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  الخالصة

ن وجود التامین الزراعي لحمایة أو. ومنھا العراق العالمي تصادفي االقالقطاعات   من اھمواحده الزراعة قطاع  أن
ملین في ھذا القطاع من اسیشجع العھذا القطاع من المخاطر الزراعیة المرتبطة بالطبیعة ومعالجة أثارھا السلبیة 

مزارعین ومستثمرین على بذل جھد مضاعف لتوسیع انشطتھم الزراعیة ومن ثم تحسین مستوى الدخل لھم (لوجد 
 حمایة تأمینیة تستطیع تعویضھم في اي وقت عن الخسائر المحتملة)  . 

اقي قد ساھم قطاع التامین العرو،  دي اكثر استقرار لكل من االفراد والدولفي تحقیق مناخ اقتصا فالتامین یشارك
دون مستوى  تالزالولكن  1982منذ سنة ) رینمزارعین ومستثم (القطاع الزراعي الى  في توفیر ھذه الخدمة

لھذا النوع من  والترویج  التسویقوندرة التامین الزراعي من جھة وفوائد اھمیة عدم توضیح بسبب الطموح 
ً  اعتمدتم ف البحث ى ھداللغرض التوصل اخرى . ومن جھة التامین من قبل شركات التامین  ً  تحلیلیاً  منھجا  مبسطا

البحث استنتاجات ومن اھم ، نموذج االنحدار الخطي البسیط  استخداممن خالل في ضؤ بیانات الشركة المبحوثة و
ى الباحث اوص وقد، القطاع الزراعي العراقي وبین اقساط التامین الزراعي  وتأثیروجود عالقة ارتباط معنویة  ھو

واالستفادة من تجارب الدول  لعراقاالزراعي في تطویر وتحسین نظام التأمین  بمجموعھ من التوصیات منھا
   . المختلفة

The Impact of Agricultural Insurance in Agricultural Sector 
Iraqi for the Period 1991-2013 

Abstract 
That the agriculture sector is one of the most important sectors in the global 
economy including Iraq, and that existence of agricultural insurance to protect this 
sector from risks associated with nature and the treatment of its negative effects. 
The encourage farmers and investors in this sector will make double effort to 
expand their agricultural activities and thus improve their income level (there is 
insurance protection that can compensate them at any time for possible losses). 
The insurance sector has contributed to achieving a more stable economic climate 
for both individuals and countries. The Iraqi insurance sector has contributed to 
providing these service to agriculture sector (farmers and investors) since 1982. But 
it is still below the level of ambition due to the lack of clarification of the importance 
and benefits of agricultural insurance, For this type of insurance by the insurance 
companies on the other hand. In order to achieve the goal of the research was 
adopted a simple analytical approach in the light of the company's data and through 
the use of simple linear regression model, and the most important conclusions of the 
research is the existence of a significant correlation between the premiums of 
agricultural insurance and the Iraqi agricultural sector, the research recommended 
a set of recommendatitoons, Improve the agricultural insurance system in Iraq and 
benefit from the experiences of different countries. 
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 : لمقدمةا
ر في تطوی عتبر عامال مساعداً ینتاج ورا ھاماً في استمرار واستقرار األالتامین الزراعي دوشكل ی

 في حمایة الثروات الخاصة ویؤدي بذلك دوراً ائر المادیة الخس عن فھو یعوض االفراد النوع والكم
 العامة . و

الزراعي من انواع المخاطر  لحمایة االستثمار في القطاعوعملي  أسلوب مھم اعي التامین الزر ویعد
خاصة وان النشاط الزراعي ال یعتبر نوعا من االستثمار  التي قد یتعرض لھا ھذا القطاع المختلفة

لذا فان مواجھة المخاطر التي قد  ھو اسلوب حیاة للعدید من البشر على مر العصور، وحسب بل
االسعار عدم استقرار الزراعیة و تواآلفا بالتغیرات المناخیة والمتمثلة یتعرض لھا القطاع الزراعي
 2007( شریفات،  ھذا القطاع . االھمیة لضمان استقرار وتطوررة من وغیرھا ھي على درجھ كبی

،11( 
الى ان العراق كغیرة من البلدان تتعرض  () (39: 2007یشیر كل من (مصطفى والصمیدعي ,

 عرض تقریباً ثلث االنتاج الزراعي سنویا في العراقتیزراعتھ الى جملة من المتغیرات السلبیة ، اذ 
ا ) تبع%60-%20الى الضرر والھدر، وتتباین االضرار التي تحدثھا االفات الزراعیة ما بین ( 

عرض الثروة الحیوانیة في العراق ت عن فضالً ،  لنوع المحاصیل ومنطقة زراعتھ وتغیرات المناخ
ولتجنب معظم ھذه االضرار  ))ضعف الخدمة البیطریة بسبب  واإلمراضالى العدید من االصابات 

اثارھا  على االنتاج الزراعي (النباتي والحیواني) فان ذلك یتطلب استخدام وسائل متعددة للحد من
المنتجین وحمایة المزارعین و, كمحاولة توفیر خدمات التامین الزراعي لضمان حقوق  االقتصادیة

ال یلقى انھ  إالفي استقرار القطاع الزراعي التامین الزراعي  بالرغم من اھمیةومن التدھور  القطاع
شركات  منن العاملین في ھذا القطاع والمزارعین انفسھم او من غیرھم م قبلمن االھتمام الكافي 

 ً  .في ھذا المجال والدراسات البحوث ندرة فضال عن  ، التامین ایضا
 المبحث االول

 ) البحثمنھجیة (
 البحثمشكلة  -1
وانتشار   المناختعرض االنتاج الزراعي في العراق لكثیر من المخاطر یتعلق معظمھا بظروف ی

ومن شان ھذه االخطار ان تحدث اضرار كبیرة بالقطاع  واألسعاراالمراض او ظروف التسویق 
 خدمة وجود، وعلى الرغم من  القطاع عدم االستقرار فيتؤدي الى الزراعي ویتكبد خسائر فادحة 
ھذا فضالً عن ندرة لجوء العاملین في انھا كانت دون الطموح  إالالتامین الزراعي في العراق ، 

علیة یمكن  .الى شركات التامین لحمایة مشاریعھم واستثماراتھم الزراعیة من االخطار القطاع
 في دور للتامین الزراعي ھل یوجدمشكلة البحث من خالل اإلجابة عن التساؤل االتي : صیاغة
 من المخاطرة التي یتعرض لھا ؟ في حمایة القطاع الزراعي العراق

  البحثأھمیة  -2
 

بالنسبة للقطاع الزراعي .  وأھمیتھواقع التامین الزراعي في العراق تشخیص   )1(
الدراسات المتعلقة  قلةبسبب  ،الكافي  االھتمامبتامین لم یحظ فرع من فروع ال حولقدیم دراسة ت )2(

 .في العراق بھ 
تكمن اھمیة البحث من اھمیة التامین الزراعي من خالل دوره الحاسم في تحقیق االستقرار في   )3(

 التوسع في االنتاج واالستثمار في ھذا القطاع.والقطاع الزراعي 
 البحثأھداف   -3

 .ه النباتي والحیواني�شقیالقطاع الزراعي في  التامین الزراعياثرة  معرفة   )1(
التي من الممكن ان یتعرض لها المزارعین  في تقلیل الخسائر التامینشر�ة بیان مدى مساهمة  )2(

 و االفات .الطبیعیة ا الكوارث الى نتاجعملیة االوتعو�ضهم في حال تعرض 
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 . التامین الزراعيخدمة لشراء   حثھم لغرضالمزارعین والمستثمرین  لدى  التأمینيالوعي  ز�ادة  )3(
  البحث ضیةفر -4

 :التالیةة ئیسالر  الفرضیات صیاغة �مكن
 : االنتاج  يع الزراعي العراقاقساط التامین الزراعي والقطا بینوتأثیر عالقة   توجد الفرضیة االولى )

