محددات الربحية في شركات 
 الواقع العممي فضال عن تحديد العوامل االكثر تأثيرًا فييا.

 أهداف البحث4.1- 
 .التأمينشركات العوامل المؤثرة في ربحية  تحميل -أ 
 .التأمينقياس تأثير العوامل في ربحية شركات  -ب 
 .التأمينتحديد العوامل االكثر تاثيرًا في ربحية شركات  -ج 
 لمبحثالمخطط الفرضي 5.1- 

المتغيرات المالية وطبيعة وتوجو  يوضحالفرضي لمبحث، اذ المخطط ( 0يبين الشكل )
وىي حجم الشركة وعمرىا  البحث، ويتم اوال تحميل العوامل المؤثرة في ربحية الشركات

والسيولة والمديونية ونسبة الخسارة ومعدل نمو االقساط وممموسية الموجودات التي يتم 
( وثانيا يتم تحميل ربحية الشركة. وتم تحديد معدل 8-0ادالت )ايجادىا بحسب المع

(. 0العائد عمى الموجودات لمتعبير عن الربحية التي يتم حسابيا بحسب المعادلة )
ويتم ايضا تحميل االرتباط بين متغيرات البحث لمتاكد من عدم وجود مشكمة ارتباط 

بينيا. وبعد ذلك يتم دراسة العالقة والتأثير لمعوامل  Multicollineartyخطي متعدد 
المؤثرة المشار الييا في الربحية، وايجاد العامل او العوامل االكثر تاثيرا في الربحية. 
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اذ ان العوامل المؤثرة تمثل المتغيرات المستقمة لمبحث اما الربحية تمثل المتغير التابع 
 لمبحث.  

(1شكل )  
البحثمخطط   

 

 الحجم
 العمر

 السيولة
 المديونية

 نسبة الخسارة
 نمو االقساطمعدل 

 ممموسية الموجودات
 

 

 

 

 فرضيات البحث6.1- 
 في ربحية الشركات. معنوياً يؤثر حجم الشركة  الفرضية الرئيسة االولى: -أ 
 في ربحية الشركات. معنوياً يؤثر عمر الشركة الرئيسة الثانية:  الفرضية -ب 
 في ربحية الشركات. معنوياً تؤثر السيولة الفرضية الرئيسة الثالثة:  -ج 
 في ربحية الشركات. معنوياً تؤثر المديونية الفرضية الرئيسة الرابعة:  -د 
في ربحية  معنوياً تؤثر نسبة الخسارة الفرضية الرئيسة الخامسة:  -ه 

 الشركات.

 

 الربحيت

          التاثير     
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في ربحية  معنوياً عدل نمو االقساط يؤثر مالفرضية الرئيسة السادسة:  -و 
 الشركات.

في ربحية  معنوياً يؤثر ممموسية الموجودات الفرضية الرئيسة السابعة:  -ز 
 .الشركات

 ومدته مجال البحث7.1- 
 التأمينالوطنية العامة وشركة  التأمينتحقيق اىداف البحث تم اختيار شركة  لغرض

الحكومي في العراق فضاًل عن كون  التأمينالعراقية العامة كونيما يمثالن سوق 
الوطنية  التأمينسست شركة دم شركات التأمين في العراق اذ تأالشركتين تعدان من اق

، فضاًل عن حجم 0292سست في سنة ية فتأالعراق التأميناما شركة  0292في سنة 
 الخاصة وامتالكيما الحصة السوقية االكبر التأمينالشركتين الكبير مقارنة بشركات 

( الى نياية سنة 0202في العراق. وتم اختيار المدة من سنة ) التأمينمن سوق 
 ( في البحث الحالي بسبب النمو الكبير لنشاط الشركتين خالل ىذه السنوات. 0202)

 أساليب التحميل المالي واالحصائي8.1- 
 البحث عمى مجموعة من المقاييس المالية واالحصائية التي تمثمت بما يأتي: اعتمد

 ( المقاييس المالية لمتغيرات البحث:0يوضح الجدول ): المقاييس المالية1.8.1- 
(1جدول )  

 المقاييس المالية لمتغيرات البحث
 المقياس المتغيرات ت

= معدل العائد عمى الموجودات  (ROA)الربحية  1
صافي الدخل

مجموع الموجودات
 

 Ln(Assets)اللوغارتم الطبيعي لمجموع الموجوداث  (SIZحجم الشركة ) 2
 الشروت وسىت تأسيس المشاهذةالفرق بيه سىت  (AGEعمر الشركة ) 3

نسبة التداول =  (LIQالسيولة ) 4
الموجودات المتداولة
المطموبات المتداولة
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نسبة المديونية =  (LEVالمديونية ) 5
المطموبات
الموجودات

 

نسبة الخسارة =  (Lossنسبة الخسارة ) 6
صافي التعويضات
صافي االقساط

 

7 
 معدل نمو االقساط

(PG) 
اقساط السنة الحالية   اقساط السنة السابقة معدل نمو االقساط =

اقساط السنة السابقة
 

8 
 ممموسية الموجودات

(TANG) 
نسبة ممموسية الموجودات =   

الموجودات الثابتة
مجموع الموجودات

 

 المقاييس االحصائية: 2.8.1- 
في  لمعوامل المؤثرةثير أاالتية لقياس درجة العالقة والت استخدمت المقاييس االحصائية

 :ربحية الشركات
 معامل االرتباط  بيرسون (R:)  العالقة بين متغيرين  يقيسوىو مقياس رقمي

محصور بين الصفر والواحد الصحيح الموجب عندما تكون العالقة طردية 
حسب المعادلة بوالصفر والواحد الصحيح السالب عندما تكون العالقة سمبية 

 :اآلتية 
 – :معادلة معامل االرتباط بيرسون

  ….. (9) 

اليجاد درجة ا البحث موذج معامل ارتباط بيرسون في ىذتم استخدام ن
. وقد تم االعتماد عمى معامل ارتباط  بيرسون البحثالعالقة بين متغيرات 

 .العوامل المؤثرة والربحيةاليجاد درجة العالقة بين 
 ( معامل التحديدR² :) وىو مقياس رقمي محصور بين الصفر والواحد

رات التي في تفسير التغي س مدى نجاح نموذج االنحدار الخطيالصحيح يعك
، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد الصحيح دل ذلك دث في المتغير التابعتح

2222 )yi(yi)xi(xin

xiyixiyin
r
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 لممتغيرات المستقمة في المتغير التابع،في  الخطي شدة التأثيرعمى ازدياد 
 لقياسو بحسب المعادلة اآلتية: المتعدد الخطي واستخدم نموذج االنحدار
  – :الخطي المتعدد معادلة نموذج االنحدار

Yi =  +      ++       + …… +      … (10) 
العوامل الختبار مقدار تاثير  الحالي البحثتم اعتماد معامل التحديد في 

المؤثرة في الربحية وبناء عمى متغيرات البحث تكون معادلة االنحدار 
 كاالتي:

ROA =   +   SIZ +   AGE+   LIQ+   LVE +   LOSS 
+   PG +   TANG +  .. (11) 

 ( اختبارF :)عند  المتعدد الختبار معنوية التأثير لمعامل نموذج االنحدار الخطي
الختبار  الحالي البحث( في Fتم استخدام اختبار ) .(0.05درجة معنوية )

       .لمعوامل المؤثرة في الربحيةمعنوية العالقة والتأثير 

تم الحصول عمى البيانات الالزمة الستكمال اىداف مصادر بيانات البحث: 9.1- 
   -البحث والوصول الى نتائج باالعتماد عمى المصادر االتية:

تم االعتماد عمى الكتب والدراسات والرسائل واالطاريح االطار النظري: 1.9.1- 
 .البحثالمتخصصة بمجال 

الوطنية  التأمينكتي تم االستعانة بالتقارير السنوية لشر  االطار التطبيقي:2.9.1- 
 االطار التطبيقي.والعراقية خالل مدة البحث في الحصول عمى بيانات 

 الدراسات سابقة 10.1- 
يستعرض ىذا الجزء مجموعة من الدراسات السابقة لمعرفة طروحات الباحثين  

واسياماتيم الفكرية وآراءىم حول مجال البحث فضال عن تحديد جوانب االفادة 
 تمك الدراسات. واالختالف مع
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 بعض الدراسات السابقة11.1- 
الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع  احدث ( عددا من0)يبين الجدول 

والمتمثل بالعوامل المؤثرة في ربحية الشركات، اذ نالحظ التباين الواضح في  البحث
 مجاالت التطبيق فضال عن اختالف النتائج التي تم التوصل الييا.

(2جدول )  
 دراسات سابقة                         

 عىوان الذراست السىت والباحث ث
مجال 

 التطبيك

هذف 

 الذراست
 اهم الىتائج

1 Dhiab,2021 

Determinants of 
Insurance Firms’ 

Profitability: An 
Empirical Study of 

Saudi Insurance 
Market 

ٍحذداث سبحُت ششماث 

 :اىتأٍُِ

دساصت تطبُقُت ىضىق 

 اىضعىدٌ اىتأٍُِ

دساصت 

 فٍ تطبُقُت

ششمت  02

 تأٍُِ

صعىدَت 

ىيَذة 

(0222-

0212) 

دساصت 

ٍحذداث 

اىشبحُت فٍ 

 اىتأٍُِقطاع 

 اىضعىدٌ

َّى األقضاط 

ٍيَىصُت وّضبت 

هٍ  اىَىجىداث

اىعىاٍو اىشئُضت 

اىتٍ تؤثش بشنو 

إَجابٍ فٍ 

اىشبحُت اٍا ّضبت 

اىخضاسة وّضبت 

اىَذَىُّت وإىً 

حذ أقو عَش 

اىششمت ىها آثاس 

 صيبُت فٍ اىشبحُت

0 
AL-Mutairi et 

al,2021 

Determinants of 
corporate 

performance: 
Empirical evidence 
from the insurance 
companies listed on 
Abu Dhabi securities 

exchange (ADX) 

ٍحذداث أداء اىششماث: 

دىُو تجشَبٍ ٍِ ششماث 

اىَذسجت فٍ صىق  اىتأٍُِ

 أبىظبٍ ىألوساق اىَاىُت

دساصت 

تطبُقُت فٍ 

جَُع 

ششماث 

 اىتأٍُِ

اىَذسجت فٍ 

صىق ابى 

ظبٍ 

ىالوساق 

اىَاىُت 

 12وعذدها 

ششمت ىيَذة 

(0212-

0212) 

تحذَذ 

اىعىاٍو اىتٍ 

عيً  تؤثش

أداء ششماث 

 اىتأٍُِ

اىَذسجت فٍ 

صىق 

أبىظبٍ 

ىألوساق 

 اىَاىُت

عَش اىششماث 

هى اىعاٍو 

اإلَجابٍ األمثش 

أهَُت اىزٌ َحذد 

سبحُت ششماث 

 اىتأٍُِ
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2 
Abdeljawad et 

al,2020 

The Determinants of 
Profitability of 

Insurance 
Companies in 

Palestine 

ٍحذداث سبحُت ششماث 

 فٍ فيضطُِ اىتأٍُِ

دساصت 

 تطبُقُت فٍ

صبع ششماث 

عاٍيت  تأٍُِ

فٍ فيضطُِ 

 ىيَذة

(0222 -

0212) 

فحص 

اىعىاٍو اىتٍ 

تؤثش عيً 

سبحُت 

ششماث 

فٍ  اىتأٍُِ

 فيضطُِ

اىحجٌ وَّى 

االقضاط 

واىَىجىداث 

واىضُىىت َؤثشاُ 

بشنو إَجابٍ 

ومبُشفٍ 

اىشبحُت، فٍ حُِ 

أُ ّضبت اىخضاسة 

ىها تأثُش صيبٍ 

 بُش فٍ اىشبحُتم

4 
Horera and 

Maganya,2020 

The Determinants of 
Insurance Firm’s 

Profitability in 
Tanzania: An 

Empirical 
Investigation 

ٍحذداث اىشبحُت ىششماث 

فٍ تْزاُّا: دساصت  اىتأٍُِ

 تطبُقُت

 

دساصت 

تطبُقُت فٍ 

ششماث  12

ٍِ  تأٍُِ

 02أصو 

 تأٍُِششمت 

عاٍيت فٍ 

 تْزاُّا ىيَذة

(0222-

0212) 

تحيُو بعض 

اىَحذداث 

اىَتىقعت 

ىيشبحُت فٍ 

ششماث 

فٍ  اىتأٍُِ

 تْزاُّا

عَش اىششماث 

وّضبت اىخضاسة 

ىها تأثُش فٍ 

 اىشبحُت

2 Risal,2020 

DETERMINANTS 
OF INSURANCE 

COMPANIES 
PROFITABILITY: 

ANALYSIS OF 
NON-LIFE 

INSURANCE 
COMPANIES IN 

NEPAL 
ٍحذداث سبحُت ششماث 

: تحيُو ششماث اىتأٍُِ

عيً غُش اىحُاة فٍ  اىتأٍُِ

 اىُْباه

دساصت 

 2تحيُيُت  فٍ

ششماث 

عيً  تأٍُِ

غُش اىحُاة 

 اىُْباهفٍ 

 12ىَذة 

 صْىاث

تقٌُُ اىعالقت 

بُِ األداء 

اىَاىٍ و 

حجٌ اىششمت 

واىضُىىت 

واىشافعت 

اىَاىُت 

وّضبت 

اىخضاسة 

ىششماث 

عيً  اىتأٍُِ

ُش اىحُاة غ

 ُْباهاىفٍ 

حجٌ ششماث 

ىه تأثُش  اىتأٍُِ

إَجابٍ مبُش فٍ 

سبحُت ششماث 

فٍ حُِ ىيشفع 

اىَاىٍ تاثُش صيبٍ 

فٍ االداء اىَاىٍ 

 ىيششماث

 

2 
Abdeljawad and 
Dwaikat,2019 

 
The Determinants of 

Profitability of 
Insurance 

Companies in 
Palestine 

ٍحذداث سبحُت ششماث 

 فٍ فيضطُِ اىتأٍُِ

دساصت 

 تطبُقُت

فٍ صبع 

ششماث 

عاٍيت  تأٍُِ

فٍ فيضطُِ 

ىيَذة 

(0212-

فحص 

اىعىاٍو اىتٍ 

تؤثش عيً 

سبحُت 

ششماث 

فٍ  اىتأٍُِ

 فيضطُِ

عَش اىششمت 

وحجَها َؤثشاُ 

بشنو اَجابٍ  

مبُشفٍ سبحُت 

 اىتأٍُِششماث 

باىَقابو تؤثش 

ّضبت اىخضاسة 

بشنو صيبٍ 
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 اىشبحُتومبُشفٍ  (0212 

2 
Ajao and 

Ogieriakhi,2018 

Firm Specific 
Factors and 

Performance of 
Insurance Firms in 

Nigeria 

اىعىاٍو اىَحذدة الداء 

 فٍ ُّجُشَا اىتأٍُِششماث 

دساصت 

تطبُقُت فٍ 

ششمت  10

 تأٍُِ

ٍذسجت فٍ 

اىبىسصت 

اىُْجُشَت 

ىيَذة 

(0222-

0212) 

دساصت 

اىعالقت بُِ 

اىعىاٍو 

اىَحذدة 

ىيششمت 

واداء 

ششماث 

فٍ  اىتأٍُِ

 ُّجُشَا

وجىد عالقت 

طشدَت بُِ عَش 

اىششماث وادائها 

اىَاىٍ إىً جاّب 

رىل  َعذ حجٌ 

اىششمت وٍعذه 

اىَْى ٍِ اىعىاٍو 

اىَحذدة ىيششمت 

اىتٍ ىها عالقت 

عنضُت مبُشة ٍع 

 أداء اىششماث

2 Khan,2018 

Profitability 
Determinants of 

Insurance 
Companies of 

Pakistan 

ٍحذداث اىشبحُت ىششماث 

اىبامضتاُّت اىتأٍُِ  

 

دساصت 

تطبُقُت عيً 

ششماث  2

عيً  تأٍُِ

اىحُاة فٍ 

بامضتاُ 

 ىيَذة

(0222-

0212 ) 

دساصت 

ٍحذداث 

اىشبحُت فٍ 

ششماث 

 اىتأٍُِ

 اىبامضتاُّت

وجىد عالقت 

إَجابُت مبُشة بُِ 

، ِاىتأٍُاقضاط 

وحقىق 

اىَضاهَُِ، 

واىَصشوفاث 

اإلداسَت ٍِ جهت 

واىشبحُت ٍِ 

جهت اخشي 

وعالقت صيبُت بُِ 

ّضبت اىخضاسة 

 واىشبحُت

2 
Zainudin et al, 

2018 

Firm-specific 
internal determinants 

of profitability 
performance: an 

exploratory study of 
selected life 

insurance firms in 
Asia 

اىَحذداث اىذاخيُت اىخاصت 

باىششمت ألداء اىشبحُت: 

دساصت اصتنشافُت ىششماث 

عيً اىحُاة اىَختاسة  اىتأٍُِ

 فٍ آصُا

دساصت 

اصتنشافُت 

فٍ ثَاٍّ 

دوه آصُىَت 

)اىصُِ 

وهىّغ مىّغ 

وتاَىاُ 

وصْغافىسة 

واىُاباُ 

ومىسَا 

اىجْىبُت 

وتاَالّذ 

وٍاىُزَا( 

ىيَذة 

(0222-

0214) 

اىبحث فٍ 

اىعىاٍو 

اىذاخيُت 

اىخاصت 

باىششمت 

واىتٍ تؤثش 

عيً أداء 

اىشبحُت 

ىششماث 

 اىتأٍُِ

 االصُىَت

حجٌ ىششمت 

وحجٌ سأس 

اىَاه وّضبت 

اىخضاسة تشتبط 

بشنو مبُش 

بشبحُت ششماث 

عيً  اىتأٍُِ

 اىحُاة
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12 
Kripa and 

Ajasllari,2016 

Factors Affecting the 
Profitability of 

Insurance 
Companies in 

Albania 

اىعىاٍو اىَؤثشة فٍ سبحُت 

 فٍ اىباُّا اىتأٍُِششماث 

 

دساصت 

 تطبُقُت 

ىضبعت 

ششماث 

عيً  تأٍُِ

غُش اىحُاة 

حُاة  تأٍُِو

فٍ اىباُّا 

ىيَذة 

(0222– 

0212) 

دساصت تأثُش 

ٍعذه اىَْى 

واىَذَىُّت 

واىضُىىت 

واىَىجىداث 

اىثابتت وحجٌ 

سأس اىَاه 

وحجٌ 

ششمت فٍ اى

سبحُت 

ششماث 

فٍ  اىتأٍُِ

 اىباُّا

ٍعذه اىَْى 

واىَذَىُّت 

واىضُىىت 

واىَىجىداث 

اىثابتت هٍ 

اىعىاٍو اىشئُضت 

اىتٍ تؤثش فٍ 

سبحُت ششماث 

، ار َشتبط اىتأٍُِ

ٍعذه اىَْى بشنو 

إَجابٍ باىشبحُت، 

بَُْا تشتبط 

اىَذَىُّت 

واىضُىىت 

واىَىجىداث 

اىثابتت استباطًا 

 صيبًُا بها

11 
Lira and 

Tegegn,2016 

Determinants of 
Profitability in 

Private Insurance 
Companies in 

Ethiopia 

ٍحذداث اىشبحُت فٍ 

اىخاصت فٍ  اىتأٍُِششماث 

 إثُىبُا

دساصت 

تطبُقُت فٍ 

ثَاٍّ 

ششماث 

خاصت  تأٍُِ

فٍ اثُىبُا 

 ىيَذة 

(0222-

0212) 

ٍعشفت 

ٍحذداث 

سبحُت ششمت 

 اىتأٍُِ

فٍ اىخاصت 

 اثُىبُا

سبحُت ششماث 

اىخاصت  اىتأٍُِ

تتأثش بْضبت 

اىخضاسة 

واىضُىىت بشنو 

صيبٍ، وحجٌ 

اىششمت وَّى 

األقضاط وَّى 

اىْاتج اىَحيٍ 

االجَاىٍ بشنو 

 إَجابٍ 

10 
Mwangi and 
Murigu,2015 

THE 
DETERMINANTS 
OF FINANCIAL 
PERFORMANCE 

IN GENERAL 
INSURANCE 

COMPANIES IN 
KENYA 

ٍحذداث األداء اىَاىٍ فٍ 

اىعاً فٍ  اىتأٍُِششماث 

 مُُْا
 

دساصت 

تطبُقُت عيً 

ششماث 

 اىتأٍُِ

اىعاٍت فٍ 

مُُْا واىباىغ 

 02عذدها 

 ىيَذة 

(0222-

0210) 

تحذَذ 

اىعىاٍو اىتٍ 

تؤثش فٍ 

سبحُت 

ششماث 

 اىتأٍُِ

اىعاٍت فٍ 

 مُُْا

اىشبحُت ىها 

عالقت اَجابُت 

باىَذَىُّت وساس 

اىَاه وٍؤشش 

فاءة االداسة م

وعالقت صيبُت 

باىحجٌ وهُنو 

 اىَالك.
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12 Melese, 2014 

Determinants of 
insurance companies' 

profitability in 
Ethiopia 

ٍحذداث سبحُت ششماث 

 فٍ اثُىبُا اىتأٍُِ

دساصت 

تطبُقُت عيً 

عششة 

ششماث 

ىيَذة        تأٍُِ

(0222-

0212) 

اختباس تاثُش 

ٍجَىعت ٍِ 

اىعىاٍو 

اىذاخيُت 

واىخاسجُت 

فٍ سبحُت 

ششماث 

فٍ  اىتأٍُِ

 اثُىبُا

اىَذَىُّت 

وٍيَىصُت 

اىَىجىداث 

وّضبت اىخضاسة 

وَّى اىششمت 

واىنفاءة اإلداسَت 

هٍ ٍحذداث 

ىيشبحُت ار تشتبط 

ٍيَىصُت 

اىَىجىداث وَّى 

اىششمت واىنفاءة 

اإلداسَت إَجابُا 

باىشبحُت عيً 

نش ٍِ ّضبت اىع

اىَذَىُّت وّضبت  

اىخضاسة اىتٍ 

تشتبط بشنو 

 صيبٍ باىشبحُت

14 
Boadi et al 

,2013 

Determinants of 
Profitability of 

Insurance Firms in 
Ghana 

ٍحذداث سبحُت ششماث 

فٍ غاّا اىتأٍُِ  
 

دساصت 

تطبُقُت فٍ 

صتت عشش 

 تأٍُِششمت 

فٍ غاّا 

ىيَذة 

(0222-

0211) 

ٍعشفت 

ٍحذداث 

سبحُت 

ششماث 

فٍ  اىتأٍُِ

 غاّا

هْاك عالقت 

إَجابُت بُِ 

اىَذَىُّت 

واىضُىىت ٍِ جهت 

واىشبحُت ٍِ 

جهت اخشي فٍ 

 اىتأٍُِششماث 

باىَقابو هْاك 

عالقت عنضُت 

بُِ واىشبحُت  

ٍيَىصُت 

 اىَىجىداث

12 Malik,2011 

Determinants of 
Insurance 

Companies 
Profitability: An 

Analysis of 
Insurance Sector of 

Pakistan 
ٍحذداث سبحُت ششماث 

 اىتأٍُِ: تحيُو قطاع اىتأٍُِ

 فٍ بامضتاُ

دساصت 

 تحيُيت فٍ

ششمت  22

عيً  تأٍُِ

اىحُاة 

عيً  تأٍُِو

غُش اىحُاة 

ىيَذة 

(0222-

0222) 

دساصت آثاس 

اىعىاٍو 

اىَحذدة 

ىيششمت فٍ 

 اىشبحُت

هْاك استباط 

إَجابٍ ومبُش 

حجٌ اىششمت بُِ 

وحجٌ ساس 

اىَاه ٍِ جهت 

واىشبحُت ٍِ 

جهت اخشي، فٍ 

حُِ تشتبط ّضبت 

اىخضاسة وّضبت 

اىَذَىُّت بشنو 

 صيبٍ باىشبحُت
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 مجاالت االفادة واالختالف عن الدراسات السابقة 12.1- 
بعد استعراض الدراسات السابقة يمكن تحديد مجاالت االفادة منيا وكيفية االختالف 

 باالتي:عنيا 
 مجاالت االفادة 1.12.1- 

  دعم منيجية البحث وبمورة مشكمتيا وذلك عبر معرفة المعضمة الفكرية
 والتطبيقية لمدراسات السابقة ومنيجيتيا العممية.

  تكوين فكرة عن االطار النظري لمبحث الحالي واالطالع عمى المناىج العممية
رفي لطبيعة العالقة بين المستخدمة في ىذه الدراسات ومعرفة االساس المع

 متغيرات البحث.
  اإلطار التطبيقيالمتمثمة بالمقاييس المستخدمة في  البحثتحديد ادوات 

 وكيفية الصياغة الرياضية ليذه المقاييس.
  المؤثرة في  التأمينالتعرف عمى العوامل الداخمية والعوامل الخارجية لشركات

 الربحية.
 مجاالت االختالف2.12.1- 

  في دراسة محددات ربحية  البحث الحالي عن الدراسات السابقةيميز ما
ومدتيا اذ يعد البحث الحالي ىو االول  البحثىو عينة  التأمينشركات 

 التأمينحسب عمم الباحث الذي يدرس العوامل المؤثرة في ربحية شركات 
( لغرض تحديد اكثر العوامل المؤثرة 0202-0202العامة في العراق لممدة )

 ية ىذه الشركات.في ربح

 المبحث الثاني -2 

 االطار النظري1.2
 العوامل المؤثرة في الربحية 1.1.2- 
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تعبر الربحية عن االداء المالي والقوة االيرادية لمشركة وتمثل احد العوامل االساسية 
في االدارة المالية الى جانب المخاطرة، وتسعى الشركات الى معرفة العوامل المؤثرة 

ذ تتاثر الربحية بعدة عوامل مع اختالف تمك العوامل وقوة في الربحية لتحسين ادائيا، ا
تاثيرىا وجزء من ىذه العوامل ىي عوامل خاصة بالشركة اذ قد تمر الشركة بظروف 
او عوامل خاصة بيا تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في ربحيتيا كحجم الشركة 

 Gitman and)خمية وعمرىا ونشاطيا والسيولة والمديونية وغير ذلك من العوامل الدا
Zutter,2015:128) اما الجزء االخر فيي عوامل خارجية او عامة اذ تتاثر .

الربحية بظروف االقتصاد الكمي او ظروف السوق سواء بشكل مباشر ام غير مباشر 
وتعد نمو الناتج المحمي االجمالي ومعدل التضخم وسعر الفائدة من اىم العوامل 

ويوضح جدول  .(Lira and Tegegn,2016:85)حية الخارجية التي تؤثر في الرب
( اىم العوامل الداخمية والخارجية التي تؤثر في الربحية والتي تم دراستيا من قبل 3)

الباحثين وتكرار دراسة ىذه العوامل. 
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 (3ل )جذو                                                                                               
في الذراساث السابمت العوامل الداخمية والخارجية المؤثرة في الربحية  

 ث

 العوامل

 

 الذراست / السىت

 المخاطرة المذيوويت السيولت العمر الحجم
ومو 

 االلساط

ملموسيت 

 الموجوداث

ومو 

 الموجوداث

وسبت 

 المصروفاث

وسبت 

 االحتفاظ

رأس 

 المال

 الممتله

مؤشر 

وفاءة 

 االدارة

 المالن
ومو 

GDP 
معذل 

 التضخم

سعر 

 الفائذة
 االستثمار

1 Dhiab,2021 √ √ √ √ √ √ √    √       

2 
AL-Mutairi et 

al,2021 
√ √ √  √  √  √         

3 
Abdeljawad et 

al,2020 
√  √ √ √ √  √          

4 
Horera and 

Maganya,2020 
√ √   √         √ √   

5 Risal,2020 √  √ √ √             

6 
Abdeljawad and 

Dwaikat,2019 
√ √ √ √ √ √   √         

7 
Ajao and 

Ogieriakhi,2018 
√ √  √  √ √ √          

8 Khan,2018     √ √   √  √      √ 

9 
Zainudin et al, 

2018 
√  √  √ √ √    √       

11 
Kripa and 

Ajasllari,2016 
√  √ √   √ √   √       

11 
Lira and 

Tegegn,2016 
√   √ √ √    √    √ √ √  

11 
Mwangi and 
Murigu,2015 

√ √ √ √ √     √ √ √ √     

13 Melese, 2014 √  √ √ √  √ √    √  √ √   

14 Boadi et al ,2013 √  √ √ √ √ √           

15 Malik,2011 √ √  √ √      √       

SUM 14 2 12 11 12 2 2 4 2 0 2 0 1 2 2 1 1 
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وسيتم خالل البحث الحالي دراسة العوامل المؤثرة في الربحية المذكوره في الجدول 
اعاله وحسب اكثر العوامل المكررة في الدراسات السابقة من قبل الباحثين وىي حجم 

الموجودات الشركة وعمرىا والسيولة والمديونية ونسبة الخسارة ونمو االقساط و ممموسية 
 وفيما يمي توضيح ليذه العوامل:

يعد حجم الشركة من العوامل الميمة التي تؤثر : Firm Sizeحجم الشركة 1.1.1.2-
ومن  في ربحية الشركة، وعادة ما يتم التعبير عن حجم الشركة باجمالي موجوداتو.

