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ِهْم َوَترَاُحِمِهْم َكَمثـَِل  َمثَـلُ الُمْؤِمنِيِن ِفي َتوَاد  »

الَجَسِد الوَاِحِد ِإذَا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه  
 .«َساِئُر الَجَسِد بِالسََّهِر وَالُحمَّى

 رواه البخاري

 



 إهــــــــداء
 مـن الرحيـم اهلل الرحمـبس

  والفضل واإلحسان من  د هلل ذي الـالحم

ر األديان وخلق اإلنسان فعل مه البيان، أطلق له اللسان  سخ 

  هـ  ه الشكر كلـد كله ولـها، له الحمـن أساء فعليـه ومـن فلنفسـن أحسـفم

          هـهانه وثبت برـجالل وجل   هـسلطان ز  ـه عـي إال  بـوما توفيق

 د،ـوال ندي له دـؤ وال ضـه وال كفـد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـوأشه

 د،ــى التوحيـي إلـه الداعـده ورسولـدا عبـد أن محمـوأشه

 د، ــب والبعيـح للقريـاعي بالنصــالس

 د، أما بعد:ـل ذلك في تجديـه وأصحابه وكـصلى هللا عليه وعلى آل

 

 ر، ومفتاح السرورل المتواضع إلى بدر البدوأهدي هذا العم

 رحمة هللا عليهاالء الزمان، بحر الحنان وأل

 ةــــــــيبي الحبـــــــــــــأم

 ودأبت على رعايتي وتزكيتي ،ن ربتني فأحسنت تربيتيـم

 بحلمها وصبرها وعطفها اكتنفتني،

 إلى روحها الطاهرة ونفسها الزاكية،

 ها بعطفه ولطفه،أدعو هللا عز وجل أن يكتنف

 وأن يجعلها سيدة من نساء الجنة وأن يرزقها لقيا الحبيب المصطفى

 ها ويحفظها ويجعلها في رياض من رياض الجنةوأن يعز  

 وأن يدخلها الفردوس األعلى بغير حساب

 ويجمعنا بها ويفرحنا بقربها وجنبها في رضاه

 هو القادر على كل شيء جل في عاله

 كين كثر عطاهوهو العلي األعلى الم

 ربي تقبل مني وأكتبه من صالحات األعمال

 يا رب يا كريم يا عزيز يا غفار

 

 ـةي اهلل ياسمينـم فـأختك 



 تقديــرشكـر و 
 ،يـي وأنار دروبـر عيوبـي وستـر ذنوبـفن غـم ر لك ياـد والشكـالحم

 م وزد ـم وأنعـوسل مـي اللهـه وصلـك لـده ال شريـد هلل وحـفالحم

 ن،ـة للعالميـوث رحمـن المبعـادي األميـى الهـا المصطفـى حبيبنـوبارك عل

 وصدق المتنبي حين قال:

 بقـدر الكـد  ُتكتسـب المعالـي     ومـن طلب العال سهـر الليالـي

 أضاع العمـر فـي طلـب المحال  ومـن طلـب العال بغيـر كـد     

  عكي علوانيعومر  د.رف ـوالمش لـالفاض اذـل لألستـر الجزيـدم بالشكـنتق

 ل، ـذا العمـاز هـي إنجـة فـمه القي  ـه وإرشاداتـبنصائح يـني وجهلذا

خر جهدا في إثراء الذي لم يد   والعطاء بذل، ورمز الالمتواضع بالعلمم األستاذ ـعن  

 بارك هللا فيك وجعلها في ميزان حسناتك، البحث

يما يخص استخدام برنامج اد فيصل على عونه لي فبالشكر لألستاذ شي   كما أمد  

DEAP وكذا األستاذين عتيق معتوق، حاج صحراوي على  .ونصائحه المعتبرة

 Eviewsمساعدتهما لي فيما يخص استخدام برنامج 

على المجهودات التي ُبذلت في سبيل  فوتني شكر األخ الفاضل حسين حنافيوال ي

ليه جميع سبـل الخيـر، مساعدتي والتـي سه لـت لنـا أمـورا كثيـرة، سهـل هللا ع

وساعدني طول فترة  أشرف علي وارتباطـا أشكر الدكتور أحسن لحساسنة الذي

 التربص الميداني بالجامعة العالمية اإلسالمية كوااللمبور ماليزيا، 

واألستاذ شودار حمزة  والدكتور مروان لكحل عياط والدكتور لعرباني موسى

 وأساتذة آخرين.

 اهـبمجهودات ل علي  ـي لم تبخـرة التـم سميـم سالـبراهيإألخت ر اـشكأى أن ـنسأال و

 .وتشجيعها اـا ودعمهـى متابعتهـة علـم فتيحـم سالـبراهيإاذة ـوكذلك األست

ودعمهم على استضافتهم كريم وفريدة بن قارة أمد بالشكر إلى أخواتي سعاد كما 

 لي بماليزياوعونهم 

ثل ذلك الزوج ، م  دـب أو بعيـن قريـل مـا العمذـاز هـي إنجـاهم فـن سـم ل  ـى كـإلو

  .أقول جزاكم هللا عن ي خير الجزاءالفاضل واألخ الحبيب 
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تقوم المؤسسات المالية بدور هام وحيوّي في ضمان االستقرار والتقدم االقتصادي في المجتمعات 
والعمل  ،دون استثناء؛ حيث يرتكز نشاطها على تجميع المّدخرات من قطاعات عريضة من أفراد المجتمع

ُتعّد شركات . جتمع ككللُيعاد استثمارها بطريقة تعود بالنفع والفائدة على الم ،على حسن إدارتها وتسييرها
في  والمساهمة ،التأمين إحدى صور المؤّسسات المالية التي تستهدف دعم االستقرار االقتصادي واالجتماعي

عن طريق إدارة واستثمار مّدخرات األفراد المستأمنين في أوجه ومنافذ  ؛تنفيذ خطط التنمية في الدولة
ولما لهذا من أهمية بالغة، فقد ُاستحدثت  خطار واألضرار لهم.االستثمار المختلفة، وكذا تأمينهم ضد وقوع األ

 آلية للتأمين تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، من ضمنها التأمين التكافلي.
شهد نظام التأمين التكافلي )البديل الشرعي للتأمين التجاري( تطورا ملحوظا في السنوات القليلة 

حيث حظي بإسهامات فكرية ومحاوالت جادة إليجاد حلول ألبرز  .الماضية، وأصبح صناعة قائمة بذاتها
مشكالته الفقهية والفنية، والبحث عن أساليب وطرق حديثة إلدارته بكفاءة اقتصادية عالية؛ بهدف الرفع من 

 مساهمته كنظام في تنمية االقتصاد، ودعم االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
وصندوق دأ التعاون ومبدأ الفصل بين صندوق التكافل يقوم نظام التأمين التكافلي على مب

ُتعتبر األقساط التي يدفعها حملة الوثائق بمثابة تبّرعات لصندوق التكافل، والذي ُتدفع منه  .نيالمساهم
إّما على حملة الوثائق في شكل أرباح نقدية أو أسهم  ،في نهاية كّل سنة ،أّي فائض نقديّ  ُيوّزع .التعويضات
شركة التأمين قوم تهذا و  .و توزيعه بطرق أخرى؛ وذلك بعد اقتطاع المصاريف اإلدارية وغيرهامّجانية أ
 ،التي تتمّثل في صندوق التكافل واالحتياطات والفوائض والمخّصصات ،بإدارة محفظة االستثمار التكافلي

بة من أرباح هذه بصيغ وأساليب تنسجم وأحكام الشريعة اإلسالمية، نيابة عن حملة الوثائق، مقابل نس
 االستثمارات.

هذه العمليات التي يرتكز عليها عمل شركات التأمين التكافلي جعلت من الكفاءة التشغيلية طبيعة 
البشرية للوصول إلى االستغالل األمثل للموارد المادية والمالية و  التي تضمنو أهم تحّد تواجهه هذه الشركات؛ 

ام شركات التأمين التكافلي وبشكل دائم بعمليات التحديث والتطوير األمر الذي يدعو إلى قي .أفضل النتائج
 . عمالء والبقاء في دائرة المنافسةوالتجديد ألدواتها ووسائلها وأساليبها لمواجهة متطلبات واحتياجات ال

مختلفة منها داخلية وأخرى على األموال من مصادر  تحصل التكافلي بما أن شركات التأمين
فإنها تحتاج إلدارة ذات كفاءة عالية، تضمن تهيئة تلك األموال  ؛تلك األموالكان مصدر ومهما  ،خارجية

واستخدام  وكذا االستثمار في تدريب وتطوير الموارد البشرية .رافيةلترشيد اإلنفاق، وتوظيف األموال باحت
عزيز قدرتها التنافسية داخل البرامج االلكترونية الحديثة المتطورة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة، وت

 السوق التأمينية؛ ومن ثّم المساهمة في تحقيق الهدف األساس للشركة وهو البقاء والنمو واالستمرار.
ظهر مستوى الكفاءة التامة في العمليات عند يفترض قياس الكفاءة معرفة دالة حدود اإلنتاج التي تُ 

من أبرز الباحثين في هذا  .الطرق لتقدير دالة حدود اإلنتاج استعمال موارد معينة، وقد تم اقتراح العديد من
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المجال فاريل؛ إذ أوضح أنه يمكن تقدير الدالة من خالل العينة اإلحصائية باستخدام الطرق المعلمية 
parametric methods  أو طرق التقدير غير المعلميةnon-parametric methods يتم استخدام كال .

قياس الكفاءة لوحدات إنتاجية كشركات التأمين التي تستخدم تقنية متشابهة وتواجه ظروفا األسلوبين السابقين ل
سوقية متشابهة وتسعى لتحقيق األهداف نفسها؛ أي تحديد الوحدات األكثر كفاءة داخل مجموعة متجانسة من 

 األكثر كفاءة(.الوحدات عن الوحدات اإلنتاجية، ومن ثم قياس المسافة التي تفصل بقية الوحدات عنها )
  

 إشكاليـة البحث
تبعا للتطورات اإلقليمية والدولية الحالية، أصبحت شركات التأمين التكافلي في وضع يحّتم عليها  

، وهذا ما استدعى االهتمام أكثر بأساليب نافس قوي لشركات التأمين التجاريالظهور في أقوى صورة لديها كم
 ومن أهّمها طرق تحقيق ى األسس التقنية والفنية القائمة عليها،وآليات تطوير عملها، وتسليط الضوء عل

في ظل المنافسة الحرة  ،الكفاءة في إدارة العمليات التشغيلية من أجل ضمان النمو واالستقرار المالي للشركة
 بينها وبين شركات التأمين التجاري.

، لمواكبة التطورات الحديثة في تعتبر إدارة المدخالت والمخرجات للشركة بكفاءة عالية مطلبا ملحا
 األسواق الدولية ومواجهة التحديات المحلية واإلقليمية، بهدف ضمان البقاء واالستمرار في السوق.

 
 من خالل الطرح السابق، يمكن طرح التساؤل: 
في  ة الشركاتعلى تنافسي هاتأثير  ؟ ومافليشركات التأمين التكا عمليات كفاءة مدىما 

 ؟السوق التأميني
 

 إدراج التساؤالت الفرعية التالية: تموتبعا لهذا التساؤل،   
 ما معنى الكفاءة التشغيلية وما طرق قياسها؟ -
 ما العوامل المحّددة للكفاءة التشغيلية في شركات التأمين التكافلي؟ -
 كيف تأثر الكفاءة التشغيلية على تنافسية شركات التأمين التكافلي؟ -
 ؟جاريالتأمين التكافلي على منافسة شركات التأمين الت ما مدى فعالية وقدرة شركات -

 
 فرضيات البحث
 الفرضيات اآلتية: تضعوُ  اإلشكالية المطروحة، لىلإلجابة ع
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من خالل  المشتركين صندوق التكافل في تحقيق كفاءة إدارة أمواللتتلخص الكفاءة التشغيلية  -
 ؛ستثمار، وتعظيم عوائد االلها تخفيض التكاليف إلى أدنى مستوى

العامل البشري بدرجة أولى؛ حيث هو المسير لجميع ترتبط الكفاءة التشغيلية أساسا بمستوى أداء  -
 مدخالت العملية التشغيلية؛

 مؤشرات الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين التكافلي تنعكس على تنافسيتها في السوق التأمينية؛ -
 .ت التأمين التكافلي بسبباتعتبر شركات التأمين التجاري أكثر كفاءة من شرك -

 
 أهّميـة البحث

في مجال التأمين التكافلي كونه ُيعّد موضوعا مستجدا ال يزال قابال لإلثراء  البحثتكمن أهّمية  
وقد اكتنف التأمين التكافلي الكثير من  .فقهاء والباحثين ومّتخذي القراروالمناقشة؛ حيث أّنه حظي باهتمام ال

ساليبه وآليات تطويره؛ لذا جاء هذا البحث كمحاولة لتجلية الغموض الذي يعتري الغموض في عملّياته وأ
الموضوع، وكذا كمساهمة في األبحاث والدراسات المتخّصصة في معالجة المشكالت التطبيقية في شركات 

  التأمين التكافلية.
التشغيلية من بين تتسم مفاهيم الكفاءة بالغموض والنسبية، ويعد مفهوم الكفاءة زيادة على ذلك؛ 

 المفاهيم التي لم تلقى التفصيل والعمق في بحث مدلولها وكذا دراسة أثرها على تنافسية الشركات في السوق،
 عمل الشركات.وتحسين على مدى دافعية المتغير لتطوير  بهدف االستدالل

 في العناصر التالية: األهمية ز منتعزّ يمكن اختصار عوامل أخرى 
ين التكافلي عنصرا أساسيا لتتمة حلقة االقتصاد اإلسالمي، ما يتطلبه من دراسات تعد شركات التأم 

قياسية وتحليلية لوضعها في السوق، بهدف رسم سياسات مبنية على أسس سليمة لتطوير عملها 
 التشغيلي، في ظل المنافسة الشديدة من قبل الشركات التقليدية؛

يتجمع لديها مبالغ مالية كبيرة البد من تسييرها بشكل  ُتعّد شركات التأمين التكافلي مؤسسة مالية 
ما جعل اإلدارة التشغيلية  ؛التشغيلية لها بما يخدم مصالحها مناسب، والتحكم من جهة ثانية في التكاليف

في الشركة أهم النشاطات التي وجب تطويرها وتعزيز قدراتها وتفعيل آلياتها للوصول بها إلى الكفاءة 
 ؛جل تحقيق أهدافها األساسيةمن أ ،المطلوبة

يساعد تقييم الكفاءة للشركات بمعرفة العديد من القضايا الهامة المرتبطة بالحجم األمثل لإلنتاج، ومعرفة  
برز هذا نقاط قوة وضعف . يُ سبب االنحرافات وتصحيحها، ومستوى الشركة مقارنة بمثيالتها في السوق

القرار في تطوير السياسات والبرامج، لدفع  د عليها متخذونتائج يمكن أن يعتم الشركات، ومن ثم تتجمع
 ؛وتيرة نمو القطاع
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إّن مجال التأمين التكافلي ُيعتبر مهمال في الجزائر سواء من الجانب التطبيقي والفني أو التشريعي، على  
توى الدول الرغم من أّنه منتشر في أغلب الدول العربية واإلسالمية، ويالقي تشجيعا كبيرا حاليا على مس

لهذا فإّن الدراسات الُمقّدمة في هذا  .المتطّورة، وقد ُسخِّرت إلنجاحه الموارد البشرّية والمادية الاّلزمة
المجال ُتعّد تمهيدا لمجموعة من الدراسات الدقيقة الالحقة، التي ُيفترض أن تتعّمق أكثر في األساسّيات 

 .في الميدان معلومات في المجال، قبل خوضه أكثروالتقنّيات والفنّيات، من أجل بناء قاعدة من ال
 

 أهداف البحث
بعض الغموض الذي يعتري موضوع التأمين التكافلي، خاصة فيما يخص  إزالةإلى  الدراسةهدف ت 

تعزيز حصة شركات التأمين التكافلي في السوق تقليل التكاليف و  آليات رفع الكفاءة التشغيلية من أجل
 القدرة التنافسية لها أمام شركات التأمين التجاري.  التأمينية؛ ومن ثم رفع

 تم توصيف ذلك من خالل:و 
براز الفروق المهّمة  -  التأمين التجاري؛ بينه وبينبيان خصوصّية التأمين التكافلي وا 
 تحديد أسس إدارة نظام التأمين التكافلي وطرق تطوير أدائه؛ -
التكافلي، وتوضيح معالمها بين باقي توصيف مفهوم الكفاءة التشغيلية في شركات التأمين  -

 ؛المصطلحات المرتبطة والمتقاطعة معها
 تحليل نقاط قوة وضعف تجارب التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا؛ -
ءة شركات الـتأمين التكافلي الماليزية مقارنة بشركات التأمين التجارية العاملة بالسوق تقييم كفا -

 الماليزي؛
 يل أثر الكفاءة التشغيلية على تنافسية شركات التأمين وشركات التأمين التكافلي بالسوق الماليزي.تحل -

كل ما سبق ذكره يأتي في إطار تبّني فكرة دعم تطبيق التأمين التكافلي وضرورة إعطائه الفرصة 
 إلثراء صناعة التأمين وتنويع تطبيقاته.

 أسباب اختيار الموضوع
 ي ثالث نقاط أساسية:يمكن حصر األسباب ف

كفاءة شركات التأمين يعتبر موضوع كفاءة شركات التأمين بشكل عام و  ؛ حيثحداثة الموضوع -
التكافلي على وجه الخصوص، من الموضوعات الحديثة. خصوصا إذا تضمنت الدراسة أثرها على 

 ؛كالتنافسية في الدراسة التي بين أيدينا ،متغيرات أخرى
ّمة للمراحل السابقة للدراسة؛ حيث حصرت مجال بحثي في التأمين التكافلي، يعتبر البحث تكملة وتت -

 وهو مجال حديث يستحق البحث والتنقيب حول خفاياه وعناصره األساسية؛
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الحاجة الملحة إلى دراسات متخصصة وتطبيقية تستكشف الواقع العملي لشركات التأمين التكافلي،  -
المناسبة لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية على مستوى  ومن ثّم الوصول إلى الحلول واإلجراءات

 القطاع التأميني.
 

 منهج البحث
 المناهج التالية: تم استخدام

المناسب لعرض المعلومات وتحليلها وذكر التفاصيل المتعّلقة بجوانب  المنهج الوصفي التحليلي -
 البحث األساسية؛

يلية لعدد من الشركات الماليزية، ودراسة أثرها على تحليل وقياس الكفاءة التشغفي  منهج دراسة حالة -
 .، ثم دراسة األثر العكسيمؤشرات تنافسيتها في السوق التأمينية

 
 وحدود الدراسة عينة البحث

شركة تأمين تكافلي وتجاري. تم اختيار عينة الشركات التكافلية على  11من  تتكون عينة الدراسة
اد العديد من الشركات األخرى، نتيجة عدم توافر البيانات أو عدم ؛ حيث تم استبعأساس توافر البيانات

أما شركات التأمين التجاري فقد تم اختيارها بناء على تجانسها وتشابهها مع  تجانسها مع الحاالت المختارة.
عمل شركات التأمين التكافلي. تعمل الشركات في مجملها في المجال المختلط )تأمين الممتلكات 

تم الحصول على البيانات من التقارير السنوية الموجودة على مستوى مواقع الشركات الرسمية،  .واألشخاص(
 . 0212-0212للفترة بين 
، 0210تم قياس وتحليل تطور قيم الكفاءة التشغيلية على مستوى األربع سنوات، ثم تم اختيار سنة  

مراجعة النتائج  باحثةقد تسنى لل؛ حيث كمثال لبحث أثر الكفاءة التشغيلية على مؤشرات تنافسية الشركات
ثم تم نشر بيانات جديدة ساهمت في بناء  .آخر سنة في القياسكانت أكثر من مرة، وأيضا على أساس أنها 

 فقط. كفاءةالي جزء تحليل تطور ؛ التي تم إضافتها ف0212سنة ل وقيم الكفاءة التشغيلية وحساب بيانات
 

 الدراسات السابقة
بالتأمين التكافلي، ولكن يمكن بالكفاءة و  تتطرق لمختلف الجوانب المتعّلقة اك دراسات متعّددةهن 

 :وهي رسالةذات العالقة المباشرة بالاالقتصار على ذكر الدراسات 
- Cheng-Ru Wu  ،وآخرونOperating Strategic Analysis of Life Insurance Campanies in 

Taiwan:  يستخدم هذا البحث برنامجDEA  شركة تأمين على الحياة في  11بمرحلتين لقياس كفاءة أداء
. يهدف إلى تحليل الكفاءة النسبية لكل شركة في مرحلتين مختلفتين 0222، 0222تايوان خالل الفترتين 
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المرحلة األولى، من خالل استعمال األقساط من النشاط اإلنتاجي. تم قياس الكفاءة التشغيلية في 
والتكاليف كمدخلين ومداخيل االستثمار والدخل الصافي كمخرجات، لتكون هذه األخيرة مدخالت المرحلة 
الثانية وهي الكفاءة الربحية، للحصول على مخرجين في األخير هما األصول وصافي الربح قبل 

نوعية المدخالت والمخرجات  أساس على غيلية مبنيةيثبت كون الكفاءة التش الضرائب. هذا البحث
، لقياس االختالفات في قيم الكفاءة واستخدم الباحث عدة اختبارات، المساهمة في العملية التشغيلية

وكانت النتيجة تحقيق الكفاءة التشغيلية والكفاءة الربحية من قبل شركتين من العينة وصنف الشركات. 
شركة فقط(، اقترح الباحث متابعة الدراسة من أجل تقديم  11لبيانات )وألنه من الصعب جمع اككل. 

من حيث أن التسميات هنا؛  ةهذا البحث يتفق مع نظرة الباحث معلومات إضافية في هذا المجال.
 الثنائي وقد نهج هذا األسلوب المختلفة للكفاءة راجع إلى نوع المدخالت والمخرجات المستخدمة بالبحث.

 حوث كثيرة في قطاع البنوك.ب ،القياس في
- Augustine Ujunwa وNwanneka Judith Modebe، Repositioning Insurance Industry for 

Operational Efficiency: The Nigerian Case (2011):  يتعرض هذا البحث إلى الجانب النظري
يات التي تواجهها في السوق في ظل التحد ، ودراسة وضعية شركات التأمين النيجيريةللكفاءة التشغيلية

وازدياد المنافسة. ويرى الباحث ضرورة االستفادة من تحديات الصناعة وتحويلها إلى فرص حقيقية، عبر 
استراتيجيات جديدة تسهم في االرتقاء بمستوى رأس المال البشري وزيادة اإلنتاجية. يفتقر البحث إلى 

 تحليل الوضعية عن طريق القياس.
- Hager H. M. Amer ،Determinants of Operating Efficiency for Lowly and Highly 

Competitive Banks in Egypt:  تحليل وقياس ارتباط نسبة الكفاءة التشغيلية تلخص البحث حول
بجودة األصول وكفاية رأس المال ومخاطر االئتمان والسيولة في البنوك. ثم تحديد خصائص البنوك 

العالية والمنخفضة. ارتكزت الدراسة على نسب معينة قد ال تعطي صورة واضحة ذات القدرة التنافسية 
عن وضعية البنوك وكفاءتها، وأظهرت النتائج أن البنوك ذات القدرة التنافسية العالية والكفاءة التشغيلية 

طابع تتأثر إيجابا من حيث جودة األصول وكفاية رأس المال ومخاطر االئتمان والسيولة. الدراسة ذات 
 تحليلي للعالقة بين نسب معينة، ولم تدرس الكفاءة النسبية بين البنوك. 

المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي وأثر ذلك عبد الحميد محمود البعلي،  -
التكافلي : تناولت الدراسة في فصل أول أهم الفروق الموجودة بين التأمين على صناعة التأمين التكافلي

والتأمين التجاري كمدخل للدراسة، ثّم تحّول الباحث في فصل ثان إلى بيان حقيقة المنافسة في النظم 
االقتصادية سواء تعّلق األمر بالنظام اإلسالمي أو النظم الوضعية، ليتعرض في فصل آخر إلى مزايا 

ر إلى حقيقة ونوع المنافسة بين شركات التأمين التعاوني التكافلي النسبية والتنافسية، لينتقل في فصل أخي
 التأمين التكافلي وشركات التأمين التجاري.
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وقد خلصت الدراسة إلى أّن المنافسة المشروعة بضوابطها الشرعية ال مانع منها في صناعة التأمين؛ 
ر ، وهي دراسة من الجانب الشرعي أكثورفع كفاءة أدائه التأمينيةبل هي مطلوبة لضبط آليات السوق 

 .من أي جانب آخر
المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي وأثر علي محي الدين القرة داغي،  -

 : تناول فيها الباحث العناصر اآلتية:ذلك على صناعة التأمين التكافلي
 جارية؛مقدمة في مفهوم المنافسة التجارية بين شركات التأمين التكافلي وشركات التأمين الت 
 أثر مبادئ التأمين التكافلي في المنافسة التجارية مع التأمين التجاري؛ 
 أثر القيود القانونية والالئحية في المنافسة بين شركات التأمين التكافلي وشركات التأمين التجاري؛ 
 أثر القيود الشرعية في المنافسة بين شركات التأمين التكافلي وشركات التأمين التجاري؛ 
 لمالءة المالية والشهرة والخبرة في المنافسة بين شركات التأمين التكافلي وشركات التأمين أثر ا

 التجاري؛
 أثر التسويق واإلعالن والتخطيط في المنافسة بين شركات التأمين التكافلي وشركات التأمين التجاري؛ 
 جاريتطبيقات عملية على تجارب حية وواقعية لشركات التأمين التكافلي والت. 

مّيز هذه الدراسة أنها فقهية اقتصادية ونظرية، يغلب عليها الجانب الشرعي على الجانب يوما 
 االقتصادي، ويغيب فيها الجانب التقني أو التطبيقي.

، تحليل وتقييم: وهو إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاونيالسيد حامد حسن محمد، صيغ  -
؛ حيث يتكّون هيكل البحث 0222ي، المملكة العربية السعودية، الرياض بحث ُقّدم لملتقى التأمين التعاون

من ست فصول أولها فصل تمهيدي، أما الفصول الثالثة الموالية فتتطرق إلى الصيغ المختلفة وهي: 
 .ين يقوم الباحث بتقييم هذه الصيغالمضاربة، اإلجارة، الوكالة، الوقف، وفي فصلين أخير 

، وهو بحث ُقّدم قياس كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية في الجزائر ،هواري معراج وشياد فيصل -
للملتقى الدولي األول لمعهد العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بعنوان: االقتصاد اإلسالمي، 

، تناولت الدراسة بالبحث قياس كفاءة البنوك 0211فيفري  02-02 ورهانات المستقبل، يومي: الواقع ...
؛ حيث تّم أخذ عينة تتكون من بنك إسالمي واحد هو 0222اإلسالمية والتقليدية في الجزائر خالل سنة 

بنك البركة الجزائري وتسعة بنوك منها خمسة أجنبية وأربعة وطنية، وقد تم استخدام أسلوب تحليل مغلف 
الثة بنوك إلى ؛ حيث أظهرت النتيجة وصول ثVRSفي ظل فرضية تغير غلة الحجم  DEA  البيانات

 كفاءة عالية، وذلك باعتبارها مؤسسات وسيطة تستخدم ودائعها لتعظيم إجمالي عوائد األصول.
ُأجريت  إذا تتسم الدراسة بالمحدودية كونها تشمل عينة بسيطة في سنة واحدة؛ لذا ال يمكن تعميمها إال

 .تغيرات الدراسة بشكل مضبوط ودقيقعلى سلسلة زمنية طويلة وباختيار م
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، تناقش هذه الورقة تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية، دراسة تطبيقية مقارنةبورقبة شوقي،  -
، 0222-0222الكفاءة التشغيلية للبنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية في منطقة الشرق األوسط خالل الفترة 

راسة إلى مجموعة من النتائج ، ولقد توصلت الدSFAوذلك باستخدام طريقة تحليل الحدود العشوائي 
أهمها أّن المصارف التقليدية أكثر كفاءة من المصارف اإلسالمية سواء في استغالل الموارد المتاحة أو 
في المزج بين هذه الموارد بشكل أمثل ومن ثّم التحكم في التكاليف، وأّن المصارف التقليدية والمصارف 

المتاحة للوصول إلى المخرجات من استعمال المزيج األمثل  اإلسالمية أكثر كفاءة في استغالل الموارد
 لهذه الموارد.

بنك  12وبنك إسالمي  11بنك ) 20تمت الدراسة على فترة زمنية كافية وبعينة متنوعة تتكون من 
دول: اإلمارات، الكويت، البحرين، قطر، السعودية، األردن، مصر، اليمن،  2تقليدي( موزعين بين 

بالموضوعية مع استخدام برامج القياس االقتصادي وأساليب التحليل للوصول إلى نتائج وتتسم الدراسة 
نتاجية والكفاءة التشغيلية والكفاءة اإل، غير أن الباحث في الجانب النظري ساوى بين الكفاءة دقيقة

 .االقتصادية، رغم االختالف اللغوي الظاهر بين األنواع الثالثة
هناك دراسات أخرى متباينة تضّمنها ملتقى التأمين التعاوني وملتقيات  إضافة لمختلف هذه الدراسات

 .أخرى، تعّرضت لألسس واألساليب الفنية لنظام التأمين التكافلي وآليات عمله وطرق تطويره وتحديثه
 عن الدراسات السابقة بـ: التي بين أيدينا الدراسة زتتمي

 به إلظهار نقاط القوة والضعف باآلليات المستخدمة؛بحث موضوع التأمين التكافلي من كل جوانمحاولة  (1
  :بحث موضوع الكفاءة التشغيلية بصورة متكاملة من كافة جوانبه؛ من حيث التطرق إلىمحاولة  (2

  واختالفها عن باقي المفاهيم األخرى كالفعالية بشكل عام والتطور التاريخي لها ماهية الكفاءة
 ؛واإلنتاجية واألداء

  وتحديد مفهوم الكفاءة التشغيلية؛ بين المفاهيم الجزئية للكفاءةتحديد االختالف 
 ،؛وعرض محددات الكفاءة المؤثرة على عمل الشركة تحديد األنواع المتعددة للكفاءة وتصنيفها 
  التركيز على أسلوب مغلف البيانات.عرض طرق قياس الكفاءة و 

وجود عالقة ذات  إمكانية، وبحث ة الشركاتالتعرض للجوانب المختلفة للتنافسية وتحديد ارتباطها بكفاء (3
 داللة إحصائية بين المتغيرين؛

ضبط وحصر بياناته للحصول  ةالباحث تتتسم عينة البحث رغم صغرها بالتماثل واالنسجام؛ حيث حاول (4
 على نتائج أفضل؛

خاصة لباحثين آخرين في المستقبل،  نحصار نتائجه، إال أنه يعد مرجعاواالتطبيقي رغم ضيق البحث  (5
 لبحث، واختفت العراقيل المرتبطة بالجانب الميداني.ستئناف اإذا ما توافرت بيانات كافية ال

 كل ما سبق ولو جزء منه لم يحتويه بحث من قبل وهي خاصية مميزة للبحث الذي بين أيدينا.
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 البحثخّطـة 

 فصول هي: ثالث تّم تقسيم هذا البحث إلى  
ض للتأمين بصفة عامة، حّتى يسهل شرح آلية التأمين التكافلي يتضّمن مدخال يتعرّ  الفصل األول: -

 وكذا نعّرج في األخير على .نواعفيما بعد، ومحاولة إبراز الفروق بين هذا النوع وباقي األ
دارة شركات التأمين التكافليو  خصوصيات التأمين التكافلي بما في ذلك بيان العالقات المختلفة ، ا 

، أهم خاصية للتأمين التكافلي البد من استخدامها بالشكل الذي يخدم مينيونظام إدارة الفائض التأ
 ؛المصالح المختلفة، ويعمل على تطوير هذا القطاع ليتبوأ مركزه في السوق التأمينية

يتضمن مدخال للكفاءة التشغيلية بصفة عامة ثّم شرح مفهومها ومحدداتها في  :انيالفصل الث -
في األخير دراسة مجملة لعنصر تنافسية و  ،اسة إمكانية قياسهاشركات التأمين التكافلي، ودر 
 ؛بعنصر الكفاءة هاالشركات، وتحديد نقاط ارتباط

ا تحليلي لواقع التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون منقسم إلى مبحثين: أولهوي :ثالثالفصل ال -
ليل وضعية التأمين التكافلي عن طريق تحليل صناعة التأمين التكافلي ككل ثم تح ،الخليجي وماليزيا

وصوال إلى شرح معوقات وتحديات تطور التأمين التكافلي؛  ،باستخدام المؤشرات ،بالمنطقة المدروسة
والمبحث الثاني قياسي وهو دراسة ألثر الكفاءة التشغيلية على تنافسية شركات التأمين التكافلي 

ثم دراسة األثر العكسي  .(رة في السوقعلى ضوء المعطيات والبيانات المتوف) بالسوق الماليزي
     .في السوق الماليزيلمؤشرات التنافسية على كفاءة شركات التأمين وشركات التأمين التكافلي 
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 مقدمة الفصل األول

اعترى تطبيق فكرة التأمين منذ ظهورها الكثير من االنتقادات الفقهية، وانقسمت اآلراء بين مجيز 
بضوابط معينة وبين محرم باإلجمال، ولذلك بحث الكثيرون عن بديل للتأمين التجاري القائم على المعاوضة 

 والذي تعتريه الكثير من المحاذير الشرعية.

الشريعة اإلسالمية، ضوابط لتأمين وفق فكرة ا تطبيقكمحاولة لأمين التكافلي التوقد ظهر 
ورغم ما يعتريه من نقائص إال أنه يتطور تبعا للظروف والحقائق وبخصوصيات تميزه عن التأمين التجاري، 

لشريعة منهي عنها في اوكذا األبحاث الفقهية في مدى قبوله كبديل شرعي للتأمين التجاري المبني على أسس 
 اإلسالمية. 

لذلك سنتعّرض في هذا القواعد العامة للتأمين. القواعد عن التأمين التكافلي ال يختلف في الكثير من 
 المحور للمباحث التالية:

 التأمين؛ب للتعريفمدخل  -

 مدخل للتعريف بالتأمين التكافلي؛ -

 خصوصيات التأمين التكافلي. -
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 نـلتأمياب تعريفللمدخـل المبحـث األول: 
البد من التعرض إلى هذا األخير بصفة عامة قبل أن  ؛التأمين التكافلي نوع من أنواع التأمين ألنّ 

 المطالب التالية: هذا المبحث  يتضّمن .نتعمق ونتفرع

 مفاهيم حول التأمين؛ 

 عقد التأمين؛ 

 عادة التأمين  .التأمين المشترك وا 
 المطلب األول: مفاهيم حول التأمين

رها وفهم أط   صورتهوفي محاولة لتبسيط  أشكال تحويل الخطر للغير. من أهمّ عتبر نظام التأمين ي  
  .ذكر تقسيماته وأدوارهو تعريفه من خالل  ،ره وبيان عناصرهض لنشأة التأمين وتطوّ تعرّ تّم السوف ي

 ره وتبلوره كتقنيةنشأة التأمين وتطو  أوال: 

، ثم تطور قد ظهر منذ القديمكفكرة  هفي أنّ  ها تصبّ لكنّ  ؛أمينول نشأة التلعديد من اآلراء حهناك ا
 .عبر الزمن حسب الحاجة إليه إلى أن صار تقنية تعتمد على أسس معينة

 رهنشأة التأمين وتطو   -1

 إلنسان نفسه من خالل سعيهاتّفق الباحثون على حداثة نظام التأمين، ولكن كفكرة هو قديم قدم ا
من المخاطر، ولذا يعتبر تراثا مشتركا بين الجماعات اإلنسانية ال  في نفسه وماله تهتحقيق حمايالدائم نحو 

تقنية تقوم على ، غير أّننا سنذكر بعض األقوال التي تؤّرخ للتأمين كفكرة ثّم كيمكن أن نحّده بمكان أو زمان
  .أسس ومبادئ معينة

ها إلى رجعي   فالذي ،ذلك نهم من ينفيوم العصور القديمة والوسطىإلى  نشأة التأمين رجعن ي  مهناك 
التي تعّبر  ؛جن لرؤيا الملكوهو في السّ  ،دنا يوسفل مرة في تفسير سيّ دت أوّ ها تجسّ أنّ  ىالعصور القديمة ير 

  ﴿قوله تعالى: ل عن تغطية المخاطر المستقبلية.                    

                                        

                                         

                         ﴾  :[64-64]يوسف. 

من جانب آخر، عرف العرب قبل اإلسالم صورا مشابهة للتأمين، تركزت معظمها في إطار التأمين 
ففي رحلة الشتاء والصيف التي كانت قريش تقوم بها ما بين مكة  األخطار التي قد تلحق بالممتلكات.من 

وذلك من  ه أثناء الرحلة؛من يهلك جَمل   كان أعضاء القافلة يتفقون فيما بينهم على تعويض ،واليمن والشام
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أرباح التجارة التي يديرونها؛ حيث كان كل عضو منهم يدفع جزءا من التعويض، إما بنسبة ما حققه من 
أرباح، أو بنسبة رأسماله في الرحلة حسب االتفاق، بل تعدى األمر هذا الحد إلى تعويض من تبور تجارته 

 .1طريقة السابقةمنهم نتيجة نفوق جَمِله وبنفس ال

ار عند نقل لتجّ إذ كان ا ؛الحضارة الصينيةفي  طةبسّ في صورتها الم  دت كذلك فكرة التأمين تجسّ 
لت هذه الحالة شكّ وقد  ،ا أو تلفها كّلهاب فقدهلتجنّ ة سفن يقومون بتوزيعها على عدّ  بضائعهم عبر البحر،

، 1341أثناء ذلك وفي سنة  .الرابع عشرائل القرن الذي ظهر في أو  فيما بعد؛ للتأمين البحريواة األولى النّ 
 وهي أربعة، 2بأوامر برشلونةي مّ ل، س  نها نظام قانوني أوّ مة تضمّ ضعت للتأمين البحري أسس وقواعد منظّ و  

؛ ولم يكن القصد من هذه القوانين وضع شروط معينة 1313، 1311، 1311، 1341صدرت في سنوات 
ّنما كان ال  . 3قصد منها تنظيم وجوده باعتباره نظاما قانونيا قائما فعاللمباشرة التأمين وا 

على فكرة التعاون جمعيات تقوم  قدماء المصريين قد كّونوا أشارت بعض الوثائق التاريخية إلى أنّ 
ل عبء مراسيم الوفاة والدفن، من تحنيط للجثث وبناء وتجهيز بغرض تحمّ  ،4ى"ـ"جمعيات دفن الموتيت مّ س  

 .للقبور بكافة مستلزمات الحياة

هو لتأمين في القرن العاشر للميالد ين قد عرفوا صورة شبيهة باين واليونانيّ ين والفينقيّ كما أن البابليّ 
 .5بيعهابالتي يقوم  ؛ الذي يقوم على إقراض البائع مبلغا مساويا لقيمة البضاعةلع المتجو  قرض البائنظام 

بحكم تكثيف التبادل التجاري بين الدول الواقعة على ضفتي البحر األبيض تطورت فكرة التأمين أكثر 
)أو عقد  بحريقرض شكل بحيث بدأ ؛ الخامس عشرط، في مجال المخاطر البحرية في أواخر القرن المتوسّ 

1431أكتوبر  34وثبت أّن أّول وثيقة لهذا النوع هي الوثيقة االيطالية المؤّرخة في  ،6القرض على السفينة(
7، 

كما أّن التوسع في النسيج العمراني المرتبط بالتأمين البري أّدى إلى ظهور أولى شركات التأمين ضد الحريق 
، 8كنيسة 111ألف منزل ونحو  14أصاب أكثر من  والذي ؛1111لندن في ب الذي نشب الحريقمباشرة بعد 

 وبهذا ازداد االهتمام بهذا الفرع من الفروع )الحريق(. 

                                                           

 .46، ص 0212، 1ط إثراء للنشر والتوزيع، األردن، ،عقد التأمين المنتقى في شرحهيثم حامد الماصورة،  1 
 .11 ، ص0222، 1ط ،عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأحمد سالم ملحم،  2 
التأمين والضمان في العالم العربي، مرجع منشور، ، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال التطور التاريخي لظاهرة التأمينفايز محمد حسين،  3 

 .41، ص 0222، 1الجزء األول، ط لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،
 .22 ص ،0224، 1، طعمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، إدارة الشحن والتأمين، وآخرون علي المشاقبة 4 
  اعتقادا منهم بوجود األخرى يل أن تقوم هذه األخيرة على عملية الدفن لحفظ الجسم للحياةفي سب ،في صورة اشتراك سنوي ،يدفع الفرد قسطا للجمعية ،

 .حياة ثانية بالقبر )توفير جميع مستلزمات الحياة للميت(
   ّذا تحقق الخطر.ا إذا ضاعت منه دون إهمال فالم قرض يفقد قيمة القرض إقيمة القرض مع فائدته، أمّ  إذا تمكن البائع من بيعها كان عليه رد 

 .02-04 ، ص0222، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، التأمين التجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيقنعمات محمد مختار،  5 
 .41 ص ،0222، 1، طاإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، نظرية التأمين المشكالت العملية والحلول اإلسالميةأحمد محمد لطفي أحمد،  6 
  .14، ص 0221، 1، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، طعقود التأمين من وجهة الفقه اإلسالميمحمد بلتاجي،  7 

 .41، ص 0221 ،1، كليك للنشر، الجزائر، طالتأمين والمسؤولية المدنيةعلي علي سليمان،  8 
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)على رأسها ادوارد لويدز(،  دزـوية الل  ـجماعظهرت  1111وتحديدا عام  السابع عشروفي القرن 
 1111سابها الصبغة القانونية عام ، خاصة بعد اكتزمنتها في تاريخ التأمين مع مرور الوازدادت مكانتها وقوّ 

 .1لزمة للطرفينن والمستأمن، من خالل استعمال صيغ وأساليب م  الهادفة إلى حماية المؤم  

ر وسائل النقل، تتابع ظهور أنواع أخرى: كالتأمين على الحوادث وبظهور الثورة الصناعية وتطوّ 
وفي القرن  ،فيما بعد التأمين االجتماعي ثمّ  ،ات، ثم التأمين على السيار 1131 الشخصية في انجلترا عام

 التأمين من المخاطر االلكترونية، : التأمين على المسؤولية المدنية، التأمين على الديون،ظهرالعشرين 
وبهذا تبلورت فكرة التأمين  التأمين ضد اإلرهاب.، إلى أن ظهر ةالتأمين ضد مخاطر استعمال الطاقة الذريّ 

 ا أسسها.ل إلى تقنية لهلتتحوّ 
    التأمين كتقنيةتبلور  -3

ي قصد حيث  ؛الراغبين في التأمينة التأمين، من الناحية الفنية، في تجميع أكبر عدد من ل عمليّ تتمثّ 
باألسس الفنية: "العمليات التي تقوم بها شركات التأمين بشأن تجميع المخاطر المتجانسة ووضع حسابات 

 .2والمصادفة" خطر قائم على حسابات دقيقة، ال على مجّرد الحظّ  ق أيّ دقيقة؛ بحيث تجعل احتماالت تحقّ 

 :3هيرئيسة  عناصر ةص تقنية التأمين في ثالثخّ تتل

ليصبح عبؤها  المستأمنين على توزيع آثار الكوارث عليهم جميعا هو تعاون: التعاون بين المستأمنين -أ
نتيجة لقانون األعداد  .يقضي بتوزيع المخاطرفترض في العملية ، هذا التعاون الم  ضئيال بالنسبة لكل فرد

الكبيرة، يتم توزيع عبء المخاطر اإلجمالية على عدد كبير من المستأمنين، ما يجعل الخسائر ضئيلة جدا 
 :المزايا التالية قيحقّ وهذا على مستوى كل فرد. 

 لمستأمنين(؛د ابه من كوارث )تعدّ  عات ما حلّ فرده تبِ ل شخص بم  يتحمّ  أالّ  تجزئة المخاطر: -

 تغطية الكوارث؛التزاماته و ب الوفاءن المؤم  عن طريق جمع األقساط، يستطيع  ن:تحقيق األمان للمؤم   -

 بضمان حصوله على التعويض عند وقوع الخطر. تحقيق األمان للمستأمن: -
قوم هي: "عملية تنظيمية يو  تعني وضع مبدأ التعاون موضع التطبيق العملي :المقاصة بين المخاطر -ب

 فر عنصرين هما:اتو ها إلتمام البدّ و  ،4"ستأمنينبها المؤم ن بقصد توزيع آثار الكوارث على مجموع الم
إجراء المقاصة بينها، وال  من تجانس وتماثل المخاطر المدروسة التي يتمّ  البدّ  تجانس المخاطر: -
 أوجه هذا التشابه: همّ ؛ وأطلق بل يكفي مجرد التشابهشترط هنا التجانس التام أو التماثل الم  ي  

                                                           

 .61 ، ص1411، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، واالجتماعيأمين التجاري مبادئ التإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  1 
 .14، ص 0224، دار المطبوعات الجامعية، مصر، التأمين في اإلسالمفايز أحمد عبد الرحمن،  2 
 .22-44، ص 0226، 1يع، عمان، ط، دار الثقافة للنشر والتوز التأمين البري في التشريع دراسة مقارنةراجع: عبد القادر العطير،  3 

 .11فايز أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  4 
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  ،التشابه من حيث النوع: حيث تختص كل مجموعة هنا بنوع مستقل، مثل: التأمين على الحياة
 ، ويمكن إجراء تقسيم فرعي لكل نوع؛وغيرها .التأمين على المسؤولية، التأمين على األضرار..

 فمثال: ال تتمّ ء واحدالتشابه من حيث طبيعة الخطر: حتى يتسّنى للمؤم ن جمعها في جدول إحصا ، 
 ؛ألنهما نوعين مختلفين تماما المقاصة بين خطر الحريق وخطر السرقة

  التشابه من حيث الموضوع: أي متّفقة في المِحل، فالتأمين ضد الحريق في القرية يختلف عنه في
 المدينة، واحتراق العقار يختلف عن احتراق المنقول؛

  َبة تحت سقف نفس النوع من األشياء ذات القيمة المتقار ع التشابه من حيث القيمة: حيث ت جم
 إلجراء المقاصة بين أخطار غير متفاوتة القيمة لتجّنب اختالل التوازن المالي للمؤم ن؛ التأمين،

  ّل المقاصة.ى تسه  ة متقاربة حتّ ة التأمين: يجب أن تكون المدّ التشابه من حيث مد  

ن من ن المؤم  حتى يتمكّ  ،للخطر نفسهضة من الحاالت المعرّ يجب أن يتوافر عدد كبير  كثرة المخاطر: -
 .ق الخطرالموازنة بين األقساط المدفوعة والتعويض الواجب دفعه عند تحقّ 

 ،ما المخاطر المحتملة ودرجة جسامتهاقدّ ن القسط بعد أن يحسب م  د المؤم  يحدّ : قوانين اإلحصاء -ج
الفترة زادت الحاالت التي تجري عليها المالحظة و  رتكث   حيث كلما ؛ستعينا في ذلك بقوانين اإلحصاءم

  .ى قانون األعداد الكبيرةوهو ما ي سمّ خاللها، كانت النتائج أكثر دقة،  الزمنية التي تتمّ 

 .وتبلورها كتقنية التأمين ر فكرةط يشرح مراحل تطوّ ط مبسّ وفيما يلي مخطّ 
 : تطور التأمين وتبلوره كتقنية1شكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

 

 .عناصر العمليةو  تعريفمن اإلحاطة ب ولتوضيح فكرة التأمين أكثر، البدّ 

                                                           

   ّضة لخطر متشابه، فمثال و ضعت ع ومالحظة أكبر عدد من الحاالت المعرّ قوانين اإلحصاء تساعد في معرفة احتماالت وقوع الخطر، من خالل تتب
 الحياة.حسابات جداول الوفيات من ِقبل خبراء رياضيات التأمين على 

 مجرد فكرة

 اتفاق بين طرفين

 عقد اتفاقي

 تقنيــــــــة

 التعاون المقاصة عوامل اإلحصاء

 بهدف حماية األطراف الصبغة القانونية
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 تعريف التأمين وعناصره األساسيةثانيا: 

 تعاريفها، وكذا عناصرها األساسية.من إدراج مختلف  من أجل فهم فكرة ما، ال بدّ 
 التأمين  تعريف -1

والتي تعني األمن، ثم انبثقت عنها كلمة  SUCURUSيرجع أصل لفظة التأمين إلى اللفظة الالتينية 
ASSUCURATION  أوASSURANCE، الضمان والتأكدو  التي تعني األمن.  

من نتائجه إن  ن وتفاديه أو الحدّ نا أي زوال الخوف من خطر معيّ ن، أم  أصلها العربي من الكلمة أمِ 
وقد ورد ، 1عليه ما دام كذلك ىتعدّ ي  فال  ،أي استجار وطلب األمان ودخل دار اإلسالم واستأمن الحربيّ  وقع،

 ﴿ة مواضع، كقوله تعالى: معنى األمان في القرآن الكريم في عدّ        ﴾  :[4]التين ،
 ﴿وقوله:                 ﴾  :وقوله: [6]قريش ،﴿               

                                           

     ﴾  :[102]البقرة.  

 نذكر منها:وردت تعاريف كثيرة في محاولة إلعطاء مفهوم شامل للتأمين، ا اصطالحا فقد أمّ 
 ؛لتأمينل واإلحصائيةز هؤالء على إبراز الجوانب الرياضية ركّ : التأمين عند علماء الرياضيات واإلحصاء -أ

ه يقوم بتجميع أعداد كافية ل من أعمال التنظيم واإلدارة؛ وذلك ألنّ عم"ه: التأمين بأنّ  KNIGHTعّرف  حيث
تصوير لمبدأ  فالتأمين ما هو إالّ  ،مرغوب فيه )...( من الحاالت المتشابهة لتقليل درجة عدم التأكد إلى حدّ 

حسب  ،2"فردةم   استبعاد عدم التأكد، وذلك بالتعامل في مجموعات من الحاالت بدال من التعامل في حاالت
 .وذلك بإحالل اليقين محل الّشك ؛دالتأكّ  عدم التأمين تقنية تخّفض من عامل هذه النظرة فإنّ 

ه: "عقد يتعّهد بمقتضاه شخص يسّمى الّضامن، ف بالنيول عقد التأمين بأنّ عرّ : يني  التأمين عند القانون -ب
هذا األخير، مقابل دفع مبلغ ض لها نة قد يتعرّ ى المضم ون، على مخاطر معيّ بأن يعّوض شخصا آخر يسمّ 

  .3من النقود هو القسط الذي يقوم بدفعه إلى الّضامن"

عها الفريقان أثناء تي يتوقّ ه: "عقد بمقتضاه يأخذ الّضامن على عاتقه المخاطر الّ وعّرفه جوسران بأنّ 
: "عقد ي لزم أّنه لجزائريع اوعّرفه المشرّ  ،4، لقاء ما يدفعه هذا األخير إليه من األقساط واالشتراك")...( العقد

ي إلى المؤمَّن له أو المستفيد، الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا المؤم ن بمقتضاه أن يؤدّ 

                                                           

 .11أحمد سالم ملحم، مرجع سابق، ص  1 
 .44إبراهيم علي ابراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص  2 
 .12، ص 0222، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج،  3 
 . 64، ص 0224، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طوعيتهعقد التأمين حقيقته ومشر عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم،  4 
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ة ق الخطر المبّين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أيّ أو أيَّ ِعوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقّ 
 .[الجزائري من القانون المدني 414]المادة  دفعة مالية أخرى"

ه عقد ي برم من يحص ر فكرة التأمين في أنّ المختّصين اب و هناك العديد من الكتّ  :نيمختص  الالتأمين عند  -ج
 دة.ة تقوم على أسس تقنية محدّ بين طرفين؛ لكّن مفهومه أوسع من ذلك باعتباره عمليّ 

التأمين هو عملية المقاصة بين نتائج ل: "إبراز األسس التقنية للتأمين فقا A.CHAUFTONحاول  
 .1الصدفة بواسطة التعاون المنّظم بين مجموعة من األشخاص ووفقا لقوانين اإلحصاء"

ض الطرف عو  د الطرف األول بأن ي  فاق بين طرفين بمقتضاه يتعهّ اتّ "ه: التأمين بأنّ هم بعضف عرّ و 
ن، في مقابل أن يدفع الطرف الثاني للطرف خطر معيّ  قالثاني عن الخسائر المادية التي تقع له نتيجة لتحقّ 

تحاول شركة التأمين بهذه الطريقة  .2"د الطرف األول بسدادهنسبيا من المبلغ الذي يتعهّ  أقلّ  ،األول مبلغا ما
ألنه إذا فاقت المبالغ المدفوعة االلتزام أصبح التأمين يمثل خسارة  .جذب أكبر عدد ممكن من العمالء

 ستأمن. رغم هذا ال تنطبق القاعدة إذا تمت العملية التأمينية لفترة زمنية طويلة.بالنسبة للم

، ففي JOSEF HEMARDالتعريف الموّفق لحّد كبير في جمع نواحي التأمين هو لصاحبه  إنّ 
نظره: "التأمين هو عملية يحص ل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمَّن له، نظير مبلغ معّين وهو القسط، على 

على  رف اآلخر وهو المؤم ن، الذي يحمل، من الطمعين خطرحه أو لصالح غيره في حالة تحقق عّهد لصالت
 .3المقاصة وفقا لقوانين اإلحصاء"بينها وي جري  ،عاتقه مجموعة المخاطر

أو  ن للمستأمند بموجبه بأداء مبلغ معيّ برم بين شركة التأمين التي تتعهّ التأمين عقد ي   مكن القول بأنّ ي  
حين  في ،تزم بدفع قسط دوري لشركة التأمين، وبين المستأمن الذي يلق الخطرلمستفيد من العقد عند تحقّ ا

 على المجموعة. توزيع العبء، بغرض ائمة بين المستأمنينتقوم هذه األخيرة بإدارة عملية التعاون الق
 عناصر التأمين األساسية  -3

باجتماعها، وهي:  ال يمكن أن تقوم العملية التأمينية إالّ  ؛ حيثديد عناصر التأمين في ثالثتحيمكن 
 الخطر والقسط ومبلغ التأمين.

ا في المفهوم التأميني فإّن ما بمفهومه العام هو أمر غير مرغوب فيه يخشى اإلنسان وقوعه، أمّ  :الخطر -أ
 يخشاه اإلنسان هو اآلثار المالية ألمر ما كان من المرغوب فيه أو ال.

                                                           

، جامعة غير منشورةماجستير رسالة ، استراتيجيات األعمال في شركات التأمين الجزائرية في ظل انفتاح سوق التأمين بالجزائربونشادة نوال،  1 
 .2 ، ص0222/0224، -سطيف-فرحات عباس

  .46 ع سابق، صإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، مرج 2 
 .21 ص، مرجع سابق، هيثم حامد الماصورة 3 
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أو هو:  ،1"نالخسارة المادية المحتملة نتيجة وقوع حادث معيّ ": كونهللخطر  طبسّ تعريف المال ولعلّ 
والذي ي مكن أن ي سب ب خسارة مادية أو ضررا  ّين، مستقل عن إرادة أحد الطرفين،"احتمال وقوع حدث مع

 .وافرهاتعقد إال بالمن شروط ال يصلح  ن البدّ لقبول التأمين ضد خطر معيّ و  ،2لشيء معيَّن"

 :3يشترط في الخطر القابل للتأمين أن يكون: شروط الخطر -

  ّوال مستحيال، ألنّ دا أمرا محتمال )احتمالي الوقوع(: أي أن يكون منافيا لليقين، فال يكون م ؤك 
ا فيما أمّ  ،مثال ، كالتأمين على بضائع قد س رقتالحالتين ي عّد ضياعا ألموال المستأمنالتأمين في 

 ألنّ  تاريخ وقوع الحدث )تاريخ الوفاة(؛على الحياة وفروعه، فإّن موضوعه يتعّلق بيخص التأمين 
 نة؛ة معيّ ة زمنيّ ا تاريخه فهو احتمالي في مدّ الوفاة حدث ال محالة واقع، أمّ 

 فال يجوز  ،ال يكون وقت تحّقق الخطر معروفا، وال يكون قد وقع وقت إبرام العقد أمرا مستقبلّيا: أي
بنى ضد الحريق وهو قد احترق فعال، كما ال يجوز التأمين على السفينة ضد الغرق التأمين على م

 في رحلة ما، وهي قد رست بالميناء وانتهى األمر؛

  ّبل  ؛ل أطراف العقديتدخّ  الّ : فشرط االحتمال يقتضي أعن إرادة الطرفين أن يكون الحادث مستقال
 رادة أحد الطرفين ألسباب منها:صل بإق الحادث بفعل أجنبي، غير متّ ينبغي أن يتحقّ 

o  ّصل، وهنا يختل ع قيمة تعويض أكبر من قيمة األد المستأمن إحداث الخسارة إذا ما توقّ يتعم
 ؛الذي يقضي بالتعويض في حدود مبلغ التأمين ،دون سببمبدأ عدم اإلثراء 

o   ّ؛د بنتائجه في الكثير من األحوال إلى المجتمعتعمّ اإلضرار الم   يمتد 

o   ّلتأمين من ناحية قياس الخطر وحساب األقساط.لباألصول العلمية واإلحصائية  لّ خِ ي   دالتعم 

حرق كأن ت   ،ل المستأمن أو المستفيد الفتعال الحادثإذا تدخّ  التعويض ال يتمّ  على هذا األساس فإنّ 
مين على التأ شركاتلذلك تعمل  ؛يعستأمن لالستفادة من الرّ ، أو اغتيال المعلى أبواب اإلفالس شركات

 ؛4لوقايةا ودفعه التخاذ تدابير ،لمنع المستأمن من إحداث الخطرإضافة شروط 

  ِتمنعللنظام العام واآلداب العامة والقوانين التي  أي غير مخالف: الخطر مشروعا لّ أن يكون مح 
مخالفات أو التأمين على مخاطر يكون موضوعها التهريب  مثال ن، فال يجوزممارسة عمل معيّ 

 وفيما يلي مخطط يلّخص الشروط الواجب توافرها في الخطر. ،المرور

 

 
                                                           

براهيم عبد النبي حمودة، و  مختار محمود الهانسي 1   .12ص، 0224، 1، طاإلسكندرية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفني، التأمين التجاري واالجتماعيا 
 .11بونشادة نوال، مرجع سابق، ص  2 
 .11 ، ص1412، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ة في التأمينمقدمعبد العزيز فهمي هيكل، راجع:  3 

 . 14المرجع السابق، ص  4 
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 : الشروط الواجب توافرها في الخطر3شكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

 تمايز.أنواع الخطر وت تعّددد أنواع التأمين واختالفها؛ تتبعا لتعدّ 

 زاتها، وهي:منها خصائصها ومميّ  ة أنواع لكلّ قسم إلى عدّ : ينأنواع الخطر -

  ّقه ثابتة ال : المقصود بالخطر الثابت، الذي تكون درجة احتمال تحقّ رالخطر الثابت والخطر المتغي
لزيادة مثل: با رتغيّ ير فا الخطر المتغيّ ، أمّ ة سريان العقد أو على األقل خالل سنةر طيلة مدّ تتغيّ 

أو بالنقصان مثل: التأمين  فاة؛ حيث يزيد خطر وفاة المستأمن كلما تقدم في العمر.التأمين لحال الو 
حيث يقل خطر بقاء المستأمن على قيد الحياة كلما تقدم في السن. هذا إن أمكن القول  ؛1لحال البقاء

حال ين، فقد يكون الخطر سعيدا كما هو البأن البقاء على قيد الحياة هو الخطر باعتباره محل التأم
... بالنسبة للتأمين على الزواج أو الحج ...وغيرها، أو تعيسا كما هو الحال بالنسبة للوفاة أو العجز

  .وغيرها

  ّكالتأمين نل معيّ د على محِ ن هو الخطر الذي يرِ : الخطر المعيّ نن والخطر غير المعيّ الخطر المعي ،
معروفا للطرفين عند التعاقد، كما في ل محِ الن فال يكون ا الخطر غير المعيّ ، أمّ على الحياة مثال

  .2ن المسؤولية المدنية اتجاه الغيرم على السيارة التأمين

 ط لذلك.وفيما يلي مخطط مبسّ   

 : أنواع الخطر4شكل رقم 

  

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق
 

                                                           

  نما بنسب متفرقة غير كبيرة  .الثبات هنا ليس مطلقا، وا 

 .164-162 نعمات محمد مختار، مرجع سابق، صراجع:  1 
 المصدر نفسه. 2 

 حسب درجة تحققه

المتغّير الخطر الثابت الخطر   

روط الخطــــــــــرش  

 أن يكون أمرا محتمال

 أن يكون أمرا مستقبليا

 أن يكون الحادث مستقال عن إرادة الطرفين

 أن يكون محل الخطر مشروعا

 حسب المحل

 الخطر المعّين الخطر غير المعّين
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د قيمة قسط التأمين تتحدّ  دفع لقاء الحصول على خدمة التأمين.؛ أي ما ي  1وهو ثمن التأمين: القسط -ب
 ،على ضوء عوامل أهّمها: درجة وقوع الخطر المؤمَّن ضّده، الدراسات الخاصة بعدد مّرات تكرار الخطر

 ، وله مكّونات وطرق حساب معّينة.2شابه ذلك وما …مدى خبرة شركات التأمين
 ن القسط اإلجمالي الذي يدفعه المستأمن، كاآلتي:يتكوّ : قسط التأمين مكونات -

 سب كاآلتي:ححيث ي   ؛ن التكلفة التقنية للخطرالقسط األساسي: عبارة ع 

 

 قة المتعلّ  والتكاليف القسط الصافي: عبارة عن القسط األساسي مضافا إليه مختلف المصاريف
عدادها، وي    كاآلتي: حسببالتحصيل أو تسيير العقود وا 

 
  ّ(الرسوم والضرائب)ال بمصاريف إضافية ي: عبارة عن القسط الصافي محمّ القسط الكل: 

 

 حه الهيكل الموالي.وهو ما يوضّ 

 نات القسط اإلجمالي: مكو  3 شكل رقم

 
 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق
 

 تختلف باختالف نوع التأمين، وهي:: طرق حساب القسط -
  ّقة بخسائر سنوات مضت بسبب ات السابقة المتعلّ على أساس اإلحصاء تقومل الخسائر: طريقة معد

 كاآلتي: ،القسط اإلجمالي الواجب دفعهحساب ستخدم معدل الخسائر في ن، وهنا ي  خطر معيّ 

 
 

 

 في المستقبل، ليكون: هانفسالحوادث الماضية وقوع  ويقوم هذا الطرح على افتراض
                                                           

، 1440، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1111أوت  1قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في  التأمينات البرية الخاصة في ضوءراشد راشد،  1 
 .16 ص

 .446 ، ص0226، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، األسواق والمؤسسات الماليةرسمية زكي فرياقص، و  عبد الغفار حنفي 2 

يهن علالشيء المؤم  قيمة × القسط األساسي= معامل القسط   

 القسط الصافي= القسط األساسي + التحميل التجاري

 القسط الكلي= القسط الصافي + الرسوم والضرائب

 رسوم +ضرائب

 التحميل التجاري

 التكلفة التقنية
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 د في وثيقة التأمين( سبقا )محدّ ستخدم في حالة معرفة مبلغ التعويض م  ت  ع الرياضي: توقّ طريقة ال
 :وهوطة للخطر واحتمال الخطر، من التكلفة المتوسّ  ويعتمد على معرفة كل   ،كالتأمين على الحياة

 
 حسب القسط الصافي بالشكل التالي:على هذا األساس ي  

 
  للمستأمن) المؤمَّن ضّده ق الخطرن بدفعه عند تحقّ الذي يلتزم المؤم   المبلغ المالي هو: مبلغ التأمين -ج

 .1ق الضررن بدفعه إذا ما تحقّ ل الحد األقصى للمبلغ الذي يلتزم المؤم  كما يمثّ  ،(أو المستفيد أو الغير

 ى ثالث صور:حدتّتخذ إ في عقد التأمين: )مبلغ التأمين( صور أداء المؤم ن -

 :األداء النقدي: وهذا يختلف باختالف أنواع التأمين، كما يلي 

 باختالف نوع التأمين: اختالف األداء 1 جدول رقم
 التأمين على األضرار التأمين على األشخاص نوع التأمين
 دين احتمالي في ذم ة المؤمِّن ندين ُأضيف إلى أجل غير معي   نوع األداء
 اصالح الضرر بدال من األداء النقدي الن قدي المباشر األداء صورة األداء
 في حدود الضرر )تعويضي( حسب االتفاق )ُجزافي( حدود األداء

 ن عليه، بدال من أن يدفع تعويضا رر الذي أصاب الشيء المؤمَّ صالح الضّ األداء العيني: ي قصد به إ
 ؛الغّش ن يتفادى من خالله نقديا يعادل قيمته إلى المستأمن، من ايجابياته أّن المؤم  

  :قد يرت ب عقد التأمين في بعض الحاالت التزاما في ذمة المؤم ن بالقيام ببعض الخدمات الشخصية
 .فرعاأو  أساساد مسبقا، وقد يكون هذا االلتزام الخدمات اإلضافية في إطار محدّ 

 حسب االتفاق)التعاقدي بدأ مالتعويضي و المبدأ هما ال يخضع التأمين لمبدأين: تحديد مبلغ التأمين -
زافيا (؛ فحسب المبدأ التعويضي، ال يترك التأمين للمستأمن فرصة للكسب ولكن فقط لتعويض ويكون ج 

الخسارة، ونجده في التأمين على األضرار، أّما بالنسبة للمبدأ التعاقدي، فإّن قيمة مبلغ التأمين ت حّدد في 
  .2العقد كما في التأمين على األشخاص

                                                           

  ى ى هنا هذا األخير: ريعا، دخال أو إيرادا مرتبا في حالة التأمين على الحياة أو على ما يسمّ التأمين )األداء( ويسمّ  قد ي صّرح في عقد التأمين بمبلغ
 ى مبلغ التعويض في حالة التأمين على األضرار كتأمينات الممتلكات.بتأمين الحالة المدنية وتأمين الدخل أو يسمّ 

 .442المرجع السابق، ص  1 
2 Jean-Marie Rousseau, Thierry Blayak, Nassim Oulmane, introduction de la théorie de l’assurance, Dunod, Paris, 

2001, p 41. 

معدل الخسارة×  المؤمنة القسط الصافي = قيمة الممتلكات  

 قيمة مبلغ التأمين ×القسط الصافي = التوقع الرياضي 
 

ن التوق   طة للخطرالتكلفة المتوس   ×ه ضد  ع الرياضي = احتمال الخطر المؤمَّ  
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 وأدواره اإلقتصادية واإلجتماعية تقسيمات التأمينلثا: ثا

 كسبه أهمية كبيرة على المستوى الوطني والعالمي.التأمين بأنواعه المختلفة أدوارا ت   يؤدي
 تقسيمات التأمين المختلفة -1

 ي قّسم التأمين إلى عدة أنواع تبعا لعدة اعتبارات نذكر منها:
 لتأمين ثالثة أنواع هي:حسب هذا التقسيم لالتي تلعب دور المؤمِّن: ة الهيئ هدف حسبتقسيم التأمين  -أ

ه شركات التأمين يقوم هذا النوع على أساس تحقيق الربح، وتتوالّ التأمين التجاري أو الخاص:  -
 ؛1اإلدارية مع األخذ في الحسبان الربح المصاريفو  ليغّطي الخطر حساب القسط المساهمة؛ حيث يتمّ 

دعى بهيئات ت   ،جمعيات تنشأ لغرض التعاون فقط هتوالّ تقوم عليه أو ت :ادلي أو التعاونيالتأمين التب -
 ؛2التأمين التبادلي أو الجمعيات التعاونية للتأمين؛ هدفها توفير تغطية تأمينية لألعضاء بأقل تكلفة ممكنة

الدولة لمواطنيها؛ حيث تقوم بتنفيذه هيئات حكومية من قِبيل كفالة  التأمين االجتماعي أو الحكومي: -
 ظهر من أجل تحقيق أهداف اجتماعية بحتة )حماية الطبقات الضعيفة في المجتمع(، ويكون إجباريا.

 هناك نوعان: من ناحية اإللزام:تقسيم التأمين  -ب

فيه يكون للشخص أو المؤّسسة حّرية التعاقد عند حاجته؛ كالتأمين على  التأمين االختياري )الخاص(: -
 ة، على الوفاة، على البطالة، ضد الحريق وضد السرقة... وغيرها؛الحيا

ي فرض ألغراض اجتماعية ووقائية من ِقبل الدولة، ويشمل كافة فروع  التأمين اإلجباري )العام(: -
 في الجزائر التأمينات االجتماعية، التأمين ضّد حوادث السيارات، التأمين ضّد أخطار الكوارث الطبيعية

 كمثال.

 م إلى ثالثة أنواع:ي قسّ : غرضالأو  الموضوعحسب تقسيم التأمين  -ج
األخطار التي يكون فيها موضوع التأمين هو  يشمل هذا النوع تغطية كلّ  التأمين على األشخاص: -

 :3في التأمين على األشخاص نمّيزالمستأمن ذاته، 

  ؛(الحوادث والعملتأمينات )التأمينات الشخصية 

 التأمين على الحياة. 

 ،وأمالكه هو تأمين يكون فيه الخطر المؤّمن ضّده أمرا يتعلق بمال المستأمن التأمين على الممتلكات: -
 ؛منقوالت أو عقاراتلسواء ه ال يمكن هنا أن يزيد التعويض عن الخسائر الحادثة ونشير إلى أنّ 

                                                           

 .24إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص  1 
دارة الخطر النظرية والتطبيقسعيد جمعة عقل، و  حربي محمد عريقات 2   .42، ص 0221، 1، األردن، ط، دار وائل للنشر والتوزيعالتأمين وا 

3 Jean-Marie Rousseau, Thierry Blayak, Nassim Oulmane, Loc.Cit. 
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تتعّلق ، قوم عليها مبدأ التأمينالتي ي المسؤولية المدنية هي القاعدة األساس تأمينات المسؤولية المدنية: -
بالنتائج المترتّبة على عمل المستأمن أو أشخاص آخرين أو األشياء أو الحيوانات التي تكون تحت 

والضرر ال يصيب مال المستأمن بطريق مباشر كما في التأمين على الممتلكات، بل هو ، 1مسؤوليته
ه التقصيرية كما في المسؤولية عن حوادث بسبب تحقق مسؤوليتضرر ينجم عن دين في ذمة المستأمن 
 وغيرها. ...إصابات العملتأمينات كما في  2السيارات أو بسبب تحقق مسؤوليته العقدية

 توجد أربعة أنواع:: تقسيم التأمين من حيث مجاله -د
ل دفع مبلغ قة بحياة اإلنسان وصّحته، مثوتشمل أنواع التأمينات المختلفة والمتعلّ  التأمينات على الحياة: -

)التأمين لحال  3نةا معيّ أو دفع مبلغ معّين للمستأمن عند بلوغه سنّ  )التأمين لحال الوفاة( عند الوفاة
 ؛البقاء(

 ؛هدف إلى تعويض أصحاب وسائل النقلي التأمين ضد مخاطر النقل البري والبحري والجوي: -
ب فيها النيران مباشرة أو أّي تتسبّ  تشمل األضرار التي الحريق واألخطار الالحقة: التأمينات ضدّ  -

 ات األرضية واالنفجار...؛أضرار الحقة، مثل: األضرار الناتجة عن ثوران البراكين والهزّ 
 ضد حوادث السيارات. ،ضد الحوادث الشخصية، ضد السرقة التأمينيشمل  التأمين ضد الحوادث: -

 :4يم هناك نوعان هماطبقا لهذا التقس حسب طريقة تحديد الخسارة )التعويض(: -ه

هنا تحديد التعويض ال يرتبط أساسا بالخسارة المحققة وال حجمها؛ حيث يصعب تحديد  قدي:النّ  التأمين -
باالتفاق بين )غير قابلة للقياس، ويتم تحديد مبلغ التأمين  قيمة الخسائر المالية المترتبة عن وقوع الخطر

، وحياة ق الخطر، وينطبق هذا على تأمينات الحياة، وذلك لوجود عنصر معنوي نتيجة تحقّ (الطرفين
 ؛اإلنسان ال تقدر بثمن

أية صعوبة في تحديد الخسارة المحققة، فهي تخضع لمتغيرات قابلة حيث ال توجد  :تأمينات الخسائر -
ينطبق للقياس الكمي. يمكن نتيجة لذلك تحديد مبلغ التأمين الالزم باستخدام الطرق الرياضية المتاحة. 

 فالتعويض يتناسب مع الخسارة بحد أقصى هو مبلغ التأمين المحّدد.  ،نات الممتلكاتلك على تأميذ
 

 وفيما يلي مخطط يلّخص أنواع التأمين. ،ويبقى ذكر هذه التقسيمات على سبيل المثال ال الحصر
 

 

                                                           
1 Idem. 

 .62علي علي سليمان، مرجع سابق، ص  2 

 .02 عبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سابق، ص 3 
 .121، ص 1402، 1، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، طإدارة الخطر والتأمينسلمان زيدان،  4 
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 : تقسيمات التأمين المختلفة1 الشكل رقم

 
 عداد الباحثة باالعتماد على ما سبقالمصدر: من إ

 أدوار التأمين االقتصادية واالجتماعية -3

 ل في:زدوجا يتمثّ ها تلعب دورا م  نّ فإ ؛مالية ضمنية وساطة ساتشركات التأمين هي مؤسّ  بما أنّ 

 ية من تحصيل األقساط؛مالية المتأتّ خرات التعبئة المدّ  -

 .في تمويل االقتصادمضمونة كأساس توظيف الفوائض المالية عبر قنوات االستثمار ال -

إعادة تشكيل رأس دور يلعبه قطاع التأمين في المفهوم االقتصادي هو:  أهمّ  على هذا األساس فإنّ 
 يمكن اختصارها فيما يلي: ،، إضافة إلى وظائف أخرىالمال المنتج

 : 1لألدوار التالية ة في تحقيق النمو بالنظركأحد األنشطة الحيويّ  التأمين ي سهمالدور االقتصادي:  -أ

يتكّون لدى شركات التأمين رؤوس أموال من خالل  وسائل االدخار واالستثمار: عتبر من أهمّ ي   -
 االحتياطات المتجم عة، والتي يمكن توجيهها لتمويل خطط التنمية االقتصادية؛

خول في ّجعهم على الد  شترها شركات التأمين إن التغطية التأمينية التي توفّ  يعمل على زيادة اإلنتاج: -
 .يعمل على زيادة القدرة اإلنتاجيةما ؛ مّ مجاالت إنتاجية جديدة

                                                           

  اإلنتاج في قطاع التأمين يمثل: "عدد العقود التأمينية التي يتم تحريرها خالل فترة زمنية محددة". نشاطها إنتاجي وخدمي؛ حيث 
 .122 إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص 1 

 أنواع

 التأمين

حسب طريقة 

 تحديد الخسارة

حسب موضوع 

 التأمين

من حيث مجال 

 التأمين

حسب هيئة 

 التأمين

ممن ناحية االلتزا  

 تأمينات نقدية

 تأمينات الخسائر

 تأمين األشخاص

ممتلكاتتأمين ال  

 التأمين على الحياة

، تأمين النقل البري

 البحري والجوي

تأمين الحريق 

 واألخطار الالحقة

 تأمين الحوادث

 تأمينات المسؤولية

 المدنية

تأمين تجاري 

 )خاص(

تأمين تعاوني 

 )تبادلي(

تأمين اجتماعي 

 )حكومي(

 تأمينات إجبارية

 تأمينات اختيارية
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التأمين يوّسع من عمليات اإلقراض؛  نجد أنّ  يسهّل ويوسّع عمليات االئتمان ويزيد من الثقة التجارية: -
 ؛1لمدين، أو إفالسهبحيث يقّوي التأمين مركز المدين تجاه الدائن، ويضمن استيفاء حّقه في حال إعسار ا

فأثناء الرواج االقتصادي يمكن للدولة، عن طريق  سهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب:ي   -
ل من الطلب المتزايد على السلع، عن طريق اقتطاع قيم خرات التي تقلّ التأمينات اإلجبارية، الزيادة من المدّ 

 ؛في فترات الكساد تزيد التعويضات م، بينمالتضخّ تسيطر الدولة على ا من ثمّ االشتراكات من الدخول؛ و 

واء حيث يعمل التأمين بقطاعاته المتعّددة على امتصاص عمالة كبيرة س يوسّع نطاق التوظيف والعمالة: -
 ؛ ية، إدارية أو مهنيةكانت فنّ 

درات ص ذلك في زيادة الصايتلخّ  :الوطنيةيعمل على تحسين ميزان المدفوعات والحفاظ على الثروة  -
غير المنظورة )خدمات التأمين( وما تحصل عليه شركات التأمين الوطنية من عمالت أجنبية، هذا فيما 

 .ق بإعادة التأمينالمعامالت الدولية خاصة فيما يتعلّ  ّص يخ  

من ى الحدود اإلقليمية للدولة التي تعمل فيها شركة تأمين معينة، و التأمين يتعدّ  أنّ  ،ا سبقضح ممّ يتّ 
 .   دإذ يسمح بالقيام بعمليات عابرة للحدود دون تردّ  ؛عا على تكييف المبادالتل عامال مشجّ يشكّ  ثمّ 

اه إلى أدوار هذا األخير يتعدّ  ية االقتصادية التي يلعبها التأمين، فإنّ زيادة على األهمّ  :الدور االجتماعي -ب
 ها:المفاجئة، ومن بينره، وحمايته من التقلبات المجتمع وتطوّ  أخرى اجتماعية تحافظ على رقيّ 

هم التأمين في محاربة الفقر باعتباره شكال من أشكال االحتياط ي س :تحقيق االستقرار االجتماعي -
 لذلك فإنّ  ضه لحادث؛األدنى لمستوى المعيشة للمستأمن وأسرته في حال تعرّ  للمستقبل، كما يضمن الحدّ 

 ذلك يساعد على استقرار المجتمع؛ زمات، وكلّ ة األبة وكذا من حدّ ف من األعباء المترتّ التعويض يخفّ 
، بفضل التأمين يزول الخوف حيث أكثر منه اجتماعي؛ هو عامل نفسيّ : توفير األمان وطمأنينة النفس -

 ؛2ل منفعة عامةاألمان الناتج يمثّ  ضاف إلى ذلك أنّ ي   ،الثقة بالنفس وبالمستقبل هل محلّ ويحِ 
ي لدى درجة ضمن وثيقة التأمين تنمّ الشروط الم   إنّ  :ل من الحوادثتنمية الشعور بالمسؤولية والتقلي -

لذلك ال مصلحة  تعويضا في حدود الضرر الحاصل، إالّ  عدّ التأمين ال ي   إذ أنّ  ؛الفرد الشعور بالمسؤولية
 ؛أكبرومحاولة التالعب للحصول على مبالغ  ق األمر بالغّش إذا تعلّ  للمستأمن من افتعال الحادث، إالّ 

ا يحمي المجتمع من اآلثار السلبية ممّ  البطالة؛ ،بمكافحة المرض، اإلصابة :حاربة المرض االجتماعيم -
 ل الدولة بهذا النوع من التأمين.، وعادة ما تتكفّ 3لها

 ط الموالي.ه يمكن اختصاره في المخطّ ر كل ما سبق ذك

                                                           

 .12 راشد راشد، مرجع سابق، ص 1 
 .المصدر نفسه 2 
 .22 ع سابق، صعلي المشاقبة وآخرون، مرج 3 
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 : األدوار االقتصادية واالجتماعية للتأمين1شكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

 
 

 نـد التأميــعقالمطلب الثاني:  

 ات، ثم اكتسبت هذه األخيرة الصبغة القانونية.يظهر التأمين في بادئ األمر على شكل اتفاق
 أوال: تعريف عقد التأمين وأطرافه المختلفة

 .ض لمفهوم عقد التأمينعالقات التي تربط أطراف العملية التأمينية بوضوح، بعد التعرّ د التتحدّ 
 تعريف عقد التأمين -1

ه: "اتفاق بين شخص معنوي )المؤم ن( وشخص طبيعي أو بأنّ  CRISTIAN SAINRAPTفه عرّ 
شتراك بمنح تعويض معنوي )المستأمن(، والذي يلتزم بموجبه نظير دفع مبلغ من المال يسّمى القسط أو اال

ة ؛ ومن ثّم فلكّل طرف من أطراف العمليّ 1دة في االتفاق"ة حوادث محدّ ق حدث أو عدّ للمستأمن في حالة تحقّ 
 .التأمينية حقوق وعليه واجبات

 أطراف عقد التأمين والتزاماتهم -3

 راف أخرى كما يلي:اه إلى أطويمكن أن يتعدّ  فقط،التأمين على طرفين  يقتصر عقديمكن أن 

                                                           

 .06 بونشادة نوال، مرجع سابق، ص 1 

 الدور االجتماعي

يق االستقرار االجتماعيتحق  

 تنمية الشعور بالمسؤولية

 التقليل من الحوادث

 محاربة المرض االجتماعي

 الدور االقتصادي

 يعتبر من أهم وسائل االدخار واالستثمار

 يعمل على زيادة اإلنتاج

ريةيوس ع عمليات االئتمان ويزيد الثقة التجا  

طلبهم في تحقيق التوازن بين العرض واليس  

 يوس ع نطاق التوظيف والعمالة

 يعمل على تحسين ميزان المدفوعات
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 ؛تلتزم هذه الجهة بدفع التعويضو ، وتقوم بإعدادها وتنظيمها، هة التي ت صدر العقودهو الج :نالمؤمِّ  -أ
 ؛ض للخطر سواء في شخصه أو ممتلكاتهعرّ هو طالب التأمين أو الم   :المستأمن -ب

 ؛ن طالب التأمين نفسه، أو شخصا آخر، قد يكو ل على مبلغ التعويضالذي يتحصّ  :المستفيد -ج
 ودفع األقساط. يهوذلك من خالل توقيعه عل ،ل مسؤولية تطبيق بنود العقدهو الذي يتحمّ : المكتتب -د

 :1فيمكن حصرها فيما يلي ،ا عن واجبات طرفي العقدأمّ 

   يمكن حصرها في:: نبات ومسؤوليات المؤمِّ واج -

 اصالح أو استبدال(؛ا أو عينيا سواء أكان نقديّ  ،االلتزام بدفع مبلغ التأمين عند حصول الخسارة( 
   ؛العجزلصالح المستأمنين وديعة لدى السلطات النقدية تكون ضمانا لحقوقهم في حالة  نشأأن ي 

 الخطر لتقدير األضرار والخسائر؛ القيام بالكشف المباشر حين وقوع 

 ؛مغّلطةعدم تقديم معلومات و  العقد إنهاء تطبيق نصوص عقد التأمين في حالة حصول الخطر أو 

 تبّنيهامن على تشجيع المستأو  ،من الحوادث والخسائر الحدّ  ام ببحوث تخّص القي.  

   يمكن اختصارها في:: واجبات ومسؤوليات المستأمن -

 ي األقساط؛لة فبة عليه والمتمثّ ات المالية المترتّ بدفع المستحقّ  االلتزام 

 منها؛ إهمال أيّ ه وعدم ن عليق بالشيء المؤمّ ات التي تتعلّ تقديم جميع البيان 

   ة القانونية المسموح بها؛الل المدّ ن فورا عند حصول الخطر وخإشعار المؤم 

   أو مضمونه؛تعديالت أو إضافات طرأت على موضوع التأمين  أيّ ن عن إبالغ المؤم 

  ّ؛التقارير الطبية والفواتير :ه مثلعند وقوع قة بالخطرتقديم الوثائق المتعل 

  ل بإحداث الخطرة سريان العقد أي عدم التدخّ طول مدّ حسن النية  بمبدأأن يلتزم.  

 حّددة تمّيزه عن باقي العقود.عقد التأمين له خصائص م  
 ومبادئه الفنية خصائص عقد التأمينثانيا: 

 فنية تجعل الخطر قابال للتأمين. ومبادئنة ز عقد التأمين بخصائص معيّ يتميّ 

 خصائص عقد التأمين  -1

 :2، يشترك في بعضها مع عقود أخرى، هي كونهت خاصةينفرد عقد التأمين بميزا

                                                           

 .14مرجع سابق، ص علي المشاقبة وآخرون،  1 
 .44-42 جديدي معراج، مرجع سابق، ص 2 
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 ء االيجاب بالقبول من طرفي العقد، كما أنه عقد شكليهو ذلك العقد الذي يتّم بمجّرد التقا: ارضائي   اعقد -أ
 ؛ومن ثّم فهو عقد تبادلي نشئ التزامات على كاهل كل طرفي ثبت بوثيقة تأمين يوّقع عليها المؤم ن، ت  

ن( بوضع الشروط التي يريدها ويعرضها على الطرف يقوم أحد الطرفين )المؤم   حيث: عقد إذعان -ب
الّ لها أ  اآلخر، فإن قبِ   ؛فال برم العقد وا 

ه ينشىء كاّل من الطرفين يأخذ مقابال لما يعطيه في حدود بنود العقد؛ إذ أنّ  حيث أنّ : ضةو عقد معا -ج
 ؛ن بدفع التعويضاتفع األقساط ويلتزم المؤم  طرف، فالمستأمن يلتزم بد التزامات متقابلة في ذّمة كلّ 

ة من بل يستغرق مدّ  ؛ا يكون في الكثير من األحيان فوريّ أي مستمرا؛ فالوفاء بااللتزام ال ا:زمني   اعقد -د
 ة نفاذ العقد؛الزمن هي مدّ 

 ؛خسارة أو ربح الطرفين غير معروف وقت التعاقد ألنّ ا: احتمالي   اعقد -ه

 .1من حيث انعقادها وسريانها اة هي التي تخضع لقواعد تشريعية خاصة بهامّ والعقود المس :ىم  مس اعقد -و

 المبادئ الفنية لعقد التأمين -3

 ص في:ية، تتلخّ يجب أن تتوافر في الخطر شروط أخرى فنّ 

ما؛ ولكي ق هذا الخطر مقدّ يقضي بأن تكون هناك إمكانية لقياس احتمال تحقّ يا: إمكان قياس الخطر كم   -أ
 ؛2ق الخطرب األمر توافر بيانات إحصائية دقيقة عن فترة طويلة نسبيا عن حاالت تحقّ يتطلّ  ى لنا ذلكيتأتّ 

ى ب األمر أن يكون الخطر موّزعا جغرافيا بدرجة كبيرة حتّ أي يتطلّ ا: زا أو عام  يكون الخطر مرك   أال   -ب
 د هذا الشرط اعتباران هما:يمكن قبول التأمين عليه، ويؤيّ 

 ، قّلت الخسارة المادية المحتملة؛ )عدد المكتتبين( لمعّرضة للخطرالوحدات ا تما زادكلّ  -
 عة.مالت النتائج الفعلية إلى التعادل مع الفروض المتوقّ  ،ما زادت الوحدات المعرضة للخطركلّ  -

 ؛من ناحية ثانية يقضي نفس الشرط بأن ال يكون الخطر من النوع العام

حال وقوع  بمعنى ال يكون هناك تعويض في: طر ماديةق الخأن تكون الخسائر الناتجة عن تحق   -ج
 ؛خسائر نفسية أو معنوية دون ارتباطها بخسارة مادية

                                                           

  على خالف العقود المحددة بحيث ال يكون في إمكان المتعاقدين معرفة مقدار ما سيؤّديه كل منهما ومقدار ما سيأخذه. 
، في التأمينيوسف بن عبد اهلل الشبيلي، و  101 -46، ص 0221، توزيع منشأة المعارف، االسكندرية، أصول عقد التأمينيم، راجع: عصام أنور سل 1 
 .http://www.shubily.com/books/inssurance.pdfموقع االلكتروني: ال

 .12 إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص 2 

  تائج تحققها جماعات كبيرة من األفراد في نفس الوقت، كأخطار الحروب وأخطار الكساد االقتصادي، وأخطار األخطار العامة هي التي تصيب ن
 .الزالزل والبراكين، قد ي قبل التأمين على بعض هذه األخطار؛ بحيث تسهر على سيره الدولة
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فال يمكن هنا مثال التأمين ضد الحريق على نقود ورقية : عب إثبات وقوعهأال يكون الخطر من الص   -د
 .1داعل الصّ مرض ال تظهر له أعراض، مث موجودة في بيت صاحبها، كذلك ال يمكن التأمين ضدّ 

 نة.معيّ  قانونية من شمول عقد التأمين على مبادئ ، ال بدّ باإلضافة إلى هذه الشروط

 
 القانونية لعقد التأمين المبادئثالثا: 

 ي واالجتماعي.محصورا في اإلطار القانون مين حتى يضلّ قواعد الخاصة بعقد التأال من أهمّ هي 

 المبادئ العامة -1

ق بتأمينات الممتلكات، تأمينات اختالف أنواعها، سواء كانت تتعلّ  هي التي تشمل كل العقود على
  :2ل فيما يليالمسؤولية المدنية وحتى تأمينات الحياة، تتمثّ 

أو الشيء  ن والشخصتقتضي وجود عالقة مادية أو معنوية بين طالب التأميمبدأ المصلحة التأمينية:  -أ
لتأمين(. يا بوقوع الحادث )موضوع اا أو معنو ين ماديّ ر طالب التأمحيث يجب أن يتضرّ  موضوع التأمين؛

تعويض في كل ي شترط تواجد المصلحة التأمينية عند التعاقد، واألهم من ذلك عند وقوع الخطر والمطالبة بال
 من أنواع التأمين المختلفة3؛

العقد ينبني على  لذلك فإنّ  ؛دين بيانات جوهريةمن المتعاق بحيث ال ي خفي كلّ  مبدأ منتهى حسن النية: -ب
 ؛ي اإلخالل بهذا المبدأ إلى فسخ العقد ونشوب المنازعات القانونيةقد يؤدّ و الثقة المتبادلة بين الطرفين، 

ال ي قصد بالقريب زمنيا ولكن من ناحية التسّبب، والّسبب القريب هو الّسبب الفّعال بب القريب: مبدأ الس   -ج
 كالتقد تنشأ العديد من المشو  بب األول لوقوع الحادث،السّ  أيفي وقوع الحادث وما يخّلفه من خسائر؛ 

 للحادث، وفيما إذا كان مغّطى أو ال في عقد التأمين. نية في مجال تحديد الّسبب الرئيسالقانو 
 المبادئ الخاصة -3

، وال تنطبق على تأمينات المسؤولية المدنية تأميناتالممتلكات وعقود  تأميناتعقود تشمل فقط 
  :4ل فيتتمثّ  ،الحوادث الشخصية تأميناتة و الحيا

                                                           
 .11عبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سابق، ص  1 
 .14-11سابق، ص  علي المشاقبة وآخرون، مرجعراجع:  2 
دارة الخطر محمد رفيق المصري، 3   .164، ص 0214، 1، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، طالتأمين وا 
 .64-62، ص 1441 ،1ط ، دار مجدالوي للنشر، عمان،إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيقراجع: محمد جودت ناصر،  4 
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ه ال يجوز إطالقا أن يزيد التعويض الذي يدفعه المؤم ن للمستأمن أو يقضي هذا المبدأ بأنّ : التعويض مبدأ -أ
ال ت لزم بدفع لمستفيد عن قيمة الخسارة الفعلية؛ حيث في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، فإن شركة التأمين ا

نما ت لزم فقط بتعويضه عن الخسارة التي لحقت به. الهدف من التعويض هو إصالح مبلغ معين للمس تأمن، وا 
 ؛الضرر ال غير

، والمقصود ثراءمنه أن ال يكون التأمين وسيلة لإل الغرض األساس: مينأفي الت ةالمشارك مبدأ -ب
ن على بضاعة مثال، وبعد إذ قد يؤم   ؛لدى أكثر من مؤم ن واحدخص على الشيء بالمشاركة أن يؤم ن الشّ 

فترة يرتفع سعر البضاعة فيصبح التأمين دون الكفاية، ولكي يضمن المستأمن تعويضا كامال عن الخسارة 
ق في هذه الحالة األخيرة وعند تحقّ و  لدى نفس المؤم ن أو مؤم ن غيره،أن يؤم ن بمبلغ آخر  أمكنه، عةالمتوقّ 
منهم معادال لنسبة  مؤم ن أساس مبدأ المشاركة؛ بحيث يكون نصيب كلّ دة على ت سّوى العقود المتعدّ  ،الخطر

 ، والقانون هو:مبلغ التأمين لديه إلى مجموع المبالغ
 

 

 

 ؛يفوق مجموع المبالغ قيمة الخسارة الفعليةاّل أهنا شترط ي  و 
ه بكافة للمستأمن، أن يِحل محلّ حق شركة التأمين أي المؤم ن بما يدفعه من تعويض  وهومبدأ الحلول:  -ج

بمعنى  .1ما له من حقوق، في رفع الّدعاوى ضّد المتسب بين بالضرر ومحاولة استرداد ما يمكن استرداده
آخر، إذا وقع الخطر المؤمن ضده بسبب آخرين تسببوا بإلحاق الخسارة بالمستأمن؛ فيقضي هذا المبدأ بدفع 

ي الرجوع على أولئك المتسببين بالضرر، واستحقاق مبلغ التعويض مبلغ التأمين، ثم تحل محل المستأمن ف
منهم لتحتفظ به الشركة كامال إذا لم يتجاوز مبلغ التعويض المدفوع للمستأمن. إذا فاق المبلغ المسترد بقوة 

يده القانون المبلغ المدفوع للمستأمن، تحتفظ الشركة بمبلغ يساوي المبلغ الذي دفعته للمستأمن، والباقي تع
 .لصاحبه األصلي وهو المستأمن

 

تسعى شركة التأمين في نهاية األمر إلى إتباع أسس ومبادئ عقد التأمين حتى يصح العقد، وتقوم 
التي تزيد على الطاقة االستيعابية لشركة التأمين، التأمين عقود  إنّ بتسيير أكبر قدر ممكن من العقود. 

في محاولة لقبول أكبر عدد ، ي عاد تأمينها لدى شركات كبرىو ، أشركاتالي شترك في تأمينها بين عدد من 
  ممكن من طلبات التأمين وعدم تضييع فرص الربح على الشركة.

                                                           

 .60 صمرجع سابق، علي المشاقبة وآخرون،  1 



 مدخـل للتعريـف بالتأميـن                                                                                                                 ر النظـري للتأميـن التكافـلـي   اـاإلط

 22 

عادة التأمين التأمين المشتركالمطلب الثالث:   وا 

ه عجز عن أنّ  د صوره، إالّ اته وتعدّ ر عمليّ قه التأمين، ورغم تطوّ رغم الذيوع واالنتشار الذي حقّ 
 .الكبرىالعمليات بقة ب بعض طلبات التأمين، تلك المتعلّ استيعا

 تقنية التأمين المشتركأوال: 

ة ع على عدّ وزّ ساوية، ت  تقوم تقنية التأمين المشترك على تجزئة الخطر إلى أقسام متساوية أو غير مت
نفسه أمام عدة  حيث يجد المستأمن ؛1امنينالضّ ل ويكون التعاقد بوثيقة جماعية يديرها ممثّ  شركات تأمين،

على  ن القسط اإلجمالي الواجب دفعه،م ، مقابل جزءد في العقدحدّ كل واحد منهم ضامن للجزء الم   نين،مؤم  
ل الخسارة الناتجة وفي نين في تحمّ ه يشترك مجموع المؤم  ن ضدّ ق الخطر المؤمَّ هذا األساس ونتيجة لتحقّ 

 عملية التأمين المشترك.ط مبّسط يشرح وفيما يلي مخطّ  ،حدود مبلغ التأمين
 : تقنية التأمين المشترك1 الشكل رقم

 

 

 

 
  

 

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

من خالل توسيع طاقتها االكتتابية، تنويع محفظتها من تمّكن تقنية التأمين المشترك شركة التأمين 
ة بتقليل اللجوء إلى المستوى الوطني، تسمح العمليّ وكذا توسيع دائرة التعاون بين الشركات المؤم نة، وعلى 

 ممكن من األقساط في الدولة. إعادة التأمين، ومن ثّم االحتفاظ بأقصى حدّ 

يتعّذر تعويضه قد سنة، وهنا  لكّل مشترك الحق في االنسحاب كلّ ف، عن سلبيات هذه الطريقة اأمّ 
 .بين األطراف المتعّددة االّتصالوتسهيل  ة التعاوندا إلدار بآخر دوما، كما أّن العملية تتطّلب ضامنا جيّ 

 تقنية إعادة التأمينثانيا: مفهوم وأسس 

  .تستعمل كذلك تقنية إعادة التأمين ،فقد عمالئهاص شركات التأمين من إشكالية حتى تتخلّ 
 تطور وتعريف تقنية إعادة التأميننشأة و  -1

 ره.تشاره وتطوّ واكبت إعادة التأمين ظهور التأمين وساهمت في ان

                                                           

 .42 بونشادة نوال، مرجع سابق، ص 1 

      المستأمن

ن األول ن الثاني    المؤمِّ ن الثالث  المؤمِّ    المؤمِّ  

ةوثيقة جماعي  
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في أوروبا عام  الحاليّ  ال تجربة إلعادة التأمين بشكلهظهرت أوّ نشأة وتطور تقنية إعادة التأمين:  -أ
1422

في القرن  إالّ  ،(التي ال تقبل التأمين المباشر)صة في هذا المجال إنشاء شركات متخصّ  لم يتمّ و ، 1
تأمين كانت شركة كولونيا إلعادة التأمين؛ التي صة في إعادة الة متخصّ ل شركة مستقلّ التاسع عشر، وأوّ 

1114ت عام ، ثم شركة ميونخ التي أ نشئ1144الشركة السويسرية عام  ، ثمّ 1124أ نشئت عام 
2. 

لتفتيت الخطر وتوزيعه على عدد من شركات التأمين  تقنيةإعادة التأمين تعريف تقنية إعادة التأمين:  -ب
 األخطار مهما كانت جسيمة. سهل تأمين كلّ وبذلك ي ؛داخل الدولة أو خارجها

هذا ى الشركة التي يؤم ن لديها ن األصلي أو المباشر، وتسمّ ى الشركة التي قبلت التأمين بالمؤم  تسمّ 
بشركة إعادة التأمين )معيد التأمين(، قد تكون هذه األخيرة شركة تأمين عادية تمارس عمليات إعادة  األخير
 .3صة فقط في إعادة التأمينشر أو شركة متخصّ التأمين المباو التأمين 

د معيد التأمين بأن ها: "اتفاق بين المؤم ن المباشر ومعيد التأمين، بمقتضاه يتعهّ بأنّ  آخرفها وعرّ 
ل في التعويض، على أن يقوم المؤم ن المباشر بدفع جزء ل جزءا من التزام المؤم ن المباشر والذي يتمثّ يتحمّ 

  .4ى هذا الجزء من القسط بقسط إعادة التأمين"التأمين، ويسمّ  من القسط إلى معيد

، على خالف ما هو هو المسؤول الوحيد أمام المستأمنالمؤم ن المباشر  على هذا األساس فإنّ 
  ستأمن نفسه أمام عدة شركات تأمين.حاصل في تقنية التأمين المشترك، إذ يجد الم

 ط التوضيحي للعملية.وفيما يلي المخطّ 
 : تقنية إعادة التأمين1 لشكل رقما

 

 

 

 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

                                                           

 .140 ، ص0224، 1، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، طالتأمين دراسة تطبيقيةعلي محمود بدوي،  1 
 . 114 حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، مرجع سابق، ص 2 
 .441 ص، 0224ية، ، الدار الجامعية، االسكندر مبادئ التأمينإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  3 
 .424 ، ص0224، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التأمين ورياضياتهإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  4 

نالمسند إليه إعادة التأمي  

 معيد التأمين

(المؤمن األصلي)المباشر  

 المستأمن

Rétrocession   ةاتفاقي 

 تنازل أو التحويلاتفاقية ال

 وكيل عام أو سمسار
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 :1د أسلوب إعادة التأمين بالخطوات التاليةيتحدّ 

ت حّدد قيمتها حسب  ،نا بشكل أقساطالتأمين مبلغا معيّ  إعادة تدفع شركة التأمين المباشر إلى شركة -
 ى: قسط إعادة التأمين؛ه يسمّ ن ضدّ حجم ونوع الخطر المؤمَّ 

ة من المخاطر التي تلتزم بها لشركة التأمين المباشر؛ ل شركة إعادة التأمين كطرف مؤم ن حصّ تتحمّ  -
 وذلك مقابل ما تحصل عليه من أقساط إعادة التأمين؛

 تدفع شركة إعادة التأمين للشركة المؤّمنة لديها مبالغ مالية باسم عمولة إعادة التأمين؛ وهي بمثابة -
 اإلدارية الخاصة بالخطر؛تعويض لها عن النفقات 

تقّدم شركة إعادة التأمين مكافأة مالية لشركة التأمين المباشر باسم عمولة أرباح إعادة التأمين مقابل  -
 ما تتمّتع به من مهارات وخبرات في ممارسة أعمال التأمين مع المؤم نين لديها.

 حتفظ بهرة في تحديد المبلغ المُ والعوامل المؤث   ظائف إعادة التأمينو  -3

تلعب إعادة التأمين دورا هاما في صناعة التأمين؛ والتي لوالها الضطّرت شركات التأمين إلى تحديد 
 اتها.نشاطاتها وحجم عمليّ 

 ضح أهمية إعادة التأمين من خالل الوظائف التي تقوم بها، ومنها:تتّ وظائف إعادة التأمين:  -أ

شركة تأمين تهدف إلى تنويع  بحيث تصبح قابلة للتأمين ويمكن تغطيتها، فكلّ  ؛تفتيت األخطار الكبرى -
 ؛للحفاظ على التوازن المالي ،المحفظة المالية لها

 ؛ها تكتتب في عدد كبير من العملياتأنّ  إذ ؛للشركة هذه العملية على توسيع القدرة االستيعابيةع تشجّ  -

مين من جهد لتطوير هذه الصناعة، بجانب عادة التأشركات إ نوع من الرقابة لما تبذله ايجادي إلى تؤدّ  -
لدراسة وفحص  تحتاجهالشركات التأمين المباشرة بالخبرات الفنية والمهارات اإلدارية، التي تزويدها 

 ؛العمليات الكبرى

 ؛وظيفهاتدة لسبل متعدّ  توفيرو  ،على حماية رؤوس األموال وتوزيعهاتساعد   -

يجاد سبل توسيع مجال التأمين وتط  -   .المخاطر مهما بلغت أحجامها كلّ  الحتواءويره وا 

ة بين تقدير المبلغ هناك عالقة عكسيّ حتفظ به: المبلغ المُ  قيمة ة التي تؤث ر في تقديرالعوامل الرئيس -ب
ن الرئيس من زادت حصة المؤم   ،ما زاد المبلغ المحتفظ بهعاد تأمينه؛ حيث كلّ حتفظ به والمبلغ الم  الم  

                                                           

 .064-060 ، ص0226، 1ط ، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،أساسيات اإلقتصاد اإلسالمي محمود حسن صوان، 1 
  عمليات، بدال من تأمين أجزاء كبيرة لعدد صغير من العمليات.من خالل تأمين أجزاء بسيطة لعدد كبير من ال 
   وتمثلت في تغطية اختيارية في فرع التأمين البحري؛ تتعلق بإبحار السفينة  1422ظهرت أول عملية إلعادة التأمين عامSANTA CLARA  خارج

 البحر األبيض المتوسط.
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ق الخطر، نتظر دفعها من معيد التأمين إذا ما تحقّ قيمة التعويضات الم   قساط المدفوعة، وفي المقابل تقلّ األ
 :1هااالحتفاظ جامدا ولكّنه يتغّير تبعا لمجموعة من العوامل أهمّ  وال ي عتبر حدّ 

ن المباشر والجزء هناك عالقة طردية بين متانة المركز المالي للمؤم  المركز المالي للمؤم ن المباشر:  -
قيمة رأس المال، قيمة االحتياطات الفنية  في زيادة متانة المركز المالي لوتتمثّ  حتفظ به من كّل عملية؛الم  

كذلك تعتمد متانة المركز المالي  من األقساط المدفوعة سنويا؛بأنواعها المختلفة، دخل المؤم ن المباشر 
في  ما تقّدم نجد أّن حّد االحتفاظ يكون أقلّ  لكلّ و  لمثل هذه األموال.سة االستثمارية ته على كفاءة السياوقوّ 

 الشركات الناشئة حديثا عنه في الشركات القائمة منذ فترة طويلة؛
حتفظ به؛ فيقّل هذا ة بين درجة الخطر وقيمة الجزء الم  هناك عالقة عكسيّ ه: ن ضدّ درجة الخطر المؤمَّ  -

 منه في العمليات البسيطة؛ األخير في العمليات شديدة الخطورة
، زادت الحاجة إلى إعادة التأمين؛ وذلك ما قّل عدد هذه العملياتكلّ كتتب فيها سنويا: عدد العمليات الم   -

يؤّدي إلى اختالف معّدل الخسارة المتوّقع  من ثمّ هذا العدد المحدود لن يحق ق قانون األعداد الكبيرة، و  ألنّ 
 عن معّدل الخسارة الفعلي؛

حتفظ به ألّي عملية عن متوّسط مبلغ كقاعدة عامة يجب أاّل يفوق المبلغ الم  متوّسط مبلغ التأمين:  -
، نظرا ، وخاصة بالّنسبة للتأمين على الحياة في الشركات حديثة العهدهنفسالنوع ات من التأمين للعمليّ 

   لضعف مركزها المالي.

 المختلفة إلعادة التأمين واألصناف الطرقثالثا: 

 استخدامالذي يعتمد على إجراءات وظروف في نوعين من التقسيم هما: التقسيم القانوني  ددّ حت  
، وكذا احتساب التعويض الواجب دفعه من قبل األقساطوالتقسيم التقني الذي يستند إلى طرق حساب  ،التقنية

 .معيد التأمين
 (نونيقاالتقسيم ال) مينالطرق المختلفة إلعادة التأ -1

وت بنى على أساس اتفاقية مسبقة تختلف كل منها  طبيعة العالقة التي تربط الطرفين، تختلف حسب
 في ثالث صيغ هي:  طرق إعادة التأمين عتتنوّ  عن األخرى من حيث إجراءاتها وظروف استخدامها.