  النباتي ) 
  : االنتاج  يالعراق  التامین الزراعي والقطاع الزراعياقساط  بینوتأثیر عالقة   توجدالفرضیة الثانیة )

 الحیواني ) 
 يالعراقتعو�ضات التامین الزراعي والقطاع الزراعي بین وتأثیر عالقة   توجد:  ثالثةالفرضیة ال         

 ( االنتاج النباتي ) 
 يالعراقتعو�ضات التامین الزراعي والقطاع الزراعي بین وتأثیر  عالقة توجد :را�عهالفرضیة ال            

 ( االنتاج الحیواني ) 

  البحثمجتمع وعینة  -5
 

            یةالعراق شر�ات التامین منالشر�ة الوحیدة  ألنهاشر�ة التامین الوطنیة البحث في  مجتمع
 1982منذ سنة الزراعي التامین المتخصصه في مجال   )حكومیة  شر�ات 3و اهلیة شر�ة  33(
�ونها  ، التأمین الوطنیة تم اختیار شر�ةفي الشر�ة. و قسم خاص �التامین الزراعي وجود  من خاللو 

. أما عینة البحث هي وثائق )  1950عام ها في تم تأسیس (م شر�ات التأمین في العراق من أقد
  2013 -1991التامین الزراعي الصادرة من الشر�ة للمدة 

 حدود البحث  -6
 العراقیة العامة في : شر�ة التامین الوطن الحدود المكانیة -أ

 ).2013-1991(: تغطي بیانات البحث للمدة  الحدود الزمانیة -ب
 البحث  یةمنھج -7
استعمال األسالیب و� المبحوثةر�ة شال بیاناتل يتحلیلال المنهج الوصفياعتمد البحث على  

بین  من المقاییس المهمة لقیاس نوعیة العالقة) االنحدار الخطي البسیط  حیث �عتبراإلحصائیة (
 . البحث متغیرات

 المبحث الثاني 
 ) للبحث اإلطار النظري( 

 مین الزراعيالتأ والً :أ
 

 التامین الزراعي  مفھوم-1
 ةعلقالمت العدید من المخاطر الىالزراعي  قطاعال تعرض(Raja & Chand,2008: 13) الى �شیر

 الحیوانیةالزراعي و  نتاجتؤثر على �ل من اال والذيوالتلوث �ئة ، واألو التغیرات المناخیة مثل الطبیعة �
 �بیرتباین  والتي تؤدي الى حدوث  الزراعیةالمنتجات  في اسعار مستمرةال غیراتالت نع، فضًال 
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حما�ة اإلنتاج المتاحة ل فعالةهو اآللیة الالزراعي التأمین  و�عد .عاملین في هذا القطاع ال دخلفي 
. يالزراع

ین �اعتباره اجراء لحما�ة دخل المزارع )Agricultural Insurance (ینظر الى التامین الزراعي

وظیفة ان نتاج النباتي والحیواني . على اال تامین وه والتامین الزراعي ، هذا القطاعوالعاملین في 

 الفنیة الحدیثةرغم من االسالیب ة المزارع من الخسائر التي �عاني منها �الالتامین الزراعي هي حما�

 وحیدة لتحقیق اهداف �أداة م �ستطیع التامین ان �ستخد ، وعلى الرغم من ذلك فالَ  الزراعهفي المتبعه 

 )52:  1993. (شنایدر ،زراعیةالتنمیة ال

نقل المخاطر من المؤمن له  ایتم �موجبه أداة التامین الزراعي هو Swain ,2014: 5 )  ان ( یرى 
في نها�ة المطاف على الرغم من جمیع التدابیر والخسائر تعرض الى االضرار إذا  ،المؤمنالى 

  الوقائیة التي اتخذها.
تتعرض لها ثروتهم الزراعیة والحیوانیة نتیجة  تعو�ض المزارعین عن الخسائر المالیة التي هوأو 

إلى المؤمن  حقولالأصحاب و ن و تحقق األخطار التي تتعرض لها، وذلك لقاء قسط یدفعه المزارع
  )2006:195(مرزه، .لكلقاء التزامه بذ

التامین) قسط  محدد( صغیر مبلغدفع   عملیةهو الزراعي التأمین ان   (Swain ,2014: 5 )و�ضیف
 حدوث خسارة غیر مؤ�د.  عند) التعو�ض( أكبرمبلغ استالم  مقابل ضمان

قانون  عندما اصدر الكونجرس االمر�كي 1938عام  الوال�ات المتحدةالتامین في النوع من هذا  ظهر
قانون  مالیا�ان في نفس العا صدرتف الشهیرة �ما اتامین المحاصیل الفیدرالي عقب سنوات الجفا

 ) 58:  1971(كمالي ،   لها االنتاج الزراعي .طیة االخطار التي یتعرض التامین الزراعي لتغ
ن التامین الزراعي من فروع التامین المعقدة من حیث المعالجات ) الى أ165: 1999ر (الوردي،�شی

النوع شر�ات التامین �قدم على ممارسة هذا من  محدوداً  ن عدداً نیة ونتائجه الكوارثیة لهذا نجد أالف

سبب و�عود  صة �ممارسة التامین الزراعي ،التامین . وتقوم في �عض البلدان هیئات متخصمن 

الزراعیة وفقدان السیطرة علیها الى طبیعة المخاطر الزرعي التامین  ت التامین عنعزوف شر�ا

ت مخاطر وتوفیر االحصائیات عملیة تقییم التعقیدا عن رتباطها �عوامل الطبیعة العفو�ة فضالً أل

 الالزمة .

�مكن أن تساعد ثارها والتقلیل من أضد الكوارث الطبیعیة الزراعي استراتیجیة التأمین ان استخدام 
 المثلا، وضمان االستخدام  سرعةنشاطهم االقتصادي �استعادة العاملین في القطاع الزراعي من 

 جتماعیةاالالحد من آثار المخاطر و ،  لدعم القطاع الزراعي  من قبل الدولة المخصصةلألموال 
 Mahul، ( Vijay ، 2003: 6( . من هذه الكوارث الناتجة
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لدعم القطاع أهمیة البرامج كثر التصبح  ةالماضی سنواتالعلى مدى  الزراعي التأمین رتطو وقد 
من مجموع )% 63 ( لتامین الزراعيل الدعم المقدم نسبة تبلغ مثالً المتحدة في الوال�ات ف الزراعي

 ):Sumner,Zulauf ،2012 (2 . الزراعي  للقطاعالمخصص الدعم الحكومي 
  اھمیة التامین الزراعي -2

والفیضانات والجفاف عواصف مثل اللكثیر من الكوارث الطبیعیة الى اتتعرض الزراعه  -1
في  العاملینأثر یتوالثروة الحیوانیة فل الزراعیة مما یؤثر على المحاصی واآلفات واإلمراضوالصقیع 

یة واجتماعیة سیئة لمدة و�فقدون استثماراتهم ورؤوس اموالهم ما �جعلهم في حالة مال القطاع الزراعي
و�عد  للدولةالقومي  لى الدخلعا�ضًا اثار هذه الخسائر  تنعكسو لم �عوضوا عن خسائرهم  طو�لة اذا

 )16:  1978،  وآخرون ( رفعت  . الخسائر هذهالتامین الزراعي من الوسائل المهمة للتعو�ض عن 
على ز�ادة  �شجع  العاملین في القطاع الزراعيوالثقة و  �األمان�عطي المزارعین االحساس  -2

 ) 9:  2016( ابو حیدر ،. االستثمار
وهو �التالي یز�د من قیمة االنتاج الزراعي ، كثیر من الخسائر الن ع ینزراعم�عوض ال   -3

االجتماعي و�قلل من اعتمادهم على كضمان لالئتمان و�ساعد على االستقرار االقتصادي و 
 . شوائیة عند وقوع الكوارث من التعو�ضات العو�عفي الدولة الحكومیة  المساعدات

