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 :الممخص

تسعى الدراسة لمعرفة التأميف واآلثار التي يتركيا عمى االئتماف المصرفي؛ اذ يؤدي التأميف دورًا    
ميمًا بالنشاط االقتصادي واالجتماعي، كونو مف أىـ وأكبر األوعية االدخارية لالقتصاد مف خالؿ؛ 

لمتجمعة واالحتياطات وادخارىا, واستثمارىا في مجاالت جمع األقساط وفوائضيا، ورؤوس األمواؿ ا
 الحياة كافة, فضاًل عف تقديـ الخدمات لإلفراد وحمايتيـ وتأمينيـ مف االخطار المختمفة.

اما االئتماف المصرفي يعد جزء مف العمؿ المصرفي، فالمصارؼ تقـو بمنح القروض والتسييالت    
لعمالئيا، كوف االئتماف المصرفي أحد اىـ مصادر التمويؿ التقميدية بالنسبة لمشركات الطالبة ليا, اما 

ف اختالؼ المصارؼ مع شر  كات التاميف البنوؾ تيدؼ مف وراء منح االئتماف لتحقيؽ االرباح, وا 
بخصوص األقساط, ترى المصارؼ احتفاظيا بمبالغ األقساط، أفضؿ مما تقـو بدفعيا الى شركات 

 التأميف، وتكتفي بطمب الضمانات مف المقترضيف.

ويختمفاف بخصوص األرباح, حيث ترفض شركات التأميف أف تشاركيا المصارؼ بأرباحيا مقابؿ    
التاميف بتوفير التغطية التأمينية لممصارؼ, وتعد المصارؼ التاميف عمى قروضيا, وتكتفي شركات 

حمقة مف حمقات التطور االقتصادي والمالي ألي بمد, وانعكاسًا ألنظمتو االقتصادية والمالية باعتباره 
 عماده االقتصاد ومحوره.
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مة والتاميف عمى االئتماف المصرفي احد أىـ موضوعات الساحة المصرفية منذ السنوات القمي    
الماضية, بسبب االزمات المالية التي شيدتيا اكثر الدوؿ خالؿ ثمانينات القرف الماضي, ما أدت 

 لتعثر الكثير مف المصارؼ.

وما زاؿ عمؿ قطاعي التأميف والمصارؼ بحاجة الى تطوير أنشطتيا لمواكبة التطورات االقتصادية    
 دمة.واالجتماعية، وبرامج التنمية لكي ترتقي بالدوؿ المتق

التأميف, االئتماف المصرفي, التأميف عمى االئتماف, شركة التأميف, مصرؼ ) الكممات المفتاحية:
 .(الرشيد

The effect of insurance on bank credit 

A field study for the office of the National Insurance Company 

and Al-Rasheed Bank in Dhi Qar Governorate 

(0223-0222 )AD 

Haider Abbas Aziz Al-Husseinawi 

Assistant Lecturer at Imam Jaafar Al-Sadiq University (peace 

be upon him) Dhi Qar Branch 

Mohsen Nasser Riyali 

Assistant Lecturer at Imam Jaafar Al-Sadiq University (peace 

be upon him) Dhi Qar Branch 

Abstract: 

The study seeks to learn about insurance and the effects it has on bank 

credit; insurance plays an important role in economic and social activity, 

since of the most important and significant savings receptacles of the 

economy through: the collection and surpluses of premiums, accumulated 

capital and reserves and savings, and investment In all spheres of life, as well 

as providing services to individuals, protecting them and securing them from 

different dangers. 

Bank credit is part of the banking business, as banks grant loans and 

facilities to their customers, the fact that bank credit is one of the most 

important traditional sources of finance for its requisitioning companies. The 

banks are designed to grant credit for profit, and the difference between 
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banks and insurance companies For premiums, banks see the retention of 

premium amounts, better than paying them to insurance companies, and 

merely requesting guarantees from borrowers. 

They disagree with the profits, as the insurance companies refuse to 

share their profits with the banks in exchange for their loan insurance. 

Insurers only provide insurance coverage for banks, and banks are a cycle of 

economic and financial development for any country, reflecting its economic 

and financial systems As the deanship and the hub of the economy. 

Bank credit Insurance is one of the most important topics in the 

banking arena for the past few years. Due to the financial crises in the most 

countries during the 1980s, many banks have been bogged down. 

The work of the insurance and banking sectors continues to require the 

development of its activities to keep pace with economic and social 

developments and development programmer in order to upgrade developed 

countries. 

 :المقدمة
وتطوره ة مع فكرة التعاوف, قديمكانت نشأتو لـ يكف التأميف نشاط حديث العيد؛ انما    

ة التي ىو عمييا في عصرنا الحديث, فضاًل االنساف الى اف وصؿ الصور  بتقدـ حياة
العديد مف المتغيرات  في مف الخطر فيو يؤثر ايجابياً ة لمحماية عمى اعتباره وسيم

اف يعمؿ عمى تعبئة المدخرات في سبيؿ تمويؿ االستثمارات واالىـ مف ذلؾ االئتمانية, 
 .المنتجة

وانعكاسا لتطور االقتصادي والمالي ألي بمد, مف حمقات ا ةتعد المصارؼ حمق   
قدـ الدوؿ بدوف وال تتباعتباره عماده االقتصاد ومحوره,  ألنظمتو االقتصادية والمالية

اف المصرفي واحد مف أىـ الموضوعات ويعد التأميف عمى االئتمنظاـ مصرفي معافي, 
تى الوقت الراىف, وحفية منذ السنوات القميمة الماضية, المطروحة عمى الساحة المصر 
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عقد  التي شيدتيا الكثير مف الدوؿ خالؿلسبب في ذلؾ الى االزمات المالية, ويرجع ا
 .أدت الى تعثر الكثير مف المصارؼ والتيالثمانينات مف القرف الماضي, 

عمى منح وقد أدت تمؾ االزمات الى اتجاه كثير مف الدوؿ لتتبنى انظمة التأميف    
لممحافظة عمى االستقرار المصرفي,  وحماية المقترضيفاالئتماف المصرفي والسمؼ, 

 .ب ثقة االفراد في النظاـ المصرفيواكتسا

 السمؼلمؤسسات المعنية بحماية القروض, و وعمى ىذا فقد تأسست الكثير مف ا   
وض ضد والتي تقوـ بتأميف القر ي مختمؼ الدوؿ المتقدمة والنامية, المصرفية ف

 .المخاطر التي قد تتعرض ليا

يجة لمظروؼ وذلؾ نتنما ىنالؾ مخاطر اكبر, , ال اوالعراؽ شأنو شاف ىذه الدوؿ   
حيث تعمؿ المصارؼ في ظؿ بيئة ممية بالمخاطر تستند الى البيئية سريعة التغير, 

 .نقدية ومصرفية سمبيةمؤشرات 

 المبحث االول / منهجية البحث

 :أوال: مشكمة البحث

التأميف إلدارة االئتماف تكمف مشكمة البحث في اثر المخاطر التي تواجييا مؤسسات    
ر بصورة مباشرة عمى تمؾ باعتباره يشكؿ الركيزة االساسية التي تأثالمصرفي, 
 واالستثمارات الوطنية .ودورىا في دعـ االدخارات المؤسسات, 

 :ثانيا: فرضية البحث

 .اف التأميف يؤثر بصورة مباشرة عمى االئتماف المصرفي
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 :: أهمية البحثثالثا

ح مف المصادر بحيث أصباعات الميمة في البمداف المتحضرة, يعد التأميف مف القط   
األماف وكذلؾ يعد مصدر مف مصادر في دعـ االستثمارات, ودعـ القروض المصرفية, 

 المصرفي واالجتماعي .

 : أهداف البحث:رابعا

 . التعرؼ عمى قطاع التأميف .1
 . التعرؼ عمى دور قطاع التأميف في دعـ االئتماف المصرفي .2

 عينة البحث: :خامسا

  2117-2113البعد الزماني : دراسة لمسنوات. 

