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 :   الممخص

، كحيث تمثمت مشكمة تناكؿ ىذا البحث تكزيع فائض التأميف في قكة المنافسة بيف شركات التأميف 
كذلؾ  الدراسة في التسارؿ التالي : ما دكر تكزيع فائض التأميف في قكة المنافسة بيف شركات التأميف ؟

ف ، ككذلؾ الجية المستحقة لمفائض التأميني ، ك بيدؼ التعرؼ عمى عممية تكزيع فائض التأمي
التأميف. ك إستخدمت  شركات تنافسية عمى التأميني الفائض تكزيع آليات تأثير مدل التعرؼ عمى

الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ، كقد تكصمت الى عدد مف النتائج كالتكصيات نذكر اىميا : اتضح 
مؾ خالص التحصيؿ كليس ربح ، كىك م في ثؿ زيادةالتأميني يم فائض مف خبلؿ الدراسة أف

.عمى القائميف  بشركات التأميف اإلسبلمي بأف يتصرفكا بشأف الفائض لممستأمنيف كليس لمشركة 
التأميني بما فيو مصمحة المستأمنيف، كال يأخذكا منو شيئا؛ ليبقى الفائض التأميني معمما تتميز بو 

 ا مف شركات التأميف التجارم. شركات التأميف اإلسبلمي عف نظيراتي
 (.المستأمنيف ،قكة المنافسة  ،فائض التأميف)الكممات المفتاحية :
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Abstract : 
This research dealt with the distribution of insurance surplus in the 

strength of competition between insurance companies, and where the 

study problem was represented in the following sequence: What is the 

role of insurance surplus distribution in the strength of competition 

between insurance companies? In order to identify the process of 

distributing the insurance surplus, as well as the party entitled to the 

insurance surplus, and to identify the extent of the impact of the 

mechanisms for distributing the insurance surplus on the 

competitiveness of insurance companies. And the researcher used the 

descriptive analytical approach, and she reached a number of results 

and recommendations, the most important of which are: It became clear 

through the study that the insurance surplus represents an increase in 

collection and not a profit, and it is the exclusive property of the 

insured and not of the company. Those in charge of Islamic insurance 

companies must act on the insurance surplus, including it. the interest 

of the trustees, and they do not take anything from him; So that the 

insurance surplus remains a landmark that distinguishes Islamic 

insurance companies from their counterparts from commercial 

insurance companies. 

 

Keywords: (insurance surplus , the strength of competition , 

insurers). 
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 المقدمة :
يف،ىك تعمؿ شركات التأميف اإلسبلمي عمى تكزيع فائضيا التأميني عمى المشترك

الرصيد المالي المتبقي فى حساب حممة الكثائؽ المخصص لمتكزيع فى مجمكع األقساط 
التى قدمكىا، كىك حؽ خالص لحمؿ الكثائؽ كممؾ شرعى ليـ. كيتـ التصرؼ فيو مف 
قبؿ إدارة الشركة بما يحقؽ مصالحيـ كفؽ المكائح المعتمدة، كذلؾ بتكزيعو حسب النسبة 

كيف كالجمعية العمكمية بنياية كؿ عاـ مالي. كلما كاف تكزيع المعتمدة مف ىئية المشتر 
فائض التأميف عمى حممة الكثائؽ بشركات التأميف ذك أثر كعبلقة بقكة المنافسة بيف 
 الشركات العراقية ، كاف ال بد مف معرفة تأثيره، كالجية المستحقة لو ، ككيفية طرؽ ك

، حتي تتمكف الشركات مف اإلستثمار ، آليات تكزيعو ، مع مراعاة تككيف االحتياطيات
كتسبت قكة تنافسيػة بيف الشركات .  كتككف الشركة قد حافظت عمى اإلستمرار كالبقاء كا 

 مشكمة البحث :
 تتمثؿ مشكمة البحث في التساؤؿ التالي :  

 دكر تكزيع فائض التأميف في قكة المنافسة بيف شركات التأميف العراقية ؟؟؟ما 
 أهمية البحث :

تمثؿ فى معرفة دكر تكزيع الفائض التأميني مف قبؿ شركات التأميف لممؤمف ليـ كمدل ت
 تأثير ذلؾ عمى قكة المنافسة في سكؽ التأميف.

 فرضيات البحث:
 . العراقيةشركات التأميف   في قكة المنافسة بيفىنالؾ عبلقة دالة لدكر فائض التأميف 

 أهداف البحث:   
 فائض التأميف التعرؼ عمى عممية تكزيع/ 1
 التعرؼ عمى الجية المستحقة لمفائض التأميني/ 2
 شركات تنافسية عمى التأميني الفائض تكزيع آليات تأثير مدل التعرؼ عمى / 3

 التأميف.
  تستخدـ الباحثة المنيج الكصفي التحميميمنهجية البحث:  

 هيكل البحث :
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 اإلطار النظرم  المبحث األول :
 ار التطبيقياإلط المبحث الثاني :

 
 الدراسات السابقة

بعنكاف تطبيقات التصرؼ في الفائض (:1111/ دراسة احمد محمد السعيد )1
التأميني، كقدمت الدراسة ثبلثة صكر لتكزيع فائض التأميف التعأكني كىي : )أ( اف يتـ 
التكزيع حسب العقد بيف شركة التأميف كالمشترؾ )ب( اف يتـ التكزيع باإلطفاء أك )ج( 

يتـ التكزيع بالرصد. في الصكرة األكلى يتـ االلتزاـ بشرط العقد أـ التكزيع باإلطفاء  اف
المقصكد بو ىك إطفاء خسارة سنة مالية مف فائض سنة مالية اخرل : لما كاف العقد 
مبنيان عمى اساس االلتزاـ بالتبرع كقبكؿ حممة الكثائؽ الشركط التي كافقكا عمييا في عقد 

ع شرعان مف اإلتفاؽ عمى إطفاء خسارة أم سنة مف فائض السنة أك التكافؿ فبل مان
السنكات المالية التالية لتمؾ السنة الف ذلؾ ىك مقتضى التعأكف بيف حممة الكثائؽ سكاء 
مف بقي منيـ متعامبلن أك مف لـ يستمر بالتعامؿ مع الشركة. أما الرصد فقد يتـ 

اص يسمى صندكؽ المخاطر عند بطريقتيف ىما رص الفائض التأميف في صندكؽ خ
مف ال يرل جكاز تكزيع الفائض عمى حممة الكثائؽ عمى اساس اف قسط التأميف 
المدفكع مف المشترؾ كمو ىبة ، كاليجكز الرجكع بشئ مف اليبة النيا خرجت مف ممؾ 
صاحبيا، أك رصد الفائض التأميني في حساب خاص بصفة احتياطيات فنية خاصة 

عمر الشركة عف مف يرل جكاز تكزيع الفائض عمى حممة الكثائؽ لمسنكات األكلى مف 
كاالحتياطيات متنكعة كتحكميا قكاعد محاسبية كفنية كتعميمات جياز رقابة الشركات 

 كالسياسة المالية لمدكلة .
 الكساطة أساس عمى التأمينية : المنافسة م( بعنوان1112قندوز ) دراسة طارق/ 1

 أقاساط إنتاج في حجـ الحاصؿ التطكر لدراسة في دكرالتسكيقية ، تمثمت مشكمة ا
 كالسمارة الككبلء العامكف عدد غرار نمك عمى الكسطاء، طرؼ مف المكتتبة التأميف
، استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. كقد  الزمنية المدة خبلؿ التأميف كصيرفة

 اتجاه مع بالجزائر، عدد زيادة تكصمت إلى مف النتائج كالتكصيات، نذكر منيا : يتكقع
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 في النجاح عمى بما يساعدىا محافظيـ، لدمج البنكؾ مع إلى التعاقد التأميف شركات
 في تسأىـ التي الحمكؿ أحد التأميف بنكؾ تعد إذ الزبائف، كبيرة مف شريحة مخاطبة
البنكية  خبلؿ الشبكة مف المنتجات التأمينية تكزيع قنكات تنكيع .االسكاؽ تكسيع
  ثقة المؤمنيف . لتدعيـ كضعيا تـ التي األىداؼ ية،التي تعد مف أىـالكطن

 
 اإلطار النظري

 وقوة المنافسة الفائض التأميني 
 الفائض التأميني اواًل: 

 الفائض التأميني :مفهوم 
 عرؼ الفائض التأميني بتعريفات عدة أذكر منيا ما يمي: 

، كاالحتياطيات، كعكائدىما، بعد "ىك ما يتبقى مف أقساط المشتركيف )المستأمنيف(  
ىيئة )خصـ جميع المصركفات، كالتعكيضات المدفكعة، أك التي ستدفع خبلؿ السنة" 