 اھداف التامین الزراعي  -3
�امل قد تؤدي إلى فقدان  �المزارعإن الخسارة إذا ما حلت  ، حیثالتعو�ض وتوز�ع الخسائر )1(

 العاملین في القطاع الزراعي سوفا تم توز�عها على مجموعة من ، ولكن هذه الخسارة إذا مالدخل 
 )4: 2009(منهل ، . تكون األعباء التي تصیب �ل واحد منهم ضئیلة

إلى خفض مستوى الزراعي �سهم التأمین  , حیث الحد األدنى لالستقرار االقتصاديضمان  )2(
وخاصة في الحاالت غیر  ،وضمان الحد األدنى من االستقرار االقتصادي للمنتجین المخاطرة 

 الزراعي.  قطاعر بها الاالعتیاد�ة التي �م
 همز�ادة موارد یؤدي الىسوف  النزعة االدخار�ة لدى المزارعین ز�ادة من خالل أالدخار )3(

: 2007(مصطفى والصمیدعي , . ي حجم االستثمارات المحلیة لز�ادة فا علىنعكس المالیة مما ی
42( 

التامین الزراعي  انواع -4
   :هي  ین الزراعيوجود عدد اشكال او انواع  للتام) الى 11 -10: 2016(ابو حیدر ،�شیر
الدول  أغلبفي  موجودوهو :  Named-peril crop insurance واحدخطر من  التامین -1
التعامل مع نوع واحد من االخطار مثل(الجفاف ،الفیضان, من خالل التامین  �نحصر و  مة المتقد

�تم و المؤمن علیة ،  من المستوى االنتاج)  %50(ي تز�د عن وهو �غطي الخسائر التالصقیع) 
  .عند حدوثهمباشرة  بة الضرر احتساب التعو�ض عن طر�ق قیاس نس
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   وهو منتشر بنسبة: Multi- peril crop insurance  مجموعه اخطار من التامین -2
 أكثر وهو �غطيمتوسطة الدخل والالنامیة الدول  في )%80 (�نسبةو  في الدول المتقدمة ) % 50(

 أكثرو كثر تكلفة اة هذا النوع من التامین ادار قطاع الزراعي ، وتكون یتعرض لها القد المخاطر التي 
ة قبل �حتاج الى معاین وها عن غیر  كثر ارتفاعاً أسعار التامین أ، وتكون  النوع االولتعقیدا من 

 المحتمله . لتقدیر الخسائر التامین وقیاس دقیق
وهو منتشر �شكل : Index-based crop insuranceالتامین على اساس المؤشرات  -3

ساس أعلى التي تدفع التعو�ضات و  أقساط التامین�تم تقدیر و الدول  د منفي عد )تجر�بي محدود (
 . وغیرها من المؤشرات نة متوسط انتاجیة منطقة معی او(معدل سقوط االمطار مثل مؤشر قیاسي 

  العراق لتامین الزراعي فياواقع ثانیاً:  
 قطاع الزراعي ال خصوصیة  -1

 ةطنشاال یتعرض �سائر الزراعةنشاط  الى ان )15:  1978،  وآخرون ( رفعت یرى �ل من

�التغیرات  االخطار الطبیعیةمثل  �إنتاجیتهالمخاطر والتي قد تلحق الضرر من الى العدید  ةاالقتصاد�

 �السرقةاالجتماعیة  اإلخطارو ، عي الزرا  نتاجالتي تسبب انخفاض في اال الزراعیة واآلفاتالمناخیة 

لتغیر العرض والطلب على  نتیجة االسعار مثل عدم استقرار االقتصاد�ة واإلخطاررا�ات طواالض

للقطاع الزراعي من المستلزمات  التأمینیةلذلك تعتبر الحما�ة ،  دخلال تذبذبو  الزراعیة نتجاتالم

خصائصه ترتبط و في هذا القطاع والماد�ة ة تعطي قدرًا من الضمانات للثروة البشر� ألنهاالحیو�ة 

 وهي: یة�طبیعة المخاطر الزراع

لكي �صل الى العمر  وتةمتفازمنیة  فترات�حتاج الى  مع �ائن حي (نبات وحیوان)  التعامل .أ
  . نفقات مالیة ضخمةحتاج الى � االى انه �اإلضافةاالنتاجي 

 وأ الظواهر الطبیعیة�المسببة لوقوع المخاطر سواء تلك المتعلقة  عواملالكثیر من التوافر  .ب
 .واالمراض اآلفات
 مباشرة . تؤثر في االنتاجیة �صورةالتي  ستقرهمالبیئیة غیر ال �ظروف ارتباطهأ .ج
 المعدات من تفاصیل مثل استخدام االالت و  نضمالقطاع الزراعي وما �نشاط اتساع خر�طة  .د

 . التأمینیة وغیرها مما یترتب على ذلك وجود  صعو�ات في الخدمة 
ها �خالف االنواع االخرى من تباین انواع المخاطر المحتملة للقطاع الزراعي وعدم استقرار  .ه

و�ترتب على  ..الخ ) ، التامین البحري  التامین الصحي ، تامین الحرائق (مثل    التأمینمخاطر 
 ذلك أن التامین الزراعي �كون اكثر صعو�ة وتعقیدًا .

 لتغلب علىل  على الرغم من الجهود الكبیرة  للكثیر من الدولانه  )58:  1971(كمالي ، �رى و 
 مكننةم الاالزراعیة واستخد واآلفاتاالموال الطائلة للقضاء على االمراض  وأنفاق عوامل الطبیعة ال
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العاملین في الى وسائل متعددة لمساعدة  لجأتلذلك  ، هاانها لم تتمكن من إالالحدیثة في الزراعه 
ولكن هل  وتقسیط الدیون او اإلعفاء منهاعلى تحمل نتائجها �تخفیف االعباء الضر�بیة  هذا القطاع

 ةالمساعدات على میزانی  العتمادنظرا ،  �ال هو لجوابا؟ و لهم االمان الدائم  هذه المساعداتتكفل 
من الوسائل المهمة لتقد�م هذه  التامین الزراعي �عد. لذلك المتاحة والمحدودة  و�مكانیاتها هالدول

 .  المساعدة
في  اساسیة  أداة �اعتباره التأمین الزراعي  الى (Raja & Chand,2008: 11) و�شیر �ل من 

من حیث تصمیم اآللیات المناسبة  دولمن قبل المضنیه  طلب جهوداً یت إدارة المخاطر الزراعیة
أن �ساعد في  شر�ات التأمین فيل دعم الالزراعي. ومن شأن تقد�م وتقد�م الدعم المالي للتأمین 

.  الزراعي التأمین اتساع وانتشار 
  العراقالتامین الزراعي في   -2

 )%20 (كثرمن أ فیهحیث �عمل  ،في االقتصاد العراقيالمهمة القطاعات  �عتبر القطاع الزراعي من
والمواد االولیة االنتاج  مستلزماتو  الغذاء ، وهو الذي یوفرمستثمر�ن القوى البشر�ة من مزارعین و من 

الزراعة ماأ، قبالً مست تنضبقد  یةالنفطالثروة أن  وتشیر الدراسات الى. العراق ات فيلصناعلبعض ا
 ام بهذا القطاع ومعالجة مشاكلهاالهتم �جبعلیة .  القادمة لألجیال دائماوثروة  مصدر سوف تكون 

 �المستوى الذي یتوازن مع أهمیته ودوره في تطور العراق اقتصاد�اً وتقد�م الحما�ة والضمان وتنمیته 
  ) 22: 2012(العزاوي , . واجتماعیاً 

الى نوعین هما في العراق الزراعي  )  القطاع16-15: 2012�شار ، العكیلي، �صنف �ل من (
 متعددة و�كمیات مختلفة : �أنواعالتي تنتج في الحقول و ،  ، واالنتاج الحیوانياالنتاج النباتي 

