
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 21, No1 ,2021 

74 
 

The Effect of Measuring Insurance Contracts 

according to IFRS 17 on the Financial Solvency of 

Insurance Companies in Iraq 

 

Received:19/02/2020 Accepted:28/06/2020 

Abstract: 

The research aims to demonstrate the measurement models in accordance with IFRS 17 and their impact on 

the value of the assets and liabilities of insurance contracts, and then to illustrate these effects in the margin of 

solvency in Iraqi insurance companies. This helps companies react and respond positively and early to these 

effects. 

To achieve the research objective, research trends on the "insurance contracts" standard IFRS 17 and the 

financial solvency of insurance companies were reviewed through a comparative input between the European 

Union and the Iraqi environment. Then studying the effect of measurement models on solvency through a 

questionnaire that was designed and distributed for this purpose and was analyzed statistically, and through the 

interpretation of its results. 

The research reached several conclusions, the most important of which is the statistically significant influence 

relationship between IFRS 17 scale models and capital solvency in insurance companies. Among other 

recommendations, the design of simulations by regulators and financial analysts is essential to explain and 

separate the differences in financial solvency that result from technical processes in insurance companies 

resulting from changes in IFRS 17-based measurement models. 
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19/02/2020 استالم البحث: 28/06/2020 قبول البحث:   

 :الملخص
ومن ثم بيان هذه  ها،والتزامات التأمينوتأثيرها في قيمة أصول عقود  ،(IFRS 17)لى بيان نماذج القياس على وفق معيار إيهدف البحث 

مر الذي يساعد الشركات في االستجابة والتعامل اإليجابي المبكر مع هذه التأثيرات التأمين العراقية، األالتأثيرات في هامش المالءة المالية في شركات 
من  التأمين، والمالءة المالية لشركات (IFRS 17)" التأمينولتحقيق هدف البحث تم استعراض االتجاهات البحثية حول معيار "عقود  والتكّيف معها.

ا ة تأثير نماذج القياس في المالءة المالية من خالل استمارة استبانة تم تصميمهرأسخالل مدخل مقارن بين االتحاد األوربي والبيئة العراقية، ومن ثم د
وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين  :عدة استنتاجات أهمها إلىوقد توصل البحث  ا وتفسير نتائجها.حصائي  إوتم تحليلها  ،وتوزيعها لهذا الغرض

مج محاكاة ضرورة تصميم برا :ن ثم تقديم جملة توصيات من بينها، ومالتأمينالمال في شركات  رأسومالءة  (IFRS 17)نماذج القياس على وفق 
وفصلها  ،التأمينبما يسهل تفسير االختالفات في المالءة المالية التي تنتج عن العمليات الفنية في شركات  ؛لدى الجهات المنظمة والمحللين الماليين

 .(IFRS 17)عن تلك الناتجة عن تغيير نماذج القياس المتبعة على وفق 

 تخصيص األقساط، المالءة المالية، المالءة. أنموذجالرسوم المتغيرة،  أنموذجاللبنات،  أنموذج :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

إصدار معايير  (IASB)يتولى مجلس معايير المحاسبة الدولي 
التي تعد معايير عالمية عالية  (IFRSs)اإلبالغ المالي الدولية 

بهدف  ؛ومستندة للمبادئ يتم تبنيها في العديد من دول العالم ،الجودة
ن تمكّ  ،ا وأكثر منفعة على مستوى العالمتوفير تقارير مالية أكثر توحيد  

 المستثمرين المعنيين من اتخاذ القرارات الالزمة.
المالي الدولي  بالغصدر المجلس معيار اإلوفي هذا السياق أ

(IFRS 17) "Insurance Contracts يتضمن  2017" في سنة
تؤثر في قيمة  ،التأميننماذج قياس جديدة ومبتكرة لقياس عقود 

تغير هامش  إلىوبالنتيجة يؤدي  ،صولأو  التأمينالتزامات شركات 
مر الذي سيؤثر في قدرتها ا، األو سلب  أا إيجاب   التأمينالمالءة لشركات 

لذا يندرج هذا البحث  عمالها في األسواق.أ ومن ثم حجم  ،االئتمانية
في الوضع المالي  (IFRS 17)ضمن إطار بيان بعض تأثيرات 

بهدف تمكين الشركات من االستجابة والتعامل  ؛التأمينلشركات 
 اإليجابي المبكر مع هذه التأثيرات والتكيف معها.

 
 

 :سابقةال  دراساتالمنهجية البحث و 
 :دبياتمراجعة األ -أ

ن إف ،(IFRS 17) التأمينصدار معيار عقود إا لحداثة نظر  
والتي ركزت  ،التي تناولت المعيار دراساتلمن ا اهناك عدد محدود  

 التأمينالمتوقعة في شركات  التأثيراتعلى الجوانب التطبيقية وبعض 
دبيات المتعلقة واأل دراساتوسيتم عرض عينة من ال ،و المستثمرينأ

 :لآلتي وفق ابالموضوع 
التغيرات التي  تحليل (18)(Mignolet, 2017ة )سار تناولت د

على شفافية القوائم المالية لشركات  (IFRS 17)سينتجها معيار 
، كما أوضحت بشكل مختصر تأثيراتُه في قابلية المقارنة مع التأمين

ين هما: المحور دراسة على محورين رئيسالالقطاعات األخرى. وركزت 
األول: المقابالت الشخصية مع عينة من العاملين الرئيسيين في مجال 

فعالهم أن بالمعيار، واستكشاف ردود و ن األساسيو هم المتأثر  ،التأمين
بعاد وظائفهم أمختلف حول التأثير المحتمل في ووجهات نظرهم 

بات المتأثرين والموارد المتاحة لهم، والمحور الثاني: يتعلق باستجا
بحث مستل من أطروحة ** (IASB)جراها مجلس معايير المحاسبة الدولي ألالستطالعات التي 

 دكتوراه.

https://doi.org/10.12816/0057783
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ن ستتأثران بإصدار هذا المعيار. يالشفافية وقابلية المقارنة اللت حول
سيحسن قابلية  (IFRS 17)ن معيار أ إلى دراسةالوقد توصلت 

الذي ستواجهه الشركات يتعلق  ن التحدي الرئيسوأالمقارنة والشفافية، 
ووضع افتراضاتها  ،اتخاذ قراراتها إلىن الشركات ستضطر أل ؛بالتقييم

ا في قابلية المقارنة بين الشركات، ولكن مما قد يؤثر سلب   ؛الخاصة
 ا.قود الشركة داخلي  ستوفر معلومات أفضل للمقارنة بين ع

فقد تناولت كيفية تمهيد  (7)(Ernst & Young, 2017ة )سار اما د
الماليزية، والتي ركزت  التأمينفي شركات  (IFRS 17)تطبيق معيار 

 الذي، وكذلك القياس التعريف والنطاقمن بينها على عدة محاور 
، التأمينوإعادة  التأمينيركز على مناهج القياس ومتطلباتها لعقود 

بالغ مالية أخرى، مثل معيار إعالقة تطبيق المعيار مع معايير  ر اوأخي
(IFRS 9)،  و ،األدوات الماليةو(IFRS 15) يراد من العقود مع اإل

 الزبائن.

ت المحاسبية هم المعالجاأ (14)(Istrate,2017ة )سار كما بينت د
وتحديد متطلبات  ،التأمينما يتعلق بعقود فيالتي قدمها المعيار 

هرية في نماذج القياس والعرض  عن التغيرات الجو فضال   ،التطبيق
فصاح، مع التركيز على تقييم جانب األصول بالقيمة العادلة واإل

وتسجيل التزامات  ،باستعمال تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
ن أ إلى دراسةالمدفوعات النقدية المستقبلية المتوقعة، وتوصلت 

 التأمينعلى وفق معيار عقود  التأمينلمعالجات المحاسبية لعقود ا
(IFRS 4ينتج عنه )مخاطر في تفسير البيانات والمعلومات على  ا

بخالف تلك التي ستنتج عن تطبيق  ،مستوى عناصر القوائم المالية
 .(IFRS 17)المعيار 

التأثيرات  (18)(Mignolet, 2017ة )سار د أوضحتكما 
وقابلية المقارنة  ،تطبيق المعيار في شفافية القوائم الماليةالمتوقعة من 
ذ قامت إ، التأمينالشركات األخرى خارج مجال و  التأمينبين شركات 

جراء المقابالت مع العاملين بمجال إبجمع المعلومات من خالل 
 فضال   ،(IASBوأعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ) التأمين

)طرق القياس المعتمدة  :ن المعيار منهاعن تناول جوانب عديدة م
رباح تقسيم االعتراف بين األو هامش الخدمة التعاقدية، و بالمعيار، 

وقد توصلت  ،فصاح(خر، ومتطلبات اإلوالخسائر والدخل الشامل اآل
مساهمة المعيار في تحسين شفافية القوائم المالية لشركات  إلى دراسةال

 التأمينرغم وجود بعض التحديات التي ينبغي على شركات  ،التأمين
 التعامل معها.

