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المستخلص:
يهدف البحث الثب انثال الثد الحنثي لصثااة التثمين فث عةث االقتصثاع العراقث تخطثن
تامن االستثما ات اليطان إذ تيفر الحماي المالن لألفراع المشر ةات ضد المخثاطر المختفةث
كمثثثإا إـهإثثثإا احثثثدى اهثثث القاثثثيات الرةن ثثث لجمثثثإل المإإثثثإدلرات اليطانإإإإإثثثإ استخثثثإدا تإثثثإف
المدلإرات ف تمييل االستثمإا ات اليطان فضال ة تيفإإنر فإرص جديإإدة لفعمالإ الحد يث
أثا التضخإإ .
لتحقنثثا اهثثداف الد اسث التبثثا فرضثثناتها تث االةتمثثاع ةفثثب التقثثا ير االحصثثاةنات ال ثثايي
لشرك التمين العراقن العاي ااستخدا اسفيب يعاعل اال تباط الامذج الهنكفن .
تيصثثفا الد اس ث لثثالا المثثدة  1011-1001إلثثب أل هاثثاا ا تباط ثا تثثمثنرا قيي ثا اثثن ـمثثي
االق ثثاط تشثثجنل االسثثتثما ات تحقنثثا االيثثراعات ،ال اـخةثثاا الثقاف ث التمينان ث فضثثال ة ث
ضثع المركثا المثال لكثثل يث شثركات التثثمين يقث تحثديا ايثا تفث الشثركات فث اعا ع هثثا
االقتصاع االجتماة  .التتما الد اس اجمف يث التيصثنات ييجهث الثب شثركات التثمين
اهدف تعايا االعا يث اجثل عةث التامنث االقتصثاعي فث العثرا  ،اهمهثا ـشثر الثية التثمينا
االمشا ك ان جمنل الم ؤ لن ةفب شركات التمين ف العرا  ،زياعة عة اس ياا شثركات
التمين ي اجل يياكب التطي ات االقتصاعي .
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Abstract:
The main objective of this research is to clarify the vital role of
insurance in supporting the Iraqi economy and developing national
investments when providing financial protection for individuals and
enterprises against various risks
The research also shows how the insurance industry can be considered
as one of the main channels for collecting savings to finance national
investments to create employment opportunities and reduce inflation
effects
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To achieve the objectives and test hypothesis of the study, we used the
annual reports and statistics of the Iraqi public insurance company, and
we applied the correlate one equation style and structural modeling.
The research found during the period 2002-2011 that there was a strong
link between premium growth and investment revenues also between
insurance sense in the market and weak of the financial position of
insurance companies was reason for weak performance and challenge to
their economic and social role
The study concluded a set of recommendations addressed to the
insurance companies to enhance performance in order to support Iraqi
economic development; most important recommendation was to the
company management team to clarify the important role of insurance
companies, and increases insurance companies capital in order to keep
pace with economic developments.
الكلمات الدالة :التأمين ،االستثمار ،االقساط ،التنمية

المقدمة
يعتبر الةرع الخفن االساسن لباثا المؤس ثات االقتصثاعي  ،حتثب يتحقثا ذلث ةفنث ال يتمتثل
ـة ثثنا ااالسثثتقرا اعنثثدا ةث ا ةمثثل يث شثمـ ال يحثثدل لث لطثثرا ا يشثثكل لث اضثثرا ا ياعيث
يعايي .
يعد التمين سنف لفحماي ي الخطر ،فهي يثؤثر إيجاانثا فث العديثد يث المت نثرات االقتصثاعي ،
األه ي ذل كف أـ يعمل ةفب تعبئ المدلرات ف سثبنل تمييثل االسثتثما ات الماتجث التث
تعتبر كناة التقد .
ال اهمن هذا القطاع ع ه ف تامن االقتصاع اليطا كال الدافل الرةن الب االشراف ةفثب
الشركات القاةم ةفب اعا ت االهتما اها ي لالا يجمية ي القياـن التشريعن التاظنمن ،
اهثثدف تحقنثثا قااث الد لث حمايث ايثثياا المثثؤي لهث .فضثثال ةفثثب فثثل س س اييالهثثا اهثثدف
االستمرا اعمفها يياجه التحديات لت اير اذل يت نرات البنئ االقتصاعي .
لإللما اما تقد سنق البح الب الجاـب الاظر سنتاا ا اقل التمين ف العثرا ثث انثال
اثثثا ه ف ث االقتصثثاع الثثيطا ثث الجاـثثب العمف ث ياصثثب ةفثثب التبثثا الةرضثثنات انثثال ال ثد
االقتصاع االجتماة لفتاين التحديات الت يياجهها.
مشكلة البحث :ةد اع اا اصحاب س س االيياا الم تثمري ف العرا أهمن قطاع التمين
ع ه ف االقتصاع اليطا يما يؤع الب ضع ف تمييل هذا القطاع.
فرضيات البحث
أ ال -الةرضن الرةن ن األ لب:
تيجد ةالق ا تباط ذات عاللث يعاييث اثن زيثاعة األق ثاط يث جهث  ،تشثجنل االسثتثما ات
تحقنا اإليراعات ي جه الرى.
تتةرع ي هذه الةرضن فرضنتن فرةنتن هما-:
 )1تيجد ةالق ا تباط ذات عالل يعايي ان زياعة األق اط االستثما ات.
 )1تيجد ةالق ا تباط ذات عالل يعايي ان زياعة األق اط اإليراعات.
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ثاـنا -الةرضن الرةن ن الثاـن :
ييجثثد تثثمثنر ذ عاللث يعاييث اثثن زيثثاعة األق ثثاط يث جهث  ،تشثثجنل االسثثتثما ات تحقنثثا
اإليراعات ي جه الرى ،تابل ي هذه الةرضن فرضنتن فرةنتن ةفب فا اآلت -:
 .1الةرضن الةرةن األ لثب يييجثد تثمثنر ذ عاللث يعاييث اثن زيثاعة األق ثاط كمت نثر
ي تقل تشجنل االستثما ات كمت نر تاال) .
 .1الةرضثثن الةرةنث الثاـنث يييجثثد تثثمثنر ذ عاللث يعاييث اثثن زيثثاعة األق ثثاط كمت نثثر
ي تقل تحقنا اإليراعات كمت نر تاال .
هدف البحث :
 -1انال ع شركات التمين ف تيجن المدلرات اليطان ـحي االستثما لفم اهم فث تخطثن
تامن االقتصاع اليطا .
 -1ةثثرا التحثثديات التث تياجث شثثركات التثثمين فث العثثرا التث تقث ةاةقثثا ايثثا اعا ع ه
اكةا ة.
التحفنف