المعموم ان ارتفاع قيمة موجودات الشركة يعني بالمقابل ارتفاع استثماراتيا كون 
االستثمارات ىي جزء من الموجودات، وبالتالي زيادة قدرتيا عمى تحقيق االرباح اي 
زيادة ربحيتيا. وبحسب الدراسات السابقة فان حجم الشركة يتم قياسيا باستخدام المعادلة 

 :(Abdeljawad,11:2020)االتية 
 Ln(Assets) ( ...12)حجم الشركة = الموغارتم الطبيعي لمجموع الموجودات 

يتم التعبير عن عمر الشركة من خالل المدة  : Firm Age عمر الشركة2.1.1.2- 
الزمنية لعمل الشركة في السوق اي منذ بداية التأسيس لغاية السنة الحالية. ومن 

. وعمى الرغم من ذلك اال انو ال واخر عن خبرتيا المنطقي ان عمر الشركة يعبر بشكل
يزال ىناك جدل بين المتخصصين في مجال االدارة المالية حول العالقة بين عمر 
الشركة وربحيتيا فيما اذا كانت عالقة طردية ام عكسية. مع ذلك تبين نظرية التعمم ان 

ردية اذ من المفترض العالقة بين عمر الشركة وتحسين كفائتيا االنتاجية ىي عالقة ط
عكس بشكل ايجابي عمى بزيادة عمر الشركة وزيادة ممارستيا يتم تحسن ادائيا مما ين

  .(Horera and Maganya,2020:31)ربحيتيا 
تعبر السيولة عن النقد او امكانية  :Liquidity Ratio السيولةنسبة 3.1.1.2- 

وتعكس السيولة قدرة الشركة عمى سداد  تحويل الموجود الى نقد بسرعة وبدون خسارة.
التزاماتيا وديونيا قصيرة االجل عند استحقاقيا. وتكون العالقة بين السيولة والربحية 
بحسب ادبيات االدارة المالية عكسية اذ كمما ترتفع السيولة يعني ذلك استثمار الشركة 
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عكس صحيح اي كمما امواليا في موجودات قصيرة االجل التي تكون ربحيتيا قميمة، وال
انخفضت سيولة الشركة اي ان الشركة تستمثر امواليا في موجودات طويمة االجل التي 
تكون ربحيتيا مرتفعة ولكن ذلك يعرض الشركة الى مخاطرة السيولة لذلك عمى الشركة 

الى االمان التي توفرىا السيولة في قدرتيا عمى دفع التزاماتيا  الحاجة ان توازن بين
: 0202لعائدات المنخفضة التي تحققيا الموجودات السائمة لمشركة )الميداني،مقابل ا

(. فضال عن ما تم ذكره فان ىناك دراسات تشير الى ان العالقة بين السيولة 10
ىي عالقة طردية كونيا تعكس قدرة الشركة عمى دفع  التأمينوالربحية في شركات 

السيولة الجيدة ىي من سيكون عمييا طمب التعويضات لمزبائن وبالتالي فان الشركة ذات 
ويمكن قياس السيولة لمشركات  .(Boadi et al ,2013:46) التأمينفي خدمة 

 باستخدام نسبة التداول والتي يمكن ايجادىا بالمعادلة االتية:

الموجودات المتداولةنسبة التداول = 
المطموبات المتداولة

    ( ...13) 

تعبر الرافعة او المديونية : Leverage Ratioمديونية نسبة الرافعة او ال4.1.1.2- 
وتقيس نسبة  عن نسبة اجمالي الديون الى اجمالي الموجودات او اجمالي قيمة الشركة.

المديونية درجة اعتماد الشركة في تمويل موجوداتيا عمى مصادر التمويل المقترضة مما 
يؤثر في درجة االرباح التي يحصل عمييا المالك، كما يؤثر في درجة المخاطرة التي 
يتعرضون ليا،  لذلك كمما ارتفعت ىذه النسبة زاد مقدار اموال الغير المستخدمة لتحقيق 

ولكن بالمقابل تزداد المخاطرة المالية او مخاطرة عدم قدرة الشركة الوفاء االرباح 
بالتزاماتيا، وبالتالي فان نسبة المديونية تعبر عن استخدام الشركة لمدين في ىيكل 
تمويميا بيدف زيادة العائد عمى حقوق المساىيمن. والسبب في ذلك يعود الى كون الدين 

ح ارخص اذا اخذنا بالحسبان الوفر الضريبي مصدر رخيص نسبيا لمتمويل، ويصب
الناجم عن طرح الفائدة عمى الديون كنفقة، مما يؤدي الى تخفيض الربح الخاضع 

(. ويتم حساب نسبة 313: 0222لمضريبة ودفع ضرائب اقل )النعيمي والتميمي،
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وكما المديونية بتقسيم اجمالي الديون القصيرة والطويمة االجل عمى اجمالي الموجودات، 
 موضح في المعادلة االتية:

المطموباتنسبة المديونية = 
الموجودات

   ( ...14) 
 

عادة ما يتم االشارة الى التعويضات التي : Loss Ratioنسبة الخسارة 5.1.1.2- 
واية مصاريف اخرى ترافق التعويض عمى انيا  التأمينيتم دفعيا من قبل شركات 

. وتشير نسبة الخسارة الى قيمة الخسارة التي التأمينالخسائر التي تتكبدىا شركات 
تتعرض ليا الشركة خالل مدة زمنية معينة، وىي تساوي حاصل قسمة صافي 
التعويضات عمى صافي االقساط. وكمما انخفضت نسبة الخسارة كمما ادى ذلك الى 

ة ارتفاع ربحية الشركة والعكس صحيح، وذلك يعني ان العالقة بين نسبة الخسارة والربحي
 . وتوضح المعادلة االتية نسب الخسارة:(Malik,2011:317)ىي عالقة عكسية 

صافي التعويضاتنسبة الخسارة =  
صافي االقساط

 ( ...15)  

تشير نسب النمو  :Premiums Growth Ratio نمو االقساطنسبة 6.1.1.2- 
مرغوب بو اذ الى مدى التوسع والتقدم الذي تحققو الشركة عمى مر الزمن، فالنمو ىدف 

يمكن من توسيع الشركة، تطوير منتجاتيا، تحسين طرق انتاجيا، زيادة عدد الوظائف 
ادة ارباحيا االمر الذي يوفر فييا، وخمق وظائف جديدة وتدرج المديرين الى االعمى وزي

اكبر لمعاممين في الشركة )عن طريق المكافات وزيادة الرواتب( وعائد ربح اعمى  دخالً 
ولحجم معدل النمو اىمية خاصة حيث انو يمكن المحمل المالي من تحديد  لممساىيمن.

طبيعة نمو الشركة، فاذا كانت الشركة تنمو بمعدالت تتناسب مع معدالت نمو االقتصاد 
الوطني، فان ىذا يدعى نموا طبيعيا اما اذا كانت الشركة تنمو بمعدالت اعمى من 

بنمو سريع، واذا كانت معدالت نمو  معدالت نمو االقتصاد الوطني فان ذلك يدعى
الشركة اقل من معدالت نمو االقتصاد الوطني فيقال عن الشركة انيا راكدة. وفي حالة 
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كون معدالت النمو سالبة فان ذلك يدل عمى تراجع الشركة. وتعد نسبة نمو االقساط في 
ات الشركة ذات اىمية كبرى كون االقساط تمثل الجزء االكبر من ايراد التأمينشركات 

وكمما كانت االقساط تنمو بمعدالت كبيرة فان ذلك ينعكس عمى ربحية الشركة وزيادتيا 
وبالعكس فان انخفاض معدالت نمو االقساط او في حالة معدالت النمو السالبة فان 
ذلك سينعكس بشكل سمبي عمى االرباح وبالتالي يؤدي الى انخفاض ربحية الشركة. 

ين معدالت نمو االقساط والربحية ىي عالقة طردية. ويمكن وذلك يعني ان العالقة ب
 Zainudin et)باستخدام المعادلة االتية  التأمينقياس معدل نمو اقساط شركات 

al,2018:540): 

اقساط السنة الحالية   اقساط السنة السابقةمعدل نمو االقساط = 
اقساط السنة السابقة

 ( ...16)  

تعبر ممموسية الموجودات  :Assets Tangibility ممموسية الموجودات7.1.1.2- 
عن نسبة الموجودات الثابتة الى مجموع الموجودات. فاذا كانت نسبة ممموسية 
الموجودات صغيرة اي ان معظم استثمارات الشركة قصيرة االجل فان ىذا يعني ان 

ن الشركة سيكون لدييا سيولة جيدة لكن ربحيتيا ستكون محدودة، فكما ىو معروف ا
االستثمار في الموجودات قصيرة االجل يحقق عوائد منخفضة لكنو يؤمن السيولة 
لمشركة، بالمقارنة مع االستثمار في الموجودات الثابتة فانيا تحقق عائدا مرتفعا ولكن 
عمى حساب السيولة. يستنتج مما تقدم ان قرار توزيع استثمارات الشركة ما بين 

كة ومخاطرة عائد المتوقع عمى اجمالي استثمارات الشر موجودات متداولة وثابتة يحدد ال
. وتعبر المعادلة االتية عن نسبة (Berk, and DeMarzo,2017:59)فقدان السيولة 

 ممموسية الموجودات:

نسبة ممموسية الموجودات =    الموجودات الثابتة
مجموع الموجودات

  ( ...17)  
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( العالقة بين العوامل المؤثرة المذكورة اعاله والربحية بناء 1ويوضح الجدول )
بينيما في ىذا البحث بناء عمى الدراسات عمى الدراسات السابقة والعالقات المتوقعة 

  السابقة واالدبيات المالية.
 

(4جذول )  
العاللت طبيعت العاللت بيه متغيراث البحث بىاء على تحليل وتائج الذراساث السابمت وطبيعت 

 المتولعت

طبيعت العاللت مه الذراساث  الذراست / السىت العامل ث

 السابمت

العاللت 

 المتولعت

 الحجم 1

Dhiab,2021 ال توجذ 

+ 

AL-Mutairi et al,2021 ال توجذ 

Abdeljawad et al,2020 + 

Horera and 
Maganya,2020 

 ال توجذ

Risal,2020 + 

Abdeljawad and 
Dwaikat,2019 

+ 

Ajao and 
Ogieriakhi,2018 - 

Zainudin et al, 2018 + 

Kripa and 
Ajasllari,2016 ال توجذ 

Lira and Tegegn,2016 + 

Mwangi and 
Murigu,2015 - 

Melese, 2014  ال توجذ 

Boadi et al ,2013 ال توجذ 

Malik,2011 + 

 العمر 1

Dhiab,2021 - 

+ 

AL-Mutairi et al,2021 + 

Horera and 
Maganya,2020 - 

Abdeljawad and 
Dwaikat,2019 

+ 
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Ajao and 
Ogieriakhi,2018 + 

Mwangi and 
Murigu,2015 

 ال توجذ

Malik,2011 ال توجذ 

 السيولت 3

Dhiab,2021 ال توجذ 

-  

AL-Mutairi et al,2021 توجذ ال 

Abdeljawad et al,2020 + 

Risal,2020 ال توجذ 

Abdeljawad and 
Dwaikat,2019 

 ال توجذ

Zainudin et al, 2018 ال توجذ 

Kripa and 
Ajasllari,2016 

- 

Mwangi and 
Murigu,2015 ال توجذ 

Melese, 2014 ال توجذ 

Boadi et al ,2013 + 

 المذيوويت 4

Dhiab,2021 - 

+ 

Abdeljawad et al,2020 ال توجذ 

Risal,2020 - 
Abdeljawad and 

Dwaikat,2019 
 ال توجذ

Ajao and 
Ogieriakhi,2018 

 ال توجذ

Kripa and 
Ajasllari,2016 - 

Lira and Tegegn,2016 ال توجذ 

Mwangi and 
Murigu,2015 + 

Melese, 2014 - 
Boadi et al ,2013 + 

Malik,2011 - 

5 
وسبت 

 الخسارة

Dhiab,2021 - 

- AL-Mutairi et al,2021 ال توجذ 

Abdeljawad et al,2020 ال توجذ 



 
 

202 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

 
 

باالعتماد عمى الدراسات السابقة ينمن اعداد الباحث  

Horera and 
Maganya,2020 + 

Risal,2020 ال توجذ 

Abdeljawad and 
Dwaikat,2019 

- 

Khan,2018 - 

Zainudin et al, 2018 + 

Lira and Tegegn,2016 - 

Mwangi and 
Murigu,2015 ال توجذ 

Melese, 2014 - 

Boadi et al ,2013 ال توجذ 

Malik,2011 - 

6 
ومو 

 االلساط

Dhiab,2021 + 

+ 

Abdeljawad et al,2020 + 

Abdeljawad and 
Dwaikat,2019 

 ال توجذ

Ajao and 
Ogieriakhi,2018 

- 

Khan,2018 + 

Zainudin et al, 2018 ال توجذ 

Lira and Tegegn,2016 + 

Boadi et al ,2013 ال توجذ 

7 

 ملموسيت

الموجودا

 ث

Dhiab,2021 + 

+ 

AL-Mutairi et al,2021 ال توجذ 

Ajao and 
Ogieriakhi,2018 ال توجذ 

Zainudin et al, 2018 ال توجذ 

Kripa and 
Ajasllari,2016 

- 

Melese, 2014 + 

Boadi et al ,2013 - 
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 مقاييس الربحية2.2- 
التي نسب الربحية تعكس الربحية االداء الكمي لمشركة، ويتم قياس الربحية من خالل 

مدى قدرة الشركة عمى توليد االرباح من المبيعات او من االموال مؤشرات عن تعطي 
، واالرباح ىي المقياس لكفاءة سياسات ادارة الشركة االستثمارية والتشغيمية المستثمرة

(. لذلك فان نسب 000: 0223والتمويمية والقرارات المتعمقة بيذه السياسات )ىندي،
لمشركة و تقييم فاعمية ادارة الشركة وكفاءتيا  الربحية ذات اىمية لمعرفة القوة االيرادية

(. وعمى الرغم من وجود العديد من المؤشرات لقياس الربحية 013: 0202)الميداني،
 اال ان ىناك مؤشرين رئيسيين وىما:

 :Rate of Return on Assets (ROA)العائد عمى الموجودات معدل 1.2.2- 
ياس الربحية اذ يوضح العائد المتولد من ويعد ىذا المؤشر من المؤشرات الميمة في ق

استثمارات الشركة، وتساوي استثمارات الشركة الى مجموع موجوداتيا، او انو نسبة 
صافي الدخل السنوي لمتوسط اجمالي موجودات الشركة خالل السنة المالية. فارتفاع 

بة انتاجية قيمة العائد عمى الموجودات دليل عمى ارتفاع دخل الشركة، وتقيس ىذه النس
استثمارات الشركة كافة القصيرة والطويمة االجل، فاذا كانت ىذه النسبة منخفضة فانيا 
تعكس ضعف انتاجية استثمارات الشركة اما اذا كانت النسبة مرتفعة فانيا تدل عمى 

 Brigham and)كفاءة سياسات الشركة االستثمارية والتمويمية 
Houston,2015:110)د عمى الموجودات باستخدام المعادلة . ويتم حساب العائ

 االتية:

صافي الدخلالعائد عمى الموجودات = معدل 
مجموع الموجودات

  ( ...15) 

: Rate of Return on Equity (ROE)معدل العائد عمى حق الممكية 2.2.2- 
يعد مقياس العائد عمى الممكية من المقاييس الميمة لمربحية الى جانب مقياس العائد 
عمى الموجودات، فيو يقيس قدرة الشركة عمى توليد االرباح من االستثمار في التمويل 
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سمال المدفوع الممكية. ويشمل حقوق المساىمين رأالممتمك او حقوق المساىمين او 
ات واالرباح المحتجزة. وتقيس ىذه النسبة العائد الذي وعالوات االصدار واالحتياطي

سمال الشركة، فاذا كانت ىذه النسبة ساىمون عمى امواليم الموظفة في رأيحققو الم
مرتفعة تدل عمى كفاءة قرارات االستثمار والتشغيل في الشركة. كما انيا قد تدل عمى 

بول في صناعتيا، النو من اعتماد الشركة عمى التمويل بالدين باكثر من المعدل الق
الممكن الدارة الشركة تحقيق عائد مرتفع عمى حقوق المساىمين بالرغم من ضعف 
العائد عمى الموجودات باستخدام الدين في التمويل بنسب عالية. وتحسب نسبة العائد 
عمى حق الممكية من خالل قسمة صافي الدخل الى اجمالي حقوق الممكية وكما 

 االتية: موضح في المعادلة

صافي الدخلالعائد عمى حق الممكية = معدل 
مجموع الموجودات
 ( ...16) 

االعتماد عمى معدل العائد عمى الموجودات في قياس الربحية  وسيتم في البحث الحالي
 كون اغمب الدراسات السابقة اعتمدت عمى ىذا المقياس في قياس الربحية.

 
 المبحث الثالث -3

 االطار التطبيقي-1.3
 تحميل متغيرات البحث 2.3- 

يستعرض ىذا الجزء من االطار التطبيقي تحميل متغيرات البحث المستقمة والتابعة 
 التأمينالعراقية العامة والتي تمثل قطاع  التأمينالوطنية العامة وشركة  التأمينلشركة 

 (، اذ تشمل المتغيرات المستقمة، حجم0202-0202الحكومي في العراق خالل المدة )
الشركة وعمرىا والسيولة والمديونية ونسبة الخسارة ونمو االقساط وممموسية الموجودات، 
اما المتغير التابع فيو ربحية الشركتين والذي يتم قياسو بالعائد عمى الموجودات. 

والمتغير  المستقمةيرات البحث ( تمخيص االحصاءات الوصفية لمتغ9)يوضح الجدول و 
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ان المتوسط العام الداء الشركتين والذي يتم قياسو باستخدام  ويتضح من الجدول .التابع
-%9.33%( اذ تقمبت ربحية الشركتين بين )8.88العائد عمى الموجودات بمغ )

%( وكما يظير من االنحراف المعياري لمربحية. ولم تحقق 3.28%( وبمقدار )01.8
ادنى معدل عائد الشركات خالل مدة البحث خسارة ويظير ذلك من اعمى معدل عائد و 

حققتو الشركتان خالل مدة البحث ويعكس ذلك االداء الجيد لمشركتين. اما فيما يخص 
الوطنية والعراقية يبين الجدول ان الموغارتم الطبيعي لحجم  التأمينحجم شركتي 

( خالل مدة 02.19-03.83الموجودات والذي يعبر عن حجم الشركتين تراوح بين )
( سنة خالل مدة البحث وىذا يبين 32-90الشركتين بين ) البحث. فيما تراوح عمر

في العراق. وعند النظر الى سيولة  تأمينعراقة الشركتين اذ انيما تمثالن اقدم شركتي 
( مرة 3.03-8.13الشركتين من خالل نتائج نسبة السيولة فانيا كبيرة اذ تراوحت بين )

يرة من امواليا عمى شكل ودائع ويعود السبب في ذلك الى احتفاظ الشركتين بنسبة كب
%( من مجموع مصادر 00.13قصيرة االمد لدى المصارف. وتشكل الديون نسبة )

تمويل الشركتين والتي تمثل ديون قصيرة االجل، اذ تراوحت نسبة المديونية لمشركتين 
%(. اما نسبة الخسارة والتي تمثل نسبة 30.32%( و)03.10خالل مدة البحث بين )

التي تدفعيا الشركتين الى االقساط التي تحصل عمييا فكانت تفوق التعويضات 
%( 08.08%( والتي تمثل نسبة مرتفعة نسبيا اذ تراوحت نسبة الخسارة بين )12)

%( خالل مدة 03.20%(. وسجمت الشركتين نسب تراجع في االقساط بنسبة )98.8و)
مدة البحث، وكانت البحث اال ان اقساط الشركتين  بصورة عامة شيدت نموا خالل 

قدرة الشركتين %( وذلك يبين 88.02)اعمى نسبة نمو تحققت خالل مدة البحث كانت 
. وتبين بيانات الشركتين بان نسبة التأمينفي تحقيق ايرادات كبيرة من اقساط 

الموجودات الثابتة الى مجموع الموجودات والتي تمثل ممموسية الموجودات كانت 
%( وذلك يعني 2.00ى نسبة ممموسية خالل مدة البحث )منخفضة جدا اذ بمغت اعم

ان اغمب موجودات الشركة ىي موجودات قصيرة االجل مما يؤدي الى تخفيض ربحية 
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الشركة كون الموجودات قصيرة االجل تتميز بسيولتيا العالية اي امكانية تحويميا الى 
 نقد بسرعة وبدون خسارة ولكن بالمقابل تكون ربحيتيا منخفضة.

 
(5جدول )  

 المؤشرات الوصفية لمتغيرات البحث
 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

ROA 8.77 7.24 14.7 5.66 3.08 
SIZ 18.47 18.48 19.45 16.83 0.89 
AGE 60 60 69 51 5.48 
LIQ 4.66 4.38 7.46 3.16 1.06 
LEV 22.43 22.84 31.60 13.41 4.71 

LOSS 40.94 40.43 57.7 17.17 11.97 
PG 16.26 9.91 78.19 -23.02 29.25 

TANG 0.05 0.03 0.22 0.01 0.05 
 

 تحميل االرتباط بين متغيرات البحث المستقمة3.3- 
لغرض التاكد من عدم ( مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقمة 3يوضح الجدول )

بينيا، اذ تم استخدام معامل  Multicollineartyوجود مشكمة ارتباط خطي متعدد 
اليجاد العالقات بين متغيرات البحث المستقمة. وتبين النتائج ان اغمب  رتباط بيرسوناال

% مما يشير الى عدم وجود مشكمة ارتباط 32قيم معامالت االرتباط منخفضة ودون 
 خطي متعدد بين المتغيرات المستقمة.
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(6الجدول )  
المستقمة مصفوفة االرتباط بين المتغيرات  

 SIZ AGE LIQ LEV LOSS PG TANG 
SIZ 1       
AGE 0.96 1      
LIQ 0.55 0.37 1     
LEV -0.57 0.41- -0.96 1    

LOSS -0.46 -0.37 -0.31 0.25 1   
PG -0.47 -0.53 -0.21 0.33 -0.29 1  

TANG -0.84 -0.79 -0.49 0.54 0.27 0.53 1 
 اختبار الفرضيات4.3- 

معامل استخدام  وتميوضح ىذا الجزء من االطار العممي اختبار فرضيات البحث، 
الختبار العالقة بين متغيرات البحث،  (2.29رتباط بيرسون وبمستوى معنوية تبمغ )اال

نموذج االنحدار الخطي المتعدد لغرض اختبار تاثير متغيرات فيما تم استخدام معامل 
. ويبين الجدول (2.29التابع وبمستوى معنوية تبمغ )البحث المستقمة في متغير البحث 

( نتائج االختبارات االحصائي بين متغيرات البحث. وفيما يمي تحميل نتائج اختبار 8)
 العالقة والتاثير لكل فرضية:

تشير نتائج االختبارات االحصائية تحميل عالقة وتاثير الحجم في الربحية: 1.4.3- 
الى وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة قوية وتاثير معنوي لمحجم في الربحية اذ بمغت 

( وعند مستوى 2.82)   ( فيما بمغ معامل التحديد -2.81قيمة معامل االرتباط )
 . وتبين ىذه النتائج عدم قبول الفرضية الرئيسة2.29( وىي اقل من sig=0معنوية )

يعني ان  والذيربحية الاالولى لمبحث وذلك بسبب تاثير حجم الشركتين بشكل سمبي في 
الربحية المتحققة ال تتالئم مع حجم الشركتين، وربما يعود ذلك الى وفورات الحجم 
السالبة )التمتع باقتصاديات الحجم الكبير( مما يتطمب التركيز عمى االداء بدال من 
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                 ( ودراسة Ajao and Ogieriakhi,2018دراسة ) النمو وىذا ما توصمت اليو
(Mwangi and Murigu,2015.ايضا وبينوا ان ذلك يعود لمسبب المذكور ) 

تبين نتائج االختبارات االحصائية تحميل عالقة وتاثير العمر في الربحية: 2.4.3- 
لمعمر في الربحية اذ ايضا الى وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة قوية وتاثير معنوي 

( وعند 2.30فبمغ )    ( اما معامل التحديد -2.88بمغت قيمة معامل االرتباط )
. وتبين ىذه النتائج عدم قبول الفرضية 2.29( وىي اقل من sig=0مستوى معنوية )

ربحية. وىذه البشكل سمبي في  تينعمر الشرك الرئيسة الثانية لمبحث وذلك بسبب تاثير
عم التوقعات المبنية عمى االدبيات المالية والدراسات السابقة التي تبين النتيجة ال تد

وجود تاثير ايجابي لمعمر في الربحية. وعمى الرغم من ذلك توصمت دراسة 
(Dhiab,2021( ودراسة )Horera and Maganya,2020 الى وجود عالقة )

 ارتباط معنوية سالبة وتاثير معنوي لمعمر في الربحية.
( وجود عالقة 8يظير الجدول )تحميل عالقة وتاثير السيولة في الربحية: 3.4.3- 

ارتباط معنوية موجبة وتاثير معنوي لمسيولة في الربحية اذ بمغت قيمة معامل 
( وعند مستوى معنوية 2.30فبمغ )    ( اما معامل التحديد -2.93االرتباط)

(sig=0.011 وىي اقل من )ية الرئيسة الثالثة . وىذا ما يثبت صحة الفرض2.29
بوجود تاثير سمبي لمسيولة في ربحية الشركتين، وتعد ىذه النتيجة منطقية اذ كمما ترتفع 
السيولة يعني ذلك استثمار الشركة امواليا في موجودات قصيرة االجل التي تكون 
ربحيتيا قميمة، والعكس صحيح اي كمما انخفضت سيولة الشركة اي ان الشركة تستمثر 

في موجودات طويمة االجل التي تكون ربحيتيا مرتفعة. وىذه النتيجة تتفق مع  امواليا
( والتي تقضي بان ىناك عالقة سمبية بين Kripa and Ajasllari,2016دراسة )

السيولة والربحية وال تتفق مع الدراسات االخرى التي تشير الى وجود عالقة ارتباط 
 Boadi et al) ( ودراسةAbdeljawad et al,2020موجبة بين المتغيريين وىي )

,2013). 
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نالحظ من نتائج االختبار تحميل عالقة وتاثير المديونية في الربحية: 4.4.3- 
االحصائي وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة وتاثير معنوي لممديونية في الربحية اذ 

مستوى  ( وعند2.30)   ( فيما بمغ معامل التحديد 2.98بمغت قيمة معامل االرتباط )
. وىذا ما يثبت صحة الفرضية الرئيسة 2.29( وىي اقل من sig=0.009معنوية )

في ربحية الشركتين، وتدعم ىذه النتيجة التوقعات  لممديونيةالرابعة بوجود تاثير ايجابي 
المبنية عمى االدبيات المالية والدراسات السابقة اذ كمما ارتفعت ىذه النسبة زاد مقدار 
 اموال الغير المستخدمة لتحقيق االرباح والسبب في ذلك يعود الى كون الدين مصدر

لوفر الضريبي الناجم عن ل، ويصبح ارخص اذا اخذنا بالحسبان ايو رخيص نسبيا لمتم
طرح الفائدة عمى الديون كنفقة، مما يؤدي الى تخفيض الربح الخاضع لمضريبة ودفع 

ضرائب اقل وبالتالي يؤدي الى زيادة االرباح. وىذه النتيجة تتفق مع دراسة                     
(Mwangi and Murigu,2015.) 