الوحيدة التي  بالّرجوع إلى بداية ممارسة إعادة التأمين نجد أّن الّطريقةالطريقة االختيارية إلعادة التأمين:  -أ
حرية االختيار مكفولة  ، وفيها2كان ي مارس بها خالل القرن الثامن عشر هي طريقة إعادة التأمين االختياري

ي إلى إهدار الجهد والوقت تؤدّ لكل عملية؛ عّقدة ب إجراءات طويلة وم  ها تتطلّ ما يعيبها أنّ  لكنّ  ؛لدى الطرفين
 .ؤمَّن ضّده أثناء دراسة إمكانية إعادة التأمينق الخطر الميتحقّ والمال، في حين يمكن أن 

 

                                                           

 .412-421ص  مرجع سابق،إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  1 

 .22 ، ص0221 ،1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، طإعادة التأمين بين النظرية والتطبيقبهاء بهيج شكري،  2 
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 :1إجراءاتها في حصريمكن و  ار االستثنائية،ستخدم عادة الطريقة االختيارية لتغطية األخطت  

، وعنوانه اسمهة المراد إعادة تأمينها على إشعار خاص عليه ن المباشر بيانات العمليّ ص المؤم  يلخ   -
 ؛حتفظ به... وغيرهااد وقيمة الجزء الم  ط، طريقة السدمين، قيمة القسالخطر، مبلغ التأ :بيانات عنو 

وفي حالة الموافقة  ترفضها، أوبدراسة اإلشعار وعلى أساس ذلك تقبل العملية مين ادة التأتقوم شركة إع -
 ؛د مقدار الجزء المقبولع على اإلشعار وتحدّ توقّ 

 ته مع بيانات اإلشعار؛توافق بيانايلي ذلك إرسال طلب التأمين بشرط أن ت -

هذه األخيرة الموافقة  دّ عَ وت   رة تغطية الخطر،شركة إعادة التأمين بإصدار مذكّ  بعد وصول الطلب تردّ  -
ة العقد والرغبة في التجديد، ترِسل شركة إعادة التأمين إشعارا عند انتهاء مدّ و  ،الرسمية على قبول العملية

 .فق عليهاة المتّ ء العقد خالل المدّ خاصا بالموافقة على االستمرار أو إلغا

تقوم أساسا على عقد اتفاقية، تلتزم بمقتضاها شركة  :طريقة إعادة التأمين اإلجبارية )باالتفاقية( -ب
التأمين بالتنازل عن جزء من العمليات المحددة باالتفاقية لشركة إعادة التأمين، التي تكون بدورها مجبرة على 

 .2انت عملية التأمين في نطاق االتفاقيةقبول هذا الجزء، طالما ك

 زها أنّ ، وما يميّ والجهد والماللغي عيوب الطريقة األولى من حيث ضياع الوقت هذه الطريقة ت  
جبرا على قبول يكون م   ن المباشرالمؤم   ما يعيبها أنّ  لكنّ  ،اتالعمولة هنا تكون أكبر النتظام واستمرار العمليّ 

 ؛ذلك األمر بالنسبة لمعيد التأميند منها والرديء، كمن نطاق االتفاقية الجيّ ات التي تدخل ضكل العمليّ 
 هي على صنفين هما:: اإلجباري إعادة التأمين االختياري -ج

ن اتفاق المؤم ن المباشر مع إحدى هيئات إعادة التأمين تتضمّ  :إعادة التأمين مع وجوب القبولاتفاقية  -
م لزمة أي  كتتب فيها، وبالمقابل تكون شركات إعادة التأمينلمخاطر الم  ة عن جزء من اللتنازل لها بحريّ 

 حرية االختيار مكفولة للمؤم ن المباشر فقط؛ ألنّ  جبرة على قبول العرض؛م  

يلتزم المؤم ن المباشر بصفة إجبارية على التنازل لشركة  نأي :إعادة التأمين مع وجوب التنازل اتفاقية -
كتتب فيها، وبالمقابل لمعيد التأمين الحرية الكاملة في قبول أو يع وثائق التأمين الم  إعادة التأمين عن جم

 تنازل له عنها.رفض الوثائق الم  
 تطبيقالق بالجانب التقني، أي أسلوب أصناف تتعلّ  وهناكالجانب القانوني،  هذه األصناف تمّس 

 .وتوزيع المهام وااللتزامات

 

                                                           

 .142 حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، مرجع سابق، ص 1 

 .424محمد جودت ناصر، مرجع سابق، ص  2 
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 تقني(التقسيم الادة التأمين )فاقية إعالت   األصناف المختلفة -3

 :حسب أساس التوزيع وهي صنفان
عليها االتفاق، وهو نفسه  أساس التوزيع هنا نسبة ثابتة من مبلغ التأمين ينّص : إعادة التأمين النسبي -أ

 ن المباشر ومعيد التأمين، وكذلك األمر بالنسبة لتوزيع التعويضات.أساس توزيع األقساط بين المؤم  
 لى شكلين هما:ع إتتفرّ 

كتتب فيها. لجميع األخطار الم   ذاتها يضمن معيد التأمين النسبة ابموجبه :إعادة التأمين بالحصص -
نين في التأمين المشترك، موع المؤم  ن المباشر أو مج( يضمنها المؤم  %11ية )والنسبة المتبقّ  %41مثال: 

وهو ما  .1ب الكبير لألقساطلكن يعيبها التسرّ  ت ستخدم بشكل كبير في فروع التأمين على الحياة والنقل؛
 يوضحه الشكل الموالي.

 بالحصص : تقنية إعادة التأمين1الشكل رقم 

 

Source : Christoph Bugmann, Réassurance proportionnelle et non proportionnelle, compagne Suisse de 

Réassurance Zurich, PM/US, 1997, p 7. 

                                                           

 .11 ، ص0220/0224، -سطيف–، جامعة فرحات عباس غير منشورةماجستير رسالة ، اتمحاسبة التأمين كأداة الت خاذ القرار شراقة صبرينة،  1 



 مدخـل للتعريـف بالتأميـن                                                                                                                 ر النظـري للتأميـن التكافـلـي   اـاإلط

 28 

ضح بالشكل ال ينطبق فقط على تدخل شركة اإلعادة بالنسبة المحددة عند وقوع التناسب المو 
 الخطر، ولكنها تتعلق أيضا بنسب األقساط التي تعود لشركة إعادة التأمين بنفس النسبة.

نا، يمكن من خالله تعيين ا أو عتبة أو مبلغا معيّ ن المباشر حدّ د المؤم  يحدّ  إعادة التأمين بفائض الحد: -
ن المباشر بكل عملية ال عملية؛ أي يحتفظ المؤم   ء الذي يحتفظ به، والجزء الذي يعيد تأمينه من كلّ الجز 

 عملية تفوقه. تتجاوز هذا الحد، بينما يعيد تأمين كلّ 

 بفائض الحد : تقنية إعادة التأمين11الشكل رقم 

 

Source : Christoph Bugmann, Réassurance proportionnelle et non proportionnelle, compagne Suisse de 

Réassurance Zurich, PM/US, 1997, p 8. 

، وهذا ما يسمح ما يالحظ من الشكل هو حصر تدخل شركة إعادة التأمين بين حدين أدنى وأعلى
 دفع شركات التأمين المباشرة إلى عدم التهاون في العمل.يبتحديد مسؤولية شركة إعادة التأمين، و 

ل، فال يمكن حساب التعويض ن مبدأ عدم التناسب عكس النوع األوّ تتضمّ لتأمين غير النسبي: إعادة ا -ب
ن من معيد التأمين والمؤم   مسبقا تحديد أقصى أو أقل مبلغ يلتزم به كلّ  يتمّ  إال بعد حدوث الكوارث، ومن ثمّ 

 هذه الطريقة بشكل خاص في تأمينات المسؤولية المدنية. ت ستعملاألصلي، و 
 هما: نوعينع إلى فرّ تت
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كحد أقصى يتوافق مع ما يمكن  نسبةن المباشر بتعيين المؤم  فيها يقوم  :فائض الكارثةإعادة التأمين ب -
 ل معيد التأمين لتعويض ما يفوق هذا الحد؛ل، ويتدخّ ى نسبة التحمّ سمّ تله من أعباء أن يتحمّ 

ن بتغطية الفائض من الكوارث لعملية تأمين يلتزم معيد التأمي :الخسارة معدل إعادة التأمين بفائض -
 ل نسبة مئوية؛ أي إعادة تأمين أيّ ن المباشر، والذي يمثّ دة من قبل المؤم  نسبة محدّ دة مقارنة بمبلغ بمحدّ 

دد  فإذا .1ن من فروع التأمينن في فرع معيّ لها المؤم  زيادة عن تلك النسبة من مجموع األقساط التي يتحمّ  ح 
، فإن شركة إعادة التأمين ال تتدّخل إال بعد أن يتجاوز معدل الخسارة في مثال %11ـ معدل الخسارة ب

  . عادة ما يوضع لهذا النوع أيضا سقف معين تجنبا لتهاون شركة التأمين.%11 أعمال شركة التأمين
 ن مختلف األصناف الخاصة بإعادة التأمين.ط تفصيلي يبي  وفيما يلي مخطّ 

 إعادة التأمينأصناف : 11الشكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

التأمين هو عملية ذات أبعاد متعددة مبني على قواعد وأسس، وله تقنيات متعددة تسمح بتغطية 
بشكل عام ولما يشوبه الطلب المتزايد على هذا النوع من العقود التي تخدم األطراف المتعددة. إال أن التأمين 

من محاذير شرعية أصبح ال يلبي حاجات المتعاملين الذين يراعون في معامالتهم أحكام الشريعة اإلسالمية. 
 نتيجة لما سبق جاء التأمين التكافلي كبديل شرعي وحل لمجابهة المخاطر التي يتعرض لها هؤالء.

                                                           

 .124، ص 1422، دار االتحاد العربي للطباعة، التأمين في الشريعة اإلسالمية والقانونغريب الجّمال،  1 
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إعادة التأمين غير 
 النسبي 

 حسب حصيلة
 الكوارث

إعادة التأمين 
 النسبي حسب

رؤوس األموال  

نةالمؤمَّ   

حدإعادة التأمين بفائض ال  
)بتحديد حد للرأسمال 

 المؤمن(

 
 إعادة التأمين بالحصص

 )بنسبة ٪ ثابتة(

ائض إعادة التأمين بف
 معدل الخسارة

نسبة ثابتة <(S/Pالنسبة)

 في البداية

إعادة التأمين بفائض 
 الكارثة

)الكارثة<مبالغ األقساط 

 المحددة لالتفاق(
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 بالتأمـين التكافلـي فـ: مدخـل للتعريالمبحث الثانـي
 سنتعّرض في هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 مفاهيم حول التأمين التكافلي؛ -

 صيغ إدارة العملية التأمينية واالستثمارية؛ -

 مقارنة بين التأمين التكافلي والتأمينات األخرى.  -
 التأمين التكافلي حول ماهيمفالمطلب األول: 

، ما جعله يحتّل أهّمية كبيرة في فترة وجيزة، على لتأمين التكافلي هو أقرب من غيره لجوهر التأمينا
را، ومع تطّوره أصبح قائما على أسس فنية وضوابط معّينة وأركان وخصائص الرغم من أّن ظهوره كان متأخّ 

  تمّيزه عن باقي األنواع.
 أوال: مفهوم التأمين التكافلي

ر السريع له، كنتيجة حتمية بالنظر التعريج على النشأة والتطوّ مين التكافلي يحّتم علينا التعريف بالتأ
 التي يقوم بها. الهامة الوظائف إلى

 رهنشأة التأمين التكافلي وتطو   -1

قرار جواز التأمين التكافلي اإلسالمي وطرحه  بعد أن استقر األمر على حرمة التأمين التجاري، وا 
واالرتقاء به عبر استخدام األسس الفنية والتقنية  بهذا األخيرمن تطوير التعامل  ان البدّ ، ك1بديال مشروعا

نجاحه التأمين التعاوني بصورته  كان الدافع إلى ظهور التأمين التكافلي هو: أنّ وقد  .كآلية لتطويره وا 
ذا كان التأمين ضدّ ا يكون عدد المشتركين فيه محدودايصلح عندم البسيطة فإذا  ،نة محدودةار معيّ أخط ، وا 

ى إدارة تتولّ  هيئةاقتضى األمر وجود  ؛هاعت األخطار المؤمَّن ضدّ زاد عدد المستأمنين ليبلغ اآلالف، وتنوّ 
 هي شركة التأمين اإلسالمي. هيئةوهذه ال بأجر أو دون أجر، التأمين، اكتتابا وتنفيذا بصفة الوكالة

مين اإلسالمي، ثّم انتشرت بعد ذلك في باقي الّدول، ل موطن لظهور شركات التأُيعّد السودان أوّ 
 وأولى شركات التأمين اإلسالمي نذكر: وهي اآلن موجودة حتى في البلدان الغربية، ومن أهمّ 

                                                           
   القائمةذلك أنه ينفي صفة االسترباح لشركة التأمين التكافلي من قيمة الفائض عن عمليات التأمين، ومن ثم يقوي صفة التعاون. 

 .94أحمد سالم ملحم، مرجع سابق، ص راجع: محمد بلتاجي، مرجع سابق؛  1 
  سالم وبعده صورا تشبه إلى حد كبير التأمين التعاوني، ومثل ذلك: اإليالف الذي أبرمه بنو عبد مناف عرفت المجتمعات اإلسالمية قبل ظهور اإل

د صلى اهلل أثناء رحلتي الشتاء والصيف، نظام العاقلة الذي يقضي بدفع الدّية عن الجاني في الجناية الخطأ، صحيفة المدينة التي وضعها الرسول محم
داء أسرى المسلمين وعلى نظام الوفاء بدين الغارمين، قيام سيدنا عمر بن الخطاب بتسجيل أصحاب الحرفة الواحدة في عليه وسلم؛ والتي نّصت على ف

 سجل خاص؛ لتعويض من عجز منهم عن العمل، ودفع اإلعانات لمن يستحّقها. 
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، بموجب قانون الشركات 8491ست بجمهورية السودان عام تأسّ  :شركة التأمين اإلسالمية المحدودة -أ
ركة تابعة لبنك فيصل اإلسالمي السوداني، وهي أول شركة تأمين عتبر الش، وتُ 8491السوداني لسنة 

حّدد عقد تأسيس الشركة الغرض من إنشائها، وهو مزاولة أعمال التكافل والتأمين وأعمال  حيث ؛1إسالمي
 ؛تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالميةي ما الإعادة التأمين، واستثمار أموال الشركة في 

، 8494حدة عام ُأنشأت هذه الشركة في دولة اإلمارات العربية المتّ  ربية للتأمين:الشركة اإلسالمية الع -ب
وفروع، وقد أنشأت الشركة فرعين لها  ووكاالت ولها داخل وخارج دبي مراكز ،في دبي ومركزها الرئيس

 .2ةبالمملكة العربية السعودية أحدهما بالرياض والثاني بجدّ 

سنة مالية بعد  في كلّ الفائض التأمين وُيحدِّد مجلس اإلدارة  تحتفظ الشركة بحساب منفصل لعمليات
، التأمينحساب يات الجارية لاحتياطي للعملكالفائض أو جزءا منه  أن يخّصص كلّ ه ، ولاريفالمص خصم

 ؛قبلةات التأمين في السنوات المُ ناشئة عن عمليّ التزامات لاال كاحتياطي لمواجهة أو
ة مضاربات ناجحة آخرها برى قامت بعدّ هي شركة استثمارات كُ  الخليجي:الشركة اإلسالمية لالستثمار  -ج

عتبر البديل اإلسالمي الذي يُ  خار والتكافل بين المسلمين؛واالدّ  اإلعالن عن المضاربة اإلسالمية لالستثمار
 ؛حدةبدولة اإلمارات العربية المتّ  هذه الشركة هو إمارة الشارقة للتأمين على الحياة، مقرّ 

 هناك: ،إضافة للشركات التي سبق ذكرها أخرى: شركات -د

، مليون دوالر أمريكي 839نت برأسمال قدره هي شركة مساهمة تكوّ  الشركة الوطنية للتأمين التعاوني: -
 سات سعودية بنسب متفاوتة؛سهم فيها ثالث مؤسّ وتُ 

عادة التكافل اإلسالمية:  - لة في ة القابضة، ُمسجّ هي إحدى شركات دار المال اإلسالميشركة التكافل وا 
 مليون دوالر أمريكي؛ 91ح به ، يبلغ رأس المال المصرّ 8413جزر الباهاما منذ عام 

، يملكها البنك اإلسالمي الماليزي، رأس 8419ة ُأنشئت عام هي شركة خاصّ  شركة التكافل الماليزية: -
مليون  81وأرباحها  8443عام  مليون دوالر 91ماليين فقط دوالر أمريكي، ولكّن أصولها بلغت  9المال 

 فرعا؛  15دوالر، للشركة فروع عاملة في مختلف أرجاء ماليزيا وعددها 

عادة التأمين: - لها لة بالبحرين ولديها فروع بالمملكة العربية السعودية وتمثّ ُمسجّ  الشركة اإلسالمية للتأمين وا 
ر، ُأدمجت فيها الشركة اإلسالمية للتأمين مليون دوال 89رأس مال قدره ب "دّلة البركة السعودية"مجموعة 

عادة التأمين عام   ؛"بيت إعادة التأمين السعودي التونسي" اسمشركة قابضة تحت مكّونة ، 8449وا 

                                                           

  :صل اإلسالمي السوداني لهيئة الّرقابة الشرعية للبنك، وقد كان ؛ الذي تقّدمت به إدارة بنك في3كان قرار إنشاء هذه الشركة رّدا على االستفسار رقم
مكانية إنشاء شركة تأمين إسالمي.  فحوى االستفسار هو مدى إمكانية جواز التعامل مع شركات التأمين التجارية، وا 

  .99-91، ص 8449، 8، طجّدةيب، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدر  ،91بحث رقم  ،قطاع التأمين في السودانعثمان بابكر أحمد، راجع:  1 
 .811-819ص  فايز أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، 2 
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عادة تأمين سنغالية ُأسّ  شركة األمان: - ماليين فرنك  9، برأس مال قدره 8419ست عام هي شركة تأمين وا 
 .1شركات تأمين إسالمية أخرى ة ُتسهم فيهافرنسي، وهي شركة خاصّ 

التي مّهدت فيما بعد لظهور شركات تأمين إسالمية كبرى تنافس  هذه أهم شركات التأمين اإلسالمي
ات التأمين على أساس التعاون تباشر عمليّ بعضها فقط من و  حتى شركات التأمين التجاري في العالم الغربي،

، في محاولة لتدعيم التأمين التكافلي بط الشريعة اإلسالمية، وتقوم بباقي العمليات وفق ضواشتركينبين الم
 .اإلسالمي باعتباره بديال شرعيا للتأمين التجاري

 أهمية وتعريف التأمين التكافلي -2

 :   2، من بينهامثل التأمين التجاري يلعب التأمين التكافلي أدوارا اقتصادية واجتماعية

ق خسارة قد تلحق به في حالة تحقّ  وذلك بتعويضه عن أيّ  ن؛لتأمين التكافلي األمان للمستأمق ايحقّ  -أ
 ر له وضعا مناسبا من أجل خوض جميع األنشطة االقتصادية والصناعية؛الخطر، ما ُيوفّ 

 ُتعّد وثائق التأمين التكافلي وسيلة من وسائل االئتمان في المعامالت التجارية فيجوز رهنها للغير؛ -ب

 من أهم وظائف نظام التكافل؛ دّ عتكوين رؤوس األموال، وتُ  -ج

االشتراكات )يعمل التأمين التكافلي على تمويل المشاريع االقتصادية، من خالل استثمار أموال التأمين  -د
 ي إلى بعث نشاط الحركة اإلنتاجية والتجارية في الدولة وتقوية مركزها المالي؛، ما يؤدّ (المدفوعة

 .تأحد عوامل الوقاية للمحافظة على األموال والممتلكا عتبر التأمين التكافلييُ  ،اقتصاديا -ه

 :3يهم فول كذلك أّن التأمين التكافلي ُيسيمكن الق ،زيادة على ما سبق ذكره

 التخفيف من ِحّدة الِبطالة؛ من ثمّ و  إيجاد المزيد من فرص العمل، -

 إلسالمية؛عن طريق دعم البنوك والمؤسسات المالية ا استكمال حلقات االقتصاد اإلسالمي، -

 ؛حماية االقتصاد الوطني من استغالل شركات التأمين التجاري -

 بالّطرق المشروعة.بتكرة جديدة ومُ فتح قنوات وأساليب استثمارية  -

رغم هذه األهمية الكبيرة التي أصبح يحتّلها التأمين التكافلي؛ إاّل أّنه لم تسبق صياغة تعريف محّدد 
 في هذا السياق. متعّددة محاوالت ولكن هناك هومه؛لهذا الّنظام أو مف

يقول يوسف القرضاوي: "... وقبل أن يعرف المجتمع الغربي نظام التأمين بقرون، كان المجتمع 
محتاج: الكفاية في  اإلسالمي يؤمِّن أفراده بطريقته الخاصة، إذ كان هناك بيت مال غايتها تحقيق الكفاية لكلّ 

                                                           

  .35المرجع السابق، ص  1 
 .998-995 نعمات محمد مختار، مرجع سابق، ص 2 
 .998 صمحمود حسن صوان، مرجع سابق،  3 
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، ويميل 1لنفس الشخص ولمن يعول في غير إسراف وال تقتير..." المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات
 .الحاجةبقدر  تعطي الفردها مان منها إلى التأمين، ألنّ هنا القرضاوي إلى كون الزكاة أقرب للضّ 

ه: "تعاون مجموعة من األفراد معّرضين أنّ  على التأمين التكافلي من عّرفن من العلماء المعاصري
وتوزيع آثار ذلك الخطر عليهم جميعا، وذلك عن طريق دفع اشتراكات متساوية،  ن على تفتيتلخطر معيّ 

 .2ا أصابه من ضرر"وذلك بغية تعويضه عمّ  الذي أصاب المضرور؛ تُقّدر وفقا للضرر الفعليّ 
 اشتراك: "اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق لهم يمّولونه بفهو له أّما المعنى البسيط

نا إذا أصابه حادث، والفارق بينه منهم من هذا الصندوق نصيبا معيّ  واحد منهم، ويأخذ كلّ  د، يدفعه كلّ محدّ 
تبقى ملكا للجميع بدل أن تؤول إلى أصحاب  االشتراكاتعة من األموال المجمّ  وبين التأمين التجاري أنّ 

 .3كون متروكا للظروف"م بدال من أن يه تكافل منظّ الشركة، فهو بهذا الشكل نوع من أنواع التكافل، ولكنّ 
 .التأمين التكافلي ينفرد ببعض الخصائص التي تمّيزه عن باقي األنواع أنّ من هنا يظهر جليا و 

 التأمين التكافلي أركان وخصائصثانيا: 

ق األمر يتشابه عقد التأمين التكافلي في كثير من الجوانب مع التأمين التجاري، خاصة إذا تعلّ 
 ن من ناحية الخصائص واألركان يختلف عنه في بعض العناصر.بمبادئ عقد التأمين، ولك

 أركان عقد التأمين التكافلي -1

لة في ركن الرضا وركن ة العقود الرضائية والمتمثّ ال يختلف في أركانه عن عقد التأمين التجاري وبقيّ  
 المحل وركن السبب.

حاد إتّ "على أنه:  يونفه القانونكما عرّ هو في االصطالح قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه،  أ( ركن الرضا:
أطراف عقد التأمين التكافلي هم نفس أطراف عقد  ،4"نوتطابق إرادتين أو أكثر إلحداث أثر قانوني معيّ 

 في التأمين التكافلي همأن طبيعة العالقة التي تربط بين إالّ  المستأمن والمستفيد؛و  نالتأمين التجاري أي: المؤمِّ 
 لكلّ  ساسالتي تربط أطراف عقد التأمين التجاري، الختالف الطبيعة الخاصة والهدف األ تختلف عن العالقة

، باعتبار أن جمهور المستأمنين هم من ، فصفتا المؤمِّن والمستأمن هنا صفتان ال تنفصالن عن بعضهماعقد
 ي.من التأمين التكافل ره الهدف، وهذا ما يفسِّ ة المشتركين(ئ)هي أمينس هيئة التّ يؤسِّ 

الّ شترط لصحّ يُ  فر عنصري اإليجاب والقبول، اأي تو  صار العقد باطال؛ ة الرضا تطابق اإلرادتين، وا 
  ؛ن للتأمين والقبول بالموافقة على شروط العقد وبنودهاإليجاب باقتراح شخص معيّ 

                                                           

 . 11ص  ،9551 ، دار الكتب العلمية، لبنان،نظام التأمين اإلسالميعبد القادر جعفر،  1 
  .984-981نعمات محمد مختار، مرجع سابق، ص  2 
 . 319، ص 9551، 8، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طالمنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالميصالح صالحي،  3 
 .819مرجع سابق، ص نعمات محمد مختار،  4 
  أرباح ةنة دون السعي لتحقيق أيالمتمثل أساسا في تقديم خدمة تأمينية بأقل تكلفة ممك. 
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 :التأمين المصلحة التأمينية ومبلغن عقد التأمين التكافلي من االشتراك والخطر و يتكوّ  ل:ب( ركن المح  

حساب االحتماالت  بموجبه يتمّ  جانب محاسبيوللخطر  .لعقد التأمينل المحور الرئيس يشكّ  الخطر: -
أجمع ، وقد ي دورا بالغاتؤدّ  لهقانونية  ة االحتماالت وقانون األعداد الكبيرة، وهناك أيضا جوانبوفق نظريّ 
خص عند اتخاذ القرارات نتيجة تية تالزم الشّ حالة معنوية غير موا"ه: على تعريف الخطر بأنّ  كتابمعظم ال

 . 1"عةف على احتمال وحجم الخسارة المتوقّ لعدم التأكد من نتائجها، والتي تتوقّ 

 زات الخطر فيما يلي:يّ ميمكن من خالل ما سبق اختصار خصائص وم

 :؛ة ومجهولة العواقبالحياة تصاحبها دوما حركة مستمرّ  ألنّ  االستمرار 

  ّلعلمي تظهر مخاطر أخرى أو تتفاقم؛م انشاط وكذا التقدّ بحسب ال وع:الن 

 :ق بالمستقبل؛الخطر متعلّ  ألنّ  االحتمالية 

  ّالخطر. واجهةمن خالل أسس سليمة يمكن عن طريقها م م:القابلية للتحك 

 ط للخصائص.وفيما يلي مخطط مبسّ  
 : خصائص الخطر21 شكل رقم

 
 

  

 ما سبق المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على

المبالغ التي يقوم المشترك بتسديدها  في التأمين التجاري، ويشمل كلّ  القسطهو الذي يقابل  االشتراك: -
 تقدير االشتراك هنا بطريقتين: ة، ويتمّ ن نظير التغطية المقدمّ للمؤمِّ 

 ق الخطر، أي تحقّ تحديد االشتراك بعد  وفقا لهذه الطريقة يتمّ : تحديد قيمة االشتراك وفقا للخسارة الفعلية
االشتراك  نظامو ع االشتراك عند التعاقد، لزم المشترك بدفبة عن الوقوع، لذلك ال يُ بعد تقدير الخسارة المترتّ 

وذلك لتساوي قيمة االشتراك بين جميع المشتركين وكذلك  د فعال جوهر التأمين؛يجسِّ  هذا المتغير
 ؛علية(ا )حسب الخسارة الفالتعويض، الذي يكاد يكون حقيقيّ 

 قيمة  طلق عليه طريقة االشتراك الثابت، وتختلف عن سابقتها في أنّ يُ : تقدير االشتراك عند إبرام العقد
مسؤولية المشترك تكون  فإنّ  من ثمّ و  .دة ومعلومة للطرفينعند إبرام العقد، فتكون هذه محدّ  االشتراك تتمّ 

ممكنا، وفي  جعل سداد المطالبات وقت المطالبةسداد قيمة االشتراكات عند إبرام العقد ي محدودة، كما أنّ 
ضعف معنى التعاون ه يُ بع حاليا، من جهة أنّ نتقد هذا النظام الشائع والمتّ اُ وقد  ،حاالت أخرى غير كاف

 اإلسالمي.التكافلي في نظام التأمين 

                                                           

 .833سابق، ص المرجع ال 1 

 أهم خصائص الخطر

محك  للت القابلية  االستمرار 

 

وعالن    

 

حتماليةاال  
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يع عقود التأمين، عتبر الشرط األساس إلبرام جممبادئ عقد التأمين، وتُ  هي من أهمّ : المصلحة التأمينية -
أو  )حامل الوثيقة( مشتركل العقد إلى عقد مقامرة ورهان، ويقضي هذا المبدأ بأن تكون للفعدم توافره يحوّ 

 ن عليه سليما دون ضرر ما.المستفيد منفعة مادية في بقاء الشيء المؤمَّ 
 ل مصادر المصلحة التأمينية فيما يلي:تتمثّ       

  ّالهبة والوصية مثال؛و بالميراث كتسب فا مطلقا، وتُ التصرف بملكه تصرّ  سلطة المالك في الملكية: حق 

 :اهن أن يكون مالكا للعقار شترط في الرّ صا لوفاء دينه، ويُ ب به الدائن عقارا مخصّ هو عقد يكسِ  الّرهن
  ؛ف فيهالمرهون وأهال للتصرّ 

 :ين، األمر الذي يعطي الحقّ الدَّ ه من ين حتى يستوفي حقّ لدى الدائن مصلحة في بقاء حياة المدِ  الدَّين 
 ؛ائن الحق في الحصول على مبلغ التأميني كان للدّ ين لصالحه، فإذا توفّ له في التأمين على حياة المدِ 

 :؛قصد بها وجود الشيء المراد التأمين عليه تحت يد وسيطرة الحائز المسؤول عن سالمتهيُ  الحيازة 

 :؛الغير هي مسؤولية الشخص تجاه المسؤولية المدنية 

 :نة بتأمين أعمالها التي أبرمتها لدى شركة تأمين أخرى، وتقوم قيام الشركة المؤمِّ  أي إعادة التأمين
 ؛شتركينة للمالشركات عادة بإعادة التأمين خشية العجز في سداد المطالبات المستحقّ 

 :ه وحياة أفراد فر لدى الشخص مصلحة تأمينية في بقاء حياتامن البديهي أن تتو  العالقات األسرية
 ن على نفسه وعلى أفراد أسرتهيستطيع الفرد نظريا أن يؤمِّ  من ثمّ و  ؛ر بثمنقدّ أسرته، وهذه المصلحة ال تُ 

 نة لقبول هذا التأمين أو ال.ية معيّ فنّ  ل أسسلكن في الواقع تتدخّ  ره هو؛مبلغ يقدّ  بأيّ 

صلحة اقتصادية؛ أي تكون الخسارة ، كأن تكون منةفي المصلحة التأمينية شروط معيّ فر ايجب أن تتو 
إضافة إلى أن تكون المصلحة مشروعة غير مخالفة للنظام العام،  خسارة مادية،ق الخطر الناتجة عن تحقّ 

مثال: التأمين على دور وك ،يجة لذلك تختلف المصلحة المشروعةوتختلف األنظمة من دولة إلى أخرى، ونت
 س السودان(.جيزه عكاللهو وبيع الخمور )دول الغرب تُ 

 :1، وهناك طريقتان لتحديدهق الخطربأدائه عند تحقّ  شركة التأمينزم لتتهو المقدار الذي مبلغ التأمين:  -
 في حالة التكافل )ما يقابل التأمين على الحياة ويكون : تحديد مبلغ التأمين عن طريق اتفاق األطراف

ن بسداد ه التزام كامل، إذ يلتزم المؤمِّ فإنّ  هالتأمين في ن بسداد مبلغا التزام المؤمِّ أمّ في العقود التجارية(، 
 ؛أو لورثتهشترك مبلغ التأمين كامال للم

                                                           

  نجلترا بصفة خاصة ظاهرة  ؛يرجع تاريخ وجود مبدأ المصلحة التأمينية للقرن الثامن عشر ميالدي حيث انتشرت وشاعت في أوروبا بصفة عامة وا 
ب بعض المستأمنين ر بتسبّ سّ وقد اكتنف وفاة بعضهم الغموض، الذي فُ التأمين على حياة المشاهير والرؤساء بواسطة أشخاص ال تربطهم بهم أية صلة، 

 ما أدى إلى انحراف التأمين عن هدفه األساسي فأصبح عقد مقامرة ورهان. ،في وفاتهم قصد الثراء
   اك في حال القبول...مثل هذه األسس: تحديد سن معينة بالنسبة للمؤمن على حياته، الحالة الصحية له، طبيعة عمله، تحديد قيمة االشتر 

 .811-819سابق، صالمرجع ال 1 
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  َّاعتبار عند  في هذه الحالة تكون قيمة الشيء محلّ : ن عليهتحديد مبلغ التأمين بقيمة الشيء المؤم
 لخطر، ال وقت التعاقد.ق اتحديد مبلغ التأمين، الذي غالبا ما يكون مساويا لقيمة الشيء، وقت تحقّ 

بب في عقد التأمين هو المصلحة؛ أي المصلحة المراد السّ  بأنّ  القانونيينيرى غالبية  :ج( ركن الس بب
  الغرض المباشر المقصود من العقد. وذلك هو الغاية أو ؛1خطارالتأمين عليها من وقوع األ

ى الغرض المباشر، بل امتد ذلك للبحث بب إلى عدم االكتفاء بالنظر إلتستند النظرية الحديثة للسّ 
فر في المصلحة اأن تتو  ل االلتزام، وهنا تظهر الشروط التي يجبلتزم لتحمّ والنظر عن الباعث الذي يدفع المُ 

 بب وفق ما يلي:ويجري إثبات السّ التأمينية، 

فترض وكذلك يُ عي ذلك، ته، ويقع عبء إثبات العكس على من يدّ أي إثبات مشروعيّ  بب:إثبات ركن السّ  -
 ؛والباعث للتعاقد بب الحقيقيّ بب المذكور مع السّ ة تطابق السّ في العقود عامّ 

بب وجود السّ  وقيامه ة العقدشترط لصحّ يُ  ف ركن السبب:ب على وجود أو تخلّ األثر القانوني المترتّ  -
 الن العقد.بب بطب على انعدام السّ عيب كالغلط أو التدليس، ويترتّ  ته وسالمته من أيّ ومشروعيّ 

 والتأمين التجاري على حد سواء. التكافليبب هو تطابقه في التأمين الحظ في ركن السّ وما يُ 
 ط لما تّم شرحه.وفيما يلي مخطط مبسّ 

 : أركان عقد التأمين التكافلي31شكل رقم 
  

 
 

  
 

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق
 خصائص ومبادئ التأمين التكافلي -2

 نة. ينفرد بخصائص معيّ و ها نفسيقوم على مبادئ التأمين التجاري 
فباإلضافة إلى خصائص التأمين  ،زة لهينفرد التأمين التكافلي بخصائص مميّ  خصائص التأمين التكافلي: -أ

صف يتّ  .الرضائية، االحتمالية، من عقود حسن النيةللطرفين، من العقود المستمرة، التجاري، وهي: عقد ملزم 
 :2زيادة على ذلك بما يلي تكافليد التأمين العق

                                                           

  ؛ إذ هو الدافع إلى التصرفات القانونية عامة.هو الركن الثالث في سائر العقود بما فيها عقد التأمين، وبدونه ال يقوم العقد 

 .11جديدي معراج، مرجع سابق، ص  1 
 .919-991نعمات محمد مختار، مرجع سابق، ص راجع:  2 

 أركان العقد

 ركن المِحل
بتوافر الخطر، 

 اإلشتراك، المصلحة
 التأمينية 

 

رضاركن ال  
وهو ارتباط 
ل االيجاب بالقبو
  من الطرفين

 

سببركن ال  
وهو المصلحة 
المراد التأمين 

 عليها
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ع بها لمن يصيبه الضرر، ما يدفعه المستأمن من االشتراكات يتبرّ  ألنّ  :عقد التأمين التكافلي عقد تبرع -
ب على هذا وجود شبه إجماع بين العلماء قد ترتّ و  يقصد بعقد التأمين ربحا أو تجارة،فالمشترك ال 

وذلك لعدم تأثير الغرر  ه من غرر باعتباره عقدا احتماليا؛ته رغم ما فيوعيّ المعاصرين على جوازه ومشر 
 ؛عاتعلى عقود التبرّ 

 وذلك ألنّ  ن في ذات الوقت؛هو نفسه المؤمِّ  شتركبمعنى آخر الم تحاد صفتي المؤمِّن والمستأمن:ا -
 نشئها المشتركون، وهذا على خالف التأمين التجاري.هيئة يُ  هناك

من حيث أن  ؛ما عليه العمل في شركات التأمين التكافلية على خالف ذلك يرى البعض أنّ 
)الفصل بين  ن )حملة الوثائق( في جانب آخراب رأس المال( في جانب، والمشتركيسين )أصحالمؤسّ 

ن والمستأمن، ألن شركة التأمين هذا ال ينفي صفة اتحاد المؤمّ  .صندوق الساهمين وصندوق المشتركين(
ن ليات التأمين، ويبقى الصندوق ملكا للمشتركين ومن ثم يمكن أن نطلق عليهم صفة المؤمّ ر فقط عمتسيّ 

   والمستأمن في الوقت ذاته.

رجع البعض السبب في وجود اختالف بين الواقع العملي والجانب النظري إلى القوانين المعتمدة يُ 
نشاء شركة تأم فيما يخّص  ،بلد والشروط المفروضة في كلّ  ين تكافلي، األمر الذي جعل وضع تكوين وا 

  ؛التجاريشركة التأمين التكافلي من ناحية التسجيل بنفس وضع شركة التأمين 

االشتراك قابل  ذلك أنّ  بمبلغ ثابت؛والمقصود به عدم تحديد قيمة االشتراك  ة االشتراك للتغيير:قابليّ  -
شركة التأمين لق فائض مالي في حالة تحقّ  ، أو بالنقصانبالزيادة وذلك في حالة حدوث عجز اللتعديل، إمّ 

م كثير من ى إلى إحجاأدّ وهذا ما ض قيمة اشتراكاتهم عن الفترات الالحقة، أو تخفّ  شتركينعه على المتوزّ 
د التزام كل عضو منها بمبلغ إلى تحديالشركة ت هذا األمر اضطرّ  جّنبولت الناس عن االشتراك فيه،

 ؛1فائض االشتراكات لمواجهة األخطار االستثنائية تلجأ إلى استثمارأصبحت ، و نمعيّ 
 ي إلى هشاشةهذه الخاصية لها سلبيات تؤدّ  غير أنّ  عدم اشتراط وجود رأس مال للهيئة عند إنشائها: -

لها التأمين التكافلي تسجّ  شركات مة لعملالقوانين المنظّ  نجد أنّ  للشركة، لذا وضعف المركز الماليّ 
 ؛ب وجود رأس مال يدعم موقفها أمام شركات إعادة التأمينا يتطلّ كشركة مساهمة عامة، وهذ

 ؛يختلف عن الربح في التأمين التجاري في التأمين التكافليالفائض  توزيع الفائض على المشتركين: -
التأمين  شركةلزم ه يكون حقا للمشتركين، وال تُ ا الفائض فإنّ سين، أمّ حيث يكون هذا األخير حقا للمؤسّ 

ه أو نسبة منه كاحتياطي لمقابلة أي عجز ر وضع الفائض كلّ أن تقرّ  على المشتركين، إذ يمكنه بتوزيع
 ع.غير متوقّ 

                                                           

  قصد به تحقيق ربح )أي نماء المال(.العقد الذي ال يُ  هو 
 .811فايز أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  1 
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فق تماما مع مبادئ مبادئ التأمين التكافلي تتّ  نجد أنّ في الجانب اآلخر،  التأمين التكافلي: مبادئ ب(
شترط توافر مبدأ حسن أو النفعية(، كما يُ  شترط توافر المصلحة التأمينية )أي الملكيةالتأمين التجاري، ففيه يُ 

  .المشاركة التأمينية ومبدأ الحلولالنية، مبدأ السبب القريب، مبدأ التعويض، مبدأ 
 ثالثا: أنواع التأمين التكافلي وضوابط ممارسته

 د أنواع التأمين التكافلي حسب الحاجة، مثله مثل التأمين التجاري؛ لكن هناك شروط وحدود البدّ تتعدّ 
الّ   أصبحت شركات التأمين التكافلي اسما وشعارا ال غير. من التقّيد بها، وا 

 أنواع التأمين التكافلي -1

لة في: تأمين الحريق، السيارات، الحوادث المتنوعة، هي نفسها األنواع في التأمين التجاري والمتمثّ 
 .  وغيرها مين...التأمين ضد المسؤولية المدنية، التأمين ضد مسؤولية المستخد  

ستبدل بنظام التكافل اإلسالمي، هذا كنتيجة للجدل ا التأمين على الحياة في التأمين التجاري فقد اُ أمّ 
، وقد حاول علماء الشريعة اإلسالمية الذي ثار حول التأمين على الحياة الذي أجازه القليل من العلماء

، وذلك بإخضاعه لنفس أسس 1التي تحيط به المعاصرين تنقية التأمين على الحياة من الشوائب والشبهات
 وينقسم نظام التكافل إلى نوعين:، التأمينات العامة في التأمين التكافلي

 قوم به الفرد لنفسه؛ي تكافل فردي: -

يقوم فيه صاحب العمل بالتأمين على حياة العاملين معه، ويلتزم بسداد االشتراكات  تكافل اجتماعي: -
 ه اختياري.التأمين االجتماعي الذي تمارسه الدولة في أنّ عنهم، يختلف هذا النوع عن 

التكافل العائلي، التكافل  فرة في التأمين التكافلي حاليا يمكننا ذكر ما يلي:اومن األنواع المتو 
التعليمي، تكافل الحج، التقاعد الجماعي، التكافل الهندسي، تكافل الممتلكات، التكافل البحري، نظام حماية 

لها مشروعا هي: تكافل ومن األنواع التي نشأ عنها جدل حول ما إذا كان محِ  ،لملكية الخاصةامتيازات ا
 . 2االختالس وخيانة األمانة

 

 

                                                           

  .أمثال عبد الوهاب خالف، عبد الرزاق السنهوري 
 .911نعمات محمد مختار، مرجع سابق، ص  1 
، البعد االقتصادي لقطاع التأمينات واقع وآفاقالوطني الثالث حول: حديد رشيد، "التأمين التبادلي كبديل شرعي للتأمين التجاري"، الملتقى العلمي  2 

  . -سطيف–القطب الجامعي الثاني الباز  9551أفريل  94، 91يومي 
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 ضوابط ممارسة التأمين التكافلي -2

 : 1وفق األسس والمبادئ التالية كافليتمارس شركات التأمين اإلسالمي التأمين الت

، وعدم االشتراكاتر من في إدارة العمليات التأمينية واستثمار المتوفّ االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية  -أ
رق غير المشروعة، كالبنوك التجارية وفقا دار بالطّ مة كالتماثيل أو التي تُ التأمين على الممتلكات المحرّ 
 ؛لتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية

على أساس الوكالة بأجر معلوم  تكافليتأمين البل شركات الإدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين من قِ  -ب
 ؛دفع من اشتراكات المستأمنين )حملة الوثائق(بيل بداية كل سنة مالية، ويُ د ابتداء قُ حدّ يُ 

بحيث  ؛شتركينالفصل بين حقوق المساهمين في الشركة بوصفها مديرا لعمليات التأمين، وبين حقوق الم -ج
 ؛شتركينين مفصوال فصال كامال عن أموال الميكون رأسمال الشركة التابع للمساهم

في حساب  باالشتراكات، من خالل قيام الشركة باالحتفاظ شتركينتحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين الم -د
 ؛من هذا الحساب المشتركجبر أضرار  حيث يتمّ  تحقيقا لفكرة التكافل فيما بينهم؛واحد 

بحيث تكون الشركة طرفا مضاربا،  د المضاربة؛ساس عقعلى أ االشتراكاتفر من ااستثمار المتو  -ه
 باح بين الفريقين حصة شائعة؛الطرف صاحب المال، واألر  شتركونوالم

من جهة أخرى، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة بين  مشتركينتحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين من جهة وال -و
 راعى األمور التالية: تُ  شتركينالمساهمين والمق بتحقيق العدالة بين المساهمين أنفسهم، ففيما يتعلّ 

عطائها الوضع القانوني لتزاول أعمال التأمين، ويُ يقدّ  - م قدّ م المساهمون رأسمال الشركة إلشهارها وا 
 أموال التأمين؛ شتركونالم

، مثل الرواتب واإليجارات والمصاريف اإلدارية األخرى، همون بدفع جميع المصاريف العامةيقوم المسا -
 ؛األموال الثابتة اإلضافة إلى المصاريف الرأسمالية والتي تخّص ب

 ؛طبقا لشروط الوثائقهم من تعويضات من صندوق التأمين ستحق لما يُ  رونتضرّ يتقاضى الم -

 ؛المساهمون أرباح استثمار رأس المال كاملة بصفتهم أصحابه يستحقّ  -

 وثائق من حساب االشتراكات؛يخص ال ما د المطالبات ومصاريف إعادة التأمين، وكلّ سدّ تُ  -

سب المنصوص عليها في قانون ات المساهمين، حسب النّ ؤخذ االحتياطي المالي القانوني من مستحقّ يُ  -
 ؛إليهم في نهاية عمر الشركة ردّ حيث سيُ  ست الشركة على أساسه؛سّ الشركات الذي أُ 

                                                           

   .859-858أحمد سالم ملحم، مرجع سابق، ص  1 
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في وجوه الخير في نهاية عمر التبرع بها  حيث يتمّ  ياطات الفنية؛االحت المشتركينقتطع من أموال تُ  -
بت عليها نتيجة الشركة، بعد أن تكون الشركة قد قامت بتسديد كافة االلتزامات والحقوق التي ترتّ 

 ؛ممارستها للعمليات التأمينية

 ة للمساهمين بنسبة ما يملك كل مساهم من إجمالي أسهم الشركة.توزيع األرباح المستحقّ  يتمّ  -

من أموال المساهمين بصفة القرض الحسن، إذا لم تف شتركين زم لحساب المتقديم الدعم المالي الال -ز
ائض االشتراكات المستوفاة من المستأمنين لتغطية العجز، ولم يكن لدى الشركة رصيد احتياطي من ف

 االشتراكات في صندوق التأمين؛

الذي تعتمده كل شركة من وذلك وفق المعيار  فيه؛ هم أصحاب الحقّ شتركين ألنّ فائض على المالتوزيع  -ح
 لة معايير توزيع الفائض التأميني؛جم

دارة التكافليصين في التأمين بل جماعة من الخبراء المتخصّ شركة من قِ  وضع األسس التفصيلية لكلّ  -ط ، وا 
لتزام بأحكام تجمع بين الكفاءة في العمل واال ،بة ومؤهلةية مدرّ فنّ  موارد بشريةأعمال الشركات من خالل 

 ريعة اإلسالمية.الش

 بالنظر إلى ما تّم إدراجه سابقا يمكن التعبير عن آلية التأمين التكافلي بالشكل الموالي.

 يالتكافلالتأمين : آلية 41شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 الموقع االلكترونيالمصدر: جهاد رحيمة، التأمين التكافلي ورؤية جديدة لصناعة التأمين إمكانيات السوق السوري، في 

www.kantakji.com/fiqh/11022.dochttp:// ، :14/50/2515تاريخ االطالع. 

الّ من التقيّ  له شروط وحدود البدّ  التكافليالتأمين  ا سبق أنّ ضح لنا ممّ يتّ  أصبحت شركات  د بها، وا 
 اآلليات المستخدمة في سبيل ذلك صيغ التمويل اإلسالمية.مين التكافلي اسما وشعارا ال غير، ومن بين التأ

 

 

 صندوق حملة الوثائق صندوق حملة األسهم

فائض استثمار 

 رأس المال

 فائض العمليات

مينيةالتأ  

 رسوم إدارة العمليات
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 في شركات التأمين التكافلي العملية التأمينية واالستثماريةالمطلب الثاني: صيغ إدارة 

قة في خدمات التأمين، بما يعود هو الصيغ المطبّ  التكافليما أفرزته تجارب التأمين  من أهمّ  إنّ 
دارة استثمار إدارتهم لمخاطر التأمي اءبالنفع على المساهمين من جرّ  يغ التي يجري أما الصّ  .االشتراكاتن، وا 

 وغيرها. ..: صيغة المضاربة، صيغة الوكالة، صيغة الوقف.منها، فحاليا تطبيقها

 أوال: الصيغة القائمة على أساس المضاربة

، والحصول على مكاسب المضاربة وسيلة لجمع المال والخبرة والمعرفة وصوال لغايات تنمية المال إنّ 
  للفرد والمجتمع. ودخول عن طريق العمل وفقا ألسلوبها، وهذا يجعل الفائدة أعمّ 

 معنى المضاربة -1

 يتها ونذكر أنواعها وأركانها.برز أهمّ ونُ  هاأن نتناول تعريف ف على صيغة المضاربة ال بدّ للتعرّ 
فر لجلب البضاعة رب في األرض؛ وهو السّ لضّ شركة المضاربة مشتقة من ا تها:تعريف المضاربة وأهمي   -أ

 وتسويقها لتحقيق الربح ونحو ذلك.

المال(،  "عقد بين طرفين أو مشاركة بين اثنين، أحدهما بماله )أي ربّ  :والمضاربة عند الفقهاء هي
ُيقّسم بين  م لالثنين معا، فالمكسب أو الّربحم بالغن  واآلخر بجهده وخبرته وبراعته )أي المضارب(، وفيها الغر  

المال الخسارة  لكّن المضارب يشارك في الربح فقط، وعند الخسارة يتحّمل ربّ  .الطرفين بالنسبة المتّفق عليها
المالية، في حين يتحّمل المضارب خسارة جهده وعمله؛ بشرط أاّل يكون قد قّصر أو خالف ما اشترط عليه 

ذا ثبت العكس يكون مُ  ربّ   سمِّيت مضاربة عند أهل العراق ألنّ و ، 1ارة أي رّدها"لزما بضمان الخسالمال، وا 
 كاّل من طرفي العقد يضرب بسهم في الربح.

المضاربة على أّنها: "عقد شركة في الربح، بمال معلوم من جانب رّب المال ُمسّلم  ونويعّرف آخر 
 .2إلى المضارب بجزاء ُمشاع من الربح بينهما حسب اتّفاقهما"

راض والقِ دان بمعنى واحد راض في االصطالح الفقهي؛ حيث يرِ لكلمة القِ  كلمة المضاربة مرادفة
وكذلك نظير عمله،  3للعامل ويسّلمهماله  قدارا منالمال يقطع مألّن صاحب هو القطع؛ رض و مشتق من الق  

 المال في استحقاق الربح، أو من المضارب وربّ  ة من المقارضة: وهي المساواة؛ وذلك لتساوي كلّ هي مشتقّ 
 المال من المالك والعمل من العامل. ألنّ 

                                                           

، ص 9554، عماد الّدين للنشر والتوزيع، عمان، قليديةعالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التحمزة الحاج شودار،  1 
841-841. 

 .354، ص 9551، دار المطبوعات الجامعية، مصر، عقد التأمين التعاوني في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيهيثم حامد الماصورة،  2 
 .11، ص 9551ة للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الخلدوني ،عقد المضاربة )القراض( في المصارف اإلسالميةعجة الجياللي،  3 
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والسنة واإلجماع  ته ثابتة بالكتاب، وأّن مشروعيّ المضاربة راض أوعلى القول بجواز القِ الفقهاء  وأجمع
 .1والمعقول والقياس

 :2إحدى وسائل االستثمار اإلسالمية ذات األهمية الكبيرة لألسباب التاليةُتعتبر المضاربة 

ومن ثّم التوزيع العادل ) لتنمية اإلقتصادية من خالل توفير فرص االستخدام والتشغيلسهم في تحقيق اتُ  -
 تقليل تفاوت الدخول(؛للّثروة و 

وابط اج(، وتحسين نوعية األداء وفق الضدرجة كفاءة االستخدام )تخفيض التكاليف وزيادة اإلنت رتوفي -
 الشرعية؛

 أصحاب الخبرات واإلبداعات؛ تمّثل أداة مهّمة الستفادة االقتصاد والمجتمع من -

عتبر األسلوب المالئم للمزاوجة تيح فرص تحقيق التعاون والتكافل والترابط واالنسجام االجتماعي، وتُ تُ  -
 بين عنصري المال والعمل؛ حيث تتوّزع المخاطر بين طرفي العملية االستثمارية؛

 من حوافز لتعظيم الّربح.بعض خصائص المضاربة جعلتها األنسب للوساطة المالية لما توّلده  -

 :م المضاربة إلى نوعينتقسّ 

  ُ؛د المضاربحيث ال يشترط صاحب المال شرطا يقيّ  طلقة:المضاربة الم 

  ّف ، وهناك من يصنّ عدم االّتجار بصنف معّين مثال يشترط صاحب المال دة:المضاربة المقي
)تجارية،  االقتصاديةألشكال دة(، انة: األشكال الفقهية )مطلقة ومقيّ المضاربة حسب أشكال معيّ 

 .3زراعية، صناعية(، األشكال المصرفية

 :4هي للمضاربة أركان وشروطها: المضاربة أركان -ب

 شترط فيها االتصال واتحاد الموضوع؛باإليجاب والقبول؛ حيث يُ  وتتمّ  الصيغة: -

 ؛كيلة الوكالة والتو رط فيهما أهليّ شتوهما صاحب المال والمضارب، ويُ  العاقدان: -

 يشترط فيه: رأس المال: -

                                                           

 .331-339، ص 9555، دار النهضة العربية، القاهرة، صيغ وأساليب استثمار األموال في البنوك اإلسالميةراجع: محمد إبراهيم أبو شادي،  1 
أساليب ؛ قيصر عبد لكريم الهيتي، 933-999 ، ص9551، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردن، البنوك اإلسالميةراجع: فليح حسن خلف،  2 

؛ حمزة الحاج شودار، مرجع 45-11، ص 9551، 8، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، طاالستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق المالية
 .841-849سابق، ص 

  ربة ثنائية ومضاربة جماعية.هناك تصنيف آخر للمضاربة من حيث تعدد المشاركين في العملية إلى: مضا 
 .898-11راجع: عّجة الجياللي، مرجع سابق، ص  3 
؛ حسن 884-881، ص 9551، 8، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، طاالستثمار والمعامالت المالية في اإلسالمراجع: محمود محمد حمودة،  4 

 .35-99، ص 9555، 3المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جّدة، ط ،88، بحث رقم المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثةاألمين، 
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 أن يكون من النقود الرائجة والمتعارف عليها )ال يكون سلعا(؛ 

  ّي إلى جهالة للربح(؛أن يكون معلوم المقدار )جهالة رأس المال تؤد 

  ّ؛دينا في ذّمة المضاربيكون  أال 

  العمل. م المال لربّ سلَّ يُ أن 

 ومن شروطه:  العمل: -

   ؛يالعمل التجار مجال  في ولى أن يكوناأل 

  ّفاته.تصرّ  المال أن يراجعه المضارب في كلّ  ال ينبغي أن يشترط رب 

 :شاعا كسهم أو نسبة نحوبح الناتج أن يكون معلوم المقدار، وأن يكون جزءا مُ شترط في الرّ ويُ  بح:الرّ  -
 وغيرها من أنواع التقاسم. ...%95الثلث أو النصف أو 

 :1حالة من الحاالت التالية ق أيّ تنتهي شركة المضاربة بتحقّ و 

 انتفاء شروط األهلية ألحد المتعاقدين بسبب الجنون مثال؛ 
 ؛كماحقيقة أو حُ  موت أحدهما 
 ؛بإرادة الطرفين الفسخ 
  ّ؛فلسالمال المُ  الحجر على رب 

  ّف المضارب.هالك مال المضاربة قبل تصر 
 تطبيقات المضاربة -2

عتبرون مديرا سين فيُ ا المؤسّ ، أمّ ينعمتبرّ  ونعتبر يُ  فليتكاقا ألسس التأمين الوف المشتركين معلوم أنّ 
 صندوق، وهذه العالقة يمكن أن تكون وفقا لعقد المضاربة اإلسالمية؛ وذلك في إدارة األموال.لل

 :2ن من صورتينيتكوّ  ،من حيث األعمال ،مال التأمين ومعلوم أنّ 

عمحفظة التأمين، وهي االكتتاب والت اشتراكاتإدارة  األولى: - ادة التأمين، وكل األعمال عويضات وا 
 ؛الفنية

 محفظة التأمين. اشتراكات إدارة استثمار القدر المتاح من  الثانية: -

                                                           

 .895المرجع السابق، ص  1 

 95أيام  ، المملكة العربية السعودية الرياض،التأمين التعاونيملتقى السيد حامد حسن محمد، "صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني"،  2 
 .http://www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/015.pdfقع االلكتروني: ، في المو 91-91، ص 9554 جانفي 98و
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والمعنى هنا هو إدارة المحفظة عن طريق صيغة المضاربة وليس  :إدارة مخاطر محفظة التأمين -أ
مطالبات، وسداد أقساط التأمين، ودفع استثمارها؛ أي الترويج والتسويق لخدمات التأمين، والتحصيل ودفع ال

 ي األعمال المحاسبية واإلدارية.، وتولّ عامةأجور العاملين وجميع المصروفات اإلدارية وال

هي رأس مال المضاربة، وما ُيؤخذ من نسبة في هذه الحالة  االشتراكاتوعلى هذا األساس تكون 
 حيحة لآلتي:صبح المضاربة غير صتُ  من ثمّ يكون من رأس المال نفسه، و 

  الذي يستحقه المضارب هو نسبة من الربح وليس من رأس المال؛ 

    ؛في حالة التقصير واإلهمال رم إالّ غ  يد المضارب يد أمانة ال ي 

   ُنسب للمضارب؛الخسارة تلحق بصاحب المال طالما لم ت 

   ّق بالشرط هنا هو حصول الربح.ق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، والمعلّ المعل 

سون بإدارة استثمار وهي الصورة السليمة والصحيحة؛ إذ يقوم فيها المؤسّ  :التأمين محفظةإدارة استثمار ب( 
 ،قة، وفق ما تم االتفاق عليهأقساط محفظة التأمين وفقا لصيغة المضاربة وأخذ نسبة من األرباح المحقّ 

ذا كانت الخسارة ُتعزى  اريفالستثمار باستثناء المصا اريفس مصل المؤسّ ومقابل ذلك يتحمّ  المباشرة، وا 
وهم أصحاب رأس ( ستأمنونلها المشتركون )المالخسارة يتحمّ  فإنّ  ؛وى السوق من عرض أو طلبلتفاعل قِ 

أمين، وهذا مخالف ق صيغة المضاربة على إدارة مخاطر صندوق التبعض التجارب تطبّ  غير أنّ  ؛المال
 ق فقط صيغة المضاربة في عمليات إدارة استثماروالبعض اآلخر من هذه التجارب يطبّ  ،للمقتضى الشرعي

وفيما يلي نموذج يشرح األسس التي تقوم عليها  التأمين، وهو ما يتوافق مع المقتضى الشرعي. محفظة
 المضاربة.

 : نموذج صيغة المضاربة01شكل رقم 

 

 

 
 

 

 

 
Source: Mohammed Obaidullah, Islamic financial services, 2005, p129. 

 

 شركة التأمين التكافلي حملة الوثائق

 االستثمار صندوق المساهمين صندوق المشتركين

مارتكاليف االستث  

 التعويضات

 الفائض

 المستفيدين

 العائد



 التكافـلـيمدخـل للتعريـف بالتأميـن                                                                                                        اإلطـار النظـري للتأميـن التكافـلـي

 45 

 الوكالةالقائمة على أساس  صيغةالثانيا: 

 ى بوكالء التأمين.سمّ هذا النموذج عبر ما يُ  تستعملخدمات التأمين 

 معنى صيغة الوكالة  -1

 االتفاق والتطبيق يكونان متزامنين. هي األبسط باعتبار أنّ 
وكيل الرجل يعني الذي يقوم على التفويض والحفظ، و  طلقبكسر الواو وفتحها تُ  لغة: :الوكالةتعريف  -أ

هي تفويض الشخص ما يقبل النيابة، والوكالة هي تفويض أحد في شغل آلخر، ف اصطالحا:ّما ، أبأمره
 ه في ذلك الشغل.ويكون مقام  

 :1ينتهي عقد الوكالة بما يلي

 الفسخ أو العزل أو فقدان أحد الطرفين لألهلية؛ 

  ل؛ملك الموكِّ خروج الموّكل به عن 

 .انتهاء الغرض من الوكالة أو هالك العين الموّكل بها 

    ﴿ :تعالى قال، اعوحصل ذلك باإلجم، ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة

                                                       

                                          ﴾ 
 .[84 ]الكهف:

وتكون الوكالة مندوبا إن كانت إعانة على مندوب، وتكون مكروهة إن كانت إعانة على مكروه، 
 ف عليها دفع ضرر عن الموكل. وحراما إن كانت إعانة على حرام، وواجبة إن توقّ 

 :2هي عند الجمهور أربعة أركان، وهي وشروطها: أركان الوكالة -ب

ل: -  بغيره ليقوم مقامه في أمور معينة؛وهو الذي يستعين  الموكِّ

ل به: -  ويشترط فيه: الموكَّ

 أن يكون مملوكا للموكِّل، أو له الوالية على التصرف فيه؛ 

 أن يكون معلوما. 
                                                           

 .31المرجع السابق، ص  1 

   :عروة بن الجعد دينارا ليشتري شاة، فاشترى شاتين بدينار وجعل يسوقهما فلقيه رجل بالطريق فساومه  صلى اهلل عليه وسلمأعطى النبي في السنة
، فحدثه عروة الحديث، فقال له: »وصنعت كيف« قال: يا رسول اهلل هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: صلى اهلل عليه وسلمبي ا أتى النفباعه شاة بدينار، فلمّ 

 .»اللهم بارك له في صفقة يمينه«

 .99المرجع السابق، ص  2 
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 ز؛المميّ  ستثنى توكيل الصبيّ ويكون كامل األهلية، ويُ  الوكيل: -

 وهي اإليجاب والقبول، ولها شرطان: صيغة العقد: -

 على رضاه بالتوكيل، صراحة أو كتابة؛ يدلّ  أن يكون من الموكِّل لفظ 

 .عدم تعليقها بشرط 
 الوكالة تطبيقات صيغة -2

 :قة بهاحالتين حسب الجهة المتعلّ ولها 

سين بإدارة في هذا الصنف عن طريق قيام المؤسّ  ةويكون تطبيق الصيغ :إدارة مخاطر محفظة التأمين( أ
 دا أو كحصة؛، وتكون مبلغا محدّ اكاتاالشتر مخاطر المحفظة مقابل أجرة يأخذونها من هذه 

األجرة في  ا من حيث تطبيق صيغة الوكالة على إدارة االستثمار فإنّ أمّ  :محفظة التأمينإدارة استثمار ب( 
تصبح النتيجة ليست في مصلحة  ؛ ومن ثمّ ق وعدمهحصولها، إذ تحتمل التحقّ  محتمالهذه الحالة يكون 
مقابل أجرة ُتؤخذ من  ةرغم ذلك يمكن تطبيق الصيغ ،ه غير مؤّكد(جهالة )ما سيحصل عليالمؤّسس بسبب ال

ضاف لألجرة األولى الخاصة بإدارة يمكن أن تُ  ،وليس من عائد االستثمار، وفي هذه الحالة االشتراكات
 مخاطر الصندوق.

 وفيما يلي نموذج يشرح األسس التي تقوم عليها الوكالة.
 : نموذج صيغة الوكالة61شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Mohammed Obaidullah, Islamic financial services, 2005, p131. 

 

 شركة التأمين التكافلي حملة الوثائق

 صندوق المشتركين
 االستثمار صندوق المساهمين

اتالتعويض  

 الفائض

 المستفيدين

 عائد االستثمار

ليةالمصاريف التشغي  

 رسوم الوكالة
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 الوقف القائمة على صيغةالثالثا: 

يتها فقد جعلت لها هو من األنشطة والتصرفات الخيرية التي يبتغي بها الفرد وجه اهلل، ونظرا ألهمّ 
 بعض الدول وزارات ووحدات إلدارته.

 معنى الوقف -1

وتخصيص  ،جة في معزل عن التصّرف الشخصينتِ العام هو وضع أموال وأصول مُ  الوقف بمعناه 
 أو اجتماعية أو دينية. ألهداف خيرية محّددة شخصية خيراتها أو منافعها

من يحبس داره  :سبيل، ومثال ذلكحبيس أو التّ قال أيضا التّ لغة: هو الحبس ويُ تعريف الوقف وأهميته:  (أ
هلل عز وجل، موقوفا في : إخراج شيء من الملك، وجعله ملكا هوف طالحااصا أمّ  .صها ألوجه البرويخصّ 

وهو عند الجمهور حبس ما يمكن االنتفاع به، مع بقاء عينه؛ وعليه يخرج المال عن ملك  ،وجه الخير
 ع بريعه على جهة الوقف.ف فيه، ويلزم التبرّ متنع عليه التصرّ الواقف، ويُ 

صلى اهلل جاء في الحديث عنه ، رف بعد اإلسالمسالمية، وقد عُ الوقف مشروع في أحكام الشريعة اإلو 

نتفع به، أو ولد صالح من ثالث: صدقة جارية، وعلم يُ  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ « أنه قال: عليه وسلم
 يها الفقهاء وقفا.والصدقة الجارية هي التي يسمّ  ،رواه مسلم »يدعو له

 ،ت أرض مخيريق )أحد أكبر أحبار اليهود الذي أسلم فيما بعد(ل صدقة وقف في اإلسالم كانأوّ  إنّ 
عرف بأرض الصدقة ، فوقفها عليه الصالة والسالم، وكانت تُ صلى اهلل عليه وسلموالتي أوصى بها إلى النبي 

 رة، وهي من طريق المدينة شمال شرق جامع أبي ذر.بالمدينة المنوّ 

رحاء على أقاربه وبني عمه، وهذا ما يدل على جواز ما لديه وهي أرضه بي وقد وقف أبو طلحة أحبّ 
 الوقف على األهل واألقارب.

وضع طبيعة الوقف اإلسالمي ومعظم صوره تجعل منه ثروة استثمارية متزايدة؛ ألّنه ثروة إنتاجية تُ 
ه في االستثمار على سبيل التأبيد؛ حيث ُيمنع بيعه، استهالك قيمته، تعطيله عن االستغالل، وتجب صيانت

ّنما هو لإلبقاء على قدرته على إنتاج السلع والخدمات ، فالوقف إذن ليس استثمارا في المستقبل فقط؛ وا 
استثمار تراكمي أيضا )يتزايد يوما بعد يوم(؛ بحيث تنظّم إليه أوقاف جديدة في كّل جيل؛ لذلك ينبغي تنظيم 

 .1هذه األنشطة وتشجيعها، وبسط الحماية القانونية عليها

 هي عند الجمهور: وشروطه: الوقفأركان  (ب
 وقف الصدقة ألعمال الخير؛وهو الشخص الذي يُ  الواقف: -

 ع من الوقف؛وهو المنتفِ  الموقوف عليه: -

                                                           

 .98-11 ، ص9555، 8، دار الفكر المعاصر، لبنان، طالوقف اإلسالميراجع: منذر قحف،  1 
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 وهو موضوع الوقف، فمثال: العقار، السالح، الحصان، األراضي...؛ الموقوف: -

حة الوقف قبول الموقوف عليه الحنابلة والحنفية ال يشترطون لص أنّ  كن، إالّ ه الرّ باعتبار أنّ  يغة:الصّ  -
 ن.نا أو غير معيّ معيّ 

 :1ثالثة أنواعوالوقف 

  ّنة، كوقف المستشفيات والمدارسة معيّ ة الناس ولو لمدّ الوقف الخيري: ويكون بصفة عامة ولكاف 
 ؛وغيرها ...والمساجد

  ّلواقف ، وهو الوقف الذي يخّصص اى بالوقف األهلي كوقف أبي طلحة ألقاربهي: ويسمّ الوقف الذر
 .عائده لذّريته، ومن بعدهم لجهة خيرية دائمة

 .الوقف المشترك: هو ما اشترك في استحقاق عائده الذرّية، وجهات البر العامة 

 :فهي أّما عن شروط الوقف

   ُتعليقه، كأن يقال: إن رجع فالن فهذا وقف؛ نجزا وال يصحّ أن يكون م 

  بيعه متى رغب في ذلك؛ عدم االقتران بشرط باطل، كرجوعه له متى شاء، أو 

  .تعيين الجهة كأن يقول: هذا العقار وقف للفقراء 

 يكون الوقف صحيحا ما يلي: شترط في الواقف حتىّ ويُ 

 عاقال بالغا؛، أن يكون حّرا مالكا 

 .أن يكون رشيدا غير محجور عليه بسفه أو غفلة 

 تطبيقات الوقف -2

 :2التاليةالتي تقوم بالمهام ين شركة التكافل ا العمل على أساس الوقف فيقوم المساهمون بتكو أمّ 

 عوا لهذه المحفظة حسب اللوائح واألنظمة؛أن يتبرّ  المشتركينتنشئ محفظة التأمين، وتطلب من  -

الشركة ال تملك المحفظة، ودورها في اإلدارة ينحصر في إنشاء حساب مستقل ألموالها وعوائدها،  -
 تتقاضى لقاء ذلك أجرة مقابل هذه الخدمات؛ أنلها و  وغيرها،ومصاريفها، والتعويضات...

في هذا الوعاء جزءا من  تقوم الشركة باستثمار أموال المحفظة على أساس المضاربة الشرعية، وتضخّ  -
 رأس مالها لتستحق ربحها إضافة إلى ربح المضارب؛

                                                           

 .85-4، ص 9553، 8، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جّدة، ط91، وقائع ندوات رقمنظام الوقف في التطبيق المعاصرمد مهدي، محمود أح 1 

، التأمين التعاونيملتقى يوسف بن عبد اهلل الشبيلي، "التأمين التكافلي من خالل الوقف"، ؛ 91-93راجع: السيد حامد حسن محمد، مرجع سابق، ص  2 
 .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/015.pdfفي الموقع االلكتروني:  ،88-4ص  ،9554ة العربية السعودية الرياض، المملك
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يء بعد دفع تتزايد مبالغ المحفظة بتزايد المستأمنين وبعوائد االستثمار التي تكسبها، فإن بقي ش -
 حسب اللوائح المنظمة. شتركينعه الشركة على المالتعويضات )فائض تأميني(، فإن جزءا منه توزّ 

إن الصيغ المطبقة في التأمين التكافلي تسمح لشركة التأمين باالستفادة من رسوم الوكالة، وأرباح 
 .افلي وباقي األنواعأوجه االختالف بين التأمين التك عتبر هذه الصيغ من أهمّ تُ االستثمار، و 

 المطلب الثالث: مقارنة بين التأمين التكافلي والتأمينات األخرى

 ؛عتبر التأمين بأنواعه المختلفة من المعامالت التي فرضت نفسها على الساحة االقتصاديةيُ              
ونتيجة لذلك ازداد  ؛يد االقتصادي والمالي واالجتماعيبرى على الصعله التأمين من أهمية كُ وذلك لما يمثّ 

القانون أو علماء بل العلماء سواء كانوا من علماء االقتصاد أو االهتمام به على صعيد الدول اإلسالمية من قِ 
تمييزه عن باقي ، و إلبراز التأمين التكافلي ووضعه في إطار واضح وجليّ  مّنا وفي محاولة الفقه اإلسالمي.

لمفهوم مختلف المصطلحات التي ُتطلق  فيما يلي تطّرقنس ؛حاضرالسائدة في وقتنا ال واألصنافنواع األ
 .عّرج على ذكر أهّم االختالفات بينه وبين باقي األنواعنُ  عليه، ومن ثمّ 

 أوال: ضبط المصطلحات ذات الصلة بالتأمين التكافلي

دت وتعدّ  ،جاريعتبارها البديل الشرعي للتأمين التايتها و رست من حيث حلّ مين التي دُ أشكال التأد تتعدّ 
  كام الشريعة اإلسالمية.عبير عن التأمين الخاضع ألحاب التأمين للتّ تّ خذها كُ المصطلحات التي اتّ 

  مين التبادليالتأ -1

ن، منهم لخطر معيّ  ض كلّ يتعرّ قد  األشخاصمن محدود فق عدد مين عندما يتّ ينشأ هذا النوع من التأ
 ض منه كلّ عوّ سهموا جميعا في تكوين رصيد يُ ن يُ ملة، على أحتكن تقدير الخسارة المُ وعندما يكون من المم

ق رباح التي يمكن أن تتحقّ فاقهم توزيع األن اتّ كذلك يتضمّ  ق الخطر.عليه الخسارة منهم نتيجة تحق   من تحلّ 
ته من مبلغ إضافي عند عدم منهم بدفع حصّ  إلى التزام كلّ  باإلضافةتهم فيما بينهم، هذا عن نشاط جمعيّ 

 الرصيد لتعويض الخسائر الفعلية. كفاية

ن دة بقسط معيّ ل مسؤولية محدّ عضو في جمعيات التأمين التبادلي ال يتحمّ  كلّ  الحظ أنّ وبهذا يُ 
نّ  يدفعه؛ دفع  األعضاءطالب بدفع مبالغ إضافية عند الحاجة، كذلك قد ال يستطيع بعض ما يمكن أن يُ وا 
تغطية الخسائر الفعلية، وبذلك ال يمكن تعويض لجمعية رصيد ال بهم من المبلغ المطلوب لتغطية عجزنصي

قد يختلفون فيما بينهم بالنسبة لتقدير  األعضاء أنّ افة إلى باإلض ،عن كل الخسارة التي أصابتهمرين المتضرّ 
نشاط هذه الجمعيات يكون في الغالب قاصرا على  ب على هذه العيوب أنّ يترتّ و الخسائر وكيفية وقوعها، 

 .1ق جدانة وفي نطاق ضيّ عيّ مهنة م أفراد

 
                                                           

 .99-98عبد العزيز فهمي هيكل، مرجع سابق، ص  1 
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  التأمين التعاوني -2

تأمين التبادلي والتأمين التعاوني فهما يتشابهان من حيث أن الغرض منهما التعاون لإذا نظرنا إلى ا
  .األعضاءوليس الربح، ويقومان بالتأمين لألعضاء وغير 

مين التعاوني تختلف ت التأجمعيا ولكنّ  ي كال النوعين؛نفسهم فاألعضاء أدارة في يد كذلك تكون اإل
د في جمعيات التأمين التعاوني عن جمعيات التأمين التبادلي من حيث رأس المال، حيث يكون غير محدّ 

مسؤولية العضو في جمعيات التأمين التعاوني  نّ كما أ .بينما ال يكون لجمعيات التأمين التبادلي رأسمال
ن محدودة بقيمة رأسمالها، بينما مسؤولية العضو عية كمؤمّ محدودة بقيمة القسط الذي يدفعه، ومسؤولية الجم

 .1ال مسؤولية الجمعية، وهي بذلك تشبه شركة التضامنو غير محدودة في جمعيات التأمين التبادلي 

و أصحاب مهنة واحدة على فق مجموعة من التجار أمين التعاوني هو: "أن يتّ طة التأوبصفة مبسّ 
 .2"رصرف منه عند وقوع الخسارة للمتضرّ منهم مبلغا من المال يُ  لّ بأن يضع ك ؛التعاون فيما بينهم

 وهناك نوعان للتأمين التعاوني: 

 ؛ن عليهوهو المذكور سابقا، وهو جائز شرعا مهما كان نوع الخطر المؤمّ  مين التعاوني البسيط:التأ -أ

وني فيكون جميع صة بأعمال التأمين التعال بقيام شركة متخصّ يتمثّ  ب:التأمين التعاوني المرك   -ب
فق عليه عضاء هذه الجمعيات التعاونية بمبلغ متّ سهم كل عضو من أ، ويُ منين مساهمين في الشركةالمستأ

ى مسؤولية اإلدارة دون مكافأة دارة يتولّ اإلمنهم صوت واحد، ثم يختارون منهم مجلس  يكون لكلّ و مسبقا، 
غير  ؛مينا ال ربحيا هدفه التعاون البحتأت عدّ يث يُ ح ؛ر لدى الغربمين التعاوني وتطوّ نشأ التأ، وقد 3مالية

 .اإلسالميةحكام الشريعة أل ه لم يخضع في معامالتهنّ أ

 مين التكافلي )اإلسالمي(التأ -3

بعد الندوة التي  حيث شاع استخدام هذا المصطلح التأمين التكافلي األحدث نسبيًا؛ مصطلح عدّ يُ 
 .41844قدت بالخرطوم في عام حملت هذا االسم وعُ 

مين أوبين الراغبين في الت اإلسالميمين هو اتفاق بين شركة التأالتعاون والتبرع، و  يقوم على مبدأ
ع لصالح حساب التأمين نا على سبيل التبرّ خير مبلغا معيّ (؛ حيث يدفع هذا األاعتباريأو )شخص طبيعي 

ب مين التعاوني البسيط والمركّ التأ التكافلي عنمين أعند وقوع الخطر، ويختلف التالتعويض دفع له ن يُ على أ

                                                           

 المصدر نفسه. 1 
 .98حلب، ص  ،9551، شعاع للنشر والعلوم، التأمين اإلسالمي التكافلي أسسه ومحاسبتهسامر مظهر قنطقجي،  2 
 المصدر نفسه. 3 
 ، في الموقع االلكتروني:85، ص التأمين التعاوني والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالميمحمد سعدو الجرف،  4 

http://www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/164.rar. 
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اس وجود شركة إذن يقوم التأمين اإلسالمي على أس .والضوابط الشرعية 1الفنيةدارية و من حيث الهيكلة اإل
 أمبدبلزم ، وهو مُ في مزاولة التأمين اإلسالمي موالها الخاصة )رأس مال( ولها الحقّ ة مساهمة لها أمستقلّ 
 التبرع.

 مين التعاوني والتأمين التكافلي.الفروق بين التأ وفيما يلي جدول ألهمّ 

 : الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التكافلي2جدول رقم 

 التأمين التكافلي التأمين التعاوني أوجه الفرق
ورود 

 المصطلح 
﴿قوله تعالى:               

            ﴾  :[9]المائدة 

، «اليتيم كهاتين كافلأنا و »قول الرسول: 
 وأشار بيده إلى السبابة والوسطى

 شركة تأمين مساهمة تنوب عن المشتركين جمعيات تعاونية  المؤم ن

 المشتركون حملة الوثائق األعضاء وغير األعضاء المستأمن

 مصاريف أخرى فة التقنية +التكل التكلفة التقنية للخطر التكلفة

 محّدد مسبقا قابل للتغيير االشتراك

 شركة التأمين بأجربيد  بيد أعضاء الجمعية دون مقابل اإلدارة

 تبّرعي ال ربحي الهدف 

 وفق أحكام الشريعة اإلسالمية غير مقّيد االستثمار 

 التجاري واسع ينافس في ذلك التأمين فئة معي نة أو أصحاب مهنة واحدة النطاق

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق
 المفاضلة بين المصطلحات -4

مين التجاري، وفي الواقع ني للتعبير عن البديل الشرعي للتأيستعمل الكثيرون مصطلح التأمين التعاو 
اإلسالم  في حين نجد بعض علماء .مين التعاوني أو التبادلي هو استخدام غربي وقانونيمصطلح التأ يعدّ 

ه األفضل فهو ، كما يظهر بأنّ ه لم يسبق استعماله في غيرهألنّ  ؛مين التكافليمصطلح التأ يميلون إلى استخدام
 ،ن للمشتركين التعويضحيث يكفل الصندوق المشترك المكوّ  جلها؛ن الفكرة األساسية التي ُأنشأ من أر عيعبّ 

ستخدم يُ  ا مصطلح التأمين التعاوني أو التبادلي يظلّ مّ أ .للمشترك المتضّرر هن ضدّ حين وقوع الخطر المؤمَّ 
 .2راعي في استثمار األموال أحكام الشريعة اإلسالميةأنظمة ال تُ  مين في ظلّ اللة على هذا النوع من التأللدّ 

                                                           

 .91سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص  1 
 .11، ص 9559، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، طالبديل اإلسالمي للتأمينعي، جابر عبد الهادي سالم الشاف 2 



 التكافـلـيمدخـل للتعريـف بالتأميـن                                                                                                        اإلطـار النظـري للتأميـن التكافـلـي

 52 

مين التعاوني ع ألحكام الشريعة اإلسالمية بالتأمين الخاضروا عن التأق آخرون حين عبّ وقد وفِّ 
الخاضع ألحكام مين التعاوني ألم يتركوا بابا للشبهة بين التأمين التعاوني لدى الغرب والتحيث  ؛اإلسالمي

ة تستلم اإلدارة وتنظيم شركة مستقلّ  لوجود ،بوقد أشار آخرون لهذا النوع بالتأمين المركّ الشريعة اإلسالمية، 
 مين اإلسالمي.العملية، ويبقى المصطلح الخالي من أي شبهة هو التأمين التكافلي أو التأ

 ثانيا: الفروق الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري

 تصنيف االختالفات كما يلي: ،التأمين التجاري والتأمين التكافلي ،وعينيمكننا بعد دراسة النّ 

 من حيث الشكل  -1

قام بهذا  ن والمستأمن في ذات الوقت، سواءيجمع فيه العضو بين صفتي المؤمِّ  التكافليالتأمين  
ذا وُ االشتراكاتهو  كافلية، فرأس مال التأمين التمستقلّ  شركاتالتأمين األعضاء أنفسهم أو  جدت هذه ، وا 

ذا كانت  .وتقوم بتسييرها لصالح المشتركينها تباشر عمليات التأمين ة عن األعضاء، فإنّ المستقلّ  شركةال وا 
تستثمر هذا الفائض فيما هو جائز  شركةهذه ال نّ لة تزيد عن التعويضات المدفوعة، فإاالشتراكات المحصّ 

 ق مصلحة المستأمنين، فأموالهم ملك لهم وتقع تحت إشرافهم. شرعا وبما يحقّ 

شركة مملوكة لمجموعة من  حيث كلّ  فتقوم به شركات التأمين التجاري؛ ا التأمين التجاريأمّ 
، (استثمار األقساط الالشركة و بأموال وليس لهم صلة  د عمالءهم مجرّ )المساهمين من غير المستأمنين 

 .ة كل طرفوالعالقة التي تربط الطرفين يحكمها عقد التأمين الذي يفرض التزامات متبادلة في ذمّ 

 من حيث الهدف -2

على  شتركينعي ليس هدفه تحقيق الربح، بل هو تعاون وتضامن بين المنظام تبرّ  كافليالتأمين الت
شركات التأمين التكافلي االسترباح من الفرق بين االشتراكات وتعويضات  جبر آثار الكوارث، كذلك ال تقصد

  األضرار التي حدثت.

ا التأمين التجاري فتقوم به شركات التأمين بهدف تحقيق الربح للمساهمين بكل وسيلة )مشروعة أو أمّ 
يق الربح، عن غير مشروعة(، وهذه الشركات لها رأس مال مملوك للمساهمين والهدف من قيامها هو تحق

  .طريق استثمار هذه األموال في مجاالت االستثمار المختلفة
 من حيث أقساط التأمين  -3

 كافليمنخفضة؛ أي عبارة عن تكلفة فعلية كون التأمين الت كافليعادة ما تكون اشتراكات التأمين الت
ّنما تغطية التعويضات والمصاريف عيا ليس الهدف منه تحقيق الربح،نظاما تبرّ   اإلدارية. وا 

ة شركة التأمين تهدف إلى تحقيق الربح بأيّ  ا القسط في التأمين التجاري فعادة ما يكون مرتفعا، ألنّ أمّ 
ضاف إلى القسط، وهذا كما تفرض على المستأمن فوائد تأخيرية تُ  ،وسيلة، فهي غالبا ما تفرض قسطا مرتفعا

 .عنه شرعا ه من قبيل الربا المنهيّ كلّ 
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 حتياطي واالستثمارات من حيث عائد اال -4

يقوم المساهمون في شركة التأمين التكافلي بإدارة عمليات التأمين في مقابل أجرة معلومة مسبقا، كما 
يقومون باستثمار األموال، على أن تستحّق الشركة حّصة من عائد االستثمار، ويكون الفائض حقا خالصا 

 . للمشتركين

ه يعود على المساهمين دون ت في التأمين التجاري فإنّ ا عائد االحتياطي وعائد االستثماراأمّ 
كها، فال يعود عليهم من عائد هم عمالء لشركات التأمين وليسوا مساهمين فيها أو مالّ المستأمنين، ألنّ 

 .االحتياطي أو االستثمارات شيء
 من حيث الفكرة التي يقوم عليها كل نظام  -0

، لجبر آثار الكوارث واألخطار التي تلحق بأحدهم، على التعاون والتضامن كافلييقوم التأمين الت
 . ، وكّل ذلك ِوفق الشريعة اإلسالميةوهذا من قبيل التعاون على البر

االتجار في مجاالت التأمين قصد تحقيق  ه يقوم على تجميع رأس المال ثمّ أما التأمين التجاري فإنّ 
 غير جائزة شرعا.   بطرقواالتجار  وسيلة، فالتأمين التجاري يقوم على االستغالل الربح بأيّ 

ولفهم االختالف أكثر، ندرج اآلن االختالفات الموجودة بين التأمين التكافلي والتأمين االجتماعي، 
 هذا على الرغم من تشابه هدف كل نوع.

 بين التأمين التكافلي والتأمين االجتماعي الجوهريةثالثا: الفروق 

سم بطابع التكافل، منهما يتّ  ذلك أن كالّ  ؛والتأمين االجتماعي كافليتكثيرا ما يقع الخلط بين التأمين ال
 ص في: يختلف عن التأمين االجتماعي في نقاط جوهرية تتلخّ  كافليالتأمين الت أنّ  إالّ 

لون أعباء هذا التأمين، في صورة اشتراكات هم دون سواهم الذين يتحمّ  المشتركين في التأمين التكافلي أنّ  -8
 ك بينهم. شتر  ل منهم للصندوق المُ دها كيسدّ 

وتفرضه سياسة اجتماعية  ،عتبر مظهرا من مظاهر التضامن االجتماعيا التأمين االجتماعي فيُ أمّ 
 مرسومة تهدف إلى تحسين حالة الطبقات العاملة وتأمين أفراد الشعب العامل ضد الفاقة والعوز.

األخرى من  ستمدّ بالمستفيدين من هذا التأمين، وتُ  صل إحداهماتتّ  ؛يتميز التأمين االجتماعي بميزتين -9
 مساهمة أشخاص غير مستفيدين في دفع األقساط.

نة، كالعمال المأجورين لصالح فئة معيّ  التأمين االجتماعي ال يكون إالّ  ص في أنّ وتتلخّ  الميزة األولى: -أ
زا لهذا عتبر عنصرا مميّ ه الفئات ال يُ ، واقتصار التأمين االجتماعي على هذع المستقّليناوالصنّ  وأرباب الحرف

المستفيدين ال يساهمون، نظرا  زة لهذا التأمين أنّ ومن العناصر المميّ  بل وركنا من أركانه. تأمين فحسب؛ال
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فدخل هؤالء األشخاص ال يكفي بالكاد لمواجهة  ؛بنصيب ضئيل في أقساط التأمين لضآلة مواردهم، إالّ 
 ؛ضرورات الحياة

بشكل بسيط،  خرون إالّ دخل الفئات العامة محدود لذا ال يدّ  نظرا لما سبق قوله فإنّ  انية:الميزة الث -ب
دهم بقطع مورد رزقهم، كالعجز والشيخوخة فاقتضى هذا األمر معونتهم على التأمين ضد المخاطر التي تهدّ 

 ولة أيضا.   بل ومن الد ؛وا هذه المعونة من أرباب األعمالأن يستمدّ  والموت والبطالة، وطبيعيّ 

ها ليست لها صفة ن ضدّ وهذه المساهمة في التأمين االجتماعي مفروضة، كون المخاطر المؤمَّ 
ال العاملين في قطاع صناعي، نجد أن فإذا ضربنا مثاال لهذا النوع: التأمين ضد المرض للعمّ  ة،شخصيّ 

فيه تعطيال  تمع، نظرا ألنّ المج اه ليمّس بل يتعدّ  ؛الضرر ال يقتصر على المستوى الشخصي فقط للعمال
كان من واجب  ف بدوره ضررا على المستوى االقتصادي واإلنتاجي العام، ومن ثمّ لحركة اإلنتاج الذي يخلّ 

 أقساط التأمين لهذه الفئات. جزء من المجتمع وحتما على الدولة المساهمة في دفع

 يلي: وفي هذا الجدول يمكن إدراج أهم الفروق بين األنواع الثالثة كما

 السائدة أنواع التأمين: أهم الفروق بين 3جدول رقم 

 التأمين االجتماعي كافليالتأمين الت التأمين التجاري الموضوع
 تأمين ذوي الدخول المحدودة  تأمين المشتركين بأقل تكلفة الربح الهدف 

 ةأخطار معّين فق عليهااألخطار المتّ  جميع أنواع األخطار المغطاةاألخطار 

 إجباري اختياري اختياري دخول في التأمينال

 الدولة تأمين مساهمة شركات شركات تأمين مساهمة المؤمن

 يشملهم التأمين االجتماعي من المشتركون  كل من يدفع القسط المستأمن

 منخفضة  متوسطة مرتفعة تكلفة التأمين 

 الدولة الشركة شركة تأمين مساهمة اإلدارة
 لباحثة باالعتماد على ما سبقالمصدر: من إعداد ا
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  خصوصيات التأمين التكافلي: المبحث الثالث
 سنتعّرض في هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 ؛العالقات المالية بين األطراف المختلفة -

 ؛شركة التأمين التكافليإدارة مقومات )أسس(  -

 .إدارة الفائض التأميني -

 األطراف المختلفةالمطلب األول: العالقات المالية بين 

يقوم على مجموعة  ي المعاصرةإلسالمالتكافلي المعمول به لدى شركات التأمين ا إّن نظام التأمين
 .يغ والمقاصد على نحو متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالميةتتداخل فيها الصّ  العقود والعالقات المرّكبة، من

 أوال: أهمية رأس المال لقيام الشركة

ه من التسليم بأنّ  لهذا البدّ  ؛لتكافلي دون رأس المالتأمينية تعمل وفق المنهج اشركة ر إنشاء ال ُيتصوّ 
إلى غري المستثمر ويحمله من إيجاد حافز يُ  الحديث عن رأس المال، فال بدّ  ال تقوم شركة دونه، وطالما أنّ 

  .تقديم مثل هذه الخدمات

 :1كما يلي ،التأمين التكافلي عن ثالث مراحل ال تخرج مراحل قيام شركة

 مرحلة التسجيل -1

، والتي تنتهي ن الدراسات وتجميع األفكارتسبق هذه المرحلة مرحلة ما قبل التسجيل التي تتضمّ 
اّل ُيترك  دراسة الجدوى االقتصادية، بإعداد فإن كانت نتائجها موجبة ُينتقل منها إلى مرحلة التسجيل، وا 

ضمن  ذه التكاليف المحدودةويتّم إدراج ه المشروع؛ لكن في كّل األحوال ليست بها تكاليف مالية ُتذكر،
استيفاء  ُيطلب من شركة التأمين بعدهاو  ها وفق النظام المحاسبي المتّبع.ؤ مصاريف التأسيس، والتي يتّم إطفا

 ها:من أهمّ  ،في مرحلة التسجيل العديد من المتطلبات

 ؛طلب التسجيل  -أ

 النظام األساسي وعقد التأسيس؛ -ب

 ؛دراسة الجدوى االقتصادية   -ج

 التأمين لكل دولة(؛ قطاعمة لالسلطات المنظّ  تحّدده اح به )يفوق مبلغالمال المصرّ تحديد رأس   -د
 ؛ ماتحديد رأس المال المدفوع مقدّ   -ه

 مع قيمة كل سهم؛ رأس المال عدد أسهمتحديد   -و
 سين وتوضيح حصصهم من األسهم؛حصر أسماء المؤسّ   -ز

                                                           

 .71-8مرجع سابق، ص د حسن محمد، السيد حامراجع:  1 
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 تحديد مقر الشركة وعنوانها؛ -ح
 ة، والمدير العام ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية؛تحديد أسماء رئيس ومجلس اإلدار   -ط
 التي تتوّلى اإلجراءات؛ هيئةأتعاب المستشار القانوني أو ال -ي
 .الدولةالتأمين في  قطاعمة لأي وثيقة أخرى تطلبها السلطات المنظّ   -ك

هذا  ،افلية لمزاولة نشاط التأمين التكمنح الترخيص للشرك يتمّ  ،بعد استيفاء جميع الشروط السابقة
لمباشرة نشاط التأمين، وتختلف قيمته  والزم لتسجيل الشركة ا أن رأس المال أمر ضروريظهر جليّ يُ الوضع 

 .من دولة ألخرى حسب القوانين
 مرحلة التأسيس -2

هي مرحلة ، فإّن ثاني مرحلة لتكافليالتأمين ا قطاعبعد الحصول على موافقة السلطات المنّظمة ل
 ها:، من أهمّ يجب الوفاء بها كبيرةب التزامات مالية حلة تتطلّ هذه المر التأسيس، 

 باإلطفاء، وتشمل: شتراكاتستقبال من االمُ  ستردّ رأس المال وتُ  من دفعتُ  التي اريفااللتزامات والمص -أ

 الرسوم واألتعاب والنفقات الالزمة للتسجيل؛  -
 العاملين؛ أجوراإلدارية و  اريفالمص  -

 اط الشركة؛اإليجارات في بداية نش  -
 في بداية نشاط الشركة؛ دوات والمعّداتاألصول واأل  -
 الرسم الضريبي )مثل رسم الدمغة(؛  -

 أقساط إعادة التأمين؛  -
 ؛عن أعمال الشركة التسويق والترويج واإلعالن اريفمص  -
 أتعاب المستشارين: المستشار االكتواري، الفني، القانوني؛  -
 .اية النشاطبه العمل في بدأي التزام آخر يتطلّ   -

 :على سبيل المثال شملتو االشتراكات في حال تحّققها،  حساب تحّملهاااللتزامات التي ي -ب

 االستثمار والضريبة المفروضة على العائد؛ اريفمص  -
 الزكاة الواجبة على الفائض التأميني؛  -
 .ت أم ثابتأي التزام آخر مؤقّ   -

، وال ُيمكن بأّي حال تجاوز هذه المرحلة إلى شركةمعظم التزامات فترة التأسيس ُتدفع من رأس مال ال
 المرحلة الثالثة.
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 مرحلة ما بعد التأسيس -3

وهنا جميع االلتزامات الناشئة عن ممارسة شركة التأمين لعملها  ،هي مرحلة مزاولة النشاط التأميني
الستمرار القانوني وتوفير يضمن رأس المال في هذه المرحلة لهذه الشركة افي حين  ؛يتحّملها صندوق التأمين

 السند المالي في حالة العجز.

بل إّنه  لشركة من الناحية القانونية فحسب؛األهّم من ذلك كّله أّن رأس المال ليس مطلوبا الستمرار ا
 .على سبيل القرض الحسن مينكة عجزت عن توفيره محفظة التأمطلوب قانونا الوفاء بأّي التزام على الشر 

  .التكافليدور مهم في استمرار ونجاح شركة التأمين رأس المال لعلى ضوء ذلك، 

 ما يلي: ،مصادر األموال للشركات التكافلية أهمّ  ولعلّ 

 ؛سينالمؤسّ  ِقبل رأس المال المدفوع من  -أ

 ؛المدفوعة للصندوق التأمين اشتراكات  -ب
 أرباح االستثمار واالحتياطات واألصول الثابتة والمنقولة؛  -ج
 ؛األصل المتضّرر للحصول على القيمة الباقيةونواتج بيع  إعادة التأمين والتعوائد أخرى كعم  -د

 ة من رأس المال أو من االشتراكات؛سواء كانت مسّدداألصول الثابتة والمنقولة   -ه

األموال المسّددة من الغير المتسّبب في الضرر، بعد مطالبة الشركة له، على اعتبار مبدأ الحلول في  -و
 الحقوق.

 شركة التأمين التكافلي. سمخطط مبّسط لمراحل تأسي وفيما يلي

 : مراحل تأسيس شركة التأمين التكافلي11شكل رقم 

 

 

 

 
 
 

  

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

 

 المرحلة األولى

ةلثانيالمرحلة ا  

ةالثالثالمرحلة   مرحلة ما بعد التأسيس 

 مرحلة التأسيس

روطاستيفاء العديد من المتطلبات والش مرحلة التسجيل  

نشاطبدأ الاريف مصالتزامات ودفع   

كةالحفاظ على االستقرار المالي للشر  

ةدراسة الجدوى االقتصادي  



 التأمين التكاف لي  خصوصيات                                             التكاف لي                                                       اإلطار النظري للتأمين  

 58 

 التأمين التكافلي ثانيا: الحسابات المختلفة في شركة

ّميه الفقهاء بـ "عقود التبّرعات"؛ أي أّن في شركات التأمين التكافلي تحت ما يس الُمبرم يندرج العقد
ة المشتركين؛ ئعرف بوعاء هيع مع غيره من المشتركين في تكوين الوعاء التأميني، والذي يُ المشترك متبرّ 

 ها تمتلك حسابين منفصلين عن بعضهما.وعليه تمتاز شركات التأمين التكافلي بأنّ 

 المساهمين )حملة األسهم(حساب  -1

ماّلك الشركة/ حملة األسهم( على مجموعة األشخاص الطبيعيين ة المساهمين/هيئُيطلق مصطلح )
، أو الشراء بعد أو المعنويين الذين تمّلكوا أسهم شركة التأمين التكافلي، وأسهموا في رأسمالها، إّما بالتأسيس

 .1بلهمإدارة الشركة من خالل مجلس إدارة معّين من قِ  ويتوّلى المساهمونذلك، 

عون على عقد التأسيس والّنظام األساسي، وهم من يقع عليهم عبء إنشاء هم الذين يوقّ سون المؤسّ 
 شركة التأمين ومتابعة اإلجراءات الالزمة إلشهارها، ومزاولة أعمالها.

ويقوم المساهمون في الشركة بإدارة نشاط التأمين )صندوق المشتركين(، من إعداد الوثائق وجمع 
ية األخرى، في مقابل أجرة معلومة أو ما يسّمى بعمولة وغيرها من األعمال الفنّ  تعويضاتاالشتراكات ودفع ال

 .2اإلدارة بصفتهم مديرا بأجر

كما يقوم المساهمون بجانب استثمار أموالهم )رأس مال الشركة(، باستثمار أموال حساب التأمين 
ة نصيبه من عوائد استثمار أمواله، ، على أن يستحّق المساهم في نهاية السنة الماليالمقّدمة من المشتركين

 ته من عوائد استثمار أموال التأمين بصفته مضاربا.مضافا إليها حصّ 

 يتكّون حساب المساهمين من:

 رأس المال المتمّثل في قيمة األسهم المدفوعة؛ -أ

 عائد استثمار المال المتبّقي من رأس المال؛-ب

 حّصة الشركة من ربح أقساط المشتركين المستثمرة. -ج
 المشتركين )حملة الوثائق( ابحس -2

)أفراد(  / حملة وثائق التأمين( على مجموعة األشخاص الطبيعيينهيئة المشتركين)ُيطلق مصطلح 
لتزمين )مؤّسسات( من حاملي وثائق التأمين التكافلي؛ الذين يتمّتعون بالتغطية التأمينية، والمُ  أو المعنويين

 لح صندوق المشتركين.  بموجبها بتأدية االشتراكات التكافلية لصا
                                                           

، 33ع، مجّلة الشريعة والقانون، "التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معاصرة" رياض منصور الخليفي، 1 
 .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/7001.pdfااللكترونية:  موقع، في ال37، ص 8008جانفي 

، ص 0202، التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منهمؤتمر ، "الفائض التأميني ومعايير احتسابه وأحكامه"هيثم محمد حيدر،  2 
 .www.iefpedia.com/arab/?p=17462 :موقع االلكتروني، في ال01
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من اشتراك التأمين وهو: "القيمة المالية التي يدفعها المشترك إلى شركة التأمين  هذا األخير يتكّون
المدفوع  وض الماليوبعبارة أخرى هو العِ  ؛1مقابل حصوله على وثيقة التأمين وتمّتعه بالحماية التأمينية"

 لتأمين.لشركة التأمين في مقابل تعّهدها بدفع مبلغ ا

د إليه جميع يسّمى هذا الحساب أيضا بوعاء التكافل، وهو أساس العمل التأميني؛ حيث ترِ 
 رين من المشتركين.صرف منه التعويضات للمتضرّ االشتراكات وتُ 

 :2تتكّون موارد الوعاء من

 مبالغ اشتراكات حملة الوثائق، وهي المصدر األساس؛ -أ
 ت السابقة؛احتياطات الحساب المتراكمة خالل السنوا -ب
 عوائد استثمار الصندوق للفترة الحالية؛ -ج
 التعويضات والعموالت الواردة من معيد التأمين؛ -د
 ظامية المفروضة من قبل السلطات القائمة على القطاع؛االحتياطات النّ  -ه
 ة؛التعويضات المستردّ  -و
 في حالة وجود عجز في الحساب. شركةالقرض الحسن من ال -ز

 وتتكّون مصاريف الوعاء من:
 مبالغ التعويض التي ُتدفع لحملة الوثائق، وهي الجزء األساس للمصاريف؛ -أ
 رسوم اإلدارة التي تتقاضاها الشركة، في بعض األحيان يتّم اقتطاعها مباشرة بعد استالم االشتراك؛ -ب
 رسوم االستثمار التي يتقاضاها مدير االستثمار؛ -ج
 اشتراكات إعادة التأمين؛ -د
 بالصندوق مثل مصاريف مراجعة الحسابات؛المصاريف المباشرة المتعّلقة  -ه
 ؛إن ُوجدا دستر  والقرض الحسن المُ الفائض الموّزع  -و

 في حالة وجوده.نصيب الوكيل من أرباح االستثمار  -ز

التكافل من حيث تمّتعه بذّمة مالية خاصة به يتحّمل  اتفق خبراء التأمين على استقاللية صندوق
أّن الصندوق ال يتمّتع بالكيان القانوني المستقل  هذه الصفةيؤّثر على  بموجبها االلتزامات ويمتلك الحقوق، وال

ّنما ُيدار على صفة حساب لدى الشركة المدير    .ةعن الشركة، وا 

، أّما في التأمين التجاري فذّمة الصندوق ُيعّد استقالل الصندوق من المعالم الّرئيسة للنظام التكافلي
 بالتعويض مضمون برأس مال الشركة نفسها. مضمومة إلى ذّمة الشركة، وااللتزام

                                                           

 .71المرجع السابق، ص  1 
، التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منهمؤتمر ، "أميني معايير احتسابه وأحكامهالفائض الت"د، محمد علي القري بن عي 2 

 .www.iefpedia.com/arab/?p=17459 :موقع االلكتروني، في ال5-1، ص 8070
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 واألطراف المتعّددة ثالثا: العالقات بين الحسابات

بين األطراف  وتتشّعب هناك حسابين منفصلين في شركة التأمين التكافلي، لذلك تتعّدد العالقات
 :1فهناك ،المختلفة

عالقة مشاركة تكافلية غير ربحية، العالقة المالية فيما يدفعه المشتركون إلى الصندوق التكافلي هي  -7
ته بمجّرد ؛ حيث ينفصل االشتراك عن ذّمة الوكيل وملكيّ (من عقود التبّرعات) وأساسها الفقهي هو عقد الهبة

 ؛وعقد الهبة الزم عند المالكية؛ بمعنى ال يجوز الرجوع فيه ،دفعه للصندوق التكافلي

عتبر عالقة هي تُ ة المشتركين، فئة المساهمين وهيئين هيهناك عالقة مالية مرّكبة وذات طبيعة مزدوجة ب -8
 :كاآلتيجهة، وتكافلية تعاونية من جهة أخرى، ربحية تجارية من 

 تتحّقق فيه الشروط والضوابط؛ يجب أن لصالح الصندوقساهمين ة المبل هيئعملية تقديم القرض من قِ  -أ
المالءة ألضرار المتحّققة أثناء مرحلة بناء وذلك ألغراض تغطية مصاريف التأسيس والتشغيل، ولتعويض ا

ُيسترد القرض الحسن على فترات ومراحل، وعليه فالقرض الحسن هو التزام حقيقي و  المالية الذاتية للصندوق.
  .اتجاه المشتركين

ة وكالة المساهمين تجاه صندوق الّتكافل ُتكّيف على أّنها عقد إجارة أو عقد اإلدارة التأمينية بين هيئ -ب
أن تقوم بتوّلي  ،جاه الصندوق التكافليتة المساهمين م واالختصاصات التي تلتزم بها هيئفمن المها بأجر.

  :يشمل ذلك، و صندوق لصالح المشتركينالإدارة جميع العمليات التأمينية المتعّلقة ب

  ظ والمنتجات التأمينية التكافلية؛تصميم أنواع المحاف -
لسوقية االعمل والحصة  إستراتيجيةعلى دراسات السوق الالزمة لتحديد  إصدار الوثائق وتسويقها بناء -

 المطلوب االستحواذ عليها؛
  ادات؛استيفاء االشتراكات التكافلية، ومتابعة قضايا الشركة وتحصيل االسترد -
دارة عمليات إعادة  - إدارة ما يّتصل بهيكلة إدارة المخاطر وتصميم االحتياطات والمخّصصات، وا 

  ؛التأمين
األخرى ذات الصلة بضبط العملية  إدارة شؤون التوظيف والموارد البشرية والشؤون المالية والرقابية -

  .التأمينية

نتخب يقوم نيابة عنهم بإدارة وتعيين الجهاز وعادة ما تقوم هيئة المساهمين بتعيين مجلس إدارة مُ 
ه، تستحّق شركة التأمين مقابال ماديا نظير قيامها ، ونتيجة لما سبق ذكر اإلداري والتنفيذي الالزم إلدارة العملية

 .بهذه المهام اإلدارية والتشغيلية

                                                           

 .28-83راجع: رياض منصور الخليفي، مرجع سابق، ص  1 
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عقد المضاربة في الفقه اإلسالمي؛ بحيث تقوم  اإلدارة االستثمارية بين المساهمين والمشتركين أساسها ج(
ته الستثمار ونوعيّ الشركة بدور اإلدارة التنفيذية لعمليات االستثمار، وذلك يشمل تحديد سياسات وخطط ا

وال شّك أّن قيام الشركة بهذا الدور  للصندوق التكافلي. االستراتيجيةومجاله، على وجه ال ُيخّل باألهداف 
 ية وحجم الجهد االستثماري المبذول.يتناسب مع أهمّ  امادي ايجعلها تستحّق في مقابله مردود

في شكل شركة  قد الشركة في الفقه اإلسالمي،في عالعالقة بين المؤّسسين وصندوق المساهمين يتمّثل  -3
 واألغراض الرئيسة التي تسعى الشركة لتحقيقها هي:  كمثال، العنان

 ؛تأسيس وتشغيل صندوق التأمين التكافلي بجميع محافظه ومنتجاته ومستلزماته الفنية (أ

 تشغيل وتنمية واستثمار مجموع أموال المشتركين في نطاق الشريعة اإلسالمية؛ (ب

 .مشروعةفي مختلف المجاالت ال ساهمينل وتنمية واستثمار رأس مال المتشغي (ج

على هذا األساس تقوم شركة التأمين بتسيير وتنظيم العملية التأمينية في صورة عقود متعّددة، وهيكل 
مة في سبيل إنجاح العملية ووضعها في إطار مضبوط شرعا، يّتسم من العالقات المالية المتجانسة والمنظّ 

 وفيما يلي مخّطط تبسيطي لمختلف العالقات التي تربط األطراف المختلفة.رونة والتكامل. بالم
 األطراف في التأمين التكافلي : العالقات التي تربط81شكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 .33، ص 2008ط  حلب،، دار شعاع للنشر والعلوم، التأمين اإلسالمي التكافليالمصدر: سامر مظهر قنطقجي، 

أو إدارة العملية  تأمينيةالذي تتقاضاه شركة التأمين التكافلي، سواء مقابل إدارة العملية ال المقابلإّن 
عمل  إستراتيجيةإلى بناء  تكافليعّد حافزا لالستثمار في هذا المجال، كما يدعو شركة التأمين الاالستثمارية يُ 

له دور كبير في استقرار ومن ثّم  ،الوثائقتحّقق التوازن المالي للشركة من جهة، وتحّقق فائضا تأمينيا لحملة 
 .نشاطها ورفع قدرتها التنافسية الشركة واستمرار

                                                           

  شتراك في المال والعمل والربح.هي نوع من أنواع شركة العقود، تقوم على اال 
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 إدارة شركة التأمين التكافلي مقومات )أسس(: المطلب الثاني

وكذا إدارة  الشركة وتسيير مخاطرها على شركة التأمين التكافلية أن ترّكز خبرتها ومهارتها في إدارة
مثل لعملية اإلعادة التأمينية، عبر استخدام آليات وتقنيات، في سبيل تحقيق التوازن االستثمار، واختيار أ

 المالي للشركة.

