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تاريخ استالم البحث 5102/8/52 :
ملخص البحث
يهدف هذا البحث الى توضيحح اليدوا اليس حا وال هيت للتيامحن الييحح ييح تح حي
تفتس ي
مبييدا التفايييج االعت يياظح يييح ييج االةميية ال الحيية التييح ي ييس كهييا العييسا
األنش ي ة التيمحنحيية مفانيية مهيية يييح الححيياو االعت اظحيية واالةتيييادية الحديثيية يهييح ا ييد
ال ومات األساسحة للنظام االةتيادي وعيءاا اساسيحا مين حياو األييساد وال ،سسيات
تنبع اه حة هذا البحث من لفونه يتعسض ل اع خدمح مهيت ليه انعفاسيات كبحيسو ظليى
حاو اإلنسان هو ة اع التيمحن اليحح ي ن النا حة النفسحة التيمحن الييحح يحيد مين
الخوف الناعت ظن ي دان الع ج نتحجية ال يسض او العجيء ومين النا حية االةتييادية ن
خسااو الفيسد لع ليه تديعيه ليى العيوة والف يس يبيالسألت مين األه حية الفبحيسو للخيدمات
اليححة يح التن حة ال يءال ة اع التيمحن اليحح يعيانح مين الفثحيس مين الييعوكات
وخاصة يح البلدان النامحية ومنهيا العيسا يهيدف هيذا البحيث اليى اكيساة اليدوا ال هيت
الذي ي،ديه التامحن اليحح يح تح حي مبيدا التفاييج االعت ياظح مين خي ل ةاع او
ال ينحنة لدى ايساد ال ،سسة الوا دو وال جت ع كفج ييح يج االةمية ال الحية الحالحية
ةسيت البحيث اليى ة ةية مبا يث ا حسية تمي ن ال بحيث االول
التح ي س كها العسا
مفهييوم التييامحن اليييحح واهدايييه وابييت ج ال بحييث الث يانح ظلييى ال فونييات االساسييحة
لنظام التامحن اليحح اميا ال بحيث الثاليث ي يد خييض لتوضيحح اليدوا اليذي ي،دييه
التييامحن اليييحح يييح تح ح ي مبييدا التفايييج االعت يياظح ل نتسييبح عامعيية ديييالى .وانهييح
البحث ك ج وظة مين االسيتنتاعات ومين اه هيا ان لألنشي ة التيمحنحية مفانية هامية ييح
الححيييياو االعت اظحيييية واالةتيييييادية الحديثيييية يهييييح ا ييييد ال ومييييات األساسييييحة للنظييييام
االةتيادي وعيءاا اساسيحا مين حياو األييساد وال ،سسيات ومين اهيت التوصيحات هيح
تفعحج كسامج التامحن اليحح يح عامعة ديالى لتح ح مبدا التفايج االعت اظح .
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Health insurance and its role in the realization of the
principle of social solidarity
)Case Study in Diyala University(
Adnan Taha Kahrfoa
Abstract :
The research aims at clarifying the focal and significant role
of health insurance in achieving social solidarity during the
economic crisis in Iraq. Insurance activities acquire significant
place in modern social and economic life as they are among the
principal factors of economic system and major part of the life
of individuals and institution . The significance of this paper
stems from the fact that it tackles an important service sector of
great reflections on human life i.e., health insurance sector. As
regarding psychological side, health insurance restricts fear
resulting from job loss due to sickness or disability .In terms of
economic side, losing one's job leads him to deprivation and
proverty . Moreover, despite the enormous significance of health
services in improvement, health insurance sector is still
suffering from lots of difficulties, especially in the developing
countries as Iraq.
Therefore, this paper aims at highlighting the important role
played by health insurance in achieving social solidarity via
implementing spirit of repose among individual of the same
institution and the whole society during the current economic
crisis in Iraq. The paper is divided into three main sections; the
first comprises the concept and aims of health insurance, the
second includes the basic ingredients of health insurance