كمعاة لإللما اجياـب

منهج البحث :إل ييضيع البح يةرا إتباع الماهج اليصة
الميضيع ي الااحن الاظري ع است ي الااحن التطبنقن .
حدود البحث :شرك التمين العراقن العاي كيـها ي الشركات الراةدة ف العرا .
المبحث االول
الجانب النظري

واقع التأمين في العراق وآثاره االقتصادية واالجتماعية وتحدياته
يؤع التمين ع ا يهما ف جمنل المجاالت االقتصاعي االجتماةن ذل اما يقدي ي
حماي تمينان ضد المخاطر الت تتعرا لها اليحدات اإلـتاجن المشا يل االقتصاعي يما يؤع
إلثثب زيثثاعة اإلـتثثال المحافظ ث ةفثثب س س األيثثياا ااإلضثثاف إلثثب ي ثثاهمت ف ث ـمثثي الحرك ث
العمراـنثثث الصثثثااةن يثثث لثثثالا اسثثثتثما فياةضثثثها المالنثثث (مررررزة ، )0 :7112،فنمثثثا يثثثمت
استعراا ييجا ة سي التمين العراق اثا ه ةفب االقتصاع اليطا .
أوال :التأمين في العراق :النشأة والتطور:
ادأ االهتما االتمين ف العرا اعثد الحثرب العالمنث الثاـنث  ،ةاثديا اثدأت يجميةث يث
التجا ااستنراع البضاةل ي الخا ل ادأت حاجتها إلب التمين ةفنها  ،إذ قايا اعث الشثركات
األجابن اةتح فر ع كاالت لها ف العرا ل را التمين ةفب هذه البضاةل ،لث تكث أةمالهثا
تقتصر ةفب التمين البحر إـما شمفا التمين ي الحريا التمين ةفب ال نا ات  ،الحياعل
األلثثرى  ،ثث التثثمين ةفثثب الحنثثاة ،كاـثثا الد لث تثثؤي ةفثثب يمتفكاتهثثا لثثدى الشثثركات األجابنث
تدفل لها يبالغ كبنرة يقاال ذل ةفب شكل أق اط تمين يما أعى إلب ت رب األيياا العراقن إلب
لا ل العرا ة طريا هذه الشركات  .ل را الحد ي ت رب هذه األيياا(.عنبر وآخررون،
 )25،21 :0221أس ا أ ا شرك تمينإ حكيين ااس شرك التمين اليطانإ اميجثب القثاـيل
المرق اإ ’ ‘66ل ا  1560اثرأس يثاا اسثم قثد ه يفنثيل عياثا تمثا س أةثإماا التثمين ةفثب
التالف أـياة اسإتإثإمثإا أس الإمثإاا االطريقث التث يقر هثا يجفثر اإلعا ة(مررزة:7112 ،
.)2
ةثثا  1560صثثد القثثاـيل المثثرق ’ ‘11هثثي قإاـثثإيل تمسإنثثإر شثثرك إةثثاعة التثثمين
العراقنثإ يشثرك ي ثاهم ) الثذ جثرى تعديفث االقثاـيل المثرق اثإ 111ل ثا  1564الثذ ألثا
شركات التمين المؤيم كاف اإةاعة ـ ب  %16ي ةمفنثات التثمين لثدى الشثرك اهثدف التقفنثل
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ي استنراع لإديات إةاعة التمين تصدير لديات التمين إلب الخا ل لاياعة ـشاط شركإ إةاعة
التمين العراقن ف األسيا الد لن .
لذا فإل ةدع شركات التمين إةاعة التمين الحكيين الخاص فر ع كاالت شركات
التمين العران األجابن الت كاـإا ةايف ف العرا ل ايث صثد قثرا ات التثمين ةثا 1564
هإ كما يبن أعـاه  -:يعزيز.)22: 7115 ،
أ – شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية:
 )1شرك التمين اليطان – شرك حكيين – تثمين يباشثر )1 .شثرك ا ثداع لفتثمين  )1 .شثرك
إةاعة التمين العراقن  -شرك حكيين -إةاعة تمين  -)4 .شرك التمين العراقن  )6 .شرك التمين
التجثثا )6 .شثثرك االةتمثثاع لفتثثمين )7 .شثثرك الرشثثند لفتثثمين )8 .شثثرك الرافثثدي لفتثثمين .
)5شرك عجف لفتمين .
ب – فروع ووكاالت شركات التأمين العربية واألجنبية:
 )1شثرك االتحثاع الثيطا  )1.شثرك الضثمال الفبااـنث  )1 .شثرك الشثر لفتثمين  )4 .شثرك
يثثاا لفتثثمين  )7 .شثثرك أطفثثر
يصثثر لفتثثمين  )6 .شثثرك التثثمين العرانث  )6 .شثثرك
لفتمين .
8)London Profencial Marine and General Insurance. 9)San Insurance
Office. 10)Cardian For Insurance. 11)American Life Insurance.
12)Profencial for Insurance.
اعثثد صثثد قثثرا ات التثثمين اإمإيجثثإب القثثاـيل المثثرق اثثإ ’ ‘55ل ثثا  ،1564ا تبطثثا
شركات التثمين الإمحإفنثإ العرانث األجابنث كافث االمؤس ث االقتصثاعي التث أـشثئا االقثاـيل
الإمإرقإ اإ ’ ‘58ل ا  1564ة طريا المؤس العاي لفتمين التث اةتبرهثا القثاـيل المثذكي
إحثثدى يكيـاتهثثا يإثثإل المؤس ث العاي ث لفصثثااة المؤس ث العاي ث لفتجثثا ة اإميجثثإب تثثرتب
االإمإؤسإ إ العايإ لفتمين جمنل ياشآت التمين الإت تمتف الحإكييإ ف حنا أ فث الم ثتقبل
كايل أسمالها كما ع ف ـص القاـيل المذكي .
أعى صد قاـيل التمين المرق  55ل ا 1564الب تيقثإ العمثل االقثاـيل المثرق اثإ ’‘45
ل ثا  1560ي هثي قإاـثإيل شإركثإات كثال التثمين فث العثرا ) الثذ يثاظ شثؤ ل شثركات
كال التمين ف العرا كنةنث ياحهثا إجثازة يما سث العمثل أسثفيب الرقااث ةفنهثا اةتبثا
زا ة التجا ة الجه الم ؤ ل ةاها.
اصد قاـيل المؤس ات العاي المرق اإ ’ ‘166ل ا  1566أصبح ا تباط المؤس إ العاي
ع ف الماعة ي )1يا اـ تاشم اهذا القاـيل المؤس ثات العايإإثإ
لفتمين ايزا ة االقتصاع حإنإ
اآلتن ث تكثثيل لكثثل ياهثثا شخصثثن يعايي ث اسثثتقالا يثثال إعا يركاهثثا ف ث ا ثثداع تثثرتب
االيزا ة المبنا أعـاه:
أ – المؤس العاي لفتجا ة – زا ة االقتصاع.
ب – المؤس العاي لفتمين – زا ة االقتصاع.
ل – المؤس العاي لفصااة – زا ة الصااة .
ع – المؤس العاي لفمصا ف – زا ة المالن .يالسيفي) 55 : 7112 ،
اإعإد تحييل ا تباط المؤس العاي لفتمين إلثب زا ة الإمالثإن ةثدها الجهث الم ثؤ ل
ة ـشاط التمين أصبحا الشركات الحكيين الممفيك لفد ل االكايل التااع لفمؤسإ إ العايث
لفتمين ثالث شركات يتخصص كما يبن أعـاه:
أ– شرك التمين اليطان – تميناات ةاي ةدا الحناة.
ب– الشرك العراقن لفتاين ةفب الحناة – تمين الحناة.
ل– شرك إةاعة التمين العراقن – إةاعة تمين .
أل نا المؤس العاي لفتمين اإمإيجإب قإرا يإجإفثإر قثإناعة الإثثإي ة الماحثل الإمإرقثإ
ب’ ‘151ف ث  1587/1/4ـقفثثا حقإيقإهثثإا التااياتهثثا إلثثب الشثثركات الإتإااإعثثإ لإهثثإا الإتثثإ
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شخصثثنتها
ا تبطثثإا امركثثا زا ة الإمالإنثثإ ةفثثب ال تحإتإةثثإق ااستقاللهثثإا الإمإالثثإ اإلعا
المعايي ـقفا صالحنات ةنر المؤس إ العايإ لفتمين إلثب المثد ا العثاين لفشثركات إلثب
صالحناته فإ كإل يا يإتإعإفإا ااأليي اإلعا ي المالنإ الةانإ ح إب يقتضنات العمل .
فث ةثا  1588جثرى إل ثا التخصثص فثإ شثركت التثمين اليطانث العراقنث لفتثمين
ةإفب الحناة اإهإدف تهإنإئإ فإرص المااف إ اإنإ الشركإتإنإ ف يإمإا سإ جمنل أـثياع التثمين
اضماها التمين ةفثب الحنثاة يمثا اقتضثب تعثديل اسث الإشإركثإ العراقنث لفتثمين ةفثب الحنثاة إلثب
شرك التمين العراقنإ كإمإا تقر إل ا إسااع حصص إلااين يث أةمثاا الشثركتن إلثب شثرك
إةاعة التمين العراقن استااعا لما جا ف القاـيل قإ ’ ‘116ل ا  1588يلتعديل قاـيل تمسثنر
شإركإ إةاعة التمين الإعإراقإنإ ق ’ ‘11ل اإ .)1560
يتضح يما تقد إل قطاع التمين العراق ل يشهد يت نرات جذ ي ياثذ ةثا  1564الثذ
صد ت فن قرا ات التثمين حنث اإقثإ الاشثاط التثمينا المباشثر حكثرا لشثركتن حكثيينتن
شإإركإإ إةاعة تمين حكيينإ احدة ل اي ةا  1557الإذ حإصفإا فإنإ اـتقالث جديثدة ـبناهثا
أعـاهيعبد هللا  ،مصدر سابق-:)52 :
أ -أصثثد ت الد ل ث ف ث ةثثا 1557قاـيـثثا لفشثثركات العاي ث اثثرق ’ ‘11قاـيـثثا جديثثدا لفشثثركات
الخاص ث المختفط ث المثثرق ’ ،‘11قثثد تمس ثثا الشثثركات الخاص ث اآلتن ث إلثثب جاـثثب الشثثركات
الحكيين -:
 .1شرك األين لفتمين .
 .1شرك الحمرا لفتمين .
 .1شرك عا ال ال لفتمين .
 .4الشرك األهفن لفتمين .
ادأت جمنل هذه الشركات امما س أةمالها فث جمنثل أـثياع التثمين لضثعا إةمالهثا
).
إلب المراقب ي قبل الجه القطاةن ييراقب التمين ف زا ة المالن
ب -اصد يجفر قناعة الثي ة الماحل قرا ه المرق اثإ ’ ‘151فث  1558/11/1الثذ تقثر فنث
أل تكيل زا ة المالن ه الجه المختص اإاإشإاط التمين (عزيز ،مصدر سابق)52:
اعثثد اـهنثثا الاظثثا ال ثثااا االـةتثثال ةفثثب العثثال الخثثا ج ف ث ـن ثثال  1001ازعاعت شثثركات
التمين الخاص إلثب إال إل ع هثا حجث إةمالهثا يثازاا ضثعنةا  .ا نث إةطثا التثمين ي ثاح
اكبر ي العمل صد قاـيل تاظن إةماا التمين ق ي )10ل ا  ، 1006اةضل هذه القاـيل تث
تمسنر عييال التمين العراق يأ ا جهاز يختص ااإلشراف الرقااث ةفثب قطثاع التثمين ) الثذ
فتح الباب أيا شركات القطاع الخاص سيا ف الدالل أ ف الخا ل لفمشثا ك فث تاشثن ع
التمين ف العرا  ،الذ كال قثد شثهد اـح ثا ا تراجعثا فث فتثرة الحصثا حتثب إصثدا
القاـيل المذكي  .تمسنر جمعن شركات التمين إةاعة التمين ف العرا الت ل تثبا فاةفنتها
اعد (كمال )22-22: 7112 ،
ثانيا :آثار شركات التأمين في االقتصاد الوطني العراقي:
تعثثثد شثثثركات التثثثمين يثثث الشثثثركات ذات الاشثثثاط المثثثال ذات الخصيصثثثن المتعفقثثث
ااالستثما تيظن األيياا لك فا صنغ تعاقدي تحقا يقاصد اجتماةن اقتصاعي  ،تؤع
شركات التمين سيا فث القطثاع العثا أ الخثاص أ المخثتف ع ا اثا ز فث االقتصثاع الثيطا
أل افد ذل لما لها ي تمثنر ةفب الامي االقتصاع تحقنا ارايج التامن .
يمك ايج ةا إيجاز اـعكاسات التمين المباشثرة ينثر المباشثرة ةفثب االقتصثاع الثيطا فث
الاقاط اآلتن )-: (deepan, 2011: 1
آثار التأمين في تحقيق توازن السوق وزيادة االنتاجية
أ-
 -1آثا التمين ف تحقنا تيازل ال ي  :يؤع التمين ع ا ال ي تهال اث فث القضثا ةفثب
التضخ ي لالا ايتصاص لفةاة ف االيياا ةفثب شثكل اق ثاط التث ي ثتعمفها فث تمييثل
المشا يل االقتصاعي المباشرة ا ايضل اييالها ف البايا الت اثد ها تقثي اتمييثل المشثا يل
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االقتصاعي الت تؤع الب الاياعة فث العثرا الطفثب تحقنثا التثيازل اناهمثا اظهثا الثد
الذ يؤعي التمين ف تامن االقتصاع اليطا (.محمد)22:7112،
الشكل ي )1ييضح اثر التمين ف تحقنا التيازل ف سي االقتصاع اليطا