السابقة تناولت  دراساتغلب الأ ن أما سبق يتبين ومن خالل 
وقابلية المقارنة للقوائم  ،التأثير المتوقع لتطبيق المعيار في الشفافية

و تضمنت كيفية أ، التأمينوتحسين اإلبالغ المالي عن عقود  ،المالية
ات. بما يسهل عملية التطبيق وتذليل الصعوب ،هيد لتبني المعيارالتم

الحالية فإنها تركز على بيان تأثير القياس على وفق  دراسةالما أ
(IFRS 17)،  أي بيان مدى  ،التأمينفي المالءة المالية في شركات

 ها،صولأو  التأمينالتغير الذي سيحصل في قيمة التزامات شركات 
المال نتيجة اختالف مناهج القياس عن الممارسات  رأسوهيكل 
 الحالية.

 :البحث مشكلة
من المشاكل المعقدة  التأمينتعد مشكلة القياس المحاسبي لعقود 

بعاد المتعددة، وتنبع هذه المشكلة من خصوصية عقود وذات األ
واختالفها عن األنشطة األخرى التي تمارسها الشركات المالية  التأمين

ا في تحقق اإليرادات ا كبير  عنصر المخاطرة دور   يؤديالية، اذ وغير الم
أحد وسائل  التأمينبوصف  ،التأمينوالمصروفات الناتجة عن عقود 

 التأمينصول عقود أن قيمة التزامات و أ عن إدارة المخاطر. فضال  
 ،التأمينوالتقديرات المستقبلية لعقود  دراساتحد كبير بال إلىتتأثر 

المالءة  هامشوذلك يؤثر في  ،أخرى  إلىوالتي تختلف من شركة 
في الدخول بالتزامات  التأمينقدرة شركات  فيالمالية ومن ثم التأثير 

 رأس عن تقييم الشركة في أسواق فضال   ،و قابليتها االئتمانيةأجديدة 
 تي:اآل بالتساؤلالبحث مشكلة ذا يمكن صياغة المال، ل

 معيار وفق هاصولأو  التأمينات عقود هل يؤثر قياس التزام
(IFRS 17)،  ؟التأمينفي هامش المالءة في شركات 

 :هدف البحث
 IFRS)بيان نماذج القياس وفق معيار  إلىيهدف البحث 

ومن ثم بيان  ها،والتزامات التأمينوتأثيرها في قيمة أصول عقود  ،(17
 .العراقية التأمينهذا التأثير في هامش المالءة المالية في شركات 

 :أهمية البحث
بالغ مالي دولي وأكثرها إأحدث معيار  (IFRS 17)يعد معيار 

ه المتوقعة ن طرح األفكار والتأصيل النظري لتأثيراتإا، ومن ثم فتعقيد  
 التأمينن شركات سيمكّ  ،1/1/2021لزامي في قبل تاريخ التطبيق اإل

وتذليل  ،يارمن اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتكيف مع متطلبات المع
ن البحث يمثل مساهمة من أ عن العقبات التي قد تواجهها، فضال  

غناء البحث العلمي في مجال اإلبالغ المالي والمعايير إ ن في يالباحث  
 وتأثيراتها في الوحدات االقتصادية المختلفة. ،الدولية
 :فرضيات البحث -ب

تأثير  توجد عالقة :هنأعلى فرضية أساسية مفادها يقوم البحث 
 IFRS)داللة إحصائية بين نماذج القياس وفق معيار  ذات ةمعنوي

 .التأمينوهامش المالءة المالية في شركات  (17
 :مجتمع البحث -ج

العراقية، وقد تم  التأمينيتكون مجتمع البحث من شركات 
قسام الحسابات ومعاونيهم أمن مديري  ااختيار عينة عمدية شملت عدد  

 عن بعض المختصين بمجال التحليل فضال   ،التأمينلعدد من شركات 
ا، وزعت عليهم استمارة فرد   33والمحاسبة وبلغ عددهم  التأمينالمالي و 

وكان  ،((1) ذو الرقم ملحقُينظر الرفاق االستبانة إاالستبانة )تم 
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أي بنسبة استرداد بلغت  ،استمارة 30العائد منها والصالح للتحليل هو 
91%. 

ستبانة وتحكيمها من عدد من األساتذة الخبراء في تم تصميم اال
االستبانة مقياس ليكرت  واعتمدت، التأمينمجال اإلبالغ المالي و 

األول تضمن  :محاور ةوتكونت من ثالث ،الخماسي لقياس اإلجابات
 ،(IFRS 17)المعلومات التعريفية، والثاني تضمن نماذج القياس وفق 

تضح تفاصيلها في المبحث تكما س ،الماليةيما تضمن الثالث المالءة ف
 الرابع.

 :(IFRS 17) معيار نماذج القياس وفق .1

 The Buildingالعام(  نموذجو األ أاللبنات ) أنموذج -أ

Block Approach (BBA)  

 التأمينبشكل عام على كافة عقود  هذا المنهج ينبغي تطبيق
أو  ،عدا بعض االستثناءات التي يطبق فيها منهج الرسوم المتغيرة

فق هذا و  التأمينمنهج تخصيص األقساط، ويستند قياس التزامات عقد 
و مكونات( أساسية عند القياس المبدئي أالمنهج من أربع َلِبنات )

 :8هي
 (Future cash flows)التدفقات النقدية المستقبلية  .1

 (Discount rates)معدل الخصم  .2

 Risk adjustment)تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية  .3

for non-financial risks) 

 Contractual service)هامش الخدمة التعاقدية  .4

margin) 
ولى بمجموعها تمثل األ ةن المكونات الثالثأوقد بين المعيار 
واختصارها  (Fulfilment cash flows)التدفقات النقدية للوفاء 

(FCF)، تقدير القيمة الحالية للتدفقات  :نهاأوالتي عرفها المعيار ب"
التي ستنشأ عندما  ،ا منها الخارجة(النقدية المستقبلية )الداخلة مطروح  

غير متحيز، و ، ا، ويكون هذا التقدير صريح  التأمينتفي الشركة بعقود 
 .(12)بالمخاطر غير المالية" مرجح، ومعّدال  احتمال  اذو 

 ةنه مكون مستقل بذاته عن المكونات الثالثإالرابع فما المكون أ
 Contractual)وهو مكون هامش الخدمة التعاقدية  ،السابقة

service margin)   أو اختصارا((CSMنهأ، والذي عرفه المعيار ب: 
، وهو أحد مكونات األصل أو التأمين"الربح المتوقع لمجموعة عقود 

والذي يمثل الربح غير المكتسب الذي  ،التأمينااللتزام لمجموعة عقود 
، ويعد 13"التأمينستعترف به الشركة عند تقديم خدمات مجموعة عقود 

يراد اإل (IFRS 15)تكوين هامش الخدمة التعاقدية متسقا مع معيار 
م اإليفاء الذي يعترف باإليراد عندما يت ،من العقود مع الزبائن

 إلىتعاقدية سيخصص كإيراد ن هامش الخدمة الأبالتزامات األداء، أي 
 ية.التأمينالفترة التي يتم فيها تقديم التغطية 

العام عند  نموذج( يوضح منهج الَلِبنات أو األ1)ذو الرقم والشكل 
 :القياس المبدئي، والتي سيتم بيانها في الفقرات الالحقة

 اللبنات أنموذج( القياس املبدئي وفق 1)ذو الرقم شكل ال

 

 Grant Thornton UK LLP, Get ready for: ) 9 إلىا ن استناد  يالباحثعداد إاملصدر: 

(IFRS 17): A fundamental change to the reporting for insurance 

contracts; 2017) 

ياس التي فيشمل عملية الق ،التأمينما القياس الالحق لعقود أ
 بهدف تحديث االفتراضات ؛بالغ ماليإتجري في نهاية كل فترة 

وبالنظر إلى المالية.  القوائمعداد إ الحقائق والظروف الجارية في وقت ب
ثبات التزامات إيعتمد في  ن القياس المبدئيإف ،اتم بيانه سابق   ما

على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  هواصول التأمين
والمعدلة بالمخاطر، والتي تم احتسابها بناء  على الحقائق والظروف 

المعدة في وقت القياس المبدئي )أي في تاريخ سابق(،  دراساتوال
 التأمينوبهذا ُيفترض تحديث القيمة الدفترية لمجموعة عقود 

توفر معلومات مالئمة وصادقة التمثيل تكي ل ؛بالمعطيات الجديدة
 للمستخدمين.

ذ يتم إعمال الفترة السابقة، أ ا نتائج ويشمل التحديث أيض  
المرتبطة بفترة اإلبالغ المالي،  هومصروفات التأميناحتساب إيرادات 

واالعتراف بجزء من هامش الخدمة التعاقدية الذي يرتبط بفترة التغطية 
ن القيمة أ( من المعيار 40) ذات الرقم المنقضية، ولذلك بينت الفقرة

بالغ ستشمل إفي نهاية كل فترة  التأمينالدفترية لمجموعة عقود 
 تي:اآل
 التي تشمل: التأمينالتغطية المتبقية لمجموعة عقود االلتزام عن  (1

التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية  -أ
 المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ.

 هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ. -ب
االلتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، التي تشمل التدفقات  (2

المتعلقة بالخدمة السابقة المخصصة للمجموعة في  النقدية للوفاء
 ذلك التاريخ.

ن مجموعات العقود المرهقة لن تتضمن هامش أ إلىمع اإلشارة 
 الخدمة التعاقدية.

 The Premium)تخصيص األقساط  أنموذج -ب
Allocation Approach) (PAA) 

 التأمينعمال تبسيط قياس مجموعة عقود يجوز لوحدة األ
عند إنشاء المجموعة  ،(PAA)باستعمال منهج تخصيص األقساط 

 من المعيار( (53) ذات الرقم فقط إذا: )الفقرة
ا التبسيط عمال تتوقع بشكل معقول أن ينتج عن هذ)أ( كانت وحدة األ

والتي لن تختلف بشكل مادي  ،اللتزام التغطية المتبقية للمجموعة اقياس  
 .بتطبيق منهج اللبنات م إنتاجهاعن المبالغ التي سيت
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 فترة تغطية كل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل. كانت)ب( 
ن هذا المنهج هو منهج اختياري أويتضح من كلمة "تبسيط" 

اف بهدف تقليل المتطلبات وتسهيل عملية القياس واالعتر  اوليس الزامي  
تطبيقه  العام(، ولكن اختيار نموذجو األأاإللزامية وفق منهج اللبنات )

التي من ظاهرها يستكشف و  ،يتوقف على توفر الشروط المذكورة
)التي تمتد فترة  :جليمكن تطبيقه على العقود قصيرة األنه أالباحثان 

عدم تغير النتائج  إلىقل(، مما يؤدي أسنة واحدة أو  إلىالتغطية فيها 
ن أالعام، ومن ثم يتوقع  نموذجبشكل جوهري عما إذا تم تطبيق األ

التي تنطبق عليها  التأمينتاره معظم وحدات االعمال لعقود تخ
 الشروط.

ن الفقرة )أ( من أ ،(54) ذات الرقم وقد بين المعيار في الفقرة
حدة تتوقع عند االعتراف المبدئي الشروط ال تعد مستوفية إذا كانت الو 

يؤثر ن أمن شأنه  ، الذيفي التدفقات النقدية للوفاء اا كبير  ن هناك تقلب  أ
سيما إذا كانت التدفقات  في قياس االلتزام بالتغطية المتبقية، ال

أو كانت تغطية المجموعة طويلة  ،المستقبلية ترتبط بمشتقات ضمنية
 .1نسبيا

ويمكن بيان المقارنة المبسطة بين منهج اللبنات ومنهج 
 :(2) ذي الرقم تخصيص األقساط في الشكل

 قساطمقارنة بمنهج تخصيص األج اللبنات ( منه2) ذو الرقم شكلال

 
 مالحظات:

 * ما لم تكن مجموعة العقود مرهقة.

** ما لم تكن الوحدة قد اختارت عدم تعديل التدفقات النقدية املستقبلية بالقيمة 

 الزمنية للنقود.

 إاملصدر: 
 
 KPMG, Insurance Contracts –First: 15 إلىا ن استناد  يعداد الباحث

Impressions, (IFRS 17),2017,p. 107) 

 The Variable Fee)الرسوم المتغيرة  أنموذج -1
Approach) (VFA) 

ذات ميزات المشاركة  التأمينلعقود  اا محدد  أنموذج  يتبع المعيار 
ذات  التأمينعقود  عدّ يمكن و يسمى منهج الرسوم المتغيرة،  ،2المباشرة

 التأمينئق ميزات المشاركة المباشرة بمثابة التزام بالدفع لحاملي وثا
، (Underlying Items)يساوي القيمة العادلة للبنود الضمنية  امبلغ  

                                           
ذات  المحتفظ بها وفق الفقرة التأمينا على عقود إعادة تنطبق الفقرة أيض   1

 .هنفس التفصيلوب( من المعيار 70) الرقم
تختلف عقود االستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة عن عقود االستثمار  2

 ذات ميزات المشاركة االختيارية الواردة في نطاق المعيار.

ن هذه العقود توفر إومن ثم ف ،متغيرةالخدمة المنها رسوم  امطروح  
 .(12)يةالتأمينخدمات مرتبطة باالستثمار مدمجة مع التغطية 

ذات  التأمينن عقود أمن المعيار  ((B 101وقد بينت الفقرة 
ميزات المشاركة المباشرة هي عقود تأمين تشابه عقود الخدمة التي 

و جوهري، وبموجبها تتعهد تكون مرتبطة باالستثمار بشكل كبير أ
ية محددة، ومن ثم عمال بتقديم عوائد بناء  على بنود ضمنوحدة األ

 التي: التأميننها عقود أيمكن تعريفها ب
مشاركة حامل الوثيقة في  )أ( تنص الشروط التعاقدية فيها على

 من مجموعة بنود ضمنية محددة بوضوح. 3حصة مهمة
لحصة  اا مساوي  ة ان تدفع لحامل الوثيقة مبلغ  )ب( تتوقع الوحد

 جوهرية من عائدات القيمة العادلة للبنود الضمنية.
ن تتغير نسبة كبيرة من المبالغ الواجب أ)ج( تتوقع الوحدة 

بشكل يتناسب مع التغير في القيمة العادلة للبنود  ،دفعها لحامل الوثيقة
 الضمنية.

أن تشمل مجموعة البنود الضمنية األساسية المشار إليها في  يمكن
 reference)حافظة مرجعية لألصول  )أ( مثال   B101الفقرة 

portfolio of assets) أو صافي أصول الوحدة ،(net assets of 
the entity) أو مجموعة فرعية محددة من صافي أصول الوحدة ،

(specified subset of the net assets of the entity) ،
طالما كانت محددة بوضوح بموجب العقد، وال يشترط أن تحتفظ الوحدة 
بالمجموعة المحددة من البنود الضمنية، ولكن ال توجد مجموعة محددة 

 من المعيار( B 106قرة بوضوح من البنود الضمنية عندما: )الف
)أ( يمكن ألي وحدة تغيير البنود الضمنية التي تحدد مقدار 

 .التزام الوحدة بأثر رجعي
)ب( ال توجد بنود ضمنية محددة، حتى إذا كان يمكن منح 
ا يعكس بشكل عام األداء والتوقعات اإلجمالية  حامل الوثيقة عائد 

من األصول التي تمتلكها للوحدة، أو األداء والتوقعات لمجموعة فرعية 
رباح في هو معدل االئتمان أو توزيعات األ  يكون العائدالوحدة، مثال  

نهاية الفترة التي يتعلق بها، وفي هذه الحالة، يعكس االلتزام تجاه 
رباح التي حددتها الوحدة، يقة معدل االئتمان أو توزيعات األحامل الوث

 وال يعكس البنود الضمنية المحددة.
 لرسوم المتغيرة فإنها تمثل:ما اأ

التعويض الذي تتلقاه الشركة لتوفير الخدمات المتعلقة  )أ(
 باالستثمار.

                                           
من المعيار ذكر أن الحصة المشار  (B 105)في الفقرة  3

إليها ال تحول دون السلطة التقديرية للوحدة لتغيير المبالغ المدفوعة 
لحامل الوثيقة، ولكن ينبغي أن يكون االرتباط بالبنود الضمنية ملزم ا 

 للطرفين.
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التي تختلف )ب( المبلغ المتغير الناتج من الحصة في البنود الضمنية 
ومن ثم فإن الرسوم المتغيرة تعكس األداء  ،قيمتها مع مرور الوقت

االستثماري للبنود الضمنية والتدفقات النقدية األخرى الالزمة للوفاء 
 بالعقود.

إن تعريف عقود االستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة، يفترض أن 
قد أدرجت  ،أو الجوهرية المتعلقة باالستثمار المهمةالخدمة )الخدمات( 

ا تعهدت الوحدة بعائد استثمار بناء  على البنود في العقد عندم
الضمنية، وعندما تكون هذه الخدمات مهمة أو جوهرية، يفي العقد 
بتعريف عقود االستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة، ومن ثم 
ستعكس المحاسبة فكرة أن التغييرات في الرسوم المتعلقة باالستثمار 

 .(9)تعد مرتبطة بالخدمة المستقبلية
نه عندما ال تكون أ( من المعيار بB 107الفقرة ) وذكرت

ويفشل  ،الخدمة )الخدمات( المتعلقة باالستثمار كبيرة بما فيه الكفاية
العقد في تلبية تعريف عقود االستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة، 
يتم االعتراف بأي تغييرات متعلقة بهذه الرسوم وفق ا لمنهج اللبنات دون 

 تعديالت. أي
 التأمينالمحاسبة عن عقود  أنموذجما تقدم يسمى  إلى اواستناد  

ذات ميزات المشاركة المباشرة بمنهج الرسوم المتغيرة الذي يعدل منهج 

ن التعويض الذي تتلقاه الوحدة مقابل العقود أليعكس حقيقة  ،اللبنات
 هو رسم متغير وليس قسط تأمين ثابت.