االنتاج النباتي : �مكن تصنیف االنتاج النباتي حسب موسم االنتاج الى محاصیل شتو�ة  -أ

) والرزالحبوب (الحنطة والشعیر من  ي في العراق هوزراعال ان أغلب االنتاجالى صیفیة  وأخرى 

 .في العراق المزروعة% من مجموع المساحة 75ن اكثر مث تبلغ المساحة المزروعه حی

العراق  حیث �عتبرالقطاع الزراعي من  زء مهماً االنتاج الحیواني جعدحیواني : �ُ االنتاج ال  -ب

حیث الغنیة �الموارد الطبیعیة لتنمیة الثروة الحیوانیة ولكن تلك الثروة ال تزال مهملة تقر�با  دولمن ال

 هاالمحلیة ، واعتماد وق سال اتاجتحاعن سد  همما أدى الى عجز  اإلنتاجمن انخفاض  �عاني �ثیراً 

 . أنواعهاالمنتجات على اختالف لسد حاجة االستهالك الداخلي من  على االستیراد بنسبة �بیرة

شر�ة ةواستحدث  1982من سنة  عتباراً الزراعي أ التامین  ین في العراق بتطبیققطاع التاملقد بدأ 
وثائق و�انت  .شر�ة لالتنظیمي ل في التامین الزراعي ضمن الهیكل اً متخصص اً فرع التامین الوطنیة

لتامین على ا االغطیة لتشمل(االنتاج النباتي والحیواني) ثم توسعت  تغطي �ل منالتامین الزراعي 
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عرف �الوثیقة �وهو ما  وغیرهاوالمعامل المر�بات الزراعیة والمكائن والمضخات والمسقفات والمخازن 
 .او الشاملة  المر�بة
 نواع أهم أ  الى )785-767: 2006و(السیفي ،) 166-165: 1999(الوردي، �ل من  �شیر

 :وهي التامین الزراعي في العراق 
 واإلمطارو�غطي االخطار الطبیعیة مثل العواصف والفیضانات  لنباتياالتامین على االنتاج  .أ

غلة  الزراعیة و�نصب التامین على واآلفاتواالنفجار  اضافة الى اخطار الحر�ق الغز�رة والبرد
حسب طبیعة االنتاج الزراعي  من سنة  ألكثراو  المحصول و�كون عقد التامین أما سنوي أو موسمي

ة التي �حصل وقیمة المنفع كنهاوأماَ كل محصول ة لمزروعتحدد مبلغ التامین في ضوء المساحات الو�
 خسارة  او تلف .  �أ�ة في حالة عدم اصابتها المحصول  علیها المزارع من 

وتغطي خطر  ،الدواجن ن على المواشي و شمل وثیقة التامیالحیوانیة �التامین على االنتاج  .ب
الحیوانات �سبب المرض او وقوع حادث معین وتعوض القیمة الحقیقیة للحیوان وقت حصول  هالك

 . �سبب النفوق  الذيالحادث او ظهور المرض 
الموجودة انواع التامین الزراعي  تتضمن شاملةوهي وثیقة ثیقة التامین الزراعي( المر�بة ) و  .ج

 : هي مالحقأجزاء او ولها خمس في العراق 
 ثمارها �كافة والبساتین الزراعیة المحاصیل التأمین هذا �غطي : النباتي نتاجأال تأمین ملحق )1(

 ، الجفاف ، المتساقطة جسامأال ، التجمد ، الفیضان،   الغز�رة األمطار  أخطار من والمشاتل
 . علیها السیطرة ال�مكن التي الزراعیة أآلفاتو  والصواعق الحر�ق
(المزارع او  له المؤمن تعوض الشر�ة  : والمواشي) الدواجناالنتاج الحیواني ( تأمین ملحق )2(

 الحقل مواصفات حسب التأمین سعر و�كون  دثالحوا أو المرض �سبب الهالك عنالمستثمر) 
 .الطبي الكشف تقر�ر على التأمین قسط و�عتمد،  الزراعي التأمین المختصین في قبل من والكشف

 ومعامل الحیوانیة الثروةوحقول  مسقفات �افة التأمین هذا �شمل  ملحق تامین الحر�ق : )3(
 جراء حاصل ضرر أي عن �التعو�ض الشر�ة تقوم حیث المبردة والمخازن  الحبوب ومخازن  العلف
،  المتعمد والضرروالصواعق ، ،  والفیضانات،  والزوا�ع،  �العواصف أإلضافیة واألخطار الحر�ق
 .واالنفجار والزالزل الذاتي واالحتراق الطائرات وسقوط
للمحصول او  ضرر أو فقد أي التأمین من النوع هذا �غطي :الزراعیة  السرقة تأمین ملحق )4(

 .السرقة نتیجة االنتاج 
�الجرارات  الزراعیة المر�بات �افة التأمین  هذا �غطي :  الزراعیة المر�بات تأمین وثیقة )5(

 . المدنیة والمسؤولیة أالصطدام ، أالنقالب ، الحر�ق خطر منوالحاصدات 
 العراقالتأمین الزراعي في تسویق معوقات  -3

  :ها منفي العراق  التأمین الزراعي تسو�ق وانتشارفي  وقات من المع الكثیر یوجد
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، وعدم رغبتهم في تحمل الزراعي التأمین اهمیة �لعاملین في القطاع الزراعي ا معرفةعدم  )1
 .المالیة والماد�ة عند حدوث الكوارث الدعم قد�مالكبیر على الدولة في تمادهم أعباء إضافیة، واعت

 )4: 2009(منهل ،
التأمین في دعم اإلنتاج الزراعي  �أهمیة مزارع ال المدفوعه ، وعدم اقتناع التعو�ضات قلة  )2

 وحمایته.
 . التأمینیةارتفاع تكلفة األقساط للتامین الزراعي مما أدى الى غیاب الدعم الحكومي  )3
في التغطیة في المجاالت الزراعیة المحفوفة �المخاطر العراقیة عدم رغبة شر�ات التأمین  )4

 واحدة فقط .تامین واقتصارها على شر�ة 
 المتحققة الخسارةو في العراق  عن االخطار الزراعیة المتوفرة واإلحصائیاتالمعلومات قلة  )5

 )56: 1986(البلداوي ،الزراعي . �التامین  المشمولةمناطق العلى وعدم توزعها  خطر لكل
الدعا�ة �سبب غیاب شبه تام لوسائل لدى الجمهور �شكل عام  التأمینيي ضعف الوع )6

  .ولهذا النوع من التامین خاصة من قبل شر�ات التامین  الترو�جو  واإلعالن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41



 
 2018السنة الثالثة         1العدد    لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  

ISSN: 2616 – 7808  (Online) and   ISSN: 2414 – 7419     (Print) 

 للبحث  الجانب التطبیقي      /  المبحث الثالث
 عرض وتحلیل بیانات البحثاوالً : 

 ) 2013-1991 مدةلل في العراق الوثیقة المر�بة /  /التأمین الزراعي  ( مجموع اقساط وتعو�ضات )1(جدول 
 

 تقاریر شركة التامین الوطنیة/ قسم التامین الزراعي  ) من اعداد الباحث استنادا الى( المصدر : 

  

 

 
 
 
 