دارةالرقابة و أوال:   شركات التأمين التكافلي مخاطر ا 

زها عن غيرها من األعمال، فهي تدير أخطارا جسيمة على ات تميّ عمال التأمين بخصوصيّ تمتاز أ
عن تلك األخطار التي تديرها التي قد ال تنفك  ،رهاعليها أن تدير مخاط هنفسالوقت دة، وفي مستويات متعدّ 

 : 1منهم ،أعمالهابمستشارين مهرة في إدارة  تكافليةاللذلك تستعين شركات التأمين  أصال؛

 مين لتقديم خدمات استشارية في مجال ص له من قبل هيئة التأرخّ مين: وهو شخص مُ أاستشاري الت
عادة ال  ؛تأمينالتأمين وا 

  خبير الحوادث: يمتلك الخبرة والدراية في دراسة وتقييم أسباب الحادث وحجم الضرر أو مبلغ الخسارة
 ؛ي عنه وتوزيع المسؤولية في حدوثهالمتأتّ 

 ؛خبير بإدارة أخطار تأمين الحماية واالدخار 

 خبير إعادة تأمين؛ 

  مين )اكتواري(.التأخبير في رياضيات 

لتجّنب األخطار واألخطاء، التي  وآلية ، كركيزةواألخطار التدقيقإدارتي وعلى الشركة االهتمام ب
 .ُتعيق استمرار الشركة وتطّورها

  تدقيقإدارة ال -7

ط له، حكام رقابتها على حسن سير أعمالها بالشكل المرسوم والمخطّ إل تدقيقإدارة من قسم  لكلّ  البدّ 
 : 2ب على إدارة شركة التأمين ما يليلذلك يج هذه القاعدة؛وال تخرج شركات التأمين عن 

عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد  ال يقلّ  تدقيقل مجلس إدارة الشركة لجنة لليشك   :تدقيقتشكيل لجنة  -أ
 كون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة؛ن ييين على أمن غير المديرين التنفيذ على خمسة

 الي:: على النحو التالداخلي تدقيقتخصيص إدارة مستقلة لل -ب

 ؛تدقيقترتبط مباشرة بلجنة ال ليالداخ تدقيقتكوين إدارة لل -

                                                           

 .14سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص  1 
 المصدر نفسه. 2 
  م هناك بعض القوانين التي تحصر اللجنة في هذا العدد لضمان فعاليتها، فوظائف هذه اللجنة ال يمكن أن توضع في يد شخص واحد فيسيء استخدا

 ؛ فيصعب ضمان المرونة والموضوعية والسرعة المطلوبة.صالحياته، أو أن توكل إلى عدد كبير دون داع
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والتعليمات، يكون ارتباطه مباشرة بلجنة  األنظمةبتطبيق  االلتزامق من داخلي للتحقّ  دّققتعيين م -
م تقريرا لها عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعة التي ال تنطبق عليها المعايير ويقدّ  ،التدقيق
 فق عليها.تّ الم واألسس

 إدارة األخطار  -2

المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها دوريا،  األخطارتحليل ودراسة ب األخطارإدارة  تقوم    
، وأن يكون هناك كحد أدنى تحليل لألخطار األخطاركما يجب عليها اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلدارة تلك 

 : 1اآلتية

مين عن القيمة أة لحملة وثائق التمين في زيادة المطالبات المستحقّ أل أخطار التمثّ تتمين: أخطار التأ -أ
برام إينية على مالتأ إستراتيجيتهامين في شركة التأ األخطارلذلك تبني إدارة  ؛مينأالت اللتزاماتالدفترية 

في شركات التأمين  خطاراألفاستراتيجيات إدارة  يطرة على قيم المطالبات.مين كافية للسّ اتفاقيات إعادة تأ
، والتوزيع الصناعي التأميند من حيث النوع، ومبلغ عة بشكل جيّ وزّ مين مُ أخطار التأ نّ تسعى إلى التأكد من أ

 .المحتملة األخطارد للتأمين بطريقة تحدّ  مجالالجغرافي من خالل وضع و 
مين لغرض تخفيض أادة تخرى في عقود إعأمين مع أطراف أتدخل شركات الت: أخطار إعادة التأمين -ب

التحكم بأخطار الخسائر با يسمح لها ممّ  ؛مينيةأأخطار التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن مطالبات ت
 لها، وتمنحها قدرة على النمو والتوسع. الكبيرة المحتملة والتي ال يمكن تحمّ 

ز تتعامل معها ورصد تركّ  مين التيم الوضع المالي لشركات إعادة التأيتطلب منها القيام بتقيي وهذا
 الشركة تستعين. المماثلة االقتصاديةوالسمات  واألنشطةالناتجة من المناطق الجغرافية  تمانئاالأخطار 

ضها ألخطار الخسائر الكبيرة التي قد بغية تقليل تعرّ  ،بتصنيفات وكاالت التصنيف العالمية لتلك الشركات
 مين.شركات إعادة التأ تنجم عن إعسار

لزمة مُ مين، بل تبقى التزاماتها تجاه حملة وثائق التأعفي الشركة من مين ال تُ عقود إعادة التأ إنّ 
 بل شركات إعادة التأمين.تغطيتها من قِ  مينها، والتي سيتمّ عاد تأبمبالغ المطالبات المُ 

بسبب تذبذب رها المالية وتغيّ  األدواتل في قيمة التي تتمثّ  األخطاروهي  :نبيةأخطار العمالت األج -ج
 .األجنبيةمعدل أسعار الصرف للعمالت 

رات في أسعار المالية نتيجة التغيّ  األدواتبات أسعار ل في األخطار الناجمة عن تقلّ تتمثّ أخطار السوق:  -د
قة بالجهة المصدرة أو متعلّ  ،نةقة بأدوات مالية معيّ دة متعلّ رات نتيجة لعوامل محدّ السوق، سواء كانت هذه التغيّ 

من أخطار السوق  للحدّ . تعامل بها في السوقالمالية المُ  األدواترة على جميع قة بعوامل مؤثّ أو متعلّ  ،لها
إلى  إضافة المحلية باستمرار،العالمية و  األسواقرات إلى رصد تطوّ  إضافةعة، يجب االحتفاظ بمحفظة متنوّ 

                                                           

 .58-50المرجع السابق، ص  1 
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التشغيلي  األداءبما في ذلك تحليل  ،وقر على التغيرات في السة التي تؤثّ شطة للعوامل الرئيسالمتابعة النّ 
 .والمالي للجهات المستثمر بها

لجميع  تمانئاالألخطار  ىدرجة في البيانات المالية الحد األقصل القيمة الدفترية المُ تمث   :االئتمانأخطار  -ه
كل ما يفوق هذه  .ينمأقة بعقود إعادة التلدى الشركة، فيما عدا تلك المتعلّ  حتفظ بهاالمالية المُ  صولفئات األ

 القيمة يدخل ضمن مخاطر االئتمان، بمعنى مخاطر عدم الوفاء بااللتزامات.
لمواجهة  لألموالالناجمة عن صعوبة توفير الشركة  باألخطارالسيولة  أخطارل تتمثّ  أخطار السيولة: -و

دارة على وتعمل اإل ،رييومي وأسبوعي وشه أساسبات السيولة على مراقبة متطلّ  التزاماتها المالية، وتتمّ 
 .ق من وجود تمويل لمقابلة أي التزامات عند استحقاقهاالتحقّ 

مين أالحريق والت ضدّ مين أالت بأعمال أساستقوم الشركة بشكل  أخطار معدل التكرار ومبالغ المطالبة: -ز
مطالباتها  ألنّ  ؛لاألجمين بمثابة عقود قصيرة عتبر هذه القطاعات من التأتُ و خطار النقل البحري، أالعام و 

 .ضّدهن المؤمّ  خطرمن تاريخ حدوث ال قلّ أاإلخطار عنها وتسويتها في فترة سنة أو  غالبا ما يتمّ 

 )هيئة حكومية رقابية( الرسمية مينينبغي على شركة التأمين إبالغ هيئة التأز االستثمارات: أخطار تركّ  -ي
وتراقب أيضا وري. في تقريرها الدّ  أسهمهامن  ة(ده الهيئبنسبة ملكية أي شخص يملك أكثر من عدد )تحدّ 

ن كل وعاء مين مدها هيئة التأز نسبة محددة تحدّ تركّ بحيث ال تتجاوز نسبة ال ؛ز االستثمارتركّ  أخطار
 استثماري.

 المخاطر التي ُتحيط بشركة التأمين التكافلي. وفيما يلي مخّطط مبّسط ألهمّ 
 شركات التأمين التكافلي: المخاطر التي تتعّرض لها 13شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
  المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

ليشركة التأمين التكاف  
 

ز االستثماراتأخطار تركّ   

األجنبية أخطار العمالت  

 أخطار إعادة التأمين

 أخطار معدل التكرار

 أخطار االئتمان أخطار السيولة

 أخطار السوق

 أخطار التأمين
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 تكافليفي شركات التأمين ال االستثمار: ثانيا

ة قيود سوى القيود القانونية أليّ  التأمينيةمين التجاري في استثمار أقساطها أال تخضع شركة الت
فإضافة إلى مراعاة قانونية االستثمار  لتكافلي،اات التأمين ا في شركأمّ  عة من االستثمار.المتوقّ  واألرباح

 .اإلسالميةأن يكون استثمارها متوافقا مع أحكام الشريعة  ب، يجاألرباحو 

 يتهوأهمّ  صة لالستثماراألموال المخصّ  -1

  يمكن إجمالها في:

 مخصص االستثمار من أموال المساهمين؛ -أ
 مخصص االستثمار من أموال حملة الوثائق؛ -ب
 خصص االستثمار من أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين التكافلي.م -ج

 :1يشّكل االستثمار أداة مهّمة من أدوات التّنمية؛ ألّنه

 لعدد كبير من الموّظفين؛ ومن ثّم مكافحة البطالة؛ يقّدم فرصا تشغيلية -
 الّتمويل الاّلزم للمشاريع من خالل توفير السيولة؛ يقّدم -
 يسهم في التعويضات عندما تفوق االشتراكات؛ -
 ُيعتبر فرصة استثمارية لمؤّسسي الشركات لحصولهم على حّصة من العائد. -

 ضوابط االستثمار لشركة التأمين التكافلي -2

 :2تتشابه كثيرا مع الضوابط العاّمة للتأمين التكافلي، ويمكن أن نوجزها في

حيث تكون جميع االستثمارات لشركات التأمين التكافلي بالطرق ب ؛االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية -أ
ين القائمة على الربا أو ها من أدوات الد  ألنّ  ؛فال تستثمر على سبيل المثال في السنداتالمشروعة؛ 

 ؛مةمحالت القمار أو الكحوليات وغيرها من األنشطة المحرّ 
 مة لها؛ت التأمين التكافلي والمنظّ االلتزام بالقوانين واألنظمة والتشريعات الخاصة بشركا -ب
االلتزام بالمعايير الخاصة بشركات التأمين التكافلي الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  -ج

 للمؤسسات المالية اإلسالمية الخاصة باالستثمار؛
 ق باالستثمار؛ شركة فيما يتعلّ  االلتزام بالنظام األساسي الخاص بكلّ  -د
مجلس فلسفته الخاصة في االستثمار التي يرى أنها  مجالس اإلدارة؛ فلكلّ د بقرارات وتعليمات التقيّ  -ه

 ق مصلحة الشركة.تحقّ 

                                                           

لموقع ، في ا73، دمشق، ص 8004، لمؤتمر الرابع للمصارف والمؤّسسات المالية اإلسالميةا"، االستثمار في التأمين التعاوني"هايل داود،  1 
 .www.iefpedia.com/arab/?p=17411 االلكتروني:

: موقع االلكترونيفي ال ،88ص  ،"الّطرح الشرعي والتطبيق العملي للتأمين اإلسالمي"محمد صّباغ،  أحمد 2 
www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/10012.ppt. 
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 بها حسب األهمية.وفيما يلي مخّطط يختصر الضوابط ويرتّ 
 : القيود التي تخضع لها شركات التأمين التكافلي20شكل رقم 

 
 اد على ما سبقالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتم

 قنوات االستثمار في شركة التأمين التكافلي -3

أن يكون  تكافليشركات التأمين ال على يجب ،إضافة إلى مراعاة قانونية االستثمار واألرباح
  :1استخدام القنوات االستثمارية التالية ، فيمكنهامع أحكام الشريعة اإلسالمية امتوافق هااستثمار 

 األسواق المالية من خالل شراء األسهم وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية؛ االستثمار المباشر في  -أ
صة تحديد نسبة من األموال المخصّ  حيث يتمّ  ؛المباشر من خالل المتاجرة بالعمالتاالستثمار   -ب

 لالستثمار بالعمالت الصعبة مثل الدوالر وفق أحكام عقد الصرف؛
بحيث تكون الشركة  ؛إلسالمية وفق أحكام عقد المضاربةا بنوكغير المباشر من خالل الاالستثمار   -ج

 اإلسالمي الطرف المضارب، ويكون الربح بينهما حسب االتفاق. بنكرف صاحب المال ويكون الالطّ 
 إضافة لما سبق ذكره يمكن لشركة التأمين التكافلي استعمال القنوات التالية:

وهذه الوديعة لها حظ أكبر من  ،ألجلا طويلًا وديعة استثمارية في أحد البنوك اإلسالمية استثمار   -
  ؛قصيرة األجلالربح من الوديعة 

ونصيب هذا  ،أشهر قابلة للتجديد 6 اإلسالمية لمدة بنوكوديعة استثمارية قصيرة األجل في أحد ال  -
 عالية؛مرونته  ولكنّ  ؛من السابق النوع من االستثمار أقلّ 

 ؛من السابق ونصيب هذا النوع أقلّ  ،ية تحت الطلباإلسالم بنوكتوفير استثماري في أحد ال  -
ير نسبة من ظأو نحوها مع التجار ن في مشروعات تجارية االستثمار عن طريق المشاركة  -

 ؛قليلةفيه ه قد تكون األرباح ألنّ  ،ة فيه مخاطرونظام المشاركة اإلسالميّ  ،األرباح
 .ألعضاءل بإقامة المعارض مع الغير تثمار عن طريق المرابحةاالس  -

                                                           

 .83المرجع السابق، ص  1 

 الضوابط العامة للتأمين التكافلي

 االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية

 االلتزام بالقوانين واألنظمة والتشريعات

 مين التكافليااللتزام بالمعايير الخاصة بشركات التأ

 االلتزام بالنظام األساسي للشركة

 االلتزام بقرارات وتعليمات مجالس اإلدارة
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التي تتخّلل  والتعويضات المصاريفلمواجهة االحتفاظ بجزء سائل من األموال  يبقى أمام شركة التكافل
 .ممارسة نشاطها

 مين أو إعادة التكافلأإعادة التثالثا: 

لتوزيع  أساسيةمين ضرورة عتبر الحاجة إلى إعادة التأتُ  ،إعادة التأمين أخطارلما ذكرناه عن  إضافة
مت بيانات إذا قدّ  مين إالّ أعمال التأ تمارس أنمين عموما أ، وال تسمح القوانين لشركات التخطاراألل تحمّ 

 .مينإعادة التأ التفاقياتكافية عن إبرامها 

 أهمية إعادة التكافل -1

للتأمين، والسبب  اإلسالميةالتي واجهت التجربة  األمور أصعبعتبر من تُ مين أإعادة الت أنّ ال شك 
كافية، على الرغم من أهمية إعادة التأمين في بقاء شركة  تكافليةمين أوجود شركات إعادة ت في ذلك عدم

للعمل  اإلسالميةالدولي بدعوة الدول  اإلسالميع الفقه لذلك صدرت توصية من مجمّ  .التأمين واستمرارها
 وكذلك مؤسسات تعاونية إلعادة التأمين. كافليمين التأعلى إقامة مؤسسات الت

تعويض مين و إلى معيد التأ شركةن عليها من المّ المؤ  األخطارة التكافل: هو تحويل أعباء إعادف
 رر أو الخسارة.ضوا للضّ إذا تعرّ  للمشتركيندفعه  ا يتمّ مين عمّ بل التأن من قِ المؤم  

 :1، كما يليالكليوعلى المستوى الجزئي عادة التكافل أهّمية كبرى على المستوى إلو 

 :في مينسهم إعادة التأتُ  الجزئي: قتصاداالعلى مستوى  -أ

، وهذا الخيار األخطارمن  جزءال شركات اإلعادة مين نظرا لتحمّ خفض تكلفة رأس مال شركات التأ -
 التزامات إضافية؛ واجهةلم األموالأفضل من اقتراض الشركة لمزيد من 

 ؛منهما رص الربح لكلّ ا يزيد من فممّ  األخطارع عادة معا لتوزّ أمين واإلربحية شركة الت تحسين -

 .ستيعابيةمين االفي قدرات شركات التأ عمن التوسّ  مزيداو  الربحيةانخفاض التكلفة وزيادة  -

عادة التشركات التأ يساعد نمو أعمالعلى مستوى االقتصاد الكلي:  -ب  :مين فيأمين وا 
 ؛ينها ثانياص فيما بمين عموما لزيادة التنافس أوال وزيادة التخصّ أخفض تكاليف منتجات الت -

قناع شرائح اجتماعية جديدة من خالل زيادة محافظ و  ،بتحفيز طلب جديد ةمينيأزيادة حجم السوق الت - ا 
 ؛مينأنواع التأمين وزيادة أالت

االقتصاد بسبب  مجاالتينعكس ذلك على جميع و  ،ازدهارهافي االقتصاد و  نتأميالرواج صناعة  -
 بالنسبة له. األخطارتكاليف تلك  انخفاضن ثّم مو  ؛المحيطة بقطاع األعمال األخطارانخفاض 

                                                           

 .27سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص  1 
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 مين لدى شركات اإلعادة التجاريةضوابط إعادة التأ -2

في بدايات ظهورها وتأسيسها إلى إعادة التأمين لدى شركات اإلعادة  تكافليةلجأت شركات التأمين ال
أجازت لها هيئات الرقابة الشرعية  نظرا لحاجتها الماسة، وقد تكافليةالتقليدية، لعدم وجود شركات إعادة تأمين 

قبل أن تلجأ شركات التأمين التكافلي لشركات إعادة التأمين التجارية،  .1ذلك وفق شروط وضوابط محّددة
 :2الشروط اآلتي ذكرها لها من مراعاة البدّ 

 ؛تكافليةالمين ال لدى شركات إعادة التأإعادة التأمين يجب أن تبدأ أوّ  إنّ  -أ

ها غير قادرة على إعادة التأمين ولكنّ  ،ق فيها الشروط السابقةتتحقّ  تكافليةود شركات تأمين في حالة وج -ب
مين ن بشكل جزئي لدى شركات إعادة التأميعيد التأأن تُ  تكافليةاليجب على شركات التأمين  ،يبشكل كلّ 
 ؛ي لدى شركات اإلعادة التجاريةمين الجزء المتبقّ ، ثم تعيد تأأوال التكافلية

ق فيها الشروط السابقة يجوز لشركات ال تتحقّ  تكافليةمين شركات إعادة تأ أوفي حالة عدم وجود شركة  -ج
 ؛إعادة التأمين لدى شركات اإلعادة التجاريةلتكافلية االتأمين 

السارية تعود ملكيتها  األخطارأن تحتفظ بأية احتياطات نقدية عن  لتكافليةامين على شركات التأ منعيُ  -د
 ؛ب على ذلك دفع فوائد ربويةترتّ يإذ  ،ات إعادة التأمين التجاريلشرك

مين تحتفظ شركات التأ أنوشركات اإلعادة التجارية على  تكافليةالمين أيمكن االتفاق بين شركات الت -ه
واستثمار تلك المبالغ بالطرق  ،ة لشركات اإلعادة التجاريةالمستحقّ  األقساطنة من بنسبة معيّ  تكافليةال
وتكون  ،الطرف المضارب تكافليةالمين أبحيث تكون شركات الت ؛شروعة على أساس عقد المضاربةالم

 ؛شركات اإلعادة التجارية الطرف صاحب المال، والربح بينهما بحسب االتفاق

وشركات اإلعادة التجارية من حيث  تكافليةالإعادة التأمين بين شركات التأمين  اتفاقياتأن تكون مدة  -و
 ما دامت الحاجة إلى اإلعادة قائمة.الزمن 

بعد نحو ثالثين عاما من نشوء أول شركة تأمين  تكافليةتّم تأسيس عدد من شركات إعادة التأمين ال
 :3إسالمية، وأهم تلك الشركات

 الشركة السعودية إلعادة التأمين، في مدينة الرياض؛ -
 شركة التكافل إلعادة التأمين، في دبي؛ -
 السعودي التونسي "بست ري"، في تونس؛بيت إعادة التأمين  -
 ، في ماليزيا؛وشركة لويان إلعادة التأمين التكافلي شركة ميونخ إلعادة التأمين التكافلي -

                                                           

 .83 مين التعاوني في العالم العربي"، مرجع سابق، صأحمد محمد صّباغ، "الوضع المهني واإلقتصادي لصناعة التأ 1 
  .23-28سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص  2 
 .83مرجع سابق، ص أحمد محمد صباغ، "الوضع المهني واإلقتصادي لصناعة التأمين التعاوني في العالم العربي"،  3 
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 ، في البحرين؛وشركة اليانز إلعادة التأمين التكافلي شركة هانوفر إلعادة التأمين التكافلي -

 مشاركة في سوق التأمين التكافلية لما يحّققهالوقد دفع هذا كبرى شركات إعادة التأمين الغربية إلى 
 من منافع وأرباح.

 لممارسة إعادة التأمين: تكافليةالالضوابط الشرعية لشركات اإلعادة  -3

 :1، كالتاليتكافليةالمين تتشابه مع ضوابط شركات التأ

 ؛في جميع معامالتها اإلسالميةااللتزام بأحكام الشريعة  -أ

المالكين لشركات إعادة التأمين، وبين حقوق شركات التأمين التي تعيد الفصل بين حقوق المساهمين  -ب
 ؛التأمين لديها

 اإلسالميةقص المالي لحساب شركات التأمين من حساب المساهمين في شركات اإلعادة تغطية النّ  -ج
 ؛على أساس القرض الحسن

 ؛اإلسالميةلمؤسسات المالية وا بنوكالتي تخضع إلدارة شركات اإلعادة لدى ال األموالإيداع جميع  -د
ق أهداف بما يحقّ بالطرق المشروعة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة و  األموالاستثمار  -ه

 ؛غاياتهاالشركة و 
الربوية ومصانع إنتاج  بنوكما شرعا مثل المين المصانع والمؤسسات التي يكون عملها محرّ عدم إعادة تأ -و

 ؛ونحو ذلكالخمور، ومحالت بيعها 
 ؛مين ابتداء على أساس الوكالة بأجر معلومالمالي إلدارة عمليات إعادة التأ تحديد المقابل -ز
ين في التأمين من قبل الخبراء المختصّ  تكافليةتأصيل عقود واتفاقيات ومعامالت شركات اإلعادة ال -ح

عادته فنيا وشرعيا تكافليال  ؛وا 
جمع بين الكفاءة في العمل وااللتزام بأحكام الشريعة ي ل الذيي المؤه  الفن بالطاقمكل شركة  أعمالإدارة  -ط

 ؛في الممارسة والسلوك
جب فيها الزكاة وفق توجيهات هيئة الزكاة الشرعية من األموال التي تابتداء عن آلية إخراج  صاحفاإل -ي

 ؛الرقابة الشرعية لكل شركة
 ء وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة.ابتدا التأمينياإلفصاح عن آلية توزيع الفائض  -ك

هذه هي العناصر األهم التي تؤث ر وبشكل كبير على وجود الفائض التأميني، فإدارة الشركة 
ومبنّي على أسس وأطر معّينة، يسمح للشركة واستثماراتها وعمليات إعادة التكافل لها بشكل سليم ومدروس، 

 .ا المالي، فال يتحّقق عجز في ميزانيتهاعلى األقل من الحفاظ على توازنه

 

                                                           

 المصدر نفسه. 1 
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 إدارة الفائض التأميني: المطلب الثالث

لتكافلية؛ التي اّتخذت من مات البارزة في شركات التأمين اعتبر الفائض التأميني من الركائز والسّ يُ 
 .تنافسية للشركة ويمكن اعتباره ميزة، القائم على التبرع بين حملة الوثائق محورًا لعملها التأمين التكافلي

 أوال: مفهوم الفائض التأميني

 لتحديد ماهية مصطلح ما البد من اإلحاطة بجميع جوانبه وتحديد عناصره.

 تعريف الفائض التأميني وعناصره -1

 تعّددت األلفاظ ذات الصلة بالفائض التأميني وهي مهّمة في تصّور حقيقته.
 تعريف الفائض التأميني -أ

يفيض فيضا، جاء في لسان العرب: "فاض الماء والدمع ونحوهما لغة: الفائض مصدر من فاض 
وُفيوضا وُفيوضة وفيضوضة، الّسيل: كُثر وسال من ضّفة الوادي...وفيضا  يفيض فْيضا وفيضانا وِفيوضا
 .1اإلناء: امتأل، والشيء: كُثر..."

من مجموع  ركينشتي في حساب المالمال المتبقّ "ه: عّرف الفائض التأميني بأنّ يُ أّما اصطالحا ف
، مضافًا إليها أرباح والفنية ذات العالقة بنشاط التأمين، في جميع العمليات التأمينية وهاالتي دفع االشتراكات

شتركين ومًا منها: التعويضات المدفوعة للمإعادة التأمين، مخص، وعوائد االشتراكاتاستثمارات تلك 
 نفقات، وكذلك اطي األخطار السارية واالحتياطي االختياري()االحتياطي القانوني واحتي طيات الفنّيةواالحتيا

، والنفقات اإلدارية )طبقا التفاق صندوق التأمينل امدير بوصفها إعادة التأمين، واألجرة المعلومة للشركة 
 .2المضاربة(، ومال الّزكاة، والّناتج من ذلك كّله يسّمى فائضا تمييزا له عن الّربح"

ي في حساب المشتركين )حملة الوثائق( من مجموع د المالي المتبقّ وبصفة أخرى هو: "الرصي
ات الفنية، تسديد المطالبات، ورصد االحتياط موها واستثماراتها وعوائد إعادة التأمين، بعداألقساط التي قدّ 

 .3وتغطية جميع المصاريف والنفقات"

 وفيما يلي جدول لموارد واستخدامات صندوق التأمين التكافلي.

 

 

                                                           

 .118، ص 7440، 8جزائر، دار المشرق، بيروت، طالمنجد األبجدي، المؤّسسة الوطنية للكتاب ال 1 
 .785، ص مرجع سابقسامر مظهر قنطقجي،  2 
ص  ، دمشق،8004، المؤتمر الرابع للمصارف والمؤّسسات المالية اإلسالمية ،"الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية"أحمد محمد صّباغ،  3 
 .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/D231.zip، في الصفحة االلكترونية 4
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 : موارد واستخدامات صندوق التأمين التكافلي4ل رقم جدو

 االستخدامات  الموارد
 االشتراكات

 عوائد االشتراكات

 االستردادات

 عموالت وعوائد إعادة التأمين

 إيرادات أخرى

 التعويضات 

 مصاريف إدارية وعمومية

 عموالت إعادة التأمين

 االحتياطات

 التوزيعات

 
 
 
 

 .64منصور الخليفي، "التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأمين التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معاصرة"، مرجع سابق، ص رياض المصدر:

 

ومن ثّم يكون الفائض التأميني هو القيمة الموجبة بين المعطيات السابقة؛ أي بين الموارد 
إذا كانت النتيجة سالبة فهنا يكون هناك عجز، ويقابله  أّما يقابله في التأمين التجاري الربح.واالستخدامات، و 

 في التأمين التجاري الخسارة. 

 فالفائض التأميني: ،واستنادًا إلى مبدأ التكافل

 ربحًا إّنما هو زيادة في التحصيل؛ عدّ ال يُ  -

التي حصلت على  ،سين(هو ملك خالص لحساب هيئة المشتركين ال للشركة )هيئة المؤسّ  -
الشركة حصلت على حصة من  كما أنّ  ،جر(أا مديرة لنظام التأمين )وكالة بأجرتها بصفته

 ركين )شريك مضارب(.تالربح مقابل قيامها باستثمار أموال هيئة المش

ذا اتّفق المشتركون على استثمار الفائض لصالحهم وفق شروط معّينة، فال مانع من ذلك، لما  وا 
 فير قدرة مالية أكبر للشركة.يحّققه من فوائد من حيث توزيع المخاطر وتو 

 الفائض التأميني استحقاق -ب

الحكم الشرعي في الفائض التأميني من حكم أصله، وهو االشتراكات، وهي مبالغ ُمتبّرع بها  ُيستمدّ 
عتبر الدخول فيه قبواًل ضمنيًا بالشروط المبّينة في الوثائق الذي يُ  تكافلي،ها أو بعضها وفقًا لنظام التأمين الكلّ 
 قة بالفائض التأميني.مة للتصرفات المتعلّ اللوائح الُمنظّ أو 

 ألصحاب حقوق الملكية في الشركة استثمار الفائض التأميني لصالح حملة الوثائق إذا تمّ  يحقّ 
 كذلك ويجب ى فيه الضوابط الشرعية لالستثمار.النص على ذلك في الوثيقة أو اللوائح، ويجب أن ُتراع
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وذلك بالنص عليه في الوثيقة أو اللوائح، أو إشعار  ؛ص للجهة القائمة بهلمخصّ تحديد مقابل االستثمار ا
 .1لذلك عتبر من لم يعترض خاللها قابالً ة يُ حملة الوثائق بذلك مع تحديد مدّ 

وقد صدرت بشأن اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني قرارات وفتاوى شرعية عديدة، مقتضاها 
الفائض مملوك لحملة الوثائق ُملكا  مشتركًا حسب  يشاركون في الفائض، ألنّ أن أصحاب حقوق الملكية ال 

ي الفائض هو المتبقّ  د لها، ألنّ الجهة القائمة باالستثمار في المقابل المحدّ  وينحصر حقّ  ده النظام.ما يحدّ 
عية أجازت ولكن هناك فتاوى لبعض الهيئات الشر  استحقاق فيها لغير حملة الوثائق؛ من االشتراكات، فال

  .مشاركة أصحاب حقوق الملكية مع حملة الوثائق في الفائض التأميني

ره موضوع التصرف في الفائض التأميني إلى النظام األساسي للشركة وما تقرّ  ونتيجة لذلك، يرجع
حملة وهذا يعني أن الشركة لديها الخيار في اختيار طريقة توزيع الفائض بتوزيعه على  .هيئة الرقابة الشرعية

 الوثائق أو تحويله إلى حساب االحتياطي بحسب ما تراه الشركة مناسبا لسياستها وأهدافها الحالية والمستقبلية.
 الفائض اإلجمالي وصافي الفائض التأميني -ج

فّرقت النظم واللوائح المنظ مة لعمل شركات التأمين التكافلي بين مصطلح إجمالي الفائض التأميني، 
 ض التأميني.ومصطلح صافي الفائ

هو ما يتبّقى من االشتراكات بعد خصم نفقات عمليات التأمين المختلفة،  الفائض التأميني اإلجمالي: -
وما يّتصل بها من مصاريف؛ أي ما يتبّقى من االشتراكات بعد خصم ما ُدفع كتعويضات تأمينّية 

دارية، وتشغيلية  .2للمتضّررين من المشتركين، وكمصاريف تسويقية، وا 

المصاريف التي ُتدفع من االشتراكات في حساب هذا الفائض: تعويضات التأمين، أجرة الشركة  ومن
المساهمة التي ُتدير أعمال التأمين كوكيل بأجر، اشتراكات إعادة التأمين؛ ألّن ذلك هو أساس قيام الشركة 

 دلة:نستطيع أن نوجز الفائض اإلجمالي في المعا بأعمالها وتوّلي أنشطتها المختلفة.

 

 

 
 

                                                           

، في الصفحة االلكترونية: 1-2، دمشق، ص 2001المؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية ، "أسس التأمين التكافلي" أبوغدة، رعبد الستا 1 
www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/0023.doc. 

، مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منهابه وتوزيعه"، عدنان محمود العساف، "الفائض التأميني أحكامه ومعايير احتس 2 
 .www.iefpedia.com/arab/?p=17456، في الصفحة االلكترونية: 1، ص8070

]التعويضات )المدفوعة +المستحقة+ تعويضات تحت  -االشتراكات إجمالي الفائض التأميني=
الفنية[  التسوية( +المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية +المخّصصات واالحتياطات

 نية[.والقانو 
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هو الفائض القابل للتوزيع، وُيقصد به ما يبقى من االشتراكات بعد خصم  الفائض التأميني الصافي: -
التعويضات والمصاريف، ثّم زيادة عوائد استثمار االشتراكات بعد خصم حصة المساهمين في الشركة 

 ن التعبير عنه بالمعادلة التالية:من هذه األرباح، ويمّثل المرحلة النهائية التي يؤول إليها الفائض، ويمك

 
 

 ويمّثل مصطلح الفائض التأميني في إطالقه الفائض الصافي القابل للتوزيع.

 وفيما يلي مخّطط مبسط للمعادلة.

 : معادلة صافي الفائض التأميني21شكل رقم 

 

 

 
 

 

 

 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

 والربح الفرق بين الفائض التأميني -2

 ؛عن التأمين التجاريالتكافلي ز بها التأمين عتبر الفائض التأميني من الفروق الجوهرية التي يتميّ يُ 
التي ُأخذت  في االشتراكاته زيادة على أساس أنّ  ،للمشتركين لتكافليعاد في التأمين االفائض التأميني يُ  ألنّ 

، أو على األقل ال تستفيد منه االلتزام بالتبرع بينهممنهم مع ن مائها بعد تغطية كافة المطالبات على أساس 
 .شركة التأمين التكافلي

صًا لعتبر ربحًا خاتُ و تلك الزيادة من الفرق بين التعويضات واألقساط  هو في التأمين التجاري
ق طبّ وبناء عليه فتُ  ،التأمين التجاري عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه ألنّ  ؛لمساهمينل

 وال شكّ  التبّرع،ه يعمل بموجب عقد فإنّ  لتكافليا التأمين اأمّ  ،على التأمين التجاري أحكام المعاوضات المالية

 إجمالي الفائض التأميني

 

ت
شتراكا

ال
ا

 

 التعويضات -

المصاريف التسويقية  -

 واإلدارية والتشغيلية

المخّصصات واالحتياطات  -

 القانونية والفنية

 عوائد االستثمارصافي 

 صافي الفائض التأميني

 عوائد االستثمارصافي  إجمالي الفائض التأميني + صافي الفائض التأميني=
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أو عدم  ضّدهن ل في احتمالية وقوع الحادث المؤمّ عقد التأمين بصفة عامة يشتمل على الغرر المتمثّ  أنّ 
 .1في حالة وقوعه ويض المستحقّ لة بمقدار التعوقوعه، ويشتمل أيضًا على الجهالة المتمثّ 

وفيما يلي جدول يختصر االختالفات الجوهرية بين الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي 
 وبين الربح في شركات التأمين التجاري.

 : الفروق الجوهرية بين الفائض التأميني والربح5جدول رقم 

 الربح الفائض التأميني المقارنة

االشتراكات وأرباحها بعد أداء  ما فاض من المعنى
الغ إعادة التأمين التعويضات والمصاريف ودفع مب

 ات والمخصصات.وخصم االحتياط

الزيادة الحاصلة في رأس المال بعد 
تنميته بالتجارة واالستثمار، بعد خصم 
 التعويضات المستحّقة للمتضّررين.

تبع ال قصد، فليس مقصودًا أصالة، إذ التأمين  حقيقته
 تكافلي قائم على عقد التبرع المنظم والملزم.ال

مقصود أصالة ويدخل في حساب 
عناصر قسط التأمين إذ التأمين قائم 
 على عقد المعاوضة القانوني المالي.

الهدف 
 منه

التعاون في تفتيت الخطر والتكافل في تحمل 
 الضرر وتعويضه والتبرع به ابتداء.

المعاوضة ومصلحة المساهمين أي 
 لتأمين فقط.شركة ا

من حق حملة الوثائق وحدهم ومملوك لهيئة  الملكية
 المشتركين.

من حق المساهمين وحدهم ومملوك 
 لشركة التأمين.

وفقًا لما يقرره نظام الشركة ومجلس اإلدارة حسبما  التوزيع
 .تقتضيه مصلحة حملة الوثائق وهيئة المشتركين

حسبما يقتضيه القانون ومصلحة 
 ركة التأمين.المساهمين في ش

 .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/D206.zipااللكتروني:  موقعالمصدر: من ال

 محددات الفائض التأميني -3

ّقق هذا األصل في صندوق التكافل أن يكون متوازنا؛ أي تساوي إيراداته مع المصاريف، ويتح
التساوي نتيجة دّقة تحديد مبلغ االشتراك من ِقبل القائمين على الشركة بناء على الحسابات االكتوارية وعمل 

 :2همن أسباب وجودأن يتحّقق في الصندوق فائض، و خبراء التأمين؛ ولكّن هذا ال يحدث إاّل نادرا، واألغلب 
                                                           

 .8ص  "، مرجع سابق،سالميةالفائض التأميني في شركات التأمين اإل"أحمد محمد صّباغ،  1 

االلكتروني:  موقع، في ال2، الرياض، ص 8004، ملتقى التأمين التعاوني، "الفائض التأميني"محمد علي القري،  2 
www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/002pdf. 
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 بشكل دقيق؛ مهارة عمل خبراء التأمين، وقدرتهم على قياس المخاطر -

 نجاح المدير في تقليص المصاريف؛ -

 التوظيف في استثمارات ذات عائد متمّيز؛ -

 تحديد االشتراكات عند الحد األعلى. -
 :1ومن األمور التي تؤّثر في قيمة الفائض وتحديده

  قيم االشتراكات وعدد المشتركين؛  --77

 رين من حملة الوثائق.مقدار التعويضات المدفوعة للمتضرّ   --88

 ي منح التعويض األمور التالية:ف وُيراعى

 ؛اللوائح قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسبما تنّص عليهمن عطى للمشترك يُ  -أ

 ؛ة الغير بسبب الضررستحق للمشترك في ذمّ وما اُ  عدم الجمع بين التعويض -ب

 ؛عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه -ج

تصيب المشترك في التأمين على األشياء حسب اللوائح،  يقتصر التعويض على الخسائر التي -د
 ويشمل التعويض الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها تقديرًا سليمًا بحسب الضرر الفعلي.

 المية؛خبرة ونشاط دوائر التسويق في شركات التأمين اإلس  --33

  ؛صة لالستثمارفرة من االشتراكات المخصّ االمبالغ المالية المتو   --11

  ارات المشروعة وُحسن اختيارها؛الشركة في االستثم خبرة إدارة  --55

إعادة التأمين: فإذا أ حسنت إدارة الشركة االختيار بين شركات إعادة التأمين العالمية وراعت في اختيارها   --22
اّل كان الفائض قلياًل؛نسبة اإلعادة، وسعر اإلعادة كان حجم الفائ   ض كبيرًا وا 

 اسها الشركة العمليات التأمينية؛تدير على أس مقدار األجر المعلوم للوكالة التي  --11

  تكوين االحتياطات الفنية؛  --88

 لهم للمسؤولية.سلوك حملة الوثائق ومدى تحمّ   --44

  وفيما يلي مخطط يختصر أهم العوامل المؤّثرة في تحديد الفائض التأميني.  

                                                           

ض التأميني وأثره على التوسع في الخدمات توزيع الفائ؛ حنان البريجاوي الحمصي، 782-785راجع: سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص  1 
، في الموقع االلكتروني: 38-37، ص 8008-8001المية، دمشق، ، رسالة الماجستير في المصارف اإلسالتأمينية اإلسالمية

www.iefpedia.com/arab/?p=18565.  
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 : محّددات الفائض التأميني22شكل رقم 

  

 

 

 

 

 
 عتماد على ما سبقالمصدر: من إعداد الباحثة باال

 هذا ويجب أن ينّص النظام األساسي لشركة التأمين على:

 ركين؛شتاالستثمار بين المساهمين والمربح بع في توزيع تّ األساس الذي يُ  -

ا بتوزيع جزء عليهم وعمل احتياطي خاص إمّ  ركينمشتال كيفية التصرف في صافي الفائض الذي يخّص  -
 ؛ره الجمعية العامةما تقرّ أساس وذلك على  الحتياطيه إلى ذلك اأو تحويله كلّ بالباقي، 

في حالة انتهاء الشركة أو تصفيتها في  –إن بقي  –الفائض المتبقي المتراكم على مر السنين ُيصرف  -
 وجوه الخير ألّنه ليس ملكا للشركة والمساهمين، هذا في حالة صعوبة الوصول إلى المشتركين.

 العجز التأمينيأسس توزيع الفائض وتغطية ثانيا: 

بل إدارة من قِ  فيهالتصرف  يتمّ  ،حملة الوثائق وملك شرعي لهمل لصخا إن الفائض التأميني حقّ 
 ع به في وجوه الخير نيابة عنهم.توزيعه عليهم أو التبرّ  إّما، للوائح الُمعتمدةق مصالحهم وفق االشركة بما يحقّ 

 ، وال مقابل االستثمار.نه ال على سبيل األجرةين شيئًا مالشركة المديرة ألعمال التأم وال تستحقّ 

 أسس احتساب الفائض التأميني واستثماره -1

ها تختلف فيما حديثة الظهور مقارنة بشركات التأمين التجاري، فإنّ  تكافليشركات التأمين ال نظرًا ألنّ 
 .احتساب الفائض التأميني الذي تعتمده كلُّ شركةمعيار بينها من حيث 

قد يكون المشترك الواحد مسّجال في عقود تأمين عّدة في شركة  الفائض التأميني:معايير احتساب  -أ
 :1التأمين ذاتها، ويرجع تحديد نصيبه من الفائض التأميني إلى أمرين، ووفق معايير معّينة كاآلتي

 

                                                           

، مرجع سابق ؛ عدنان محمود العّساف،21-22 ، مرجع سابق، صي؛ رياض منصور الخليف782راجع: سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص  1 
 .72-75ص 

م االشتراكاتقي  عدد المشتركين 
تمقدار التعويضا  

مارخبرة إدارة الشركة في االستث خبرة ونشاط دوائر التسويق  

نسلوك المشتركي يةاالحتياطات الفن   إعادة التأمين 
 أجر الوكالة

 الفائض التأميني
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على البيوت  تقوم شركات التأمين بعمليات تأمينية مختلفة، فهي تؤم ن: المعايير المّتصلة بمجاالت التأمين -
وضّد الحريق وعلى النقل البّري والبحري والجوي... وغير ذلك، وبناء عليه هناك طريقتان الحتساب الفائض 

 التأميني فيما يتعّلق بمجاالت التأمين.
اعتبار كل أقسام التأمين كمحفظة واحدة؛ ُتخصم منها النفقات بأنواعها المختلفة وااللتزامات،  الطريقة األولى:

 الفائض لجميع األقسام، وُيوّزع وفق قواعد التوزيع. فيكون

اعتبار كّل قسم محفظة تأمينية قائمة بذاتها، ُتخصم منها النفقات بأنواعها المختلفة  الطريقة الثانية:
وااللتزامات األخرى ذات العالقة بالقسم؛ وذلك بحكم أّن كل شكل من األشكال له خصوصّيته، سواء في 

 و احتساب مبلغ التأمين أو في الشروط واالستثناءات، وحّتى في حجم المخاطر؛ حيث:احتساب االشتراك أ

 في حالة العجز، ُيسّدد من فائض األقسام األخرى، في حين ال يتم توزيع الفائض من ذلك القسم؛ 

  في حالة وجود فائض، يتم توزيعه في ذلك القسم بالذات، حسب قواعد التوزيع، دون السماح ألّي تداخل
 اختالط بين تلك المحافظ.و 

 وفيما يلي مخّطط مبّسط لما سبق شرحه. 
 : معايير الفائض التأميني حسب مجاالت التأمين23شكل رقم 

 

 

 

 

 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق
ما لشركات التأمين التكافلي حرّية االختيار بين السياستين، بما يخدم مصالح المشتركين؛ غير أّن 

ُيالحظ أّن النموذج األّول يراعي جميع المشتركين بغّض النظر عن طبيعة وثائقهم، في حين ُيقّيد النموذج 
الثاني تحقيق مطلب التعاون والتكافل في نطاق )الدائرة/ المحفظة(. ويبقى الخالف التطبيقي في هذه الحدود 

جراءات العمل الفّني، ويبقى اال ختيار لخبراء التأمين في ظل معطيات البيئة خالفا فنيا يّتصل بسياسات وا 
 االقتصادية للشركة.

01قسم  20قسم   30قسم    

 الفائض التأميني

30قسم  20قسم   01قسم    

  3 الفائض التأميني  2 الفائض التأميني  1 التأمينيالفائض 

 مستقلّةلتأمين محفظة ا من أقسام قسم كل اعتبار أقسام التأمين كمحفظة واحدة
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من حيث مدى أخذه للتعويض، ومدى اشتراكه في حاالت للمشترك عّدة : بالمشترك المّتصلةالمعايير  -
 : 1أكثر من مجال تأميني في الشركة ذاتها، كما يلي

o احتساب الفائض ال يرتبط  ني:مدى تأثير التعويض في احتساب حّصة المشترك من الفائض التأمي
ولكن  .ي ْغنم بقدرهعادة بأخذ التعويض أو عدمه؛ إذ أّن الفائض ملك للجميع كّل حسب اشتراكه، في ْغرم و 

على شركة التأمين أن تراعي قواعد العدالة عند تخويلها باحتساب الفائض التأميني وتوزيعه، أّما إذا كان 
 ستحقاق المشترك ألّي قدر من الفائض، إاّل إذا ُنّص عليه؛العقد على أساس الوقف، فاألصل عدم ا

o :قد يكون للمشترك عّدة عقود في  معيار التعامل مع المشترك في مجاالت تأمينية عّدة في الشركة ذاتها
 مجاالت متعّددة في الشركة ذاتها، وهنا يوجد احتماالن لطريقة التعامل معه:

  ضّم حساباته وُتعامل كوحدة واحدة.الشركة، فتُ  ي مقابلفأن ُينظر إلى صاحب العقود كشخص واحد 
 فُيحسب نصيبه من الفائض بمراعاة جميع االشتراكات التي دفعها، والتعويضات التي أخذها؛

 .أن ُينظر إلى كّل عقد له على حدة، وكأّنه أشخاص مختلفة في كّل مرة، وال ُيعامل كمشترك واحد 
 وهذا ما يوّضحه الشكل الموالي.

 : التعامل مع المشترك في مجاالت عّدة في الشركة ذاتها24رقم  شكل

 

 

 

 

 
 

 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق
 تجدر اإلشارة إلى أّن عقد التأمين التكافلي عقد رضائي، يجوز قيامه على عدم التعادل في البذل والعطاء.

من خالل ما سبق ذكره آنفا نستطيع : مينيالقواعد الحسابية الرئيسة في احتساب الفائض التأ -ب
 :2صياغة القواعد الحسابية الخاصة بالفائض التأميني كاآلتي

يمكن إجمالها تم التفصيل فيها سابقا، لكن على سبيل التذكير قاعدة حساب الفائض التأميني الصافي:  -
 .ماراإلجمالي + صافي عوائد االستث الفائض التأميني الصافي= الفائض :المعادلةب

                                                           

 .01-01عدنان محمود العّساف، مرجع سابق، ص 1 
 .31المرجع السابق، ص  2 

 المشترك

1حساب  2حساب   3حساب    

 كشتر  حساب م   تكوين

 المشترك

3حساب  2حساب   1حساب    

 حسابات منفصلة
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تشبه قاعدة التخارج في الميراث، وهي انسحاب المشترك : قاعدة خصم نصيب المتنازلين عن حّصتهم -
 وطرح نصيبه من أصل المسألة أي من مجموع الحصص.

 
 

أّما بالنسبة للمشترك الذي لم ُيجّدد تأمينه للعام المقبل، فليس للشركة الحق في حرمانه من توزيع 
خاصة إذا  وقيمته، إاّل إذا تنازل عنه طوعا.تبار أّنه مستحّق له حسب مّدة اشتراكه الفائض التأميني؛ على اع

تضّمن العقد ُمسبقا بندا يقضي بالتنازل، أّما إذا لم يتضّمن العقد مثل هذا االتّفاق؛ فال يسقط حّق المشترك 
 في نصيبه من الفائض التأميني.

إذا تخّلف المشترك عن قبض حّصته من فائض أن ُينّص في العقد صراحة أّنه  األ ولىكما أّن 
التأمين الموّزع النسحابه من صندوق المشتركين، فإّنه ُيعّد متبّرعا به للصندوق، وهذا لتجّنب الوقوع في 

وعلى الشركة تطوير أساليب االتصال بالمشتركين حّتى ال تقع  .1إشكال صعوبة االتصال به أو العثور عليه
 لك باستخدام البريد أو الهاتف ...وغيرها من وسائل االتصال المضمونة الوصول.في مثل هذه الحاالت، وذ

للمشترك من فائض التأمين بنسبة  ُيحسب: قاعدة حساب حّصة المشترك الواحد من الفائض التأميني -
حّصته من التأمين، وهي مقدار االشتراكات التي دفعها مقسومة على مجموع االشتراكات، فهذه النسبة 

 وعلى هذا األساس تكون المعادلة كاآلتي: في صافي الفائض التأميني لينتج مقدار حّصته. ُتضرب

 
 

 :2يمكن استثمار الفائض التأميني في الحاالت التاليةاستثمار الفائض التأميني:  -ج

على  يكون ات الفنيةدوق المخاطر أو في حساب االحتياطد في صناستثمار الفائض التأميني المرصّ  -
نص على ذلك في وثائق التأمين ليصبح معلومًا من قبل حملة ويُ  مضاربة أو الوكالة بأجر معلوم؛ال أساس
ات الفنية حساب االحتياطصندوق المخاطر أو  إلى جملة أموالحصة حملة الوثائق ، وتضاف الوثائق
 بهم؛ الخاص

س المضاربة أو الوكالة د في حساب وجوه الخير قبل توزيعه على أسااستثمار الفائض التأميني المرصّ  -
والفرق الوحيد  ،ات الفنيةفي صندوق المخاطر وحساب االحتياطد استثمار الفائض المرصّ  ُيشبه .بأجر معلوم

فتكون  ،ضاف إلى الحساب نفسه وال يملكها حملة الوثائققة الخاصة بحساب وجوه الخير تُ حقّ أن األرباح الم

                                                           

  .81-85المرجع السابق، ص  1 
 .1مرجع سابق، ص  ،"الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية"أحمد محمد صّباغ،  2 

صافي الفائض × = )االشتراك / مجموع االشتراكات( حصة المشترك من فائض التأمين
 التأميني.

 نصيب المنسحب المتبّرع –= حصص الفائض الصافي  ينالفائض بعد خصم نصيب المتنازل
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هي تنمية وزيادة أموال وجوه الخير، ويزداد تبعًا لذلك األجر الغاية من االستثمار بالنسبة لهذا الحساب 
 ؛والثواب بالنسبة لحملة الوثائق

ص للتوزيع فإن نصيب كل  مشترك يصبح ملكًا خاصًا به، يدخل في حسابه ا الفائض التأميني المخصّ أمّ  -
القيمة المالية لحصة كل   يونظرًا لتدنّ  ،بإذن صاحبه وال يجوز استثمار شيٍء منه إالّ  ،الخاص في الشركة

إذا كان عدد الراغبين في  إالّ  ؛ال يكون مجدياً  الفردي مثل هذا االستثمار فإنّ  ؛مشترك من الفائض التأميني
 بل الشركة.صاتهم من الفائض من قِ االستثمار كبيرًا ورغبوا باستثمار مخصّ 

إلى أسس وقواعد معّينة البّد من  يخضع توزيع الفائض التأميني: أسس توزيع الفائض التأميني -2
 احترامها، ومن بينها:

 ما خاصة خالل سنوات التأسيس األولى، ى تعظيم احتياطاتها االختياريةتعمل مؤّسسات التأمين عل -
 يقضي بتوظيف الفوائض في مجال تنمية االحتياطات وتعزيزها؛

لتصبح فوائض الفوائض تتحّرر  فإّن هذه نحو تكون فيه قد تجاوزت الكفاية، إذا ُوجد الفائض على -
 وذلك وفق مجموعة معايير فّنية تتفاوت شركات التكافل في تطبيقها. صافية قابلة للتوزيع،

ريقة التصّرف في الفائض تتفاوت شركات التأمين التكافلي من حيث ططرق توزيع الفائض التأميني:  -أ
 ة؛ حيث تتّم وفق إحدى الطرق التالية:حسب قانونها األساسي وقرارات هيئة الرقابة الشرعي التأميني،

  ّى صندوق المخاطر عند م ْن ال يرى جواز توزيع رصد الفائض التأميني في صندوق خاص يسم
على أساس أّن قسط التأمين المدفوع من المشترك كّله هبة وال يجوز  .الفائض على حملة الوثائق

 ؛ها خرجت من ملك صاحبهاألنّ  ،الرجوع بشيء من الهبة

  اٍت فنيٍة خاصًة في السنوات األولى من عمر أميني في حساٍب خاٍص بصفة احتياطالفائض الترصد
 ؛الشركة عند م ْن يرى جواز توزيع الفائض على حملة الوثائق

  ّجوه الخير في الشركة، يًا أو جزئيًا بعد رصده في حساب و صرف الفائض التأميني في وجوه الخير كل
خاصة إذا ُنّص عليه في العقد، أو بتخويل الشركة وهيئة الرقابة  وال يوجد إشكال في هذا الطرح،

لكّن األولى أن يبقى الفائض في الحساب لصالح  عية في توزيع الفائض حسب المصلحة.الشر 
 ، وال بأس من رصده للعام الُمقبل؛1المشتركين، ألّنه يتّبع أصله وهو االشتراك

  ّصبح نصيب المشترك من الفائض بحيث يُ  ؛ى حملة الوثائقيًا أو جزئيًا علتوزيع الفائض التأميني كل
 .الفردية التي يملكها ويتصّرف بها جزءًا من مجموع األموال

 وفيما يلي مّخطط مبّسط لألشكال األربعة السابقة الّذكر.

                                                           

 .37-30بق، ص عدنان محمود العساف، مرجع سا 1 
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 : أشكال التصّرف في الفائض التأميني25شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ا سبقالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على م

 :1إذا قّررت الشركة توزيع الفائض فإّنها تستخدم إحدى التطبيقات اآلتية

شمول توزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل على  التطبيق األول:
 .تعويضات ومن لم يحصل، بنسبة اشتراك كل  منهم

حتى لو حصل على  ،ي يشعر به المكتتبب مراعاة جانب المعنى التعاوني الذوهذه الطريقة تغل  
لتأمين اإلسالمية في ويجري العمل بهذا المعيار في شركة ا ،منها أو أقلّ أكثر من اشتراكاته تعويضات 
 .من شركة التأمين اإلسالمية وشركة البركة للتأمين في السودان األردن وكالّ 

ا ، أمّ ذين لم يحصلوا على تعويضات أصالً ال شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق التطبيق الثاني:
 ون شيئًا من الفائض التأميني.الذين حصلوا على تعويضات فال يستحقّ 

تفادة ُتعفي من سفتعتبر ذلك ا ،وهذه الطريقة تراعي استفادة الحاصلين على مزايا التعاون مهما قل ت
من وقوع الضرر إلى زيادة الحرص والحيطة تحفيز المشترك  كما يهُدف هذا التطبيق إلى شمول التوزيع لهم.
من لم يحصل على أي و من حصل على تعويض  بينتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وكذا  مينللشيء محل التأ

 أو زيادة والثاني لم يحصل على شيء. المقّيم شتراكاالما دفعه من  فاألول استردّ  ؛تعويض

                                                           

، مرجع سابق، ص "الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية"؛ أحمد محمد صّباغ، 10-21رياض منصور الخليفي، مرجع سابق، ص راجع:  1 
 .10-34حنان البريجاوي الحمصي، مرجع سابق، ص ؛ 1
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وبين م ْن حصل على  اشتراكاتهويضات استغرقت جميع التفريق بين م ْن حصل على تع التطبيق الثالث:
 .اشتراكاتهمن  تعويضات أقلّ 

ا ال يستحقون شيئًا من الفائض التأميني، أمّ  اشتراكاتهمفالذين حصلوا على تعويضات استغرقت جميع 
 نههم مويكون حظّ  ،عطون من الفائض التأمينيفيُ  اشتراكاتهمالذين حصلوا على تعويضات لم تستغرق جميع 

بصيغة أخرى من تّم  .تهم من الفائض كاملة مخصومًا منها الجزء من التعويض الذي حصلوا عليهحصّ  هو
تعويضه بأكثر من نصف اشتراكه، فهو غير مستحّق لنصيبه من الفائض التأميني، وأّما من تّم تعويضه بما 

 لنصف فهو مستحّق للفائض التأميني.دون ا
ص للتوزيع على حملة الوثائق واالحتفاظ وية ثابتة من الفائض التأميني المخصّ توزيع نسبة مئ التطبيق الرابع:

 .بالباقي في الشركة
رون المتضرّ  ؛ بحيث ُيعطىص للتوزيع بين حملة الوثائقتقسيم الفائض التأميني المخصّ  التطبيق الخامس:

  .لغير المتضررين فعت لهم تعويضات نصف ما ُيعطىالذين دُ 

 شمل أهم أشكال التوزيعات المختلفة للفائض التأميني.وفيما يلي مخّطط ي
 : أشكال توزيع الفائض التأميني26شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

والواضح أّن تحديد التطبيق األمثل يخضع لطبيعة مرحلة التشغيل والوضع المالي لشركة التأمين 
 سّطرة من طريقة توزيع الفائض التأميني.التكافلي، واألهداف الم

 الفائض التأميني

الثاني التوزيع التوزيع األّول الثالث التوزيع  الرابع التوزيع  الخامس التوزيع   

وله لجميع شم

حملة الوثائق 

 دون تمييز

شموله لحملة 

الوثائق غير 

ن المستفيدين م

 التعويض

شموله لغير 
ن المستفيدين م
 التعويض

 + 
ن المستفيدين م

 تعويض أقل من

منصف اشتراكه  

ه نسبة مئوية من
 ت وّزع على حملة

 الوثائق

 
ةالباقي للشرك  

ن المستفيد مغير 

(1) التعويض  

المستفيد من 

(1/2) تعويضال  

 

 أنواع التوزيعات



 التأمين التكاف لي  خصوصيات                                             التكاف لي                                                       اإلطار النظري للتأمين  

 83 

ها هيئة الرقابة الشرعية للشركة، باعتبارها القائمة قرّ طريقة أخرى تُ  بأيّ يمكن توزيع الفائض التأميني 
 لتوافق قواعد الشريعة اإلسالمية.وتطويعها على رقابة وترشيد القواعد والمعايير 

رق توزيع الفائض التأميني في التطبيقات الحالية؛ اختلفت ططرق التوزيع في التطبيقات المعاصرة:   -ب
 تبعا لسياسات شركات التكافل وكذا اختالف القوانين المنّظمة لها.

 :1ومن بين هذه النماذج نذكر

 توزيع الفائض كّله على حملة الوثائق، وهو الُمطّبق لدى العديد من شركات التكافل؛ -

لغ االشتراك في الفترة التالية، وفي حالة عدم رصد الفائض وعدم توزيعه، مع خصم قيمته من مب -
دينار جزائري من  100فإذا كان المشترك يستحّق  يد العقد، ُيدفع نصيبه من الفائض.تجد

دينار مثال؛ فإّنه ال يستحّق الفائض، ولكن سُيطالب  7000الفائض، وكان االشتراك المطلوب هو 
والهدف من هذه الطريقة هو  لعام الُمقبل.ي ادينار فقط من االشتراك الواجب دفعه ف 200بمبلغ 
أموال التأمين في الصندوق تسهيال لعملية التوزيع، وأن ُيخّفف على المشتركين من اشتراك  إبقاء

غير، لذا  العام المقبل، وُيعّزز هذا المنحى كون المشتركين قد تبّرعوا بأموالهم لغاية التكافل ال
اعتبار توافقها مع أساس الوقف، وكذا تسهيل وتيسير دفع فإّن هذه الطريقة هي أولى الطرق ب

 االشتراكات المستقبلّية على المشتركين؛

 استخدام الفائض لتسديد القرض الحسن إن ُوجد؛ -

توزيع جزء من الفائض إلى حملة الوثائق، وهذا ما عليه أكثر التطبيقات، وتختلف نسب التوزيع  -
 أمثلة نذكر:التي قبلتها الهيئة الشرعية للشركة، وك

 700% للمشتركين، وتقتصر الشركة على اقتطاع نسبة من مبلغ االشتراك؛ 

 30% للمشتركين؛ %10، وكأجر للشركة مع اقتطاع جزء من مبلغ االشتراك 

 10% للمشتركين؛ %30، وكأجر للشركة مع اقتطاع جزء من مبلغ االشتراك 

 40% لحملة الوثائق. %70للشركة مع عدم اقتطاع أّي جزء من مبلغ االشتراك، و 

 أّما الجزء الباقي من الفائض لدى الشركة، فُيتصّرف فيه كما يلي:

رفعه على صفة احتياطات لتقوية المركز المالي لصندوق التكافل؛ حيث تتراكم إلى حد معّين، ومن  -
 ثّم ُتوّزع إجماال على حملة الوثائق؛

                                                           

 .4-8محمد علي القري بن عبد، مرجع سابق، ص  1 
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ه الحالة وجدنا الشركات تتبّنى نسب توزيع يحصل عليه المدير على سبيل المكافأة اإلضافية، وفي هذ -
متباينة؛ حيث كّلما زاد ما تقتطعه الشركة من مبلغ االشتراك على سبيل األجرة، انخفض ما تقتطعه 

 من الفائض على سبيل الحافز، فمنهم:

  من الفائض على  %15من مبلغ االشتراك على سبيل األجرة على اإلدارة، و %7من يقتطع
 سبيل المكافأة؛

  من الفائض، وبينهما نسب مختلفة. %30من مبلغ االشتراك و %30من يقتطع 

وهناك اختالف بين الفقهاء حول أحّقية الشركة أخذ جزء من الفائض التأميني على سبيل المكافأة، 
 .وقد تفّرقوا إلى ثالثة آراء

 التكافل. وفيما يلي مخّطط ُيبّسط أهّم التطبيقات الحالية والمستعملة على مستوى شركات
 : طرق توزيع الفائض التأميني في التطبيقات المعاصرة21شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

إن التوزيع الرابع يالقي انتقادات كثيرة، عل اعتبار معارضته للقاعدة األساسية للفائض، وهي عدم 
 استحقاق الشركة ألي جزء منه.

                                                           

  إعطاء شركة التأمين، ممّثلة في إدارتها أو المساهمين فيها، أّي جزء من أموال المشتركين؛ ألّنه ُعّد الفرق األساس بين  الرأي األول قضى بعدم جواز
ركة حافزا إلدارة الش نوعي التأمين المحظور شرعا والجائز )التأمين التجاري والتأمين التكافلي(، أّما الرأي الثاني فذهب إلى جواز ذلك، من باب أّنه ُيعدّ 

ائض إاّل الجزء )على أساس الجعالة(؛ حّتى يزداد حرصها على تطوير أعمال التأمين ونجاحها، أّما الرأي المرّجح هنا أّنه ال يجوز إعطاء الشركة من الف
 اليسير، على أن يكون مرتبطا بحسن إدارتها لعملية استثمار االشتراكات ال العملية التأمينية في حّد ذاتها.
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قد تتوّقف شركات التأمين التكافلي عن ممارسة نشاطاتها : عند التصفيةالفائض التأميني طرق توزيع  -ج
 صندوق لصالحها.اللسبب أو آلخر، فال يمكنها في هذه الحالة أن تتصّرف في المتبّقي من أموال 

حّل الشركة  التصفية للمؤّسسات في العرف المالي والتجاري ُيراد بها: اإلجراء الذي يعقب: معنى الّتصفية -
أو المؤّسسة ألّي سبب من األسباب؛ وذلك بتحويل أصولها إلى سيولة، وتسوية عالقاتها مع الغير من أجل 

فالتصفية إذا  ما تبّقى من األموال بين الشركاء.استيفاء الحقوق وسداد ما عليها من ديون والتزامات وقسمة 
 .1نتهاء النشاط المالي وتوّقفههي: معرفة كّل طرف من األطراف ما له وما عليه عند ا

هناك إجراءات قانونية خاصة في حاالت التصفية، في جانبها اإلجرائي ال تتعارض مع أحكام 
 الشريعة اإلسالمية، تجب مراعاتها، مثل:

 صدور قرار بتعيين المصّفي؛ 

 بيان مهام هذا األخير؛ 

 تقديم الوثائق الُمستخدمة لعملية التصفية؛ 

  العمليات المحاسبية التي يتطّلبها القانون للتصفية )منها تسييل األصول والمنقوالت إتباع اإلجراءات و
 وتقييمها بسعر السوق يوم التصفية(.

 :2دفع التزاماتها وتصفية الشركة بمراعاة ما يلي على شركة التأمين التكافلي: إجراءات التصفية -

 :ملية، يجب أوال النظر في التزامات الشركة المديرة عندما يبدأ التنفيذ للع النظر في االلتزامات والّديون
 للتكافل تجاه اآلخرين كالديون والقروض وغيرها، ألّنها ليست ملكا للشركاء؛

 :بعد الوفاء بااللتزامات ُينظر إلى حقوق الشركة المديرة للصندوق،  دفع حقوق الشركة المديرة للصندوق
واء كان الصندوق عند التصفية به فائض ايجابي أو عجز، فُتعطى ما تستحّقه من األجر المتّفق عليه س

أّما فيما يخّص االستثمار الذي  الربح، فهو يستحّق ماال على عمله.ألّن األجير يتعّلق حّقه بالذّمة ال ب
يكون على أساس المضاربة؛ فإّن الشركة عند التصفية تأخذ حّصتها من الّربح إن ُوجد، وال شيء لها إن 

 ، وحينئذ يخسر الصندوق جزءا من المال، وتخسر الشركة جهدها؛كان هناك عجز

 :المتضّررون من المشتركين الذين تقّررت لهم  وُجود متضّررين من حملة الوثائق عند التصفية
تعويضات قبل التصفية، يجب الوفاء بها وتعويض أصحابها، إن بقي في الصندوق مال بعد الوفاء 

وحّصتها من الفائض التأميني، وُيقّدم حق الشركة على تعويضات حملة بااللتزامات ودفع أجرة الشركة 
 الوثائق؛ ألّن الّدين مقّدم على كّل حق.

                                                           

، التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منهمؤتمر ، "التأمين التعاوني التصفية والفائض"ن عبد الّرحمن الغرياني، الصادق ب 1 
 .www.iefpedia.com/arab/?p=17422: ، في الموقع االلكتروني72، ص 8070
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ن بقي هنا جزء من الفائض فإّنه ُيوّزع على حملة الوثائق.  بعد القيام بهذه اإلجراءات وا 

وزيع الفائض التأميني في تجدر اإلشارة إلى أّنه من األولى واألدّق شرعا أن ُيحّدد في العقد طريقة ت
 حالة تصفية الشركة، بأن يكون توزيعه على المشتركين أو في وجوه الخير.

إذا لم ُينص في العقد على طريقة تصفية صندوق المشتركين وال على تخويل الشركة في توزيع  
المشتركين، دون توزيعه على الفائض التأميني، فُينظر إلى العقد فإن كان على أساس غير الوقف، فاألولى 

أّما إذا كان قائما على أساس الوقف، فإّن الراجح فيه أن ُينفق في حالة التصفية في وجوه الخير، وال  غيرهم.
وُيستحسن أن يسّخر لشركة تأمين تكافلي أخرى تكون في حالة عجز لالستفادة من  .1ُيعاد للمالك األصلي

 كافة الوسائل المتاحة. تعمالاألموال ألصحابها بعد اس الفائض لتغطيته، كذلك األمر في حال تعّذر إيصال

أّما حساب حملة األسهم فعند تصفيته ُيعطى كّل مساهم ما يستحّقه مقابل أسهمه مع عائد أرباح 
 استثمارها إن ُوجدت، وبذلك يكون قد تّم تصفية أموال حساب حملة األسهم جميعه.

ير عملياتها أو وقوع عدد غير متوّقع من األخطار نتيجة لسوء إدارة شركة التأمين التكافلي وتسي
وتعّدد المتضّررين، قد ينتج هناك عجز في الشركة، البّد من تغطيته للحفاظ على استقرار الوضع المالي 

 لشركة التأمين التكافلي.
 تغطية العجز التأميني -1

ياطات تضمن من المفترض أن تسّد احتياطات شركات التأمين كل عجز تتعّرض له، وهذه االحت
إذا توّجهت شركة التأمين إلى صندوق  .التكافلي جاح شركات التأمينحقوق العمالء وعليها يتوّقف ن

المشتركين فهذا مؤّشر على وجود خلل في إدارتها، أو قّلة خبرة أّدت إلى تجاوز هذه الحواجز االحتياطية 
 العديدة.

ز  عن األمر  مفهوم العجز التأميني: (أ يعجز عْجزا، وعجز فالن رأي فالن: إذا نسبه إلى العجز لغة: ع ج 
خالف الحزم، كأّنه نسبه إلى العجز. والعجز: الضعف، والتعجيز: التثبيط، وأعجزه الشيء: فاته وفي 
مفردات أخرى: العجز أصله التأخر عن الشيء، وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء، 

 وهو ضد القدرة.

 رافعي: ال نعني بالعجز عدم اإلمكان فقط، بل في معناه خوف الهالك... وهو في االصطالح قال ال

عادة التأمين، ثم القرض الحسن وأما اللجوء إلى  إذا افترضنا أن الخسارة قد وقعت فإنه يبتدئ باالحتياطات وا 
 المشتركين فله حالتان )طبعا بعد استنفاذ الوسائل السابقة(:

                                                           

 .10عدنان محمود العّساف، مرجع سابق، ص  1 
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 ن إقراض الشركة في حالة خسارتها من صندوقهم، )وهذا غير ملزم(؛الحالة األولى: أن ي ِعد المشتركو 

الحالة الثانية: أن يضع المشتركون شرطا على أنفسهم بإقراض الشركة إذا تعرضت لخسارة بعد أن تستنفذ ما 
جبارية وعد المشتركين بإقراض  والحصول على تمويل خارجي )تورق(. لديها من احتياطات اختيارية وا 

 فالعقد شريعة المتعاقدين. ،لزمهم ما داموا قد اشترطوا على أنفسهمالصندوق يُ 

 :1يمكن استخدام المنافذ الداخلية لتمويل العجز كما يلي مبدئياتغطية العجز من الداخل:  (ب

يقّدم المساهمون قرضا حسنا من حسابهم على أن ُيسّدد ذلك من صافي الفائض التأميني : القرض الحسن -
ت المقبلة، وهذه خدمة يجوز أن يؤّديها حساب المساهمين لحساب التأمين تجّسد معنى المحّقق في السنوا

القرض الحسن في الشريعة اإلسالمية وطبقا للضوابط والقيود الشرعية التي تضعها هيئة الفتوى والرقابة 
 ألي محذور شرعي. تجّنباهذا الشأن،  الشرعية في

ت المالية عموما والعجز خصوصا في شركة التأمين البد من لمواجهة المشكال: ات اإلجباريةاطاالحتي -
وجود ضمانات واحتياطات متعّددة  من التزامات نحو عمالئها، لذا وجبوجود احتياطات تعادل ما عليها 

 تمّول الشركة عندما تتعّرض ألّي عجز.

ي في حساب هيئة القوانين واألنظمة واللوائح ُتلزم شركات التأمين التكافلي في حال وجود عجز مال
 المشتركين بأن يقوموا باإلجراءات التالية: 

  االستعانة باالحتياطات المالية التي في حساب هيئة المساهمين سواء االحتياطات القانونية أو
 االختيارية التي قامت الشركة بتأسيسها من الفوائض المالية المحّققة في السنوات السابقة؛

 ة بتغطية العجز المالي الحاصل، يقوم حساب المساهمين بإقراض إذا لم تف االحتياطات المالي
  حساب المشتركين قرضا حسنا على أن يتّم سداده من الفوائض التأمينية المحّققة الحقا.

إّن تكوين المخّصصات واالحتياطات مطلب أساس لنجاح شركات التأمين التكافلية؛ وذلك لتمكينها 
 المناسب، وتتعّدد االحتياطات لتكون إجبارية يفرضها القانون أو اختيارية. من الوفاء بالتزاماتها وفي الوقت

 االحتياطات االختيارية  -

تمّثل االحتياطات االختيارية فوائض محتجزة من أعوام سابقة وُيكّون فائض األموال هذا من أجل 
نظرا  .اتي أو الداخلي للشركةتدعيم وتقوية المركز المالي، وُتعّد االحتياطات مصدرا من مصادر التمويل الذ

لحداثة نشأة بعض شركات التأمين التكافلية فما زالت االحتياطات تمّثل نسبة محدودة بالمقارنة بحجم 
 الشركات الكبرى.

                                                           

، 8070، لمؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منهمقدم سليمان دريع العازمي، بحث العجز في صندوق المشتركين،  1 
 .www.iefpedia.com/arab/?p=17454 :، في الموقع االلكتروني88-73ص 
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 ومن أهّم مصادر االحتياطات االختيارية هي: 

 ار أموال االستعانة بالفائض المالي من السنوات الماضية، فُيقتطع االحتياطي من عوائد استثم
 المساهمين، وال يجوز اقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين؛

  االستعانة باقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها بمقتضى المصلحة على أال  تؤول
ألّن كّل  للمساهمين، )ال يجوز اقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين(؛

 واحد منهم ُيعتبر طرفا مستقال بذاته.

ومن جهة أخرى فإّن شركات التأمين تلجأ في حالة العجز إلى أموالها االحتياطية االختيارية التي 
 تتمّثل في التالي: 

 األصول التي تملكها الشركة كاألصول العقارية االستثمارية؛ 

  ية التي تملكها شركة التأمين التكافلي.االستعانة بالودائع البنكية والمحافظ االستثمار 

وهذه األموال التي تضعها شركات التأمين التكافلي، ُتعتبر حماية لها من اإلفالس أو العجز، وكلما زادت 
 احتياطات الشركة المالية كانت في مأمن أوفر ونجاح أفضل.

 :1، وهيلتغطية العجز عتمد عليهاتتمّثل في المصادر الخارجية التي يُ  تغطية العجز من الخارج: (ج

تقّدم شركات التأمين لعمالئها ضمانات للحصول على حقوقهم في حال حصول عجز عن إعادة التأمين:  -
وال تكتفي شركات التأمين  فّنية لمواجهة أّي عجز في الشركة.الّسداد، وهذه الضمانات تكون احتياطات 

لجأ إلى ضمان فّني آخر هو إعادة التأمين لدى بالضمان األول، بل تزيد عليه من باب الحيطة والحذر فت
 عادة حّتى تساعدها على الوفاء بالتزاماتها نحو المشتركين.اإلإحدى شركات 

 وقد ُلّخصت العالقة بين شركة إعادة التأمين وشركات التكافل فيما يلي:

 تجمع شركة إعادة التأمين االشتراكات من شركات التأمين في صندوق التأمين؛ -

 تثمر شركة اإلعادة ما تجمع لديها من اشتراكات على أساس المضاربة بينها وبين شركات التأمين؛تس -

تُقّسم أرباح االستثمار بين شركة إعادة التأمين بنسبة محدودة في شهادات االشتراك التي ُتعطيها إلى  -
وتضّم الباقي إلى  مثال(، تأخذها لمصلحة مجموع المساهمين أصحاب رأس مال الشركة، %70الشركات )

 صندوق األموال التّأمينية لديها؛

ُتغّطي شركة اإلعادة التعويضات عن الحوادث، ومصاريف عملية التأمين، من مجموع االشتراكات  -
 واالحتياطات واألرباح االستثمارية؛
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 ندوق؛في حالة وجود فائض، ترّده شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين بنسبة اشتراكها في الص -

 في حال تحّقق عجز، تضمنه شركة اإلعادة على سبيل القرض من أموال المساهمين. -

وعلى هذا فمن الواضح أّن شركة اإلعادة ليس لها مصلحة مادية تتحّقق للمساهمين إاّل نصيبها من 
 أرباح المضاربة، وفي مقابل الحصول عليه تقوم بثالثة أعمال:

 ارب(؛إدارة العملية االستثمارية )كمض 

 إدارة العملية التأمينية دون مقابل؛ 

 .ضمان العجز في صندوق األموال التأمينية دون فائدة 

وهذه الصورة من المعامالت ُتالقي رفضا ومعارضة من المذاهب الفقهية ألّن بها اشتراط عقد في 
 عقد، والذي يهّمنا هنا أّن إعادة التأمين جزء من الحل في حالة العجز.

 تمويل خارجي )إسالمي كالتورق(  الحصول على -

من األمور التي ينبغي أن ُتؤخذ بعين االعتبار في حال وجود عجز في شركات التأمين التكافلي 
 الحصول على تمويل خارجي مثل التورق.

التورق: لغة: الدراهم المضروبة، وفي االصطالح: أن يشتري المرء سلعة نسيئة ثم يبيعها لغير البائع 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية في المذهب إلى جواز التورق وقد  اشتراها به.بأقّل مّما 

 وحكي عن ابن المبارك أنه قال: ال بأس بالزرنقة.

التمويل بصفة التوّرق، وهذا ما دعا الكثير من المؤسسات المالية اإلسالمية  قبوليّتضح مّما سبق 
 .البنكية الربوية المصرفي المنّظم كبديل شرعّي عن القروض المعاصرة إلى التعامل بالتورق

ير من المؤسسات المالية اإلسالمية المعاصرة توجه كب فهناكا عن التطبيقات المعاصرة للتورق، أمّ 
مه البنوك التقليدية من جهة، "التورق المصرفي المنّظم" كبديل شرعي للقرض الربوي، الذي تقدّ ـ إلى التعامل ب

من المشقة  ق مبرمج للتورق الفردي، الذي يكلف المتورق عادًة خسائر مالية فادحة، وكثيراً ملي منسّ وكبديل ع
ه يقوم على قاعدة التورق الشرعي وآليته، غير أنه يجري وفق منظومة تعاقدية وأنّ  والعناء من جهة أخرى.

ض المرغوب، من غير تعرّ  مستحدثة أفضل، تكفل حصول العميل على السيولة النقدية المطلوبة في الوقت
للصعوبات والخسائر البالغة التي تكتنف عملية التورق الفردي عادًة، وذلك عن طريق شراء المصرف للعميل 

سم أسعارها بالثبات النسبي، لتقيه مخاطر التقلبات الحادة في أسعار سلعة أو أكثر من سوق السلع الدولية )تتّ 
 .1نيابة عن العميل بعد ثبوت ملكيتها له، بغية توفير النقد المطلوب لهغيرها( ثم بيعها نقدًا لطرف ثالث بال
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وُتجاز هذه المعاملة للحاجة الماسة إليها، وال تضطّر شركات التكافل إليها إاّل بعد استنفاد جميع 
 األساليب السابقة الّذكر.

 وعد المشتركين إقراض الصندوق في حال تعّسره -

هذه المسألة أّنه إذا اتفق المشتركون على دفع مبلغ محّدد في فترة يرى سليمان دريع العازمي في 
محّددة في زمن محّدد بحيث ال يكون فيه غرر وال جهالة، بعد أن ُيوّضح هذا الشرط للمشترك قبل إمضاء 
لى أّي حد سيدفع، جاز ذلك  العقد؛ فيعرف كّل مشترك كم سيدفع في حال عجز الصندوق ومتى سيدفع وا 

 عة المتعاقدين. فالعقد شري

  والطرق السابقة يمكن إجمالها في المخّطط الموالي.
 : طرق تغطية العجز التأميني28شكل رقم 

 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق

 .ركينهذه أهّم األساليب والطرق المستعملة لتغطية عجز شركات التكافل، من أجل صالح المشت

 ثالثا: دور الفائض التأميني

قًا لمصلحة مين ُيوز ع الفائض التأميني وفق المعيار الذي يراه محقّ إّن مجلس اإلدارة في شركة التأ
 وفق: كوذل ؛الشركة ولحقوق حملة الوثائق

  ؛ه النظام األساسي للشركةقرّ ما أ -

  .أقرته هيئة الرقابة الشرعية في الشركةما  -

ر الفائض التأميني بشكل تستطيع من أن ُتسخّ  تكافليمين العلى شركات التأ أنّ األمر الذي يعني 
 وزيادة قاعدة جمهور المتعاملين معها وتوسيع خدماتها التأمينية.ه تعزيز الفكر التأميني التكافلي، خالل

 أساليب تغطية العجز التأميني

 داخليــة خارجيــة

 القرض الحسن

يةاالحتياطات اإلجبار   

 االحتياطات االختيارية

 إعادة التأمين

 الحصول على تمويل خارجي

 وعد المشتركين إقراض الصندوق
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 أثر توزيع الفائض التأميني أو احتجازه -1

ستراتيجيتها في تتمايز سبل توزيع الفائض التأميني من شركة تأمين تك افلية إلى أخرى، وفق مبدئها وا 
السوق، وال جدال في أّن وجود الفائض التأميني إّنما يدّل على احترافية شركات التأمين اإلسالمية وقدرتها 

 على تسيير العملية التأمينية بالجودة المطلوبة.

لعوائد إضافية  شتركينمتحقيق ال إنّ مساهمة توزيع الفائض التأميني في ترسيخ الفكر التأميني:  (أ
مين أمين لدى شركات التأمن خالل قيامهم بالت خطارمين على األأقونه من تإضافة إلى ما يحقّ 

المسلمين  زوذلك بتحفي ؛ي الفكر التأميني القائم على االلتزام بمبادئ الشريعةيدفع إلى تبنّ  تكافلية،ال
ا يسهم في توسيع وزيادة الخدمات ممّ  .سالميةوغير المسلمين على اإلقبال على الخدمات التأمينية اإل

 :1تكافلية، ويتّم ذلك من خاللمين الأمينية الُمقّدمة من قبل شركات التأالت

 نفسه أمام خيارين: المشتركيجد : خاصية الفائض التأميني -

حيث تدخل  ؛ينومبالغ التأم االشتراكاتهو التأمين التجاري القائم على المعاوضة الحقيقية بين  :األولالخيار 
ها تابعة للشركة ال مجال للحديث عن ملكية عوائدها أصال ألنّ  من ثمّ و  ،مباشرة في ملكية الشركة االشتراكات

 :مع مالحظة أن هذا التأمين يهدف إلى

 االسترباح من التأمين نفسه؛ 

  صلحتها على كان ذلك لم األقساطتحقيق الربح من عمليات التأمين، ولذلك كلما زادت الشركة في تقدير
  المشترك؛حساب 

 استثماراتها. عدم التزام الشركة في التأمين التجاري بأحكام الشريعة اإلسالمية ال في تأميناتها وال في 

عون من خالله ال تجارة وال ربحًا الذي ال يستهدف المتبرّ  ،القائم على التبرع كافليالتأمين الت :الثانيالخيار 
نّ  ل الضرر، والذي تقوم الشركة من ن توزيع األخطار بينهم والتعاون على تحمّ ما يقصدو من أموال غيرهم وا 

 ـ:خالله ب

o  شريكًا في حساب التأمين  المشترك بحيث يعدّ  ؛ين أنفسهمالمشتركالتأمينية لصالح  االشتراكاتاستغالل
 ؛تله للحصول على األرباح الناتجة من االستثماراا يؤهّ ممّ 

o  نما تصبح وجميع عوائدها ُملكًا لحساب التأمين وعوائدها ال االشتراكاتملكية  ؛تعود للشركة أبدا وا 

o الربح عن طريق المضاربة الشرعية؛ الشركة تأخذ نسبتها من 

o حيث يخلو التأمين  ؛تلتزم في كل أنشطتها بأحكام الشريعة اإلسالمية تكافليالشركة في التأمين ال
 .من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة تكافليال
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لتزم م للعميل الخدمة التأمينية في إطارها الشرعي المُ لم يقدّ  تكافليفالتأمين ال وكنتيجة لما سبق،
من خالل توزيع الفائض التأميني  شتركينم أيضا عائدا إضافيا للمبل قدّ  ؛بأحكام الشريعة اإلسالمية فحسب

ًا لإلقبال على الخدمات التأمينية ل حافزًا إضافياألمر الذي يشكّ  ،وعوائد استثماره على حملة الوثائق
 .التكافلياإلسالمية وتعزيز الفكر 

يرادات شركات بين توزيع الفائض التأميني و  هناك عالقة طردية أثر الفائض على إيرادات الشركة: - ا 
 تت مالحظته من االطالع على بعض المؤشراوهذا ما تمّ  ،من األنشطة التأمينية المختلفة تكافليالتأمين ال

 .قوائم المالية لبعض شركات التأمين اإلسالميلل

، ومن ثّم زيادة هذه الزيادة في إيرادات الشركة إلى توزيع فوائض تأمينية على حملة الوثائق وُترجع
ف من اآلثار السلبية التي ال تخفّ  ،الستفادة من الخدمات التأمينية اإلسالميةعدد المشتركين الراغبين في ا

من خالل مشاركته في الفوائض  شتركل مصدر دخل إضافي للمبل تشكّ  ؛فحسبللضرر في حالة وقوعه 
 عة والعائدات الناتجة عن استثمارها.التأمينية الموزّ 

وما ُيستخلص هنا أّن تطبيق خاصية توزيع الفائض التأميني ُيعّد قرينة على طبيعة العالقات 
ملكّية المشتركين لوعاء التكافل، مع مالحظة أّن  التعاقدية بين أطراف العملية التأمينية، وقرينة قوّية على

ّنما تقوم بها شركات التأمين التجاري في الدول  تطبيق هذه الخاصية ال يقتصر على شركات التكافل؛ وا 
 ، لما للخاصّية من أثر كبير على ازدهار التأمين وتقّدمه.1الغربية وبخاّصة في التأمين الصّحي

سهم احتجاز يُ تكافلي على توسيع خدماتها التأمينية: كات التأمين الز قدرة شر احتجاز الفائض يعزّ  (ب
وزيادة العوائد  ،في دعم الموقف المالي للشركة تكافليةمين الض التأميني المتاح لدى شركات التأالفائ
 :2وذلك من خالل .لدى الشركة رمن استثمار األموال المتاحة لالستثما ةقالمحقّ 

إّن تكوين المخصصات واالحتياطات متطّلب أساس لنجاح شركات  ت:تكوين المخصصات واالحتياطا -
التأمين التكافلية؛ وذلك لتمكينها من الوفاء بااللتزام بدفع التعويضات من موجودات التأمين، ألّن التعويضات 

ن، تنشأ في المستقبل فال يمكن تحديد مقدارها، وكّل ما تعذر فيه اليقين ُيكفى فيه بغالب الّظن، كالقرائ
واحتجاز هذه المبالغ ال ُيخّل بحّق ثابت  واري باعتباره قائمًا على الخبرة.والتجارب، واستخدام الحساب االكت

 ألّي طرف؛ ألّن الفائض يتّم تكوينه مخصصًا أو احتياطا بموافقة أصحاب الحق فيه ضمنيًا أو صراحة.

المشتركين )حسابات التأمين(، عليها أن تنظر إّن شركة التأمين التكافلي كمديرة ألموال هيئة  إدارة الخطر: -
إلى مصلحة المشتركين المتمّثلة أساسا في االحتياط لآلثار السلبية التي تسّببها الكوارث المستقبلية، فمدار 
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النشاط التأميني يقوم على ما ُيسّمى بـإدارة الخطر، والخطر هو جوهر العملية التأمينية، وقد ينتج عن تحّققه 
وعليه فلو رأت الشركة أن المصلحة في حجز أموال الفائض  ز الوعاء التأميني عن مواجهتها.عجآثار، ي

التأميني كاحتياطي لمواجهة مخاطر محتملة وعدم توزيعه على المشتركين فلها ذلك، ما دام أن توزيعها قد 
ة أو أّنها تريد إطفاء يسّبب عجزًا ماليًا في المستقبل؛ حيث يتعّسر عليها تغطية قيمة التعويضات المستحقّ 

 .1سابقة ةخسارة سنة ماليّ 

إضافة لما سبق ذكره، ال يمكن أن يغّيب الدور الكبير الذي تلعبه شركات التأمين التكافلي للبنوك 
 اإلسالمية؛ حيث ساهمت في استكمال الدورة االقتصادية.

نوك اإلسالمية في شركات وجدت الب لقد: التكامل بين شركات التأمين التكافلي والبنوك اإلسالمية (ج
جاءت  تكافليةشركات التأمين ال حيث أنّ  ؛عات عمالئهاعاتها وتطلّ ما يتوافق مع تطلّ  تكافليةالتأمين ال

معها  ونها جاءت لتتعاكما أنّ  .التي ابتدأتها البنوك اإلسالمية لة لدورة االقتصاد اإلسالميمكمّ 
ب عليه يترتّ  ،مع مختلف فئات المجتمع تعاملهمن خالل  البنك اإلسالمي خراتها، ألنّ حماية مدّ ل

لمصيبة  تعرُِّضه بعض المخاطر التي تكون نتيجة  تعرُّض المقترض لحادٍث أصاب ه بعجٍز دائم أو
حيث تصبح مقدرُته على الوفاء بالتزاماته تجاه البنك اإلسالمي الذي قام بتمويله معدومًة  ؛الموت
 اإلسالمية. بنوكد أدوات إدارة المخاطر في الحكافلي أمين التأعتبر التويُ  ،ً تماما

 بنوكدورًا فاعاًل في تقليل المخاطر في ال تكافليهذا ويلعب الفائض التأميني في شركات التأمين ال
 : 2اإلسالمية وذلك على النحو التالي

، ونظرًا لتعدد فق عليهالُمتّ  االشتراكاإلسالمية تلتزم في كل وثيقة تأمين بدفع  البنوك إنّ  دفع االشتراك: -
دفع ن المبالغ المالية التي تُ بنوك اإلسالمية؛ فإنها شركات التأمين اإلسالمي للوثائق التأمين التي تؤمّ 

 في تلك الوثائق مبالغ مالية عالية نسبيًا. اشتراكاتك

االشتراكات لحملة الوثائق وليس تقتضي بأن تبقى ملكية  لتكافليا كانت طبيعة التأمين اولمّ 
مين اإلسالمية من مجموع االشتراكات التي تدفعها لشركات التأ بنوكالخسارة الفعلية لل نّ إفمين؛ للمساه

 بنوكالخسارة الفعلية لل أي أنّ االشتراكات لحملة الوثائق وليس للمساهمين؛ ن تبقى ملكية أتنحصر ب تكافليال
 : تنحصر في شركات التأمين اإلسالميالتي تدفعها ل االشتراكاتاإلسالمية من مجموع 
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  ؛ينالمشتركتغطية االلتزامات المالية لصندوق حملة الوثائق بالتعاون مع جميع 

  ّإلى حملة الوثائق  ُتدفع ل الفائض التأمينيوالتي تشكّ  االشتراكاتية من تلك المبالغ المالية المتبق
 اإلسالمية. البنوكومنهم 

ته من اإلسالمية هي مليون دينار مثال وحصّ  البنوكحد االشتراكات المترتّبة على أكان مجموع  فإذا
 .%02الفائض التأميني يسهم في تقليل المخاطر بنسبة  التأميني هي مائة ألف دينار؛ فإنّ  الفائض

اإلسالمية  البنوكلدى  من االشتراكات رإن شركات التأمين اإلسالمي تقوم باستثمار المتوفّ  االستثمار: -
 فق عليها.رباح بينهما وبالنسبة المتّ على أساس المضاربة ويتم اقتسام األ

ل من قيمة المبالغ المالية التي تدفعها يقلّ  االشتراكاتاإلسالمية من أرباح استثمار  البنوكنصيب  إنّ 
المي من أرباح استثمار أقساط التأمين مائة ألف اإلس بنكإذا كانت حصة ال ،ففي المثال السابق البنوك.

 .%02أيضا في تقليل المخاطر بنسبة  همدينار؛ فإّن تلك األرباح تس

من خاللها  تكافليمين الأحد عوامل الجذب التي استطاعت شركات التأالفائض التأميني هو  إذن
مين أوالسيما مع وجود حاجة لدى شركات الت ؛لالستفادة من خدماتها ،اإلسالمية البنوكاستقطاب قطاع 

ذا مالءة مالية عالية قادر على االلتزام بسداد  اضخم اتأميني اقعتبر سو التي تُ  ،اإلسالمية البنوكإلى  تكافليال
من  تكافليمين الل من المخاطر لدى شركات التأسيقلّ  هذا .دةبة عليه في األوقات المحدّ ترتّ المُ  االشتراكات

صة لالستثمار لدى شركات قناة آمنة ذات خبرة الستثمار األموال المخصّ  البنوكجهة، باإلضافة إلى كون 
في نشر  البنوكمع األخذ بعين االعتبار الدور الكبير الذي يلعبه قطاع لتأمين التكافلي من جهة أخرى، ا

 خم لعمالئه.من خالل الحجم الضّ  تكافليالفكر التأميني ال

كّل هذه الخصائص التي يتمّيز بها الفائض التأميني، أكسبته أهمية كبيرة على المستويين الداخلي 
 نه قاعدة ال ُيمكن االستغناء عنها.والخارجي، وجعلت م

 أهمية الفائض التأميني -2

خاصًة في بداية عمر  ،االحتفاظ بكامل الفائض التأميني أو بجزٍء منه لتكوين االحتياطات الفنية إنّ 
له الذي  كافليه يقّوي المالءة المالية لصندوق التأمين التألنّ  ؛حكيماُيعتبر من الناحية التأمينية قرارًا  ،الشركة

 .ؤّسسينة عن أموال المحكم الشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلّ 

 مقدارإّن زيادة : تكافليةدور الفائض التأميني في تقدم وازدهار صناعة التأمين ال (أ
نة من الفائض التأميني ُتمك ن الصندوق من معالجة المطالبات المالية الكبيرة والتغّلب  االحتياطات المكو 
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نجاح؛ ألّنها ُتشك ل خّط الدفاع األول عن مصلحة المشتركين التأمينية وتحميهم من اللجوء إلى عليها ب
 االقتراض من أموال المساهمين.

تهم له االستمرار في توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق، وتأكيد ملكيّ  ضاف إلى ذلك أنّ يُ 
 واختصاصهم ُيول د لديهم الشعور بالمسؤولية.

أظهرت الممارسات العملّية لتوزيع الفائض : لفائض التأميني في التنمية االجتماعيةثر اأ (ب
التأميني أّن عددًا ال ُيستهان به من حملة الوثائق ال ُيراجعون الشركة ألخذ مستحّقاتهم من الفائض 

لية لمبالغ الماويتكّون من مجموع تلك ا التأميني، إّما لعدم معرفتهم أو لكونه قلياًل، أو لتعّذر حضورهم.
األمر الذي دفع بعض إدارات الشركات إلى عرضه على هيئات الرقابة  المتواضعة مبالغ مالية كبيرة.

على أن تلك  هاالشرعية فيها لالسترشاد برأيها في كيفية التصرف في تلك األموال، وقد استقر رأي بعض
 مجاالت تخدم مصالح الجميع. المبالغ ُترّصد في حساب خاص يسّمى حساب وجوه الخير وتُنفق في

 ،سهم مساهمة فاعلة في تفعيل دور المؤسسات الدينيةمثل هذا اإلنفاق الخيري يُ  أنّ  وال شكّ 
كما يسهم في تفعيل دور المؤسسات  .يات تدريس علوم الشريعة اإلسالميةكالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن وكلّ 

الفقراء والمحتاجين وجمعيات رعاية شؤون األرامل واأليتام االجتماعية كالجمعيات الخيرية التي ُتعنى بشؤون 
 وجمعيات العناية بذوي االحتياجات الخاصة.

مساهمة الفائض التأميني في هذه المجاالت االجتماعية الخيرية يعكس الصبغة اإلسالمية التي  إنّ 
البر والتقوى الذي قامت  معنى التعاون على عّمقويُ  ،(شركات التأمين اإلسالميى بها هذه الشركات )تسمّ 
اهم وبجزء من أموالهم ليشمل ، فال ينحصر بين حملة الوثائق بل يتعدّ ى أساسه بأروع صورة وأوسع معانيهعل

 .سات ضمن إطار شامل من التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الواحدغيرهم من األفراد والمؤسّ 

ات التأمين التكافلي الّزكاة عن أموال المساهمين )حملة بداية ال ُتخرج شرك: دور زكاة الفائض التأمينيج( 
األسهم(، إاّل إذا ُنّص على ذلك في النظام األساسي أو صدر به قرار من الجمعية العامة، وأوكل المساهمون 

 المهّمة لشركة التأمين التكافلي.

: اإلسالم، الحرية، من المعلوم أّن الزكاة حق من الحقوق الشرعية في المال بشروط خاصة من أهّمها
ذا انعدم أحدها لم تجب.  بلوغ الّنصاب، حوالن الحول، الملك التّام، فإذا تحّققت هذه الشروط وجبت الزكاة، وا 

وفيما يخص الفائض التأميني فمن الواضح تحّقق الشروط األربعة األولى في الفائض التأميني، إاّل 
 لملك التام.أّن هناك إشكاال في الشرط الخامس المتمّثل في ا
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الملك التام ال يتحّقق إاّل بملك المال كعين أوال، ثّم بوجوده تحت يد المالك؛ بحيث يمكنه استغالل 
 منفعته، والتصّرف به من غير أّي مانع.

ذا طّبقنا هذه المعايير على الفائض التأميني، نجد أّنه ال يد للمشتركين عليه حيازة؛ ولذلك فإّن  وا 
أّما  ملكا تاما، فال تجب فيه الّزكاة. د احتسابه وقبل توزيعه ال يكون مملوكا للمشتركينالفائض التأميني عن

مكاني ة بعد توزيعه أو توزيع بعضه عليهم، فإّنه ُيصبح مملوكا ملكا تاما للمشترك، وذلك لتمام القبض واليد وا 
ُيزّكيه معه، خاصة إذا ما وُيحسب كجزء من مال المشترك يضّمه إليه و  التصّرف فيه، فتجب الّزكاة فيه.

 تحّققت فيه الشروط الخمسة السابقة الّذكر.

على الّرغم من ذلك ال تنتفي أهمية زكاة الفائض التأميني، خاصة إذا ُخّولت الشركة به بموافقة 
المشتركين، وهذا ما ُيساعد على دعم صندوق الزكاة، والصناديق الخيرية بصفتها موردا ماليا دائما ومتجّددا، 

 :1والذي يعمل على

  توفير السيولة الاّلزمة لتمويل التنمية: عبر ما يوّفره صندوق الزكاة من موارد مالية للتشغيل وتنمية
 ؛لعامة وضمان مخاطرهاوالصناعية، ودعم تمويل المشاريع الخاصة وا االقتصاديةوتطوير الحركية 

 االقتصاديةعن طريق دعم الحركية  ترشيد دور الدولة وتحقيق التوازن في موازنتها العامة: وذلك 
المتعّلقة بالعرض الكلي والطلب الكلي، عبر ما توّفره من سيولة في حاالت العجز، وهذا ما يسهم في 

 تحقيق االستقرار النقدي في حاالت التضّخم واالنكماش؛

 ح بتوليد فرص دعم الحركية المتعّلقة باالّدخار الكلي واالستثمار الكلي: هذه الحركية المتجّددة تسم
 التوظيف والعمالة واالستخدام، ما يسمح بتوزيع أمثل للثروات والدخول؛

  الدور االجتماعي: بالحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره، وتقليص حّدة التفاوت الطبقي، وتحقيق
 التضامن المجتمعي وضمان االستقرار االجتماعي؛ ومن ثّم دعم التنمية االجتماعية والثقافية.

تيجة لما سبق فإّن زكاة الفائض التأميني تعّزز الهدف التكافلي الذي تقوم عليه عملية التأمين، ون
 .ألعمال الخيرية، والنشاطات التعاونيةإضافة إلى دعم صندوق الزكاة ومؤسساته، وتثمين عمل باقي ا

 

 

 

                                                           
 .110-101صالح صالحي، مرجع سابق، ص  1
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 خالصـة الفصـل األول
ص ضد المخاطر االحتمالية واألضرار يستهدف التأمين في الواقع تقديم الضمان واألمان لألشخا

التأمين  بة عن وقوعها، وهو بهذه الصورة يقوم على فكرة التعاون، لهذا يمكن القول بصفة عامة أنّ المترتّ 
صاد، قطاعا هاما من قطاعات االقت عدّ وهو اآلن يُ  ،ظهر مع تطور فكرة التعاون بين األفراد منذ آالف السنين

الشريعة  أحكام التأمين التكافلي هو تطبيق للتأمين التجاري، ولكن وفق وألنّ  .هوآلية مهمة لتطويره وتنميت
 قد تبّين لنا من خالل الفصل األول النتائج التالية:ف اإلسالمية،

يضبط قوانينها عقد، له  تطّور التأمين من فكرة أساسها التعاون إلى أن أصبح تقنية قائمة بذاتها، -
نية، لحماية األطراف المختلفة، وقد انبثق عنها تقنيتي إعادة خصائص ومبادئ فنية وأخرى قانو 

 التأمين والتأمين المشترك؛ 
للتأمين أهّمية كبيرة، وقد دعت هذه الضرورة إلى البحث عن بديل شرعي له، لتغطية المطالبات  -

 المتزايدة، وتلبية رغبات الُملتزمين في معامالتهم المالية بأحكام الشريعة اإلسالمية؛ 
تأمين التكافلي أركان معّينة وضوابط مهّمة ال يستقيم إاّل بتوافرها، وله صيغ إسالمية تضبط العالقة لل -

 بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي، حّتى ال تحيد عن حدودها وقواعدها؛

ين التأمين التكافلي أو التأمين اإلسالمي أفضل مصطلحين عند الكثيرين دون التأمين التعاوني والتأم -
 التبادلي للتعبير عن التأمين الخاضع ألحكام الشريعة اإلسالمية؛

تقوم شركة التأمين التكافلي بتسيير وتنظيم العملية التأمينية في صورة عقود متعّددة، وهيكل من  -
 العالقات المالية المتجانسة والمنّظمة في سبيل إنجاح العملية ووضعها في إطار مضبوط شرعا؛

ميني من أهّم وأبرز االختالفات التي تمّيز التأمين التكافلي عن باقي األنواع، والذي يعّد الفائض التأ -
يخضع في حسابه لمجموعة من األسس والقواعد، كما يؤّثر في تحديده عدد من العناصر من أهّمها: 

ين، أسلوب وكفاءة إدارة شركة التأمين، إدارة االستثمار واالختيارات األفضل المتاحة، إعادة التأم
 باإلضافة إلى نشاط دائرة التسويق وسلوك المشتركين... وغيرها؛

نتيجة لسوء التقدير أو اإلدارة لشركة التأمين التكافلي، قد ينتج عجز في صندوق التكافل، يتّم تغطيته  -
 ولكن حسب األولويات؛الداخلية للشركة أو موارد أخرى،  بإحدى الطرق، سواء باالعتماد على الموارد

لفائض التأميني أهمية ودورا ال ُيستهان به في مجال تطوير صناعة التأمين من خالل يكسب ا -
ترسيخ الفكر التأميني وتوسيع الخدمات التكافلية، وكذا استكمال حلقات االقتصاد اإلسالمي، زيادة 

 الزكاة. على األهمية االجتماعية من خالل دعمه لصندوق وجوه الخير وصندوق



 
  :ثانيل الــلفصا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سية عالقة الكفاءة التشغيلية بتناف
 شركات التأمين التكافلي
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 مقدمة الفصل الثاني

تجاري، رؤوس أموال معتبرة البد التأمين اليتكون لدى شركات التأمين التكافلي كغيرها من شركات 
وتعد الكفاءة التشغيلية أهم تحد تواجهه في ظل  .من تسييرها بكفاءة عالية للوصول إلى نتائج مرضية
 ذات الخبرة والتجربة الطويلة.المنافسة الكبيرة التي تتلقاها من شركات التأمين التجارية 

يعتري مفهوم الكفاءة التشغيلية الكثير من الغموض في العديد من الكتابات؛ حيث يتقاطع مع العديد 
غير أنه يختلف عنها في نواح عّدة،  .من مصطلحات الكفاءة األخرى كالكفاءة اإلنتاجية والكفاءة االقتصادية

التي تتفرع إلى طرق معلمية وطرق غير معلمية من أهمها كما يشترك معها في أساليب وطرق القياس 
 أسلوب تحليل مغلف البيانات.

أفضل يسمح أسلوب تحليل مغلف البيانات بقياس الكفاءة النسبية للشركات، وتحليل النتائج بناء على 
ط قوة وضع الشركة بالنسبة لمثيالتها في السوق، واختبار نقا ما يعطي صورة واضحة عنالممارسات. هذا 

  وضعف الشركة القتراح التعديالت الضرورية في هيكل مدخالتها ومخرجاتها.

يرتبط مفهوم الكفاءة التشغيلية كذلك بمدى تنافسية الشركة، ويعد دافعا لها في السوق، ومحركا 
كفاءة ألن الكفاءة بكل مفرزاتها وأنواعها خاصة الو  .الحاصلةأساسيا لمواكبة التغيرات الحديثة والمستجدات 

. التشغيلية التي ترتكز على عنصر تخفيض التكاليف، تعد أساسا لرفع تنافسية الشركة ومدخل لتقوية مركزها
 سنتعّرض في هذا المحور للمباحث التالية:

 ؛للتعريف بالكفاءة التشغيليةمدخل  -

 ؛طرق قياس الكفاءة التشغيلية -

 .وعنصر الكفاءة التأمين التكافلي تنافسية شركات -
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 لكفاءة التشغيليةاب للتعريفمدخـل المبحـث األول: 
يتقاطع مصطلح الكفاءة التشغيلية في المؤسسة بالعديد من مصطلحات الكفاءة األخرى كالكفاءة 

 المطالب التالية:  إلى هذا المبحث ولتوضيح أهم أوجه التباين بينها قسمنا ،االقتصادية والكفاءة اإلنتاجية

  ؛االقتصاديةسة في المؤسمفهوم الكفاءة 

 ؛أنواع الكفاءة 

 في شركات التأمين التكافلية الكفاءة التشغيلية. 
 مفهوم الكفاءة في المؤسسة االقتصاديةالمطلب األول: 

 مفهومهاوفي محاولة لتبسيط  ،تعتبر الكفاءة التشغيلية جزءا من الكفاءة االقتصادية في المؤسسة
  .ر االقتصادي وتعريفها ثم ارتباطها بمفاهيم اقتصادية أخرىتطور مفهوم الكفاءة في الفكض لتعرّ تّم السي

 تطور مفهوم الكفاءةأوال: 

يختلف مفهوم الكفاءة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي في بعض الجوانب التي سيتم التطرق 
 .سالميإليها من خالل التطرق إلى تطور هذا المفهوم في الفكر االقتصادي واإلداري، ومعناه في الفكر اإل

 مفهوم الكفاءة في الفكر االقتصاديتطور  -1

 ؛( ,8291Pareto -8181)يعود مفهوم الكفاءة تاريخيا، إلى االقتصادي اإليطالي "فلفريدو باريتو" 
ه عند التخصيص األمثل وحسب باريتو فإن ،عرف "بأمثلية باريتو"وم وأصبح ي  صياغة هذا المفه الذي طور

طريقة أخرى دون أن يستفيد بعض الناس على حساب أناس آخرين. ينتج عدم أو يستحيل استخدام الموارد ب
 :1قلة كفاءة استخدام الموارد في الحاالت التالية

 إذا لم تنتج المنشآت بأقل تكلفة ممكنة؛ 
 إذا كانت بعض المنشآت أكثر حجما مما يجب، والبعض اآلخر أقل حجما مما يجب؛ 
 جب، وأنتجت أخرى بكميات أقل مما يجب.إذا أنتجت سلعة بكميات أكثر مما ي 

إن كفاءة االستخدام تتحقق عندما تنتج السلع بأقل تكلفة ممكنة، وعندما يكون حجم المنشآت أمثل؛ 
ويسمى ذلك بكفاءة اإلنتاج. تتحقق الكفاءة أيضا عندما يكون حجم اإلنتاج لكل سلعة من السلع أمثل، 

 .2ويسمى ذلك بكفاءة التخصيص

                                                           

 .951، ص 8228، 8، دار النشر العلمي والمطابع، المملكة العربية السعودية، طاقتصاديات الموارد والبيئةمحمد حامد عبد اهلل،  1 

 المرجع نفسه. 2 
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 "كوبمانز"ات القرن الماضي، حيث ذهب إلى مطلع خمسين أيضاام بدراسة الكفاءة يرجع االهتم
(1591 ،Koopmans ّإلى أن كلمة كفاءة تعب ) ر عن العالقة بين المدخالت والمخرجات، وافترض أنه من

غير أن هذا الطرح قد يكون صحيحا مع نوع معين من  .1ادة المخرجات دون زيادة المدخالتغير الممكن زي
لمدخالت، ولكنه ال ينطبق في جميع األحوال، فقد تزيد المخرجات من عمليات إعادة الهيكلة للعمليات أو ا

 .دون زيادة تذكر في المدخالت ليل الفاقد والتالفقإعادة التوزيع بطرق أفضل لت

، "كوبمانز"( ليطور قياسا لمفهوم الكفاءة لدى Farrell ،1591) "فاريل" األمريكي وجاء االقتصادي
ارية بأنها تحقيق أكبر قدر من المخرجات للوحدة اإلد Technical Efficiencyفعرف الكفاءة التقنية 

(، أو تقليص كمية المدخالت : ذات التوجيه اإلخراجيبالمدخالت المتاحة )الكفاءة من جهة المخرجات
كنتيجة  .2(دخالي: ذات التوجيه اإلللحصول على قدر معين من المخرجات )الكفاءة من جهة المدخالت

لدراسة قام فيها بقياس كفاءة القطاع الفالحي ما بين الواليات في الواليات المتحدة األمريكية بالمقارنة مع 
  .3النقاط القصوى )حدود اإلنتاج القصوى(

ق الكثير طبّ  "فاريل"بعد تزايد االهتمام بسرعة بدراسة الكفاءة االقتصادية خالل العقدين الماضيين ف
، من ممارس( أفضل أداء)وهي تقنية تجميع بيانات لتحديد  أساليب كثيرة لتحليل كفاءة الحدودلباحثين من ا

 .بينها تحليل مغلف البيانات وطريقة التحليل العشوائي

 ق طرق الكفاءة الحدودية،قطاع التأمين، بشكل خاص، نموا سريعا في عدد الدراسات التي تطبّ  شهد
 "كمون"وكذا ، 1551( مسحا لثماني دراسات عام Berger and Humphrey) "يهامفرا"و "برجر" حيث أعد

سنوات بعدهما  12، وفي أقل من 1222دراسة عام  11( أجريا مسحا لـ Cummins And Weiss) "وايس"و
 .4دراسة تقيس الكفاءة في صناعة الـتأمين 59توجد أكثر من 

 "جرين"، و1559( عام Gardner and Grace) "غرايس"و "غاردنر"نجد دراسات  ومن بينها
 "ستاركاي"، "دياكون"دراسات  ؛؛ طبقوا طريقة التحليل العشوائي1222( عام Greene and Segal) "سيجل"و
 "كمون"، و1229( عام Mahlberg)" ماهلبارغ"، و1221( عام Diacon, Starkey and O’Brien) 'أوبريا'و
(Cummins)   5حليل مغلف البيانات، ودراسات أخرى طبقوا ت1222عام. 