وحدة تجاه حامل الوثيقة في عقود ويمكن عرض قياس التزام ال
ا لمنهج الرسوم المتغيرة وفق   ،االستثمار ذات ميزات المشاركة المباشرة

ذي  ليات التعديالت على هامش الخدمة التعاقدية من خالل الشكلآو 
 :(3) الرقم

 وفق منهج الرسوم املتغيرة التأمين( قياس عقود 3)ذو الرقم شكل ال

 
 ;Salama, Yasser, Hello (IFRS 17): )22 إلىعداد الباحث باالستناد إاملصدر: 

2017, p. 102) 

ة بين يلخص االختالفات الرئيس( 1) اآلتي ذو الرقم والجدول
 منهج اللبنات ومنهج الرسوم المتغيرة.

 

 ( االختالفات بين منهج اللبنات ومنهج الرسوم املتغيرة1) ذو الرقم جدول ال

 (BBA)منهج اللبنات 

القياس املبدئي:/ يتم تحديث هامش الخدمة التعاقدية عند االعتراف املبدئي لعكس التغييرات في التدفقات 

 راف األولي.النقدية املتعلقة بالتغطية املستقبلية وتراكم استخدام أسعار الفائدة عند االعت

القياس الالحق:/ التغيرات في قيمة املشتقات الضمنية يعترف بها في الدخل الشامل، وتحسب الفائدة املتراكمة 

 على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت خصم محددة عند االعتراف املبدئي.

 (VFA)منهج الرسوم املتغيرة 

التعاقدية عند االعتراف املبدئي ليعكس التغييرات في مقدار القياس املبدئي:/ يتم تحديث هامش الخدمة 

 4الرسوم املتغيرة، بما في ذلك تلك املتعلقة بالتغييرات في معدالت الخصم واملتغيرات املالية األخرى.

القياس الالحق:/ التغيرات في قيمة املشتقات الضمنية تدخل في هامش الخدمة التعاقدية، وتحسب الفائدة 

 مة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت خصم جارية.املتراك

 المصدر: اعداد الباحثان

                                           
 االعتراف تختار أن للشركة فيمكن ،تأمينال عقود في المنعكسة المالية المخاطر من للتخفيف المشتقات استخدام الشركة اختارت إذا 4

 .التعاقدية الخدمة هامش تعديل من بدالا  الخسارة أو الربح في المالية المخاطر تلك في بالتغييرات
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 :التأمينالمالءة المالية في شركات  .2
عد هامش المالءة المالية األداة األكثر أهمية من بين أدوات ي

المالية ن تتعرض األوضاع أ، اذ يمكن التأمينالرقابة على شركات 
 التأمينتخفيض أسعار  :منها ،لتلك الشركات للخطر ألسباب متعددة

و سوء أ ،و زيادة النفقات اإلداريةأ ،اما دون المستوى المقبول فني   إلى
حداث  عن حدوث بعض األفضال   ،توظيف أموال الشركات واستثمارها

 تستعملن أذ يمكن إ. (4)و الكوارث التي تكون خارج سيطرة الشركةأ
هامش المالءة في  التأمينعمال أ الجهات المنظمة والمشرفة على 

كما تعد وسيلة ضمان  ،التحقق من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
 .(3)المنافسة التأمينلحماية الجمهور وشركات 

 ىأدن الشكل الغالب لقواعد المالءة المالية يتضمن اشتراط حدّ  
المال، ووجود فائض معين، وقيود على محفظة االستثمارات،  رأسل

 .(3)وفحص دوري كل ثالث سنوات في األقل ،واستيفاء نماذج مالية
 :مفهوم المالءة المالية -أ

نها قدرة الشركة على تغطية بأف المالءة المالية بشكل عام تعر 
ساس تعد المالءة المالية هي األ التأمينالتكاليف المختلفة، وفي قطاع 
ويعبر عنه بتوفر األصول الكافية  ،الذي يقوم عليه هذا القطاع

نها القدرة أ. كما تعرف ب(1)التأمينلمواجهة االلتزامات المالية لشركات 
و إعادة أ التأمينو سداد االلتزامات، أي قدرة شركات أعلى الوفاء 

صة لسداد االلتزامات ن تضمن بشكل دائم مواردها الخاأعلى  التأمين
نها أا ب. كما عرفت أيض  (24)التأمينوإعادة  التأمينعمال أ الناشئة عن 

. 5موجودات كافية للوفاء بجميع االلتزامات التأمينامتالك شركات 
نها قدرة الشركة على تسديد التزاماتها أوبذلك يمكن تعريف المالءة ب

بالعمل وعدم وبما يضمن استمراريتها  ،من الموارد الخاصة بها
 التعرض لإلفالس.

 :أهمية المالءة المالية -ب
 :(21)تيةية المالءة المالية في النقاط اآلتكمن أهم

وذلك بتسديد مستحقاتهم في  ؛حماية مصالح حملة الوثائق (1
 األوقات المحددة لها.

لحفاظ على وذلك با ؛حماية مصالح المستثمرين وحملة األسهم (2
 و زيادتها.أقيمة األسهم 

وذلك  ها؛ونجاح ئهاوبقا التأميننشاط شركات ضمان استمرارية  (3
 ا.ا واجتماعي  ألهميتها اقتصادي  

 ،التأمينضمان استمرارية الموظفين العاملين في شركات  (4
 وتأمين رواتبهم.

مر األ ،ستؤثر في سمعتها التأمينمتانة المركز المالي لشركة  (5
 ، ويزيد فيأمينالتالذي يمثل أولوية لإلدارة العليا في شركة 

 فرص عملها في المستقبل.

ثناء تسوية أالتي ستتأثر بالتدخل  التأمينشركات إعادة  (6
من شركات  التأمينو تحصيل أقساط إعادة أالمطالبات، 

 .التأمين
ن ألتي على عاتقها التنبؤ بما يمكن شراف والرقابة اهيئات اإل (7

 .العاملة في السوق  التأمينفالس إلحدى شركات إيحدث من 
 :العوامل المؤثرة في المالءة المالية -ج

ها وتؤثر في المالءة هنالك عوامل عديدة تتفاعل فيما بين
 ،أهمية بالغة التأمينن توليه شركات أمر الذي ينبغي المالية، األ

م من المالءة ئوتدرس تلك العوامل بعناية بهدف تثبيت مستوى مال
وتحسين  التأمينمن المحافظة على حصتها في سوق  المالية يمكِّنها

 :(19)تيتلخيص تلك العوامل على النحو اآل مركزها المالي، ويمكن
ن اختالف توجهات األنظمة السياسية إالعوامل القانونية:  (1

ا في ترشيد إدارة ا بارز  دور   تؤّديالحاكمة على التشريعات والقوانين 
 فضال   ،المال رأسحد األدنى المطلوب لنها تحدد الإذ إ، التأمينشركات 
كما يحدد القانون  ،عمالهاأ وع التي توظفها الشركات لممارسة عن الفر 

المال  رأسفي بعض البلدان تكوين االحتياطيات الفنية كأحد مكونات 
 و اإليرادات.أالمال  رأسوبنسب محددة من 

 العوامل السياسية: تتمثل العوامل السياسية في التغيرات (2
مع كل  ،هليةخاطر الحروب والحروب األم :مثل ،السياسية الحاكمة

خطار من انعكاسات حتى على وجود شركة ما لهذه التغيرات واأل
 .تهاوديموم نفسها التأمين
العوامل االجتماعية: وتتمثل باالتجاهات االجتماعية المختلفة  (3

وتؤدي  ،العامةو الثقافة أقيمة الحياة البشرية  إلىالتي تؤثر في النظر 
 التأمين :مثل ،التأمينزيادة الطلب على أنواع محددة من وثائق  إلى

على  التأمينو أضد الحوادث،  التأمينو على الحياة،  التأمينو الصحي، 
 المسؤولية القانونية.

و أمثل بمقدار التضخم في االقتصاد، (العوامل االقتصادية: تت4
 عن فضال   ،ى حركة األموالو القيود علأأنظمة الضريبة المعتمدة، 

ت االقتصادية والتي تؤثر في نمو التطور المتسارع في بعض القطاعا
التأثير في المالءة  إلىمما يؤدي  ؛التأمينو انكماش نشاط شركات أ

 المالية لها.
عاصير وتتمثل بالفيضانات والزالزل واأل العوامل الطبيعية: (5

والتي  ،المزيد من الخسائروغيرها من الكوارث الطبيعية التي تسبب 
 تفوق نتائجها التصورات والتوقعات.