 السنوات

اقساط تامین الزراعي في 
 مجال المحاصیل الزراعیة

 التعویضات
المبلغ باالف 
 الدنانیر

اقساط تامین الزراعي في 
 مجال االنتاج الحیواني

 التعویضات
المبلغ باالف 
 الدنانیر

اقساط التأمین الزراعي في مجال 
 التعویضات الحریق الزراعي

المبلغ 
باالف 

 الدنانیر

اقساط التأمین الزراعي في 
 مجال المركبات الزراعیة

 التعویضات
المبلغ باالف 
 الدنانیر

اقساط التأمین الزراعي في مجال 
 الحوادث ( السرقة) الزراعیة

 التعویضات
 المبلغ باالف
 الدنانیر

مجموع 
 االقساط

المبلغ باالف 
 الدنانیر

مجموع 
 االقساط

المبلغ باالف 
 مجموع االقساط الدنانیر

المبلغ باالف 
 الدنانیر

مجموع 
 االقساط

المبلغ 
باالف 
 مجموع االقساط الدنانیر

المبلغ باالف 
 الدنانیر

1991 7 25 54 95 588 697 310 739 984 8 414 20 170 65 223 
1992 7 25 1 57 613 409 305 1801 778 16 525 80 168 134 191 
1993 5 55 202 77 1489 882 264 2765 1741 223 744 59 91 235 114 
1994 5 65 220 91 1571 1956 110 4241 626 25 1913 95 41 258 20 
1995 10 2071 17 31 6361 4719 90 7232 2535 22 7799 30 32 827 10 
1996 11 3121 5099 35 6111 4610 38 3121 5099 38 2931 98 35 711 15 
1997 - 0 365 20 2451 1880 335 13264 3809 7 664 114 53 1185 20 
1998 - 0 0 30 2519 3654 156 30561 8454 3 204 20 60 2733 10 
1999 - 0 0 21 13730 8790 132 24731 10463 3 49 45 26 1203 25 
2000 - 0 0 18 8925 5394 224 48706 2633 7 400 37 12 727 115 
2001 - 0 0 14 1835 1885 282 69837 13387 26 239 102 8 205 10 
2002 - 0 0 6 893 856 255 65577 16219 8 421 100 8 685 98 
2003 - 0 0 21 8587 2653 143 9558 6449 3 4178 40 57 8788 60 
2004 6 3101 0 25 3089 768 38 3190 1100 32 2611 0 - 0 850 
2005 21 10956 3211 56 24835 1009 136 20837 2387 298 27547 940 22 9105 750 
2006 15 10789 202 11 2489 1 5288 112 20765 1741 223 6344 956 13 2111 234 
2007 - 0 0 - 0 0 314 43665 2288 11 4827 0 1 355 434 
2008 10 9456 4057 18 8975 8239 48 24837 12388 23 9245 0 - 0 0 
2009 6 5847 0 14 10456 6278 44 19000 10671 19 11095 0 - 0 0 
2010 32 11856 0 78 29895 0 143 70435 0 11 3309 0 - 0 0 
2011 35 16456 500 91 25835 0 129 54837 2000 38 15239 0 - 0 0 
2012 12 10100 3465 20 30135 0 143 59471 2023 54 26890 1755 - 0 0 
2013 16 17233 2947 22 29146 1690 148 53698 1220 - 0 0 - 0 0 
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 )  2013 -1991  مدةلل راق في الع لتامین الزراعي تعویضات اوقساط ااجمالي (  ) 2 جدول (
 
التعویضات المدفوعھ 

 )(باالف الدنانیر 
     المتحققھط االقسا

 باالف الدنانیر )(
 السنة 

1978 1831 1991 
1387 3098 1992 
2998 5288 1993 
2917 8048 1994 
7284 24290 1995 

14921 15995 1996 
6170 17564 1997 

12111 36017 1998 
19323 39713 1999 
8179 58750 2000 

15375 72116 2001 
17273 67576 2002 
9112 31111 2003 
2718 11991 2004 
8297 93280 2005 
8421 52498 2006 
2722 48847 2007 

24684 51513 2008 
16949 46398 2009 

0 115495 2010 
2500 112367 2011 
7234 126596 2012 
5857 124255 2013 

 )تقاریر شركة التامین الوطنیة/ قسم التامین الزراعي من اعداد الباحث استنادا الى المصدر :(     
 

 
-1991( مدةلل التامین الزراعي في شر�ة التامین الوطنیة اقساط وتعو�ضات �شیر الى ) 1( الجدول
تضم مجموعه من االخطار التامینیة و )  تسمى (�الوثیقة المر�بةشاملة  هي وثیقة تامینو   )2013
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�شمل المسقفات الزراعیة ومخازن الحر�ق و و ، الحیواني ، و  االنتاج الزراعيالتامین على المختلفة مثل 
ا�ضًا  و�الحظ .االنتاج الزراعيمن سرقة و ، والجرارات ات دصاالحالمر�بات الزراعیة و و ، الحبوب 

لعدد المبحوثة  لشر�ةلصالح اوالمر�بات الزراعیة، �انت الحر�ق  في مجالالتأمین الزراعي  اقساطأن 
من  اكبر إذ �انت األقساط المستلمة. وتعو�ض الخسائرفي حما�ة االنتاج  ادوره�سبب سنوات 

للسنوات  اقساط التامین حجمارتفاع ) 2( الجدول ، و�شیر للمدة المذ�ورةالتعو�ضات المدفوعة 
ظروف نفس الفترة ، �سبب لمن قبل الشر�ة و المدفوعة مقابل انخفاض التعو�ضات   2013 -2000

 عند اجراء التعو�ض .وصعو�ة اجراء الكشف الموقعي  البلد
 )2013-1991للفترة لعراق ااالنتاج النباتي والحیواني في  اجمالي(  ) 3 جدول (

  االنتاج النباتي السنة 
 الدنانیر) االف(المبالغ �

 االنتاج الحیواني
 الدنانیر) االف(المبالغ �

1991 2335000 289000 
1992 3029000 193000 
1993 2547000 637000 
1994 2967000 443000 
1995 3282000 534000 
1996 3362000 789000 
1997 2978000 791000 
1998 3387000 847000 
1999 3604000 791000 
2000 2331000 815000 
2001 3107000 830000 
2002 3150000 805000 
2003 3000000 809000 
2004 3100000 809000 
2005 4118000 1077000 
2006 5032000 1188000 
2007 4201000 2722000 
2008 7389000 1413000 
2009 8251000 2007000 
2010 10935000 1893000 
2011 11028000 2428000 
2012 11574000 2401000 
2013 12004000 2252000 

 )معلومات وزارة التخطیط والتعاون االنمائي /الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا ال : (المصدر

45



 
 م.م.علي عبد المنعم مھدي........................ 2013 – 1991للمدة   اثر التامین الزراعي في القطاع  الزراعي العراقي 

 

 

) و�الحظ ز�ادة 2013-1991للمدة ( االنتاج النباتي والحیواني في العراق ) حجم3یوضح جدول (
 من ي العراق هونتاج النباتي فغلب االخالل السنوات االخیرة علما أن أ  �بیر لالنتاج النباتي وتطور
واالسعار ، وتوفیر مستلزمات االنتاج  م الحكومي�سب الدعوذلك  )(الحنطة والشعیر والرزالحبوب

�سبب  2003االنتاج وخاصة �عد سنة في حین ان االنتاج الحیواني وعلى الرغم من النمو في �میة 
االسواق المحلیة الى انه الیزال دون مستوى الطموح مما أدى الى الجوء الى  ز�ادة الطلب من قبل 

 العراقي .لك سلبًا على االنتاج الزراعي المستمر وما انعكس ذ العجزاالستیراد لسد 
 رتباط والتأثیر بین متغیرات البحثثانیا : اختبار  عالقة اال

وتحلیلها البحث  نتائج للوصول الى ومنها االنحدار الخطي ب التحلیل االحصائي سالیأستخدمت أ
�عتبر االنحدار الخطي البسیط من المقاییس المهمة  ، و )EVIEWS  V.9(برنامج  من خالل

الدراسات تكون العالقة بین اكثر من متغیر�ن اذ  معظماذ ان یاس نوعیة العالقة بین متغیر�ن  لق
هي عالقة اعتماد�ه (انحدار) و�عتبر االنحدار الخطي البسیط هو احد األسالیب اإلحصائیة 
المستخدمة في دراسة العالقة بین متغیر�ن على شكل عالقة دالة ، اذ �سمى أحد المتغیرات المتغیر 