 : الدراسات السابقة:سادسا

دراسة : امكانية تطبيق تأمين الودائع ضد المخاطر المصرفية في العراق ) 
 (  4::8:0المغازيجي , 

: ارتفاع حدة المخاطرة المصرفية في اغمب دوؿ العالـ توصمت الدراسة إلى   
المؤسسات المالية )المتقدمة والنامية ( وذلؾ بسبب تسارع العولمة وتداخؿ العديد مف 

األسواؽ المالية عمى المستوى العالمي وىناؾ العديد  زيادة انفتاحمع بعضيا البعض, و 
ا التقميدية كالمخاطر االئتمانية, مخاطر أسعار الصرؼ, مخاطر مف المخاطر مني

 أسعار الفائدة, مخاطر التشغيؿ .....الخ,
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مما زاد مف اىتماـ الباحثيف والمسؤوليف المصرفييف في ايجاد الحموؿ الالزمة    
, ومف ر وما ينتج عنيا مف مشاكؿ مصرفيةة لمحد والتقميؿ مف حدة ىذه المخاطوالمناسب

اجؿ عدـ زعزعة ثقة المودع بالمصرؼ وعدـ االىتماـ الكافي بالمخاطر المصرفية 
خالؿ العقود الماضية مف القرف الماضي أدى الى حدوث انييارات وافالس مصرفية 

 .طر ومستمزمات ومبادئ ىذه اإلدارةمما استدعى الى التركيز عمى إدارة ىذه المخا

 (. 2::0: سياسات اإلقراض وسبل تطويرها في المصارف العراقية ) الشمري ,راسةد 

: قياـ السمطة النقدية ممثمة بالبنؾ المركزي العراقي عمى حث توصمت الدراسة إلى   
وخدمات رفي بتقديـ خدمات جديدة وحديثة )صناديؽ االستثمار(, وتحفيز الجياز المص

ي والتماف والصيرفة االلكترونية وغيرىا, وحدات الثقة والتسنيد لمقروض وبطاقات االئت
وبما تؤدي دورىا إلى تعبئة مدخرات الجميور تمبي الحاجات والرغبات المجتمع, 

الستخداميا في مجاالت إعادة أعمار البنية التحتية لمؤسسات الدولة المدمرة بما يحد 
 .دولةمف عممية اقتراض ال

عمى العمؿ لتنمية خبرات وميارات موظفيو في ينبغي تشجيع الجياز المصرفي أي    
(  assets managementالمجاؿ المصرفي والمالي المتعمؽ بإدارة الموجودات )

إضافة إلى إدارة المطموبات وينبغي إف تكوف لدى الجياز المصرفي لمصمحة الزبائف, 
ىا بفاعمية عالية لغرض المساعدة عمى تنفيذ العقود أنظمة قانونية وقضائية تقـو بدور 

 سياسة قبؿ الشركات والمؤسسات المختمفة, وخاصة واف البمد مقبؿ عمى وااللتزامات مف
 .إعادة أعمار بنية تحتية المدمرة
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 طار المفاهيمي لمتأميناإل/ ث الثانيالمبح

, باعتباره يعمؿ العالـطاعات الخدمات المالية في يعد قطاع التأميف مف أىـ ق   
ادية لكثير مف المشاريع التنموية, عف توفير التمويؿ عمى توفير الحماية االقتص

دخرات المالية لدى شركات التأميف, التنمية مف خالؿ تجميع الم فضالً  الالـز لخططً 
طاع يكوف مف الضروري التعرؼ عمى بعض المفاىيـ ولبياف ىذا الدور الميـ ليذا الق

 ,أنواعو ,؛ مفيوـ التأميفوبياف أىميتيا االقتصادية واالجتماعية وكاآلتي األساسية
 .أىميتو
 :مفهوم التأمينأوال: 
يقـو التأميف عمى أساس تجميع األخطار وتوزيع الخسائر المادية التي تنتج عف    

تحققيا عمى المعرضيف ليذه  األخطار, فأف التأميف كنظاـ تعاوني يعمؿ عمى 
سائر المادية التي تمحؽ ببعض األفراد مف خالؿ توزيعيا عمى تخفيؼ عبء الخ

وقد وردت عدة  نظيـ ىذا التعاوف شركات التأميف.المشتركيف جميعيـ ويقوـ بت
 :تعاريؼ لمتأميف منو

إنو نظاـ يقمؿ مف ظاىرة عدـ التأكد الموجودة لدعـ المستأمف وذلؾ عف طريؽ    
نقؿ عبء أخطار معينة إلى المؤمف الذي يتعيد بتعويض المؤمف لو عف كؿ جزء 

,أو أنو وسيمة تيدؼ بصفة أساسية إلى حماية  يتكبدىامف الخسارة المالية التي 
لحدوث ئة عف تحقؽ األخطار المحتممة ااألفراد والييئات مف ً  الخسائر المادية الناش

 والتي يمكف أف تقع مستقباًل:
دة األفراد أو الييئات مف الخسائر المادية الناشئة عف تحقؽ األخطار وال دخؿ إلرا   

المحتممة الحدوث والتي يمكف أف تقع مستقبال وتسبب خسائر يمف قياسيا ماديا وال 
 .)93:94:2119)ابو بكر : .ادة األفراد أو الييئات في حدوثيإلرادخؿ 
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ؼ وأيضا ىو اتفاؽ يمتـز بمقتضاه الطرؼ األوؿ)المؤمف (أف يؤدي إلى الطر    
أو إلى المستفيد الذي اشترط التأميف لصالحو مبمغا مف الماؿ  (الثاني ً  )المؤمف لو

في حاؿ وقوع الحادث  (و أي عوض مالي آخر )مبمغ التأميفأ, أو مرتبا  أو ايرادا
أو أي دفعة مالية أخرى يؤدييا ( بيف في العقد وذلؾ مقابؿ )قسطالخطر الم أو تحقؽ

 (.87:2117:)سالـ. المؤمف لو لممؤمف
ويعرؼ التاميف بأنو أداة لتقميؿ الخطر الذي يواجو الفرد أو العوف االقتصادي عف    

طريؽ تجميع عدد مف الوحدات المتعرضة لنفس الخطر لجعؿ الخسائر التي يتعرض 
لمتوقع بصفو جماعية ومف ثـ يمكف لكؿ صاحب وحده االشتراؾ  كؿ فرد قابموليا 

 (.125:2111)الشاشي: .بنصيب منسوب الى ذلؾ الخطر
 :أنواع التأمين: ثانيا

يقسـ التأميف تبعا لمخطر المؤمف منو , فكمما تعددت األخطار ظيرت أنواع جديدة 
 اآلتي .مف التاميف , وتوجد تقسيمات عديده لمتأميف منيا 

 تقسيم التأمين من حيث شكمه الى: .1
تعاوني وال يقوـ ىذا التأميف عمى أساس لتعاوني )التبادلي أو باالكتتاب(: التأميف ا . أ

س ىذا , ويمار غطية التأمينية بأقؿ تكمفة ممكنةتوفير الت انما, ييدؼ الى تحقيؽ الربح
عبد وصناديؽ التأميف الخاصة ), الجمعيات التعاونية لمتأميف النوع مف التأميف التبادلي

 (.348:2116 ,ربة
يوجد في ىذا النوع مف التأميف شخصيف ىما المؤمف لو : لتأميف التجاريا . ب

والمؤمف , واف مبمغ القسط الذي يدفعو المؤمف لو يكوف محددا ال يختمؼ تبعا لمخسائر 
ىذا النوع مف التي تفع ,ويتحممو المؤمف لو كامال ولو لـ يتعرض ألية خسارة ويمارس 

جماعات المويدز في  التأميف شركات وىيئات التأميف الحكومية والخاصة وكذلؾ تمارسو
 (.112:2116 ,لندف )السيفي
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 :التأمين الىمحل تقسيم التأمين من حيث  .0
 :التأميف عمى االمواؿ . أ

والممتمكات المؤمف عمييا ىي محؿ التأميف في ىذا النوع مف التأميف تكوف االمواؿ 
مسؤوال عنيا المؤمف لو أو في حيازتو , فضال عف أموالو الخاصة التي قد ويكوف 

 (.16:2116تتعرض ألخطار عديدة حسب نوع كؿ منيا )مرزة ,
 :التأميف عمى االشخاص . ب

محؿ التأميف ,ويقصد بو التأميف في ىذا النوع مف التأميف يكوف األشخاص أنفسيـ 
و أو بدنو كالموت والمرض أو فقداف الذي يبرمو الشخص ضد االخطار التي تيدد حيات

أحد أعضاء جسمو مما قد يقعده عف العمؿ والكسب , ومف أىـ أنواعو "التأميف عمى 
 (.4الحياة , التأميف ضد الحوادث الشخصية , التأميف مف المرض")المقداد :

 :التأميف مف المسؤولية . ت
المدنية ىي محؿ التأميف , ويقصد بيا تغطية في ىذا النوع مف التأميف تكوف المسؤولية 