تشير نتائج االختبارات الربحية:  تحميل عالقة وتاثير نسبة الخسارة في 5.4.3- 
االحصائية الى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة وتاثير معنوي لنسبة الخسارة في 

( 2.08)   ( فيما بمغ معامل التحديد 2.90الربحية اذ بمغت قيمة معامل االرتباط )
 . وتبين ىذه النتائج عدم قبول2.29( وىي اقل من sig=0.018وعند مستوى معنوية )

خسارة الشركتين ايجابيا في الفرضية الرئيسة الخامسة لمبحث وذلك بسبب تاثير نسبة 
، وىذه النتيجة ال تدعم التوقعات المبنية عمى االدبيات المالية والدراسات السابقة ربحيةال

التي تبين وجود تاثير سمبي لنسبة الخسارة في الربحية، والتفسير المحتمل ليذه النتيجة 
ية لمبحث الحالي ىو أن نسبة الخسارة المرتفعة، قد تعطي إشارة إيجابية غير البديي

لمزبائن، ألنيم قد يرون أن ذلك يمثل كفاءة أكبر في عممية سداد التعويضات. ويؤدي 
الزبائن بالشركتين، مما يؤدي إلى زيادة الطمب عمى خدمات الشركتين ثقة ىذا إلى زيادة 

عني العالقة اإليجابية بين نسبة الخسارة والربحية أيضا وفي النياية ربحية الشركة. وقد ت
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أن الى نجاح الشركتين في البحث عن فرص استثمارية مربحة عند االكتتاب في 
 . األعمال

ية الشركة. وقد يكون ما ذكر ذات المخاطر العالية، مما يؤدي إلى زيادة ربح .0
طالما أن نسبة الخسارة في الشركتين ال تتجاوز المستويات المقبولة ليذه  اً صحيح

( والتي بينت ان Zainudin et al, 2018النسبة، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة )
 ذلك يعود لالسباب التي تم ذكرىا.

تبين نتائج االختبارات تحميل عالقة وتاثير نمو االقساط في الربحية: 6.4.3- 
يضا الى عدم وجود عالقة ارتباط معنوية وتاثير معنوي لنمو االقساط في االحصائية ا

( 2.22فبمغ )    ( اما معامل التحديد 2.30الربحية اذ بمغت قيمة معامل االرتباط )
. وتبين ىذه النتائج عدم قبول 2.29( وىي اكثر من sig=190وعند مستوى معنوية )

عدم وجود عالقة وتاثير معنوي لنمو االقساط في ل ،الفرضية الرئيسة السادسة لمبحث
( Abdeljawad and Dwaikat,2019. يشار الى ان دراسة )ربحية الشركتين

( توصمت ايضا (Boadi et al ,2013( ودراسة (Zainudin et al, 2018 ودراسة
وقد يعود السبب في عدم وجود  الى عدم وجود عالقة وتاثير لنمو االقساط في الربحية.

قة بين نمو اقساط والربحية في الشركتين الى المنافسة السعرية بين الشركتين او مع عال
الشركات االخرى مما يجعل الزيادة في االقساط غير متالئمة مع القدرة االستثمارية 

 لمشركتين.  
نالحظ من نتائج  تحميل عالقة وتاثير ممموسية الموجودات في الربحية:7.4.3- 

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة قوية وتاثير معنوي لممموسية  االختبار االحصائي
( فيما بمغ معامل التحديد 2.38الموجودات في الربحية اذ بمغت قيمة معامل االرتباط )

. وىذا ما يثبت 2.29( وىي اقل من sig=0.001( وعند مستوى معنوية )2.13)   
في ربحية  ممموسية الموجوداتلصحة الفرضية الرئيسة السابعة بوجود تاثير ايجابي 

 (.Melese, 2014( ودراسة )Dhiab,2021الشركتين. وىذه النتيجة تتفق مع دراسة )
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يقترح أن الشركة التي لدييا استثمارات أكبر في  (Akintoye,2009يشار الى ان )
الممموسة تميل إلى أن يكون لدييا تكاليف أقل لمضيق المالي مقارنة  موجوداتيا

غير الممموسة. وبالتالي، يمكن  الموجوداتبالشركات التي تعتمد إلى حد كبير عمى 
 الموجوداتزيادة ربحية الشركة عندما يتم تقميل تكاليف الضائقة المالية وزيادة قيم 

 عالقة بين الموجودات الثابتة والمديونية عالقة( نالحظ ان ال3ومن الجدول ) المستقبمية.
والمديونية ىي االخرى ليا تاثير ايجابي في الربحية  ،%(91ايجابية والتي بمغت )

بالتالي فان زيادة الموجودات الثابتة من الممكن ان يقمل تكاليف الضائقة المالية مما 
 ينعكس ايجابيا في الربحية. 

( 7جدول )  
االحصائية بين متغيرات البحثنتائج االختبارات   

( خالصة نتائج اختبار الفرضيات والذي يبين النتائج 8يوضح الجدول )
ضية من الفرضيات الرئيسة لمبحث اذ ان نتائج المتوقعة والنتائج الفعمية والنتيجة لكل فر 

البحث تدعم النتائج المتوقعة في الفرضية الثالثة والمتعمقة بتاثير السيولة في الربحية 
الرابعة المتعمقة بتاثير المديونية في الربحية والفرضية السابعة والمتعمقة بتاثير والفرضية 

 ممموسية الموجودات في الربحية.
 

 R    sig متغيرات البحث ت
2 SIZ & ROA  0.84-  0.70 0.000 

0 AGE & ROA  0.78-  0.61 0.000 

3 LIQ & ROA  0.56 - 0.31 0.011 

4 LEV & ROA 0.57 0.32 0.009 

5 LOSS & ROA 0.52 0.27 0.018 

6 PG & ROA 0.31 0.09 0.190 

8 TANG & ROA 0.68 0.46 0.001 



 
 

212 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

(8جدول )  
 خالصة النتائج

 النتيجة نتائج البحث النتائج المتوقعة الفرضيات
يؤثر حجم الشركة بشكل 
 ايجابي في ربحية الشركات

+ -  
النتائج ال تدعم 

 التوقعات
يؤثر عمر الشركة بشكل 
 ايجابي في ربحية الشركات

+ -  
النتائج ال تدعم 

 التوقعات
تؤثر السيولة بشكل سمبي 

 في ربحية الشركات
 النتائج تدعم التوقعات - -

تؤثر المديونية بشكل 
 ايجابي في ربحية الشركات

 النتائج تدعم التوقعات + +

تؤثر نسبة الخسارة بشكل 
 الشركاتسمبي في ربحية 

- + 
النتائج ال تدعم 

 التوقعات
يؤثر معدل نمو االقساط 
بشكل ايجابي في ربحية 

 الشركات
 ال َىجذ تاثُش +

النتائج ال تدعم 
 التوقعات

يؤثر ممموسية الموجودات 
بشكل ايجابي في ربحية 

 الشركات
 النتائج تدعم التوقعات + +
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 االستنتاجات والتوصيات4- 
 االستنتاجات   1.4- 
العراقية العامة  التأمينالوطنية العامة وشركة  التأمينتتاثر ربحية شركة  .0

ايجابيا بالمديونية ونسبة الخسارة وممموسية الموجودات وسمبيا بالحجم والعمر 
 . والسيولة وال تتاثير بمعدل نمو االقساط

الوطنية والعراقية بانيا ال  التأميناظيرت نسب الربحية المتحققة في شركتي  .0
تتالئم مع حجم وعمر الشركتين اذ اظيرت نتائج اختبار الفرضيات عالقة 

وربما يعود ذلك عكسية بين الحجم والعمر من جية والربحية من جية اخرى، 
 .الى وفورات الحجم السالبة )التمتع باقتصاديات الحجم الكبير(

بسيولة عالية ويظير ذلك من نسب  الوطنية والعراقية التأمينتحتفظ شركتي  .3
التداول لمشركتين خالل مدة البحث والتي تؤدي الى تخفيض ربحيتيا اذ 

 اظيرت نتائج اختبار الفرضيات عالقة عكسية بين السيولة والربحية.
الوطنية والعراقية بمستوى مديونية جيد ويظير ذلك من  التأمينتتمتع شركتي  .1

 دة البحث مما انعكس ايجابيا عمى الربحية. نسب المديونية لمشركتين خالل م
الوطنية والعراقية بنسب خسائر مرتفعة نسبيا ولكنيا  التأمينتتميز شركتي  .9

إشارة إيجابية  مقبولة مما انعكست ايجابا عمى ربحية الشركة العطائيا
نجاح الشركتين في ل او التعويضات عن كفاءة الشركتين في تسديدلمزبائن 

عند االكتتاب في األعمال ذات المخاطر  تثمارية مربحةالبحث عن فرص اس
 .العالية

العالقة االيجابية بين ممموسية الموجودات والمديونية من الممكن ان تقمل من  .3
العراقية والوطنية  التأمينتكاليف الضائقة المالية وبالتالي زيادة ربحية شركتي 

 بسبب التاثير االيجابي لممديونية في الربحية.
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 التوصيات 2.4- 
الداخمية  بالعواملمزيدا من االىتمام  الوطنية والعراقية التأمينشركتي  ايالء .0

وباالخص السيولة والمديونية وممموسية الموجودات ونسبة  لمربحية المحددة
اذ يمكن لمشركتين تعظيم  دائيا الماليانظرا لدورىا الميم في الخسارة 

التي يما يتعمق بالعوامل المذكورة ا فما من خالل تحسين قراراتيمربحيتي
 .بدورىا تؤدي إلى االستدامة واالستقرار

الوطنية والعراقية عمى االداء بدال من النمو لمتخمص  التأمينتركيز شركتي  .0
لينعكس حجم وفورات الحجم السالبة )التمتع باقتصاديات الحجم الكبير( من 

 وعمر الشركة ايجابيا عمى الربحية.
 مقبولةسيولة بنسبة  االحتفاظالوطنية والعراقية  التأمينشركتي ينبغي عمى  .3

حسين سمعة الشركة وبالتالي لت بسرعةدفع تعويضات المؤمنين تمكنيا من 
ربحيتيا فضال عن استثمار الفوئض المالية في مجاالت مربحة لزيادة 

 ربحيتيا.
ونية الوطنية والعراقية عمى مستوى المدي التأمينضرورة محافظة شركتي  .1

ضمن النسب المقبولة البقاء التاثير االيجابي ليا في الربحية اذ ان 
المستويات المترفعة من المديونية يؤدي الى تعرض الشركتين الى عدم 

 قدرتيا عمى سداد التزامتيا مما ينعكس سمبا عمى الربحية.
تتمكن من الوطنية والعراقية بتحسين ادارة التعويضات ل التأمين تيشرك قيام .9

 ارباحيا.وزيادة  نفقاتياتقميل 
الوطنية والعراقية جعل النمو في االقساط يتالئم  التأمينينبغي عمى شركتي  .3

بين المنافسة السعرية زيادة اقساطيا عمى اساس مع قدرتيا االستثمارية وعدم 
 عمى الربحية. نمو االقساط ايجاباً  الشركات فقط، لينعكس
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الوطنية والعراقية من ميزة انخفاض تكاليف الضائقة  التأميناستفادة شركتي  .8
 في زيادة ربحيتيا. المستقبمية الموجوداتوزيادة قيم المالية 

 العراقفي  التأمينعمى جميع شركات لتعميم نتائجو  البحثال تكفي عينة  .8
ويمكن التغمب في  لتكون العوامل المؤثرة محددات لمربحية كونيا صغيرة،

اطول كما  مدةالتاثير ل دراسةعمى ىذا القصور من خالل البحوث المستقبمية 
يمكن دراسة عوامل اخرى لتشمل عوامل خارجية باالضافة الى العوامل 

 الداخمية.
 المصادر
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 التقارير -أ 
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(1ملحك )  
 ليم متغيراث البحث 

 
 ملموسيت الموجوداث الىمو بااللساط وسبت الخسارة المذيوويت السيولت العمر الحجم ROAالربحيت 

 العراليت الوطىيت العراليت الوطىيت العراليت الوطىيت العراليت الوطىيت العراليت الوطىيت العراليت الوطىيت العراليت الوطىيت العراليت الوطىيت

1111 7.78 13.70 18.67 16.83 60 51 4.80 3.62 20.82 27.56 17.17 48.63 25.43 71.19 0.01 0.22 
1111 5.81 11.60 19.00 17.09 61 52 5.55 3.26 18.01 30.59 21.36 33.72 37.56 28.64 0.02 0.15 
1111 6.28 10.40 19.13 17.41 62 53 5.82 3.80 17.16 26.29 31.11 40.54 11.14 78.19 0.02 0.09 
1113 6.21 11.60 19.29 17.55 63 54 7.46 5.04 13.41 19.85 27.35 49.91 36.19 17.31 0.01 0.07 
1114 5.66 14.70 19.41 17.69 64 55 6.09 4.48 16.41 22.32 38.40 53.81 -4.262 17.74 0.01 0.06 
1115 6.11 6.23 19.38 17.81 65 56 5.76 4.88 17.36 20.47 51.06 55.63 -23.02 5.13 0.01 0.05 
1116 6.70 13.10 19.44 17.87 66 57 4.81 4.06 20.79 24.62 39.51 57.7 5.225 -16.2 0.01 0.05 
2017 6.39 9.29 19.45 17.95 67 58 4.18 3.99 23.93 25.06 39.50 53.63 -5.484 -6.99 0.01 0.05 
2018 5.70 10.20 19.41 18.28 68 59 4.09 3.16 24.43 31.60 40.31 42.20 -13.18 64.07 0.01 0.03 
2019 6.14 11.70 19.43 18.26 69 60 4.28 4.08 23.35 24.50 25.34 51.91 8.672 -12.1 0.02 0.03 
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 المستخمص 
االجمالي ال الزال قطاع التأمين في العراق دوره ضعيف ومساىمتو في الناتج المحمي 

%  واالسباب عديدة يعرفيا معظم المختصين في قطاع التأمين وعميو 0.5.تتجاوز 
يحتاج ىذا القطاع لمنيوض الى ثورة باإلجراءات وآليات العمل السيما ان ىذا القطاع 
ساىم مساىمة فعالة في زيادة االيرادات  واصبح احد مصادر تنويع الدخل القومي في 

في  مع التطور اليائل في استعمال الوسائل والتقنيات الحديثةالكثير من البمدان 
ان عمميات التأمين االلكترونية تطورت كثيرا في اغمب التأمين االلكتروني الذكي 0

البمدان االقتصادية المتقدمة ، بينما نجد في العراق عمى الرغم من صدور قانون 
،اال أن التأمين ظل  2.02لسنة   78االلكترونية رقم  التوقيع االلكتروني والمعامالت

يمارس وفقا لمطريقة التقميدية ، وعميو لتحقيق التطور في قطاع التأمين البد من 
االنتفاع من تجارب سبقت التجربة العراقية في قطاع التأمين االلكتروني وكميا تمر 

وجيا ، وتحسين تجربة من خالل بوابة الرقمنة وتشمل المجاالت األربعة ) التكنول
 العمالء
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وطرح المنتجات المخصصة في مجال التأمين ، وتوسيع قنوات التوزيع (0، فمن خالل 
الرقمنة والتكنولوجية الحديثة وتمكين التأمين الذكي ، يمكن قراءة السوق وتحميل سموك 

 .العمالء والوصول الييم وتصميم المنتجات التي تناسبيم 
الذكي ، التحول الرقمي ، الدور التمكين ، التأمين ، التأمين  فتاحية:مالكممات ال

 المرتقب لتطوير قطاع التأمين0
Abstract 
The insurance sector in Iraq still plays a weak role, and its 
contribution to the GDP does not exceed 0.05%. The reasons are 
many that are known to most insurance professionals. Therefore, 
this sector needs to advance a revolution in procedures and work 
mechanisms, especially since this sector has made an effective 
contribution to increasing revenues and has become one of the 
sources of diversification of national income. In many countries 
with the tremendous development in the use of modern means 
and technologies in smart electronic insurance.                                 
Electronic insurance operations have developed a lot in most 
advanced economic countries, while in Iraq, despite the issuance 
of the Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. 
78 of 2012, insurance has been practiced according to the 
traditional method, and therefore to achieve development in the 
insurance sector it is necessary to benefit from the experiences of 
The Iraqi experience preceded the electronic insurance sector, all 
of which pass through the digitization portal and include the four 
areas (technology, improving customer experience, offering 
customized products in the field of insurance, and expanding 
distribution channels). Through digitization and modern 
technology and enabling smart insurance, it is possible to read 
the market and analyze the behavior of Reaching customers and 
designing products that suit them.    
Keywords: Enable, insurance , smart insurance , Digital 
transformation, the prospective role for insurance sector 
development . 
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 المقدمة
االقتصاد الوطني وال يحصل تقدما في ىذه تمعب صناعة التأمين دورا بارزا في 

الصناعة ما لم تكون عممية التأمين تواكب التطورات الحديثة في التكنولوجيا الرقمية 
وصناعة التأمين مما يتطمب عرض خدمات التأمين الكترونيا واالبتعاد تدريجيا عمى 

كنولوجيا الرقمية العمميات التأمينية التقميدية بالتالي يحصل قطاع التأمين في ظل الت
وتمكين التأمين الذكي عمى جممة من المزايا التي تنسجم بالسرعة والمرونة في اجراء 

ستخدام المعامالت التجارية والتأمين عمييا 0 ان تمكين التأمين الذكي في ظل ا
، لعرض خدمات التأمين فكرة ة(شبكة المعمومات الدولي) الدولية شبكات االنترنيت

ج ية برامالبدان النامية ومنيا العراق لذلك تتطمب عمميات التأمين الذكحديثة عمى 
ألىمية التجارة وحركة رأس المال والتأمين االلكتروني  اً وادراك اً تثقيفية مكثفة لخمق وعي

ص ودور ذلك في المساىمة في تحقيق التنمية المستدامة مع سنوات من ضياع فر 
لدور الشك ليس باألمر السيل واليين بل يواجو ىذا ا 0التنمية االقتصادية في العراق

عدة تحديات لعل اىميا ضعف الوعي التأميني والحاجة الى البنية التحية الى القوانين 
الداعمة والساندة لتمكين الذكاء التأميني من العمل بحرية في ظل قوانين يعرفيا 

قانوني لمتأمين يحتاج الى تنظيم  الجميع ، يضاف الى ذلك ان عرض خدمات التأمين
االلكتروني يتوافق مع واقع الحياة التجارية المميئة بالمخاطر وعميو يتطمب من الدولة 
ومؤسساتيا الميتمة بقطاع التأمين ونجاحو ان توفر البيئة المالئمة لمتقنيات الفنية 
الحديثة ونشر الوعي االلكتروني لدى المنتفعين من قطاع التأمين فضال عن تدريب 

ن في ىذا القطاع ليكونوا مييئين لألفكار الحديثة في التكنولوجيا الرقمية العاممي
وصناعة التأمين  وعرض  خدمات التأمين الذكي باستخدام شبكة المعمومات لمتسوق 
االلكتروني لخدمات التأمين 0 يساىم التأمين الذكي ) التأمين االلكتروني ( في توسيع 

باره من وسائل المبادالت االلكترونية التي حجم األعمال في شركات التأمين باعت
تنسجم مع النشاطات االقتصادية والتجارية التي تمتاز بالسرعة والمرونة وىذا ال يتم 
اال من حالل تجاوز قطاع التأمين لألسموب التقميدي في عممو ، اذ ان تنفيذ اصدار 

يدية والطويمة بأقل وثائق التأمين الكترونيا يعمل عمى اختصار عمميات التأمين التقم
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خطوات ممكنة ، كما يساعد التأمين االلكتروني عمى انتشار وتوسيع انواع معينة من 
التأمين ، كالتأمين عمى السيارات والتأمين الصحي ، والتأمين عمى الحياة 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ألنيا أكثر مالئمة لمتوزيع عمى شبكة المعمومات 

 0الدولية االنترنيت 

 المبحث االول1- 
  منهجية البحث1.1- 

 0  مشكمة البحث-  .12   
يعتمد قطاع التأمين في العراق عمى االسموب التقميدي في ادارة ىذا القطاع فيما 
يحتاج لتطويره الى شبكة معمومات حديثة ومتطورة بيد العاممين بسوق التأمين 

التأمينية المقدمة وينعكس ايضا االلكتروني بما ينعكس عمى مستوى االداء لمخدمات 
 عمى تحقيق التنمية المستدامة ويحقق رقما مساىما في الناتج المحمي االجمالي 0

 اهمية البحث .3- 1
تأتي أىمية البحث من خالل أىمية دور تطبيق وادخال وتمكين التأمين الذكي في  

قطاع التأمين في عمل قطاع التأمين في العراق ، فمن المؤمل ارتفاع نسبة مساىمة 
الناتج المحمي االجمالي في العراق بعد استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء 
االصطناعي في مجاالت بيع وشراء وتسويق المنتجات التأمينية بالوسائل التكنولوجية 
الحديثة ، السيما ان ىناك امواال ضخمة تنفق عمى مجاالت االقتصاد المعرفي 

تطبيقات األنترنيت والتكنولوجيا الرقمية والتطورات المذىمة في واالبحاث في مجاالت و 
 وسائل االتصاالت والمعمومات 0

 البحث. دافاه4.1- 
مكانية -0 بيان دور تمكين التأمين الذكي والتكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين وا 

 ا المجال0مدى التطبيق عمى قطاع التأمين العراقي وفقا لممفاىيم الحديثة المرتبطة بيذ
النيوض بواقع قطاع التأمين االلكتروني وتطويره من اجل االرتقاء بمستوى االداء -2

 في كل انشطة قطاع التأميم لمواكبة التطورات الحديثة 0
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البحث عمى تحميل ومستقبل التأمين الذكي ) التأمين االلكتروني ( عمى قطاع -3
أمينية واليات تعاطي صناعة التأمين التأمين في العراق والجميور المتمقي لمخدمة الت

 مع مسألة التعامل مع التكنولوجيا 0
السعي نحو رصد وتحميل المعوقات التي تواجو التأمين الذكي ) التأمين اإللكتروني ( -4

 ، وىل يمتمك العراق بيئة تحتية لتطبيق التأمين الذكي 0
لذكي ، بالتالي ما ىو ىل يمتمك العراق بيئة قانونية وتشريعية حاكمة لمتأمين ا-5

 الدور المرتقب والفوائد المتوقعة من تطبيق التأمين الذكي ) التأمين االلكتروني ( 0
ما ىي تأثيرات التقدم المذىل في شبكات التواصل االجتماعي واالعالم الرقمي في -6

 التأمين الذكي وصوال الستخدام الذكاء الصناعي في أنشطة التأمين 0
 .  فرضية البحث5.1- 

توجد عالقة بين تمكين التأمين  والتكنولوجيا الذكية وصناعة المنتجات التأمينية - 0
والدور المرتقب لتحقيق التنمية المستدامة عمى اساس أن قطاع التأمين لو أىمية في 
 تحريك النشاط االقتصادي والدور التنموي والعمميات والنشاط االستثماري في العراق 0

التأمين الذكي اصبح واقعا حقيقيا ومؤثرا في صناعة ومستقبل التأمين والبد من -2
التعامل معو ، وعميو تبقى صناعة التأمين متخمفة ما ال تتعامل مع األساليب الحديثة 
في المعمومات واالتصاالت وشبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت (  في تسويق وبيع 

، مع االخذ بنظر االعتبار المخاطر ودرجات  وشراء معارف ومنتجات التأمين
الخصوصية واألمان والحماية التي تحيط بتنفيذ ىذه العمميات عمى شركات التأمين 

 والجميور 0 
 المبحث الثاني2- 

 التوصيف النظري لقطاع التأمين ... تطور المفاهيم1.2- 
تتأثر صناعة التأمين بكل المتغيرات الحادثة في االقتصاد ، لذا فان احد اسباب  

نجاح ىذه الصناعة ىو التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الحياة والعمم واالبتكار ، 
اذ ان عممية الجمود  يؤخر تحقيق المكاسب من ىذه الصناعة ، وعميو البد من 

االت االنترنيت واالتصاالت ونظم المعمومات التكيف مع التطورات الجديدة في مج
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وتوظيفيا بما يحقق أىدافيا من خالل عرض وتسويق وبيع المنتجات التأمينية عبر 
 شبكة األنترنيت لمجميور المستيدف لمخدمة 0

  التأمين الذكي نقمة نوعية كبرى في صناعة التأمين. 2.2- 
ت وتنوعت مفاىيمو ، اذ ينصرف التأمين عمم ونشاط متعدد الجوانب ومعقد فقد تعدد

المنظور المغوي الى الضمان لدرء األخطار ، فقد يتعرض االنسان الى خطر معين 
يتكبد من خاللو خسائر مادية ، يمكن تحويل ىذا الخطر الى جية تكون مسؤولة عن 
تعويض الخطر والضرر عما اصاب الفرد من خطر وضرر، اما المنظور االقتصادي 

الخطر الذي يواجيو الفرد عن طريق تجميع عدد كاف من الوحدات  ىو اداة لتقميل
المتعرضة لمخطر ، لجعل الخسائر التي يتعرض ليا كل فرد قابمة لمتوقع بصفة 
 1جماعية ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة االشتراك بنصيب منسوب الى ذلك الخطر

فيوم التأمين انو عقد 0 من التعريف يمكن استنباط األركان الرئيسة التي يقوم عمييا م
بين طرفين طرف مستفيد ىو المؤمن وطرف آخر شبو مستفيد ىو المؤمن عميو كما 
يمثل التأمين وسيمة لتعويض مقابل عدم االخالء بشروط العقد وال تخمو العممية من 
منافع لمطرفين النيا فكرة تعاونية تخفض من عممية الخطر والضرر 0 ييدف التأمين 

قل أو تحويل الخطر بمعنى تحمل المخاطر أو تمويل تمك المخاطر التقميدي الى ن
التي تعترض األفراد والمؤسسات ، ويأتي االبتكار في تنويع العروض المقدمة 
لممؤسسات واالفراد لتنويع المخاطر ، وتخفيف حدة التغيرات في المداخيل والنفقات 

0 2ودعم الفعالية االقتصادية وتحسين وظيفة الوساطة المالية وتحفيز تراكم رأس المال 
وبعد التطور اليائل في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اتجيت صناعة التأمين 
لالنتفاع من ىذا التطور ، فاليوم يتم استعمال تقنية المعمومات عمى نطاق واسع 
                                                 

0نور شدىان عداي ،  قطاع التأمين في العراق االمكانيات والتحديات ، وزارة المالية ، الدائرة  1
 0  3، ص    2.05االقتصادية ، قسم السياسات االقتصادية ، 

د0 حبار عبد الرزاق ،  واقع وخصوصية االبتكار في نشاط التأمين ، مع أشاره حالة قطاع 0  2
موم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ، جامعة الشمف ، الجزائر ، ص التأمين بالجزائر ، كمية الع

00 0 
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لمتواصل مع الوسطاء ومعالجة وثائق التأمين وتحميل السوق ، لذا فان التسارع التقني 
0  1ذي تطمقو شبكة االنترنيت قد سرع الطريقة التي تتعامل معيا صناعة التأمينال

ويعرف التأمين الذكي )التأمين االلكتروني( ىو تقديم التغطيات التأمينية وما يتعمق بيا 
من عرض وتفاوض وتعاقد عبر األنترنيت ، كذلك يكون الدفع وتوصيل وثائق التأمين 

0 وتشير كل المؤشرات عمى  2ون من خالل االنترنيتوعمميات تسوية المطالبات يك
ان التأمين الذكي سيحدث نقمة نوعية مستقبال من ناحية توفير النفقات االدارية 
 والمصاريف العامة ألنو سيوفر الوقت والتسييالت وجودة الخدمات التأمينية لمعمالء0

 االهمية االقتصادية واالجتماعية لمتأمين الذكي.    3.2-
التأمين ضمانة لألفراد والدولة ولو دور كبير في بناء المجتمع ، فيو وسيمة  - 0

لتحقيق االطمئنان لدى االفراد والشركات ومؤسسات المال واالستثمار ، بالمقابل تقوم 
شركات التأمين باستثمار الفوائض النقدية المستحقة عن طريق االقساط في اوجو 

 دة لضمان عوائد مربحة ومستمرة 0االستثمار المتاحة وفقا لسياسات محد
يشجع التأمين المؤسسات واألفراد عمى االستثمار والحصول عمى األصول بتوفير -2

الحماية ليم من المخاطر المترتبة ، فضال عن ذلك يسمح بتعويض المتضررين من 
الحوادث ويساعد األفراد واألسر في تسيير حياتيم المالية عن طريق الخدمات التي 

قطاع التأمين المتمثمة في نظم التقاعد وتأمينات الحياة والصحة واالستشارات  يقدميا
 في تسيير المخاطر 0