الشكل ي )1ييضح اثر التمين ف تحقنا التيازل ف سي االقتصاع اليطا
(المصدر :محمد ،يرقي ،دور التأمين في التنمية االقتصادية ،رسالة ماجستير)22:7112،
 -1اثر التمين ف زياعة االـتال :ال جيع التمين ي اةد االفثراع ةفثب علثيا ينثاعي جديثدة
يثثا كثثاـيا لنثثدلفيها لثثيال جثثيع التثثمين الثثذ يثثيفر له ث حماي ث اي ث  .ـجثثد اثثال كثثل يثثؤي ل ث
سنطمئ الب تعييض ةاةفت ف حاا االصاا اثا يثرا ا تعرضث الثب الخ ثاةر ،هثذا يثا
يشثثثثثجل العمثثثثثاا لفعمثثثثثل اكةثثثثثا ة اةفثثثثثب اثثثثثمطيا يثثثثثدة يمكاثثثثث يمثثثثثا يثثثثثؤع الثثثثثب زيثثثثثاعة
االـتال(الشيخ)20 :7112،
ب -اثر التأمين في ميزان المدفوعات واعتباره كبديل عن االدخار
ال لفتاين اثرا اضحا ف يناال المدفيةات ألي ع لث فضثال الثب اةتبثا ه كبثديل ةث االعلثا
يمك ايجاز هاتن الاقطتن اما يف -:
اثثثر التثثمين فثث ينثثاال المثثدفيةات  :يمثثثل التثثمين ااثثدا يثث ااثثيع ينثثاال المثثدفيةات
.1
االتحديثثد ف ث ينثثاال حرك ث س س االيثثياا حن ث ت ثثجل اق ثثاط اةثثاعة التثثمين الت ث تحيلهثثا
الشثثركات اليطانث اميجثثب االتةاقنثثات المبريث يثثل شثثركات التثثمين فث الخثثا ل كثثذل ت ثثننر
يحةظ االصيا المالن لشركات التمين  ،كذا العمفنات المرتبط ااستثما ات يباشثرة تقثي اهثا
شركات اةاعة التمين ف الخا ل.
تثثمثنر التثثمين فث ينثثاال المثثدفيةات يثثرتب ارصثثند العمفنثثات التمينانث الثثذ يمثثثل الةثثر اثثن
االيياا اليا عة االيياا الصاع ة ،االتال يتااسب حج التدفا الطبنعث لأليثياا الثب الخثا ل
تااسبا ةك نا يل ع ج ـمي صااة التمين المحفن ( .نوال ) 27: 7110،
التمين كبديل ة االعلا  :يعتمد االـ ثال ياثذ القثد فث يياجهث يختفث المخثاطر التث
.1
تعرا لها ةفب االعلا  ،تكثيي احتنثاط لهثذا ال ثرا ،فنقثي ااعلثا جثا يعثن يث علفث
ذل اصة ياتظم  ،اهذا الشكل يكيل لدي يبفغ يعن ي تخدي ةاد الشثنخيل ا المثرا ا
لمثثا يتعثثرا لث يث حثثياعل يختفةث كال ثثرق ينرهثثا .ال التجثثا االـ ثثال الثثب سثثنف االعلثثا
تجعف يعتمد ةفب ـة ف يياجه االلطا المختفة الحياعل اما يثدلره يث يصثاع ه المالنث
لحاجت الم تقبفن ،حن يجد يدلرات الت اعلرها تحا تصرف ةاثد قثيع الخطثر فت انث ةث
طفثثب المعيـث ي ثثاةدة يث ال نثثر ،ينثثر ال سثثنف االعلثثا ال تكثثيل فعالث فث اعث االحنثثال
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ةديم الجد ى ي الااحن العمفن ،ث ال يياجه االلطا تتيق ةفثب يثدى كةايث المثدلرات
إلزال اثا هذه االلطا ا التخةن ياها اقد االيكال ،فضال الب هذا يقل الخطر قبثل ال يكثيل
االـ ال اعلر يا يكة لمياجه هثذا الخطثر فث يثثل هثذه االحثياا يكثيل االعلثا سثنف ينثر
يجديث ،كثثذا الحثثاا االا ثثب لفمؤس ثثات الكبنثثرة التث تضثثطر الثثب تعثثديل جثثا يث أسثثمالها اذا
اةتمدت هذه اليسنف لمياجه االلطا الت يياجهها اذل فال ـطا ـشاطها يتمثر كبنرا.
ةفب هذا االساس فكر االـ ال ف طريق الرى تكيل يخالة يجدي ي شاـها ال تيفر ل
االي الضمال ف يياجه االلطا الت يتعرا لها سيا ف شخص ا يال هذه اليسنف
ه التمين الت يتكةل اإزال المخاطر المؤي ةفنها ةاد قية (الحكيم، )2 :7100،فضال الب
اـ يحا ب تجمند س س االيياا المدلرة ييجهها الب االستثما الةاةدة العاي .ي 2012 :1
( ghosal ،
أثر الترأمين فري تمويرل المشراريع وتشرجيع االسرتثمار وتجنرب تجميرد رؤوس
ج-
األموال
يعثد التثمين سثنف لتشثجنل االسثتثما تمييثل المشثا يل تجاثب تجمنثد س س االيثياا
يمك ايجاز ذل اما يمت ( khan، Intrnet:1)-:
 -1يقي التمين اتمييل المشا يل االقتصاعي ذل ة طريا األيياا الضخم الت
ييفرها ،فم لالا هذه األيياا المتجمع يمك تكيي احتناطنات تحتةق اها الشركات لمياجه
التااياتها اتجاه المؤي ل فت تخديها ف تمييل المشا يل االقتصاعي يما يؤع إلب الاياعة ف
إقاي المشا يل االقتصاعي الجديدة ،االتال لفا فرص ةمل جديدة زياعة اإلـتال.
 -1تشجنل س س األيياا تجاب تجمندها  :ي تطنل جاا األةماا تجمند جا ي
أسماله لمياجه األلطا المختفة الت يحتمل قيةها  ،ذل ادفعه ق طا يعناا لتحقنا
ضمال ضد الخ اةر المالن المحتمل قيةها ـتنج قيع لطر ألل الماشمة الت ال تعتمد سنف
التمين تضطر إلب تعطنل جا ي أسمالها لمياجه هذه األلطا يما يؤع إلب تعطنل
االستثما ات يت استعماا سنف التمين ةاد هذه الماشمة لتقدير االحتناطات الالزي لمياجه
األلطا ااالةتماع ةفب طر ةفمن يبان ةفب الدق الخبرة ع ل استعماا أصحاب المشا يل
جمنل أيياله ذل ي لالا ضمال تعيي يا يياجهه ي ل اةر يقاال يبفغ يتياضل يدفل
لهنئ التمين ( .الحكيم ،مصدر سابق)2 :
ثالثا :التحديات التي تواجه نشاط التأمين في العراق
يياج ـشاط التمين ف العرا جمفث يث التحثديات التث تثؤثر فث أعاةث
يمك ايجاز تف التحديات اايةن -:

ع ه كةا تث

اوال :تحديات تخص المجتمع:
تاصب ةفثب يحد عيث الثقافث التمينانث التعايثل يثل التثمين يمثا يثاعكر سثفبا ةفثب تقبثل
االفراع لفتاين
ثانيا :تحديات تخص شركات التأمين  ،وتتلخص بما يلي-:
 -1ضع المراكا المالن لشركات التمين العايف ف العرا
 -1ةد تيفر االيطن التمينان الت تخص المجتمعثات االسثالين االكتةثا ااستا ثاط ت طنثات
تمينان ي الد ا االجابن الت تختفث االعثاعات الثقافث  ،ال تثيفرت ال تجثد ـصثنبها يث
الدةاي االةالل المطفيا لت ننر ثقاف افراع المجتمل حيا ـشاط التمين .
 -1ةد االهتما الكاف اتامن الميا ع البشري المؤهف تمينانا لفتعايثل ةفثب الم ثتيين المحفث
العالم ف يجاالت االكتتاب قناس الخطر الخبرة االكتيا ي .
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 -4االةتماع ةفب الماتجن االفراع يها اته االري ي جهيعه اال اـها يها ات فرعي تحتثال
الب الميهب الصقل التد يب لتحقنا يصفح الةرع المجتمل.يح )7-6 :1557،

المبحث الثاني
الجانب العملي للبحث
شركة التأمين العراقية ودورها في تخطيط وتنمية االقتصاد العراقي
يتاا ا هذا المبح ـشاط شرك التثمين العراقنث ااةتبا هثا ييضثيع البحث ايصثةها
يؤس يالن تقي اتجمنل األيياا ي المؤي له  ،ث إةثاعة اسثتثما ه ،تحقنثا االيثراعات،
فضثثال ة ث التبثثا صثثح الةرضثثنات انثثال التحثثديات الت ث تياجههثثا شثثركات التثثمين ف ث
العرا .
اوال :شركة التأمين العراقية العامة  :أس ا الشرك ف  1565/10/14استااعا الب قاـيل
ق ي )11ل ا  1567ف ا داع كشرك اهفن ااس يشرك التمين العراقن )
الشركات التجا
تما س جمنل اـياع التمين اةاعة التمين  ،تخضل ألحكا قاـيل الشركات العاي ق
ي )11ل ا  1557قاـيل تاظن أةماا التمين ق ي )10ل ا .1006
يبلغ راس مال الشركة االسمي والمدفوع مليار دينار عراقي اعد ال تما زياعت استااعا الب
قاـيل تاظن اةماا التمين ق ي)10ل ا  1006ـشر ف اليقاةل العراقن اعدعها المرق 4111
ف .1005/6/11
تهدف الشرك الب الم اهم ف التامن االقتصاعي ي لالا ـشر الية التمينا ان افراع
المجتمل يا يحقق ي ـمي ف ثاةا التمين الم يق االيراعات المتحقق ياها.
يالحثثق ي ث الجثثد ا ق ث ي )1زيثثاعة قثثد ة الشثثرك ةفثثب تشثثجنل الم ثدلرات اليطان ث الت ث تتمثثثل
ااألق ثثثاط االجمالنثثث لمختفثثث فثثثر ع التثثثمين لثثثالا المثثثدة  1011-1001اذ ـالحثثثق إل إجمثثثال
األق اط الماتج قد تااقص ي  0252022أل عياا ف ةا  1001ث استمر ف الاياعة إلثب
 14615177أل عياا ةا .1011
تجثثثد االشثثثثا ة ال ـ ثثثثب الامثثثثي المتحققثثثث تحت ثثثب يثثثث لثثثثالا االق ثثثثاط الحالنثثثث  -االق ثثثثاط
ال ااق /االق اط ال ااق
جد ا ي )1يبن االق اط االجمالن لالا المدة 1011-1001يالمبالغ اآالف الدـاـنر)
السنة
7117
7112
7115
7115
7112
7112

االقساط االجمالية
0252022
0755722
7122157
2520252
5202272
2572252

نسبة النمو%
()%72-
%22
% 22
%72
%22

%21
2201272
7112
%02
00127220
7112
%27
02122527
7101
%72
75572722
7100
المصدر من إعداد الباحثين باالعتماد على االحصائيات السنوية لشركة التأمين العراقية
العامة 7100
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المصد  :االحصاةنات ال ايي شرك التمين العراقن العاي
الجد ا ي )1يبن االستثما ات المتحقق ف شرك التمين العراقن العاي
المتحقق لفمدة  1001ل اي . 1011

ـ ب الامي

جد ا ي )1تطي يبالغ االستثما لالا ال ايات  1011-1001ياآالف الدـاـنر)
مبالغ االستثمار المتحققة
5115552
5555212
5222521
2220252
2022022
2221772
01222112
07011111

السنة
7117
7112
7115
7115
7112
7112
7112
7112

نسبة النمو%
00
21
22
5
2
72
07

71
05572525
7101
05
02222002
7100
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية لشركة التأمين العراقية العامة

يالحق ال الشرك قد استثمرت يبفغ  4004467ال عياا ةا  1001حققا ةاةد ي ذل
االستثما اياقل  576418ال عياا ا اا ب ـمي  ،%14استمرت يبالغ االستثما المتحقق
االاياعة لالا ال ايات الالحق ف ةا  1011الب يبفغ يقدا ه  16686118ال عياا حققا
ةاةد ي ذل االستثما امقدا  1661786ال عياا ا اا ب ـمي .%10كما يبن ف
الجد اي )4الذ ييضح اال ـ ب العاةد الب المبفغ الم تثمر كاـا يتذاذا لكاها يتجه ـحي
االـخةاا لالا ال ايات المشا النها.
جد ا ي )4تطي يبالغ االستثما
السنة
7117
7112
7115
7115