 (.376ـ، ص2212المحاسبة كالمراجعة ، 
عرفو عجيؿ النشمي: "ما يقبض أك يقيد في سجبلت الشركة مف اشتراكات التأميف،    

ـ، 2212عجيؿ ، )ميف، كالتعكيضات"كعائد استثماراتو بعد خصـ تكاليؼ إعادة التأ
 (.3ص

كعرفو مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي: "ىك الرصيد المالي المتبقى مف مجمكع 
االشتراكات المحصمة، كعكائد استثمارىا، كأم إيرادات أخرل بعد سداد التعكيضات، 
كاقتطاع رصيد المخصصات، كاالحتياطيات البلزمة، كحسـ جميع المصركفات 

 (.12مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي، ص)ى الصندكؽ" المستحقة عم
كعرفو عبد البارم مشعؿ: "ىك الفرؽ بيف التعكيضات، كأقساط التأميف في الكعاء   

التأميني: كذلؾ بعد حسـ المخصصات، كاالحتياطيات الفنية الخاصة بعممية التأميف، 
تأميني مف أرباح كبعد حسـ مصركفات إعادة التأميف، كبعد إضافة ما يخص الكعاء ال

 (. 5ـ، ص2212 ئعبد البار (االستثمار" 
 مكونات الفائض التأميني: 
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الزيادة المتبقية مف أقساط التأميف المكتتبة بكساطة الشركة مباشرة أك  .أ 
كالمقصكد بو: اقتساـ الخطر  عف طريؽ اإلسناد االختيارم )نظاـ المحاصصة(.
تأميف أخرل، لعدـ تكافر الطاقة  المؤمف عميو بيف شركة التأميف المباشر كشركات

االستيعابية البلزمة ليذا الخطر. كالصكرة التطبيقية لذلؾ: أف يعرض عمى إحدل 
شركات التأميف تأميف تفكؽ قيمتو إمكانياتيا المالية، كتكافؽ عمى تأمينو، فإنيا 

كتؤمف الباقي لدل حينئذ تقـك بتأميف الجزء المناسب منو لطاقتيا االستيعابية، 
 كات تأميف أخرل. شر 

 حصة المستأمنيف مف أرباح استثمار أقساط التأميف.  .ب 
 عكائد عمميات إعادة التأميف.  .ج 

 
 إجمالي الفائض التأميني:

ىك الفرؽ بيف االشتراكات كالتعكيضات كمخصكمان منيا المصاريؼ التسكيقية 
 كاإلدارية كالتشغيمية كالمخصصات الفنية البلزمة كنكجز المعادلة اآلتية: 

 

التعكيضات المدفكعة +  -إجمالي الفائض التأميني = االشتراكات ) األقساط( 
المستحقة + التعكيضات تحت التسكية + المصاريؼ التسكيقية كاإلدارية كالتشغيمية + 

 المخصصات كاالحتياطات الفينة كالقانكنية.
 

 صافي الفائض التأميني:
لمؤمف ليـ مف عائد ىك أف يضاؼ إلى الفائض اإلجمالي إلى ما يخص ا

االستثمار بعد خصـ ما عمييـ مف مصاريؼ تعبر عنو المعادلة التالية)كريمة ، ص 
225 :) 

 صافي الفائض التأميني= إجمالي الفائض التأميني + عكائد االستثمار.
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كيخصص الفائض التأميني لممستأمنيف فقط كيحسب استثماره بالطرؽ 
ة كاألساسية بيف شركات التأميف التجارم في المشركعة كيعتبر مف الفكارؽ الرئيسي

استثماراتيا لمفائض التأميني لشرعية  طرؽ الستثماره كقد سميت بعض جيات الفتكل 
كالرقابة الشرعية الفائض التأميني المحقؽ في حساب ىيئة المشتركيف زيادة في 

 التحصيؿ.
ث يساىـ يعتبر الفائض التأميني مف أىـ سمات شركات التأميف اإلسبلمي حي

الفائض التأميني مساىمة كبيره في ترسيخ الفكر التأميني في أذىاف حممة الكثائؽ 
 المشتركيف( مف جية كيشجع غيرىـ عمى االشتراؾ مف جية أخرل. –)المستأمنيف 

إف غاية التأميف اإلسبلمي ىي التعاكف كالتكافؿ في تحقيؽ اآلثار السمبية 
، كليس الربح أك الكسب المادم، فإف حدث ربح الناتجة عف األخطار التي حدثت فعبلن 

فيك ليس مقصكد في األصؿ في صندكؽ التكافؿ أف يكف متكازنان يعني أف تتساكل 
إيراداتو كمصركفاتو، كيتحقؽ ىذا التساكم  بنتيجة دقة كتحديد مبمغ االشتراؾ مف قبؿ 

ميف بحيث تكتفي القائميف عمي الشركة بناء عمى الحسابات االكتكارية كعمؿ خبراء التأ
مكارد الصندكؽ لدفع التعكيضات كالمصاريؼ اإلدارية بدكف أم شئ يفيض عمى ذلؾ 
كلكف ىذا ال يحدث إال نادران كيرجع كجكد الفائض إلى أسباب لعؿ أىميا اآلتي)عبد 

 (:93ـ ، ص 2227العزيز، 
 ميارة عمؿ خبراء التأميف كقدراتيـ عمى قياس المخاطر بشكؿ دقيؽ. .1
لمترتبة عمى صندكؽ التكافؿ ككمما نحج المدير في خفض ىذه النفقات ا .2

 النفقات كاف مظنة تكليد فائض .
إذا جرل تكظيؼ أمكاؿ الصندكؽ في استثمارات ذات عائد متميز ضمف  .3

 مستكل المخاطر المسكح بو كذات معدؿ الفائض.
حجـ الصندكؽ كطريقة تحديد مبالغ االشتراكات فكمما كاف حجـ الصندكؽ  .4

 كاف مظنة تكليد فائض . كبيران 
 آليات التصرف في الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية:

 أواًل: توزيع الفائض:
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 :(185ـ ، ص2229)أحمد ، يتـ تكزيع الفائض بعده طرؽ نكردىا في اآلتي
 الطريقة األولى:

ال  أف يكزع الفائض عمى جميع المشتركيف كمف ثـ يتـ تكزعيو عمييـ بنسبة اشتراكيـ
فرؽ بيف مشترؾ استحؽ تعكيضان أك لـ يأخذ شيئان مف التعكيض كىذا مبني عمى أف كؿ 

 مشترؾ متبرع لآلخريف.
 الطريقة الثانية:

أف يكزع الفائض عمى مف لـ يعكض في حادثة ميما كانت نسبة التعكيض كىذا مبني 
ف عكض أيضان عمى أف االتفاؽ تـ عمى أساس التبرع كقد قبؿ المشترككف بحرماف م

 عف حادث مف الفائض.
 الطريقة الثالثة:

أف يكزع الفائض عمى حممة الكثائؽ بعد خصـ التعكيضات المدفكعة ليـ خبلؿ الفترة 
المالية فنظران في ىذه الطريقة نسبو التعكيض إلى نسبة الفائض فيكزع الفائض التأميني 

ما دفع لو أكبر عمى المشاركيف كؿ بنسبة اشتراكو بعد خصـ التعكيضات فإذا كاف 
 نصيبو في الفائض التأميني ففي ىذه الحالة ال يستحؽ شيئان.

 :   كيفية توزيع الفائض التأميني
يعد الفائض التأميني حقا خاصا بالمستأمنيف، كممكا ليـ، ألف الفائض ىك المتبقي   

رة، كال المديرة شيئا مف ذلؾ الفائض، ال عمى سبيؿ األج مف اشتراكاتيـ. كال تستحؽ الشركة
مقابؿ االستثمار، ألنو إذا ُأخذ بصفة األجرة عمى إدارة أعماؿ التأميف فيجب أف تككف 

الفائض معمكمة، ألف اإلجارة مف عقكد المعاكضات، فتفسدىا الجيالة الفاحشة، كقد يكجد 
يكجد، كاألجرة تستحؽ سكاء أكجد الفائض أـ لـ يكجد. كما أنو ال يجكز أف يؤخذ كقد ال 

لفائض مقابؿ استثمار األقساط، ألف مقابؿ االستثمار يجب أف يككف نسبة شيء مف ا
ف أخذ حصة مف الفائض يؤدم إلى جيالة المقابؿ  معمكمة مف األرباح المتحققة، كا 
المالي لبلستثمار، ألف الفائض قد يكجد كقد ال يكجد، فتفسد المضاربة التي عمى أساسيا 

 (.34، صـ2212، عجيؿاالستثمار)يتـ 
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بر دكائر التأميف في الشركة كحدة كاحدة، كتعامؿ كأنيا محفظة كاحدة، تحسـ تعت .أ 
منيا المصركفات بأنكاعيا المختمفة، كااللتزامات، كيعامؿ الفائض عمى أساس أنو 

 فائض صندكؽ التأميف التعاكني لمشركة. 
يخصص جزء مف الفائض التأميني بصفة احتياطيات فنية، لتقكية المركز المالي  .ب 

 ة، عمما بأف المبالغ التي تخصص ليذا االحتياطي تعتبر ممكا لممستأمنيف. لمشرك
يكزع الفائض التأميني عمى جميع المستأمنيف كفؽ المعيار األكؿ مف المعايير  .ج 

المعتمدة لدل شركات التأميف اإلسبلمية )الطريقة األكلى مف طرؽ تكزيع الفائض 
 التأميني(. 