تقميل التكاليف وتبسيط عمميات التأمين وتحسين االنتاجية بواسطة التشغيل االلي -3
لمعمميات المتكررة ، وتسريع معالجة المطالبات ، التشغيل اآللي لمعالجة المستندات 

                                                 
0د0 سالم محمد عبود ، أثر استراتيجية التسويق االلكتروني في نشاط التأمين في العراق ، دراسة  1

تطبيقية في شركة التأمين الوطنية ، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ، العدد السابع 
 0 7، ص 2.00لعشرين ، وا
0اريك شميدت ، التأمين االلكتروني نقمة نوعية في صناعة التأمين ، مؤتمر العقبة ، المؤتمر  2

 50، ص   2.09الدولي السابغ لمتأمين ، 
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المطالبات لتحسين االنضباط والدقة ، وتحسين خدمة العمالء وتوفير وسير عمل 
 الوصول في الوقت الحقيقي الى بيانات العمالء وتسريع اكمال طمبات العمالء0

قطاع التأمين شريك ميم لباقي القطاعات االقتصادية ويساىم في دعميا -4
بتكار ومواكبة التغيرات والمحافظة عمى استقرارىا ، لذلك ىذا القطاع معني بعممية اال

المتسارعة في ادوات عمل ىذا القطاع لدعم قدرات القطاع التنافسية عمى المستوى 
 المحمي والعالمي 0

نجاح قطاع التأمين يعني اقتصاديات أكثر انتاجية وأقل مخاطرة اذ تسمح -5
فير المعمومات عمى اكتساب الخبرة والقدرة عمى التنبؤ والتقميل من عدم اليقين وتو 

مخزون من المعرفة ، اذ ان وظيفة نقل المخاطر تسمح لألفراد والمؤسسات 
االستثمارية والتجارية بالحد من المخاطر ووضع خطط لممستقبل من خالل توسيع 
أنشطتيم فضال عن ذلك اتخاذ افضل القرارات من خالل تحويل المخاطر والحصول 

 عمى افضل العوائد 0
توازن لالقتصاد ودفع عجمة التنمية االقتصادية يسيم التأمين في تحقيق ال-6

واالجتماعية لمدولة والمجتمع الى األمام بوصفو مصدرًا من مصادر االدخار الرئيسة 
الالزمة لتمويل النشاط االقتصادي ، اذ يعمل عمى تشجيع األفراد عمى التوفير 

ة تحتفظ بيا فاألقساط عمى الحياة طويمة األجل تعمل عمى تجميع مبالغ نقدية كبير 
شركات التأمين لتوفر رأس مال كبير يستثمر في خدمة الدولة مما ينعكس أثره 

 االيجابي عمى زيادة االنتاج والتطور والدخل القومي 0
 المبحث الثالث3- 

 اجراءات التحول الرقمي وتمكين التأمين الذكي في العراق1.3- 
مما ال شك فيو ان اجراء التحول الرقمي وتمكين التأمين الذكي يشكل تحديا السيما 
وان قطاع التامين وشركاتو لم تتخطى العمميات التقميدية في عمميا اليومي ولكن 

ول السؤال الذي يطرح نفسو في ىذا االطار ىو ىل حقا ىناك رغبة في اجراء التح
الذكي 0 اذ ان عزلة قطاع التأمين العراقي عن العالم ن الرقمي وتمكين الذكاء التأمي
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ليست مطموبة ، وان مطمب الندية في التعامل مع اآلخر ضمن الضوابط القانونية 
 السميمة والقواعد المينية اساسي في عممية تطوير قطاع التأمين العراقي 0 

 

 العالم وتأثيرات التحول الرقمي عمى قطاع التأمين 2.3- 
وتبقى االقطاب الثالثة   2.09ل حصة سوق التأمين في العالم سنة يوضح الجدو 

 الواليات المتحدة األمريكية واوربا واسيا مالكة لمحصة السوقية كما مبين في الجدول 0
(0جدول )  

 الحصة السوقية العالمية والنسبة من الناتج المحمي الخام
ًحهي رقى األعًال انى انناتج ان حصة انسوق انعانًي % انقارة

 انخاو %

 7 13 ايريكا انشًانية

 1 1.3 ايريكا انجنوبية

 8 13 اوربا

 6 39 اسيا

 2 005 افريقيا
د0 محمد عبد المطيف زايد ، األمين الرقمي ، دراسة تطبيقية عمى قطاع  المصدر :

 220، ص  2.09،  39التأمين السعودي ، المجمة العربية لإلدارة مجمد 
من الجدول تظير عممية المنافسة عمى قطاع التأمين ومن الطبيعي الغمبة لمواليات  

المتحدة واوربا وذلك لمتطور اليائل والمتزايد لمخدمات االلكترونية والتأمين الذكي، 
وتبقى ىناك عدة تساؤالت رئيسة، ماىي األبعاد المؤثرة في جودة الخدمات االلكترونية 

يوجد أثر ألبعاد جودة الخدمة االلكترونية عمى درجة والء في مجال التأمين، وىل 
العميل لشركة التأمين ، وىل يختمف العمالء وفقًا لبعض الخصائص الديموغرافية 
والثقافية من حيث مستوى رضاىم عن الخدمات االلكترونية التي تقدميا شركات 

ن الخدمات التأمين، وقد اصبح من الضروري ان تسعى شركات التأمين الى تحسي
االلكترونية التي تقدميا من اجل توثيق وبناء العالقات مع العمالء وتحقيق رضاىم 
مما يجعل مسألة تطوير وتنويع خدمات التأمين االلكترونية ومعرفة العوامل المؤثرة في 
جودتيا من االمور اليامة لتحقيق رضا العمالء والحفاظ عمى الحصة السوقية 

ية 0 ال تبتعد عممية التحول الرقمي وتأثيرىا عمى قطاع التأمين وتحسين القدرة التنافس
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عن استخدام احدث التقنيات والتطبيقات المبتكرة في التكنولوجيا واستغالليا في قطاع 
التأمين مما يحسن من صورة التأمين التقميدي ويساعد عمى حل المشاكل التقميدية 

الى التأمين الذكي)التأمين الرقمي( اصبح  التي يعاني منيا قطاع التأمين ، لذا االنتقال
ضرورة تتطمبيا الحياة المعاصرة من خالل تقديم خدمات التأمين بمنصات رقمية 
كشبكة األنترنيت والياتف المحمول واجيزة انترنيت األشياء متضمنة مواقع التواصل 

مين تبين أن التأ  02.09 وحسب البوابة العالمية لإلحصائيات لسنة 1االجتماعي 
%  22%  من اىتمام شركات تكنولوجيا التأمين و38الذكي الرقمي في العالم يمثل 
%  إلنترنيت  04%  لقطاع الرعاية الصحية 08لمبيانات الضخمة وتحميميا  و
 االشياء حسب الشكل االتي : 

(3شكم )  
 توزيع شركات تكنونوجيا انتأيين حول انعانى حسب انقطاع

 
المصدر: وىبة عبد الرحيم ، تكنولوجيا التأمين كمستقبل لصناعة التأمين ، مجمة 

 2.09السنة  0العدد  8االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصادية ، السعودية ، المجمد 
 0  07،  ص 

وتأتي أىمية تمكين التأمين الذكي بالنسبة لشركات التأمين يعد مصدرا لزيادة حجم    
يرادات ) االقساط ( ، فضال عن فتح أفاق جديدة لترويج المنتجات األعمال واال

التأمينية وتخفيض التكاليف ، اذ تقدر المؤشرات أن حجم وفورات النفقات التي من 
                                                 
1

ة ، .د. وهبة عبد الرحٌم ، تكنولوجٌا التأمٌن كمستقبل لصناعة التأمٌن ، مجلة االجتهاد للدراسات القانونٌة واالقتصادٌ 

.  7،  ص  9119السنة  1العدد  8السعودٌة ، المجلد   

  اخرى   انترنٌت األشٌاء   الرعاٌة الصحٌة البٌانات الضخمة وتحلٌلها  التأمٌن الذكً الرقمً

38% 

22% 18% 
8% 

14% 
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المتوقع ان تجنييا شركات التأمين من وراء تبييا لمتقنية الحديثة والتطبيقات الذكية 
ير معظم المؤشرات ان تمكين التأمين %  سنويًا0    وتش25والتحول الرقمي بحدود 

%  من قيمة 26الذكي ساىم في خفض تكاليف توزيع الخدمات التأمينية بنسبة 
%  من التكاليف االدارية من قيمة األقساط، وزيادة في 05أقساط التأمين ونسبة تبمغ 

% من قيمة األقساط، وخفض العموالت التي تدفع 02سرعة تسوية المطالبات  بنسبة 
% عن بيع وثائق تأمينات الممتمكات 05سطاء وشركات الوساطة التأمينية بنسبة لمو 

أو عند التجديد، كما توكد الدراسات ان تبني شركات التأمين لتكنولوجيا األنترنيت 
من  05 -.0واالتصال ما قبل وما بعد عمميات البيع سيحقق وفرًا ماليا يتراوح بين 

واالدارية التي تتكبدىا الشركات سنويًا، وتشير اجمالي المصاريف والنفقات العامة 
احدث الدراسات المتعمقة بصناعة السيارات أن صناعة السيارات الكيربائية وذاتية 
القيادة سوف تكون أحد سمات العصر القادم بكل ما تممك من تكنولوجيا فائق السرعة 

مميار  ..7 والدقة واظيرت البيات ان قيمة التأمين عمى المركبات سوف تتجاوز
وىذا سوف يحدث نقمة نوعية كبيرة في صناعة السيارات خالل   .2.5دوالر بحمول 

 0  1السنوات القادمة بعكس ما ىو في األسواق التقميدية  
 التحول الرقمي والتأمين الذكي في صناعة التأمين العربية   3.3-

خاصة التي تؤمن التحول الرقمي ىو احد الضرورات لكافة المؤسسات الحكومية وال 
بأىمية التطوير والتحسن المستمر لوظائفيا االدارية وخدماتيا التي تقدميا وتسييل 
وصوليا لممستفيدين ، اذ ان التحول الرقمي برنامج شامل إلتمام الخدمات بشكل 
أسيل وأسرع وأقل تكمفة ، من خالل توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بيدف 

سي وتحسين الكفاءة التشغيمية وزيادة الفاعمية واالنتاجية بما تطوير األداء المؤس
يضمن توفير الوقت والجيد في آن واحد 0 ارتفعت أقساط التأمين في الشرق األوسط 

  25مقارنة بحوالي  2.09مميار دوالر  امريكي بنياية عام  .6وشمال افريقيا الى 
% سنويا خالل المدة .04سبة ويمثل ىذا نموا بن 9..2مميار دوالر أمريكي في عام 

                                                 
1 . ارٌك شمٌدت ، التأمٌن االلكترونً نقلة نوعٌة كبرى فً صناعة التأمٌن ، المؤتمر الدولً  

. 11ص  9119السابع للتأمٌن ، مؤتمر العقبة   ، العقبة االردن  ،   
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، وبمغ اجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين بدول التعاون  2.09 -9..2
0 كما بمغ حجم االعمال في  2.091مميار دوالر أمريكي في عام   2902الخميجي 

مميار دوالر    30033قطاع التأمين في دول عربية مختارة لمعام نفسو ، المغرب 
  200.8%  ، فيما مصر  0.7.مغربي من السوق العالمي  حصة قطاع التأمين ال

مميار   00062%  ، الجزائر  0.5.مميار دوالر  بنسبة من حصة السوق العالمية 
0 ان  0.22.مميون دوالر  الحصة   823%  ، تونس   0.3.دوالر  والحصة 

ي التحول الرقمي في صناعة التأمين اصبح حاجة ممحة في ظل ارتفاع عدد مستخدم
 05مميار عمى مستوى العالم خالل   302مميون  الى اكثر من   ..4االنترنيت من 

عاما الماضية ، وعميو من اجل االحتفاظ بالعميل والوصول الى السوق في مفيومو 
الجديد ، البد من التحول الرقمي في بيع المنتجات والخدمات التأمينية بشكل يساىم 

 30ن في زيادة الربحية وقيمة المساىمي
 التأمين الذكي والدور المرتقب لتطوير قطاع التأمين في العراق 4.3- 

باألرقام يتبين ان التأمين في العراق ىو األقل بين الدول العربية ، اذ بمغ حجم   
مميون دوالر فقط ليشكل واحدا من  ..2بحدود  2.09قطاع التأمين في العراق لمعام 

عربية ، اذ بمغت نسبة قطاع تأمين السيارات اضعف الدول الموجودة في المنطقة ال
%  22%  فقط من مجمل قطاع التأمين بينما بمغت نسبتو في باقي الدول بحدود  9

%  مقارنة ب 0من مجمل التأمين ، أما التأمين الصحي فبمغ نسبتو في العراق 
%  من مجمل التأمين في باقي الدول العربية ، وحققت دول مثل قطر واالمارات 35

العربية المتحدة والمممكة العربية السعودية عائدات مرتفعة من قطاع التأمين بمغت في 

                                                 
1 التحول الرقمً أكثر قدرة على االستجابة .د. عبد الرحمن الباكر ، شركات التأمٌن التً تبنت  

. 5، ص  9119الحتٌاجات العمالء ،   مؤتمر التحول الرقمً فً التأمٌن ، البحرٌن ،   
 
2 . د. جبار عبد الرزاق ، واقع وخصوصٌة االبتكار فً نشاط التأمٌن ، مع اشارة الى حالة قطاع  

التأمٌن بالجزائر ، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ، جامعة الشلف ، الجزائر ،  

.  99ص   
3  االستجابة على قدرة أكثر الرقمً التحول تبنت التً التأمٌن شركات ، الباكر الرحمن عبد. د . 

. 5ص ،  9119 ، البحرٌن ، التأمٌن فً الرقمً التحول مؤتمر   ، العمالء الحتٌاجات  
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مميار دوالر  وفي قطر   9024مميار دوالر امريكي ، اما السعودية    00االمارات 
مميون  6مميار دوالر ، وعمى الرغم من وصول عدد السيارات في العراق الى   4034

عمى السيارات ما زال ضعيفا جدا لعدم وجود التشريعات سيارة  اال ان قطاع التأمين 
شركة محمية عاممة السيطرة  39وغياب الثقة بالتأمين المحمي عمى الرغم من وجود 

%  من 98فييا لشركتين ممموكتان لمقطاع العام وثالث شركات حكومية تسيطر عمى 
في زيادة الناتج  0 ان قطاع التأمين ممكن ان يمعب دورا رئيسا1سوق التأمينالعراقي

المحمي وبالتالي زيادة الوظائف في القطاع الخاص والعام نتيجة ارتباط نسبة النمو 
بالناتج المحمي مع زيادة الوظائف ، وال تشكل مساىمة قطاع التأمين لمشركات العراقية 

% من الناتج المحمي االجمالي العراقي وىي نسبة متدنية اذا 0.5.بمجممو اكثر من 
0  2% 3-2قارنتيا بمساىمة القطاع في الدول العربية االخرى والتي تتجاوز  ما تم م

وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية شركة التأمين العراقية العامة ، بمغ 
 2.09مجموع االقساط الواردة لمتأمين العام بمحافظو المتعددة خالل عام 

% وقد كانت 24بزيادة نسبتيا   2.08( دينار أقساط واردة لعام ...03506553)
(  وثيقة بإقساط مقدارىا 0533حصة االعمال الجديد من االقساط ) 

(  وثيقة وبأقساط مقدارىا 0488( دينار واالعمال المجددة ) ...9894906)
(، والجدولين التالين يبينان تطور أقساط التأمين الجديدة والمجددة ...3620637)

 0 2.09 -.2.0لممدة 

                                                 
1  قطاع حالة الى اشارة مع ، التأمٌن نشاط فً االبتكار وخصوصٌة واقع ، الرزاق عبد جبار. د . 

  ، الجزائر ، الشلف جامعة ، التسٌٌر وعلوم والتجارٌة االقتصادٌة العلوم كلٌة ، بالجزائر التأمٌن

. 95 ص  
2

المهندس منار العبٌدي ، رئٌس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات االقتصادٌة ، منصة تنمٌة االقتصاد والمال ، .  

9191 /8/99  
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 (2جدول )
 العام الجديدةعدد الوثائق واقساط التأمين 

اقساط التأمين العام  نسبة التغيير % العدد السنة
 الجديدة

 نسبة التغيير%

2.0. 2406 . 4267320... 22 
2.00 2967 23 58.0695... 36 
2.02 2647 00 56957.3... -2 
2.03 2400 -9 4585904... -09 
2.04 3429 42 4783207... 4 
2.05 0842 -46 9837397... 0.6 
2.06 0380 -25 0.435.75... 6 
2.07 0842 33 4334625... -59 
2.08 0684 -9 6567979... 52 
2.09 0533 -9 9894906... 50 

،   2.09 -.2.0وزارة المالية ، شركة التأمين الوطنية ،  احصائيات الشركة لممدة 
 0 05ص 

 (3جدول )
 عدد الوثائق واألقساط المجددة لمتأمين العام

اقساط التأمين العام  نسبة التغيير % العدد السنة
 المجددة

 نسبة التغيير%

2.0. 858 . 004793... . 
2.00 0067 36 953099... 73 
2.02 049. 28 2434284... 055 
2.03 2..9 35 467.099... 92 
2.04 2.79 3 49.8728... 5 
2.05 08.7 -03 6867940... 4. 
2.06 0624 -0. 3830..4... -44 
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2.07 0779 0. 55.04.8097 43 
2.08 0540 -03 437649.... -2. 
2.09 0488 -3 3620637... -07 

،   2.09 -.2.0وزارة المالية ، شركة التأمين الوطنية ،  احصائيات الشركة لممدة 
 0 05ص 

لقد تغيرت طبيعة المنافسة في صناعة التأمين بمختمف فروعو نظرا لحدوث تغيرات  
كبيرة في سموكيات العمالء وحاجاتيم الى خدمات تواكب العصر، اذ ان دخول 
التكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين دعا الى ضرورة التفكير جديًا في كيفية دخول 

الذكي 0  والمالحظ من نموذج شركة التأمين  قطاع التأمين في العراق عالم التأمين
الوطنية ان التأمين في العراق بحاجة الى اجراءات ميمة لغرض تطوير مساىمتو في 
الناتج المحمي االجمالي ويحتاج الى ركائز لالبتكار في قطاع التأمين ليكون ىناك 

تواجو قطاع  دور مرتقب لمتأمين الذكي لكن الشك ان ىناك الكثير من  التحديات التي
التأمين في العراق ، حتى يمكن الجزم بان ىناك دور مرتقب يمكن ان يتحقق لتطوير 
قطاع التأمين في العراق ، عمما ان االموال المتعامل فييا في قطاع التأمين العراقي 
ضئيمة جدا وال مساىمة ليا تذكر في الناتج المحمي االجمالي اذا ما قورنت بالبمدان 

بعض من بمدان المنطقة العربية وىذا يعود النخفاض الثقة بيذا القطاع المتقدمة وال
الميم في النشاط االقتصادي ، والجدول يبين حجم االموال الضئيمة لنموذج من 

% من عمل التأمين في العراق فيما 98شركات التأمين الوطنية التي تسيطر عمى 
، فيما كان يفترض ان يوفر شركة تأمين خاصة ال دور ليا في ىذا القطاع  29ىناك 

التأمين فائدة كبيرة لالقتصاد الوطني من خالل قيام شركات التأمين باستثمار اقساط 
التأمين المتجمعة لدييا وعمى قمتيا في المشروعات المدرة لمدخل0 واوضحت الدراسات 

، ان شركة التأمين الوطنية العراقية والتي تعد من اكبر  12المتخصصة بالتأمين 
والتي  .2.2ركات العراقية في مجال التأمين اعمنت عن عائداتيا السنوية لعام الش

                                                 
12

. المهندس منار العبٌدي ، رئٌس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات االقتصادٌة ، منصة تنمٌة االقتصاد والمال ،  

9191 /8/99  .  
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% مقارنة مع 7مميار دينار عراقي بانخفاض مقداره  87بمغت اقساط التأمين فييا 
بانخفاض بمغ مقداره  .2.2مميار دينار لعام  04وبمغ ارباح الشركة  2.09العام 
ىمة الشركة الى الناتج المحمي بحدود ، وبمغ نسبة مسا 2.09% مقارنة مع عام 08

%  وىي نسبة متدنية وخصوصا ان الشركة تممك حصة تسويقية تبمغ بحدود 7..0.
% من حجم سوق التأمين المحمي،  وحقق قطاع الطيران النسبة االعمى من .5

العائدات وذلك يعود لمعقد المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية مع شركة التأمين 
% من مجمل 22ية ، وبمغت مساىمة تأمين قطاع تأمين الطائرات بحدود الوطن

% ثم قطاع الحريق 09عائدات الشركة ، يمييا في ذلك تأمين القطاع اليندسي بنسبة 
% من ارباحيا لقطاع 5% ، وعمى الرغم من تخصيص الشركة نسبة 06بنسبة 

ية لقطاع التسويق مميون دينار مع تخصيص مبالغ عال 734البحث والتطوير بقيمة 
اال ان الشركة فشمت في استقطاب القطاعات العاممة في العراق ، ولم تستطع الشركة 
من زيادة عائداتيا في قطاعات ميمة مثل القطاع الصحي وقطاع السيارات اذ تمثل 

% وىذه النسبة ضعيفة بسبب ضعف عمميات التسويق واالنظمة االدارية وال تعتمد 4
 729ة االلكترونية الحديثة بالرغم من عدد موظفي الشركة بمغ الشركة عمى االنظم

موظف0 وتجدر االشارة الى ان ىناك ضعفا لمشركة الوطنية في الجانب التسويقي 
موظفا  039وجانب البحث والتطوير وبرامج تمكين التأمين الذكي بالرغم من تدريب 

مؤشرات ىذه الشركة عمى برامج متخصصة بالتأمين ، وعمى الرغم من ذلك ال زالت 
دون مستوى القدرة عمى كسب ثقة العمالء بقطاع التأمين بالرغم من ان الشركة دفعت 

مميار دينار تعويضات وىو رقم يعد جيدا لكن الشركة لم تقم  08مبمغ    .2.2عام 
0 مما تقدم يتضح ان ىناك الكثير 13بتسويق ىذا المبمغ لكسب ثقة العمالء المحتممين 

 التي تواجو قطاع التأمين اىميا 0 من التحديات

                                                 
13

. المصدر نفسه .   
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تكمن التحديات التي تواجو قطاع التأمين في العراق في عدم اعتماد سياسة فعالة -0
لمتطوير واالبتكار وتوفير رصيد من المعمومات كمي ونوعي كمصدر استراتيجي يمكن 

 ىذا القطاع من التحميل واالنتاج العممي والتقني 0
كترونية لمشركات وتطوير عالقة مرقمنة مع الزبائن في تحديات ضعف المواقع االل-2

ظل وسائل الدفع الحديثة ، وىذه العممية تتطمب توفير المستمزمات التقنية والفنية التي 
تساعد عمى نشر ثقافة التأمين االلكترونية وذلك من خالل منظومة تشريعية تدعم 

ون التوقيع االلكتروني اجراء عمميات التأمين الكترونيا ، مع االنتفاع من قان
الذي يستوعب األساس القانوني   2.02لسنة   78والمعامالت االلكترونية رقم 
 140إلجراء عممية التأمين الكترونيًا 

يعاب عن القانون عدم ذكر التأمين االلكتروني صراحة كعنوان مستقل مما يتطمب -3
لتجارة االلكترونية وضع احكام خاصة بيذا التأمين من خالل االسترشاد بقوانين ا

والقواعد العامة إلبرام العقود الكترونيًا ، لذلك بالرغم من صدور قانون التوقيع 
االلكتروني والمعامالت االلكترونية ال زال التأمين يمارس اعمالو وفقا لمطريقة التقميدية 
وىو ما وجدناه واقعيا لدى شركات التأمين الوطنية التي تمارس التأمين بصورتو 

 تقميدية فقط0ال
ال تستطيع شركات التأمين في العراق ان تمارس نشاطيا اال في حدود االطار -4

التنظيمي والقانوني المسموح بو ، لذلك عممية االبتكار والتحول الرقمي مرىونة بمواكبة 
المشرع العراقي التي يجب ان تتناغم مع رغبة وتطمعات شركات التأمين في ظل حفظ 

 المقيد دون اىمال دور المراقب االيجابي 0المساحة بين دور 
ال مساىمة تذكر لقطاع التأمين في الناتج المحمي االجمالي ، مع نفص في شفافية -5

السوق ومنافسة محدودة مع اىمال مقصود ام غير مقصود من قبل السمطات 

                                                 
14 . حبٌب عبٌد مرزة العماري و ماهر محسن عبود الخٌكانً ،  التنظٌم القانونً للتأمٌن  

االلكترونً ، دراسة مقارنة ، كلٌة القانون جامعة بابل ، مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانٌة ، المجلد 

.  9، ص   9118، العراق ،    8، العدد 96  
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اع العمومية مع قمة ميارة العاممين في ىذا القطاع ، وضعف االموال وعدم الثقة بالقط
 والخدمات التأمينية 0

التأمين الذكي يسعى لموصول الى الفئات التي التصل الييا الخدمات التأمينية -6
التأمين المستدام واستثمار كل وسائل ومزايا التحول الرقمي وخصوصا  وتقديم منتجات

في عمميات التوزيع بيدف تحقيق الشمول التأميني الذي يعد جزء من خطط البالد 
 شمول المالي ، والتأمين الزال يعمل في ظل االطار التقميدي 0لتحقيق ال

تمر جميع ركائز االبتكار في قطاع التأمين العراقي عبر بوابة الرقمنة وتشمل -7
المجاالت األربعة ) التكنولوجيا الرقمية ، وتحسين تجربة العمالء وطرح المنتجات 

ىمة في الناتج المحمي المخصصة التي تساعد في زيادة ربحية التأمين والمسا
 االجمالي واخيرا توسيع قنوات التوزيع ، وكل ىذه القنوات ضعيفة 0

الرقمنة ىي ىدف ووسيمة بالوقت نفسو ، فمن خالل الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة -8
يمكن قراءة السوق وتحميل سموك العمالء والوصول الييم وتصميم المنتجات التي 

يمكن أن يسيم في ادارة الكمف التأمينية ويحسن كفاءة تناسبيم ، والتأمين الذكي 
االكتتاب وادارة المطالبات وتبسيط العمميات بشكل عام ، بدءًا من عممية البيع 

 وتصميم المنتجات وخدمة العميل والتعويض في حالة وقوع حادث 0
وصفوة القول أن السوق المحمي ال يزال ضعيفا والطمب قميل الى حد االن ، لكن      

الشك ان ىناك مستقبل كبير ينتظر التأمين الذكي في العراق ، فال ينكر دور التأمين 
في حياة المجتمع وفي قطاع األعمال ، ويفتح االعتماد عمى التحول الرقمي قي قطاع 

ي ال اختياري فيذا النوع من التأمين سيكون مطموبا خالل التأمين باعتباره خيار حتم
العشر سنوات المقبمة ، كما أن ىناك توقعات متفائمة بأن نشاط التأمين عبر شبكة 
األنترنيت سوف يقفز خالل العشر سنوات القادمة الى معدالت عالية جدا ولذا البد 

لمصرف عمى  من وضع خطط من جانب شركات التأمين وتحديد مخصصات مالية 
تمكين التأمين الذكي في العراق واالنفاق عمى التكنولوجيا المتقدمة لكي تحصل عمى 
العوائد المتوقعة منو ، وفي ظل التطورات العالمية في مجال التأمين وتسويقو فان عدم 
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االستجابة لمثل ىذه التطورات بالسرعة الكافية واعداد الخطط المناسبة لمواجيتيا من 
جعميا في موقف يصعب معو تحقيق أي مزايا تنافسية بل ومن المحتمل ان شانو ان ي

تفقد الشركات القدرة عمى المنافسة وفقدان اي دور في المساىمة لمناتج المحمي 
 االجمالي 0

 المبحث الرابع4- 
 االستنتاجات والتوصيات

  . االستنتاجات:  4-1
ت الحكومية بأىمية التأمين ضعف الوعي التأميني لدى األفراد والشركات والمؤسسا -0

ودوره في حماية المجتمع والتقميل من آثار المخاطر التي يتعرض ليا ، فضال عن 
ذلك ما زال قطاع التأمين يعمل في ظل نظام دولة تقيده الكثير من الضوابط 

 واالجراءات الروتينية مع محدودية أنشطة القطاع الخاص في مجال التأمين 0
العراق يختمف عن االسواق االقميمية والدولية من ناحية االبتكار قطاع التأمين في  -2