يقا ـتها االعياةد لألةيا  1011-1001ياآالف الدـاـنر)

اجمالي مبالغ االستثمار
المتحققة
5115552
5555212
5222521
2220252

عوائد االستثمار
المتحققة
222522
220222
0222221
7002722
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75
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75
72
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2
222520
2022022
7112
02
١٩٨٠١٢١
٨٢٢٠٣٣٨
7112
02
١٩١٩٢١٠
١٠٠٩٢٠٠٢
7112
02
١٨٨٢١٠٨
١٣١٠٠٠٠1
7112
2
١٢٩٩١٠٩
١٩١٣٠٩٩١
7101
01
0257222
02222002
7100
المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية لشركة التأمين العراقية العامة

ثانيا  :اختبار فرضيات البحث
هااا العديد ي اليساةل الت اةتمد ةفنها الباحثال ل را التبا الةرضنات ه يصةيف
اال تبثاط ييعثايالت اال تبثاط ي) )(Spearmanيثاهج يعاعلث الامذجث الهنكفنث (Structural
) ،Equation Modelingقد استخديا يصةيف يعايالت اال تباط الب ن ل را التحقا ي
قية ةالقات اال تباط الميجيعة يا ان أاعاع المت نر الم ثتقل أاعثاع المت نثر المعتمثد .أيثا يعاعلث
الامذج الهنكفن ) (SEMفه ي األع ات اإلحصثاةن القييث التث لهثا القاافنث ةفثب التعايثل يثل
أةثثداع كبنثثرة يث المت نثثرات الم ثثتقف المعتمثثدة كثثذل لهثثا القاافنث ةفثثب التعايثثل يثثل المت نثثرات
الكايا ) (Latent variablesيينر القااف لفقناس) الت تتكثيل اةعثل يجميةث يث المت نثرات
الت يمك قناسها .فه أعاة أكثر عق ي االـحدا ي تحفنل الم ا ألـها ال ت تخرل فقث حجث
التمثنر المعايي اإلحصثاةن إـمثا ت ثتخرل يثدى يال يث البناـثات لفامثيذل المقتثرل لفبحث فث
ضي ةدع ي المؤشرات اإلحصاةن  .فه طريق تمكندي أكثر ي كيـها طريقث استكشثافن  ،الل
الباح ي تخديها ا ن ااا ـميذل ف ظر ف ـظا ي التمثنرات ينر االتجاهن لمت نثر يثا ةفثب
يت نر الر ) .(Golob, 2001أـها تقان ي تخدي لتخمثن تحديثد ـمثاذل العالقثات الخطنث اثن
المت نرات .هذه المت نرات عالل الاميذل قد تتضم كل ي المت نرات القااف لفقناس المت نرات
الكايا  .فالمت نرات الكايا ه تراكنب فرضثن ال يمكث قناسثها اشثكل يباشثر .فمعاعلث الامذجث
الهنكفن االتصا ه اديل أكثر قية لتحفنل االـحدا المتعدع ،تحفنثل الم ثا  ،التحفنثل العثايف
تحفنل ال السل الايان .
 -1الةرضن الرةن ن األ لب:
تيجد ةالق ا تباط ذات عالل يعايي ان زياعة األق اط ي )Xتشجنل االستثما ات ي )Yتحقنا
اإليراعات.
ملخص نتائج البرنامج االحصائي في جدول ()5
اةتمد ف هذا البح ةفب يعايل اال تبثاط ي )Spearmanاللتبثا الةرضثن الرةن ث األ لثب
المتمثف اعالقات اال تباط ان أاعاع المت نر الم تقل يزيادة األقساط) المت نر المعتمثد يتشرجيع
االسررررتثمارات اإليثثثثراعات) .إذ يظهثثثثر الجثثثثد ا ي )6يصثثثثةيف يعثثثثايالت اال تبثثثثاط سثثثثبنريال
ي )Spearmanان أاعاع هذه المت نرات .قبل الدليا ف التبا الةرضنات الةرةن الثالثث يث
الةرضن الرةن ن األ لب ،فثال الجثد ا ي )6يشثنر أيضثا إلثب ةثدع ال ثايات ي )10سثايات ـثيع
االلتبا ي .)2-tailedيختصر ي )Sig.ف الجد ا يشنر إلب التبا يعايي يعايل اال تباط ي
لالا يقا ـ قنم ي )tالمح يا يل الجد لن ي ينر أل يظهر قنمها .فإذا ظهر جيع ةالي ي*
أ **) ةفب يعايل اال تباط فإل هذا يعا اثال قنمث ي )tالمح ثيا أكبثر يث الجد لنث  .كمثا هثي
يعثثر ف تكثثيل ةالقث اال تبثثاط طرعيث اذا كثثال يعايثثل اال تبثثاط ييجبثثا ةك ثن اذا كثثال سثثالبا
تكثثيل قيي ث اذا كاـثثا قنم ث يعايثثل اال تبثثاط اكثثثر ي ث  %60ضثثعنة اذا كاـثثا قنم ث يعايثثل
اال تباط اقل ي . %60
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تتةرع ي هذه الةرضن فرضنتن فرةنتن هما-:
أ -توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين زيادة األقساط واالستثمارات.
يظهر جد ا ي)6يصةيف اال تباط امل هاال ةالق ا تباط ذات عالل يعايي ةاد
ي تيى ي )%1بين زيادة األقساط ( )Xواالستثمارات ( .)Yإذ اف ا قنم يعايل اال تباط
ان البعدي ي .)0.988تدة هذه الاتنج صح الةرضن الةرةن ي .)1هذا يدا ةفب أل
الشرك ةنا البح تد ا امهمن زياعة األق اط امـ سيف ت ه ف تشجنل االستثما ات
هذا اضح ي لالا قية التالز اال تباط ان أاعاع البح .
ب -توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين زيادة األقساط واإليرادات.
يظهر جد ا ي )6يصةيف اال تباط امل هاال ةالق ا تباط ذات عالل يعايي ةاد
ي تيى ي )%5بين زيادة األقساط ( )Xواإليرادات ( .)Zإذ اف ا قنم يعايل اال تباط ان
البعدي ي .)0.527تدة هذه الاتنج صح الةرضن الةرةن ي .)2هذا يدا ةفب أل
الشرك ةنا البح تد ا امهمن إل زياعة األق اط سيف تحقا لفشرك ي لالا تشجنل
االستثما ات ةفب إيراعات ةالن هذا اضح ي لالا قية التالز اال تباط ان أاعاع
البح .
تجثد االشثا ة اـث ال ييجثد ةالقث ا تبثاط ضثعنة كمثا ذكرـثثا يثت الحكث ةفثثب يقثدا قثية
يعايل اال تباط تكثيل ةالقث اال تبثاط طرعيث اذا كثال يعايثل اال تبثاط ييجبثا ةك ثن اذا كثال
سالبا تكيل قيي اذا كاـا قنم يعايل اال تباط اكثثر يث  %60ضثعنة اذا كاـثا قنمث يعايثل
اال تباط اقل ي . %60
الجد ا ي )6ةالقات اال تباط ان يت نرات البح
Correlations
Z