 قاعدة تكزيع الفائض التأميني: 
يحسب نصيب كؿ مشترؾ مف الفائض المخصص لمتكزيع كفؽ المعادلة  
 التالية: 

 
الفائض × نصيب المشترؾ مف الفائض = أقساط التأميف لكؿ مشترؾ  

 المخصص لمتكزيع
                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إجمالي أقساط التأميف                                                     

 
 (296ـ، ص2222)عبلء الديف،  أسس توزيع الفائض التأميني:

 يتـ تكزيع الفائض التأميني حسب األسس التالية الفائض التأميني:
. يحدد مجمس اإلدارة نصيب المستثمريف مف عائد االستثمار ألقساط التأميف 1

 كيضاؼ إلى صندكؽ المساىميف ك يدخؿ جزء أخر مف صندكؽ حممة الكثائؽ.
لرقابة الشرعية بما . يكزع مجمس اإلدارة الفائض التأميف كفؽ رؤية ىيئة ا2

يحقؽ مصمحة الشركة كحقكؽ حممو الكثائؽ فقد كزع الفائض الصافي بتكزيع نسبة 
 محددة المؤمف ليـ مباشرة أك تخفيض أقساطيـ لمسنة التالية.
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. يعمؿ المستأمف سكاء كاف شخصيان أك اعتباريان عند احتساب الفائض 3
ة تعاممو بغض النظر عف عدد الدكائر التأميني عمى أساس أف لو رقمان حسابيان طيمة فتر 

 الفنية التي يتعامؿ معيا .
. في حالو عدـ استمرار المؤمف لغاية الفكائض المالية البلحقة فبل يعتبر 4

 مشاركان في تكزيع ذلؾ الجزء مف الفائض التأميني.
. ال مانع شرعان مف إضفاء خسارة حساب حممة الكثائؽ لسنو مالية معينة 5

فائض حساب حممة كثائؽ لسنة ماليو ماداـ النظاـ األساسي قد نص لبعض أك لكؿ 
 ذلؾ فالعقد قائـ عمى التبرع.

. مشاركة حممة الكثائؽ في إدارة صندكؽ التأميف لتمكنيـ كمف رعاية 6
 مصالحيـ كالحفاظ عمى حقكقيـ.

كترم الباحثة أف شركات التأميف تتصؼ بعدـ تكزيع الفائض التأميني لحيف 
المخصصات تعتبر إحدل أىـ المتطمبات الرئيسية لمحفاظ عمى شركات  التكصؿ إلى

التكافؿ مف المخاطر المستقبمية مما يعزز قدرتيا التنافسية السيما مع شركات التأميف 
ف الفائض التأميني حؽ خالص لممشتركيف كيكزع عمييـ بنسب اشتراكاتيـ  التجارية كا 

ف لتكزيع الفائض نتائج  مباشره عمى مبلءة شركات التأميف التعاكني بالطرؽ المتعددة كا 
 اإلسبلمي كزيادة القدرة عمى االكتتاب.

 ثانيًا: قوة المنافسة 
 مفهوم المنافسة:

يشير مفيـك المنافسة الى قدرة الشركة عمى صياغة كتطبيؽ االستراتيجيات 
قؽ التي تجعميا في مركز افضؿ بالنسبة لمشركات االخرل العاممة في نفس النشاط، كتح

المنافسة مف خبلؿ االستغبلؿ االفضؿ لبلمكانيات كالمكارد الفنية كالمادية كالمالية 
كالتنظيمية باالضافة الى القدرات كالكفاءات كالمعرفة كغيرىا مف االمكانيات التي تتمتع 
بيا الشركة كالتي تمكنيا مف تصميـ كتطبيؽ استراتيجياتيا المنافسة. كيرتبط تحقيؽ 

ف اساسييف ىما القيمة المدركة لدل العميؿ ، كقدرة الشركة عمى تحقيؽ المنافسة ببعدي
 ( .175،ص  2227التميز)ابكبكر ، 
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كىنالؾ نكعاف مف نماذج المنافسة يتمثبلف في نمكذج قائـ عمى السكؽ ، كنمكذج قائـ 
عمى المكارد ككبلىما متكامبلف ، كيرتكز كؿ منيما عمى االخر ، حيث اف نمكذج 

قائـ عمى السكؽ يشتمؿ عمى متغيرات التكمفة ، كالتمايز ، كالفاعمية ، كتقييـ المنافسة ال
المنافسيف ، كالتيديدات كالمخاطر التي تكاجو عمؿ الشركة ، اما نمكذج المنافسة القائـ 
عمى المكارد فانو يشتمؿ عمى جميع المكارد التي تمتمكيا الشركة سكاء المادية اـ المالية 

ـ، ص 2213)عبد السبلـ يككف تحريكو كتنميتو مف داخؿ الشركة  اـ البشرية ، بحيث
19.) 

كمف اىـ المؤثرات التي تدعـ المنافسة ممارسات ادراة الجكدة الشاممة التي تساعد 
تحقيؽ المنافسة كالكصكؿ الى مستكيات تنافسية عالية ، كتمكنيا مف الشركات عمى 

مفة ، كدمج عمميات االداء مع مكاجو التحديات ، كتحسيف االنتاجية، كخفض التك
االبداع كاالبتكار ، الذم مف شانو اف يحقؽ لمشركات جميع اىدافيا المنافسة كحفظ 

 (.19ـ، ص 2213عبد السبلـ مكانتيا في السكؽ كضماف استمرارية اعماليا كتقدميا)
كترم الباحثة في ضكءما تقدـ أف استراتيجية المنافسة طريؽ لمتميز فبل يتـ تحقيؽ 

تميز ما لـ تكف الثقافة السائدة ىي تحقيؽ المنافسة ، فالشركات المرتبطة باالداء ال
المتميز ىي التي يكجد فييا ثقافات تنظيمية تساعد عمى التكيؼ مع المتغيرات 
كالمستجدات ، لذلؾ تعتبر ىذه االستراتيجية رابطان قكيان يربط عناصر الشركة مع 

 بعضيا البعض .
ؽ تعرؼ ميزة المنافسة بأنيا قدرة الشركة عمى تمبية متطمبات كترم الباحثة مما سب

كاحتياجات الزبائف كالتي تؤثر عمى استقرار الشركة في السكؽ كيحقؽ ليا تفكؽ تنافسي 
 بشكؿ يزيد مف حصتيا السكقية كيعظـ ربحيتيا .

 أهمية المنافسة :
ن الشركات نذكر المنافسة بين الشركات لها أهمية عديدة في استمرارية وتميزها بي

 :(143، ص  2227، عبد العزيز)منها اآلتي 
المنافسة تجعبل لشركات تيتـ باالحتياجات الفعمية كرغباتيـ كمطالبيـ كتجعميا  .1

 أكثر اىتمامان بخدمتيـ بشكؿ أفضؿ مف الشركتا األخرل .
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 المنافسة تجعؿ الشركة تدرؾ نقاط القكة كالضعؼ الفعمية . .2
ركز عمى أكثر مف مجرد أسعار المنتجات ، فتجعميا المنافسة تجعؿ الشركات ت .3

 تركز عمى التسكيؽ كالعبلمات التجارية كخدمة العمبلء كاالحتفاظ بالعمبلء .
 المنافسة كتحت الشركات عمى االبتكار المستمر كتحسيف المنتج . .4
المنافسة تثقؼ الشركات حكؿ تعقيدات كيفية عمؿ اسكؽ المعتاد ، ككيفية  .5

 تجارية ككيفية اإلنتاج بكفاءة ، ككيفية البيع الفعاؿ في السكؽ.كضع العبلمة ال
 المنافسة تكفر لمعمبلء خيارات عديدة مف بينيا أثناء التسكؽ . .6
 

 فوائد المنافسة :
تفيد المنافسة جميع األطراؼ الثبلثة المرتبطة بالسمع المعركضة لمبيع )الشركة 

 (:98، ص 2212لـ ،كالمستيمكيف كحتى السكؽ( نبينيا فيما يمي ) سا
 زيادة الطمب : .1

غالبان ما تؤدم المنافسة الى االستثمار في المزيد مف األنشطة التسكيقية مف قبؿ 
)شركات مختمفة( ، مما يؤدم في النياية إلى زيادة الطمب االجمالي عمى المنتج 

 في السكؽ .
 تعزز االبتكار : .1

ر كالتتحسيف مف أجؿ المنافسة تجعؿ مف الضركركم لمنظمات األعماؿ االبتكا
 قيادة األسكاؽ كالمقاء فييا .