بالتالي النزال بحاجة الى المزيد من الوقت والعمل واالجراءات والبنية التحتية من 
 التشريعات والقوانين ، والدعم الحقيقي لزيادة االموال المتداولة في ىذا القطاع 0

الى الخبرة الفنية والتقنية سواء في العدد او افتقار الكوادر العاممة في قطاع التأمين  -3
 الذكي من حممة الشيادات العميا  النوعية عمى مستوى تخصص الحاسوب والتأمين

محدودية ادخال شبكة المعمومات الدولية ) االنترنيت ( في فروع وأقسام شركات  -4
التأمين الوطنية ، مما يدل عمى اعتماد االسموب التقميدي في التعامالت 

 لمعامالت اليومية عمى السجالت والوثائق الورقية 0وا
الشك أن جزءًا من تراجع قطاع التأمين في العراق وعدم ترابطو مع شركات  -5

التأمين العالمية ىذه االخيرة تبحث عن شركاء لدييم القدرة والجاىزية والتفاعمية 
ن في العراق لمواكبة وتحقيق التطور المنشود والمرتقب ، والواقع ان شركات التأمي

 الحكومية واالىمية غير جاىزة ليذا التطور حتى األن 0
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  . التوصيات:  4-2
نشر الوعي التأميني باستعمال وسائل الترويج واالعالن واعتماد موازنة خاصة  -0

لمصرف عمى ىذا النشاط الحيوي مع التأسيس لمقوانين واالنظمة التي تساعد عمى 
حقوق والتزامات أطراف العممية مما يعزز تمكين التأمين الذكي وذلك لتحديد 

 مصدر الثقة واألمان لدى الشركات العاممة والمتعاممين مع ىذه الشركات 0
اشراك موظفي شركات التأمين الوطنية في دورات تدريبية السيما في مجال التأمين  -2

االلكتروني ومعرفة كل ما ىو مستحدث في صناعة التأمين اقميميا وعالميا ، 
المالكات البشرية في شركات التأمين الوطنية بمستويات عالية من التأىيل وتعزيز 

في اختصاصات التأمين والحاسوب وأنظمة المعمومات من حممة شيادتي 
 الماجستير والدكتوراه 0

تطوير أعمال شركات التأمين الوطنية من النماذج الورقية الى االلكترونية عبر  -3
رض زيادة الوعي التأميني لدى الجميور بما يكفل ادخاليا في الموقع االلكتروني لغ

تقدم صناعة التأمين الذكي ، واصدار تعميمات تتعمق بتبني فكرة عرض خدمات 
التأمين الكترونيا انسجاما مع صدور قانون التوقيع االلكتروني والمعامالت 

 النافذ 0  2.02لسنة   78االلكترونية رقم 
مجال تسوية المطالبات ودفع التعويضات عن تفعيل استعمال شبكة االنترنيت في  -4

طريق االستعانة بتجارب دول اخرى في ىذا المجال لغرض توثيق العالقة بين 
شركات التأمين وعمالئيا وتحقيق الرضا لمزبون من خالل سرعة الحصول عمى 

 التعويضات 0
مستمرة االستمرار في تطوير االطار القانوني لقطاع التأمين بما يواكب التغيرات ال -5

في التكنولوجيا المالية والخدمات التأمينية الذكية بالشكل الذي يتناغم مع حاجيات 
 القطاع والتغيرات والتطورات التي يشيدىا سواء عمى المستوى المحمي او الدولي 0
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يجب ان يكون اصالح قطاع التأمين مقترنا مع اصالح القطاع المالي المحصور  -6
وراق المالية فالبد ان يمعب قطاع التأمين دورا بالمصارف وسوق غير متطور لأل

 ميما في الوساطة المالية 0
دعم شركات التأمين الخاصة وتوفير القوانين والتعميمات التي تؤسس ليذه الشركات  -7

مع مؤسسات لضمان دعم ىذه الشركات من اجل ديمومة استمرار عمل ىذه 
لودائع ومؤسسات ضمان الشركات وىذه الشركات قد تكون مثيمة لشركات ضمان ا

 القروض في المصارف 0
قطاع التأمين العراقي مقصر كونو ال يضم خبراء اكتواريين وكان االحرى بالورقة  -8

البيضاء المقدمة من الحكومة ادخال الخبرات االكتوارية الى شركات التأمين السيما 
  ان ىذه الورقة تقترح تضمين قطاع التأمين االلكتروني تدريجيا

 
 المصادر 

اريك شميدت ، التأمين االلكتروني نقمة نوعية في صناعة التأمين ، مؤتمر    -1
 2.090العقبة ، المؤتمر الدولي السابغ لمتأمين ، 

حبار عبد الرزاق ،  واقع وخصوصية االبتكار في نشاط التأمين ، مع أشاره       -9
ارية وعموم التسيير ، حالة قطاع التأمين بالجزائر ، كمية العموم االقتصادية والتج

 2.080جامعة الشمف ، الجزائر ، 
حبيب عبيد مرزة العماري و ماىر محسن عبود الخيكاني ،  التنظيم القانوني    -3

لمتأمين االلكتروني ، دراسة مقارنة ، كمية القانون جامعة بابل ، مجمة جامعة بابل 
 0  2.08، العراق ،    8، العدد 26لمعموم االنسانية ، المجمد 

سالم محمد عبود ، أثر استراتيجية التسويق االلكتروني في نشاط التأمين في    -4
العراق ، دراسة تطبيقية في شركة التأمين الوطنية ، مجمة كمية بغداد لمعموم 

 0 2.00االقتصادية الجامعة ، العدد السابع والعشرين ، 
عبد الرحمن الباكر ، شركات التأمين التي تبنت التحول الرقمي أكثر قدرة عمى    -5

   2.09االستجابة الحتياجات العمالء، مؤتمر التحول الرقمي في التأمين ، البحرين ، 
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محمد عبد المطيف زايد ، األمين الرقمي ، دراسة تطبيقية عمى قطاع التأمين  -6
 0 2.09،  39مجمد السعودي ، المجمة العربية لإلدارة 

، تقييم ودراسات نقدية  5..2مصباح كمال ، قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة   -7
 0 2.04، شركة التأمين الوطنية ، 

نور شدىان عداي ،  قطاع التأمين في العراق االمكانيات والتحديات ، وزارة  -8
 0 2.05المالية ، الدائرة االقتصادية ، قسم السياسات االقتصادية ، 

 -.2.0زارة المالية ، شركة التأمين الوطنية ،  احصائيات الشركة لممدة و  -9
2.09 0 

وىبة عبد الرحيم ، تكنولوجيا التأمين كمستقبل لصناعة التأمين ، مجمة االجتياد  -11
 0 2.09السنة  0العدد  8لمدراسات القانونية واالقتصادية ، السعودية ، المجمد 
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 وانعكاسو عمى حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع (CIF)عقد البيع عمى أساس 

 بحث تطبيقي في قطاع التأمين العراقي
The Sale Contract on the Basis of (CIF) and its Reflection on 

the Volume of Marine Insurance Premiums/Goods 
Applied Research in the Iraqi Insurance Sector 

  مـــد جاســم عبــــر عبدالكريـــــعم
 ة(ــــة عامــة )شركــــين الوطنيــــة التأمــــــشرك

 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الدولي  
 

 
 

 المستخمص 
التأمين البحري/ بضائع لدى قطاع التأمين ىدف البحث إلى تحديد حجم اقساط 

الستيراد البضائع عمى أساس  نتيجة المدفوعة وتقدير اقساط ىذا التأمين ،العراقي
(CIF) والوصول إلى آليات يمكن من خالليا جعل التأمين البحري الزامي لدى قطاع ،

تساؤل المتمثل التأمين العراقي عمى البضائع التي يراد استيرادىا. بغية اإلجابة عن ال
تمثل السبب  (CIF)في ىل إن استيراد البضائع عمى وفق البيوع البحرية من نوع 

الرئيسي في ضئالة حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع. وقد اعتمد الباحث المنيج 
الوصفي التحميمي، كونو االكثر مالئمة لدراسة متغيري البحث، إذ يقوم عن طريق 

وتحميل العالقة بين متغيراتو، وتقديم البيانات  ، البحث المنيج آنفًا بوصف مشكمة
وتوصل الباحث إلى مجموعة من عنيا مبينًا َأسبابيا وتحميالتيا ونتائجيا. 

الكمفة، - (CIF)إن حجم االستيراد الضخم عمى أساس شرط  االستنتاجات ومنيا،
 -الشحن، التأمين
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قد انعكس سمبًا عمى نشاط التأمين البحري/ بضائع إذ أن االستيراد وفق ىذا الشرط 
يعني حرمان قطاع التأمين في العراق من اقساط ىذا النوع من التأمين مما يتسبب في 

يقوم البنك المركزي ينبغي أن  ،كما خرج بجممة من التوصيات ومنيا .ضئالة حجميا
 (C&F)ن تجرى عمى وفق شرط أيرادات بالعراقي بإيجاد السبل الكفيمة بتوجيو االست

 .قبل عدة عقود كما كانت سابقاً  (CIF)بداًل من شرط  -الكمفة، الشحن –
(، التأمين البحري/ بضائع ، قسط التأمين CIFالبيع الدولي ) : عقدالكممات المفتاحية

 البحري.
Abstract: 
The aim of the research is to determine the volume of the marine 
insurance premium/goods in the Iraqi insurance sector, and to 
estimate the premiums for this insurance paid as a result of the 
import of goods on the basis of (CIF), to eventually arrive at the 
method through which marine insurance can be made mandatory 
on the imports of goods in Iraqi. In order to see if the reason for 
the low volume of marine insurance premium/goods is attributed 
to the imports of goods being on the basis of (CIF), the 
researcher has adopted the descriptive-analytical approach, as it 
is the most appropriate to study the two variables of the research. 
The researcher, through the aforementioned method, describes 
the research problem, analyze the relationship between its 
variables, presents the data, indicate the causes, and analyze its 
results. The researcher reached a set of conclusions, including, 
that the huge import volume on the basis of the (CIF) condition - 
cost, freight, insurance - has negatively impacted the activity of 
marine insurance / goods, as importing according to this 
condition means depriving the insurance sector in Iraq from 
premiums of this type of insurance  and this a major reason for 
the low volume of premiums for this branch. He also came out 
with a number of recommendations, including that the Central 
Bank of Iraq should find ways to direct imports to be 
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implemented under the (C & F) condition - cost and freight - 
instead of the (CIF) condition as it was several decades ago. 
Keywords: International Sale Contract (CIF), marine 
insurance/goods, marine insurance premium. 

 المقدمة:
من انواع البيوع البحرية ويعني البيع الذي يشمل،   (CIF)يعد عقد البيع الدولي

باإلضافة إلى ثمن البضاعة، قسط التأمين البحري، وأجرة النقل في السفينة إلى ميناء 
ىذا ويعد التأمين البحري واحد من أىم أعمال التأمين، وازدادت أىمية الوصول. 

التأمين البحري إذ اصبحت البنوك تشترط في منحيا االئتمان وفتحيا االعتماد 
بقيمة البضاعة المشحونة. إال أن ىذا النوع من التأمين البحري  اجراءالمستندي 

التأمين في بمدنا الزالت حجم اقساطو ال تشكل إال نسبة ضئيمة من أجمالي اقساط 
التأمين، لذا فقد جاء ىذا البحث لتحميل العالقة بين متغيراتو لموصول إلى استنتاجات 

 عممية وتقديم التوصيات بشأنيا.
 حث ودراسات سابقةالمبحث االول: منيجية الب1-  

 منيجية البحث1.1- 
 مشكمة البحث: 2.1-

تتمثل مشكمة البحث في ضئالة حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع لدى قطاع 
ذلك إن استيراد البضائع يتم عمى وفق البيوع سبب  يكونالتأمين في العراق، وقد 

 لرئيسي اآلتي:يمكن صياغة التساؤل ا وعميوإلى حٍد كبير،  (CIF)البحرية من نوع 
تمثل السبب  (CIF)ىل إن استيراد البضائع عمى وفق البيوع البحرية من نوع 

 الرئيسي في ضئالة حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع؟
 أىمية البحث: 3-. 1

تنبع أىمية البحث في أىمية الموضوع الذي يتناولو لما لو من انعكاس عمى قطاع 
التأمين في البمد فضاًل عن ارتباطو باالقتصاد العراقي، ىذا ومن خاللو يسمط الباحث 
الضوء عمى حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع لدى قطاع التأمين العراقي، 
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االستيرادات التي تحول إلى خارج البمد نتيجة اقساط ىذا التأمين التي باإلضافة إلى 
 (.CIFتتم عمى وفق البيع البحري )

 أىداف البحث: 4-. 1
 تتمثل في النقاط اآلتية:

تحديد حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع لدى قطاع التأمين العراقي،  1. 3. 1
الستيراد البضائع عمى أساس  اقساط ىذا التأمين التي تحول إلى خارج البمدتقدير و 

(CIF). 
الوصول إلى آليات يمكن من خالليا جعل التأمين البحري الزامي لدى  2. 3. 1

 قطاع التأمين العراقي عمى البضائع التي يراد استيرادىا.
تقديم توصيات عممية قابمة لمتطبيق من شأنيا ان تسيم في إفادة القطاع في  3. 3. 1

 إطار ىذا البحث. 
 فرضيات البحث: 5-. 1

 في ضوء مشكمة البحث يمكن صياغة فرضيتين عمى النحو اآلتي:
ينعكس سمبًا عمى حجم اقساط  (CIF) شرط ن استيراد البضائع عمى أساسإ 1. 4. 1

 التأمين البحري/ بضائع لدى قطاع التأمين العراقي.
يسيم في زيادة حجم  (CIF)إن ايقاف استيراد البضائع عمى اساس شرط  2. 4. 1

 .بضائع لدى قطاع التأمين العراقي /اقساط التأمين البحري
 مجتمع البحث: 6-. 1

يتألف مجتمع البحث من كافة شركات وفروع التأمين المجازة لمعمل في العراق من 
 قبل ديوان التأمين العراقي.

 حدود البحث: 7-. 1
 قطاع التأمين العراقي. الحدود المكانية:  -
(م لتوافر االحصائيات 2019( ولغاية )2014الحدود الزمانية: تمتد لممدة من )  -

 عنيا.
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 منيج البحث:  8-. 1
اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي، كونو االكثر مالئمة لدراسة متغيري البحث، 
إذ يقوم الباحث عن طريق المنيج آنفًا بوصف مشكمة البحث، وتحميل العالقة بين 

وتقديم البيانات عنيا مبينًا َأسبابيا وتحميالتيا ونتائجيا، من اجل التوصل  متغيراتو،
 إلى استنتاجات وتقديم توصيات عممية بشأنيا.

 دراسات سابقة 9.1-
 بعض الدراسات السابقة العربية: 1.9.1-
 (2016دراسة )اعبيد و الحوامدة، 2.9.1- 

وان عن
 الدراسة

 (CIF)اثر االعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي 

مشكمة 
 الدراسة

تتمثل في الغش والتزوير لممستندات المقدمة، وكذلك أثر اإلفالس ألي من 
أطراف االعتماد عمى التزامات األطراف األخرى، ىذا باإلضافة إلى مشكمة 

 التأمين وتضارب المصالح التأمينية ألطراف االعتماد.
ف ىد

 الدراسة
( وبيان أحكامو وخصائصو، وكذلك االعتماد CIFدراسة عقد البيع الدولي )

المستندي كإحدى وسائل دفع الثمن في ىذا البيع باعتباره الوسيمة األكثر 
شيوعا في التعامل التجاري، ومن ثم دراسة أىم المشاكل التي تعترض ىذه 

 الطريقة في الدفع مع بيان الحمول المقترحة ليا.
أىم 

 االستنتاجات
( عن المصمحة التأمينية CIFتختمف المصمحة التأمينية لممشتري في عقد )

لممصرف المصدر، فالمشتري تكون مصمحتو بتأمين البضائع بكامل قيمتيا 
باإلضافة إلى أجور النقل وقسط التأمين، أما المصرف المصدر فتنحصر 

في مواجية المصرف،  مصمحتو بالتأمين بقيمة الدين القائم عمى المشتري
إال أن العرف المصرفي في األردن درج عمى اشتراط أن يتم التأمين بكامل 

 (.CIFقيمة االعتماد إذا كان البيع )
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أىم 
 التوصيات

تنظيم التأمين ضد مخاطر الرحمة البحرية ضمن نصوص واضحة توفر 
أمين الحماية الكاممة لممشتري، وبحيث ال يترك المشتري فريسة لشركات الت

نما أن يتم مراعاة مصمحة المشتري  والمصارف في حال تقدير الضرر، وا 
واعتبارىا مقدمة عمى مصالح غيره، حيث أن الغالب في التعامل المصرفي 
أن المصرف المصدر يضمن دينو من خالل العديد من الضمانات التي 
تطمب من المشتري، ويجب عميو تحمل عواقب عدم تحصيمو لضمانات 

 قابل دين عميمو.كافية م
 (2014دراسة )القيم و وىيب، 3.9.1-

عنوان 
 الدراسة

االحتيال البحري وأثره في صناعة التأمين/ بحث استطالعي في شركات 
 التأمين العامة

مشكمة 
 الدراسة

 التأمين العراقية؟ شركات عمى البحري االحتيال لظاىرة التصدي كيفية

ىدف 
 الدراسة

 وتحميميا مكافحتو ودراستيا وكيفية البحري االحتيال وطرق وسائل عمى التعرف
. 

أىم 
 االستنتاجات

 .كثرة االطراف المشاركة في العممية التجارية يؤدي إلى تشجيع االحتيال 
 البحري االحتيال حاالت لكشف المؤىمة البشرية االمكانيات نقص. 

أىم 
 التوصيات

  شركات التأمين والمصارف ينبغي زيادة الرقابة والتدقيق والمحاسبة من قبل
التجارية اطراف كثيرة يستطيع االحتيال ان يمر من  بسبب شمول العممية

 خالليا.
  عمى شركات التأمين أن تقوم بتأىيل الكوادر العاممة لدييا من خالل

وخارجية عن الكشف المبكر لحاالت  ادخاليم في دورات تدريبية داخمية
 وطرق مكافحتو. االحتيال البحري وكيفية الوقاية منو
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 دراسة اجنبية:4.9.1- 
(Bali and Gupta, 2014) 

عنوان 
 الدراسة

MARINE INSURANCE IN INDIA: THE CONTOURS 
OF THE POLICIES AND THE RISK COVERAGE 

 التأمين البحري في اليند: مالمح الوثائق وتغطية الخطر
مشكمة 
 الدراسة

وانفتاح االقتصاد عمى التجارة الخارجية، زادت الصادرات مع صعود العولمة 
والواردات الدولية، كما زاد نقل البضائع عبر البحر أو األنيار أو الطرق 
المائية األخرى، عميو سيتم التركيز عمى وثائق التأمين البحري المختمفة في 

 اليند واألخطار التي تغطييا.
ىدف 

 الدراسة
  البحرية المختمفةتحميل وثائق التأمين. 
 تحديد االخطار التي تغطييا الوثائق. 
 .فحص الخسائر البحرية وقياس التعويض 

أىم 
 االستنتاجات

ال يمكن أن يكون ىناك نوع واحد من وثائق التأمين البحرية التي تناسب 
التي ينطوي عمييا كل منيا تختمف  األخطارجميع الرحالت البحرية ألن 

 عنيا تختمف أيضًا. والخسارة التي قد تنتج
أىم 

 التوصيات
يحتاج قانون التأمين البحري في اليند إلى تضمين األنواع المختمفة األخرى 

، التي عمى الرغم من أنيا ليست شائعة جدًا ولكنيا قد تكون مفيدة الوثائقمن 
 وفقًا لمظروف السائدة في السوق وحاجة االقتصاد.

إنيا تناولت احد متغيري البحث  يالحظ الباحث،من خالل استعراض الدراسات السابقة 
أي الربط بين المتغيرين  –الحالي ولم تربط بينيما، بالتالي فإن ىذا البحث ينفرد في ذلك 

 وحجم اقساط التأمين البحري/ بضائع لدى قطاع التأمين العراقي. (CIF)عقد البيع 
 المبحث الثاني: اإلطار النظري لمبحث2- 

 :(CIF) ف عقد البيع الدوليمفيوم وتعري 1.2-
 Costمن الحروف األولى لمكممات اإلنجميزية الثالثة ( CIF)يتكون االصطالح 

فالبيع  وتعني أجرة النقل، Freightوتعني التأمين و Insuranceو وتعني الثمن
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(CIF)  يستمد اسمو إذا من عنصر الثمن الذي يدفعو المشتري، والذي يتضمن قيمة
 (.114: 2001البضائع، وقسط التأمين، وأجرة النقل )حسني، 

بأنو عقد يبرم بين البائع والمشتري، يمتزم فيو البائع بتسميم  (CIF)ويعرف عقد البيع 
البضاعة في ميناء الشحن وشحنيا عمى سفينة، كما يمتزم عالوة عمى ذلك بإبرام عقد 
نقل البضاعة ودفع أجرة النقل والتأمين عمييا، وبالمقابل يمتزم المشتري بدفع مبمغ 

: 2002)المقدادي،  سط التأمين عميياإجمالي يتضمن : قيمة البضاعة وأجرة نقميا وق
164.) 

( من قانون التجارة العراقي عمى النحو 301( في المادة )CIFالبيع )كما ورد تعريف 
اآلتي )ىو البيع الذي يمتزم فيو البائع بابرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى 

ة واداء النفقات ميناء التفريغ والتأمين عمييا ضد مخاطر النقل وشحنيا عمى سفين
 .والمصروفات الالزمة لذلك واضافتيا الى الثمن(

 (:CIFالخصائص التي يتميز بيا البيع ) .2-2
وفقا لمتعريف التقميدي، ىو "البيع البضائع الذي يتم فيو التسميم  (CIF)لما كان البيع 

في ميناء الشحن، كما يمتزم فيو البائع، مقابل ثمن جزافي، يشحن البضاعة وتغطيتيا 
بتأمين ضد مخاطر الرحمة، ومنذ الشحن تنتقل ممكية البضائع وكذلك مخاطرىا 

 (:40: 2011والمقدادي، ي)العجم ىي (CIF)لممشتري ، وعميو فإن خصائص البيع 
 أن البائع يمزم بشحن البضاعة والتأمين عمييا من مخاطر النقل البحري.-1
 انتقال ممكية البضاعة إلى المشتري من وقت الشحن. -2

 يتحمل المشتري تبعة مخاطر الطريق من تاريخ الشحن .3- 
وىي  آثار بالنسبة لمبائع وبالنسبة لممشتري (CIFيترتب عمى البيع ) 3.2-
 :كاآلتي

 التزامات البائع:1.3.2- 
 : (265 -264: 2017)جاسم،  التزامات عمى البائع وكما يأتي ىذا البيعيرتب      
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يمتزم البائع بتسميم البضاعة بالصنف والمقدار المتفق عميو، ولما كان كل من  -اوال:
التأكد من المشتري والبائع في مكان مختمف فال يستطيع المشتري في ىذه الحالة 

صنف أو مقدار البضاعة إال عند وصوليا، مما يؤدي إلى حدوث منازعات إذا لم 
يمتزم البائع بتنفيذ ما تم االتفاق عميو بين الطرفين بشأن نوع البضاعة ومقدارىا، 
وألجل تجنب حدوث ىذه المنازعات، يقوم البائع عند شحن البضاعة بأستصدار 

ء وىذه الشيادة تستخدم من قبل البائع لتكون دلياًل شيادة بنوع البضاعة بمعرفة خبرا
عمى أنو قد قام بتنفيذ التزامو وفقًا لالتفاق، ولكن ىذه الشيادة ليست ليا حجية مطمقة، 
فيستطيع المشتري إثبات عكس ما جاء فييا إذا استطاع أن يثبت بأن نوعية البضاعة 

 لم تكن حسب االتفاق.
ضاعة في الميعاد المتفق عميو عمى سفينة يختارىا ىو يمتزم البائع بشحن الب -ثانيا:

فيحصل عمى سند شحن متضمن البيانات المتفق عمييا بينو وبين المشتري، كما يقوم 
 بدفع أجرة النقل ودفع قسط التأمين.

أن االلتزام بالتأمين عمى البضاعة يعتبر من االلتزامات األساسية ومن الجدير باإلشارة 
يع سيف، إذ يتعين عمى البائع أن يؤمن البضاعة من المخاطر التي لمبائع في عقد الب

يمكن أن تعترضيا أثناء نقميا بحرا من ميناء الشحن وحتى ميناء الوصول. واألصل 
أن التأمين يرد عمى المخاطر المألوفة واالعتيادية، أما أخطار النقل غير العادية فال 

ك سمفا كمخاطر الحرب. وىو ما أكدتو يؤمنيا البائع إال إذا اتفق الطرفان عمى ذل
بعض التشريعات العربية وعند إبرام عقد التأمين يتعين عمى البائع أن يختار المؤمن 
الذي يمتاز بحسن السمعة، ويجب أن يكون ميسرا حتى يستطيع الوفاء بالتزامو عند 

 .(419: 2018تعرض البضاعة لمخطر )دريسي، 
إلى المشتري حتى  المباعةستندات المتعمقة بالبضاعة يمتزم البائع بإرسال الم -ثالثا:

يستطيع تسمم البضاعة عند الوصول، ومسؤولية البائع تنتيي عند إرسال ىذه 
المستندات إلى المشتري. ولذلك فيو يستحق الثمن من الوقت الذي يتم فيو ىذا 
 اإلرسال، وأىم ىذه السندات ىي سند الشحن الذي يثبت شحن البضاعة، ووثيقة
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التأمين، وفاتورة البضاعة وتتضمن وصفة لمبضاعة، وبيانا بالثمن الواجب دفعو، وقد 
يشترط تقديم مستندات أخرى ثانوية، كشيادة نوع البضاعة، وشيادة المنشأ، وىي 

 .شيادة تثبت أن البضاعة ىي من إنتاج الدولة التي شحنت منيا
ينة في ميناء القيام إنتقال ويستتبع قيام البائع بشحن البضاعة عمى السف -رابعا:

ممكيتيا إلى المشتري من وقت الشحن، ويفترض نقل الممكية ىنا، وفقا لمقواعد العامة 
أن يتم إفراز البضاعة لتتحول من منقول معين بنوعو إلى منقول معين بذاتو، ويتم 
ز إفراز البضاعة وتعيينيا بشحن الكمية المبيعة عمى ظير السفينة، ويثبت ىذا اإلفرا

بسند الشحن الذي يتضمن وصفو لمبضاعة المشحونة من حيث العدد أو الوزن والحالة 
 والعالمات. 

 التزامات المشتري2.3.2- 
 (266 -265تتمثل التزامات المشتري في اآلتي )جاسم، مصدر سابق: 

يمتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عميو، وىو يشمل قيمة البضاعة وأجرة النقل وقسط 
التأمين، ويستحق الثمن بمجرد وصول المستندات المتعمقة بالبضاعة إلى المشتري 

 لوصول البضاعة نفسيا الى ميناء الوصول . انتظاردون 
بضاعة يتم عن طريق ولما كان طرفي العقد في جيتين مختمفتين فإن الوفاء بثمن ال

مستندي  اعتمادالمصرف الذي يتعامل معو المشتري، حيث يطمب من المصرف فتح 
غير قابل لإللغاء بالثمن لصالح البائع ويحدد في طمبو أوصاف البضاعة بدقة 

 اعتمادوالمستندات المطموبة، ويقوم المصرف بإرسال إخطار إلى البائع يسمى خطاب 
ويكون عادة المصرف المراسل في بمد البائع  وسيطرف أما مباشرة أو عن طريق مص

يعممو فيو بوجود ثمن البضاعة تحت تصرفو مقابل إرسال المستندات المطموبة التي 
لديو وعند ذلك يقوم البائع بسحب كمبيالة مستندية يرفق بيا المستندات المطموبة ويقوم 

قبل ىذا المصرف  بخصميا لدى المصرف الذي يتعامل معو، وترسل المستندات من
الى مصرف المشتري الذي يتحقق من مطابقتيا، ويقوم بالوفاء لمصرف البائع وعند 
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ذلك يتسمم المشتري المستندات من المصرف الذي يتعامل معو مقابل دفع الثمن 
 المتفق عميو.