system, while the third section is attributed to clarify the role of
health insurance in achieving social solidarity among University
of Diyala personnel . The paper ends up with a group of
conclusions and recommendations.
: مقدمة
(( تفتس األنش ة التيمحنحة مفانة مهة يح الححاو االعت اظحة واالةتيادية الحديثية
يهييح ا ييد ال ومييات األساسييحة للنظييام االةتيييادي وعييءاا اساسييحا ميين حيياو األيييساد
سسييات والييدااط لأللييس الففسييية والفلسييفحة التييح ت ييوم ظلحهييا انظ يية التيييمحن، وال
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الوضييعحة يل ييا كوضييو تييام الجواني التجااييية واألكعيياد االسييتث ااية واالتجييا نحييو
تح حي اليسكح لييدى بيسكات التييمحن ظلييى اليسألت مين ا توا هييا ظليى كعي ال مييامحن
ات ال يياكع االعت يياظح ميين النا حيية النظسييية يييح ييحن يع ييج تح ح ي مبييدا التفايييج
االعت اظح ظلى توةيع اظباا وتفالحف الخدمات اليححة ظليى مج يوع ال نتفعيحن م يا
يم ن مشااكة األيساد واصحاب الع ج وال جت ع )) ( ساظاتح ) 3 : 6101
اليخفى ظلى الفثحس ان للخدمات اليححة اه حية كبحيسو ظليى مختليف عواني الححياو
وظلييى مسييحسو التن حيية االةتيييادية واالعت اظحيية و لهييا انعفاسييات يجاكحيية سييواا نظييس
لحها من النا حة اإلنسيانحة او مين النا حية اإلنتاعحية يالخيدمات الييححة الجحيدو تي،دي
لى ةيادو نتاعحة األيساد العاملحن و لك كسب است ساايتهت يح ال وا بة ظلى اليدوام
ميين دون ظوا ي تتعل ي كيياألمساض وةليية النشييال وظلييى العفييا ي ي ن سييوا الخييدمات
اليححة له انعفاسات سلبحة ظلى الفسد وظلى ال جت ع ولمي ان الحفيا ظليى ال يواد
البشسي كاظتباا من اهت ال وااد التح ي تلفها ال جت ع يت لي ليك االهت يام كالجاني
اليحح ومايت لبه من دظت مادي ةد ييع ظلى الفسد يح ال ،سسة مين تيدكحس ومين
هنييا تظهييس االه حيية للتييامحن اليييحح ميين النييا حتحن االةتيييادية واالعت اظحيية ويت ثييج
دوا التييامحن اليييحح يييح هييذا ال جييال ميين خ ي ل مبييدا التعيياون والتفايييج كييحن ايييساد
ال ،سسة الوا دو من عهية واهت يام ال ،سسية كايسادهيا مين عهية اخيسى ويينعفا كيج
لك ايجاكحا ظلى االداا والسضا الو حفح ل يساد م ا يم ن سحس ظ ج ال ،سسة ظليى
ا سن وعه.
المبحث االول
منهجية البحث
اوال:أهمية البحث
((تتاتى اه حة البحيث النيه يتعيسض ل ياع خيدمح مهيت ليه انعفاسيات كبحيسو ظليى
حاو اإلنسان هو ة اع التيمحن اليحح ي ن النا حة النفسحة التيمحن الييحح يحيد مين
الخوف الناعت ظن ي دان الع ج نتحجية ال يسض او العجيء ومين النا حية االةتييادية ن
خسااو الفسد لع له تديعه ليى العيوة والف يس و العنييس البشيسي هيو ظنييس اساسيح
يييح تح ح ي خ ييم التن حيية و اييية هييذا العنيييس يعنييح اييية ال نظ يية وال جت ييع
والخدمات التح ي دمها التيمحن اليحح تينعفا ثةااهيا ظليى التن حية كشيفج ظيام وظليى
التن حة االعت اظحة واالةتيادية خيوصيا)) (سي مة . )6 :6101وتظهيس اه حية هيذا
البحث يح يج االةمية ال الحية التيح ي يس كهيا العيسا وضيعف ة ياع التيامحن الييحح
ونشاله كسب ظدم اةساا ال وانحن الخاصة كالءامحة هذا التامحن واسوو كيدول العيالت
ي يييخ وخيوصيييا ال لبييية ال وييييدين خيييااة البليييد للدااسييية وليييالبح االةامييية من
االساسحات ال كج من الشسول التح ت لبها تلك الدول ل ةامة هو التامحن اليحح وهيح
ةوانحن الءامحة يح تلك الدول .
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ثانيا:مشكلة البحث
كالسألت من األه حة الفبحيسو للخيدمات الييححة ييح التن حية ال ييءال ة ياع التييمحن
اليحح يعانح من الفثحس مين الييعوكات وخاصية ييح البليدان النامحية ومنهيا العيسا
و لييك كسييب انخفيياض مسييتوى الييدخج وتييدنح مسييتوى ال عحشيية وكييذلك ظييدم وظييح
ال نظ ات والحفومات أله حية التييمحن الييحح ييح ظ لحيات الت يويس والتن حية يهيح
ظييادو ال تخيييض محءانحييات كبحييسو لع لحيية التيييمحن اليييحح وهييذا مييا تييت االبييااو الحييه