 )Independent Variable(  االخر متغیر مستقل والمتغیر ) dependent Variable( التا�ع 
سة دور التأمین الزراعي والمتمثل �المتغیر درا بحثهذه ال �عرض�ع . ذات تأثیر في تغیر المتغیر التا

ومدى ) ) 𝑥𝑥2(      تعو�ضات التأمین الزراعي )  𝑥𝑥1اقساط التامین الزراعي (  (تمثلالمستقل والذي 
)  واالنتاج  𝑦𝑦1(  والتي تشمل ( االنتاج النباتي  المتغیر التا�ع مثلتأثیره على القطاع الزراعي والتي ت

 ساسیة .أفرضیات ار�ع الى البحث  فقد قام الباحث بتقسیم  وإلثبات تأثیره . )) 𝑦𝑦2الحیواني ( 
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 : یتم قیاس نسبة تأثیر المتغیر المستقل ( اقساط التأمین الزراعي ) على المتغیر التا�ع  اوًال
(االنتاج النباتي) �ما موضح في الجدول ادناه والذي یبین ان طر�قة المر�عات الصغرى هي 

 المتبعة في تحدید انموذج االنحدار الخطي البسیط .
 ) 2013-1991للمدة العالقة بین اقساط التامین الزراعي واالنتاج النباتي (  ) 4 جدول (

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1697454. 664898.3 2.552953 0.0185 
X1 66.68992 10.37046 6.430756 0.0000 

R-squared 0.663217 Mean dependent var 5074391. 
Adjusted R-squared 0.647179 S.D. dependent var 3292908. 
S.E. of regression 1955945. Akaike info criterion 31.89359 
Sum squared resid 8.03333 Schwarz criterion 31.99233 

Log likelihood -364.7762 Hannan-Quinn criter. 31.91842 
F-statistic 41.35462 Durbin-Watson stat 0.798698 

Prob(F-statistic) 0.000002  
 در : من اعداد الباحثالمص   

) 𝑅𝑅2= 0.66المتغیر المستقل واختبار االنموذج االفضل للبیانات تبین ان قیمة (  �عد قیاس ثأثیر
والذي �عني معامل تحدید افضل انموذج ( مر�ع قیمة معامل االرتباط ) اي ان المتغیر المستقل 

% من اقساط التأمین  تؤثر على االنتاج 66) یؤثر في المتغیر التا�ع اي ان (%66( �فسر ان 
) ، و�لغت قیمة %34النباتي ) اما المتبقي فیعزى الى اخطاء عشوائیة غیر معروفة والبالغ قیمتها ( 

) والذي �مثل مدى استجا�ة المتغیر  Adjusted R-squared( )0.64معامل التحدید المصحح (
)  Sum squared residللمتغیر المستقل ، �ما وقد بلغ مجموع مر�عات االخطاء (التا�ع 

) ، فبعد تحدید انموذج االنحدار الخطي ومعرفة مدى تأثیره البد من دراسة الفرضیة 338.03(
  :االولى والتي تنص على 

تامین القساط ) بین ا0.05) : وجود عالقة ذات داللة احصائیة �مستوى معنو�ة ( 0Hفرضیة العدم (  •
 . 2013-1991الزراعي والقطاع الزراعي والذي �شمل( االنتاج النباتي) في العراق للمدة 

) بین اقساط 0.05) : عدم وجود عالقة ذات داللة احصائیة �مستوى معنو�ة ( 1Hالفرضیة البدیلة (  •
 2013-1991التامین الزراعي والقطاع الزراعي والذي �شمل( االنتاج النباتي )  في العراق للمدة 

. 
) عند  =41.35Fلمعرفة مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیة العدم اذ بلغت قیمة احصاءه (

) مما یدل على عدم وجود فروق 0.05) وهو اقل من مستوى المعنو�ة ( 0.000ة (مستوى معنو�
معنو�ة وان االنموذج �مثل الظاهرة المدروسة تمثیال دقیقا وان خط االنحدار یالئم البیانات المعطاة 
  �معنى قبول فرضیة العدم ورفض الفرضیة البدیلة ، اما �النسبة لقیاس تأثیر اقساط التأمین فقد بلغت

 )6.430t=  ) لذا تصبح 0.05) وهو اقل من مستوى المعنو�ة ( 0.000) �مستوى معنو�ة ، (
 معادلة االنحدار الخطي البسیط �االتي : 
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 66.68یر �مقدار ) مما یدل على ان االنتاج النباتي یتغ66.68اي ان قیمة المیل الحدي قد بلغت ( 
�ما و�مكن معرفة اعتدالیة التوز�ع الطبیعي لألخطاء العشوائیة وذلك من خالل  لكل وحده واحده 

     (االخطاء  فحص الشكل البیاني لالحتمال التجمیعي للمشاهدة واالحتمال التجمیعي للبواقي
 العشوائیة ) و�ما موضح في الشكل ادناه : 
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 )  5 شكل (

  ) 2013-1991للمدة  القساط التامین الزراعي واالنتاج النباتي التوز�ع الطبیعي لألخطاء العشوائیةاعتدالیة (
 . الباحث المصدر : من اعداد       

 : التا�ع ( االنتاج یتم قیاس نسبة تأثیر المتغیر المستقل ( اقساط التأمین ) على المتغیر  ثانیًا
والذي یبین ان طر�قة المر�عات الصغرى هي المتبعة موضح في الجدول ادناه  الحیواني ) �ما

 في تحدید انموذج االنحدار الخطي البسیط .
 )2013-1991للمدة  العالقة بین اقساط التامین الزراعي واالنتاج الحیواني(  ) 5 جدول (

 
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   

C 468636.3  172172.0  2.721908  0.0128 

X1 13.72476  2.685378  5.110923  0.0000 

R-squared 0.554344  Mean dependent var  1163609. 

Adjusted R-
squared 

0.533122  S.D. dependent var  741245.9 

S.E. of regression 506481.9  Akaike info criterion  29.19131 

Sum squared resid 5.39999  Schwarz criterion  29.29004 

Log likelihood -333.7000  Hannan-Quinn criter.  29.21614 

F-statistic 26.12153  Durbin-Watson stat  1.542002 

Prob(F-statistic) 0.000046     
 لمصدر : من اعداد الباحثا
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) 𝑅𝑅2= 0.55فبعد قیاس ثأثیر المتغیر المستقل واختبار االنموذج االفضل للبیانات تبین ان قیمة ( 
والذي �عني معامل تحدید افضل انموذج ( مر�ع قیمة معامل االرتباط )  �معنى اخر ان المتغیر 

على  % من اقساط التأمین  تؤثر55) یؤثر في المتغیر التا�ع اي ان (%55المستقل �فسر ان ( 
) . %45االنتاج الحیواني ) اما المتبقي فیعزى الى اخطاء عشوائیة غیر معروفة والبالغ قیمتها ( 

) والذي �مثل مدى Adjusted R-squared ) (0.53و�لغت قیمة معامل التحدید المصحح (
 Sum squaredاستجا�ة المتغیر التا�ع للمتغیر المستقل ، �ما وقد بلغ مجموع مر�عات االخطاء (

resid  ) (5.399 فبعد تحدید انموذج االنحدار الخطي ومعرفة مدى تأثیره البد من دراسة ، (
  الفرضیة الثانیة والتي تنص على :

) بین 0.05) : وجود عالقة ذات داللة احصائیة �مستوى معنو�ة ( 0Hفرضیة العدم (  •
-1991اقساط التامین الزراعي والقطاع الزراعي والذي �شمل( االنتاج الحیواني ) في العراق للمدة 

2013 . 
) 0.05) : عدم وجود عالقة ذات داللة احصائیة �مستوى معنو�ة ( 1Hالفرضیة البدیلة (  •

راعي والقطاع الزراعي والذي �شمل( االنتاج الحیواني )  في العراق للمدة بین اقساط التامین الز 
1991-2013 . 