 المحافظالعوامل الفنية: وتتمثل بالزيادة المفرطة في  (6
)أنواع  :وعدم وجود توازن بين مختلف أنشطة الشركة ،المحتفظ بها

حصول انحراف في  إلىمما يؤدي  ؛التي تمارسها الشركة( التأمين
 عن عدم كفاية االحتياطيات فضال   ،معدالت الخسائر والتعويضات
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تأثر  إلىمما يؤدي  ؛و صدور تشريعات مفاجئةأ ،منتيجة التضخ
 حد كبير. إلىالمالءة المالية 

وتتفاعل فيما بينها لتنتج ن هذه العوامل تتداخل أالمالحظ  ومن
ن يتم إيالء أوينبغي  ،التأمينفي المالءة المالية لشركات  اا متباين  تأثير  

ى لكي تحافظ عل ؛التأمينتها من شركات سار الالزمة لداألهمية 
 فالس.و اإلأاستمرارية عملها وتجنب التعثر 

 :التأمينقواعد قياس المالءة المالية في شركات  -د
شهد نظام المالءة المالية للمؤسسات المالية بما فيها شركات 

نتيجة عولمة  ؛تغيرات مالية مهمة على المستوى الدولي التأمين
والتقدم الهائل في النظريات  ،الخدمات المالية وتكاملها عبر العالم

وزيادة تعقيد  ،والممارسات واألساليب الحديثة في إدارة المخاطر
 عن ذلك زيادة المنافسة بين ، فضال  التأمينالمنتجات المالية وعقود 

 .(23)ئنلحاجة لزيادة حماية حقوق الزباوا ،والمصارف التأمينشركات 
وقد انتقلت معظم األنظمة االقتصادية الكبرى في العالم خالل 

القواعد المحاسبية  إلىالمال الثابت المستند  رأسالعقدين األخيرين من 
 إلىالمال المستند  رأسأحد اشكال  إلىلقياس المالءة المالية 

. ولغرض بيان االختالف بين أحد األنظمة العالمية ونظام 2المخاطر
 لعدة دول سيتم اختيار االتحاد األوربي بعده شامال   ،ءة في العراقالمال

وهو األقرب للعالمية من األنظمة  ،مختلفة ضمن االتحاد األوربي
 :ذلك وفق اآلتيو  ،األخرى 

 قواعد قياس المالءة في االتحاد األوربي: (1
 التأمينكانت القواعد السائدة في قياس المالءة في قطاع 

المال المستند  رأسترتكز على  –اخر القرن العشرين حتى أو –األوربي 
الحادي والعشرين سعت القواعد المحاسبية، وفي بداية القرن  إلى

( المسؤولة عن European Commissionوربية )المفوضية األ
توحيد معايير المالءة  إلى ،اقتراح التشريعات في االتحاد األوربي

للمالءة  الهذا الغرض نظام   بلدانها، وطورتعبر  هاتطبيقو المالية 
. وقد مر (9()10)المخاطر إلىالمال المستند  رأسيرتكز على معايير 

 تطبيق هذا النظام بمرحلتين:
، 2004المرحلة األولى: تم اعتماد إطار المالءة األول في سنة 

القواعد  إلىالمال المستند  رأسوتضمن تعديالت بسيطة على معايير 
 المحاسبية السائدة.

إطار المالءة  إلىوربية حلة الثانية: انتقلت المفوضية األمر ال
وذلك بهدف تنسيق أنظمة المالءة المالية  ،2009الثاني في سنة 

وحماية  ،في الدول األعضاء في االتحاد األوربي التأمينلشركات 
 عن زيادة استقرار فضال   ،التأمينفي شركات  التأمينحاملي وثائق 

 .(17)لمالي بالمجملالوضع ا
ن الشروع في المرحلة الثانية كانت على خلفية عدة انتقادات إ

ن أوضحوا أالذين  (6)ومنهم ،لاها من المختصين بهذا المجتم توجيه
تطلبات المالءة المالية ن مأ إلىين هما؛ األول يرجع هناك سببين رئيس

اط األقس :مثل ،رقامأر األول يتم اشتقاقها من مجموعة طابموجب اإل
حالة الخطر المحددة  إلىن تكون مستندة أ من بدال   ،المطالباتو أ

حوافز غير  إلىمما يؤدي في كثير من األحيان  ؛التأمينلشركة 
من خالل  التأمينالمال لشركة  رأستقليل متطلبات  :مثل ،مفضلة

نامية تجاهها، والثاني تخفيض األسعار بما ال يتالءم مع المخاطر المت
وال يتالءم مع  ،اطار ضعيف جد  النظري لهذا اإل اسن األسأيتمثل في 

 إدارة مخاطر جيدة على الرغم من سهولة تطبيقها.
لمالءة ا إطاَري ( االختالفات بين 4) ذو الرقماآلتي  ويوضح الشكل

 :(16)األول والثاني
 ول الثاني مقارنة بإطار املالءة األ  هداف إطار املالءةأ( 4) ذو الرقم شكلال

Solvency I  Solvency II 

 متطلبات كمية بشكل شبه كلي.

ال توجد عالقة بين األصول/ 

 االلتزامات.

خذ املخاطر الشاملة واملتمايزة أعدم 

 .بالحسبان

متطلبات حول إدارة املخاطر والرقابة  تحديث

 الداخلية.

 بالحسبان:خذ جميع املخاطر أ

)االكتتاب، التشغيل، وغيرها من 

 املخاطر(.

معيارية أكثر دقة مع إمكانية مقاييس 

 تطبيق النماذج الداخلية بشكل فردي.

   

Solvency I  Solvency II 

مستويات متغيرة للمخاطر بين البلدان 

 واملؤسسات.

 .نماذج مختلفة للرقابة الداخلية

تنسيق مستويات املخاطر وفق مداخل  تنسيق

 كمية.

نماذج رقابة داخلية متسقة بين مختلف 

 البلدان.

 سلطات رقابية مرجعية للمجموعات.

 :(Solvency II)و (IFRSs) معيار االختالف بين المالءة وفق
 معيار كنظام تنظيمي حذر، ينصب تركيز اإلبالغ وفق

(Solvency II)  التأمينالمال( لشركات  رأسعلى القوة المالية )موارد 
 لمعيار    امن أدائها المالي، ولذلك فإن الميزانية وفق   بدال  

((Solvency II  أن تعكس التقييم "االقتصادي" لجميع  إلىتهدف
 هنالك َمْن )على الرغم من أن  :األصول وااللتزامات في تاريخ الميزانية

ن المعايير إبالغ مالي، فإما كنظام أجوانب من الحكمة(، فيه يرى 
في الدولية لإلبالغ المالي ال تركز على اإلبالغ عن الوضع المالي 

. وهذا يثير بعض ايض  أولكن على األداء المالي  ،تاريخ الميزانية
وفق  (IFRS)و (Solvency II)االختالفات بين اإلبالغ بموجب 

 :(20)تيةالفقرات اآل
ا للتقييم على جميع العقود ا ثابت  منهج   (Solvency II)تطبق  -أ

يتم  ،(IFRS 17) لمعيار اما وفق  أ. التأمينالصادرة عن شركات 
والتي ال تنقل  التأمين"عقود االستثمار" الصادرة عن شركات  عدّ 

 ،)والتي ال تحتوي على ميزة مشاركة اختيارية( :مخاطر تأمين كبيرة
بحلول  IFRS 9)) معيار أدوات مالية يتم المحاسبة عنها وفق

 ، وليس كعقود تأمين.(IFRS 17) معيار تاريخ نفاذ
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عن عقد بالربح الناشئ  ، يتم االعتراف(IFRS 17) معيار وفق -ب
ويتم تحقيق ذلك من خالل إدراج التزام ، تأمين خالل فترة التغطية

 .(Solvency II)"هامش الخدمة التعاقدية" الذي ال يوجد بموجب 
بشكل كبير على  (Solvency II)يتم تحديد مكونات معينة من  -ج

 لمعيار اما وفق  أبدل المخاطر ومعدل الخصم، -وحدة مستوى ال
(IFRS 17) مبادئ أكثر، وهو ما  إلىيستند تحديد المكونات ف

يسمح بدمج مستويات أعلى من الحكم، ولكن من المرجح أن يقود 
حد كبير تتبع  إلىتتبع عدد أقل من عمليات تطوير النظام الجديدة 

 لمعيار االحركات في االلتزامات المتعلقة باالعتراف باألرباح وفق  
(IFRS 17). 