ساك ا هو ظدم اةيساا ال يوانحن االلءامحية للتيامحن ومنهيا التيامحن الييحح وةيد عياا هيذا
البحييث لحسييلم المييوا ظلييى التيييمحن اليييحح ويبحييث يح ييا ا كييان يع ي يشيياا يييح
تح ح مبدا التفايج االعت اظح وي فن تلخحض لك كالس،ال االتح :
هل هناك دور للتأمين الصحي في التكافل االجتماعي ؟
ثالثا:هدف البحث
يهدف هذا البحث الى اكساة الدوا ال هت اليذي ي،دييه التيامحن الييحح ييح تح حي مبيدا
التفايييج االعت يياظح ميين خيي ل ةاع او ال ينحنيية لييدى ايييساد ال ،سسيية الوا ييدو
وال جت ع كفج يح ج االةمة ال الحة الحالحة التح ي س كها العسا .
رابعا:فرضيات البحث
من خ ل هذ الدااسة ي فننا وضع الفسضحات االتحة :
 -0يؤدي التامين الصحي دورا في تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي في جامعة ديالى.
 -5يؤؤؤؤدي االتمؤؤؤين الصؤؤؤحي الؤؤؤى تخفؤؤؤيس نيؤؤؤبة القيؤؤؤ اليؤؤؤنوي للتؤؤؤامين بحيؤؤؤ
الدرجات الوظيفية.
خاميا:منهج البحث
اظت د البحث منهج التحلحج الوصفح.
سادسا:حدود البحث:
 .0الحدود المكانية :ا اسة عامعة ديالى والفلحات التاكعة لها.
 .6الحدود الزمانية :مدو ت بح البحث من  6102/3لى .6102/8
سابعا:خطة البحث
ب ج البحث ظلى ااكع مبا ث ا حسة:
المبحث االول :منهجية البحث
المبحث الثاني:االطار النظري للبحث
مفهوم التيمحن اليحح واهدايه
ال فونات االساسحة لنظام التامحن اليحح
مفهوم التفايج االعت اظح
المبحث الثالث:االطار العملي(الميداني)
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الو حفح لجامعة ديالى
ال
الو حفح لجامعة ديالى
التحلحج اال يا ح س ال
المبحث الرابع:االستنتاجات والتوصيات
المبحث الثاني
االطار النظري
اوال :مفهوم التامين الصحي
كيييييحن ( الشيييييبحلح) ظليييييى ان التيييييامحن مييييين النا حييييية اللغويؤؤؤؤؤة هيييييو االمييييين مييييين
الخوف(.الشبحلح)6 :6112:
اما من النا حة االجتماعية ي د ظسف التامحن ظلى انه نظيام يع يج ظليى تحوييج ظي ا
خسييااو مادييية كبحييسو ميين االيييساد الييى ظييات بييسكات التييامحن الساألبيية يييح تح ييج هييذ
الخسااو م اكج تح ج الفسد لخسااو مادية ةلحلة ( ظلح.) 0 :0886:
وايد هذا الجان ( الشيسكتح ) ا ي يول ان التيامحن ظبيااو ظين ظ لحية تعاونحية تتمي ن
تعيياون مج وظيية ميين االيييساد ظيين لسي ي ديييع االبييتساكات – االةسييال – الييى الجهيية
ال نظ ة لهذ الع لحة – ال ،من او بسكة التامحن – لغيسض تعيوي مين يتميسا مين
ايساد هذ ال ج وظة(.الشسكتح)03 :0882:
يعسف التامحن ظلى انه (( مج وظة عسااات يتت ك وعبها تحويج ال ست األكبيس مين
ظ ا خ س معحن من بخض لبحعح او اظتبااي هو ال ،من له لى بيخض اظتبيااي
يس ى ال ،من ك ا يح التييمحن التجيااي او ليى مج وظية اييساد ح حيحن او اظتبياايحن
الذين يفونون م،منحن ك ا يح التيمحن التبادلح او التعياونح اكثس م يداو منيه واسيتعدادا
للتح ييج ويتسعت هييذا التحويييج ظ لحييا كييديع مبلييد التيييمحن ظنييد وةييوع الخ ييس ال يي،من
منه.ويتت هيذا التحوييج كهيدف التعيوي ييح التييمحن ظليى األبيحاا ييتت ك وعي هيذا
التحويج استبدال خسااو كبحسو ا ت الحة مست بلحة كخسيااو اخيسى كسيح ة م،كيدو تت ثيج
يييح ةسييم التيمحن وكهييدف االدخيياا وتفييوين ا وط األمييوال ك ييا يييح التيييمحن ظلييى
األبخاص)) (الجسف .)6100:2
التأمين الصحي :هو ((ظ يد ييتت ك وعبيه دييع اةسيال التييمحن لل ي،من ويتعهيد ال ي،من
ل يياا لييك كييديع مبلييد معييحن ديعيية وا ييدو او ظلييى اةسييال لل يي،من له وكييديع مييياايف
الع ة واألدوية كلها او كعمها و لك يح ال مسض ال ،من له خي ل ميدو التييمحن))
(.السحد )021 :6113
التيييمحن اليييحح هييو (( لييك التييدكحس الييذي يتبنييا ال جت ييع يييح صييواو تشييسيع متخ ي ذا
اسلوب التفايج كحن ايساد لتخفحف األظباا ال الحة التح تحج نتحج ة لوة وع خ س معيحن
و لك كتوةيع هذ ال خالس ظلى ال ج وظة الفبحيسو واييساد ال جت يع اليذين يتعسضيون