)  =26.121Fلمعرفة مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیة العدم اذ بلغت قیمة احصاءه (
) مما یدل على عدم وجود 0.05) وهو اقل من مستوى المعنو�ة ( 0.000عند مستوى معنو�ة (

ان االنموذج �مثل الظاهرة المدروسة تمثیال دقیقا وان خط االنحدار یالئم البیانات فروق معنو�ة و 
�النسبة لقیاس تأثیر سعر اقساط  لعدم ورفض الفرضیة البدیلة ، اماالمعطاة �معنى قبول فرضیة ا

) وهو 0.000(          ) �مستوى معنو�ة =5.11t(  التأمین على االنتاج الحیواني  فقد بلغت 
 ) ، لذا تصبح معادلة االنحدار الخطي البسیط �االتي : 0.05من مستوى المعنو�ة ( اقل 

 
        �مقدار یدل على ان االنتاج الحیواني یتأثر) مما 13.72اي ان قیمة المیل الحدي قد بلغت ( 

) للوحدة الواحدة . �ما و�مكن معرفة اعتدالیة التوز�ع الطبیعي لألخطاء العشوائیة وذلك  72. 13( 
من خالل فحص الشكل البیاني لالحتمال التجمیعي للمشاهدة واالحتمال التجمیعي للبواقي ( االخطاء 

 العشوائیة ) و�ما موضح في الشكل ادناه : 
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        للمدة القساط التامین الزراعي واالنتاج الحیواني اعتدالیة التوز�ع الطبیعي لألخطاء العشوائیة(  )  6(  شكل

) 1991-2013(.  
 المصدر : من اعداد الباحث            

  ًیتم قیاس نسبة تأثیر المتغیر المستقل ( تعو�ضات التأمین الزراعي) على المتغیر التا�ع  : ثالثا
(االنتاج النباتي) �ما موضح في الجدول ادناه والذي یبین ان طر�قة المر�عات الصغرى هي 

 المتبعة في تحدید انموذج االنحدار الخطي البسیط .
 )2013-1991للمدة  زراعي واالنتاج النباتيالعالقة بین تعو�ضات التامین ال(  ) 6 دول (ج

 
Variable  Coefficien

t 
Std. Error t-Statistic Prob. 

C  5338002. 1164647. 4.583365 0.0002 
X2  -30.55817 107.7753 -0.283536 0.7795 

R-squared  0.003814 Mean dependent var 5074391. 
Adjusted R-

squared 
 -0.043624 S.D. dependent var 3292908. 

S.E. of regression  3363966. Akaike info criterion 32.97808 
Sum squared resid  2.38888 Schwarz criterion 33.07682 

Log likelihood  -377.2479 Hannan-Quinn criter. 33.00291 
F-statistic  0.080393 Durbin-Watson stat 0.125204 

Prob(F-statistic)  0.779543    

) 𝑅𝑅2= 0.003فبعد قیاس ثأثیر المتغیر المستقل واختیار االنموذج االفضل للبیانات تبین ان قیمة ( 
والذي �عني معامل تحدید افضل انموذج ( مر�ع قیمة معامل االرتباط ) �معنى ان نسبة العالقة بین 
      المتغیر المستقل والمتغیر التا�ع ضعیفة وال �مكن االخذ بها ، اي ان المتغیر المستقل �فسر ان 

اج النباتي ) اما من التعو�ضات  تؤثر على االنت %0.3%) یؤثر في المتغیر التا�ع اي ان (0.3( 
) ، و�لغت قیمة معامل %0.97المتبقي فیعزى الى اخطاء عشوائیة غیر معروفة والبالغ قیمتها ( 

) والذي �مثل مدى عدم استجا�ة المتغیر  Adjusted R-squared ) (-0.004التحدید المصحح (
التا�ع للمتغیر المستقل مما یدل ان من الممكن اضافة متغیرات اخرى لتحدید انموذج انحدار خطي 
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) ، فبعد تحدید  Sum squared resid  ) (2.388قوي ، �ما وقد بلغ مجموع مر�عات االخطاء (
 ة والتي تنص على :ثالثبد من دراسة الفرضیة الیره الانموذج االنحدار الخطي ومعرفة مدى تأث

: وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین  تعو�ضات التامین الزراعي ) 0H( فرضیة العدم •
 والقطاع الزراعي 

   2013-1991( االنتاج النباتي ) في العراق للمدة  
التامین عدم وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین  تعو�ضات ): 1H( الفرضیة البدیلة •

 .  2013-1991( االنتاج النباتي ) في  العراق للمدة   الزراعي والقطاع الزراعي
) عند  =0.08Fلمعرفة مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیة العدم اذ بلغت قیمة احصاءه (

) مما یدل على  وجود فروق معنو�ة 0.05) وهو اكبر من مستوى المعنو�ة ( 0.77مستوى معنو�ة (
االنموذج �مثل الظاهرة المدروسة تمثیال لیس دقیقا وان خط االنحدار یالئم البیانات المعطاة لكن وان 

اي  ، وقبول الفرضیة البدیلة االنموذج �مثل الظاهرة �عالقة ضعیفة جدا  �معنى رفض فرضیة العدم
لقیاس تأثیر  على االنتاج النباتي ، اما �النسبة تأثیر من قبل التعو�ضات  عدم وجود عالقة ذات

    ) وهو اكبر من مستوى المعنو�ة 0.77) �مستوى معنو�ة (   = 0.28t-التعو�ضات فقد بلغت (
) �معنى انه ال یوجد تأثیر للتعو�ضات على االنتاج النباتي ، لذا تصبح معادلة االنحدار 0.05( 

 الخطي البسیط �االتي :

 
) مما یدل على ان االنتاج النباتي ینخفض في هذه  39.5-اي ان قیمة المیل الحدي قد بلغت ( 

الحالة اي ان التأثیر للمتغیر المستقل نحو السالب . �ما و�مكن معرفة اعتدالیة التوز�ع الطبیعي 
حتمال لألخطاء العشوائیة وذلك من خالل فحص الشكل البیاني لالحتمال التجمیعي للمشاهدة واال

 التجمیعي للبواقي ( االخطاء العشوائیة ) و�ما موضح في الشكل ادناه : 
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 على المتغیر التامین الزراعي تعو�ضات(اس نسبة تأثیر المتغیر المستقل یتم قی ًا :را�ع (
في الجدول ادناه والذي یبین ان طر�قة المر�عات الصغرى هي  ا�ع (االنتاج الحیواني) �ما موضحالت

 .د انموذج االنحدار الخطي البسیط المتبعة في تحدی
  .)2013-1991للمدة  واالنتاج الحیواني التامین الزراعي  تعویضاتالعالقة بین (  ) 7 جدول (

 
Variable Coefficien

t 
Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1216466. 262270.0 4.638219 0.0001 
X2 -6.127258 24.27022 -0.252460 0.8031 

R-squared 0.003026 Mean dependent var 1163609. 
Adjusted R-squared -0.044449 S.D. dependent var 741245.9 
S.E. of regression 757540.7 Akaike info criterion 29.99648 
Sum squared resid 1.21111 Schwarz criterion 30.09522 

Log likelihood -342.9596 Hannan-Quinn criter. 30.02132 
F-statistic 0.063736 Durbin-Watson stat 0.396934 

Prob(F-statistic) 0.803140    
 المصدر : من اعداد الباحث

) 𝑅𝑅2= 0.003�عد قیاس ثأثیر المتغیر المستقل واختبار االنموذج االفضل للبیانات تبین ان قیمة ( 
والذي �عني معامل تحدید افضل انموذج ( مر�ع قیمة معامل االرتباط ) اي ان المتغیر المستقل 