 
 تساعد الشركات في العثور عمى ميزتها بشكل أفضل  .3

غالبان ما تقكـ الشركات بتتبع كتحميؿ كدراسة ما يقدمو منافسكىا مف األعماؿ ككيؼ 
 يقدمكنو ، لتحسيف عركضيـ كتمبية احتياجات عمبلئيـ بشكؿ أفضؿ .

 ء بشكل أفضلتجعل الشركات تخدم العمال .4
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غالبان ما تفكز الشركة التي تبرز كتخدـ العمبلء بشكؿ أفضؿ مف غيرىا في التنافس 
بيف الشركات . ىذا يجعؿ الشركات في السكؽ يضعكف العمبلء عمى رأس قكائـ 

 أكلكيالتيـ .
 تجعل الموظفين أكثر كفاءة : .5

أفضؿ ما  يـ يقدمكفتزيد المنافسة مف الضغط عمى المكظفيف بشكؿ كبير كتجعم
 .لدييـ لممؤسسة

 يعزز التطوير المستمر لألعمال : .6
التطكير المستمر الشامؿ لؤلعماؿ ىك ما يجعؿ األعماؿ عادة تتعامؿ مع المنافسة 

 عمى المدل الطكيؿ .
 خصائص قوة المنافسة :

تتطمب الفكائد المرجكة مف تطبيؽ الميزة التنافسية التركيز عمى النتائج ككجكد  
ركيز في كؿ شركة كمجاؿ عمى الزبائف كاالحتفاظ بيـ ، إضافة لمجاؿ التناغـ كالت

شراؾ األفراد )المميجي ،  ، ص  2212القيادة كثبات األىداؼ ، كأخيران مجاؿ تطكير كا 
94. ) 

 ( أف خصائص ميزة المنافسة تتمثؿ بما يمي :2212كير النسكر )
 أف تككف دائمة أم تككف السباقة عمى المدل البعيد . .1
ميزة المنافسة بالنسبية مقارنة بالشركات المنافسة كالفترة الزمنية التي  تتسـ .2

 تحقؽ فييا ميزة المنافسة .
أف ميزة المنافسة مكاكبة لممستجدات العصرية كالتكنكلكجية المتطكرة في قدرات  .3

 كمكارد الشركة .
 أف تتناسب ميزة المنافسة مع أىداؼ الشركة المكضكعة لتحقيؽ النتائج المرجكة .4

. 
فرد بيا ميزة ( أف ىناؾ العديد مف الخصائص التي تت Dirisu 2213كما يرل )

 :المنافسة ، كما يمي
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إتباع سياسة التغيير المستمر ، الذم يسعى لتطكير الشركة ، كتحسيف األداء  -1
 فييا ، كتعظيـ أرباحيا .

رد تتسـ ميزة المنافسة بأنيا تراعي كتنتيج االبتكار في سياستيا ، كتسعى لمتف -2
 في تقديـ الخدمات كالسمع لمزبائف .

المركنة في تصميـ كتطبيؽ الخطط ، بما يتناسب مع التغيرات كالتحكالت التي  -3
تساع في السكؽ  تجرم في البيئة السكقية ، كبما يحقؽ لمشركة سمعة جيدة ، كا 

 المستيدفة .
 االستمرار كاإلقداـ في تحقيؽ األىداؼ كالغايات التي تصبك ليا الشركة ، -4

كالسعي نحك كضع كرسـ خطط استراتيجية ذك رؤية بعيدة المدل ، يحقؽ 
 لمشركة التميز كالتفرد المستداـ .

أف ميزة المنافسة تتسـ بككنيا مرنة ، كذك رؤية بعيدة المدل، كأنيا  ك ترم الباحثة
ترسـ خطط مبتكرة ، كتصمـ منيج دقيؽ لمشركات ، كما تتصؼ بككنيا تكاكب 

لتقنيات الحديثة حتى تحقؽ لمشركة األىداؼ كالغايات التي ترنك ليا التكنكلكجيا ، كا
. 

 االستراتيجيات التنافسية :
اعتمادان عمى الحاالت الخاصة التي تكاجييا الشركة ، يكجد ثبلثة استراتيجيات تنافسية 
األكثر شيكعان كىي االستراتيجيات اليجكمية كالدفاعية كالخاصة كاستراتيجية المحيط 

 (.95، ص  2222،  عبلء الديف. نذكرىا كما يمي : ) األزرؽ
 استراتيجية التسويق الهجومية : .1

استراتيجية "اليجكمية" أك "المكاجية" ىي مكقؼ يتكمـ عف العدكاف أك المكاجية كتمبيا 
 عادة  كحدات التسكيؽ التي تطمح ألف تككف رائدة في المجاؿ .

قع ثاٍف أك ثالث أك حتى ربع مف حيث في الكقت الحاضر ، قد تتمتع ىذه الشركة بمك 
األداء ، كمع ذلؾ ، فإف أىدافيا المباشرة ىي االنتقاؿ إلى الكضع الذم يتصدره لمقياـ 

 بذلؾ ىك لعب دكر المنافس كىدفو مف اليجـك ىك الشركة الحالية رقـ كاحد .
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مثؿ ىذا المنافس الطمكح لتكسيع حصتو في السكؽ مف خبلؿ مزج المزيج التسكيقي 
بالكامؿ بميارة في مياجمة فريستو ، ىذا يدعك إلى تضحية سخية في العديد مف 
الزكايا: كىي تمجأ تخفيضات األسعار الجرئية ، كتكفير منتجات عالية الجكدة ، كتكسيع 
أنكاع المنتجات ، كتكفير خدمات ممتازة لممستيمكيف ، كتحفيز قنكات التكزيع ، كالدخكؿ 

 ك الدعاية الشريرة كالتركيج لممبيعات .في اإلعبلنات العدكانية أ
يياجـ المنافس الزعيـ إما عف طريؽ نسخ استراتيجية القائد ، أك استراتيجية أقكل نفس 
الخط أك تبني استراتيجية مختمفة خاصة بو . كغني عف القكؿ أف أم شركة تريد أف 

ة جدان كمستدامة ليس ، يجب أف تتمتع بميزة تنافسية قكيككف منافسان ، بؿ منافسان فعاالن ت
عمبلن مجرد مياجمة القائد ، بؿ تحييد أك حتى إضعاؼ ميزة المنافسة التي يتمتع بيا 

 (55ص ،  2214. )مؤمف،القائد 
 استراتيجية تسويقية دفاعية : .1

إف نجاح الشركة ال يمكف فقط في الكصكؿ إلى مركز القيادة ، بؿ في الحفاظ عميو 
ؼ استراتيجية تسكيؽ دفاعية منقبؿ القائد في الخط لفترة أطكؿ . لذلؾ ، يتـ تكظي

 لمحماية مف اليجمات مف قبؿ المنافسيف األقكياء .
يكمف نجاح أم استراتيجية دفاعية في التكتيكات الدفاعية مثؿ العثكر عمى 
مستخدميف جدد لممنتجات ، كزيادة استخداـ المستخدميف الحالييف ، كزيادة اإلنتاج 

بتكار ، كزيادة نماذج المنتجات ، كاإلعبلنات الدفاعية ، المستمر عف طريؽ اال
كالتركيج لممبيعات ، كبرامج التكسع ، كتحسيف الجكدة مف المستكل الكطني إلى 

 المستكل الدكلي.
يمكف تسجيؿ الدخكؿ كالتعدم عف طريؽ خفض األسعار إلى ما دكف مستكل السعر 

 سعر كما إلى ذلؾ .المنخفض لممياجـ ، مما يعطي كمية أكبر لنفس ال
 استراتيجية التسويق المتخصصة : .3