على اإلبالغ عن األداء بموجب المعايير الدولية  قد يؤدي التركيز -د
)وبعض  التأمينتغييرات في قيمة التزامات  إلىلإلبالغ المالي 
الناتجة عن التغيرات في متغيرات السوق التي ال  ،األصول المالية(

 يتم اإلبالغ عنها ضمن الربح أو الخسارة.
على متطلبات محددة فيما يتعلق  (IFRS 17)معيار يحتوي  -ه

وهناك اختالفات كبيرة  ،باإلبالغ عن اإليرادات في كشف الدخل
والمعايير  Solvency II))بين اإلفصاحات المطلوبة بموجب 

 الدولية لإلبالغ المالي.
 (Solvency II)و (IFRS 17)سيكون لمدى االختالفات بين  -و

كون هناك تقد و  ،ةتأثيرات تشغيلية كبيرة في البيانات واألنظم
وبناء مستودعات البيانات،  تأثيرات في أنظمة إدارة السياسات

المزيد من التدفقات النقدية المفضلة في الحلول  إلى وصوال  
ية، ومن ثم العواقب النهائية نموذجاالكتواريه وغيرها من الحلول األ

 على سجالت األستاذ وأدوات التوحيد.
 في العراق: المالية قواعد قياس المالءة

في العراق  التأمينعمال أ يعد اول تشريع قانوني لتنظيم 
ومنذ ذلك  ،1936( لسنة 74) التأمينالحديث هو قانون شركات 

 في العراق وصوال   التأمينعمال أ حين استمرت التشريعات التي تنظم ال
الذي حدد  ،2005لسنة  (10) التأمينعمال أ صدور قانون تنظيم  إلى

 ،في العراق التأمينوالمتطلبات الرقابية ألعمال  شرافمعالم اإل
نين ومعيدي وجمعية المؤمّ  ،العراقي التأمينوتمخض عنه تشكيل ديوان 

ورقابية وتنظيمية في  ةشرافيإن يمثالن جهات يالعراقية اللذ التأمين
 في العراق. التأمينقطاع 

عمال أ الية الصادرة بموجب قانون تنظيم وقد بينت تعليمات المالءة الم
 تية:لة اآلا للمعادان هامش المالءة يتم احتسابها وفق   التأمين

÷ هامش المالءة المالية = )المالءة المالية المتوفرة للمؤمن 
  %100المالءة المالية المطلوبة للمؤمن( * 

اصل  للسلطات المالية إذا كان حويكون هامش المالءة المالية مقبوال  
ا متغيرات المعادلة وفق   ، ويتم احتساب%100ال يقل عن  المعادلة

 تية:للفقرات اآل
يتم احتسابها بمقدار الزيادة في المالءة المالية المتوفرة للمؤمن:  -أ

حقوق الملكية، وبحسب عن التزاماتها عدا  التأمينصول شركة أ
على اإليفاء ن المالءة المالية المتوفرة تبين قدرة المؤمن إالتعليمات ف

 بالتزاماته عند استحقاقها.
المالءة المالية المطلوبة للمؤمن: والتي تعني الحد األدنى المطلوب  -ب

ويختلف احتسابها حسب أنشطة المؤمن  ،لحماية حقوق المؤمن لهم
 :لآلتيا ومن ثم يتم احتسابها وفق  

على الحياة  التأمينالمالءة المالية المطلوبة في فرع : تكون أوال  
 تيتين:لفردي، مجموع مبلغي النسبتين اآلا
o ( ثالثة من األ% 0.3ما يعادل ) التأمينجمالي مبالغ إلف من 

 السارية. التأمينلعقود 
o ( أربع من المائة من االحتياطي الحسابي %4ما يعادل ) الذي يتم

 احتسابه وفق تعليمات المخصصات الفنية للتأمين.
كافة عدا  التأميننواع أمالءة المالية المطلوبة في فروع تكون ال – اثاني  

يهما أ اآلتيتينحدى النسبتين إمبلغ على الحياة الفردي،  التأمينفرع 
 :أكبر

o قساط المحتفظ بها، بما ( عشرين من المائة من األ%20سبة )ن
 الواردة. التأمينعادة إ قساط أيشمل 

o ( خمسة وعشرين من المائة من صافي %25نسبة ) التعويضات
يضات التحميلية، ويقصد بالتعويضات التحميلية مجموع التعو 

 الواردة. التأمينعادة إ المدفوعة بما يشمل تعويضات 
ينبغي ف ،التأمينن الذين يمارسون كال النوعين من و نما المؤمّ أ

. ويفترض بشركات ا وثاني  في أوال   تينعليهم جمع النسبتين الوارد
وبخالفه  ،بة المالءة ضمن الحدود المقبولةن تحافظ على نسأ التأمين

ن لم إف ،صالح أوضاعهاإلغرض  التأمينيتم إعطاء مهلة لشركة 
 لتصحيح المسار. التأمينتتمكن يتم فرض الوصاية من ديوان 

العراقي جاءت مع  التأمينتعليمات هامش المالءة في قطاع  نإ
تم وضعها لتحمي شركات و  ،التأمينقيود إضافية أصدرها ديوان 

 ،عن حماية أصحاب المصلحة ،من االنهيار المالي فضال   التأمين
ومن ضمن تلك القيود هي تعليمات المبلغ األدنى للضمان الذي يقصد 

االحتياطي و عالوة اإلصدار، و المال المدفوع،  رأس) :به مجموع
فنية، خرى عدا االحتياطيات الالقانوني واالحتياطيات االختيارية واأل

دنى للضمان عما ال يقل المبلغ األ نأذ يفترض إ ،رباح المحتجزة(واأل
 يأتي:

( خمسة مليارات دينار، للمؤمن المجاز 5000000000)– واًل أ
 العام. التأمينلممارسة اعمال 
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ات دينار للمؤمن المجاز ( سبعة مليار 7000000000)– اثانيً 
 على الحياة. التأمينعمال أ لممارسة 

ات دينار للمؤمن المجاز ( عشرة مليار 10000000000)– اثالثً 
 .احصر   التأمينعمال إعادة أ لممارسة 

ات دينار للمؤمن المجاز ( سبعة مليار 7000000000) – رابعاً 
 .على الحياة التأمينالعام و  التأمينعمال أ لممارسة 

ن قواعد قياس المالءة في العراق ال زالت ترتكز أمن المالحظ 
مع ترجيح مستوى  ،المال المبني على القواعد المحاسبية رأسعلى 

نها لم أو من التعويضات، أي أ التأمينالمخاطر كنسبة من أقساط 
ن أ وهذا يعنيالمال المرجح بالمخاطر،  رأساعتماد  إلىتنتقل بالكامل 

 فيحد كبير  إلىسيؤثر  (IFRS 17) معيار وفق التأمينقياس عقود 
المالية في شركات  ةلتي يعتمدها هامش المالءالتقديرات المحاسبية ا

وسيزيد مستوى االلتزامات الظاهرة في القوائم المالية على  ،التأمين
والتي تندرج  ،في الوقت الحاضر الُمعتمدةحساب االحتياطيات الفنية 

 ضمن حقوق الملكية.
 :مناقشة النتائج
عالقة تأثير  توجدختبار فرضية البحث المتمثلة بـ )لغرض ا

 IFRS)معنوي ذات داللة إحصائية بين نماذج القياس وفق معيار 
ة (، تم وضع الفرضيالتأمينوهامش المالءة المالية في شركات  (17

 :اآلتي وفقن سيتم اختبارهما يالعدمية والفرضية البديلة اللت
ال توجد عالقة تأثير معنوي ( تتمثل بـ )0Hالفرضية العدمية )

 (IFRS 17)حصائية بين نماذج القياس وفق معيار ذات داللة إ
 .(التأمينوهامش المالءة المالية في شركات 

عالقة تأثير معنوي ذات  توجد)( تتمثل بـ 1Hالفرضية البديلة )
 (IFRS 17)داللة إحصائية بين نماذج القياس على وفق معيار 

 .(التأمينوهامش المالءة المالية في شركات 
نتائجها  جاءتاستبانة  30القابلة للتحليل  االستبانةوقد بلغت 

 :وفق اآلتي
 األساليب اإلحصائية المستعملة:

 اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
 اإلحصاء االستداللي مثل معامل ارتباط بيرسون واالنحدار المتعدد

 الصدق والثبات ألداة البحث:
( لتحديد مدى ثبات Alpha Cronbach) اعتمد الباحثان على معامل

قدرتها على تقديم   عنفضال   ،واالتساق الداخلي للفقرات دراسةأداة 
نتائج متوافقة مع ردود المستجيبين، وقد بلغ معامل الثبات لمحاور 

 دراسات(، وهي نسبة مقبولة في ال0.759االستبانة لجميع الفقرات )
( 0.60العلوم اإلدارية والمحاسبية التي تبلغ قيمتها المقبولة هي )

 فأكثر.
 :نتائج االستبانة

تم تفريغ نتائج االستبانات الصالحة للتحليل في البرنامج االحصائي 
(SPSS V.22)لغرض تفسير طبيعة االرتباط والتأثير بين  ؛

 ،توذلك لتحقيق منهجية الوصف التحليلي للمتغيرا ؛المتغيرات
واختبار الفرضية األساسية للبحث  ،المستعمل نموذجوتوضيح األ

 :وذلك وفق اآلتي ،وفرضياتها الفرعية
 .الوصف االحصائي لمتغيرات البحث (1
 .(IFRS 17)نماذج القياس على وفق  (2

)ال اتفق بشدة  :تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي الذي يتكون من
الستخراج  ؛(5ا =، اتفق تمام  4، اتفق =3، محايد =2، ال اتفق =1=

و أطوال للفئات )أمر الذي يعني وجود خمسة مستوى اإلجابة، األ
 :طوال الفئات من خالل استخراج المدىأيمكن تحديد وهنا  ،جابات(اإل