الخسائر المادية التي تترتب عمى مسؤولية المؤمف لو بسبب األضرار التي لحقت 
تأميف الذيف بالغير ويكوف فييا مسؤوال مسؤولية قانونية ويطمؽ عمى التأميف المسؤولية 

)التأميف :   (.www.startimes.com,  20أو تأميف الخصـو
 :تأميف المنفعة )تأميف خيانة االمانة( . ث

يكوف التأميف ىنا المنفعة أو المصمحة وبموجبو يتـ تعويض المؤمف لو عف الخسائر 
التي تمحؽ بأموالو المودعة لدى مستخدميو مف جراء سوء تصرفيـ بيا  أو عدـ أمانتيـ 

 (.186:2116,, أو اختالسيـ ليذه األمواؿ )مرزه 
 
 
 

http://www.startimes.com/
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 التأمين من حيث اجراءاته الى:تقسيم  .3
: يكوف فيو الشخص المعرض الخطر مخيرا ولو الحرية المطمقة التأميف االختياري . أ

في اجراء التأميف مف عدمو وال يكوف مجبرا عمى أجراء ومف أنواعو )التأميف عمى 
 أميف مف الحريؽ والسرقة وغيرىا(.الحياة , الت

يكوف فيو الشخص المعرض لمخطر ممـز قانونا  )االلزامي(: التاميف االجباري . ب
بأجرائو ,ومف أىـ أنواعو "التأميف االلزامي عمى السيارات والتأمينات 

 ( .111:2116االجتماعية")مرزة,
 بصورة عامه الى:تقسيم التأمين  .8
 التأميف عمى الحياة. . أ

 اة .التأميف العاـ ويضـ أنواع التأميف كافة عدا التأميف عمى الحي . ب
 مين تبعا لمخطر المؤمن منه الى:تقسيم التأ .5
 (:Marine or transport insuranceتأميف النقؿ )التأميف البحري أو  . أ

في ىذا النوع تكوف أخطار النقؿ البحرية والبرية والجوية ىي محؿ التأميف , وتندرج 
ػ تأميف السفينة ضمف ىذا النوع مف التأميف أنواع كثيرة أىميا "تاميف السفينة أو الطائرة 

خالؿ فترة انشاءىا ػ تأميف المسؤولية المدنية الناشئة عف استعماؿ السفف أو الطائرات ػ 
 (.116:2116)السيفي,التأميف عمى البضائع ػ التأميف عمى أجور الشحف"

 :(Fire insuranceالتأميف مف الحريؽ ) . ب
باألمواؿ المؤمف عمييا في ىذا النوع يتـ تعويض المؤمف لو عف األضرار التي تمحؽ 

 (.142:2116بسبب وقوع الحريؽ )مرزة ,
 :عمى السيارات التأميف . ت
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يقصد بو التأميف ضد الخسائر أو األضرار التي تمحؽ بالسيارة أو تنشأ عنيا أو التي 
تقسيـ  ليا عالقة باستعماليا  بما في ذلؾ مخاطر المسؤولية المدنية تجاه الغير ويمكف

 :ىذا النوع مف التأميف الى
 . التأميف اإلجباري عمى السيارات 
 , (.126:2116التأميف االختياري عمى السيارات أو الشامؿ )السيفي 
 :التأميف عمى النقد . ث

والحواالت البريدية   التأميف عمى األوراؽ النقدية والمسكوكات والصكوؾيقصد بو 
والطوابع المالية وسندات القرض القابمة لمتداوؿ .....الخ , وبموجب ىذا التأميف يدفع 
المؤمف تعيض الى المؤمف لو عف خسارتو في النقود العائدة لو والتي يكوف مسؤوال 
عنيا نتيجة تحقؽ أخطار معينة مثؿ السرقة والحريؽ والسطو اثنا نقميا أو عند وجودىا 

 عقد التأميف , ويمكف تقسيمو الى: ي الخزائف خالؿ مدة سريافف
 تأميف النقد اثناء الحفظ 
 تأميف النقد اثناء النقؿ 
 :تأميف الزجاج . ج

يغطي ىذا التأميف الخسائر الناشئة عف تضرر الزجاج عند انكساره أو عند تصدعو 
أعماؿ الشغب ألي سبب كاف عدا حاالت التي تستثنييا وثيقة التأميف كأخطار الحرب و 

 (.215,213:1999واالضطرابات وما شابو ذلؾ )فالح وآخروف ,
 :التأميف اليندسي . ح

في ىذا النوع مف التأميف يتـ تعويض المؤمف لو عف الخسائر الناتجة تحقؽ األخطار 
واألضرار التي التي تتعرض ليا المشاريع الصناعية ومشاريع اليندسية اثناء انشائيا 

ت الميكانيكية أثناء عمميا واألضرار التي تصيب االشخاص مف تمحؽ بالمكائف واآلال
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جراء ىذه األعماؿ التي يترتب عمييا مسؤولية قانونية عمى المؤمف لو تجاه الغير )مرزة 
,191:2116.) 
 :التأميف الزراعي . خ

يغطي ىذا التاميف األضرار التي تتعرض ليا المحاصيؿ الزراعية الناجمة عف األخطار 
كالزالزؿ والفيضانات ,و األخطار االجتماعية كالحريؽ والسرقة والسطو , الطبيعية 

واألخطار االقتصادية مثؿ أخطار تقمبات االسعار لممحاصيؿ الزراعية )فالح وآخروف 
,261:1999.) 
 :تأميف السرقة والسطو . د

يغطي ىذا النوع مف التأميف الخسائر المادية المتمثمة بالفقد أو الضرر الذي يمحؽ 
رقة أو السطو )عبد واؿ وممتمكات المؤمف لو نتيجة لحدوث جريمة السبأم
 (.61:2116ربو,
 

 :أهمية التأمينثالثا : 
يؤدي التأميف دورا ميما في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية وذلؾ لمكانتو 
الكبيرة لدى األفراد والمؤسسات في تحمؿ عبء األخطار التي قد يتعرضوف ليا بأنفسيـ 

 (.59:2116ممتمكاتيـ أو مسؤوليتيـ تجاه الغير )مرزة, أو
 وذلؾ فأف التأميف فوائد اقتصادية واجتماعية عديدة تتمخص باالتي :

التعويض عف الخسائر واألضرار المادية الناتجة عف تحقؽ األخطار المؤمف منيا  .1
لؾ , اذ يقـو التاميف بالمحافظة عمى رؤوس االمواؿ عف طريؽ دفع التعويضات وبذ

 تستعيد الشركات التي تعاني مف خسارة وضعيا االقتصادي السابؽ .
توظيؼ أمواؿ لالستثمار , اذ أف اقساط التأميف تدفع قبؿ وقوع الخسائر ,وىذا ينتج  .2

لشركات التأميف امكانية استثمار ىذه االمواؿ لحيف تسديد المطالبات وتغطي األرباح 
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البات التأميف التي يمكف أف تعود فائدتيا الناجمة عف األمواؿ المستثمرة تكاليؼ مط
 Williams & other's :302-304.1995لممؤمف لو عمى شكؿ أقساط مخفضة )

.) 
لمتاميف دور اجتماعي في خدمة البيئة والمجتمع في مجاالت عدة منيا توفير  .3

في اشد الحاجة الييا مف اخطار يتعرضوف ليا وال دخؿ إلرادتيـ الحماية التأمينية لمف 
 (. ,348:2006في حدوثيا وال قدرة ليـ عمو ى حماية أنفسيـ منيا )عبد ربو 

يعد التاميف عامال أساسيا مف عوامؿ االدخار وتوجيو جانب مف رأس الماؿ المنتج  .4
في المجاالت االستثمارية مما يجعؿ في تنفيذ خطط التنمية ضمف الفترة الزمنية 

 (.10:1987المحددة ليا )صالح , 
عمميات االئتماف واالقتراض لتمويؿ المشروعات االقتصادية بتقديميا تسييؿ  .5

الضمانات الكافية لممقرض برىف مالي يعود لممقرض مؤمف عميو , مما يشجع المقرض 
 (.11:2006عمى اإلقراض وتدعيـ الثقة التجارية )بدراوي ,

 

 االئتمان المصرفي والتأمين عمى االئتمان المصرفي/ الثالثلمبحث ا

 : مفهوم االئتمان المصرفي : اوال

وىو القدرة عمى االقراض واصطالحا ىو ف أصؿ معنى االئتماف في االقتصاد؛ ا   
اف يقـو  ,لجية أخرى باإلقراض أو المداينة, ويراد بو في االقتصاد الحديث التزاـ جية