ع عحا لهذا الخ س و لك ك وع اتفا مسب )) (العبحد )8 :6118
ثانيا:اهداف التامين الصحي
تتلخض اهداف التيمحن اليحح ك ج وظة من األهداف(:س مة ميدا ساك )01 :
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 -0تسسحخ مفهوم ويلسفة ومبادئ التيمحن اليحح كآلحة من ثلحات التفايج االعت اظح
لتح ح ب ولحة التغ حة السفانحة والخدمات ال بحة لفاية بسا ح ال جت ع كج حع يئاتهت
الع سية وم دااتهت االةتيادية وتسكحبتهت االعت اظحة وا والهت اليححة ال تباينة
لتح ح التفايج والعدالة وال ساواو يح ال جت ع.
 -6تح ح اظلى مستوى م فن من اليحة وت وية او التفايج االعت اظح من خ ل
تويحس الخدمات ال بحة الشاملة وال تفاملة كيسلوب تفايلح يمت كاية ايسادال جت ع.
 -3دااو نظام ةومح للتيمحن اليحح كالتنسح مع اإلدااات التنفحذية لت ديت ايمج
الخدمات ال بحة لل ،من لهت وت ويسها وي ا ل بدا ال شااكة يح التفلفة.
 -2وضع األسا العامة لفحفحة ال شااكة يح تخفحف ظ ا تفلفة الع ة ظلى األسس
والدولة.
 -2مشييالسو ال خييالس اليييححة كييحن اصييحاب اال تحاعييات الفبحييسو واال تحاعييات
اليغحسو مستندا لى ال حت واألظساف االعت اظحة السبحدو .
 -2ظل حة النظام ومسونة التشسيع والت بح يح ان ألايات التيمحن اليحح.
ثالثا:المكونات األساسية لنظام التأمين الصحي
ظنييد التخ ييحم ألي نظييام للتيييمحن اليييحح يجي ان ت،خييذ يييح االظتبيياا ة انحيية
ظناصييس ل فونييات النظييام و ا اه لييا كع ي عوانبييه سييح،ةس لييك ت ييا يييح يعالحيية
وكفااو هذا النظام ( ساظاتح ميدا سياك  ) 8 - 2 :وتشيت ج هيذ العناصيس ظليى
ال فونات االتحة :
 -1تحديد الميتفيدين ( التغطية اليكانية ) :
يج ي ان يساظييى ظنييد تحديييد الفئييات التييح سييح ب ظلحهييا النظييام التييداة يييح
التغ حية وي يا ل ييدى تيوايس الت ويييج الي ةم وال نشيآت والتجهحييءات والفيوادا اليييححة
ال اداو ظلى ت بح النظام كفعالحة وكفااو ك ا يجي ان ي،خيذ ييح االظتبياا الظيسوف
السحاسحة واالةتيادية واالعت اظحة السا دو يح ال جت ع .
 -2تحديد مدى شمولية الخدمات المقدمة :
نظييسا ألن ت بح ي نظييام التيييمحن اليييحح يييح اي مجت ييع ييي،دي لييى تغحييسات
اةتيادية واعت اظحة وصححة كبحسو ي ن من ال هت التداة يح الت بحي لمي ان النجيا
يين يتت البيدا ك ج وظية خيدمات اةيج ي فين ةييادو ميدى بي ولحتها مسيت ب ايميج مين
البدا كخدمات اب ج يتعيذا ت لحييها يح يا كعيد  .وي،خيذ ييح االظتبياا ظنيد تحدييد ميدى
بي ولحة الخييدمات ال دميية اولويييات هييذ الخييدمات مييع وضييع اولوييية مت دميية لخييدمات
السظاييية اليييححة األساسييحة  .ك ييا يجي ان يساظييى مييدى تفلفيية الخييدمات اليييححة (
 )cost effectivenessومدى توايسها او مفانحة تويحسها .
 -3تحديد تكلفة النظام :
تحدييد تفلفيية النظييام ظلييى ال ييدى ال سيي وال ييدى البعحييد للوةييوف ظلييى مفانحيية
تنفحذ واالست ساا يحه من ظدمه  .ويش ج لك ساب تفلفة مدخ ت النظام وظ لحاته.
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 -4تحديد طرق التمويل :
هنا ظدو لس للت ويج وي ا لظسوف كج مجت ع ومنها :
ا-محءانحييية الدولييية ( الميييسا العامييية والخاصييية والثيييسوات ال بحعحييية وال يييوااد
األخسى ) .
ب-ابتساكات يتح لها األيساد ال ،من ظلحهت .
ة-ابتساكات يتح لها ااكاب األظ ال .
د-ابتساكات يتعاون يح تح لها كج من ااكاب األظ ال لأليساد والعاملحن لديهت .
 -5تحديد طرق تقديم الخدمات :
أ-نظم التأمين الصحي االجتماعي :
وهو تيمحن عبااي كحفت ال انون ةد ينفذ من خ ل هحئة مسكءيية وا يدو تتبعهيا
هحئات يسظحية او اكثيس مين هحئية للتييمحن الييحح ولفيج منهيا ييسوع تنتشيس عغسايحيا
لتغ ى كالخدمة التيمحنحة يئة متجانسة من األيساد وت دم خدماتها ك دى ال س االتحة:
 ت ديت الخدمات من ةبج مستشفحات تتبع الدولة .
 ت ديت الخدمات من ةبج ال اع الخاص كالتعاةد مع الدولة .
ب -نظم التأمين الصحي الخاص :
تعاةييد ااكيياب األظ ييال او األيييساد او كلحه ييا معييا مييع بييسكات التيييمحن الخاصيية