استراتيجية التسكيؽ المتخصصة ليست ىجكمية كال دفاعية بؿ ىي خطة شاممة تيدؼ 
إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كأنشطتيا التسكيقية، كتستند إلى مجمكعة مف البيانات 

ؽ أىدافيا، ك يتبع كالبحكث التي تكجو المؤسسة نحك تكجييا التسكيقي العاـ كالذم يحقق
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ذلؾ بشكؿ عاـ اىتمامات الشركة الى شريحة صغيرة مف السكؽ لمنتجاتيا كخدماتيا 
الفريدة المدعكمة بمزيج تسكيقي فريد . ك مفتاح استراتيجية التسكيؽ ىك التخصص ، 

 (.55، ص  2214،مؤمفكييدؼ إلى خدمة جزء مف السكؽ باستخداـ قدرات مميزة . )
 تمهيد :

 العراقية :  التأمين كةنبذة عن شر 
 التأميف شركة تأسست (IIC ) قانكف الى استنادان  مساىمة كشركة 1959 ـ في عا

 بداية في مارست كقد بغداد في ـ1957 (، لسنة31) رقـ التجارية العراقية الشركات
 شركة مع دمجيا تـ ـ1964 عاـ التأميف كبعد قرار  . المختمفة اعماؿ التأميف تأسيسيا
 ك بو تخصصت التي الحياة عمى التأميف مزاكلة في اعماليا كقد تكسعت تأميفلم بغداد
 لمتأميف العراقية الشركة بأسـ الحياة عمى بالتأميف عربية متخصصة شركة اكؿ تعتبر
 التخصص بإلغاء ( الخاص92ـ صدر القرارا رقـ )1988عاـ كفي  الحياة عمى

 تأميف بأعماؿ باإلكتتاب كباشرت التأميف جميع أنكاع بمزاكلة مجددان  لمشركة كالسماح
 ـ1997 عاـ في كاليندسي، كالحكادث المتنكعة كالحريؽ كالبحرم السيارات التكميمي

 منافسان  أصبحت اذ الباب لمشركة فتح ( الذم22رقـ) العامة الشركات قانكف صدر
 نشطةاأل كمف حيث التأمينية الخدمات تقديـ حيث مف الكطنية التأميف لشركة رئيسيان 
( 12رقـ ) القانكف ـ2225 عاـ في صدر كما ، الزبائف اعداد كاتساع عمييا الُمؤمف
 ظؿ في التأميف شركات عمؿ تنظيـ تـ بمكجبو كالذم التأميف أعماؿ بتنظيـ الخاص
 التنمية تحقيؽ في المساىمة الى إضافة الشركة كتيدؼ . الحر كالمنافسة االقتصاد

 االقتصادية  .
جميع أنكاع التأميف كتتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ االدارم تمارس الشركة 

كالمالي تحقيقا الىدافيا كليا القياـ باالعماؿ كالتصرفات القانكنية في مجاؿ اختصاصيا 
 : كتتكلى عمى كجو الخصكص االختصاصات التالية

سؤكلياتيا كاعادة أكال : ممارسة جميع أنكاع التأميف الصادرة بما يكفر الحماية البلزمة لم
  التأميف الكاردة عند االقتضاء
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ثانيا : ممارسة جميع أنكاع االستثمار ضمف اطار التنمية القكمية كبما يخدـ االقتصاد 
 22الكطني كضمف الشركط الكاردة في الفصؿ الرابع مف قانكف الشركات العامة رقـ 

  1997لسنة 
اع االشتراكي كالتعاكني كالمختمط كالخاص ثالثا : تقديـ المشكرة الى دكائر الدكلة كالقط

 . في كؿ ما لو عبلقة بالتأميف
رابعا : ايجاد الركابط مع اسكاؽ التأميف كاعادة التأميف العربية كالدكلية كمتابعة 
التطكرات التي تطرأ عمييا كالمساىمة في المؤتمرات كالندكات كالمقاءات بمختمؼ 

 . المستكيات بما يخدـ مصالح الشركة
تدريب مكظفي الشركة كتطكر مياراتيـ داخؿ العراؽ كخارجو كمتابعة  :امسا خ

التطكرات في مجاؿ التأميف كاعادة التأميف عربيا كدكليا كتشجيع البحث كالدراسة فيو 
 . كاالسياـ في الندكات

سادسا : االسياـ في تطكير سكؽ التأميف في العراؽ كنشر التكعية التأمينية ككذلؾ 
 تقرير ، المالية ) كزارة . اجراءات الكقاية مف االخطار كتقميؿ الخسائر المشاركة في

 (. 2215العراقية  التأميف شركة
في ىذا المبحث يتـ مناقشة فرضية الدراسة:) ىنالؾ عبلقة دالة لدكر فائض    

التأميف في قكة المنافسة بيف شركات التأميف العراقية(. حيث اتبعت الباحثة المنيج 
 المقارف لتحميؿ القكائـ المالية لبيانات شركة التأميف العراقية . التحميمي

 2222-2226بيانات شركة التأميف العراقية لمفترة 
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-2226القكة العاممة كالتدريب بشركة التأميف العراقية لبلعكاـ ( 1جدكؿ )
2222 

 التدريب القكة العاممة السنة
2226 316 36 
2227 326 42 
2228 333 45 
2229 322 46 
2212 322 43 
2211 331 119 
2212 412 122 
2213 412 127 
2214 428 122 
2215 411 122 
2216 421 115 
2217 396 155 
2218 398 127 
2219 382 113 
2222 381 113 

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222
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-2226قكة العاممة كالتدريب بشركة التأميف العراقية لبلعكاـ ( ال1شكؿ )
2222 

 
 المصدر: مف اعداد الباحثة مف بيانات الجدكؿ أعبله

 

الى  2211يبلحظ مف الجدكؿ كالشكؿ اعبله تزايد القكة العاممة في الفترة مف  
شركة ـ كيبلحظ ايضا زيادة في التدريب في نفس الفترة مما يشير ذلؾ الى أف ال2222

 تؤسس لقكة المنافسة في سكؽ التأميف.
رأس الماؿ كاالستثمارات المخططة بشركة التأميف العراقية لمفترة  (:2جدكؿ)

2226-2222 
 االستثمارات )دينار( رأس الماؿ السنة
2226 2222222222 8176186222 
2227 2222222222 8392228222 
2228 2222222222 12769229222 
2229 2222222222 12122222222 
2212 2222222222 14527465222 
2211 2222222222 16352152222 
2211 2222222222 19453262222 
2212 2222222222 28234567222 
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2213 2222222222 27131171222 
2214 2222222222 35258668222 
2215 2222222222 34426979222 
2216 2222222222 36513979222 
2217 2222222222 39428445222 
2218 2222222222 54332725222 
2219 2222222222 63122834222 
2222 2222222222 62982728222 

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222

رأس الماؿ كاالستثمارات المخططة بشركة التأميف العراقية لمفترة  (:2شكؿ)
2226-2222 

 

 
 المصدر: مف اعداد الباحثة مف بيانات الجدكؿ أعبله
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يبلحظ مف الجدكؿ كالشكؿ اعبله تزايد تصاعدم ممحكظ  في حجـ 
ـ كىذا يدؿ عمى أف الشركة  2222ـ ك2219االستثمارات حيث بمغ اقصاه في العاـ 

 في حالة تطكر كتحسف في االداء كالجكدة.
-2226لمفترة  )بالدينار( ميف العراقيةاقساط التأميف بشركة التأ (:3جدكؿ)

2222 
 االقساط المحققة االقساط المخططة السنة
2226 3232222222 4617828222 
2227 3622222222 7525657222 
2228 8522222222 9812627222 
2229 11222222222 11139259222 
2212 12222222222 19268592222 
2211 18222222222 18567348222 
2212 28222222222 58146781222 
2213 32222222222 51275288222 
2214 39222222222 62372632222 
2215 62222222222 63468248222 
2216 62222222222 53178322222 
2217 62222222222 49449329222 
2218 52222222222 81146644222 
2219 62222222222 71339724222 
2222 64222222222 62711428222 

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222
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 2222-2226اقساط التأميف بشركة التأميف العراقية لمفترة  (:3شكؿ)

 المصدر: مف اعداد الباحثة مف بيانات الجدكؿ أعبله
 

قة حيث الجدكؿ كالشكؿ اعبله يكضح االقساط المخططة كاالقساط المحق
نبلحظ اف الشركة حققت االقساط في معظـ سنكات الفترة بينما اذدادت السنكات 