إن الكمبيالة المستندية التي يسحبيا البائع تقوم بدور ميم في تنفيذ البيع سيف والبيع 
ترفق بالمستندات الممثمة لمبضاعة ) فاتورة البضاعة،  ألنيا مستندية تسمى، وىي بفو 

سند الشحن، وثيقة التأمين، والمستندات األخرى ( فيكون الوفاء بيذه الكمبيالة 
مضمونة برىن ىذه المستندات الممثمة لمبضاعة، وىي تكاد تكون الصورة األساسية 

 ة مضمونة ضمانة عينية.في العمل والتي تكون فييا الكمبيال
 ( من جانب المستورد:CIFالمزايا والعيوب في عقد البيع ) 3.3.2-

من تغير أسعار البضائع خالل مدة التعاقد  (CIF)يستفيد المستورد في عقد البيع 
وتأريخ التسميم وبالتالي يستطيع المضاربة واالستفادة من فارق األسعار، فضال عن 
ذلك فأن ىذا العقد يضمن لممستورد أن البضائع ستصل إليو في ميناء الوصول 

مثل الخاص بدولتو دون أن ينشغل بأمور توفير السفينة والتأمين عمى البضاعة. وتت
عيوب ىذا العقد في إعفاء الطرف المستورد من عممية إبرام وتنفيذ عقد النقل والتأمين 
وذلك يجعل دولة المستورد تتمقى ىذه الخدمات من الخارج نتيجة تأجير خدمات 
أساطيل النقل وشركات التأمين األجنبية مما يؤدي إلى رفع قيمة المدفوعات الخارجية 

ه الخدمات وتسجل تمك العممية في الحساب الجاري ضمن بالعممة األجنبية لقاء ىذ
في  لمدين وذلك بدوره يولد عجز مستمرحساب الخدمات غير المنظورة في الجانب ا

حساب الخدمات کون المدفوعات الخارجية تميل دائما لالرتفاع مما ينعكس سمبيًا عمى 
ادية بشكل عام ميزان مدفوعات ىذه الدولة بشكل خاص وعمى بقية األنشطة االقتص

 (.9: 2019)االمارة وعروج، 
 :   Cargo insuranceبضائع /التامين البحري 4.3.2- 

يغطي ىذا النوع من التأمين البحري االخطار التي قد تتعرض ليا البضائع اثناء 
عممية نقميا من مكان آلخر او من بمد الى اخر عن طريق السفن او الطائرات او 
وسائط النقل البري )السيارات( وكافة اوعية النقل التي تساعد وتكمل عممية الشحن 
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المؤمن بموجبيا تعويض اصحاب البضائع ، بحيث يمتزم والرسووالتفريغ والنقل 
المنقولة عن الخسائر واالضرار التي يتعرضون ليا نتيجة تحقق االخطار التي تحصل 

 (.232: 2006لمبضائع اثناء نقميا  )مرزة، 
   مين البحري في التجارة الدولية :أاىمية الت 5.3.2-

ية حيث اصبح العنصر إن أىمية التأمين البحري ازدادت بعد الحرب العالمية الثان
االساس في اعمال التجارة الخارجية ال سيما بعد توسع نطاق التجارة بين الدول 
واعتمادىا عمى بعضيا البعض، كما ان تشعب طرق التجارة الداخمية والخارجية 
وتوسيع نطاق التبادل التجاري كل ىذا جعل من التأمين البحري واحدا من اىم اعمال 

مبنوك و المؤسسات المالية االخرى دورا ميما في ازدياد اىمية التامين، كذلك ان ل
التامين البحري حيث انيا اصبحت تشترط الحصول عمى وثيقة التامين البحري مقابل 
منح االئتمان وفتحيا االعتماد المستندي، إن االىمية االقتصادية لمتأمين البحري يمكن 

 ( :159: 2015ان نالحظيا من خالل اآلتي )عبود واخرون، 
 توسيع نطاق التبادل التجاري..  1
 التوسع في منح االئتمان التجاري..  2
 التقميل والوقاية من الخسائر المحتممة.  . 3
 التقميل من احتياطيات الطوارئ ..  4

كما ان التأمين البحري يوفر الحماية التأمينية لألموال المنقولة خالل عممية نقميا من 
وامتد غطاء التأمين من مخازن المصدر ولغاية مخازن المستورد ان  ،مخاطر النقل

الحماية التي يقدميا التامين البحري تعد بمثابة الدعامة االساسية لضمان سالمة 
ولواله لما حصل كل ىذا التقدم  ،الحركة االقتصادية عمى المستويين المحمي والعالمي 

تطور في الدول يقاس عمى طبيعة تطور وقد صار مقدار ال ،الذي بناه العالم الحديث
الرئيسية لمبنية  وسائل النقل واالتصاالت في ذلك البمد باعتبارىا من اىم االركان

ولعب التأمين البحري بكافة انواعو عمى تطوير عممية النقل لكونو ن، التحتية لمبمدا
ض لو وفر حماية لكافة مفاصل عممية النقل فشمل التأمين ضمان الضرر الذي تتعر 
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البضائع المنقولة، وكذلك ضمان اضرار واسطة النقل من جراء االخطار التي تتعرض 
 (.27:2014ليا )العنبكي، 

ان ىذا النوع من التامين بشكمو المتطور لم  التامين البحري في العراق :6.3.2- 
يعرف في البالد العربية اال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بعد ان اتسعت 

فاق التبادل التجاري بين الغرب و الشرق . فدخل التامين البحري ىذه الدول عن ا
طريق الوكالء التجاريين االجانب الذين كانوا يقومون بالتامين عمى البضائع المصدرة 
و المستوردة لدى شركات التامين االوربية، وقد وجدت ىذه الشركات مع مرور الزمن 

الفرصة قد اصبحت مواتية لممارسة نشاطيا في  واتساع رقعة النشاط التجاري ان
البالد العربية والتي كانت في ذلك الوقت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية ففتحت ليا 
فروعا في مختمف ىذه الدول لممارسة التامين عمى البضائع المصدرة و المستوردة، 

العثمانية  ومن اجل مواكبة اتساع النشاط التجاري البحري، قامت حكومة السمطة
م ( سمي بقانون التجارة  1883ىجرية ) 1280بتشريع قانون لمتجارة البحرية سنة 

البحرية العثماني وقد تضمن ىذا القانون فصال خاصا بالتامين البحري ىو الفصل 
الحادي عشر منو واستمر نفاذه في الواليات العربية الى ما بعد انفراطيا عن منظومة 

( وتحوليا الى دول  1917-1914الحرب العالمية االولى )السمطة العثمانية بعد 
تحت انتداب الدول الغربية او دول شبو مستقمة، وحيث قد اصبحت احكام ىذا القانون 

نين تشريع قواو  إلغائوبال تتالئم مع تطور التجارة البحرية فقد قامت الدول العربية تباعا 
 (.35 :2009 ،شكري)جديدة لمتجارة البحرية 

  :انواع اغطية التأمين البحري )بضائع(7.3.2- 
ج وكاآلتي بضائع والتي نذكر منيا الشروط أ،ب،  تتمثل في الشروط المعيدية

 (:79-78: 2018)الخفاجي، 
وىو الشرط الذي يمنح أوسع تغطية من بين بقية  الشرط المعيدي /أ 1.7.3.2-

الشروط حيث يغطى الفقد الضرر لألموال المؤمنة الذي ينشأ بسبب تحقق أي من 



 
 
 
 

 

 

254 
 

 2021ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

األخطار )وليذا السبب يطمق عميو غطاء كافة األخطار( عدا ما نص عمى استثنائو 
 .صراحة في ىذا الشرط 

 الشرط المعيدي/ب 2.7.3.2-
الفقد أو الضرر الذي يصيب األموال المؤمنة خالل  ينص ىذا الشرط عمى تغطية

الرحمة البحرية بسبب تحقق أي من األخطار التالية )عدا ما ينص عميو صراحة من 
 استثناءات(، وىذه األخطار ىي:

 الحريق أو االنفجار. 1-
 جنوح أو ارتطام أو غرق أو انقالب السفينة. -2
 السكة.انقالب أو خروج واسطة النقل البرية عن  -3
 اصطدام أو تماس واسطة النقل مع أي جسم خارجي عدا الماء. -4
 تفريغ البضاعة في ميناء االستغاثة . -5
 الزالزل، انفجار البراكين والصواعق.  -6

 تضحيات الخسارة العامة. 7-
تساقط البضاعة أو اكتساحيا من عمى ظير السفينة أو المركب بفعل األمواج  8-

 العالية.
تسرب مياه البحر أو البحيرة أو النير إلى داخل السفينة أو واسطة النقل أو  9-

 الحاويات أو محل الخزن.
الخسارة الكمية ألية وحدة تغميفية تفقد من عمى ظير السفينة أو تسقط أثناء  10-

( General Averageالتحميل أو التفريغ كما يغطي ىذا الشرط الخسارة العامة )
( وذلك الجزء من المسؤولية الذي يترتب Salvage Charges)مصاريف اإلنقاذ 

 عمى البضاعة بسبب التصادم المشترك.
 الشرط المعيدي/ج  3.7.3.2-

وىذا الشرط يتضمن نفس األغطية واالستثناءات والشروط المنصوص عمييا في 
 الشرط المعيدي )ب( عدا ما يمي:
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 الزالزل، انفجار البراكين والصاعقة. 1-
 رمي البضاعة في البحر أو سقوطيا بسبب األمواج. 2- 

 تسرب ماء البحر. 3-
 الخسارة الكمية ألي وحدة تغميفية. 4-

ىذه األغطية الثالث ال تشمل أخطار الحرب والشغب واالضرابات ولكن يمكن تأمينيا 
 كأخطار إضافية بموجب شروط معيدية منظمة ليذا الغرض.
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 البحري/ بضائع:قسط التأمين 8.3.2- 
ابتداًء يتم تثبيت السعر المناسب استنادا الى التعريفة مع مالحظة طريقة التغميف فاذا 
كان التغميف مناسبا لنوع البضاعة وكما متعارف عميو يطبق السعر التعريفي وبعكسو 
اذا كان التغميف غير اعتيادي كالتعبئة ببراميل مستعممة مثال يثبت سعرا اضافيا 

واالضطرابات وفق % من السعر التعريفي. ثم يثبت سعر تأمين الحرب 75بنسبة 
وىي عرضة لمتغيير تبعا لألوضاع  اسعار الصندوق العربي لتأمين اخطار الحرب

الدولية، كما يثبت ايضا السعر االضافي المترتب عمى السفينة اذا ما زاد عمرىا عمى 
صنيف السفن الذي يشار اليو سنة وفق األسعار المثبتة في شرط ت 25 سنة ولحد 15

في شيادة التأمين، كما يثبت السعر المترتب عمى اضافة شرط عدم التسميم )مع 
فقدان وحدة شحن كاممة(، والسعر المترتب عمى الشحن عمى سطح السفينة، واية 

وبعد االنتياء من تثبيت االسعار يحتسب قسط التأمين البحري  اسعار اضافية أخرى.
 ۰۱%رب مبمغ التأمين )الممثل لكمفة البضاعة واجور الشحن زائدا )النقل( حيث يض

( في سعر التأمين البحري، ويحتسب قسط التأمين الحربي  F  &C+  ۰%بالمائة( )۱
بضرب مبمغ التأمين في سعر تأمين الحرب، ثم تحتسب األقساط عن األخطار 

ويطرح من ىذا اإلضافية، وتجمع مبالغ جميع األقساط لتشكل القسط االجمالي، 
ليكون الناتج القسط الواجب استيفاؤه من المؤمن  ۰۱%القسط الخصم التعريفي ومقداره 

 (.318: 2006لو كقسط تأمين )السيفي، 
  أنواع الخسائر البحرية: 9.3.2- 

يمكن تصنيف الخسائر البحرية حسب طبيعتيا إلى صنفين رئيسيين 
 (:151:2010)عريقات:

لمادية التي تتمثل بالفقد والتمف والضرر الذي يمحق بالشيء الخسائر ا :الصنف االول
المؤمن عميو نتيجة التعرض لمحوادث البحرية وما ينفق من مصاريف لحماية ىذا 

 الشيء او تحجيم الخسارة الناشئة عن حادث بحري.
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والصنف الثاني: ىي خسائر المسؤولية المدنية المتمثمة بما يصيب الذمة المالية 
من ضرر نتيجة قيام مسؤوليتو المدنية تجاه الشخص الثالث بسبب تعرض لممؤمن لو 

 االموال المؤمن عمييا لمحوادث البحرية.
 فالخسائر المادية:10.3.2- 

ومثل ما ذكر سابقًا تتمثل بالفقد والتمف والضرر الذي يمحق بالشيء المؤمن عميو 
ا بالشيء او تحجيم نتيجة التعرض لحوادث بحرية وما ينفق من مصاريف لحماية ىذ

الخسارة الناشئة عن حادث بحري، فقسم المشرع االنكميزي الخسارة المادية الى خسائر 
كمية وخسائر جزئية إذ قسم الخسارة الكمية الى خسارة كمية حقيقية وخسارة كمية تقديرية 

من قانون التأمين البحري االنكميزي   (56)حكمية( فنصت الفقرة الثانية من المادة )
بأن )الخسارة الكمية قد تكون كمية حقيقية او خسارة كمية تقديرية حكمية( كما قسم 
الخسارة الجزئية إلى خسارة خاصة )خسارة خصوصية( ومصاريف خاصة ومكافآت 

لى خسارة عامة.  انقاذ، وا 
( من القانون المذكور )بأن الخسارة الخاصة 64فقد نصت الفقرة االولى من المادة )

زئية لمشيء المؤمن عميو مسببو بحادث مؤمن ضده وىي ليست خسارة ىي الخسارة ج
عامة( كما عرفت الفقرة الثانية من المادة المذكورة المصاريف الخاصة بأنيا 
)المصاريف التي تنفق من قبل المؤمن لو او نيابة عنو من اجل سالمة وحماية 

ذ  تسمى المصاريف الشيء المؤمن عميو فيما عدا الخسارة العامة ومكافآت االنقا
الخاصة )الخصوصية( وال تندرج المصاريف الخاصة الخصوصية ضمن الخسائر 

 الخصوصية(.

( من القانون المذكور )طبقا الي شرط صريح في 65ونصت الفقرة االولى من المادة )
الوثيقة فأن مكافآت االنقاذ التي تدفع لمنع الخسارة بسبب حوادث مؤمن منيا قد 

 (.283-282: 2009، )شكري خسارة ناتجة عن تمك الحوادث( تعوض بأعتبارىا
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 خسارة التأمين البحري

ارة الكليتالخس  الخسارة الجزئيت 

 خسارة

  حقيقيت
 

خسارة 

 تقديريت
الخسارة 

 الخاصت
الخسارة 

 العامت

 :يوضح تقسيم الخسائر في التأمين البحري (1رقم ) والشكل
 .تقسيم الخسائر في التأمين البحري(: 1شكل رقم )

 
 

        
 

 .(154: 1111، )الوردي المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى
 

 المبحث الثالث: الجانب العممي )التطبيقي(3- 
 :متغيرات البحث واختبار الفرضيات واقع1.3- 

( شركة منيا 33يتألف قطاع التأمين العراقي من عدة شركات تأمين وقد بمغ عددىا )
( فرع لشركات أجنبية عاممة في 2) باإلضافة إلىشركتين عامتين وأخرى خاصة 

الصادر عن ديوان التأمين، إن ىذه  2019العراق وذلك بموجب التقرير السنوي لعام /
ولغرض تحميل العالقة بين متغيري الشركات تمارس اغمبيا التأمين البحري/ بضائع، 

 حجم اقساط التأمين البحري/ بضائعاحصائية عن البحث سيقوم الباحث بوضع 
عمى التوالي ثم بيان مدى انعكاس عقد البيع عمى  اجمالي اقساط التأمينوكذلك عن 

وفي عمى اقساط ىذا النوع من التأمين لموصول إلى نتائج معينة  (CIF)اساس 
 التأمين المذكور آنفًا:حجم اقساط  ( احصائية عن2الجدول رقم )
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 (: احصائية عن حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع.2جدول رقم )
 حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع لدى قطاع التأمين العراقي  السنة ت
1.  2014 5082362000 
2.  2015 1991291000 
3.  2016 1825754000 
4.  2017 2284613610 
5.  2018 1787428581 
6.  2019 2148837010 

من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية الصادرة عن ديوان  المصدر:
 التأمين العراقي.

 

 (: حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع.2شكل رقم )

 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية الصادرة عن ديوان التأمين العراقي.

 
 :أجمالي اقساط التأمين في سوق التأمين العراقياحصائية عن ( 3الجدول رقم )وفي 
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 المبالغ بآالف الدنانيراحصائية عن اجمالي اقساط التأمين.        (:3جدول رقم )
  أجمالي اقساط التأمين السنة ت
1.  2014 307219896 
2.  2015 213181048 
3.  2016 216364434 
4.  2017 217114284 
5.  2018 229999338 
6.  2019 278872796 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية الصادرة عن ديوان التأمين العراقي.
 

 اجمالي اقساط التأمين.(: 3شكل رقم )

 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية الصادرة عن ديوان التأمين العراقي.

( ضئالة 3، 2( والشكل البياني رقم )3،  2الباحث من خالل الجدول رقم )ُيالحظ 
حجم اقساط التأمين البحري/ بضائع قياسًا إلى اجمالي اقساط التأمين في سوق 
التأمين العراقي لكل سنة من سنوات الدراسة ويعود السبب الرئيس إلى ضخامة 
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وذلك ينعكس سمبًا عمى قطاع التأمين  (CIF)عمى أساس شرط  البضائع استيرادات
العراقي إذ ان التأمين البحري/ بضائع بموجب ىذا الشرط يتم في خارج العراق لدى 
البمد المصدر، مما يعني ان اقساط التأمين ليذا النوع ووفق ىذا الشرط تذىب إلى 

احدة خالل شركات التأمين في البمدان المصدرة والتي تقدر بماليين الدوالرات لمسنة الو 
(  ذلك بموجب ما ورد في 2019( ولغاية )2014سنوات الدراسة لممدة من عام )

 بيانات ميزان المدفوعات التي اعالن عنيا البنك المركزي العراقي
ن استيراد البضائع إىذا ما يؤيد صحة الفرضية االولى التي تنص عمى اآلتي ) 

التأمين البحري/ بضائع ( ينعكس سمبًا عمى حجم اقساط CIF) شرط عمى أساس
 لدى قطاع التأمين العراقي(

سابقًا كانت التعميمات الموحدة الصادرة عن البنك ومن المفيد ان نشير إلى أنو 
قد حصرت  1952/ 8/ 21( في 233بموجب منشوره المرقم ) المركزي العراقي

ة اي كمفة البضاعة وأجور الشحن وذلك بداًل من طريق (C&F)االستيراد بطريقة 
(CIF)  مما ساىم كثيرا في تطور سوق التأمين العراقي إذ ضمن التأمين عمى كافة

االستيرادات التي تتم عن طريق فتح االعتماد المستندي ليا ودفع القسط لمشركات 
المحمية، كما ساىم في احتفاظ الدولة بالعمالت الصعبة بتقميل حجم المبالغ المحولة 

ات، وكانت قد الزمت التعميمات المصرفية كافة لمخارج عن تأمين ىذه االستيراد
المستوردين عند فتحيم لالعتمادات المستندية لدى المصارف العراقية بأجراء التأمين 
عمييا في حالة عدم تسديد قيمة االعتماد كاماًل مع خصم قسط التأمين من حساب 

االجراء  المستورد ليسجل لحساب شركة التأمين الوطنية، وقد كان الغرض من ىذا
توفير الضمان ليذه االعتمادات ضد احتماالت ضياع او تمف البضاعة وعدم قدرة 
المؤمن لو المستورد عمى دفع قيمة االعتماد الى المصرف في حالة عدم وصول 

مشمولة بالتأمين. ولكنو ساىم في نفس الوقت من خالل الزامية  ألسبابالبضاعة 
التأمين في تطوير سوق التأمين العراقي وتنوع االغطية الممنوحة فيو حسب 
االرساليات المراد استيرادىا. وقد تم بموجب قرار مجمس قيادة الثورة المنحل المرقم 
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ن خالل استقطاع تخويل المصارف بجباية االقساط م 1970/ 5/ 25( في 581)
القسط مباشرة من حساب المستورد المفتوح لدييا لحساب الجيات المؤمنة مما يعني 
ذلك اجراء التأمين عمى كافة االعتمادات سواء راجع صاحبيا شركة التأمين ام لم 
يراجع. كما وساعد ىذا االجراء عمى ضمان تحويل كافة االقساط المستحقة إلى شركة 

خيرات من قبل المؤمن لو ودون مشاكل في عدم تسديد القسط مع التأمين دون أية تأ
تقميل الكمف االدارية التي كانت تتكبدىا الشركة في عممية جباية االقساط، وقد ساىم 
ذلك كثيرًا في تطور مسيرة التأمين البحري في العراق وتثبيت اركانو في السوق 

 التأمينية.
 آنذاك باآلتي:وقد تميزت سوق التأمين البحري العراقي 

 بروز ظاىرة حصر التأمين البحري بشركة التأمين الوطنية. .1
ان معظم جميور المؤمن ليم في سوق التأمين العراقي ىم من المؤسسات  .2

الحكومية مما يتطمب التنسيق المستمر بينيا وبين شركة التأمين في سبيل توفير 
وبمبالغ تأمين كاممة  الغطاء المناسب لمبضائع المستوردة وضد األخطار المحتممة

 تفاديا ألي اختالفات قد تسبب اضرار اقتصادية محتممة.
تولي المصارف العراقية مسؤولية فتح االعتمادات المستندية والتأمين عمييا وجباية  .3

االقساط وايداعيا لحساب شركة التأمين الوطنية ما سيل كثيرًا من اعمال التأمين 
 واحتساب وجمع االقساط.

العام في اعمال التأمين البحري بضائع من حيث االسعار واالغطية االستقرار  .4
 والتعويضات لكونيا تمارس من قبل شركة حكومة مميئة ماليا.

اعتماد أصول وقواعد دولية معترف بييا سواء بالنسبة لوثائق او شروط التأمين  .5
 البحري/ بضائع.

لتأمين الوطنية لعمميات وأخيرًا فان من المميزات االساسية االخرى متابعة شركة ا 
االسترداد من المتسببين في االضرار، وتتجمى أىمية ىذه الميزة في وجيين اوليما 
تقميل خسائر الشركة بمقدار االستردادات ومن ثم المحافظة عمى أسعار تأمين 
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منخفضة. وثانييما ردع المتسببين في االضرار من االستمرار في المباالتيم وحمميم 
 ة اكبر بالبضائع التي في عيدتيم.عمى بذل عناي

إن ايقاف استيراد وىذا ما يؤيد صحة الفرضية الثانية التي تنص عمى اآلتي )
 /يسيم في زيادة حجم اقساط التأمين البحري (CIF)البضائع عمى اساس شرط 

 (.بضائع لدى قطاع التأمين العراقي
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات:4- 

 االستنتاجات: 1.4- 
بناًء عمى ما توصل إليو الباحث من خالل الجانب النظري والعممي لمبحث فقد تم 

 الخروج بمجموعة من االستنتاجات وكاآلتي: 
وكذلك مبالغ اقساط  (CIF)عمى أساس شرط  استيرادات البضائعضخامة  1. 1

 ىذه االخيرة رإذ تقدالتأمين البحري بضائع التي تحول إلى خارج البمد نتيجة لذلك 
 بماليين الدوالرات لكل سنة من السنوات المبحوثة.

قد انعكس سمبًا عمى نشاط  (CIF)إن حجم االستيراد الضخم عمى أساس شرط  2. 1
التأمين البحري/ بضائع إذ أن االستيراد وفق ىذا الشرط يعني حرمان قطاع التأمين 

 ب في ضئالة حجميا. في العراق من اقساط ىذا النوع من التأمين مما يتسب
قبل عدة عقود كانت التعميمات الموحدة الصادرة عن البنك المركزي قد الزمت  3. 1

 .(CIF)بداًل من شرط  (C&F)شرط  المستورد باالستيراد عمى أساس
فضاًل عن تعميمات البنك المركزي العراقي فقد الزمت التعميمات المصرفية كافة  4. 1

في حالة  عمى البضائعالمستوردين عند فتحيم لالعتمادات المستندية بإجراء التأمين 
 عدم تسديد قيمة االعتماد كاماًل.

لبضائع اشرت نتائج البحث ان إلزام المستوردين بإجراء التأمين البحري عمى ا 5. 1
 داخل البمد سوف يزيد من حجم اقساط ىذا التأمين.
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 التوصيات:2.4- 
من خالل ما تم التوصل إليو من استنتاجات وبناًء عمى ما جاء في الجانب النظري 

 والعممي فقد تم الخروج بمجموعة من التوصيات وكاآلتي:
يم نحو االستيراد اقامة ندوات لمتجار بالتنسيق مع غرف التجارة في العراق لحث 1. 2

 لما في ذلك من منافع ليم ولشركات التأمين في البمد. (C&F)عمى أساس شرط 
يتطمب توجيو وتحفيز أكبر لقنوات التوزيع غير المباشر في شركات التأمين  2. 2

لغرض بذل المزيد من الجيود لترويج وثيقة التأمين البحري/ بضائع مع اسنادىم 
 الكراسات واالمثمة المقارنة.بالمواد المساعدة مثل 

من األىمية بمكان ان يقوم البنك المركزي العراقي بإيجاد السبل الكفيمة بتوجيو  3. 2
كما كانت  (CIF)بداًل من شرط  (C&F)ن تجرى عمى وفق شرط أيرادات باالست

 سابقًا أو بما أمكن ذلك.
كافة بتوجيو  اقيةالعر  مزم المصارفأن يالبنك المركزي العراقي  عمىينبغي  4. 2

بأجراء التأمين عمييا في حالة عدم  لديياالمستوردين عند فتحيم لالعتمادات المستندية 
 .كما كانت سابقاً  تسديد قيمة االعتماد كامالً 

لما في ذلك  (CIF)توفير السبل الالزمة لتصدير البضائع عمى أساس شرط  5. 2
 جابي عمى االقتصاد العراقي.من فائدة لقطاعي التأمين والنقل وانعكاسو االي

 

 :المصادر
 والتقارير الرسمية: القوانينأواًل: 

 .1984( لسنة 30قانون التجارة العراقي رقم ) .1
( 2014التقارير السنوية ألعمال ونشاطات التأمين في العراق لمسنوات من ) .2

 ( الصادرة عن ديوان التأمين العراقي. 2019ولغاية )
 واالطاريح:الرسائل ثانيًا: 
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أثر االعتماد (. 2016اعبيد، رنا احمد صبحي نمر و الحوامدة، احمد محمد ) .1
، اطروحة دكتوراه. جامعة (CIF)المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي سيف 

 العموم االسالمية العالمية، االردن.
(. 2011العجمي، عبيد بن محمود بن عبيد و المقدادي، عادل عمي عبداهلل ) .2

، رسالة ماجستير. القانوني لمبيع سيف وفقًا لقانون التجارة العمانيالنظام 
 جامعة السمطان قابوس، عمان.

االحتيال البحري وأثره (. 2014القيم، رشا ىيثم عبدالخالق و وىيب، حمزة فائق ) .3
بحث استطالعي في شركات التأمين العامة، المعيد العالي  -في صناعة التأمين

 لمالية، جامعة بغداد، العراق.لمدراسات المحاسبية وا
 المجالت والبحوث والدوريات:ثالثًا: 

اآلثار االقتصادية  (. 2019االمارة، شعبان صدام منشد و عروج، عدنان حبيب ) .1
. مجمة كمية االدارة في تجارة العراق الخارجية FOBو  CIFلعقود البيوع الدولية 

 .24 -1(، ص ص: 55)(، العدد 14واالقتصاد/ جامعة البصرة، المجمد )
 - االغواط ثميجي عمار جامعة. انواع البيوع البحرية(. 2018دريسي، امينة ) .2

(، ص 3السياسية، مجمة الفكر القانوني والسياسي، العدد ) والعموم الحقوق كمية
 .429 -414ص: 

 الكتب العربية:رابعًا: 
امجد لمنشر . عمان: دار مبادئ القانون البحري(. 2017جاسم، فائز ذنون ) .1

 والتوزيع.
 االسكندرية: منشأة المعارف. .البيوع البحرية(. 2001حسني، احمد ) .2
. بيروت: منتدى (1مدخل لدراسة التأمين )ط(. 2018الخفاجي، منعم ) .3

 المعارف.
الوسيع في التأمين واعادة التأمين عممًا وقانوناً (. 2006السيفي، بديع أحمد ) .4

 لمطباعة.. بغداد: شركة الديوان وعمالً 
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دار . عمان: والتطبيق  مين البحري في التشريعأالت(2009)بياء بييج، شكري .5
 .لمنشر والتوزيع الثقافة

(. 2015عبود، سالم محمد وعموان، طالل ناظم و البمداوي، عالء عبدالكريم ) .6
 . بغداد: دار الدكتور لمعموم االدارية واالقتصادية.نظرية التأمين العامة

التأمين و إدارة الخطر (. 2010عريقات، حربي محمد و عقل، سعيد جمعة ) .7
 . عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع.(2)ط

. شركة مبادئ مكافحة االحتيال البحري(. 2014العنبكي، شياب احمد جاسم ) .8
 البنفسج لمطباعة والنشر.