(. ثم نستخرج 4 = 1 – 5أي ) ،قل قيمة(أ –)المدى = أكبر قيمة 
أي  ،عدد الفئات(÷ )طول الفئة = المدى  :طول الفئة

ثم  ،اجمع طول الفئة مع كل الفئات تباع  ن(. ومن ثم 0.80=5÷4)
هو كما  ،نقارن الناتج مع الوسط الحسابي الستخراج مستوى اإلجابة

 (:2) اآلتي ذو الرقم موضح في الجدول
 مستويات اإلجابة (2) ذو الرقم الجدول 

 الفئة + طول الفئة
المقارنة مع الوسط 

 الحسابي
 مستوى اإلجابة

 ضعيف 1.80 إلى 1من  1.80=1+0.80

 معتدل 2.60 إلى 1.80من  2.60=080+.1.80

 عال   3.40 إلى 2.60من  3.40=2.60+0.80

 اعال  جدا  4.20 إلى 3.40من  4.20=3.40+0.80

 ممتاز 5 إلى 4.20من  5=4.20+0.80

(IFRS 17) معيار  فراد العينة عن نماذج القياس وفقأوصف إجابات  (3) ذو الرقم الجدول 

مستوى  Mean S.D إجابات افراد العينة التكرار رمز املتغير

 االجابة

 األهمية النسبية

تفق أال  %

 بشدة

 اتفق تمام  أ اتفق محايد تفقأال 

X1 58 عال   0.96 2.90 / 9 12 6 3 التكرار 

% 10 20 40 30 / 

X2 58.6 عال   0.94 2.93 / 9 13 5 3 التكرار 

% 10 16.7 43.3 30 / 

X3 66.6 عال   0.96 3.33 3 10 12 4 1 التكرار 

% 3.3 13.3 40 33.3 10 

X4 59.4 عال   0.964 2.97 2 5 15 6 2 التكرار 
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% 6.7 20 50 16.7 6.7 

X5 68.6 عال  جدا 0.817 3.43 2 12 14 1 1 التكرار 

% 3.3 3.3 467 40 6.7 

 62.24 عال   0.928 3.112 املعدل العام

 إاملصدر: من 
 
ن باالعتماد على مخرجات الحاسوبعداد الباحث

فراد العينة حول أ( الخاص بإجابات 3) ذي الرقم من الجدوليتضح 
 ما يأتي: (IFRS 17) معيار نماذج القياس وفق

 ،(3.112ن معدل قيمة الوسط الحسابي لكل الفقرات بلغ )إ -1
ن فقرات أوهذا يعني  ،(3وهو أكبر من الوسط الفرضي البالغ )

فراد أالمتغير حصلت على اهتمام جيد من االستبانة لهذا 
 العينة.

 ،(0.928ن قيمة االنحراف المعياري لجميع الفقرات كانت )إ -2
فراد العينة أراء آا في تقريب   ان هناك تجانس  أ إلىوهي تشير 

 حول وسطها الحسابي.
(.إ -3  ن االستجابة لجميع فقرات المتغير كانت بمستوى )عال 
ن أوهذا يعني  ،(62.24حققت األهمية النسبية قيمة مقدارها ) -4

ولم تكن  ،فراد العينة بفقرات المتغير كانت متوسطةأاهتمام 
فراد العينة بنماذج ألمام الكافي من مرتفعة بسبب عدم اإل

 القياس على وفق المعيار.

 تعد نماذج القياس وفق) :( التي تنص علىX5حققت الفقرة ) -5
مؤثرة في االحتياطيات الفنية التي يتم  (IFRS 17) معيار

ا مقداره حسابي   اعلى وسط  أ  ،(التأميناإلبالغ عنها في شركات 
وهذا يعني  ،(3وهو أكبر من الوسط الفرضي البالغ ) ،(3.43)
 بلغ معدل انحرافبو  ،فراد العينةأا من ا عالي  ن هناك اهتمام  أ
شبه تجانس في إجابات عينة  إلىوهذا يشير  ،(0.817)

( ضمن مستوى إجابة )عال  68.6وبنسبة أهمية ) ،البحث
 (.اجد  

تعد نماذج القياس ) :( التي تنص علىX1بينما حققت الفقرة ) -6
مؤثرة في قيمة أصول شركات  (IFRS 17) معيار وفق

قل من أوهو  ،(2.90ا مقداره )حسابي   اقل وسط  أ ،(التأمين
ا شبه ن هناك اهتمام  أوهذا يعني  ،(3الوسط الفرضي البالغ )

وهذا يشير  ،(0.96) بلغ معدل انحرافبو  ،فراد العينةأجيد من 
( 58وبنسبة أهمية ) ،شبه تجانس في إجابات عينة البحث إلى

.)  ضمن مستوى إجابة )عال 
 المالءة المالية (3

 (4الجدول )

 وصف إجابات افراد العينة عن املالءة املالية

مستوى  Mean S.D إجابات افراد العينة التكرار رمز المتغير
 ابةاالج

األهمية 
 اتفق تماما اتفق محايد ال اتفق ال اتفق بشدة % النسبية

Y1 50 معتدل 1.23 2.5 2 6 3 13 6 التكرار 

% 20 43.3 10 20 6.7 

Y2 48.6 معتدل 1.10 2.43 1 4 9 9 7 التكرار 

% 23.3 30 30 13.3 3.3 

Y3 66 عال   1.055 3.30 3 11 10 4 2 التكرار 

% 6.7 13.3 33.3 36.7 10 

Y4 62.6 عال   1.07 3.13 2 9 14 4 1 التكرار 

% 3.3 13.3 46.7 30 6.7 

Y5 55.4 عال   0.97 2.77 2 4 10 1 13 التكرار 

% 43.3 3.3 33.3 13.3 6.7 

 56.52 عال   1.085 2.826 المعدل العام

الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب المصدر: من اعداد

( الخاص بإجابات افراد العينة حول المالءة 4يتضح من الجدول )
 المالية ما يأتي:

( وهو 2.826ان معدل قيمة الوسط الحسابي لكل الفقرات بلغ ) -1
( وهذا يعني ان فقرات 3اقل من الوسط الفرضي البالغ )

م قليل من قبل افراد االستبانة لهذا المتغير حصلت على اهتما
 العينة.

( 1.085ان قيمة االنحراف المعياري لجميع الفقرات كانت ) -2
وهي تشير الى ان هناك تشتتا  في اراء افراد العينة حول 

 وسطها الحسابي.
3- .)  ان االستجابة لجميع فقرات المتغير كانت بمستوى )عال 
 ( وهذا يعني ان56.52حققت األهمية النسبية قيمة مقدارها ) -4

 اهتمام افراد العينة بفقرات المتغير كانت مقبولة.
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يؤثر تبني نماذج القياس ( التي تنص على )Y8حققت الفقرة ) -5
في تحديد وإدارة المخاطر في شركات  IFRS 17على وفق 

( وهو أكبر من 3.30( اعلى وسطا  حسابيا مقداره )التأمين
 عاليا  ( وهذا يعني ان هناك اهتماما  3الوسط الفرضي البالغ )

( وهو أكبر من 3.30( اعلى وسطا  حسابيا مقداره )التأمين -6
( وهذا يعني ان هناك اهتماما  عاليا  3الوسط الفرضي البالغ )

( وهذا يشير الى 1.055من افراد العينة ومعدل انحراف )
( ضمن 66تشتت في إجابات عينة البحث وبنسبة أهمية )

.)  مستوى إجابة )عال 

تنعكس مخرجات ( التي تنص على )Y6)بينما حققت الفقرة 
في نتائج اعمال شركات  IFRS 17نماذج القياس على وفق 

( اقل المالءة المالية فيالتأمين ومركزها المالي مما يؤثر 
( وهو اقل من الوسط الفرضي 2.50وسطا  حسابيا مقداره )

( وهذا يعني ان هناك اهتماما  شبه جيد من افراد 3البالغ )
( وهذا يشير الى تشتت في 1.23انحراف ) العينة ومعدل

( ضمن مستوى إجابة 50إجابات عينة البحث وبنسبة أهمية )
 )معتدل(.