, فيو يف عند انتيائيا بدفع قيمة الديفالدائف بمنح المديف ميمة مف الوقت يمتـز المد
 (,194:2116تعتمدىا المصارؼ بأنواعيا )الدغيـ واخروف ,صيغة تمويمية استثمارية 
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 ()االنساف العاديىو الثقة التي يولييا المصرؼ لشخص سواء كاف طبيعيااالئتماف؛    
او معنويا )شركات أو مؤسسات ( فيمنو مبمغ مف الماؿ الستخدامو في غرض معيف 

الي محدد ويتـ االتفاؽ عمى رد المبمغ بعد انقضاء فترة زمنية محددة ولقاءه مردود م
واالئتماف ضرورة جوىرية لمتقدـ االقتصادي فيو يحوؿ يدفعو الشخص الى المصرؼ, 

ى لكي تتوسع رقعة المنتفعيف عند اصحابيا ويسعدوف بقاء األمواؿ معطمة أو مجمدة 
والمصرؼ ىو كياف مالي يسعى لتحقيؽ الربح مف نقؿ األمواؿ مف الطرؼ منيا, 

الفائض عنده والذي ال يعرؼ كيؼ يستثمرىا الى طرؼ ليست لديو أمواؿ لكف لديو 
 (.15:2114)الحاويمي, خطط استثمارية

االجؿ  بالنسبة لمنضمات  ويؿ قصيرةويعرؼ ايضا بأنو ثاني اىـ مصادر التم   
,  Bank sources of short term financingويقصد باالئتماف الصرفي االعماؿ, 

لمؤسسات المالية والمصارؼ كؿ انواع القروض التي تحصؿ عمييا المنشأة مف ا
 (.269:1997وىو يرتبط بسمعة المنشأة في السوؽ ومركزىا المالي )خبابة ,الخاصة, 

بأنو دفع مبمغ مف الماؿ مف المصرؼ الى العميؿ مقابؿ حؽ استرداده مع  ويعرؼ   
فواتير وأي مستحقات اخرى عميو واي ضماف أو تعيد يصدره البنؾ 

(www.aazs.net .) 

 :ثانيا : أنوع االئتمان المصرفي

 :التالي معايير متعددة وعمى النحوتتحدد أنوع االئتماف وفؽ 

 :من حيث شخصية متمقي االئتمان .1
 وىنا يفرؽ بيف االئتماف الخاص واالئتماف العاـ .

http://www.aazs.net/
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فردا أو شركة او مؤسسة , االئتماف الخاص : وىو الذي يكوف فيو متمقي االئتماف  . أ
أي أف متمقي االئتماف ىو أحد أفراد القانوف الخاص , سواء كاف فردا طبيعيا أو 

 شخصية اعتبارية .
: وفيو يكوف المتمقي االئتماف ىو الدولة أو شخصا معنويا مف اف العاـاالئتم . ب

 .ديات والمجالس المحمية والوالياتشخصياتيا ,كالبم
 :من حيث األجل .0

 األجؿ وطويمة األجؿ .وىنا يفرؽ االئتماف قصير األجؿ ومتوسط 
ويكوف االئتماف قصير األجؿ : وىو االئتماف الذي يقدـ لمدة ال تزيد عف سنة ,  . أ

في العادة لثالثة او ستة أو تسعة أشير , وىذا النوع مف االئتماف ييدؼ عادة الى 
 تمويؿ العمميات الجارية الصناعية أو التجارية أو الزراعية مثؿ شراء األسمدة والبذور .

االئتماف متوسط االجؿ : وتتراوح مدة ىذا االئتماف متبيف سنة وخمس سنوات ,  . ب
مف تمويؿ بعض أدوات االنتاج وكذلؾ تمويؿ احتياجات األفراد وييدؼ في العادة الى 

 السمع المعمرة .
االئتماف الطويؿ األجؿ : وىو الذي تزيد مدتو عف خمس سنوات بصفة عامة , و  . ت

ويستيدؼ في العادة تمويؿ رؤوس األمواؿ الثابتة كشراء االراضي  الزراعية أو انشاء 
 ( .2:  2114)محمد , مشروع صناعي أو بناء عقار 

 :من حيث الغرض من االئتمان .3
وىنا يفرؽ بيف االئتماف االنتاجي أو االستثماري واالئتماف التجاري واالئتماف 

 االستيالكي .
, وىو ما يقدـ لممشروعات اجي: ويسمى االئتماف االستثمارياالئتماف االنت أ . 

أو منشآت  االنتاجية لتمويؿ ما تحتاج اليو مف رؤوس االمواؿ الثابتة مف أراض
 وتركيبات وتجييزات فنية مختمفة .
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أس تيا الجارية )أي ر ا: وىو ما يقدـ لممشروعات لتمويؿ عممياالئتماف التجاري . ت
ما يقدـ لممشروعات التجارية لتمويؿ عمميات التسويؽ وتصريؼ , وكذا الماؿ العامؿ (

 المنتجات .
يـ أجؿ تمويؿ احتياجات: وىو ما يقدـ في العادة لألفراد مف االئتماف االستيالكي . ث

, ويأخذ ىذا النوع مف االئتماف في الغالب شكؿ البيع االستيالكية مف السمع المعمرة
 بالتقسيط .

 :من حيث الضمان .8
 وىنا يفرؽ بيف االئتماف الشخصي و االئتماف العيني

أ . االئتماف الشخصي : وفي ىذا النوع مف االئتماف ال يطمب مف المديف تقديـ أية 
ماناً  لتسديد دينو , بؿ يكتفي بالوعد الذي يقدمو المديف ويمتـز فيو بتسديد أمواؿ ض
 الديف .
االئتماف العيني : وفيو يقدـ المديف عينًا ما تعتبره ضمانًا لتسديد دينو , والدائف ب . 

في مثؿ ىذه الحالة يعتبر مفضاًل عمى غيره مف الدائنيف في استيفاء مبمغ الديف مف 
 (.231:2114دميا المديف ضمانًا لمتسديد )محمد , األمواؿ التي ق

 :مية االئتمانية )محل االئتمان(من حيث طبيعة العم .5
 :ؽ بيف االئتماف المالي والتجاريوىنا يفر 

االئتماف المالي : وفي ىذا النوع مف االئتماف يكوف محؿ االئتماف النقدي , فالدائف  - أ
 .وتسديدىا في وقت الحؽمتـز بردىا يقدـ نقودٌا  لممديف الذي ي

االئتماف التجاري : وفي ىذا النوع يكوف محؿ االئتماف سمعة او خدمة تقدـ بثمف  - ب
مؤجؿ , كما يدخؿ في ىذا النوع تقديـ الثمف مقابؿ سمعة أو خدمة مؤجمة , فيذا 

 بدليو .االئتماف في طبيعتو بيع تأجيؿ أحد 
 :مف حيث الصفة االقتصادية .6
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 االئتماف ذاتي التصفية واالئتماف غير ذاتي التصفية .وىنا يفرؽ بيف 
 االئتمان ذاتي التصفية: - أ

الؿ استخداـ قيمة وىو االئتماف االنتاجي الذي يستطيع فيو المديف السداد مف خ - ب
 .االئتماف نفسيا

االئتماف غير ذاتي التصفية : ويتعمؽ في العادة باالئتماف االستيالكي حيث يقـو 
عميو مف أمواؿ ليس لممعاممة االئتمانية دخؿ في احداثيا , فاالئتماف  المديف بالوفاء بما

الذي يقدـ لممستيمؾ لشراء منزؿ مثال يعتبر غير ذاتي التصفية ألف المستيمؾ يقـو 
بتصفية القرض أو سداده عمى فترة مف الزمف مف دخمو وىذا الدخؿ ليس دور في 

 (.561:21112)العمري ,  احداثو

 االئتمان المصرفيالتامين عمى 

 :اوال : التامين عمى االئتمان

التاميف االئتماني يمعب دورا ميمًا كأداة مالية لتحوط مف خالؿ دوره في تخفيؼ مخاطر 
, إذ أنو يقـو ض ليا المحافظ االئتمانية لمبنوؾاالئتماف , والتي مف الممكف اف تتعر 

, والتعويض الذي يوفره اإلفالساتو الئمة مقابؿ التعثرات االئتمانية, بتوفير الحماية الم
لرأس الماؿ العامؿ في حالة الديوف المعدومة , والدفعات البطيئة , والتأخير في السداد 

 .النقديالتي يكوف مصدرىا التدفؽ 

 يتضمف ترتيب مالي مف خالؿ إعادة توزيع تكاليؼ الخسائر المفيوـ المالي لمتأميف :
خسائر المحتممة إلى مجمع التأميف )محمد غير المتوقعة , والعمؿ عمى تحويؿ ال