تنضيد في بغداد: تم ال التامين النظرية والممارسة.(. 2006مرزة، سعيد عباس ) .9
 شركة إعادة التأمين العراقية.

. عمان: دار الثقافة (1القانون البحري )ط(. 2002المقدادي، عادل عمي ) .10
 والدار الدولية لمنشر والتوزيع.

 . بغداد.دارة الخطر والتأمينإ(. 1999) الوردي، سميم عمي .11

 الرسائل واالطاريح االجنبية:خامسًا: 
1.  Bali, T. & Gupta, R. (2014). Marine Insurance in India: 

The contours of the Policies and the Risk Coverage, 
Dissertation  master. National Law University, Delhi, India. 
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ي ـــف ةـــين العراقيـــات التأمـــة لشركـــثر فاعميــداري أكالح إـــإصات ـــاستراتيجي وــنح

 المسؤولــية االجتماعيــــة لممنظمــــات  لـــمدخ ارــــطإ
 ةــــة مقترحـــق رؤيـــوف ةــــية تحميمـــة تشخيصيــــدراس 

Towards More Effective Administrative Reform Strategies 
for Iraqi Insurance Companies within the Framework of the 

Corporate Social Responsibility Approach 
A Diagnostic and Analytical Study According to a Proposed 

Vision. 
 

 يـــان الفرطوســــــة حســـــسهيم .م.د
 رفـــاالشرع النجف ــــادق )ع( / فـــام الصــــة االمـــــجامع

 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الدولي  
 

 
 

 المستخمص 
 ختص البحث الحالي بتناولو لمدخل المسؤولية االجتماعية  لممنظمات كمدخل لتفعيلإ

في سبيل النيوض بواقعيا لشركات التأمين في العراق  استراتيجيات االصالح االداري
في أن تأخذ بنظر االعتبار تحقيق  شركاتساعد اليكمنيج   اداءىاورفع مستوى 

ممنظمة والمجتمع ومنو تستطيع  استخدام ىذه سواء لالمنافع لكل أصحاب المصمحة 
 .المنافع في تطوير استراتيجياتيا وتنفيذىا

الى أىم المشكالت الحقيقية التي تعوق أصالح النظام وييدف البحث الى التعرف 
 االداري لشركات التأمين العراقية.

طار تشخيصي تحميمي البرز المشاكل تقديم إ عتمدت الدراسة من أجل ذلكوا  
 والمعوقات التي أثرت سمبًا عمى مستوى أداء شركات التأمين العراقية .

 
 

 

 

وقائع العدد الخاص بمؤتمر اصالح  
 0202التأمين في العراق  قطاع 

 022 -062 الصفحات 



 
 
 
 

 

 

 
 

270 
 

 0202ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

وقدم البحث مدخل المسؤولية االجتماعية ليكون الخيار التفضيمي المقترح لتفعيل 
استراتيجيات  يمكن تطبيقيا الصالح النظام االداري لشركات التأمين العراقية وذلك 

طارىا العام أثناء تنفيذ ة مدخل المسؤولية االجتماعية في إمزايا وأىمي بأستثمار
االصالح االداري بغية تحقيق ميزة انية ناجمة عن االستثمار اال وىي ممارسات 

 لتحقيق التفاعل المنتج  بين المنظمة والمجتمع .تحسين وتطوير المنظومة االدارية 
عبر اليات وممارسات أوصى البحث لمنيوض بمستوى االداء الحالي شركات التأمين 

 هبتأثير المسؤولية االجتماعية  مبنية عمى أسس ومنيجية مدخلممة و جديدة  متكا
وتدعم  سموكيات األعمال عمى المجتمع لتشكل عممية تكامل األعمال مع المجتمعب

 .جيود االصالح االداري المرتقب
التأمين العراقية , استراتيجيات االصالح االداري, مدخل  شركات الكممات المفتاحية:

 المسؤولية االجتماعية لممنظمات.
 
Abstract 
The current research is concerned with the approach of the social 
responsibility of organizations as an entry point to activate the 
administrative reform strategies of insurance companies in Iraq in 
order to advance their reality and raise the level of their 
performance as an approach that helps companies to take into 
consideration the achievement of benefits for all stakeholders, 
both for the organization and the community, and from it they 
can use these benefits in developing and implementing their 
strategies. 
The research aims to identify the most important real problems 
that hinder the reform of the administrative system of Iraqi 
insurance companies. 
For this purpose, the study relied on providing a diagnostic and 
analytical framework for the most prominent problems and 
obstacles that negatively affected the performance level of Iraqi 
insurance companies. 
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The research presented the social responsibility entrance to be the 
proposed preferential option to activate strategies that can be 
applied to reform the administrative system of Iraqi insurance 
companies by investing the advantages and importance of the 
social responsibility entrance in its general framework during the 
implementation of administrative reform practices in order to 
achieve an immediate advantage resulting from investment, 
which is to improve and develop the administrative system to 
achieve productive interaction between the organization and 
society. 
 
The research recommended to improve the current performance 
level of insurance companies through new integrated 
mechanisms and practices based on the foundations and 
methodology of the social responsibility approach with its impact 
on business behaviors on society to form the process of business 
integration with society and support the expected administrative 
reform efforts. 
 
Keywords: Iraqi insurance companies, Administrative reform 
strategies, The entrance to the social responsibility of 
organizations. 
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 ة ــــذول الناميـــي الـــحي فــــين الصـــــع التأمـــــواق

 ة( نمورجاً ـــــين الخاصـــا للتأمــة دلنيــــ) شرك

The Reality of Private Health Insurancein Developing 
Countries 

Dilnia Private Insurance Company as Study Case 
 

 ي ـــر علــــار عمـــد. ساك
 مجمس النواب / دائرة البحوث / قسم الموازنة 

 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الذولي  
 

 
 

 المستخمص 
لعب التأمين  الصحي الخاص دوًرا كبيًرا ومتزايًدا في جميع أنحاء العالم, لذا تبين  

)المتوسطة  البحثية بأن التأمين  الصحي الخاص في البمدان الناميةىذه الورقة 
والمنخفضة الدخل(  ال تزال محدوده في ادائيا , فضال عن أن التأمين  الصحي 
الخاص بمثابة آلية انتقالية من خالل بناء القدرات وتوفير الحماية المالية لشرائح 

ائب المحدودة الى الفئات معينة من السكان , مما يسمح بتوجيو عائدات الضر 
الضعيفة من كبار السن والفقراء , حيث تكون القدرة المؤسسية وأنظمة المعمومات 
والميارات التي ينطوي عمييا تنظيم التأمين  الصحي الخاص مفيدة فيما بعد في إدارة 
المخططات الممولة من القطاع العام أثناء توسعيا ,, لذا تم اختيار شركة دلنيا )شركة 
تامين الخاصة في مدينة السميمانية /اقميم كوردستان العراق( , ومن خالل الزيارة 
الميدانية والمقابالت الشخصية تم التوصل الى ان الشركات الخاصة في االقميم تعاني 
من تضارب االراء بين مديرية العامة لشركات التأمين  في اقميم كوردستان مع ديوان 

 التأمين  في بغداد , 
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وىي شركة وسيطة بين شركة التأمين  والزبون   ( TPA )كما و توجد شركة تدعى
ن أغمب  حيث تقوم بتدقيق التقارير الطبية و من خالليا يتم تعويض الزبون أيضًا , وا 

مستعينين بالخبرات خاصًا أو موظفا  يستخدمون مستشاراً شركات التأمين  الخاصة 
ختصاصيين عراقيين إكتتاب نتيجة لعدم وجود ميامو القيام بعممية اإلو  الخارجية

يقومون بيذا الميام , وىذا يكمف الشركة أموال اضافية , وفي الخاتمة اعطى البحث 
  :بعض المقترحات منيا

إقميم الخاصة في  التأمين اتشركوضع آلية عمل يتم االتفاق عمييا بين  .1
و ديوان التأمين  في بغداد , لكسب الوقت والجيد ,  والقضاء  كوردستان

 . عمى الروتين وعدم دفع الرسوم مرتين
, ووضع آلية تعاون بين شركات التأمين وقطاع الصحة  (TPA) إلغاء شركة .2

 ., العيادات , المختبرات , والصيدليات( )المستشفيات
كتتاب , وغيرىا من الدورات التي تحتاجيا ات خاصة بعمميات اإلقامة دور إ .3

 شركات التأمين  مما يسيل عمميا , وبالتالي تقديم افضل خدمو لمزبون.

 . TPAشركة  –التأمين الصحي  : الكممات المفتاحية

Abstract : 
Private health insurance has played a large and increasing role all 
over the world, so this research paper shows that the private health 
insurance in developing countries (middle and low-income) is still 
limited in its performance, as well as that private health insurance 
serves as a transitional mechanism through capacity building and 
protection finances for certain segments of the population, allowing 
limited tax revenues to be directed to vulnerable groups, the elderly 
and the poor, where institutional capacity and the information and 
skills involved in organizing private health insurance are 
subsequently useful in managing publicly funded schemes during 
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their expansion, so Dilnia (a private insurance company in the city 
of Sulaimaniyah / Kurdistan Region of Iraq) was selected.  
Through field visits and interviews, it was concluded that Private 
companies in the region are suffering from the conflict of opinions 
between the General Directorate of Insurance Companies in the 
Kurdistan Region and the Insurance Bureau (Diwan) in Baghdad, 
beside there is an intermediary company called (TPA) between the 
insurance company and the customer, where it checks the medical 
reports and through (TPA); the customer is also compensated. Most 
of the Private insurance companies use private consultant from 
outside the company to carry out the offering process as a result of 
the absence of Iraqi specialists to carry out these tasks, and this 
costs the company additional expenses. In conclusion the research 
gave some suggestions, including: 

1- Set up an agreeable mechanism between private insurance 
company in the city of Sulaimaniyah and the Insurance 
Bureau (Diwan) in Baghdad, to gain time and effort, 
eliminate routine and avoid fees duplication. 

2- Cancelling the use of (TPA) and setting up a cooperation 
mechanism between insurance and health sector companies 
(Hospitals, Clinics, Laboratories and pharmacies).  

3- Holding a special training of offering processes, and others 
that insurance companies needs to facilitate its work to 
provide a better service to the customers.      

Keywords : Health Insurance , TPA Company . 
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اء ـــوء الذكـــي ضـــة فــبة السحابيـــبة الحوســـى محاســول إلـــرار التحـــيد قــترش

 يةـــين العراقـــات التامـــي شركــادي فـــاالقتص
 

Rationalizing the Decision to Switch to Cloud Computing 
Accounting in the Light of Economic Intelligence in Iraqi  

Insurance Companies 
 

 ردانــد مــد عائـــد. زي م. رة   ــد الزهــالن عبـــد. رسم.  وري  ـــار نـتز ستــالمع م.م.
 جامعـــــة االمــــــام الصـــــادق )ع( 
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 المستخمص 
الحالية التعرف عمى التأصيل العممي لمدخل الذكاء االقتصادي  بحثاستهدف ال

بمقارنة منافع تمك المعمومات بتكمفة الحصول عميها ، وبالتالي بيان مدى فعالية 
ل محل األنظمة إستخدام قرار ترشيد التحول إلستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية لتح

 في شركات التأمين.ى اإللكترونية األخر 
هناك العديد من المستمزمات التي يجب توفيرها لتطبيق ان إلى  بحثوقد توصل ال

االقتصادي في الشركات التأمين الن عدم توفر هذه المستمزمات يمكن أن  الذكاء
حيث يكون عائقًا إمام تطبيق الذكاء االقتصادي من أهمها إعادة هندسة أنظمة العمل 

لكون الذكاء االقتصادي يعتمد  ُتَعدُّ من الخطوات المهمة لتطبيق الذكاء االقتصادي ،
يؤدي استعمال كذلك  عمى التكنولوجيا الحديثة والتي ُتَعدُّ واحدة من عناصرها
التجميع والمعالجة ونشر  تكنولوجيا الحوسبة المتطورة إلى تغيير مستمر في تكنولوجيا

 المحاسبية، حيث حدوث تغيرات أساسيةالبيانات والمعمومات 
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لألدوات التقميدية لمتعامل مع البيانات والمعمومات المحاسبية ، وبالتالي يساهم في رفع 
والحصول عمى المعمومات كفاءة وقدرة تشغيل النظام المحاسبي في معالجة البيانات 

 المحاسبية ، وتمتاز بالسرعة والموضوعية والمالئمة.

بضرورة وجود إرادة  لمتحول نحو تكنولوجيا  ينوبناء عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث
الحوسبة في شركات التأمين واالستفادة منها من خالل المرونة والتوافرية وجودة 
الخدمة المقدمة التي تتمتع بها في استخدامها في الحكومة التحويمية، وضرورة الحث 

التي يتطمبها عمى ترشيد النفقات الحكومية  ودراسة  التغيرات التنظيمية الضرورية 
 اإلحالل لتكنولوجيا الحوسبة السحابية والتي تتطمب تنفيذ التقنيات المرتبطة بها.

محاسبة الحوسبة السحابية ، الذكاء االقتصادي ، شركات التامين  الكممات المفتاحية:
 العراقية ، ترشيد قرارات

 
Abstract 
The current research aimed to identify the scientific rooting of 
the economic intelligence input by comparing the benefits of that 
information with the cost of obtaining it, thereby demonstrating 
the effectiveness of using the decision to rationalize the 
transformation to use cloud computing technology to replace 
other electronic systems in insurance companies. 
The research has found that there are many requirements to be 
provided to apply economic intelligence in insurance companies 
because the lack of these requirements can be an obstacle to the 
application of economic intelligence, the most important of 
which is the re-engineering of labor systems where it is an 
important step for the application of economic intelligence, 
because economic intelligence depends on modern technology, 
which is one of its elements as well, the use of advanced 
computing technology leads to a continuous change in the 
technology of assembly, processing and dissemination of data 
and accounting information,  It changes the basic tools of 
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traditional data and accounting information, thus contributing to 
increasing the efficiency and operational capacity of the 
accounting system in data processing and access to accounting 
information, and characterized by speed, objectivity and 
appropriateness. 
Based on the results of the study, researchers recommend that 
there should be a will to shift towards computing technology in 
insurance companies and to benefit from it through the 
flexibility, availability and quality of service provided in its use 
in transformative government, and the need to stimulate 
rationalization of government expenditures and to study the 
necessary regulatory changes required by replacement of cloud 
computing technology that require the implementation of 
associated technologies. 
Key words: Cloud computing accounting, economic intelligence, 
Iraqi insurance companies, rationalizing decisions 
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 يــــض المدنــــــويــني والتعــــض التاميــــالتعوي

Insurance Compensation and Civil Compensation 
 

 يد ـــــد المجــزرج عبـــم خـــم.م إبراهي
 شركـــــة أعــــــادة التأمــــــين العراقيــــة 
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 المستخمص 
يتمثل ممخص دراستنا بالدرجة االولى في التوعية نحو قطاع التامين واىميتو في دفع 
الضرر والتعويض ودوره في السير بجانب الدعوى المدنية في تسوية المنازعات 

المجوء الى القضاء في المطالبة بمبمغ التامين ومدى امكانية ذلك عند حدوث وحاالت 
نزاع بين اطراف العممية التأمينية وكيفية االتفاق عمى التعويض وطريقة صرفة بكال 
الحالتين التأمينية او عن طريق الدعوى القضائية وطريقة التأمين من المسؤولية وفق 

)القضائي( وافضمية اي منيما وجدارتو في التطبيق  قواعد التامين او التعويض المدني
وحالة ما اذا تم  العممي ومدى امكانية المجوء الى احدىما او كالىما في ذات الوقت ،

عمى  المجوء الى احدىما فيل يمكن المجوء الى االخر ليتم التطرق وتسميط الضوء
ارسة الدعوى في التعويض التاميني بما يشمل من تامين ضد المسؤولية وطبيعة مم

الضرر بدال من المؤمن )شركات  حال المجوء الى القضاء مباشرة الستيفاء مبمغ
 . التامين( وتأثير ذلك عمى الطرف المتضرر

افضلية تطبيق التعويض التأميني على التعويض المدني ,  الكلمات المفتاحية :

 التعويض في التأمين عن التعويض في القضاء.
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Abstract  
The summary of our study is that it is primarily concerned with 
raising awareness about the insurance sector and its importance 
in claiming damage on the insurance, compensation and its 
role  along with civil lawsuit in settling disputes and cases of 
resorting to the judiciary in claiming the amount of insurance and 
the possibility of that when a dispute occurs between the parties 
of the insurance process, how to agree on the compensation and 
the method of paying it in both insurance cases, or through a 
lawsuit and the method of liability insurance according to the 
rules of insurance or (judicial) civil compensation. Also, the 
study tackles the preference for any of them and their 
effectiveness in practical application and the extent to which one 
or both of them can be resorted to at the same time, and the 
possibility of resorting to the other if one of them is resorted to, 
in order to address and shed light on insurance compensation, 
including liability insurance and the nature of the case in the 
event of resorting to judiciary directly, to obtain the 
compensation instead of the insured (insurance companies) and 
the impact of this on the aggrieved party. 
 
Key words : The priority of applying insurance compensation 
over civil compensation, compensation in insurance over 
compensation in the judiciary. 
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 التدقيق المستدام إلدارة مخاطر أنشطة االستثمار والتحوط لها في شركات التأمين

 

Sustainable Audit for Risk Management and Hedging of 
Investment Activities in Insurance Companies 

 

 ردانـــد مــــد عائــــزيد.  م.                         ديــــر مهـــــرواء ياس .دم.
 جامعــــــة االمــــام الصــــــــادق )ع(
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 مخصستالم
 شركات طبيعة التدقيق المستدام الدارة مخاطر التعرف عمى الحالية بحثاستهدف ال

وضع انموذج لتدقيق ابعاد االستدامة )االقتصادية , البيئية , االجتماعية  التأمين
,المؤسسية( ومساعدة الجهات الرقابية من خالل هذا االنموذج  في تقويم  ادارة 

 مخاطر المستدام لشركات التأمين.    
تمثل أحد الجوانب  االستثمارات في شركات التأمينان إلى  بحثوقد توصل ال

أنشطتها, وبقدر االهتمام بهذا الجانب فإنه تنعكس إيجابيًا عمى التدفقات  الجوهرية في
وان يساعد التدقيق المستدام لعقود الخيارات في التحوط  .النقدية في شركات التأمين

يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عائد إضافي لممحفظة االستثمارية , أو عمى اقل تقدير 
    .يساهم في تخفيض الخسارة المتحققة 

بضرورة التدقيق المستدام لشركات التأمين  انوبناء عمى نتائج الدراسة يوصي الباحث
بما يضمن تحقيق ابعاد االستدامة )البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية ( لبيان 
مدى التزام شركات التامين بأعداد تقارير عن االستدامة ومدى مساهمتها في حماية 

  .والحفاظ عمى حاجات االجيال الحالية والقادمةالبيئة من التموث 
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, شركات  التحوط,  االستثمار, مخاطر إدارة,  المستدام التدقيقالكممات المفتاحية : 
 .التأمين

Abstract 
The current research aimed to identify the nature of sustainable 
auditing of insurance company risk management by developing a 
model to scrutinize the dimensions of sustainability (economic, 
environmental, social and institutional) and to assist regulators 
through this model in assessing the sustainable risk management 
of insurance companies.     
The research found that investments in insurance companies are a 
fundamental aspect of their activities, and to the extent of 
attention to this aspect they have a positive impact on cash flows 
in insurance companies. Sustainable auditing of options contracts 
can help hedge and can result in an additional return on the 
investment portfolio, or at the very least contribute to reducing 
the loss achieved.     
Based on the results of the study, the researchers recommend the 
need for sustainable scrutiny of insurance companies to ensure 
that sustainability dimensions (environmental, economic, social 
and institutional) are achieved to demonstrate the commitment of 
insurance companies in the numbers of reports on sustainability 
and the extent to which they contribute to protecting the 
environment from pollution and preserving the needs of current 
and future generations. 
Keywords: Sustainable auditing , risk management, investment, 
hedging, insurance companies. 

 



282 
 

 
 راقــــي العــــين فـــــاع التأمـــــى قطـــــرة عمـــــل المؤثـــــالعوام

3002بعد عام   
Factors Affecting the Insurance Sector in Iraq After 2003 

 

 دون دوايـــــزار سعـــــن
 شركــــــة التأمــــين الوطنــــية 

 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الدولي  
 

 
 

 المستخمص 
عقبات وتحديات أدت الى تباطؤ  0220واجو سوق التأمين في العراق بعد عام 

. فعمل البحث ومستوى اإلنتاج وعزوف الجميور عن والى ىبوط فيه تراجع في نمو و 
أثرت عمى قطاع التأمين في العراق خالل الفترة التي عمى تأشير أبرز العوامل التي 

يجاد المعالجات  0220تمت احتالل بغداد عام  ومن ثم محاولة إرجاعيا الى أسبابيا وا 
عمى شكل توصيات ومن أىميا دعم التوجو الحكومي في الورقة البيضاء نحو تطوير 

لتي اختصت التأمين واعتمد البحث في ذلك عمى الكتب واالبحاث والمدونات ا
بموضوع البحث إضافة الى القوانين النافذة واالصدارات والمواقع االلكترونية وكذلك 

 التقارير الصادرة من الجيات المعنية بالتأمين.
التأمين في العراق، شركات التأمين في العراق، تحديات  سوق الكممات المفتاحية:

 تواجو التأمين في العراق، التأمين في الورقة البيضاء.
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Abstract 
Insurance in Iraq faced obstacles and challenges after 2003 that 
led to a slowdown and a decline in the insurance activity. It also 
led to a decline level of production and the reluctance of the 
public to obtain insurance, that is why this research worked on 
referring to the most important factors that affected the insurance 
sector in Iraq after occupation of Baghdad in 2003, then trying to 
find out the reasons and find treatment in the form of 
recommendations, the most prominent of which was supporting 
the government's orientation in the white paper for the 
development of insurance activity. The research relied on 
references, books and publications in addition to websites and 
reports issued by insurance agencies. 
Key words: Insurance market in Iraq, Insurance companies in 
Iraq, challenges facing insurance in Iraq, Insurance in the white 
paper.     
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 رــــــن المخاطـــية مـــع المصرفــــة الودائـــي حمايـــين فــمدور التأ
The Role of Insurance in Protecting Bank Deposits from 

Risks 

 ديــــــا اهلل السعــــــة عطـــــربيع
 مصــــــرف الرشــــيد 
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 المستخمص 
الغرض من البحث هو بيان أثر نظام التامين عمى الودائع في ادارة المخاطر 

  .المصرفية 
فالمصارف هي مؤسسات مالية يمتقي فيها عرض النقود والطمب عميها وتحترم طمبات 

 واستثمار الودائع الفائضة . مودعيها في سحبها وتمنح القروض
لمواجهة االزمات  والعمميةهي االمكانيات العممية  هنا نطرح السؤال التالي ماومن 

المالية والمخاطر المصرفية التي تتعرض لها المصارف من عمميات سرقة واختالس 
وكوارث طبيعية ، و جائحة كورونا خير مثال عمى ذلك جاءت أهمية الدراسة العتماد 

 تأمين عمى الودائع لزيادة ثقة المودعين بالمصارف وحماية ودائعهم . نظام
 التأمين ، الودائع ، المخاطرة المصرفية . الكممات المفاتحية :
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Abstract  :                                                                            
The purpose of the  research is to show the impact of the deposit 
insurance system in Iraq on banking risk management .                    
Banks are financial institutions in which money supply and 
demand meet , and the requests of their depositors are respected 
in with drawing them ,granting loans, and investing surplus 
deposits. 
Hence ,we ask the following question : what are the scientific 
capabilities to confront financial crises and banking risks to 
which banks are exposed from theft, embezzlement and natural 
disasters, and the corona pandemic is a good example of this ?the 
importance of the study came to adopting a deposit insurance 
depositors, confidence in the bank and protect their deposits .    
Keywords :  Insurance, deposit , banking risk  .                                
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 ي ــــــزي العراقـــفي البنك المرك يــــدي والمالــــرار النقــــدوق االستقـــاء صنـــــــإنش

Establishment of the Monetary and Financial Stability Fund 
in the Central Bank of Iraq 

 وضــــــم عـــــي سالـــــعم
 نـــــــك المركــــــــزي العراقـــــــي الب
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 المستخمص 
إن الحاجة إليجاد أو ابتكار مشروع اقتصادي وطني ييدف لتطوير األداء االقتصادي 

كافة والتي تعمل الكمي و يساىم بتطوير الجيات االقتصادية الحكومية والخاصة 
نشاء منظومة صندوق إفي البنك المركزي. أن ) بإشراف السمطة النقدية واإلشرافية
في البنك المركزي العراقي وفق البيئة المصرفية االستقرار النقدي والمالي( محميًا 

العراقية يضاف إلى أعمال السياسة النقدية السيما في ىذه الظروف العصيبة والتي 
وفق النظام االقتصادي العالمي ووفق حاجة السوق العالمية ووفق تتصاعد حدتيا 

مخاطر أسعار الصادرات النفطية في االرتفاع واالنخفاض ومدى تأثرىا عمى حجم 
اإليرادات والمخاطر االقتصادية االخرى ،إن ىذا الحدث جاء لدعم السياسة النقدية 

حيث تعمل ىذه مجتمع ، وبالتالي دعم جميع األطراف المتعاممة معيا ولخدمة ال
 وتأمين سير بشكل عام عمى تنظيم وتأمين وتوازن مؤشرات االستقرارالمنظومة 

الخاص والحكومي المصرفي العالقات االقتصادية النقدية والمالية في القطاع 
سياسة النقدية في البنك المركزي مكأعضاء أو كأطراف أو كذراع ل تعاممين معياوالم

كميًا عمى  حاليًا وشبو ن الوضع االقتصادي العراقي المعتمدأالعراقي ، والجميع يعمم 
 واسعار النفط العالميةوان  العراقي صادرات النفط
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، كما وأن كثير من الدول المصدرة لمنفط ليا ىذه لممخاطرغير مستقر ومعرض 
يجاد ) صندوق االستقرار إلى إمن ىذا وجدت الحاجة وثبتت فعاليتيا،  الصناديق

لية صندوق آوفق بو لية العمل آتكون سالنقدي والمالي في البنك المركزي العراقي ( و 
 . النقد الدولي

 : صندوق االستقرار ، المخاطرة االقتصادية ، الصادرات النفطية. الكممات المفتاحية
 

Abstract : 
The need to find or invent a national economic project aims to 
develop the overall economic performance and contribute to the 
development of all governmental and private economic agencies 
that work under the supervision of the monetary and supervisory 
authority in the Central Bank. That (establishing the Monetary 
and Financial Stability Fund system) locally in the Central Bank 
of Iraq according to the Iraqi banking environment is added to 
the work of monetary policy ,especially in these difficult 
circumstances whose severity is escalating according to the 
global economic system and according to the need of the global 
market and according to the risks of rising oil export prices This 

event came to support monetary policy and thus support all 
parties dealing with it 
 and to serve the community, as this system works to organize, 
secure and balance  
indicators of stability in general and secure the conduct of 
economic, monetary and financial  
relations in the private and governmental banking sector and 
customers With it as members or 
 as parties or as an arm of monetary policy in the Central Bank of 
Iraq, and everyone knows that 
 the Iraqi economic situation is currently dependent and almost 
entirely on oil exports 
The monetary policy in the Central Bank of Iraq, and everyone 
knows that the Iraqi economic situation is currently dependent 
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and almost entirely on Iraqi oil exports, and that global oil prices 
are unstable and exposed to risks, and that many oil-exporting 
countries have these funds and their effectiveness has been 

proven, from this I found the need to find ( The Monetary and 
Financial Stability Fund in the Central Bank of Iraq) and the 
mechanism of its work will be according to the mechanism of the 
International Monetary Fund. 
Keywords : Stability fund, economic risk, oil exports. 
 