Y

X
1.000

Spearman's rho X

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
.
N
10
Y
Correlation
**.988
1.000
Coefficient
)Sig. (2-tailed
.000
.
N
10
10
*
Z
Correlation
.527
*.515
1.000
Coefficient
)Sig. (2-tailed
.017
.028
.
N
10
10
10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
المصدر :نتائج البرنامج االحصائي

 -1الةرضن الرةن ن الثاـن :
ييجد تمثنر ذ عالل يعايي ان زياعة األق اط ي )Xتشجنل االستثما ات ي )Yتحقنا
اإليراعاتي)Z
تابل ي هذه الةرضن فرضنتن فرةنتن ةفب فا اآلت -:
أ -الفرضية الفرعية األولى ييوجد تأثير ذو داللة معنوية بين زيادة األقساط
وتشجيع االستثمارات) .
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ب -الفرضية الفرعية الثانية ييوجد تأثير ذو داللة معنوية بين زيادة األقساط
وتحقيق اإليرادات.
ل را التبا الةرضثنات الةرةنث يث الةرضثن الرةن ثن الثاـنث فثإل الد اسث سثيف تعتمثد
ةفب األـميذل الهنكف ااستعماا ـمذج المعاعل الهنكفن ) (SEMيث لثالا اسثتعماا البرـثايج
اإلحصاة ي )LISREL 8.8ه أعاة قيي  ،تقان الامذج لهثا القاافنث ةفثب التعايثل يثل أةثداع
كبنثثرة ي ث المت نثثرات الم ثثتقف المعتمثثدة  ،كثثذل لهثثا القاافن ث لفتعايثثل يثثل المت نثثرات الكايا ث
) (Latent variablesيينثثر المقاسث ) التث تتكثثيل اةعثثل يجميةث يث المت نثثرات التث يمك ث
قناسها .فاالـحدا  ،المعاعالت اآلـنث ييثل أ اثد ل ألطثا اال تبثاط) ،تحفنثل الم ثا التحفنثل
العايف الاماذل ال ببن كفها حال لاص ي ـمذج المعاعل الهنكفن  .اـها تقان ي تعمف لتخمن
تحديد ـماذل العالقات الخطن ان المت نرات .هذه المت نرات عالل األـميذل قد تتضم كل يث
المت نرات القااف لفقناس المت نثرات الكاياث  .فثالمت نرات الكاياث هث تراكنثب فرضثن ال يمكث
قناسها اشكل يباشر .يتكيل األـميذل الهنكف ي يجميةث يث المت نثرات الم ثتقف المعتمثدة،
إذ ترتب هذه المت نرات الم تقف يل المت نرات المعتمدة ي لالا سه ذ اتجاه احد يي ا ات
االـحدا ) .ي تعمل األـميذل الهنكف لفتمكد ي يالةم ـمثيذل الد اسث يثل البناـثات الم ثتعمف .
يت الحك ةفب يال ي الاميذل الهنكف ي لالا يؤشرات المالةم تاتج العديد ي المؤشرات
الدال ةفب جيعة هذه المطااق الت يت قبيا األـميذل المةترا لفبناـثات أ فضث فث ضثيةها
الت تعرف امؤشرات جيعة المطااق  ،لك هذه المؤشثرات ال تحكث ةفثب صثح الةرضثنات اثل
يت التمكد ي لالا المعايالت الميجيعة ةفب األسثه سثيا اثن المت نثرات الم ثتقف أ المعتمثدة
ييعايالت انتا المعنا ي ).
2
يعرا الشكل ) (2الشكل ) (3ي ا ات االـحدا قن )  (Rقن ) (Fقن )(t
اللتبا ـميذل العالقات االفتراضن  ،الفذال ييضحال تمثنر المت نر الم تقل زياعة األق اط
ي )Xاعد االستثما ات ي )Yاإليراعات ي .)Zكما يتضم أسةل الشكل ةرضا لمؤشرات
جيعة المطااق الت تبن يالةم البناـات لفعالقات المةترض  ،كما يالحق ي لالا هذه
المؤشرات أ ل هااا حال يطااق جندة ان البناـات العالقات المةترض لفبح  .إذ يالحق أل
قنم يرال كا إلب ع جات الحري اف ا اقل ي ) (5هذا يقل ضم يتطفبات الحد المقبيا .أيا
قنم ) (RMSEAاقن المؤشرات فه يقبيل أيضا .(RMSEA=0.089, CIF=0.95,
)NFI=0.91, GFI=0.93
أيا األسه ذات االتجاه الياحد ي المت نر الم تقل إلب المت نرات المعتمدة فتمثل ةالق
التمثنر الميجيعة الت ت مب االمعايالت المعنا ي يت تعمل اللتبا الةرضنات) .ةاد الرجيع
الب الشكلي )1فمـ يتضم ي ا ي اـحدا ين يعكر فرضنتن ي الةرضن الرةن ن الثاـن  ،إذ
ـجد إل الم ا ي االـحدا ي كاـا ذا تمثنر عالل يعايي  ،أيا الشكل ي )1فنبن قن ي)F t
لالستدالا ةفب يعايي يعايالت االـحدا المعنا ي الميجيعة ف الشكل ي ،)1أيا الجد ا ي)6
ييضح تف الم ا ات اشكل أع .
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الشكل ي)1
قن انتا المعنا ي يعايل التة نر ) (R2الخاص اةرضنات البح
فا أسفيب يعاعل الامذج الهنكفن
(المصدر :من إعداد الباحثين)

الشكل ي)1
قن )(t

) (Fالخاص اةرضنات البح

فا أسفيب يعاعل الامذج الهنكفن

(المصدر من إعداد الباحثين)
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قن ي ا ات االـحدا