                                                           
1 Chia-Yen Lee and Andrew L.Jhonson, Operational Efficiency, p 3, in website: 

https://www.yumpu.com/en/document/view/18940407/operational-efficiency. 

تحليل مغلف البيانات لقياس كفاءة مدارس البنين الثانوية بالمدينة المنورة في المملكة العربية نياف بن رشيد الجابري، سامي بن عودة السيد،  2 
  .88، ص 881، مجلة رسالة الخليج العربي، العدد السعودية

، الملتقى قياس الكفاءة النسبية للبنوك الجزائرية باستخدام النموذج متعدد المعايير "التحليل التطويقي للبيانات"عبد الكريم منصوري، رزين عكاشة،  3 
 2و 1، -الجزائر-لمسان الوطني األول حول: الطرق المتعددة المعايير )األهداف( التخاذ القرار في المؤسسة الجزائرية )دراسة نظرية وتطبيقية(، ت

 .1، ص 9282ديسمبر 

  .يتم التفصيل فيها في المبحث الثاني: طرق القياس 
4 Michael Luhnen, Efficiency and Competition in Insurance Markets, Dissertation no. 3675, Bamberg, 2009, p 6. 
5 Carlos Pestana Barros & all, Measuring Efficiency in the Life Insurance Industry with a Stochastic Frontier 

Model (1995-2003), Technical University, 1249-078, Lisbon, p 2.  
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: منهج االقتصاد القياسي، المنهجين األساسيين التي تنتمي إليهما الطريقتين سابقتي الذكر هما
 .1ر أفضل ممارسة لوحدات اتخاذ القرار نسبة إلى الحدود القصوى، وكلتاهما تقدّ ومنهج البرامج الرياضية

 الفكر اإلداري تطور مفهوم الكفاءة في -1

داري إلى مرحلتين: المرحلة الكالسيكية أو القديمة التي بدأت مع بداية القرن الماضي، قسم الفكر اإلي  
 .2والمرحلة الحديثة التي تزامنت مع بداية الحرب العالمية الثانية في بداية األربعينات من القرن العشرين

ة على افتراض أساسي رية عامتعتبر العتبة األولى لعلم اإلدارة، تقوم هذه النظ المدارس الكالسيكية: (أ
 ، وتتمثل فيما يلي:3"أن اإلدارة تسعى دائما لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة" مؤداه

ز على طرق زيادة كفاءة وفاعلية العامل عند انتشار الصناعة جاءت هذه المدرسة لتركّ  اإلدارة العلمية: -
يدي العاملة والعديد من المشكالت اإلدارية والتوسع في نشاطاتها وعملياتها المختلفة، وظهور مشكلة نقص األ

فريديريك "سها المهندس األمريكي في بداية القرن العشرين على يد مؤسّ  وازدهرت .4والتنظيمية والعمالية
  ر ورشة عمل لبناء السكك الحديدية.( الذي كان يديFrederick Taylor) "تايلور

علمية تحكم معدل اإلنتاج اليومي للعامل، وأن األساسية أن هناك قوانين  "تايلر"وقد كانت فكرة 
بحيث تضمن التشغيل  ؛5وظيفة اإلدارة هي أن تكتشف استخدام تلك القوانين في تشغيل النظام اإلنتاجي

مل ااالقتصادي األمثل للموارد المتاحة ومجهودات العامل، فتحصل اإلدارة على المزيد من الربح ويستفيد الع
  .المدرسة الجوانب اإلنسانية ، وأهملتمن زيادة األجر

 "ليليان جلبرث"و "فرانك"(، والزوجان Henri Gantt) "هنري غانت"اآلخرين: من رواد المدرسة 
(Gilbreth lianlLi & Frank)6، وترتكز هذه المدرسة على األسس التالية: 

 د وتكلفة ممكنين،أسرع وقت وأقل جهأن ينتج الفرد ما هو مطلوب منه ب تحقيق الكفاءة اإلنتاجية: أي 
تكلفة إنتاجه، كما تتعلق بجودة المنتج وسرعة اإلنتاج ألنهما بكمية المنتج و الكفاءة اإلنتاجية  ترتبطو 

 ؛يسهمان في تخفيض تكلفة اإلنتاج
 وقتئذ : أي استخدام أساليب البحث العلمي المعروفةوالقواعد واألصول استخدام األساليب العلمية، 

، ومن اإلنتاجية وزيادة كفاءة العاملين من أجل رفعصوله وأسسه العلمية وقواعد علم اإلدارة وأ
 والتجريب من أجل حل المشاكل التي تعيق رفع اإلنتاجية؛ والقياس أمثلتها: المالحظة

                                                           

  .انظر المبحث الثاني: طرق القياس 
1 J.David Cummins & Hongmin Zi, Measuring Cost Efficiency in the US Life Insurance Industry: Econometric 

and Mathematical Approaches, Financial Institutions Center, The Wharton School, Pennsylvania, 1997, p 1. 

 .11، ص 9282، األردن، 8، دار صفاء للنشر والتوزيع، طمبادئ اإلدارةمحمود أحمد فياض وآخرون،  2 
دعبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف،  3   .11، ص 9221/9228، الدار الجامعية، مصر، ارة األعمالأساسيات تنظيم وا 

 .82، ص 9221، األردن، 8، دار جرير للنشر والتوزيع، طمدخل إلى إدارة األعمالخيري كتانة،  4 

 .13، ص 9221، الدار الجامعية، االسكندرية، إدارة اإلنتاج والعملياتمحمد توفيق ماضي،  5 
 .12سابق، ص محمود أحمد فياض وآخرون، مرجع  6 
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  :قام رواد اإلدارة العلمية بتقسيم العمل إلى إداري وفني، فتقوم اإلدارة بالعمل التخصص بالعمل
خطيط واإلشراف وتحديد أفضل السبل إلنجاز العمل، وتقسيم المهام التنفيذية اإلداري الذي يشمل الت

 بشكل مناسب وتوزيعها على العاملين بشكل عادل ليتم تنفيذها.

 "فرانك"، ومن أشهر مساهمات مي باسمه "خرائط غانت"بالمخطط المشهور الذي س   "غانت"أسهم 
التي تعتبر طريقة علمية منهجية  ،اسة الحركة والزمن"في مجال رفع اإلنتاجية ما أسمياه "در  "ليليان"و

 .لتحديد المعايير وتنظيم العمل، ومن ثم رفع اإلنتاجية
أو نظرية  يسميها البعض مدرسة التنظيم اإلداري أو نظرية المبادئ اإلدارية مدرسة العمليات اإلدارية: -

 Henri) "هنري فايول"الفرنسي الجنسية  المهندسقا ب، وارتبطت هذه المدرسة ارتباطا وثيالتقسيمات اإلدارية

Fayol األمريكي، وكانت أفكارهما اإلدارية متقاربة ويجمعهما هاجس  "فريديريك تايلور"( الذي عاصر
 ,Luther Gulick، ومن روادها أيضا: اإلنتاجية، بالرغم من اختالف أسلوبيهما في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية

rwickU Lyndoll, Mooney James 1. 

العامة و  الصناعية مكنته من وضع كتابه الهام اإلدارة ةخبرة إدارية كبير  "هنري فايول"اكتسب 
(Industrial and General Administration ؛ حيث يقصد باإلدارة الصناعية اإلدارة في القطاع الخاص)

 :2موعاتوقد صنف فايول في كتابه الوظائف التنظيمية إلى ست مج ألعمال،أو إدارة ا

 أنشطة فنية وتتضمن األنشطة اإلنتاجية؛ 
 والمبادلة؛ أنشطة تجارية وتتضمن أنشطة الشراء والبيع 
 أنشطة مالية وتتضمن توفير رأس المال للمنظمة ومراقبة استخدامه ليتم بطريقة مثلى؛ 
 أنشطة الضمان والوقاية وتتضمن حماية األشخاص والممتلكات؛ 
 ء والقيود المحاسبية؛أنشطة محاسبية وتتضمن اإلحصا 
  صدار األوامر أنشطة إدارية وتتضمن مهام المدير أو عناصر العملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم وا 

 والتنسيق والرقابة.

 

                                                           

  نجازه.عبارة عن رسوم بيانية باألعمدة تستخدم كأداة رقابية لمتابعة إنجاز العمل، وتبين الوقت الالزم إلنجاز العمل أو حجم العمل المطلوب إ 

   كانت عليه في بداية  ؛ حيث مكنت الزوجان من رفع اإلنتاجية للمصنع إلى ثالثة أضعاف عما8285تعتبر الدراسة سلسلة تجارب في حوالي عام
لحركات الدراسة، من خالل: تقسيم العمل إلى مهام وتحديد الزمن المعياري ألداء كل مهمة، تقسيم كل مهمة إلى حركات أساسية تم تحديدها بموجب ا

 التي يقوم بها أسرع العمال إنجازا في مجموعة العمل.

 .83محمود أحمد فياض وآخرون، مرجع سابق، ص  1 

، خورزم أساسيات اإلدارة الحديثةأحمد بن عبد اهلل الصباب وآخرون،  ؛58،52خيري كتانة، مرجع سابق، ص  ؛81لمرجع السابق، ص راجع: ا 2 
 .81، ص 9225العلمية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، 
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، السبق في وضع مفهوم محدد للعملية اإلدارية وابتدع خصائص المدير "هنري فايولـ"وقد كان ل
  ن يلتزم بها كي يتمكن من القيام بمهام عمله بكل كفاءة وفاعلية.التي يجب عليه أ، وحدد المبادئ اإلدارية

 W)ألنه ألماني تنطق  (Max Weber) "يبرفماكس " األلمانيتنسب إلى العالم  المدرسة البيروقراطية: -
نما قام ، وال يعني ذلك أنه مؤسسها ألن(Vفي أول االسم  بوصف البيروقراطية  "فيبر"ها كانت موجودة قبله، وا 

تحديد خصائصها ومبادئها التي تتشابه في بعض جوانبها مع مبادئ مدرسة اإلدارة العلمية ومدرسة و 
تتسم المدرسة  .ثالث مصادر لسلطة المدير في المنظمة البيروقراطية "فيبر"العمليات اإلدارية. وقد بين 

 :1هي بخصائص

 خدمة المتعاملين على السواء وعدم التحيز؛ 
 ميطها وتحديد معايير التقييم؛تقسيم األعمال وتن 
  جراءات هيكلة المهام بحيث يكون التخطيط ووضع االستراتيجيات لإلدارة العليا، ووضع السياسات وا 

 الوسطى، والتنفيذ لإلدارة الدنيا؛العمل لإلدارة 
 تحقيق نطاق إشراف المدير في ضوء الصالحيات الممنوحة له؛ 
 براء والمتخصصين عند الحاجة؛التعيين بموجب الكفاءة واالستعانة بالخ 
 وضع اإلجراءات والقواعد والتعليمات من أجل معيارية األداء وعدم التحيز أو التعسف في التقييم؛ 
 التوثيق لألوامر والتعليمات والقرارات واإلجراءات؛ 
 وجود نظام خدمة يتعلق بنظام للتوظيف وسلم الرواتب والتقاعد والترقيات؛ 
  سمي والعالقة الشخصية؛التفريق بين العمل الر 
 .المحافظة على السرية وعدم إفشاء أسرار المنظمة 

نجاز القصد بنظريته أن يضع نموذجا مثا "فيبر"ورغم أن  ات، يعملليا يضمن قضاء المصالح وا 
فقد أهمل  العيوب،بصفة موضوعية وغير شخصية، وبدرجة عالية من الكفاءة؛ إال أن نموذجه لم يخل من 

 وتصيب، واإلبداعض من روح المبادرة الرسمي، وركز على الرقابة المحكمة التي تخفّ  رغيتأثير التنظيم 
 .2بالجمود التنفيذي الجهاز

                                                           

  بديهة(، خلقية )الحيوية، الرغبة في تحمل المسؤولية(، تتمثل في: أوال الصفات: جسمية )صحة وقوة(، عقلية )الفهم، الحكم والتقدير، الذاكرة، سرعة ال
قة سليمة(؛ ثانيا القدرات: ثقافية )اإللمام والمعرفة باألمور المتعلقة بعمله(، فنية )تتعلق بالوظيفة ومتطلباتها(، الخبرة والتجربة )تكرار القيام بالعمل بطري

علم وفن يمكن صقلها بالخبرة منها: إدارية )مهمة أكثر لإلداري(، فنية )مهمة أكثر  "فايول"وتتفاوت في أهميتها بحسب طبيعة المهمة، وهي عند 
 للعامل(، تجارية، وقائية، وأخيرا محاسبية.

  مة، أربعة عشر مبدأ: تقسيم العمل، السلطة والمسؤولية، االنضباط، وحدة إصدار األوامر، وحدة الرقابة، خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العا
 تعاون.فآت والتعويض، مدى صالحيات المدير، تدرج السلطة، الترتيب، العدل في المعاملة، االحتفاظ بالعاملين األكفاء، تشجيع روح المبادرة، الالمكا

  .هي: السلطة القيادية، السلطة التقليدية، السلطة القانونية 

 .52،82محمود أحمد فياض وآخرون، ص  1 

، مصر، 9، مركز وايد سيرقيس لالستشارات والتطوير اإلداري، طالفكر المعاصر في التنظيم واإلدارةعبد الوهاب، سعيد يس عامر وعلي محمد  2 
 .89، ص 8221
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تجارب اهتمت المدارس السابقة بجهد العامل ولم تهتم بإنسانيته، إلى أن أجريت  العالقات اإلنسانية: -
 "فريتز روثلزبرغر"( وWilliam Dickinson) "سوننويليام ديك"التي أدارها  ،(Howthorne Studies)هوثورن 

(Fritz Roethlisberger تحت إشراف )"إلتون مايو" (Elton Mayo من عام )في مصانع  1591-1511
فت هذه التجارب عن أهمية العالقات اإلنسانية كش .1األمريكية في والية شيكاغو Electric Westernشركة 

اسة إلى نتائج عدة تتعلق بدور السلوك اإلنساني في تحقيق الكفاءة ة، وتوصلت الدر وتأثيرها على اإلنتاجي
  .2العالية واالنسجام في بيئة العمل

 Mary Parker) "تماري باركر فولي" اعدوا على ظهور المدرسة السلوكيةمن الذين ساهموا وس

Foullet)، نتاجيته  "ستر برناردش"و لسلطة،ودعت إلى المشاركة في ا التي تناولت أثر المجموعة على الفرد وا 
(Chester Barnard)تلبية حاجات األفراد  الذي اعتبر المنظمة كيانا اجتماعيا ودعا إلى ضرورة ؛

 .3تعتبر المدرسة السلوكية حلقة الوصل بين المدارس الكالسيكية والمدارس الحديثةاالجتماعية. 
الجتماعي للمنظمة )اإلنسان تختلف عن سابقتها في أنها ركزت على البعد ا المدارس الحديثة: (ب

والمجموعات( باإلضافة إلى الجانب المادي )الفني واإلنتاجي(؛ حيث تتعامل المدارس الحديثة مع 
الرسمية ومن جميع الجوانب النفسية واالجتماعية  رمجموعات العمل من الزاويتين الرسمية وغي

 ، ومن أهمها:4والفنية اإلنتاجية
لى افتراض أن السلوك اإلنساني هو سلوك هادف، وأن مهمة اإلدارة هي تقوم ع المدرسة السلوكية: -

وقد أسهم  يوفق بين حاجاتهم وحاجات المنظمة.على أداء العمل، وذلك بما محاولة تحفيز األفراد والجماعات 
دوجالس "، (M.Foulett) "باركر فوليت"الكثير من الكتاب والباحثين في ظهور المدرسة مثل: ماري 

 ركزت هذه المدرسة على الجانب السلوكي في المنظمة، ولم تغفل وغيرهم....  (D.McGregor) "ركماكري
بفروعه المختلفة: علم النفس االجتماعي  مما أوجب عليها توظيف نظريات علم النفس ؛اإلنتاجية عنصر

 . 5إلنسانوعلم ا مي(، وتوظيف نظريات علم االجتماعوالصناعي والتجاري والتنظيمي )السلوك التنظي

استهدف المدخل السلوكي زيادة اإلنتاجية من خالل تحقيق اإلشباع المتوازن لحاجات األفراد )المادية 
االجتماعية والذاتية(؛ حيث أن العامل يهمه أن يحقق إشباعا متوازنا لجميع هذه الحاجات في مكان العمل، و 

 .6صورة سلبية على اإلنتاجيةومن ثم فإن الخلل في إشباع أي من هذه الحاجات سوف ينعكس ب

                                                           

 .51محمود أحمد فياض وآخرون، ص  1 

 .58خيري كتانة، مرجع سابق، ص  2 

 .55، 58، خيري كتانة، مرجع سابق، ص 55راجع: محمود أحمد فياض وآخرون، مرجع سابق، ص  3 

 .55محمود أحمد فياض وآخرون، مرجع سابق، ص  4 

  المقدرة( وأن نمط اإلشراف أو القيادة يؤثر على إنتاجية ×توصلوا إلى أن العمل ما هو إال محصلة تفاعل حاصل ضرب الدافع في المقدرة )الدافع
 األفراد، ونتائج أخرى تتعلق بالعنصر البشري.

 .55ع سابق، ص محمود أحمد فياض وآخرون، مرج 5 

 .81 ،83أحمد بن عبد اهلل الصباب وآخرون، مرجع سابق، ص  6 
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وتفترض أن العنصر اإلنساني يمكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا على اإلنتاج، ومن ثم فإن زيادة اإلنتاج 
 .1تتحقق من خالل فهم طبيعة األفراد وتشجيعهم وتكيفهم مع التنظيم

ثانية، وتقوم على ظهرت هذه النظرية خالل الحرب العالمية ال النظرية العلمية )المدرسة الرياضية(: -
افتراض أساسي أنه من الممكن تحسين وتطوير المنظمات من خالل استخدام األساليب الرياضية في حل 

إمكانية التعبير عن المشكالت التي تعيق تحقيق الكفاءة تعبيرا كميا في وتبحث عن  .2المشكالت التشغيلية
التحديد الحلول لها، وهي تجبر اإلدارة على شكل رموز، وعالقات، ومعادالت رياضية من أجل إيجاد أفضل 

 .3أداة قوية لحل مشكالت تحقيق الكفاءة لتكون بذلكولنطاق اإلشراف،  الدقيق لألهداف
باستخدام النماذج الرياضية والكفاءة االقتصادية للوصول إلى تحقيق األهداف  ويقوم علماء اإلدارة

فوف االنتظار ونظرية القرارات ... وغيرها؛ والتي يتم المثلى مثل البرمجة الخطية ونظرية المباريات وص
حصائية باستخدام الحاسوب   . 4تطبيقها في مجاالت عديدة لحل المشكالت اإلدارية بطرق رياضية وا 

وبتطبيق هذه  .1522( عام lanffyBerta igwLud) "لدويج بيرتلنفي"وضعها عالم األحياء  نظرية النظم: -
غر صألبح نظاما كليا يتكون من أنظمة فرعية في مستويات مختلفة حتى نصل النظرية على المنشأة تص

ومن خصائص النظام وجود هدف وأنه منفتح على بيئته الخارجية، التي تمثل  نظام فيها كالفرد العامل مثال.
 ، كما هو مبين في الشكل الموالي:5النظام األكبر

 : اإلطار العام للنظام ألي منظمة15شكل رقم 

   

 

 
 

النظم، والنظر  مدخل بانتهاج اأصبح تحقيق الكفاءة في اإلدارة، وفقا للفكر التنظيمي مرتبطومن ثم 
تفاعل بين أجزائه، وبين البيئة الخارجية كما أن هذه المدرسة تأخذ بعين يإلى المنظمة وأعمالها ككل مترابط 

                                                           

 .88عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص  1 

 .83المرجع السابق، ص  2 

، الجزائر، 8قتصادية، جامعة سطيف ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االالكفاءة التشغيلية في البنوك اإلسالميةبورقبة شوقي،  3 
  .15، ص 9282-9288

 .38خيري كتانة، مرجع سابق، ص  4 

  ففي األصل هي نظرية حيوية تفيد بأن جسم الكائن الحي يتكون من األنظمة الجزئية والتي تتجزأ إلى أنظمة فرعية أصغر وهكذا حتى نصل إلى 
 أصغر جزء في جسم الكائن الحي وهو الخلية الحية.

 .51محمود أحمد فياض وآخرون، مرجع سابق، ص  5 

 

 

 

 البيئة الخارجية للمنظمة

 

 

 

 

 تغذية  راجعة                                     

 سلع وخدمات أنشطة وعمليات مخرجات مدخالت
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طريقة واحدة مثلى لتحقيق النتائج والوصول  االعتبار الكفاءة والفعالية معا، إضافة إلى ذلك نادت بعدم وجود
 .1إلى األهداف، بل توجد طرق مختلفة

( في أوائل Peter Drucker) "كربيتر درا"لم اإلدارة المشهور وضع فكرتها عا اإلدارة باألهداف: -
مشاركتهم  تعتبر اإلدارة باألهداف أسلوبا متميزا في حفز العاملين ألنها تعزز .الخمسينات من القرن العشرين

ويحسن شعورهم تجاه اإلدارة والمنظمة  ،مما يولد دافعا داخليا لديهم يرفع روحهم المعنوية ؛في صنع القرار
على إتقان العمل ورقابة ذاتية على اإلنجاز  يحرص داخل ، نتيجة لما سبق،يتولد عند العاملبشكل عام. 

 .2الكفاءة واإلنتاجيةمما يقلل الحاجة للرقابة الخارجية ويقلل التكلفة ويزيد 

، ورغم اختالف إلى موضوع الكفاءة بشكل ثانوي إضافة للمدارس السابقة فقد تطرقت باقي المدارس
المناهج والطرق التي اعتمدتها جل المدارس في كيفية رفع الكفاءة، فإنها ال تعتبر متضادة بقدر ما تعتبر 

 .المدرسة التي سبقتهامتكاملة؛ حيث تأتي كل مدرسة بالجديد وتتطرق لنقائص 
    االقتصاد اإلسالميمفهوم الكفاءة في  -9

يقــوم علــى ثالثــة مبــادئ هــي توحيــد الخــالق، والخالفــة، ووجــوب العدالــة للبشــر  اإلســالم ديــن عــالمي
للحيـــاة  ونظـــرة عامـــة واســـتراتيجية االمي يختلـــف عـــن غيـــره مـــن الـــنظم هـــدفالنظـــام االقتصـــادي اإلســـو  .جميًعـــا

وتقتضـــي  ،ةاالقتصـــادي –ى األخــوة والعدالـــة االجتماعيــة علـــأهدافـــه  عة اإلســـالمية وترتكــزســتمدها مـــن الشــريي
 . 3اادية والروحية للبشر جميعا للحاجات المنإشباعا متواز 

يهــتم الكثيــر مــن البــاحثين بمفهــوم الكفــاءة وتقيــيم األداء مــن منظــور إســالمي علــى أنــه كيفيــة تطبيــق 
نظمــات األعمــال بصــفة عامــة، بهــدف مواجهــة الســلبيات والمشــاكل التــي المفــاهيم اإلســالمية فــي رفــع كفــاءة م

وتختلــف الكفــاءة فــي المفهــوم القيمـي اإلســالمي عنهــا فــي غيــره؛ وتــدل علــى . 4تعتـرض صــحة األداء اإلنســاني
ــاف "النســبة بــين النــاتج  ــا لمقاصــد الشــريعة اإلســالمية فــإن كــل مــا يشــبع حاجــات البشــر  ،والمــدخالت" الن ووفًق

يتفـق مـع قاعـدة  وهـو معنـى .5يحقـق السـعادة وسـالم الـنفس يجـب إشـباعها بتـوازن َعـد  حاجـةة والروحية ي  المادي

                                                           

 .13بورقبة شوقي، مرجع سابق، ص  1 
 .38محمود أحمد فياض وآخرون، مرجع سابق، ص  2 

  دة، س الجو من بينها إدارة الجودة الشاملة وهي منظومة فكرية جديدة تساعد المديرين على إدارة مؤسساتهم بشكل أفضل، باستخدام أدوات إحصائية لقيا
 والسعي المستمر لتحسين األداء بكفاءة وفاعلية، وهي استراتيجية تغيير بطيئة تهدف إلى تحقيق األهداف طويلة المدى.

  .صفة العالمية تعني شموله وقيامه في كل بقاع العالم، وليست صفة مبالغا فيها 

لكاتبه محمد عمر شابرا وترجمة محمد زهير السمهوري، المعهد  دياإلسالم والتحدي االقتصاصالح مصطفى أحمد معلي، مراجعة علمية لكتاب  3 
 .822، ص 8223(، 88العالمي للفكر اإلسالمي والمعهد العربي للدراسات المصرفية، سلسلة إسالمية المعرفة رقم )

 .811، ص 9228، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، اإلدارة في اإلسالمأحمد محمد المصري،  4 
 .822مد معلي، مرجع سابق، ص صالح مصطفى أح 5 
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 . 1عدم الهدر واإلسراف، وكذا مع هدف حفظ المال، الذي هو من المقاصد الشرعية الخمسة األولى

 ان اســــتخداماهـــتم اإلســــالم بتوجيــــه األفــــراد والمجتمـــع بعــــدم اإلســــراف فــــي اســـتخدام المــــوارد ســــواء كــــا
ذا كــان ارتبــاط اإلســراف بالســلوك االســتهالكي واضــحا، فــإن أضــرار  ه تمتــد إلــى النشــاط اســتهالكيا أو إنتاجيــا، وا 

يمكـــن التعبيـــر عـــن اإلســـراف اقتصـــاديا فـــي مجـــال اإلنتـــاج بأنـــه عـــدم الكفـــاءة اإلنتاجيـــة أي  اإلنتـــاجي أيضـــا.
، رد أكبــر ممــا يلــزم، أو تــرك المــال دون تثميــرالحصــول علــى قــدر معــين مــن الســلع أو المنــافع باســتخدام مــوا

 .غيره مما يدخل ضمنه كاستغالل المال فيما ال ينفعو 

لإلسالم إستراتيجية تستند على نظرته العامة إلى الحياة وتتجه لتحقيق أهدافه عبر وسائلها المتمثلة 
  :2في
يص طلباته المحتملة على الموارد آلية اصطفاء أخالقي متفق عليها اجتماعًيا توجب على المسلم تمح أوال:

عبرها، كآلية أولى لمرور الطلبات قبل أن تخضع لآللية الثانية المتمثلة في نظام األسعار ويدعم هذه اآللية 
 ؛االعتقاد بالحساب أمام اهلل في اليوم اآلخر

للذين يعطيان د الموت اولية أمام اهلل والحياة بعز الصحيحة يستند على مفهومي المسؤ توافر نظام للحواف :اثاني
روحي يحفز الفرد على االجتهاد عماًل من أجل الرفاهية االجتماعية  ذا بعدأبعد،  المصلحة الخاصة مدى
  ؛تحقيقا للكفاءة والعدالة

من خالل  ،لتحقيق األهداف الئمااالقتصادي والمالي ليصبح مو  السعي لتجديد الهيكل االجتماعي :ثالثا
عادة هيكلة أنماط االستهالك واالستثمار والملكية والمؤسسات االجتماعية والسياسية و  يالبشر العامل إصالح  ا 

 واالقتصادية.

ألهداف اإلسالم لواقع  لدولة في النشاط االقتصادي ترجمةتقوم به االذي فّعال ال الدورز ذلك ويعز 
يعترف بالندرة ي ومن ثم فإن البرنامج اإلسالمعملي حفاظا على توازن الخاص والعام من المصالح. 

والمشكالت الناجمة عنها ويضع في المقابل اإلستراتيجية والوسائل المنسجمة مع نظرته العامة للحياة 
  .3ومقاصد الشريعة

دي الوضعي واإلسالمي بين الفكرين االقتصاالمتعلق بالكفاءة، مما سبق يظهر جليا أن االختالف 
 :4يمكن تحقيقه بالمراحل التالية ؛ حيثالمبادئبقدر ما هو كيفي يتعلق بالقيم و  ليس مفاهيمي

                                                           

 .81، ص 8222، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، تحقيق إسالمية علم االقتصاد: المفهوم والمنهج، ءمحمد أنس الزرقا 1 

 .882صالح مصطفى أحمد معلي، مرجع سابق، ص  2 
 .888المرجع السابق، ص  3 
، 8، دار النفائس للنشر والتوزيع، طوابطها في السوق اإلسالميفي النشاط االقتصادي وض ة المؤثرةالنظريات االقتصاديمحمود عبد الكريم إرشيد،  4 

 .88، 82، ص 9288األردن، 
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 نتاج ما يحتاجه ضمن إطار األولويات ، وقد ذكر القرآن الكريم ضرورة تخطيط احتياجات المجتمع وا 
لنا خطة امتدت لخمس عشرة سنة؛ كما في خطة يوسف الصديق عليه السالم، الذي شمل تخطيطه 

 اإلنتاج واالدخار وكذا طريقة االستهالك؛
 الدولة على توزيع الطاقات البشرية على كافة قطاعات اإلنتاج، فال بد من التعليم والتدريب في  قدرة

مما  والحذر من إسناد األمر لغير أهله.مجاالت اإلنتاج، ووضع اإلنسان في المكان المناسب له، 
يا وعقليا يدل على اهتمام اإلسالم بالطاقات البشرية والمحافظة عليها والعمل على تنميتها، جسم

 وروحيا وعمليا ومهنيا؛
  ،حسن استغالل الموارد، وحسن استخدامها ألن وجودها في األرض هو في إطار نظام محكم ومقدر

، وقوله: )ولو بسط اهلل الرزق لعباده، لبغوا في 82لقوله تعالى: )إنا كل شيء خلقناه بقدر( القمر 
 ؛91الشورى  ر(األرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصي

  تشغيل الثروة النقدية، فال يجوز كنزها وعدم استغاللها، لقوله تعالى: )والذين يكنزون الذهب والفضة
وال ينفقونها في سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 

 .15 ،18التوبة  وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(

من خالل هذه المحطات المختلفة للتطور الفكري واالقتصادي تبلور مفهوم الكفاءة ولكنه أخذ أبعادا 
 .، وبقي يتصف بالمرونة والنسبية، فهو مفهوم واسع يتم التفصيل فيه فيما يليكثيرة واعتبارات متعددة

 والكفاءة التشغيلية الكفاءةتعريف ثانيا: 

، دون إهمال أصل جوانبها المتعددةتعاريفها، وكذا من إدراج مختلف  ما، ال بدّ  من أجل فهم فكرة
 .المفهوم وانتمائه إلى جملة المفاهيم األخرى؛ فالكفاءة التشغيلية ما هي إال نوع من أنواع الكفاءة

 االقتصادية كفاءةتعريف ال -1

لقدرة على فعل األشياء بشكل تعني ا (Peter Drucker) "بيتر دراكر"الكفاءة بالمفهوم البسيط عند 
 ، ورغم بساطة هذا الطرح إال أنه يقدم مفهوما لغويا ومعنى واضحا وجليا.1صحيح

في المفاضلة بين البدائل التي  تعبر عن استخدام المعقولية والرشد ، بتعبير آخر،في المؤسسة الكفاءة
فالكفاءة هي القيام بالعمل بأفضل  ، وبصيغة أخرىل التكاليف أو تعظم العائد إلى أقصى درجة ممكنةتقلّ 

طريقة ممكنة من حيث التكلفة والعائد والوقت، وهناك استخدام دارج لكلمة الكفاءة عند اإلشارة إلى درجة 
ساعة ويتم  11االنتفاع بالطاقات المتاحة، ومثال ذلك: إذا كانت الطاقة المتاحة آللة هي العمل لمدة 

 .2فقط 92 بة الكفاءة هينس ساعات فيقال أنّ  5استغالل فقط 

                                                           
1 Guy Callendar, Efficiency and management, Routledge Studies in Management, USA, 2009, p: 1. 

 .25 ،25محمد توفيق ماضي، مرجع سابق، ص  2 
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تتعلق الكفاءة أساسا بالموارد، وبما أنه ال يمكن قياس مدى استغالل الموارد إال من خالل 
المخرجات؛ فإن الكفاءة تربط بين الموارد المستخدمة وبين المخرجات الصالحة التي أنتجت منها، وتكون 

 دخالت الفعلية/ الم الكفاءة = المخرجات الفعلية:      1العالقة بالشكل

 12تستهلك بقسط ثابت لمدة  دج 92222آلة تكلفتها الثابتة  :2ولفهم هذه العالقة ندرج المثال التالي
دج للوحدة الواحدة. وقد بلغت التكلفة السنوية لأليدي  12وحدة، تباع بسعر  1222، وتنتج في السنة سنوات
من اإلنتاج الكلي. والمطلوب  1إلنتاج التالف دج، وبلغت نسبة ا 2222دج، وللمواد الخام  1222العاملة 

 حساب كفاءة اآللة.

 لحساب كفاءة اآللة، نجد تكلفة إنتاج الوحدات السليمة من المنتج كما يلي:

 = التكلفة الكلية /عدد الوحدات الكلية المنتجة تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة

 لة+ تكلفة المواد الخامالتكلفة الكلية= تكلفة اهتالك سنة+ تكلفة األيدي العام

 دج 19222= 9222+1222+2222=             

 دج/وحدة 19=  19222/1222=  تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة

 تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة ×= عدد الوحدات المنتجة الصالحة  تكلفة اإلنتاج الصالح

                     =1222 ( ×122- 1 × )19  =12122 دج 

 122  =51( × 19222/  12122)اآللة =  كفاءة

، أي أن نسبة من التكلفة الكلية اإلنتاج الصالحتكلفة من المثال السابق تعادل كفاءة اآللة نسبة 
اإلنتاج التالف هي التي حالت دون االستخدام األمثل للموارد وتحقيق نسبة الكفاءة الكاملة، ويمكن أن يعبر 

 .3لمئوية للوقت الذي تم استغالله من الوقت الكلي المتاحعن الكفاءة من خالل النسبة ا

ويعطي صورة واضحة عن  إن هذا النوع من القياس للكفاءة يرتبط فقط بالظروف الداخلية للمؤسسة،
مكانات تطوير الكفاءة  قدرة الشركة على اإلنتاج لها وال يعطي صورة شاملة وانطباع كافي عن قدرة الشركة وا 

، خاصة بالمقارنة مع مثيالتها من الشركات في السوق، واالستراتيجيات المتعددة المتاحةفي ظل اإلمكانات 
على الرغم من أنه يعطي صورة واضحة عن النقص والضعف الموجود في الشركة بالمقارنة مع اإلمكانات 

لبحث عن ما حملنا على ا وهذا ،بشكل كبير يتقاطع مع مفهوم اإلنتاجية ولكن على نطاق ضيق القصوى لها
 .مفهوم أشمل وأعم للكفاءة في المؤسسة

                                                           

 .11 ،11، ص 9282، عمان، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، طإدارة اإلنتاج والعملياتياض وعيسى يوسف قدادة، محمود أحمد ف 1  
؛ محمود أحمد فياض 811 ،813، ص 9289، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة األعمال الحديثةراجع: أحمد يوسف دودين،  2 

 .18 ،12وعيسى يوسف قدادة، مرجع سابق، ص 
 .12محمود أحمد فياض وعيسى يوسف قدادة، مرجع سابق، ص  3 
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بين القيم المتحققة للمدخالت والمخرجات والقيم المثلى ( الكفاءة بالفرق Lovell 1993) "لوفيل"يعرف 
مجموعة المخرجات المثلى محسوبة على أساس المدخالت )أو مجموعة المدخالت  هي تعبر عنلها، و 

 .1المثلى محسوبة على أساس المخرجات(

الكفاءة هي النسبة بين كمية المدخالت والمخرجات وكمية المدخالت  كذلك يمكن القول أنّ 
 .2هي حدود اإلنتاج المحتملة للشركة في الصناعة وأوالمخرجات المعرفة بالحدود القصوى لإلنتاج، 

أفضل الكفاءة ما هي إال نسبة مستوى معدل اإلنتاجية المحقق إلى  بتعبير آخر يمكننا القول أنّ 
مستوى معدل إنتاجية ممارس أو مسجل )كفاءة نسبية(، أو هي نسبة معدل اإلنتاجية المحقق إلى أكبر معدل 

/ أفضل إنتاجية  المحققة الكفاءة = اإلنتاجية )كفاءة مطلقة( في ظل المعطيات. 3إنتاجية قابل لإلنجاز
 وهذا ما يوضحه الشكل الموالي.. ممارسة

 ج والكفاءة التقنية: حدود اإلنتا92شكل رقم 

 

 

 

 
 

 Timothy J.Coeli et al, An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis, Springer المصدر:

Science+ Business Media, United states, 2005, p3.                                                       
في الشكل يمثل حدود  ƒ2. الخط yإلنتاج مخرج واحد  xمدخل  في عملية اإلنتاج البسيطة نستعمل

 Bالشركات التي تشتغل على هذه الحدود مثل  .yوالمخرج  xالتي تعبر عن العالقة بين المدخل  اإلنتاج
هي غير كفؤة تقنيا؛ حيث يمكنها زيادة  Aهي كفؤة تقنيا أما الشركات التي تشتغل تحت هذه الحدود مثل  Cو

ولكن  y (، أو يمكنها الحفاظ على نفس مستوى مخرجهاB)لتطابق  xون زيادة في قيمة مدخلها د yمخرجها 
(، أو العمل على زيادة مخرجها بنسبة معينة وتخفيض مدخلها بنسبة A)لتطابق  xبتخفيض قيمة مدخلها 

  (.Cو Bمعينة لتكون على المنحنى بين النقطتين )

                                                           
1 Harold O.Fried and all, efficiency and productivity, p 7, in website: 

http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/FrontierModeling/SurveyPapers/Lovell-Fried-Schmidt.pdf. 
2 Daraio C. and Simar L., Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis: Methodology 

and Applications, 2007, p 14, in website: http://www.springer.com/978-0-387-35155-1. 
3 Chia-Yen Lee and Andrew L.Jhonson, op.cit, p 3. 

  توى مدخالت معينة، لذلك فهي تعكس الوضعية الحالية من تقنيات التصنيع.حدود اإلنتاج تمثل أقصى المخرجات الناتجة من مس 
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قة بين كمية الموارد المستخدمة في العملية اإلنتاجية وبين ف الكفاءة على أنها العالهناك من يعرّ 
غير أن هذا  ،1الناتج من تلك العملية، وبذلك ترتفع الكفاءة كلما ارتفعت نسبة الناتج إلى المستخدم من الموارد

التعريف يتفق مع مفهوم اإلنتاجية الذي يعبر عن العالقة بين المخرجات والمدخالت والذي ال يعطي أي 
 لة عن كفاءة الشركات كنسبة منفردة.دال

نسبة التي تعبر عن المخرجات إلى ال؛ حيث أن اإلنتاجيةوليست هي  إذا تعد الكفاءة تقييما لإلنتاجية
المدخالت ال تعطي أي داللة على كفاءة أو عدم كفاءة الشركة، فقد يكون معدل اإلنتاجية مرتفعا، ولكن 

في نفس  كما يمكن أن توجد شركات أخرى ارد واإلمكانات المتاحة.نفس المو  الشركة يمكنها رفعه من خالل
معدل إنتاجية أعلى من هذا المعدل، ومن ثم يمكن اعتبار اإلنتاجية األداة المستخدمة تحقق  الصناعة

وهذا ما يذهب حساب أو قياس اإلنتاجية. اعتبار مؤشرات لحساب الكفاءة أي أنه لحساب الكفاءة البد من 
وتعرف  ،2"بأسلوب المقارنةف بأنها: "الكفاءة المبنية على أساس قياس إنتاجية العناصر المنتجة، إليه التعري

 بكفاءة الحدود.

 بإحدى الطرق التالية: بالتأثير إيجابا على اإلنتاجية يمكن تصور زيادة الكفاءة

 زيادة في قيمة المخرجات مع بقاء قيمة المدخالت ثابتة؛ 
  يادة قيمة المدخالت بنسبة أقل؛زيادة قيمة المخرجات مع ز 
  قيمة المدخالت؛ خفضبقاء قيمة المخرجات ثابتة و 
 قيمة المدخالت بنسبة أعلى.  خفضقيمة المخرجات مع  خفض 

 الكفاءة على اعتبار أنها أداة القياس. معدالت في تؤثرإن التغير اإليجابي في معدالت اإلنتاجية 

رة أساسية يغفلها الكثير، أال وهي أن للكفاءة االقتصادية وفي تعريف الكفاءة ينبغي أن نشير إلى فك
 :3شقين

 شق كمي بمعنى المخرجات المتحصل عليها من كمية محددة من المدخالت؛ 
 شق كيفي يتعلق بالجودة. 

فالكفاءة ال تتحقق فقط بالطرق سابقة الذكر بل يجب أن تأخذ الجودة بعين االعتبار، وتبقى الطرق 
اعها؛ حيث يمكن أن يتبلور ارتفاع الكفاءة في شكل ثبات الجودة أو ارتفهي الة واحدة السابقة صحيحة في ح

 ارتفاع اإلنتاجية زيادة مستوى الجودة دون أي تغيير في قيم المدخالت والمخرجات، ولكن هذا النوع من
 أصعب في القياس والتحديد من النوع األول.

                                                           

 .98، ص 8215، مكتبة غريب، القاهرة، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجيةعلي السلمى،  1 
 .89، ص السابقالمرجع  2 
 .نفسهالمرجع  3 
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سبيا ومرنا يخضع للعديد من العناصر ذات االختالف إن مفهوم الكفاءة وما يحمله من أبعاد يجعله ن
 من بلد إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى.

 نسبية ومرونة مفهوم الكفاءة االقتصادية -1

الكفاءة االقتصادية ليست مفهوما استاتيكيا فنيا مطلقا، ولكنها مفهوم ديناميكي اجتماعي نسبي، 
، معنى ذلك أن والبيئية وغيرها صادية واالجتماعيةوظروفه االقت اتهإمكانيختلف من بلد إلى آخر حسب 

مقومات الكفاءة االقتصادية تختلف في االقتصادات الرأسمالية عنها في االقتصادات االشتراكية، كما أنها 
تختلف في األجزاء المتقدمة عنها في األجزاء المتخلفة من العالم الرأسمالي؛ كذلك تختلف الكفاءة االقتصادية 

ى أخرى داخل البلد الواحد باختالف مراحل التطور التي يمر بها ذلك البلد، وما يترتب عن ذلك من فترة إل
 .1من اختالف أهدافه االقتصادية واالجتماعية، والسياسات الكفيلة بتحقيق هذه األهداف

حقيقة أن النظرية العامة للكفاءة االقتصادية واحدة من حيث أسسها ومعاييرها النظرية؛ إال أن 
ومن ثم يجب النظر إلى مفهوم الكفاءة اف، واألهد واإلمكاناتهي التي تتغير بتغير الظروف  طبيقاتهات

االقتصادية على أنه مفهوم نسبي مرن وديناميكي في نفس الوقت؛ بمعنى أن مقومات الكفاءة االقتصادية 
مكانات كل بلد على حدة، وتتشكل وفقا ألهدافه، كما يجب تعديلها كلما انتقل  يجب أن ترتكز على ظروف وا 

باختالف مراحل تطور البلد اقتصاديا واجتماعيا، وتغاير األهداف  الكفاءة البلد من مرحلة إلى أخرى. تختلف
المرحلية التي يتبناها، هذا فضال عن اختالفها باختالف القطاعات واألنشطة االقتصادية. كما يجب عدم 

مباشر لمعيار جزئي محدد، بل يجب االعتماد على معايير كلية االقتصار في تقييم كفاءة األداء على هدف 
تأخذ في اعتبارها كل اآلثار الممكنة أو المحتملة على الهيكل االقتصادي بأسره، بعبارة أخرى يتعين تقييم 
كفاءة األداء وفقا لالعتبارات الكفيلة بتحقيق التوازن االقتصادي العام، وتالفي أسباب مختلف أنواع 

 .2الت واالنحرافات الكمية والنوعية والقيمية والتوزيعيةاالختال

كذلك األمر بالنسبة للكفاءة االقتصادية للشركات، فمقوماتها تختلف من بيئة ألخرى ومن شركة 
ألخرى باختالف األهداف واالستراتيجيات، وكذا المراحل التي تمر بها كل شركة، ألن شركة في بداية 

ن تجسيدها، أما الشركات القوية فلها رؤيا مغايرة وتحديات أخرى في سبيل تحقيق نشاطها لها أولويات البد م
 الكفاءة االقتصادية. 

حتى في طرق حساب وتقييم كفاءة الشركات هناك اختالف كبير؛ حيث قد يصل باحثان لهما نفس 
ب القياس إلى اختالف أسلو البيانات من مدخالت ومخرجات لنفس الشركات إلى نتائج مختلفة بالنظر 

، ما يجعل الباحث أمام عدة كذلك هناك مداخل متنوعة ومتعددة لتحديد نوع المدخالت والمخرجات وأهدافه.

                                                           

 .13، ص 9228والنشر، مصر،  ، دار النيل للطباعةالخصخصة والكفاءة االقتصاديةأحمد يوسف الشحات،  1 
 .11، 13المرجع السابق، ص  2 



 ةمدخ ل للتعري ف بالكف اءة التشغيلي                                                                     عالقة الكف اءة التشغيلية بتنافسية شركات التأمين التكاف لي

 114 

، كل هذه التباينات تجعل من مفهوم اختيارات لتحديد نوع المدخالت والمخرجات التي تخدم توجهاته واعتباراته
 اب الدراسات وطرق القياس. الكفاءة مفهوما مرنا ونسبيا يخضع ألهداف المنظمات وأسب

كما أن حصر أنواعها من الصعوبة بكثير؛ حيث تختلف تصنيفات الكفاءة وتتعدد بحسب القطاعات 
واألنشطة المختلفة، وتعد الكفاءة التشغيلية إحدى المفاهيم التي لم يوجد لها تعريف دقيق أو محدد، يسمح 

 أركانه ومقوماته. بيانب

 يليةتحديد مفهوم الكفاءة التشغ -9

، فمفاهيم مثل الوظيفيال يتعلق بالجانب  تقنيللكفاءة هو تقسيم  "فاريل"إن التقسيم الذي قدمه 
المدخالت والمخرجات قيد  من خالل تحديد تتضح، الربحية، ، التشغيلية، التسويقيةالكفاءة اإلدارية

ادل إلى عوالتي ت قارنة بحجم التكاليفففي حين نجد أن الكفاءة اإلنتاجية تتعلق بزيادة حجم اإلنتاج م الدراسة.
 .التكاليف أساسا بتخفيضأن الكفاءة التشغيلية ترتبط  ، نجدحد كبير الكفاءة الفنية

كما أن الكفاءة التشغيلية تشمل كفاءة العمليات التشغيلية والروتينية التي تقوم بها الشركة، فمثال ال 
من هنا يتبين أن مفهوم الكفاءة التشغيلية يتعلق بنوع  لثابتة بعين االعتبار عند القياس.تؤخذ األصول ا

 .أو المأخوذة في االعتبار، وكذا األهداف المتعلقة بالدراسة المدخالت والمخرجات المستخدمة في القياس
الكفاءة االقتصادية، الكفاءة اإلنتاجية، الكفاءة التشغيلية هي مفاهيم متماثلة  :كذلك فإن كال من المفاهيم

غير متساوية، فالكفاءة االقتصادية هي مفهوم شامل يأخذ في اعتباره المدخالت والمخرجات بصفة ولكنها 
عامة أما الكفاءة اإلنتاجية فترتبط بزيادة حجم اإلنتاج مقارنة بالموارد أو التكاليف، والكفاءة التشغيلية ترتبط 

 اعتبارات. عدة ادية له، وهو مفهوم أدق من الكفاءة االقتصيرادمقابل االتخفيض التكاليف ب

 وفيما يلي مخطط يوضح العالقة بين المفاهيم الثالثة:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .تعني مدى قدرة المدير على االستخدام األمثل للموارد المتاحة في اإلنتاج 
   .ترتبط بحجم المبيعات المحقق مقارنة بحجم اإلنتاج 
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 : مفاهيم الكفاءة المتعددة91شكل رقم 

 
 
 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 

التحليل، تظهر الفروق بين المفاهيم السابقة عند اختيار نوع المدخالت والمخرجات المدرجة في 
 وأيضا المدخل المعتمد. 

تم قياس الكفاءة في شركات  (Cheng-Ru Wu ,2007) وآخرون "وو شانغ رو"ففي دراسة قام بها 
التأمين على الحياة عبر مرحلتين حسب مدخل اإلنتاج، وهي مرحلة الكفاءة التشغيلية ومرحلة الكفاءة الربحية 

حيث تقيس المرحلة األولى كفاءة توليد رحلة الثانية؛ وتكون مخرجات المرحلة األولى هي مدخالت الم
 .1وتقيس المرحلة الثانية كفاءة توليد األرباح اإليرادات

استخدمت نسبة التكلفة إلى الدخل لقياس جودة اإلدارة، وهي معرفة  والنسبي ليوعلى المستوى التحلي
 "فاراغفرنانديز "و (Maudos) "مودوس"من قبل  1221بنسبة الكفاءة التشغيلية التي استخدمت عام 

)faraueG de Fernandez( ،2عبرا عنها بقيمة التكاليف التشغيلية إلى الربح اإلجمالي واللذان: 

 
 

وبتعبير آخر نجد أن نسبة الكفاءة التشغيلية في البنوك قد عرفت على أنها نسبة التكاليف التشغيلية 
ن فقد استخدمت النسبة المصاريف التشغيلية إلى مجموع ، أما بالنسبة إلى شركات التأمي3إلى صافي الدخل

                                                           
1 Cheng-Ru Wu and all, Operating Strategic Analysis of Life Insurance Companies in Taiwan, 
2 Philippe Molineux, Bank Strategy Governance and Rating, Palgrave Macmillan Studies in Banking and 

Financial Institutions, UK, 2011, p 122. 
3 Alfred C. Morley, Financial services Industry Analysis: An Overview, Publications and Research AIMR, p 33. 

 الكفاءة االقتصادية

 الكفاءة التقنية الكفاءة التخصيصية

 الربحية       الكفاءة التسويقية       .........الكفاءة اإلنتاجية       الكفاءة التشغيلية       الكفاءة اإلدارية       الكفاءة 

 المدخالت

مخرجاتال  

ةالكفاءة االقتصادي  
تكاليفال  

إليرادا    

يةتشغيلالكفاءة ال  

تكاليفال  

نتا اإل    

نتاجيةالكفاءة اإل  

يف التشغيلية/الربح اإلجمالنسبة الكفاءة التشغيلية= التكالي  
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في  اإليراداتأو نسبة المصاريف التشغيلية إلى  األقساط للتعبير عن الكفاءة التشغيلية في شركات التأمين
 ، وهي كنسبة منفردة ذات مدلول اقتصادي عميق، ولكنها غير كافية في القياس والمقارنة.مقاييس أخرى

قياسنا للكفاءة التشغيلية استخدمنا مدخالت ومخرجات ذات طابع تشغيلي، أي  ولتجنب أي لبس في
تقوم بتجميع األقساط لتعيد  ذه األخيرةفه باألداء التشغيلي لشركة التأمين. مدخالت ومخرجات تتصل مباشرة

قيامها استثمارها فيما بعد للحصول على عوائد، وتتخلل هذه العملية إنفاق تكاليف تشغيلية للحفاظ على 
 .واستمرار نشاطها

وال يخرج مفهوم الكفاءة التشغيلية عن القاعدة العامة للكفاءة التي تعبر في جانبها التقني عن العالقة 
 هدف تحقيق بين مخرجات ومدخالت الشركة، والتي تهدف إلى تحقيق االستخدام األمثل للموارد الذي يخدم

  سوق.فعالية الشركة، ويرفع من مستوى أدائها في ال
 الكفاءة ومصطلحات اقتصادية أخرىثالثا: 

يرتبط مفهوم الكفاءة ويتقاطع مع العديد من المصطلحات االقتصادية األخرى أهمها األداء والفعالية 
واإلنتاجية لدرجة أن الكثير من الباحثين يخلط بين هذه المفاهيم أو يعبر عنها كمرادفات لبعضها، لذلك 

 .التي تتقاطع معها ف بين مصطلح الكفاءة وبين مفاهيم باقي المصطلحاتحاولنا بيان أوجه االختال
 الكفاءة واإلنتاجية -1

من أوائل من تطرق لمفهوم اإلنتاجية، في كتابه ثروة األمم؛ حيث  (Adam Smith) "آدم سميث"يعد 
بواسطة افترض أنه يمكن زيادة اإلنتاج وخفض التكاليف عن طريق تحسين وسائل اإلنتاج وخفض التكلفة 

تقسيم العمل وتنظيم التبادل التجاري ... وغيرها، ثم أضاف علماء االقتصاد إلى نظرية آدم سميث أن زيادة 
اإلنتاج وخفض التكاليف مرهونان بحسب االستغالل األمثل للموارد االقتصادية، ما يؤدي إلى خفض أسعار 

 . 1المنتجات وزيادة الطلب عليها، ومن ثم زيادة الدخل القومي

استخدام الموارد في تحقيق  كفاءةتحسب اإلنتاجية بالعالقة بين المخرجات والمدخالت، وتعبر عن 
 .2اإلنتاج الكلي للشركة

هناك العديد من مستويات القياس لإلنتاجية، وال يعني ذلك أن تلك المستويات تعد بدائل في عملية 
 :3يات في الشركة هيالقياس، فمن الشائع القيام بقياس اإلنتاجية على عدة مستو 

                                                           

 .15خيري كتانة، مرجع سابق، ص  1 

 .52محمد توفيق ماضي، مرجع سابق، ص  2 

Prentice Hall, New Management People/Performance/ChangeMejia and David B. Balkin, -Luis R. Gomez , راجع: 3 

Jersey, 2012, p 453 ؛ محمد توفيق 818، 811، ص 9221، 1، جامعة الجزائر، ط، ديوان المطبوعات الجامعيةاقتصاد المؤسسةعمر صخري، ؛
 .18، 12؛ محمود فياض وعيسى يوسف قدادة، مرجع سابق، ص 38، 31ماضي، مرجع سابق، ص 
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يقصد به قياس اإلنتاجية الكلية أو يمثل نسبة االستخدام األمثل لجميع عوامل اإلنتاج، و  القياس الكلي:
 اإلجمالية للمنشأة في شكل نسبة واحدة بين اإلنتاج الكلي وجميع عناصر اإلنتاج المستخدمة:

 

 

ات التي تعترض سبل قياسها تقلل إلى حد وبالرغم من أهمية فكرة اإلنتاجية الكلية، إال أن الصعوب
 كبير من فائدتها في مجال الدراسات العملية.

أو كمية  )مساهمة كل عنصر في الناتج( يقصد به قياس إنتاجية كل عنصر على حدة القياس الجزئي:
لية، فيد ذلك في تفسير التغير الذي حدث في اإلنتاجية الك. ي1اإلنتاج منسوبة لعنصر من عناصر اإلنتاج

وعلى الرغم من بساطة فكرة اإلنتاجية الجزئية؛ إال أنها أحيانا  مكن تشخيص المشاكل بشكل أكثر دقة.حتى ي
 قد تعطي نتائج مضللة، وعليه تؤخذ كمقياس تقريبي، أو كمؤشر لما يطرأ على الكفاءة اإلنتاجية من تغير.

، وتعرف اإلنتاجية 2كمية والقيمة والجودةينصرف مفهوم اإلنتاجية إلى األبعاد الثالثة للناتج، وهي: ال
بنسبة الناتج إلى المستخدم من الموارد، كما يمكن أن ينصرف تعريف اإلنتاجية إلى العالقة بين الناتج 
والوقت المستغرق في تحقيقه، فكلما قل الوقت المستغرق لتحقيق ناتج معين، كان ذلك مؤشرا على ارتفاع 

 :3اجية بوسائل مختلفة منهاويمكن زيادة اإلنتاإلنتاجية. 

 منح العاملين مكافآت وحوافز، وهو األسلوب الذي استخدمته اإلدارة العلمية لرفع اإلنتاجية؛ 
 :التغيير في طبيعة العملية اإلنتاجية من حيث األسلوب أو التكنولوجيا المستخدمة، ومن أمثلة ذلك 

 تغييرات هيكلية في إدارة العملية اإلنتاجية؛ 
 ت ذات طاقة إنتاجية أكبر أو تقنية أعلى؛استخدام آال 
 تغيير أسلوب اإلنتاج بتقليل المراحل أو الوقت الالزم؛ 
 زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير البتكار سلع وخدمات جديدة وتحسين جودتها؛ 
  ،استخدام األسلوب الهندسي لترشيد طرق العمل الذي يتضمن: التخطيط، تحليل طرق العمل الحالية

 د المعايير، قياس األداء الحالي ومقارنته بالمعايير، الرقابة لتصويب االنحرافات؛تحدي
  استخدام بحوث العمليات في اتخاذ القرارات وتحديد البديل األفضل أو مزيج المنتج الذي يقلل التكلفة

 أو يعظم األرباح.

                                                           

علوم ، أطروحة دكتوراه فلسفة في القياس وتحليل كفاءة أداء المصارف الخاصة في العراق باستخدام تكنيك تحليل مغلف البياناتأحمد حسين بتال،  1 
 .1، ص 9289االقتصادية، جامعة بغداد، 

 .85، ص 9228، الدار الجامعية، االسكندرية، قضايا إدارية معاصرةصالح محمد عبد الباقي،  2 
 .11محمود أحمد فياض وعيسى يوسف قدادة، مرجع سابق، ص  3 

إلنتاجاإلنتاجية الكلية= اإلنتاج الكلي/ الكمية المستخدمة من جميع عناصر ا  
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 "سنغبتا"ى سبيل المثال: بين الكفاءة واإلنتاجية، فعل اال يرون أن هناك فرق العديد من الباحثين
(Sengupta) (1559و ،)"كوبر" (Cooper) سيفورد"و" (Seiford) تون"و" (Tone) (1222 يعرف كل منهم ،)

 .1اإلنتاجية والكفاءة على أنها: "النسبة بين المخرجات والمدخالت"

اب استخدام المصطلحين بشكل تبادلي يعود إلى تداخل المفهومين بشكل كبير، فلو قمنا بحس
اإلنتاجية لمجموعة من الوحدات االقتصادية، وتحديد األقل أو األفضل وحدة إنتاجية، فالكفاءة يمكن أن 

اإلنتاجية هي قيمة تؤشر نسبة المدخالت وبتعبير آخر تعرف على أنها مؤشر يستخدم لترتيب قيم اإلنتاجية. 
يفنده احتساب اإلنتاجية بالوحدات  ، وهذا2التي استخدمت في اإلنتاج، والكفاءة هي مؤشر لمختلف القيم

 واحتساب الكفاءة بالنسبة المئوية.

نتيجة لما سبق، ال تعبر اإلنتاجية عن مستوى الشركة إال بأسلوب المقارنة، بشركات أخرى في 
  السوق، أو بسنوات تطورها.

 ولتوضيح االختالف بينهما ندرج المثال الموالي مع الشكل.
 لكفاءة التقنية وكفاءة الحجم: اإلنتاجية وا91شكل رقم 

 

 

 

 
 

 Timothy J.Coeli et al, An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis, Springer المصدر:

Science+ Business Media, United states, 2005, p4. 
شعة هي . ميل هذه األA,B,Cفي هذا الشكل نستعمل أشعة لقياس معدل اإلنتاج لبيانات معينة 

من نفس مدخلها  yيمكنها زيادة مخرجها  Aوهو مقياس اإلنتاجية. الشركة التي تشتغل في النقطة  y/xالنسبة 
x  لتنتقل إلى النقطةB  وهنا تصبح كفؤة تقنيا(، ويكون ميل الشعاع أكبر )ارتفاع اإلنتاجية أو معدل إنتاج(

ل المقياس المثالي لحدود اإلنتاج القصوى( تصبح )التي تمث  Cأعلى(؛ في حين وعند انتقالها إلى النقطة 
استغلت اقتصاديات الحجم للحصول  Cكفؤة تقنيا ولكن  Cو B. كل من Bكفؤة تقنيا ولكن أكثر إنتاجية من 

 على معدل إنتاجية أعلى.

                                                           
1 Daraio Cinzia and Simar Léopold, op.cit, p 14.  

 .1 ،1ابق، ص أحمد حسين بتال، مرجع س 2 
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مما سبق، قد تكون الشركة كفؤة تقنيا لكن قد تكون قادرة على تحسين معدل إنتاجيتها باستغالل 
 .(ات الحجم )أي التحول على حدود اإلنتاج القصوى للوصول إلى المقياس المثالياقتصادي

اإلنتاجية خالل الزمن، يمكن أن  الطرح السابق لم يتضمن عامل الزمن؛ فعندما نعمل مقارنات لمعدل
؛ ينتج مصدر إضافي يؤدي إلى رفع اإلنتاجية يدعى التغير التقني ويتضمن التقدم في التقنية المستخدمة

، كل الشركات في 8إلى فترة  2من فترة  1ƒإلى  0ƒالذي قد يكون ممثال بتغير صاعد في حدود اإلنتاج من 
xدون زيادة مدخلها  yهذه الحالة، وباستخدام التقنية الجديدة، يمكنها أن تزيد من قيمة مخرجها 

1. 
 : أثر التغير التقني بين فترتين99شكل رقم 

 

 

 
 

 

 Timothy J.Coeli et al, An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis, Springer المصدر:

Science+ Business Media, United states, 2005, p4. 
حينما ترتفع إنتاجية شركة ما من فترة زمنية معينة إلى فترة زمنية الحقة، هذا ال يعني أنها حسنت 

التغير التقني الحاصل، أو إلى استغاللها القتصاديات الحجم، أو فقط من كفاءتها، لكن قد يرجع ذلك إلى 
 .2إلى أثر العوامل السابقة مجتمعة

ما هي إال مقاييس جزئية إلنتاجية الشركة، كما هو  والفعالية وهناك من يرى أن كال من الكفاءة
 موضح بالشكل الموالي.

 

 

 

 

 

                                                           

  لكن هذا التحول في الميدان العملي يكون صعب التطبيق في األجل القصير. 
1  Timothy J.Coeli and all, op.cit, p: 4. 
2  Idem. 
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y 
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 س اإلنتاجية: العالقة بين المدخالت والمخرجات ومقايي92شكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .91 ص، 1221، األردن، 1، دار جرير للنشر والتوزي ، طمدخل إلى إدارة األعمالالمصدر: خيري كتانة، 

من الشكل تظهر االرتباطات الكثيرة بين المصطلحات المختلفة، لكن يمكن التمييز بينها عبر تحديد  
 حه أكثر فيما يلي.، وهذا ما سيتم توضيالخاصة بكل مصطلح المعايير واألسس

 اليةالكفاءة والفع   -1

هي تقييم للعالقة بين النتائج المحصلة والوسائل المستعملة )تكاليف( ذات  )أو الفاعلية( الكفاءة
الطبيعة المختلفة، وتصبح هذه العالقة ذات معنى خاصة في المقارنات بين أكثر من مؤسسة، من نفس الفرع 

 .1نفس المؤسسة ديناميكيااالقتصادي، أو في أزمنة مختلفة في 

م بالنسبة إلى أهداف المؤسسة أي بداللة الفرق بين النتيجة المحصلة والهدف المحدد قيّ الية فت  أما الفعّ 
ذا كانت الفعالية تقاس بهذه الطريقة الكالسيكية حسب مدخل األهداف، فهناك مدرسة األنظمة؛ التي  مسبقا، وا 

نموها باستقاللية عن بلالحتفاظ  يفيأن تعرف باستعدادها للبقاء والتكترى بأن فعالية المؤسسة كنظام، يمكن 
ولكنه يبقى  الية بشكل شامل، ولذلك فإن مدخل النظم يتعرض لمفهوم الفعّ 2الوظائف الخاصة التي تؤديها
 .ضمن إطار تحقيق األهداف

م المتنافسة؛ فاألول ومدخل القي اإلستراتيجيةزيادة عن المدخلين سابقي الذكر، هناك مدخل العناصر 
يفترض أن المنظمة الفعالة هي التي ترضي طلبات الجهات أو األطراف الموجودة في بيئتها، تلك األطراف 
التي تأخذ منها مواردها أو الدعم من أجل ضمان تواصل وجودها، وهو بهذا إلى جانب مدخل النظم يركز 

                                                           

 .22، ص 9228، دار المحمدية العامة، الجزائر، االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية: دراسة نظرية وتطبيقيةناصر دادي عدون،  1 
   يجاد السبل الكفيلة بالسيطرة عليها  قدر اإلمكان.يعني درجة قدرة المنظمة على التنبؤ بالمشكالت الداخلية والخارجية التي ستواجهها في المستقبل وا 
 .29المرجع نفسه، ص  2 

مادية وغير 

مادية )عوامل 

 البيئة الداخلية(

 مادية:

 عوامل اإلنتاج

غير مادية 

)عوامل البيئة 

 الخارجية(

 العمليات النواتج المدخالت

 غير مرضية

 مرضية 

ةفعالية +كفاء أهداف المنظمة  

 ال تتحقق/ تتحقق جزئيا

 كفاءة

معلومات مرتدة: ضرورة مراجعة/ النظر/ التعديل في المدخالت 

 أو إعادة العمليات اإلنتاجية أو هما معا.
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م وجود هدف واحد يتفق عليه الجميع، بل دفيفترض ع على أهمية التفاعل البيئي. أما مدخل القيم المتنافسة
وتفضيالته ورغباته، وقد تم تشخيص ثالثة مجاميع من القيم المتنافسة بط بالقيم الشخصية للفرد المقيم يرت

 . 1هي: المرونة ضد السيطرة، األفراد ضد المنظمة، الوسائل ضد الغايات

، والمتباينة من خالل تحديد نوع األهداف المسطرةة المنظمة فعاليكل المداخل سابقة الذكر تتعرض ل
 وتجتمع كلها على فكرة أن الفعالية ترتبط بمدى تحقيق هذه األهداف.

 ة على أنها:الي( الفعّ Barnard 1974) "برنارد"أما عن مختلف التعاريف ذات الصلة، فقد عرف 
ة تعني "قدرة الي( إلى أن الفعّ Alvar 1976) "ألفار""الدرجة التي تستطيع فيها المنظمة تحقيق أهدافها"، وأشار 

 .2المنظمة على البقاء والتكييف والنمو، بغض النظر عن األهداف التي تحققها"

 رتبط بعاملين:يالية وأهداف المؤسسة كنظام، وقدرتها على ذلك تحقيق فعّ عليه فإن و 

 البيئة أو المحيط ونوعية التفاعالت الخارجية التي تؤثر في عملها؛ 
 وتحقيق النمو واالستقرار رتها على التكيف مع هذه البيئةقد. 

 وفيما يلي نموذج لفاعلية المنظمة.
 ية المنظمة: نموذج فعال99شكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 .92ص ، 1221، األردن، 1، دار جرير للنشر والتوزي ، طمدخل إلى إدارة األعمالالمصدر: خيري كتانة، 

تلجأ  .3واإلدارة من خالل اختيار العناصر المالئمة لتحقيق النتائج المقررة ويتضح دور الشركة
عن طريق تأشير مدى  ،ل التحقق من بلوغ أهدافهاالوحدة االقتصادية عادة إلى اعتماد عدة أساليب في سبي

اسية تحقق خطة اإلنتاج والمبيعات والتكاليف وصافي األرباح والقيمة المضافة وغيرها من العناصر األس
ومالحظة التطورات االيجابية  ،لنشاط الوحدة، ومقارنة ذلك بما تحقق في السنة السابقة أو السنوات السابقة

                                                           

 .81-85، ص 9225، األردن، 9، دار وائل للنشر، طنظرية المنظمة: الهيكل والتصميممؤيد سعيد السالم،  1 
 .191، ص 9222، األردن، 8، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طنظرية المنظمةخليل محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود،  2 
 .55، ص 9289، القاهرة، 8، المجموعة العربية للتدريب والنشر، طاألداء اإلداري المتميزمدحت أبو النصر،  3 

والبقاءأهداف النمو   

 

 

 

 

 أهداف النمو والبقاء

 األهداف البيئية

 

 

 تحويل مخرجات مدخالت                                      

 التغذية العكسية

 أهداف المشاركين األهداف المالية
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مختلف العناصر المكونة ، دون إهمال االرتباطات والتفاعالت بين التي حصلت والتراجعات التي حدثت
 الفعالية.وفيما يلي مخطط توضيحي لمكونات الكفاءة و  لية المنظمة.لنموذج فعا

 الية اإلدارية: المكونات المختلفة للكفاءة والفع  93شكل رقم 

 فعال  غير فعال  

 األهداف ال تتحقق كفء

 حسن استخدام الموارد

 األهداف تتحقق

 حسن استخدام الموارد

 األهداف ال تتحقق غير كفء

 ضياع وسوء استخدام الموارد

 األهداف تتحقق

 ضياع وسوء استخدام الموارد

دارة العمليات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، طال .11، ص 1222-1229، 1مصدر: عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف، أساسيات تنظيم وا   

، فإذا نظرنا إلى الفعالية على أنها درجة نجاح طا وثيقا بالفعاليةوعليه يرتبط مفهوم الكفاءة ارتبا
فإن الكفاءة تعتبر أحد المدخالت الهامة في تحقيق هذه الفعالية؛ المؤسسة في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية، 

حيث يمكن النظر إلى الفعالية على أنها متغير تابع يتحدد بتأثير عدد من المتغيرات المستقلة إحداها الكفاءة 
 .1في استخدام الموارد

إال للمستويات  أن الكفاءة مقياس تنفيذي، أي ال يصلح (Simon) "سيمون"ومن جهة أخرى فقد رأى 
الدنيا، وهو المقياس األساسي للقرارات؛ بينما الفعالية تتعلق بمستويات النتائج، وباختيار اإلنسان ألهداف 

 . 2معينة

مصطلح الفعالية أكثر شموال من مصطلح الكفاءة، فالفعالية هي محصلة تفاعل  لذا يمكن القول أنّ 
دارية وما يؤثر فيه من متغيرات داخلية مكونات األداء الكلي للمنظمة بما تحتويه من أ نشطة فنية ووظيفية وا 

 .3وخارجية لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف خالل فترة زمنية معينة

( أن الكفاءة ذات أهمية أكبر للقطاع االقتصادي لتحقيق James Colvard) "كلفارد"يؤكد جيمس 
ته، وبالمقابل فإن الفعالية )الموجهة أساسا نحو ياالستغالل األمثل للموارد، وللقطاع الخاص لتحسين ربح

تحقيق األهداف( أكثر أهمية للقطاع العام، ويضرب مثال لذلك وزارات الدفاع؛ حيث أن االنتصار في 
 .4المعركة أكثر أهمية من حجم اإلنفاق العسكري

                                                           

 .25ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  1 
 .23المرجع السابق، ص  2 
 .95عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص  3 
 .11محمود أحمد فياض وعيسى يوسف قدادة، مرجع سابق، ص  4 
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؛ غير أنه هومهوبصفة عامة يتصف مفهوم الفعالية بالتراكب والتعقيد، وال يوجد اتفاق عام حول مف
، أما الكفاءة فهي عملية )إنجاز العمل المطلوب( يمكن تعريف الفعالية ببساطة بأنها عملية تحقيق األهداف

لكل من  "كرابيتر در "، وهي رؤية رائد اإلدارة 1)انجاز العمل بالشكل الصحيح( االستفادة من الموارد
 .2المفهومين

 الكفاءة واألداء -9

إلـى تبـاين  االخـتالفيوجد اختالف بين الكتاب والباحثين في تعريف مصـطلح األداء، حيـث يرجـع هـذا 
ففريــق مــن الكتــاب اعتمــد علــى الجوانــب الكميــة فــي صــياغة  .وجهــات النظــر وأهــداف اســتعمال هــذا المصــطلح

واجتماعية فضال عـن  تنظيمية اتعريفه لألداء، بينما ذهب فريق أخر إلى اعتبار األداء مصطلح يتضمن أبعاد
  .3الجوانب االقتصادية

نظر إلى تقييم األداء على أنه جميع العمليات والدراسات التي ترمي إلى تحديد مستوى العالقة التي ي  
تربط بين الموارد المتاحة وكفاءة استخدامها من قبل الوحدة االقتصادية مع دراسة تطور العالقة المذكورة 

ن طريق إجراء المقارنات بين المستهدف والمتحقق من األهداف باالستناد إلى خالل فترة زمنية معينة ع
 .4مقاييس ومعايير معينة

فإذا كانت الكفاءة تعبير وهناك ثالثة عناصر رئيسة لتقييم األداء هي: الكفاءة والفعالية واإلنتاجية؛ 
إن األداء يجمع بين ؛ ف5عن أداء األعمال بطريقة صحيحة، والفعالية هي أداء األعمال الصحيحة

 .المصطلحين أي أنه أداء األعمال الصحيحة بشكل صحيح

 األداء = الكفاءة + الفعالية

فمفهوم الكفاءة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمفاهيم سابقة الذكر، غير أنه مفهوم مختلف عنها له مميزاته 
اع آلخر ومن شركة ألخرى، ذكره أنه مفهوم واسع يختلف من قط يلزموعناصره، ولو تقاطعت معها، وما 

 حتى أنه ال يمكن حصر أنواع الكفاءة وتقسيماتها.  

 

 

 

                                                           

 .31مدحت أبو النصر، مرجع سابق، ص  1 
 .18خيري كتانة، مرجع سابق، ص  2 
 .981، ص 9222/9282، جامعة ورقلة، 21الباحث، عدد  ، مجلةتحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالشيخ الداوي،  3 
 .18، ص 9221، األردن، 8، دار المناهج للنشر والتوزيع، طتقويم األداء باستخدام النسب الماليةمجيد الكرخي،  4 

5 Chia-Yen Lee and Andrew L. Johnson, op.cit, p 1. 
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 أنواع الكفاءةالمطلب الثاني:  

الكفاءة كما سبق القول مفهوم نسبي ومرن ومتغير بحسب الظروف والشركات والقطاعات، لذا ال 
 .والمرور على بعض األنواعيمكن حصر أنواعها وتصنيفاتها، وارتأينا أن نكتفي بذكر أهم التصنيفات، 

 التصنيف الرأسيأوال: 

 ثم إلى الكفاءة الهيكلية التدرج من كفاءة االقتصاد إلى يعتمد هذا التصنيف على التقسيم المبني على
  كما يلي: كفاءة الشركة أو المؤسسة،

 الكفاءة على مستوى االقتصاد ككل -1

ويلبي أقصى  ،ام األمثل للموارد االقتصاديةنقول عن نظام اقتصادي أنه كفء عندما يحقق االستخد
 . 1إشباع لحاجات المستهلك

، يبلغ النظام االقتصادي بأسره أقصى درجات الكفاءة عندما يصبح "باريتو"وفقا لمفهوم الكفاءة عند 
من غير الممكن إعادة ترتيب عناصره من مشروعات، ومستهلكين، وأسواق وتدفقات، وقرارات اإلنتاج 

 . 2، أو أي شيء آخر، لجعل البعض في مركز أفضل دون جعل اآلخرين في مركز أسوأواالستهالك

يتطلب هذا المفهوم عددا من الفروض أهمها: توافر ظروف المنافسة الكاملة، السلوك االقتصادي 
ية، الرشيد لكل من المنتجين )تعظيم الربح( والمستهلكين )تعظيم المنفعة(، استبعاد أي تأثير للعوامل الخارج

أما في  أو الخاصة مع النفقة االجتماعية. على أساس النفقات الحدية، تطابق النفقة الفردية سعارتكون األ
 "باريتوـ"حالة المنافسة غير الكاملة أو أي شكل من أشكال فشل أو قصور السوق، فإن هذا الوضع األمثل ل

 . 3ال يمكن أن يتحقق

 الكفاءة الهيكلية -1

عن الكفاءة التقنية لصناعة ما أو قطاع ما،  Structural Efficiencyهيكلية يعبر مفهوم الكفاءة ال
 Forsund) "جالمارسون"و "فورزند"كال من  جزئيا وطوره 1591سنة  Farrell "فاريل"وقد قدمه األمريكي 

and jalmarsson) 1511 على صناعة اللب بالنرويج عامنجحا في تطبيقه و  .1512 في دراستهما سنة 
على المنشآت الصناعية  (Albach) "ألباش"بق من قبل وط   .1515عامل األلبان بالسويد عام وعلى م

                                                           
1 Dominick Salvatore and Eujenea Djulio, Principles of economics, McGrawHill, United States, 2003, p 79. 

 .13أحمد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص  2 

 نفسه. المرجع 3 
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ويهدف هذا النوع من الكفاءة إلى قياس مدى استمرار تطور  ؛1، ثم تلتها دراسات أخرى1512األلمانية عام 
 الصناعة باالعتماد على أفضل مؤسساتها.

الهيكلية للصناعة يتم بأخذ المتوسط الحسابي  أن حساب الكفاءة "جالمارسون"و "فورزند"يرى 
من الناحية التقنية ولكنه ليس كفء من  للمدخالت والمخرجات بدال من المعدل المرجح، الذي قد يكون كفء

 الناحية االقتصادية، وذلك اعتمادا على فرضية عدم تجانس دوال اإلنتاج للمؤسسات داخل الصناعة.

 :2ن نوعين أو مقياسين للكفاءة الهيكلية للصناعة ككل هماع 1511وقد أثمرت دراستهما سنة 

  الكفاءة الهيكلية التقنيةStructural Technical Efficiency؛ 

  الكفاءة الهيكلية للحجمStructural Scale Efficiency. 

حيث تقيس األولى مستوى االدخار في المدخالت، وتقيس الثانية مستوى الزيادة في اإلنتاج وذلك 
 بة للمؤسسة أو الصناعة.بالنس

 الكفاءة االقتصادية للمؤسسة -9

ال يمكن معالجة كفاءة المؤسسة بصفة مطلقة، لما لهذا المفهوم من أبعاد مختلفة وجوانب متعددة، 
( مقياسا بسيطا لكفاءة المؤسسات يغطي مدخالت متعددة. في هذا المقياس، Farrel,1957) "فاريل"وقد طرح 
أي شركة تتألف من عنصرين هما: الكفاءة الفنية والكفاءة التوزيعية. ومن خالل  أن كفاءة "فاريل"يفترض 

دمج هذين المقياسين يمكن قياس الكفاءة االقتصادية، وبينما ترتبط الكفاءة الفنية بالقرارات اإلدارية داخل 
لي تفصيل لكال ، وفيما ي3المؤسسة، ترتبط الكفاءة التوزيعية بالبيئة التشريعية وظروف االقتصاد الكلي

  النوعين:
وتعني قدرة الشركة على الحصول على أكبر قدر من المخرجات : الكفاءة الفنية أو اإلنتاجية (أ

 .4من كمية متاحة من المدخالت)تعظيم المخرجات( 

 وهذا ما يمكن شرحه من خالل الشكل والمثال المبسط الموالي.

 

 
 

                                                           
1 Shawna Grosskopf, The Measurement Of Efficiency  Of Production, kluwer -Nijholf Publishing, united states of 

America, 1985, p 9,10. 
2 Idem. 

، المعهد المالي للشبكات بجامعة انديانا، ورقة عمل رقم تحليل كفاءة مؤسسات التمويل األصغر في البلدان الناميةكبير حسن وبنيتو سانشيز،  محمد 3 
 http://ssrn.com/abstract=492238، في الموقع االلكتروني: 2، ص 5002لعام  15

4 Timothy J.Coelli, op.cit, p: 51. 
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 : الكفاءة التقنية91شكل رقم 

 

 

 

 

 

في الشكل يمثل حدود  ƒ2. الخط yإلنتاج مخرج واحد  xلية اإلنتاج البسيطة نستعمل مدخل مثال: في عم
 Cو B. الشركات التي تشتغل على هذه الحدود مثل yوالمخرج  xاإلنتاج التي تعبر عن العالقة بين المدخل 

ث يمكنها زيادة هي غير كفؤة تقنيا؛ حي Aهي كفؤة تقنيا أما الشركات التي تشتغل تحت هذه الحدود مثل 
 .xدون زيادة في قيمة مدخلها  yمخرجها 

،  Allocative Efficiencyكفاءة التخصيصيةوتسمى أيضا ال: أو التوزيعية توظيفيةالكفاءة ال (ب
وتعني قدرة الشركة على استخدام المزيج األمثل للمدخالت، آخذة بعين االعتبار أسعار 

 .1المدخالت والتقنيات اإلنتاجية المتاحة

 يما يلي مخطط توضيحي.وف
 : أنواع الكفاءة حسب التقسيم الرأسي91شكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة.

                                                           
1 Timothy J.Coelli, p: 51. 

 أنواع الكفاءة

 كفاءة االقتصاد ككل

 الكفاءة الهيكلية

 الكفاءة االقتصادية للمؤسسة

 الكفاءة التخصيصية

 

 الكفاءة الفنية
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 األفقيالتصنيف ثانيا: 

، حيث يمكن قياسها مجتمعة في نفس ويتحدد هذا التصنيف حسب األهداف التقليدية للشركات
 األرباح، ويمكن شرحها من خالل:تعظيم ، اإليرادات متعظيوهي: تخفيض التكاليف،  الشركة،

 اإليرادكفاءة  -1

مة المخرجات المقدرة أو الممكنة من عملية إنتاج حز  لإليراداتبالنسبة  اإليراداتتقيس التغيرات في   
نما يتم اشتقاقها من خالل دالة لفجوة التي تحقق أفضل أداء ، وال يتم قياس هذه الكفاءة بشكل مباشر؛ وا 

عندما  )أقساط التأمين باإلضافة إلى عوائد االستثمار( اإليراداتنتاج تقيس كفاءة اإلنتاج. تنشأ كفاءة اإل
تتمكن شركات التأمين مثال من تحميل المستهلكين أسعارا أعلى لخدمات ذات جودة عالية بوجود قوة سوقية 

من قياسات الكفاءة في أنه يركز  وتتمثل مشكلة هذا النوع .على استقطاب جانب إضافي من فائض المستأمن
على الوضع المالي للشركة وال يأخذ في االعتبار عوامل ارتفاع التكاليف الناجمة عن تقديم خدمات ذات 

 .1جودة أعلى
 كفاءة التكلفة -1

تقيس التغير في تكاليف شركة التأمين مثال بالنسبة للتكاليف المقدرة إلنتاج حزمة من المخرجات 
 الت والمخرجات.تضم دالة الكفاءة أسعار المدخالت وكميات المدخ ات األداء األفضل.واسطة الوحدات ذب

يرجع نقص الكفاءة في هذه الحالة إلى استخدام كمية أكبر من المدخالت، في ظل األسعار السائدة لها 
لطبيعية؛ غير وكمية المخرجات، وتتميز بأنها أقل عرضة من كفاءة اإليرادات أو كفاءة األرباح للعوامل غير ا

أن كفاءة التكاليف تقيس األداء أخذا في االعتبار ثبات كميات المخرجات عند مستوياتها الحالية، وهو ما قد 
 .2ال يعبر عن مستويات الكفاءة المثلى والتي ربما تتغير عند مستويات الحجم المختلفة

ألدنى، وعمليا تقيس كفاءة يمكن أن تنتج من اعتماد تقنيات وتكنولوجيا تحقق تكاليف عند حدها ا
 .3التكلفة درجة اقتراب الشركة من تكاليف أفضل ممارسة وبمنحنى تكاليف عند حده األدنى

 كفاءة الربح -9

أقصى ربح محقق من قبل أفضل ممارسة داخل الذي تقع فيه أرباح الشركة دون  ر عن المدىتعبّ 
ال من تحقيق أقصى ربح ممكن عند مستوى العينة؛ حيث تقيس كفاءة الربح مدى اقتراب شركة التأمين مث

، وهي تعتمد في نتائجها على كل من التكاليف معين من المدخالت والمخرجات والمتغيرات األخرى

                                                           

هل تتحول الكويت لمركز مالي إقليمي: تحليل الكفاءة الفنية وكفاءة الربحية للبنوك التجارية بدولة الكويت مقارنة ببنوك دول محمد إبراهيم السقا،  1 
 .18، ص 9221، 9، مجلة جامعة الملك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، عمجلس التعاون الخليجي

 . 15 ،18المرجع نفسه، ص  2 
أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية عز الدين مصطفى الكور ونضال أحمد الفيومي،  3 

 .953، ص 9221، 1، العدد1، المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلدالمدرجة في بورصة عمان
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وااليرادات، ومن ثم توفر معلومات أشمل تفيد في تحليل الكفاءة، وهي فرعان: كفاءة الربح المعياري وكفاءة 
 . الربح البديل

 فقيلكفاءة حسب التقسيم األ: أنواع ا59شكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة.

إن التقسيم الرأسي ألنواع الكفاءة مبني على التدرج من االقتصاد ككل إلى الصناعة وأخيرا الشركة، 
األرباح، ويمكن و أما التقسيم األفقي فيعتمد على الهدف من دالة خطية لتخفيض التكاليف أو رفع اإليرادات 

 قياس كل هذه األنواع في شركة واحدة.

 أنواع أخرى للكفاءةثالثا: 

إن مفهوم الكفاءة التشغيلية مفهوم نسبي خاضع للتغييرات التي تطرأ على االقتصاديات وال يمكن   
يفاتها حصره أو تحديده، كذلك األمر بالنسبة ألنواع الكفاءة فهي متعددة ومتشابكة؛ بحيث يصعب تحديد تصن

 ولذا اكتفينا بأهم أنواع الكفاءة ذات العالقة.

 الكفاءة الذاتية والكفاءة الفعلية -1

بالدراسة التحليلية  وطاقات كل وحدة إنتاجية على حدة. تفرضها إمكانات )المطلقة( الكفاءة الذاتية
حققه هذه يمكن تحديد أقصى ما يمكن أن ت تجة المستخدمة بوحدات صنع القرار.لجميع العناصر المن

العناصر من أداء، وأكبر ناتج يمكنها تحقيقه في الوقت المناسب وبتكلفة مناسبة، وبناء على نتائج الدراسة 
تتضح المستويات الذاتية التي من المفروض أن تحققها العناصر )أي بالنظر إلى اإلنتاجية المثلى(؛ أما 

فاءة الذاتية، والمستويات التي تحققت في األزمنة تقيس الفرق بين مستويات الكفالكفاءة الفعلية )النسبية( 
 .1السابقة، وكذا مستويات الكفاءة الفعلية في الصناعة

                                                           

  افسة كاملة أي عدم وجود قوة السوق في التسعير، أما كفاءة الربح البديل فهي التمثيل األقرب للواقع؛ حيث أنها تفترض كفاءة الربح المعياري من
 تفترض وجود قوة السوق في تركيبة األسعار وتشكك في فرضية المنافسة الكاملة.

 .81، ص 9228سكندرية، ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلالكفاءة اإلنتاجية للمنشآت الصناعيةأحمد محمد المصري،  1 

ءةأنواع الكفا  

 كفاءة التكلفة كفاءة الربح

 كفاءة الربح المعياري

 كفاءة الربح البديل

 كفاءة اإليراد
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تتحدد أساسا بالقياس وبالمقارنة بين عدد من المستويات؛ منها ما هو  ويتضح مما سبق أن الكفاءة
ام الذي تسلكه الكفاءة الفعلية داخلي بالمقارنة بين فترات زمنية متقاربة أو متباعدة لتحديد االتجاه الع

واالنحرافات المسجلة، ومنها ما هو خارجي بالمقارنة بين المستويات الذاتية والمستويات التي تحققها شركات 
 . 1أخرى في نفس الصناعة المعينة

 والكفاءة االستاتيكية الكفاءة الديناميكية -1

يقصد بها االستخدام األمثل للموارد  Static Efficiencyتتعلق باآلجال، فالكفاءة االستاتيكية 
ي الكفاءة وهي في مفهومها الواسع تتضمن مفهوم في األجل القصير )في نقطة معينة(.االقتصادية المتاحة 
أما الكفاءة الديناميكية فتهتم بكفاءة الشركة خالل فترة زمنية معينة، وهي تهتم بالتجديد  الفنية والتوزيعية معا.
لتحسين طرق اإلنتاج الذي يساعد على تخفيض التكلفة المتوسطة على المدى البعيد، واالستثمار المثالي 

 واإلبداعومن ثم تستوجب الكفاءة الديناميكية االهتمام بأنشطة البحث والتطوير ودعم أنشطة االبتكار 
 .2وتنشيطها واالضطالع بالتغيرات الهيكلية التي من شأنها المساهمة في خلق موارد جديدة

الكفاءة الديناميكية قدرة الشركة على مسايرة التطورات والتغييرات الحاصلة في تفضيالت  تتضمن
مكانيات اإلنتاج المستجدة فمثال االستثمار في التقنية األفضل قد يتضمن تكلفة مرتفعة على  ،3المستهلكين وا 

، 4االستمرار بمرور الوقتالمدى القريب، لكن بدون هذا اإلبداع قد تكون الشركة غير قادرة على التحسين و 
ويمكن أن نعتبرها متوسط مجموع كفاءة الشركة على فترات زمنية متتالية، أي أنها تقيس الكفاءة في األجل 

  الطويل.

 X-efficiency  الكفاءة السينية -9

تتعلق الكفاءة السينية بظروف التنظيم الداخلي للشركة وبالظروف التنافسية الخارجية، فهي ال تتعلق 
وعلى ذلك فإن  ، سواء في داخل المشروع أو خارجه.كلة فنية قدر تعلقها بطبيعة التنظيم اإلنساني ذاتهبمش

الكفاءة السينية تستوجب االهتمام بكيفية التنظيم الداخلي للمشروعات وتعريضها لمنافسة خارجية قوية إلجبار 
لى وجودها وبقائها في السوق، المحافظة ع ومن ثماإلدارة على بذل أقصى الجهود لتخفيض التكاليف 

 .5عزى إلى أسباب تقع خارج نطاق سيطرة القائمين على إدارة الشركةفالكفاءة السينية قد ت  
ربما هي انعكاس لفشل المحلل  أنهاقياس عدم الكفاءة،  بعدالحظ  (Stigler 1976)الباحث "ستيغلر" 

داف االقتصادية الصحيحة والقيود الصحيحة. في دمج جميع المتغيرات ذات الصلة، ومن ثم عدم تحديد األه
ركز تحدث أول مرة عن هذا الصنف من الكفاءة.  ؛ الذي(Leibenstein)" اليبنستاين"انتقد عمل  "ستيغلر"

                                                           

 .المرجع نفسه 1 
 .15أحمد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص  2 

3 Guy Callender, op.cit, p: 20. 
4 www.economicshelp.org/microessays/costs/dynamic-efficiency.html 

 .15أحمد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص  5 
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على عدم كفاية التحفيز، عدم تماثل المعلومات، االتفاقات غير "اليبنستاين" في تعليل عنصر عدم الكفاءة 
 .1لفورية داخل الشركةالكاملة، صعوبات الرقابة ا

 .)نقص الكفاءة( لإلنتاج امتداد خط الكفاءة إلى الحدود المثلىببيانيا الكفاءة السينية وتمثل 

 الكفاءة التشغيلية في شركات التأمين التكافليةالمطلب الثالث: 

تتسم شركات التأمين التكافلي بنفس معايير قياس الكفاءة لدى الشركات التجارية مع بعض 
 الف، الذي سنشير إليه فيما يلي:االخت

 مدخالت ومخرجات شركة التأمين التكافليةأوال: 

 :هي مكوناته األساسيةو من خصائص أي نظام هو قيامه بتحويل المدخالت إلى مخرجات، 
ومن مجموع هذه  ؛التكنولوجية ،لمعنوية، االبشرية ،المدخالت المادية تتكون من:بصفة عامة  المدخالت:

التي تضمن له القدرة على إنتاج معين يستخدمه للحصول على عوائد جديدة  ؛وفر للتنظيم الطاقةالمدخالت تت
 تساعده على التوسع االستثماري وتحقيق فائض.

 :2عمليات تتكون من العمليات التي تجري داخل الشركة وتمثل سلوكها وهي العمليات والنشاطات:

 ؛االتصال الرسمي وغير الرسمي 

 اف والتأثير في سلوك التابعين؛لقيادة واإلشر ا 

 البحث والدراسة والتقصي عن المعلومات وتحليل المواقف والمتغيرات؛ 

 االختيار والمفاضلة بين البدائل التخاذ القرارات وحل المشكالت؛ 

 التحفيز لتحقيق األهداف المسطرة؛ 

 الرقابة وضمان توجه األفراد نحو تحقيق األهداف؛ 

 ومدى ما حققته ضمن ما خطط له من وقت وجهد؛ تقييم المنجزات التنظيمية 

 التصحيح والتطوير والتحديث لضمان سالمة التغيير؛ 

 .تجميع الموارد واالستغالل األمثل للفائض 

ويرتبط العمل التشغيلي في شركات التأمين التكافلي بصفة عامة في عملية تسيير االشتراكات بتكوين 
سواء تعلق دائرة االستثمارات وتنشيطها للحصول على األرباح المخصصات واالحتياطات الالزمة وتوسيع 

 ظل أحكام الشريعة اإلسالمية.في  األمر باالشتراكات أو بأموال المساهمين، كل ما سبق

                                                           
1 Harold O.Fried and all, op.cit, p 8. 

 . 55، 58، ص 9228، 8ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، ومبادئي حسن زويلف، اإلدارة نظريات مهد 2 
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هي ما تقدمه المنظمة للبيئة الخارجية من سلع وخدمات أو إنتاج معنوي مقابل ثمن نقدي أو المخرجات: 
يتمثل اإلنتاج في شركات التأمين التكافلي في عقود التأمين المبرمة  .ماعيغيره من أشكال التعويض االجت

 .1مع المشتركين

ويخضع تحديد مخرجات ومدخالت شركة التأمين التكافلي مثلها مثل باقي الشركات المالية إلى عدة 
 :2مداخل من أهمها

 في شركات التأمين التكافلي تأخذ بعين االعتبار البعد المالي للعمليات التي تحصل مدخل الوساطة: -
من المشتركين  وينظر إليها كوسيط مالي يقوم بتجميع المدخرات في شكل اشتراكات خالل فترة زمنية معينة.

لشركة التأمين التكافلي مقيمة يقاس اإلنتاج التأميني عن طريق المجمعات المالية  ثم يعيد استثمارها.
 ويضات وبقية االستثمارات المالية؛االشتراكات والتعبالوحدات النقدية، والتي هي عبارة عن: 

ت العمل ورأس من خالله تعتبر شركات التأمين منتجة للخدمات، ومن ثم تضم المدخال مدخل اإلنتاج: -
أي منتجات شركات التأمين  ثل في الخدمات المقدمة للمشتركينأما المخرجات فتتم المال وعناصر أخرى.

 ؛التكافلي بمختلف أنواعها

المدخل التشغيلي: ويسمى كذلك مقاربة الدخل؛ حيث ينظر إلى شركة التأمين التكافلي كأنها وحدة تجارية  -
هدفها النهائي هو تحقيق المداخيل عن طريق مجموع التكاليف المتحملة، ومن ثم فمخرجات شركة التأمين 

ليف، وهذا المدخل يسمح لنا بتحليل مدخالت فتتمثل في مجموع التكا، بينما الاإليراداتالتكافلي هو مجموع 
 وقياس الكفاءة التشغيلية للشركة بالتركيز على جانبها التشغيلي المتمثل في تقليل التكاليف وتوليد اإليرادات.

 المدخل الحديث: أدخل هذا األسلوب بعضا من المقاييس المتعلقة بالخطر ونوعية الخدمات ...وغيرها. -
 في شركات التأمين التكافليةلكفاءة ل أخرى أنواعثانيا: 

، يمكن لشركات التأمين التكافلي استخدام خصائص زيادة على الكفاءة التقنية والكفاءة التوزيعية
  :أهمها فيما يلييمكن ذكر  وميزات أنواع أخرى،

 فورات الحجم كفاءة و  -1

حجم األمثل حجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع، وتستوجب وصول المشروع إلى التتعلق بمدى فعالية 
لى الحجم األمثل لإلنتاج في ظل هذه الطاقة تعرف باسم مزايا اإلنتاج و  .للطاقة اإلنتاجية في داخله، وا 

 .3الكبير

                                                           

 .55المرجع السابق، ص  1 
 .82، 12محمد إبراهيم السقا، مرجع سابق، ص  2 
  .من تحصيل لألقساط وجمعها ثم إعادة استثمارها، وكذا دفع التعويضات عند وقوع األخطار 
 .15حمد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص أ 3 
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تستطيع المؤسسة الكبيرة، بفضل حجمها، تخفيض تكاليف إنتاجها تخفيضا معتبرا. فبالنسبة للتكاليف 
منتجة بفضل اإلنتاج الضخم، األمر الذي يؤدي إلى فإنها توزع على عدد كبير جدا من الوحدات ال الثابتة

على عدد كبير من الوحدات المنتجة؛ ألن اتساع وكذلك فإن مصاريفها توزع  تخفيض كلفة إنتاج كل وحدة.
حجم المؤسسة ال يتطلب بالضرورة زيادة نفقاتها العامة بنفس نسبة هذا االتساع، بسبب التكاليف الثابتة 

 .1أساسا

 النطاقوفورات كفاءة  -1

تعرف وفورات النطاق بأنها االدخار في التكاليف من خالل استخدام المدخالت نفسها إلنتاج أنماط 
عدة من المنتجات، وبذلك تشير اقتصاديات النطاق إلى زيادة الكفاءة أو انخفاضها بناء على التنويع في 

ين، خاصة بعد اشتداد المنافسة ، ونجد أن اقتصاديات النطاق تؤدي دورا مهما في شركات التأم2المنتجات
)صيرفة التأمين، البيع عبر  في جذب العمالء؛ ما جعلها تبتكر خدمات غير تقليدية وطرق توزيع جديدة

 .األنترنت، الوثيقة االلكترونية... وغيرها(

 كفاءة االستثمار -9

عالية  تصبح ذات كفاءة ( على أن الشركةCarzo and Yanouzas 1971) "يانوزاس"و "كارزو"أكد 
هذا يتضمن اتجاه المنظمة إلى  مجاالت التي تعطي أكبر مردود.حينما تقوم باستثمار مواردها المتاحة في ال

 .3اعتماد أولويات في االستثمار تضمن تحقيق عوائد مرتفعة على الصعيدين المادي والمعنوي

نواعها المختلفة لقاء وثائق بأال إصدارإن نشاط شركة التأمين يتمثل بجانبين: الجانب األول هو 
والجانب الثاني  المؤمن ضده، وهو النشاط األساسي؛ أقساط والقيام بالتعويض الالزم في حالة وقوع الخطر

يتمثل في استثمار حصيلة األقساط المتجمعة لديها في مجاالت مختلفة )العقار، الودائع، سوق األسهم 
 .4العقاري ... وغيرها( اإلقراضوالسندات، 

ثانوي بالنسبة لشركات التأمين التجاري والتكافلي على حد سواء رغم من أن نشاط االستثمار على الو 
وهو في شركات التأمين  من القوة المالية للشركة. زيدإال أنه يكتسي أهمية كبيرة لما يوفره من سيولة وأرباح ت

الشركة؛ ذلك أن الفائض من عمليات  التكافلي أكثر أهمية ألنه يعد النافذة الوحيدة التي يمكن أن تستربح منها
التأمين )الذي يقابله الربح لدى شركات التأمين التجاري( ال تستفيد منه الشركة بأي شكل من األشكال، إال 

                                                           

  .هي نصيب الوحدة المنتجة من تكاليف اآلالت والتجهيزات والكهرباء ... وغيرها 
 .11عمر صخري، مرجع سابق، ص  1 
مجلة (، 9221-9228ية )دراسة حالة البنوك الجزائر –حدة رايس ونوري فاطمة الزهرة، قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية  2 

 .99، ص 9289، العدد السادس والعشرون، جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
 .112خليل محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود، مرجع سابق، ص  3 
مجلة الوطنية والتأمين العراقية، الست غروب كامل محمد وحسين عاشور العتابي، تقويم كفاءة أداء االستثمارات بحث تطبيقي في شركتي التأمين  4 

 .18، ص 9289، العراق، 82، المجلد السابع، العدد دراسات محاسبية ومالية
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بموافقة أصحابه )المشتركين( مع توافق هذه المعاملة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد تعددت سبل 
 التفصيل فيها فيما سبق. قد تم التي وتطبيقات توزيع الفائض،

زيادة على ذلك فإن قنوات االستثمار المتعددة تتقلص أمام شركات التأمين التكافلي إلخضاعها 
ب على شركات التأمين التكافلي البحث عن منافذ أخرى لالستثمار خاضعة ألحكام ألحكام الشريعة؛ لذا توجّ 

 تسمح لها بتحقيق االستقرار المالي، وتجنب حاالت ميللتمويل اإلسال الشريعة اإلسالمية، وابتكار سبل جديدة
  .العسر، ومن أهم آليات قياس كفاءة االستثمار هو معدل العائد على االستثمار

 الكفاءة االجتماعية -2

التكاليف  التوزيع األمثل للموارد في المجتمع، مع األخذ بعين االعتبار جميعالكفاءة االجتماعية تعني 
. أما بالنسبة للشركة فتعني قدرة الشركة على تحقيق فوائد وكذلك التكاليف والفوائد الداخلية والفوائد الخارجية

 ونواتج داخلية وخارجية مع األخذ بعين االعتبار التكاليف الداخلية والخارجية كذلك. 

 إن العامل االجتماعي أساسي في شركة التأمين التكافلي، فتحقيق الكفاءة االجتماعية يرتبط بمدى
 .مكونات ومقومات التنمية االجتماعية ككلقدرة الشركة على تحقيق فوائد للمجتمع ككل، فهي بذلك تعد من 

هو  االجتماعيةتحقيق التنمية  في التكافليشركة التأمين  استراتيجيةلنجاح  األساسإن المحور 
سبحانه وتعالى  هللوحيد امن بعد تالسماوية  الرساالتكل  ارتكزت .العامل والمتعامل مع الشركة اإلنسان
الذي ، باإلنسانكذلك  اهتم، وتبع ذلك إنتاج البشر الفكري والعملي والذي اإلنسان إصالح علىوعبادته 
 حاالتأو محاولة إيجاد  ،التطوير التنافسية العالمية سواء بالتدريب أو البحث أو اهتماممحل  اآلن أصبح

  .في عملية التنميةالعامل األساس  ،االستقرارقيم  لهاخاليستطيع الفرد أو المجموعة أن يحققوا من 

 االجتماعيةأصبح مفهوم المسؤولية و  ،للتنمية أصبح العطاء أساساالشركات،  مع اتساع نطاق وسمعة
 في خططها أي تحمل اللدرجة أن الشركات التي  .يتجزأ من نشاطات هذه الشركات الجزءا للشركات الكبيرة 

 ،االقتصادرفع مستوى تهدف إلى  من مبدأ أن الشركات الناجحة ،أقل إسهامانشاطات اجتماعية تعد 
الحكومي في حاجة إلى مجتمع سليم  أو االقتصاديمن الوسط  وانطالقا من فكرة أن الشركات الناجحة سواء
  .والمجتمع السليم في حاجة إلى شركات ناجحة

وخيرية، جعله يتبوأ مكانة مرموقة في  ةبناء على أسس اجتماعي ر الفكر التأميني والتكافليطو  ت
للشركات وتعزيز القدرات التنافسية  االجتماعيةالكبير بين تطبيقات المسؤولية  لالرتباطوذلك المجتمع، 

                                                           

  .عبارة عن معدل مكافأة رأس المال المستثمر، وهو النسبة بين صافي الربح ورأس المال المستثمر 
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وبناء  ،واالقتصاديسهم في رفع مستوى المجتمع  االجتماعيةفالتوجيه السليم لمشاريع المسؤولية  .لالقتصاد
التنافسية. يمكن  مدخالتوذلك لتعزيز  ،مقدراتها البشرية والثقافية والمعرفية المجتمعات المتمكنة وتنمية

  :في عدد من المحاور أهمها االجتماعيةلتعزيز التنمية  التكافلي عمل شركة التأمين مجاالتحصر 

  مين التكافلي في إعطاء الثقة أدور الت خاللإنعاش حركة التنمية في الدول والمجتمعات، من
 ؛والمشاريع بمختلف أنواعها وتوسعها في ممارسة نشاطاتها دونما تردد أو تحفظللمؤسسات 

  حماية المستأمنين )المشتركين( وعدم استغاللهم، عبر الفصل بين نشاطات الشركة وبين نشاطات
 صندوق المشتركين، الموجه لخدمة أصحابه وهم المشتركين؛

  د بالنفع على شريحة كبيرة من المحتاجين استخدام الفائض التأميني في مجاالت عديدة، قد تعو
، مع االتفاق مع المشتركين في والفقراء، ألنه يمكن توزيعه على وجوه الخير في العديد من الحاالت

 ؛ذلك
 تعزيز دور القطاع الخيري عبر آليات الزكاة التي تجب على مثل هذا النوع من الشركات؛ 
 لفئات المتضررة أو الفئات المحتاجة، وهذا يقوي تثمين وتطوير نشاطات اجتماعية متنوعة تخدم ا

 عمل الشركة ويعزز من مكانتها في السوق.
إن هذه العوامل وأخرى تسهم في جذب شريحة أكبر من المستأمنين، ليس فقط الذين يراعون في 

شريحة أن  إالمعامالتهم أحكام الشريعة اإلسالمية، ولكن كل من يهدف إلى تعزيز دور القطاعات الخيرية. 
الفعلية لعملية التأمين التكافلي ودورها في تعزيز  األهميةتدرك  ال اآلنكبيرة من أفراد المجتمع مازالت حتى 

المساعدة على فهم مفردات  األهدافالمحيطة به. وعليه فإن من أهم  المجتمع على تحمل آثار المخاطر قدرة
 .لدى مختلف شرائح المجتمع واالستثماري تنمية الوعي التأميني التكافل التكافلي عملية التأمين

على أداء شركات التأمين التكافلي يعطيها نوعا  ا، ودراسة أثرهاالجتماعية الكفاءة قياس وتحليلإن 
من الدافعية لتطوير عملها وتضمينه أكثر للممارسات االجتماعية، التي تقّوي من الهدف التعاوني. ليشمل 

نما يتعدّ  اهم إلى الفئات المعوزة غير القادرة على دفع المقابل للحصول على تغطيات ليس فقط المشتركين، وا 
 تأمينية.