 ـ.2222، 2219، 2218، 2215، 2212
لمفترة  )بالدينار( ايرادات االستثمار بشركة التأميف العراقية (: 4جدكؿ )

2226-2222 
 االيرادات المحققة االيرادات المخططة السنة

2226 15822222222 7635812222 
2227 18222222222 14821912222 
2228 17522222222 14143122222 
2229 17522222222 18831292222 
2212 17522222222 13641742222 
2211 32222222222 51275288222 
2212 39222222222 62372632222 
2213 62222222222 63468248222 
2214 62222222222 53178322222 
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2215 26222222222 49459329222 
2216 27252222222 27966362222 
2217 27252222222 29232422222 
2218 27952222222 29937852222 
2219 32222222222 33224622222 
2222 34822222222 342329822222 

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222

 2222-2226ادات االستثمار بشركة التأميف العراقية لمفترة اير  (4شكؿ )

 
 المصدر: مف اعداد الباحثة مف بيانات الجدكؿ أعبله

يبلحظ مف الجدكؿ كالشكؿ أف االيرادات المتكقعة كالمحققة في بداية الشركة 
كاتخفضت  2215 -2211حيث شيدت تزايد في الفترة  2212كانت منخفضة حتى 

 التصاعد التدريجي الى نياية الفترة. كبدأت في 2216في 
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للفترة  )بالدينار( حجم وعوائد االستثمار بشركة التأمين العراقية(: 5جدول)

6002-6060 

 العكائد االستثمارية المحققة حجـ االستثمارات  السنة
2226 8176186222 7635812222 
2227 8392228222 1482191222 
2228 12769229222 14143122222 
2229 12122222222 18831282222 
2212 14527465222 13641742222 
2211 16352152222 15222242222 
2211 19453262222 17267442222 
2212 28234567222 24621162222 
2213 27131171222 23945962222 
2214 3558668222 25228642222 
2215 34426979222 27711122222 
2216 36513979222 27966362222 
2217 39428445222 29232422222 
2218 54332725222 29937852222 
2219 63122834222 33224622222 
2222 62982728222 34222982222 

 ـ2222-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 2222-2226راقية لمفترة حجـ كعكائد االستثمار بشركة التأميف الع (5شكؿ )

 
 
 
 

                            

 لباحثة مف بيانات الجدكؿ أعبلها المصدر: مف اعداد
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 حجن االستثواراث   
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يبلحظ مف الجدكؿ كالشكؿ أف شركة التأميف تزيد مف حجـ استثماراتيا بشكؿ 
تدريجي كتخصص معدال سنكيا لزيادة حجـ االستثمار ، كما أف عكائد االستثمار تسير 

 ـ أعمى عكائد استثمارية.2222، 2219متزايدة كشيدت السنكات  عمى كتير
 2222-2226لمفترة )بالدينار(الربحية  بشركة التأميف العراقية  (:6جدكؿ)
صافي االرباح  السنة

 المخططة
صافي االرباح  

 المحققة
2226 124222222 118863222 
2227 195463222 562362222 
2228 595222222 888822222 
2229 1127222222 945359222 
2212 1791562222 2793873222 
2211 1893562222 2883453222 
2212 4222722222 4528612222 
2213 4269722222 4852322222 
2214 5274522222 7272517222 
2215 2222522222 3393682222 
2216 1821272222 7499382222 
2217 4234222222 5831215222 
2218 4139992222 8851569222 
2219 7828643222 9946296222 
2222 8328324222 8328285222 

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222
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 2222-2226الربحية  بشركة التأميف العراقية لمفترة  (:6شكؿ)

 
 هالمصدر: مف اعداد الباحثة مف بيانات الجدكؿ أعبل

يبلحظ مف الجدكؿ كالشكؿ أف صافي االرباح التي حققتيا الشركة أكثر مف 
 ـ2222-2226االرباح المخطط ليا أك المتكقعة في طكؿ فترة الدراسة 

 
 مناقشة فرضية الدراسة:

ىنالؾ عبلقة دالة لدكر فائض التأميف في قكة المنافسة بيف شركات التأميف  
 العراقية 

 لشركة التأميف العراقيةأكالن: الكضع التنافسي 
سكؼ يتـ دراسة الكضع التنافسي لشركة التأميف مف خبلؿ تصنيؼ القدرة 
المالية  كنمكء االقساط، كالحصة السكقية لمشركة كتكزيع المحفظة التأمينية كارباح 

 السنة.
 القدرة المالية-1

( حققت الشركة نتائج كبيرة استطاعت مف 2222222222برأس ماؿ يعادؿ )
يا االحتفاظ بمرككىا القيادم في سكؽ التأميف العراقيرغـ التحديات كالمنافسة خبلل

الشديدة مع شركات التأميف االخرل. كسعت الشركة باستمرار في تطكير انشطتيا مف 
خبلؿ تنمية كادامة المحافظ التأمينية كاالستثمار الصحيح الناجح لممكارد كنشر كالكعي 

ما يحققو مف نمك كثائؽ التأميف المسكقة كااليرادات التأميني بيف افراد المجتمع ك 
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ـ، رئيس مجمس 2222المحققة منيا. )كساـ محمد مكسى الخرساف، مقدمة تقريرة 
 االدارة  كالمدير العاـ بالككالة(.

 النمك في االقساط-2
يشيد قطاع التأميف في العراؽ منافسة شديدة كبالرغـ مف ذلؾ نبلحظ أف شركة 

ة استطاعت أف تطكر تنافسيا مع الشركات االخرل لمتأميف كذلؾ مف التأميف العراقي
خبلؿ  تطكير نسبة النمك في اجمالي االقساط المكتتبة  في خبلؿ فترة الدراسة كذلؾ 

 حسب البيانات الكاردة في تقارير الشركة لتمؾ الشركة كما مبيف في الجدكؿ التالي: 
لمفترة  )بالدينار(لتأميف العراقية(:اقساط التأميف كنسبة النمك بشركة ا7جدكؿ)

2226-2222  
 نسبة النمك االقساط المكتتبة المحققة السنة

2226 4617828222 - 
2227 7525657222 %0.7 
2228 9812627222 %1.2 
2229 11139259222 %1.6 
2212 19268592222 %1.8 
2211 18567348222 %3.1 
2212 58146781222 3%  
2213 51275288222 %9.4 
2214 62372632222 %8.2 
2215 63468248222 %9.7 
2216 53178322222 %10.2 
2217 49449329222 %8.6 
2218 81146644222 8%  
2219 71339724222 %13 
2222 62711428222 11. 5%  

-2226تأميف العراقية لمفترة المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة ال
 ـ2222
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البيانات بالجدكؿ أعبله أف ىنالؾ تطكر في نسبة النمك في كيبلحظ مف تمؾ 
ـ أعمى نسبة نمك 2219االقساط المكتتبة  في طكؿ فترة الدراسة حيث شيدت السنة 

 في االقساط المكتتبة. كالشكؿ التالي يبيف تطكر نسبة النمك في االقساط.
لمفترة  تطكر نسبة النمك في االقساط لشركة التأميف العراقية (7شكؿ رقـ )

 ـ2226-2222
 

 
 المصدر: مف اعداد الباحثة مف بيانات الجدكؿ أعبله

 الحصة السكقية-3
كيبلحظ مف الجدكؿ التالي تطكر الحصة السكقية التي شيدت ارتفاعا متكاترا 

شيد اعمى ارتفاع ليا مما جعميا في مكقع  2222-2219حيث نبلحظة أف العاـ 
 متقدـ في سكؽ التأميف العراقي.