       % التعو�ضات تؤثر على االنتاج 0.3) یؤثر في المتغیر التا�ع اي ان (%0.3ان ( �فسر
   الحیواني ) بنسبة ضعیفة جدا، اما المتبقي فیعزى الى اخطاء عشوائیة غیر معروفة والبالغ قیمتها

)  0.04-) ( Adjusted R-squared%) ، و�لغت قیمة معامل التحدید المصحح (0.997( 
مدى استجا�ة المتغیر التا�ع للمتغیر المستقل ، �ما وقد بلغ مجموع مر�عات االخطاء  والذي �مثل

)Sum squared resid ) (1.211 ره ) ، فبعد تحدید انموذج االنحدار الخطي ومعرفة مدى تأثی
  والتي تنص على :  را�عهالبد من دراسة الفرضیة ال

) : وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین  تعو�ضات التامین الزراعي والقطاع  0Hفرضیة العدم (  •
  2013-1991الزراعي(االنتاج الحیواني ) في العراق للمدة 

) : عدم وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین  تعو�ضات التامین الزراعي  1Hالفرضیة البدیلة (  •
 .  2013-1991اق للمدة ( االنتاج الحیواني ) في العر  والقطاع الزراعي

) عند  =0.06Fلمعرفة مدى مالئمة خط انحدار البیانات وفرضیة العدم اذ بلغت قیمة احصاءه (
) مما یدل على  وجود فروق 0.05) وهو اكبر من مستوى المعنو�ة ( 0.803مستوى معنو�ة (

دار یالئم البیانات معنو�ة وان االنموذج �مثل الظاهرة المدروسة تمثیال لیس دقیقا وان خط االنح
المعطاة �معنى رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة ، اما �النسبة لقیاس تأثیر التعو�ضات قد 

) اي 0.05) وهو اكبر من مستوى المعنو�ة ( 0.803) �مستوى معنو�ة (   = 0.252t -بلغت (
معادلة االنحدار الخطي �معنى ان نسبة التأثیر تكون سلبیه على االنتاج الحیواني ، لذا تصبح 

 البسیط �االتي : 
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) مما یدل على ان االنتاج الحیواني  یتغیر 6.127258 -اي ان قیمة المیل الحدي قد بلغت (

لكل وحده واحده �صوره عكسیة .كما و�مكن معرفة اعتدالیة التوز�ع الطبیعي  6.127 –�مقدار 
لالحتمال التجمیعي للمشاهدة واالحتمال  لألخطاء العشوائیة وذلك من خالل فحص الشكل البیاني

 التجمیعي للبواقي ( االخطاء العشوائیة ) و�ما موضح في الشكل ادناه : 
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للمدة  لتعویضات التامین الزراعي واالنتاج الحیواني اعتدالیة التوزیع الطبیعي لألخطاء العشوائیة(  ) 8شكل ( ال
)1991-2013 (.  

 المصدر : من اعداد الباحث  .
 االستنتاجات والتوصیات

 أوالً : االستنتاجات 

الزراعي والحفاظ علیها  لقطاعفعال في تطور ا نصرن التامین على االنتاج الزراعي �عتبر عأ -1
و�خفف العبء  ینبتوز�عها على اكبر عدد ممكن من المشتر� لمعالجة االخطار طر�قةوهو افضل 

 .  لهمدعم تقد�م العلى الدولة في 
 �باقي انواع التامینات االخرى .  هو تامین اختیاري الزراعي في العراق ن التامین أ -2
، وعدم رغبتهم في تحمل أعباء أضافیة الزراعي  التأمین والمستثمر�ن �اهمیة المزارعین معرفة عدم  -3

والتعو�ض عند  الدعم في توفیرها حكومةدهم الكبیر على الواعتماتضاف الى تكلفة االنتاج 
 .تعرضهم الى الكوارث الطبیعیة

تكلفة منها  الزراعي في العراق التأمین ضعف الطلب على هناك مجموعة من العوامل تساهم في  -4
 راءات االدار�ة المعقدة  عن االجوقلة التعو�ضات المقدمة من الشر�ة فضالً التامینیة  ط اقساال

 .هذا النوع من التامین  واالعالن للشر�ات �الترو�ج وعدم اهتمام ا
المر�بات الزراعیة �انت لصالح الحر�ق و التامین الزراعي في مجال االنتاج الحیواني و  قساطأ -5

 الشر�ة عدا مجال االنتاج النباتي �انت غیر صالحة للشر�ة .
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  يالزراعاقساط التامین بین   معنو�ةبین وجود عالقة ارتباط من خالل االختبارات االحصائیة ت -6
 القطاع الزراعيو 

تعو�ضات التامین بین  معنو�ة وجود عالقة ارتباط عدم من خالل االختبارات االحصائیة تبین  -7
 .�صورة عامة   القطاع الزراعيو  الزراعي

الى انها ، وخاصة في السنوات االخیرة في العراق  خدمات التأمین الزراعينمو  الدراسةأظهرت  -8
 تحتاج إلى الكثیر من المقومات الستمراره وتطوره.الطموح و مستوى ودون كانت محدودة االنتشار 

على الرغم من ،تا�عة للدوله  شر�ة عامةوهي شر�ة التأمین الوطنیة التامین الزراعي في  أقتصار -9
 .ي في قطاع التامین العراقعامة وخاصة  اكثر من شر�ةوجود 

من قبل الشر�ة المبحوثة وهي  في العراقثیقة المر�بة (الشاملة ) للتامین الزراعي تسو�ق الو  -10
 مباشرض توفیر تعو�و االنتاج الزراعي في حما�ة �ساهم مما ،  مجموعه من االخطارتغطي 

 . للخسائر الماد�ة التي یتعرض لها المزارعون 
 ثانیاً: التوصیات 

القطاع الخاص (مزارعین العراقي هو من خالل في القطاع الزراعي  عملیة االنتاج معظمان  -1
القتصاد العراقي لتنو�ع امهما  سیكون رافداً من قبل الدولة القطاع هذا  دعملذا فان ، ومستثمر�ن ) 

 . القطاعهذا لتنمیة  و�عد التامین الزراعي هو وسیلة مهمة من وسائل الدعم 
ي إلى إضعاف قطاع الزراعة یؤد حیوانیةتجات الزراعیة والیراد المناالعتماد المفرط على است -2

اسة جدیدة في عملیة یعلیة �جب اعتماد س،  التامین الزراعيعلى هذا یؤثر بدوره على الطلب و  .
 ودعم المنتجات الوطنیة .  ةالمنتجات الزراعیاستیراد 

تشارك �المصرف الزراعي  س مال ضخمبرأ في التأمین الزراعي متخصصة  شر�ة تامین انشاء -3
 حتى تستطیع تغطیة وتامین �افة االنشطة الزراعیة  امین شر�ات الت جمیع فیه

التي یتعرض  حسب نوع المحصول وعدد المخاطر  معقولالتأمین للحد ال تخفیض قیمة أقساط -4
 و�التالي تشجیع المزارعین على تامین انتاجهم الزراعي وممتلكاتهم من �افة االخطار . لها

   . تج زراعيتامین خاصة لكل من وثیقة  اثدستحا العمل على -5
االستفادة من تجارب الدول المختلفة من خالل الزراعي في العراق  ام التأمینتطو�ر وتحسین نظ -6

 .  في ضبط عملیة التأمینلفنیة العلمیة وا طرق إعداد نظام متطور �ستند على الفي 
خسائر جراء عملیة التعو�ض لأن الهدف االساسي من التامین هو تعو�ض الخسائر لذا من المهم أ -7

 رعة من خالل ز�ارة الموقع المعني وتقدیر الخسائر . �ساالنتاج الزراعي 
خالل التعاون والتنسیق بین التامین الزراعي في العراق من عن  الناجحة في ترو�ج  طرق ا�جاد ال -8

 مثًال .  لجمعیات الفالحیةشر�ات التامین وا
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