,2:2114.) 
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 ى يوافؽ فيو الطرؼ االوؿ عم: يتضمف ترتيب تعاقدي المفيوـ القانوني لمتأميف
, ويعمؿ فيو المؤمف لو عمى تحويؿ التعرضات تعويض الطرؼ الثاني عف الخسائر

 :ىـ, وأىـ أطراؼ وثيقة التأميف مؤمف عف طريؽ شراء وثيقو التاميفلمخسائر إلى ال
 (.لذي يدفع التعويض )شركة التأميف: وىو الطرؼ االمؤمن -
 (.غ التعويض )البنؾ: وىو الطرؼ الذي يدفع لو مبمالمؤمن له -
 .المؤمف لو لممؤمف لتوفير الحماية: ىو الذي يدفعو قسط التأمين -
تواقيع الالزمة والنص ال, الوثيقة التي تحتوي عمى كؿ مف )المقدمة : ىوعقد التأمين -

 (.111:2111)عثماف , وثيقة (, وجدوؿ الالتعاقدي, واالستثناءات

 :المخاطر الماليةثانيا : أساليب التحكم بالخسائر و 

, وتحتوي عمى أدوات إدارة خسائر مصممة لتخفيؼ قيمة الخسائرنشاطات التحكـ بال
المحتممة أو التعرضات المخاطر وتضـ عدد مف الطرؽ في مواجية الخسائر 

 :وأىـ طرؽ مواجية ىذه المخاطر ىي ,االئتمانية

 الوقاية ومنع الخسائر. .1
 .تجنب الخطر .2
 وتحمؿ نتائجو.افتراض حدوث الخطر  .3
 .تجميع الخطر )التأميف التبادلي ( .4
 تحويؿ الخطر. .5
 (.54:2111)أبو بكر , Loss Reductionتخفيؼ الخسائر  .6
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 :الجانب العممي

 :عن مصرف الرشيد فرع الناصريةنبذة مختصرة 

ىو احد الفروع التي كانت تابعو الى مصرؼ  13/ مصرؼ الرشيد فرع الناصرية   
مف بيف الفروع الموزعة في  13الرافديف حيث تأسس في الخمسينات وكاف تسمسمو 

انشطر مصرؼ الرافديف الى مصرؼ الرشيد , 1988جميع المحافظات في عاـ 
الفرع ضمف الفروع التابعة لمصرؼ الرشيد يعمؿ الفرع بقانوف ومصرؼ الرافديف وكاف 

 .2114( لسنة 94المصارؼ رقـ )

د الفرع مف خالؿ ممارسة نشاطو المصرفي وكما ورد في قانوف المصارؼ رقـ عي   
المتنوعة منح القروض بأنواعيا الى تقديـ الخدمات المصرفية  2114( لسنة 94)

المصرفية المتنوعة لمتجار والمقاوليف واصدار خطاب المختمفة وكذلؾ منح التسييالت 
الضماف واالعتماد المستندي باإلضافة الى االعماؿ المصرفية المتنوعة مثؿ فتح 

 حسابات التوفير والودائع الثابتة.الحسابات الجارية و 

( المجودة بالسوؽ ىو سحب السيولة )الكتمة النقديةومف االىداؼ االخرى لممصرؼ    
عميمات البنؾ المركزي العراقي لغرض السيطرة عمى ثبات أسعار الصرؼ وتنفيذ ت

وتقميؿ التضخـ النقدي بإضافة الى التنمية االقتصادية واستثمار األمواؿ والودائع في 
 المختمفة لمبمد وتشجيع القطاع الخاص عمى زىيدة . تطوير القطاعات االقتصادية

 :مختصرة عن شركة التأمين الوطنية نبذة

والمنشور في  1951( لسنة 56تأسست شركة التأميف الوطنية بموجب القانوف رقـ )   
( مميوف 1برأس ماؿ قدره ) 23/7/1951( في 2861جريدة الوقائع العراقية ذي عدد )
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وفقا لمتطمبات القانوف المذكورة أصبحت  1961( لسنة 94دينار وتعديمو بالقانوف رقـ )
الصادرة عف وزارة  1997( لسنة 54لمرقمة )شركة عامو بموجب شيادة التأسيس ا

( لسنة 22ف الشركات العامة )التجارة /دائرة تسجيؿ الشركات ويحكـ عمؿ الشركة قانو 
1997. 

واف نطاؽ عمؿ الشركة يشمؿ كافة محافظات العراؽ باستثناء إقميـ كردستاف وليا    
( فروع 5لمتأميف وليا )( فروع تخصيصية تمارس األنشطة المختمفة 8( فرع منيا )13)

( ويرتبط ب حافظات )بغداد, الموصؿ, البصرة, بابؿ, التأميـجغرافية موزعة عمى الم
ويمارس أنواع التاميف ( أقساـ إشراؼ 9ركز الشركة مف )( فرع جغرافي ويتكوف م37)

ميف اليندسي, التأميف عمى , التادث, السيارات, التأميف الزراعيمنيا )الحريؽ , الحوا
 ,(ياةالح

يقدـ جميع أنواع التأميف المذكورة  1997حيث إف مكتب ذي قار انشأ في سنة    
ويشغؿ المكتب حاليا شقة مستأجرة ضمف مبنى يقع في شارع الحبوبي في مركز  ,أعاله
 الناصرية التابع لمحافظة ذي قار. قضاء

 :وصف االئتمان لممصارف

تي تقدميا المصارؼ بمختمؼ انواعيا المصرفي مف ابرز االنشطة ال االئتمافيعتبر    
, متخصصة ويرتبط االئتماف دائما عمى الدواـ بوجود كانت تجارية  او استثمارية سواء

مخاطر مصاحبة لعممية منحيا وتتمثؿ ىذه المخاطر بالفترة الفاصمة بيف تاريخ منحيا 
 عنو. حوط لمواجية المخاطر الناجمةوتاريخ استردادىا مما يتطمب مف المصارؼ الت

يتعرض االئتماف بأشكالو المبينة ادناه مف مخاطر مختمفة اشكاليا كالمخاطر    
السوقية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر انخفاض قيمة الضمانات والمخاطر األمنية 
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ؾ نوعيف رئيسييف التي تؤثر عمى المقترضيف وعمى الضمانات المقدمة مف قبميـ وىنا
 :مف االئتماف ىما

 :االئتمان النقدي: أوال

, وىو عبارة عف ائتماف المكشوؼ وخصـ الكمبياالتالقروض والسمؼ والسحب عمى 
ع االجور او شراء المواد قصير االجؿ يستخدـ ألغراض تمويؿ العمميات اليومية كدف

, ومتنح غالبية المصارؼ ىذا النوع مف االئتماف  ألنو يعد قميؿ المخاطر وكذلؾ االولية
ظروؼ السياسية واالقتصادية غير المستقرة في البمد كما تتبع المصارؼ لمتقميؿ مف ال

التجارية عادة اجراءات متشددة عند مف االئتماف حيث تطمب ضمانات كبيرة وقد 
ماف تتجاوز ضعؼ قيمة االئتماف الممنوح ويتعرض الزبوف عادة عند حصولو عمى االئت

 الى اجراءات روتينية معقدة .

 :التعهديثانيا : االئتمان 

يبيف رصيد التسييالت المصرفية الممنوحة مف قبؿ المصرؼ لزبائنو بصورة تعيد فيو 
 يمثؿ مجموع االلتزامات المتقابمة لقاء العمميات المصرفية وينقسـ الى :

 .(L.C االعتمادات المستندية المفتوحة ألغراض االسترداد والتصدير ) .1
والتي زبائف او بناء عمى طمبو, لصالح ال خطابات الضماف الصادرة مف المصرؼ .2

% ممف قيمة 111% الى 11 يتقاضى المصرؼ منيا تأمينات نقدية تتراوح ما بيف
 .االعتماد
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وقد منح مصرؼ الرشيد القروض الشخصية )االستيالكية ( لموظفي دوائر الدولة    
 2113( المبيف ادناه لمفترة 1( مميار دينار كما في الجدوؿ )54,314مبمغ وقدره )

 : 28/2/2117ولغاية 

 خصية االستهالكية )مميار دينار(:( القروض الش1الجدول )

المبالغ  السنة
 المصرفية

المبالغ 
 المسددة

نسبة النمو 
 المصرفيةلممبالغ 

نسبة نمو المبالغ 
 المسددة

2113 17,752 9,671 _ _ 
2114 16,546 1,374 6,79- % 85,79- % 

2115 11,111 7,111 99,9- % 419,46 % 
2116 11,111 8,111 9,9- % 14,29 % 

 % -91,6 % -19,94 6,64 9,116 28/2/2117لغاية
 -136,53 23,728 54,314 المجموع

% 
246,63 % 

 
 (( 0:12-0:13لمسنوات  13)) المصدر سجالت مصرف الرشيد /

يث اف , ح2117ولغاية  2113يبيف الجدوؿ اعاله القروض التي صرفت مف سنة    
وذلؾ بسب تدىور االوضاع االقتصادية , 2114لقروض بدأت بالتناقض منذ سنةىذه ا

ى عدـ لتزاـ المستفيديف بالتأميف, وعدـ سداد فادى ذلؾ الواالمنية التي يمر بيا البالد 
 مبالغ القرض.