حجـ االستثمار كالحصة السكقية بشركة التأميف العراقية  (:8ؿ)جدك 
  2222-2226لمفترة )بالدينار(

 الحصة السكقية حجـ االستثمارات   السنة
2226 8176186222 1.8605328430279393 
2227 8392228222 1.9092391922704084 
2228 12769229222 2.4505429464744886 
2229 12122222222 2.753416739863558 
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 نسبة النمو في االقساط

 نسبت النوو في االقساط
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2212 14527465222 3.3057987866761938 
2211 16352152222 3.72101516882313 
2211 19453262222 4.426688572637865 
2212 28234567222 6.42491978682638 
2213 27131171222 6.173836396983529 
2214 3558668222 0.8097930613898155 
2215 34426979222 7.8340347340108405 
2216 36513979222 8.308942232861687 
2217 39428445222 8.96759274008201 
2218 54332725222 12.363229143437083 
2219 63122834222 14.358916746690213 
2222 62982728222 14.331586013553183 

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222

تطكر الحصة السكقية لشركة التأميف العراقية خبلؿ الفترة  (8شكؿ رقـ )
 ـ. 2226-2222

 
 أعبلهالمصدر: مف اعداد الباحثة مف بيانات الجدكؿ 
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 تكزيع المحفظة التأمينية  -4
يبلحظ مف الجدكؿ أدناه  أف تكزيع المحفظة التأمينية يتسـ بالتكازف  حيث 

لعراقية عمى زيادة نسبة التأميف في االستثمارات العقارية كالكدائع تركز شركة التأميف ا
الثابتة النيا تحقؽ نتائج ايجابية بالتالي تجنبيا المخاطر كفي المقابؿ تقكـ الشركة 

 بتخفيض نسبة فركع التأميف ذات النتائج السمبية مثؿ القركض العقارية. 
 تكزيع المحفظة التأمينية (9جدكؿ )

 2212 2211 2211 2212 2229 2228 2227 2226 رنكع االستثما
 %41 %42 %37.8 %39 %42 %43.2 %42.8 %42.3 استثمارات عقارية
 %39 %36 %32.2 %38 %35  %26 %34.3 كدائع ثابتة

 %3 %7 %7 %3 %6  %5.8 %1.1 قركض عقارية
مساىمة في شركات 
القطاع المختمط 

 كالخاص

243% 139%  19% 22% 23% 12% 17% 

 %122 %122 %122 %122 %122 %122 %122 %122 المجمكع
 2222 2219 2218 2217 2216 2215 2214 2213 نكع االستثمار

 %66.0 %42 %37 %41.3 %42 %48 %43 %38 استثمارات عقارية
 %17.0 %32 %32 %30.7 %35 %32 %42 %38 كدائع ثابتة

 %6.7 %13.7 %12 %12.7 %8 %6 %12 %12 قركض عقارية
ساىمة في شركات م

القطاع المختمط 
 كالخاص

14% 15% 14% 12% 15.3% 22% 14.3% 10.3% 

 %122 %122 %122 %122 %122 %122 %122 %122 المجمكع

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222

 األرباح السنكية-5
يدت مراحؿ مختمفة في الفترة محؿ يبلحظ أف ارباح شركة التأميف العراقية ش

شيدت ارتفاع  متصاعد إلى اف انخفضت  2214الى  2226الدراسة ففي الفترة مف 
كشيدت بعدىا تذبذب في االرباح كعاد الة االرةفاع في  2214االرباح في العاـ 

 ـ.2222، 2219العاميف 
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لمخطط كما نبلحظ أف صافي االرباح التي حققتيا الشركة أكثر مف االرباح ا
ـ، الجدكؿ كالشكؿ أدناه يبينا 2222-2226ليا أك المتكقعة في طكؿ فترة الدراسة 

 ذلؾ:
 2222-2226لمفترة  )بالدينار(الربحية  بشركة التأميف العراقية (:12)جدكؿ

صافي االرباح   السنة
 المخططة

صافي االرباح  
 المحققة

2226 124222222 118863222 
2227 195463222 562362222 
2228 595222222 888822222 
2229 1127222222 945359222 
2212 1791562222 2793873222 
2211 1893562222 2883453222 
2212 4222722222 4528612222 
2213 4269722222 4852322222 
2214 5274522222 7272517222 
2215 2222522222 3393682222 
2216 1821272222 7499382222 
2217 4234222222 5831215222 
2218 4139992222 8851569222 
2219 7828643222 9946296222 
2222 8328324222 8328285222 

 صافي االرباح السنكية  (12شكؿ رقـ )
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 توزيع الفائض التأميني بشركة التأمين العراقية:

 طريقة التوزيع:
مى جميع حممة الكثائؽ يتـ تكزيع الفائض التأميني في شركة التأميف العراقية ع

بنسبة اشتراكيـ دكت التفريؽ بيف مف حصؿ عمى تعكيضات كمف لـ يحصؿ خبللؿ 
 الفترة المالية .

 ـ2222-2226فائض حممة الكثائؽ بشركة التأميف العراقية لفترة الدراسة 
مف الجدكؿ كالشكؿ أدنا يبلحظ أف كاف أدائيا ايجابي في بداية الفترة عمى 

مما اثر سمبا عمى  2215كشيدت ازمة مالية خانقة في العاـ  2214اـ التكالي الى الع
 االداء بالشركة .
-2226لمفترة )بالدينار(الفائض التأميني  بشركة التأميف العراقية  :(11جدكؿ)

2222 
 نسبة الزيادة الفائض التأميني السنة
2226 118863222 2%  
2227 562362222 371.43% 
2228 888822222 58.61%  
2229 945359222 .26%  
2212 2793873222 195.53%  
2211 2883453222  3.21%  
2212 4528612222 57.26%  
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2213 4852322222 7.15%  
2214 7272517222 45.76%  
2215 3393682222 -52%  
2216 7499382222 121%  
2217 5831215222 -22%  
2218 8851569222 51.8%  
2219 9946296222 12.37%  
2222 8328285222 -16.47%  

-2226المصدر: مف اعداد الباحثة مف تقارير شركة التأميف العراقية لمفترة 
 ـ2222

 2222-2226الفائض التأميني  بشركة التأميف العراقية لمفترة  (11شكؿ رقـ )

 
 

كمف كؿ المعمكمات الكاردة اعبله نستنتج  أف ىنالؾ أثر لفائض التأميف عمى 
الشركة . كيمكف التحقؽ مف ذلؾ باجراء دراسة قياسية لمعرفة أثر قيمة قكة التنافس ب

فائض التأميف عمى قكة التنافس بالشركة باستخداـ نمذج االنحدار الخطي البسيط لقيمة 
 فائض التأميف  كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
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نتائج التقدير الخطي لقيمة فائض النأميف عمى تنافسية شركة  (12جدكؿ )
 ـ2222-2226ميف العراقية لفترة التأ

 
 المعامبلت 

النمكذ
 ج

المعامبلت الغير 
 معيارية

المعامبلت 
 المعيارية

قيمة 
 a مستكل المعنكية )ت(

الخ
 b طأ المعيارم

.4 (ثابت) 1
695 

1.
018 

 
4.613 .000 

فائض 
 التأميف

1.893E-
10 

.0
00 

.637 3.094 .008 

a. الحصة السكقية :المتغير التابع    
 

 ممخص النمكذج
مربع االرتباط  المعدؿ مربع االرتباط االرتباط النمكذج  الخطأ المعياريالمقدر 

1 .637 .406 .364 3.53997 
a. فائض التأميف,(ثابت) :المستقؿ  

 SPSS 23الصدر مف إعداد الباحثة مف برنامج التحميؿ االحصائي 
 

   -ج االنحدار الخطي اآلتي:مف خبلؿ جدكؿ التقدير اعبله يمكف صياغة نمكذ
 yالحصة السكقية تمثميا =  

 Xفائض التأميف          = 
Y= a + bX ±E 
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 ( * فائض التأميف1.893E-10+ ) 4.695الحصة السكقية = 
كيبلحظ مف نمكذج االنحدار الخطي البسيط أف ىنالؾ عبلقة بيف فائض 

قي نظران ألف معامؿ الفائض التأميف كالحصة السكقية  لمشركة في سكؽ التأميف العرا
( كىي اقؿ 2.228( معنكم كقيمتو االحتمالية )1.893E-10)التأميني الذم يساكم 
( ما يشير ذلؾ الى تأثر القيمة السكقية بالفائض التأميني 2.25مف مستكل المعنكية )

بشركة التأميف العراقية كالجدير بالذكر أف مؤشر الحصة السكقية بعبر عف قكة تنافس 
 شركة.ال

 اختبار الفرضية :

ىنالؾ عبلقة دالة لدكر فائض التأميف في قكة المنافسة بيف  وتنص عمى : 
 . شركات التأميف  العراقية

 Baron(1982يمكف التحقؽ مف صحة الفرضية عف طريؽ اختبار نمكذج  )
and Kenny :عبر ثبلثة شركط ىي- 

 (.M( يؤثر عمى المتغير الكسيط )Xأف المتغير المستقؿ ) .1
 (  يؤثر عمى المتغير التابع.Xأف المتغير المستقؿ) .2
( في كجكد Y( يؤثر عمى المتغير التابع )Mأف المتغير الكسيط ) .3

 (.Xالمتغير المستقؿ )
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الشركط الثبلثة يتـ استخداـ نمكذج االنحدار الخطي 

 البسيط لمشرط االكؿ كالثاني. 
 ض التأميني عمى قكة المنافسة أكالن: اختبار أثر تكزيع الفائ
 التحقؽ مف الشرط األكؿ: 

ككما ذكرنا سابقة أف النمكذج الخطي البسيط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ  
 ( ىي:Y( ك التابع )قكة التنافس= X)تكزيع الفئض التأميني = 

Y = a + bX 
 تمثؿ معامؿ االنحدار. bىي ثابت ك aحيث: 
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 ( كمعامؿ االنحدار a=4.695ة الثابت )أف قيمكقد حصمنا سابقا عمى 
(1.893E-10)( كتعني 2.25كىي قيـ دالة إحصائيان عند مستكل المعنكية .)
أف المتغير المستقؿ )تكزيع الفائض التأميني( يؤثر في  =b(1.893E-10)القيمة  

( . كىذا ما يحقؽ الشرط االكؿ الختبار 4.695( بمقدار )قكةالمنافسةالمتغير التابع )
Baron and Kenny . 