 اختبار فرضيات البحث (4
في هذه الفقرة سيتم اختبار فرضية البحث الرئيسية لغرض التعرف 
على عالقة االرتباط والتأثير وتحديد مدى صحتها لغرض قبول او 

تعمال عدد من األدوات واألساليب رفض الفرضية، وذلك باس
 اإلحصائية إلجراء التحليل وكما يأتي:

 عالقة االرتباط -أ
تم اختبار  االساسيةمن اجل التوصل الى اثبات او نفي الفرضية 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين نماذج القياس على وفق 
IFRS 17  مع المالءة المالية في شركات التأمين وكما موضح

 ( الخاص بمصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث.5بالجدول )

 (5جدول )

 واملالءة املالية IFRS 17عالقة االرتباط بين القياس على وفق 

 املالءة املالية IFRS 17القياس على وفق 

 

1 

 

30 

 IFRS 17القياس على وفق 

Pearson correlation 

Sig (2- tailed) 

N 

 

0.573 

0.001 

30 

 املالءة املالية

Pearson correlation 

Sig (2- tailed) 

N 

 المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب

ومن خالل الجدول أعاله يمكن تفسير ارتباط الفرضية بوجود 
عالقة ارتباط طردية متوسطة بين نماذج القياس والمالءة المالية، اذ 

التي تساوي  sig( وهي قّيمة استنادا  الى 0.573بلغت قيمة االرتباط )
( وهذا دليل على 0.05( وهي اقل من مستوى المعنوية )0.001)

 باط.معنوية عالقة االرت
 عالقة التأثير -ب

نتناول في هذه الفقرة توضيح مدى معنوية وتباين تأثير المتغير 
( في المتغير التابع IFRS 17المستقل )نماذج القياس على وفق 

)المالءة المالية( ولذلك يتم وضع معادلة االنحدار الخطي البسيط وفقا 
 Y= a + bX   للنموذج االتي:

 االتي:وفي هذا اإلطار يمكن تفسير 
 اختبار المعنوية .1

 (6جدول )

 في املالءة املالية IFRS 17تأثير نماذج القياس على وفق 

Model Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 

T Sig 

B Std. 

Error 

Beta 

Constant 2.538 0.193 - 13.318 0.000 

نماذج 

 القياس

0.249 0.272 0.601 3.597 0.001 

 المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب

( الى 6تشير نتائج االنحدار الخطي البسيط الموضحة في الجدول )
وجود تأثير للمتغير المستقل في المتغير التابع المتمثل بـ )المالءة 

البالغة  Sigالمالية(، ولقد كانت عالقة التأثير معنوية حسب قيمة 
 (.0.05( عند مستوى معنوية )0.001)

 اختبار تباين التأثير .2
 ( وكما يلي:7اما بالنسبة للتباين فيمكن توضيحه بالجدول ) 

 (7جدول )

 في املالءة املالية IFRS 17تحليل التباين لنموذج تأثير نماذج القياس على وفق 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

Regression  

Regression 

Total 

1.561 

3.197 

4.759 

1 

28 

29 

1.561 

0.114 

- 

13.673 0.001 

R= 1.28   R2= 0.328 

 المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب

من البيانات المعروضة في الجدول السابق يمكن التوصل الى ان 
( التي تعد 13.673البالغة ) Fالنموذج معنوي باالعتماد على قيمة 

( وعي اقل من مستوى المعنوية 0.001البالغة ) Sigمعنوية حسب 
(، مع قدرة المتغير المستقل على 1.28( وبدرجتي حرية )0.05)

( التي تمثل قيمة معامل التحديد وان 0.328تفسير النموذج بمقدار )
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ج ( من المتغيرات لم يتضمنها النموذج الحالي وهي خار 0.672)
 نطاق البحث.

ال ( التي تنص على ))0Hمما تقدم ال بد من رفض الفرضية العدمية )
توجد عالقة تأثير معنوي ذات داللة إحصائية بين نماذج القياس 

وهامش المالءة المالية في شركات  IFRS 17على وفق معيار 
 (.1H(( وقبول الفرضية البديلة )التأمين

 االستنتاجات والتوصيات .5
 االستنتاجات -أ

 في ضوء ما تقدم تم التوصل الى االستنتاجات االتية:

تعد نماذج قياس عقود التأمين على وفق المعيار نماذج مبتكرة  (1
في الغالب وتحتاج الى توفر متطلبات عديدة يفترض بشركات 
التأمين التهيؤ لها وتوفيرها لكي تتمكن من تشغيل هذه النماذج 

 قود التأمين.واستعمالها في عملية قياس ع
تؤدي نماذج القياس على وفق المعيار الى التأثير في التزامات  (2

واصول شركة التأمين فضال عن توقيت االعتراف باإليرادات 
والمصروفات الناتجة عن اصدار وثائق التأمين، االمر الذي 

 يؤدي الى بالنهاية الى تأثر حقوق الملكية بتلك النماذج.
واالبالغ على وفق المعيار واالبالغ  هناك اختالفات بين القياس (3

ينصب تركيز اإلبالغ على وفق  ، اذSolvency IIعلى وفق 
Solvency II  على القوة المالية )موارد رأس المال( لشركات

التأمين بدال  من أدائها المالي، ولذلك فإن الميزانية العمومية وفقا 
Solvency II  "لجميع تهدف إلى أن تعكس التقييم "االقتصادي

األصول وااللتزامات في تاريخ الميزانية، اما كنظام ابالغ مالي، 
اما المعيار فال يركز على اإلبالغ عن الوضع المالي في تاريخ 

 الميزانية فقط ولكن على األداء المالي ايضا .
سيؤثر الى حد  IFRS 17ان قياس عقود التأمين على وفق  (4

دها هامش المالء المالية كبير في التقديرات المحاسبية التي يعتم
في شركات التأمين وسيزيد مستوى االلتزامات الظاهرة في القوائم 

المالية على حساب االحتياطيات الفنية التي تعتمد في الوقت 
 الحاضر والتي تندرج ضمن حقوق الملكية.

هناك عالقة تأثير بين نماذج قياس عقود التأمين على وفق  (5
شركات التأمين وهذا التأثير ينتج من المعيار والمالءة المالية ل

تأثر كال من االلتزامات واألصول واالحتياطيات الفنية وحقوق 
 الملكية لشركة التأمين بنماذج القياس المستحدثة في المعيار.

 
 

 التوصيات -ب
يفترض بشركات التأمين ومراقبي الحسابات والجهات المنظمة  (1

متطلبات التحول والمشرفة على اعمال التأمين التركيز على 
للمعيار ومشاركة الدراسات والبحوث في هذا المجال بما يسهل 

عملية التحول الى المعيار الجديد في تاريخ التحول االلزامي 
 او قبله. 1/1/2021

معيار زيادة المام العاملين في شركات التأمين العراقية بمتطلبات  (2
وذلك عن طريق اشراكهم في دورات  ،IFRS 17عقود التأمين 

تخصصية ووضع الموازنات الكافية للتدريب والتطوير فضال عن 
توفير قواعد البيانات الالزمة لتلبية احتياجاتهم من البيانات 

 الالزمة للتحول.
زيادة االهتمام بالوظائف والدراسات االكتواريه في شركات التأمين  (3

وضع التقديرات المستقبلية  العراقية وبما يسهم في تسهيل عملية
ودراسة الظروف المحيطة بعقود التأمين في كل تاريخ ابالغ 

 مالي.
ضرورة تصميم برامج محاكاة لدى الجهات المنظمة والمحللين  (4

الماليين بما يسهل تفسير االختالفات في المالءة المالية التي 
تنتج عن العمليات الفنية في شركات التأمين وفصلها عن تلك 

 ناتجة عن تغيير نماذج القياس المتبعة على وفق المعيار.ال
الى ضرورة التوسع في  IFRS 17معيار عقود التأمين يحتاج  (5

اجراء األبحاث المستقبلية حول كل نموذج قياس ومكوناته 
وتأثيراتها المختلفة في مختلف أنشطة وعمليات شركات التأمين 

 ونتائج اعمالها.
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 الملحق ذو الرقم )1( تعريف متغيرات البحث الواردة في استمارة االستبانة

رمز 
 غيرالمت

 المضمون المحور

X1 معيار تعد نماذج القياس وفق الثاني (IFRS 17)  التأمينمؤثرة على قيمة أصول شركات. 

X2 معيار تعد نماذج القياس وفق الثاني (IFRS 17)  التأمينمؤثرة على قيمة التزامات شركات. 

X3 معيار تعد نماذج القياس وفق الثاني (IFRS 17) مؤثرة على قيمة حقوق الملكية في قائمة المركز المالي. 

X4 معيار تعد نماذج القياس وفق الثاني (IFRS 17)  التأمينمؤثرة على حجم اإليرادات المعترف بها في قائمة الدخل لشركات. 

X5 معيار تعد نماذج القياس وفق الثاني (IFRS 17)  التأمينمؤثرة على االحتياطيات الفنية التي يتم اإلبالغ عنها في شركات. 

Y1 معيار تنعكس مخرجات نماذج القياس وفق الثالث (IFRS 17 في نتائج )ومركزها المالي مما يؤثر على المالءة المالية. التأمينعمال شركات أ 

Y2 معيار يتطلب تبني نماذج القياس وفق الثالث (IFRS 17 )التأمينجراء تغيرات في طريقة تحديد المالءة المالية في شركات إ. 

Y3 معيار يؤثر تبني نماذج القياس وفق الثالث (IFRS 17)  التأمينعلى تحديد وإدارة المخاطر في شركات. 

Y4 معيار باختالف نماذج القياس وفق التأمينتتأثر المالءة المالية المتوفرة في شركات  الثالث (IFRS 17). 

Y5 معيار باختالف نماذج القياس وفق التأمينتتأثر المالءة المالية المطلوبة في شركات  الثالث (IFRS 17). 

 
 

 

 
 
 

 