289 
 

 
 يــــان الصحـــــي لمضمـــــحي التكميمــين الصـــــالتأم

Health Insurance Complement Health Guarantee 
 غادة هاني سميمان

 مروة محسن عبد الحسين     رشا انيس عبد العزيز         دعاء قاسم رمضان
 شركـــــــة الحمــــــراء لمتأمــــــــــين 
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 المستخمص 
 كان مفيوم الضمان الصحي ضيقا عكس التأمين الصحي لما لو من  منافع أوسع

ن )التأمين الصحي التكميمي لمضمان الصحي اوحسب الدراسة التي جاءت تحت عنو 
( ان عدم وجود وعي ثقافي بمنفعة التأمين الصحي الطبي وعدم معرفة ىذه المنفعة 
لدى اغمب الشرائح وعدم وصول فكرة صحيحة لدييم وبعد دراستنا توصمنا الى القيام 

اال  .بندوات تثقيفية وحمالت  إعالمية لوصول ىذه الفكرة الى االفراد بصوره عامة
التأمينية لدى العاممين في المصارف او لدى  ضعف الثقافةىنالك بعض العقبات  ك

التي شكمت صعوبة في تطبيق ىذا  الجيات التي تريد الحصول عمى مثل ىذا التأمين
القرار فكان البد من أيجاد حل عممي ورصين لتذليل تمك الصعوبات والعوائق التي 

الأللكتروني التأمين تحول من تطبيق ىذا القرار وعند األخد بعين األعتبار ما يمعبو 
فقد تم اقتراح التغمب عمى العقبات التي تواجو صناعة التأمين بشكل عام  من دور في

االعتمادات المستندية وادراجيا ضمن  استحداث وانشاء منصة الكترونية خاصة بتأمين
تحقيق أىداف ول يقدم خدمات كبيرة لممصارف والتجار واصحاب البضائعلالييكل 

  ام تقنية تمكنيا منشركة التأمين في إستخد
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الصعععوبات كمععا وسععوف يسععاىم فععي تحسععين انقتصععاد عبععر إنشععاء مجمععع بععين شععركات 
التعأمين لحمايععة ىععذه الوثععائق بحيععث تكععون الشععريحة األ ولععى مععن الخطععر مسععندة الععى ىععذه 

تبقعععى اامعععوال داخعععل الععععراق ممعععا سعععوف يسعععاىم بشعععكل كبيعععر فعععي النمعععو  انتفاقيعععة كعععي
 ديعععوان التعععامين المعععوقر و شعععركة اععععادة التعععأمين العراقيعععة العامعععةمعععن خعععالل  انقتصعععادي

 لتكونا الجية المنطمة والمشرفة عمى ىذه المنصة.
: التأمين , التأمين الصحي , الضمان الصحي , المنصة  الكممات المفتاحية

 االلكترونية , ديوان التأمين , شركة االعادة العراقية .

Abstract: 

The concept of health insurance was narrow, unlike health 
insurance meantime is much wider in benefits, According to the 
study, that came in a title of supplementary health insurance 
because there’s lack of culture awareness in the benefits of 

medical health insurance and also lack of knowledgeable of these 
benefits in most of segments and correct idea.  

After our study, we decided to make educational seminars and 
media campaigns to reach for our target. 
Our goal to create an electronic health insurance plat form, which 
is to make it easier and the awareness to the people via mobile 
phone or the internet this plat form includes the full medical 
network leads to transparency of health insurance for the people.  
In addition to providing complementary services to the health 
insurance law services 
Keywords :- Insurance , Health Insurance, health guarantee, 
Electronic Platform, Insurance Bureau, Iraqi re-insurance 
company  
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 ة ــــــة االلكترونيـــــق المنصـــــن طريـــــري عـــــين البحـــــالتأم

Marine Insurance Through the Electronic Platform 
       ودـــــر محمـــــــد شاكــــرن

 يــــــم شاطـــــد كريـــــاحم     د اهلل  ــــم عبــــة نجـــــاي    ل   ــــاد فاضــــل ايــــفاض
 شركــــــــة الحمــــــراء لمتأمــــــــين                       
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 المستخمص 
ساعد أصحاب  الذيالتأمين البحري من أقدم انواع التأمينات التي عرفها االنسان  إن

تعتبر خبرة العراق من أقدم و  السفن والبضائع عمى إستثمار رؤوس اموالهم في التجارة
عمى مدى الحكومات المتعاقبة تولي  لوحظالبمدان في مجال التأمين البحري كما 

قانون الموازنة العامة اإلتحادية لجمهورية  رارأقلذا تم  هتمام كبير في هذا المجالأ
من قبل الحكومة العراقية الذي ينص  54وبالتحديد المادة  0202نة المالية العراق لمس

إلزام المصارف الحكومية واألهمية بالتأمين عمى اإلعتمادات المستندية المفتوحة لديها ب
لمبضائع المستوردة من المنشأ الى مخازن الدوائر الحكومية والتجار لدى شركات 

والشركات األجنبية التي لديها فروع مسجمة بالعراق  التأمين العراقية األهمية والعامة
 .ومرخصة بممارسة التأمين

ونهدف الى انشاء منصة التأمين الصحي االلكترونية وهي تسهيل جزء من الوعي 
لمفرد عبر الهاتف المحمول او االنترنت وتشمل هذه المنصة الشبكة الطبية كاممة 

صالح التأمين باإلضافة الى تقديم  الصحي لمفرد وتؤدي الى شفافية واقتصاد وا 
باإلضافة الى تقديم خدمات .خدمات تكون مكممة لخدمات قانون الضمان الصحي 

 تكون مكممة لخدمات قانون الضمان الصحي
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التأأأأأأمين البحأأأأأري  االعتمأأأأأادات المسأأأأأتندية  المنصأأأأأة التأأأأأأمين   الكممـــــاف المةتاحيـــــة 
 االلكترونية

 
Abstract 
Marine Insurance is one of the oldest types of Insurance known 
to man who helped ship and cargo owners to invest their capital 
in trade. Iraq’s experience is considered one of the oldest 

countries in the field of marine Insurance, as it was noted over 
successive governments that paid great attention in this field, so 
the Federal General Budget Law was approved For the Republic 
of Iraq for the fiscal year 2021, specifically Article 45 by the 
Iraqi government, which stipulates obligating government and 
private banks to insure the open documentary credits for goods 
that imported from the origin to the stores of government 
departments and merchants with Iraqi private and public 
Insurance companies and foreign companies that have branches 
registered in Iraq and licensed to practice Insurance. However, 
there are some obstacles, such as the weakness of the Insurance 
culture among workers in banks or with the parties that want to 
obtain such Insurance, which posed a difficulty in implementing 
this decision, so it was necessary to find a scientific and sober 
solution to overcome those difficulties and obstacles that prevent 
the implementation of this decision and when we take into 
account what Electronic Insurance plays a role in overcoming the 
obstacles facing the Insurance industry in general. It has been 
proposed to develop and establish an electronic platform for 
securing documentary credits and include them within the 
structure to provide great services to banks, traders and owners of 
goods and to achieve the objectives of the Insurance company in 
using technology that enables it to market the product and allow 
the owners of the goods Or traders by getting to know the 
Insurance product and marketing it via the Internet, which leads 
to shortening time and procedures and overcoming difficulties. It 
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will also contribute to improving the economy by creating a 
complex between Insurance companies to protect these 
documents so that the first slice of risk is assigned to this 
agreement so that the money remains inside Iraq, which will It 
contributes significantly to economic growth through the 
esteemed Insurance Bureau and the General Iraqi Reinsurance 
Company To be the regulator and supervisor of this platform.  
Keywords: Insurance, Marine Insurance, Documentary Credits, 
Electronica Platform 
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 راقــــــي العـــــين فـــــات التأمـــــف شركـــــتصني

Classification of Insurance Companies in Iraq 
 

 د ياسين     سرى طالب محمد     عبدالسالم فالح حسن ـرؤى رع
 شركــــــة الحمـــــــراء لمتأمــــــين 
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 المستخمص 
البحث في التعرف عمى الشركات العاممة في قطاع التأمين وىيكمية كل شركة  يختص

و وتقدير تقدير المالءة المالية دراسة اإلمكانيات المالية والمينية ومؤىالت الشركة و و 
في ظل التغيرات في البيئة مواجية المخاطر المحتممة صالحية أو أىمية الشركات في 

وعمى أساس ىذه الدراسة يتم تصنيف شركات التأمين عمى أساس معايير ،  العراقية
 يحددىا ديوان التأمين والجيات المختصة 

في العراق عمى نسعى لتقديم مساىمة معرفية تتناول تصنيف شركات التأمين وعميو 
الوجو الخاص ، األمر الذي يسيل التوظيف الفاعل لمفيوم التطور واإلرتقاء في 
المنظمات الخدمية ، وتأثير فعال في زيادة اإليرادات عمى مستوى قطاع التأمين في 

 . العراق  الذي يؤدي إلى دعم التنمية اإلقتصادية في البمد
في العراق وتصنيف مستوى شركات  مانيةاالئت جدارةلمدراسة الوضع الحالي وكذلك 

التأمين عمى حسب معايير خاصة تعتمد عمى عدة اسس من رأس مال واألرباح 
 وااليرادات والمالءة و القدرة عمى االكتتاب واالستثمارات وبرامج اإلعادة ورصانة
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المعييدين والمخاطر االضافية التي تتخذىا شركات التأمين كي يكون ىناك شيادة 
تصنيف لكل شركة و عندىا تتنافس الشركات فيما بينيا لتطوير مكانتيا لمحصول 
عمى افضل تصنيف مما سوف يجعل التنافس ضمن مستويات معرفو ، بدل ان يكون 

 كما ىو الحال في الوقت الحاضر .التنافس بين فئات غير متكافئة 
ديوان التأمين بالتعاون مع الجيات المختصة  قيام وعمى اثر ماورد اعاله ، في حال

إلعتماد نظام خاص بالتصنيف يتم بعده عرض مستوى جميع الشركات بشكل دوري 
في منصة محددة لتسييل متابعتيا من قبل المستيمكين والعمالء ، وىنا يجب عمى 

ن مراجعة التصنيفات التابعة لشركات التأمين الخاصة بيم سنوًيا لمتأكد من المستيمكي
 . أنيا ال زالت عمى التصنيف ذاتو او تحسنت او تراجعت

التصنيف ، التأمين ، النمو األقتصادي .الكلمات المفتاحية :    
 

Abstract: 

The research specializes in identifying companies operating in 
the insurance sector and the structure of each company, studying 
the financial and professional capabilities and qualifications of 
the company, assessing solvency, and estimating the validity or 
eligibility of companies in the face of potential risks in light of 
changes in the Iraqi environment. On the basis of this study, 
insurance companies are classified on the basis of Standards set 
by the Insurance Bureau and the competent authorities 
Accordingly, we seek to provide a knowledge contribution that 
deals with the classification of insurance companies in Iraq in 
particular, which facilitates the effective employment of the 
concept of development and advancement in service 
organizations, and an effective impact on increasing revenues at 
the level of the insurance sector in Iraq, which leads to 
supporting economic development in the country. 
As well as studying the current situation of creditworthiness in 
Iraq and classifying the insurance companies level according to 
special criteria that depend on several bases of capital, profits, 



 
 

              
 
 

 

 

 
 

 296  
 

 0202ؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام مالعدد الخاص ب -   ISSN 2709-2852 -والمحاسبية مجلة العلوم المالية 
 

revenues, solvency, ability to underwriting, investments, 
reinsurance programs, sobriety of reinsurer , and the additional 
risks taken by insurance companies so that there is a 
classification certificate for each company and then Companies 
compete among themselves to develop their position to obtain the 
best rating, which will make the competition within levels of 
knowledge, rather than competition between unequal categories 
as is the case at present. 
Following the above, in the event that the Insurance Bureau 
cooperates with the competent authorities to adopt a special 
classification system, then the level of all companies is 
periodically displayed on a specific platform to facilitate their 
follow-up by consumers and customers, and here consumers 
must review the classifications of their insurance companies 
annually to ensure that It is still on the same classification or 
improved or regressed. 
Keywords:  Classification  ،  Insurance ، Economic growth. 
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 وي ـــا التنمــــية ودورهــارف العراقــل المصـــي ظـــي فـــين التبادلــــاديق التأمـــصن

Mutual Insurance Funds and its Developmental Role in  Iraqi 
Banks  

 قـــــــيم توفيـــي ابراهـــــعم
 ة ـــنوى االتحاديــاف نيـــة أستئنـــة محكمــــرئاس

 

 ISSN 2709-2852رقم التصنيف الدولي  
 

 
 

 المستخمص 
المالية  زماتألواتزداد أهميتها في ظل التطورات االقتصادية صناديق التأمين التبادلي 

تؤديه في جذب األقساط خالل الدور الذي  المالية منالتي تشهدها المؤسسات 
 الكافية معوالسيما الذين يممكون المصالح  المحمية،من األفراد والقطاعات والتبرعات 

التأمين يأتي دور الصناديق  امتعددة، وهنالمصارف بالعمل االستثماري في مجاالت 
التي تقوم المؤسسات المالية وعمى وجه التحديد المصارف بأنشائها في إدارة  التبادلي

من خالل استثمار في مجال األوراق المالية  األقساط والتبرعاتاستثمار تمك و 
ستخدمها ما أحسن ا إذانظم التأمين مي ليالمتنوعة.  وتعد الصناديق أداة مالي تكم

وعمى الرغم من  يالسيما النهوض في مجال االقتصاد الدولوتنظيمها قانونًا وفنيا 
لكن لم تنل حقها  المالية،في المؤسسات  التأمين التبادليأهمية موضوع صناديق 

رغبة المصارف  البحث فيأهمية هذا  يالقانوني، وتأتبالبحث والتحميل من الجانب 
وقت الذي أجاز المشرع الصناديق التأمين التبادلي في ية العراقية بتأسيس اإلسالم

    العراق.العراقي تأسيسها من المصارف اإلسالمية في 
 المصارف. استثمار، االسالمية،المصارف  :الكممات المفتاحية
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Abstract : 
The importance of Islamic Investment Funds in cresses under   
developments  witnessed   by the  financial Institutions’ , 
Through   the role played  them  in attracting individuals' savings  
particularly those do not possess enough experiences in 
investments securities exchange. Here comes the role of  
Investment funds  established by financial institutions’ and banks 

in particular in administering and investing those  funds  through  
investment managers in the field of various financial papers 
.Although the topic of Islamic  investment  funds is important in 
financial institutions, yet it hasn't been deeply investigated and  
analyzed  legally ,The  significance of this study lies in the desire 
of  Iraqi Islamic  banks in instituting investment funds at the time 
in which the Iraqi legislator allows there to established this 
institutions by the Islamic banks in Iraq  
Key words: Islamic Banks, Investment , Banks. 
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 رــــــمؤتم اتــيـتوص
 لــرص المستقبــع وفـــات الواقـــتحدي -راقـــين في العـــاع التأمـــالح قطــــإص

 
إعادة ىيكمة قطاع التأميف في العراؽ باتجاه زيادة فاعميتو وقدراتو التنافسية مف  -1

وتحويميا  خالؿ التفكير جديا بإنياء احتكار الشركات الحكومية لمنشاط التأميني
صدار التشريعات الضرورية لتشجيع تأسيس  تدريجيا إلى القطاع المختمط وا 
عادة التأميف في القطاع الخاص وفقًا لمعايير مالية  وتطوير شركات التأميف وا 

لجزء االكبر مف عمميات التأميف ومينية يحددىا القانوف ومسجؿ الشركات لتتولى ا
 في العراؽ بإشراؼ ورقابة الجيات الحكومية ذات العالقة.

يالئـ شركات التأميف العراقية، يستوعب التغيرات  نموذج ديناميكيبناء وتطوير  -2
االستجابة لمتحديات البيئية المتسارعة في بيئة قطاع التأميف المحمية والدولية، و 

ميف ومف خارجيا مف ئة وتزايد المنافسة داخؿ سوؽ التأفي البيرات المتسارعة والتغي
المؤسسات المالية االخرى عبر التغيير في اليياكؿ التنظيمية وانماط العمؿ 

حصتها وزيادة  ميزة تنافسيةواكتساب  خمق القيمةالتقميدية وبما يدعـ قدرتيا في 
 .السوقية

لما لو مف أىمية في  ير االستراتيجيالتفكتبني القيادات اإلدارية العميا لمفيـو  -3
النمو االقتصادي والتطور االجتماعي والتقدـ العممي والتفوؽ صناعة التأميف و 

واختيار القيادات االدارية عمى وفؽ  في االعماؿ الريادةالتكنولوجي وتحقيؽ 
دارية إالى قيادات  بحاجة ماسة شركات التأميفف معايير الكفاءة والتخصص،

بالقدرات الفكرية والميارات غير التقميدية لغرض تعزيز الرشد في عمميات تتصؼ 
ترسيخ مفاىيـ التفكير االستراتيجي ليذا ىناؾ ضرورة ل. صنع القرارات االستراتيجية

قرارات مالئمة  باتخاذلدى القيادات االدارية في شركات التأميف وكيفية قياميا 
 .لطبيعة خدماتيا التأمينية
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طوعي وأخالقي  منيجك ،لممنظمات االجتماعية المسؤولية مفيـو بتفعيؿ االىتماـ -4
أبدت الكثير مف الجيات والمؤسسات الدولية اىتمامًا متزايدًا بموضوع  لقد .ومسؤوؿ

المسؤولية االجتماعية لمشركات، السيما بعد الدور المتنامي والتوسع اليائؿ لمقطاع 
 . ليذاالخاص في الحياة االقتصادية والمساىمة في  تنمية اقتصاديات البمداف

االىتماـ بالبيئة  ،والعائدثروة ال تعظيـ جب عمى الشركات بجانب البحث عفيتو 
لالرتقاء بالمجتمع عمى  والبيئية والمشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية

  .األصعدة كافة
صياغة الرؤية االستراتيجية يتضمف  إطار استراتيجيميف أتبنى شركات الت -5 

الدولي  تصنيفهاتحسف مستوى التي االىداؼ واالولويات االستراتيجية  والرسالة و
مؤشرات  تطوير مف البدو  زيادة قدرتيا عمى التمويؿ والوفاء بالتزاماتيا المالية.و 
 مف مجموعة خالؿ مف وذلؾ نموىا عمى والعمؿ GWP المكتوبة األقساط جماليا

 عف البحثو  التنافسي، المركز تعزيز جديدة، تأمينية منتجات ابتكار ومنيا األدوات
 تقديـ في واألنظمة التقنيات تطويرو  ااستثماراتي فظامح تنويعو  جديدة، أسواؽ

  .الخدمات تقديـ تكاليؼ وتخفيض المتعامميف عمى لمتسييؿ التأمينية الخدمات
سنويًا ومقارنتو مع المعايير  معيار كفاية رأسمالالتزاـ شركات التأميف بحساب   -6

 مرة (1.5قؿ عف )ي أف الىو  عيارالحد األدنى المقبوؿ ليذا المو  ،القطاعية
لما لو مف أىمية في معرفة  ،واإلفصاح عنو في التقارير المالية السنوية لكؿ شركة

بالوفاء بالتزاماتيا المترتبة عمييا ومواجية ات وقدرتيا الوضع المالي لمشرك
نحو مبدأ تحميؿ المخاطر في تحديد  معايير كفاية رأس الماؿتتجو  إذ. المخاطر

ميف لكونو أالتأميف وىو مبدأ متوافؽ مع صناعة الت شركات مؤشر كفاية رأس الماؿ
  .يعمؿ في صميـ دراسة، وتحميؿ، وتوزيع المخاطر
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في اعداد الكشوفات المالية لشركات  المعايير المالية المحاسبية الدوليةاعتماد  -7
( وتطبيقو في الوقت 17التأميف، السيما معيار االبالغ المالي الدولي رقـ )

 لكونو يمثؿ تطور نوعي لمقياس واالفصاح لشركات التأميف.المناسب، 
في شركات التأميف لما لو مف دور في تسميط  التحميل المالياالىتماـ بمؤشرات  -8

النيوض بمستوى االداء الحالي  مف مكفي   وبما الضوء عمى أداء شركات التأميف،
بالطريقة التي تؤدي  وتحسيف ادارة التعويضات والسيولة .لشركات التأميف العراقية

الى تخفيض التكاليؼ وزيادة االرباح واستثمار الفوائض المالية في مجاالت 
مربحة، مع االخذ بنظر االعتبار مستويات المخاطرة المقبولة بالنسبة لشركات 

 التأميف.
مبتكرة واستخداـ االساليب الترويجية المستندة عمى  استراتيجيات تسويقتبني  -9

التقنيات الحديثة باالتصاالت مثؿ مواقع التواصؿ االجتماعي لنشر الوعي التأميني 
ميف وتقميؿ الفجوة أبيف افراد المجتمع والتعريؼ بالمنتجات التي تقدميا شركات الت

 بينيا وبيف الجميور.
ابتكار منتجات تأمينية جديدة لمواكبة في  البحث والتطويرالتركيز عمى  -11

ميف وشموليا ألخطار جديدة تواجو أبيـ لسوؽ التذالحاجات المتزايدة لألفراد وج
أميف ميف السفر والتأاالفراد ومنظمات االعماؿ يمكف تغطيتيا السيما في مجاؿ ت

 ميف الصحي.البحري والتأ
مناسبة لألخطار بدؿ اساليب التسعير النمطية مف  آليات تسعيراالعتماد عمى  -11

مى معايير ومؤشرات شاممة وقابمة لمقياس ونماذج كمية عخالؿ االعتماد 
 التوسعو  في التنبؤ وقياس االخطار واحتمالية تحققيا. الصناعيكاء ذوخوارزميات ال

عمى  ميفالتأ بأسعار النظر اعادة مع عمييا ميفأالت يمكف التي االخطار شموؿ في
 خطر كؿ النتقاء دقيقة دراسة وبعد يفالتأم انواع مف نوع كؿ محفظة نتائج وفؽ

 .عمييا يعرض
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 الشركة العراقية لضمان الودائعقياـ المصارؼ كافة بتعريؼ زبائنيا بمياـ  -12
ودورىا في حماية ودائع الجميور خاصة ذوي األرصدة الصغيرة لغرض تحقيؽ 
 االستقرار المالي والمصرفي وزيادة الثقة بو والمساىمة في معالجة ظاىرة االكتناز.

تضميف كافة العقود التجارية الخاصة بالصادرات والواردات سواء كاف القطاع  -13
مارية االجنبية العاممة في العراؽ ومنيا ـ القطاع الخاص والشركات االستثأالعاـ 

ميف داخؿ العراؽ وثيقة التأميف لدى شركات التأ إصدارب ياالنفطية بنودا تمزم
 ووضع جيات رقابية خاصة لتنفيذ ذلؾ في المنافذ الحدودية .

صدار تعميمات خاصة مف قبؿ الحكومة بفرض التأميف الصحي عمى كافة إ -14
منتسبي القطاع العاـ والعامميف في القطاع الخاص، واصدار الئحة واضحة لحقوؽ 

شرط انتفاع المنتسبيف مف ىذا  وثيقة التأميف الصحي. في المؤمف ليـوواجبات 
يـ، باعتماده لدى التأميف، مف دوف أف يكوف االستقطاع مجرد عبء عمى رواتب

المستشفيات الحكومية والخاصة، وعيادات االطباء، والصيدليات والمختبرات. ومف 
شأف ىذه التعميمات أف تجعؿ ىذه الجيات تتسابؽ لكي يتـ التعامؿ معيا بالتأميف 

 الصحي.  
 تنفيذ عمى والعمؿ والتحميؿ بالدراسة العامة والخاصة التأميف شركات قياـ -15

 عمييا، االعتماد يمكف بيانات قواعد إليجاد ليةاالنظمة اآل وتحديث التطبيقات
 ليذه النزعة وتحديد األخطار وتدقيؽ لدراسة كفؤة خطر إدارة تطوير لىا باإلضافة
  دقيقة. إحصائية عممية أسس عمى األخطار

ميف خالؿ التثقيؼ والترويج لقطاع التأمف  بالتأمين االلكترونياالىتماـ  -16
الكترونيا فضاًل عف اصدار وثيقة التأميف االلكترونية عبر مواقع خاصة بشركات 
التأميف وتسيؿ دفع مبالغ اقساط التأميف عف طريؽ وسائؿ الدفع االلكترونية مع 

 تسييؿ امكانية الزبوف االطالع عمى سجمو التأميني مف خالؿ تمؾ المواقع .



 
 

 0202  -العدد الخاص بالمؤتمر  -المجلد األول   -    ISSN 2709-2852–مجلة العلوم المالية والمحاسبية                    
 

 
 

 

 
 

304 
 

 0202العدد الخاص بمؤتمر اصالح قطاع التأمين في العراق لعام  -   ISSN 2709-2852 -مجلة العلوم المالية والمحاسبية 
 

وقياـ البنؾ عتمادات المستندية خاصة بتأميف اال منصة الكترونية استحداث -17
نشاء ىذه يواف التأميف بإصدار التعميمات إلالمركزي بالتعاوف والتنسيؽ مع د
براـ مع جمعية شركات التأميف بإ التأميف العراقيةالمنصة ومف ثـ قياـ شركة إعادة 

لزاـ اصحاب البضائع والتجار والمصارؼ االتفاقيات وعمؿ ىيكمية ىذه المنصة وا  
مما سوؼ يساىـ في   حصراوثائؽ عف طرؽ المنصة االلكترونية الؿ عمى الحصو 

 ابقاء االمواؿ في العراؽ.
نشر الوعي التأميني لمقضاء عمى المعوقات االجتماعية التي تمثؿ موانع لمثقافة  -18

التأمينية وذلؾ بما يحممو المجتمع مف عادات وتقاليد وتوجيات فكرية، ومكتسبات 
وينبغي عمى عقائدية أو دينية، التي يعاني منيا سوؽ التأميف العراقي بشكؿ كبير. 

في الترويج لخدمة تأميف السفر بالشكؿ   أف تغير مف منياجيا شركات التأميف
الذي يرفع مف مستوى الثقافة التأمينية لدى المسافر العراقي مف خالؿ متابعة نتائج 

 لى جميع افراد المجتمع .االعممية التسويقية ومدى فاعميتيا بشكؿ يصؿ تأثيره 
لعقبات وتذليؿ ا قبؿ الجيات التشريعية  منح قطاع التأميف اىتماما اكبر مف -19
، تطويره مف خالؿ تعديؿ وتفعيؿ المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع التأميفماـ أ

خرى والجيات غير صالحية الزمة بالتعاوف مع الوزارات األاووضع خطة 
 المرتبطة بالوزارات لتطوير ىذا القطاع .

يف مأة لمتميف السيما بالنسبأتعزيز االطار التشريعي والرقابي الداعـ لقطاع الت -21
البحري عمى البضائع المستوردة مف خالؿ اعتماد االستيراد عمى اساس شرط 

(C&F)   ميف العامة والخاصة وبما أليات جديدة لمتعاوف بيف شركات التآوايجاد
يسمح بتعزيز قدرة الشركات في تغطية االخطار الكبيرة مثؿ اخطار الكوارث 

يصعب عمى الشركات و  السابؽ،وأخطار أخرى لـ يؤمف عمييا في الطبيعية 
ليات التدقيؽ والتقييـ المناسبة لضماف تخفيض آالخاصة تغطيتيا .واستخداـ 

 ميف.تثمارات التي تقـو بيا شركات التأمخاطر االس
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تعزيز العالقات مع شركات التأميف العربية واالجنبية واالفادة مف التجارب  -21
وعقد الشراكات واالتفاقات المشتركة والخبرات الدولية في مياديف التأميف كافة 

وزيادة التركيز عمى البحث العممي والتعاوف المشترؾ في عقد المؤتمرات والندوات 
وورش العمؿ الدولية لتطوير قطاع التأميف في العراؽ وايجاد الحموؿ لممشاكؿ التي 

 يواجييا .
ات ونشر إعادة النظر في تأميف السيارات مف خالؿ تعديؿ مبالغ التعويض -22

الوعي التأميني لدى المستفيديف واستثمار االمواؿ الناتجة عف أقساط التأميف 
المدفوعة مف خالؿ شراء الوقود في تطوير ىذا القطاع وتخفيض نسبة االستقطاع 

 الحكومي الى الحد االدنى.
تطوير الموارد البشرية العاممة في قطاع التػأميف مف خالؿ البرامج الدراسية  -23

ورات التدريبية وورش العمؿ المحمية والدولية وبما يؤدي الى انتاج خبرات قادرة والد
 ومؤىمة الدارة وقيادة قطاع التأميف في العراؽ.
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