غ المبال ئتماف المصرفي وادى الى التناقص في عمميات سدادمما اثر عمى اال   
بسبب االخالؿ بالبنود والتعديالت المتفؽ , 2114المحصمة مف القروض في سنة 
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تـ اعتماد نظاـ االئتماف فقد  2115لتاميف والمصارؼ, اما في عاـ عمييا بيف شركة ا
 .سداد القروض الممنوحة لممستفيديفالذي ادى حصوؿ زيادة في عمميات الالمصرفي, 

 (تجارية )مميون دينارة  وتسهيالت ( قروض تنموي0الجدول )

 التسييالت التجارية لقروض التنموية السنوات
 المبمغ العدد المبمغ العدد

2113 3 711 275 597 
2114 6 581 288 142 
2115 3 378 97 148 
2116 6 111 21 367 

 291 4 351 4 28/2/2117لغاية 
 ((0:12 -0:13لمسنوات  13)) المصدر , سجالت مصرف الرشيد /

ىي خدمات تمويمية محددة تتناسب مع احتياجات العميؿ حيث  :التسهيالت التجارية
تضـ مجموعة كاممة مف التسييالت المقدمة لتمويؿ رأس الماؿ لتفي باحتياجات 

, قد تكوف مف الدولة الى المستفيد او الى ء وىي لمصمحة طرؼ واحد في الغالبالعمال
 .جارة الدوليةف بيف الدوؿ مثؿ التالشركات او قد تكو 

( اف مصرؼ الرشيد قاـ بمنح قروض تنموية وتسييالت تجارية لمفترة 2يبف الجدوؿ )   
حيث تـ في ىذه الفترة منح قروض وبشكؿ واسع  28/2/2117ولغاية  2113مف 

, باإلضافة الى دعـ الدولة ألصحاب الميف سبب منحيا سياسة ائتمانية توسعيةب
االطباء والميندسيف والمحاميف وذوي  بمنح قروض الى لمشاريع والتي تمثمتوالحرؼ وا

شراء مركبات او تصميح مركباتيـ وقد استفادة  الميف الطبية وكذلؾ المواطنيف مف اجؿ
مف المبالغ االئتمانية الممنوحة خالؿ ىذه المدة شريحة كبيرة مف المجتمع , ىذا فضال 
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ادة عدد فروع ىذه مدة وزيعف تأسيس عدد مف المصارؼ الخاصة خالؿ ىذه ال
 .المصارؼ

اف حجـ االيرادات ال يمكف تحديده بدقة طالما اف الشركة لـ تباشر بقبوؿ طمبات    
عممية تأميف القروض لجميع المصارؼ وخاصة الحكومية منيا لعدـ ورود مثؿ ىذه 
الطمبات لحد االف لوجود بعض المالحظات عمى شروط و احكاـ عقد التاميف المعد 

الشركة خاصة مف جانب مصرفي الرافديف والرشيد وتتعمؽ ىذه المالحظات مف قبؿ 
الف الشركة إلع % مف مبمغ القرض والمدة المحددة75بتحديد مسؤولية الشركة بنسبة 

 مسؤوليتيا عف التعويض.

باشرت الشركة بتأميف القروض التي تمنح عمى السيارات التي توزع عمى المواطنيف    
لمبرمة معيـ لحد االف ما يزيد االلؼ عقد لمدة سنة وتتجدد تمؾ وبمغت عدد العقود ا

( سنة وىي مدة تسديد القرض بسعر 11العقود سنويا بناٌء عمى طمب المقترض ولمدة )
 .( سنويا1,113)

اف عقد التاميف عمى القرض ىو عقد احتمالي كسائر عقود التاميف االخرى حيث اف    
قع واف تاريخ وقوع الخطر غير معمـ لذلؾ اقر الخطر المؤمف ضده قد يقع او ال ي

بيذه الحقيقة وعميو ال يمكف القوؿ باف الشركة قد تعرضت الى القانوف المدني العراقي 
خسارة او انيا حققت ارباحا بدوف خسارة االبعد انتياء مدة التاميف كما واف ممارسة اي 

 حتى سنة.نوع مف التأميف ال تعكس خالؿ مدة ثالثة اشير 

نتيجة المحفظة الخاصة بالتأميف الممارس االف مثؿ ىذه المدد غير كافية لتقييـ    
التجربة الف التقييـ يتـ بعد انتياء مدة القرض متوافقة مع العمؿ المصرفي والتاميف في 
اف واحد ولتحقيؽ ىذه الغاية درست شركة التأميف الوطنية جميع المالحظات الواردة مف 
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ى اجراء التعديالت صارؼ القطاع الخاص وتمت الموافقة عمالمصارؼ الحكومية وم
 :التالية عمييا

حؽ المؤمف لو بالتعويض اذا ما تعذر حموؿ الشركة محؿ المؤمف لو السترداد  يسقط   
مبمغ التعويض بسبب يرجع الى عدـ كفاية الضمانة المقدمة مف جانب المؤمف لو 

 التوقؼ او االمتناع عف التسديد. الستيفاء مبمغ الديف في حالة

% مف 75ميف طبقا لشروط واحكاـ ىذه الوثيقة يتحدد بنسبة أاف قبوؿ الشركة لمت   
مبمغ القرض او الرصيد المتبقي منو عند المطالبة بالتعويض وتحتسب المبالغ المسددة 

كة لصالح المؤمف لو او الشركة بنفس النسبة ويجوز االتفاؽ عمى زيادة قبوؿ الشر 
 % مف مبمغ القرض.91ميف الى نسبة لمتأ

اف تخطر  لمشركة انياء التأميف في اي وقت كاف وألسباب مبررة وبشرطويحؽ    
حاالت الوفاة المغطاة بوثيقة التأميف عمى حياة المقرض وعمى نفس ، وفي المؤمف لو

المتبقي  القرض اال اذا كاف مبمغ التاميف عمى الحياة ال يغطي مبمغ القرض او الرصيد
التي تـ %  مف القرض او النسبة 75منو عند ذلؾ تكوف مسؤولية الشركة بنسبة 

 زيادتيا باتفاؽ الطرفيف.
في حالة استمرار الوثيقة او تجددىا ولـ يسدد القسط تبقى الوثيقة سارية المفعوؿ كما    

مديونية في حالة ، و عني بتسديد القسط المستحؽ عمييا, ثـ تتـ مخاطبة المصرؼ الم
ويض لصالح شركة التاميف الشركة وقياميا بالمطالبة بالتعويض يكوف مبمغ التع

 الوطنية.
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عف التسديد ألي سبب كاف  ( اشير مف امتناع المستمؼ6وخالؿ )عمى المؤمف لو و    
, عف عنواف المستمؼ وليس بخالفوابالغ شركة تحريريا بذلؾ عمى اف يتضمف االبالغ 

 ترتب عمى المؤمف لو قسط اضافي. اعاله فقدواستنادا لما جاء 
في حالة اضافة مستمفيف جدد تدرج اسمائيـ في الجدوؿ المرفؽ في كتاب المصرؼ    

 والمكونة جزاء منيا وتخضع ىذهاوليات ىذه التظييرة  مع ذكر رقـ وتاريخ المحفوظ مع
ع ليا وثيقة ضخواالشتراطات واالستثناءات التي تالتظييرة لجميع الشروط واالحكاـ 

 التاميف االصمية.
اف مسؤولية الشركة عف تسديد مبمغ القرض او الجزء المتبقي منو تنيض بعد مرور    

ثالثة اشير مف تاريخ ابالغ المصرؼ ليا بامتناع المقترض او توقفو عف تسديد الديف 
اف ( يوما مف تاريخ االمتناع او توقؼ و 61عمى اف يتـ اعالـ الشركة بذلؾ ضمف مدة )