والتييح ت ييوم كييدواها كالتعاةييد مييع مج وظيية ميين ال نشييآت اليييححة واأللبيياا لت ييديت
الخدمات اليححة لل ستفحدين الذين تت تحيحج ابتساكات سينوية  /بيهسية مينهت نظحيس
لك وت وم بسكات التيمحن كسداد ال البات ال الحة لل نشآت اليححة وي ا لنييوص
الع ود كحنهت .
تفييوين منظ ييات محلحيية للحفييا ظلييى اليييحة ( Health Maintenance

 ) Organizationsت لييك كييج منهييا او تتعاةييد مييع مج وظيية ميين ال نشييآت اليييححة
واأللباا لت ديت ءمة بياملة مين خيدمات التييمحن الييحح لل سيتفحدين م اكيج ابيتسا
سنوي  /بهسي وكيذلك ييتت ضي ان تفاميج الخيدمات وعودتهيا وكفيااو اسيتع الها مين
خيي ل تبيياع نظييام للتحويييج كييحن ال سييتويات ال ختلفيية للخدميية وي ييا للحاعيية الفعلحييية
لل سي مع اةاكة استع ال هذ الخدمات.
 -6تحديد طرق دفع المطالبات المالية لمقدمي الخدمة :
أ-في حالة التأمين االجتماعي :
تختلف لس ديع ال البات وي ا لنوظحة التيمحن و لك ظلى النحو االتح:
 محءانحييية مبنحييية ظليييى ظيييدد مييين ال ييي،من ظليييحهت ومتوسييي ات اسيييتع ال الخيييدمات
وتفلفتها.
 محاسبة األلباا كالحالة ( كحد اةيى او كدون ) كيالفتسو كالسياظة كالتشيخحض
او كالسات الشهسي .
ب -في حالة التأمين الخاص :
 تعوي ال سي وي ا للفواتحس التح ي يدمها ييح يدود بيسول كولحيية التييمحن ا
كانا بسكة التيمحن تع حه الح يح الذهاب ألي مستشفى او لبح .
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 ديع ال البات ال الحية مبابيسو لل نشيآت الييححة او األلبياا وي يا للع يود ال بسمية
كحنهت ا كان ظلى ال سي الذهاب ل ج وظة محددو من ال ستشفحات او األلباا لب يا
لشسول وةح ة التيمحن .
 -7تحديد تبعية النظام :
البك ان مين ال هيت تحدييد الجهية التيح سيوف يتبعهيا النظيام و ا كانيا عهية
فومحة هج تفون وةااو ام هحئة تاكعة لوةااو ام هحئة مست لة .
 -8إدارة النظام :
ولها دوا مهت يح نجا ت بح اي نظيام وتت لي وضيع مج وظية مين الينظت الفسظحية
وتييداي العيياملحن ظلحهييا كيييفة مسييت سو ويشييت ج لييك ظلييى نظييت السييج ت ال بحيية
لل سضى نظت ال علومات النظت ال حاسبحة نظت ض ان عودو الخدمة نظت اةاكة
االسييتع ال واكتشيياف يياالت االنحييساف واليينظت اإللفتسونحيية ( الححييدا والتسكييح
)28 – 22 : 6116
رابعا :مفهوم التكافل االجتماعي
ن التفايييج االعت يياظح يعييالج اهييت ةمييايا اإلنسييانحة التييح ظسيتهييا يييح تاايخهييا وهييح
ال ميياا ظلييى الف ييس والتخفحييف ميين معانيياو المييعفاا ميين اعييج ضي ان مسييتوى معحشييح
ال ي يحييايخ ظلييى كييسامتهت وبييسيهت ويسياظدهت ظلييى دمجهييت داخييج ال جت ييع كشييفج
يحفخ لهت ماا الوعه.
ي يييد كالتفايييج االعت ياظح :ان يفييون ايييساد ال جت ييع مشييااكحن يييح ال حايظيية ظلييى
ال يالح العامة والخاصة وديع ال فاسد واألضساا ال ادية وال عنوية كي يشيعس كيج
يسد يحه انه لى عان الح و التح له ان ظلحه واعبات لآلخسين وخاصة الذين لحا
كاست اظتهت ان يح وا اعاتهت الخاصة و لك ك ييال ال نيايع ليحهت ودييع األضيساا
ظنه ت)www.islamtoday(.
الفسد يح الحيول ظليى الخيدمات الييححة وتح حي
((ي،كد التيمحن اليحح ظلى
العدالة وال ساواو وصوال لى الهدف األساسيح ال ت ثيج ييح تيويحس الييحة للج حيع
من خ ل تع ح مبدا ال شااكة كحن الدولة وال والن وكيحن صيا الع يج وال و يف
وكحن ال و فحن انفسهت .وكيدون التييمحن الييحح لين ييت فن مين دييع تفيالحف ال عالجية
الباهظة ( خيوصا الع لحات الجسا حة الفبسى ) سوى ظدد ةلحج من األيساد ال اداين
ظلى الديع وكالتالح ي ن التييمحن الييحح ك يا يحيه مين ثلحية تفايلحية ي فين األييساد مين
تل ييح الخييدمات ال ةميية ات الفلفيية العالحيية ك بييالد مع وليية .يسيياظد التيييمحن اليييحح
اصيحاب الع يج ظليى اداا التيءامهت األدكيح  -وال يانونح ييح معظيت دول العيالت  -تجيا
العاملحن لديهت .والتيمحن اليحح يعنح ايما انه م اكج ةسيم معليوم مسيب ا ي فين للفيسد
وال ،سسة تجن خسا س محت لة تي،دي ألةياا اةتييادية واعت اظحية وخح ية وكالتيالح
ي يين ال هييت وعييود ةسييم معلييوم ي فيين ا تسيياكه ووضييعه ضي ن ال حءانحيية ال سصييودو
مسيب ا وكالتيالح ييان التييمحن ا يد ال يس األكثيس يعالحية ييح التعاميج ميع األخ ياا))
(س مة ميدا ساك )02:
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المبحث الثالث
االطار العملي(الميداني)
اوال:المالك الوظيفي لجامعة ديالى
تتم ن عامعة ديالى م و حفح موةع س الداعات الو حفحة وكذلك س
اظداد التدايسحححن وال و فحن وكاالتح:
جدول رقم ()0
مالك جامعة ديالى حي الدرجات الوظيفية
الداعة الو حفحة
االولى
الثانحة
الثالثة
الساكعة
الخامسة
السادسة
الساكعة
الثامنة
التاسعة
العابسو
المجموع