ونظرا لصعوبة قياس اآلثار االجتماعية، فإن استحداث أساليب جديدة في هذا المجال، تعطي نتائج 
 س ألجلها صندوق التكافل.ايجابية وتقوي األهداف االجتماعية التي تأسّ 
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 تشغيلية في شركات التأمين التكافليةمحددات الكفاءة الثالثا: 

العوامل المؤثرة في الكفاءة التشغيلية تتشابك وتتفاعل مع بعضها ما جعل المهتمين بهذا الموضوع 
يقدمون تصنيفات متعددة ومختلفة لهذه العوامل، ولكل منهم انطالقات معينة؛ فمنهم من يرتب هذه المحددات 

سية )العمل، رأس المال، مادة العمل(، ومنهم من يرتبها حسب خصائصها تبعا لعالقتها بعوامل اإلنتاج األسا
مثل العوامل االجتماعية، الثقافية، التكنولوجية والبشرية... وغيرها، ومن التصنيفات ما يوزع هذه العوامل إلى 

طويل ما هو قابل للتحكم وما هو غير قابل لذلك من قبل المؤسسة، أو حسب مدى التأثير قصير األمد أو 
ولكن بشكل عام يمكن الفصل بين العوامل الداخلية للمؤسسة والعوامل الخارجية لمحيطها لبيان أهم  .1األمد

 محددات الكفاءة التشغيلية للمؤسسة.

هناك ظروف خارجية وداخلية تؤثر على اإلنتاجية والكفاءة، فالعوامل الداخلية تتعلق بسياسات الوحدة 
جراءات العمل ف يها، والعوامل الخارجية تتعلق بالظروف المحيطة بالشركة والتي ال يمكنها التحكم اإلنتاجية وا 

  .2فيها مثل التعليمات المفروضة على اإلدارة من قبل السلطات الحكومية

 :3ما يليوسنقتصر على  ،ى سبيل المثال ال على سبيل الحصرذكر بعض المحددات علسيتم 
 العوامل الداخلية -1

ديد من العوامل التي يمكن لشركات التأمين التكافلي التأثير فيها، ولكن بدرجات تتأثر الكفاءة بالع
 متفاوتة، ومن أمثلتها:

 :مثل : فيما يتعلق بالمنتجات واستخدام التكنولوجيا والوسائل المستخدمةأو الفنية العوامل المادية (أ

 تنويع المنتجات وتطويرها: مع مراعاة:

 عدادها بما يت  ناسب مع رغبات المشتركين؛تصميم المنتجات وا 

 ( مدى مراعاة مستويات الجودة العالمية مع مراعاة خصوصية منتجات شركات التأمين التكافلي
 ؛(مالءمتها ألحكام الشريعة اإلسالمية

 مواصفات األداء للمنتجات، لتطويرها وتحديثها وفقا لرغبات المشتركين؛ 

  طبيعتها الشرعية؛مدى تميز المنتجات خاصة عن المنتجات التقليدية و 

 .تعدد مجاالت استخدام المنتجات وتنوعها، وابتكار منتجات جديدة 

                                                           

 .  22 ،21ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  1 
، 9، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، طدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء المنظماتيمان اللوزي، يوحنا عبد آل آدم وسل 2 

 . 821، ص 9225
 .12-91عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص عبد الغفار حنفي و؛ 929-821راجع: المرجع السابق، ص  3 
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شك أن التقدم التكنولوجي المتسارع  استخدام التكنولوجيا: يقصد بها استخدام األساليب الفنية الجديدة، وال
ورات والمستجدات يحقق فرصا أفضل لإلنتاجية األعلى، وما على شركات التأمين التكافلي إال مواكبة التط

في الساحة االقتصادية، خاصة مع المنافسة الكبيرة التي تتلقاها من شركات التأمين التقليدية ذات الخبرة 
تكنولوجيا  وتتعدد مجاالت استخدام التكنولوجيا فقد تشمل .الكبيرة والجذور المتأصلة في السوق التأمينية

رية التي تضمن السير الحسن للعمليات التأمينية، كما قد اآلالت والمعدات العص المعلومات واالتصاالت أو
مبتكرة تمس األساليب التسويقية المبتكرة سواء عن طريق الوسائل التكنولوجية المتطورة أو النوافذ المفتوحة وال

لتسويق منتجات التأمين )صيرفة التأمين، بيع المنتجات عن طريق الوكاالت العقارية، فتح مكاتب متعددة 
 .جاهات لتسويق مختلف منتجات جميع شركات التأمين، بيع منتج التأمين عن بعد... وغيرها(االت

إن استخدام التكنولوجيا قد يعود بالسلب على الشركة، إذا لم تعتمد على مخزون المعرفة األساسي 
 .1وعلى مستوى من التعليم الكافي الستيعابها

التكافلي على الجهد اإلنساني كغيرها من العوامل البشرية: تعتمد أعمال شركات التأمين  (ب
األعمال، بمختلف فئاتهم )موظفين، إداريين، خبراء، وكالء...( وكذلك على ناتج عملهم المتمثل 
في التنظيم ونظم العمل، وهي القواعد واإلجراءات والسياسات والعالقات التي تحكم سير 

اليب العمل وأنماط القيادة اإلدارية درجات الكفاءة بطرق وأسالعمليات، ومن جانب آخر تتأثر 
 وأساليب اإلدارة.

 األفراد: لألفراد تأثير على كفاءة الشركة من خالل األبعاد التالية:

 عدد الموظفين والعاملين ومدى تناسبه مع احتياجات الشركة؛ 

 التركيب العمري لألفراد ومدى تناسبه مع احتياجات العمل؛ 

  احتياجات العمل، خاصة في ظل حاجة شركات التأمين التكافلي التركيب النوعي ومدى تناسبه مع
 إلى األفراد ذوي المعرفة والكفاءة والدراية بأساسيات العمل اإلسالمي؛

 المهارة والخبرة والتخصص والتدريب الذي يخدم مصالح الشركة ويقوي معارف العاملين بها؛ 

 مع األخذ بعين االعتبار التكاليف؛استخدام أساليب الحفز االيجابية إلطالق قدرات العاملين ، 

 .الحماس واالندفاع والحالة المعنوية لألفراد 

 التنظيم ونظم العمل: وتمثل اإلطار الموضوعي الذي تتم داخله العمليات، ومن أهم المواصفات التي تشمله:

 مدى مرونة التنظيم واستجابته للمتغيرات الداخلية والخارجية؛ 

 ق العالقات في التنظيم، والذي يسهم في تحقيق االستقرار الداخلي؛مدى تكامل الوظائف واتسا 

                                                           
1 Dirk Pilat, concurrence productivité et efficience, revue economique, N° 27, 1996, p 145. 
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 مدى المركزية أو الالمركزية وانعكاس ذلك على األداء؛ 

 مدى التجانس والتوازن في توزيع المهام واألعباء بين وحدات التنظيم؛ 

 مدى توافق التنظيم مع أنماط التكنولوجيا المستخدمة؛ 

 الفردي أو الجماعي؛ مدى االعتماد على آليات العمل 

 أساس إسناد الوظائف في التنظيم )الكفاءة أم األقدمية(؛ 

 .سالسة نظم العمل وتدفقها أو بطء اإلجراءات وتعقدها 

 طرق العمل: وترتبط أساسا ب:

 معدالت األداء من خالل دراسة الوقت والحركة كمدخل علمي لتصميم العمل؛ 

 تج؛زيادة التكاليف بما يتناسب مع زيادة النا 

 تضييق العمل أو توسيعه وفسح المجال أمام المبادرات؛ 

 تقسيم العمل حسب التخصص وأوقات المداومة، وسبل تمديدها؛ 

  في  خاصة المتعلقة بطرق استقبال المشتركين وتوجيههم ومعالجة ملفاتهمتطوير أساليب العمل
 لكسب ثقتهم؛ أقصر وقت ممكن

  ّيات بكفاءة عالية.ل أداء العملوضع أطر ومعايير للعمل تسه 

ويكون حسن تصميم طرق العمل وترشيد األداء البشري مدخال هاما لتخفيض الوقت والتكاليف 
 وتحسين الجودة.

ذا حسنت القيادة فإن األداء سوف يتحسن  القيادة اإلدارية: اإلدارة هي المنظم األساسي للعمل بكل عناصره، وا 
حيث سوء القيادة ينعكس في الوقت الضائع والموارد المفقودة دون زيادة في الموارد أو النفقات، والعكس؛ 

     والطاقات المعطلة... أي في إنتاجية أقل، ومن ثم كفاءة منخفضة.

 العوامل الخارجية -2

رة كل الظروف والمتغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة بالشركة؛ والتي تضم العوامل الخارجية المؤثّ 
 ر على الكفاءة بأسلوبين:ما تؤثّ يا بقرار منفرد منها وتلك المتغيرات إنّ ال تملك اإلدارة تغييرها جذر 

مكانات تجعل اإلنتاج أيسر وأقل تكلفة؛ (أ  أنها توفر فرصا وا 

أنها تمثل عقبات أو معوقات وموانع تصعب العملية اإلنتاجية أو تمنعها كلية، ومن ثم تجعلها أعلى  (ب
 تكلفة وأقل عائد.
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 ومن أهم هذه العوامل نذكر:

 النظم واألوضاع االقتصادية والمحلية والدولية؛ 

 النظم واألوضاع السياسية والتشريعات القانونية للبالد؛ 

 الموارد واإلمكانات المتاحة في البالد؛ 

 الكثافة السكانية والتركيب النوعي والعمري للسكان؛ 

 مستوى التعليم والثقافة وفرص التعليم المتوفرة للمواطنين؛ 

 ات السائدة في المجتمع؛القيم والمعتقد 

 حالة البنية األساسية والمرافق العامة في البالد؛ 

 القوانين واللوائح المنظمة لألعمال وعالقات العمل؛ 

 )...؛التنظيم اإلداري العام )االقتصاد الحر، االقتصاد الموجه، التخطيط المركزي 

  خاصة منها داخل القطاعالمنافسة في السوق التي تعمل على تقليل االختالفات بين األداء ،
 .1المنافسة المحلية

قدرتها على استثمار الموارد المتاحة ل من كل تلك العوامل وغيرها إما تفرض على اإلدارة قيودا تقلّ 
ما تتيح للشركة فرصا تسمح بحسن استغالل  لنسبي منها، ما يؤثر على كفاءتها؛ل الناتج الها، ومن ثم تقلّ  وا 

 حة، ما ينعكس إيجابا على كفاءة الشركة.الطاقات والموارد المتا

 

                                                           
1  Dirk Pilat, op.cit, p 143. 
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 طرق قياس الكفاءة التشغيلية: المبحث الثانـي
 سنتعّرض في هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 ؛أساسيات قياس الكفاءة -

 ؛طرق القياس المعلمية -

 . طرق القياس غير المعلمية -
 أساسيات قياس الكفاءةالمطلب األول: 

المؤشرات لمدخالت وتسمى هناك طريقتان لحساب مؤشرات الكفاءة: األولى من جانب ا "فاريلـ"تبعا ل
وتسمى  والثانية من جانب المخرجات، (Input-Orientated Measures)ذات التوجيه االستخدامي 

وكال الطريقتين تشير إلى نقطة  .(Output-Orientated Measures)المؤشرات ذات التوجيه اإلخراجي 
  .(Scale Efficiency)االستخدام األمثل باستغالل كفاءة الحجم 

 ستخداميالمؤشرات ذات التوجيه اإلوال: أ

مستخدمة مدخلي  yيمثل الشكل أدناه الخريطة اإلنتاجية من وجهة االستخدام لشركة تنتج المخرج 
 الحجم. غلةتحت ظروف تقنية تتميز بثبات  x2و x1اإلنتاج 

 : المؤشرات ذات التوجيه االستخدامي04شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-http://www.arab االلكتروني: الموقع في ،6 ص للتخطيط، العربي المعهد واإلنتاجية، الكفاءة لتحلي بابكر، مصطفى المصدر:

api.org/images/training/programs/1/2006/30_C24-6.pdf، 11/11/5112 اطالع: آخر تاريخ. 
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 'AA، وx2و x1بأقصى كفاءة باستخدام المدخالت  yتمثل تقنية إنتاج وحدة واحدة من  'SSحيث 
 هو منحنى التكلفة المتساوية إلنتاج الوحدة.

، وعليه فإن النقطة yنقاط االستخدام ذات الكفاءة الكاملة إلنتاج وحدة من الناتج  'SSيمثل المنحنى 
P  تعتبر أقل كفاءة منQ  احدة من إلنتاج وحدة وy وتعبر المسافة ،PQ  عن مدى االنخفاض في الكفاءة

 .1المدخالت تناسبيا بدون تقليص المخرجاتالتقنية؛ حيث تشير إلى الكمية التي يمكن بها تقليص جميع 

 بالقانون: 0Pعلى الشعاع  Pيحسب مؤشر الكفاءة التقنية للمؤسسة التي تنتج عند النقطة 

 

 

 تدل على الكفاءة التقنية الكاملة للمؤسسة. 1؛ حيث القيمة 1إلى  4ويأخذ المؤشر القيم من 

السعر النسبي للمدخالت، وبمعرفة هذا الميل يمكن حساب مؤشر الكفاءة  'AAيمثل ميل المستقيم 
 بالقانون: 0Pالتوظيفية للمؤسسة على الشعاع 

 

 

بتوظيف المدخالت  yن المقدار الذي يمكن به تخفيض تكلفة إنتاج الوحدة م RQوتمثل المسافة 
 .Qبدال من النقطة  'Qحسب النقطة 

 تعرف الكفاءة االقتصادية للمؤسسة حسب القانون:

 

 

 تساوي حاصل ضرب الكفاءة التقنية والكفاءة التوظيفية. االقتصاديةأي أن الكفاءة 

فر مثل هذه افي حالة عدم تو و  احث بالتقنيات اإلنتاجية للشركات.تفترض القوانين السابقة معرفة الب
استخدام الطرق غير المعلمية كالتجزئة الخطية لخريطة المدخالت أو الطرق المعلمية  "فاريل"اقترح  ،المعرفة

 كتوفيق بيانات اإلنتاج واالستخدام لدالة كوب دوغالس.

 

                                                           

http://www.arab- االلكتروني: الموقع في، 7 ، المعهد العربي للتخطيط، صتحليل الكفاءة واإلنتاجيةمصطفى بابكر،  1 

api.org/images/training/programs/1/2006/30_C24-6.pdf، 11/11/5112 اطالع: آخر تاريخ. 

TEi = 0Q/0P 
 

AEi = 0R/0Q 
 

EEi = 0R/0P = 0Q/0P × 0R/0Q = TEi × AEi 
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 المؤشرات ذات التوجيه اإلخراجيثانيا: 

كمية  ن تغييردة المخرجات تناسبيا دو تعرف الكفاءة من جانب المخرجات بالكمية التي يمكن بها زيا
 .المدخالت

وتستخدم  y2و y1يوضح الشكل أدناه الخريطة التقنية للمخرجات لشركة تنتج نوعين من المخرجات 
 .1الحجم غلةتحت ظروف تقنية تتميز بثبات  x1مدخل اإلنتاج 

 : المؤشرات ذات التوجيه اإلخراجي01شكل رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
-http://www.arab االلكتروني: الموقع في ،11 ص للتخطيط، العربي المعهد واإلنتاجية، الكفاءة تحليل كر،باب مصطفى المصدر:

api.org/images/training/programs/1/2006/30_C24-6.pdf. 

 .السعر النسبي للمخرجاتخط  'DDومكانية اإلنتاج يمثل منحنى إ 'ZZحيث 

دون أي  Bإلى مستوى النقطة  y2و y1شركة غير كفؤة ألنه يمكنها زيادة المخرجين  Aتمثل النقطة 
 بالقانون: 0Bزيادة في المدخالت، وعليه تحسب الكفاءة التقنية لهذه الشركة على الشعاع 

 

 

 تمثل الكفاءة التقنية الكاملة. 1لقيمة ؛ حيث ا1إلى  1ويأخذ المؤشر القيم من  

السعر النسبي للمخرجات، ويحسب مؤشر الكفاءة التوظيفية للشركة التي تنتج  'DDيمثل المستقيم 
 بالقانون: 0Cعلى الشعاع  'Bبدال عن  Bعند النقطة 

                                                           

 .01-01المرجع السابق، ص  1 

0 

y2/x 

y1/x 

D 
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Z' 

TEo = 0A/0B 
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 الكاملة للشركة حسب القانون:تعرف الكفاءة االقتصادية 

 
 

 الحجم. غلةالمخرجات في حالة ثبات و اءة من جانبي المدخالت تتساوى قيم مؤشرات الكف 
 كفاءة الحجمثالثا: 

، ولكن قد ال يكون حجم عملياتها )أي تقع على حدود اإلنتاج( قد تكون الشركة كفؤة تقنيا وتوزيعيا
 ، تكون الشركة صغيرة الحجم أو حجمVRS( (عوائد الحجم المتغيرة شركة تعمل عند لةامثاليا؛ ففي ح

في حالة عوائد الحجم المتزايدة؛ وبالمثل تكون الشركة كبيرة الحجم أو حجم عملياتها كبير  عملياتها غير كاف
يمكن للشركة أن تحقق كفاءتها من خالل تغيير حجم في حالة عوائد الحجم المتناقصة. في كلتا الحالتين 

ة بعد ذلك عوائد حجم ثابتة تكون في عملياتها مع الحفاظ على نفس مزيج مدخالتها، فإذا ما حققت الشرك
  حالة كفاءة حجم.

أما أسباب تناقص غلة الحجم )أين يكون اتساع حجم المؤسسة أكبر مما يجب(، فتعود في قسمها 
 .األكبر إلى الصعوبات اإلدارية التي ترافق اتساع حجم المؤسسة ما يؤثر سلبا على متوسط التكلفة

 لتكلفة.وفيما يلي أشكال منحنى متوسط ا

 : أشكال منحنى متوسط التكلفة04شكل رقم 

 

 

 

 

 
                                                           

   ظهرت نماذج عديدة إليجاد مؤشرات الكفاءة باستخدام أسلوب التحليل التطويقي أو أسلوب مغلف البيانات ومن أبرزها نموذجCCR بة إلى من نس
(، وثانيا نموذج Constant returns to scale( أو ما يسمى بنموذج عوائد الحجم الثابتة )Charnes, Cooper and Rhodes 1978وضعه )

BCC ( نسبة إلىBanker, Charnes and Cooper 1984( أو ما يسمى بنموذج عوائد الحجم المتغيرة )Variable returns to scale.)  

   سسات صغيرة الحجم يستطيع شخص واحد تسيير المؤسسة دون وجود مشكالت، لكن مع تزايد اتساع حجم المؤسسة يتطلب األمر االعتماد في المؤ
لتفرز مظاهر  على عدد إضافي من الموظفين، فتزداد الفجوة بين الفئة المنتجة واإلدارة، وكنتيجة لذلك ينمو الروتين وتزداد المشاكل اإلدارية وتتعقد

 فساد واإلهمال والبطء، ما يؤثر سلبا على التكلفة المتوسطة.ال

1 4 3 

 Q حجم اإلنتاج

AC 

Q 

لفة متوسط التك

 AC ACالكلية 

AEo = 0B/0C 
 

EEo = 0A/0C = 0A/0B × 0B/0C = TEo × AEo 
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شكل منحنى متوسط التكلفة لمؤسسة ما ينحدر من اليسار إلى اليمين، وال يبدأ باالرتفاع إال إذا كان 
ذلك على وجود اتساع أو زيادة في حجم المؤسسة. أما  (؛ دلّ 1بعد انحدار طويل )كما هو مبين في المنحنى 

؛ حيث ينحدر قليال ليبدأ باالرتفاع؛ دل ذلك على صغر حجم 5توسط التكلفة يتخذ المنحنى إذا كان منحنى م
 . 1فيدل على إمكانية وجود مؤسسات صغيرة وكبيرة الحجم 3المؤسسة. أما المنحنى 

بين هذه هناك عدة محاوالت لقياس كفاءة الحجم وأثرها على تغير اإلنتاجية عبر الزمن. من 
 ،Banker and Thrall (1992)، وForsand and Hjalmarsson (1979,1987)نذكر: المحاوالت السابقة 

 .Fare, Grosskopf and Lovell (1994)و

، لكنه يصعب إذا تعلق كفاءة الحجم مفهوم سهل الفهم إذا تعلق األمر بمدخل واحد ومخرج واحد
 .حالة تعدد المدخالت والمخرجات ، لذا سنناقش الحالة األولى لنبسط أكثراألمر بمدخالت ومخرجات متعددة

في  VRS. الخط yإلنتاج مخرج واحد  xفي نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة نستعمل مدخل 
. الشركات التي تشتغل على هذه yوالمخرج  xالتي تعبر عن العالقة بين المدخل  الشكل يمثل حدود اإلنتاج

اجية مساو للنسبة بين الناتج المالحظ وكمية . ألن معدل اإلنتهي كفؤة تقنيا Cو Bو Aالحدود مثل 
الموالي، وبالرغم من  لألشعة المبينة في الشكل مكافئ(، وهذا التعبير y/xالمدخالت المستخدمة )بمعنى آخر 

، هذا االختالف ناتج عن أثر أنها ليست على حد سواء من حيث اإلنتاجية إال أن هذه الشركات كفؤة تقنيا
 .اقتصاديات الحجم

 : أثر اقتصاديات الحجم على اإلنتاجية03ل رقم شك

 

 

 

 

 
 

 
 

 Timothy J.Coeli et al, An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis, Springer المصدر:

Science+ Business Media, United states, 2005, p59.                                                       
                                                           

 .01عمر صخري، مرجع سابق، ص  1 
  .حدود اإلنتاج تمثل أقصى المخرجات الناتجة من مستوى مدخالت معينة، لذلك فهي تعكس الوضعية الحالية من تقنيات التصنيع 

x 

y 

0 

C 

B 

A 

VRS 

CRS 
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، يمكن أن تصبح أكثر إنتاجية Aشركة التي تشتغل في قسم الغلة المتزايدة على حدود اإلنتاج مثل ال
، كذلك بالنسبة للشركة التي تشتغل على حدود اإلنتاج المتسمة بغلة Bالعمليات نحو النقطة  حجمبزيادة 

 .Bنحو النقطة عملياتها  حجم يمكنها زيادة اإلنتاجية بتقليص Cالحجم المتناقصة مثل النقطة 

تعمل ضمن الحد األمثل لإلنتاجية وال يمكنها زيادة إنتاجيتها  Bالشركة التي تشتغل عند النقطة 
 بتغيير حجم عملياتها، وهو كذلك القيمة المثالية للكفاءة التقنية )القمة(، والتي يمكن التعبير عليها بما يلي:

 

 

حدود اإلنتاج عند تقنية اقتصاديات الحجم  الشعاع الذي يمر من خالل هذه النقطة يمثل منحنى
)القيمة المثلى للكفاءة وأعلى معدل لإلنتاجية( هي نقطة تقاطع منحنى اقتصاديات الحجم  Bالثابتة، والنقطة 

 .(VRS)اقتصاديات الحجم المتغيرة منحنى و  (CRS) الثابتة

 طرق القياس المعلميةالمطلب الثاني: 

ة حدود اإلنتاج التي تتسم بالكفاءة التامة في العمليات، وقد تم اقتراح يفترض قياس الكفاءة معرفة دال
؛ إذ أوضح أنه يمكن "فاريل"العديد من الطرق لتقدير دالة حدود اإلنتاج، ومن أبرز الباحثين في هذا المجال 

التقدير أو طرق  parametric methodsتقدير الدالة من خالل العينة اإلحصائية باستخدام الطرق المعلمية 
، وكال األسلوبين يتم استخدامهما لقياس الكفاءة لوحدات إنتاجية non-parametric methodsغير المعلمية 

كشركات التأمين التي تستخدم تقنية متشابهة وتواجه ظروفا سوقية متشابهة وتسعى لتحقيق األهداف نفسها؛ 
حدات اإلنتاجية، ومن ثم قياس المسافة التي أي تحديد الوحدات األكثر كفاءة داخل مجموعة متجانسة من الو 

 .أسلوب تحليل الحدود العشوائي الطرق المعلمية تفصل بقية الوحدات. ومن أهم
 Stochastique Frontier Analysisالعشوائي الحدود  طريقة تحليلأوال: 

 "شميث"و "لوفيل"، "اينر"ديمها من قبل إحدى الطرق المعلمية القياسية، وتم تق SFAتعد طريقة 
(Aigner, Lovell and Schmidt 1977) فاندين بروك"و "نميوز "، وكذلك من قبل" (Meeusen and Van den 

Broeck 1977)  وتأخذ دالة اإلنتاج وفقSFA 1الصيغة اآلتية: 
 

 

 

 

                                                           
1 Timothy J.Coeli, op.cit, p 242. 

Ln qi = x'i + vi - ui 
 

TOPS= max {y/x l (x,y)S} 
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 إذ أن:

Ln qi يمثل لوغارتم اإلنتاج أو المخرج للمصرف :i 

x'iمتجه يمثل لوغارتم المدخالت : 

مثل المعلمات المقدرة: متجه ي 

viينتج عن حذف المتغيرات ذات الصلة بالمتجه  : الخطأ العشوائي(x) 

uiمتغير عشوائي ذو قيمة موجبة يمثل حالة نقص الكفاءة : 

ونالحظ أن صيغة سميت الصيغة بحدود التحليل العشوائي، ألن البيانات محدودة بمنحنى اإلنتاج، 
تكون تساوي صفرا  u، فإذا كانت vمع حد الخطأ العشوائي  uالكفاءة  الحدود العشوائية تجمع بين حد نقص

 أكبر من صفر، فهذا يوضح حالة نقص الكفاءة. u، أما إذا كانت 111 الشركة كفؤة

 طاء العشوائية األخرى، وتفترضونفترض هنا أن الخطأ العشوائي يعبر عن خطأ القياس واألخ
 :1اآلتيلدالة اإلنتاج السابقة الصيغة 

  أن يكون توزيع الخطأ العشوائي توزيعا طبيعيا بمتوسط حسابي يساوي صفرا وتباين ثابت، أي
N(0,²)؛ 

 عدم وجود ارتباط خطي بين الخطأ العشوائي والمتغير العشوائي؛ 

  المتغير العشوائي يكون ذا توزيع نصف طبيعي، ألن قيمة المتغير العشوائي )حالة نقص الكفاءة( ال
 .البةتأخذ قيمة غير س

ويمكن توضيح صيغة الحدود العشوائية من خالل الرسم البياني، إذ نفترض أن لدينا مجموعة من 
 :2الشركات تستخدم عنصر إنتاجي واحد وتحقق منتج واحد، لذا تكون دالة اإلنتاج وفق اآلتي

 

 

 وبشكل آخر:
 

                                                           

 .01ص  رجع سابق،م حسين بتال،أحمد  1 
2 Timothy J.Coeli, op.cit, p 243. 

Ln qi = 0 +i ln xi + vi - ui 
 

 qi = exp (0 +i ln xi + vi – ui) 
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 أو
 

 

 والرسم البياني للدالة أعاله يكون وفق الشكل الموالي:
 

 : تحليل الحدود العشوائي00م شكل رق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Timothy J.Coeli, An Introduction To Efficiency And Productivity Analysis, Springerالمصدر: 

Science+ Business Media, United states, 2005, p 245  
 :1يمتاز أسلوب تحليل الحدود العشوائي بالمزايا التالية

ل الحدودي العشوائي، هي اعتماده على مفهوم الخطأ العشوائي، وهذا التحليل إن أهم ميزة للتحلي 
يهدف إلى فصل مكونات الخطأ عن حالة نقص الكفاءة. لكن في الجانب التطبيقي فإن هذا 
االفتراض النظري قد ال ينجح دائما؛ ألن تقدير مكون نقص الكفاءة يمثل جزءا بسيطا من إجمالي 

ونظرا لهذه الميزة فإن نموذج التحليل الحدودي العشوائي يصبح مرتبطا  تشتت البواقي للنموذج،
بمفهوم القيم الشاذة، ووجود هذه األخيرة يمكن أن يسبب زيادة في مكون الخطأ العشوائي على 

 .111حساب مكون نقص الكفاءة، مما يعني أن جميع الوحدات الداخلة ضمن التقييم ستكون كفؤة 

                                                           

 .00، 00ص  مرجع سابق، حسين بتال،أحمد  1 

 qi = exp (0 +i ln xi) × exp (vi) × exp (ui) 
 

يالمكون غير العشوائ الخطأ  
 العشوائي

ةنقص الكفاء  

 عدم الكفاءة

 عدم الكفاءة

 الخطأ العشوائي

qi = exp (0 +i ln xi) 

qB = exp (0 +1ln xB + vB - uB) 

qA = exp (0 +1ln xA + vA - uA) 

qB = exp (0 +1ln xB + vB) 

qA = exp (0 +1ln xA + vA) 

 الخطأ العشوائي

yi 

xi xA xB 
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زة هذا األسلوب تجزئة البواقي إلى حد الخطأ العشوائي وحد نقص الكفاءة قد هذا األمر يجعل من مي
 تتحول إلى نقطة ضعف.

استدالال إحصائيا للنموذج الحدودي الدالي للكفاءة ومعنوية إحصائية  SFAيمكن أن يعطي أسلوب  
مال األعظم للمتغيرات المستقلة في النموذج؛ ولكن من جهة أخرى، وبما أنه يعتمد على أسلوب االحت

ذات الخصائص اإلحصائية المرغوبة في التقدير، فإن هذه الطريقة قد ال تضمن أن تكون المقدرات 
 )عدم التحيز، الكفاءة، االتساق( في العينات الصغيرة.

لقيود نظرية، وبشكل خاص أن نموذج الكفاءة الحدودي العشوائي اإلحصائي  SFAيخضع أسلوب  
ية لمجموعة من الوحدات المدروسة من خالل التمييز بين الخطأ يحاول أن يقدر الكفاءة الفن

العشوائي اإلحصائي ونقص الكفاءة في بيانات العينة. هذا األمر يتطلب افتراض وجود توزيع معين 
للصيغة الدالية لحالة نقص الكفاءة، ومن هذه التوزيعات التوزيع نصف الطبيعي، والتوزيع األسي. 

نيا أن عددا كبيرا من الوحدات تكون نسبيا كفؤة وعددا قليال من الوحدات هذه التوزيعات تفترض ضم
تكون غير كفؤة في العينة المدروسة، مما يعني انعكاس هذه التوزيعات على شكل المنحنى 

من حالة نقص الكفاءة، وفي  ظم الوحدات التي تبدو كفؤة تعانيالحدودي. لكن في الواقع قد تكون مع
  التوزيعات تكون غير مالئمة في التطبيق. هذه الحالة فإن تلك
 Distribution Frontier Approachطريقة التوزيع الحر ثانيا: 

 واسطةب ورتوط    Schmidt and Sickles (1984)من قبل  (DFA)الحر  التوزيع طريقة قترحتا  
Berger (1993) ،  التوزيع طريقةوتقوم  1طبق هذه الطريقة عندما تتوافر البيانات والمعطيات ألكثر من سنةت 

بين  الزمن عبر الكفاءة في فروق وجود وتفترض للحد، داليا نموذجا تخصص بأن الكفاءة نقاط بحساب الحر
 عدم حول االفتراضات من غيرها أو أحادي الجانب() الطبيعي نصف افتراضات التوزيع وتتجنب. شركاتال

 ويبقى الزمن عبر الصفر )يتعادل( معدلنحو  هيتج العشوائي الخطأ أن بفرضية وتستبدل ذلك الكفاءة،

 .2الزمن عامل عن مستقال باعتباره عدم الكفاءة يمثل الذي النظامي، االنحراف

وجود مستوى متوسط من الكفاءة لكل بنك على مر الزمن، مما  إذن تفترض طريقة التوزيع الحر
عدم الكفاءة ثابت في حين أن األخطاء  يمكن من التفرقة بين عدم الكفاءة والخطأ العشوائي، بافتراض أن

 .3العشوائية تقترب من الصفر

 

 
                                                           

 .41حدة رايس ونوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  1 
 .057، ص مرجع سابقعز الدين مصطفى الكور ونضال أحمد الفيومي،  2 
 .7، ص 0100، 011جسر التنمية )سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية العربية(، العدد  ،كفاءة البنوك العربيةالمعهد العربي للتخطيط بالكويت،  3 
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 Thick Frontier Approach طريقة الحد السميكثالثا: 

عينة إلى أربع الوهي تقسم ، 1991سنة  (Berger and Humphrey) رت هذه الطريقة من طرفوّ ط  
، وعن طريق تقدير دالة التكاليف )الكليةاألصول /التكلفة الكلية(مجموعات أساسية حسب التكلفة المتوسطة 

الكلية للعينة الفرعية، تكون المجموعة أو الربع الذي يتمتع بمتوسط تكلفة منخفض يمثل ما يسمى بالحد 
 .1عينةالسميك، ويعدُّ أفضل تطبيق يمكن من خالله قياس الكفاءة المصرفية لباقي ال

 طرق القياس غير المعلميةالمطلب الثالث: 

الكفاءة، طريقة تعتمد البرمجة الخطية كنموذج غير معلمي. تقوم أساسا الطريقة الثانية لقياس              
 .على افتراض عدم وجود األخطاء العشوائية عند القياس، ومن أهمها تحليل مغلف البيانات

 للبيانات مغلفمفهوم أسلوب تحليل أوال: 

، والذي كان 1791سنة  (Edwardo Rhodes)إلى طالب الدكتوراه  DEAيعود فضل بناء أسلوب 
يعمل على برنامج تعليمي في أمريكا، لمقارنة أداء مجموعة من الطالب في المناطق التعليمية المتماثلة، 
وكان التحدي الذي واجه الباحث يتمثل في تقدير الكفاءة الفنية للمدارس التي تشمل مجموعة من المدخالت 

وللتغلب على هذه المشكلة قام الباحث ومشرفيه:  .ر معلومات عن أسعارهاومجموعة من المخرجات بدون توف
(، Charnes-Cooper-Rhodes)نسبة إلى  CCRرف فيما بعد بنموذج بصياغة نموذج ع   "شارنز"و "كوبر"

أما  ."فاريلـ"هي استخدامه لمخرجات ومدخالت متعددة، وهذا ما لم يحصل ل "رودز"والفائدة التي أضافها 
ية هذا األسلوب باسم التحليل التطويقي للبيانات فيعود إلى كون الوحدات ذات الكفاءة اإلدارية سبب تسم

 .2تكون في المقدمة وتطوق )تغلف( الوحدات اإلدارية غير الكفؤة

ل من الحاجة إلى الفروض والقيود على أساليب التحليل التقليدي يقل   األسلوب أسلوبا تطبيقيا عدّ ي  

استخدام األسلوب أساسا لقياس الكفاءة للوحدات التي ال تهدف إلى الربح والوحدات  قد تمّ ، و لقياس الكفاءة
الحكومية، ومنذ إدخال األسلوب تم تطويره وتوسيع استخدامه ليشمل الكثير من الوحدات التي تهدف إلى 

الوحدات، أو ما  الربح والتي ال تهدف إلى الربح. يقوم األسلوب على أساس تقييم كل وحدة بالنسبة ألفضل
، وعلى الرغم من أن تحليل تطويق البيانات ليس أفضل الحلول (Best Practice)يطلق عليه األداء األفضل 

 :3ألحوال؛ فإن له الكثير من المزايا، ويشترط تحليل تطويق البيانات ما يليفي كافة ا

                                                           

 .41حدة رايس ونوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  1 
 .5، 1، ص مرجع سابقعبد الكريم منصوري ورزين عكاشة،  2 
المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية نحو أداء متميز في السعودية، طالل بن عايد األحمدي، تقييم كفاءة أداء الخدمات الصحية في المملكة العربية  3 

 .2، ص 0112نوفمبر  1-0، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، القطاع الحكومي
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o   عرف بوحدات صنع القرار ضرورة وجود عدد من المؤسسات أو الفروع ت(Decision Making Units) 
، تعمل في المجال ذاته كمجموعة من البنوك أو مجموعة من شركات (DMU)ويطلق عليها اختصارا 

 التأمين وغيرها؛

o .تستخدم وحدات صنع القرار مجموعة المدخالت والمخرجات نفسها 

م يث يقدّ يفترض تحليل تطويق البيانات بأنه ال يوجد هناك أخطاء في عملية القياس للمتغيرات؛ ح
ويتم اشتقاق الكفاءة  متماثلة بالنسبة إلى بعضها البعض.تقييما موضوعيا للكفاءة الفنية لعدد من الوحدات ال

 ق كل المشاهدات؛لذي يطوّ ل سويا المنحنى الحدودي لألداء امن خالل عدد من الوحدات التي تشكّ  الفنية
نتاج مخرجاتها، حيث تتمتع الوحدات التي تقع على المنحنى الحدودي بالكف اءة في عملية توزيع مدخالتها وا 

 بينما تعد الوحدات التي ال تقع على المنحنى الحدودي غير كفؤة. 

ل األداء المحقق وليس األداء تجدر اإلشارة إلى أن الوحدات التي تقع على المنحنى الحدودي تمثّ 
على المنحنى الحدودي تعكس األنماط ومن ثم فإن الوحدات التي تقع  بمفهومه النظري؛ (Optimal)األمثل 

الفعلية لعملية توزيع الموارد واإلنتاج وليس األنماط النظرية المثالية. باإلضافة إلى تقديمه مقياسا للكفاءة 
النسبية لكل وحدة فإن تحليل تطويق البيانات يقدم معلومات إضافية مفيدة في التعرف على أداء كل وحدة 

م مفهوم وحدات والميزة خاصة للتحليل التطويقي للبيانات كونه يقدّ  حسين أداءها.ذه الوحدات لتوفي توجيه ه
 لكل وحدة غير كفؤة ومثل هذه الوحدات الكفؤة يمكن أن تكون مفيدة في تحديد أنماط التشغيل (Peer)مناظرة 

 الكفؤة والتي يمكن من خالل كشفها لكل الوحدات غير الكفؤة لتحسين أداءها.

قة، أي على أساس أن أفضل أداء بين حدات على أساس مستويات الكفاءة المحقّ يتم تصنيف الو 
، وهكذا كفاءة فتحصل على قيم أقل أما الوحدات األقل 100% مفردات المجموعة يحصل على قياس يساوي

 كلما انخفض القياس المحسوب للوحدة كلما انخفضت كفاءتها.

عين بالشكل ونفترض لدينا سبع وحدات اقتصادية نست لتوضيح مفهوم التحليل التطويقي للبيانات
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 متشابهة. حسب مفهوم  تستخدم هذه الوحدات مدخالت ومخرجاتDEA تحسب ،

 فالوحدات ى كل الوحدات األخرى في المجموعة.لكل وحدة اقتصادية بالمقارنة إل الكفاءة النسبية

P1,P2,P3,P4  ق البيانات طح المنحنى الحدودي لألداء الذي يطوّ هي وحدات كفوءة وهي تقع على س
عد وحدات غير كفؤة استخدمت ، أما الوحدات التي تقع أسفل من منحنى الكفاءة، فت  )المدخالت / المخرجات(

 . مدخالت أكثر إلنتاج نفس مخرجات الوحدات األخرى

 مثل بالشكل الموالي.كل ما سبق ي  

 

                                                           
  .وهو ما يطلق على تحليل مغلف البيانات كذلك 
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 : تحليل تطويق البيانات52شكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 تال العاني وآخرون، قياس أداء المؤسسات التعليمية باستخدام نموذج ال معلمي: جامعة األنبار دراسة حالة،بحسين  أحمدالمصدر: 
 .9ص  ،5112ديسمبر  2-5المؤتمر التقني السعودي الرابع، 

ت، هي إمكانية تحديد مستويات التحسين المطلوبة )المدخال DEA إن الخاصية المهمة ألسلوب
المخرجات( وتحديد الوحدات المرجعية في الوحدات غير الكفؤة، وهذا يتم من خالل إسقاط كل وحدة غير 

ومن ثم يمكن تحديد مستويات التقليص في المدخالت أو مستويات  ،كفؤة على منحنى الكفاءة الحدودي
  .1الزيادة في المخرجات لتحقيق الكفاءة الكاملة

 شروط استخدام األسلوبإيجابيات وسلبيات و انيا: ث

يتصف أسلوب تحليل مغلف البيانات بإيجابيات، وال يخلو من السلبيات، غير أنه يعد أسلوبا سهل 
أحسن األداء في  االستخدام وأداة تشخيصية في يد متخذي القرار لتقويم نشاط الشركة وتصحيح مسارها نحو

 األسلوب عناصر معينة البد من توفرها.ويشترط لتطبيق هذا  مواجهة منافسيها.
 ايجابيات أسلوب مغلف البيانات  -1

 :2ـنظرا لتميزه ب ،)Benchmark(أحسن وسيلة للمقارنة المرجعية  DEA يعتبر

  ّ؛ن من تلخيص أداء كل وحدة في صورة مؤشر أداء واحد للكفاءةيمك 

 على مدخالت ومخرجات  مادتحديد أحسن الوحدات النظيرة بالنسبة للوحدات غير الكفؤة، باالعت
 متعددة؛

                                                           

مؤتمر التقني السعودي ال ،معلمي: جامعة األنبار دراسة حالة خدام نموذج القياس أداء المؤسسات التعليمية باستوآخرون،  أحمد حسين بتال العاني 1 
 .2 ،0 ص ،0114ديسمبر  5-0الرابع، 

 .4، 5. عبد الكريم منصوري ورزين عكاشة، مرجع سابق، ص 17، 14، ص مرجع سابقراجع: محمد إبراهيم السقا،  2 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

Y 

X 

منحنى الكفاءة الحدودي الذي 

 يطوق البيانات
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  ّن من إدخال المدخالت والمخرجات المتعددة، ومن ثم حساب الكفاءة الفنية على أساس بيانات يمك
فر معلومات عن اال يتطلب قياس الكفاءة بهذا األسلوب تو كمية المدخالت والمخرجات فقط؛ أي 

 أسعار المدخالت أو المخرجات؛

  الكفاءة لكل وحدة من الوحدات من خالل تحديد وضع الوحدات غير يساعد على تحديد سبل تحسين
 الكفؤة على منحنى الكفاءة؛ 

 ال يتطلب أن تكون المدخالت والمخرجات من نفس وحدة القياس؛ 

 التركيز على كل وحدات اتخاذ القرار وليس على متوسط العينة؛ 

 و التكاليف؛ ومن ثم فهو يتسم أ ليس هناك تقييد في استعمال شكل معين من أشكال دوال اإلنتاج
 ؛بالمرونة في إبراز الفروق في دالة اإلنتاج بين وحدات صنع القرار

 فر فرضيات الستخدامه، سوى العالقة الخطية بين المدخالت ااألسلوب تو  ال يستدعي هذا
 والمخرجات؛

  ّداة مفيدة للتقييم ، يمكن االعتماد عليها لتحسين أداء العمليات، وهو ما يجعله أر وحدات مناظرةيوف
 وتعديل برامج التنفيذ؛

  ّا قدرته على إدخال الفروق في المناخ التشغيلي التي ال تقع تحت سيطرة المنشأة في االعتبار، مم
ن من جعل الوحدات متماثلة عند إجراء عمليات المقارنة، ومن ثم يسهل من استنتاج صورة عامة يمكّ 

  لكل وحدة من الوحدات؛

 دالة الصارمة في التقييم النسبي لكل وحدة قرار؛يرضي معايير الع 

ر على شكل وموقع لكن ال يجب إغفال أنه يمكن ألخطاء القياس والضوضاء في البيانات أن تؤثّ 
 حدود اإلنتاج، ومن ثم التأثير على جودة القياس.

كافة  لقد تزايد استخدام تحليل تطويق البيانات كأسلوب مقبول لتقييم أداء وحدات اإلنتاج في
القطاعات، بهدف محاولة الوقوف على أفضل أداء. ومن أهم استخدامات األسلوب هو مقارنة الكفاءة 

... النسبية، وهو أسلوب هام للغاية خاصة إذا علمنا أن معظم الوحدات من شركات تأمين وبنوك ومستشفيات
 :1ومن أهم مزايا التحليل التطويقي نذكر تتسم بدرجة عالية من التجانس.

o تحديد أفضل سلوك من بين الوحدات المختلفة؛ 

o تحديد أسوء سلوك من بين الوحدات؛ 

o المساعدة على تحديد المستهدفات لرفع مستويات الكفاءة؛ 
                                                           

 .17، ص مرجع سابقمحمد إبراهيم السقا،  1 
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o المساعدة في عملية إعادة توزيع الموارد الالزمة لرفع مستويات الكفاءة؛ 

o  ّر الكفاءة عبر الزمن.مراقبة تغي 

 سلبيات أسلوب مغلف البيانات  -2

األساسية للتحليل التطويقي للبيانات تعاني من قيود عدة، ذلك أن هذا األسلوب مثله مثل  النماذجإن 
أي أسلوب تطبيقي آخر يقوم على عدد من الفروض المبسطة التي يجب أن نأخذها بعين االعتبار عند 

يد من المشكالت، تفسير نتائج الدراسة، وأن نفس الخصائص التي تجعل منه أداة قوية للتحليل تنتج العد
 :1وعلى الباحث أن يأخذ القيود بعين االعتبار عند استخدامه لهذا األسلوب، وأهم هذه العيوب اآلتي

معلمي، فإن عملية اختبار الخصائص اإلحصائية  بما أن تحليل تطويق البيانات أسلوب ال 
 لالختبارات تصبح صعبة؛

برمجة خطية لكل وحدة من وحدات العينة،  عملبما أن الصياغة التقليدية لألسلوب تقوم على أساس  
 فإن معالجة العينات ضخمة الحجم ينتج مشاكل في عملية الحساب؛

إلنتاج التي تقوم قد يكون هناك مشكلة في صعوبة مزج األبعاد المختلفة للتحليل بالنسبة لوحدات ا 
الوحدة كفؤة في  فمن الممكن أن يؤدي تحليل تطويق البيانات إلى أن تكون بأكثر من وظيفة.

الوظيفة األولى وغير كفؤة في الوظيفة الثانية، فيصعب قياس الكفاءة اإلنتاجية والكفاءة الربحية 
؛ على أساس أن المدخالت والمخرجات المناسبة لكل بعد غير قابلة للمقارنة، للشركة في آن واحد

األول لإلنتاجية لبيانات، ومن ثم يحتاج الباحث إلى أن يقوم باختبار نموذجين لتحليل تطويق ا
 والثاني للربحية؛

و الحال بالنسبة ال يمكن تحديد المعنوية اإلحصائية لألوزان في تحليل تطويق البيانات مثلما ه 
ذج مثلما هو الحال في االنحدار؛ كذلك ليس هناك عنصر خطأ عشوائي في النمو  لتحليل االنحدار.

 عشوائية مع نقص الكفاءة الممثلة في البيانات؛من ثم من الممكن أن يحدث خلط للتقلبات الو 

ليست كمعلومات فهي  عد وحيدة؛ ومن ثمّ أن المعلومات واألوزان التي يتم التوصل إليها لكل وحدة ت   
تحليل تطويق البيانات ال يقدم  فإنّ  طبق على كل الوحدات في العينة؛ ومن ثمّ االنحدار التي ت  

ت لم تدخل في سلسلة البيانات وهو األمر الممكن بواسطة نموذجا للتنبؤ بأداء الوحدات لسنوا
االنحدار، كما أن تحليل تطويق البيانات ال يقدم نموذجا يمكن توسيعه لفترة زمنية خارج نطاق 

 السلسلة الزمنية موضع الدراسة؛

بما أنه أسلوب محدد وليس إحصائيا، فإن تحليل تطويق البيانات يمكن أن يؤدي إلى الحصول على  
تائج حساسة ألخطاء القياس. على سبيل المثال إذا ما تمت المغاالة في حسابات المدخالت لوحدة ن

                                                           

 .17-11ابق، ص سالمرجع ال 1 
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ما أو المخرجات، فمن الممكن أن تصبح الوحدة متطرفة، والتي من الممكن أن تؤثر بصورة جوهرية 
راسات ل من درجات الكفاءة التي تحققها الوحدات القريبة. في دعلى شكل المنحنى الحدودي، وتقلّ 

االنحدار يؤدي وجود متغير الخطأ في عملية التقدير إلى التقليل من أثر هذه المشاهدات المتطرفة، 
ولكن أسلوب تحليل تطويق البيانات يعطي هذه الوحدات وزنا مساويا للوزن المعطى للوحدات 

 األخرى، لذلك من الضروري البحث عن مثل هذه الوحدات المتطرفة عند تجميع البيانات؛

فإنه ال  إن تحليل تطويق البيانات يقوم بقياس الكفاءة بالنسبة ألفضل أداء بين عينة محددة، ومن ثمّ  
يمكن المقارنة بين دراسات مختلفة بسبب أن الفروق في األداء األفضل غير معلومة. من ناحية 

يمكن أن أو دولة ما، ال  أخرى فإن تحليل تطويق البيانات الذي يتضمن مشاهدات من منطقة ما
 على المستوى الدولي؛المشاهدات مع األداء األفضل  كيفية مقارنةيدلنا على 

إن ترتيبات الكفاءة النسبية حساسة بصورة كبيرة لتوصيف المدخالت والمخرجات وحجم العينة، ذلك  
زيادة عدد الوحدات يوفر  أن زيادة حجم العينة سوف يؤدي إلى خفض متوسط درجات الكفاءة، ألنّ 

. أما كلما قل عدد الوحدات  أكبر لتحليل تطويق البيانات إليجاد شركاء متقاربين في األداءمجاال
بالنسبة لعدد المدخالت والمخرجات فإنه من الممكن أن تتضخم درجات الكفاءة المحققة. من ناحية 

يادة أخرى فإن زيادة عدد المخرجات والمدخالت في الدراسة بدون زيادة عدد الوحدات يؤدي إلى ز 
درجات الكفاءة في المتوسط. يرجع ذلك إلى أن عدد األبعاد التي من الممكن أن تكون فيها الوحدة 

 في وضع فريد )أي الوضع الذي ال يكون لها فيه مثيل مقارن( يزداد.

عد أداة مفيدة في اختبار كفاءة على الرغم من هذه السلبيات فإن أسلوب تحليل تطويق البيانات ي  
مة للخدمات كشركات التأمين والبنوك وشركات االستثمار؛ ذلك أنه فة خاصة الوحدات المقدّ بص ،الوحدات

يساعد على الحصول على عدد من الوحدات المناظرة التي يمكن أن توفر أساسا للمقارنة مع الوحدات األقل 
و مزيج الوحدات التي كفاءة. كذلك فإن االستخدام الفعلي للمدخالت والناتج من المخرجات للوحدات الكفؤة )أ

فإن المعلومات الناجمة عن  يمكن أن يمثل مستوى مستهدف للوحدات األقل كفاءة؛ ومن ثمّ  ،تتمتع بالكفاءة(
 يمكن أن تستخدم في تحسين أداء تلك الوحدات. عملية المقارنة

في هذا اإلطار ال يوجد أي أساس نظري لعملية تفضيل استخدام التحليل التطويقي أو تحليل 
ل الباحثون حول الكفاءة في الصناعات المختلفة باستخدام نفس سالسل البيانات إلى االنحدار، فقد توصّ 

 خالصات مختلفة حول األسلوب المفضل الختبار الكفاءة.

 شروط استخدام أسلوب مغلف البيانات -3

شكل وب ،DMU المراد قياس كفاءتها بوحدة اتخاذ القرار أو المنظمة شركةال DEAيسمي أسلوب 
كل كيان مسؤول عن تحويل المدخالت إلى مخرجات والذي يمكن تقييم أداءه، في المجال  DMUعام 

شركات التأمين، البنوك، أقسام المخازن، األسواق المركزية، المستشفيات،  :نالتسييري يمكن أن تتضمّ 
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درجة معينة من  DMU وغيرها، فبهذا فمفهوم وحدة اتخاذ القرار واسع، بشرط أن تمتلك كل... الجامعات،
 .1الحرية اإلدارية في اتخاذ القرارات

إلجراء عملية تقييم كفاءة ناجحة، أساسها تقديم تحسينات واقعية قابلة للتطبيق المباشر بالنسبة 
 :2يتعين توفر ثالثة شروط أساسية هي ،للشركات غير الكفؤة

شمل مجموعة من الشركات المتماثلة اختيار الوحدات المتماثلة: يجب على عملية قياس الكفاءة أن ت 
 فيما بينها؛

فر العالقة الطردية بين المدخالت والمخرجات، االعالقة الخطية بين المدخالت والمخرجات: أي تو  
أي نظريا يجب أن تساهم زيادة المدخالت إلى زيادة في المخرجات، والعكس صحيح، أي أن 

 دخالت؛انخفاض المخرجات يجب أن يكون نتيجة النخفاض الم

 مة؛يرات أقل من عدد الوحدات المقيّ حيث يجب أن يكون عدد المتغ :عالقة المتغيرات بحجم العينة 

يجب تحقق إحدى القواعد  DEA أسلوب  استعمالعلى أنه لنجاح ، 2006سنة تشير دراسة جرت  
 :الثالث التالية

ال : يجب أن يكون حجم العينة أكبر من حاصل ضرب عدد المدخالقاعدة األولى الت في عدد المخرجات، وا 
 :سيفقد النموذج قوته التمييزية بين الوحدات الكفؤة والوحدات غير الكفؤة

 

 

O:  ،المخرجاتI:  ،المدخالت SS:  القرار  اتخاذوحداتDMU  
 .3 ب المدخالت مع المخرجات في العدد: يجب أن يكون حجم العينة أكبر من حاصل ضر القاعدة الثانية

 

 

: تسمى قاعدة الثلث، حيث يتم التأكد من جودة النموذج في النتائج المحصلة، بحيث ال يجب ثالثةالقاعدة ال
 ثلث العينة المدروسة: (% 100) أن يفوق عدد الوحدات ذات الكفاءة الكاملة

 

 

                                                           

 .5عبد الكريم منصوري ورزين عكاشة، مرجع سابق، ص  1 
 .4سابق، ص المرجع ال 2 

SS ≥ I×O 
 

SS ≥ 3 (I+O) 
 

DMU 100% Efficients ≥×SS 
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 لبياناتمغلف اذج تحليل انمثالثا: 

لتطويقي ومن أبرزها نموذج ظهرت نماذج عديدة إليجاد مؤشرات الكفاءة باستخدام أسلوب التحليل ا
CCR ( أو نموذج عوائد الحجم الثابتةContestant Return Scale ونموذج )BCC  أو نموذج عوائد الحجم

(. في كال النموذجين يمكن ايجاد مؤشر الكفاءة، إما من جانب المدخالت Variable Return Scaleالمتغيرة )
ت )نماذج التوجيه اإلخراجي(. وهناك نموذج آخر يجمع بين )نماذج التوجيه االدخالي( أو من جانب المخرجا

  (.Additive modelنماذج التوجيه االدخالي واإلخراجي ويسمى بالنموذج التجميعي )

 : نماذج تحليل تطويق البيانات52شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذج ال معلمي: جامعة األنبار دراسة حالة،تال العاني وآخرون، قياس أداء المؤسسات التعليمية باستخدام نمو بحسين  أحمدالمصدر: 
 .9ص  ،5112ديسمبر  2-5المؤتمر التقني السعودي الرابع، 

من الشكل السابق، حسب نموذج التوجيه اإلدخالي الوحدات غير الكفؤة تصبح كفؤة إذا قلصت 
اإلخراجي مدخالتها مع اإلبقاء على نفس المستوى من المخرجات. من ناحية أخرى وحسب نموذج التوجيه 

تصبح الوحدات غير الكفؤة كفؤة إذا قامت بزيادة كمية المخرجات مع اإلبقاء على نفس مستوى المدخالت. 
بينما في نموذج التوجيه التجميعي فإن الوحدات االقتصادية غير الكفؤة تصبح كفؤة إذا قامت بتقليص 

 المدخالت وزيادة المخرجات في نفس الوقت.

 :1لنماذجوفيما يلي تفصيل لهذه ا

 
                                                           

 .05-00بتال العاني وآخرون، مرجع سابق، ص أحمد حسين  1 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

Y 

X 

 التوجيه اإلخراجينموذج 

 نموذج التوجيه اإلدخالي

 يالتجميعنموذج ال
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  CCRعوائد الحجم الثابتة  نموذج (1

، (Charnes, Cooper and Rhodes 1978)"رودس"و "كوبر"، "شارنز"قام بوضع هذا النموذج كل من 
من الوحدات  nمن المخرجات لـ  m2ومن المدخالت  m1فترض توفر البيانات ولصياغة البرنامج، ي  

 للوحدة االقتصادية. يرمز jيرمز للمخرجات مع  yj المتجهيرمز للمدخالت، و  xjاالقتصادية، لنجعل المتجه 

باستخدام نموذجي التوجيه اإلدخالي واإلخراجي، بحل البرمجة  *jويحسب مؤشر الكفاءة للوحدة 
 الخطية التالية:

 
 وباستخدام نظرية النموذج المقابل في البرمجة الخطية يمكن وضع المسألتين السابقتين في الصورة اآلتية:

 
قيم مؤشرات الكفاءة لنموذج التوجيه االدخالي  ,يمثل أوزان المفردات و يث أن المتجه ح

واإلخراجي على التوالي. إن البرمجة الخطية لنموذج التوجيه اإلدخالي تسعى إلى تقليص متجه المدخالت 
 ن أنّ ، في حيyjتناسبيا إلى أقل حد ممكن مع االبقاء على تحقيق مستوى المخرجات عند  j* (xj)للوحدة 

مع j* (yj )مسألة البرمجة الخطية لنموذج التوجيه اإلخراجي تهدف إلى تعظيم متجه المخرجات للوحدة 
 اإلبقاء على نفس مستوى المدخالت.
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  BCCعوائد الحجم المتغيرة  نموذج (2

هذا ، (Banker, Charnes and Cooper 1984) "كوبر"و "شارنز"، "بانكر"وضع هذا النموذج من قبل 
 .النموذج يميز بين نوعين من الكفاءة: الكفاءة الفنية والكفاءة الحجمية

، حتى في مسائل البرمجة الخطية السابقة بإضافة متغير منفصل  BCCإلى نموذج  CCRيتم تعديل نموذج 
التوجيه يمكن معرفة صفة عوائد الغلة المتغيرة للوحدة االقتصادية، ويمكن كتابة نموذج البرمجة الخطية ذات 

 اإلدخالي/ اإلخراجي وفق اآلتي:

 
 وباستخدام النموذج المقابل يمكن كتابة المسألتين السابقتين وفق اآلتي:

 
ومواقع عدد من الوحدات بالنسبة  CRS, VRSوالشكل الموالي يبين الحدود القصوى لإلنتاج لنماذج 
 .xومدخل واحد  yلهذه الحدود، وذلك لدالة إنتاجية بسيطة تتكون من مخرج واحد 
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 : عوائد الحجم ونماذج تحليل تطويق البيانات54شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تال العاني وآخرون، قياس أداء المؤسسات التعليمية باستخدام نموذج ال معلمي: جامعة األنبار دراسة حالة،بحسين  أحمدالمصدر: 
 .15ص  ،5112ديسمبر  2-5المؤتمر التقني السعودي الرابع، 

الكفاءة لكل وحدة اقتصادية، ومؤشر الكفاءة هنا يعتمد على نوع  إيجادشكل السابق، يمكن من ال
 منحنى الكفاءة الحدودي والنقاط المسقطة لكل وحدة على هذا الحد.

 في حالة نموذج عوائد الحجم المتغيرة تكون كاآلتي: P6مثال كفاءة الوحدة 

EP6=AP3/AP6 

 تكون: P3بينما كفاءة الوحدة 

EP3=AP3/AP3=1 

ومن الشكل يتضح أثر نموذج عوائد الحجم الثابتة على منحنى الكفاءة الحدودي وعلى مؤشر 
أصبحت حسب نموذج عوائد  P1,P3,P4فالوحدات  ى تخفيض عدد الوحدات الكفؤة.فقد أدى إلالكفاءة، 

 الحجم الثابتة غير كفؤة، وغالبا ما يقلل من مؤشرات الكفاءة للوحدات غير الكفؤة.

 ( يكون:CRSفي نموذج عوائد الحجم الثابتة )  P6حساب مؤشر الكفاءة للوحدة ل

EP6=AB/AP6 

 

 

 

 عوائد الحجم الثابتة

 عوائد الحجم المتغيرة

Y 

X 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

A B 
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 Additive modelنموذج التوجيه التجميعي  (3

مي بالنموذج التجميعي ألنه يجمع بين نماذج التوجيه اإلدخالي ونماذج التوجيه اإلخراجي، ويتميز س  
م مجموع المتغيرات الراكدة، والفائضة، ويمكن كتابة النموذج هذا النموذج بدالة الهدف التي تهدف إلى تعظي

 بالشكل:

 
 

ر ترتيب وهيكلة عامة للشركات. وهذا ما إّن طرق وأساليب قياس الكفاءة على اختالفها، تسمح بتصوّ 
يؤّثر على عوامل ومتغيرات أخرى لتطور الشركات كالتنافسية، التي تسمح لها بتبّوء المراكز القوية في 

 وق. وهذا ما يؤّدي بنا إلى التساؤل عن نقاط التقاء عنصري الكفاءة والتنافسية للشركات. الس
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 عنصر الكفاءةو شركات التأمين التكافلي تنافسية: المبحث الثالث
 سنتعّرض في هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 ؛مدخل للتعريف بالتنافسية -
 ؛أبعاد وأنواع وطرق قياس التنافسية -

 .الكفاءة كمدخل لتعزيز التنافسية -

 مدخل للتعريف بالتنافسيةالمطلب األول: 
سب مستوياتها المختلفة، ولكنها اجتمعت في أسباب تزايدها، وكذا العوامل تعددت مفاهيم التنافسية ح

 . وتدرجها في تطورها ساهمتالتي 

 مفهوم التنافسيةأوال: 
ترتبط بالعديد من تتعدد مفاهيم التنافسية حسب مستوياتها، ولها محددات تؤثر في مداها، كما 

 أهمها فيما يلي:؛ لكن يمكن االقتصار على ذكر المصطلحات ذات العالقة

 تعريف التنافسية -1
ز على المستوى الجزئي، ومنهم من التي تعرضت لمفهوم التنافسية فمنهم من ركّ  لتعاريفتختلف ا

 تطرق لها على المستوى الكلي، وسيتم التطرق لمختلف التعاريف حسب مستويات التنافسية.

 تنافسية الشركة -أ
أمام المنافسين بغرض تحقيق األهداف من ربحية ونمو عرف التنافسية بأنها القدرة على الصمود ت  

إلى تحسين المراكز التنافسية نظرا  ودورية واستقرار وتوسع وابتكار وتجديد، وتسعى الشركات بصفة مستمرة
. تركز دراسة القدرة التنافسية على مستوى الشركة على العوامل 1الستمرار تأثير المتغيرات العالمية والمحلية

الكتاب بقوله: "هي المهارة أو التقنية أو المورد يعرفها أحد التي تجعل الشركة قوية أو ضعيفة، و الداخلية 
المتميز الذي يتيح للشركة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه المنافسون، أو يؤكد تميزها واختالفها عن 

االختالف والتميز؛ حيث يحقق لهم المزيد هؤالء المنافسون ]هكذا[ من وجهة نظر العلماء الذين يتقبلون هذا 
 . 2من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه لهم المنافسون اآلخرون"

عرف التنافسية على مستوى الشركة بأنها: "القدرة على إنتاج السلع/الخدمات بنوعية عالية/ وبالسعر ت  
تزويد الزبائن بمنتجات/خدمات بشكل أكثر المالئم، وفي الوقت المحدد". وبتعبير آخر هي: "القدرة على 

 .3كفاءة وفاعلية من المنافسين اآلخرين في السوق"
                                                           

 .11، ص 0222 ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،المنافسة والترويج التطبيقي آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسيةفريد النجار،  1 
 .813ص ، 0222، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، طاإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشريةمحمد سمير أحمد،  2 

، ص 0211، األردن، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طالتحالفات اإلستراتيجية في منظمات األعمالسعد علي العنزي وجواد محسن رافعي،  3 
171 ،177. 



 وعنصر الكف اءة  تنافسية شركات التأمين التكاف لي                                                    بتنافسية شركات التأمين التكاف لي  التشغيلية  عالقة الكف اءة

 161 

فقد ربط التنافسية بمؤشراتها. فالتنافسية تتحقق إذا كانت  (Mc. Fetridge)حسب "ماك فدريج" 
لسوقية من جهة العالقة طردية بين اإلنتاجية واألرباح من جهة وعالقة عكسية بين التكاليف وارتفاع الحصة ا

بنى على قدرة المؤسسة على ، ي  أخرى. وهناك مفهوم ثان لتنافسية المؤسسة يسمى "تنافسية خارج السعر
تقديم منتجات متميزة من خالل نوعية المنتجات واإلبداع وتقديم الخدمات المصاحبة للمنتج؛ وهذا يؤدي إلى 

 .1زيادة الطلب على منتجاتها بأسعار ثابتة"

عريف عام ومبسط للقدرة التنافسية بأنها القدرة المستمرة للمؤسسات على بيع السلع يمكن وضع ت
 .2والخدمات بربحية في األسواق المفتوحة

مما سبق ال يتعدى مفهوم التنافسية قدرة الشركة على التفوق على مثيالتها في إنتاج السلع والخدمات 
 بجودة عالية وسعر مناسب وفي الوقت المطلوب.

 فسية القطاعتنا -ب

التنافسية على مستوى القطاع )الصناعة( هي: "قدرة شركات قطاع معين في دولة ما على تحقيق 
مية، ومن ثم تتميز في هذا نجاح مستمر في األسواق الدولية دون االعتماد على الدعم والحماية الحكو 

انه التجاري، إضافة إلى مقاييس وتقاس تنافسية صناعة معينة من خالل الربحية الكلية للقطاع وميز  القطاع.
 .3متعلقة بالكلفة والجودة"

عرف تنافسية القطاع بأنها "قدرته على تحقيق القيمة المضافة العالية، ضمن بيئة أعمال، ذات وت  
تشريعات مرنة وناظمة لها، تتماشى مع التطورات االقتصادية، وضمن آليات فعالة لقوى السوق، من ناحية 

 .4كين، باإلضافة إلى حرية الدخول إلى سوق العمل والخروج منها"الموردين والمستهل
الميزة التنافسية للقطاع هي "قدرتها على المنافسة بمنتجاتها في األسواق المحلية والعالمية، سواء من 

استنادا إلى معدالت مرتفعة من اإلنتاجية، وأنشطة فعالة  لسعر المنخفض أو الجودة المرتفعة.خالل ا
 .5والتجديد، بما يساهم في زيادة مستوى المعيشة باضطراد" لالبتكار

ثم إن  له، وتكون العالقة طردية بينهما. تتأثر التنافسية القطاعية بتنافسية الشركات المكونة
 القطاعات التي تمتاز بالتنافسية ترتبط ارتباطا وثيقا بمكونات االقتصاد وتؤثر على مساره ومكوناته.

 

                                                           

  .يتم التطرق إليها بإسهاب في عنصر سياسات رفع القدرة التنافسية في العنصر الموالي 

 .111، ص 0218، لبنان، 1، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، طستثمار األجنبي والتنافسية الدوليةاالعبد الكريم كاكي،  1 

، 0212، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، االسكندرية، التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالميةنيفين حسين شمت،  2 
 .01ص 

 .111، 111الكريم كاكي، مرجع سابق، ص عبد  3 
، في الموقع االلكتروني: 4، ص 0211، التنافسية في الفكر االقتصاديالمرصد الوطني للتنافسية،  4 

www.ncosyria.com/assets/files/rep1.pdf. 

 .111عبد الكريم كاكي، مرجع سابق، ص  5 
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 تنافسية الدولة -ج
القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تجابه  :يعرفها مجلس السياسة التنافسية للواليات المتحدة بأنها

 .1اختيارات األسواق الدولية وتضمن نمو متواصل في مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل
على توليد القيمة المضافة كما يعرفها المعهد الدولي للتنمية واإلدارة التنافسية على أنها "قدرة البلد 

 .2العالية، وبالتالي زيادة الثروة الوطنية، وتحقيق االزدهار للشعوب"
أكثر تعريفات التنافسية شيوعا،  (Laura D'Andrea Tyson)عتبر التعريف الذي قدمه "لورا" وي  

تلبي احتياجات األسواق ويتمثل فيما يلي: "تشير التنافسية الدولية إلى قدرة دولة ما على إنتاج سلع وخدمات 
العالمية، وتساعد في ذات الوقت على تحقيق ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لرعايا الدولة 

 .3المعنية، والعمل على الحفاظ واستمرارية هذا االرتفاع"
يراه  ضح أن مفهوم التنافسية وخاصة على مستوى الدولة متعدد الجوانب، وهو مانتيجة لما سبق يتّ 

حيث ارتبطت كظاهرة كلية في بعض البلدان باإلنتاجية، وفي بعضها بأسعار الصرف  بورتر" في دراسته؛"
 .4وأسعار الفائدة وعجز الموازنة، وفي أخرى إلى ملكية الموارد الطبيعية ووفرتها وتكاليفها... وغيرها

ر فقط عن التجميع الخطي إن مفهوم تنافسية الدولة يتماشى مع مصطلح رفاهية الدولة، وال يعبّ 
لتنافسية الشركات والقطاعات بل يتعداه إلى المتغيرات والمؤشرات الكلية، مثل اإلنتاجية واالبتكار التكنولوجي 

  واالستثمارات وأسعار الصادرات والواردات والميزان التجاري والضرائب...وغيرها.

 أهمية التنافسية -2

انة للمؤسسات االقتصادية الوطنية في األسواق الدولية، تلعب التنافسية دورا مهما في إيجاد مك
بمنتجات ذات جودة عالية وتكاليف أقل وسعر تنافسي، فهي بذلك ترفع من تنافسية االقتصاد الوطني؛ ومن 
ثم سهولة االندماج في االقتصاد العالمي لالستفادة من المزايا المتوفرة، المتمثلة أساسا في زيادة الصادرات 

 .5حقيق فائض في الميزان التجاري، وتوفير المناخ المالئم لتدفق االستثمارات األجنبية المباشرةومن ثم ت
 :6ظهر أهميتها ودورها األساس من خاللفاالرتباطات المتعددة بين التنافسية وعدة عوامل أخرى ي  

ة أعلى وبسعر بما أن التنافسية تعني الحصول على منتجات ذات جود التنافسية وأثرها على التنمية:
تنافسي، بغية السيطرة على حصص من األسواق؛ حيث ال يتم ذلك إال باستعمال جميع الموارد الطبيعية 
المتاحة، واستخدام التكنولوجيا الدقيقة )اإلنفاق على األبحاث العلمية(، للوصول إلى مركز تنافسي يرفع من 

                                                           

 .01نيفين حسين شمت، مرجع سابق، ص  1 
 .1ي للتنافسية، مرجع سابق، ص المرصد الوطن 2 
 .00نيفين حسين شمت، مرجع سابق، ص  3 

4 Look: Michael E. Porter, the competitive advantage of nations, Harvard Business Review, 1990, p 76. 

 .107عبد الكريم كاكي، مرجع سابق، ص  5 
 .102، 103المرجع السابق، ص  6 
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، مخرجا البلد من وضعية التخلف إلى وضعية مستوى معيشة األفراد ويصل بهم إلى الرفاهية االقتصادية
 التقدم، لذا يالحظ أن العالقة طردية بين التنافسية والتنمية االقتصادية؛

إن وضع المعرفة تحت تصرف التنمية الوطنية جعلها أداة فعالة للرفع من قدرات التنافسية والمعرفة: 
المضافة، ومن ثم الرفع من القدرات التنافسية االقتصاد الوطني عن طريق توظيفها للرفع من مستوى القيمة 

شاعتها بين عموم المهتمين فالمعلوماتية مثال كانت في  .للدولة؛ ومنه تكون التنافسية وسيلة لنشر المعرفة وا 
الخمسينات حكرا على وزارة الدفاع األمريكية )تعتبر سرا من أسرار الدولة(، أما اآلن فقد أصبحت في متناول 

 الجميع؛ 
لقد ر بط مصطلح التنافسية بالعولمة كونها ربطت األسواق بعضها ببعض، مما زاد من نافسية والعولمة: الت

مستوى التنافس الدولي لكسب حصص من هذه األسواق؛ ومن ثم أصبحت العولمة أداة للرفع من القدرات 
 التنافسية للدول؛

ية من المخرجات باستعمال كمية محدودة من اإلنتاجية هي أن تحقق الشركة أكبر كمالتنافسية واإلنتاجية: 
، دون التأثير على جودتها وبأسعار تنافسية مطروحة في السوق، بغية اكتساب أكبر حصة ممكنة المدخالت

، وألن من السوق؛ ومن ثم تكون اإلنتاجية مؤشر على قدرة عناصر اإلنتاج المختلفة على تحقيق ميزة تنافسية
ية، فهي األخرى مؤشر على قدرة عناصر اإلنتاج على تحقيق ميزة تنافسية؛ ومن الكفاءة مبنية على اإلنتاج

  .ثّم هناك عالقة طردية بين الكفاءة والتنافسية

 محددات التنافسية  -3

يرى "آدم سميث" في كتابه محددات ثروة األمم أن التخصص وتقسيم العمل هو المحدد األساس 
نوع معين من المنتجات تستطيع به التفوق على اآلخرين. بينما  للتنافسية؛ إذ تمكن الدولة من اإلبداع في

االقتصاد الكالسيكي المحدث ربط التنافسية باالستثمار الرأسمالي المادي والبنية التحتية؛ فعلى الدولة التركيز 
يراه على االستثمارات الرأسمالية القوية لبناء مؤسسات قادرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية، عكس ما 

الكالسيك من أن قوة المال هي المحدد الوحيد للتنافسية. غير أن النظريات االقتصادية الحديثة ركزت على 
العوامل التالية: التعليم والتدريب، التقدم التكنولوجي، االستقرار االقتصادي، الحاكمية الرشيدة، األنظمة 

عمال، ظروف الطلب، حجم السوق، كلها والتشريعات، شبكة النقل، درجة تطور المؤسسات، شبكات األ
 .1عوامل تؤدي إلى اكتساب ميزة تنافسية تنعكس على منتجات شركاتها

بينما وضع "مايكل بورتر" صاحب كتاب "الميزة التنافسية" نموذجا لقياس الميزة التنافسية على 
يما بينها كنظام ديناميكي المستوى الوطني )الماسة الوطنية(، يعرف بمحددات الميزة التنافسية، وتتفاعل ف

 متكامل. والشكل الموالي يبين ذلك.
 

                                                           

  الكفاءة ومصطلحات اقتصادية أخرى، من المطلب األول للمبحث األول لهذا الفصل.راجع العنصر الثالث : 
 .182، 102المرجع السابق، ص  1 
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 : محددات الميزة التنافسية84شكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 

 

 .Michael E. Porter, the competitive advantage of nations, Harvard Business Review, 1990, p78المصدر: 
ل بحد ذاته أساسا المتالك الميزة التنافسية شكّ إن امتالك ميزة ما في واحد من المحددات السابقة، ال ي

نما تفاعل الميزات في المحددات األربعة هو الذي يؤمّ  ، وآلية العمل الديناميكي 1ن األفضلياتفي القطاع؛ وا 
 :2لهذا النموذج هي كالتالي

دية يرى "بورتر" أن هذه العوامل تتضمن إضافة إلى العوامل اإلنتاجية العاظروف عوامل اإلنتاج:  (أ
)الموارد البشرية، الموارد المادية، الموارد المالية(، الموارد المختصة المرتبطة بحاجات خاصة 

ل الروابط بالسوق، مراكز البحوث واالبتكار ودراسات للصناعات، خاصة الموارد المعرفية التي تشكّ 
بمدى وفرتها ومالءمتها  السوق، إضافة إلى البنية التحتية واالتصاالت. كما ترتبط فعالية هذه العوامل

 ،فر وتنخفض تكلفتها وتزداد فعاليتها وكفاءتهااوسهولة وسرعة وصول المؤسسات إليها. فبمقدار ما تتو 
 ي ندرتها إلى دفع الشركات للتجديد؛قة للميزة التنافسية لالقتصاد، كما يمكن أن تؤدّ بقدر ما تكون محقّ 

نية على حد سواء تحقيق ميزة تنافسية، إذا ما تستطيع المؤسسة واالقتصادات الوط ظروف الطلب: (ب
استجابت إلى ظروف الطلب من حيث حجمه وأهميته وتأثيراته، وهذا يعني المتابعة المتواصلة والمتفهمة 

ل ضغطا عليها دافعة إياها إلى اإلبداع أسرع لتلبيتها، للحاجات المتنامية للزبائن في السوق، والتي تشكّ 
خاصة إذا ركزت على  ة وتنظيما من منافسيها الخارجيين.فسية أكثر فعاليومنه استخالص مزايا تنا

، الجانب النوعي )جودة وتميز منتجاتها( أكثر من الجانب الكمي )توفير كميات كبيرة للمستهلكين(
 ؛ وتستطيع الشركة تدويل الطلب في السوق الداخلية بجذب مستهلكين من الخارج

عتبر وجود صناعة مرتبطة بالصناعة التي تعمل بها المؤسسة، ي   ة:وضع الصناعات المرتبطة والمساند (ج
لة للصناعة، عامال مساعدا على توفير أي تلك الصناعة التي تستخدم نفس المدخالت أو تنتج مواد مكمّ 

مدخالت جيدة بتكلفة أقل للمؤسسة؛ حيث أن حصولها على مكونات وتجهيزات جديدة هو في حد ذاته 

                                                           

 .111، ص 0210، لبنان، 1، دار المنهل اللبناني، طالنظريات المحدثة للتجارة الدوليةمحمد دياب وبسام الحجار،  1 

، 1، ترجمة عال أحمد إصالح، مجموعة النيل العربية، طاإلدارة االستراتيجية؛ فيليب سادلر، 801، 181أنظر: عبد الكريم كاكي، مرجع سابق، ص  2 
 .Michael E. Porter, op.cit, p 76-83؛ 101-111؛ محمد دياب وبسام الحجار، مرجع سابق، ص 812-823، ص 0223القاهرة، 

استراتيجية الشركة 

 والهيكل والتنافس 

المرتبطة  الصناعات

 والداعمة

 ظروف الطلب ظروف عوامل اإلنتاج
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ات المرتبطة )خصوصا في مجال اإلبداع(. ترتكز هذه الميزة على فعالية عالقات ميزة تقدمها الصناع
ل الدوران السريع والفوري العمل والتقارب بين مؤسسات الصناعة ومؤسسات الصناعة المرتبطة، بما يسهّ 

ومن  ،ر لألفكار والتعاون في مجال التوجهات التقنية والتكنولوجيا الجديدةلمستمللمعلومات، والتبادل ا
 ؛الممكن أن تستمر صناعة ما لوجود شركات داعمة عالمية

أن اختالف أهداف المؤسسة وأهداف العاملين بها،  "بورتر"يؤكد  الشركات والهيكل والتنافس: استراتيجية (د
إعادة تنظيم العمل والتركيز على العمال المؤهلين، تلعب كلها دورا هاما في المقدرة التنافسية للمؤسسة، 

في الصناعة يحفز المؤسسة على تطوير قدرتها وكفاءتها، وسعيها نحو التحسين  منافسينوجود بما أن 
باختصار كلما كان الوضع التنافسي واالستراتيجي للمؤسسة قويا، كلما ساعد  .واإلبداع لزيادة إنتاجيتها

 عطي التفوق للمؤسسة على منافسيها.ذلك على استخالص ميزات تنافسية هامة ت

دات محددات مساعدة هي دور الحظ أو الصدفة، ودور الحكومة لهذه المحدّ  "رتربو "أضاف 
 وسياساتها؛ على أنها ال تؤثر بشكل دائم، لذا لم يركز عليها.

إن بقاء أي شركة تأمين تكافلي في المناخ التنافسي، وضمان استمرارية نشاطها مرتبط بمدى قدرة 
ل بمرونة مع التهديدات التي تواجهها في ظل المحددات األربعة الشركة على استغالل الفرص المتاحة والتعام

التي تبقى في حالة تطور مستمر، ولذا فعليها األخذ بعين االعتبار ظروف بيئتها المحيطة فيما يتعلق 
 بالمنافسين وظروف البيئة التي تنشط فيها.

 ثانيا: أسباب وأنواع وسياسات رفع القدرة التنافسية
تي تعيشها الصناعات المختلفة وتطورها إلى اهتمام المؤسسات بعامل التنافسية أدت المستجدات ال

 بأنواعها المختلفة، فاستحدثت سياسات ال سعرية تؤدي إلى تفعيلها ورفع مستواها بين المنافسين اآلخرين.

 أسباب التنافسية -1

ألعمال المعاصرة ترجع األسباب التي جعلت التنافسية مطلب كل مؤسسة والركن األساسي في نظام ا
 :1إلى عوامل متعددة نذكر من بينها

  ضخامة وتعدد الفرص في السوق العالمي بعد أن انفتحت األسواق أمام حركة تحرير التجارة الدولية
 نتيجة اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية؛

 متغيرات نتيجة تقنيات وفرة المعلومات عن األسواق العالمية والسهولة النسبية في متابعة ومالحقة ال
المعلومات واالتصاالت، وتطوير أساليب بحوث التسويق، إضافة إلى الشفافية النسبية التي تتعامل 

الحديثة في المعلومات المتصلة بالسوق وغيرها من المعلومات ذات الداللة على  شركاتبها ال
 مراكزها التنافسية؛

                                                           

 . 812، 813محمد سمير أحمد، مرجع سابق، ص  1 
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 المختلفة، وفيما بين وحدات وفروع الشركة الواحدة  تشركاسهولة االتصاالت وتبادل المعلومات بين ال
 بفضل شبكة األنترنت، وغيرها من آليات االتصاالت الحديثة؛

  تدفق نتائج البحوث والتطورات التقنية وتسارع عمليات اإلبداع واالبتكار بفضل االستثمارات الضخمة
 ى في هذا المجال؛الكبر  شركاتفي عمليات البحث والتطوير، ونتيجة للتحالفات بين ال

  ،مع زيادة الطاقة اإلنتاجية وارتفاع مستويات الجودة، والسهولة النسبية في دخول منافسين جدد
وتحول السوق إلى سوق مشترين تتركز القوة الحقيقية فيه للعمالء )انفتحت أمامهم فرص االختيار 

أصبحت التنافسية الوسيط والمفاضلة بين بدائل متعددة إلشباع رغباتهم بأقل وبأيسر الشروط(؛ 
 الوحيد للتعامل في السوق من خالل العمل على اكتساب وتنمية القدرات التنافسية. 

األسباب متعددة ومتشابكة،  عد هذه إال أمثلة على سبيل الذكر ال على سبيل الحصر، ألنّ وال ت  
 خاصة مع تنوع وتعدد أنواع التنافسية.

 أنواع التنافسية -2

 : 1صنيفات التي تطرقت للتنافسية يمكن أن نقتصر من بينها على ما يليتوجد العديد من الت
 هناك نوعين هما: التنافسية على مستوى األعمال: (أ

 :هي المنافسة التي تحدث في المؤسسات التي تعمل في قطاع واحد؛ التنافسية المباشرة 
  :لة للحصول على الموارد تتمثل في الصراع بين المؤسسات القائمة في الدو التنافسية غير المباشرة

المتاحة، وهذا ما يجعل كبريات الشركات متعددة الجنسيات تستقر خارج أوطانها بالقرب من المواد 
 الخام، لتقليل التكاليف والبيع بسعر تنافسي؛ ومن ثم زيادة مبيعاتها.

 يمكن تقسيمها إلى ثالث أنواع كما يلي: التنافسية حسب الموضوع: (ب

 :بر تنافسية المنتج شرطا الزما لتنافسية المؤسسة لكنه ليس كاف، وكثيرا ما يعتمد تعت تنافسية المنتج
ويعد ذلك أمرا مضلال؛ باعتبار أن هناك  ر وحيد لتقييم تنافسية منتج معين.على سعر التكلفة كمعيا

رة عبّ معايير أخرى قد تكون أكثر داللة كالجودة وخدمات ما بعد البيع، وعليه يجب اختيار معايير م  
 ن من التعرف الدقيق على وضعية المنتج في السوق في وقت معين؛تمكّ 

 :يتم تقييمها على مستوى أشمل من تلك المتعلقة بالمنتج؛ حيث ال يتم حسابها من  تنافسية المؤسسة
لى الهامش الناحية المالية في نفس المستوى من النتائج، في حين يتم التقييم المالي للمنتج باالستناد إ

أما تنافسية المؤسسة فيتم تقييمها آخذين بعين االعتبار هوامش كل  ينتجه هذا األخير. الذي
المنتجات من جهة، واألعباء اإلجمالية التي نجد من بينها: النفقات العامة، نفقات البحث والتطوير، 

استمر والمصاريف المالية... وغيرها. من جهة أخرى، إذا فاقت هذه المصاريف والنفقات الهوامش و 
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ذلك مدة أطول، فإن ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة، يصعب على المؤسسة تحملها، ومن ثم فالمؤسسة 
 مطالبة بتقديم قيمة لزبائنها، وبتحقيق قيم إضافية في كل مستوياتها؛

 :قاس من خالل أداء المؤسسة يرتكز هذا التعريف على السوق ومفاده أن التنافسية ت   تنافسية السوق
 قارنة بنظيراتها، وذلك استنادا إلى تقييم حصة السوق النسبية.في السوق م

 تتمثل في نوعين هما: التنافسية وفق الزمن: (ج
   حققة خالل دورة محاسبية؛ غير أنها قد ال تعبر التنافسية الملحوظة: تعتمد على النتائج اإليجابية الم

المؤسسة في وضعية جعلت  عن الحقائق إذا نجمت عن فرصة عابرة في السوق، أو عن ظروف
 فالنتائج اإليجابية في المدى القصير، قد ال تكون كذلك في المدى الطويل؛ احتكارية.

  ،القدرة التنافسية: على خالف التنافسية الملحوظة، فإن القدرة التنافسية تختص بالفرص المستقبلية
إلى مجموعة من  وبنظرة طويلة المدى من خالل عدة دورات استغالل. تستند القدرة التنافسية

 بقي المؤسسة صامدة في بيئة مضطربة.المعايير المتداخلة التي ت  
 :1يتهناك عدة تقسيمات أخرى للتنافسية يمكن لشركات التأمين التكافلي انتهاجها، نوجزها كاآل

ترتكز على زيادة اإلنتاجية عن طريق تخفيض التكاليف، ومكننة العمل  تنافسية التكلفة أو السعر: (1
يل من األيدي العاملة؛ ومن ثم الوصول إلى تكلفة إنتاجية إجمالية أقل، ومنه تسويق منتج بسعر للتقل

 منخفض ال يصله المنافسون اآلخرون مما يخرجهم من السوق؛

ترتكز على تحسين جودة المنتج، ليس بهدف إخراج المنافسين اآلخرين من  التنافسية على الجودة: (2
تنافسي يحتل مكانة تنافسية مستدامة؛ ومن ثم تجعل المستهلك يرتبط السوق، ولكن للوصول إلى منتج 

 بهذه السلعة بشكل مستمر، والجودة هنا هي أداة إلنجاح المشروع؛ 

غالبا ما تكون في المشروعات الخدمية، وتنافسية سرعة تقديم الخدمة  تنافسية سرعة تقديم الخدمة: (3
ة في األداء، وتتطلب القدرة العالية على التكيف تأخذ العامل الزمني في الحسبان عن طريق السرع

 تتمثل في تنفيذ بنود العقد وتسويته في أسرع وقت ممكن(. والتطوير)في شركات التأمين التكافلي،

ترتكز على التأثير في سعر  إما تنافسية سعرية ومستوياتها تكون التنافسية بمختلف تصنيفاتها
السياسات الال سعرية التي تفتح المجال واسعا للتأثير في التنافسية  أو تنافسية ال سعرية عن طريق ،المنتج

 بإحدى السياسات أو بجملة من السياسات التالية.

 سياسات رفع القدرة التنافسية -3

هناك العديد من السياسات الال سعرية التي يمكن أن تستغلها شركات التأمين التكافلي لرفع قوتها 
 :2ديات المعاصرة، يمكن أن نذكر من بينهاوقدرتها التنافسية في ظل التح
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عد حجم الشركة من العوامل المهمة للصناعات. يمكن اعتباره عامال مهما ذلك أن ي   اقتصاديات الحجم: (أ
 الحجم الكبير يعطي مزايا تنافسية عديدة من أهمها إمكانية خفض التكاليف.

نافسي المعاصر هو إنشاء صناعات ضخمة من متطلبات االقتصاد الت شك بأنّ  ال المتطلبات الرأسمالية: (ب
ل تحديا كبيرا للصناعات الجديدة وهذا يشكّ  لية، ذلك لرفع القدرات التنافسية.ذات الكثافة الرأسمالية العا

أو  ،الداخلة للسوق، خاصة عند البحث عن منافذ لمعالجة مشكلة التمويل سواء كانت محلية أو خارجية
 التعاون مع شركات متواجدة في السوق ألجل رفع القدرة المالية. أو اللجوء إلى صيغة من االندماج

سعرية بالنسبة إلى  عد هذه السياسة من اإلجراءات الفعالة لرفع القدرات التنافسية الالت   التنوع الناتجي: (ج
الدخالء الجدد من المنتجين إلى السوق، الذين يواجهون والءات قائمة للمستهلكين وعليهم مجابهة هذا 

حدي الكبير ألجل جذب المستهلكين لقبول وتفضيل منتجاتهم الجديدة، هذا إضافة إلى جذب الت
مستهلكين جدد للسلعة. تلجأ العديد من الصناعات إلى االهتمام بعرض سلع متعددة ومختلفة قد تكون 

بالكم والنوع عد هذه االستراتيجية مهمة وفعالة لتلبية حاجات المستهلك متميزة عن مثيالتها في السوق، وت  
 .شركات التأمين التجاري والتكافليالمرغوب به، وهو متطلب أساس في عملية التنافس بين 

ألجل رفع القدرات التنافسية، البد من البحث بصورة مستمرة عن  النفوذ إلى القنوات التوزيعية الجديدة: (د
يدة للتوزيع، وشبكات جديدة طرق وآليات جديدة ومبتكرة للنفوذ إلى األسواق عن طريق إيجاد قنوات جد

 .)مثل صيرفة التأمين في شركات التأمين( ووكالء فاعلين في األسواق المحلية واألجنبية

من الوسائل النوعية هو االهتمام بالجودة ومتانة السلع والخدمات، ذلك ألجل المحافظة  االهتمام بالجودة: (ه
مل مهم جدا وهو تمتع السلع أو الخدمات على سمعة السلعة أو الخدمة مجتمعيا، هذا إضافة إلى عا
 بميزات خاصة مثل المالئمة والراحة والسرعة عند االستخدام.

وهي من أهم العوامل التي تؤدي إلى رفع القدرة التنافسية، خاصة إذا تم جمعها بتكلفة  جمع المعلومات: (و
تعلق بمصادر استخدام منخفضة وفي ضوء الشفافية الالزمة. أيضا السعي إلى الحصول على معلومات ت

 ة بالنسبة للشركات حديثة النشأة.التكنولوجية الحديثة المالئمة، خاص

من المظاهر الشائعة المعاصرة هو االتجاه نحو االندماج األفقي أو العمودي، تأتي  االندماج واالستحواذ: (ز
ة والصعوبات المالية هذه الموجة من الممارسات كنتيجة للظروف البيئية التنافسية التي تتصف بالمخاطر 

 ومن أمثلته:والتسويقية التي تواجهها الصناعات. 

 يتم عن طريق ضم شركات مختلفة تنتج نفس السلعة أو الخدمة، أو عن طريق : االندماج األفقي
إضافة خطوط إنتاج جديدة من خالل ضم شركات ذات خطوط إنتاجية مختلفة ذات عالقة بالمنتوج 

ن الهدف منه هو النفوذ إلى األسواق بقوة وتجنب المخاطرة، والحصول )تحت لواء شركة واحدة(. إ
على أرباح أعلى تتحقق بسبب مزايا وفورات الحجم في اإلنتاج والتوزيع واستخدام الطاقة اإلنتاجية 

 الفائضة للشركات المندمجة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة في اإلنتاج والتسويق محليا وعالميا. 
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 أو الرأسي، ويقصد به ضم خطوط إنتاجية لمراحل متممة لبعضها تساهم في  :ياالندماج العمود
، التكامل : التكامل الخلفي، التكامل األمامي1الوصول إلى المنتوج النهائي، ويكون على أشكال

الكامل )ويشمل النوعين السابقين(، التكامل المتناقض أو ما يمكن أن يصطلح عليه بالتكامل 
هذه العملية هو ضم خطوط المستلزمات الفنية والتكنولوجية لجميع مراحل إنتاج  الجزئي. الهدف من

السلعة ذاتها، ما يؤدي إلى خفض التكاليف من ناحية والتأكد من نوعية وجودة وكميات المدخالت 
للمنتوج من ناحية ثانية. إضافة إلى مسألة أهمية توقيت توفير هذه المدخالت في كفاءة العملية 

ة. من أهداف االندماج العمودي سواء كان أماميا أو خلفيا هو التنوع الناتجي، والحصول اإلنتاجي
على نسبة عالية من السوق؛ مما يرفع من السيطرة االحتكارية أو القوة االحتكارية التنافسية للشركة 

تصبح الجديدة، ويقّلل من عنصر المخاطرة، هذه األنواع من االندماج قد تخرج إلى العالمية أي 
 الشركة من عابرات القارات أو متعددة الجنسيات. 

 :وهو النوع الثالث من االندماج، ويحدث هذا النوع عندما تنظم شركات  االندماج أو التكامل المتنوع
 مختلفة تنتج سلعا مختلفة تحت مظلة شركة عمالقة مالكة واحدة، وتأخذ صيغا متعددة:

o شابهة أو تعتمد على عناصر إنتاجية مشتركة؛تستخدم تكنولوجيا مت اندماج بين شركات 
o اندماج بين شركات تنتج سلعا متشابهة لكن منافذ تسويقها الجغرافية مختلفة؛ 
o  اندماج بين شركات تنتج سلعا مختلفة تماما في المنتوج أو منافذ التسويق أو عناصر اإلنتاج، لكن

 ها.تكون النواحي اإلدارية أو المالية هي العنصر المشترك بين

هذه الصيغ من االندماج تهدف إلى استغالل طاقات الشركات الفائضة أو العاملة، إضافة إلى 
تسهيل عملية السيطرة السوقية أو الهيمنة على السوق. يمكن لشركات التأمين التكافلي انتهاج هذه السياسات، 

 والمخاطرة. وبخاصة في ظل الظروف االقتصادية التي تتميز بالتغير المستمر وعدم اليقين

إن كثيرا من الشركات المحلية  استراتيجيات التوسع والنمو نحو األسواق العالمية )عولمة المنافسة(: (ح
تقرر النمو عن طريق االندماج في االقتصاد العالمي والنفوذ إلى األسواق العالمية كخيار استراتيجي 

قرار يتأثر بالعديد من العوامل التي يمكن إن هذا ال درة التنافسية في ظل عصر العولمة.وآلية لتعزيز الق
وما يالحظ في التطبيق العملي أّن  تصنيفها إلى عوامل داخلية دافعة وعوامل أخرى خارجية جاذبة.

 شركات التأمين التكافلي تتوسع أفقيا لولوج أسواق جديدة ال تتوافر على مثل هذه الخدمة.

 ار الشركة االستراتيجي نذكر:من العوامل الداخلية الدافعة التي تؤثر على قر 
دور اإلدارة وطموح المدراء في القيادة العليا للنمو نحو العالمية، وهذا يتطلب بحد ذاته إدارة مسؤولة  

 ذات معرفة بوجود فرص معينة في أسواق عالمية مالئمة الستغاللها من قبل الشركة؛
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ع الشركة قتصاديات الحجم مما يشجّ هدف الشركة ودافع اإلدارة والعاملين فيها، كاالستفادة من ا 
 فر عناصر إنتاجية كفؤة أو انخفاض التكاليف؛التو المحلية على التوسع والنفوذ إلى أسواق أخرى 

النجاح المحلي للشركة يدفعها إلى التوسع والنمو نحو الخارج، لالستفادة من تواجد بيئة خارجية دولية  
 خصبة لألرباح.

 ذب الشركات نحو الخارج نذكر ما يلي:من العوامل الخارجية التي تج
 دافع التنافسية أو تقليد اآلخرين؛ 
المنافسة الحادة محليا من قبل الشركات العالمية، مما يدفع بعض الشركات المحلية للخروج نحو  

األسواق العالمية كبديل استراتيجي، خاصة لتوفر بعض العوامل الجاذبة مثل الظروف المواتية في 
ية كالمكان الجغرافي والتشريعات الضريبية للمستثمر األجنبي، المتطلبات القانونية البيئة الخارج

فر االمالئمة لالستثمار األجنبي. هذا إضافة إلى احتماالت الربحية العالية، وعوامل أخرى مهمة كتو 
 الكفاءات والخبرات واأليدي العاملة الرخيصة؛

ات األجنبية إلى الشركات المحلية، أو الدعوات تواصل الدعوات المشجعة المرسلة من قبل الحكوم 
المرسلة من قبل الموزعين أو المستثمرين أو العمالء األجانب لجذب الشركات المحلية نحو الخارج، 

 وفتح آفاق ونشاطات جديدة. 

 توجد عدة آليات من أهمها:اآلليات والوسائل المتبعة للنفوذ إلى العالمية: 

 األساليب التالية:عن طريق  طريقة تملك أسهم:
   االستثمار عن طريق تأسيس صناعة جديدة لإلنتاج؛ 
  االستثمار الخارجي عن طريق التملك أو االستحواذ على شركات محلية متواجدة أصال في البلد

 المستهدف؛
  االستثمار عن طريق المشاريع المشتركة، باالنضمام إلى مجموعة من الشركات وتشكيل منظمة ذات

 ويساهم الجميع في القرار؛ صفة قانونية
 .االنتماء إلى تكتل أو تجمع من الشركات 

هنا تتعاقد الشركة مع شركات أجنبية إلدارة عملياتها الخارجية دون التنازل عن الملكية،  :تملك طريقة بدون
 عن طريق:

  الترخيصLicensing؛ 
  حق االمتيازFranchise؛ 
  اتفاقيات التجهيزSupply agreements؛ 
 مة التجارية العالTrade mark   وحق االختراعpatent  وحق التأليفcopy right. 
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وفيما يلي مخطط يوضح خطوات تطور بعض الشركات من محلية والدخول في المجال الدولي 
كخيار استراتيجي وآلية لتعزيز القدرة التنافسية في ظل العولمة، مع تعديله بما يتوافق مع خصوصية 

 الشركات الخدمية.

 : مخطط النفوذ إلى العالمية84ل رقم شك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، األردن، 1والتوزيع، ط ، دار مجدالوي للنشراالقتصاد اإلداري ومنظومة األعمالمنى محمد علي الطائي، باالعتماد على المصدر: 
 .242، ص 2113

يل أقسام البحوث سعري، هي تفع من االستراتيجيات المهمة في مجال التنافس الال أقسام البحوث والتطوير: (ط
، التي تساهم في استحداث منتوج جديد، أو تطوير المنتوج القديم، (research and developmentوالتطوير )

تعد من أهم  أو دراسة أساليب تسويق جديدة، أو دراسة آفاق التوسع العمودي واألفقي وغيرها؛ هذه األقسام
لب توسيع أقسام البحوث والتطوير تحديد حجم الميزانية والتحديث وتطوير التكنولوجيا. يتط مصادر االبتكار

كلفة تالمثلى للبحوث والتطوير إضافة إلى تحديد ميزانية الدعاية والترويج. مثل هذه النفقات تؤدي إلى رفع ال
 الكلية لإلنتاج، وتتطلب دراسة العوائد والمردود منها قبل تحديد حجم الميزانية.

ات اإلعالن والترويج إحدى الوسائل المهمة في استراتيجيات التنافس غير عد سياست   الدعاية واإلعالن: (ي
، وتوليد حس التمايز لدى فكر أو الخدمةالسعرية؛ حيث تهدف إلى توليد أو خلق االنتماء السوقي للسلعة 

 شركة تخدم السوق المحلي فقط

ارجيةبناء منافذ مبيعات في السوق الخ  

تملك شركة                      

 محلية قائمة

 تأسيس شركات

 إنشاء مشاريع في الخارج

تملك مشاريع                      

 قائمة

 تأسيس مشاريع

 جديدة

 رغبة وتحول نحو األسواق عن طريق

 وسائل مستقلة مثل وكالء البيع

                     

إعطاء رخصة إلى منتج أجنبي أو 

 للعمل نيابة عنها

1 

2 

3 

4 
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ية ومن األمور المهمة عند اختيار استراتيج لبائع زيادة المبيعات واإليرادات.عندئذ يستطيع ا المستهلك،
 الترويج واإلعالن أن تأخذ الشركة بعين االعتبار الموارد المالية المتاحة لها، واألنماط المتعددة للترويج. 

 مصطلحات ذات صلة بالتنافسيةثالثا: 
 هناك العديد من المصطلحات التي تتقاطع مع مصطلح التنافسية، يمكننا ذكر بعضها فيما يلي:

 الميزة التنافسية (1

على تحقيق التفوق واألفضلية والتفوق على المنافسين في  شركةقدرة ال"تنافسية بأنها عرف الميزة الت  
تعريف الميزة التنافسية بأنها أي ميزة أفضل يمكن للشركة الفوز بها من خالل تقديم قدر أكبر  يمكن. 1"السوق

هناك العديد من . 2للزبون أو تخفيض األسعار أو من خالل تقديم عوائد أكبر خاصة عند ارتفاع األسعار
من التنافس مع شركات أخرى منها: السعر، الجودة، تميز السلعة أو الخدمة،  شركاتن الالطرق التي تمكّ 

 .3، الوقت الالزم ألداء أنشطة ماالمرونة
 (Core Competencies)على خلق الميزة التنافسية على المقدرات الجوهرية  شركةتعتمد قدرة ال
ضخامة المزايا التنافسية هي دالة للتفرد في المقدرات الجوهرية مقارنة  الوظيفية، إذ أنّ  المستقرة في نشاطاتها

 لجوهرية في خلق الميزة التنافسية.دور المقدرات ا المواليويعرض الشكل  ،بالمنافسين
 : دور المقدرات الجوهرية في تحقيق المزايا التنافسية والتنافسية االستراتيجية01شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التحالفات االستراتيجية في منظمات األعمالالمصدر: سعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، 

 .170، ص 2111، األردن، 1ط

                                                           

 .174سعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، مرجع سابق، ص  1 

 .811سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص  2 
  ت في مزيج المنتجات.هي المقدرة على التجاوب للتغييرات والسرعة، ويرتبط مثل هذا بالزيادة أو النقص في حجم الطلب أو بالتغيرا 

 .02نبيل محمد مرسي، )إستراتيجية اإلنتاج والعمليات( مرجع سابق، ص  3 

 اكتشاف

 المقدرات الجوهرية

 القابليات

 المزايا التنافسية

 سلسلة القيمة

الموارد: ملموسة 

 وغير ملموسة

بعة المعايير األر

ةللمزايا التنافسي  

 سلسلة القيمة

 التوريد الخارجي

قيمة، نادرة، مكلفة 

لة التقليد، غير قاب

 لالستبدال
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تعزيز التنافسية من ثم هم المقدرات الجوهرية للشركة بشكل أساس في اكتشاف المزايا التنافسية و تس
 .الموارد أساس هذا البناء عدّ االستراتيجية، وت  

 المنافسة (2

المنافسة لها أهمية كبيرة في الساحة االقتصادية لما لها من أثر على تحقيق التوازن بين اإلنتاج 
 .1ز على التقدم في الصناعة والتكنولوجياواالستهالك وتدفع إلى زيادة اإلنتاج وخفض األسعار، وتحفّ 

من العوامل الخارجية التي تدفع المنظمات إلى استخدام  ةإلى أن المنافس (Graren 1980) يشير
عتبر حيث أنه يشير إلى أن المنافسة ت   ؛(Stanton 1981) ز ذلكأسلوب معين للتكيف من أجل البقاء، ويعزّ 

ر على كمية العرض من عوامل البيئة الخارجية المهمة، التي تؤثر بشكل كبير على أنشطة الشركة وتؤثّ 
  .2، وكذا على تحديد السياسات السعريةوالطلب في السوق

الخصائص العامة للمنافسة إلى ثالث عناصر هي المصادفة، القدرة على التغيير،  (Le Moal) ميقسّ 
إلى ثالثة: احتكار األداء وعدم التجانس  مهاعدم المساواة. أما بالنسبة للخصائص النوعية الخاصة فيقسّ 

 .3والقدرة على اختراق القطاعات
باختالف طبيعة المنافسة في السوق؛ فكلما كانت المنافسة  شركاتالفرص المتاحة أمام ال تختلف

شديدة فإن الفرص المتاحة للشركة قليلة وسياستها السعرية مقيدة، وكلما كانت المنافسة ضعيفة فإن الفرص 
 . 4المتاحة تكون أكبر وسياستها السعرية تكون مرنة

  :5لقدرة والسيطرة، فتنقسم إلى أنواعتختلف المنافسة من حيث الشدة وا
ج والبائع الحرية في تحديد األسعار، وذلك يعود إلى ال يملك المنت  في هذا النوع المنافسة الكاملة:  (أ

شترط لتحقق المنافسة الكاملة: كثرة عدد البائعين والمشترين، طبيعة السلعة وطبيعة الطلب عليها. ي  
ز النظرية االقتصادية بين مفهوم وق والخروج منها. تميّ تجانس السلعة، حرية الدخول إلى الس

المنافسة الكاملة السابق الذكر ومفهوم المنافسة الصافية التي تعني زيادة على ما سبق توفر ثالث 
شروط إضافية هي: اإللمام والمعرفة بظروف السوق، حرية تنقل الموارد اإلنتاجية، انعدام نفقات 

ل المنافسة على اعتبار أن أسواق الصناعة متقاربة، وهذه الحالة من النقل للمنتج أو السلعة مح
 المنافسة صعبة التحقق على مستوى الواقع.  

                                                           

 .813، ص 0211، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، المنافسة في منظمة التجارة العالميةجابر فهمي عمران،  1 

 .110، ص 0221ر المناهج للنشر والتوزيع، األردن، ، دامدخل في االقتصاد اإلداريمحمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف،  2 
 .801جابر فهمي عمران، مرجع سابق، ص  3 
 .114محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص  4 
؛ مغاوري 17-18، ص 0228، دار النهضة العربية، القاهرة، االحتكار والمنافسة غير المشروعةراجع: محمد سلمان مضحي مرزوق الغريب،  5 

؛ محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، 84-02، ص 0221، د.ن، د.ب، حماية المنافسة ومنع االحتكار بين النظرية والتطبيقشلبي علي، 
 .112-114مرجع سابق، ص 
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بشكل كبير مع المنافسة الكاملة، لكن مع وجود بعض االختالفات، هذا النوع يتماثل المنافسة الحرة:  (ب
 يمكن إيجازها بما يلي:

  ّمن المنافسة التامة؛ عدد البائعين في المنافسة الحرة أقل إن 
  ّهذا االختالف يجب أن يكون  هناك اختالف بسيط في السياسة السعرية من قبل البائعين ولكن

 قليل في حالة تماثل المنتجات من حيث الجودة؛
 .هناك قيود على تحرك رأس المال بين الصناعات والسلع والمشاريع 

عن أحد أو بعض الشروط التي و الخروج المقصود بها هالمنافسة غير التامة أو غير الكاملة:  (ج
 يجب أن تتوافر في المنافسة الكاملة، ويمكن إيجازها فيما يلي:

 هناك قيود وعقبات كثيرة على تحرك رأس المال أو الدخول والخروج من الصناعة؛ 
 قد تختلف المنتجات باختالف البائع من حيث الجودة والخصائص؛ 
 ملين االقتصاديين؛اختفاء أو إخفاء معلومات عن المتعا 
 وأن هذا يؤثر على نشاط المؤسسات. وجود نوع من الحذر والخوف من المنافسين 

 ويتدرج نوع المنافسة حسب العوامل والمؤثرات إلى المنافسة االحتكارية، احتكار القلة، االحتكار.

 مصطلحات أخرى (3

و نوع العمل، التي تقدم بأنهم: المنظمات األخرى العاملة في نفس الصناعة، أ عرف المنافسوني  
 .1السلع والخدمات لنفس المجموعة من الزبائن أو السوق

أن االختالف جوهري، فاألخيرة تبحث كيفية  رغم التشابه الظاهري لكلمتي التنافس والتنافسية إالّ 
ألسواق وصول منتجات بلد ما إلى الزبائن باألسواق الدولية، واآللية التي تستطيع بها تسويق منتجاتها في ا
 .2الداخلية والخارجية. أما التنافس فهو الشروط والمعايير التي يتم وفقها اإلنتاج والتسويق في البلد المعني

أما تحليل التنافس فهو عبارة عن العملية الالزمة لتحديد وتقديم والتعرف على المنافسين األساسيين، 
تنافسية التي تضع الشركة في موقع أفضل من لتكون الخطوة الموالية وضع االستراتيجيات التسويقية ال

دات، هذه العملية من خالل المقارنة بين الشركة ومنافسيها فيما يخص تحليل الفرص والتهدي . تتمّ 3منافسيها
 ومعرفة مواطن الضعف والقوة. 