الجد ا )(6
يعايالت االـحدا قن ) (R ) (tقنم  Fلفةرضن الرةن
فرضناتها الةرةن
2

الفرضية الرئيسة الثانية
الفرضية الفرعية 1

المسارات االنحدارية
Y
X

معامالت االنحدار
0.96

قيم t
*10.78

الفرضية الفرعية 2

Z

0.35

*2.06

X

الثاـن

قيمة  R2وF
R2=0.96
**F= 16.32
R2=0.27
**F= 11.16

المصدر :من إعداد الباحثين

يظهر ي جد ا ـتاةج تحفنل االـحدا امل هااا ةالق تمثنر ذات عالل يعايي ةاد ي ثتيى
ي )%5ان زياعة األق اط ي )Xتشجنل االستثما ات ي .)Yإذ اف ثا قنمث يعايثل انتثا المعنا يث
) .(0.96قثد اف ثثا قنمث ) (Fالمح ثثيا ) )16.32هث يعاييث ةاثثد ي ثثتيى ) (%1يمثثا يثثدا
ةفب يعايي أـميذل االـحدا الخاص اهذه الةرضن  ،أيا يعايل التحديد فقد افغ ) .(%96تثدة
هثثذه الاتنج ث صثثح الةرضثثن الةرةن ث ي )1ييوجررد تررأثير ذو داللررة معنويررة بررين زيررادة األقسرراط
وتشجيع االستثمارات).
يظهر ي جد ا ـتاةج تحفنل االـحدا أيضا امل هاال ةالق تمثنر ذات عالل يعايي ةاد
ي ثثتيى ي )%5اثثن زيثثاعة األق ثثاط ي )Xتحقنثثا اإليثثراعات ي .)Zإذ اف ثثا قنم ث يعايثثل انتثثا
المعنا ي ) .(0.35قد اف ا قنم ) (Fالمح يا ) )11.16ه يعايي ةاد ي ثتيى )(%1
يمثثا يثثدا ةفثثب يعاييث أـمثثيذل االـحثثدا الخثثاص اهثثذه الةرضثثن  ،أيثثا يعايثثل التحديثثد فقثثد افثثغ
) .(%27تدة هذه الاتنج صح الةرضن الةرةن ي )2ييوجرد ترأثير ذو داللرة معنويرة برين
زيادة األقساط وتحقيق اإليرادات).
االري ي ال قنم  R2كاـا  %17فق ه اقل ي قنم الةرضن الةرةن اال لب االال هذا
ال يمال يث جثيع تثمثنر يعاثي اثن زيثاعة االق ثاط تحقنثا االيثراعات  ،ا امعاثب الثر ال
ـ ب  %17تة ر زياعة االق اط ف تحقنا االيراعات  %71لتمثنرات الرى.
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المبحث الثالث
االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات
ةفب ضي الد اس الاظري
-1

-1
-1
-4

-6

ـتاةج التبا الةرضنات ت التيصل الب يا يف :

ال التمين ل ع اقتصاع ال ي تهال ا  ،إذ يعتبر أحد يقييات االقتصاع اليطا ،
الم اهم
فهي سنف لتشجنل الصاع ات ت هنل االةتمال الحد ي التضخ
ااستمرا العمفن االـتاجن التعيي ة الخ اةر  ،االتال فإل لفتمين ع ا
هايا ف تخطن تامن االقتصاع اليطا .
تبن ـتاةج التحفنل لفمدة المد س  1011 -1001ال هااا ةالق ا تباط تمثنر
ان ـمي االق اط زياعة االستثما ات تحقنا االيراعات  .الش ال االتجاه
المعاكر يق ةاةقا ا شركات التمين ف اعا ع ها االقتصاع االجتماة
ال يشكف اـخةاا الثقاف التمينان يبقب ةاةقا ايا تطيير هذا القطاع ذل لما ل
ي ةالق يل المت نرات االقتصاعي االجتماةن .
ضع المركا المال لشركات التمين حن يبفغ أسماا شرك التمين العراقن
العاي ةنا البح الت تعد ي الشركات الحكيين الراةدة ف العرا يفنا عياا
ةراق هذا المبفغ ال يمك ال يتحمل ت طن يخاطر يشر ةات اقتصاعي كبرى
تصل الب يفنا ات الد ال ات هذا يعد ةايال كااحا لاشاط التمين ي تقبال يما
قبيا المخاطر ضع يعدالت
يايد ي يحد عي الشركات ةفب المااف
احتةاظها ااألق اط يحفنا .
ةد تطيير تحدي االيطن التمينان ف شركات التمين االةتماع ةفب االيطن
التقفندي  .فضال ة ةد االهتما الكاف اتطيير يها ات االفراع.

ثانيا :التوصيات
في ضوء االستنتاجات التي توصل لها البحث يمكننا ان نورد التوصيات التالية-:
 -1العمل ةفب تعايا الد االيجاا ف الاثياح االجتماةنث يث لثالا تيسثنل قاةثدة المثؤي
تحثثدي ا تطثثيير ايطن ث التثثمين ف ث
له ث ة ث طريثثا تح ثثن جثثيعة الماثثتج التثثمينا
التثمين ةفثب االسثتثما ات  ،لثنر فقث
يجاالت التمين يثل التمين التقاةد االعلا
االةتماع ةفب اـياع التمين التقفندي فضثال ةث تعايثا الثقافث التمينانث االمشثا ك فنمثا اثن
جمنل المعانن القاةمن ةفب القطاع التمينا ف العرا .
 -1تةثثرا الد لثث الااينثث التثثمين سثثنما ألصثثحاب المشثثا يل الصثثااةن المعما يثث ضثثماـا
السثثتمرا العمفنث االـتاجنث  .فضثثال ةث زيثثاعة الا ثثب الم ثثميل اهثثا لشثثركات التثثمين ف ث
استثما اييالها ف المجاا الصااة كيـ يشكل القاةدة االساسن لفتامن الشايف .
 -1زياعة عة اس ياا شركات التمين ي اجل يياكب التطي ات االقتصاعي .
 -4العمثثل ةفثثب تطثثيير يهثثا ات العثثايفن ي ث لثثالا الثثد ات التد يبن ث ف ث المجثثاا التثثمينا
احن تصبح ايكاـناته تالة الياقل الحال ل ي العرا الشث ال هثذا يعثد ةاصثرا هايثا
ف ـشر الية التمينا
 -6القنثا اد اسثات تحفنفنث يةصثف لثثبع البفثدال ذات الظثر ف االقتصثثاعي المشثااه لفعثثرا
الت تتةي ف المجاا التثمينا اهثدف االسثتةاعة يث تجثا ب تفث البفثدال لفاهثيا اقطثاع
االجتماة .
التمين  ،تعايا ع ه االقتصاع
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