ظدد
ظدد
العدد
ال و فحن التدايسححن
0688
0883 176
111
144
423
674
728
268
204
213
129
3070

ال يدا:ةست ادااو ال وااد البشسية/عامعة ديالى
ظلى ضوا العيسض ال يدم مين ةبيج بيسكة التيامحن الولنحية وال بيحن ييح ال لحي اةيت
( )0تت ت سحت م عامعية دييالى وي يا للداعية الو حفحية والساتي االسي ح ظليى ويي
سلت السوات ال ع ول كه الحا س الجدول االتح:

جدول رقم ()5
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مالك جامعة ديالى حي الرات االسمي والدرجة الوظيفية نيبة الى قي التامين
والتعويس
الدرجة
الوظيفية

الرات
االسمي

قي التامين

االولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامية
اليادسة
اليابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة

910000
723000
600000
509000
429000
362000
296000
260000
210000
170000

15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

نيبة قي
التامين /الرات
االسمي
0.016
0.021
0.025
0.029
0.035
0.041
0.051
0.058
0.071
0.088

التعويس

نيبة
التعويس/
الرات االسمي

1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000

1.099
1.383
1.667
1.965
2.331
2.762
3.378
3.846
4.762
5.882

ال يدا/اظداد البا ث
ثانيا:التحليل االحصائي لني قي التامين ومبلغ التعويس حي المالك الوظيفي
لجامعة ديالى
من خ ل الجيدولحن اظي تيت تحلحيج وتحدييد نسي ةسيم التيامحن اليى الساتي االسي ح
ل نتسبح عامعة ديالى لتوضحح وكحان نسبة ال ساه ة لفج داعة و حفحة ك سيم التيامحن
وكحان الفسو كالسات ومدى االستفادو من العسض ال دم مين بيسكة التيامحن الولنحية
للتامحن اليحح واليذي ابيتسل ان يفيون ظيدد ال نتسيبحن ( )3111ة ةية االف يياكثس.
وا هست النتا ج امن خ ل الجداول االتحة:
ب لا الدااسة الداعات الو حفحة لل سا ج العشسو تت ساب الداعات س
الجدول ادنا

جدول رقم ( ) 3
مالك جامعة ديالى حي الدرجة الوظيفية وقي التامين
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الداعات الو حفحة

السات االس ح
(كالديناا)
910000
723000
600000
509000
429000
362000
296000
260000
210000
170000

ةسم التيمحن
(كالديناا)
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000

االولى
الثانحة
الثالثة
الساكعة
الخامسة
السادسة
الساكعة
الثامنة
التاسعة
العابسو
ال يدا/اظداد البا ث
يبييحن عييدول اةييت (  ) 3ع حييع الييداعات الو حفحيية والسات ي االس ي ح لفييج داعيية
ن خ ان هنالك تفاوتا كحن الداعات كالسات االس ح مع ةح ة ةسم التيامحن ن يخ
ان ةح يية ةسييم التييامحن يسيياوي (  ) 02111دينيياا لفييج داعيية ويح ييا يلييح عييدول يبييحن
الفسو كحن الداعات الو حفحة
جدول رقم ( ) 4
فروقات الروات حي الدرجات الوظيفية
الفس كحن الداعات
الداعات الو حفحة
(كالديناا)
187000
االولى -ةانحة
123000
الثانحة -ةالثة
91000
الثالثة -ااكعة
80000
الساكعة -خامسة
67000
الخامسة -سادسة
66000
السادسة -ساكعة
36000
الساكعة-ةامنة
50000
الثامنة -تاسعة
40000
التاسعة -ظابسو
ال يدا/اظداد البا ث
ن ييخ ميين عييدول اةييت ( )4وعييود الفييسو كييحن الييداعات الو حفحيية تييءداد هييذ
الفيسو كييحن الييداعات كل ييا ااتفعييا وهييذا يعنييح وعييود تبيياين يييح السواتي نسييبة الييى
م دااةسم التيمحن .
جدول ( ) 2
نيبة قي التامين الى الرات االسمي
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الداعات الو حفحة

السات االس ح
(كالديناا)
910000
723000
600000
509000
429000
362000
296000
260000
210000
170000
4469000

نسبة ةسم التامحن /السات
االس ح
0.016
0.021
0.025
0.029
0.035
0.041
0.051
0.058
0.071
0.088
0.034

االولى
الثانحة
الثالثة
الساكعة
الخامسة
السادسة
الساكعة
الثامنة
التاسعة
العابسو
المجموع
ال يدا/اظداد البا ث
من عدول اةت (  ) 2ن خ نسبة ةسم التييمحن اليى الساتي االسي ح كانيا االةيج ظنيد
الداعة االولى تساوي (  ) 11102وتفون يح اظليى مسيتوى ظنيد الداعية العابيسو
تبلييد ( )11188ون ييخ ان ك ج ييج النسييبة لفييج الييداعات هييح ةلحليية اي اةييج ميين
( )110يح حن ن خ ان نسبة ال ج وع الفلح للتيمحن اليى ال ج يوع الفليح للسواتي
هو ( ) 11132
جدول رقم ( ) 2
نيبة رات كل درجة الى المجموع الكلي للروات
نسبة السات الى ال ج وع
السات االس ح
الداعات الو حفحة
السوات
(كالديناا)
0.20
910000
االولى
0.162
723000
الثانحة
0.134
600000
الثالثة
0.114
509000
الساكعة
0.096
429000
الخامسة
0.081
362000
السادسة
0.066
296000
الساكعة
0.058
260000
الثامنة
0.047
210000
التاسعة
0.038
170000
العابسو
ال يدا/اظداد البا ث
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يح الجدول اةت (  ) 2يبحن نسبة السات سي الداعية اليى ال ج يوع الفليح ون يخ
ان هنالييك يااةييا كبحييسا كييحن نسييبة السواتي كييحن الييداعات العلحييا ( االوليى والثانحيية ) و
الداعات الدنحا (التاسعة والعابسو ) .
جدول رقم ( ) 7
مجموع الروات حي العدد الكلي لكل درجة
مج وع السات
ظدد ال و فحن
السات االس ح
الداعات الو حفحة
س ظدد
(كالديناا)
ال و فحن
160160000
176
910000
االولى
80253000
111
723000
الثانحة
86400000
144
600000
الثالثة
215307000
423
509000
الساكعة
289146000
674
429000
الخامسة
263536000
728
362000
السادسة
79328000
268
296000
الساكعة
53040000
204
260000
الثامنة
44730000
213
210000
التاسعة
21930000
129
170000
العابسو
ال يدا/اظداد البا ث كاالظت اد ظلى البحانات من ةست الش،ون ال الحة
عييدول اةييت (  ) 8يبييحن مج ييوع السواتي سي ظييدد ال ييو فحن لفييج داعيية و حفحيية
ظية هنيا اليى ان الداعية الخامسية هيح اظليى مج يوع للسواتي ا كلغييا
وي فين ال
( ) 289146000تيتح كعدها الداعة السادسة ا كلغا (. ) 263536000