ت ة التنافس فترتبط بتحركات الشركة، فالكثافة التنافسية تزداد عندما تتحدى الشركة تحركاأما حدّ 
وضعها التنافسي، وتتعلق بعدد من العوامل: عدد ن من المنافسين، أو عندما تتحرك نحو الفرص التي تحسّ 

 .4التكاليف، الطاقة اإلنتاجية، تنوع المنافسينمة، المنافسين، معدل نمو الصناعة، خصائص السلعة/الخد

                                                           

 .171سعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، مرجع سابق، ص  1 
 .107عبد الكريم كاكي، مرجع سابق، ص  2 
 .810د محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص سي 3 
 .171 ص سعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، مرجع سابق، 4 
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 مداخل واستراتيجيات ومؤشرات قياس التنافسية: المطلب الثاني
تنافسية بمداخل عدة واستراتيجيات متنوعة، تسمح للشركة بالتغيير واالختيار من بينها األداة تمتاز ال

الفعالة التي تسمح لها بتبوء المراتب األولى على مستوى السوق، وتسمح العديد من طرق وأساليب القياس 
 في السوق. بتقييمها للبحث عن مواطن الضعف لتقويتها، واستغالل مواطن القوة لخدمة أهدافها

 أوال: مداخل التنافسية
برزت في هذا المجال ست مداخل أساسية للتعامل مع تنافسية الشركة، وقد اختلفت في تحديد 

 : 1العناصر المحددة للتنافسية، مع اشتراكها في بعض العناصر. نذكرها فيما يلي

  (Industrial Organisation Approach) مدخل المنظمة الصناعية: (1

من الستينات إلى نهاية الثمانينات، ويرى أصحاب هذا المدخل أن البيئة الخارجية  ل السائدهو المدخ
هي المحدد الرئيس الستراتيجية الشركة التنافسية؛ حيث يمكن للشركة تحسين قدرتها التنافسية من خالل 

صاديات الحجم، إيجاد الصناعة المربحة ذات الجاذبية العالية، استنادا إلى خصائص أساسية منها: اقت
العاملة في الصناعة  يز المنتجات، درجة تركيز الشركاتحواجز الدخول إلى الصناعة، التنويع، تما

  ...وغيرها.
 ؛(Positioning Approach)عرف بأنه مدخل التموقع من الخارج نحو الداخل وي   يتجه هذا المدخل

، ومن ثم تقوم بتطوير القدرات كل الصناعةالذي يعطي الشركة قوة تفاوضية ضد القوى الخمس المكونة لهي
  الالزمة لتحقيق المزايا التنافسية التي يمكن تحقيقها من خالل ذلك القطاع.

 ستمدة من األسس االقتصادية هي:يقوم عليها هذا المدخل م   هناك أربع فروض
  ّأن  شركةن للالبيئة الخارجية تفرض ضغوطا وقيودا تعمل على تحديد االستراتيجيات التي يمك أن

 تحقق من خاللها عوائد أعلى من متوسط الصناعة؛
  ّالتي تتنافس في صناعة معينة أو جزء معين من الصناعة، تسيطر على موارد  شركاتال أن

 استراتيجية متشابهة وتتبع استراتيجيات متشابهة على ضوء ذلك؛
 عة؛العاملة في الصنا شركاتإمكانية انتقال الموارد بدرجة عالية بين ال 
 شركةعقالنية متخذ القرار في ال. 

  فر جميعها.ابالرغم من أن االفتراضات السابقة موضوعية إال أنها في الكثير من األحيان ال تتو 

 

 

                                                           

 .124-173المرجع السابق، ص  1 
  .انظر مدخل بورتر في نفس الفرع 
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  ويوضح الشكل الموالي مدخل المنظمة الصناعية.
 : مدخل المنظمة الصناعية للتنافسية01شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، 2111، األردن، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طالتحالفات االستراتيجية في منظمات األعمالمحسن رافعي، سعد علي العنزي وجواد : المصدر

 .141ص 

  ( Ressource-Based Approach)المدخل المستند للموارد:  (2

برز هذا المدخل بعد أن شهدت تسعينات القرن الماضي تغيرا وتنوعا متسارعا في رغبات الزبون، 
سرعة التقدم التكنولوجي والكثافة التنافسية، بسبب ظهور العولمة وقصر دورة حياة المنتجات، ونتيجة لذلك و 

أصبحت القدرة على التقديم السريع لمنتجات متنوعة تلبي طلبات الزبون ذات أهمية حاسمة في التنافسية. 
يات والموارد المتميزة التي تمتلكها الشركة راجع إلى القابل شركاتيعتمد هذا المدخل على أن التباين في أداء ال

 بدال من الخصائص الهيكلية للصناعة. 

 ويوضح الشكل الموالي المدخل المستند للموارد في التنافسية.

 

 

 دراسة البيئة الخارجية، باألخص للصناعة -1

 

 التموضع في الصناعة المربحة -2

 

 ستراتيجية مالئمة لتحقيق عوائد أعلىتحديد ا -3

 

 تنفيذتطوير واكتساب الموارد والمهارات الالزمة لل -4

 

 لتنفيذ اإلستراتيجية استخدام قوة الشركة -5

 البيئة الخارجية:
 البيئة العامة، بيئة التنافس، بيئة الصناعة

 

 الصناعة الجذابة:
 تتميز بخصائص هيكلية تقدم عوائد أعلى من المتوسط

 

 ستراتيجية:صياغة اال
 ستراتيجية التي ترتبط بالصناعة الجذابةاختيار اال

 

 مهارات:وال ةالقابلي
 ستراتيجية المسطرةارات والقدرات الالزمة لتنفيذ االالمه

 

 :االستراتيجيةتنفيذ 
 ستراتيجيةت التي ترتبط بالتنفيذ الفاعل لالاختيار التصرفا

 

 العوائد الفائقة
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 : المدخل المستند للموارد في التنافسية02شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،2111، األردن، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طية في منظمات األعمالالتحالفات االستراتيجسعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، : المصدر
 .142 ص

 (Stakeholders Approach) مدخل أصحاب المصالح: (3

على إدارة العالقة مع أصحاب المصالح يمثل مصدرا  شركةقدرة ال يعتقد أصحاب هذا المدخل بأنّ 
سية الشركة. وأصحاب المصالح هم: لقدرة في التأثير على تنافأصحاب المصالح لهم ا للميزة التنافسية، وأنّ 

و التأثر بالنتائج االستراتيجية المتحققة ويمتلكون مطلوبات حتمية ، أاألفراد أو الجماعات الذين يمكنهم التأثير"
 وأصحاب مصالح ثانويين. بينما صنفهم وقد تم تصنيفهم إلى أصحاب مصالح أساسيينشركة". على أداء ال

(28  :2118, Hitt et al.)  أس المال وتشتمل هذه إلى ثالث مجموعات رئيسية هي: أصحاب مصالح سوق ر
انية فهي: أصحاب مصالح ، أما المجموعة الثشركةحملة األسهم والممولين الرئيسيين لرأس مال ال المجموعة

واالتحادات التي تمثل قوة  ، والمجهزين والمجتمعات المضيفة،شركة: الزبائن الرئيسيين للتضمو  سوق المنتج
بينما أشار إلى المجموعة الثالثة من أصحاب المصالح بأصحاب المصالح المنظمين وتتضمن: كل  العمل،

  من اإلداريين وغير اإلداريين. شركةالعاملين في ال

 

 ودراسة نقاط الضعف والقوة شركةتحديد موارد ال -1

 

 التي تضمن لها التفوق تحديد القابليات للشركة -2

 

 قدرة الموارد والقابليات على تحقيق الميزة التنافسية تحديد -3

 

 اكتشاف الصناعة الجذابة -4

 

 اختيار استراتيجية تتالءم مع الموارد والقابليات  -5

 واستغالل الفرص المتاحة          

 :الموارد
 الت في العملية اإلنتاجية للشركةالمدخ

 

 :القابليات
 بتكامل القدرة على توحيد الموارد إلنجاز النشاط

 

 :المزايا التنافسية
 على تجاوز أداء منافسيها قدرة الشركة

 

 :الصناعة الجذابة
 ذات فرص يمكن استغاللها في ظل الموارد والقابليات

 

 :صياغة االستراتيجيات وتنفيذها
 لتحقيق عائد أعلى ستراتيجيةاعل لالالتي ترتبط بالتنفيذ الف

 

 العوائد الفائقة
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 ويعرض الشكل المجموعات الثالث ألصحاب المصالح.
 : المجموعات الثالث ألصحاب المصالح03شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 ،2111، األردن، 1، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طالتحالفات االستراتيجية في منظمات األعمالسعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، : المصدر

 .148 ص

عد ضرورة استراتيجية لزيادة تنافسية الحصول على دعم أصحاب المصالح ي   وبذلك يتضح بأنّ 
نّ  شركةال تعمل رافعة  ، عبر التنسيق بين أهدافها ومصالحها،اإلدارة الفاعلة ألصحاب المصالح وتحسينها، وا 

 .شركةلتنافسية ال

 (Porter's Approach) مدخل بورتر: (8

بناء موضع تنافسي ضد تهديدات القوى التي تشكل المنافسة داخل الصناعة هو الهدف المركزي  إنّ 
أحد  شركةعد لعبة التنافس التي تحدد جاذبية الصناعة لصالح العد تغيير قوالالستراتيجية التنافسية. كما وي  

األهداف النهائية لالستراتيجية التنافسية، وتتجسد قواعد المنافسة في القوى التنافسية الخمسة المطروحة من 
وهي: دخول منافسين جدد، تهديدات البدائل، القوة التفاوضية للزبائن، والقوة التفاوضية  (Porter)قبل 

قوة  Wheelen & Hunger 0224بينما يضيف الموجودة في الصناعة.  شركاتمجهزين، والتنافس بين اللل
 أخرى تمثلت بالقوة النسبية ألصحاب المصالح اآلخرين.

 رأس المال أصحاب مصالح سوق

 حملة األسهم  
 المجهزين األساسيين لرأس المال 

 أصحاب مصالح سوق المنتج

 الزبائن 
 المجهزين 
 المجتمعات 
 االتحادات 

 أصحاب المصالح التنظيميين

 العاملون 
 المديرون 
 غير المديرين 
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إن مفهوم البيئة يتكون من عناصر الصناعة التي تتفاعل معها المؤسسات وتتنافس فيها؛ حيث إن 
ويا في تحديد قواعد التفاعل تنافسيا وفي تحديد الفرص االستراتيجية ر تأثيرا قطبيعة هيكل الصناعة يؤثّ 

 .1المتاحة أمام الشركة

 : نموذج القوى الخمس التنافسية08شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص 2111التوزيع، األردن، مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثة، مؤسسة الوراق للنشر و  اإلدارة االستراتيجية المستدامةالعبادي،  : هاشم فوزيالمصدر
334. 

إن نجاح المؤسسة في ظل القوى الخمس يعتمد على تحويلها للضغوطات المسلطة عليها إلى 
 مكاسب وميزات محركة لتنافسيتها في السوق.

 :2بشكل موجز القوى الخمسة المكونة لهيكل الصناعة على النحو اآلتينستعرض فيما يلي و 
 
 

                                                           

، ص 0211ق للنشر والتوزيع، األردن، ، مؤسسة الورااإلدارة االستراتيجية المستدامة مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثةهاشم فوزي العبادي،  1 
333. 

؛ روبرت 810-842؛ هاشم فوزي العبادي وآخرون، مرجع سابق، ص 120-133راجع: سعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، مرجع سابق، ص  2 
، ص 0223، مصر، 1لنشر والتوزيع، ط، ترجمة عبد الحكم الخزامى، دار الفجر ل-بناء الميزة التنافسية-اإلدارة االستراتيجية أ.بتس وديفيد لي، 

142-118. 

نافسينالتسابق بين البائعين المت    

لة الحاص الضغوطات التنافسية

من جراء الدخول في أسواق 

يةجديدة واكتساب مزايا تنافس  

م منظمات في صناعات أخرى تقد

 منتجات وخدمات بديلة

 الداخلون الجدد المحتملون

 المجهزون المشترون

رينضغوطات تنافسية في محاولة لجذب المشت  

صناعةضغوطات تنافسية من جراء تهديد دخول منافسين جدد إلى ال  

القدرة 

على 

األداء 

رواالختيا  

ة القدر

على 

األداء 

رواالختيا  
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 (Threats of New Entrance)تهديدات الداخلين الجدد  (أ

ة سوقية كسب حص بهدفالجديدة الداخلة إلى الصناعة طاقة إنتاجية جديدة،  شركاتتجلب ال
وأن تتعلم طرائق جديدة  ن تكون أكثر كفاءةأالموجودة على  شركاتمما يجبر ال والحصول على موارد كبيرة؛

جز للدخول ورد الفعل المتوقع من قبل للتنافس. تعتمد تهديدات المنتجات البديلة على مدى وجود حوا
المنافسين  رد الفعل من جانبانت حواجز الدخول بمستوى عال، و فإذا ك ؛المنافسين الموجودين في الصناعة

 :وتتكون حواجز الدخول من مصادر متعددة منها الموجودين قويا فإن احتمالية هذا التهديد تنخفض
، تحويل التكاليفلبات الرأسمالية العالية للدخول في الصناعة، ، المتط، تنويع المنتجاتالحجم اقتصاديات

ى الخبرة والتعلم، العالقات مع نالسياسات الحكومية المشددة، منح صعوبة الوصول إلى منافذ التوزيع،
 .... وغيرها المجهزين، ردود الفعل الصارمة

تنفرد بها عن مثيالتها من  وفيما يتعلق بشركات التأمين التكافلي فعليها أن تبتكر منتجات خاصة
شركات التأمين التجاري، وهذا ما يبني الوالء لدى الزبون، والبحث عن التجديد واالبتكار إلرضاء رغبات 
الزبون باالعتماد على منافذ توزيع متنوعة تتمثل أساسا في البنوك اإلسالمية والمؤسسات اإلسالمية المكملة 

ها أن تغفل وسائل االتصال الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، لتثبيت لحلقات االقتصاد اإلسالمي، وليس علي
 وضعها في السوق وتحقيق نموها.

  (Bargaining Power of Suppliers)زين القوة التفاوضية للمجه   (ب

التي تنافس ضمن الصناعة من  شركاتيمكن للمجهزين ممارسة قوة تفاوضية بمستوى عال على ال
يادة األسعار، وتخفيض مستوى الجودة للسلع أو الخدمات المقدمة. وقد يصبح خالل وسائل أساسية هي: ز 

 : 1ل اآلتيةب نفوذ عال إذا تحققت بعض من العوامن أصحاو المجهز 
  متعددة؛ شركاتزين الكبار يجهزون عدد قليل من المجه أوال:

لية في عة تكاليف تحويل عاالعاملة في الصنا شركاتالمنتج أو الخدمة فريدة في خصائصها وتتحمل ال ثانيا:
 حالة التحول إلى مجهز آخر؛

  ؛موجودين حاليا في الصناعة نحو األمام والتنافس مباشرة مع آخرين إمكانية المجهزين التكامل ثالثا:
 ة صغيرة من سلع وخدمات المجهزين؛مل مشتريات الصناعة نسبتش رابعا:

 عالقة المجهزين قوية. خامسا:
مجهزين الذين تتعامل معهم شركات التأمين على أساس أنها تقدم خدمات وليس ال يظهر جليا نوع ال

سلع، غير أنه يمكن اعتبارهم األطراف المشاركة في تقديم الخدمة، نذكر على سبيل المثال: الوكالء 
والسماسرة، وكاالت الدراسات، منافذ التوزيع الخارجية، مكاتب المحاماة... وأي طرف يساهم في سير عمل 

                                                           

 .132سعد علي العنزي وجواد محسن رافعي، مرجع سابق، ص  1 
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ركات التأمين بالشكل المطلوب، ولعل أهمية اختيار هذه األطراف وخبرتها تلعب أهمية كبرى في نجاح ش
 عمل شركات التأمين التكافلي. 

 (Bargaining power of Buyers)ة التفاوضية للزبائن القو  -ج
ين يمكن للمشترين سواء سلع أو خدمات أن يمارسوا ضغوطا ملحوظة على الشركات القائمة لتأم

 : 2يمتلك الزبائن قوة تفاوضية عالية عندما تتحقق بعض من العوامل اآلتية .1أسعار أقل أو خدمة أفضل
 ؛يشتري الزبائن جزءا كبيرا من مخرجات الصناعة أوال:

  ف، من خالل تصنيع المنتجات نفسها؛هناك احتمالية بإمكانية الزبائن على التكامل إلى الخل ثانيا:
 ر بأقل التكاليف لما لهم من دراية بالسوق؛ئن التحول إلى منتج آخيمكن للزبا ثالثا:
ضة التي يحصل عليها حساسية الزبائن تجاه األسعار والتمايز في الخدمات بسبب هوامش الربح المنخف رابعا:

 المشتري؛ 
مما يجعله أكثر  المنتج الذي يشتريه الزبون ال يشكل أهمية كبيرة في الجودة النهائية للمنتج أو سعره، خامسا:

 على المنتج النهائي بصورة عكسية. قدرة على التحول إلى البدائل األخرى بدون التأثير

في شركات التأمين الزبون هو المستأمن، وفي شركات التأمين التكافلي يسمى المشترك، وتزداد قوة 
يسمى بالوعي التأميني، وكذا  المشتركين كلما كانت لديهم المعرفة والدراية الكافية بالتأمين وصوره أو ما

مختلف المنتجات المتوفرة في السوق، كذلك تعد الشركات الكبرى الطالبة للتأمين إحدى أهم القوى المؤثرة في 
لها قوة تفاوضية كبيرة، وعلى شركات التأمين التكافلي كسب الخبرة والتجربة لخوض مثل هذه  السوق، ألنّ 

قناعها بمنتجاتها وخدم  اتها المتوفرة.التجارب، وا 

  (Threats of Substitue Products)لة يتهديدات المنتجات البد -د
نفس الوظائف التي  المنتجات البديلة هي السلع/الخدمات المتمايزة من خارج الصناعة والتي تقدم

من  د العوائد المحتملةفإن المنتجات البديلة تحد (Porter)طبقا لـتحققها المنتجات الخاصة بالصناعة. و 
العاملة في الصناعة. يعتمد تأثير تهديدات  شركاتتضع سقفا ألسعار المنتجات المقدمة من قبل الالصناعة و 

لى كلف التحويل التي يتحملها الزبون، باإلضافة إلى السعر والجودة، واألداء مقارنة عالمنتجات البديلة 
التي يقيمها الزبائن )السعر، الجودة، خدمات ن التمايز عبر األبعاد أبالمنتجات الموجودة في الصناعة. كما 

 .3ما بعد البيع، الموقع( يخفض من جاذبية المنتجات البديلة
الحظ أن منتجات التأمين على الحياة يمكن أن تتنافس مع منتجات االدخار، وفي شركات التأمين ي  

قة تشبه إلى حد كبير منتجات لما تتسم به هذه األخيرة من أنها توفر التغطية المستقبلية للمستأمن، بطري
 التأمين، إضافة إلى العالوات التي يتحصل عليها صاحبها في النهاية.
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 (Intensity of Rivalry Among Competitors)في الصناعة  شركاتكثافة المنافسة بين ال -ه
سية إلى دي الكثافة التناف، كما تؤ 1يساهم هذا العنصر في تحديد قوة الشركات ومن ثم مدى جاذبيتها

 .2اجات الزبائن والضغط أكثر على تحسين األداءتلبية ح
 : 3فإن الكثافة التنافسية ترتبط بوجود عدد من العوامل اآلتية (Porter) ـطبقا ل

عندما يكون عدد المنافسين قليال ومتساويا في الحجم، يسهل مراقبة بعضهم البعض للتأكد  عدد المنافسين:
 منافس آخر؛ ي حركة قد يقوم بها أيمن أ

 في مرحلة النمو؛ شركاتلل يؤثر معدل نمو الصناعة على السلوك التنافسي معدل نمو الصناعة:
ينتج ب حربا في األسعار و ، ربما يسبّ ت رأسمالية عاليةتتطلب بعض الصناعات استثمارا الثابتة: التكاليف

 قيق الطاقة الكاملة امتيازا خاصا؛، ويصبح تحعنها هوامش ربح منخفضة
إن تقديم طاقة إضافية إلى الصناعة من قبل منافس معين وبكميات كبيرة يزيد من المنافسة،  الطاقة:

إلى أدنى حد ممكن، مما  تكاليففالمنافس يحاول تشغيل المصنع الجديد بكامل طاقته من أجل تخفيض ال
 تخفيضا في أسعار الصناعة بأكملها؛يسبب 

 بمغادرة الصناعة، ما يعني وجود طاقة شركاتة لن تسمح للإن وجود حواجز خروج قوي حواجز الخروج:
 زائدة، قد يزيد من حدة المنافسة؛

يعد التمايز مهما، فالمنتجات والخدمات المتشابهة تجعل من الصعب إيقاف تحوالت الزبائن  تنوع المنافسين:
 بين المنافسين.

وشركات التأمين التجاري ذات الخبرة  إن المنافسة غير العادلة القائمة بين شركات التأمين التكافلي
الطويلة، قد تؤدي إلى انسحاب الكثير منها في ظل الظروف غير المواتية سواء التشريعية أو االقتصادية، 
فطبيعة عمل شركات التأمين التكافلي يجب أن تضعها في خانة بعيدة عن مطامع شركات التأمين التجاري، 

 ع من قيمتها وتحقق شفافيتها فيما يخص الجانب الشرعي.ويجب أن تتوفر لها ظروف معينة ترف

  (Reative power of Other Stakeholders)القوة النسبية ألصحاب المصالح  -و
ذي القوى الخمسة،  "بورتر"إلى نموذج ( Wheelen & Hunger, 2118)وهو القوة السادسة التي أضافها      

، ، المجتمعات المحليةلمهمة، ومن بينها: الحكوماتويتضمن مجموعة أصحاب المصالح من البيئة ا
 . 4، حملة األسهم، والصناعات التكميلية، االتحاداتالدائنون، الجمعيات التجارية
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 (Value Capture) مدخل االستحواذ على القيمة: (0

تنتج الشركة قيمة من خالل أدائها لألنشطة المختلفة التي يطلق عليها أنشطة القيمة أو سلسلة 
مكان. تصف سلسلة القيمة كل األنشطة ال1لقيمةا ات الشركة. إنها تصف تي تشكل األداء االقتصادي وا 

األنشطة المطلوبة لخلق قيمة للعمالء في سلعة أو خدمة معينة؛ ومن ثم فإن السلسلة تمثل إطار العمل 
 .2ابل منافسي الشركةالممتاز الذي من خالله يستطيع المديرون تحديد حاالت القوة والضعف لكل نشاط مق

 :3تصنف أنشطة القيمة إلى مجموعتين
هم بشكل مباشر في إنتاج وتقديم قيمة أكبر لعمالء الشركة من منافسيها، هي التي تس أنشطة القيمة األولية:

 توزيع والتطوير من بينها؛العد أنشطة اإلنتاج والبيع و وت  
نية األساسية التي تدعم أنشطة القيمة األولية ومن ر المدخالت والبهي التي توفّ  أنشطة القيمة الداعمة:

ن سلسلة أمثلتها: الموارد البشرية وأنظمة المعلومات والمحاسبة، وتتكامل كال المجموعتين بروابط معينة لتكوّ 
 القيمة المبينة في الشكل الموالي.

 : سلسلة القيمة00شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .41، ص 1441ية في مجال األعمال، الدار الجامعية، مصر، المصدر: نبيل مرسي خليل، الميزة التنافس

تحقق ربحية أعلى من المعدل عن طريق االستحواذ على القيمة.  شركةباستخدام هذا المدخل، إن ال
فإن القيمة المقرر االستحواذ عليها هي الفرق بين ما يرغب الزبون في دفعه ثمنا  (Porter, 1440) استنادا إلى

ي إيجاد تلك المنتجات أو دة فخدمات المقدمة في أي صناعة، وكلفة إنجاز النشاطات المحدّ للمنتجات أو ال
نه ضمن كل صناعة هناك مقدار محدد من القيمة )الهامش( ينبغي كسبه من الخدمات جل تحقيق ربحية أ. وا 

 . 4من القيمةقدر ممكن بر كعلى من المعدل. الشركات داخل أي صناعة ينبغي أن تتنافس لالستحواذ على أأ
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 المخرجات

 

 

 

 هامش

 الربح

 

 البنية األساسية للشركة )اإلدارة العامة(         

 إدارة الموارد البشريــــــة               

 تنميـــــة التكنولوجيا                  

 الشــــــــــراء                     

 

 

 الخدمة

 التسويق التصنيع

 
مداداتاإل  

 

 الداخلة

 
 عمليات

 

لالتشغي   

 
المخرجات 

 من

 المنتجات

 

 التسويق

 والمبيعات

 

األنشطة 

 الداعمة 

 اإلدارية

 

األنشطة 

 األولية

 التنفيذية
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 (Value Création) مدخل خلق القيمة: (1
للتفكير في استراتيجية األعمال هو مدخل خلق القيمة. ففي ظل هذا المدخل  خرإن األسلوب اآل

ربحية أعلى من المعدل وتديمها بتسليم قيمة مميزة أو فريدة للزبائن، فبدال من هامش الصناعة  شركةتحقق ال
المفروض إيجادها للزبائن وتسليمها إليهم بالوقت  (Benefit)ن القيمة هي الفائدة المزمع االستحواذ عليه، فإ

 .1المناسب
بالنسبة لشركات التأمين التكافلي، فإّن لخلق قيمة جديدة في الخدمة أهمية كبيرة لمنافسة خدمات 

لتأمين التجاري، بهدف ا هو جديد بخدمة التأمين التكافلي وال يتوفر بخدمة االتأمين التجاري. وهو البحث عمّ 
 .كسب شريحة واسعة من الراغبين في الشراء ثّم كسب والئهم

 استراتيجيات التنافسية ثانيا: 
ن تجد موارد ألزمة بالعيش في أي بيئة تنافسية، كونها "تخضع لمنطق فعال، يجب م   إن أي شركة

هذا على المديين القصير والطويل"، لذا  ، وتفعل كلاألرباح لتوزيعها على المساهمين دتولّ  ،للعمل، تنتج، تبيع
نها وجب عليها تحديد رؤية مستقبلية لها على المدى الطويل باستخدام مجموعة من االستراتيجيات التي تمكّ 

"اختيار إدارة جديدة لشركة ما، مع : فاالستراتيجية بالمفهوم االقتصادي هي .من اكتساب مزايا تنافسية
نظمة، وطرق إدارة وتسيير أحسن لمنافسة وضرب المنافسين المشابهين في مخططات وتصميمات تنظيمية وأ

 .2"مستقبال شركةهي ضرورية لتحديد مسار ال من ثمنفس المجال، و 

 مفهوم االستراتيجية التنافسية (1

تتعلق بتحقيق التوافق واالنسجام  عرف االستراتيجية التنافسية على أنها خطط طويلة األجل وشاملةت  
عرف أيضا على أنها االستراتيجية التي التنافسية وقدرة اإلدارة العليا على تحقيق األهداف، كما ت  بين البيئة 

دامة الميزة التنافسية للمؤسسة ضمن إطار وقطاع األعمال الذي تعمل فيه، ويمكن أن يتحقق  تهتم بخلق وا 
 أو مستهلك معين. ذلك من خالل التركيز على قطاع أعمال، منتجات، خدمات، منفعة سوقية محددة 

 :3مل عملية صياغة االستراتيجية التنافسية على أربعة عوامل أساسيةتش
 الضعف للمؤسسة؛نقاط القوة و  -

 ؛القيم الشخصية لمسيري المؤسسة )حاجات المسيرين الرئيسية( -

 ؛الفرص والتهديدات -

 (.وعي االجتماعيالتوقعات االجتماعية )ما يطلبه المجتمع من المؤسسة وتتأثر بسياسة الدولة وال -
 والشكل اآلتي يبين ذلك.
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 : االستراتيجية التنافسية01شكل رقم 
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 التنافسية االستراتيجيةأهداف  (2

 : 1يلي فيمااالستراتيجية التنافسية  يمكن تلخيص أهداف
لالستراتيجية التنافسية فهي تنشأ  ر الميزة التنافسية الهدف الرئيسعتب: ت  الحيازة على الميزة التنافسية -

حيث  تلك المستعملة من قبل المنافسين؛ ل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية منبمجرد توصّ 
 عدت   .داع بمفهومه الواسعآخر بمجرد إحداث عملية إب كتشاف ميدانيا، وبمعنىيكون بمقدورها تجسيد هذا اال

تفوق المستمر تحقيق العملية ديناميكية ومستمرة تستهدف معالجة الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية، ل
 .ذوي العالقة للمؤسسة على المنافسين والموردين والمشترين وغيرهم من األطراف

امتداد البيئة تعتمد االستراتيجية التنافسية على تحليل طبيعة و : جيد في البيئة التنافسية ب تمركزاكتسا -
نها المعرفة الجيدة لظروف البيئة وأبعادها من الوصول إلى كيفية اكتساح األسواق ، إذ تمكّ التنافسية للشركة

 والتموقع واحتالل مركز ريادي فيها وتتمثل هذه األبعاد فيما يلي: 
 تي تتنافس فيها المؤسسة مع غيرها؛تداد الجغرافي: أي البلدان الاالم -
 ؛لة أو البديلةامتداد القطاع من حيث عدد القطاعات المكمّ  -
 ة؛درجة التكامل في المؤسس -
 امتداد الجزء من حيث تنوع المنتجات والزبائن. -

والتي تضمن  ،ساعد على معرفة وضعيتها في البيئة التنافسية التي تعيش فيهاإن معرفة ظروف الشركة ت    
تبعت تجنب المخاطر والتهديدات إذا ما الها االستفادة من الفرص المتاحة والتأقلم مع المتغيرات و 

لى عإلى اكتساب ميزة تنافسية تجعلها في موقع ريادي  تنافسية مناسبة، وكل هذا يؤدي بالشركة استراتيجيات
 يبين مراحل تحليل هذه البيئة. بقية المنافسين والشكل الموالي
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 نقاط القوة والضعف فرص وتهديدات

 القيم الشخصية للمدراء توقعات اجتماعية
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 : تحليل البيئة التنافسية07شكل رقم 
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 نافسيةأنواع االستراتيجية الت (3

صمم االستراتيجيات التنافسية لمساعدة الشركات على نشر سلسلة قيمها وبناء ميزتها التنافسية. ت  
تضع كل شركة استراتيجيتها التنافسية طبقا لتحليل قوتها وحاالت ضعفها، القيمة التي يمكنها تقديمها، البيئة 

 وهي: ، 1ستراتيجيات العامةما يطلق عليها باال هاالتنافسية، الحاجة إلى العمالء. من أهم
 ؛اإلنتاج بأقل تكلفة كلية في الصناعةاستراتيجية قيادة التكلفة:  

 ؛تمييز المنتج المعروض بطريقة أو بأخرى عن منتجات المنافسين اآلخرين استراتيجية التمييز: 

 : التركيز على نسبة محدودة من السوق بدال من تغطية السوق ككل.استراتيجية التركيز 
كز هذه االستراتيجيات الثالثة على التكلفة، وتمييز المنتج، وتقسيم السوق، باعتبار هذه العوامل ترت

 : 2ين تفصيل هذه االستراتيجيات كاآلتأحد أبرز أدوات التنافس. ويمك

 استراتيجية قيادة التكلفة (أ

د هذه "تجسّ  أي تحقيق تكلفة أقل بالمقارنة مع المنافسين؛تهدف استراتيجية قيادة التكلفة إلى 
نتاج وتسويق منتج مقارن شركةاالستراتيجية مدى قدرة ال بدرجة كفاءة أعلى  ةأو وحدة األعمال على تصميم وا 

 .من المنافسين"
 فإن هدفها هو الوصول إلى تحقيق المزايا التنافسية التالية:  كنتيجة

 أساس السعر؛ من حيث المنافسة على المؤسسة التي تنتج بتكلفة أقل تكون في موقع أفضل 

 ؛األقوياء تجة بتكلفة أقل بحصانة ضد المنافسينتتمتع المؤسسة المن 
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 تحليل قواعد المنافسة

 ائق الحركةعو

 أخطار القطاع

المجاالت 

اإلستراتيجية 

 للمنافسين

 المنافسة خريطة المنافسة استراتيجية

 تموضع المؤسسة
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  فيما يتعلق بدخول المنافسين المحتملين إلى السوق، فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل تحتل موقعا
 نها من تخفيض السعر ومواجهة أي هجوم من المنافسين الجدد.تنافسيا ممتازا يمكّ 

أن تستغل الشركة كل الدوافع الممكنة لها، والتي تسمح بتحقيق  مة على التكاليفيتطلب بناء ميزة قائ
كفاءة أكبر في كل نشاط مضيف للقيمة، تتضمن هذه الدوافع: اقتصاديات الحجم، تأثيرات الخبرة أو منحنى 

 التعلم، درجات التكامل الرأسي، وحتى موقع أداء النشاط.
الحذر من هذه االستراتيجية حتى ال تقع في مخاطر مالية يتوّجب على شركات التأمين التكافلي 

 كبيرة، وأن تبني سياستها السعرية على قواعد مناسبة. 
 استراتيجية التمييز (ب

استراتيجية التمييز تعني "قدرة المؤسسة على توفير قيمة منفردة وعالية للعميل، ممثلة في منتج ذو  إنّ 
جل الحصول على قيم أعلى وأجدر أخدمات ما بعد البيع من و أجودة عالية أو مواصفات خاصة ومميزة، 

االفتراض األساسي وراء استراتيجية التمييز أن يكون العمالء على استعداد ألن  من المنافسين اآلخرين".
 : والستراتيجية التمييز أبعاد أهمها ز.يدفعوا أسعارا أكثر للمنتج المتميّ 

 تصميم مميز عن المنتجات المنافسة؛ -

 رة العامة للشركة؛الصو  -

 تكنولوجيا متميزة؛ -

 زة للمنتج وتحقيق الجودة؛خصائص مميّ  -

 د البيع أو طرق مميزة في التوزيع؛ خدمات ما بع -

  قي كما هي موضحة في الجدول.تمييز من منظور تسويلهناك خمسة أبعاد ل "كوتلر"حسب 
 : أبعاد استراتيجية التمييز1جدول رقم 

 الصورة ط البيعنقا األفراد الخدمات المنتج
o الشكل 

o الوظيفة االعتمادية 

o الكفاءة 

o المطابقة 

o الديمومة 

o قابلية التصليح 

o النمط 

o الطراز 

o سهولة الطلبات 

o التسليم 

o التركيب 

o تكوين العمالء 

o النصح 

o التصليح 

o خدمات أخرى 

o  الكفاءة 

o اللباقة 

o المصداقية 

o الجدوى 

o الديمومة 

o االتصال 

o التغطية 

o الخبرة 

o الكفاءة 

o الرموز 

o اإلعالم 

o جواءاأل 

o الحوادث 
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ج معين يكسب ن التميز على اآلخرين في منتم شركات التأمين التكافلي ن هذه االستراتيجيةتمكّ 
ذلك لوجود ميزة تميزه عن بقية المنتجات، والتي تصبح حاجزا أمام دخول الوالء له من طرف الزبائن، 

 منافسين جدد للشركة صاحبة المنتج.

  استراتيجية التركيز (ج
استراتيجية تنافسية موجهة إلى قطاع محدود من السوق المستهدف أو إلى مجموعة معينة من " هي

حيث تسعى المؤسسة التي تتبع هذه  ؛لك بدال من التعامل مع السوق ككلالعمالء دون غيرهم، وذ
 لستهدف من خالل تقديم منتجات ذات أسعار أقاالستراتيجية إلى االستفادة من ميزة تنافسية في السوق الم  

من المنافسين بسبب التركيز على خفض التكلفة، أو من خالل تقديم منتجات متميزة من حيث الجودة أو 
 ."تركيز على التميزلعمالء بسبب اللالمواصفات أو الخدمة 

 ز الشركة عند وضع استراتيجيتها على ما يلي:تركّ 
 شريحة معينة من العمالء في ظل سوق معين؛ 
 خط معين من خطوط اإلنتاج؛ 
 منتج معين من مزيج المنتجات؛ 
 .نمط معين من التكنولوجيا 

  :في التطبيق العملي بعدين أساسيينضح من خالل هذه االستراتيجية أنها تأخذ ويتّ 
المنافسين، وذلك بالتركيز على ديم منتج منخفض التكلفة مقارنة ب: من خالل تقالتركيز مع خفض التكلفة
وفي حالة استخدام هذه االستراتيجية فإن  على مجموعة معينة من المستهلكين. قطاع معين من السوق أو

  التكلفة المنخفضة؛ تهدف تعتمد علىالمؤسسة تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية في قطاع السوق المس
حيث تسعى  مالء الذين يرغبون في خدمة مميزة؛: يتم التركيز على شريحة محددة من العالتركيز مع التميز

 المؤسسة إلى تحقيق ميزة تنافسية في قطاع السوق المستهدف تعتمد على التميز في منتجاتها.
ة في خدمة نسبة معينة من ضح أن السمة المميزة الستراتيجية التركيز هي تخصص المؤسسيتّ 

، ألن االفتراض األساسي الذي تقوم عليه هذه االستراتيجية هو إمكانية قيام ليس كل السوقالسوق الكلي و 
 المؤسسة بخدمة سوق مستهدف بشكل أكثر فاعلية عما هو عليه الحال عند قيامها بخدمة السوق ككل.

التي تحققها للمؤسسة، يمكن من خالل الجدول  بعد عرضنا لالستراتيجيات العامة للتنافس، واألهداف
 : طلبات هذه االستراتيجيات كما يليأدناه إظهار مختلف مت
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 : متطلبات االستراتيجيات العامة للتنافس7جدول رقم 

 المتطلبات التنظيمية متطلبات المهارات والموارد االستراتيجية

ال مصادر متعددة للحصول على األمو  - قيادة التكلفة 
مكانيات متاحة للحصول عليها  وا 

 مهارات خاصة بالعملية التصنيعية -
 مهارات في قيادة قوى العمل -
 تصميم المنتج بكفاءة عالية -
 نظام توزيع منخفض التكاليف -

 ضبط التكاليف -
 تقارير رقابية منظمة ودورية -
هيكل تنظيمي محكم للسلطات  -

 والمسؤوليات
ربط األجر نظام للحوافز يعمل على  -

 باإلنتاج
 قدرات تسويقية عالية - التميز

 قدرات عالية في مجال البحوث -
 شهرة متميزة في مجال الجودة والتكنولوجيا -
 تميز خالق في هندسة المنتج -
 تميز في خدمة المهارات والقدرة على جذبها -
 تعاون قوي مع قنوات التوزيع -

تعاون وثيق بين وظائف البحوث  -
 ر وتنمية وتطوير المنتج والتسويقوالتطوي

معايير موضوعية وربطها بالحوافز  -
 بدال من المعايير الكمية

القدرة على جذب المهارات العالية  -
 والكفاءات المبدعة

حزمة من السياسات السابقة موجهة مباشرة  - التركيز
 إلى الهدف االستراتيجي المحدد

حزمة من السياسات السابقة موجهة  -
 رة إلى الهدف االستراتيجي المحددمباش

، 2114، األردن، 1لطباعة، طاو  لنشر والتوزيعل دار المسيرة، المصدر: محمد سمير أحمد، اإلدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشرية
 .324ص 

 مؤشرات قياس التنافسيةثالثا: 
تعدد النماذج التي تطرقت لها، تختلف مؤشرات قياس التنافسية بالنسبة للمؤسسة والقطاع والدولة، وت

هذه الدراسة ترتكز على تنافسية المؤسسة فسنقتصر على مؤشرات قياس التنافسية للمؤسسة المتمثلة  وألنّ 
 :1أساسا فيما يلي

 الربحية -1

مؤشرا على  تشكل وكذلك الحصة من السوق ،تشكل الربحية مؤشرا كافيا على التنافسية الحالية
من  أي أنها ال تتنازل عن الربح لمجرد غرض رفع حصتها ؛تريد تعظيم أرباحها كةشر التنافسية إذا كانت ال

                                                           

، ص 0228عشرون، ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، العدد الرابع والالقدرة التنافسية وقياسهاراجع: محمد عدنان وديع،  1 
؛ حدادو علي، http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/93/93_develop_bridge24.pdf، في الموقع االلكتروني: 10، 11

ج قطاع الملتقى الدولي حول: المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خار مؤشرات قياس التنافسية ووضعيتها في الدول العربية، 
 .labocolloque5.voila.net/12AichaAmiche18.pdf: ، في الموقع االلكتروني7-4، د.ت، ص المحروقات في الدول العربية
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ومن ثم فإن تنافسيتها الحالية لن  .ن تكون تنافسية في سوق تتجه نحو التراجعيمكن أ شركةالسوق، ولكن ال
 تكون ضامنة لربحيتها في المستقبل.

وتكلفة عوامل البحث والتطوير أو البراءات  على إنتاجيتها النسبية شركةتعتمد األرباح المستقبلية لل
 عديد من العناصر األخرى.الالتي تتحصل عليها إضافة إلى 

 تكلفة اإلنتاج -2

تمثل تكلفة اإلنتاج مقارنة بباقي المنافسين مؤشرا كافيا عن التنافسية في فرع نشاط ذي إنتاج 
كما يمكن لتكلفة  لمستقبلية للشركة،حساب الربحية ا متجانس ما لم يكن ذلك االنخفاض في التكاليف على

وحدة العمل أن تكون بديال جيدا لتكلفة اإلنتاج المتوسطة عندما تشكل تكلفة اليد العاملة النسبة األكبر من 
 التكلفة اإلجمالية.

 اإلنتاجية الكلية للعوامل -3

مل اإلنتاج إلى مجموعة عوا شركةالفاعلية التي تحول فيها ال (TFP) تقيس اإلنتاجية الكلية للعوامل
كما أنه إذا كان اإلنتاج يقاس  .إال أن هذا المؤشر ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر اإلنتاج ،منتجات

ظهر مدى فإن اإلنتاجية اإلجمالية للعوامل ت   ان من الورق أو أعداد من المكاتب،بالوحدات الفيزيائية مثل أطن
يمكن إرجاع نموها إلى المستوى المحلي أو الدولي، و  على شركةجاذبية المنتجات المعروضة من طرف ال

فاعلية التكنولوجية أو  يمكن تفسير ضعف اإلنتاجية بالالة أو إلى تحقيق وفورات الحجم. التغيرات التكنولوجي
 .اال فاعلية االستثمار أو بكليهما مع

 الحصة من السوق -8

لكن هذا ال يعني  ،السوق الداخليةأن تعظم أرباحها إذا استحوذت على جزء هام من  شركةيمكن لل
  أن الدولة تنافسية على المستوى الدولي.

الحصة من السوق لشركات التأمين تتمثل في مجموع صافي األقساط للشركة على مجموع الكلي 
 ألقساط التأمين في السوق التأمينية.

تها من السوق نت حصمنخفضة مقارنة بباقي المنافسين، كلما كا كلما كانت التكلفة الحدية لشركة
لكن يحدث أن تقدم إلنتاجية أو تكلفة عوامل اإلنتاج. فالحصة من السوق تترجم المزايا ا أكبر وربحيتها أكثر،

فهذا  اض تساوي العوامل المؤثرة األخرى،ما منتجات أقل جاذبية من منتجات المنافسين اآلخرين بافتر  شركة
 يكون سببا لضعف حصتها من السوق.
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ها على الموارد البشرية المؤهلة منها مدى اعتماد شركةتنافسية الات أخرى لقياس هناك مؤشر 
ستراتيجية هداف االخيرة تتميز بالتنظيم الجيد واألاأل فكلما كانت هذه ا في التكنولوجيا ونوعية إدارتها،وتحكمه

 عيد الدولي.كلما حققت ربحية وحصة أكبر في السوق وضمنت قدرة تنافسية مستدامة محليا وعلى الص

 الكفاءة كمدخل لتعزيز تنافسية الشركات: المطلب الثالث
ع من تعد الكفاءة مدخال مهما لتحقيق التنافسية لدى الشركة؛ حيث تسمح بخلق مزايا تنافسية توسّ 

 الحصة السوقية وتخلق الوالء لدى العمالء.

 أوال: األسس العامة لبناء المزايا التنافسية
لية تدخل في بناء المزايا التنافسية: الكفاءة، والجودة، والتجديد واالستجابة العوامل األربعة التا

ل أسس البناء العامة للمزايا التنافسية التي يمكن ألي شركة أن تتبناها بغض لحاجات العميل، وهي التي تمثّ 
كة تضمهم. و المنتجات والخدمات التي تنتجها وتؤديها، هناك عالقة متشابأالنظر عن مجالها الصناعي 

الجودة المتفوقة يمكن أن تقود الكفاءة المتفوقة، بينما التجديد يدعم  نستطيع القول أنّ  على سبيل المثال:و 
 الكفاءة، والجودة واالستجابة لحاجات العميل.

 الكفاءة -1

. والمــدخالت هــي عوامــل أساســية لإلنتــاج مثــل أداة لتحويــل المــدخالت إلــى مخرجــاتمــا الشــركة إال 
دارة والمهــارة التكنولوجيــة. أمــا المخرجــات فهــي عبــارة عــن الســلع والخــدمات األرض ورأس المــال واإلالعمالــة و 

 ؛مقدار المدخالت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينـة تأخذ بعين االعتبارلكفاءة ان قياس إالشركة.  التي تنتجها
، وال يـتم ذلـك إال 1مخرجـات معينـة كلما كانت الشركة أكثر كفاءة كلمـا قـل مقـدار المـدخالت المطلوبـة إلنتـاجف

 ، وهكذا يساعد عامل الكفاءة الشركة على تحقيق مزايا تنافسية منخفضة التكلفة.بوجود عنصر المقارنة

الوفورات الداخلية تتعلق بكفاءة المؤسسة الواحدة، فعندما تنمو المؤسسة الخاصة أو العامة تتوقف إن 
تقسيم العمل، واإلنتاج الكبير والقدرة على استخدام الموارد كفاءتها على مدى استفادتها من التخصص و 

سهم فقط في تحسين فال ت  أما الوفورات الخارجية  .بصورة أفضل، ومن ثم تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة
سهم في رفع كفاءة المؤسسات األخرى ومن ثم تحسين كفاءة االقتصاد الكفاءة للمؤسسة الواحدة، بل ت  

 .2الوطني

 
 

                                                           

 .041شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  1 

مجلة العلوم االقتصادية ة القطن المعقم، صالح السعيد، الكفاءة االقتصادية الستخدام الموارد المتاحة للمؤسسة اإلنتاجية بناء نموذج قياسي لمؤسس 2 
 .100، ص 0210، 1، جامعة سطيف 10، العدد وعلوم التسيير
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 جودةال -2

؛ حيث تؤدي السلع والخدمات 1تعني الجودة الوفاء بمتطلبات العميل، بل العمل على تجاوزها
 وهذا المفهوم ينطبق على مجاالت كثيرة.  .صممة لها بكفاءة عاليةالوظائف الم  

 :2، من خاللتأثير الجودة العالية للمنتج على المزايا التنافسية تأثيرا مضاعفا دعي  
م منتجات عالية الجودة يزيد من قيمة هذه المنتجات في أعين المستهلكين. هذا المفهوم المدعّ إن توفير  أوال:

 للشركة بفرض سعر عال لمنتجاتها؛ للقيمة يؤدي بدوره إلى السماح
ة العامل يؤدي إلى خروج منتجات معيبأقل وقت يضيعه ؛ فالكفاءة العالية والتكاليف المنخفضة للوحدة ثانيا:

أعلى للعامل  ت مستوى أقل من المستوى القياسي، أما اختصار عامل الوقت فيؤدي إلى إنتاجيةأو خدمات ذا
 مرتفعةوهكذا نجد أن المنتج عالي الجودة ال يسمح للشركة فقط بفرض أسعار  وتكاليف أقل للوحدة.

 لمنتجاتها، ولكن يؤدي أيضا إلى خفض التكلفة.

وال  ،يا التنافسية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضيةقد زادت أهمية الجودة في مجال بناء المزال
مجرد طريقة الكتساب المزايا التنافسية، إذ  اعتبارهشك أن اهتمام الكثير من الشركات بجودة المنتجات يمكن 

 .3جل البقاء واالستمرارأذلك قد أصبح في كثير من المجاالت الصناعية أمرا حتميا من  أنّ 

 الجودة على الربح: تأثير 04شكل رقم 

 

 

 
المصدر: شارلز هل وجاريث جونز، اإلدارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، دار 

 .211، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

 التجديد -3
لشركة أو المنتجات التي تنتجها، نه أي شيء حديث يتعلق بطريقة إدارة ايمكن تعريف التجديد على أ

ويشمل كل تقدم يطرأ على أنواع المنتجات وعمليات اإلنتاج ونظم اإلدارة والهياكل التنظيمية واالستراتيجيات 
رغم ، و هة بواسطة التجديدالتي تعتمدها الشركة. على المدى الطويل، يمكن النظر إلى المنافسة كعملية موجّ 

                                                           

ئرية للتأمينات فتيحة بوحرود، الدور االستراتيجي للجودة كأداة تسويقية لخدمات التأمين دراسة تقييمية من منظور العمالء لجودة الخدمة بالشركة الجزا 1 
CAAT ،010، ص 0210، 1، جامعة سطيف 10، العدد تصادية وعلوم التسييرمجلة العلوم االق. 

 .022شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  2 
 المصدر نفسه. 3 

 زيادة الثقة بالسلعة

 زيادة اإلنتاجية

 أسعار أعلى

 تكاليف أقل

 زيادة الجودة أرباح أعلى
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ل إال أن عمليات التجديد التي تحرز نجاحا يمكن أن تشكّ  تحقق لها النجاح؛يات التجديد ال يكل عمل أنّ 
. يسمح التفرد (شيئا يفتقر إليه منافسوها)مصدرا رئيسيا للمزايا التنافسية، ألنها تمنح الشركة شيئا متفردا 

منتجاتها  اختالفها، فضال عن فرض أسعار عالية لمنتجاتها أو خفض تكاليف من ثمللشركة بتمييز نفسها، و 
 . 1بنسبة كبيرة مقارنة بمنافسيها

في محاكاة  عندما يحين وقت نجاح المنافسينو  للمنتج الفريد، يمكن للشركة أن تفرض سعرا عاليا
 يصعب على المنافسين النيل منه.نجحت في إرساء والء قوي  دة قدتكون الشركة المجدّ  ؛جددالمنتج الم  

 االستجابة للعميل -4
لشركة الدائم إلشباع احتياجات ورغبات العمالء وتحقيق رضاهم التام عن ذلك من خالل سعي ا

ز هذا خدمات ما بعد البيع المتميزة للعمالء، كما أن الشراكة المنتجات والخدمات وأسعارها وعالمتها، ويعزّ 
دة سهم في تحقيق اإلنتاج والتصميم المتميز والخدمات ذات الجو مع العمالء والحصول على مقترحاتهم ي  

 .2العالية

ألّن دورة حياة الخدمة التأمينية عكسية )يدفع المستأمن ثمن الخدمة أوال ثّم يتلّقاها إذا وقع الحادث 
بالنسبة لشركة التأمين، يرتبط أساسا بالوقت المستغرق في تسوية ن وقت االستجابة للعميل إالمؤّمن ضّده(؛ ف

  .مستحقاته المتعلقة بالتعويض

 فه األسس األربعة لبناء المزايا التنافسية يمكن شرحه من خالل الشكل.لذي تخلّ إن األثر البالغ ا

 : تأثير الكفاءة والجودة واالستجابة للعمالء والتجديد على تكلفة الوحدة والسعر04شكل رقم 

 

 

 

 

 
 

سيد أحمد عبد المتعال، دار المصدر: شارلز هل وجاريث جونز، اإلدارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد 
 .210، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

                                                           

 .021المرجع السابق، ص  1 
 .402سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص  2 

التكلفة المنخفضة 

 للوحدة

 األسعار األعلى

 للوحدة

 لعميلاالستجابة ل

 التجـــديد

 الكفـــــاءة

 الجــــودة
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هذه العوامل األربعة تشكل معا عامال مساعدا للشركة الستحداث مزيد من القيمة من خالل خفض 
 التكلفة أو تمييز منتجاتها بالمقارنة مع منافسيها للتفوق عليهم.

 كأساس للتنافسيةثانيا: تحقيق الكفاءة المتفوقة 
ا الشركات على المستوى الوظيفي هلخطوات المختلفة التي يمكن أن تتخذل رعتعرض في هذا الفنس       

 . ومن ثم خفض تكاليف وحداتها لرفع كفاءتها

 اإلنتاج والكفاءة -1

 ويتم تقوية اإلنتاج باالرتكاز على اقتصاديات الحجم والتعلم والخبرة.

اقتصاديات الحجم الكبير عمليات خفض تكلفة إنتاج الوحدة المرتبط قصد بي  : اقتصاديات الحجم الكبير
نتاج أحد مصادر باإلنتاج على نطاق واسع. وتمثل القدرة على توزيع التكاليف الثابتة على حجم كبير من اإل

واسع  حد المصادر األخرى القتصاديات الحجم الكبير هو القدرة على اإلنتاج على نطاقأ اقتصاديات الحجم.
، والذي بدوره ينطوي على التخصصبما يمكن الشركة من الوصول إلى تقسيم العمل بشكل كبير وكذلك 

تأثير إيجابي على اإلنتاجية، وذلك ألنه وبصورة رئيسية يمنح العاملين القدرة على اكتساب المهارة في تأدية 
 .1مهام معينة

ة بأحجام كبيرة تتمتع عادة بقوة تفاوضية أعلى زيادة على العنصرين السابقين، فإن الشركات المشتري
لها الحصول على تخفيضات الشراء، كما أن التكامل الرأسي الذي يسمح للشركة بتصنيع مدخالتها تخوّ 

بنفسها، يسمح لها بأن تكون في وضع أفضل من المنافسين الصغار من خالل تخفيض أنواع متنوعة من 
 .2التكاليف، وعلى عدة مستويات

: مع تصنيع المزيد والمزيد من منتج ما يصبح األفراد أكثر مهارة وبراعة في أداء وظائفهم ويتم التعلمآثار 
إدخال تحسينات على تنظيم المنتج، ونتيجة لذلك ينخفض الزمن الذي يستغرقه العامل في إنتاج الوحدة 

أتي التعلم نتيجة لصقل وتنقيح الواحدة، وتصبح وفورات التعلم أكثر وضوحا في العمليات األكثر تعقيدا، وي
 . 3األنماط الروتينية التنظيمية

 الشكل الموالي يوضح منحنى التكلفة للوحدة الواحدة على المدى الطويل.

 

 

                                                           

 .041شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  1 
 .041-040مرجع سابق، ص راجع: روبرت أ.بتس وديفيد لي،  2 

 .030فيليب سادلر، مرجع سابق، ص  3 



 وعنصر الكف اءة  تنافسية شركات التأمين التكاف لي                                                    بتنافسية شركات التأمين التكاف لي  التشغيلية  عالقة الكف اءة

 195 

 : منحنى نموذجي لتكلفة الوحدة على المدى الطويل11شكل رقم 

 

 

 
 

فاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، دار المصدر: شارلز هل وجاريث جونز، اإلدارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة ر 
 .288، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

رغم أن . وتزداد أهمية آثار التعلم عند تكرار مهمة معقدة تكنولوجيا، حيث يوجد المزيد لكي نتعلمه
اديات الحجم، إال أن هناك أسبابا آثار التعلم عادة ما ترتبط بعمليات التصنيع، كما هو الحال في اقتص

 .1لالعتقاد بمدى أهميتها في كثير من الصناعات الخدماتية

التعلم يتدرج ويتغير وينمو في ظل وجهات نظر متعددة، فالتحول من القلب كأساس للرؤية المشتركة 
نظام متكامل  إلى العقل كأساس للنماذج الذهنية، فإن الشركة تتحول من كونها أجزاء منفصلة إلى كونها

 .2داخليا وخارجيا، يعمل على حل المشكالت في إطار متكامل

 والشكل الموالي يوضح أثر كل من العاملين السابقين.

 : اقتصاديات الحجم وآثار التعلم11شكل رقم 

 

 

 

 

حمد عبد المتعال، دار المصدر: شارلز هل وجاريث جونز، اإلدارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أ
 .280، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

                                                           

 .044شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  1 
 .821، 822سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص  2 
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اقتصاديات الحجم تتضمن التحرك  ، نجد أنالطويل عند تصوير منحنى متوسط التكلفة في األجل
كما أن تحقيق آثار  ،(السابق كما هو موضح في الشكل Bإلى  Aمنحنى )مثال من الاالنتقال على طول و 

 ؛شكل(ال نفس في Cإلى  Bكما هو الحال من لكامل المنحنى ) لاالتجاه إلى أسفتضمن تحوال في التعلم ي
حيث يرتفع معدل كفاءة كل من العمالة واإلدارة على مدار الوقت في أداء مهامهم على جميع مستويات 

 .1المخرجات

ء هذا النشاط غالبا تنخفض عندما تزداد خبرة الشركة في أداء نشاط ما، فإن تكاليف أدا: منحنى الخبرة
طلق على هذا النوع من التخفيض اقتصاديات الخبرة. التكرار المستمر للنشاط بالنسبة لكل وحدة منتجة. ي  

الذي يسمح بإحداث تحسينات مع كل تكرار متتالي يمثل أساس اقتصاديات الخبرة؛ فلدى الشركات القائمة 
ل هذه التحسينات، ألنها نمطيا تتمتع بخبرة أكبر في تسيير فرص أكبر من الذين يأتون فيما بعد إلحداث مث

. نجد في هذا اإلطار استفادة شركات التأمين التجارية من هذه الميزة على 2وتحسين أنشطتها التشغيلية
 حساب الشركات التكافلية الحديثة النشأة.

 : منحنى خبرة نموذجي12شكل رقم 

 

 

 

 
دارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، دار المصدر: شارلز هل وجاريث جونز، اإل

 .281، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

، وكلما ازداد معدل لظاهرة منحنى الخبرة من اقتصاديات الحجم وآثار التعلم، األساسل كل شكّ 
الوقت، فإنها تكتسب القدرة على تحقيق كل من اقتصاديات الحجم الحجم المتراكم لدى الشركة على مدار 

 شك أن األهمية ال ويتبع ذلك انخفاض تكاليف الوحدة مع ارتفاع معدل تراكم المخرجات. آثار التعلم،و 
أن زيادة معدل حجم إنتاج الشركة ونصيبها من حصص  ذلك ، ويؤكدالستراتيجية لمنحنى الخبرة واضحةا

 Aأن الشركة  السابقوهكذا نجد في الشكل  ،ا مزايا تتعلق بالتكاليف على صعيد المنافسةالسوق سوف يمنحه
 Bتستحوذ على مزايا تتعلق بالتكاليف بأكثر مما تستحوذ عليه الشركة 

3  . 
                                                           

 .041شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  1 
 .047، 041روبرت .أ بتس وديفيد لي، مرجع سابق، ص  2 
 .047، 041 ز، مرجع سابق، صشارلزهل وجاريث جون 3 
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ل تخفيض التكاليف مع نمو الحجم المتراكم عبارة عن تعلم الفرد، العمليات األكثر أهمية التي تسهّ 
 .؛ وهذا عندما تحس الشركة بعدم الرضا عن مستواها1نتج، وتحسين العمليةإعادة تصميم الم
المشكلة في اقتصاديات الحجم تكون في الموازنة بين انخفاض تكلفة الوحدة والتنوع في : التصنيع المرن

عرف التصنيع المرن بأنه تحديد األساليب والطرق التي تؤدي إلى تخفيض التكاليف المرتبطة ي  اإلنتاج. 
م للعميل، إنه استراتيجية تعتمد على استخدام تكنولوجيا عمليات تجميع المنتج أو طريقة أداء الخدمة التي تسلّ ب

 .2المعلومات لتخفيض تكاليف التجميع، إن الهدف منه هو تخفيض الوقت المطلوب لعملية ما
كات القدرة على باإلضافة إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، تمنح تقنيات التصنيع المرن الشر 

تصنيع الطلبات وفق الطلب حسب رغبة مجموعة صغيرة من المستهلكين، بتكلفة يمكن إنجازها فقط من 
تلك التقنيات تساعد الشركة على إنتاج  خالل نظام اإلنتاج بكميات كبيرة على أساس مخرجات معيارية.

 .3ستجابة للعميلب عليه رفع معدل االالوحدات وفق الطلب وبكميات كبيرة، مما يترتّ 
 التسويق والكفاءة -2

التسويق التي تنتهجها الشركة تأثيرا كبيرا على مستوى الكفاءة وهيكل  الستراتيجيةيمكن أن يكون 
تتبوأه الشركة بالنظر إلى نظام التسعير والترويج  الموقع الذي التسويق استراتيجية حددويمكن أن ت ،التكلفة

 ذلك قد يلعب دورا رئيسيا في رفع معدل كفاءة الشركة. و  التوزيع،واإلعالن وتصميم المنتج و 
هي النسبة المئوية من عمالء الشركة الذين يتحولون كل عام إلى المنافسين.  :ل العميلإن معدالت تحو

 ،تحدد معدالت التحول بالنظر إلى والء العمالء، والذي هو دالة على قدرة الشركة على إرضاء عمالئهات
صا فيما وخصو  ،تكاليف ثابتة في كل مرة من مرات اإلنتاج تحملعميل جديد يقتضي  ن اكتسابنظرا ألو 

  .4كما في الشكلالتكاليف. ، لذا توجد عالقة مباشرة بين معدالت التحول و يتعلق باإلعالن والترويج
 : العالقة بين متوسط تكلفة الوحدة ومعدالت تحول العميل13شكل رقم 

 

 

 
جونز، اإلدارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، دار  المصدر: شارلز هل وجاريث

 .200، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 
                                                           

 .047روبرت .أ بتس وديفيد لي، مرجع سابق، ص  1 
 .417سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص  2 

 .014، 011شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  3 
 .011المرجع السابق، ص  4 
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وسط زاد حجم مبيعات الوحدة، وكلما انخفض مت اكلم ؛كلما طالت فترات احتفاظ الشركة بالعميل
وكذلك فإن نظام إدارة العالقة مع العمالء هو طريقة فعالة لتجميع البيانات  ع،تكلفة الوحدة في كل حالة بي

ستخدم لبناء والمعلومات عن الطرق التي يستجيب بها العمالء لمنتجات الشركة، إنه استراتيجية وظيفية قوية ت  
 .1تحالف قوي بين منتجات الشركة وحاجات العمالء

معدل بين وقت بقاء واستمرار العميل مع الشركة، و  والي هيالمفي الشكل وضحة العالقة األخرى الم  
ونظرا للتكاليف الثابتة المترتبة على اكتساب عمالء جدد، وكذلك  الربح بالنسبة لكل عميل )عالقة موجبة(،

تقديم الخدمات للعمالء الذين يبقون مع الشركة لوقت قصير قبل التحول إلى المنافسين، فقد ينتج عن ذلك 
، والتي هبية. كلما طالت فترة بقاء العميل مع الشركة، كلما ارتفع معدل التكاليف الثابتة الكتسابأرباح سل

  .2لكل منهم يمكن توزيعها على عمليات الشراء المتكرر من قبل ذلك العميل، التي تساهم في رفع نسبة الربح
 : العالقة بين والء العميل والربح لكل عميل18شكل رقم 

 

 

 

 

 

شارلز هل وجاريث جونز، اإلدارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، دار  المصدر:
 .201، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

هناك فائدة اقتصادية أخرى تترتب على والء العمالء طويل المدى، تتجسد في اإلعالن والدعاية 
ينتج عن ذلك إذ يتحدث العمالء الموالون للشركة كثيرا عن المنتج، و  ،التي يوفرها العمالء للشركةالمجانية 

ن المحوري لتطوير استراتيجية لتخفيض معدالت تحويل العميل، هو أن يتم ن المكوّ إ .زيادة حجم المبيعات
صرف بناء على هذه المعلومات التحديد الدقيق ألولئك العمالء الذين يتحولون، والبحث عن سبب تحولهم والت

حتى ال يتحول عمالء آخرون لنفس األسباب في المستقبل. وللقيام بذلك يجب أن يكون هناك نظام 
 .3للمعلومات ضمن الوظيفة التسويقية قادر على اقتفاء أثر عملية تحول المستهلكين

 
                                                           

 .441سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص  1 
 .011، ص شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق 2 

 .017، 011المرجع السابق، ص  3 
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 والكفاءة (JIT)إدارة المواد والتخزين اللحظي  -3

وتشمل إدارة المواد مختلف  ،الكفاءة ال يقل أهمية عن دور اإلنتاج والتسويق إن دور إدارة المواد في
 األنشطة الضرورية لتوفير المواد التي تدخل في العملية اإلنتاجية وتوصيل المنتجات تامة الصنع للمستخدم

 . 1ةومن ثم أي تخفيض ولو بسيط في تلك التكاليف يؤثر على الربحي .النهائي من خالل نظام التوزيع

الذي يسمح بتوافر  ؛ (JIT)يمكن تحسين كفاءة إدارة المواد من خالل تطبيق نظام التخزين اللحظي
 .2مكونات وأجزاء المنتج على خطوط تجميع اإلنتاج عند الطلب، وهذا يخفض التكاليف

ال يكون لديها احتياطي من  شركةن الأحد االنتقادات األساسية لنظام التخزين اللحظي هو إن أ
وبالطبع هناك بعض الطرق للتقليل من تلك اآلثار السلبية  ،التوريد أو زيادة الطلبقصور لمخزون لمواجهة ا

تباع سياسة تعدد مصادر التوريدها عدم االعتماد على مورد وحيد و من بين  ال تقتصر هذه الحالة على) ا 
. مثل تزويد الغالب سلع ، بل تعدتها إلى الخدمات التي تصاحبها فيالشركات اإلنتاجية والصناعية

 .(المستأمنين بجهاز الكتروني خاص لتسهيل التواصل معهم دون عناء

 البحوث والتطوير والكفاءة استراتيجية -4

 :3تميزة دورا هاما في رفع الكفاءة من جانبينتلعب سياسة البحوث والتطوير الم  
المكونة للمنتج، وتخفيض الوقت  تصميم المنتج بحيث يسهل تصنيعه بتقليل عدد األجزاء :األولالمجال 

 تخفيض تكلفة إنتاج الوحدة؛الالزم لتجميع األجزاء بما يساعد على رفع مستوى إنتاجية العامل و 
بحيث تساعد عمليات التطوير هذه في  ؛رائدة في تطوير عمليات التصنيع شركةجعل ال: المجال الثاني

 إعطائها ميزة تنافسية.

 والكفاءة استراتيجية الموارد البشرية -5
وهيكل تكلفتها، فكلما زادت كفاءة  شركةعتبر أهم المحددات الرئيسية لكفاءة الإن إنتاجية العاملين ت  

تشمل: تدريب  لرفع اإلنتاجية ويمكن أن نشير هنا إلى ثالث وسائل ،العمل انخفضت تكلفة الوحدة المنتجة
 :4يكاآلت العاملين، وفرق اإلدارة الذاتية، وربط األجر باألداء

التي تستطيع  شركةوال ،للعملية اإلنتاجية والمحرك األساس األفراد هم المدخالت الرئيسة تدريب العاملين:
التي توظف أفراد  شركةتوظيف أفراد يتمتعون بمهارات عالية أمامها فرصة أكبر لتكون أعلى كفاءة من ال

أعمالهم بطرق أسرع وأكثر دقة، كما أنهم  األفراد ذوي المهارات العالية باستطاعتهم أداء منخفضي الكفاءة.
ويساعد التدريب إلى حد كبير في  ،ز الطرق اإلنتاجية الحديثةأكثر قدرة على تعلم العمليات المعقدة التي تميّ 

 رفع مستوى كفاءة األفراد.
                                                           

 .018شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  1 
 .417سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص  2 
 .012، 013شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  3 

 .412، 413؛ سيد محمد جاد الرب، مرجع سابق، ص 011، 012 راجع: شارلزهل وجاريث جونز، مرجع سابق، ص 4 
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في  قد شرعت شركات قليلة في استخدامها حتى منتصف الثمانينات، إال أنها أخذتو فرق اإلدارة الذاتية: 
عترى خاليا التصنيع المرن، قد سهل انتشار فرق لك الحين، وال شك أن النمو الذي ااالنتشار السريع منذ ذ

اإلدارة الذاتية بين مشروعات التصنيع. ويضم الفريق النموذجي ما بين خمسة إلى خمسة عشر موظف، 
فريق المهام ذات العالقة يتعلم كل أعضاء ال يتولون إنتاج منتج كامل، أو االضطالع بمهمة شاملة.

 .ن فريق عمل يمتاز بالمرونةيتكو ويترتب على ذلك  وظائف فيما بينهم من وظيفة ألخرى،ويتناوبون على ال

يستطيع أعضاء الفريق تعويض غياب البعض منهم وملء فراغهم، كما يضطلع الفريق أيضا 
عدا تعيين د الطلبات الخاصة واستخدام و بواجبات ومهام إدارية، مثل تنظيم العمل وجدولة اإلجازات، وا 

، ويتضمن ذلك عمليات التفويض لألعضاء الفريق بتحمل المسؤوليات الكبرى ويقوم أعضاء أعضاء جدد.
 التي يمكن النظر إليها على أنها وسائل تحفيز. 

وظة أو أكثر مع زيادة ملح % 31إلدارة في ارتفاع معدل اإلنتاجية بنسبة د أثر الفرق الذاتية ليتجسّ 
كما يتحقق من التوفير في النفقات نتيجة االستغناء عن المراقبين والمشرفين واستحداث  ،في جودة المنتج

 . شركةهيكل وظيفي مسطح داخل ال
جل الحصول على المال، لذا فإنه ال يكون من المستغرب أن ربط أيعمل الناس من  األجر مقابل األداء:

يتجسد في مجرد طرح نظام و ال أن الموضوع ليس بالبساطة إ ؛الموظف األجر باألداء يمكن أن يرفع إنتاجية
نه من المهم أن نحدد ونعرف أي نوع من األداء جدير بالمكافأة وكيف. تعتقد بعض الشركات أللحوافز، إذ 

إنها عد ضروريا لتحقيق المكاسب المتعلقة باإلنتاجية لذلك فاألكثر كفاءة في العالم أن التعاون بين الموظفين ي  
 وبدال من ذلك تربط األجر بأداء الفريق أو الجماعة. ،ال تربط بين األجر واألداء الفردي

 البنية األساسية والكفاءة -6
البيئة التحتية تساعد في خلق وتهيئة البيئة التي تنمو وتعمل من خاللها األنشطة المرتبطة  نظرا ألنّ 
ي البنية وفوق ذلك تؤدّ  ق األهداف المرتبطة بالكفاءة،تحقيذلك يترتب عليه اإلسهام في  بخلق القيمة، فإنّ 

 .1األساسية إلى تعزيز التعاون بين الوظائف المختلفة في السعي وراء تحقيق أهداف الكفاءة

وتتجسد مهمة القيادة في صياغة  ،س التزام الشركة تجاه الكفاءة على طبيعة قيادة اإلدارة العليايتأسّ 
 تطوير كفاءتها،على الحاجة إلى جميع وظائف الشركة للتركيز على تحسين و  رؤية يمكن التعرف من خاللها

تحقيق الكفاءة المتفوقة يتطلب  إذ أنّ  ر.وال يكفي مجرد تحسين كفاءة اإلنتاج والتسويق أو البحث والتطوي
ومن ، هدفالتزاما كامال من الشركة نحو تحقيق هذا الهدف، ويمكن فقط لإلدارة العليا القيام بصياغة هذا ال

المهام اإلضافية التي يتعين على القيادة االضطالع بها، هي تسهيل التعاون والتنسيق المطلوب بين الوظائف 
 .2جل تحقيق الكفاءة المتفوقةأالمتقاطعة من 
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ملخصا باألدوار األولية التي يجب أن تضطلع بها الوظائف المختلفة من الموالي نجد ضمن الجدول 
والقدرة على تحقيق  شركةاألمر التزام واسع النطاق على مستوى ال ، ويقتضيالمتفوقةجل تحقيق الكفاءة أ

 وتلعب اإلدارة العليا دورا رئيسيا في هذه العملية. ،تعاون وثيق بين الوظائف المختلفة
 : األدوار األساسية لمختلف وظائف خلق القيمة في تحقيق الكفاءة المتفوقة4جدول رقم 

 ألدوار األساسيةا وظيفة خلق القيمة
 توفير التزام الشركة على نطاق واسع نحو الكفاءة -1 البنية التحتية )القيادة(

 تسهيل التعاون بين الوظائف -2
 ، والتعليم والخبرةتبني اقتصاديات الحجم -1 اإلنتاج

 تطبيق نظم تصنيع مرن -2
 تبني مفهوم التسويق النشيط للحاق بمنحنى الخبرة -1 التسويق

 قليص معدالت تحول العميل ببناء الوالء للعالمةت -2
 للتوريد في الوقت المحدد   « JIL »تطبيق نظم  -1 إدارة المواد

 تصميم المنتج بحيث يسهل تصنيعه -1 البحث والتطوير
 التطلع دائما للتحديث -2

 استخدام البرامج التدريبية لبناء المهارات -1 الموارد البشرية
 م فرق اإلدارة الذاتيةتطبيق واستخدا -2
 استخدام مفهوم األجر مقابل األداء -3

المصدر: شارلز هل وجاريث جونز، اإلدارة االستراتيجية، ترجمة ومراجعة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال، دار 
 .213، ص 2111المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

 داة للحفاظ على الكفاءةثالثا: التغيير االستراتيجي كأ
هو عبارة عن تحرك الشركة بعيدا عن وضعها القائم اتجاه وضع مستقبلي مرغوب فيه بغرض رفع 

ما من التغيير  ا( نوعشركة 122عقد األخير مارس الكثير من بين )أكبر خالل النافسية. وتعزيز ميزتها الت
أخرى جديدة  ءات األساسية لشركاتهم، واستحداثاالستراتيجي، وذلك عندما حاول مديروها دعم وتقوية الكفا

ة من عمليات التغيير نواع رئيسأتبنت معظم هذه الشركات واحدة من بين ثالثة  .للمنافسة بشكل أكثر فاعلية
عادة الهيكلة (Reengineering)وهي إعادة الهندسة االستراتيجي،  والتجديد والتحديث  ،(Restructuring)، وا 

)Innovation(1. 
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 عادة الهندسةإ -1

 لتطوير استراتيجية وهيكل جديد تحت ضغوط التغييرات الحادة المتوقعة في البيئة يحتاج المديرون
حدى الطرق  ،، مثل ظهور منافسين أقوياء جدد أو التقدم التقني، وذلك لرفع مستوى أداء أنشطتهمالمحيطة وا 

عادة تصميم جوهرية لتغيير الشركة لتهيئة الظروف للعمل بكفاءة أعلى هي استخدام  إعادة الهندسة وا 
جل تحقيق تحسينات ملموسة على بعض المقاييس األساسية والحديثة لألداء مثل التكلفة، أللعمليات من 

 . 1السرعة، والخدمة، و الجودةو 
عادة تصميم للعمليات الرئيسية االستراتيجية )دون  يمكن تعريف إعادة هندسة العمليات بأنها "تحليل وا 

ة( بشكل ابتكاري جذري دون التقيد مسبقا بأي افتراضات أو مسلمات بشأن الوضع الحالي للعمليات"، الهامشي
 .2والهدف تحسين سريع وجوهري في مجاالت األداء

 شركةن على الليس على الوظائف، فإنه يتعيّ و ز على العمليات عمليات إعادة الهندسة تركّ  نظرا ألنّ 
التي تضطلع بإعادة  شركاتال نى دائما أسلوبا مختلفا لتنظيم أنشطتها. إنّ التي تقوم بإعادة الهندسة أن تتب

د تجاهل الترتيب القائم للمهام واألدوار وأنشطة العمل، وهم يبدؤون عملية إعادة الهندسة غالبا ما تتعمّ 
أعمالنا  الطريقة التي ننجز بهايتساءلون كيف نعيد تنظيم عميل )وليس المنتج أو الخدمة(، و الهندسة مع ال

 .3؟مين أفضل مستوى من الخدمة وأقل تكلفة للسلع والخدمات للعميلوعملياتنا المرتبطة بالنشاط لتأ

فاعلية  ، فإنهم يدركون وجود طرق أكثراألخير بناء على ذلك عندما تطرح هذه الشركات التساؤل
تضم حاليا أعضاء من  على سبيل المثال، نجد أن إحدى عمليات الشركة التيإلعادة تنظيم أنشطتهم. و 

فرد واحد أو عدد  من قبلنجز يمكن أن ت   ،جل توفير سلع وخدماتأعشرة وظائف مختلفة يعملون بالتتابع من 
عد عملية إعادة هندسة. غالبا ما تصبح المهام الفردية أكثر قليل من األفراد مقابل جزء من التكلفة، وذلك ي  

وذلك عندما يتم إعادة هندسة العمليات بغرض  ؛وظائف متنوعةاألفراد إلى فرق تضم  مويتم تقسي ،تعقيدا
 .4خفض التكاليف ورفع معدالت الجودة

 إعادة الهيكلة -2

ل تحسين لتنفيذ التغيير االستراتيجي من أج هو نمط من التعديل يعتمده المديرون االستراتيجيون
  :5ى خطوتين أساسيتيناألداء. وتقوم إعادة الهيكلة عل

 ؛التمييز والتكامل بحذف بعض اإلدارات واألقسام أو المستويات من الهرم الوظيفي غييربت ركةشتقوم ال أوال:
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التغييرات التي تطرأ في  هذه إلى تقليص عدد الموظفين لتخفيض تكاليف التشغيل، شركةتتجه ال ثانيا:
 عد أمرا شائعا في برامج إعادة الهيكلة.العالقات بين األجزاء أو الوظائف ت  

ي بعض ف. مال(عاألضرورة تقليص حجم )كثيرة تكمن وراء حتمية إعادة الهيكلة  سبابهناك أ
قد يؤدي  عالمي كسادأو أي تغيير في التقنية بيئة العمل يصعب التنبؤ بها، ك األحيان تطرأ تغييرات على

 تقليص الطلب على منتجات الشركة. إلى

 :1تعتمد إعادة الهيكلة على عدة اعتبارات، نذكر منها
 المتطلبات الفنية لألداء )احترام توالي وتناسق العمليات(؛ 
   قدر على ضوء تقديرات الطلب؛حجم األداء أو اإلنتاج الم 
 .الطاقة اإلنتاجية المتاحة 

غلب الحاالت تضطر الشركات إلى تقليص أحجامها وتسريح موظفيها نظرا لصعوبة استمرار أفي 
ألساسية، ونظرا لعدم إحداث التغييرات اإلضافية الستراتيجياتهم ؤدون بها عملياتهم امراقبة الطرق التي ي  

 .2وهياكلهم كي تتهيأ الظروف أمامها الحتواء التكاليف والتوافق مع الظروف المتغيرة

 التجديد أو التحديث -3

 وسائلالتغييرات التي تطرأ على التقنية، تجعل ال نّ ، ألعد عملية ضروريةإعادة الهيكلة غالبا ما ت   إنّ 
فسها لتي تعتمد عليها الشركة في عمليات إنتاج السلع والخدمات قديمة، أو قد تجعل المنتجات والخدمات نا

مثال نجد أن التقنيات الحديثة قد جعلت تكلفة تصنيع أجهزة الحاسب أقل وجعلتها أكثر قوة  قديمة الطراز.
ذا ما أرادت الوغيّ  خدمات لسباق التنافسي إلنتاج سلع و  تتخلف عن االّ أ شركاترت من رغبات المستهلك، وا 

جراءات لتقديم منتجات أو لتطوير تقنيات جديفإنه يتعيّ  جديدة؛ دة إلنتاج هذه ن عليها اتخاذ خطوات وا 
 .3مقابل تكلفة منخفضةالمنتجات 

ق للشركة، ليس فقط ميزة تنافسية، ولكن ميزة تنافسية االستخدام المتواصل لهذا األسلوب يحقّ  إنّ 
عبر إجراء مراجعات استراتيجية على فترات متكررة وبشكل دائم؛ وهذا ما يسمح لها بالحفاظ على مستدامة، 

 .4مركزها التنافسي لفترة زمنية طويلة

تقنيات جديدة  مهاراتها ومواردها البتكار شركاتال يد هو العملية التي تستخدم بهاالتجدإن التحديث و 
، من أن تتغير وتستجيب بشكل أفضل الحتياجات العمالء شركاتن تلك البما يمكّ  ؛أو سلع أو خدمات جديدة

نتائج أنشطة البحوث والتطوير غالبا  ذلك نظرا ألنّ و من المخاطرة،  غير أن هذا التغيير يترافق بمستوى عال
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تقديم تقنية، منتجات ) شركةفبينما يؤدي التحديث إلى نوعية التغيير التي تتطلع إليها ال .ما تكون غير مؤكدة
تقنيات غير فعالة، منتجات ال يرغب ) نه قد يؤدي إلى نوع من التغيير يرغبون في تجنبه(، إال أجديدة مربحة
 .1(فيها المستهلك

خارج الشركة، وعليها أن تتكيف وتتالءم مع هذه  تصميم التكنولوجيا الجديدة وتنفيذها يتمّ  إنّ 
كل ذلك لخدمة عمليات التحديث والتطوير . 2التصميمات حسب ظروفها ومتطلبات السوق الذي تعمل فيه

  لضمان استمرارية الشركة ونموها.

في محاولة لرفع معدالت نجاح عملية التحديث وتطوير منتج جديد، اتجهت شركات كثيرة ذات 
مع تعيين مدير ذو خبرة ليرأس فريق  ، (Product Champion)تقنية العالية إلى تطوير دور نصير المنتجال

من بين كل أنواع برامج التغيير التي حتى تسويقه تجاريا، و قيادة مشروع جديد منذ بداياته و جديد يتولى 
ات لتحقيق النجاح على التجديد يمتلك أكبر اإلمكانيستطيع المديرون االستراتيجيون تنفيذا، نجد أن التحديث و 

 .3كبر المخاطر المحتملةأالمدى الطويل، ولكنه أيضا يتضمن 
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 ة الفصـل الثانيخالصـ
، سواء تعلق األمر بنسبة معدل اإلنتاجية الكفاءة بصفة عامة مصطلح يعكس في ذاته وجود المقارنة

)المدخالت/المخرجات( المحقق إلى أفضل نسبة إنتاجية ممارسة من قبل شركات أخرى، أو من قبل الشركة 
عد المفهوم نسبيا ومرنا كة نفسها. ولذلك ي  اإلنتاجية المتوقعة للشر النسبة إلى نفسها خالل سنوات عدة، أو 

بنوع مدخالت ومخرجات ترتبط أساسا  فتتعلق الكفاءة التشغيليةأما يخضع لنوع الدراسة وأهداف الباحث. 
  توصلنا إلى النتائج التالية: خالل هذا الفصل بالعمل التشغيلي للشركة. ومن

 فاءة االقتصادية، حسب نوع المدخالت والمخرجات تختلف الكفاءة التشغيلية عن الكفاءة اإلنتاجية والك
 المستخدمة في الدراسة، وحسب المدخل المختار في تحديد المدخالت والمخرجات؛

  تختلف الكفاءة عن اإلنتاجية التي تعني العالقة بين المدخالت والمخرجات، والفعالية التي تعني
 لكفاءة والفعالية معا؛تحقيق األهداف المسطرة، واألداء الذي يجمع بين تحقيق ا

 ترتبط الكفاءة التشغيلية بدرجة أولى بأداء العامل البشري ألنه المحرك األساس للعملية التشغيلية؛ 

 سواء تعلق األمر  يمكن لشركات التأمين التكافلي تحسين كفاءتها من خالل العديد من االتجاهات
 بكفاءة وفورات الحجم والنطاق وكفاءة االستثمار وغيرها؛

 مكن قياس الكفاءة التشغيلية بطرق معلمية كأسلوب تحليل الحدود العشوائي، وطرق ال معلمية ي
 اختياره في الدراسة التطبيقية؛ كأسلوب تحليل مغلف البيانات، الذي تمّ 

   عد أساسا لبناء المزايا التنافسية تنبني على أسس مثل الجودة والنوعية والكفاءة، هذه األخيرة ت
 كة؛التنافسية للشر 

  ،يمكن االستدالل على تنافسية الشركات من خالل مؤشرات مثل الربحية، التكاليف، اإلنتاجية الكلية
الحصة السوقية. وتتقاطع مكونات الكفاءة في عدد من جزئيات هذه المؤشرات كاإلنتاجية التي 

  ؛حتسب على أساسها الكفاءة، والتكاليف التي ترتبط أساسا بآلية الكفاءة التشغيليةت  

 يض لعنصر ره من تخف، عبر ما توفّ الكفاءة من األسس العامة لبناء المزايا التنافسية للشركات
  التكاليف في الشركة؛

  عبر استخدام أساليب التغيير االستراتيجي وتنافسيتها في السوق يمكن الحفاظ على كفاءة الشركة
عادة الهيكلة وعامل التجديد وال  تحديث.المتمثلة في إعادة الهندسة وا 
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 مقدمة الفصل الثالث
حصاءات رسمية وموثقة ايرتبط الجانب التطبيقي ألي دراسة بما يتو  فر في الواقع العملي من بيانات وا 

ولذلك فإن الباحث مقيد بما هو متووافر مون معلوموات فوي الميوداند وب ود   متعلقة بالعناصر النظرية للدراسة،
 ،يلجانب التحليلا : أواللو دون إهمال في الجانب التطبيقيساسية احتواء متطلبات الدراسة وعناصر العنوان األ

ثانيوا و  ؛المرتبط أساسا بجانب المقارنة بين تجارب دول مجلس التعاون الخليجوي وماليييوا فوي التو مين التيوافلي
 د أثر اليفاءة التشغيلية على تنافسية شريات الت مين التيافلي، المتمثل في دراسة الجانب القياسي

الموالييي للدراسوة القياسوية ألنوو الوحيود الوذي يتووافر علوى الحود األدنوى للبيانوات التوي  ر السوو ااختي تم
 ب ا الدراسة القياسية، ييادة على إميانية الوصول إلي ا بس ولةدتتطل  

 سنتعر ض في هذا المحور لمبحثين هما: نتيجة لما سب ،

 ون الخليجي والتجربة المالييية؛واقع وآفا  الت مين التيافلي بين تجربة دول مجلس التعا

 دراسة أثر اليفاءة التشغيلية على تنافسية شريات الت مين التيافلي في السو  الماليييد
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واقع وآفاق التأمين التكافلي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي : ولالمبحث ال 
 الماليزيةتجربة الو 

 الية:لت  سنتعر ض في هذا المبحث إلى النقاط ا

 صناعة الت مين التيافلي؛واقع  -
 ؛تحليل الت مين التيافلي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة المالييية -
 دظرو  وتحديات الت مين التيافلي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليييا -

 واقع صناعة التأمين التكافليالمطلب الول: 

، وبووريت هووذ  خووفل السوونوات األخيوورة عوواتالتوق   و ا هووا ف فووا  يوول  تشوو د صووناعة التوو مين التيووافلي نموو
 الصناعة لتوف ر أليثر من مليار ونص  مسلم منتجات ت مينية متوافقة مع أحيام الشريعة اإلسفميةد

حصاءات التأمين والتأمين التكافليأوال:    أرقام وا 

، ما جعل ا (7002-7002) ية العالميةالمال األيمةب عق   يبيراا تش د صناعة الت مين التيافلي نمو  
حيث  ؛7002قو هذا القطاع في مو الذي حق  ب الن  موضع اهتمام شريات الت مين العالمية، وي تي ذلك عق  

لينو تراجع في السنوات األخيرة  دمقارنة بالسنوات السابقة %72 بومليار دوالر آنذاك مرتفعا  5,3وصل إلى 
عام  %21، ومعدل نمو 7023عام  %21إلى معدل نمو  7022-7002ترة خفل الف %77من معدل نمو يقارب 

 ، وهي نسبة ض يلة جدا مقارنة بمجموع األقساط العالميةد1مليون دوالر 27، لتصل قيمة االشترايات 7021

اتج مووون الن ووو %1أي حووووالي  ؛تريليوووون دوالر 1,1إلوووى  7023فوووي عوووام  ةوصووولت أقسووواط التووو مين العالميووو
 يما في الشيل الموالي: د2 مينمة حسب فروع الت  مقس   ي العالميالمحل  

 : أقساط التأمين العالمية حسب الفروع56 شكل رقم
 ليار دوالر أمريكيمالوحدة:                                                                                            
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 باالعتماد على ما سبق عداد الباحثةالمصدر: من إ

                                                 
1 Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 7, in web site: www.ey.com. 
2 Direct premiums written, sigma explorer, in web site: http://www.sigma-explorer.com/index.html. 
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لمبلو  التو مين فوي يافوي الج  نووع بوالنظر إلوى التقودير  باين في حصص أقساط الت مين فوي يول  يرجع الت   
وهذا موا رفوع مون قويم أقسواط التو مين علوى الحيواة ارتفعت قيم ا ومن ثم  الت مين على الحياة )باتفا  الطرفين(؛ 

  العامةد على حساب حجم أقساط الت مينات

 ط المواليدمن هذ  األقساط فيمين تبيان ا في الشيل المبس   الصناعية والنامية ولا عن نصيب الد  أم  
  بين الدول الصناعية والنامية: أقساط التأمين العالمية 55 شكل رقم

 (%الوحدة: نسبة مئوية )                                                                                              
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 sigma explorer, in web site : http://www.sigma-explorer.com/index.htmlباالعتماد على  المصدر: من إعداد الباحثة

مون مجمول  %1ار دوالر أي مليو 47 في هذا الحجوم، ويان نصيب دول الشر  األوسط وآسيا الوسطى
تحتول مليوون دوالر أمرييوي ت مينوات الحيواةد  22215د مون هوذ  القيموة قساط الودول الناميوةمن أ %6، وساطاألق

مليوون دوالر  2000تمتلوك حجوم أقسواط تبلو  فوي هوذ  المنطقوة، هوذ  األخيورة  اإلمارات المرتبة الثانية بعود إيوران
، 7023مليوون دوالر أمرييوي عوام  22313د يبل  إجمالي أقساط الت مين بدول مجلوس التعواون الخليجوي أمرييي

 ويانت النسب الجي ية يما في الشيل المواليد، 1من السو  %20ويمثل قطاع الت مين التيافلي ما نسبتو 

  نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من حجم أقساط التأمين: 56شكل رقم 
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                                              
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 http://www.sigma-explorer.com/index.htmlالموقع االلكتروني باالعتماد على  المصدر: من إعداد الباحثة

                                                 
1 sigma explorer, in web site : http://www.sigma-explorer.com/index.html. 
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 في الشيل المواليد مجلس التعاون الخليجي لتيون النسب الم وية ألقساط دول

 نسب أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي : 56كل رقم ش
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 الشكل السابقباالعتماد على  المصدر: من إعداد الباحثة
إذ يبلو   بعود اندونيسويا ما ت مينيواماليييوا هوي الدولوة األيثور تقود   فوإن   عاموة ومن ناحية الودول اإلسوفمية

، يما ينشط في السوو  من ا %23مليون دوالر أمرييي، ويمثل الت مين التيافلي نسبة  25311مجموع أقساط ا 
 د 1شرية ت مين تيافلي 27شرية ت مين، من ا  15

  من حيث حجم أقساط الت ميندالخمس األولى ول اإلسفمية وفيما يلي ترتيب الد  
  ميأقساط التأمين في العالم اإلسالأولى الدول من حيث : 56 شكل رقم

 مليار دوالرالوحدة:                                                                                              
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  http://www.sigma-explorer.com/index.htmlباالعتماد على الموقع االلكتروني  المصدر: من إعداد الباحثة

                                                 
1 Islamic finance Outlook 2015, Standard & Poor’s rating services, 2014,  p50, in web site: 

www.standardpoors.com. 
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لممليووة العربيووة السووعودية وماليييووا أضووخم سوووقين للتيافوول علووى مسووتوج العووالم، إذ وصوول حجووم اعوود  وت  
مليوون دوالر  2.2بينموا بلو   ؛7023مليوار دوالر أمرييوي فوي عوام  5.1المساهمات اإلجمالي فوي السوعودية إلوى 

 د1أمرييي في ماليييا

 التأمين التكافليقطاع مؤشرات ثانيا: 

معظم ووا شووريات  ،2شوورية 721 اإلسووفميةالتيافليووة  التوو مين   عوودد شوورياتبلوو :4102 بدايىىة عىىام إلىىى
شورية ن ايوة عوام  701، وقود يوان عوددها مختلطوةت مين، والبعض اآلخر  إعادةت مين مباشر وبعض ا شريات 

 التالي:  بالتوييعفي العالم دولة  35على عة موي   7023

 0212 عامافلي ل: التوزيع الجغرافي لشركات التأمين التك9 جدول رقم

 عدد الشركات المنطقة
 66 منطقة الخليج

 40 الشرق القصىمنطقة 

 26 منطقة الشرق الوسط

 66 باقي المناطق
Source: GCC home to most number of takaful operators, Insurance Research Center, in web site: 

http://www.irc.ac.ir/en/news/news.php?newsid=1110 

ويانت البداية في  ،2222في الثلث األخير من القرن الماضي وتحديدا في سنة  اإلسفميبدأ الت مين 
مون خفل وا  رحووالي ثفثوة عقوود، تطوو   اإلسوفميو مضوى علوى العمول فوي التو مين ن و، أي أأسلفناالسودان يما 

 :3حيث ايداد هذا الت مين من جميع النواحي

شورية ن ايوة  735إلوى  2013 عوام بدايةشرية حتى  216 إلى 2222 في عامعدد الشريات: من شريتين  -
  ؛حسب بعض المواقع االليترونية واألخبار 7021

مليووار  20,2لتصوول إلووى  مليووار دوالر 5,3حوووالي  7002أقسوواط التوو مين )االشووترايات(: بلغووت حتووى ن ايووة  -
 ؛أي تضاعفت 7027دوالر ن اية 

 بدايوووةدولووة  35وموووا يفووو   7002دولووة فوووي العووالم حتووى عووام  33 إلووى 2222االنتشووار: موون دولتووين عوووام  -

  ؛7023

                                                 
1 Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 8,  in web site: www.ey.com. 
2 Islamic finance Outlook 2015 , Standard & Poor’s rating services, 2014,  p23, in web site: 

www.standardpoors.com. 

 Global Takaful ؛http://www.kantakji.com/fiqh/d223.doc :، في الموقع اإلليترونيالتأمين التكافلي اإلسالميصالح أحمد بدار، أنظر:  3 

Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 7,  in web site: www.ey.com.د 
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مون السواب ، وقود  العوا د يانت أقل   ن  جانب االستثمار؛ إذ أالتيافل باأليمة المالية من  صناعةرت ت ث  
موون  ى ت  توواتجووا  متيايوود إلووى التيافوول ي هنوواك ، ورغووم ذلووكخسوورت بعووض شووريات التيافوول فووي بعووض اسووتثمارات ا

را هذا القطواع يوان األقول تو ث   ، خاصة أن  عالميةغبة الشريات في االستفادة من نمو الطلب عليو في السو  الر 
شواط الشوريات فوي المشوتقات اء نيانوت اسوتثمارية جور    واأيثور خسوا ر التو مين خفل حيث إن   ؛يمةبتداعيات األ

 ديشرعال تعاني من االنتقاد، وهي أدوات استثمارية المالية

حجوم المسواهمات فوي قطوواع التيافول العوالمي يشو د نموووا   أن   ، 7021آفوا  التيافول العووالمي تقريور  د أي و
في عوام  %15قو القطاع بنسبة مو الذي حق  ، في أعقاب الن  7027 عام مليار دوالر خفل 20.2ليتجاوي  متيايدا
 د1مليار دوالر آنذاك 2.1حيث وصل إلى  ؛7022

 بالمخطط المواليد 7027إلى  7002من سنوات  أربع فلويمين تمثيل التطور الحاصل خ
 : نمو حجم مساهمة التأمين التكافلي62 شكل رقم

 الوحدة: مليار دوالر أمريكي                                                                                                              
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Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 7,  in web 

site: www.ey.com. 
مرونووة يبيوورة فووي مواج ووة األيمووة االقتصووادية  خووفل السوونوات األخيوورة أثبتووت صووناعة التيافوول العالميووة

ووورا موو ث  ولعبووت مجموعووة موون العواموول د ،العالميووة  عرفتووومت ا النمووو القوووي الووذي فووي مقوود   ،ناعةرا فووي نمووو الص 
 دماليييات مينات الحياة في دولة و  منتجات التيافل الصحي في دول الخليج

في منطقة  في السنوات القليلة الماضيةد %32وقد وصلت معدالت النمو العالمي السنوي للتيافل إلى 
فريقيوووا بنسوووبة  بينموووا  ؛فوووي شوووبو القوووارة ال نديوووة %235، 7002و 7005ل الفتووورة بوووين خوووف %22المشووور  العربوووي وا 

ويانوووت دولوووة اإلموووارات  ،%15ومنطقوووة الخلووويج بمعووودل  ،%72شووو دت منطقوووة جنووووب شووور  آسووويا  نمووووا  بنسوووبة 
ا  سووونويا  بمعووودل قووت نموووو  ا فوووي أسووووا  التيافووول علووى مسوووتوج العوووالم، حيوووث حق  حووودة هوووي األسووورع نمووو  العربيووة المت  

 ولين ا تبقى معدالت نمو جيدة للقطاعدحاليا أن هذ  المعدالت انخفضت يثيرا  غير د235%2
                                                 

1 Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 7, in web site: www.ey.com. 

 ليتروني:، في الموقع اإل21، العدد مجلة المصرفية،  نمو وطلب عال على صناعة الت مين في دول الخليج  2 

http://www.almasrifiah.com/2010/06/01/article_400601.pda.د 
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 تكافليةشركات التأمين الب ذات العالقة: اإلنجازات المنبثقة لثاثا

عون هوذا  تفعتماد على الم س سات المالية اإلسفمية، وظ ور شريات الت مين اإلسفمية؛ انبثقلتبعا 
و والمنحى االقتصادي م س    :1وهي ،في االقتصاد اإلسفميسات حديثة التوج 

 هيئة المعايير والمراجعة للمؤّسسات المالية اإلسالمية -1

وهي منظموة دوليوة غيور هادفوة ، سابقا  هي ة المحاسبة المالية للمصار  والم سسات المالية اإلسفمية
صودار معوايير المحاسووبة الماليوة والمراجعووة والضوبط وأخفق تقوومللور بح  يوات العموول والمعوايير الشوورعي ة بإعووداد وا 

للم س سووات الماليووة اإلسووفمية خاصووة، والصووناعة المصوورفية والماليووة اإلسووفمية علووى وجووو العموووم، يمووا توونظ م 
)وخاصوووة برنوووامج المحاسوووب القوووانوني اإلسوووفمي وبرنوووامج المراقوووب  ال ي وووة عوووددا مووون بووورامج التطووووير الم نوووي

وب د  رفع يفواءة المووا ؛والمدق   الشرعي( وناعة وتطووير هيايول الض  وابط لودج رد البشورية العاملوة فوي هوذ  الص 
 م س سات اد

فوي  2220فيفوري  71 عدد من الم س سات الماليوة اإلسوفمية بتواري  بينست ال ي ة بموجب اتفاقية ت س  
 ؛مووة دوليوووة مسوووتقلةوبصوووفت ا منظ   فوووي ممليووة البحوووريند 2222موووارس  72الجيا وور، وقووود تووم  تسوووجيل ال ي وووة فووي 

وفة االعتباريوة حوول العوالم وقود حصولت ال ي وة علوى الود عم  دتحظى ال ي ة بدعم يبير من الم س سوات ذات الص 
عتمد هذ  المعايير اليوم في ممليوة البحورين ومريوي دبوي الموالي اليبير لتطبي  المعايير الصادرة عن ا؛ حيث ت  

ل في العالمين العربي واإلسفمي، إضافة إلى و دالعالمي واألردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا والعديد من ال
صدارات ا  داستراليا التي أصدرت أدل ة إرشادية مستمد ة من معايير ال ي ة وا 

إدخال تعديفت علوى النظوام األساسوي لل ي وةد وشوملت هوذ  التعوديفت  تم م2222عام : الهيئة أهداف
ساسوي المعودل علوى أن ال ي وة ت ود  فوي إطوار توسيع أهدا  ال ي ةد وقد نصوت الموادة الرابعوة مون النظوام األ

 :2أحيام الشريعة اإلسفمية إلى

 طوير فير المحاسبة والمراجعة والمجاالت المصرفية ذات العفقة ب نشطة الم سسات المالية ت
 ؛اإلسفمية

   نشر فير المحاسبة والمراجعة المتعلقة ب نشطة الم سسات المالية اإلسفمية وتطبيقاتو عن طري
عداد األبحاالت صدار النشرات الدورية وا   ؛ث والتقارير وغير ذلك من الوسا لدريب وعقد الندوات وا 

  صدار معايير المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية اإلسفمية وتفسيرها للتوفي  ما بين إعداد وا 
ويذلك  ،اليةالممارسات المحاسبية التي تتبع ا الم سسات المالية اإلسفمية في إعداد قوا م ا الم
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التوفي  بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوا م المالية التي تعدها الم سسات المالية 
 ؛سفميةاإل

  مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية اإلسفمية لتوايب التطور في أنشطة
 ؛المحاسبة والمراجعة الم سسات المالية اإلسفمية والتطور في فير وتطبيقات

  صدار ومراجعة وتعديل البيانات واإلرشادات الخاصة ب نشطة الم سسات المالية اإلسفمية إعداد وا 
 ؛فيما يتعل  بالممارسات المصرفية واالستثمارية وأعمال الت مين

 ات السعي الستخدام وتطبي  معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات واإلرشادات المتعلقة بالممارس
المصرفية واالستثمارية وأعمال الت مين، التي تصدرها ال ي ة، من قبل يل مون الج ات الرقابية ذات 
الصلة والم سسات المالية اإلسفمية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إسفميا ومياتب المحاسبة 

 دوالمراجعة

 :األعضاء المشاريين من الف ات التاليةيتيون 

 ؛سفمية التي تعمل وفقا ألحيام الشريعة اإلسفمية ومباد  ا في جميع أنشطت االم سسات المالية اإل 

  ال ي ات الرقابية واإلشرافية التي تشر  على م سسات مالية إسفمية وتشمل البنوك المرييية
 ؛وم سسات النقد وما في حيم ا

 المجامع وال ي ات الفق ية اإلسفمية ذات الشخصية المعنوية. 