ىو اعطاء فرصة لممقترض الغاية مف تحقؽ مسؤولية الشركة بعد مرور ثالثة اشير 
امور طارئة تزوؿ لاللتزاـ بواجبو اذ قد يكوف سبب التوقؼ او االمتناع عف التسديد 

 خالؿ ىذه المدة.
اف طمب التاميف القروض يتـ بموجب استمارة طمب التاميف واف ىذه االستمارة تقدـ    

اف ، و الواردة في االستمارة التي تقدـواف الشركة سوؼ تعتمد المعمومات عف كؿ قرض 
جابة المصرؼ عمى ىذه قسط التاميف يحدد مف قبؿ الشركة وبإمكاف القسـ الفني ا

بأجراء التأميف يكوف الطمب اختياري وحسب رغبة المصرؼ وليس ىناؾ الزاـ ، و الفقرة
مستقمة لكؿ قرض ويفترض اصدار  الشركة تفضؿ اصدار وثيقة، و عمى جميع القروض

 ة يتـ مع مراجعة المقترض الشركة.الوثيق
ف اجؿ انشاء )شركة لتأميف سبؽ لمبنؾ المركزي العراقي مفاتحة شركة التاميف م   

( وضعت ىذه التجربة لمدة سنة اوضحت خالليا الشركة لمبنؾ المركزي باف القروض
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مدة غير كافية الف المدة االئتمانية غالبا ما ( اشير 6)المدة التي منحوىا لنا والبالغة 
 عددة تمتد احيانا الى عشر سنوات.تتعمؽ بمدة القرض التي قد تستمر الى سنوات مت

لذلؾ فاف التجربة بيانيا خالؿ فترة قصيرة اضافة الى جعؿ صياغة مثؿ ىذه الوثائؽ    
فاف الظروؼ التي  ذات ميؿ قانوني اكثر مما ىو فني ىذا مف ناحية ومف ناحية اخرى

يمر بيا القطر جعؿ مف الصعب ترويج مثؿ ىذه الوثائؽ بسبب توقؼ كافة مراؽ 
 الدولة في اداء مياميا كما اف التاميف وحسب المعمومات المتوفرة يشيد تغيرات جذرية 
يتـ عمى ضوئيا اعادة النظر في تركيبة ىذا القطاع وسيجعؿ ىناؾ ضرورة في اعادة 

 أميف وبضمنيا التأميف االئتماني.التالنظر بكؿ اعماؿ 
تمارس التاميف عمى السمؼ والقروض التي تمنح اف شركة التأميف الوطنية    

لممواطنيف ولصالح الجيات التي تمنحيا وقد اعدت شركة التاميف وثيقة متكاممة ليذا 
سعار القرض عمما باف الوثيقة تغطي نكوؿ او فشؿ المديف في االيفاء باستثناء تقمبات ا

التي ستكوف  (نشاء )شركة لتاميف القروض حصرياالصرؼ وعميو ال توجد ضرورة إل
 ية.اعماليا محددة بجزء قميؿ مف اعماؿ شركة التاميف الوطن

( واحد باأللؼ ميما كبر مبمغ 1,111اف سعر التاميف عمى القروض ثابت ىو )   
عدد  x)مبمغ القرض تالية: ـ استخراجو مف المعادلة الالتاميف وميما تغيرت المدة ويت

يتـ احتساب قسط التأميف اضافي لوثيقة ، و (المدة  xسعر التاميف   x المقترضيف
القرض عند اضافة مقترضيف جدد ويتـ تصدير تظييرة تعديؿ  لممقترضيف الجدد 
وبقسط جديد , اما في حالة التجديد يتـ ذكر مدة التجديد سنة كاممة وبضمنيا كال 

، ( دينار211الدارية البالغة )القسط باإلضافة الى المصاريؼ االيميف ويحتسب 
 .مستندات في شركة التاميف الوطنية(السجالت وال)
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ارىاب وعدـ التسديد + ( ثالثة باأللؼ وفاة بحادث و 1,113كما يحدد سعر )   
%( بحسب حدة 15المصاريؼ االدارية عمما اف ىذا السعر قابؿ لمزيادة قد يصؿ )

تاميف ضماف قيمة ، و ونوع المشروع الذي منح مف اجمو المتعمقة بمدة  السدادالخطر 
القرض مع خطر االرىاب لمقروض الممنوحة لممواطنيف مف قبؿ مصارؼ الرافديف في 

ما باف السعر التاميف بواقع محافظة النجؼ االشرؼ لتمويؿ مشروع السيارات عم
 باأللؼ حسب موافقة القسـ الفني. ( خمسة15%)

يا الى طالب التاميف بعد اصدار الوثيقة او اجراء التعديالت المطموبة يتـ ارسال   
المستحؽ ( بموجب كتاب االرساؿ المنوه عنو لغرض االطالع وتسديد القسط )المؤمف لو

في حالة وجود اكثر مف مقترض يعطي تسمسؿ بأسماء المقترضيف مع الرجوع ، بذمتو
 (.مرس مف )المؤمف لو( )المصرؼاميف الالى اسمائيـ المذكورة في طمب الت

( لمدة سنتيف بموجب طنية بتغطية قروض )مصرؼ الرافديفتقوـ شركة التاميف الو 
, بعد اف يردنا كتاب يذكر فيو اسـ وثيقة التاميف المرفؽ نموذج منياشروط واحكاـ 

 ( الؼ511المقترض ومقدار القرض وتستوفي الشركة عف تغطية مقدار القرض البالغ )
لنقصاف متناسبا مع دينار قسطا مقطوعا قدره عشروف الؼ دينار خاضع لمزيادة وا

التاميف )اربعيف الؼ ( اي اذا كاف القرض مميوف دينار يكوف القسط مقدار القرض، 
دار اربعة دنانير لكؿ ( دينار فيقؿ قسط التاميف بمق511دينار اما اذا كاف اقؿ مف )

 الؼ دينار.
اف المعمومات التي قبؿ المقترض قبؿ اصدار الوثيقة، نقدا مف  يسدد قسط التاميف   

تطمبيا شركة التأميف مف المصرؼ واردة بشكؿ تفصيمي في استمارة طمب التاميف التي 
الواردة في  ترفؽ نسخة منيا وىذه المعمومات تعتبر وافية لو تـ مأل كؿ االستفسارات

 االستمارة بشكؿ عاـ.
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وجود الضمانة انما تبغي مف ذلؾ الضماف استرداد حقوؽ اف الشركة باشتراطيا    
الشركة وتعويض المصرؼ فاف كانت الضمانة الشخصية مقبولة بالنسبة لمقروض 
الصغيرة فانو غير مقبولة بالنسبة لمقروض الكبيرة وبجب اف تكوف الضمانة المقدمة 

واال فاف  ضمانة عقارية قيمتيا اكبر مف مبمغ القرض في جميع الظروؼ واالحواؿ
المقترض يضحي بالضمانة في سبيؿ عدـ االيفاء بالتزاماتو ولذلؾ تمتـز الشركة اف يتـ 

ىيدة ال تشكؿ عبئا عمى التأميف عمى الضمانة مف خطر الحريؽ الف اقساطو ز 
 المقترض.

مف مبمغ القرض واالبقاء عمى نسبة  (91تحديد مسؤولية الشركة بحد اعال مقداره )   
فاف الغاية مف ذلؾ ىي البقاء المصرؼ ضمف مسؤولية المصرؼ  %( مف مبمغ11)

 الشركة في متابعة استرداد القرض.شريكا وصاحب مصمحة مع 
سقوط حؽ المصرؼ في المطالبة بالتعويض اف الغاية االساس لمثؿ ىذا الشرط ىو    

عدـ قبوؿ ضمانات لقاء منح القرض لذلؾ يقع عمى عاتؽ المصرؼ عند قبولو 
اف يحسب الحساب لكي تكوف اكبر مف القرض في كؿ الظروؼ واالحواؿ الضمانة 

واف عدـ وجود مثؿ ىذا الشرط يعني منح القروض بصورة غير محسوبة تؤدي الى 
 اؾ.االرب
ليس في نية الشركة التاميف عمى اف االنشطة االخرى لممصارؼ والتي تدخؿ ضمف    

واالت وانما ينحصر التاميف عمى النشاط االئتماني كالسحب عمى المكشوؼ وخصـ الح
ال يمكف ، و يا مسؤولية الشركة واضحة ومحددةالقروض المضمونة فقط والتي تكوف في