جدول رقم ( ) 8
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نيبة مياهمة كل درجة وظيفية بقي التامين
نسبة مج وع ةسم
مج وع ةسم التيمحن
التيمحن لفج داعة
الداعات الو حفحة ظدد ال و فحن
لفج داعة
الى ال ج وع الفلح
0.057
2640000
176
االولى
0.0362
1665000
111
الثانحة
0.047
2160000
144
الثالثة
0.138
6345000
423
الساكعة
0.22
10110000
674
الخامسة
0.24
10920000
728
السادسة
0.087
4020000
268
الساكعة
0.066
3060000
204
الثامنة
0.069
3195000
213
التاسعة
0.042
1935000
129
العابسو
1
46050000
3070
المجموع
ال يدا/اظداد البا ث
مين خي ل عيدول اةييت (  ) 8يتبيحن ان اظلييى نسيبة ميين ل سيم التيييمحن ال ستحييج ميين
ال و فحن كان ظند الداعة السادسة كان ال ج وع يسياوي ( ) 10920000كنسيبة
(  ) 1162يلحه الداعة الخامسة يسياوي ال ج يوع ( ) 10110000كنسيبة () 0.22
ون خ ان نسبة الداعتحن الخامسة و السادسة تساوي (  ) 1122وهح تشفج نسيبة
كبحيييس مييين مج يييوع اليييداعات ون يييخ ايميييا ان الفيييس ميييا كيييحن الداعييية االوليييى
والعابسو هو (  ) 812111كالنسبة لل ج وع الفلح ل سم التيمحن .
من خ ل ظسض النتا ج يح الجداول اظ تبحن ان التيةحس االكبس لع لحة التييمحن هيو
ظند الداعتحن السادسة والخامسة ون خ ان هنالك يسةا كبحسا مبحن الداعتحن االوليى
والعابسو وهذا يدل ظلى ان مبيدا التفاييج االعت ياظح ةيد تح ي كيحن منتسيبح الجامعية
ظلى السألت من اخت ف داعاتهت الو حفحة وةد ساهت اصحاب الداعات العلحيا تميامنا
مييع اصييحاب الييداعات الوسيي ى والييدنحا يييح تح حيي هييذا ال بييدا ميين خيي ل ظييددهت
واواتبهت م ا بجع الشسكة ظلى ت ديت هذا العسض الى عامعة ديالى من ال عيسوف
ان التامحن يستفء كيواو اساسيحة ظليى مبيدا توةييع الخ يس وهيذا يتح ي وي يا ل يانون
االظييييداد الفبحييييسو والييييذي اظت تييييد بييييسكة التييييامحن وةييييدما العييييسض الييييى عامعيييية
ديالى وك سم تامحن( )02111خ سة ظشس الف ديناا للشخض الوا د سنويا يح يحن
لو ةدم ا د منتسبح الجامعة للبا يسديا للتامحن اليحح يسحفون ةسم التيامحن الييحح
اضعايا كثحسو وهذا ما اااد البا ث ان يتوصج الحه وهو تح ح مبدا التفايج كيحن اييساد
ال ،سسيية الوا دو(عامعيية ديييالى) ظلييى اخييت ف داعيياتهت الو حفحيية واواتبهت.كييالعودو
الى عدول اةيت ( )2ن يخ ان نسيبة التعيوي اليذي يحييج ظلحيه ال و يف كالداعية
الو حفحة االولى هو( )1.099يح حن ان نسبة التعوي الذي يحيج ظلحيه ال و يف
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كالداعة الو حفحة العابسو هو ( )5.882من خي ل هيذ النسي يتبيحن الفيس الفبحيس
كحن الداعات وهذا يح مبدا التفايج االعت اظح.
يح نسبة التعوي
ظلى صيعحد الواةيع ومين خي ل ال لحي اةيت( )6وةح ية التيامحن الييحح اليياداو مين
بسكة التيامحن الولنحية يح يال تعيسض اي مين منتسيبح الجامعية ال شي ول كالتغ حية
التامحنحيية الييى اي اصيياكة لاا يية يتتح ييج بييسكة التييامحن النف ييات وال ييياايف ال بحيية
ال تستبيية ظلييى الع لحييات الجسا حيية كاييية واالعييوا ال بحيية لل ستشييفى واعييوا ال بح ي
الجسا وال خدا وكذلك اعوا االدوية وال ستلءمات ال بحة االخيسى واعيوا التحالحيج
واالبعة واعوا اةود ال سي ييح ال ستشيفى و تيى اعيوا االعهيءو ال بحية ظليى ان
التتجيياوة كييج هييذ االعييوا الحييد االظلييى ال حييدد ض ي ن ظييسض بييسكة التييامحن وهييو
( )0111111ملحون ديناا سنويا.ظل ا ان هنا ظيسوض كثحيسو ليدى الشيسكة كحسي
مبلد التامحن والتعيوي ال ليوب لل نتسي اي ك عنيى اخيس كل يا ةاد مبليد التعيوي
ال لوب لل ،من له يحءداد ةسم التامحن السنوي(.البا ث)
المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات
 -0لألنش ة التيمحنحة مفانة مه ة يح الححاو االعت اظحة واالةتيادية الحديثة يهح ا د
ال ومات األساسحة للنظام االةتيادي وعءاا اساسحا من حاو األيساد
وال ،سسات.ويتمح لك كيواو مه ة يح ة اع التعلحت وتت ثج هذ االه حة
كال حايظة ظلى ال كات التدايسحة والففااات وض ان است سااهت كالع ج من خ ل
تغ حة عءا من ال ياايف التح يحتاعونها يح ال تعسضهت الي اصاكة لاا ة.
 -6للخدمات اليححة اه حة كبحسو ظلى مختلف عوان الححاو وظلى مسحسو التن حة
االةتيادية واالعت اظحة.
 -3يعانح ة اع التيمحن اليحح من الفثحس من اليعوكات يح العسا كسب
انخفاض مستوى الدخج وتدنح مستوى ال عحشة وكذلك ظدم وظح ال نظ ات
والحفومات أله حة التيمحن اليحح يح ظ لحات الت ويس والتن حة.
 -2ظدم اةساا ةانون التامحن اليحح االلءامح يح العسا م ا ينعفا ظلى عودو
الخدمة اليححة من عهة وظلى انتاعحة الفسد من عهة اخسى .
 -2للتامحن اليحح دوا كبحس يح تح ح مبدا التفايج االعت اظح ظلى مستوى
ال ،سسة وال جت ع من خ ل ت بح مبدا توةيع االخ اا.
 -2للتامحن اليحح الدوا الفبحسيح تحفحء العاملحن ض ن ال ،سسة الوا دو و لك
لم ان سد الحاعة والعوة يح ال تعسضهت الي من االخ اا ال توةعة ومن خ ل
التامحن اليحح الج اظح ومبدا التفايج.
 -2هنا يسو كحن اوات ال نتسبحن ض ن ال ،سسة الوا دو تتوضح من خ ل
اظت اد ةسم التامحن الثاكا م ا يح مبدا التفايج.
ثانيا  :التوصيات
 -0تفعحج كسامج التامحن اليحح يح عامعة ديالى لتح ح مبدا التفايج االعت اظح.
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 -6ظلى بسكات التامحن كذل عهد اكبس لءيادو الوظح التامحنح لدى بسا ح ال جت ع
كاية وخاصة بسيحة االساتذو وال ث فحن من اعج ت بج يفسو التامحن كيواو ظامة
والتامحن اليحح كيواو خاصة.
 -3تنظحت ندوات وواش ظ ج تث حفحة ل نتسبح عامعة ديالى ول موضوع التامحن
اليحح وانعفاساته االيجاكحة ظلى مختلف ال ستويات الو حفحة1
 -2توضحح الدوا التفايلح للتامحن اليحح كحن منتسبح الجامعة وانعفاساته ظلى
الخدمة اليححة ال دمة.
 -2تع حت هذ التجسكة ظلى مختلف الجامعات العساةحة1
المصادر :
 -0الجسف د.مح د سعدو ا حا ةست االةتياد االس مح يح عامعة ام ال سى-
السعودية مداخلة كعنوان (م اانة كحن اسا التامحن التجااي والتامحن