 :يتيونون من الف ات التاليةفلمراقبين األعضاء ا أما

ال ي ات والجمعيات المس ولة عن تنظيم م نة المحاسبة والمراجعة و/ أو عن إعداد معايير المحاسبة  -
 ؛والمراجعة

مياتب وشريات المحاسبة والمراجعة القانونية الممارسة ذات االهتمام ب عمال المحاسبة والمراجعة  -
 ؛للم سسات المالية اإلسفمية

 ؛لم سسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسفمية ضمن نشاطات ا األخرجا -

 .مستخدمي القوا م المالية للم سسات المالية اإلسفمية سواء  يانوا أفرادا أم هي ات -

يما تمنح ال ي ة اإلجاية والش ادات الم نية في مجاالت المحاسبة ومعاييرها والمراجعة والتحليل 
باإلضافة إلى ش ادات التدقي  والرقابة الشرعيةد وتقوم ال ي ة  ،اإلسفمية لألفراد والم سساتالمالي والصيرفة 

 .بنفس ا أو باالشتراك مع ج ات أخرج تحددها بعمليات التدريب والت هيل والمنح
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  IFSBمجلس الخدمات المالية اإلسالمية  -0

ماليووة اإلسووفمية؛ وذلووك بإصوودار وتعييووي صووناعة الخوودمات الة تضووع معووايير لتطوووير هووو هي ووة دولي وو
ووناعةمعووايير رقاب  قطوواع البنوووك وسووو  المووال والتوو مين اإلسووفميد والتووي تضووم   ،يووة ومبووادش إرشووادية ل ووذ  الص 

سوب ، فوإن عمول مجلوس  بنواء  علوى موا، و 7003موارس  20، وبودأت عمل وا فوي 7007نووفمبر  3افتتحت رسوميا 
لجنوة بوايل لرشورا  المصورفي، والمنظموة الدوليوة ل ي وات األورا   الخدمات المالية اإلسفمية يعد متمما  لعمول

 .المالية، والجمعية الدولية ل ي ات اإلشرا  على الت مين

 12، يمثلوون عضووا   222، 7025 فريولبل  عدد أعضاء مجلس الخودمات الماليوة اإلسوفمية فوي شو ر أ
ظموة فاعلوة فوي السوو  )الم سسوات الماليوة من 222ومنظموات دوليوة،  2دولوة، و 15سلطة إشرافية ورقابيوة مون 

 د1(والشريات الم نية واالتحادات النقابية

ت لوذلك قانونوا  ماليييا البلد المستضوي  لمجلوس الخودمات الماليوة اإلسوفمية، قود سون   الجدير بالذير أن  
دمات المالية خ، ويعطي هذا القانون مجلس ال7007يعر  باسم قانون مجلس الخدمات المالية اإلسفمية لعام 

 .منح في العادة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسيةواالمتيايات التي ت   ةاإلسفمية الحصان

 :2تتمثل أهدا  مجلس الخدمات المالية اإلسفمية باألتي: أهداف المجلس

العمل على تطوير صناعة خدمات مالية إسفمية على نحو قوي وشفا ، من خفل تقديم معايير  د1
 ؛معايير دولية قا مة، متسقة مع مبادش الشريعة اإلسفميةلأو مف مة  جديدة

تقديم اإلرشاد حول آليات اإلشرا  والرقابة الفعالة للم سسات التي تقدم منتجات مالية إسفمية،  د2
دارة  والعمل على تطوير معايير لصناعة الخدمات المالية اإلسفمية للمساعدة في تحديد، وقياس، وا 

 ؛حسابات الدخل والنفقات خاصة ع األخذ في االعتبار المعايير الدولية المعنيةالمخاطر، م

التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة، التي تضع حاليا  معايير الستقرار وتقوية األنظمة  د3
 ؛النقدية والمالية الدولية، فضف  عن التواصل والتعاون مع منظمات الدول األعضاء

المبادرات الرامية إلى تطوير اآلليات واإلجراءات، التي تساعد على القيام بالعمليات،  تحسين وتنسي  د4
 ؛خاصة إدارة المخاطر

 ؛تشجيع التعاون بين الدول األعضاء في تطوير صناعة الخدمات المالية اإلسفمية د5

الخدمات المالية  العمل على تدريب وتنمية م ارة الموارد البشرية، فيما يتعل  بالرقابة الفعالة لصناعة د6
 ؛اإلسفمية

 ؛إعداد األبحاث، ونشر الدراسات، واالستطفعات عن صناعة الخدمات المالية اإلسفمية د7
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ت سيس قاعدة بيانات للمصار  اإلسفمية والم سسات المالية وخبراء صناعة الخدمات المالية  د8
 .اإلسفمية

لة تم  وصف ا فوي وثيقوة إن  المعايير التي ي عد ها مجلس الخدمات المالية اإلسفم ية تت بع إجراءات مفص 
 اإلرشادات واإلجراءات إلعداد المعايير والمبادش اإلرشادية ؛ والتي تشمل من بين العديد من األموور: إصودار 

دة مشروع، عقد ورش عمل، وفي حالة الضرورة عقد جلسات استماعد  حوديثا مشوروع  المجلس وقد أصدرمسو 
 دللت مين التيافلي بات المفءةمعيار متطل  

 -دبي-المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم  -2

يمثوول المريووي اإلسووفمي الوودولي للمصووالحة والتحيوويم لبنووة أساسووية فووي البنيووة التحتيووة للصووناعة الماليووة 
اإلسفمية باعتبار  م سسوة دوليوة مسوتقلة غيور ربحيوة متخصصوة فوي فوض يافوة النياعوات الماليوة أو التجاريوة 

ي تنش  بين الم سسات المالية أو التجارية والتي تختار تطبي  الشريعة اإلسفمية فوي فوض نياعات واد وجواء الت
ت سوويس المريووي بتضووافر ج ووود يوول موون البنووك اإلسووفمي للتنميووة والمجلووس العووام للبنوووك والم سسووات الماليووة 

 د1اإلسفمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة بصفت ا دولة المقر

لتوقيوووع علوووى اتفاقيوووة مقووور المريوووي موووع دولوووة اإلموووارات العربيوووة المت حووودة بمناسوووبة انعقووواد االجتمووواع توووم  ا
ر إقاموة المريوي فوي إموارة دبوي بدولوة اإلموارات 7005السونوي للبنوك اإلسوفمي للتنميوة بط وران سونة  ؛ حيوث تقور 

 دالعربية المت حدة

 :2تتمثل أهم الخدمات التي يقدم ا المريي فيالمركز:  مهام

تجوواوي يوول  ىحيوويم ليسوواعد الم سسووات الماليووة علوويوونظم المريووي ويشوور  علووى خوودمات المصووالحة والت (أ
 ا؛ناتجة عن النياعات بمختل  أنواع الصعوبات ال

شرافو للشروط األساسية  (ب يسعى المريي إلى أن تستجيب األحيام الصادرة تحت رعايتو وا 
 ؛لب ذلك من القاضي الوطنياألحيام حتى يتم تس يل تنفيذ الحيم إذا ما ط لصدور

قا موووة مون المحيمين والخبراء مون داخل العالوووم اإلسفمي ومون خارجو مش ود ل وم  يقدم المريي (ج
 ؛بالنياهة واليفوواءة الم نية

 ؛يوفور المريي استشارات عن التحييم عووموما  والتحييم اإلسفمي خووصوصا   (د

والصي  البديلة في فض  خصصو وذلك لنشوووور ثقافة التحييومينظم المريي دورات تدريبية في مجووووال ت (ه
 ؛النياعات
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رسل إلى يعمل المريي على إصدار نشرات متعددة المواضيع في إطووار عملووو وبشيل دوري ت   (و
 الم سسات المالية اإلسفميةد

 -البحرين-اإلسالمية  المالية المجلس العام للبنوك والمؤّسسات -4

األساسي للمجلس الذي تنفيذا للن ظام  7002ماي  21بتاري   30/7002وم رقم تم  ت سيسو بموجب المرس
 20ميوة بجود ة بتواري  قد في مقر البنوك اإلسوفمي للتنالذي ع   ،أقر   ر ساء البنوك والم س سات المالية اإلسفمية

دولوة البحوورين،  والوذي توونص  الموادة الثانيووة منوو علوى أن ييووون مقور  المجلووس ومريوي إدارتوو فووي ؛2222 جويليوة
 ددولة البحرين على ذلك تووافق

عور  ب نوو أحود المنظموات واللبنوات دولة حول العالم، وي   30عضوا من  227يضم المجلس العام اليوم 
الر يسوة فووي بنيووة الماليوة اإلسووفميةد وي وود  المجلوس العووام إلووى دعوم صووناعة الخوودمات الماليوة اإلسووفمية موون 

فيمووا يخووص السياسووات الرقابيووة والماليووة واالقتصووادية التووي تصووب فووي المصوولحة خووفل تمثيل ووا والوودفاع عن ووا 
ودعوووم تطووووير صوووناعة الخووودمات الماليوووة اإلسوووفمية مووون خوووفل تعييوووي أفضووول الممارسووواتد  ،العاموووة ألعضوووا و

 :1وهي وعليو، فإن أعمال المجلس العام تستند على أهدافو اإلستراتيجية

  ؛( دعم السياسات والنظم الرقابيةأ

 ؛( البحوث والمنشوراتب

  ؛( نشر الوعي وتبادل المعلوماتج

 ( دعم التطوير الم نيدد
  IIRAالوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  -6

لتوف ر ألسوا  المال اإلسفمي سلسلة  نش ت، أ  7005هي الويالة الوحيدة للتصني  بدأت أعمال ا عام 
وخاصووة األدوات الماليووة اإلسووفمية، يمووا تعموول علووى  اليووةالمعووايير التووي تشوومل مجموعووة يبيوورة موون األدوات الم

 تعييي مستوج الخبرة التحليلية في تلك األسوا د

 دالتي تعمل وفقا لمبادش الشريعةة مرجعي ة للتصنيفات اال تمانية وتتطل ع الويالة أن تيون نقط

 والم سسووات لرا وودةا والمصووار  التنميووة، م سسووات مختلوو  قبوول موون الدوليووة اإلسووفمية الويالووة رعووىت  
 والبنوك الخواص القطواع لتنميوة اإلسوفمية الم سسوة نإ .التصوني  ويواالت نعو فضوف المصورفية غيور الماليوة

ة المسوواهم الشووريات عمليووات ند إ%27حوووالي مجتمعووة بحصووة المسوواهمين بووريأ حوودأ هووم للتنميووة اإلسووفمي
 الدوليوووة اإلسوووفمية الويالوووة صووولتد حويالوووةلل الر يسوووية األسووووا  يمثلوووون الوووذين، مختلفوووا بلووودا 22 فوووي تتمريوووي
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 عتبووروت   يموواد ال تمووانا تقيوويمل خارجيووة يم سسووة للعموول البحرينووي المريوويي البنووك موون رخصووة علووى للتصووني 
 د1سفمياإل التنمية لبنك المصدقة التصني  ياالتو  قا مة ضمن الويالة

بات المؤّسسات المالية اإلسىالمية اإلسالمي لخدمة حركة االستثمار في أسهم واكتتا "داو جونز"مؤّشر  -5
 المنضوية تحت مظلة السوق العالمي داو جونز في نيويورك

للم ش ورات الماليوة، ويعب ور الم ش ور الموالي   داو جووني أحد عناصر حيموة الم ش ورات التوي تمتلي وا هو 
ريعة اإلسوفمية، لمبوادش الشواإلسفمي عن حرص المستثمرين العرب والمسلمين على االستثمار الحوفل طبقوا 

وووو توووويح هووووذ  الم ش وووورات قيوووواس األداء لتلووووك يمووووا ت   والخوووودمات أو فووووي األسوووووا  الماليووووةد لعسووووواء فووووي أسوووووا  الس 
 ظر لمستقبل اداالستثمارات اإلسفمية؛ ومن ثم  إميانية التخطيط األمثل عند الن  

يول اإلسوفمي الوذي يتيايود يما يعب ر الم ش ر أيضوا عون اهتموام الم س سوات الماليوة الغربيوة بقطواع التمو 
 دةمليار نسم 2,5الطلب على منتجاتو، السيما بين مسلمي العالم البال  عددهم 

 االتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي -6

ب التيايد المستمر في عدد شريات التو مين اإلسوفمية لقد تطل  رابطة شريات الت مين اإلسفمية سابقا، 
يات رابطووووة تجمع ووووا وت عنووووى بشوووو ون ا، وقوووود تووووم  بالفعوووول ت سوووويس رابطووووة شووووريات التوووو مين أن ييووووون لتلووووك الشوووور 

وقووود سووبق ا االتحووواد  ،اإلسووفمية يم س سوووة موون م س سوووات االتحوواد العوووام العربووي لشوووريات التوو مين فوووي البحوورين
 دالعالمي لشريات التيافل والت مين اإلسفمي في السودان

يت ذلووك د ثووم عووي  م2225رطوووم بطوورر فيوورة تيوووين االتحوواد عووام الخ – اإلسووفميةمين  بووادرت شوورية التوو
ر عون ذلوك مجلوس وقود عب و ،البحرين بتبني ا فيورة قيوام هوذا االتحواد –مين  عادة التا  مين و  للت اإلسفميةالشرية 

 اإلسوفميةمين  بلورت فيرة قيوام اتحواد شوريات التوتلذا د م2221نوفمبر  25بتاري   اجتماعوالشرية خفل  إدارة
 :2وهيلدج الشريات القا مة آنذاك  م2225/2221عام 

 م؛الخرطو  – اإلسفميةمين  شرية الت د1

 ؛جدة –ياك( إ)مين  العربية للت اإلسفميةالشرية  د2

 ؛البحرين – اإلسفميةشرية التيافل  د3

 ؛الخرطوم –مين  شرية البرية للت د4

 ؛تونس –)بست ري(  التونسي السعوديمين  الت إعادةبيت  د5

 .البحرين –مين )يرييو(  عادة التا  مين و  للت ميةاإلسفالشرية  د6
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 :1يتاآل فيخفل الفترة الماضية تمثل نشاط االتحاد  إسهامات االتحاد:

 ؛منطقة السودان والسعودية وتونس فيالسيما  األعضاءتييية رور التعاون بين الشريات  (أ

السودان  فيمين  عة التتنظم اآلن صنا التيوضع القوانين واللوا ح  فيس م االتحاد بفاعلية أ (ب
السودان تعمل  فيمين  صبحت جميع شريات التأيملو و  مين ب سلمة قطاع التأ إلى أدت والتي

 ؛اإلسفميوف  المن ج 

مين بالسودان الغرض من ا   ة رقابة شرعية عليا لمراقبة التتيوين هي فياالتحاد بفاعلية  أس م (ج
 أعضاءاعتماد  إلى باإلضافةهذا  ،مين مراقب التالسودان عبر وظيفة  في الت مينيمراقبة العمل 

 ؛مين السودانية شريات الت أعمالتشر  على  التيهي ات الرقابة الشرعية 

يتعلو   بموجب ا يتمتوع بيول موا أصبح التيتحصل االتحاد على اتفاقية المقر مع حيومة السودان  (د
 ؛بالشخصية الدبلوماسية

العاموووة  األمانوووةمقووور  إلقاموووةرض أقطعوووة  وبمنحووو د علوووى موافقوووة حيوموووة السوووودانحصووول االتحوووات (ه
 لفتحادد

 هيئات الرقابة الشرعية -6

اإلسفمية عن غيرها مون الم س سوات المثيلوة هوو وجوود هي وات  ي ي بو الم س سات الماليةما تتم إن  أهم  
والتوي  والمعرفوة؛ للرقابة الشرعية، م ل فة من يبار علماء فقو المعامفت اإلسوفمية المشو ود ل وم بوالعلم والخبورة

ضبط ورقابة أعموال وأنشوطة الم س سوات الماليوة اإلسوفمية لتيوون جميوع التصور فات الصوادرة عن وا تعمل على 
 الشريعة اإلسفميةدوف  أحيام 

لقد فرضت الم س سات المالية اإلسفمية على نفس ا وضمن عقود الت سويس والنظوام األساسوي الخواص 
ل على حماية حقو  جميع المتعاملين مع هذ  الم س سات والحيم على مدج وجود هي ة رقابة شرعية تعم ،ب ا

 دالتيام ا بالضوابط والقواعد التي تقر ها الشريعة اإلسفمية

الماليوة اإلسوفمية  تتبوي ن فيوو مودج التويام الم س سوا يما تقوم هي ة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سونوي  
فت اإلسوووفمية، فيموووا يخوووص المعوووامفت الماليوووة والحسوووابية ويوووذلك باألحيوووام الشووورعية الخاصوووة بفقوووو المعوووام

، وأهم  ووا شووروط اتفاقيووات إعووادة صوودر عوون هووذ  الم س سووات موون مسووتنداتومووا ي مراجعووة العقووود واالتفاقيووات،
 ات الرقابة الشرعية بحماية حملة الوثا   أو يذلك تقوم هي، والعقود والوثا   الصادرة عن ا، الت مين اإلسفمي

 دبالحلول محل  م عند الضرورة لمودعين في البنوك والم س سات المالية اإلسفميةا

 

 
                                                 

 المصدر نفسه. 1 



 واقع وآف اق التأمين التكاف لي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة الماليزية..................دراسة تطبيقية............................................

 

 220 

 مجلس التعاون الخليجي وماليزياالتأمين التكافلي بين تجربة دول  أرقامالمطلب الثاني: تحليل 

هووا اإليجووابي والمقبووول خووفل السوونوات األخيوورة، علووى الوورغم موون تواصوول صووناعة التوو مين التيووافلي نمو  
عوووود التجربووووة الماليييووووة را وووودة فووووي السووووو  اآلسوووويوي، ول ووووا معوووودالت النمووووو موووو خرا، وت   نخفوووواض الووووذي مووووس  اال

باالعتمواد علووى  خصوصويات تمييهوا عون تجوارب دول مجلوس التعواون الخليجوي، وهوذا موا سنوضوحو فيموا يلوي
قريوور آفووا  التوو مين ، تجوودر اإلشووارة إلووى أن هووذا المطلووب ييوول متوورجم عوون ت7021قريوور آفووا  التوو مين التيووافلي ت

 د، ألن ا أحدث التحليفت واإلحصاءات الخاصة بالت مين التيافلي7023وتقرير آفا  الت مين  7021التيافلي 
حصاءات التأمين التكافلي مستجداتأوال:   وا 

والربحية لشريات الت مين التيافلي بشيل يبير بالنظر إلى السو  ونضج الصناعة آفا  النمو تختل  
لتنظيمية للقطاعد على الرغم من التقلبات األخيرة في األسوا  المالية، يواصل الت مين التيافلي وال يايل ا

تحقي  معدالت نمو جيدة خاصة على مستوج ثفث أسوا  ر يسة هي: المملية العربية السعودية، اإلمارات 
مستجدات التنظيمية التي تس م العربية المتحدة، مالييياد يتحيم في وضع الت مين التيافلي اتجاهات السو  وال

 بشيل فعال في دفع وتيرة نمو هذا القطاعد
يها عن تجربة سم األسوا  السابقة الذير ببعض الخصوصيات التي تمي  تت   اتجاهات السوق الرئيسية:( 1

 بعض ا البعض حيث:

 دة في المجال، مع ما بريت ماليييا باعتبارها أيبر دولة في العالم من حيث سو  التيافل العا لي لتيون را -
 ا وضور الجوانب التنظيمية للقطاع؛تتميي بو من التقيد والثبات على النماذج المستخدمة ويذ

تعمل شريات الت مين اإلسفمية في المملية العربية السعودية تحت نموذج متميي عن النماذج المنتشرة في  -
 فريدة من نوع ا؛نيات باقي الدول العربية، ف غلب الشريات عبارة عن تعاو 

بالنسبة لسو  المملية العربية السعودية، فإن التغييرات التنظيمية التي رفعت من نسب االحتياطات  -
 دباإلضافة إلى اعتماد التسعير االيتواري، أثرت على النتا ج المالية لقطاع ت مين السيارات والت مين الصحي

ت مين اإلجباري للمريبات العمومية، فضف عن مس ولية ومع ذلك فإن اللوا ح الجديدة التي تخص قرارات ال
لى تعييي السو  في المدج الطر  الثالث اإلجبارية للت مين على المباني العامة عالية المخاطر، قد تساعد ع

  المتوسط؛

ربحية شريات الت مين التيافلي في باقي دول مجلس التعاون الخليجي ال تيال تعاني بسبب آثار المنافسة  -
الشديدةد بعض الشريات تسعى إلى جذب شرا ح جديدة من المجتمع، وأخرج تبحث عن فرص االندماج مع 

 ات أخرج لتحقي  النمو واالستمرار؛شري

مليار دوالر(، مع نمو  2.1مليار رنجت ) 1.5بل  إجمالي مساهمة ماليييا في التيافل العا لي ما قيمتو  -
م في تطوير القطاع بماليييا رقابة البنك المرييي من خفل وضع متذبذب لقطاع الت مين العامد وما ساه
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فضي على العمل مرونة يافية، يذلك إطار للعمل مضبوط، باإلضافة إلى العديد من التوصيات التي ت  
 سياسات اإلفصار عن المنتج، وتطوير قنوات التوييعد

الغالب عليو التيافل  فلي بمالييياظ ر الشيل الموالي أهم اختف  بين طبيعة هييل الت مين التياوي  
 دالغالب على إس امات ا التيافل العام ودول مجلس التعاون الخليجي العا لي

 اإلمارات والسعوديةهيكل اشتراكات التأمين التكافلي بين ماليزيا و : 61شكل رقم 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 55, in 

web site: www.ey.com. 
، جذبت صناعة الت مين في ماليييا العبين جدد من 7023عمليات االندماج واالستحواذ الخارجية: في عام  -

يندا والواليات المتحدة الذين حرصوا على توسيع دا رة انتشارهم بدمج شريات محلية واالستحواذ علي ا وقد 
 American International ات ت مين تيافلي، مثل: استحواذ األمرييية الدولية للت مينشمل هذا شري

Assurance Bhd’s من مليية شرية إحسان العامة للتيافل %10 على ING Public Takaful Ehsan 

Berhad. 

أسوا   اتسع نطا  اإلصفحات التنظيمية الذي مس  : المستجدات التنظيمية لسوق التأمين التكافلي( 2
االختف  ييمن في مدج تطور  الت مين التيافلي في دول مجلس التعاون الخليجي ودولة ماليييا، غير أن  

المرحلةد بعض الدول استحدثت تنظيما جديدا ومتيامف لقطاع الت مين التيافلي يما الحال بالنسبة لرمارات، 
ماليييا تحاول استحداث آليات جديدة لتنظيم  م القطاع ببعض اللوا ح والقوانين، بينماوأخرج ال يالت تنظ  

صفرالقطاع،   بعض النقا ص الموجودة بحسب التجارب السابقة فيود يذلك: وا 

معايير جديدة تدعو شريات الت مين التعاونية  ((SAMA  ساما استحدثت م سسة النقد العربي السعودي  -
ارية، ويذلك بالنسبة إلى حساب األسعارد هذ  بالمملية إلى حساب االحتياطات على أساس الدراسات االيتو 

ن ا ، ويرج المراقبون أ7001الخطوة من قبل م سسة النقد العربي السعودي أتت لتنفيذ اللوا ح الصادرة عام 
بمثابة اختبار لمرونة القطاعد وتبقى هناك فجوة يبيرة بين استصدار القوانين وتنظيم ا في معظم دول مجلس 

 التعاون الخليجي؛
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ي من ي البحرين على موق  المفءة المالية، من خفل بحث إصدار إطار جديد ب ذا الخصوص يعي  تري   -
 على مصلحة جميع األطرا  المعنية؛ اليفاءة التشغيلية للشرية، ومن ثم الحفاظ

 ، والذي من بين7020  إجراءات حويمة الشريات من خفل نظام التيافل اإلمارات العربية المتحدة تيث   -
أمور أخرج يحظر على شريات الت مين التقليدية فتح نوافذ إسفمية، إضافة إلى تطبي  حويمة الشريات، بما 

ضمان االمتثال لألحيام الشرعية في عمليات اد وتنفيذ هذ  اللوا ح قد ي دي بفي ذلك متطلبات محددة تتعل  
 دة مرونة صناعة الت مين التيافلي؛إلى ييا

نون التيافل: بعد مرحلة ما بعد رفع القيود المفروضة منذ عقود طويلة على القطاع عمان تضع مسودات قا -
 وا ح الت مين التيافلي؛، انتقلت عمان بسرعة إلى وضع ل7022عام 

المالييي ورقة تتعل    نيجارا ، أصدر بنك 7023ماليييا تحدد إصفحات واسعة النطا : في أواخر عام  -
ي للجميعد يشمل مجموعة واسعة من المقترحات في مجاالت عدة من بين ا: بإطار مف وم التيافل العا ل

مرونة التشغيل، اإلفصار عن المنتج، قنوات التوييع وممارسات السو د باإلضافة إلى ذلك أعلنت مييانية 
 ر الحماية لألسر ذوي الدخل المحدود، في حالة الوفاة أولدولة ماليييا عن برنامج تيافل الذي يوف   7021

 العجي الدا م بسبب حادثد

 صناعة الت مينوأرقام هذ  التطورات التنظيمية واالتجاهات العامة لألسوا  انعيست على نتا ج 
 في المنطقةد التيافلي

  2112إجمالي اشتراكات التأمين التكافلي العالمي ( 3

 محسوبةي، من قيمة مليار دوالر أمريي 14قيمة  2114المتوقعة لعام  التيافلي تقدر مساهمة الت مين
 د2112مليار دوالر أمرييي عام  77د11، بعد أن حق  مجموع اشترايات تعادل 2113مليار دوالر عام  3د12

 ، ونسب توييعو في العالمد2114-2112والشيل الموالي يوضح نمو الت مين التيافلي خفل الفترة 
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 التأمين التكافلي اشتراكات: نمو حجم 60رقم شكل 

 
Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 7, in web 

site: www.ey.com. 
د بعد أن وصل في سنوات سابقة إلى 2114عام  %14يواصل قطاع الت مين التيافلي نمو  بمعدل 

المحيمة والتنظيمات غير الواضحة في األسوا د  ، وهذا نتيجة لفستراتيجيات غير%25معدالت ال تراور 
 رغم ذلك يبقى معدل النمو للصناعة ايجابيا ومقبوالد

دول آسيا )ماليييا، إندونيسيا، بروناي، سنغافورة، تايفند(، مدفوعة بآليات اقتصادية قوية واصلت 
ملية العربية السعودية ، بينما دول مجلس التعاون الخليجي ماعدا الم%22تحقي  معدالت نمو ميدهر بو 

 د%12لت معدل نمو سج  
  التأمين التكافلي اشتراكاتحجم  نسب: 62شكل رقم 

 
Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 7, in web 

site: www.ey.com. 
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الحصة من  %48في المملية العربية السعودية ما يقارب ل التعاونيات تمث  يل الساب ، من الش
من  %31اإلجمالية الشترايات الت مين التيافلي، تلي ا دول آسيا متمثلة في ماليييا واندونيسيا بما يقارب 

 إفريقياخيرا دول ، وأ%15 إجمالي مساهمات الت مين التيافلي، ثم باقي دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة
 د%7وجنوب آسيا ودول المشر  بنسبة 

 وفيما يلي تفصيل لحجم اشترايات الت مين التيافلي ونسب ا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجيد
 

 بدول الخليج التأمين التكافلي ونسب اشتراكات: نمو حجم 64شكل رقم 

  
Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 8, in web 

site: www.ey.com. 
مليار دوالر  8د2قت إجمالي اشترايات يقدر بو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي حق  

، تلي ا اإلمارات %77لسعودية من ا ، تبل  حصة ا2113مليار دوالر أمرييي عام  2د7، و2114أمرييي عام 
 فقط من مساهمات التكافل اإلجمالية. %8، ثم بقية الدول بو %15و العربية المتحدة ب

، يانت وتيرة النشاط االقتصادي في السعودية واإلمارات العربية المتحدة 2114إلى  2113من عام 
أحسن دولة عربية سباقة في ميدان  على الرغم من ذلك تبقى اإلمارات .%6د4و %4متواضعة بنسب نمو 

 استحداث تنظيم خاص بهذا القطاع مرن ويسمح بتطويره أكثر مستقبال.

تعرف دول اآلسيان تطورا سريعا في جميع ميادين االقتصاد ما انعكس إيجابا على قطاع التأمين 

 اآلسياند تفصيل لحجم اشترايات الت مين التيافلي ونسب ا بالنسبة لدولالتكافلي، وفيما يلي 
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 بدول اآلسيان التأمين التكافلي ونسب اشتراكات: نمو حجم 66شكل رقم 

  
Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 8, in web 

site: www.ey.com. 
بعد أن  2114مليار دوالر أمرييي عام  2د4ن، بلغت مساهمة الت مين التيافلي في منطقة اآلسيا

 د2113مليار دوالر أمرييي عام  5د3يانت تقدر بو 

( من إجمالي المساهمات، أما إندونيسيا %71ماليييا لدي ا حصة ما يقرب من ثفثة أرباع السو  )
 من إجمال المساهماتد %6وتايفند( ، وباقي الدول )بروناي وسنغافورة %23فتستقر عند قيمة 

ندونيسيا بو قد  ي    د2114عام  %5ر معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ليل من دولة ماليييا وا 

 الداء المالي لصناعة التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزياثانيا: 

، (EY globale takaful insight 2013) انات والنتا ج على تقرير آفا  الت مين التيافليتعتمد البي
ة، األسوا  الر يسوالذي اعتمد على عينة من البيانات المالية لعدد من شريات الت مين التيافلي العاملة في 

دارة االستثمارد تجنبا لتيرار المرجع نشير إلى أن الباحث قام  وانقسم التحليل إلى قسمين: عمليات الت مين وا 
 ، وحلل النتا جد35-71ص بترجمة التقرير من 

من عينة من شريات الت مين التيافلي والتعاونيات  7027إلى  7020البيانات تمتد على فترة يمنية من 
وشريات الت مين التقليدية العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي )البحرين واليويت وقطر والمملية العربية 

 يادالسعودية واإلمارات العربية المتحدة(، وماليي 
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 منهج الدراسة والتحليل: 65شكل رقم 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 26, in 

web site: www.ey.com. 
ن التيافلي في العديد من األسوا  في دول الخليج يا لمعظم شريات الت ميال ييال األداء المالي تحد

وماليييا، ونظرا للخصوصيات التي تتسم ب ا يل سو  فإن نتا ج األداء أيضا تختل  تبعا لذلك، ويمين 
 اختصار أهم النسب والنتا ج في الجدول المواليد

 0210 : المؤشرات المالية الساسية لعام11جدول رقم 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 27, in 

web site: www.ey.com. 
 يرجع التحسن المتعل  بنسب التشغيل إلى انخفاض نسب التيالي  التشغيلية اليليةد

ألداء المالي من البيانات المالية المنشورة لعينة من شريات الت مين التقليدية تستمد النسب المالية ل
ويمين بيان أهم النتا ج من تحليل  وشريات التيافل، هذ  الم شرات متوفرة في التقارير المالية للشرياتد

 التقارير المالية فيما يخص الجوانب التشغيلية فيما يلي:

 األداء المالي

متوسط نسب 

 التشغيل المجمعة

نسب إعادة 

التأمين أو إعادة 

 التكافل

االستثمار تائجن  

ائد االستثمارع ارتثممكونات االس   اتنسبة التعويض   نسبة التكاليف نسبة العموالت 

 نسبة التعويضات
 

 نسبة العموالت
 

 نسبة التكاليف
 

ةنسبة التشغيل المجمع  
 

 عائد االستثمار
 

 عائد األسهم
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شريات الت مين التيافلي أن تولي ا أهمية يبيرة لضمان استمرارها هي عنصر البد لكفاءة العمليات:  (أ
 وتقدم ا في السو  أمام منافسي ا من الشريات التقليدية، ويفحظ علي ا اآلتي:

نفقة خفل معظم شريات الت مين التيافلي لم تحق  حجم يبير لألعمال على الرغم من التيالي  اليبيرة الم   -
 السنوات الثفث؛ 

 التيالي  في شريات الت مين التيافلي أعلى من مثيفت ا من شريات الت مين التقليدية؛  نسبة -

توييع القدرات مع الحفاظ على جودة الخدمة من التحديات الر يسة لتحسين أداء شريات الت مين التيافلي؛  -
 التقليديد توقعات عوا د المساهمين تختل  عموما بمقارنة الت مين التيافلي ونماذج الت مين -

يذلك م مة جدا لضمان وصول الخدمة للعميل بالجودة المطلوبة، وفي  نوعية العمليات التأمينية: (ب
 هذ  األسوا  يفحظ:

من قدرت ا على الوصول إلى الجودة  معظم شريات الت مين التيافلي الحديثة صغيرة الحجم مما يحد   -
رضاء العميل ومن ثم ينعيس سلبا على نسب التعويضا  ت؛ وا 

واألداء هناك ترييي يبير لتسوي  الت مين نظرا لضع  الخطوط التسويقية سواء فيما يتعل  بالوسطاء  -
  التشغيلي ويذا صغر حجم اد

يجب االرتياي في ا على طبيعة وخصوصية شريات الت مين التيافلي،  متطلبات رأس المال والمالءة: (ج
 وما يفحظ في الواقع العملي ما يلي:

 ،طلبات المفءة ورأس المال تجعل من الصعب على الشريات الصغيرة منافسة الشريات اليبيرةصرامة مت -
 وهذا يحتم علي ا رفع حجم عمليات ا أو االندماج لتلبية هذ  المتطلبات؛ 

 ر على ربحية وعوا د المساهمين في المدج القصير والمتوسطدنتيجة وجود رسملة أفضل للشريات قد ت ث   -

 رنة بين األسوا  المدروسة بعدد من النسب األساسية في تحليل األداء تشمل ما يلي:ترتبط المقا
الضرا ب واالشترايات اإلليامية  الربح أو الفا ض قبلهو  متوسط العائد على حقوق المساهمين: (1

 )يياة أموال المساهمين( على مجموع حقو  المساهميند األخرج

مقارنة  7027خفل عام  ROEد على حقو  المساهمين ن متوسط العا تحس   ،في األسوا  الر يسة
 د7022بعام 
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 متوسط العائد على حقوق المساهمين: 66شكل رقم 

 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 29,  in 

web site: www.ey.com. 
ن معدل الربحية في السو  السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إال أن ا على الرغم من تحس  

تبقى أقل ربحية من عينة دولة ماليييا التي حققت معدالت موجبة ومتيايدة خفل مدة الدراسةد ما يدل على 
 ربحية أيبر لفستثمار في السو  المالييية في مجال الت ميناتد

 نسبة التعويضات + نسبة العموالت + نسبة التيالي وسط نسبة التشغيل المجمعة: مت (2

 ما يفحظ من خفل الشيل الموالي تحسن النسبة العا د بالدرجة األولى إلى انخفاض التيالي د
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 )المجمعة( التشغيل المركبة متوسط نسبة: 66شكل رقم 

 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 30,  in 

web site: www.ey.com. 
بالنسبة  %201بالنسبة لشريات الت مين التيافلي مقارنة بنسبة  %221، ارتفعت النسبة إلى 7022عام 

 تيالي  وانتشار التسعير التنافسي في السو دللشريات التقليدية، يرجع باألساس إلى ارتفاع ال

صافي التعويضات المدفوعة مقسومة على صافي األقساط الميتسبة أو متوسط نسبة التعويضات:  (3
 مثل النتا ج في الشيل المواليدوت   االشتراياتد
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 متوسط نسبة التعويضات: 66شكل رقم 

 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 31,  in 

web site: www.ey.com. 
فحظ تحسن في نسبة التعويضات بمرور اليمند في ماليييا باستثناء المملية العربية السعودية، ي  

دي تتقلص تدريجيا بدخول السو  شريات ت مين تيافلي هناك فجوة بين النسبة للت مين التيافلي والت مين التقلي
حديثة، باإلضافة إلى أنو يعيس نضج الشريات التقليدية وتطور سياسات ا ما أدج إلى نسبة تعويضات 
أعلىد في المملية العربية السعودية، نسبة التعويضات تدهورت خفل السنوات الثفث األخيرة، يرجع ذلك 

 ضات في ت مين السيارات والت مين الصحيد أساسا إلى ارتفاع التعوي

في التعويضات المدفوعةد  %12سجل ت مين الممتليات والحري  ارتفاع ما يقارب  7027في عام 
 بباقي دول مجلس التعاون الخليجيد %15-11فحظ استقرار النسبة في على مدار السنوات الثفث ي  

سوما على صافي األقساط الميتسبة أو صافي العموالت المدفوعة مقمتوسط نسبة العموالت:  (2
 وت عرض النتا ج في الشيل المواليد االشتراياتد
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 متوسط نسبة العموالت: 62شكل رقم 

 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 32, in 

web site: www.ey.com. 
 فحظ استقرار نسبة المطالباتدعلى الرغم من المنافسة السا دة، ي  

تعمل شريات الت مين التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي بميية تنافسية في السو ؛ حيث 
يسمح حجم ا اليبير بدفع عموالت أقل، واالحتفاظ بالمييد من المخاطر دون الحاجة إلى إعادة الت ميند في 

دج الشريات التقليدية التي ، نسبة التعويضات لشريات الت مين التيافلي بماليييا أعلى من نسبت ا ل7027عام 
 د7020قد تيون نتيجة اشتداد المنافسة مع دخول شريات ت مين تيافلي جديدة بعد عام 

إجمالي التيالي  اإلدارية مقسوما على صافي أقساط الت مين الميتسبة أو متوسط نسبة التكاليف:  (5
 وهي م مثلة بالشيل المواليد االشتراياتد
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 تكاليفمتوسط نسبة ال: 61شكل رقم 

 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 33,  in 

web site: www.ey.com. 
فحظ انخفاض متوسط نسبة فحظ انخفاض متوسط نسبة التيالي  بالنسبة لألسوا  الر يسةد ي  ي  

 ا بقيت أعلى التيالي  لشريات الت مين التيافلي في ماليييا ودول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من أن  
من متوسط النسبة لدج مثيفت ا من الشريات التقليديةد بالنظر إلى حجم شريات الت مين التيافلي مقارنة 

الشريات التيافلية لمنافسة نظا رهاد بالنسبة  بشريات الت مين التقليدية، يصبح التحيم بالتيلفة أهم تحد تواج و
لشريات الت مين التيافلي حديثة النش ة البد ل ا من الت ثير على يفاءت ا التشغيلية عبر خطط وسياسات 

 مستحدثة لتطوير أداءها في السو د
 ا إلعادة األقساط الميتتبة أو االشترايات المتنايل عن: أو إعادة التكافل متوسط نسبة إعادة التأمين (6

 وهي بالشيل اآلتي: الت مين أو إعادة التيافل مقسوما على إجمالي األقساط الميتتبة أو االشتراياتد

 



 واقع وآف اق التأمين التكاف لي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة الماليزية..................دراسة تطبيقية............................................

 

 233 

 متوسط نسبة إعادة التأمين: 60شكل رقم 

 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 34,  in 

web site: www.ey.com. 
على عيس ماليييا، سواء شريات الت مين التيافلي بدول مجلس التعاون الخليجي أو الشريات 
التعاونية بالسو  السعودي ف ي تتنايل بنسب أعلى لشريات اإلعادة الت مينيةد ترتيي العمليات الت مينية 

من قطاع التيافل، بالمقارنة مع دول الخليج  %22ي الذي يمثل حوالي نسبة بماليييا على التيافل العا ل
العربي التي ترتيي على التيافل العامد دول مجلس التعاون الخليجي والمملية العربية السعودية تيتتب في 

 التيافل العام باأليثرية، وهي نوع أيثر تقلبا وحاجة لعمليات إعادة الت ميند

 إجمالي الدخل من االستثمار مقسوما على مجموع االستثماراتدالستثمار: متوسط العائد على ا (7
 يمين توضيح ا بالشيل المواليد
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 : نمو حجم مساهمة التأمين التكافلي62شكل رقم 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 35, in 

web site: www.ey.com. 
العا د االستثماري لشريات الت مين التيافلي وشريات الت مين التقليدي في دول مجلس التعاون 

 د %5إلى  %1الخليجي وماليييا هي في المتوسط في حدود 

لين ال تيال منخفضة عوا د االستثمار للتعاونيات في المملية العربية السعودية آخذة في التحسن، و 
فحظ تفو  الت مين التيافلي على الت مين التقليدي من حيث ي   ،نسبياد باقي دول مجلس التعاون الخليجي

 العا دد 
من خفل  هناك ثفث أسوا  متميية ومختلفة من حيث ميول ا للمخاطرة االستثمارية: مكونات االستثمار

 دالشيل الموالي
 ارمكونات االستثم: 11شكل رقم 

 
Source: Global Takaful Insights 2013 market updates, EY Building a better working world, 2013, p 35,  in 

web site: www.ey.com. 
في األس م، بينما  %75شريات الت مين التيافلي بدول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بنسبة 

من استثمارات م في الصيوك )راجع إلى الترييي  %10لت مين التيافلي المالييية فلدي ا ما يقرب شريات ا
اليبير على التيافل العا لي(، في حين تعتمد التعاونيات في المملية العربية السعودية على االستثمار في 

 الودا عد



 واقع وآف اق التأمين التكاف لي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة الماليزية..................دراسة تطبيقية............................................

 

 235 

 آفاق صناعة التأمين التكافلي في المنطقةثالثا: 

نمو القوي للت مين التيافلي، إال أن معدالت اختراقو للسو  منخفضة في المتوسط على الرغم من ال
ع يبيرة جدا في األسوا ، خاصة في األسوا  سريعة النمو مثل ترييا فقط، هذا يدل على إميانات توس   7%

ندونيسياد في المدج القريب والمتوسط ي   قرار االقتصاد توقع استقرار صناعة الت مين التيافلي، نظرا إلى استوا 
اليلي، ووجود ترييبة سيانية يبيرة وشابة من المسلمين، يما هو الحال في ماليييا واإلمارات العربية المتحدة 

ندونيسيا وتريياد  وا 

من المرجح أن تيون المملية العربية السعودية السو  األساسية المسيطرة على نص  إجمالي أقساط 
لعربية، ثم اإلمارات وقطر وم خرا عمان، وستواصل هذ  الدول تطوير الت مين التيافلي بين دول الخليج ا

 منتجات الت مين التيافليد

ندونيسيا، ت يمن حاليا على حصة ثلث سو  الت مين التيافلي، ولدي م  أسوا  اآلسيان بقيادة ماليييا وا 
 احتماالت نمو للسو  مواتية، مدفوعة بعوامل عدة من ا:

 ير وغالبيتو من الشباب مع عمالة جيدة في الميدان؛عدد السيان المسلمين اليب 

 اإلصفحات التنظيمية واسعة النطا  العتماد أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم؛ 

 قدرة عالية لتدويل الت مين التيافلي، واستحداث منتجات تتواف  ورغبات المست منيند 

  يديمين دراسة آفا  الت مين التيافلي على مستويين يلي وجي 

 على المستوى الكلي

، لتصل 7021-7023سنويا بين عامي  %21توقع أن سو  الت مين التيافلي العالمي سينمو بمعدل ي  
مليار دوالر أمرييي، ومن المرجح أن تحافظ  70سق   7022قيمة إجمالي اشترايات الت مين التيافلي عام 
مس سنوات القادمةد يما هو موضح بالشيل نموها في الخعلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول اآلسيان 

 المواليد
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 نمو حجم مساهمة التأمين التكافليآفاق : 64شكل رقم 

 
Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 12,  in 

web site: www.ey.com. 
للسنوات المتوقعة،  من ثم  قة و س  وبنسب متينة بين الدول للسنوات المحق  فحظ من الشيل نمو مت  ي  

ولذلك فإن ما يحتاجو الت مين التيافلي هو ابتيار آليات جديدة دافعة لو دون الوقوع في الشب ات الشرعية، 
، التي البد ل ا ما يتعل  بالتنظيم أو المنتجاتوالبعد قدر اإلميان عن محايات واقع الت مين التقليدي سواء في

، وال ب س من االستفادة من تجاربو وتطبيقاتو التقنية خاصة فيما يتعل  من مراعاة الخصوصية ل ذا النوع
 بالتسوي  واإلدارة وغيرهاد
 على المستوى الجزئي

جود يفاءات عالية، على مستوج دول مجلس التعاون الخليجي، المنافسة والقضايا التشغيلية وعدم و 
فستراتيجيات غير لت مين التيافلي، نتيجة ليس فقط لد ربحية شريات ال تحديا، وهي ت د  ال يالت تشي  

 دة تسمح بالعمل في عدة نماذج مختلفةدوح  المناسبة ولين أيضا بسبب عدم وجود لوا ح تنظيمية م  

وعدم الوصول إلى رأسمال يبير  التحدي الر يسي للسو  السعودي هو عدم وجود اقتصاديات الحجم،
 ونقص الربحية، خاصة بالنسبة لت مينات السيارات التي ال تظ ر فيو شريات الت مين االنضباط في التسعيرد

على الرغم من شدة المنافسة، إال أن هناك إميانات للنمو في مجاالت التيافل العا لي والطبي، 
ندونيسياد السيما في أسوا  النمو السريع مثل اإلمارات ا  لعربية المتحدة وماليييا وا 

 يمين تمثيل أسوا  النمو السريع بالشيل المواليد
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 أسواق النمو السريع: 66شكل رقم 

  
Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 13,  in 

web site: www.ey.com. 
حجم الدا رة الدال على مستوج النمو للدولة، ومن ثم تيون  بويظ ر لنا الشيل ترتيب الدول حس

اندونيسيا متصدرة األسوا  ثم ترييا، وبعدهما السعودية وماليييا واإلمارات ب ذا الترتيب حسب مستوج النمو 
 للدولةد

 هات المستقبليةالتوجّ 

اليامنة في السو ، واإلصفحات التنظيمية، أصبح الحصول على هد  ترتيب نظرا للفرص القوية 
 البيت ال د  األساس لتحقي  نظام تيافل مستدامد يجب على شريات الت مين الترييي على:

 إعادة وضع األهدا  اإلستراتيجية التي تخدم رغبات وميول العمفء؛ 

 عبر تحسين العمليات : 

 فل اقتصاديات الحجم؛تقوية المرايي المالية واستغ -

 تنويع الخطوط التجارية للوصول إلى العمفء؛ -

 تحسين قنوات التوييع والخدمات المقدمة، بما في ذلك استخدام االبتيارات الرقمية؛ -

 ،عبر والمحاسبة واإلصفحات التنظيمية تقوية المفءة المالية: 

 الرأسمال االقتصادي؛ إيجاد تواين بين صرامة متطلبات المفءة المالية مقابل تحسين -

  دإدارة األخطار التسييرية -

   ري الصناعة بما في ذلك المنظمين وواضعي المعايير، تطوير القطاع مع الترييي على توحيد يمين لمسي
 األطر التنظيمية والشرعية، بما في ذلك:

 يرية؛أمام العمليات التشغيلية والتسي العقبات النماذج القياسية للت مين التيافلي إليالة -



 واقع وآف اق التأمين التكاف لي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة الماليزية..................دراسة تطبيقية............................................

 

 238 

وضع هييل المعايير من هي ة المحاسبة والمراجعة ومجلس الخدمات المالية اإلسفمية من ش نو  -
 وضع خارطة طري  لتحقي  التقارب بين المنظمين وشريات الت مين وعلماء الشريعةد 

 يمين توضيح األساسات السابقة الذير من خفل الشيل الموالي:

 تكافلي المستدامبناء صناعة التأمين ال: 65شكل رقم 

 

  
Source: Global Takaful Insights 2014 market updates, EY Building a better working world, 2014, p 14, in 

web site: www.ey.com. 
ترييب، يجعل من ترتيب األساسات والميونات األساسية لنظام الت مين التيافلي ومدج فاعليت ا في ال

من نموا مستداما للصناعة ويض  ا األساسية،تنمية المستدامة ويحافظ على أهدافالنظام متيامل يخدم آفا  ال
 في المستقبلد

  ظروف وتحديات التأمين التكافلي في المنطقة: لثالمطلب الثا

تيافوول في ووا عنوودما نشوو ت أول شووريات ال ،2223بوودأت صووناعة التيافوول بشوويل رسوومي فووي ماليييووا عووام 
للحصوووول علوووى  األفووورادلت سيسووو ا الطلوووب المتيايووود مووون  ولقووود يوووان السوووبب الووور يس ،وهوووي: شووورية تيافووول ماليييوووا

  أيضوا مجلوس الفتووج أقور  وموا  ،على ما صدر في مجمع الفقوو اإلسوفمي الودولي تيافلي بناءخدمات الت مين ال
يبيورا ا صناعة الت مين في ماليييا إلوى أن بلغوت حود  رت تطو   ومن ثم  ؛ الوطني المالييي بحرمة الت مين التقليدي

  عتبر من البلدان التي ترأس صناعة التيافل في العالمدف ي ت   ،مقارنة بمثيفت ا
 تطور التأمين التكافلي في ماليزياأسباب نجاح ومعوقات  أوال:

الي أصوول قطواع بل  إجمو ،7002و في عام من التطورات الملحوظة في صناعة التيافل في ماليييا أن  
حيث بل  معدل نموها  ؛ا في موجودات وصافي مساهمات التيافلمليار وش دت نموا قوي   3التيافل في ماليييا 

فوووي ، وعلووى الووورغم موون االنخفووواض الفحوو  فووي معووودل النمووو 7002إلووى  7001موون عوووام  %72و %72السوونوي 
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ظوول التطووورات الفحقووة فووي األسووس التنظيميووة  عوود بوواليثير فوويإال أنووو يبقووى معوودال ايجابيووا وي  السوونوات األخيوورة، 
 دلصناعة الت مين التيافلي

ع الم سسات األجنبية علوى المشوارية فوي والتحرير السريع لماليييا في الصناعة المالية اإلسفمية شج  
 دعة ومتيايدة من الشريات المحلية والدولية للتيافلإيجاد حيمة متنو   من ثم  سو  التيافل المالييية، و 

وقود هودفت إلوى تعييوي  ،7007فوي عوام ر الصناعة إنشاء جمعية التيافل الماليييوة ا ساهم في تطو  م  مو 
  :حيث؛ نين من شريات التيافل في مالييياصناعة التيافل ومراعاة مصلحة أعضا  ا الميو  

   الدرايوة دين ب وم مويو  د مون أن  للت ي و ،لوسوطاء التيافولالفحص البسويط واألساسوي ب ليمت شريات التيافلأ
  ؛فرادوالعلم اليافي للعمل وعرض خدمات التيافل لأل

 جراءات تسجيل وييل أو عميل التيافل استحداث  ؛نظام وا 

 عووادة التيافوول فووي ماليييووا لووين موون مختلوو  شووريات لجمووع ممث   ؛عقوود النوودوة السوونوية والدوليووة للتيافوول وا 
نودوة  7001ي عوام قودت فوولقود ع   ،لتيافولالتيافل في العالم وتبادل اآلراء وعرض الخبرة الماليييوة فوي ا

 دلمناقشة وحل المسا ل المختلفة التي تواج  ا شريات التيافلخبراء التيافل 

سوو م فووي تطوووير السووو  وتوطيوود الصوولة بووين هووذا مووايال بإميووان جمعيووة التيافوول الماليييووة أن ت   مووع يوول  
 حة التيافل في ماليييادروع في المييد من المبادرات التي تخدم مصلوالش   ،شريات التيافل

 يمين اختصار أسباب نجار ومعوقات تطور الت مين التيافلي في ماليييا فيما يليد
 التأمين التكافلي في ماليزيا أسباب نجاح (1

نت البلد من أن ينعم بصناعة تيافل مي  عة التيافل المالييي عوامل م م ة لقد ساهمت في نجار صنا
  ا عا لشريات التيافل على المستوج العالميدرة وناجحة، وجعلت ا مثاال ر متطو  

 :1من بين تلك العواملو 

يت المصرفية اإلسفمية والتيافل بدعم غير محدود  دعم الحكومة السيما البنك المركزي الماليزي: (أ لقد حظ 
ناعة من الحيومة المالييية والبنك المرييي المالييي، وهو ما سواعدها علوى القيوام بمبوادرات م م وة لتعييوي الصو

، وقود تجس وود هوذا الوود عم فوي قيووام الحيوموة بوضووع الخطوة األساسووية ةالمحليوة ومي ن ووا مون دخووول السوو  العالميوو
نوة مون  لتعييوي (، 7020إلوى عوام  – 7002سونوات )مون عوام  20ة خطوة لمود  اسوتراتيجية و للصناعة المالية الميو 

  لمالية المتناولة لصناعة التيافلدالصناعة ا

عفاء البعض اآلخر وقد بادرت الح   يومة أيضا بخطوة عملية من خفل تحييد بعض رسوم الضرا ب وا 
ع نش ة المييود مون شوريات التيافول أو نوافوذ  ؛لفترة يمنية م رضية للشريات التي توفِّر خدمات التيافل ليي تشج 

                                                 

 د22-21ص  ،مرجع ساب محمد أيرم الل الدين،  1 
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يود تقوديم خودمات ا خوص  التشوغيل لشوريات التيافول العالميوة التوي تر يما قاموت أيضوا بعورض ر   دالتيافل في البلد
افوول توووف ر ولقوود قامووت بخطوووة تحريوور الصووناعة المصوورفية وعوورض رخصووتين جديوودتين لشووريات تي ،فووي ماليييووا

  خدمات التيافل العا ليد
 م في إنجار الصناعة أيضوا التنوافس الصوح ي بوين شوريات التيافول الموجوودة أسا ومم   التنافس الصحي: (ب

تمر بتطوير منتجات ا وتتنوافس فوي تووفير الخودمات ب سوعار تنافسوية؛ بحيث تقوم الشريات بشيل مس ؛في البلد
يمووا قامووت أيضووا بتنويووع وسووا ل  الخوودمات فووي متنوواول معظووم األفوورادد األموور الووذي جعوول رسوووم االشووتراك فووي
بمووا في ووا توووفير الخوودمات عبوور قنوواة البنوووك واسووتعمال شووت ى أنووواع  األفووراد،تسوووي  منتجات ووا لتيووون فووي متنوواول 

 تالسووويما مووون ناحيوووة االسوووتجابة للمطالبوووات وحووول مشووويف ،نوووات لجوووذب المشوووتريين وتحسوووين الخووودماتاإلعف
 المشترييند

يثيوور موون الخبووراء والعمووال ذوي تحوووي الصووناعة التيافوول فووي ماليييووا  إن   مهىىارة وكفىىاءة القىىوى العاملىىة: (ج
صودير بعوض هوذ  اليفواءات إلوى اليفاءة والم ارة العالية في صوناعة التيافول، وقود تمي نوت هوذ  الصوناعة مون ت

وي توق وع أن ييوون ل وا أيضوا جيول جديود مون العموال المتمر سوين،  دالدول اإلسوفمية لتطوو ر شوريات التيافول في وا
حتواج إلي وا للعمول ماليييا تتمت وع بعودد مون الم سسوات تقووم بتودريس وتودريب الطلبوة علوى المبوادش الم   علما ب ن  

 بما في ا التيافلدصناعة المالية اإلسفمية الفي 

من العلماء  لى هذ  الصناعة عدم وجود عدد يا فحظ عو ي  فإن   ،وبالرغم من هذ  اإليجابيات
إلى   ما دفع بعضقة بالمعامفت المالية السيما صناعة التيافل، مم  ين في الشريعة اإلسفمية المتعل  المختص  

 الصناعة وت هيل القا مين علي ادالت ييد على ضرورة عقد لقاءات تنموية شاملة لتطوير هذ  

 معوقات التأمين التكافلي في ماليزيا (0

بوووالرغم مووون أن  صوووناعة التووو مين التيوووافلي فوووي ماليييوووا تطوووو رت يثيووورا، وتووووف رت علوووى يثيووور مووون فووورص 
 ات ا، من بين ا:التوس ع األخرج؛ إال  أن  ا ما يالت تواجو بعض العقبات في عملي  

راك في تشووسا ل التسوي  قد جذبت البعض لفوجود اليثير من الخدمات ف :استمرار اشتراك المشتركين (أ
التيافل، غير أن و وعند أو ل ضا قة مالية فإن و يعتيل مثل هذا النوع من المعامفت وبس ولة، وتجاويا ل ذا 

 ؛يتووعية بحقيقة الت مين التيافلي وأهم  اإلشيال يجب القيام بعمليات الت  

بل البعض لمبدأ صناعة هناك عدم ارتيار من ق   :عد التعاوني والبعد التجاريصناعة التكافل بين الب (ب
  باالستثمارات قبل بسبب رفع قيم االشترايات أو الترييي على الخدمات التي تتعل   ؛الت مين التيافلي الحالي

ل ذا  ويحل  ، وننتيجة لنقص الثقة بعنصر التعا توفير الحماية اليافية أو تحسين الخدمات القا مة، وقد ييون
 ددمات وفرض أسعار تنافسية ومناسبةدعا العلماء إلى تحسين الخ



 واقع وآف اق التأمين التكاف لي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة الماليزية..................دراسة تطبيقية............................................

 

 241 

مع أن  الخدمات أصبحت أيثر جودة، إال  أن  من التحديات  دمات:السرعة والكفاءة في توفير الخ (ج
ة بعد الحالية هي توفير خدمة التيافل في أسرع وقت ممين؛ حيث يستفيد المشترك من الخدمة في فترة وجيي 

من تحسين موعد االستجابة للمطالبات ودفع التعويضات، باإلضافة إلى ذلك ال قوع الخطر، ومع ذلك البد  و 
 دبد  من الت يد من أن  شروط العقد عادلة وواضحة

هناك مجاالت من الت مين لم تدخل ا شريات الت مين التيافلي في  :تطوير المنتجات وتوسيع الخدمات (د
أخطار اليوارث الطبيعية، وال تتوافر في ا الخدمات ألسباب يثيرة من ا: الخو  من  ماليييا، مثل: الت مين ضد  

من إعداد دراسات بناء على إحصاءات سابقة وقياس ا أو  عدم قدرة الصندو  على تحم ل ا؛ ولذلك البد  
لفحتياجات  مواينت ا مع بطاقة الصندو ، لتوسيع إطار التيافل والمستفيدين منو؛ فمن التحديات تغطية أوسع

 الت مينية من حيث النوع والحجمد
 : التحديات التي تواجه تطبيق التأمين التكافلي والحلول المقترحةثانيا

 :1في إجمال ايال يواجو مجموعة من التحديات يمين  مارض الواقع تطبي  التيافل على أ ن  إ

 يات الخارجيةالتحدّ  (1

بما يتناسب مع الر يا  وتوجي  ا ،يطرة علي اافلي الس  هي التحديات التي ال يمين لشريات الت مين التي
 ، نذير من بين ا:لت مين التيافليشريات االمستقبلية ل

 ي التشريعيالتحدّ  -أ

شوورا  والرقابووة ود قووانون خوواص لرارس عمل ووا دون وجووموويافوول فووي معظووم البلوودان ت  ال توويال شووريات الت  
وويجعوول هووذ  الشوور  ؛ موواعلي ووا فووف توويال  موون قبوول الدولووة، علنووةدة وم  ومحوود   ايير ثابتووةبط بمعوويات بعيوودة عوون الض 

وو واإلشوورا ول تحووت سوولطة هي ووات الرقابووة شووريات التيافوول تعموول فووي تلووك الوود   مين مت لشووريات التوو مِّ التووي ص 
 د، ما صع ب من م م ت ا وجعل ا في نفس الوضع مقارنة بالت مين الت جاريالتقليدية

 مين على شريات الت واإلشرا قانون خاص للرقابة  إصدار من خفلي هذا التحد  ب على يمين التغل  
 ؛ودانوالس   يما هو معمول بو لدج بعض الدول يماليييا ،التيافلي

 ق بالمشتركينيات التي تتعلّ التحدّ  -ب

 واألخوووورجللمسوووواهمين  إحووووداهماتووووان: ن ييووووون ل ووووا هي تووووان عام  إن طبيعووووة شووووريات التيافوووول تقتضووووي أ
وخووفل هووذ   د اجتماعووات عاديووة وغيوور عاديووة،ال ي ووة العامووة للمسوواهمين تعق وو ن  فووإللمشووتريين، ويمووا هووو معلوووم 

 دوغيرهاوتناقش الحسابات والمييانياتدددد  ،اإلدارةمجلس  أعضاءاالجتماعات تنتخب 

                                                 

 د227-221امر مظ ر قنطقجي، مرجع ساب ، ص س 1 
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  فوي شوريات التيافول باسوتثناء موا هوو مطب و لتيافول،فوي معظوم شوريات ا ا ال ي ة العامة للمشتريين،م  أ
بحيوث ييوون ل وذ  ال ي وات  ي ينبغي التغلب عليو؛هذا التحد   إن   تماماد األموربة عن هذ  مغي   فإن ا السودانية،
 داألمور ا من وتقوم بمناقشة ما يخص   اجتماعات،

 مين بإعادة التأالتحديات التي تتعلق  -ج

 وتنحصر في:

o   إال  ام للتيافول، التطبيو  الت ول العقبوة اليبورج فوي مواج وة الت مين يمث و إعادةيان موضوع  :اإلعادة الخارجية 
وو ؛رد لشووريات التيافوولبالتفشووي أمووام النمووو المط وو أخووذتهووذ  العقبووة  أن   تيافوول  إعووادةشووريات  إلنشوواءا دفووع مم 

 اإلعوووادةبريوووات شوووريات التيافووول دفوووع ي   إعوووادةارتفووواع عووودد شوووريات التيافووول وظ وووور شوووريات  ن  ثوووم إ ضوووخمة،
 دت ا من سو  التيافلتيافل لتجتذب حص   إعادةنوافذ  إلنشاء ينفريوم دددد( العالمية )سويس ري، هنوفر،

o إعادة  أن إال  ل عقبة أمام صناعة التيافل الت مين الخارجية لم تعد تشي   إعادة أن  مع  :اإلعادة الداخلية
 إلىيرجع  األمروهذا  ،عقبة تحول دون تمام تطبي  التيافل اآلنحتى  تبقي)داخل الدولة(  الت مين الداخلية

 : أبريهامن  أسبابة عد  

انخفواض عودد شوريات التيافول  إن   ي لوبعض الودول:انخفاض عدد شريات التيافل على المسوتوج المحل و -
ال  الوودولالداخليووة للتيافوول، فووبعض  اإلعووادةر سوولبا علووى تطبيوو  يوو ث   دولعلووى المسووتوج المحلووي لووبعض الوو

موا ياد عوودد شوريات التيافول فووي ددد فيل  في وا شووريتان وهيوذا  ا يوجود في وا سوووج شورية تيافول واحوودة وبعضو
 ؛أعلى فيما بين ااإلعادة  البلد الواحد يانت نسبة

 دغياب التعاون الفعلي بين شريات التيافل على المستوج المحلي لبعض الدول -
 

 ّداخليةالتحّديات ال( 0

 ينية، وهي:، لتخدم مصالح العملية الت مهي التحديات التي يمين لشريات التيافل أن ت ث ر في ا
 يات المتعلقة بصندوق التكافلتحدّ ال -أ

  :وفي تلك الحالتين نجد بعض التحديات ،يلح  بو عجي أو  فا ضا يحق   أن اإم   ،صندو  التيافل
o   وهي:  ،ة طر تقوم شريات التيافل بتوييع الفا ض الت ميني بعد   :التحديات في حال وجود الفائض 

 ؛يحصلوا على تعويض شمول التوييع للمشتريين الذين لم 

 د من اشتراي م أقل   ى تعويض والذين حصلوا على تعويضلمشتريين الذين لم يحصلوا علل شمولو 

هذ  الطر  من نتا ج  ولعل   ،ع لوع ومتبر  متبرِّ  المشتركف ؛هذ  الطر  ال تنسجم مع مبدأ التيافل أن   إال
 ؛لردارةلخطوط العريضة الشريات ومناقشة ووضع ا إدارةعدم وجود رأي للمشتريين في 
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o علوى موا  وأنظمت وا في عقودهوا الت سيسوية معظم شريات التيافل تنص   إن  : التحديات في حال وجود عجز
ليموون بتقوديم المسواهمين م   ن  فوإ ،  التيافل )حسواب حملوة الوثوا  (  عجي في صندو : وفي حال تحق  وب ن  يفيد 

 من فوا ض السنوات القادمةدد القرض سد  ي   أنعلى  ي ذلك العجي؛يغط   قرض حسن

ر يتريووا  أنفييو  للمشوتريين فوي الصوندو   التيافول؛ مبوادشفو  موع هذا ال يت   أن إال    أندون المتضور 
 صندو  التيافلد بإقراضليم م حتى ن   ملية التيافل؛طرفا في ع واالمساهمين ليس ن  ا  و  ،يجبروا ضرر 

 التحديات التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية -ب

من دور هام في سبيل  اإلسفميةحد ما ل ي ات الرقابة الشرعية في الم سسات المالية يخفى على أال 
درجوة  إلوىيات التوي تحوول دون وصوولو يال يواجوو بعوض التحود   موا هوذا الودور أن إال  ، العملية الت مينيوة إنجار

 ما يلي: ا بو، ومناالرتقاء  اإلسفميةلية رغم محاولة بعض الم سسات المالية عالية من الفعا
o  ّال تووويال بعوووض هي وووات الرقابوووة الشووورعية فوووي بعوووض الم سسوووات الماليوووة  :ة بعىىىض الهيئىىىات الشىىىرعيةشىىىكلي

 بإصداربعض ا ييتفي  إن  بل  ثر على تلك الم سسات؛أ أي  عبارة عن هي ة شيلية ال يظ ر ل ا  اإلسفمية
 دلقاة علي االم   األمانةر بمس ولية شعو و تلك الم سسات دون مباالة  إدارةالفتاوج يما يحلو لمجالس 

o لبعض ال ي وات  ي والم ني  ضع  الت هيل الفن   إن   :ني والمهني لبعض الهيئات الشرعيةضعف التأهيل الف
هوذا فضوف  عون عودم قودرة بعوض بشويل ا الصوحيح،  الفتووج إصودارالشرعية ينعيس سلبا  على قودرت ا علوى 

 سات الماليةدنات المالية للم س  ال ي ات الشرعية على مراجعة وتحليل البيا

o  بووآخر أوغيوور م تمووة بشوويل  اإلسووفميةتوويال بعووض الم سسووات الماليووة  ال: الرقابىىة الشىىرعية أنظمىىةغيىىاب 
د بوضووور المعووايير التووي ينبغووي علووى مختلوو  دوا وور الم سسووات الماليووة يحوود   ؛نظووام للرقابووة الشوورعية بإيجوواد
ل علوى علن يس   وجود مثل هذ  المعايير بشيل واضح وم   إن   ؛ناأحيااالهتداء ب ا  أووعدم تجاويها  إتباع ا

 وال بود  سوات متابعوة تطبيق وا، فوي تلوك الم س   ل على هي وات الرقابوة الشورعيةيما يس    ،الموظفين االلتيام ب ا
الوووودور والج وووود اليبيوووور الووووذي تبذلووووو هي ووووة المحاسووووبة والمراجعووووة للم سسووووات الماليووووة  إلووووىموووون التنويووووو هنووووا 

بشوويل عووام وشووريات التيافوول  اإلسووفميةسووات الماليووة المعووايير الشوورعية للم س   إعوودادفووي سووبيل  ؛ةاإلسووفمي
 بشيل خاصد

o التواجوود المسووتمر ل ي ووات الرقابووة الشوورعية فووي دوا وور  ن  إ: االطىىالع المسىىتمر علىىى سىىير العمليىىات اليوميىىة
 خذ إحدج ثفث صور هي:يت  والذي اليومية،  األعمالم م لمراقبة سير  أمر، اإلسفميةسات المالية الم س  

ص مووودج سوووير وتقووووم بوووتفح   ،سوووة وعلوووى فتوووراتتقووووم هي وووات الرقابوووة الشووورعية بييوووارة للم س   أن :األولوووى -
 ؛انتشارا   األوسعهذ  الصورة هي  ، ولعل  اإلسفميةالشريعة  وأحيامف  العمليات بما يت  

ي الشوورية ويقوووم بمتابعووة سووير العمليووات قيمووا  فووهي ووة الرقابووة الشوورعية م   أعضوواءحوود ييووون أ أن الثانيووة: -
عداد  ما دعت الحاجة لذلك؛ال ي ة يل   أعضاءباقي  إلىالرجوع  ؛ ومن ثم  التقارير وا 



 واقع وآف اق التأمين التكاف لي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة الماليزية..................دراسة تطبيقية............................................

 

 244 

  واحوود موظ وو إال  ال يوجوود فووي هووذ  الوودا رة  وأحيانوواييووون فووي الم سسووة دا وورة رقابووة شوورعية،  أن الثالثووة: -
     دال ي ة الشرعية إلىعمليات ومن ثم اليتابة حيث يعمل على متابعة سير ال ؛المراقب الشرعي :ىيسم  

o سوووات الماليوووة يثيووورا مووون ال ي وووات الشووورعية فوووي الم س   إن  : اإلدارةالع المباشىىىر علىىىى قىىىرارات مجلىىىس االّطىىى
 األمورهوذا  ن  وال شوك بو  علم وا بوو المجلوس،بحودود موا ي   إال   اإلدارةلع علوى قورارات مجلوس ال تط   ،اإلسفمية

 ية تلك ال ي اتدر سلبا على فاعلي ث  

 التحديات المشتركة )داخلية وخارجية( (2

 هي التحديات التي ال يمين تجاويها إال  إذا تضافرت الج ود الداخلية والخارجية لحل  اد 
 التحديات التي تتعلق بثقافة التكافل -1

قيوام  فوة أهودا قوو شوريات التيافول ومعر إدراك حقيقوة التو مين التيوافلي الوذي تطب   هوي ثقافة التيافل هنا
 هما: شريحتين م م تين، و إلىوج  ن ت  أينبغي  صنادي  التيافل؛ حيث

 ،شووحن العوواملين فووي قطوواع التيافوول بثقافووة التيافوول أموور فووي غايووة األهميووة إن   أ( العىىاملين فىىي قطىىاع التكافىىل:
 ويي  لو أن يحمل رسالة ال يف م اد رك في تطبي  التيافل من ال يفق و،فيي  يشا

 ة تحصين العاملين في صناعة التيافل ب ذ  الثقافة تظ ر من خفل:أهمي إن  

 الثقافة إلى المشتريين والعمفء؛ نقل هذ و  ضمان تطبي  ه الء العاملين للتيافل بصيغتو الصحيحة 

 الحاجة المتنامية ل ذ  الصناعةد    لة لسد  السو  المحلي والعالمي بالموارد البشرية الم ه   تمويل 

املين ب ووووا دورات صووووول إلووووى هووووذا ال وووود  ينبغووووي علووووى شووووريات التيافوووول أن تعقوووود للعوووووفووووي سووووبيل الو 
 متخص صة بالتيافل؛
و ا ال شك فيو أن  مم  : ب( المجتمع المحلي  و منتجات وا إلوى يافوة شورا ح المجتموع مون أفورادشوريات التيافول توج 

فمعظووم يفووا  لصووناعة التيافوول، ان النجووار حليوو ؛مووا تغلغلووت ثقافووة التيافوول وانتشوورت فووي المجتمووعفيل  وجماعووات، 
 دعر وحسن المعاملةلم يشتريوا لقناعت م بالفيرة والمبدأ بقدر قناعت م بالجودة والس   المشتريين،

 يلي: على شريات التيافل ماومن الحلول المقترحة 

   ؛من مييانيات ا في سبيل تمويل برامج التوعية بحقيقة التيافل وأهدافو اص جيءأن تخص 

 ديو من خفل برامج ا الت مينيةتوقع من ا تبن  ات التيافل إلى الدور االجتماعي الذي ي  أن تلتفت شري 

 ع أن يقابل انتشار ثقافة التيافل:توق  ي  و 

 ؛ارتفاع في حصة شريات التيافل من إجمالي األقساط الميتتبة 
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  الم فتعلووة البووات الحوووادث ينتيجووة النخفوواض مط ا ض الت مينيووة لوودج شووريات التيافوول،ارتفوواع فووي الفووو
إن نشوور  ،وبعبووارة أخوورج ل علووى التوو مين التيووافلي بشوويل عووام؛وانخفوواض جوورا م االحتيووا بشوويل خوواص،
 ؛رات المعنوية للخطرساعد على إضعا  الم ث  ثقافة التيافل ي  

 والدوليد تيافل على المستوج المحل يوعلى المدج البعيد ايدياد عدد شريات ال 

 البينية لشركات التكافل ق بالعالقةالتحديات التي تتعلّ  -0

 ن  إال بوول  عوودم وجووود التعوواون الحقيقووي والفعلووي بووين شووريات التيافوول علووى النطووا  المحلووي،ينتيجووة ل 
عوووة خوووذ حصوووة مووون شوووريات تيافووول أخووورج متذر  أبعوووض شوووريات التيافووول تووورفض  األمووور وصووول إلوووى درجوووة أن  

  دوالتقنية باألسباب الفنية

 التيافل فيما يلي:ر شيل العفقة بين شريات ويمين تصو  

ة أشويال ا وصوورها يود العوون والمسواعدة بياف و ن تبادر شريات التيافل القا موة مون تلقواء نفسو ا إلوى مود  أ -
ل مون النظوام التقليودي إلوى النظوام أو التوي ترغوب بوالتحو   ،إلى شريات التيافول سوواء يانوت تحوت الت سويس

 ؛تلك القا مة منذ ع د طويلأو  ،أو تلك التي تيون في بداية مسيرت ا ،التيافلي

 ؛شريات التيافل فيما بين ا وبين غيرها من الشريات باألخف  اإلسفمية السمحة ن تتعاملأ -

حوووادات واجوووب يووول شوووريات التيافووول القا موووة فوووي العوووالم أن تتعووواون فيموووا بين وووا فوووي سوووبيل تفعيووول االت   إن   -
 نشود في تطوير صناعة التيافل عالميا دالمحلية واإلقليمية الدولية للتيافل لتضطلع بدورها الم

 التكافلي : تحديات صناعة التأمين66شكل رقم 

 
    

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبقالمصدر: 

 

 التحديات الداخلية

 التحديات المتعّلقة بصندوق
 التكافل

ةتحديات هيئة الرقابة الشرعي  

 التحديات الخارجية

 التحدي التشريعي

 التحديات المتعّلقة بالمشتركين

 تحديات إعادة التأمين

 التحديات المشتركة

 تحديات العالقة البينية لشركات التكافل التحديات المتعّلقة بثقافة التكافل
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 د السوقثالثا: التحديات العشر المصنفة طبقا لقواع

التيي  مع تحديات تواجو شريات الت مين التيافلي تحديات عديدة في األسوا  المفتوحة، وعلي ا 
  ويمين تلخيص التحديات بالنظر لقواعد السو  في الشيل المواليد ،هالضمان استمرار  الصناعة

 التحديات العشر طبقا لقواعد السوق: 66شكل رقم 

 
مين التكافلي العالمي رسم الطريق إلى السواق الكبيرة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المصدر: حاتم الطاهر، سوق التأ

 .23، ص 2113العدد الثاني، 

يتحتم على شريات الت مين التيافلي خاصة العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، موايبة التطورات 
 :1أساسية هيوالتحديات في السو  الت مينية، وذلك باالرتياي على عناصر 

تبحث في ييفية تحسين تطبيقات الت مين التيافلي في مجاالت يل من  :االمتثال للحوكمة والرقابة( 1
 الحويمة والسيولة وقاعدة رأس المالد

الصناعة، وعلى  أرباب ةمن ياف مج ودا مشتريالصناعة التيافل تتطلب  تنظيميةال األطرإن تقوية 
إجراءات  التخاذ، العمل معا المحلية ل ذ  الصناعة ية والمعاييرلرقابالتنظيمية وا األطرواضعي يل من 

 ابتيار منتجاتود قات التيافل وعمليات ومبادرات جري ة لتحسين تطبي

 يرتبط عنصر الحويمة واالمتثال التنظيمي باتجاهين أساسيين لرصفر حيث:

                                                 
، 7023، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الثاني، سوق التأمين التكافلي العالمي رسم الطريق إلى األسواق الكبيرةحاتم الطاهر، راجع:  1 

 .75-73ص
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  الر يسة من أسوا   طرا األالرقابية فيما بين  األطرفي  االتسا يبر من أهناك حاجة لقدر
 لألسوا ؛ ومنظمين 

 تحقي   إلىي دي  ،تجميع وتوحيد الطاقات أو االندماج خفلمن  األمثلتحقي  يفاية رأس المال  إن
 دالنمو وبناء هيايل سليمة للم سسات

الر ية والبعد  م م بناء علىيصبح بشيل متيايد، ذا طابع  -حول العالم-تنظيم سلوك السو   إن
الذين يولون أصغر التفاصيل المتعلقة بالدورة االقتصادية اهتماما بالغا بالتقنين، مع ري للمنظمين، التقدي

الحرص على وجوب تنفيذ التنظيمات بتطوير أساليب وآليات الرقابة القبلية والبعدية للوحدات االقتصادية في 
 د الصناعة

صناعة التيافل، وهو ما يترك للعاملين في  اليافي في باالهتماميحظى  الالرقابي  األمرهذا  أنيبدو 
 حويمة المنتج وما يتم تقديمو من منتجات بتسرع مجاالتالصناعة قدرا غير يا  من التفحص والتدقي  في 

 ودونما دراسة يافيةد 

 أسياوجنوب شر   إفريقياوشمال  األوسطعددا من المنظمين المحليين في منطقتي الشر   إن
لتعييي قضايا الرقابة والتطبي  في صناعة  األخرجت جري ة مع السلطات الحيومية يتخذون خطوات ومبادرا

للعمل  إميانيةوتوفير  العمفءالتيافلد يما أن دول أوروبية وغربية تقوم بإجراء تغييرات رقابية قوية لحماية 
 د مية بوجو عامفساإلفي مجال الخدمات المالية و 

والشفافية من ج ات تنظيمية  اإلشرا تعرض م لقدر أيبر من  الت مين التيافلي تحدي مشغلويواجو 
، ما يتطلب ، ف ناك ال ي ات الشرعية من ج ة، والمشتريين ماليي صندو  التيافل من ج ة ثانيةمختلفة

 االستثماراتيبر من أالذي يتطلب قدر  األمرالذاتي  واإلفصارالتقارير  إصدارمتيايدة في مجال  إجراءات
دارةا في التينولوجي  د المعلومات وا 

الرقابية الخاصة ب ذ  الصناعة حول  اإلجراءاتفيما بين  االتسا تعيج لعدم  أخرجتوجد تعقيدات 
منتجات م وطريقة التوييع والنواحي القانونية في  مفمحالتيافل عبء تييي   مشغلووغالبا ما يواجو د العالم

استخدام م ام يتم يدول مجلس التعاون الخليجي،  فصار، بل وفي بعض دول العالماإلالتقارير و  مجاالت
 المرغوب العمل في اد األسوا الرقابية المحلية على وجو التحديد في  االحتياجات االعتبارتنظيمية ت خذ بعين 

ومن المرجح استمرار هذا الوضع  معنى ذلك عدم وحدة األعمال على مستوج الفروع في الدول المتعددةد
 ييلد في الجانب التنظيمي للصناعة مناسبواتسا   التناغم إلى تم التوصللبعض الوقت ما لم ي

وتعالج ييفية ت سيس إجراءات فعالة للرقابة على المخاطر وعمليات : المخاطر والرقابة الداخلية ( إدارة2
 ، وتتناسب مع استراتيجيات وسياسات الشريةدإدارة داخلية سليمة
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على توسيع الصناعة على  ايجابي أثر اييون ل  أنالمحتمل  التغيرات التنظيمية عتبارباالأخذا 
المستوج  إلىبنقل وظيفة إدارة المخاطر  اإلدارةالتنفيذية ومجالس  اإلداراتنصح المستوج الدولي، ت  

 ويذلك بالنسبة للحويمةد  االستراتيجي

لعمليات للشريعة مندمجة في يافة مراحل ا االمتثالتيون مخاطر  أن في هذا الجانب يتوجب
ر منتجات وابتيا المستجداتدرة على مواج ة ق أيثرما من ش نو جعل شريات الت مين التيافلي  ،واإلدارة
سوا  الجديدة والتنافس مع نظرا  ا في صناعة الت مين ألواخترا  ا ،تتواف  وأحيام الشريعة اإلسفمية وخدمات

أمر لو أولوية في إطار التخطيط د وهو لسو امخاطر  لمواج ةاستعدادا  أفضلالتقليدية ويذلك أن تيون 
 من جانبين: االستراتيجي

   ؛طبقا للعمليات األعمالجعل تصني 

 فصار المخاطر إلتحسين ا  د تطوير وتحسين الحويمة إلى باإلضافةفصار الشرعي وا 

إدارت ا  مجاالتتواجو منشآت الت مين التيافلي ضغوطات تنظيمية غير مسبوقة في  أنمن المحتمل 
لمخاطر وعمليات الرقابة الداخلية، للت يد من أن نموذج أعمال التيافل واستراتيجيات المنتج تضي  قيمة ل

 د المعنية األطرا لمصلحة يافة 

مين التيافلي من  لتمن بين القضايا التنظيمية الر يسة التي ت تي على رأس ما تواج و منشآت ا
التحدي  إند ومفءت ارة المخاطر وتقييم يل من مخاطرها الخاصة داإلستعداد لتنفيذ التقييم اليامل االقضايا، 

تغييرات في نماذج الشريات العاملة وفي  أو تعديفتالجديد قد يتطلب حدوث  األمرالر يس للتواف  مع هذا 
وهذا بدور  قد يحفي أيضا د نظم إدارة المخاطر ونظم المعلومات والموارد البشرية والمستشارين الشرعيين

ي الصناعة على تنسي  ج ودهم التعاونية والتياملية في التطبي  بما يمين م من تبني تطبيقات ريادية مشغل
 دالتي تتم في الصناعة الفعالياتبرامج التوعية و  خفلمن 
يرتبط أساسا بإميانية تحقي  اليفاءة التشغيلية للوصول إلى األسوا  : العمالالتميز التشغيلي وتميز ( 3

  تح باب المنافسة أمام الشريات لتقوية مرييهاداليبيرة، وف

تبني  شريات الت مين التيافليالتينولوجيا ولذلك على إلى استخدام  تتجو صناعة الت مين بوجو عام
يفاءة التيلفة وتحسين التينولوجيا في يافة العمليات وفي يافة استراتيجيات البيع والتسوي د ويمين م تحقي  

 د اء القدرات التينولوجية لولوج أسوا  جديدة وييادة العوا دنتاجية عن طري  بناإل

 يت تى ذلك من خفل االرتياي على تغطية:

  ؛ يالت مينات الخاصة واألوسع األحدث األسوا للتواف  مع  لألعمالالحاجة إلى نماذج جديدة 

  د نتاجيةاإللتحقي  يفاءة التيلفة واليفاءة تحسين القدرات التينولوجية 

 عالجة الخلل في العمليات التشغيلية باألخذ بعين االعتبار ما يلي:ويمين م
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ن المنافسة القوية بين منتجي الت مين التيافلي، في بعض أسوا  الت مين عالية الخطورة يت مين إ (أ
 متثالاالمة قوة فوتعرض س ،السيارات والت مين الصحي، تسبب الضرر للنمو الطبيعي للصناعة

 د مخاطرةللالشرعي في الصناعة 

ظيمية الجديدة ولتعييي هناك حاجة لتحسين عمليات التشغيل والرقابة للتواف  مع التغيرات التن (ب
ييون من ش ن تطبي  من جيات جديدة في قنوات التوييع سد األعمالوالتميي في  متثالاالتطبيقات 

 د ع والتسوي وفي تحسين فعالية البي اإلنتاجوتبني التينولوجيا، المساعدة في تقليل تيالي  

وللت يد من أن حملة  العمفءخدمات  إلدارةلنظم التطبيقية لعلى الشريات المعنية تطوير أفضل  (ج
 د وعادلة وم نية ةيتلقون معاملة نيي  والعمفءالبوالص 

ستراتيجيةحوكمة ( 2 تحسين معدالت اخترا  مشغلي التيافل للوصول إلى تدور حول ييفية : المنتج وا 
  ة غير المغطاة وجعل ا أيثر فاعليةداألسوا  اليبير 

للحماية ”تطوير منتجات ابتيارية و جديدة لخل   إستراتيجية يتواجو منشآت التيافل تحديات تبن
وسط األوا  الر يسة في منطقتي الشر  ساألإن حاجات د في نطا  عا لة التيافل بوجو عام“ ولفدخار
لنمو في هذ  لواسعا  مجاالوالسيانية توفر  االجتماعيةواحي لتقديم منتجات جديدة ولتحقي  الن إفريقياوشمال 
ن من ش ن األعمال  ستثماراال مجاالتمي يتوجو بديل في فساإلوالقبول العالمي للتمويل  االعترا د وا 
 دلصناعة الت مين التيافليد يما سيعيي من قبول ا وعالميت ا األجلأن يعيي النمو طويل ، والتمويل

 عنصرين في شريات الت مين التيافل: يتم االرتياي على

 ؛الشريعة المرتيية على أحيامعمليات بما في ا العمليات النتاج وتطوير اإلب تحسين حويمة يج 

  دالمست دفة وقنوات البيع والتوييع لتحقي  النمو والربحية األسوا الت ييد على 

  :مطلوب من مشغلي التيافلال

ب مانة وعدالة  والعمفء المشتريين، لضمان معاملة تاجلرنتطوير نظام حويمة متيامل ومحيم  (أ
 مجاالتفي المجال التنظيمي ل ذ  الصناعة وجود خمسة   ديلويتو وم نيةد وقد بين بحث حديث ل

اليافي لتعييي عرض منتجات م  االهتمامءها فخدمة الت مين التيافلي إير يسية، على مقدمي 
نظم وقنوات  -الشفافية -ظاهر المنتج وتسعير   -ت د  السو  المس-حويمة العمليات : وحويمت ا
 دالتوييع

لدج  باألولويةتطوير دورة حياة يل من منتجات الت مين التيافلي بشيل متواين ليحظى المنتج  (ب
المشغلين الر يسيين بالتوايي مع جانب المبيعات المباشرة وصيرفة التيافلد وتعطي هذ  النقطة 

مية والبيع فساإل إذا ما قامت بدفع نمو الصيرفة تيافلي الميية على غيرهالمنشآت الت مين ال األخيرة
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العرضي المحتمل للت مين التيافلي على الحياة والتعليم والرعاية الصحية والمنتجات المرتبطة 
 داألسوا لقدرة الت مين التيافلي على اخترا   باالستثمار

، وهو ما يرتب على مقارنة بسنوات سابقةللصناعة م خرا منخفضا  معدالمن الواضح أن هناك  (ج
الواسعة في  األسوا المنشآت مواصلة البحث عن أسوا  جديدة وتطوير منتجات متخصصة ودخول 

 االستثمار األثناءاندونيسيا ومصر وترييا والمملية العربية السعوديةد وعلى مشغلي التيافل في هذ  
 دمن منتجات بخصوص ما يقدمونو ل م العمفءفي توجيو وتعليم 

 تطوير القيادة والموهبة –بناء القدرات ( 5

للظرو   واالستجابةالتيي   لضرورةتتيايد أهمية دور القيادة والموهبة في أعمال الت مين التيافلي 
وة على تعامل م مع قضايا ال يايل فافة لما يعتبر فرص نمو جامدة، عضاإلغير الم يدة، ب االقتصادية

 د لذا وجب:ة الساب  الحديث عن االتنظيمية والرقابي

  ؛باتجا  التطوير الداخلي لبناء المعار  والم ارات المتخصصة المطلوبة االهتمامتحويل وتوجيو 

 واألهليةحول الجدارة  إعادة الترييي على برامج القيادة والتدريب التي تتمحور.  

 على مشغلي الت مين التيافلي األخذ بعين االعتبار ما يلي:

فاقمت تحديات الموهبة ورأس المال البشري في هذ  الصناعة نتيجة للنقص في الطاقم الماهر لقد ت (أ
والم هل، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في معدل دوران العمالة في ا، مما يخل  حاجة ملحة 

دارة المخاطر وتطوير المنتج االيتتاب مجاالتللم ارات المتخصصة في   ؛وا 

مي فساإلبة وقاعدة المعرفة في التمويل اولوا مسا ل تطوير يل من الموهعلى مشغلي الت مين أن يتن (ب
والت مين التيافلي، ضمن منظور استراتيجي، يما وعلي م التمين اليافي من تحديد وايتشا  الصفات 

 ؛الفنية والم نية المطلوبة في هذا المجال

 : عالة تتمحور حول اليفاءةتدريب ف إستراتيجيةثة م شرات ر يسة يجب معرفت ا لبناء فهناك ث (ج

 ؛تقييم وتحليل فجوة الم ارات -

 ؛تعري  وتحديد يل من المعرفة والم ارة -

المبينة في  فثوهو ما يشمل ويحق  القدرات الث ،االحترافيوضع التعليم القادر على التطوير  -
 .الرسم أدنا 
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 مدخل تطوير بناء الموهبة: 66شكل رقم 

 
التأمين التكافلي العالمي رسم الطريق إلى السواق الكبيرة، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المصدر: حاتم الطاهر، سوق 

 .25، ص 2113العدد الثاني، 
بالشيل لليفاءة  ثفثةيتحدد نجار أغلب الم سسات على مدج إميانيت ا الرفع من قيمة األنواع ال

 دتناسبيا، بحيث تحق  أهداف ا، وتطور من عمليات االساب  
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دراسة أثر الكفاءة التشغيلية على تنافسية شركات التأمين التكافلي في : ثانيالمبحث ال
 السوق الماليزي

 الية:سنتعّرض في هذا المبحث إلى النقاط التّ 

 ؛تحديد متطلبات الدراسة -

 ؛قياس تطور كفاءة شركات التأمين التكافلي -

 .تنافسيةدراسة األثر البيني بين المتغيرين الكفاءة التشغيلية وال -
 تحديد متطلبات الدراسةالمطلب األول: 

ممن معرفمة المتغيمرات  ح مسمار العممأ دبمدّ ترتبط نتائج أي بحث بالحدود التي يشمملاا  وقبمأ أن نوّ م
وسممميتي فيمممما بعمممد تمممرض بيانمممات  .البحمممث مجتمممم المختمممارة لتحقيممما األهمممداة المتعلقمممة بالدراسمممة  وكمممذا تحديمممد 

 .0202  0200  0200  0202المدخالت والمخرجات لسنوات 
  تحديد مصادر البيانات وعينة الدراسةأوال: 

 "نيجارا"المصدر األساسي للبيانات المستخدمة في الدراسة متاحة تلى مستوى الموق  الرسمي لبنك 
شرت في التقارير السنوية تلى الماليزي  إ افة إلى ادتتماد تلى الميزانية العمومية وبيان الدخأ  التي ن  

 وى مواق  شركات التأمين المدروسة )سواء كانت شركات تأمين تكافلي أو شركات تقليدية(. مست

نما تي تعديلاا وتصحيحاا. يرج  ذلك إلى  لي يقتصر هذا الجانب تلى تملية تجمي  البيانات  وا 
سطات. ما جعلنا نقوي بإزاحة جمي  البيانات تن طريا العمأ بالمتو   اختالة السنوات المالية لكأ شركة

فبعض الشركات تنتاي السنة المالية لاا شار مارس وأخرى شار جوان وأخرى شار نوفمبر  وأخرى شار 
 ديسمبر. لاذا السبب تي تصحيح البيانات وتعديلاا أكثر من مرة تفاديا للحصوأ تلى نتائج مغلوطة.

صمرت الدراسمة تلمى شمركات تمأمين تكافليمة )اقت خمسمةشركة تأمين  مناا  00تتكون تينة الدراسة من 
إلمى سمنة  0202تدد أقأ من العدد الحالي ألن همذ  العينمة فقمط تتموفر فياما البيانمات تلمى ممدة زمنيمة ممن سمنة 

  زيممممادة تلممممى توافقامممما ممممم  المممممدخالت سممممنوات فقممممط حسممممب البيانممممات المتمممموفرة مممممن مصممممدرها أربمممم  ؛ أي0202
فاممي تشمموائية وقممد اقتصممر العممدد تلممى  خمسممةال أممما شممركات التممأمين التجمماري .(والمخرجممات المختممارة للقيمماس

 تكمافلي   وهناك شركة تأمينخمسة حتى توازي العينة األساسية في دراسة شركات التأمين التكافلي ود تتعداها
 .   وهي الشركة المؤشر تلياا باللون الغاما بالجداوأتكافلي في نفس الوقتالتجاري و ال تعمأ في المجاأ

تعممممأ فمممي نفمممس الشمممروط والممممروة التمممي تعممممأ باممما شمممركات التمممأمين  ختمممارةالمالتجاريمممة  شمممركاتالن إ
  وكممذلك التكمافلي. وهمي تينمة ت عتبمر كمرجم  للتحليمأ والمقارنمة بمين أداء الشمركات التقليديمة والشمركات التكافليمة
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 00الجمممدوأ رقمممي  .المختمممار لقيممماس كفممماءة الشمممركات التشمممغيلية DEAPلتصمممبح العينمممة كافيمممة دسمممتخداي برنمممامج 
 يو ح تينة الدراسة المختارة في السوا الماليزي.

 في ماليزيا عينة شركات التأمين التكافلي متبوعة بشركات التأمين التجاري :21جدول رقم 
 اسم الشركة ترتيب الشركة 
 

 شركات تأمين تكافلي

DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

DMU2 Takaful Ikhlas 

DMU3 Prudential BSN Takaful 

DMU4 MAA Takaful 

DMU5 Sun Life Takaful 

DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

 
 شركات تأمين تجاري

DMU7 Prudential Assurance Malysia 

DMU8 AIA (American International assurance) 

DMU9 MAA Assurance 

DMU10 Etiqua Insurance 

DMU11 MCIS Zurich Insurance 

 من اختيار الباحثة باالعتماد على توافر البيانات وتجانس المدخالت والمخرجاتر: المصد

  رغمي أن تجماري فمي نفمس الوقمتتعمأ في المجماأ اللة بعما هي شركة تأمين تكافلي و  لّ الشركة الم  
 .ادسي د يعكس ذلك إلى أن المتصفح لموقعاا ادلكتروني والتعرية بالشركة يستخلص ذلك

نتممائج جيممدة ومعالجتامما وتحليلامما بطريقممة سممليمة وجممب التطممرا إلممى دراسممة الخصممائص للوصمموأ إلممى 
واألسمباب   التغيمراتمصمدر و درجمة تجمانس مفمردات العينمة ادجتماتية لكأ فرد للعينة. يساتد هذا فمي معرفمة 
 العائدة إلى بعض المالحمات الخاصة بالتحليأ.

 الخصائص االجتماعية لعينة الدراسةثانيا: 

شركات التأمين الماليزية بالخبرة والتجربة  وانتشار المجموتات والشراكات  وحتى حادت تتسي 
ادندماج بين الشركات لتقوية مراكزها المالية ومنافسة مثيالتاا في السوا التأمينية  خاصة الشركات ذات 

مجاأ الخدمات اهات في األقدمية. لذلك نجد تنوتا كبيرا في السياسات وادستراتيجيات وكذا ادتج
 مجاأ محدد.  ما جعأ كأ شركة تتبوأ مكانة خاصة في ادجتماتية؛

 :1فيما يلي  الرسمية   والمستخرجة من مواق  الشركاتيمكن ذكر أهي خصوصيات كأ شركة
 

 

 
 

                                                 
  Berhard :.هي مصطلح ماليزي يعني باللغة العربية شركة 

 ى الموقع الرسمي لكل شركة.باالعتماد عل 1 
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2. Etiqua Insurance Berhard and Etiqua Takaful Berhard 

 Malaysiaالتأمين الوطنية  اندمجت م  شركة Maybank Ageas Holding  شركة 0222في 

National Insurance ذات تمأ مشترك في التأمين التقليدي والتأمين التكافلي  وتشكلت شركة جديدةEtiqa 

Insurance Berhard and Etiqa Takaful Berhard  ّواحتلت نتيجة لذلك س لعمأ جديد في هذا الميدانلتؤس  
 .المركز الثاني في السوا التأمينية

بماليزيا  افرع موزت 23بم  الشركة في السوا الدولية تبر مكاتباا في لبنان وبروني وسنغافورة تتواجد
 .من قوتاا المالية وموقعاا في السوا Maybankوقد حسن شريكاا  .وباقي الدوأ

وقد  )أكثر من ثلث السوا( من سوا التأمين التكافلي %..23تملك الشركة حصة سوا قيمتاا 
في نوع التأمينات المشتركة في التأمين  تحتأ المرتبة األولى حاليا  و 0200تاي  %33حققت حصة سوا 

 02022 من تمتلك الشركة شبكة توزي  متنوتة ألكثر .التجاري والتكافلي لتأمينات الحياة والتأمينات العامة
 فرع بنكي. 322فرع للتأمين التجاري والتأمين التكافلي  أكثر من  22وكالة  

بليون رنجت  3.4مجتمعة  Etiquaلشركة بلغ إجمالي األقساط المكتتبة  0202المالية  نااية السنة
بليون رنجت نصيب التأمين التكافلي وحد   0.2بليون دودر أمريكي(  مناا ما قيمته  0.34ماليزي )ما يعادأ 

ع التأمين التجاري مليون دودر أمريكي(. جعلاا هذا تتبوأ المرتبة الثانية تلى مستوى قطا 923)ما يعادأ 
وقد حققت الشركة ربح قبأ ال ريبة قيمته  والمرتبة األولى لقطاع التأمين التكافلي تلى المستوى المحلي.

 .مليون دودر( .00مليون رنجت )ما يعادأ  922

  نالت الشركة جوائز تديدة نتيجة 0229منذ انطالا تمأ الشركة في مجاأ التأمين التكافلي تاي 
 دارة في ميدان التأمين التكافلي  نذكر مناا:لتبوئاا الص

 "Best Takaful Marketing" بلندن؛ 0224عاي ل  وهي إحدى الجوائز الدولية للتكافأ 

 "Most Outstanding Takaful Company " ماليزيا لعاي  رفي المؤتمر المالي اإلسالمي بكوادلمبو
 ؛0200  وحتى 0202  0223  0224

  "Insurance and Takaful –es Best Brand in Servic" بكوادلمبور؛ 0223  تاي 

  0223حدى جوائز التكافأ الدولية تاي ة أف أ صيرفة للتأمين التكافلي  إجائز. 
1. Takaful Ikhlas 

Holdings MNRB   وهي مملوكة كليا لشركة 0220سبتمبر تاي  04في  ست تكافأ إخالصسّ تأ

Berhard  بمسمىTakaful Ikhlas Sdn. Bhd ، تحولت إلى شركة عامة بمسمى  0222ماي  02وبعدTakaful 

Ikhlas Bhd . نافذة توزي   2222مليون مشترك  وتتوافر تلى أكثر من  0تقوي الشركة بتسيير تقود أكثر من
 مكتب إقليمي. 02ولاا وغيرها   فروعمن وكادت وسماسرة و 
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مبتكرة وخدمات نوتية تبر األنترنت تختص الشركة بخدمات التأمين التكافلي العاي  وتوفر منتجات 
 خاصة تأمينات السيارات  مثأ:

 بي  المنتجات التأمينية  وتقديي الشروحات ال رورية؛ 

  ساتة من تسجيلاا؛ 03تسوية المطالبات اإللكترونية في غ ون 

 .التعاقد م  ورش تمأ تصليح السيارات  وتوجيه العمالء إلى أقرباا حين وقوع الحادث 

 بسرتة وفعالية كبيرة. صرية وتلبي حاجات العمالء السريعةوهي خدمات ت

ياتي بتدريب وتأهيأ الموارد البشرية للشركة  ،Academy Ikhlasكما خصصت الشركة فرتا سمته 
تبر دورات تعليمية تشمأ المومفين والمسوقين وحتى المشتركين. هذا من شأنه رف  الكفاءة التشغيلية للشركة 

خاصة وتامة لالستعانة  ومعاهد ومراكز امعاتا للشركة في هذا المجاأ شركاء من جكم وتطوير كفاءاتاا.
رات األكاديمية لاا. وهذا يقلص الفجوة بين المختصين في الجانب األكاديمي  والخبراء من الجانب بالخب

 .لدى العمالء   ويساي في نشر الوتي التأمينيالعملي لقطاع التأمين التكافلي
3. Prudential BSN Takaful 

 390فروع بعمالة تفوا  4  تملك الشركة 0203. نااية تاي .022 جويلية 00ست الشركة في تأسّ 
ازداد . مليون رنجت ماليزي 222مليون رنجت  ورأسماأ مصرح به قيمته  022ورأسماأ مدفوع قيمته  مومة

وع أقساط تفوا تميأ  ومجم 2222..ليبلغ  0203إلى تاي  0202تاي  من %00تدد المشتركين بمعدأ 
. حققت الشركة فائض قبأ الزكاة 0203في الرب  الراب  لعاي  %22.0مليون رنجت  بحصة سوقية  .022

 مليون رنجت ماليزي.  .2وال ريبة يفوا 

تعد الشركة رائدة في مجاأ التكافأ العائلي بما توفر  من منتجات تصرية  وأدوات تكنولوجية تساتد 
ية التأمين؛ حيث تزود الشركة تمالئاا بلوحات الكترونية للتواصأ معاا تلى  مان السير الحسن لعمل

منذ  %24نمو بم  0203حققت الشركة لغاية  وتسايأ العمليات  وتقديي الخدمات بفعالية وكفاءة تالية.
 تربط الشركة شراكات متعددة م  مؤسسات إسالمية وبنوك إسالمية لتوزي  منتجاتاا. ..022ي انطالقتاا تا

 .دولية هي األخرى تلى العديد من الجوائز من مجالت ومؤتمرات ومؤسسات الشركة تحاز 

ر زكاة مالاا للشركة فاي تساتد مر ى السرطان  كما وتسخّ  ادجتماتيةفيما يخص األدوار 
 لمساتدة المحتاجين  وتتدخأ في حادت الكوارث الطبيعية  والحوادث الكبرى.

4. MAA Takaful 

الماليزية  وبين شركة  MAAبين مجموتة  استراتيجيةشراكة نتيجة  هي MAA Takaful شركة
 البحرينية  وهي من الشركات الرائدة في العالي العربي. "Solidarity"الت امن 
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منحاما بنك نيجارا  .022مارس  2تي التوقي  تلى ادتفاا بين الشركتين. في  .022فيفري  00في 
تأسست  .022ماي  0لتكافأ الجديد للمشروع المشترك بيناما. في الماليزي الموافقة للحصوأ تلى ترخيص ا

 0229جويلية  0مليون رنجت  وناأ رخصة التشغيأ في  022برأسماأ مدفوع قيمته  MAA Takafulشركة 
 .نقطة 02222في التكافأ العاي. وتتوافر الشركة تلى نوافذ توزي  ووكادت أكثر من 

مناا  كما  %02  في حين تمتلك شركة الت امن %92من رأسمالاا حصة  MAAتمتلك مجموتة 
 هو مو ح في الشكأ.

 
 ر الشركة منتجات مبتكرة وخدمات نوتية خاصة بالنسبة لتأمينات السيارات  مثأ:توفّ 

  ّة تن ذلك؛المساتدة في خدمة تأجير السيارات ودف  التكالية المنجر 

 ترتيب اإلقامة في الفنادا نتيجة لعطأ أو وقوع حادث؛ 

 ورش تمأ تصليح السيارات.إلحالة إلى ا 

وغيرها من الخدمات التسايلية التي تساي في جذب تمالء يميلون إلى إيجاد حلوأ سريعة تند وقوع 
 الحوادث.

5. Sun Life Assurance and Takaful 

 .Avicennia Capital Sdn وشركة .Sun Life Financial Incالشركة هي مشروع مشترك بين شركة 

Bhd.تقدي مزيجا من خدمات التأمين التجاري والتأمين التكافلي تبر شبكة واسعة من قنوات التوزي     وهي
  التسويا المباشر  التسويا تبر الااتة  التسويا بادستعانة بشركات CIMBتشمأ: فروع البنك الشريك 

 .أخرى ماليزية

ي  وكذا تمويأ البرامج تنشط الشركة في مجاأ المسؤولية ادجتماتية بمساتدتاا لمر ى السكر 
  الوقائية  د   وهذا فيما يتعلا باألسر  عيفة الدخأ.

6. Hong Leong MSIG Takaful 

جاءت نتيجة تحالة استراتيجي بين شركة    وهي شركة تأمين تكافلي.022تنشط هذ  الشركة منذ تاي  
Hong Leong Financial Group Malaysia (HLFG)  وشركةMitsui Sumitomo Insurance Company, 

Ltd. (MSI).تنشط في نوتي التأمين العاي والعائلي لألفراد والشركات . 
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7. Prudential Assurance Malysia 

. 0303تاي  في ماليزيا Prudential Assurance Malaysia Berhard (PAMB)شركة  تأسست
رنجت  مليار 1.12 كات توازيإجمالي اشترا   حققت0203ديسمبر  20وبالنسبة للسنة المالية المنتاية في 

 ماليزي.

 32 تشتغأ الشركة في نوع التأمينات العامة بباقة متنوتة من المنتجات اددخار والحماية تبر
   .مومة 0222م  أكثر من  .فرتا

لاا   و 0434أنشئت في لندن في تاي  .plc Prudential based-UK. بالكامأ لشركة الشركة مملوكة
 والشركات التابعة لاا تشكأ واحدة من مجموتات الخدمات المالية الرائدة في العالي إنجلترا وويلز فروع ب

 .0203ديسمبر  20في  جنيه إسترليني .33 ع أصولااو قد بلغ مجم  و سنة 0.9الناشطة منذ 

تقوي الشركة في جملة نشاطاتاا ادجتماتية بدتي  حايا الفي انات  ومساتدة العائالت ذوي الدخأ 
 المحدود.

8. AIA) American International assurance)  

AIA تابعة لمجموتة هي شركة تأمين رائدة في ماليزيا  AIA   سوا في آسيا  09المنتشرة في
  سنغافورة  الصين  كوريا  الفلبين  أستراليا  إندونيسيا  تايوان  دوالمحيط الاادي  هي: هونج كونج  تايالن

بليون  0.9فوا تملك المجموتة أصوأ قيمتاا ت .را  الاند  مكاو  ميانمافيتناي  نيوزيلندا  بروني  سريالنك
 .0مليون تقد تأمين  ألكثر من  04. تقوي الشركة بتسيير أكثر من 0203نوفمبر  22دودر أمريكي بتاريخ 

 مليون مشترك.

تجات مجموتة من المنالشركة قدي تحيث . 0334منذ تاي  أتماأ التأمينببماليزيا  AIAتقوي شركة 
  الحوادث الشخصية  التأمين العاي  التقاتد وحلوأ التكافأ العائلي لتلبية يالصحالتأمين بما في ذلك 

نافذة للتوزي   تتنوع بين  0.222توزي  واسعة ومتنوتة ت ي  تتوافر تلى خاليا ادحتياجات المتنامية لعمالئاا.
 .والسماسرة الوكالءوكذلك  البنوكفروع 

شبكة مركز بلتأمين تلى الحياة لمساهمة تامة مدرجة  شركة   هي أكبرAIA جزء من مجموتة
 العمالء تلى الصعيد الوطني من ماليين 2لخدمة   مومفا 0222خدمة وفريا مدربين تدريبا جيدا ألكثر من 

 .رنجت مليون 767 رأس ماأ مدفوع قدر و   رنجتمليار  46 قيمة أصوأ إجماليب. 0203في نااية تاي 

. يق ي 0202نوفمبر  02ركة أدوارا اجتماتية تديدة  ومؤخرا تي تأسيس برنامج في تمارس الش
بإنشاء صندوا خاص لمساتدة األطفاأ الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية  وبعض الحادت المماثلة 
 التي تصيباي منذ الوددة والتي يمكن معالجتاا. ساهي المومفون في إنشاء الصندوا وتعبئته من قبأ

  ومن إساامات الشركة في حد 0202المتبرتين من الجماور وكذا من خالأ بعض األنشطة التي أقيمت تاي 
ألة رنجت. تتواصأ الشركة تبر شبكات التواصأ  322ذاتاا. وصأ إجمالي اإلساامات إلى حوالي 
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للصندوا ل مان  ادجتماتي لنشر الوتي ألهمية هذا الصندوا وتعبئة تدد كبير من المساندين والمتبرتين
 استمرارية تمله  تزامنا م  نشاط الشركة.

زيادة تلى الجانب ادجتماتي  تشارك الشركة في تدة تماهرات أخرى ثقافية  كاإلشراة تلى 
الحفالت والمناسبات  كما أناا دزالت الراتي الرسمي لفريا كرة قدي في الدوري الممتاز ادنجليزي اسمه 

 شراكة طويلة األجأ بعد أن حقا تدة نجاحات في اآلونة األخيرة.سبيرز  وقد دخلت معه في 

  وقد حازت الشركة نتيجة لخبرتاا وبراتتاا العديد من الجوائز نذكر فرع 32تحتوي الشركة شبكة من 
 من بيناا ما حققته في اآلونة األخيرة حيث:

  جائزة 0203نالت الشركة بناء تلى استفتاء الجماور لعاي "The most trusted brand" بناء تلى  
  مزايا تديدة: الجدارة والثقة والمصداقية  النوتية  القيمة الم افة  اإلبداع  المسؤولية ادجتماتية

 إر اء رغبات العمالء؛

 ة الجائزة الف ية نالت الشرك" Best Sponsorship Activation"  والجائزة البرونزية "Best Multi-

Channel Compagne"بناء تلى حكي لجنة تشمأ مسوقين وخبراء الصناتة؛   واختيرت 

 تقدي    وهي جائزة سنوية0200تاي  نالت الشركة جائزة أف أ مقدي للرتاية في مجاأ تأمينات الحياة
  ان؛خدمات الرتاية الصحية تلى مستوى دوأ اآلسي يثالثة مقدمألف أ 

 حازت الشركة تلى جائزة Best In-House Outbound Call Centre Award""   للسنوات المتتالية
 . إ افة إلى جوائز أخرى تدأ تلى حنكة وبراتة الشركة في هذا المجاأ.0200ثة آخرها تاي الالث

9. MAA Assurance 

وجود راسخ في ماليزيا  م  فريا إدارة لاا   Zurich Insurance Malaysiaتعرة الشركة حاليا بم 
 2222والحياة لتأمين تلى ل يأوك 2222ختلة أنحاء البالد  فرتا في م 30مومة في  0222  أكثر من كبير
 .العامة اتلتأمينل يأوك

. هي واحدة من أكبر مجموتات التأمين في العاليو  Zurich Insuranceمجموتة تابعة لالشركة 
 092في أكثر من  . تشتغأ المجموتة  ويق  المقر الرئيسي للمجموتة في زيوريخ  سويسرا0490تاي  تأسست

م  أكثر من ي  في أمريكا الالتينية والشرا األوسط ومنطقة آسيا والمحيط الااد كبير م  واق  نموة دول
 .مومة 2222.
21. MCIS Zurich Insurance 

  تعمأ الشركة أساسا في مجاأ التأمين تلى الحياة  ولكناا تعمأ كذلك 03.2الشركة تاي  تأسست
  في جمي  فروع التأمين العاي.
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 نات الدراسةعرض بيا: لثاثا

إن اختيار نوع المدخالت والمخرجات يرتبط أساسا بأهداة الباحث  وكذا تتحدد في األساس بادتتماد 
تلى المدخأ المختار. فالدراسة ترتكز تلى قياس كفاءة شركات التأمين؛ وتليه تي اختيار مدخالت 

توسي  دائرة ادشتراكات و  ومخرجات تتماشى م  المدخأ التشغيلي الذي يتمثأ أساسا في تملية تسيير
 تكالية متنوتة. تحمأادستثمارات ب

 يعرض الجدوأ الموالي قائمة المدخالت والمخرجات المختارة للدراسة.

 المخرجات المدخالت
 Premiumsادشتراكات أو األقساط  Commissionsتمودت 

 investment incomeمداخيأ ادستثمار  Management expensesتكالية اإلدارة 
 

م  العلي أن  0202  0200  0200  0202 ربعةتعرض بيانات السنوات األ الموالية ربعةاأل والجداوأ
 رينجت. 0222الوحدة هي 

 0232عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة : 31جدول رقم 

 المدخالت المخرجات RM'000الوحدة:
 رةتكاليف اإلدا عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 0329243 040029 3.2022 044.0. 

DMU2 .30223 30202 000490 32042 

DMU3 234434 2202 004203 4.442 

DMU4 02.322 3300 29402 22223 

DMU5 093220 02223 04020 24293 

DMU6 9302. 2902 4003 00200 

DMU7 2232923 223009 ...020 222939 

DMU8 0.4.223 492292 243320 092322 

DMU9 0209242 229332 092233 099243 

DMU10 0.9400. 244324 033232 002200 

DMU11 904909 0.209. 004223 42243 

 0232المصدر: باالعتماد على بيانات بنك نيجارا الماليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة 
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 0233: عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة 31جدول رقم 

 المدخالت المخرجات RM'000:الوحدة
 تكاليف اإلدارة عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 0242.40 202244 294039 000093 

DMU2 20..22 22404 023220 49439 

DMU3 2.4304 03333 032420 000002 

DMU4 044000 02022 .9239 29233 

DMU5 030322 0.222 0.332 22.03 

DMU6 029029 9432 03.00 02349 

DMU7 3004029 290339 92943. 239.30 

DMU8 04.3242 32334. 232204 0903.3 

DMU9 0309900 203222 0.390. 043422 

DMU10 0220900 22440. 022403 0.090. 

DMU11 994022 092.39 003200 42330 

 0233نوية للشركات لسنة المصدر: باالعتماد على بيانات بنك نيجارا الماليزي والتقارير الس

 0230عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة : 31جدول رقم 

 المدخالت المخرجات RM'000الوحدة:
 تكاليف اإلدارة عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 0220232 29004. 2202.3 043.03 

DMU2 9022.2 .22.3 02302. 39902 

DMU3 940202 04004 044922 022322 

DMU4 2.022. 02323 42030 20322 

DMU5 03.29. 04903 0320. 30442 

DMU6 00932. 3323 0.304 02033 

DMU7 3.020.4 ..4303 422442 2.0049 

DMU8 222.223 343..2 322430 202.44 

DMU9 0204222 202323 0.2022 03.949 

DMU10 04220.2 244244 023022 220200 

DMU11 42.223 043039 003304 4439. 