 التحقؽ مف الشرط الثاني: 
النمكذج الخطي البسيط لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ )فائض التكزيع التأميني 

 =X = ( ك المتغير الكسيط )االكتتابM:ىي ) 
M = a + bX 

 
تحميؿ التبايف االحادم لمعبلقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير  (13دكؿ )ج

 ANOVAالكسيط
 

جالنمكذ  
مجمكع 

 المربعات
درجة 

 الحرية

 
متكسط 
 المربعات

  
 قيمة )ؼ(

        
 مستكل المعنكية

 2.837E14 1 2.837E14 17.399 .001 االنحدار 1
   2.120E14 13 1.631E13 البكاقي
    4.957E14 14 المجمكع

a. فائض التأميف ,(ثابت) :المستقؿ    
b. قكة المنافسة :المتغير التابع    
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( كالقيمة االحتمالية ليا تساكم 17.399تساكم ) Fُيبلحظ مف الجدكؿ  قيمة 
( كتشير ىذه النتيجة الى أف نمكذج 2.25( كىي أقؿ مف مستكل المعنكية )2.221)

 االنحدار الخطي البسيط  لمعبلقة بيف المتغيريف المستقؿ كالتابع داؿ إحصائيا.
 

  -ى اآلتي:كبتحميؿ االنحدار الخطي المتعدد  نحصؿ عم
(14جدكؿ)  

 ممخص النمكذج

 االرتباط النمكذج
مربع  

 االرتباط
 المعدؿ
 مربع االرتباط

الخطأ 
المقدر المعيارم  

1 .888 .726 .711 .34497 
a. Predictors: (ثابت) تكزيع الفائض 
b. Dependent: قكة التنافس 
تأميني ُيبلحظ مف الجدكؿ أف قيمة االرتباط بيف المتغيرات  تكزيع الفائض ال

 ( كىي تمثؿ ارتباط قكم كمكجب.  2.888كقكة المنافسة  تساكم )
 (15جدكؿ)

 معامبلت االنحدار لممتغير المستقؿ كالمتغير التابع
 المعامبلت 

 النمكذج

 المعامبلت المعيارية معياريةالغير المعامبلت 

 قيمة )ت(
مستكل 
 a المعنكية

الخطأ 
 B المعيارم

 222 -2.162-  137. 2.33 (ثابت) 1
 000. 10.189 783. 099. 2.34 االكتتاب
 541. 1.441 111. 080. 115. فائض التأميف
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 المعامبلت 

 النمكذج

 المعامبلت المعيارية معياريةالغير المعامبلت 

 قيمة )ت(
مستكل 
 a المعنكية

الخطأ 
 B المعيارم

 222 -2.162-  137. 2.33 (ثابت) 1
 000. 10.189 783. 099. 2.34 االكتتاب
 541. 1.441 111. 080. 115. فائض التأميف

a. قكة التنافس :المتغير التابع  
 

( كمعامؿ االنحدار =2.33aمف الجدكؿ أعبله نبلحظ أف قيمة الثابت )
(، 2.25( كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل المعنكية )=2.34bلممتغير الكسيط )

( . كىذا ما يحقؽ 2.34كتعني أف المتغير الكسيط يؤثر في المتغير التابع بمقدار )
. كأما قيمة معامؿ انحدار المتغير  Baron and Kennyالشرط الثالث الختبار 

(  كىي غير دالة 2.153( كالقيمة االحتمالية ليا  ).115c= 0المستقؿ تساكم )
 كىذا ما يثبت صحة فرضية الدراسة.  (.2.25احصائيا عند مستكل المعنكية )

 
 النتائج والتوصيات

 
 اواًل النتائج :

التحصيؿ كليس  في زيادة التأميني مثؿ  فائض اتضح مف خبلؿ الدراسة أف .1
ربح ، كىك ممؾ خالص لممستأمنيف كليس لمشركة ، ألنيا تأخذ أجرتيا إلدارة 

 اإلستثمارات.عمميات التأميف ، بئلضافة الى حصتيا مف الربح مقابؿ 
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2012 

تعمؿ شركة التأميف عمى إستثمارت الفائض التأميني لحساب حممة الكثائؽ  .2
 بالطرؽ المشركعة .

تبيف أف النمك في االقساط يساىـ في زيادة قكة المنافسة بشركات التأميف  .3
 .العراقية

إتضح أف تطكر الحصة السكقية تساىـ في دعـ الميرة التنافسية بشركات  .4
  التأميف العراقية.

تبيف إف تكزيع المحفظة التأمينية لو دكر في زيدة قكة التنافس في سكؽ التأميف  .5
 العراقي. 

 ثانيًا التوصيات :

عمى القائميف  بشركات التأميف اإلسبلمي بأف يتصرفكا بشأف الفائض التأميني  .1
بما فيو مصمحة المستأمنيف، كال يأخذكا منو شيئا؛ ليبقى الفائض التأميني معمما 

 بو شركات التأميف اإلسبلمي عف نظيراتيا مف شركات التأميف التجارم. تتميز 
ممارسة جميع أنكاع االستثمار  بفائض التأميف ضمف إطار التنمية القكمية  .2

 .كبما يخدـ االقتصاد الكطني
 

 قائمة المراجع

ـ(، بدائع الصنائع في ترتيب 1191ق/587أبك بكر بف مسعكد الكاساني )ت  (1
 4(، ج1ـ، )ط2222حمبي، بيركت، دار المعرفة، : محمد خير الشرائع، تحقيؽ

 -ىػ 1433دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  –التأميف اإلسبلمي  –أحمد سالـ ممحـ  (2
2212 

أحمد محمد صباغ، الفائض في التأميف في شركات التأميف اإلسبلمية المؤتمر  (3
 ـ 2229الرابع لممصارؼ كالمؤسسات المالية اإلسبلمية، دمشؽ 
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2013 

بد البارم مشعؿ، تجارب التصرؼ بالفائض التأميني، رابطة العالـ ع (4
اإلسبلمي، الييئة العالمية لبلقتصاد كالتمكيؿ، ممتقى التأميف التعاكني الثاني، 

 ـ2212
عبد السبلـ أبك قحؼ، التنافسية ك تغير قكاعد المعبة، مكتبة ك مطبعة  (5

 ـ2213اإلشعاع، اإلسكندرية، 
كر، الفائض التأميني، الككيت، المؤتمر الثاني عبد العزيز منصكر المنص (6

 ـ2227إبريؿ  16-15لمتأميف التكافمي، 
عجيؿ جاسـ النشمي، الفائض كتكزيعو في شركات التأميف اإلسبلمي، مممكة  (7

-12البحريف، المؤتمر التاسع لمييئات الشرعية لممؤسسات المالية اإلسبلمية، 
 ـ2212مايك  28-26 -ق1431جمادم الثاني  14

عجيؿ جاسـ النشمي، الفائض كتكزيعو في شركات التأميف اإلسبلمي، مممكة  (8
-12البحريف، المؤتمر التاسع لمييئات الشرعية لممؤسسات المالية اإلسبلمية، 

 ـ2212مايك  28-26 -ق1431جمادم الثاني  14
ـ(، بدائع الصنائع 1191ق/587عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني )ت  (9

ـ، 2222حمبي، بيركت، دار المعرفة، شرائع، تحقيؽ: محمد خير في ترتيب ال
  4(، ج1)ط

التأميف اإلسبلمي كالتنمية االقتصادية  –كريمة عيد عمراف  (12
 ـ 2214كاالجتماعية، دار أسامة ، عماف ، االردف ،  

مؤمف عاطؼ محمد عمى ، مبادئ اإلكتتاب في شركات التأميف ، القاىرة ،  (11
 ـ 2214،  1ريب كالنشر ، ط المجمكعة العربية لمتد

 
 

 