ة وبغض النظر عف مبالغيا الف حكـ الكفاالت الشخصية ىو قبوؿ الكفاالت الشخصي
 نفس حكـ الوكالة التي تنتيي بموت الكفيؿ واف اثر الكفالة ال ينتقؿ  الى الورثة والى

 .يمكف اعتماد ىذا النوع مف الضمافالتركة عميو ال 
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لقد تـ تحديد سعر التاميف لوثيقة تأميف القرض لممصرؼ الصناعي بعد اضافة    
( لخطر عدـ 1,111, )( لخطر الوفاة الطبيعية1,111ي: )خطر االرىاب كاالت

شركة  يحرر اشعار الدائف مف قبؿ , ( لخطر العمميات االرىابية1,115التسديد , )
ط مرة القسالتاميف الوطنية في حالة تخفيض المبمغ او وجود خطأ سيوٌا يتـ احتساب 

 .اخرى واعادة القسط المتبقي

 

  :ثالثا : االجراءات المتخذة من قبل المصارف عند منح القرض

تتخذ المصارؼ العراقية جميعيا العديد مف االجراءات عند منحيا القروض المصرفية 
 لممواطنيف او المشاريع وتتمثؿ ىذه االجراءات باالتي :سوآءا 

يمنح القرض لمراغبيف مف زبائف المصرؼ مف تتوفر فييـ القدرة المالية واالدارية  .1
 .الطيبةواالمانة والسمعة 

 .اف يكوف كامؿ االىمية القانونية .2
تقديـ المستندات المطموبة لممصرؼ متمثمة بيوية االحواؿ المدنية وشيادة الجنسية  .3

 العراقية . 
امؿ مع المصرؼ عميو شخصية معنوية وليس لديو تعفي حالة كوف طالب القرض  .4

 :تقديـ ما يمي
نسخة مصدقة مف عقد التأسيس والنظاـ الداخمي وقرار مجمس ادارة الشركة  . أ

الحصوؿ عمى القرض , وتسمية الخوليف بالتوقيع عمى باالقتراض ويرفؽ طمب 
 .مب القرض وتخويميـ صالحية التصرؼالمستندات القرض وكافة اوراؽ معاممة ط
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رور اكثر مف نسخة مف ميزانية الشركة مصدقة مف قبؿ مدقؽ قانوني في حالة م . ب
 .سنة عمى عقد التأسيس

ع الجديدة الصادرة مف احد الدراسة المعدة عف الجدوى االقتصادية المعدة لممشاري . ت
المكاتب اليندسية المجازة او مف مكاتب االستشارة في الجامعات لممشاريع التي تزيد 

 .عمى عشرة مالييف ديناركمفتيا 
كتاب مف المصرؼ العقاري يوضح فيو مقدار االلتزامات المالية المترتبة عمى  . ث

 .و عدـ وجودىاالمقرض ا
 .كية باسـ طالب القرضلثبوتية لممماف تكوف المستندات ا . ج
 .تقديـ نسخو مف طالب المشروع . ح
 . البناء وتأييد مكتب ىندسي معتمد تقديـ نسخو مف مقاولة . خ

  :االستنتاجات

التاميف يساعد عمى تشجيع أصحاب رؤوس األمواؿ عمى االقداـ عمى االستثمار في  .1
 القطاعات االقتصادية , ألنو يسيـ في تحقيؽ عامؿ المخاطرة .

المصارؼ مع شركات التأميف فيما يخص األقساط حيث ترى المصارؼ اختالؼ  .2
احتفاظيا بمبالغ األقساط افضؿ مما تقوـ بدفعيا الى شركات التاميف وتكتفي بطمب 
الضمانات مف المقترضيف وكذلؾ تختمؼ معيا بخصوص مبدأ األرباح حيث ترفض 

عمى قروضيا وتكتفي شركات التاميف اف تشاركيا المصارؼ بأرباحيا مقابؿ التاميف 
 وفير التغطية التأمينية لممصارؼ.شركات التاميف فقط بت

ما زاؿ كؿ مف قطاعي التاميف والمصارؼ بحاجو الى تطوير أنشطتو لكي توكب  .3
 لمتقدمة.التطورات االقتصادية واالجتماعية  و برامج التنمية لكي ترتقي بالدوؿ ا
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ساعد عمى زيادة المخاطر رؼ يانتشار السموكيات اإلدارية الخاطئة في المصا .4
 .المصرفية

  :التوصيات

ئة الموارد في باإلمكاف االستفادة مف تجارب البمداف المتطورة فيما يخص تعب .1
 .صناديؽ االئتمانية

ضرورة اىتماـ الدولة واالدارة العميا لمشركة بزيادة الوعي التأميني ولمختمؼ شؤوف  .2
 الحياة .

المصرفي انظمة قانونية وقضائية تقوـ بعممية تنفيذ ينبغي أف تكوف لدى الجياز  .3
العقود وااللتزامات مف قبؿ الشركات والمؤسسات المختمفة وخاصة شركات التاميف 

قتصادية غير طبيعية النعقاد عقد التاميف فيما بينيـ وخاصة أف البمد يمر بظروؼ ا
 جراء الحروب.

ألي إف وجود مؤسسة لضماف الودائع المصرفية تعتبر مف األسس الواجب توفرىا  .4
جياز مصرفي سميـ فالمودعوف تزداد ثقتيـ بالمصارؼ لشعورىـ بأف أمواليـ عرضو 
لمضياع كما يستحوذ عمى ثقة المستثمريف والمؤسسات الدولية لذلؾ فاف قياـ السمطة 

الجراءات والسياسات الكفيمة لإلقامة أنظمة النقدية المتمثمة بالبنؾ المركزي بوضع ا
التأميف عمى الودائع وحماية المودعيف الضمني حيث بدوف ىذا النظاـ فاف الدولة 

 .لماليةستتحمؿ تكاليؼ األزمات المصرفية وا
ضرورة وجود رقابة مصرفية فعالة تعطي المستثمريف والمودعيف عمى حد سواء ثقة  .5

ىذا المنطمؽ فأف البد مف خمؽ بيئة قانونية لإلشراؼ  عالية باألجيزة المصرفية ومف 
 .المصرفي وحسب الحجر األساس ألي نظاـ مصرفي سميـ
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المحاويمي , عصاـ محمد حسف والعاني , طيبة ماجد حميد " االئتماف المصرفي "  .11
 .2114ـ اإلدارية واالقتصادية , , بغداد , دار الدكتور لمعمو  1ط

إلدارية , بغداد , دار الدكتور لمعموـ ا 1طمحمد , عصاـ " العمميات المصرفية "  .11
 .2114واالقتصادية , 
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 ثانيا : البحوث والدراسات

و دوره , التحميؿ االئتماني  2116لجرد ,عبد العزيز الدغيـ وماىر األميف وايماف ا .1
في ترشيد عمميات اإلقراض المصرفي بالتطبيؽ عمى المصرؼ الصناعي السوري , 

لقانونية , مجمة جامعة تشريؽ لمدراسات والبحوث العممية , سمسمة العموـ االقتصادية وا
 .3, العدد  28المجمد 

ة البنوؾ دراسة تطبيقية عمى عثماف محمد داوود , أثار مخفقات االئتماف عمى قيم .2
لية القطاع البنوؾ التجارية األردنية , أطروحة دكتوراه , األكاديمية العربية  لمعموـ الما

 .2111والمصرفية  األردنية , 
المغازيجي , محمد ابراىيـ غازي , رسالة ماجستير جامعة بغداد كمية اإلدارة  .3

 .2118قتصاد , واال
اإلسراء األىمية , لبناف ,  المؤتمر العالمي الثالث لجامعةالشمري , صادؽ راشد ,  .4

2119. 
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 ثالثا : شبكة المعمومات الدولية 

: , أنظر الموقع االلكتروني"التأميف التجاري وجانب الربا فيوالمقداد, غناء حيدر " .1
external cna.dz/seminaries/participations //:http 

وعمـ التيسير , الجمعية العممية , نادي الدراسات " كمية العموـ االقتصادية ميفالتا" .2
 . www. Startimes . com: تصادية , أنظر الموقع االلكترونياالق
مدى استخداـ التحميؿ المالي في اتخاذ القرار منح االئتماف في البنوؾ التجارية  .3

 . www. aazs: االردنييف والعرب ( المحاسبيف, ممتقى )منتديات 2119االرنية , 
net   . 

 A-Book :المصادر االجنبية

1. Williams .C. Arthur and other 's " Risk management and 
insurance " serenth edition , MC Graw. Hill ,Inc . 1995. 