 0230المصدر: باالعتماد على بيانات بنك نيجارا الماليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة 
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 3112 : عرض بيانات المدخالت والمخرجات لسنة61 جدول رقم
RM'000 المدخالت المخرجات 

 تكاليف اإلدارة عموالت مداخيل االستثمار األقساط الشركات
DMU1 2341591 428877 272726 260642 

DMU2 747023 79544 106362 112695 

DMU3 907810 24854 199528 156109 

DMU4 473919 19182 97168 59257 

DMU5 379158 59191 36003 78758 

DMU6 110351 9845 14571 21718 

DMU7 5035494 745558 959546 494198 

DMU8 5193011 1397443 669789 535816 

DMU9 1275571 343376 154912 217984 

DMU10 2351311 606578 168185 276846 

DMU11 573812 182074 85502 67978 

 0231المصدر: باالعتماد على بيانات بنك نيجارا الماليزي والتقارير السنوية للشركات لسنة 

 .DEA ووفا أسلوب تحليأ مغلة البيانات   Deapتي تن طريا برنامجنشير أن تحليأ البيانات 

 قياس تطور كفاءة شركات التأمين التكافليالمطلب الثاني: 

م  لبيانات التي أمكن تجميعاا للشركات تبر شبكة األنترنت  تتعلا نتائج بثالث سنوات فقط تبعا ل
كذلك العدد المقترح للدراسة مبني تلى . (0202)شار جويلية  مؤخرا 0202إ افة السنة الرابعة واألخيرة 

شركات  2شركات تأمين تكافلي و 2أساس العدد المتوا   لشركات التأمين التكافلي  ومن ثي اقتصرت تلى 
 .وشركة تأمين تجاري وتكافلي في نفس الوقتتأمين تجاري 

 1121تحليل نتائج الكفاءة التشغيلية لعام أوال: 

يتناوأ هذا الجزء قياس الكفاءة التقنية والكفاءة التقنية البحتة وكفاءة الحجي  وتحدد بقيمة من الواحد؛ 
 .المواليوأ حيث يمكن فيما بعد التعليا تلى النتائج من خالأ النسبة المئوية. انمر الجد
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 0232: نتائج الكفاءة خالل سنة 31جدول رقم 

الكفاءة التقنية في  نوع الشركة الشركات
ظل ثبات غلة 

 (CCRالحجم )

الكفاءة التقنية 
في ظل تغير غلة 

 (BCCالحجم )

 غلة الحجم كفاءة الحجم

DMU1  

شركات تأمين 
 تكافلي

 متزايدة 0.985 0.903 0.890
DMU2 0.761 0.777 0.979 متزايدة 
DMU3 0.475 0.495 0.960 متزايدة 
DMU4 0.771 0.885 0.871 متزايدة 
DMU5 0.882 0.960 0.919 متزايدة 
DMU6 0.814 1.000 0.814 متزايدة 

  0.921 0.836 0.765 المتوسط 
DMU7  

شركات تأمين 
 تجاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU9 0.994 0.997 0.997 متزايدة 

DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU11 0.844 0.861 0.979 متزايدة 

  0.995 0.971 0.967 المتوسط 
  0.955 0.898 0.857 المتوسط العام

 Deapالمصدر: من البيانات المجمعة سابقا والتي تم تحليلها باستخدام برنامج 

 ءة التقنية في مأ ثبات غلة الحجي/ الكفاءة التقنية في مأ تغير غلة الحجيحيث: كفاءة الحجي= الكفا

 كفاءة الحجي× أو الكفاءة التقنية= الكفاءة التقنية البحتة 

الكفاءة التقنية هي الكفاءة التقنية في مأ ثبات غلة الحجي بينما الكفاءة التقنية البحتة هي الكفاءة 
 .فاءة التقنية = الكفاءة الفنية()الك التقنية في مأ تغير غلة الحجي

  Windowsلكن يمكن تشغيله في  MS-DOSوهو برنامج: : DEAPالبرنامج المستخدم هو 
)إدارة الملفات(. يحتوي البرنامج تلى ملفات بسيطة  ملة يرف  تلى مستوا   File Managerباستخداي 

وا  التعليمات الخاصة بالبحث فيما البيانات الخاصة بالمدخالت والمخرجات  وملة صغير يسجأ تلى مست
يتعلا بعدد الشركات  تدد السنوات...  ومن ثي يطبا البرنامج التعليمات تلى البيانات المسجلة للوصوأ 

 إلى النتائج السابقة.

أنه تلى مستوى المتوسط العاي   2يت ح من خالأ البيانات الواردة في الجدوأ رقي تحليل النتائج: 
  أي أن شركات التأمين 03.2. وهذا يعني أن نسبة تدي الكفاءة هي 42.9نية حوالي بلغت الكفاءة التق
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دون أي زيادة في كمية أو مقدار الموارد أو التكالية؛ أي أن  03.2للعينة يمكناا زيادة إنتاجاا بنسبة 
 .03.2الشركات تستخدي تكالية غير مبررة بنسبة 

فقط. وهذا  3.2  أي أن تدي كفاءة الحجي تبلغ نسبة 32.2في حين أن متوسط كفاءة الحجي حوالي 
تدي الكفاءة مأ تدي الكفاءة التقنية البحتة )دليأ تلى أن تدي الكفاءة التقنية يعود في األساس إلى تا

(؛ أي أن هناك تكالية غير مبررة ناتجة تن استخداي تكالية إ افية لكأ وحدة 02.0اإلدارية التي تساوي 
 من المخرجات.

ذا ما نمرنا إلى الجزئيات أكثر نجد أن تدي الكفاءة التقنية يعود بشكأ كبير إلى  عة كفاءة  وا 
من تدي  03.2  بما يعادأ نسبة 2..9شركات التأمين التكافلي؛ حيث يبلغ متوسط الكفاءة التقنية لاا 

  دون أي خفض في 03.2الكفاءة. تلى هذا األساس يمكن لشركات التأمين التكافلي تقليص تكاليفاا بنسبة 
( راج  بالدرجة األولى إلى سوء استغالأ الموارد )انعداي الكفاءة 09.2قيي المخرجات. م  نسبة كبيرة مناا )

  راج  باألساس إلى 32اإلدارية(. حتى أن جمي  شركات التأمين التكافلي حققت كفاءة تقنية دون نسبة 
لكأ  02التأميني؛ حيث تحملت تكالية غير مبررة تفوا  حداثة أغلب الشركات ونقص الخبرة في المجاأ

 شركة مناا.

)م  نسبة تدي كفاءة  9..3أما بالنسبة لمتوسط الكفاءة التقنية لشركات التأمين التجاري فقد بلغ نسبة 
3.3  022فقط(. يعود هذا باألساس إلى تحقيا ثالث شركات من أصأ خمسة لمعدأ كفاءة كاملة ذلك .

ك أتلى القيي فيما يخص المخرجات المتمثلة في األقساط ومداخيأ ادستثمار  كما أناا تستخدي أناا تمتل
 التكالية بشكأ أمثأ دون أي بواقي إ افية  ولاا غلة حجي ثابتة.

  تتميز بغلة حجي متزايدة؛ أي أن كأ زيادة في 0باقي الشركات التي حققت كفاءة حجي أقأ من 
 بنسبة أقأ في المدخالت.المخرجات تحتاج إلى زيادة 

 يو ح أكثر ما سبا شرحه. 32والشكأ رقي 
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 0232: نتائج متوسطات الكفاءة لسنة 02شكل رقم 
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 السابقالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول 

د مقارنة بمتوسطات من الشكأ سابا الذكر نالحم أن متوسطات كفاءة الحجي أقرب إلى الواح
الكفاءة التقنية البحتة  ما يجعأ هذ  األخيرة السبب الرئيسي في نسب تدي الكفاءة؛ أي أن هناك تكالية 
إ افية غير مبررة يمكن ادستغناء تناا  دون أن تنخفض اإليرادات كنتيجة لحذفاا. كما يالحم تفوا 

اء من حيث ادستخداي األمثأ لتكاليفاا أو تحقيا شركات التأمين التجاري تلى شركات التأمين التكافلي سو 
 حجي أمثأ لعملاا التشغيلي سواء تعلا األمر بحجي األقساط أو مداخيأ ادستثمار.

 يو ح الترتيب التنازلي للشركات حسب درجة الكفاءة. المواليوالجدوأ 

 0232: ترتيب الشركات لعام 31جدول رقم 

ترتيب  التقنية نسبة الكفاءة الرتبة
 الشركة

 اسم الشركة
01 1.000 DMU7 Prudential Assurance Malysia 

01 1.000 DMU8 AIA (American International assurance) 

01 1.000 DMU10 Etiqua Insurance 

04 0.994 DMU9 MAA Assurance 

05 0.890 DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

06 0.882 DMU5 Sun Life Takaful 

07 0.844 DMU11 MCIS Zurich Insurance 

08 0.814 DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

09 0.771 DMU4 MAA Takaful 

10 0.761 DMU2 Takaful Ikhlas 

11 0.475 DMU3 Prudential BSN Takaful 

 النتائجالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على جدول 
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تلى المقدمة بالنمر إلى أقدميتاا وخبرتاا الطويلة  ثي يالحم من الجدوأ سيطرة الشركات التجارية 
التي قد تكون استفادت من خبرة الشركة  Etiqua takafulتلياا شركات التأمين التكافلية تلى رأساا شركة 

 .Etiquaاألي  تلى أساس أناا تعمأ تحت لواء شركة التأمين التجارية 

  فإناا تعد في 022( قد حققت نسبة كفاءة تامة 2من أصأ  2وألن معمي شركات التأمين التجارية )
 .03الغالب شركات مرجعية لباقي الشركات التي حققت نسب كفاءة دون ذلك  كما يو حه الجدوأ رقي 

 : شركات التأمين وشركات التأمين المرجعية30جدول رقم 

 Peersشركات التأمين المرجعية لها  نوع الشركة الشركات
DMU1  

شركات تأمين 
 كافليت

8      7      6 

DMU2 10      6      8 

DMU3 7      6      8 

DMU4 6      7 

DMU5 10      6 

DMU6 6 

DMU7  

شركات تأمين 
 تجاري

7 

DMU8 8 

DMU9 8      10      6 

DMU10 10 

DMU11 8     7     6 

 Deapباستخدام برنامج المصدر: من البيانات المجمعة سابقا والتي تم تحليلها 

بتقسيي شركات التأمين إلى فئات وفقا للمنافسين  يتي مقارنة كأ شركة بالشركات التي تعمأ معاا في 
نفس المروة التنافسية. ونتيجة لذلك يصبح لكأ شركة تأمين غير كفؤة مجموتة شركات تأمين مرجعية 

 حققت مستوى كفاءة مرتف .

الموالي. شكأتعين بالالكفاءة الثالثة لجمي  الشركات بالترتيب نفسه  نسلتو يح ادختالة بين قيي أنواع   
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 0232لسنة  االختالف بين قيم أنواع الكفاءة الثالثة: 03شكل رقم 
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 النتائجالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على جدول 

تلى قيي التحسين المطلوبة في مدخالت ومخرجات ويمكن تن طريا تحليأ مغلة البيانات الحصوأ 
  Etiqa Takaful Berhardوهي  0الشركات غير الكفؤة. ولنأخذ تلى سبيأ المثاأ الوحدة اإلنتاجية رقي 

 .المواليلتكون القيي في الجدوأ 

 : قيم المدخالت والمخرجات والقيم الهدف02جدول رقم 

 القيم المستهدفة التحرك القطري أو الشعاعي القيم األصلية 
 0329243.222 2.222 0329243.222 : االشتراكات3المخرج

 040029.222 2.222 040029.222 : مداخيل االستثمار0المخرج

 2.2202.999 232..02202- 3.2022.222 : عموالت 3المدخل

 092222.3.3 040.0.220- 222..044.0 : تكاليف اإلدارة0المدخل

 Deapجمعة سابقا والتي تم تحليلها باستخدام برنامج المصدر: من البيانات الم

الحفام تلى نفس المزيج من قيي المخرجات  بتخفيض المدخالت  Etiqa Takaful Berhard يمكن لشركة
 وهكذا بالنسبة لتحليأ باقي الشركات. إلى القيي المستادفة المشار إلياا في الجدوأ.
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 1122يلية لعام تحليل تطور نتائج الكفاءة التشغثانيا: 

 .0200يو ح نتائج الكفاءة لسنة  المواليوفيما يلي نقوي بتحليأ تطور نسب الكفاءة للسنة الموالية  والجدوأ 
 0233: نتائج الكفاءة خالل سنة 03جدول رقم 

الكفاءة التقنية في  نوع الشركة الشركات
ظل ثبات غلة 

 (CCRالحجم )

الكفاءة التقنية 
في ظل تغير غلة 

 (BCC)الحجم 

 غلة الحجم كفاءة الحجم

DMU1  

شركات تأمين 
 تكافلي

 متزايدة 0.990 0.855 0.847
DMU2 0.576 0.623 0.925 متزايدة 
DMU3 0.488 0.523 0.932 متزايدة 
DMU4 0.688 0.829 0.830 متزايدة 
DMU5 0.680 1.000 0.680 متزايدة 
DMU6 0.687 1.000 0.687 متزايدة 

  0.840 0.805 0.661 المتوسط 
DMU7  

شركات تأمين 
 تجاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU9 0.796 0.810 0.983 متزايدة 
DMU1

0 

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
DMU1

1 

 متزايدة 0.953 0.889 0.847
  0.987 0.940 0.928 المتوسط 

  0.907 0.866 0.783 المتوسط العام
 Deapالمصدر: من البيانات المجمعة سابقا والتي تم تحليلها باستخدام برنامج 

أنه تلى مستوى المتوسط العاي   00يت ح من خالأ البيانات الواردة في الجدوأ رقي تحليل النتائج: 
تأمين   أي أن شركات ال00.9. وهذا يعني أن نسبة تدي الكفاءة هي 94.2بلغت الكفاءة التقنية حوالي 

دون أي زيادة في كمية أو مقدار الموارد أو التكالية؛ أي أن  00.9للعينة يمكناا زيادة إنتاجاا بنسبة 
 .00.9الشركات تستخدي تكالية غير مبررة بنسبة 

. وهذا دليأ 3.2  أي أن تدي كفاءة الحجي تبلغ نسبة 32.9في حين أن متوسط كفاءة الحجي حوالي 
التقنية يعود في األساس إلى تامأ تدي الكفاءة التقنية البحتة )الكفاءة اإلدارية(  أي أن تلى أن تدي الكفاءة 

هناك تكالية غير مبررة ناتجة تن استخداي تكالية إ افية لكأ وحدة من المخرجات  إ افة إلى تدي 
 وصوأ الشركات إلى حجي اإلنتاج األمثأ.
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 .0200ه شركات التأمين لسنة يبين الترتيب الجديد الذي حققت المواليوالجدوأ 

 0233: ترتيب الشركات لعام 00جدول رقم 

 اسم الشركة ترتيب الشركة نسبة الكفاءة التقنية الرتبة
01 1.000 DMU7 Prudential Assurance Malysia 

01 1.000 DMU8 AIA (American International assurance) 

01 1.000 DMU10 Etiqua Insurance 

04 0.847 DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

04 0.847 DMU11 MCIS Zurich Insurance 

06 0.796 DMU9 MAA Assurance 

07 0.688 DMU4 MAA Takaful 

08 0.687 DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

09 0.680 DMU5 Sun Life Takaful 

10 0.576 DMU2 Takaful Ikhlas 

11 0.488 DMU3 Prudential BSN Takaful 

 السابقالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول 

من الرتبة السادسة  Sun lifeيالحم من الجدوأ وجود تغيير طفية يتمثأ أساسا في تقاقر شركة 
 093220يعود باألساس إلى انخفاض مخرجاا المتمثأ في األقساط بصورة ملفتة من قيمة  .إلى الرتبة التاسعة
كما يالحم تحسن أداء  .ألة رينجت  م  تغيير د ي اهيه في قيي المدخالت 030322ألة رينجت إلى 
  أي MAAو  Etiquaتبعا لشركتاا األي التجارية  MAA takafulو  Etiqua takafulالتكافليشركتي التأمين 

 أناا قد تكون استفادت من تقنية اإلنتاج المستخدمة.
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 1123و 1121عام تحليل تطور الكفاءة التشغيلية لثالثا: 

 يو ح نتائج الكفاءة.الموالي . والجدوأ 0200 سنةلوفيما يلي نتعرض لتحليأ تطور الكفاءة 

 0230: نتائج الكفاءة خالل سنة 01جدول رقم 

الكفاءة التقنية في  نوع الشركة الشركات
ظل ثبات غلة الحجم 

(CCR) 

الكفاءة التقنية في 
ظل تغير غلة الحجم 

(BCC) 

كفاءة 
 الحجم

 غلة الحجم

DMU1  

 

شركات 
تأمين 
 تكافلي

 متزايدة 0.994 0.877 0.871
DMU2 0.718 0.781 0.920 متزايدة 
DMU3 0.539 0.583 0.925 متزايدة 
DMU4 0.626 0.752 0.832 متزايدة 
DMU5 0.372 0.690 0.539 متزايدة 
DMU6 0.604 1.000 0.604 متزايدة 

  0.689 0.780 0.621 المتوسط 
DMU7  

 

شركات 
تأمين 
 تجاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU9 0.755 0.798 0.947 متزايدة 
DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
DMU11 0.859 0.928 0.926 متزايدة 

  0.974 0.945 0.927 المتوسط 
  0.881 0.855 0.759 المتوسط العام

 Deapالبيانات المجمعة سابقا والتي تم تحليلها باستخدام برنامج المصدر: من 

أنه تلى مستوى المتوسط العاي   02يت ح من خالأ البيانات الواردة في الجدوأ رقي تحليل النتائج: 
  أي أن شركات التأمين 03.0. وهذا يعني أن نسبة تدي الكفاءة هي 92.3بلغت الكفاءة التقنية حوالي 

دون أي زيادة في كمية أو مقدار الموارد أو التكالية؛ أي أن  03.0ناا زيادة إنتاجاا بنسبة للعينة يمك
 .03.0الشركات تستخدي تكالية غير مبررة بنسبة 

. وهذا 00.3؛ أي أن تدي كفاءة الحجي تبلغ نسبة 44.0في حين أن متوسط كفاءة الحجي حوالي 
األساس إلى تامأ تدي الكفاءة التقنية البحتة )الكفاءة اإلدارية(؛  دليأ تلى أن تدي الكفاءة التقنية يعود في

أي أن هناك تكالية غير مبررة ناتجة تن استخداي تكالية إ افية لكأ وحدة من المخرجات  إ افة إلى 
 تدي وصوأ الشركات إلى الحجي األمثأ.

 .0200لترتيب الجديد الذي حققته شركات التأمين سنة ا الموالي يمثأوالجدوأ 
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 0230: ترتيب الشركات لعام 01جدول رقم 

 اسم الشركة ترتيب الشركة التقنية نسبة الكفاءة الرتبة
01 1.000 DMU7 Prudential Assurance Malysia 

01 1.000 DMU8 AIA (American International 

assurance) 01 1.000 DMU10 Etiqua Insurance 

04 0.871 DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

05 0.859 DMU11 MCIS Zurich Insurance 

07 0.755 DMU9 MAA Assurance 

06 0.718 DMU2 Takaful Ikhlas 

08 0.626 DMU4 MAA Takaful 

09 0.604 DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

10 0.539 DMU3 Prudential BSN Takaful 

11 0.372 DMU5 Sun Life Takaful 

 السابقلباحثة باالعتماد على الجدول د االمصدر: من إعدا

  Takaful Ikhlasمن الجدوأ  نالحم أنه ليس هناك تغيير في ترتيب الشركات إد فيما يخص شركة 
  وشركة ؛ نتيجة للتطور الملحوم في مخرجاتاا ومدخالتااالتي انتقلت من الرتبة العاشرة إلى الرتبة السادسة

Sun Life Takaful كذلك يالحم انخفاض معددت الكفاءة أكثر في اإلجماأ  .رتبة األخيرةالتي تراجعت لل
مقارنة بالسنة الما ية. ويعود ذلك إلى ازدياد الفجوة بين الشركات الرائدة والشركات األخيرة بالترتيب  ويدأ 

 تلى تباين أداء الشركات في مأ المعطيات لمدخالتاا ومخرجاتاا.

 .0200  0200  0202توسطات الكفاءة مجتمعة لسنوات: يو ح أكثر تطور م المواليوالشكأ 
 : تطور نتائج متوسط الكفاءة00شكل رقم 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

                                                

    

    

    

 
 .السابقة النتائج المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على جداول
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ي انخفاض يرتبط متوسط الكفاءة بنتائج جمي  شركات التأمين التكافلي  ولذلك فإن انخفا ه د يعن
 كفاءة شركات التأمين كلاا؛ ولكن مرد  تباين وازدياد الفجوة أو تقليصاا بين نسب الكفاءة الجزئية.

يو ح نتائج الموالي والجدوأ  .0202وفيما يلي نتعرض لتحليأ تطور الكفاءة آلخر سنة مدروسة 
 الكفاءة.

 1123سنة ل: نتائج الكفاءة 15جدول رقم 
الكفاءة التقنية في  كةنوع الشر  الشركات الرتبة

ظل ثبات غلة الحجم 
(CCR) 

الكفاءة التقنية في 
ظل تغير غلة الحجم 

(BCC) 

كفاءة 
 الحجم

 غلة الحجم

05 DMU1  

شركات 
تأمين 
 تكافلي

 متزايدة 0.987 0.978 0.965
08 DMU2 0.727 0.788 0.922 متزايدة 
10 DMU3 0.599 0.649 0.922 متزايدة 
06 DMU4 0.802 0.955 0.840 متزايدة 
07 DMU5 0.753 0.917 0.822 متزايدة 
11 DMU6 0.590 1.000 0.590 متزايدة 
  0.847 0.881 0.739 المتوسط  
01 DMU7  

شركات 
تأمين 
 تجاري

 ثابتة 1.000 1.000 1.000
01 DMU8 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
09 DMU9 0.694 0.709 0.979 متزايدة 
01 DMU10 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
01 DMU11 1.000 1.000 1.000 ثابتة 
  0.974 0.945 0.927 المتوسط  
  0.995 0.942 0.938 المتوسط العام 

 Deapالمصدر: من البيانات المجمعة سابقا والتي تم تحليلها باستخدام برنامج 

أنه تلى مستوى المتوسط العاي   02يت ح من خالأ البيانات الواردة في الجدوأ رقي  :النتائج تحليل
  وهي نسبة تالية تدأ تلى 0.. . وهذا يعني أن نسبة تدي الكفاءة هي32.4بلغت الكفاءة التقنية حوالي 

 زيادة تنافسية تينة الدراسة فيما بيناا.

تحسنت قيي الكفاءة لشركات التأمين التكافلي إجماد  وهذا يدأ تلى تطور أداءها في السوا  
اا لبعض الخبرة تدريجيا. أما فيما يخص شركات التأمين التجاري فتبقى رائدة  إ افة إلى أن شركة واكتساب

. غير أن MCIS Zurich Insurance وهي 1أخرى قد تصدرت هي األخرى المجموتة بنسبة كفاءة كاملة 
ساس إلى تدني قد  عفت كفاءتاا في السوا  وتراج  ترتيباا كثيرا وذلك راج  باأل MAA assuranceشركة 

 قيي ادشتراكات م  ارتفاع تكالية اإلدارة.
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 3112سنة ل ترتيب الشركات: 16جدول رقم 

 اسم الشركة ترتيب الشركة نسبة الكفاءة التقنية الرتبة
01 1.000 DMU7 Prudential Assurance Malysia 

01 1.000 DMU8 AIA (American International assurance) 

01 1.000 DMU10 Etiqua Insurance 

20 1.000 DMU11 MCIS Zurich Insurance 

05 0.965 DMU1 Etiqua Takaful Berhard 

06 0.802 DMU4 MAA Takaful 

07 0.753 DMU5 Sun Life Takaful 

08 0.727 DMU2 Takaful Ikhlas 

09 0.694 DMU9 MAA Assurance 

10 0.599 DMU3 Prudential BSN Takaful 

11 0.590 DMU6 Hong Liong MSIG Takaful 

 Deapالمصدر: من البيانات المجمعة سابقا والتي تم تحليلها باستخدام برنامج 

 .0202  0200  0200 يو ح تطور متوسطات الكفاءة مجتمعة لسنوات: المواليوالشكأ 

 : تطور نتائج متوسط الكفاءة01شكل رقم 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

                                                

    

    

    

 
 من إعداد الباحثة باالعتماد على جداول النتائج السابقة.المصدر: 

وما يالحم من الشكأ التحسن العاي لقيي الكفاءة في آخر سنة؛ راج  باألساس إلى تحسن أداء 
 شركات التأمين التكافلي مقارنة بشركات التأمين التجاري.
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 لية والتنافسيةدراسة األثر البيني بين المتغيرين الكفاءة التشغي: لثالمطلب الثا

كان من المسطر أن تتي هذ  الدراسة تلى مستوى شركة تأمين تكافلي واحمدة  تلمى سمبيأ المثماأ وأن 
. غير أن هذا المسار )بيانات زمنية( يكون ادختيار تشوائي  وهذا تلى فترة زمنية معتبرة تفوا تشر سنوات

 ا للمقارنة تبر الزمن. الذي اختار  الباحث تغير نتيجة لقلة البيانات وتدي كفايتا

تلى اآلخر من خالأ  )الكفاءة التشغيلية والتنافسية( تحولت الدراسة إلى مقارنة أثر كأ من المتغيرين
تلممى أنامما آخممر سممنة  0200تممي اختيممار السممنة الماليممة  .)بيانممات مقطعيممة( تممدد الشممركات وفممي سممنة ماليممة واحممدة

  بعممد أن فممي آخممر لحمممة كفمماءة مممن المبحممث السممابافممي تحليممأ تطممور ال 0202مدروسممة قبممأ أن ت مماة سممنة 
 . 0202تمت إ افة آخر التقارير المالية للشركات تبر مواقعاا ادلكترونية شار جويلية 

ألناا خ عت للكثير من التدقيا من قبمأ الباحمث حموأ صمحة البيانمات والنتمائج   0200اختيرت سنة 
  القياسي للتأكد من صحة وسالمة القياس. وكذا ترض النتائج تلى متخصصين في ميدان ادقتصاد

 تحليل العالقة النظرية بين المتغيرين الكفاءة التشغيلية والتنافسية :أوال

يرتكز احتساب قيي الكفاءة تموما تلى قيي مدخالت ومخرجات الشركة  وتعطي تقييما لقيمة 
أن الشركة التي تتحصأ تلى المدخالت تلى المخرجات للشركة مقارنة بمثيالتاا في السوا. تلى أساس 

القيمة واحد تكون األحسن من حيث استخداماا للمزيج األمثأ  الذي يسمح بخفض المدخالت إلى أقأ 
 في نفس الوقت.  ابايجا مستوى  أو زيادة المخرجات إلى أتلى مستوى ممكن  أو التأثير فياما

الشركة في السوا  وهي في تادة الكفاءة في نااية األمر إلى خفض التكالية  وتحسين صورة 
نفس الوقت تعكس مؤشرات قياس التنافسية المتمثلة أساسا في التكالية  األرباح  الحصة السوقية  اإلنتاجية. 
ولذا ي ية البعض تنصر كفاءة الشركة كمؤشر من مؤشرات قياس التنافسية. فالعنصران الكفاءة والتنافسية 

حيث تنعكس الكفاءة تلى مؤشرات تنافسية الشركات  ثي تتأثر  في نااية األمر هما وجاان لعملة واحدة؛
الكفاءة للشركة بمدى تنافسيتاا في السوا كعالقة متبادلة بين المتغيرين. ولذا د يمكن دراسة العالقة دون 

 دراسة العالقة العكسية بين المتغيرين للتقارب الكبير بين مكوناتاما وآلياتاما. 

ي  يفرض جعأ الكفاءة التشغيلية يلية تلى تنافسية شركات التأمين التكافلدراسة أثر الكفاءة التشغ
حساباا أو قياساا بعدة مؤشرات. ما ينتج تنه تدة ة كمتغير تاب . هذ  األخيرة يتي مستقأ  والتنافسيكمتغير 

ير المؤثر متغيرات تابعة كاألرباح والتكالية والحصة السوقية. وهذا ما صعب أسلوب المقارنة وتحديد المتغ
 والمتغير المتأثر. 

)تلى افتراض أن هناك تفاتأ بين المتغيرين  أما هذ  الدراسة فقد اكتفت بدراسة العالقة التبادلية
أثر الكفاءة تلى كأ مؤشر من مؤشرات التنافسية  دراسة من خالأ وليس فقط تالقة تأثير وتأثر(؛ وذلك

والكفاءة التشغيلية تاليا. وفي دراسات دحقة وجب البحث تن أود  ثي دراسة العالقة بين مؤشرات التنافسية 



 التكاف لي في السوق الماليزي  دراسة تطبيقية...........................................................دراسة أثر الكف اءة التشغيلية على تنافسية شركات التأمين

 

 274 

برنامج استعماأ مؤشر جديد جام  لكأ مؤشرات التنافسية يقيس تنافسية الشركات  حتى يتسنى قياس األثر ب
Eviews. 

 مبينة بالجدوأ الموالي. 0200والبيانات المجمعة الالزمة للقياس لعاي 

 1112 ت التنافسية للشركات لعامقيم الكفاءة ومؤشرا: 17جدول رقم 

نسب  الشركة

الكفاءة 

 الفنية

صافي أقساط االكتتاب 

 المباشر للشركة

صافي أقساط 

االكتتاب 

المباشر 

 للسوق ككل

الحصة 

 السوقية

 التكاليف األرباح 

DMU7 1.000 32.0492 2449422+ 

23.00022= 

 

 

 

45519111 

02.20 929..0 0043300 

DMU8 1.000  :22/00سنة مالية    

DMU10 1.000 0399.33 3323 349023 202093 

DMU1 0.871 0333929 2324 022392 .93434 

DMU11 0.859  :22/2سنة مالية.    

DMU9 0.755 0024.33 03.2 002320 293.20 

DMU2 0.718  :20/22سنة مالية    

DMU4 0.626 000992 2334 0.029 022202 

DMU6 0.604 22/2ة: سنة مالي.    

DMU3 0.539 9.3422 03.4 20992 230220 

DMU5 0.372 020049 2304 00.23 33294 

 .التقارير السنوية للشركاتالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على 

ن إ مافتاا 20/00تي حذة بيانات الشركات الم لَّلة ألناا شمركات تختلمة السمنة الماليمة لاما تمن  . وا 
بأسلوب المتوسطات ي عة النتائج والتحليأ. كمما أن البيانمات المتبقيمة تكفمي دسمتخداي برنمامج حساب القيي و 

Eviews. 

 دراسة أثر الكفاءة التشغيلية على مؤشرات تنافسية شركات التأمين التكافلي :ثانيا

ت  إن تنصر تنافسية الشركة يقاس بالعديد من المؤشرات التي تعطي فكرة تامة تن تنافسية الشمركا
 .ولاذا فإن القياس يأخذ أبعادا متعددة  كما يمكنه أن يشمأ مؤشرا أو تدة مؤشرات للتنافسية

ادقتصماد  ممن خمالأ تحليمأ  محاولة بيان ادرتباط القائي بمين المتغيمريننتيجة لما سبا  حاوأ الباحث
  .Eviewsمستخدما برنامج  القياسي ومن خالأ طريقة المربعات الصغرى
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 كفاءة التشغيلية على مؤشر األرباح لشركات التأمين التكافليدراسة أثر ال -2

إن العالقة القائمة بين الكفاءة التشغيلية كمتغير مستقأ  ومؤشر األرباح كمتغير تاب   يمكننا تمثيلاا 
 بنموذج خطي بسيط  كما يلي:

Pi= β0+ β1 EFFi +Ui 
 حيث:

Pi :؛معدأ ربح الشركة بالنسبة ألتلى ربح محقا 

EFFiشركة؛لل تقنيةمثأ الكفاءة ال: ت 

Ui :متغير تشوائي يمثأ حد الخطأ في النموذج. 

  n=7م  العلي أن العينة 

 وبيانات العينة المتبقية لتحليأ ادنحدار البسيط هي كاآلتي.

 نسب الكفاءة ومعدل األرباح لشركات التأمين: 81جدول رقم 

نسب الكفاءة  الشركة

 الفنية

نسبة الكفاءة 

 حتةالفنية الب

نسبة كفاءة 

 الحجم

معدل الربح  األرباح

 البيني

DMU7 1.000 0.222 0.222 929..0 0.222 

DMU10 1.000 0.222 0.222 349023 2...2 

DMU1 0.871 2.499 2.333 022392 2.094 

DMU9 0.755 2.934 2.339 002320 2.023 

DMU4 0.626 2.920 2.420 0.029 2.200 

DMU3 0.539 2.242 2.302 20992 2.233 

DMU5 0.372 2..32 2.223 00.23 2.222 

 تتكون الكفاءة الفنية من تنصرين آخرين هما الكفاءة الفنية البحتة وكفاءة الحجي؛ حيث:

ومن ثي رأى الباحث أنه من ال روري بحث األثر . كفاءة الحجي× الكفاءة الفنية = الكفاءة الفنية البحتة 
 صر من تناصر الكفاءة التشغيلية للشركة.األكبر لمعدأ الربح تلى كأ تن

  Eviewsبعد إدخاأ البيانات تلى برنامج  :معدأ الربحتلى  أو الفنية الكفاءة التقنيةدراسة أثر  (أ
 تحصلنا تلى النتائج التالية:
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 على معدل األرباح فنيةنتائج أثر الكفاءة ال: 19جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

 وذج بالشكأ:ويكتب النم
Pi= -0.66 + 1.32 EFFi + Ui 

R²= 0.70                   n=7       

Adj R²= 0.64               F= 11.83 
 .β0, β1 علمتيننختبر صحة النموذج بعد الحصوأ تلى الم :اختبار جودة النموذج

 تقأ()د توجد تالقة بين المتغير التاب  والمتغير المس β1=0 :H0الفر ية األولى: 

 )توجد تالقة بين المتغير التاب  والمتغير المستقأ( β1≠0 :H1الفر ية الثانية: 

  t :t = β1/SE(β1) = 1.32/0.38 = 3.44نعتمد تلى إحصائية 

   كما هو مو ح بالبرنامج فالنتائج كلاا موجودة.β1هو ادنحراة المعياري للمعلمة  SE(β1)حيث 
 Tالمحسوبة و t( بالمقارنة بين اإلحصائية H1( والفر ية البديلة )H0وتتي المفا لة بين فر ية العدي )

 المجدولة:

 ؛H1ونقبأ  H0القيمة المجدولة: نرفض  <tاإلحصائية  .0

 .H0ونقبأ  H1> القيمة المجدولة: نرفض tاإلحصائية  .0

 :%0أي  2.20 خاطرةدرجة مالمجدولة تند  tاإلحصائية  لمعرفة
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Tn-k  أيT7-2 ؛ حيثn هي العينة وk ( تدد المعلماتβ0, β1.)  :تستخرج النتيجة من الجدوأ وهيT5 = 

 .H1. ومن ثي نقبأ بالفر ية 2.33المحسوبة  t  وهي أقأ من اإلحصائية 2.02

توجد تالقة طردية بين الكفاءة التشغيلية ومعدأ الربح  والمتغير المستقأ )معدأ الربح( يفسر أي 
 .2.20  ومعدأ خطأ أو احتماأ خطأ %92ة للكفاءة التشغيلية(  بنسبة تغير في المتغير التاب  )الكفاءة التقني

. 2.29؛ حيث سجلت النسبة 2.22يفوا نسبة  β0غير أن النموذج غير مكتمأ ألن احتماأ الخطأ للمعلمة 
من النموذج د يؤدي إلى تحسينه  ومن ثي نقبأ هذا النموذج م  التحفم  ولذا نستخدي  cحذة الثابت 
 ة التقنية البحتة في محاولة للبحث تن المؤثر األساسي في النموذج.تنصر الكفاء

بدد من ادخاأ بيانات الكفاءة التقنية  نستخدي  :معدأ الربحتلى الكفاءة التقنية البحتة دراسة أثر  (ب
 أحد مكوناتاا وهي الكفاءة التقنية البحتة  للحصوأ تلى النموذج المو ح فيما يلي:

 الكفاءة التقنية البحتة على معدل األرباح نتائج أثر: 31جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

  من النتائج المتحصأ تلياا نالحم تحسن النموذج ليصبح مقبود جملة وتفصيال  وبالشكأ:
Pi= -1.40 + 2.10 EFi + Ui 

R²= 0.75                  n=7       

Adj R²= 0.71              F= 15.72 

فاي تفوا  tفيما يخص اإلحصائية قد تحسنت.  مؤشراتالنموذج مقبوأ ذلك أن كأ ال ة النموذج:جود
  .2.3  وهذا فيما يخص المعلمتين ادثنتين: 2.20تند احتماأ مخاطرة  (0.20المجدولة ) Tاإلحصائية 
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امأ التحديد  . باإل افة لذلك تحسنت باقي المؤشرات المتعلقة باحتماأ الخطأ الكلي والجزئي  مع2.03
مؤشري آكاييك وشوارتز؛ حيث بين نموذجين نختار المؤشر األقأ  وأحدهما يكفي للتف يأ فبالنسبة لمؤشر 

 للقياس.   وتليه النموذج الثاني أف أ من النموذج األوأCS2 = -2.96و  CS1 = -2.75شوارتز نجد: 

حتة ومعدأ الربح؛ حيث إذا تغيرت من هنا قوة ادرتباط تكمن في العالقة بين الكفاءة التقنية الب
 وحدة. 0.02الكفاءة التقنية البحتة بوحدة واحدة  يتغير معدأ الربح بم 

بما أن الكفاءة التقنية البحتة تفسر بشكأ قوي أي تغير في  :معدأ الربح تلىكفاءة الحجي دراسة أثر  (ج
وهذا ما يثبته النموذج الذي ج األساسي  في النموذا سلبالربح  فإن كفاءة الحجي هي العنصر المؤثر 

 يستخدي كفاءة الحجي في التحليأ  والنتائج مو حة بالشكأ:

 نتائج أثر كفاءة الحجم على معدل األرباح: 32جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

  ومرتف  2.03ألن احتماأ الخطأ مرتف  للنموذج ككأ ب  مرفوض له من الشكأ  النموذج الموافا
. نتيجة لذلك النموذج مرفوض جملة  عية جدا %22بالنسبة لكأ معلمة  كما أن التأثير بنسبة  كذلك

 وتفصيال  والتغير في كفاءة الحجي د يفسر أي تغير في معدأ الربح لكأ شركة. 

يبقى النموذج السابا هو األحسن في تمثيأ العالقة الطردية بين الكفاءة التقنية البحتة )تنصر 
 فاءة التشغيلية( ومعدأ الربح.تفصيلي للك
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 التكاليف لشركات التأمين التكافلي عدلدراسة أثر الكفاءة التشغيلية على م -1

التكالية كمتغير تاب   يمكننا  عدأإن العالقة القائمة بين الكفاءة التشغيلية كمتغير مستقأ  ومؤشر م
 تمثيلاا بنموذج خطي بسيط  كما يلي:

Ei= β0+ β1EFFi + Ui 
 حيث:

Eiمعدأ تكالية الشركة بالنسبة ألتلى تكالية محققة؛ : 

EFFiتمثأ الكفاءة التقنية للشركة؛ : 

Ui.تناصر أخرى مؤثرة غير معروفة : 

  n=7م  العلي أن العينة 

 وبيانات العينة المتبقية لتحليأ ادنحدار البسيط هي كاآلتي.

 نسب الكفاءة ومعدل التكاليف لشركات التأمين: 31جدول رقم 

نسب الكفاءة  لشركةا

 الفنية

نسبة الكفاءة 

 الفنية البحتة

نسبة كفاءة 

 الحجم

 التكلفةمعدل  التكاليف

 البيني

DMU7 1.000 0.222 0.222 0043300 0.222 

DMU10 1.000 0.222 0.222 202093 2.239 

DMU1 0.871 2.499 2.333 .93434 2.203 

DMU9 0.755 2.934 2.339 293.20 2.032 

DMU4 0.626 2.920 2.420 022202 2.022 

DMU3 0.539 2.242 2.302 230220 2.0.. 

DMU5 0.372 2..32 2.223 33294 2.292 

وبنفس الطريقة السابقة نعالج العالقة بين معدأ التكالية  وكأ تنصر مكون للكفاءة التشغيلية 
 ؛ حيث:  لمعرفة العنصر المؤثر بشكأ كبيرللشركة

  تحصلنا Eviewsبعد إدخاأ البيانات تلى برنامج  :معدأ التكالية تلىقنية الكفاءة التدراسة أثر  (أ
 تلى النتائج التالية:
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 نتائج أثر الكفاءة التقنية على معدل التكاليف: 33جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

 ويكتب النموذج بالشكأ:
Ei= -0.37 + 1.02 EFFi + Ui 

R²= 0.60                   n=7       

Adj R²= 0.52               F= 7.64 

 . β1,β0 المعلمتين نختبر صحة النموذج بعد الحصوأ تلى  اختبار جودة النموذج:

  t :t = β1/SE(β1) = 1.02/0.37 = 2.76نعتمد تلى إحصائية 

المحسوبة  tة ( بالمقارنة بين اإلحصائيH1( والفر ية البديلة )H0وتتي المفا لة بين فر ية العدي )
 المجدولة: Tو

 ؛H1ونقبأ  H0القيمة المجدولة: نرفض  <tاإلحصائية  .2

 .H0ونقبأ  H1> القيمة المجدولة: نرفض tاإلحصائية  .3

: تستخرج النتيجة من الجدوأ وهي: %0أي  2.20المجدولة تند درجة مخاطرة  tلمعرفة اإلحصائية 
T5 = 2.02 وهي أقأ من اإلحصائية  t  ومن ثي نقبأ بالفر ية  .2.76المحسوبةH1. 

وهو  Cالنموذج مقبوأ جملة غير أنه مرفوض تفصيال  إذا ما نمرنا إلى احتماأ الخطأ للثابت 
    وتليه يحذة من النموذج.03%
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 نتحصأ بعد حذة المعلمة من النموذج تلى الشكأ:

 نتائج أثر الكفاءة التقنية على معدل التكاليف بعد حذف الثابت: 34جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

 يكتب بالشكأ: السابا النموذج
Ei= 0.55 EFFi + Ui 

R²= 0.46                   n=7       

Adj R²= 0.46              ts=4.92> T6=3.14 

  غير أن معامأ التحديد تحت المتوسط أ  هذا النموذج مقبوأ من حيث الشك2.20بمعدأ مخاطرة 
تن من العينة د تفسر التغيرات باا  %22يقلأ من قدرة التفسير للنموذج  حيث ما نسبته  (  وهذا.2.3)

  النموذج  ولذلك د يساتد النموذج تلى القياس. طريا

بدد من ادخاأ بيانات الكفاءة التقنية  نستخدي  :معدأ التكالية تلىالكفاءة التقنية البحتة دراسة أثر  (ب
 تقنية البحتة  للحصوأ تلى النموذج المو ح فيما يلي:أحد مكوناتاا وهي الكفاءة ال
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 على معدل التكاليف  البحتة نتائج أثر الكفاءة التقنية: 35جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

لثابت وكذا لمرفوض بالنمر إلى احتماأ الخطأ  النموذجلياا نالحم أن من النتائج المتحصأ ت
   عة معامأ التحديد.

وهذا يؤدي بالقوأ إلى تدي وجود ارتباط بين الكفاءة التقنية البحتة ومعدأ التكالية؛ أي أن معدأ 
 .  ومن ثي د توجد تالقة بين المتغيرينالكفاءة التقنية البحتة التكالية د يفسر التغير في

سر بشكأ قوي أي تف د بما أن الكفاءة التقنية البحتة :معدأ التكالية تلىكفاءة الحجي دراسة أثر  (ج
  وهذا ما يثبته النموذج الذي يستخدي كفاءة كذلك لن تفسر التغيرتغير في الربح  فإن كفاءة الحجي 

 الحجي في التحليأ  والنتائج مو حة بالشكأ:
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 نتائج أثر كفاءة الحجم على معدل التكاليف : 36جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

  2.00موذج الموافا مرفوض تماما ألن احتماأ الخطأ مرتف  للنموذج ككأ ب من الشكأ  الن
 عية جدا. نتيجة لذلك النموذج مرفوض  %32ومرتف  كذلك بالنسبة لكأ معلمة  كما أن التأثير بنسبة 

 جملة وتفصيال  والتغير في كفاءة الحجي د يفسر أي تغير في معدأ الربح لكأ شركة. 

دأ التكالية( د يفسر أي تغير في المتغير التاب  )الكفاءة التقنية للكفاءة المتغير المستقأ )مع
 التشغيلية(. ومن ثي ليس هناك نموذج مقبوأ للعالقة بين معدأ التكالية والكفاءة التشغيلية.

 دراسة أثر الكفاءة التشغيلية على مؤشر الحصص السوقية لشركات التأمين التكافلي -3

الكفاءة التشغيلية كمتغير مستقأ  ومؤشر الحصة السوقية كمتغير تاب   يمكننا إن العالقة القائمة بين 
 تمثيلاا بنموذج خطي بسيط  كما يلي:

Qi= β0+B1 EFFi + Ui 
 حيث:

Qi :؛مؤشر الحصة السوقية لشركة التأمين 

EFFiتمثأ الكفاءة التقنية للشركة؛ : 

Ui.تناصر أخرى مؤثرة غير معروفة : 

  n=7م  العلي أن العينة 
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 وبيانات العينة لتحليأ ادنحدار البسيط هي كاآلتي.

 نسب الكفاءة ومؤشر الحصة السوقية: 37جدول رقم 

نسب الكفاءة  الشركة

 الفنية

نسبة الكفاءة 

 الفنية البحتة

نسبة كفاءة 

 الحجم

الحصة  ؤشرم

 % السوقية

DMU7 1.000 0.222 0.222 02320 

DMU10 1.000 0.222 0.222 3323 

DMU1 0.871 2.499 2.333 2324 

DMU9 0.755 2.934 2.339 03.2 

DMU4 0.626 2.920 2.420 2334 

DMU3 0.539 2.242 2.302 03.4 

DMU5 0.372 2..32 2.223 2304 

  Eviewsبعد إدخاأ البيانات تلى برنامج  :ؤشر الحصة السوقيةدراسة أثر الكفاءة التقنية تلى م (أ
 تحصلنا تلى النتائج التالية:

 نتائج أثر الكفاءة التقنية على مؤشر الحصة السوقية: 38جدول رقم 

 
            Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج  

 ويكتب النموذج بالشكأ:
Pi= -5.18 + 11.84 EFFi + Ui 

R²= 0.68                   n=7       

Adj R²= 0.61               F= 10.70 
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  ومن ثي يحذة 2.22  الذي يفوا قيمة Cر إلى احتماأ الخطأ للثابت بالنم النموذج أتال  مرفوض
  وغير كافية لقبولاا ألن معامأ التحديد يبقى دون بعد حذفه من النموذج  غير أن النتيجة تبقى مرفو ة

 المتوسط.

ين الكفاءة التقنية د يفسر التغير في مؤشر الحصة السوقية  ومن ثي د يوجد ارتباط ب التغير فيإن 
  المتغيرين. 

بدد من ادخاأ بيانات الكفاءة التقنية   :مؤشر الحصة السوقية تلىالكفاءة التقنية البحتة دراسة أثر  (ب
 نستخدي أحد مكوناتاا وهي الكفاءة التقنية البحتة  للحصوأ تلى النموذج المو ح فيما يلي:

 السوقيةنتائج أثر الكفاءة التقنية البحتة على مؤشر الحصة : 39جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

ن تي حذفه من النموذج يبقى Cويبقى هذا النموذج مرفوض  بسبب احتماأ الخطأ للثابت  . حتى وا 
  غير مقبوأ.

إن التغير في الكفاءة التقنية البحتة د يفسر التغير في مؤشر الحصة السوقية  ومن ثي د يوجد 
 ارتباط بين المتغيرين.  

لي تفسر الكفاءة التقنية  ود حتى الكفاءة التقنية  :مؤشر الحصة السوقية تلىكفاءة الحجي ة أثر دراس (ج
  وسنتأكد إذا ما استطاتت كفاءة الحجي تفسير التغير  البحتة التغير في مؤشر الحصة السوقية

 والنتائج مو حة بالشكأ:
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 يةنتائج أثر كفاءة الحجم على مؤشر الحصة السوق: 41جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

  2.00من الشكأ  النموذج الموافا له مرفوض تماما ألن احتماأ الخطأ مرتف  للنموذج ككأ ب 
 عية جدا. نتيجة لذلك النموذج مرفوض  %30ومرتف  كذلك بالنسبة لكأ معلمة  كما أن التأثير بنسبة 

 لكأ شركة.  مؤشر الحصة السوقيةأي تغير في  جملة وتفصيال  والتغير في كفاءة الحجي د يفسر

النموذج الوحيد الذي تي قبوله فيما سبا  يتعلا بالعالقة الطردية بين الكفاءة التشغيلية ومعدأ الربح  
واقتصاديا يمكن التعبير تن هذ  العالقة وقد وجد بعد التحليأ أن العنصر المؤثر هو الكفاءة التقنية البحتة. 

اءة التشغيلية للشركة من شأنه أن يكون محفزا للحصوأ تلى أرباح أكبر بالنمر إلى خفض بأن ارتفاع الكف
التي ت اة في نااية األمر إلى حصيلة أرباح الشركة. إ افة إلى النتائج اإليجابية التكالية غير ال رورية 

 الناتجة تن استخداي المزيج األمثأ للمدخالت للحصوأ تلى نتائج أف أ.

نية البحتة  كعنصر من تناصر الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين وشركات التأمين الكفاءة التق
التكافلي  تفسر التغير الحاصأ في مؤشر معدأ األرباح كمؤشر من مؤشرات قياس التنافسية للشركة  ومن 

 .ثي فإن أثر الكفاءة التشغيلية إيجابا تلى تنافسية الشركات يمار من خالأ معدأ األرباح
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 شركات التأمين التكافلينموذج للكفاءة التشغيلية باستخدام مؤشرات قياس التنافسية ل: لثااث

ألن الدراسمة السمابقة ألثممر الكفماءة التشمغيلية تلممى تنافسمية شمركات التممأمين وشمركات التمأمين التكممافلي  
 سؤشمر تمادأ وحيمد لقيماتعد جزئية وغيمر كافيمة للتحليمأ والقيماس. وألن مؤشمرات التنافسمية منقسممة ود يوجمد م

التنافسية ما صعب القيماس والتحليمأ وايجماد نتمائج مفصملة. رأى الباحمث أن يمدرس العالقمة العكسمية للمتغيمرين 
 تحت احتماأ وجود تالقة متبادلة بين تنصري العالقة.

وي وسيق في هذا المطلب سيتي دراسة ارتباط مؤشرات تنافسية شركات التأمين التكافلي  بنسب الكفاءة.
لمتغيمممر التممماب  وهمممو نقممموي بمممربط ا الباحمممث بالعممممأ العكسمممي بجعمممأ الكفممماءة دالمممة خطيمممة فمممي مؤشمممرات التنافسمممية.

التكممالية  الحصممة السمموقية معممدأ األربمماح  معممدأ لشممركة التممأمين  بممثالث متغيممرات مفسممرة هممي  الكفمماءة التقنيممة
 لكأ شركة؛ ومن ثي يمكن كتابة النموذج بالشكأ الموالي:

EFFi= β0+ β1Qi+ β2Pi+ β3Ei+ Ui 

 حيث:

EFFi لشركة؛ل: تمثأ الكفاءة الفنية 
Qiتمثأ الحصة السوقية للشركة؛ : 
Pi :لشركة؛ل معدأ األرباح 
Ei :لشركة؛معدأ التكالية ل 
Uiتناصر أخرى مؤثرة غير معروفة :. 

ي فمممي ير إن الميمممزة األساسمممية لعالقمممات ادنحمممدار الخطمممي المتعمممددة  أناممما تسممممح بعمممزأ كمممأ متغيمممر تفسممم
 بعد الحذة والتقييي باختيار النموذج األمثأ للعالقة بين المتغيرات. النموذج  كما تسمح

ن حمذة متغيمر أو  سنختار مبدئيا نموذج متعدد بالشكأ السابا للوصوأ إلى النموذج األمثأ  حتى وا 
 الخطي العاي. وفيما يلي كأ بيانات العينة التي يحتاجاا تحليأ ادنحدار المتعدد أو النموذج اثنين.

 نسب الكفاءة ومؤشرات تنافسية الشركات: 42جدول رقم 

نسب الكفاءة  الشركة

 الفنية

نسبة الكفاءة 

 الفنية البحتة

نسبة كفاءة 

 الحجم

مؤشر الحصة 

 السوقية

 التكلفةمعدل  معدل الربح

 البيني

DMU7 1.000 0.222 0.222 02320 0.222 0.222 

DMU10 1.000 0.222 0.222 3323 2...2 2.239 

DMU1 0.871 2.499 2.333 2324 2.094 2.203 

DMU9 0.755 2.934 2.339 03.2 2.023 2.032 

DMU4 0.626 2.920 2.420 2334 2.200 2.022 

DMU3 0.539 2.242 2.302 03.4 2.233 2.0.. 

DMU5 0.372 2..32 2.223 2304 2.222 2.292 
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أو الكفاءة  EFF ت الكفاءة التشغيلية )الكفاءة التقنيةوكما سبا  في كأ مرة نختار مكون من مكونا
 (  ونعبر تنه بددلة مؤشرات التنافسية  للبحث تن النموذج األمثأ.EFS أو كفاءة الحجي EF التقنية البحتة

  تحصلنا Eviewsبعد إدخاأ البيانات تلى برنامج  الكفاءة التقنية: تلى مؤشرات التنافسيةدراسة أثر  (أ
 التالية:تلى النتائج 

 ة التقنيةنتائج أثر مؤشرات التنافسية على قيم الكفاء: 41جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

 EFFi= 0.67 + 0.27 Qi – 2.45 Ei + 0.05 Pi + Ui   ويكتب النموذج بالشكأ:

R²= 0.82                   n=7       

Adj R²= 0.65               Fs= 4.82 

 النموذج مرفوض جملة وتفصيال لعدة اتتبارات مناا: جودة النموذج: اختبار

 ؛Q, E, Pارتفاع احتماأ الخطأ للنموذج ككأ  وكذا للمعلمات 

 .2.22وتند معدأ حرية  T3  =0.22تقأ تن القيمة المجدولة  Q, E, Pللمعلمات  tاإلحصائية 

المحسوبة  t( بالمقارنة بين اإلحصائية H1( والفر ية البديلة )H0وتتي المفا لة بين فر ية العدي )
 المجدولة: Tو

 ؛H1ونقبأ  H0القيمة المجدولة: نرفض  <tاإلحصائية  .0

 .H0ونقبأ  H1> القيمة المجدولة: نرفض tاإلحصائية  .0
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  ومن ثي د توجد تالقة ذات H0تقأ تن القيمة المجدولة نقبأ بفر ية العدي  tألن اإلحصائية 
المتمثلة في الحصة السوقية ومعدأ األرباح  ؛ءة التقنية ومؤشرات التنافسية للشركةددلة إحصائية تربط الكفا

 .ومعدأ التكالية

إن أي تغيير بالنموذج بالحذة أو التعديأ د يوصلنا إلى أي نتيجة  ومن ثي رأى الباحث أن يدرس 
ساسي ومصدر  والتعما أكثر مكون من مكونات الكفاءة التشغيلية هي الكفاءة التقنية البحتة لمعرفة األثر األ

 . في التحليأ والقياس

بدد من ادخاأ بيانات الكفاءة التقنية   الكفاءة التقنية البحتة:تلى  مؤشرات التنافسيةدراسة أثر  (ب
 نستخدي أحد مكوناتاا وهي الكفاءة التقنية البحتة  للحصوأ تلى النموذج المو ح فيما يلي:

 تنافسية على قيم الكفاءة التقنية البحتةنتائج أثر مؤشرات ال: 43جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

  ودرتفاع معامأ التحديد %0النموذج مقبوأ جملة دنخفاض احتماأ الخطأ المقدر بم  اختبار جودة النموذج:
 ختبار معنوية المعلمات الجزئية.د. ولكن تفصيال نتحوأ %.3المقدر ب 

 .β0 , β1 , β3د الحصوأ تلى المعلمات نختبر صحة النموذج بع

)د توجد تالقة بين المتغير التاب  والمتغيرات  β3=0: H0أو  β2=0 أو β1=0 أو β0=0الفر ية األولى: 
 المستقأ(

)توجد تالقة بين المتغير التاب  والمتغيرات  β3≠0 :H1أو  β2≠0أو  β1≠0أو  β0≠0الفر ية الثانية: 
 المستقأ(
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 β3وهي قيمة مرتفعة  غير أن احتماأ الخطأ للمعلمة  .0932يعطينا القيمة  حيث: F ختبارنعتمد تلى إ
تدد المشاهدات  تامأكبير ومن ثي نحذة متغير معدأ الربح للحصوأ تلى نموذج أف أ. إ افة إلى 

ن تخفيض تدد المتغيرات اقليأ جدا مقارنة بالمتغيرات المفسرة مما يؤثر سلبا تلى جودة النموذجال لمفسرة   وا 
 .يحّسن النموذج

 نتحصأ تلى النتائج المو حة بالجدوأ.  حذة مؤشر معدأ األرباح بحثا تن نموذج أف أبعد 

 نتائج أثر مؤشرات التنافسية على قيم الكفاءة التقنية البحتة بعد حذف معدل الربح: 44جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

 ويكتب النموذج بالشكأ:
EFi= 0.82 – 2.54 Ei + 0.26 Qi + Ui 

R²= 0.94                   n=7       

Adj R²= 0.91               F= 35.17 

 النموذج السابق مقبول جملة وتفصيال وهذا لعدة اعتبارات:

؛ وهذا ما يجعأ %33وهو يفسر التغير باحتماأ  ،‰0دنخفاض احتماأ الخطأ المقدر بم مقبول جملة: 
 ز للقياس ومقبوأ في التنبؤ.النموذج ممتا

  بأتلى T7-3=T4=4.6المجدولة:  Tلكأ معلمة تفوا قيمة اإلحصائية  tألن اإلحصائية مقبول تفصيال: 
. كما أن احتماأ الخطأ بالنسبة للثابت ‰2 أي 2.222درجات الحرية المسجلة بالجدوأ  أي بدرجة مخاطرة 
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C أي أن النموذج د يفسر فقط %0..33 مرتف  قدر  اأمعدوي  ما يجعأ النموذج مثالي  ومقبوأ باحتم  
 . من العينة %2.29نسبة 

الحصة السوقية  ) ةالمستقل ات  والمتغير الكفاءة التشغيليةو مؤشرات التنافسية توجد تالقة طردية بين 
  %33نسبة للكفاءة التشغيلية(  ب البحتة ( يفسر أي تغير في المتغير التاب  )الكفاءة التقنيةمعدأ التكالية

 . 2.220ومعدأ خطأ أو احتماأ خطأ 

بما أن الكفاءة التقنية البحتة تفسر بشكأ قوي أي  تلى كفاءة الحجي: مؤشرات التنافسيةدراسة أثر  (ج
تغير في الربح  فإن كفاءة الحجي هي العنصر المؤثر سلبيا في النموذج األساسي  وهذا ما يثبته 

 التحليأ  والنتائج مو حة بالشكأ:النموذج الذي يستخدي كفاءة الحجي في 

 نتائج أثر مؤشرات التنافسية على كفاءة الحجم: 45جدول رقم 

 
 Eviewsالمصدر: مستخرج من برنامج 

   ومرتف 2.24 مللنموذج ب جدا من الشكأ  النموذج الموافا مرفوض تماما ألن احتماأ الخطأ مرتف 
 عية جدا. نتيجة لذلك النموذج مرفوض جملة  %32سبة كذلك بالنسبة لكأ معلمة  كما أن التأثير بن جدا

 لكأ شركة.  كفاءة الحجيد يفسر أي تغير في  مؤشرات التنافسيةوتفصيال  والتغير في 

  تأثرافسية  وهو أكثر من تملية تأثير و من خالأ ما سبا هناك ارتباط بين المتغيرين الكفاءة والتن
 ر الحاصأ بأحد المتغيرين.فاي تبارة تن تفاتأ وتجاوب ثنائي للتغي
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 الثالث الفصل خالصة
مرونة كبيرة في مواجاة األزمة ادقتصادية  خالأ السنوات األخيرة أثبتت صناتة التكافأ العالمية

متاا في مقدّ  ذلك را في ولعبت مجموتة من العوامأ دورا مؤثّ ما ساتد تلى نماءها بوتيرة سريعة    العالمية
 .وتأمينات الحياة في دولة ماليزيا منتجات التكافأ الصحي في دوأ الخليج هترفتالنمو القوي الذي 

 لى النتائج التالية:إ خلص هذا الفصأوقد 

  تعد صناتة التأمين التكافلي فتية  قابلة للتوس  ولي تصأ إلى نقطة الن وج بعد  كما أن المؤسسات
 حدودية تملاا وتأثيرها في السوا ككأ؛لاا رغي وجودها تعد  ئيلة  م  م والايئات المنممة المساندة

 السوا الماليزية تأمينات الحياة  تلى تكس دوأ مجلس التعاون الخليجي التي يغلب  هيكأ يغلب تلى
 تلياا تأمينات الممتلكات  بسبب العامأ الشرتي لتأمينات الحياة التي تجاوزته دولة ماليزيا؛

 مين التكافلي  كما أن مؤشرات أداء الصناتة ايجابية تعد ماليزيا من دوأ النمو السري  في مجاأ التأ
 تشريعات محكمة  وآليات متطورة؛بمقارنة بمثيالتاا من دوأ مجلس التعاون الخليجي؛ مدفوتة 

  يعد جانب التشريعات أهي معوا من معوقات تطور أسواا دوأ مجلس التعاون الخليجي  وقد أصبحت
 ة متكاملة لمثأ هذا النماي؛اإلمارات السباقة في محاولة إيجاد منموم

   إن أهي تحد تواجاه شركات التأمين التكافلي في سوا تنافسية ومفتوحة هو تحقيا الكفاءة التشغيلية
 التي تسمح بتقليص التكالية غير المبررة في الشركة  وتحسين مستوى ترتيباا بين الشركات في السوا؛

  شركات التأمين التكافلي العاملة في السوا  فقد يتسي سوا التأمين الماليزي بالتنوع من حيث صور
تكون شركة تأمين تكافلي قائمة بذاتاا  أو شركة تعمأ بالمجالين التأمين التجاري والتأمين التكافلي  أو 

ركة شركة من وية تحت لواء تجم  مالي )اتحاد مجموتة من المؤسسات المالية(  أو شركة تابعة للش
 .مة ... وغيرهااألي القائمة في دولة متقد

 تينة الدراسة رغي  آلتاا سمحت لنا بالتوصأ إلى نتائج معتبرة فيما يخص الجانب القياسي والتحليلي؛ 

  وتحسن ترتيب 0202بالنسبة لتطور كفاءة شركات التأمين التكافلي  فقد تحسن مقارنة بالسنة األساس  
 لتجارية في الصدارة؛الشركات ا معميبعض شركات التأمين التكافلي  ورغي ذلك بقيت 

 بين الكفاءة التشغيلية ومؤشرات التنافسية لشركات  )تفاتلية( هناك تالقة ذات ددلة إحصائية ومتبادلة
التأمين وشركات التأمين التكافلي؛ حيث تؤثر الكفاءة التشغيلية تلى مؤشر من مؤشرات التنافسية وهو 

شغيلية بددلة مؤشرين للتنافسية هما الحصة السوقية معدأ األرباح  كما أمكننا كتابة نموذج للكفاءة الت
يفسر التغير في قيي  )الحصة السوقية ومعدأ التكالية( مؤشرات التنافسيةومعدأ التكالية  فالتغير في 

  الكفاءة التقنية البحتة للكفاءة التشغيلية.
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وآلية  حيوياقطاعا  اآلن عد  ي  و  ،التأمين مع تطور فكرة التعاون بين األفراد منذ آالف السنينظهر 
تفتقر شركات التأمين إلى الكفاءة والرشد في استخدام ؛ حيث البد من تطويرها خاصة في الدول العربيةة مهم  

ووسط يفتقر إلى اآلليات  وقد برزت شركات التأمين التكافلي هي األخرى، وتنامت في وضع .مواردها
المبتكرة في تسيير عملية التأمين، واتخذت من الشركات التجارية معيارا لتقديم منتجاتها تبعا لما هو جديد في 

في تنافس مع الشركات  نفسها مجال التأمين التجاري. في ظل هذه الظروف وجدت شركات التأمين التكافلي
تقليص التكاليف غير المبررة؛ المستجدات وتطوير كفاءتها التشغيلية، لالتقليدية. فأصبح لزاما عليها مسايرة 

 .ومن ثم رفع قدرتها التنافسية

  بحثج الـــنتائأوال: 
 البحث النتائج التالية:تبي ن لنا من خالل 

 وقد دعت هذه الضرورة إلى البحث عن بديل شرعي له، لتغطية ضرورة اقتصاديةلتأمين أصبح ا ،
لذا يدة، وتلبية رغبات الم لتزمين في معامالتهم المالية بأحكام الشريعة اإلسالمية؛ المطالبات المتزا

 نهما في القواعد الفنية والتقنية،ي عد  البديل الشرعي للتأمين التجاري؛ حيث ال فرق بي التأمين التكافليف
 اآلليات؛لكن يختلفان في و 

 يم إال  بتوافرها، وله صيغ إسالمية تضبط العالقة للتأمين التكافلي أركان معي نة وضوابط مهم ة ال يستق
 بين المشتركين وشركة التأمين التكافلي، حت ى ال تحيد عن حدودها وقواعدها؛

 من دون التأمين التعاوني  ،التأمين التكافلي أو التأمين اإلسالمي أفضل مصطلحين عند الكثيرين
 الشريعة اإلسالمية؛ والتأمين التبادلي للتعبير عن التأمين الخاضع ألحكام

  تطو ر التأمين التكافلي، بشكل كبير في اآلونة األخيرة حت ى أصبح صناعة قائمة بذاتها تنافس
صناعة التأمين التجاري، ورغم األرقام واإلحصاءات التي حق قها يبقى سوق التأمين التكافلي فتي ا 

 له؛يمكنه استيعاب القدر الوافر من المؤس سات والشركات التي تزاو 

  التي تمي ز التأمين التكافلي عن باقي األنواع،  الخصوصياتيعد  الفائض التأميني من أهم وأبرز
والذي يخضع في حسابه لمجموعة من األسس والقواعد، كما يؤث ر في تحديده عدد من العناصر من 

متاحة، إعادة أهم ها: أسلوب وكفاءة إدارة شركة التأمين، إدارة االستثمار واالختيارات األفضل ال
 التأمين، باإلضافة إلى نشاط دائرة التسويق وسلوك المشتركين... وغيرها؛

  اختلفت تطبيقات توزيع الفائض التأميني من دولة ألخرى بحسب القوانين السائدة وكذا قناعة هيئة
ل، بما غير أن  االختيار يبقى منوطا بشركة التكاف ؛الرقابة الشرعية، وبنود النظام األساسي للشركة

 ؛يخدم مصالح المشتركين ووفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
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  اتضح كذلك من خالل هذا البحث االختالف بين المفاهيم اآلتية: الكفاءة، اإلنتاجية، الفعالية. وكذلك
بين مختلف المصطلحات المتعلقة بالكفاءة، سواء الكفاءة االقتصادية، الكفاءة اإلنتاجية، الكفاءة 

 ؛التشغيلية

  إن أهم تحد تواجهه شركات التأمين التكافلي في سوق تنافسية هو تحقيق الكفاءة التشغيلية، التي
 تسمح بتقليص التكاليف غير المبررة في الشركة، وتحسين مستوى ترتيبها بين الشركات في السوق؛

 أخوذة في مفهوم الكفاءة التشغيلية يتعلق بنوع المدخالت والمخرجات المستخدمة في القياس أو الم
وال يخرج مفهوم الكفاءة التشغيلية عن القاعدة العامة  االعتبار، وكذا األهداف المتعلقة بالدراسة،

؛ حيث يمكن قياسها للكفاءة التي تعبر في جانبها التقني عن العالقة بين مخرجات ومدخالت الشركة
 ؛تحليل مغلف البياناتأسلوب بأساليب وطرق متعددة، من أهمها 

 وغير الربحية أستخدم بشكل واسع في قياس كفاءة المؤسسات سواء الربحية لف البيانات ي  نموذج مغ
 Nonومن بينها شركات التأمين التجاري وشركات التأمين التكافلي، وهو نموذج ال معلمي 

parametric القصوى؛ ومن ثم يقيس ، يستخدم البرمجة الخطية إليجاد نقاط التجزئة لمنحنى الحدود
فاءة مقارنة بهذا المنحنى. تم استخدامه في هذا البحث من خالل نموذجي ثبات غلة الحجم درجة الك

CCR  وتغير غلة الحجمBCC  11في قياس: الكفاءة الفنية، الكفاءة الفنية البحتة، كفاءة الحجم لـ 
 ؛0212-0212في السوق الماليزي للفترة  وشركة تأمين تكافلي تأمين ةشرك

  كات في السوق يسمح بتحليل نقاط قوة وضعف كل شركة، ومن ثم القطاع ثم إن تحليل كفاءة الشر
 الصناعة ككل، كما يسمح بالمقارنة بين الدول؛

  تعد ماليزيا من دول النمو السريع في مجال التأمين التكافلي، كما أن مؤشرات أداء الصناعة ايجابية
ة بالوضع المناسب لتطور الصناعة جدا مقارنة بمثيالتها من دول مجلس التعاون الخليجي؛ مدفوع

 في ظل تشريعات محكمة، وآليات متطورة؛
  يتسم سوق التأمين الماليزي بالتنوع من حيث صور شركات التأمين التكافلي العاملة في السوق، فقد

تكون شركة تأمين تكافلي قائمة بذاتها، أو شركة تعمل بالمجالين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، 
ركة منضوية تحت لواء تجمع مالي )اتحاد مجموعة من المؤسسات المالية(، أو شركة تابعة أو ش

للشركة األم القائمة في دولة متقدمة، أو شركات تجارية تفتح نوافذ لتوزيع منتجات تكافلية، غير أن 
 نع مؤخرا بموجب قانون التخصص؛قد م  هذا النوع األخير 

   أنها تنتج أكثر من شركة واحدة ذات الكفاءة  ،التشغيلية يم الكفاءةالتطور لق دراسةالحظ على نتائج ي
شركات كفؤة  4شركات كفؤة بالنسبة لنموذج ثبات غلة الحجم، و 2؛ حيث تم تسجيل 1الكاملة 

للكفاءة لشركة  1لذا وجب البحث عن أساليب أخرى تعطي قيمة بالنسبة لنموذج تغير غلة الحجم؛ 
 ؛حتى نقوي من القدرة التمييزية بين الشركات ،ركات تأخذ نسب تنازليةواحدة هي األجدر وباقي الش
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  في نموذج ثبات غلة الحجم،  1بالنسبة لشركات التأمين التكافلي لم تحقق أي منها درجة الكفاءة
في نموذج تغير  1بينما حققت إحداها وهي أصغر شركة من حيث قيمة األقساط على نسبة الكفاءة 

أنها تحسن استخدام التكاليف، وليس هناك تكاليف غير مبررة غير أنه عليها  غلة الحجم؛ ما يعني
الوصول إلى الحجم األمثل لنشاطها حتى تستفيد من وفورات الحجم الناتجة عن التوسع، وكذلك فإنه 
على باقي الشركات العمل على تحسين استغاللها للموارد للوصول إلى درجات الكفاءة المطلوبة 

 دية ذات الخبرة والتجربة الطويلة؛ت التأمين التقليومنافسة شركا
  بسبب قلة البيانات ومحاولة تحقيق تجانس  األثر بين المتغيرين دراسةرغم صغر حجم عينة

 ؛المعطيات، إال أنها أوصلتنا إلى العديد من النتائج في الجانب التحليلي والقياسي
  هناك عالقة ذات داللة إحصائية ومتبادلة بين الكفاءة التشغيلية ومؤشرات التنافسية لشركات التأمين

وشركات التأمين التكافلي؛ حيث تؤثر الكفاءة التشغيلية على مؤشر من مؤشرات التنافسية وهو معدل 
هما الحصة السوقية  األرباح، كما أمكننا كتابة نموذج للكفاءة التشغيلية بداللة مؤشرين للتنافسية

يفسر التغير في  )الحصة السوقية ومعدل التكاليف( ومعدل التكاليف، فالتغير في مؤشرات التنافسية
 لتقنية البحتة للكفاءة التشغيلية؛قيم الكفاءة ا

  حدد وال يمكن تعميمها؛ حيث تتغير النتائج بتغير عينة الدراسة أو نتائج البحث في إطارها الم  توضع
 زمنية لها.المدة ال

 ثانيا: اقتراحات البحث
 على ضوء ما سبق، فإن نا نقترح ما يلي:

  ضرورة إعطاء شركات التأمين التكافلي فرصة االرتقاء والنماء على الرغم من النقائص الموجودة
 بتطبيق نظام التأمين التكافلي، واستمرار األبحاث إليجاد الحلول، وتصحيح األخطاء الموجودة؛

 مصطلحات ذات الصلة بالكفاءة والكفاءة التشغيلية، الستخدامها بالشكل المناسب ضرورة ضبط ال
 دون الوقوع في مغالطات تنتقل من بحث إلى آخر دون تصحيح؛

  ضرورة استحداث قواعد بيانات تنشر المعلومات الخاصة بالوحدات اإلنتاجية خاصة فيما يتعلق
تها بنظيراتها التجارية، للوصول إلى الحلول بالمؤسسات اإلسالمية، حتى يتسنى دراستها ومقارن

 واستحداث سياسات تصحيحية لوضعها، حتى تنافس بقدر أعلى؛

  ضرورة استخدام األساليب القياسية الحديثة في تحليل كفاءة الشركات ومحاولة توسيع نطاق العينة
 حتى تكون النتائج ذات قيمة ومصداقية؛
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  أعلى وترتيب أفضل للوحدات اإلنتاجية، حتى تسهل استخدام النماذج التي تعطي قوة تمييز
 وربط متغيرين أو أكثر في دراسة واحدة؛ ،المقارنات

  في حالة الدراسات ذات متغيرين أو أكثر، ضرورة قياس الكفاءة على فترة زمنية طويلة تسمح بدراسة
 العالقة، ودرجة االرتباط بين المتغيرات؛

 أخرى ذات  اطورة، حتى تأخذ أبحاثه أبعاداصة منها الم  ضرورة توفير برامج القياس للباحث، خ
 مصداقية أكبر ونتائج أفضل؛

  تدريب وتلقين مثل هذه األدوات القياسية حتى يسهل االعتماد عليها والوصول إلى من لهم الدراية
 الكافية بها؛

  سة، ما يجعل حصر النتائج والتحليالت فقط في حدود الدراسة وعدم شمولها ألكثر من العينة المدرو
 للتوسيع والتحديث والتطوير؛ البحث قابال

  رات مع ضرورة وجود تخص ص ضرورة قيام الجامعات والمعاهد بتدريس علوم التأمين في المقر 
مستقل لدراسة علوم التأمين المختلفة وخاصة رياضيات التأمين، وهذا بدوره سيوف ر الموارد البشرية 

التوسع في البحوث العلمية والدراسات المتخص صة في مجال  لة والم در بة، وسيعمل علىالمؤه  
والسيما الدراسات التطبيقية مم ا سيعمل على تحفيز الفكر االقتصادي اإلسالمي تجاه تطوير  .التأمين

 ليستوعب التطورات االقتصادية العالمية. التكافلي فكرة التأمين

 :وإلنجاح تجربة التأمين التكافلي بالجزائر البد  من 
  إنشاء منظومة متكاملة من التشريع المستوحى من أحكام الشريعة اإلسالمية لتسيير نشاط شركات

 ؛التكافل، بالنظر الختالف معامالتها عن معامالت شركات التأمين التجارية

 سالميا من أجل النهوض بهذا القطاع في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية  ؛تنسيق الجهود عربيا وا 

  ؛في مجال التأمين التكافلي ي وماليزياالخليج مجلس التعاونتجارب وخبرة دول االستفادة من 

   قة بإشراف ورقابة الدولة، ر قطاع التأمين خاصة المتعل  اعتماد آليات تسهم في الدفع بعجلة تطو
قة به، كما تفعل قة بتشجيع قطاع التأمين تخفيض أو إلغاء الضرائب المتعل  ومن األمثلة المتعل  

 ؛مةالمتقد   البلدان

   ؛صالنشر الوعي التأميني وغرس الثقافة التأمينية في المجتمع عن طريق وسائل اإلعالم واالت 

  ؛من أجل تفعيل التأمين التكافليالتأمين استقطاب الكفاءات الفنية المتخص صة في 
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   يحة فق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية الستغالل الطلب عليها، وجذب شر توفير أدوات تأمينية تت
 .عتبر حصة سوقية مفقودةعريضة ت  

ق بمدى تطوير هياكل وآليات األمل في تطوير صناعة التأمين الجزائرية متعل   ويبقى القول بأن  
 حكمة، تقوم على ضمان السير الحسن والكفء للقطاع. القطاع، واستعمال قاعدة تشريعية م  

 البحث آفاقثالثا: 
 أن   إلى باإلضافة تها،وجد   البيانات توافر لعدم نظرا ،قليل اتسنو  وعدد صغيرة عينة ذات الدراسة هذه

 أنه من الرغم على النشأة، حديثة أكثرها العاملة الشركات وعدد يافعا يزال ال بماليزيا التكافلي التأمين سوق
 إذا الحقا يتطور أن ويمكن سع،يت   البحث ولكن السعودية. بعد التكافلي التأمين في متطور سوق أحسن ثاني
 القياس أو الدراسة إجراء يمكن كذلك التكافلي، التأمين مجال في متخصصة بيانات قواعد تكوين تم   ما

 .الذكر سابقة القياس طرق بين ما باالختيار
 قياس فيمكنه للقياس. الباحث أهداف حسب للبحث، كثيرة أبعادا يعطي الكفاءة وأنواع تقسيمات تنوع

 مواطن لمعرفة وغيرها؛ اإليراد، كفاءة التكلفة، كفاءة الربح، كفاءة قياس يمكنه ماك والتوزيعية، الفنية الكفاءة
 .المتعددة والتحليالت النتائج من واالستفادة اإلنتاجية، للوحدات والضعف القوة

 الوحدات بين أكبر تمييز قوة تمنحه البيانات مغلف ألسلوب تحسينية نماذج هناك سبق لما إضافة
 لنسب كامل ترتيب على نحصل ومنه واحدة، شركة إلى لتصل الكفؤة الشركات عدد قلي حيث اإلنتاجية؛

 .القيم في تكرار دون الكفاءة
 دراسة أو للشركات، السوقية والحصص الكفاءة دراسة بين مقارنات ليشمل البحث سعيت   أن يمكن

أو البحث عن مؤشر تنافسية  نيةسبل رفع الكفاءة لشركات التأمين التكافلي، وتفعيل نشاطها في السوق التأمي
 .المتعددة الدراسات من وغيرها... إجمالي عادل للحكم على أداء وقدرة الشركات في السوق التأمينية

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قائمـــة الفهارس



المصادر والمراجع                                                                                                                                          

 

 300 

 مصادرع والـرس المراجـفه
 ةـة العربيـغلع بالـالمراج
 أوال: الكتب

 .3002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التأمين ورياضياتهإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  (1

، دار النهضة العربية للطباعة مبادئ التأمين التجاري واالجتماعيإبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،  (2
 .8811والنشر، لبنان، 

 .3002، الدار الجامعية، االسكندرية، مبادئ التأمينبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، إ (3

، خورزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، أساسيات اإلدارة الحديثةأحمد بن عبد اهلل الصباب وآخرون،  (4
 .3002السعودية، 

دار الثقافة للنشر  ،8، طإعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميأحمد سالم ملحم،  (5
 .3002 ،والتوزيع، عمان

 .3002، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، اإلدارة في اإلسالمأحمد محمد المصري،  (6

، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت الصناعيةأحمد محمد المصري،  (7
3002. 

، دار الفكر 8، طلحلول اإلسالميةنظرية التأمين المشكالت العملية واأحمد محمد لطفي أحمد،  (8
 .3002الجامعي، اإلسكندرية، 

 .3008، دار النيل للطباعة والنشر، مصر، الخصخصة والكفاءة االقتصاديةأحمد يوسف الشحات،  (9

 .3083، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة األعمال الحديثةأحمد يوسف دودين،  (11

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 8، طأمين بين النظرية والتطبيقإعادة التبهاء بهيج شكري،  (11
3001. 

، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، البديل اإلسالمي للتأمينجابر عبد الهادي سالم الشافعي،  (12
3002. 

 .3088عة الجديدة، القاهرة، ، دار الجامالمنافسة في منظمة التجارة العالميةجابر فهمي عمران،  (13

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طمدخل لدراسة قانون التأمين الجزائريجديدي معراج،  (14
3002. 



المصادر والمراجع                                                                                                                                          

 

 301 

دارة الخطر النظرية والتطبيقحربي محمد عريقات وسعيد جمعة عقل،  (15 ، دار وائل 8، طالتأمين وا 
 .3001للنشر والتوزيع، األردن، 

، المعهد اإلسالمي للبحوث 2، ط88، بحث رقم لحديثةالمضاربة الشرعية وتطبيقاتها احسن األمين،  (16
 .3000والتدريب، جّدة، 

، عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليديةحمزة الحاج شودار،  (17
 .3008عماد الّدين للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2ط ،نظرية المنظمةخليل محمد حسن الشماع وخضير كاظم حمود،  (18
 .3008األردن، 

 .3002، دار جرير للنشر والتوزيع، األردن، 8، طمدخل إلى إدارة األعمالخيري كتانة،  (19

، 0991أوت  9التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في راشد راشد،  (21
 .8883ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 .8822، دار االتحاد العربي للطباعة، التأمين في الشريعة اإلسالمية والقانونغريب الجّمال،  (41

 .3002، دار المطبوعات الجامعية، مصر، التأمين في اإلسالم، فايز أحمد عبد الرحمن (42

 مقدمة إلى مؤتمر الجديد في مجال ، دراسةالتطور التاريخي لظاهرة التأمينفايز محمد حسين،  (43
 .3002، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الجزء األول، 8ط ان في العالم العربي،التأمين والضم

 ، مؤسسة شبابترويج التطبيقي آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسيةالمنافسة والفريد النجار،  (44
 .3000الجامعة، اإلسكندرية، 

 . 3002، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردن، البنوك اإلسالميةفليح حسن خلف،  (45

القاهرة،  ، مجموعة النيل العربية،8، ترجمة عال أحمد إصالح، طاإلدارة االستراتيجيةفيليب سادلر،  (46
3001. 
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، دار رسالن 1، طأساليب االستثمار اإلسالمي وأثرها على األسواق الماليةقيصر عبد لكريم الهيتي،  (47
 .3002للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 

، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، 8، طتقويم األداء باستخدام النسب الماليةمجيد الكرخي،  (48
3002. 

، دار النهضة العربية، صيغ وأساليب استثمار األموال في البنوك اإلسالميةو شادي، محمد إبراهيم أب (49
 .3000القاهرة، 

، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 8، طعقود التأمين من وجهة الفقه اإلسالميمحمد بلتاجي،  (51
 .3001والترجمة، القاهرة، 

 .3002، االسكندرية، جامعيةإدارة اإلنتاج والعمليات، الدار المحمد توفيق ماضي،  (51

، دار مجدالوي للنشر، عمان، 8، طإدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيقمحمد جودت ناصر،  (52
8881. 

، دار النشر العلمي والمطابع، المملكة العربية 8، طاقتصاديات الموارد والبيئةمحمد حامد عبد اهلل،  (53
 .8888السعودية، 

اللبناني، لبنان، دار المنهل ، 8ط، ظريات المحدثة للتجارة الدوليةالنمحمد دياب وبسام الحجار،  (54
3083. 

دارة الخطرمحمد رفيق المصري،  (55  .3082، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، 8، طالتأمين وا 

، دار النهضة العربية، االحتكار والمنافسة غير المشروعةمحمد سلمان مضحي مرزوق الغريب،  (56
 . 3002القاهرة، 

دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 8ط، اإلدارة االستراتيجية وتنمية الموارد البشريةسمير أحمد،  محمد (57
 .3008الطباعة، األردن، و 
 .3080، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 8، طمبادئ اإلدارةمحمود أحمد فياض وآخرون،  (58

دار صفاء للنشر والتوزيع،  ،8، طإدارة اإلنتاج والعملياتمحمود أحمد فياض وعيسى يوسف قدادة،  (59
 .3080عمان، 

، المعهد اإلسالمي 8، ط22، وقائع ندوات رقمنظام الوقف في التطبيق المعاصرمحمود أحمد مهدي،  (61
 .3002للبحوث والتدريب، جّدة، 

هج للنشر ، دار المنامدخل في االقتصاد اإلداريمحمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف،  (61
 .3002والتوزيع، األردن، 
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، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، 8، طأساسيات االقتصاد اإلسالميمحمود حسن صوان،  (62
3002. 

النظريات االقتصادية المؤثرة في النشاط االقتصادي وضوابطها في السوق محمود عبد الكريم إرشيد،  (63
 .3088، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 8، طاإلسالمي

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 1، طاالستثمار والمعامالت المالية في اإلسالم، محمود محمد حمودة (64
 .3002عمان، 

براهيم عبد النبي حمودة،  (65 ، مكتبة ومطبعة 8، طالتأمين التجاري واالجتماعيمختار محمود الهانسي وا 
 .3002اإلشعاع الفني، اإلسكندرية، 

 .3083المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، ، 8، طاألداء اإلداري المتميزمدحت أبو النصر،  (66

 .3002، د.ن، د.ب، حماية المنافسة ومنع االحتكار بين النظرية والتطبيقمغاوري شلبي علي،  (67

 .8880، دار المشرق، بيروت، 1، طالمؤّسسة الوطنية للكتاب الجزائرالمنجد األبجدي،  (68

 .3000ر، لبنان، ، دار الفكر المعاص8، طالوقف اإلسالميمنذر قحف،  (69

األردن، دار مجدالوي للنشر والتوزيع،  ،8ط، االقتصاد اإلداري ومنظومة األعمالمنى الطائي،  (71
3082-3082. 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، 8، طاإلدارة نظريات ومبادئمهدي حسن زويلف،  (71
3008 . 

 .3002، دار وائل للنشر، األردن، 3ط، نظرية المنظمة: الهيكل والتصميممؤيد سعيد السالم،  (72

، دار االتصال ودوره في كفاءة المؤسسة االقتصادية: دراسة نظرية وتطبيقيةناصر دادي عدون،  (73
 .3002المحمدية العامة، الجزائر، 

 .8882الدار الجامعية، مصر،  ،الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  (74

، المكتب الجامعي تجاري والتأمين اإلسالمي بين النظرية والتطبيقالتأمين النعمات محمد مختار،  (75
 .3002الحديث، اإلسكندرية، 

، دار التعليم الجامعي التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالميةنيفين حسين شمت،  (76
 .3080والتوزيع، االسكندرية، للطباعة والنشر 

، راتيجية المستدامة مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثةاإلدارة االستهاشم فوزي العبادي،  (77
 .3088شر والتوزيع، األردن، مؤسسة الوراق للن
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 .3080إثراء للنشر والتوزيع، األردن،  ،8، طالمنتقى في شرح عقد التأمينهيثم حامد الماصورة،  (78

، دار انون الوضعيعقد التأمين التعاوني في الشريعة اإلسالمية والقهيثم حامد الماصورة،  (79
 .3001المطبوعات الجامعية، مصر، 

، 3، طدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء المنظماتيوحنا عبد آل آدم وسليمان اللوزي،  (81
 .3002دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 

 البحوث الجامعية: ثانيا
ف الخاصة في العراق باستخدام تكنيك تحليل قياس وتحليل كفاءة أداء المصار أحمد حسين بتال،  (81

 .3083، أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية، جامعة بغداد، مغلف البيانات

الكفاءة التشغيلية في البنوك اإلسالمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في بورقبة شوقي،  (82
 . 3088-3080، الجزائر، 8، جامعة سطيف العلوم االقتصادية

استراتيجيات األعمال في شركات التأمين الجزائرية في ظل انفتاح سوق التأمين بونشادة نوال،  (83
 .3002/3002، -سطيف-، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات عباسبالجزائر

توزيع الفائض التأميني وأثره على التوسع في الخدمات التأمينية حنان البريجاوي الحمصي،  (84
في الموقع االلكتروني: ، 3001-3002، دمشق، ، رسالة الماجستير في المصارف اإلسالميةاإلسالمية

www.iefpedia.com/arab/?p=18565 . 
، جامعة فرحات محاسبة التأمين كأداة التّخاذ القرارات، رسالة ماجستير غير منشورةشراقة صبرينة،  (85

 .3003/3002، -سطيف–عباس 

 البحوث والمقاالت: اثالث
الملتقى العلمي الوطني الثالث حول: رشيد، "التأمين التبادلي كبديل شرعي للتأمين التجاري"، حديد  (86

القطب الجامعي الثاني  3001أفريل  38، 31، يومي البعد االقتصادي لقطاع التأمينات واقع وآفاق
  . -سطيف–الباز 

ملتقى التأمين اوني"، السيد حامد حسن محمد، "صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التع (87
في الموقع االلكتروني:  ،3008 جانفي 38و 30أيام  ،التعاوني، المملكة العربية السعودية الرياض

http://www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/015.pdf. 

ملتقى التأمين التعاوني، المملكة يوسف بن عبد اهلل الشبيلي، "التأمين التكافلي من خالل الوقف"،  (88
 في الموقع االلكتروني: ،3008، عربية السعودية الرياضال

    http://www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/015.pdf. 
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في الموقع ، التأمين التعاوني والتكافلي بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالميمحمد سعدو الجرف،  (89
 .http://www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/164.rarااللكتروني: 

، في الموقع التأمين التكافلي ورؤية جديدة لصناعة التأمين إمكانيات السوق السوريجهاد رحيمة،  (91
 .www.kantakji.com/fiqh/11022.docااللكتروني 

ين التكافلية دراسة فقهية رياض منصور الخليفي، "التكييف الفقهي للعالقات المالية بشركات التأم (91
في الموقع االلكتروني:  ،3001، جانفي 22، عمجّلة الشريعة والقانونتطبيقية معاصرة"، 

www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/7001.pdf. 

مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده هيثم محمد حيدر، "الفائض التأميني ومعايير احتسابه وأحكامه"،  (92
 في الموقع االلكتروني: ،3080، ريعة اإلسالمية منهوآفاقه وموقف الش

www.iefpedia.com/arab/?p=17462. 

مؤتمر التأمين التعاوني محمد علي القري بن عيد، "الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه"،  (93
 في الموقع االلكتروني: ،3080، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه

www.iefpedia.com/arab/?p=17459. 

، المؤتمر الرابع للمصارف والمؤّسسات المالية اإلسالميةهايل داود، "االستثمار في التأمين التعاوني"،  (94
 .www.iefpedia.com/arab/?p=17411في الموقع االلكتروني: ، دمشق، 9002

اللكتروني: في الموقع ا ،بيق العملي للتأمين اإلسالمي""الّطرح الشرعي والتطأحمد محمد صّباغ،  (95
www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/10012.ppt. 

المؤتمر الرابع للمصارف أحمد محمد صّباغ، "الفائض التأميني في شركات التأمين اإلسالمية"،  (96
 :في الصفحة االلكترونية ، دمشق،3008، والمؤّسسات المالية اإلسالمية

www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/D231.zip. 

 ، دمشق،7112المؤتمر الثاني للمصارف اإلسالمية "، أسس التأمين التكافلي" أبوغدة، رعبد الستا (97
 .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/0023.docفي الصفحة االلكترونية: 

مؤتمر التأمين التعاوني عدنان محمود العساف، "الفائض التأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه"،  (98
 في الصفحة االلكترونية: ،3080، وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه أبعاده

www.iefpedia.com/arab/?p=17456. 

في الموقع  ، الرياض،3008، ملتقى التأمين التعاونيمحمد علي القري، "الفائض التأميني"،  (99
 .www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/002pdfااللكتروني: 
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مؤتمر التأمين التعاوني الصادق بن عبد الّرحمن الغرياني، "التأمين التعاوني التصفية والفائض"،  (111
 في الموقع االلكتروني: ،3080، أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه

www.iefpedia.com/arab/?p=17422. 

لمؤتمر التأمين التعاوني أبعاده مقدم لعجز في صندوق المشتركين، سليمان دريع العازمي، بحث ا (111
 في الموقع االلكتروني: ،3080، وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه

www.iefpedia.com/arab/?p=17454. 

 لكتروني:، في الموقع اإلالتوّرق في اإلسالمنزيه حّماد،  (112

www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InNewsItemID= 230799. 

 الفرق بين الفائض والربح، في الموقع االلكتروني: (113

www.kantakji.com/fiqh/insurance.htm/D206.zip. 

السيد، تحليل مغلف البيانات لقياس كفاءة مدارس البنين  نياف بن رشيد الجابري، سامي بن عودة (114
  .882، العدد مجلة رسالة الخليج العربيالثانوية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، 

عبد الكريم منصوري، رزين عكاشة، قياس الكفاءة النسبية للبنوك الجزائرية باستخدام النموذج متعدد  (115
الملتقى الوطني األول حول: الطرق المتعددة المعايير )األهداف( التطويقي للبيانات"، المعايير "التحليل 

ديسمبر  8و 1، -الجزائر-، تلمسان التخاذ القرار في المؤسسة الجزائرية )دراسة نظرية وتطبيقية(
3080. 

ر مراجعة علمية لكتاب اإلسالم والتحدي االقتصادي لكاتبه محمد عمصالح مصطفى أحمد معلي،  (116
، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي والمعهد العربي للدراسات شابرا وترجمة محمد زهير السمهوري
 .8882(، 82المصرفية، سلسلة إسالمية المعرفة رقم )

مجلة جامعة الملك عبد محمد أنس الزرقاء، تحقيق إسالمية علم االقتصاد: المفهوم والمنهج،  (117
 .8880، العزيز

، جامعة ورقلة، 00، عدد مجلة الباحثألسس النظرية لمفهوم األداء، الشيخ الداوي، تحليل ا (118
9002/9010. 

محمد كبير حسن وبنيتو سانشيز، تحليل كفاءة مؤسسات التمويل األصغر في البلدان النامية، المعهد  (119
في الموقع االلكتروني:  ،7119لعام  07ورقة عمل رقم  المالي للشبكات بجامعة انديانا،

http://ssrn.com/abstract=492238 



المصادر والمراجع                                                                                                                                          

 

 308 

محمد إبراهيم السقا، هل تتحول الكويت لمركز مالي إقليمي: تحليل الكفاءة الفنية وكفاءة الربحية  (111
مجلة جامعة الملك عبد للبنوك التجارية بدولة الكويت مقارنة ببنوك دول مجلس التعاون الخليجي، 

 .3001، 3، عالعزيز لالقتصاد واإلدارة

ونضال أحمد الفيومي، أثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك عز الدين مصطفى الكور  (111
المجلة األردنية في إدارة التجارية: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، 

 .3002، 2، العدد2، المجلداألعمال

–التكلفة العشوائية  حدة رايس ونوري فاطمة الزهرة، قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد (112
، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات(، 3001-3002دراسة حالة البنوك الجزائرية )

 .3083العدد السادس والعشرون، 

الست غروب كامل محمد وحسين عاشور العتابي، تقويم كفاءة أداء االستثمارات بحث تطبيقي في  (113
، 12، المجلد السابع، العدد مجلة دراسات محاسبية وماليةية، شركتي التأمين الوطنية والتأمين العراق

 .3083العراق، 
، في الموقع االلكتروني: ، المعهد العربي للتخطيطتحليل الكفاءة واإلنتاجيةمصطفى بابكر،  (114

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/30_C24-6.pdf. 

، جسر التنمية )سلسلة دورية تعنى بقضايا كفاءة البنوك العربيةالمعهد العربي للتخطيط بالكويت،  (115
 .3088، 802ة العربية(، العدد التنمي

المؤتمر ودية، طالل بن عايد األحمدي، تقييم كفاءة أداء الخدمات الصحية في المملكة العربية السع (116
ة ، معهد اإلدارة العامة، المملكة العربيالدولي للتنمية اإلدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي

 .3008نوفمبر  2-8السعودية، 
: قياس أداء المؤسسات التعليمية باستخدام نموذج ال معلميأحمد حسين البتال العاني وآخرون،  (117

 .3002ديسمبر  2-3السعودي التقني الرابع، ، المؤتمر جامعة األنبار دراسة حالة
، في الموقع االلكتروني: 3088، التنافسية في الفكر االقتصاديالمرصد الوطني للتنافسية،  (118

www.ncosyria.com/assets/files/rep1.pdf. 
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 041 ...... الثاني: صيغ إدارة العملية التأمينية واالستثمارية في شركات التأمين التكافليالمطلب 

 041 .............................................................. أوال: الصيغة القائمة على أساس المضاربة

 040 ................................................................. ثانيا: الصيغة القائمة على أساس الوكالة

 040 ........................................................................... ثالثا: الصيغة القائمة على الوقف

 040 ...................................... المطلب الثالث: مقارنة بين التأمين التكافلي والتأمينات األخرى

 040 ...............................................  أوال: ضبط المصطلحات ذات الصلة بالتأمين التكافلي

200 ...................................... ثانيا: الفروق الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري  

 000 .................................. افلي والتأمين االجتماعيثالثا: الفروق الجوهرية بين التأمين التك

 000 ................................................................. التأميـن التكافلـي خصوصياتالمبحـث الثالث: 

 000 .................................................. العالقات المالية بين األطراف المختلفةالمطلب األول: 

 000 ........................................................................ أهمية رأس المال لقيام الشركةأوال: 

 000 .................................................. التأمين التكافلي الحسابات المختلفة في شركةثانيا: 
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 060 ......................................................العالقات بين الحسابات واألطراف المتعددةثالثا: 

 062 .................................................... مقومات إدارة شركة التأمين التكافليالمطلب الثاني: 

دارة مخاطر شركات التأمين التكافليأوال:   062 ....................................................الرقابة وا 

 060 ............................................................ االستثمار في شركات التأمين التكافليثانيا: 

 060 ...................................................................... إعادة التأمين أو إعادة التكافلثالثا: 

 000 ....................................................................... إدارة الفائض التأمينيالمطلب الثالث: 

 000 .................................................................................. مفهوم الفائض التأمينيأوال: 

 006 .....................................................أسس توزيع الفائض وتغطية العجز التأمينيانيا: ث

 000 ................................................................................... دور الفائض التأمينيثالثا: 

 000 خالصـة الفصـل األول

 00 .....................عالقة الكفاءة التشغيلية بتنافسية شركات التأمين التكافلي: الفصل الثاني

 100  ............................................................ مدخل للتعريف بالكفاءة التشغيليةالمبحـث األول: 

 100  ................................................مفهوم الكفاءة في المؤسسة االقتصاديةالمطلب األول: 

 100  ...................................................................................... تطور مفهوم الكفاءةأوال: 

 100 ................................................................... تعريف الكفاءة والكفاءة التشغيليةثانيا: 

 116 ..............................................................الكفاءة ومصطلحات اقتصادية أخرىثالثا: 

 124 .................................................................................... أنواع الكفاءةالمطلب الثاني: 

 124 .......................................................................................... ف الرأسيالتصنيأوال: 
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 127 ..........................................................................................التصنيف األفقيثانيا: 

 120 ......................................................................................أنواع أخرى للكفاءةثالثا: 

 100 ......................................الكفاءة التشغيلية في شركات التأمين التكافليةالمطلب الثالث: 

 100 ........................................................مدخالت ومخرجات شركة التأمين التكافليأوال: 

 101 ................................................أنواع أخرى للكفاءة في شركات التأمين التكافليةثانيا: 

010 .......................................محددات الكفاءة التشغيلية في شركات التأمين التكافليةثالثا:   

010 ................................................................ طرق قياس الكفاءة التشغيليةـي: المبحـث الثان  

010 ...................................................................... أساسيات قياس الكفاءةالمطلب األول:   

010 .................................................................المؤشرات ذات التوجيه اإلستخداميأوال:   

411 ...................................................................المؤشرات ذات التوجيه اإلخراجيثانيا:   

214 ...............................................................................................كفاءة الحجمثالثا:   

414 ...................................................................... طرق القياس المعلميةالمطلب الثاني:   

414 ........................................................................طريقة تحليل الحدود العشوائيأوال:   

014 ......................................................................................طريقة التوزيع الحرثانيا:   

014 ...................................................................................... طريقة الحد السميكثالثا:   

014 ................................................................لقياس غير المعلميةطرق االمطلب الثالث:   

014 .................................................................أسلوب تحليل مغلف البياناتأوال: مفهوم   

001 ...................................................إيجابيات وسلبيات وشروط استخدام األسلوبثانيا:   
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010 .........................................................................نماذج تحليل مغلف البياناتثالثا:   

601 ......................................وعنصر الكفاءة تنافسية شركات التأمين التكافليالمبحـث الثالث:   

601 ................................................................... مدخل للتعريف بالتنافسيةالمطلب األول:   

601 ............................................................................................ مفهوم التنافسيةأوال:   

016 .....................................................سات رفع القدرة التنافسيةأسباب وأنواع وسياثانيا:   

210 ................................................................... مصطلحات ذات صلة بالتنافسيةثالثا:   

010 .....................................مداخل واستراتيجيات ومؤشرات قياس التنافسيةالمطلب الثاني:   

010 ........................................................................................... مداخل التنافسيةأوال:   

410 .................................................................................. استراتيجيات التنافسيةثانيا:   

010 ................................................................................مؤشرات قياس التنافسيةثالثا:   

011 ...............................................الكفاءة كمدخل لتعزيز تنافسية الشركاتالمطلب الثالث:   

011 ................................................................ المزايا التنافسيةاألسس العامة لبناء أوال:   

410 ..........................................................تحقيق الكفاءة المتفوقة كأساس للتنافسيةثانيا:   

 201 ..................................................التغيير االستراتيجي كأداة للحفاظ على الكفاءةثالثًا: 

020 خالصـة الفصـل الثاني  

  



 فهــرس المحتويات                                                                                                                                                                

 323 

620 الماليزيةتجربة الدول مجلس التعاون الخليجي و  تطبيقية مقارنة بين تجربةدراسة الفصل الثالث:  

020 اواقع وآفاق التأمين التكافلي بين تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيالمبحـث األول:   

020  ...............................................................واقع صناعة التأمين التكافليالمطلب األول:   

حصاءات التأمين والتأمين التكافليأوال:  020 ........................................................ أرقام وا   

112 ...................................................................... تكافليمؤشرات قطاع التأمين الثانيا:   

021 ....................................اإلنجازات المنبثقة ذات العالقة بشركات التأمين التكافليةثالثا:   

202 ....يجي وماليزياتحليل أرقام التأمين التكافلي بين دول مجلس التعاون الخلالمطلب الثاني:   

حصاءات التأمين التكافليأوال:  202 .............................................................مستجدات وا   

022 ....األداء المالي لصناعة التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزياثانيا:   

020 ........................................................المنطقة ثالثا: آفاق صناعة التأمين التكافلي في  

020 ....................................ظروف وتحديات التأمين التكافلي في المنطقةالمطلب الثالث:   

020 .....................................أسباب نجاح ومعوقات تطور التأمين التكافلي في ماليزياأوال:   

412 ............................التحديات التي تواجه تطبيق التأمين التكافلي والحلول المقترحةثانيا:   

624 ................................................... التحديات العشر المصنفة طبقا لقواعد السوقثالثا:   

220 الماليزي تنافسية شركات التأمين في السوق لية علىدراسة أثر الكفاءة التشغيالمبحث الثانـي:   

220 ...................................................................... تحديد متطلبات الدراسةالمطلب األول:   

220 ............................................................... تحديد مصادر البيانات وعينة الدراسةأوال:   

020 ..............................................................لعينة الدراسة االجتماعيةالخصائص ثانيا:   
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020 .................................................................................. عرض بيانات الدراسةثالثا:   

612 ...........................................ياس تطور كفاءة شركات التأمين التكافليقالمطلب الثاني:   

612 .........................................................0202تحليل نتائج الكفاءة التشغيلية لعام أوال:   

026 .......................................................0200تحليل تطور الكفاءة التشغيلية لعام ثانيا:   

026 ........................................ 0202و 0200 ليل تطور الكفاءة التشغيلية لعامتحثالثا:   

020 .................والتنافسية التشغيلية الكفاءة دراسة األثر البيني بين المتغيرينالمطلب الثالث:   

020  ...........................القة النظرية بين المتغيرين الكفاءة التشغيلية والتنافسيةتحليل العأوال:   

420 ............دراسة أثر الكفاءة التشغيلية على مؤشرات تنافسية شركات التأمين التكافليثانيا:   

020 مين التكافلينموذج للكفاءة التشغيلية باستخدام مؤشرات قياس التنافسية لشركات التأثالثا:   

202 خالصـة الفصـل الثالث  

020 .......................................................................................الخاتمــة  

 000 ......................................................................فهرس المصادر والمراجــع

001 ......................................................................ول واألشكــالفهرس الجـدا  

001 .............................................................................فهرس المحتويــات  

 



 صـــملخ

ُتُ  ُالتُّعّد ُالكفاءة ُإحدىُشغيلية ُالتيُينبغيُعليهلشركاتُالتأمينُالتكافليباّلنسبةُ ياتحدُّتُّالأهم اُ،
نُالتكافلي،ُمفهومُالتأميُّدراسةالُتناولت.ُموُواالستمراريةراتُالحديثةُوضمانُالنُّطوُّلمواكبةُالتُّ ئهاأدا حسينت

ُ.ُمختلفُأنواعها بينُّتمييزالضرورةُمعُمفهومُالكفاءةُ،ُمفهومُالتنافسية

فيُُإلىُتحليلُتجاربُالتأمينُالتكافليُالجانبُالتطبيقيُالقسمُاألولُمنُفيُتهدفُهذهُالّدراسة
الثانيُُهدفتُوُ.دولُمجلسُالتعاونُالخليجيُوماليزيا ُمجموعةلُتشغيليةالُإلىُقياسُوتحليلُالكفاءةفيُالقسُم

بينتُالنتائجُُ.جاريُبالسوقُالماليزيشركاتُالتأمينُالتُُّمجموعةُمنشركاتُالتأمينُالتكافليُومقارنتهاُبمنُ
شركاتُالتأمينُالتكافليُضعيفُمقارنةُبمثيالتهاُمنُالشركاتُالتقليدية،ُحيثُلمُتحققُأيُمنهاُُأداءُأن

 .عالقةُبينُنسبُالكفاءةُومؤشراتُالتنافسيةتوصلناُإلىُوجودُ.ُفيُاألخير1ُدرجةُالكفاءةُ
 

 .اتالتنافسية،ُتحليلُمغلفُالبيان،ُالتشغيليةالكفاءةُالتأمينُالتكافلي،ُُالمفتاحية:الكلمات 

 

Summary 

 

Operational efficiency is one of the most important challenges for Takaful 

insurance companies. They have to improve their performance in order to keep 

pace with modern developments and to ensure their growth and continuity. This 

study discusses the concept of each of Takaful insurance, competitiveness, 

efficiency with the necessity discrimination between different types of the later. 

This study aims in the first section of the empirical side to analyze the Takaful 

insurance experiences of Gulf Cooperation Council (GCC) countries and 

Malaysia. It aims in the second section to measure and analyze the operational 

efficiency of a set of Takaful insurance companies and compare them with a set 

of commercial insurance companies in the Malaysian market. The results showed 

that the performance of Takaful insurance companies is week compared with 

traditional companies because they did not achieve the level one of their 

efficiency ratio. Finally, we found that there is a relationship between efficiency 

ratios and competitiveness indicators. 

Key words: Takaful insurance, operating efficiency, competitiveness, data 

envelopment analysis 
 