التعاونح) مشااكة يح ندوو ول م،سسات التامحن التفايلح والتامحن الت لحدي كحن
االسا النظسية والتجسكة الت بح حة للفتسو من  62-62اكسيج  . 6100ينظس ال وةع

iefpedia.com/arab/?p=1389
 -6الححدا ظبدال حسن ومح د التسكح ( : )6116نظام الم ان اليحح التعاونح
يح ال لفة العسكحة السعودية ( كحث محدانح ) السياض معهد اإلدااو العامة .
 -3السحد ظبد الهادي ظ د التيمحن ح ته ومشسوظحته (كحسوت :منشواات الحلبح
.)6113
 -2الشبحلح يوسف التامحن يح امسيفا مج ع ي هاا الشسيعة كيمسيفا دواو
االلفتسون
ال وةع
انظس
.
االس م 6112
يح
االستث اا
http//ar.wikipedia.org
 -2الشسكتح كا ت التامحن نظسية وت بح م بعه بفح كغداد ال بعه الثانحه
0882
 -2ساظاتح د.ظبداإلله كن سحف الدين ةحاط مستوى وظح ال جت ع السعودي
كالم ان اليحح 6101
-8س مة سل ان التيمحن اليحح ودوا يح ظ لحة التن حة االةتيادية واالعت اظحة
عامعة دمش كلحة االةتياد ةست ادااو االظ ال 6101
 -8ظلح مح د يسة مح د الت ححت ال الح الستث ااات بسكة التامحن الولنحة كحث
ت بح ح م دم لجامعه كغداد لنحج بهادو الدكلوم العالح يح االدااو ال الحة .0886
)www.islamtoday (-8
 -01ةس ح ادااو ال وااد البشسية والش،ون ال الحة/عامعة ديالى
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